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การจัดท้าแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน ้าในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และระดับภาค และการ
ปรับปรุงแผนงานระยะปานกลาง (MTEF) เป็นการด้าเนินงานตามแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรม
ชลประทาน (RID No.1) ของอธิบดีกรมชลประทาน (นายทองเปลว กองจันทร์) ที่ได้แถลงไว้ในการประชุม
ผู้บริหารกรมชลประทาน เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2561 โดยอยู่ภายใต้หัวข้อที่ 2 เร่ืองการปรับปรุง
กระบวนการจัดท้าแผนงานและงบประมาณทั งระบบ ซึ่งมีเป้าหมายที่จะผลักดันให้กระบวนการพัฒนาแหล่งน ้า
ของกรมชลประทานมีแนวทางที่ชัดเจน สอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า นโยบายของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และแผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน 20 ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ. 2580) ได้อย่าง
เป็นรูปธรรม เป็นการวางแผนการพัฒนาในระดับจังหวัด ทั งโครงการขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก 
โดยวิเคราะห์ปัญหาเชิงพื นที่ (Area base) และพิจารณาศักยภาพตั งแต่ระดับลุ่มน ้าย่อยขึ นมา เพื่อให้เห็น
ศักยภาพการพัฒนาอย่างแท้จริง แล้วจัดท้าเป็นฐานข้อมูลแผนงานโครงการ ต่อไป 

ส้าหรับแนวทางการด้าเนินงานนั น ในขั นตอนการรวบรวมแผนงาน/โครงการ ใช้จาก
ฐานข้อมูลต่างๆ ได้แก่ ฐานข้อมูลกรอบการพัฒนาพื นที่ชลประทาน 60 ล้านไร่ ฐานข้อมูลโครงการตามแผน
แม่บทการบริหารจัดการน ้า  ฐานข้อมูลโครงการตามผลการศึกษาที่ผ่านมา ทั งรายงานการศึกษาความ
เหมาะสม (FS) รายงานวางโครงการ (PR) และรายงานการวางโครงการเบื องต้น (RR) ฐานข้อมูลแผนงาน/
โครงการ ตามแผนงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง (Medium Terms Expenditure Framework 
: MTEF) ของกรมชลประทาน และฐานข้อมูลแผนงานโครงการชลประทานขนาดเล็กทั่วประเทศ  จากนั นจึงท้า
การทบทวน ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เช่น ต้าแหน่งที่ตั ง ความซ ้าซ้อน สถานภาพโครงการ ผลสัมฤทธิ์
ของโครงการ ความสอดคล้องกับปัญหาที่เกิดขึ นทั งการขาดแคลนน ้า อุทกภัย และคุณภาพน ้า เป็นต้น  และ
ท้าการจัดล้าดับความส้าคัญของโครงการ โดยพิจารณาจาก นโยบายในระดับต่างๆ ข้อจ้ากัดในก ารพัฒนา 
ความต้องการของราษฎร เป็นต้น ก่อนจัดท้าเป็นแผนงานการพัฒนาโครงการ โดยแบ่งเป็นแผนงานระยะสั น 
(พ.ศ.2561 – พ.ศ. 2565) แผนงานระยะกลาง (พ.ศ.2566 – พ.ศ. 2570) แผนงานระยะยาว (พ.ศ.2571 – 
พ.ศ. 2580) เป็นต้นไป 

ระยะเวลาในการด้าเนินงานเพื่อจัดท้าแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน ้าในระดับจังหวัด กลุ่ม
จังหวัด และระดับภาค และการปรับปรุงแผนงานระยะปานกลาง (MTEF) ใช้เวลา 6 เดือน (มีนาคม - สิงหาคม 
พ.ศ. 2561) 

ทั งนี  กรมชลประทานตั งใจจะให้แผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน ้าในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และ
ระดับภาค ที่จัดท้าขึ นนี  เป็นเคร่ืองมือส้าหรับหน่วยงานในระดับส้านัก และโครงการชลประทานทั่วประเทศใช้
เป็นแนวทางในการวางแผนการพัฒนาด้านการชลประทานให้เดินไปในทิศทางเดียวกันอย่างชัดเจน 
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บทที่ 1 

สภาพทั่วไปของพื้นทีจ่ังหวดั 

1.1 สภาพภูมิประเทศ 

 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีขนำดพื้นที่ประมำณ 6,417.574 ตร.กม.หรือประมำณ 4,010,984 ไร่ จำกข้อมูล
ระบบแผนที่เกษตรเพื่อกำรบริหำรจัดกำรเชิงลึกออนไลน์ (Agri Map Online) ควำมยำวของจังหวัดจำกทิศเหนือจด
ทิศใต้ประมำณ 212 กิโลเมตร ส่วนแคบที่สุดของประเทศและจังหวัดอยู่ในเขตต ำบลคลองวำฬ อ ำเภอเมือง
ประจวบคีรีขันธ์ จำกอ่ำวไทยถึงแนวพรมแดนไทย – เมียนมำประมำณ 12 กิโล 
 ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทิศตะวันตกเป็นเทือกเขำตะนำวศรีซึ่งกั้น
พรมแดนระหว่ำงไทยกับพม่ำลำดเอียงลงสู่ทะเลอ่ำวไทยด้ำนตะวันออก และมีเทือกเขำสูงและภูเขำอยู่ทั่วไป ทั้ง
บริเวณตอนกลำงและบริเวณชำยฝั่งทะเลของจังหวัด เทือกเขำส ำคัญ ได้แก่ เทือกเขำสำมร้อยยอด ควำมสูงโดย
เฉลี่ยของเทือกเขำด้ำนตะวันตกประมำณ 750 เมตร เหนือระดับน้ ำทะเลสูงสุด 1 ,215 เมตรและต่ ำสุด 306 เมตร
ส่วนควำมสูงจำกระดับน้ ำทะเลแถบชำยฝั่งตะวันออกโดยเฉลี่ยประมำณ 1 – 5 เมตร จำกควำมลำดชันสูงก่อให้เกิด
ลำห้วยหลำยสำยไหลลงสู่คลองและแม่น้ ำ ได้แก่ แม่น้ ำปรำณบุรี แม่น้ ำกุยบุรี คลองบำงสะพำน คลองบำงนำงรม 
และคลองกรูด และในทะเลอ่ำวไทยใกล้ชำยฝั่ง มีเกำะรวม 21 เกำะ (กรมแผนที่ทหำร)  

 อำณำเขต ติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงและสำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำ คือ 
ทิศเหนือ ติดต่อ กระจำน จังหวัดเพชรบุรี 
ทิศใต้  ติดต่อ อ ำ จังหวัดชุมพร 
ทิศตะวันออก ติดต่อ ทะเลอ่ำวไทย  
ทิศตะวันตก  ติดต่อ  สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำ  

1.2 สภาพภูมิอากาศ 

 สภำพภูมิอำกำศของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ศึกษำจำกข้อมูลของสถำนีตรวจอำกำศที่ส ำรวจโดยกรม
ชลประทำน ประกอบด้วยข้อมูลที่ส ำคัญคือ อุณหภูมิ อำกำศ ควำมชื้นสัมพัทธ์ ควำมเร็วลมผิวพื้น และอัตรำกำร
ระเหย ดังตำรำงที่ 1-1  
ตารางท่ี 1-1 สภาพภูมิอากาศของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ข้อมูลภูมิอากาศ หน่วย ช่วงพิสัยค่ารายปี ค่าเฉลี่ยรายปี 
 อุณหภูมิอำกำศ  องศำเซลเซียส 24.0 – 29.80 27.4 
 ควำมชื้นสัมพัทธ์  เปอร์เซ็นต์ 77.60 – 96.0 89.4 
 ควำมเร็วลมผิวพื้น  กิโลเมตรต่อชั่วโมง 1.08 – 6.15 2.73 
 อัตรำกำรระเหย  มิลลิเมตร 1037.5 - 1,437.0 –  1,233.8 
ปริมำณฝน มิลลิเมตร 1,000.5 –1,028.3 1028.30 
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รูปท่ี 1-1 แผนท่ีแสดงท่ีตั้ง ขอบเขตลุ่มน้้าหลักและลุ่มน้้าย่อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ส่วนวางโครงการที่ 4 ส้านักบริหารโครงการ 
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1.3  ทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ทีด่ิน 

 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีเน้ือที่ทั้งหมดประมำณ 4,010,984 ไร่ มีพื้นที่ตั้งอยู่ใน 5 ลุ่มน้ ำได้แก่ ลุ่มน้ ำแม่น้ ำ
เพชรบุรีตอนบน ลุ่มน้ ำแม่น้ ำปรำณบุรี ลุ่มน้ ำคลองเขำแดง ลุ่มน้ ำคลองกุย ลุ่มน้ ำชำยฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ ลุ่มน้ ำ
คลองบำงสะพำนใหญ่ และลุ่มน้ ำคลองท่ำตะเภำ ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในลุ่มน้ ำแม่น้ ำปรำณบุรี ดังแสดงในรูปที่ 1-1 
มีรำยละเอียดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยำกรดิน ดังน้ี 

1.3.1 การใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
 จำกข้อมูลระบบแผนที่เกษตรเพื่อกำรบริหำรจัดกำรเชิงรุกออนไลน์ (Agri Map Online) กรมพัฒนำที่ ดิน 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จ ำแนกได้เป็นพื้นที่เกษตรกรรม 1,707,364 ไร่ หรือประมำณร้อยละ 42 ของจังหวัด 
ส่วนใหญ่เป็นพืชไร่ ประมำณร้อยละ 14 ของจังหวัด หรือคิดเป็นร้อยละ 34 ของพื้นที่เกษตรกรรม รำยละเอียด แสดงใน
ตำรำงที่ 1-2 และรูปที่ 1-2 

ตารางท่ี 1-2 การใช้ประโยชน์ท่ีดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

ประเภท พ้ืนท่ี (ไร่) ร้อยละ 

ป่ำไม้ 1,693,462  
 

42.22 

พืชไร่ 583,454  
             

566,393  
 

14.54 

ไม้ยืนต้น 566,393  
             

504,551  

14.12 

ไม้ผล 504,551  
 

12.57 

พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้ำง 225,510  
 

5.62 

พื้นที่เบ็ดเตล็ด 153,080  
 

3.81 

พื้นที่นำ 80,186  
 

1.99 

สถำนที่เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ 79,938  
 

1.99 

พื้นที่น้ ำ 58,132  
 

1.44 

พื้นที่ลุ่ม 54,343  1.34 

ทุ่งหญ้ำและโรงเรีอนเลี้ยงสัตว์ 7,212  
 

0.17 

พืชสวน 3,706  
 

0.09 

พืชน้ ำ 1,017  
 

0.02 

รวม 4,010,984 100 
ท่ีมำ : Agri Map (2561) 
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รูปท่ี 1-2 แผนท่ีการใช้ท่ีดิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (Agri Map พ.ศ.2561) 
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1.3.2 ทรัพยากรดิน 

 จำกข้อมูลระบบแผนที่เกษตรเพื่อกำรบริหำรจัดกำรเชิงรุกออนไลน์ (Agri Map Online) กรมพัฒนำที่ดิน 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำมำรถจ ำแนกกลุ่มดินประเภทต่ำง ๆ ซึ่งพบว่ำดินส่วนใหญ่เป็นประเภทดินบนพื้นที่
ลำดชันสูง มีเน้ือที่ร้อยละ 41.56 ของจังหวัด แสดงในตำรำงที่ 1-3 และรูปที่ 1-3  

ตารางท่ี 1-3 จ้าแนกกลุ่มดินท่ีพบในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

กลุ่มดิน 
รวมเนื้อท่ี (ไร่) 

ไร่ ร้อยละ 

ดินบนพื้นที่ลำดชันสูง 1,667,185  41.56  

ดินบนพื้นที่ดอนในเขตดินแห้ง 1,287,652 32.10  

ดินพื้นที่ดอนในเขตดินชื้น 670,455  16.74  

พื้นที่เบ็ดเตล็ด 229,387  5.71  

ดินในพื้นที่รำบลุ่ม 140,112  3.49  

กลุ่มชุดดินผสม 16,193  0.40  

ท่ีมำ : Agri Map (2561) 

1.4 สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม  
1.4.1 ประชากร  
 ปี พ.ศ. 2560 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีจ ำนวนครัวเรือนทั้งหมด 149,396 ครัวเรือน โดยเป็นครัวเรือน
เกษตร 44,281 ครัวเรือน จ ำนวนประชำกรรวมทั้งสิ้น 543,979 คน แนวโน้มจ ำนวนประชำกรในอนำคตของจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อท ำกำรค ำนวณอัตรำกำรเจริญเติบโตของประชำกรเพื่อประมำณกำรจ ำนวนประชำกรในอนำคต
อีก 20 ปีข้ำงหน้ำโดยใช้ปี พ.ศ.2560 เป็นปีฐำน พบว่ำ ประชำกรในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีอัตรำกำรเจริญเติบโต
เฉลี่ยร้อยละ 20.54 ซึ่งมีผลท ำให้ในอีก 20 ปีข้ำงหน้ำ (พ.ศ.2580) จ ำนวนประชำกรจะเพิ่มขึ้นเป็น 655,741 คน 
รำยละเอียดแสดงในตำรำงที่ 1-4 
ตารางท่ี 1-4 จ้านวนประชากรและการคาดการณ์ในอนาคต จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

พ.ศ. ประชากร (คน) 
2560 (ปัจจุบัน) 543,979 
2565 570,457 
2570 625,983 
2575 625,983 
2580 (อนำคต 20 ปี) 655,741 

ท่ีมำ : จำกกำรคำดกำรณ์ประชำกรด้วยแบบจ ำลองทวีก ำลัง (Exponential Model) โดยใช้ข้อมูลประชำกรย้อนหลัง 10 ปี  
(พ.ศ.2551-2560) ของกรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย, 2561 
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รูปท่ี 1-4 แผนท่ีดิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (Agri Map พ.ศ.256) 
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1.4.2 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) และรายได้ 

 ปี 2560 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (GPP) มีมูลค่ำเท่ำกับ 86,972 ล้ำนบำท อยู่ใน
ล ำดับที่ 30 ของประเทศ และล ำดับที่ 17 ของภำคกลำง โดยมีสัดส่วนมูลค่ำนอกภำคกำรเกษตรร้อยละ 81.05 และ
ภำคเกษตรร้อยละ 18.95 โดยมีรำยได้เฉลี่ย 28,467 บำทต่อครัวเรือนต่อเดือน 

1.4.3 สภาพการเกษตร 

 ปี พ.ศ. 2560 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีจ ำนวนครัวเรือนทั้งหมด 149,396 ครัวเรือน โดยเป็นครัวเรือน
เกษตร 44,281 ครัวเรือน หรือร้อยละ 38.17 ของครัวเรือนทั้งหมด ผลผลิตเฉลี่ยของพืชเศรษฐกิจที่ปลูกในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ดังแสดงในตำรำงที่ 1-5 

ตารางท่ี 1-5 ผลผลิตของพืชเศรษฐกิจ ปี 2558 - 2560 

พืชเศรษฐกิจ ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร่) 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

ข้ำวนำปี 532 519 489 

ข้ำวนำปรัง 577 449 542 

ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ 597 626 620 

มันส ำปะหลัง 3,381 3,268 3,359 

อ้อย 10,790 8,930 9,560 

ยำพำรำ 207 212 225 

ปำล์มน้ ำมัน 2,558 2,398 2,486 

ท่ีมำ : ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร, 2561 
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บทที่ 2 
สถานการณ์ด้านทรัพยากรน ้าและการพัฒนาในปัจจุบัน 

 2.1 ล้าน ้าและแหล่งน ้าตามธรรมชาติ 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ต้ังอยู่ในเขตพื้นที่  7 ลุ่ม น้้ำ  (ตำมกำรแบ่งลุ่มน้้ำหลักของประเทศไทย โดย
คณะกรรมกำรอุทกวิทยำแห่งชำติ) โดยมีแหล่งน้้ำตำมธรรมชำติที่ส้ำคัญแยกตำมลุ่มน้้ำต่ำง ๆ ดังน้ี 

- ลุ่มน ้าแม่น ้าเพชรบุรีตอนบน ได้แก่บริเวณทำงตะวันออกของอ้ำเภอชะอ้ำ จังหวัดเพชรบุรี มีแม่น้้ำที่
ส้ำคัญ คือ ห้วยสงไสยและห้วยผำก ลักษณะพื้นที่ด้ำนตะวันออกเป็นพื้นที่เขตที่รำบลุ่มชำยฝั่งทะเล  

ควำมสูงโดยเฉลี่ย 3 ม.รทก. มีกำรใช้ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมบำงส่วนเป็นหำดทรำยและสถำนที่พักผ่อน
และเป็นเขตพัฒนำกำรท่องเที่ยว 

 ลุ่มน ้าแม่น ้าปราณบุรี เป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัด ได้แก่ อ้ำเภอหัวหิน อ้ำเภอปรำณบุรี และอ้ำเภอ
 สำมร้อยยอด ล้ำน้้ำต่ำง ๆ  มีทิศทำงกำรไหลไปทำงทิศตะวันตกและตะวันตกเฉียงเหนือไปทำงทิศ
 ตะวันออกเฉียงใต้และตะวันออก  ต้นน้้ำมำจำกเทือกเขำตะนำวศรี ซึ่งเป็นเทือกเขำสูงและเป็น
 พรมแดนไทย-พม่ำ และเทือกเขำตะนำวศรีแม่น้้ำปรำณบุรี ไหลผ่ำนพื้นที่ตอนเหนือสุดของลุ่มน้้ำ ติด
 กับเขตลุ่มน้้ำหลักแม่น้้ำเพชรบุรี ไหลจำกทิศตะวันตกและตะวันตกเฉียงเหนือไปทำงทิศตะวันออกเฉียง
 ใต้และตะวันออก ต้นน้้ำมำจำกเทือกเขำตะนำวศรีทำงทิศตะวันตก  ซึ่งเป็นเทือกเขำสูงและเป็น
 พรมแดนไทย-พม่ำ และเทือกเขำทำงตะวันตกเฉียงเหนือบริเวณเขตอุทยำนแห่งชำติแก่งกระจำนเขต
 ติดต่อลุ่มน้้ำหลักแม่น้้ำเพชรบุรี ไหลลงสู่อ่ำวไทยทำงทิศตะวันออกที่ปำกน้้ำปรำณบุรี  อ.ปรำณบุรี 

 ควำมยำวของล้ำน้้ำประมำณ  189 กม. ล้ำน้้ำมีควำมลำดชันมำกในตอนบนและค่อนข้ำงรำบใน
 ตอนล่ำง ควำมลำดชันเฉลี่ยของล้ำน้้ำ ประมำณ 1 : 590 มีล้ำน้้ำสำยส้ำคัญ คือ แม่น้้ำปรำณบุรี 
 ลุ่มน ้าคลองเขาแดง อยู่บริเวณทิศตะวันออกของจังหวัด ประกอบด้วยลุ่มน้้ำย่อยคลองเขำแดง – ทุ่ง
 สำมร้อยยอด ต้นน้้ำมำจำกเทือกเขำตะนำวศรี ไหลจำกทิศตะวันตกและทิศเหนือมำทำงทิศ
 ตะวันออก  เป็นล้ำน้้ำสำยสั้นๆ ควำมยำวของล้ำน้้ำคลองเขำแดงประมำณ  16 กม.และมีควำมลำด
 ชันเฉลี่ยของล้ำน้้ำประมำณ 1 : 160 

- ลุ่มน ้าคลองกุย มีล้ำน้้ำสำยส้ำคัญได้แก่ คลองกุย เกิดจำกเทือกเขำตะนำวศรี และไหลจำกทิศตะวันตก
และทิศเหนือมำทำงทิศตะวันออก ควำมยำวของล้ำน้้ำคลองกุยประมำณ 62 กม. และมีควำมลำดชันเฉลี่ย
ของล้ำน้้ำประมำณ 1 : 210 

- ลุ่มน ้าชายฝ่ังทะเลอ่าวไทยตะวันตก (ชายฝ่ังทะเลประจวบคีรีขันธ์) ประกอบด้วยกลุ่มลุ่มน้้ำตอนบน
และกลุ่มลุ่มน้้ำตอนล่ำง กลุ่มลุ่มน้้ำตอนบนอยู่ทำงทิศเหนือของลุ่มน้้ำคลองบำงสะพำนใหญ่ มีล้ำน้้ำที่
ส้ำคัญ คือ คลองทับสะแก ซึ่งมีควำมจุล้ำน้้ำประมำณ 0-50 ลบ.ม./วินำที คลองจะกระ มีควำมจุล้ำน้้ำ
ประมำณ  15-25 ลบ.ม./วินำที  และคลองบึง ซึ่งไหลจำกเทือกเขำสูงทำงทิศตะวันตกไปทำงทิศ
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ตะวันออกเฉียงใต้ลงสู่อ่ำวไทยบริเวณตอนเหนือของ  อ้ำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ควำมยำวล้ำน้้ำ
ประมำณ 50 กิโลเมตร ควำมลำดชันเฉลี่ยประมำณ 1 : 170 

- -ลุ่มน ้าคลองบางสะพานใหญ่  มีล้ำน้้ำสำยส้ำคัญ  ได้แก่ คลองบำงสะพำนใหญ่เกิดจำกเทือกเขำ

ตะวันตก มีล้ำน้้ำสำขำย่อยๆหลำยสำยไหลจำกทำงตะวันตกมำรวมกันแล้วไหลทำงทิศตะวันออกลงสู่
อ่ำวไทยท้ำยอ้ำเภอบำงสะพำน ควำมยำวล้ำน้้ำประมำณ 41 กิโลเมตร และมีควำมลำดชันเฉลี่ยของล้ำ
น้้ำประมำณ 1 : 135 

- ลุ่มน ้าคลองท่าตะเภา มีล้ำน้้ำสำขำที่ส้ำคัญ 2 สำย คือ คลองท่ำแซะและคลองรับร่อ ไหลมำบรรจบกัน
กลำยเป็นล้ำน้้ำสำยใหญ่  เรียกว่ำ คลองท่ำตะเภำ ไหลผ่ำนตัวเมืองชุมพรไปบรรจบคลองท่ำนำงสังข์ 
รวมเป็นแม่น้้ำชุมพรแล้วไหลลงสู่อ่ำวไทยที่บ้ำนปำกน้้ำ อ.เมือง จ.ชุมพร คลองท่ำตะเภำมีควำมยำว 39 

กิโลเมตร  ส่วนคลองท่ำแวะที่เป็นล้ำน้้ำสำขำที่ส้ำคัญน้ันมีต้นก้ำเนิดจำกเทือกเขำในเขต อ.บำงสะพำน 

จ.ประจวบคีรีขันธ์ ไหลจำกทิศเหนือลงมำทิศใต้บรรจบกับคลองรับร่อที่บ้ำนปำกแพรก อ.ท่ำแซะ  
จ.ชุมพร รวมควำมยำวประมำณ 118 กิโลเมตร ส้ำหรับคลองรับร่อ มีต้นก้ำเนิดจำกเทือกเขำตะนำวศรี
ในเขต จ.ชุมพร ไหลจำกทิศเหนือลงมำทิศใต้และทิศตะวันตกเฉียงใต้มำบรรจบกับคลองท่ำแซะ ควำม
ยำวประมำณ 78 กิโลเมตร 
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รูปท่ี 2-1 ล้าน ้าและระบบล้าน ้า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
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2.2 โครงการพัฒนาแหล่งน ้าที่มีในปัจจุบัน 

 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีโครงกำรชลประทำนขนำดใหญ่ 1 โครงกำร โดยมีโครงกำรชลประทำนขนำดกลำง
และขนำดเล็กประเภทต่ำง ๆ ที่ด้ำเนินกำรแล้วถึง พ.ศ.2560 จ้ำนวนทั้งสิ้น 315 แห่ง  สำมำรถเก็บกักน้้ำได้ 572.33 

ล้ำนลูกบำศก์เมตร พื้นที่ชลประทำน 332,913 ไร่ รำยละเอียดตำมตำรำงที่ 2-1 , 2-2 และรูปที่ 2-2   

ตารางท่ี 2-1 โครงการชลประทานท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ประเภท ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก รวม

1.อ่างเก็บน ้า

  - จ้านวน (แห่ง) 1 7                  155                163                

  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) 445.00           102.90           24.29              572.19             

  - พื นทีช่ลประทาน (ไร่) 210,063          50,009           6,474              266,546           

2.แก้มลิง

  - จ้านวน (แห่ง) -                 

  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) -                 

  - พื นทีช่ลประทาน (ไร่) -                 

3.ฝาย

  - จ้านวน (แห่ง) 1                  63                 64                  

  - พื นทีช่ลประทาน (ไร่) 2,565             4,925              7,490              

4.ปตร.

  - จ้านวน (แห่ง) -                 

  - พื นทีช่ลประทาน (ไร่) -                 

5.สถานีสูบน ้า

  - จ้านวน (แห่ง) 4                   4                    

  - พื นทีช่ลประทาน (ไร่) 4,200              4,200              

6.ระบบส่งน ้า

  - จ้านวน (แห่ง) 4                  20                 24                  

  - พื นทีช่ลประทาน (ไร่) 35,140           8,100              43,240             

7.ระบบระบายน ้า

  - จ้านวน (แห่ง) 15                 15                  

  - พื นทีช่ลประทาน (ไร่) -                 

8.อ่ืน ๆ

  - จ้านวน (แห่ง) 2                  43                 45                  

  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) 0.14               0.14                

  - พื นทีช่ลประทาน (ไร่) 11,437            11,437             

รวมทุกประเภท

  - จ านวน (แห่ง) 1                  14                 300                315                

  - ความจ ุ(ล้าน ลบ.ม.) 445.00           102.90           24.43             572.33            

  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) 210,063          87,714           35,136            332,913           
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รูปท่ี 2-2 โครงการชลประทานขนาดกลาง ในปัจจุบัน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
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ตารางท่ี 2-2 โครงการชลประทานขนาดกลางในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ความจ ุ พ้ืนท่ีชลประทาน

(ล้าน ลบ.ม.) (ไร่) เร่ิม เสร็จ

1 อ่างเก็บน ้ายางชุม หาดขาม กุยบุรี 41.10 13,914         2512 2523

2 ระบบส่งน ้ายางชุม หาดขาม กุยบุรี 20,300         2547 2548

3 อ่างเก็บน ้าคลองบึง อ่าวน้อย เมอืง 22.20 15,486         2526 2534

4 อ่างเก็บน ้าห้วยอ่างหิน อ่าวน้อย เมอืง 2.80            3,103 2521 2536

5 อ่างเก็บน ้าหัวยไทรงาม หนองพลับ หัวหิน 9.50            8,495 2537 2546

6 อ่างเก็บน ้าคลองช่องลม เขาล้าน ทับสะแก 5.50            4,233 2533 2535

7 คูน ้าและอาคารประกอบโครงการอ่างเก็บน ้าคลองช่องลมอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ เขาล้าน ทับสะแก 2558 2558

8 อ่างเก็บน ้าคลองจะกระ นาหูกวาง ทับสะแก 10.40 4,778           2537 2542

9 อ่างเก็บน ้าห้วยวังเต็น หาดขาม   กุยบุรี 11.40 2533 2535

10 ระบบส่งน ้าห้วยวังเต็น หาดขาม กุยบุรี 4,000           2551 2553

11 คูน ้าและอาคารประกอบโครงการอ่างเก็บน ้าห้วยวังเต็นอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ หาดขาม กุยบุรี 2558 2558

12 ฝายทดน ้าคลองล้าชู ทรายทอง บางสะพานน้อย            2,565 2533 2538

13 ระบบส่งน ้าห้วยไทรงาม หนองพลับ หัวหิน            5,600 2546 2549

14 ระบบส่งน ้าพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน ้าห้วยมงคล อันเนื่องมาจาก

พระราชด้าริ

ทับใต้ หัวหิน            5,240 2559 2559

102.90 87,715

ปีก่อสร้าง

รวมท้ังส้ิน 14 โครงการ

ท่ี โครงการ ต าบล อ าเภอ

 
 

2.3 สถานการณ์น ้าของจังหวัด 

2.3.1 สถานการณ์ด้านการขาดแคลนน ้าและภัยแล้ง 

 จำกข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยกรมพัฒนำที่ดิน พ.ศ.2556 พบว่ำพื้นที่ส่วนใหญ่
ประมำณร้อยละ 20 มีปัญหำภัยแล้งในระดับต้่ำ บริเวณอ้ำเภอบำงสะพำน และอ้ำเภอบำงสะพำนน้อย มีพื้นที่เสี่ยง
ภัยแล้งปำนกลำงประมำณร้อยละ 52 บริเวณอ้ำเภอหัวหินบำงส่วน อ้ำเภอปรำณบุรี อ้ำเภอสำมร้อยยอด อ้ำเภอกุย
บุรี อ้ำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ และอ้ำเภอทับสะแกที่เป็นพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งระดับสูงเป็นบำงส่วนประมำณร้อยละ 

26 ในเขต อ.หัวหิน อ้ำเภอปรำณบุรี และสำมร้อยยอดและอ้ำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ดังแสดงในรูปที่ 2-3  
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รูปท่ี 2-3 พื นท่ีเสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้ง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ท่ีมำ : กรมพัฒนำท่ีดิน (2556) 
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2.3.2 สถานการณ์ด้านน ้าท่วมและอุทกภัย 

 กำรเกิดน้้ำท่วมในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เกิดจำกอิทธิพลของพำยุดีเปรสชั่น พำยุโซนร้อน หรือหย่อมควำม
กดอำกำศต้่ำพัดผ่ำน ท้ำให้เกิดปริมำณฝนสะสมของพื้นที่ต้นน้้ำในรอบ 3-5 วันมำกกว่ำ 200 มิลลิเมตร ทั้งน้ีสำเหตุกำร
เกิดน้้ำท่วมในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แบ่งตำมลักษณะกำรเกิดได้ 2 รูปแบบ คือ 

1. กำรเกิดน้้ำท่วมในลักษณะน้้ำป่ำไหลหลำก  หรือน้้ำท่วมฉับพลัน มักเกิดในบริเวณพื้นที่ลุ่มน้้ำ
ตอนบนและล้ำน้้ำสำขำต่ำงๆ ได้แก่บริเวณอ้ำเภอบำงสะพำน สำเหตุเกิดจำกฝนตกหนักและน้้ำป่ำไหลหลำกจำกต้น
น้้ำลงมำมำกจนล้ำน้้ำสำยหลักไม่สำมำรถระบำยน้้ำได้ทัน ประกอบกับกำรกีดขวำงทำงน้้ำของถนนเพชรเกษม และ
ทำงรถไฟสำยใต้ และมีอำคำรระบำยน้้ำไม่เพียงพอ 

2. กำรเกิดน้้ำท่วมในลักษณะน้้ำท่วมขังหรือน้้ำล้นตลิ่ง มักเกิดบริเวณที่เป็นพื้นที่รำบลุ่มมีแม่น้้ำสำย
หลักขนำดเล็ก คดเค้ียวและต้ืนเขิน ท้ำให้ควำมสำมำรถระบำยน้้ำไม่เพียงพอ  ไม่สำมำรถระบำยน้้ำได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ประกอบกับล้ำน้้ำถูกบุกรุกหรือมีสิ่งกีดขวำงทำงน้้ำ  เช่น ถนนเพชรเกษม  และทำงรถไฟสำยใต้ 

นอกจำกน้ี ปำกน้้ำยังได้รับอิทธิพลจำกระดับน้้ำทะเลท้ำให้กำรระบำยน้้ำออกสู่ทะเลล้ำบำกมำกขึ้น  หำกมีน้้ำทะเล
หนุนสูง กำรระบำยน้้ำมีเวลำจ้ำกัดเน่ืองจำกเกิดน้้ำขึ้น-ลง 2 คร้ังใน 1 วัน  
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รูปท่ี 2-4 พื นท่ีเสี่ยงต่อการเกิดน ้าท่วมซ ้าซาก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
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ท่ีมำ : GISDA (2556) 

2.3.3 แนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ (Area Base) 

 จำกข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยน้้ำท่วมซ้้ำซำกของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยส้ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศ
และภูมิศำสตร์สำรสนเทศ (GISDA) พ.ศ. 2556 พบว่ำพื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดมีพื้นที่เสี่ยงน้้ำท่วมซ้้ำซำกน้อยและ
เสี่ยงปำนกลำง และมีพื้นที่เสี่ยงสูงเล็กน้อย โดยควำมเสี่ยงและควำมรุนแรงจะอยู่อ้ำเภอหัวหิน ดังแสดงในรูปที่ 2-5 
ส้ำนักงำนทรัพยำกรน้้ำแห่งชำติ ได้ก้ำหนดพื้นที่ เป้ำหมำยในกำรแก้ไขปัญหำทรัพยำกรน้้ำอย่ำงเป็นระบบ (Area 
Base) ทั่วประเทศรวม 66 พื้นที่ โดยวิเครำะห์จำกปัญหำ ควำมถี่ ควำมรุนแรง ควำมเสียหำย โดยครอบคลุมปัญหำ
น้้ำแล้ง น้้ำท่วม น้้ำเค็มรุกล้้ำ รวมถึงกำรรองรับพื้นที่ส้ำคัญ เช่น เขตเศรษฐกิจพิเศษ  
 ในส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีพื้นที่ เป้ำหมำยในกำรแก้ไขปัญหำทรัพยำกรน้้ำอย่ำงเป็นระบบ 
(Area Base) จ้ำนวน 2 พื้นที่  ได้แก่พื้นที่ประสบปัญหำน้้ำท่วมลุ่มน้้ำคลองบำงสะพำนใหญ่  มีพื้นที่ประมำณ 
262,102 ไร่ ไปตำมล้ำน้้ำแม่น้้ำบำงสะพำน ครอบคลุมอ้ำเภอบำงสะพำน ประจวบคีรีขันธ์ และพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งอยู่
ทำงตอนบนของจังหวัด ได้แก่ อ้ำเภอหัวหิน และอ้ำเภอปรำณบุรี มีพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งและเสี่ยงภัยน้้ำท่วม 512 ,659 
ไร่ ดังแสดงในรูปที่ 2-5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน  าระดับจังหวัด                                                                                                                                   บทท่ี 2 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์                                                                                                             สถานการณ์ด้านทรัพยากรน  าและการพัฒนาในปัจจุบัน 

ส านักบริหารโครงการ กรมชลประทาน                                                                                              

2-11 

 

 
 

รูปท่ี 2-5 พื นท่ีเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรน ้าอย่างเป็นระบบ (Area Base) 
ท่ีมำ : สทนช. (2561) 
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บทที่ 3 
ความต้องการใช้น ้า 

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

 ในการศึกษาความต้องการใช้น ้าของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครั งนี จะได้ประเมินความต้องการใช้น ้าจาก
กิจกรรมหลักที่ส้าคัญ 4 ประเภท คือ ความต้องการใช้น ้าเพื่อการอุปโภคบริโภค ความต้องการน ้าเพื่อรักษาระบบ
นิเวศท้ายน ้า ความต้องการน ้าเพื่อการเกษตร และความต้องการน ้าเพื่ออุตสาหกรรม สามารถสรุปตามตารางที่  
3-1 โดยมีรายละเอียดดังนี  

3.1 ความต้องการใช้น ้าเพื่อการอุปโภคบริโภค 

 ความต้องการใช้น ้าเพื่อการอุปโภคบริโภคประเมินจากจ้านวนประชากรกับอัตราการใช้น ้าของประชากรโดย
ท้าการประเมินความต้องการในอนาคต 5 ป,ี 10 ปี และ 20 ปี จากการวิเคราะห์แนวโน้มของปริมาณประชากร โดยมี
รายละเอียดดังนี  ความต้องการใช้น ้าเพื่ออุปโภคบริโภคในปัจจุบัน เท่ากับ 29.78 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี และจะเพิ่ม
เป็น 31.23, 32.72 และ 35.90 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี ในระยะ 5 ป,ี 10 ปี และ 20 ป ีตามล้าดับ 

3.2 ความต้องการใช้น ้าเพื่อรักษาระบบนิเวศน์ท้ายน ้า 

 ความต้องการใช้น ้าเพื่อรักษาระบบนิเวศท้ายน ้า ประเมินโดยการเปรียบเทียบความต้องการน ้าเพื่อรักษา
ระบบนิเวศท้ายน ้าของลุ่มน ้าหลัก จากรายงานโครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มน ้าและแบบจ้าลองน ้าท่วมน ้า
แล้ง สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้าและการเกษตร (สส.นก.) โดยเปรียบเทียบพื นที่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กับ
พื นที่ลุ่มน ้าที่มีพื นที่ครอบคลุมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จากผลการประเมินความต้องการใช้น ้าเพื่อรักษาระบบนิเวศ
ท้ายน ้าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เท่ากับ 50.46 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี 

3.3 ความต้องการใช้น ้าเพื่อการเกษตร 

 ความต้องการใช้น ้าเพื่อการเกษตร ประเมินจากพื นที่เกษตรกรรมฤดูฝนและฤดูแล้งทั งในเขตชลประทาน
และนอกเขตชลประทานกับอัตราการใช้น ้าเพื่อการเพาะปลูกต่อไร่โดยความต้องการน ้าเพื่อการเกษตรในเขต
ชลประทานประเมินจากพื นที่ชลประทานที่มีในปัจจุบันและแผนในอนาคตจากการพัฒนาพื นที่ชลประทาน ซึ่งฤดูฝน
เพาะปลูกเต็มพื นที่ ส่วนฤดูแล้งพื นที่เพาะปลูกร้อยละ 20 ของพื นที่ชลประทาน ความต้องการน ้าเพื่อการเกษตรนอก
เขตชลประทานประเมินจากพื นที่เพาะปลูกนอกเขตชลประทานในปัจจุบันและคาดการณ์ว่าพื นที่เพาะปลูกโดยรวม
ไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส้าคัญ ผลการประเมินความต้องการใช้น ้าเพื่อการเกษตรสรุปได้ดังนี  ความต้องการใช้น ้า 



โครงการจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน  าระดับจังหวัด                                                                                                                                   บทท่ี 3 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์                                                                                                                                                               ความต้องการใช้น  า 

ส านักบริหารโครงการ  กรมชลประทาน                                                                                                                                                   

3-2 

เพื่อการเกษตร เท่ากับ 2,817.97 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี และความต้องการน ้าเพื่อการเกษตรจะเพิ่มเป็น 2,954.51 , 
2,955.85 และ 3,089.81 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี ในระยะ 5 ป,ี 10 ปี และ 20 ป ีตามล้าดับ 

3.4 ความต้องการใช้น ้าเพื่อการอุตสาหกรรม 

 กรมโรงงานอุสาหกรรมและการนิคมอุตสาหกรรมได้ท้าการประเมินความต้องการน ้าเพื่อการอุตสาหกรรม
เป็นรายจังหวัด โดยประเมินจากจ้านวนโรงงานอุตสาหกรรมที่ขึ นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม  กับอัตราการ
ใช้น ้าของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดต่าง ๆ แยกตามก้าลังการผลิต (ก้าลังม้า) รวมถึงอัตราการใช้น ้าของนิคม
อุตสาหกรรมโดยคิดเป็นต่อพื นที่ โดยท้าการประเมินความต้องการในอนาคต 5 ป,ี 10 ปี และ 20 ป ีจากการวิเคราะห์
แนวโน้มของการเจริญเติบโตด้านอุตสาหกรรมและแผนการพัฒนานิคมอุสาหกรรม  โดยมีรายละเอียดดังนี  ความ
ต้องการใช้น ้าเพื่ออุตสาหกรรม เท่ากับ 12.09 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี และจะเพิ่มเป็น 12.69 , 13.30 และ 14.50 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร/ปี ในระยะ 5 ป,ี 10 ปี และ 20 ปี ตามล้าดับ 

ตารางท่ี 3 -1 ความต้องการน ้าด้านต่าง ๆ และการคาดการณ์ในอนาคต จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ปัจจบัุน (พ.ศ.2560) 5 ปี  (พ.ศ.2565) 10 ปี (พ.ศ.2570) 20 ปี (พ.ศ.2580)

1 อุปโภค-บริโภค 29.78                31.23                32.72                35.90                

2 รักษาระบบนิเวศ 50.46                50.46                50.46                50.46                

3 การเกษตร

  - ในเขตชลประทาน 447.04              583.57              584.92              584.92              

  - นอกเขตชลประทาน 2,853.51            2,853.51            2,853.51            2,853.51            

  - รวม 3,300.54            3,437.08            3,438.42            3,438.42            

4 อุตสาหกรรม 22.25                23.11                23.97                25.70                

รวม 3,403.04           3,541.88           3,545.57           3,550.48           

ท่ี กิจกรรม
ความต้องการน ้า (ล้าน ลบ.ม./ปี)
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บทที่ 4 

แผนพัฒนาการชลประทานระดับจังหวัด 

4.1 ยุทธศาสตร์ท่ีเก่ียวข้อง 
4.1.1 แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน ้า 

แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าด้าเนินการโดยคณะกรรมการก้าหนดนโยบายและการบริหาร
จัดการทรัพยากรน ้า เดิมเรียกว่าแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน ้า มีระยะเวลาของการด้าเนินแผนงาน
ตามยุทธศาสตร์ 12 ปี (พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2569) ปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับปรุงเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2580) โดยส้านักงานทรัพยากรน ้าแห่งชาติ ใช้ชื่อว่าแผน
แม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า แต่ยังคงมียุทธศาสตร์ 6 ด้าน ได้แก่ 

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

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

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

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

โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี  

1) การพัฒนาแหล่งน ้าและเพิ่มพื นที่ชลประทานตามศักยภาพลักษณะลุ่มน ้า (Basin–based Approach) 
2) การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน ้าอย่างบูรณาการ ตามวัตถุประสงค์การใช้น ้า 
3) การป้องกันความเสียหายและสนับสนุนการบรรเทาภัยอันเกิดจากน ้า 
4) การสร้างเครือข่าย และการมีส่วนร่วม (Networking and Participation) ของทุกภาคส่วนในการบริหาร

จัดการน ้าชลประทานในระดับพื นที่ (Networking Collaboration Participation) 
5) การปรับเปลี่ยนสู่องค์กรอัจฉริยะ (Turnaround to Intelligent Organization) 
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4.1.3 ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2  

 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ประกอบไปด้วย 4 จังหวัด ได้แก่ สมุทรสาคร , สมุทรสงคราม , เพชรบุรี 

และประจวบคีรีขันธ์ มีวิสัยทัศน์คือ  “เป็นฐานการผลิตและบริการในภาคการเกษตร  อุตสาหกรรม  อาหาร การ
ท่องเที่ยว ที่ได้มาตรฐานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” และมีประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี  

1) การสร้างต้นทุนทางทรัพยากรภาคเกษตรกรรม 
2) พัฒนาโครงสร้างพื นฐานและศักยภาพสินค้าและบริการเพื่อการท่องเที่ยว การค้า และพื นที่ทางเศรษฐกิจ 
3) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4) การเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมด้วยนวัตกรรม (Innovation) และแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative 

economy) อย่างยั่งยืน 

4.1.4 ยุทธศาสตร์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 วิสัยทัศน์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คือ “เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ สับปะรด มะพร้าวที่หน่ึงของโลก ประตู
การค้าด่านสิงขร สังคมผาสุก” โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี  

1.) เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวบนพื นบฐานเอกลักษณ์ของจังหวัดสู่นานาชาติ 
2.) เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการผลิตและแปรรูปสับปะรด มะพร้าว และสินค้าเกษตรสู่
ตลาดโลก 
3.) ส่งเสริมและพัฒนาด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวด่านสิงขรและอาเซียน 
4.) เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีและภูมิปัญญาไทย 
5.) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่สมดุล 

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

4.2.1 ระยะของแผนด้าเนินการ  

 การจัดระยะของแผนงาน แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี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 
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4.2.2 การจัดล้าดับความส้าคัญของโครงการ มีแนวทางดังนี  

 - เป็นโครงการที่มีความพร้อมด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมและสามารถด้าเนินการก่อสร้างได้ทันที 
- เป็นโครงการพระราชด้าริ 
- มีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ต่าง ๆ  

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

4.2.3 ผลการจัดท้าแผนงานโครงการ 

 กรมชลประทานได้จัดท้าแผนการพัฒนาการชลประทานในระดับลุ่มน ้า โดยการวางแผนพัฒนาโครงการ
ชลประทานประเภทต่าง ๆ ทั งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ รวมถึงการปรับปรุงโครงการที่มีอยู่เดิม ทั ง 25 

ลุ่มน ้าหลักทั่วประเทศ โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาแหล่งเก็บกักน ้า พื นที่ชลประทาน และการป้องกันบรรเทาน ้าท่วม
และอุทกภัย ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ตามที่กล่าวแล้วข้างต้น   

 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีโครงการพัฒนาแหล่งน ้าที่มีศักยภาพตามแผนการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 

ป ี(พ.ศ.2561 – พ.ศ.2580) ที่อยู่ในแผนด้าเนินการ จ้านวน 136 โครงการ เป็นโครงการขนาดกลาง 25 โครงการ และ
ขนาดเล็ก  112 โครงการ หากด้าเนินการแล้วเสร็จตามแผนทั งหมดจะสามารถเก็บกักน ้าได้เพิ่มอีก  114.70 
ล้านลูกบาศก์เมตร และจะมีพื นที่ชลประทานเพิ่มขึ น 92,499 ไร่ ใช้วงเงินรวม 10,342 ล้านบาท ดังแสดงตาม
ตารางที่ 4-1 
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ตารางท่ี 4-1 สรุปแผนการพัฒนาชลประทานระยะ 20 ปี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ้าแนกตามขนาดและระยะ 
        ด้าเนินการ 

ระยะส้ัน ระยะกลาง ระยะยาว รวม 20 ปี

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

1. ขนาดใหญ่

  - จ านวน (โครงการ) -                   

  - ความจ ุ(ล้าน ลบ.ม.) -                   

  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) -                   

  - วงเงิน (ล้านบาท) -                   

2. ขนาดกลาง

  - จ านวน (โครงการ) 12                    13                  25                    

  - ความจ ุ(ล้าน ลบ.ม.) 103.67            103.67              

  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) 6,750                48,480            55,230              

  - วงเงิน (ล้านบาท) 1,611.104          6,024.532         7,635.6362         

3. ขนาดเล็ก

  - จ านวน (โครงการ) 102                  9                   111                  

  - ความจ ุ(ล้าน ลบ.ม.) 10.81                0.23                11.03                

  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) 37,269              37,269              

  - วงเงิน (ล้านบาท) 2,481.6910         225.0000         2,706.6910         

รวมทุกขนาด

  - จ านวน (โครงการ) 114                  22                  -                 136                  

  - ความจ ุ(ล้าน ลบ.ม.) 10.81                103.90            -                 114.70              

  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) 44,019              48,480            -                 92,499              

  - วงเงิน (ล้านบาท) 4,092.7952        6,249.5320       -                 10,342              

ขนาดโครงการ

แผนการพัฒนาชลประทานระยะ 20 ปี
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 จากแผนการพัฒนาดังกล่าว สามารถจ้าแนกออกเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์หลักในการตอบสนองแผน
แม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า ในยุทธศาสตร์ที่ 2 และยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นจ้านวน 137 และ 12 โครงการ 

ตามล้าดับ ดังตารางที่ 4-2 อย่างไรก็ตาม พบว่าโครงการหลายโครงการโดยเฉพาะโครงการประเภทอ่างเก็บน ้า  มี
ลักษณะเป็นโครงการที่สามารถตอบสนองได้ทั ง 2 ยุทธศาสตร์ สามารถแก้หรือบรรเทาได้ทั งการขาดแคลนน ้าและน ้า
ท่วม 

ตารางท่ี 4 -2 สรุปแผนการพัฒนาชลประทานระยะ 20 ปี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ้าแนกตามยุทธศาสตร์น ้า 

จ านวน (โครงการ) วงเงิน (ล้านบาท) จ านวน (โครงการ) วงเงิน (ล้านบาท) จ านวน (โครงการ) วงเงิน (ล้านบาท)

ขนาดใหญ่

ขนาดกลาง 11                4,981.2084     14                2,654.4278     25                7,635.6362     

ขนาดเล็ก 88                2,099.0410     23                607.6500        111               2,706.6910     

รวม 99                7,080            37                3,262            136               10,342.3272    

ขนาดโครงการ
รวม

ยุทธศาสตร์ท่ี 2

(การสร้างความม่ันคงของน้ า

ภาคการผลิต -เกษตรและอุตสาหกรรม)

ยุทธศาสตร์ท่ี 3

(การจดัการน้ าท่วมและอุทกภัย)
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รูปท่ี 4 -1 แผนงานโครงการขนาดกลาง ระยะ 20 ปี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
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ตารางท่ี 4-3 แผนงานโครงการขนาดใหญ่และขนาดกลาง ระยะ 20 ปี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
พ้ืนท่ี ชป. ความจุ วงเงิน

(ไร่) (ล้าน ลบ.ม.) (ล้านบาท)

1
โครงการอ่างเก็บน ้าป่าละอู พร้อมระบบส่งน ้า อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ห้วยสัตว์ใหญ่ หัวหิน 6,490 10.46 2561 2566 815.364 

2
โครงการอ่างเก็บน ้าบ้านไทรทอง พร้อมระบบส่งน ้า  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทองมงคล บางสะพาน 6,850 13.29 2562 2566 971.418 

3 อ่างเก็บน ้าคลองลอยตอนล่าง  พร้อมระบบส่งน ้า ร่อนทอง บางสะพาน 7,700 17.46 2565 2569 990.000 

4 อ่างบ้านเฉลิมพร พร้อมระบบส่งน ้า ต้าบลห้วยสัตว์ใหญ่ หัวหิน 2565 2566 120.000 

5 ฝายบ้านวังสาหร่าย พร้อมระบบส่งน ้า บึงนคร หัวหิน 2,500 2566 2567 120.000 

6 อ่างเก็บน ้าแพรกตะคร้อ พร้อมระบบส่งน ้า บึงนคร หัวหิน 12,000 47.66 2566 2569 600.000 

7 อ่างเก็บน ้าคลองน้อย  พร้อมระบบส่งน ้า ห้วยสัตว์ใหญ่ หัวหิน 13,300 14.80 2567 2570 680.000 

8

คลองผันน ้าคลองบางสะพาน โครงการบรรเทาอุทกภัยอ้าเภอบางสะพาน 

อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
บางสะพาน - - 2563 2564 164.426 

9
พัฒนาแหล่งน ้าในพื นท่ีต้าบลนาหูกวาง นาหูกวาง ทับสะแก 5,500 2564 2565 100.000 

10

ประตูระบายน ้ากลางคลองบางสะพาน (โครงการบรรเทาอุทกภัยอ้าเภอบางสะพาน 

อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ ) บางสะพาน 2564 2564 133.965          

11

ประตูระบายน ้าทุ่งพร้าว (โครงการบรรเทาอุทกภัยอ้าเภอบางสะพาน อัน

เน่ืองมาจากพระราชด้าริ ) บางสะพาน 2564 2565 132.974          

12

คลองผันน ้าคลองเขาม้าร้อง-อ่าวบางสะพาน (โครงการบรรเทาอุทกภัย

อ้าเภอบางสะพาน อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ ) บางสะพาน 2564 2566 227.500          

13

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน ้าและป้องกันการกัดเซาะด้านท้าย 

อ่างเก็บน ้าห้วยมงคล อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ ทับใต้ หัวหิน -        2564 2565 220.000          

14 ปตร.ห้วยไคร้พร้อมส่วนประกอบอ่ืน บึงนคร หัวหิน 1,250     2564 2565 200.000          

15

ขุดขยายคลองแม่ร้าพึง พร้อมอาคารประกอบ (โครงการบรรเทาอุทกภัย

อ้าเภอบางสะพาน อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ ) บางสะพาน 2565 2567 669.500          

16

ขุดขยายคลองปัตตามัง พร้อมอาคารประกอบ (โครงการบรรเทาอุทกภัย

อ้าเภอบางสะพาน อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ ) บางสะพาน 2565 2567 455.200          

17

ขุดขยายคลองเขาม้าร้อง พร้อมอาคารประกอบ (โครงการบรรเทาอุทกภัย

อ้าเภอบางสะพาน อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ ) บางสะพาน 2565 2564 176.950          

18

ประตูระบายน ้าปลายคลองลัดคลองแม่ร้าพึง-อ่าวบ่อทองหลาง 

(โครงการบรรเทาอุทกภัยอ้าเภอบางสะพาน อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ ) บางสะพาน 2565 2566 83.400           

19

ประตูระบายน ้าปลายช่องลัดคลองเขาม้าร้อง-อ่าวบางสะพาน

(โครงการบรรเทาอุทกภัยอ้าเภอบางสะพาน อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ ) บางสะพาน 2565 2566 89.000           

20

คลองผันน ้าคลองแม่ร้าพึง-อ่าวบ่อทองหลาง

(โครงการบรรเทาอุทกภัยอ้าเภอบางสะพาน อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ ) บางสะพาน 2565 2566 203.150          

21

ประตูระบายน ้าปากคลองวังกระจอง

(โครงการบรรเทาอุทกภัยอ้าเภอบางสะพาน อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ ) บางสะพาน 2565 2565 23.948           

22

ประตูระบายน ้าคลองปัตตามัง

(โครงการบรรเทาอุทกภัยอ้าเภอบางสะพาน อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ ) บางสะพาน 2565 2565 31.091           

23

ประตูระบายน ้ากลางคลองแม่ร้าพึง

(โครงการบรรเทาอุทกภัยอ้าเภอบางสะพาน อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ ) บางสะพาน 2565 2565 84.000           

24

ประตูระบายน ้ากลางคลองเขาม้าร้อง

(โครงการบรรเทาอุทกภัยอ้าเภอบางสะพาน อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ ) บางสะพาน 2565 2565 88.750           

25

โครงการบรรเทาอุทกภัยอ้าเภอบางสะพาน อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ 

(ประตูระบายน ้าปลายคลองบางสะพาน) บางสะพาน -        -         2562 2563 255.000          

รวม 55,590   103.67    7,635.6362      

ท่ี โครงการ ต าบล อ าเภอ ปี ก่อสร้าง ปีแล้วเสร็จ
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ตารางท่ี 4-4 แผนงานโครงการขนาดเล็ก ระยะ 20 ปี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
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ตารางท่ี 4-4 แผนงานโครงการขนาดเล็ก ระยะ 20 ปี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ต่อ) 
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ตารางท่ี 4-4 แผนงานโครงการขนาดเล็ก ระยะ 20 ปี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ต่อ) 
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บทที่ 5 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุป 

 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีพื้นที่ 4,010,984 ไร่ เป็นพื้นที่เกษตรกรรม 1,707,364 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 42
ของพื้นที่จังหวัด โดยในพื้นที่เกษตรกรรมดังกล่าวมีการพัฒนาเป็นพื้นที่ชลประทานแล้ว 332,913 ไร่ หรือประมาณร้อย
ละ 19.49 ของพื้นที่เกษตรกรรมทั้งหมด  

 โครงการพัฒนาแหล่งน้้าที่มีศักยภาพตามแผนหลักการพัฒนาการชลประทานระยะ  20 ป ี(พ.ศ. 2561 – 

พ.ศ.2580) ที่อยู่ในแผนด้าเนินการ จ้านวน 136 โครงการ  เป็นโครงการขนาดกลาง 25 โครงการ และขนาดเล็ก 111 

โครงการ หากด้าเนินการแล้วเสร็จตามแผนทั้งหมดจะสามารถเก็บกักน้้าได้เพิ่มอีก 114.70 ล้านลูกบาศก์เมตร และ
จะมีพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น 92,499 ไร่ รวมเป็น 425,412 ไร่ ใช้วงเงินรวม 10,342 ล้านบาท โดยสามารถสรุปตาม
ระยะด้าเนินการได้ดังน้ี 

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

 มีโครงการที่ด้าเนินการตามแผนระยะสั้น 114 โครงการ เป็นโครงการขนาดกลาง 12 โครงการและขนาด
เล็ก 102 โครงการ หากก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถเก็บกักน้้าได้เพิ่มอีก 10.81 ล้านลูกบาศก์เมตร และเพิ่มพื้นที่
ชลประทาน 44,019 ไร่ ใช้เงินงบประมาณส้าหรับโครงการในแผนระยะสั้น 4,092.7952 ล้านบาท 

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

 มีโครงการที่ด้าเนินการตามแผนระยะกลาง 22 โครงการ เป็นโครงการขนาดกลาง 13 โครงการ และขนาด
เล็ก 9 โครงการ หากก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถเก็บกักน้้าได้เพิ่มอีก 103.90 ล้านลูกบาศก์เมตร และเพิ่มพื้นที่
ชลประทาน 48,480 ไร่ ใช้เงินงบประมาณส้าหรับโครงการในแผนระยะกลาง 6249.5320 ล้านบาท 

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

 ไม่มีโครงการในแผนระยะยาว 

ตารางท่ี 5 -1 ผลสัมฤทธิ์ของแผนหลักการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ปี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

พ้ืนทีช่ลประทานทีเ่พ่ิมข้ึน รวมพ้ืนทีช่ลประทานทัง้หมด

ตามแผนหลักการพัฒนา เมือ่ส้ินแผน 20 ปี

การชลประทาน 20 ปี

(ไร่) (ไร่) (ไร่) (ไร่) (ไร่)

4,010,984 1,707,364 332,913 92,499 425,412

พ้ืนท่ีจังหวัด พ้ืนทีเ่กษตรกรรม พ้ืนทีช่ลประทานปัจจุบัน
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5.2 ข้อเสนอแนะ 

 ในรายละเอียดของแผนงานเป็นรายโครงการน้ันมีความแตกต่างกันในเร่ืองของสถานภาพ  ความพร้อม 

ปัญหาอุปสรรค แตกต่างกันออกไป เช่น บางโครงการมีความพร้อมในเชิงเทคนิควิศวกรรมแต่ยังติดปัญหาด้านสังคม 

บางโครงการอาจเข้าข่ายต้องศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือการขอใช้พื้นที่ส้าหรับบางโครงการที่มีพื้นที่ด้าเนินการ
อยู่ในเขตอนุรักษ์ต่าง ๆ เช่น ป่าอนุรักษ์ เขตอุทยานแห่งชาติ เป็นต้น 

 แนวทางการขับเคลื่อนแผนแม่บทการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ป ีจ้าเป็นต้องผ่านกระบวนการสร้าง
การรับรู้ สร้างความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมถึงการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน การวางแผน
เตรียมความพร้อมต้ังแต่การศึกษา ส้ารวจ ออกแบบ จัดหาที่ดิน ต้องมีความสอดคล้องต่อเน่ือง การปรับแผนให้
เหมาะสมกับสภาพการณ์หรือบริบทที่อาจเปลี่ยนแปลงในอนาคตสามารถด้าเนินการได้  โดยควรค้านึงถึงเป้าหมายที่
ได้วางไว้เป็นส้าคัญ 

 


