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บทที ่1   
ข้อมูลพื้นฐานของลุ่มน้ํา 

 
 
1.1 สภาพท่ัวไปของลุ่มน้ํา 

1.1.1 สภาพภูมิประเทศ 

 ลุ่มน้ําเพชรบุรีมีพื้นที่ลุ่มน้ําประมาณ 6,254.45 ตร.กม. พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตจังหวัดเพชรบุรี 
สมุทรสงคราม และราชบุรี ลักษณะลุ่มน้ําเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้าวางตัวในแนวตะวันตก - ตะวันออก อยู่ระหว่าง
เส้นรุ้งที่ 12๐ 30 เหนือ ถึงเส้นรุ้งที่ 13๐ 30 เหนือ และอยู่ระหว่างเส้นแวงที่ 99๐ 00 ตะวันออก ถึงเส้นแวงที่ 
100๐ 15 ตะวันออก มีทิศเหนือติดกับลุ่มน้ําแม่กลอง ทิศใต้ติดกับลุ่มน้ําชายฝ่ังทะเลประจวบคีรีขันธ์ ทิศ
ตะวันตกติดกับประเทศพม่า  ทิศตะวันออกติดกับอ่าวไทย 
 โดยมีแม่น้ําเพชรบุรีเป็นแม่น้ําสายหลักของลุ่มน้ํา มีต้นกําเนิดที่เทือกเขาตะนาวศรีทางด้านตะวันตก
ของลุ่มนํ้า บริเวณอําเภอแก่งกระจาน ซึ่งเป็นเทือกเขากั้นเขตแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศสหภาพพม่า 
พื้นที่จะค่อยๆ ลาดเทลงมาทางทิศตะวันออก บริเวณอําเภอท่ายาง และมีเทือกเขาเป็นแนวเขาเตี้ยๆ ที่ทําให้เกิดที่
ราบระหว่างภูเขาทางด้านตะวันตกของลุ่มน้ําจะเป็นเทือกเขาสูงซึ่งเป็นต้นกําเนิดของแม่น้ําสาขาสายสําคัญของ
ลุ่มน้ําเพชรบุรี ถัดเข้ามาทางตอนกลางของลุ่มน้ําจะมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ํา ซึ่งแม่น้ําเพชรบุรีจะ
ไหลผ่านอ่างเก็บน้ําเขื่อนแก่งกระจานและเขื่อนเพชร ส่วนพื้นที่ตอนล่างทางด้านตะวันออกของลุ่มน้ํามีลักษณะ
เป็นที่ราบลุ่มชายฝ่ังทะเล  มีลํานํ้าสายส้ันๆ กระจายอยู่ทั่วไป ซึ่งลําน้ําส่วนใหญ่จะไหลลงสู่แม่น้ําเพชรบุรีและออก
ทะเลบริเวณอําเภอบ้านแหลม รวมความยาวลําน้ํา 227 กม. ความจุลําน้ําประมาณ 250-390 ลบ.ม./วินาที และ
ความลาดชันเฉล่ียของลํานํ้า (Average Slope) ประมาณ 1 : 800 
 นอกจากนี้ยังมีลําน้ําสาขาที่สําคัญ 4 สาขา คือ ห้วยแม่ประจันต์ ห้วยผาก ห้วยแม่ประโดน และ
แม่น้ําบางกลอย   
 - แม่น้ําบางกลอย มีต้นกําเนิดจากเทือกเขาตะนาวศรีทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของลุ่มน้ํา และ
ไหลลงมาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้บรรจบกับแม่น้ําเพชรบุรีที่บริเวณใกล้บ้านห้วยครก อําเภอแก่งกระจาน   
 - ห้วยแม่ประโดน มีต้นกําเนิดจากเทือกเขาทางด้านเหนือของลุ่มน้ํา ไหลมาบรรจบกับแม่น้ํา
เพชรบุรีที่บ้านประตูผี อําเภอแก่งกระจาน    
 - ห้วยแม่ประจันต์ มีต้นกําเนิดจากเทือกเขาทางด้านเหนือของลุ่มน้ํา ไหลผ่านอําเภอหนองหญ้า
ปล้องมารวมกับแม่น้ําเพชรบุรีที่บ้านท่าชิก อําเภอท่ายาง   
 - ห้วยผาก มีต้นกําเนิดจากภูเขาอ่างแก้วและภูเขาน้ําหยดทางตอนใต้ของลุ่มน้ํา ไหลมาบรรจบ
กับแม่น้ําเพชรบุรีบริเวณใกล้บ้านวังมะละกอ 
 สําหรับพื้นที่ครอบคลุมของลุ่มน้ําเพชรบุรีในเขตจังหวัดต่างๆ ดังแสดงใน 
ตารางที่ 1.1-1  สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไป และลักษณะรูปตัดตามยาวของลําน้ําต่างๆ ในลุ่มน้ําหลักแม่น้ํา
เพชรบุรี ดังแสดงในรูปที่ 1.1-1 ถึงรูปที่ 1.1-2 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 1.1-1 รายละเอียดของจังหวัดในลุ่มนํ้าเพชรบุรี 

 

 
 
 
 
1.1.2 ระบบลุ่มนํ้า 

 ลักษณะของลําน้ําส่วนใหญ่ในพื้นที่ลุ่มน้ําเป็นลําน้ําสายส้ันๆ ไหลสู่ทะเลอ่าวไทย ลุ่มน้ําหลักแม่น้ํา
เพชรบุรีแบ่งได้เป็น 3 ลุ่มน้ําสาขา ได้แก่  
 1.  ลุ่มนํ้าสาขาแม่นํ้าเพชรบุรีตอนบน หรือพื้นที่ลุ่มน้ําของแม่น้ําเพชรบุรีสายหลักเหนือเขื่อน
เพชร มีพื้นที่ประมาณ 3,508 ตร.กม. พื้นที่ตอนบนเหนืออ่างเก็บน้ําเขื่อนแก่งกระจานเป็นเขตภูเขาสูง และพื้นที่
ลาดชัน พื้นที่ลาดเทจากทิศตะวันตกมาตะวันออก มีความลาดชันมากกว่า 35% ความสูงพื้นที่โดยเฉล่ีย 700 ม.
รทก. ไม่เหมาะที่จะทําการเกษตรกรรมเพราะเป็นเนินเขาสูง โดยทั่วไปเป็นพื้นที่ป่าส่วนใหญ่เป็นเขตวนอุทยาน
แห่งชาติ พื้นที่ลุ่มน้ําตอนล่างใต้เขื่อนแก่งกระจานถึงเขื่อนเพชรเป็นเขตที่ลาดเชิงเขาที่มีแม่น้ําสาขาสายส้ันและลํา
ธารหลายสาย ลํานํ้าสายสําคัญ ได้แก่ ห้วยสงไสยและห้วยผาก ซึ่งห้วยผากมีความยาวลําน้ํา 32 กม. ความจุลําน้ํา
ประมาณ 120 ลบ.ม./วินาที (ที่สถานี B.8A) และมีความลาดชันเฉลี่ยของลําน้ํา (Average Slope) ประมาณ 
1:600 ทั้งนี้ สภาพภูมิประเทศของลุ่มน้ําสาขาเป็นลูกคล่ืนลอนลาดและมีที่ราบเชิงเขาส้ันๆ ตามแนวลําน้ําสาย
หลัก ความสูงพื้นที่โดยเฉล่ีย 100 ม.รทก. ลักษณะดินเกิดจากตะกอนทับถมมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ จึง
เหมาะแก่การเกษตร และพ้ืนที่ด้านตะวันออกเป็นพื้นที่เขตที่ราบลุ่มชายฝ่ังทะเล ความสูงพื้นที่โดยเฉลี่ย 3 ม.
รทก. มีการใช้ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมบางส่วนเป็นหาดทรายและสถานที่พักผ่อน เป็นเขตพัฒนาการท่องเที่ยว 
 2.  ลุ่มนํ้าสาขาแม่นํ้าเพชรบุรีตอนล่าง หรือพื้นที่ท้ายเขื่อนเพชร มีพื้นที่ประมาณ 1,593 ตร.กม. 
เป็นเขตที่ราบลุ่ม ความสูงพื้นที่โดยเฉล่ีย 5 ม.รทก. เหมาะแก่การเกษตร   พื้นที่ปัจจุบัน ได้แก่ พื้นที่เกือบทั้งหมด
ในเขตชลประทานโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี โดยพื้นที่บริเวณปากแม่น้ํามีน้ําทะเลท่วมถึง 
 3. ลุ่มนํ้าสาขาห้วยแม่ประจันต์ มีพื้นที่ประมาณ 1,152 ตร.กม. ลําน้ําสายหลัก ได้แก่ แม่น้ําห้วย
แม่ประจันต์ ซึ่งมีความยาวลําน้ํา 56 กม. ความจุลําน้ําประมาณ 480 ลบ.ม./วินาที (ที่สถานี B.6) และมีความ
ลาดชันเฉล่ียของลําน้ํา (Average Slope) ประมาณ 1 : 700  ทั้งนี้ สภาพภูมิประเทศของลุ่มน้ําสาขาโดยทั่วไป
เป็นพื้นที่ลาดเชิงเขามีที่ราบริมแม่น้ําเล็กน้อย ตอนบนเป็นเขตพื้นที่เขาค่อนข้างสูงชัน ตอนล่างเป็นที่ราบลาดเชิง
เขา มีความเหมาะสมต่อการเกษตรไม่มากนัก  
 
 
 
 
 

จังหวัด พืน้ที่จังหวัด ร้อยละของ ร้อยละของพืน้ที่ใน

(ตร.กม.) (ตร.กม.) (ไร่) พืน้ที่จังหวัด ลุ่มน้ําเพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ์    6,421.75            80.87         50,544         1.26                1.29
เพชรบุรี    6,168.41        5,424.63    3,390,396       87.94              86.73
ราชบุรี    5,193.42          577.20       360,749     11.114                9.23
สมุทรสงคราม      414.15          171.75       107,341       41.47                2.75

รวม 6,254.45  3,909,031 100.00

พืน้ที่ในเขตลุ่มน้ําเพชรบุรี
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รูปที่ 1.1-1 สภาพภูมิประเทศและลําน้ําสาขาในลุ่มน้ําเพชรบุรี 
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รูปที่ 1.1-2 ลักษณะรูปตัดตามยาวของลําน้ําต่างๆ ในลุ่มน้ําเพชรบุรี



การดําเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มนํ้าเพชรบุรี 
โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มนํ้า และแบบจําลองนํ้าท่วมนํ้าแล้ง บทท่ี 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของลุ่มนํ้า 
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 การแบ่งลุ่มน้ําสาขาในลุ่มน้ําเพชรบุรี ได้กําหนดตามผลการศึกษาของโครงการศึกษาสํารวจออกแบบ
สถานีอุทกวิทยา 25 ลุ่มน้ําหลักของประเทศไทย ของกรมทรัพยากรน้ํา, 2548 โดยพิจารณาหลักเกณฑ์การแบ่ง
ขอบเขตลุ่มน้ําสาขา การเรียกชื่อลุ่มน้ํา ลําน้ํา และการกําหนดรหัสลุ่มน้ํา โดยยึดถือ “มาตรฐานลุ่มน้ําและลุ่มน้ํา
สาขา” ของคณะอนุกรรมการศูนย์ข้อมูลสารสนเทศอุทกวิทยา (น้ําผิวดิน) ภายใต้คณะกรรมการอุทกวิทยา
แห่งชาติ (ปัจจุบันได้รวมอยู่ในกรมทรัพยากรน้ํา) ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานผลการวิจัย เรื่อง ทะเบียนประวัติ และ
แผนที่แสดงตําแหน่งสถานีอุทกวิทยาและอุตุนิยมวิทยาในประเทศไทย (กุมภาพันธ์ 2539) เป็นแนวทางในการ
ดําเนินงาน และได้ทําการปรับเพิ่มเติมหลักเกณฑ์บางประการให้ชัดเจนและสมบูรณ์ขึ้น โดยมีการนําข้อมูลจาก
แหล่งต่างๆ มาพิจารณาร่วม  ได้แก่  แผนที่การแบ่งขอบเขตลุ่มน้ําของหน่วยงานต่างๆในระบบ GIS รายงาน
การศึกษา  แผนที่แสดงขอบเขตพ้ืนที่ชลประทาน  แนวคันกั้นน้ําท่วม  และการสํารวจสนามในบางพื้นที่ รวมทั้ง
ได้ใช้แผนที่ภูมิประเทศมาตราส่วน 1:50,000 ชุดปัจจุบันจากกรมแผนที่ทหารมาใช้ในการกําหนดขอบเขตลุ่มน้ํา 
ซึ่งแบ่งพื้นที่ลุ่มน้ําเพชรบุรีออกเป็น 3 ลุ่มน้ําสาขา ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 1.1-2 สําหรับขอบเขตลุ่มน้ํา

สาขาและระบบลุ่มน้ําเพชรบุรี ดังแสดงในรูปที่ 1.1-3 และรูปที่ 1.1-4 ตามลําดับ 
 

ตารางที่ 1.1-2 รายละเอียดของลุ่มนํ้าสาขาในลุ่มนํ้าเพชรบุรี 

 

 
 

ร้อยละของพ้ืนท่ี
(ตร.กม.) (ไร่) ในลุ่มนํ้าเพชรบุรี จังหวัด อําเภอ

1 1902 แม่นํ้าเพชรบุรีตอนบน 3,508.36   2,192,725   56.09             - ประจวบคีรีขันธ์  - ปราณบุรี และหัวหิน
 - เพชรบุรี  - แก่งกระจาน ชะอํา ท่ายาง และ

หนองหญ้าปล้อง
 - ราชบุรี  - กิ่ง อ.บ้านคา

2 1903 ห้วยแม่ประจัน 1,152.14   720,089     18.42             - เพชรบุรี  - แก่งกระจาน เขาย้อย ท่ายาง บ้าน
ลาด และหนองหญ้าปล้อง

 - ราชบุรี  - กิ่ง อ.บ้านคา และปากท่อ
3 1904 แม่นํ้าเพชรบุรีตอนล่าง 1,593.95   996,217     25.49             - เพชรบุรี  - แก่งกระจาน เขาย้อย ท่ายาง บ้าน

ลาด บ้านแหลม เมืองเพชรบุรี และ
หนองหญ้าปล้อง

 - ราชบุรี  - ปากท่อ
 - สมุทรสงคราม  - เมืองสมุทรสงคราม และอัมพวา

รวม 6,254.45   3,909,031   100.00          

ลําดับ รหัส ลุ่มนํ้าสาขา พ้ืนท่ี ครอบคลุมพ้ืนท่ีบางส่วน
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รูปที่ 1.1-3 ขอบเขตลุ่มน้ําสาขาในลุ่มน้ําเพชรบุรี 
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รูปที่ 1.1-4 ระบบลุ่มนํ้าเพชรบุรี (Schematic Diagram) 
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ทีม่า : บริษัท แอสดคีอน คอรปอเรช่ัน จํากดั ,2554
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1.2 สภาพอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยา 

1.2.1 สภาพภูมิอากาศ 

 สภาพภูมิอากาศทั่วไปอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และลมมรสุมตะวันตก
เฉียงใต้ ซึ่งจะทําให้เกิดฝนตกชุกในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม และสภาพอากาศแห้งและเย็น ช่วงเดือน
ตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ นอกจากลมมรสุมที่พัดผ่านประจําแล้ว ยังมีลมพายุจร เมื่อพัดผ่านจะทําให้เกิดฝนตก
หนักในพื้นที่ จากการรวบรวมข้อมูลภูมิอากาศที่สถานีต่างๆ ในเขตพื้นที่ลุ่มน้ําเพชรบุรี ซึ่งบันทึกไว้โดยกรม
อุตุนิยมวิทยา ช่วงปี พ.ศ.2523-2552 จํานวน 2 สถานี ได้แก่ สถานีจังหวัดเพชรบุรี และสถานีหัวหิน รายละเอียด
แต่ละสถานี ดังแสดงในภาคผนวก ก สรุปค่าเฉล่ียช่วงพิสัยของค่าเฉล่ียรายเดือน ค่าสูงสุดรายเดือน และค่าเฉล่ีย
ต่ําสุดรายเดือนของตัวแปรภูมิอากาศหลักของแต่ละสถานีตรวจอากาศ ดังแสดงในตารางที่ 1.2-1 การผันแปร

รายเดือนของตัวแปรภูมิอากาศของสถานีตรวจอากาศในลุ่มน้ําเพชรบุรี แสดงดังรูปที่ 1.2-1 และสรุปค่าเฉล่ียได้
ดังน้ี 

- อุณหภูมิเฉล่ียตลอดปี 27.9 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉล่ียสูงสุดในเดือนเมษายนวัดได้ 33.5 
องศาเซลเซียส และอุณหภูมิเฉล่ียต่ําสุดในเดือนธันวาคมวัดได้ 21.6 องศาเซลเซียส  ช่วงพิสัย
ของค่าเฉล่ียรายเดือน 25.6-29.6 องศาเซลเซียส 

- ความชื้นสัมพัทธ์โดยเฉล่ียตลอดปีจะอยู่ระหว่าง 74.9 เปอร์เซ็นต์ ค่าความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 
วัดได้ 91.0 เปอร์เซ็นต์ และค่าความชื้นสัมพัทธ์ต่ําสุดวัดได้ 56.0 เปอร์เซ็นต์ ช่วงพิสัยของ
ค่าเฉล่ียรายเดือน 69.0-80.5 เปอร์เซ็นต์ 

- ปริมาณการระเหยโดยเฉล่ียตลอดทั้งปี 1,624.0 มิลลิเมตร ช่วงพิสัยของค่าเฉล่ียรายเดือน 
111.0-169.5 มิลลิเมตร 

- ความครึ้มของเมฆโดยเฉลี่ย 5.8 อ๊อกต้า (0-10 อ๊อกต้า) ช่วงพิสัยของค่าเฉล่ียรายเดือน 3.5-8.5 
อ๊อกต้า 

- ความเร็วลมโดยเฉล่ียมีค่าประมาณ 2.5 น๊อต ช่วงพิสัยของค่าเฉล่ียรายเดือน 1.6-4.2 น๊อต 
- ปริมาณฝนเฉล่ียรายปี 969.0 มิลลิเมตร ช่วงพิสัยของค่าเฉล่ียรายเดือน 6.3-25.6 มิลลิเมตร 

 

ตารางที่ 1.2-1 ค่าเฉลี่ยตัวแปรภูมิอากาศหลักของสถานีตรวจอากาศในลุ่มนํ้าเพชรบุรี 
 

 
 
 

สถานีตรวจวัด ตัวแปรภูมิอากาศ ค่าเฉลี่ยรายปี ช่วงพิสัยของค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ยสูงสุด ค่าเฉลี่ยต่ําสุด
สภาพภูมิอากาศ รายเดือน รายเดือน รายเดือน
จังหวัดเพชรบุรี อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) 27.9           25.3 (ธ.ค.) - 29.6 (เม.ย.) 33.3 (เม.ย.) 21 (ธ.ค.)

ความช้ืนสัมพทัธ์ (เปอร์เซ็นต์) 76.4           71.0 (ธ.ค.) - 81.0 (ต.ค.) 92.0 (ต.ค.) 55.0 (ธ.ค.)
ปริมาณการระเหยจากถาด (มม.) 1,536.0       102.0 (ต.ค.) - 165.0 (เม.ย.) - -
ความคร้ึมของเมฆ (0-10 อ๊อกต้า) 6.2             4.0 (ม.ค.) - 9.0 (ส.ค.) - -
ความเร็วลม (น๊อต) 2.6             1.3 (ต.ค.) - 5.1 (มี.ค.) 46.0 (ก.พ.) -
ปริมาณฝน (มม.) 983.4         4.0 (ก.พ.) - 271.0 (ต.ค.) - -

หัวหิน อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) 27.9           25.8 (ธ.ค.) - 29.6 (เม.ย.) 33.6 (เม.ย.) 22.2 (ม.ค.)
ความช้ืนสัมพทัธ์ (เปอร์เซ็นต์) 73.4           67.0 (ธ.ค.) - 80.0 (ต.ค.) 90.0 (ต.ค.) 57.0 (ธ.ค.)
ปริมาณการระเหยจากถาด (มม.) 1,712.0       120.0 (ต.ค.) - 174.0 (เม.ย.) - -
ความคร้ึมของเมฆ (0-10 อ๊อกต้า) 5.4             3.0 (ม.ค.) - 8.0 (ก.ค.) - -
ความเร็วลม (น๊อต) 2.5             1.8 (ก.ย.) - 3.2 (มี.ค.) 49.0 (ก.ย.) -
ปริมาณฝน (มม.) 954.6         8.6 (ธ.ค.) - 242.1 (ต.ค.) - -
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รูปที่ 1.2-1 การผันแปรรายเดือนของสภาพภูมิอากาศของสถานีตรวจอากาศในลุ่มนํ้าเพชรบุรี 
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1.2.2 ปริมาณฝน 

 รวบรวมข้อมูลปริมาณฝนรายเดือนของสถานีวัดน้ําฝนที่รวบรวมโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย จํานวน 34 สถานี พบว่า มีเพียง 11 สถานี ที่มีช่วงเวลาของการจดบันทึกข้อมูลค่าปริมาณฝนรายเดือนเฉล่ีย
ของแต่ละสถานีครบตลอดทั้งปี และมีช่วงเวลาการเก็บมากกว่า 20 ปี ในช่วงปี พ.ศ.2497-2548 นอกจากนี้ ยังนํา
ค่าปริมาณฝนจากสถานีข้างเคียงของลุ่มน้ํามาร่วมวิเคราะห์เส้นช้ันน้ําฝนและปริมาณฝนเฉล่ียในลุ่มน้ําเพชรบุรี
ด้วย จากการวิเคราะห์ พบว่า มีปริมาณฝนเฉล่ียรายปี 1,110 มิลลิเมตร การกระจายตัวของปริมาณฝนจะเกิด
ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมไปจนถึงเดือนกันยายน แสดงดังรูปที่ 1.2-2 สําหรับตําแหน่งสถานีวัดน้ําฝน ตําแหน่งสถานี
ที่นํามาวิเคราะห ์เส้นชั้นน้ําฝนรายปีเฉล่ีย และเส้นชั้นน้ําฝนรายเดือนเฉล่ีย  แสดงดังรูปที่ 1.2-3 และรูปที่ 1.2-4 
ตามลําดับ  
 
 

 
 

รูปที่ 1.2-2 ปริมาณฝนรายเดือนเฉลี่ยในลุ่มนํ้าเพชรบุรี 

 
 

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

ฝนเฉลี่ยรายเดือน 6 11 33 64 149 95 110 114 181 249 90 9 
ฝนเฉลี่ยสะสม 6 17 50 114 263 358 468 582 763 1,012 1,102 1,110 
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รูปที่ 1.2-3 ตําแหน่งสถานีวัดน้ําฝน สถานีทีน่ํามาวิเคราะห์ และเส้นชั้นน้ําฝนรายปีเฉลี่ยในลุ่มน้ําเพชรบุรี



การดําเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มนํ้าเพชรบุรี 
โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มนํ้า และแบบจําลองนํ้าท่วมนํ้าแล้ง บทท่ี 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของลุ่มนํ้า 
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รูปที่ 1.2-4 เส้นชั้นนํ้าฝนรายเดือนเฉลี่ยในลุ่มนํ้าเพชรบุรี 

 



การดําเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มนํ้าเพชรบุรี 
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1.2.3 ปริมาณนํ้าท่า 

 การประเมินปริมาณนํ้าท่าในลุ่มน้ําใดๆ ทําได้โดยการวิเคราะห์จากปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่ เนื่องจาก
ฝนที่ตกลงมาไม่สามารถเปล่ียนเป็นน้ําท่าได้ทั้งหมด เพราะมีการสูญเสียเกิดขึ้นในขณะที่ฝนตก ได้แก่ การเก็บกัก
บนต้นไม้ การซึมลงดิน และการระเหย เป็นต้น โดยปริมาณน้ําที่เหลือจะไหลผ่านผิวดินลงสู่แม่น้ํา และไหลลงสู่
ทะเลต่อไป กระบวนการเกิดน้ําท่า แสดงดังรูปที่ 1.2-5 สําหรับค่าการสูญเสียต่างๆ เรียกว่า สัมประสิทธิ์น้ําท่า 
(C) ซึ่งนํามาใช้ในการประเมินปริมาณน้ําท่าของลุ่มน้ํา มีขั้นตอนดังนี้ 
 

 
 

รูปที่ 1.2-5 กระบวนการเกิดนํ้าท่า 
 

 1. คัดเลือกสถานีวัดนํ้าท่าลุ่มน้ําย่อยที่มีข้อมูลสมบูรณ์ และไม่อยู่ท้ายอ่างเก็บน้ํา เพื่อหลีกเล่ียง
ผลกระทบจากการบริหารจัดการน้ําของอ่างเก็บน้ํา 
 2. คํานวณปริมาณฝนเฉล่ียของลุ่มน้ําย่อย โดยวิธี ธีเอสเสน  
 3. คํานวณค่าสัมประสิทธิ์น้ําท่า (C) ของลุ่มน้ําย่อย จากสมการ 

            สัมประสิทธิ์น้ําท่า (C)= ปริมาณน้ําท่า / (ปริมาณฝนเฉล่ีย x พื้นที่ลุ่มน้ําย่อย ) 

 4. คํานวณปริมาณน้ําท่าของลุ่มน้ํา จากสมการ 

  “ปริมาณน้ําท่าของลุ่มนํ้า = P1C1A1 + P2C2A2 + ………+ PnCnAn” 

  โดย  P1 = ปริมาณฝนเฉล่ียของลุ่มน้ําย่อยที่ 1 
         C1 = สัมประสิทธิ์น้ําท่าของลุ่มน้ําย่อยที่ 1 
        A1 = พื้นที่ลุ่มนํ้าย่อยที่ 1 
        Pn = ปริมาณฝนเฉล่ียของลุ่มน้ําย่อยที่ n 
         Cn = สัมประสิทธิ์น้ําท่าของลุ่มน้ําย่อยที่ n 
        An = พื้นที่ลุ่มนํ้าย่อยที่ n 
 

 จากขั้นตอนการประเมินปริมาณน้ําท่าในลุ่มน้ําเพชรบุรี พบว่า ลุ่มน้ําเพชรบุรีมีปริมาณน้ําท่ารายปี
เฉล่ีย 2,683 ล้าน ลบ.ม. และมีการกระจายรายเดือนเฉล่ียอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม แสดงดังรูป
ที่ 1.2-6  
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โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มนํ้า และแบบจําลองนํ้าท่วมนํ้าแล้ง บทท่ี 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของลุ่มนํ้า 
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รูปที่ 1.2-6 ปริมาณนํ้าท่ารายเดือนและรายปีเฉลี่ยในลุ่มนํ้าเพชรบุรี 
 

 นอกจากนี้ ทําการทบทวนการรวบรวมข้อมูลปริมาณนํ้าท่าจากสถานีวัดน้ําในลุ่มน้ําเพชรบุรีของ
หน่วยงานต่างๆ ได้แก่ กรมชลประทาน กรมอุตุนิยมวิทยา และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จํานวน 16 
สถานี มีเพียง 12 สถานี ที่มีช่วงเวลาของการจดบันทึกข้อมูลค่าปริมาณน้ําท่าครบตลอดทั้งปี ตําแหน่งและ
รายละเอียดสถานีวัดนํ้าในลุ่มน้ําเพชรบุรี ดังรูปที่ 1.2-7 และตารางท่ี 1.2-2 ทําการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างปริมาณนํ้าท่ารายปีเฉล่ียและพื้นที่รับน้ํา ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ แสดงดังรูปที่ 1.2-8 และมี
ความสัมพันธ์เชิงเส้นในรูปสมการถดถอยดังนี้ 

   QF  = aAb 
 โดย  QF  = ปริมาณน้ําท่ารายปีเฉล่ีย (ล้าน ลบ.ม.) 
   A  = พื้นที่รับน้ําฝน (ตร.กม.) 
   a และ b = สัมประสิทธิ์ถดถอย 

   QF  = 0.0286A1.2772      (R2 = 0.9228) 

 
 
 
 
 
 
 

 

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

รายเดือนเฉล่ีย 24 22 89 151 365 256 286 272 456 553 193 16
รายเดือนสะสม 24 45 135 286 651 907 1,193 1,465 1,921 2,473 2,666 2,683
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 รูปที่ 1.2-7 ตําแหน่งสถานีวดัน้ําในลุ่มน้ําเพชรบุรี 



การดําเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มนํ้าเพชรบุรี 
โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มนํ้า และแบบจําลองนํ้าท่วมนํ้าแล้ง บทท่ี 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของลุ่มนํ้า 
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ตารางที่ 1.2-2 ปริมาณนํ้าท่ารายปีเฉลี่ยของแต่ละสถานีวัดนํ้าในลุ่มนํ้าเพชรบุรี 
 

 
 
 

 
 

รูปที่ 1.2-8 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณนํ้าท่ารายปีเฉลี่ยกบัพื้นที่รับนํ้าของแต่ละสถานีวัดนํ้า 
ในลุ่มนํ้าเพชรบุรี 

 
 
 
 

ลําดับ สถานี ลํานํ้า ท่ีตั้ง พิกัด พ้ืนท่ี ช่วงปี ปริมาณนํ้าท่ารายปี
วัดนํ้า สถานท่ีตั้ง อําเภอ จังหวัด ละติจูด ลองจิจูด รับนํ้า สถิติข้อมูล เฉลี่ย (ล้าน ลบ.ม.)

(ตร.กม.) (พ.ศ. - พ.ศ.) รายปี ฤดูฝน ฤดูแล้ง
1 B.1 เพชรบุรี บ้านไร่พะเนียด เมือง เพชรบุรี 13-04-28 99-56-37 4,188 2464-2493 1,095.8 972.7 123.1
2 B.1A เพชรบุรี บ้านไร่พะเนียด เมือง เพชรบุรี 13-04-22 99-56-37 4,188 2504-2542 832.2 716.3 116.0

382.2* 301.5* 80.7*
3 B.2 เพชรบุรี - ท่ายาง เพชรบุรี 12-54-44 99-51-31 4,060 2473-2491 968.9 880.6 88.3
4 B.2A เพชรบุรี ท้ายเข่ือนเพชรบุรี ท่ายาง เพชรบุรี 12-44-44 99-51-31 4,060 2504-2526 796.4 735.9 60.5

492.2* 370.8* 121.4*
5 B3 เพชรบุรี บ้านสองพ่ีน้อง แก่งกระจาน เพชรบุรี 12-52-04 99-40-40 2,244 2511-2546 811.9 746.2 65.7

992.4* 776.6* 215.8*
6 B.4 เพชรบุรี แก่งกระจาน แก่งกระจาน เพชรบุรี 12-54-44 99-38-10 2,203 2503-2504 969.7 907.0 62.7
7 B.5 เพชรบุรี บ้านตะเคียนห้าบาท แก่งกระจาน เพชรบุรี 12-54-40 99-38-38 2,207 2506-2534 949.9 882.7 67.1

899.0* 705.6* 193.4*
8 B.6 ห้วยแม่ประจันต์ บ้านสระยายนนท์ แก่งกระจาน เพชรบุรี 12-55-56 99-47-05 1,015 2515, 2520-2546 178.9 165.6 13.3
9 B.7 ห้วยแม่ประจันต์ บ้านหนองบัว แก่งกระจาน เพชรบุรี 13-01-45 99-44-00 846 2521-2534 124.3 118.0 6.3
10 B.8 ห้วยผาก บ้านกระเหร่ียง ท่ายาง เพชรบุรี 12-48-49 99-41-32 264 2521-2545 34.0 31.4 2.7
11 B.10 เพชรบุรี บ้านท่ายาง ท่ายาง เพชรบุรี 12-58-24 99-53-10 4,111 2528-2546 492.1** 412.5** 79.6**
12 B.11 ห้วยแม่ประจันต์ สะพานรถยนต์บ้านจะโปรง หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี 13-10-40 99-40-30 460 2543-2546 61.5 55.0 6.5

หมายเหตุ :     * พิจารณาข้อมูลเฉพาะช่วงหลังมีการดําเนินการเข่ือนแก่งกระจาน      ** สถานีเร่ิมมีการเก็บข้อมูลหลังจากเร่ิมเปิดดําเนินการเข่ือนแก่งกระจาน
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ความสัมพันธร์ะหว่างปริมาณน้ําท่ารายปีเฉลี่ยกบัพ้ืนที่รับน้ําของแต่ละสถานีวัดน้ําในลุ่มน้ําเพชรบุรี



การดําเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มนํ้าเพชรบุรี 
โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มนํ้า และแบบจําลองนํ้าท่วมนํ้าแล้ง บทท่ี 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของลุ่มนํ้า 
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1.2.4 ปริมาณนํ้าหลาก 

 ทําการทบทวนการรวบรวมข้อมูลปริมาณนํ้าหลากจากสถานีวัดน้ําในลุ่มน้ําเพชรบุรีของหน่วยงาน
ต่างๆ ได้แก่ กรมชลประทาน กรมอุตุนิยมวิทยา และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จํานวน 16 สถานี มี
เพียง 5 สถานี รายละเอียดของแต่ละสถานี แสดงดังตารางท่ี 1.2-3 ที่มีช่วงเวลาของการจดบันทึกข้อมูลค่า
ปริมาณน้ําหลากครบตลอดทั้งปี ทําการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้ําหลากสูดสุดรายปีเฉล่ียและพื้นที่รับ
น้ํา  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ แสดงได้ดังรูปที่ 1.2-9 และมีความสัมพันธ์เชิงเส้นในรูปสมการถดถอยดังนี้ 

   QP  = aAb 
 ในเมื่อ QP  = ปริมาณน้ําหลากสูงสุดรายปีเฉล่ีย (ลบ.ม./วินาท)ี 
   A  = พื้นที่รับน้ําฝน (ตร.กม.) 
   a และ b = สัมประสิทธิ์ถดถอย 

   QP  = 0.0206A1.3194      (R2 = 0.9684) 

ตารางที่ 1.2-3 ปริมาณนํ้าหลากสูงสุดรายปีเฉลี่ยของแต่ละสถานีวัดนํ้าในลุ่มนํ้าเพชรบุรี 
 

  

 
 

รูปที่ 1.2-9 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณนํ้าหลากสงูสุดรายปีเฉลี่ยกับพื้นที่รับนํ้าของแต่ละสถานีวัดนํ้า 
ในลุ่มนํ้าเพชรบุรี 

ลําดับ สถานี ลํานํ้า ท่ีตั้ง พิกัด พ้ืนท่ี ช่วงปี จํานวนปี ปริมาณนํ้าหลากสูงสุด
วัดนํ้า สถานท่ีตั้ง อําเภอ จังหวัด ละติจูด ลองจิจูด รับนํ้า สถิติข้อมูล ของข้อมูล รายปีเฉลี่ย

(ตร.กม.) (พ.ศ. - พ.ศ.) (ลบ.ม./วินาที)
1 B.2 เพชรบุรี - ท่ายาง เพชรบุรี 12-54-44 99-51-31 4,060 2473-2491 18 463.8
2 B3 เพชรบุรี บ้านสองพ่ีน้อง แก่งกระจาน เพชรบุรี 12-52-04 99-40-40 2,244 2511-2546 9 459.7
3 B.6 ห้วยแม่ประจันต์ บ้านสระยายนนท์ แก่งกระจาน เพชรบุรี 12-55-56 99-47-05 1,015 2515, 2520-2546 36 302.7
4 B.7 ห้วยแม่ประจันต์ บ้านหนองบัว แก่งกระจาน เพชรบุรี 13-01-45 99-44-00 846 2521-2534 12 221.9
5 B.8 ห้วยผาก บ้านกระเหร่ียง ท่ายาง เพชรบุรี 12-48-49 99-41-32 264 2521-2545 25 87.0
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ความสัมพันธร์ะหว่างปริมาณน้ําหลากสงูสุดรายปีเฉลี่ยกับพ้ืนที่รับน้ําของแตล่ะสถานีวัดน้ําในลุ่มน้ําเพชรบุรี



การดําเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มนํ้าเพชรบุรี 
โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มนํ้า และแบบจําลองนํ้าท่วมนํ้าแล้ง บทท่ี 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของลุ่มนํ้า 
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1.2.5 ปริมาณตะกอน 

 ทําการทบทวนการรวบรวมข้อมูลปริมาณตะกอนแขวนลอยจากสถานีวัดน้ําในลุ่มน้ําเพชรบุรีของ
หน่วยงานต่างๆ ได้แก่ กรมชลประทาน กรมอุตุนิยมวิทยา และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จํานวน 16 
สถานี มีเพียง 8 สถานี ที่มีช่วงเวลาของการจดบันทึกข้อมูลค่าปริมาณตะกอนแขวนลอยครบตลอดทั้งปี 
รายละเอียดของแต่ละสถานี แสดงดังตารางท่ี 1.2-4 ทําการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณตะกอน
แขวนลอยรายปีเฉล่ียกับพื้นที่รับน้ํา ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ แสดงดังรูปที่ 1.2-10 และมีความสัมพันธ์เชิง
เส้นในรูปสมการถดถอยดังนี้ 

   QS  = aAb 
 

 ในเมื่อ QS  = ปริมาณตะกอนเขวนลอยรายปีเฉล่ีย (ตันต่อปี) 
   A  = พื้นที่รับน้ําฝน (ตร.กม.) 
   a และ b = สัมประสิทธิ์ถดถอย 

   QS  = 10.423A1.0994      (R2 = 0.7147) 

 

ตารางที่ 1.2-4 ปริมาณตะกอนแขวนลอยรายปีเฉลี่ยของแต่ละสถานีวัดนํ้าในลุ่มนํ้าเพชรบุรี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ลําดับ สถานี ลํานํ้า ท่ีตั้ง พิกัด พ้ืนท่ี ช่วงปี ปริมาณตะกอนแขวนลอย
วัดนํ้า สถานท่ีตั้ง อําเภอ จังหวัด ละติจูด ลองจิจูด รับนํ้า สถิติข้อมูล รายปีเฉลี่ย

(ตร.กม.) (พ.ศ. - พ.ศ.) (ตัน)
1 B.1A เพชรบุรี บ้านไร่พะเนียด เมือง เพชรบุรี 13-04-22 99-56-37 4,188 2541-42 67,806
2 B3 เพชรบุรี บ้านสองพ่ีน้อง แก่งกระจาน เพชรบุรี 12-52-04 99-40-40 2,244 2541-43 22,398
3 B.4 เพชรบุรี แก่งกระจาน แก่งกระจาน เพชรบุรี 12-54-44 99-38-10 2,203 2498-05 81,538
4 B.5 เพชรบุรี บ้านตะเคียนห้าบาท แก่งกระจาน เพชรบุรี 12-54-40 99-38-38 2,207 2506-08,2501-18 59,874
5 B.6 ห้วยแม่ประจันต์ บ้านสระยายนนท์ แก่งกระจาน เพชรบุรี 12-55-56 99-47-05 1,015 2509-28,2540-43 81,363
6 B.8 ห้วยผาก บ้านกระเหร่ียง ท่ายาง เพชรบุรี 12-48-49 99-41-32 264 2529-43 4,276
7 B.10 เพชรบุรี บ้านท่ายาง ท่ายาง เพชรบุรี 12-58-24 99-53-10 4,111 2541-43 94,736
8 B.11 ห้วยแม่ประจันต์ สะพานรถยนต์บ้านจะโปรง หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี 13-10-40 99-40-30 460 2543 4,393

หมายเหตุ :      ** สถานีเร่ิมมีการเก็บข้อมูลหลังจากเร่ิมเปิดดําเนินการเข่ือนแก่งกระจาน



การดําเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มนํ้าเพชรบุรี 
โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มนํ้า และแบบจําลองนํ้าท่วมนํ้าแล้ง บทท่ี 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของลุ่มนํ้า 
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รูปที่ 1.2-10 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณตะกอนแขวนลอยรายปีเฉลี่ยกบัพื้นที่รับนํ้าของ 
แต่ละสถานีวัดนํ้าในลุ่มนํ้าเพชรบุรี 

 
 

1.2.6 อุทกธรณีวิทยาและนํ้าใต้ดิน 

 จากการศึกษาข้อมูลแผนที่อุทกธรณีวิทยาของลุ่มน้ําเพชรบุรี มาตราส่วน 1:100,000 จัดทําโดยกรม
ทรัพยากรธรณี ปี พ.ศ.2544 พบว่า ลักษณะอุทกธรณีวิทยาของลุ่มน้ําเพชรบุรีเป็นชั้นหินอุ้มน้ําในตะกอนหินร่วน 
ชั้นหินอุ้มน้ําในตะกอนหินร่วนกึ่งหินแข็ง และช้ันหินอุ้มน้ําในหินแข็ง 7 ชนิด โดยพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นชั้นหินอุ้มน้ํา
หินชั้นกึ่งหินแปร พื้นที่ 2,285,160 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 58.46 ของพื้นที่ลุ่มน้ํา รายละเอียดดังตารางที่ 1.2-5 
สําหรับคําอธิบายสัญลักษณ์ของช้ันหินอุ้มน้ําแต่ละชนิด แสดงในภาคผนวก ข สภาพอุทกธรณีวิทยาและปริมาณ
การให้น้ําของช้ันหินในลุ่มน้ําเพชรบุรี แสดงดังรูปที่ 1.2-11 และรูปที่ 1.2-12 ตามลําดับ 
 

ตารางที่ 1.2-5 รายละเอียดชัน้หินอุ้มนํ้าในลุ่มนํ้าเพชรบุรี 
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ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณตะกอนแขวนลอยรายปีเฉลี่ยกับพ้ืนที่รับน้ําของแต่ละสถานีวัดน้ําในลุ่มน้ําเพชรบุรี

ลําดับ สัญลักษณ์ รายละเอียด ความลึกของ
ช้ันนํ้าบาดาล

ความสามารถ
ในการให้นํ้า

ร้อยละของพ้ืนท่ี
ในลุ่มนํ้าเพชรบุรี

(เมตร) (ลบ.ม./ชม.) (ตร.กม.) (ไร่)
1 Gr ช้ันหินอุ้มนํ้าหินแกรนิต 10-30 1-10 658.03      411,268       10.52             
2 Pc ช้ันหินอุ้มนํ้าหินคารบ์อเนตอายุเพอรเ์มียน 20-40 1-40 142.39      88,995         2.28               
3 PCms ช้ันหินอุ้มนํ้าหินช้ันกึ่งแปร 10-60 1-20 3,656.26    2,285,160     58.46             
4 Qbs ช้ันหินอุ้มนํ้าตะกอนทรายชายหาด - - 56.82        35,510         0.91               
5 Qfd ช้ันหินอุ้มนํ้าตะกอนนํ้าพา 15-50 5-30 1,639.86    1,024,910     26.22             
6 Qyt ช้ันหินอุ้มนํ้าตะกอนตะพักนํ้ายุคใหม่ - - 24.61        15,383         0.39               
7 W แหล่งนํ้า - - 41.83        26,144         0.67               
8 No data ไม่มีข้อมูล - - 34.66        21,662         0.55               

รวมพ้ืนท่ีท้ังลุ่มนํ้า 6,254.45    3,909,031     100.00            

พ้ืนท่ี



การดําเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มน้ําเพชรบุรี 
โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มน้ํา และแบบจําลองน้ําท่วมน้ําแล้ง บทที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของลุ่มน้ํา 
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รูปที่ 1.2-11 สภาพอุทกธรณวีิทยาในลุ่มน้ําเพชรบุรี 
 



การดําเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มน้ําเพชรบุรี 
โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มน้ํา และแบบจําลองน้ําท่วมน้ําแล้ง บทที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของลุ่มน้ํา 
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รูปที่ 1.2-12 ปริมาณการให้น้ําของชั้นหินในลุ่มน้ําเพชรบุรี 



การดําเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มนํ้าเพชรบุรี 
โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มนํ้า และแบบจําลองนํ้าท่วมนํ้าแล้ง บทท่ี 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของลุ่มนํ้า 
 

ASD/NRW/WE/RT5402/P1920/RT258 22 

1.2.7 คุณภาพนํ้า 

 จากรายงานการศึกษาโครงการจัดทําแผนรวมการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าในพื้นที่ลุ่มน้ําเพชรบุรี
และชายฝ่ังทะเลตะวันตก (ประจวบคีรีขันธ์), กรมทรัพยากรนํ้า สิงหาคม 2549 พบว่า การศึกษาด้านคุณภาพนํ้า
ในลุ่มน้ําเพชรบุรี เป็นการรวบรวมข้อมูลคุณภาพนํ้า ปี พ.ศ. 2543-2548 ของกรมควบคุมมลพิษ โดยกรมควบคุม
มลพิษได้ติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้าในแม่น้ําเพชรบุรี ปีละ 2 ครั้ง มีสถานีตรวจวัดจํานวน 6 สถานี ตั้งแต่
อําเภอบ้านแหลมถึงอําเภอแก่งกระจาน ดังรูปที่ 1.2-13  
 - บริเวณท้ายเข่ือนแก่งกระจาน ต.แก่งกระจาน มีปริมาณออกซิเจนละลายน้ํา 0.6-4.2 มก./ล.   
ฟีคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย  < 2-340 เอ็มพีเอ็น/100 มล.  ปริมาณธาตุอาหารไนเตรทไนโตรเจน  0.02-0.48 
มก./ล. ฟอสเฟต 0.02-0.32 มก./ล. 
 - บริเวณเขื่อนเพชรบุรี ต.ท่าแลง มีปริมาณออกซิเจนละลายนํ้า 6.2-8.7 มก./ล. ฟีคอล          
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย < 2-1,400 เอ็มพีเอ็น/100 มล. ปริมาณธาตุอาหารไนเตรทไนโตรเจน < 0.01-1.02 มก./ล.  
ฟอสเฟต 0.02-0.07 มก./ล. 
 - ช่วงกลางลําน้ํา บริเวณ ถ.เพชรเกษม มีปริมาณออกซิเจนละลายนํ้า 4.5-7.3 มก./ล.  ฟีคอล    
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย 900-170,000 เอ็มพีเอ็น/100 มล.  ปริมาณธาตุอาหารไนเตรทไนโตรเจน < 0.01-0.73 
มก./ล. ฟอสเฟต 0.03-0.1 มก./ล. 
 - ช่วงกลางลําน้ํา บริเวณสะพานเทศบาล ต.คลองกระแซะ มีปริมาณออกซิเจนละลายน้ํา 4.0-
8.2 มก./ล.   ฟีคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย 400-50,000 เอ็มพีเอ็น/100 มล. ปริมาณธาตุอาหารไนเตรทไนโตรเจน 
< 0.01-0.73 มก./ล. ฟอสเฟต 0.03-0.11 มก./ล. 
 - บริเวณช่วงท้ายน้ําของแม่น้ําเพชรบุรี อ.บ้านแหลม มีปริมาณออกซิเจนละลายน้ํา 2.8-4.5 
มก./ล. ฟีคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย 1,500-30,000 เอ็มพีเอ็น/100 มล. ปริมาณธาตุอาหารไนเตรทไนโตรเจน 
0.02-0.43 มก./ล. ฟอสเฟต 0.03-0.3 มก./ล. 
 - บริเวณปากแม่น้ําเพชรบุรี ช่วงนี้เป็นน้ําทะเล มีค่าความเค็ม 6.2-165 ppt มีปริมาณออกซิเจน
ละลายนํ้า 1.5-4.8 มก./ล.  ฟีคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย 900-28,000 เอ็มพีเอ็น/100 มล. ปริมาณธาตุอาหารไนเต
รทไนโตรเจน < 0.01-0.19 มก./ล. ฟอสเฟต < 0.01-0.5 มก./ล. 
 สําหรับการตรวจวัดคุณภาพนํ้าในแม่น้ําเพชรบุรี เดือนเมษายน พ.ศ. 2548 ซึ่งเป็นช่วงฤดูแล้ง พบว่า 
บริเวณปากแม่น้ําเพชรบุรี มีคุณภาพนํ้าเส่ือมโทรม จัดอยู่ในแหล่งน้ําผิวดินประเภทที่ 5 (สามารถใช้สําหรับการ
คมนาคม) มีค่าความสกปรกในรูปบีโอดีสูงและปริมาณออกซิเจนละลายนํ้าต่ํา เนื่องจากผ่านแหล่งชุมชนเมืองส่วน
บริเวณสะพานข้ามก่อนเข้าบ้านแหลม อ.บ้านแหลม จนถึงบริเวณถนนเพชรเกษม อ.เมือง คุณภาพนํ้าจัดอยู่ใน
ประเภทที่ 4 (สามารถใช้สําหรับอุปโภคบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุง
คุณภาพนํ้าเป็นพิเศษก่อน และสามารถใช้สําหรับอุตสาหกรรม) สําหรับบริเวณท้ายเขื่อนเพชรบุรี อ.ท่ายาง มี
คุณภาพนํ้าดี จัดอยู่ในประเภทที่ 2 (สามารถใช้สําหรับอุปโภคบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติ และ
ผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพนํ้าทั่วไปก่อน สามารถใช้สําหรับการอนุรักษ์สัตว์น้ํา การประมง การว่ายน้ํา
และกีฬาทางนํ้า) ส่วนบริเวณท้ายเขื่อนแก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน  มีคุณภาพนํ้าเส่ือมโทรม จัดอยู่ในแหล่งน้ํา
ผิวดินประเภทที่ 5 เนื่องจากมีค่าออกซิเจนละลายนํ้าต่ํา ซึ่งมีค่าเท่ากับ 1.1 มก./ล. 
 
 



การดําเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มนํ้าเพชรบุรี 
โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มนํ้า และแบบจําลองนํ้าท่วมนํ้าแล้ง บทท่ี 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของลุ่มนํ้า 
 

ASD/NRW/WE/RT5402/P1920/RT258 23 

 

ที่มา : กรมควบคมุมลพษิ พ.ศ. 2548 

 
รูปที่ 1.2-13 ทีต้ั่งจุดตรวจวัดคุณภาพนํ้าในแม่นํ้าเพชรบุรีของกรมควบคุมมลพิษ 

 
 
 

1.3 ทรัพยากรดนิและการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน 

1.3.1 ทรัพยากรดิน 

 จากการศึกษาข้อมูลแผนที่กลุ่มชุดดินในพื้นที่ลุ่มน้ําเพชรบุรีของกรมพัฒนาที่ดิน ปี พ.ศ.2544 พบว่า 
พื้นที่ลุ่มน้ําเพชรบุรีมี 51 กลุ่มชุดดิน แต่ละกลุ่มชุดดินมีลักษณะคุณสมบัติดังแสดงในภาคผนวก ข โดยกลุ่มชุด
ดินที่มากที่สุด คือ กลุ่มชุดดินที่ 62 พื้นที่ 1,826,156 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 46.72 ของพื้นที่ลุ่มน้ํา และมีพื้นที่ที่เป็น
แหล่งนํ้า 29,518 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.76 ของพื้นที่ลุ่มน้ํา รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 1.3-1 และรูปที่ 1.3-1  
 



การดําเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มนํ้าเพชรบุรี 
โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มนํ้า และแบบจําลองนํ้าท่วมนํ้าแล้ง บทท่ี 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของลุ่มนํ้า 
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ตารางที่ 1.3-1 รายละเอียดกลุ่มชุดดิน ในลุ่มนํ้าเพชรบุรี 
 

 
 

ลําดับ กลุ่มชุดดิน ร้อยละของพ้ืนที่ ลําดับ กลุ่มชุดดิน ร้อยละของพ้ืนที่
(ตร.กม.) (ไร่) ลุ่มนํ้าเพชรบุรี (ตร.กม.) (ไร่) ลุ่มนํ้าเพชรบุรี

1 กลุ่มดินชุดท่ี 1 5.05            3,154       0.08                27 กลุ่มดินชุดท่ี 40 163.63      102,267       2.62                
2 กลุ่มดินชุดท่ี 2 41.32          25,823     0.66                28 กลุ่มดินชุดท่ี 41 5.35          3,343          0.09                
3 กลุ่มดินชุดท่ี 3 454.19         283,871    7.26                29 กลุ่มดินชุดท่ี 43 43.41        27,133        0.69                
4 กลุ่มดินชุดท่ี 4 43.31          27,067     0.69                30 กลุ่มดินชุดท่ี 44 168.14      105,090       2.69                
5 กลุ่มดินชุดท่ี 6 121.06         75,665     1.94                31 กลุ่มดินชุดท่ี 45 0.04          26              0.0007             
6 กลุ่มดินชุดท่ี 7 124.06         77,536     1.98                32 กลุ่มดินชุดท่ี 47 284.75      177,968       4.55                
7 กลุ่มดินชุดท่ี 8 42.40          26,497     0.68                33 กลุ่มดินชุดท่ี 48 670.73      419,209       10.72              
8 กลุ่มดินชุดท่ี 10 1.06            665         0.02                34 กลุ่มดินชุดท่ี 49 2.89          1,809          0.05                
9 กลุ่มดินชุดท่ี 11 27.46          17,161     0.44                35 กลุ่มดินชุดท่ี 52 2.37          1,481          0.04                
10 กลุ่มดนิชุดท่ี 12 74.97          46,856     1.20                36 กลุ่มดินชุดท่ี 55 1.12          702            0.02                
11 กลุ่มดินชุดท่ี 15 110.57         69,105     1.77                37 กลุ่มดินชุดท่ี 56 30.21        18,881        0.48                
12 กลุ่มดินชุดท่ี 16 13.00          8,123       0.21                38 กลุ่มดินชุดท่ี 62 2,921.85    1,826,156    46.72              
13 กลุ่มดินชุดท่ี 17 32.79          20,496     0.52                39 กลุ่มดินชุดท่ี RL 0.04          25              0.0006             
14 กลุ่มดินชุดท่ี 18 34.85          21,783     0.56                40 เขตทหาร 4.72          2,948          0.08                
15 กลุ่มดินชุดท่ี 19 71.83          44,894     1.15                41 เหมืองถ่านหินลิกไนท์ 3.90          2,439          0.06                
16 กลุ่มดินชุดท่ี 20 40.88          25,549     0.65                42 แหล่งนํ้า 47.23        29,518        0.76                
17 กลุ่มดินชุดท่ี 21 31.78          19,860     0.51                43 โรงงาน 0.95          595            
18 กลุ่มดินชุดท่ี 22 0.27            168         0.004              44 กอล์ฟ 14.72        9,199          
19 กลุ่มดินชุดท่ี 25 17.95          11,220     0.29                45 ท่ีดินถูกชะล้าง 0.11          69              
20 กลุ่มดินชุดท่ี 29 2.67            1,669       0.04                46 ท่ีดินหินโผล่ 1.09          682            
21 กลุ่มดินชุดท่ี 31 6.67            4,170       0.11                47 ท่ีอยู่อาศัย 7.11          4,446          
22 กลุ่มดินชุดท่ี 33 238.23         148,893    3.81                48 พื้นท่ีปศุสัตว์ 0.31          194            
23 กลุ่มดินชุดท่ี 35 66.25          41,405     1.06                49 วัด 1.33          834            
24 กลุ่มดินชุดท่ี 36 66.46          41,538     1.06                50 สถานท่ีราชการ 1.57          981            
25 กลุ่มดินชุดท่ี 37 0.63            394         0.01                51 อื่นๆ 200.08      125,053       
26 กลุ่มดินชุดท่ี 38 7.07            4,421       0.11                

รวมทั้งลุ่มนํ้า 6,254.45 3,909,031 96.37             

พ้ืนที่ พ้ืนที่



การดําเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มน้ําเพชรบุรี 
โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มน้ํา และแบบจําลองน้ําท่วมน้ําแล้ง บทที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของลุ่มน้ํา 
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รูปที่ 1.3-1 กลุม่ชุดดินในลุ่มน้ําเพชรบุรี 



การดําเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มนํ้าเพชรบุรี 
โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มนํ้า และแบบจําลองนํ้าท่วมนํ้าแล้ง บทท่ี 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของลุ่มนํ้า 
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1.3.2 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 จากการศึกษาข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินของกรมพัฒนาที่ดิน ปี พ.ศ.2545 และปี พ.ศ.2552  
ของลุ่มน้ําเพชรบุรีตามตารางที่ 1.3-2 และรูปที่ 1.3-2 พบว่า พื้นที่ส่วนใหญ่ของลุ่มน้ําเพชรบุรีเป็นพื้นที่ป่าไม้ 
2,070,057 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 52.96 ของพ้ืนที่ทั้งลุ่มน้ํา ลดลงจากปี พ.ศ.2545 เล็กน้อย แต่สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้
โดยรวมยังถือว่ามีค่อนข้างมาก ดังรูปที่ 1.3-3 แสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินในลุ่มน้ําเพชรบุรี ปี พ.ศ.2545 และปี 
พ.ศ.2552 
 

ตารางที่ 1.3-2 การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในลุ่มนํ้าเพชรบุรี 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ประเภทการใช้ที่ดิน
ลุ่มน้ําเพชรบุรี พืน้ที ่(ไร่) สัดส่วน (%) พืน้ที่ (ไร่) สัดส่วน (%)

นาข้าว 583,032 14.92 516,823 13.22 ลดลง
พืชผัก 494 0.01 19,349 0.49 เพิ่มขึ้น
พืชไร่ 236,905 6.06 225,132 5.76 ลดลง
ไม้ผล - ไม้ยืนต้น 286,808 7.34 358,097 9.16 เพิ่มขึ้น
เกษตรกรรมอื่นๆ* 76,603 1.96 124,850 3.19 เพิ่มขึ้น
ป่าไม้ 2,266,224 57.97 2,070,057 52.96 ลดลง
พื้นที่อื่นๆ** 458,966 11.74 594,723 15.21 -

รวมพืน้ที่ 3,909,031 100.00 3,909,031 100.00
หมายเหตุ : *   เกษตรกรรมอื่นๆ ได้แก่ ทุ่งหญ้าเล้ียงสัตว์และโรงเรือนเล้ียงสัตว์, พืชนํ้า (Aquatic plan), สถานท่ีเพาะเล้ียงสัตว์นํ้า 

                  (Aqua cultural land)  และเกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม (Integrated farm/Diversified farm)

             **  พื้นท่ีอื่นๆ ได้แก่ พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง (Urban and Built-up land), พื้นท่ีนํ้า (Water Body) และพื้นท่ีเบ็ดเตล็ด

                  (Miscellaneous land) 

ปี พ.ศ. 2545 ปี พ.ศ. 2552 การเปลี่ยนแปลง



การดําเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มนํ้าเพชรบุรี 
โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มนํ้า และแบบจําลองนํ้าท่วมนํ้าแล้ง บทท่ี 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของลุ่มนํ้า 
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รูปที่ 1.3-2 สัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินในลุ่มนํ้าเพชรบุรี ปี พ.ศ.2545 และปี พ.ศ.2552 
 
  

0.58, 14.92%
0.00, 0.01%

0.24, 6.06%

0.29, 7.34%

0.08, 1.96%2.27, 57.97%

0.46, 11.74%

การใช้ประโยชนท์ี่ดินลุ่มน้ําเพชรบุรี ปี 2545

นาข้าว พืชผัก พืชไร่ ไม้ผล-ไม้ยืนต้น เกษตรกรรมอื่นๆ ป่าไม้ พ้ืนท่ีอื่นๆ

พ้ืนท่ี (ล้านไร่) , สัดส่วน (%)
พ้ืนท่ีรวม 3.91 ล้านไร่ 

0.52, 13.22%

0.02, 0.49%
0.23, 5.76%

0.36, 9.16%

0.12, 3.19%2.07, 52.96%

0.59, 15.21%

การใช้ประโยชนท์ี่ดินลุ่มน้ําเพชรบุรี ปี 2552

นาข้าว พืชผัก พืชไร่ ไม้ผล-ไม้ยืนต้น เกษตรกรรมอื่นๆ ป่าไม้ พ้ืนท่ีอื่นๆ

พ้ืนท่ี (ล้านไร่) , สัดส่วน (%)
พ้ืนท่ีรวม 3.91 ล้านไร่ 



การดําเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มนํ้าเพชรบุรี 
โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มนํ้า และแบบจําลองนํ้าท่วมนํ้าแล้ง บทท่ี 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของลุ่มนํ้า 
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รูปที่ 1.3-3 การใช้ประโยชน์ที่ดินในลุ่มนํ้าเพชรบุรี ปี พ.ศ.2545 และปี พ.ศ.2552  
 



การดําเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มนํ้าเพชรบุรี 
โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มนํ้า และแบบจําลองนํ้าท่วมนํ้าแล้ง บทท่ี 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของลุ่มนํ้า 
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1.4 ศักยภาพของพื้นท่ีการเกษตร 

 จากการศึกษาด้านการเกษตรจากแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินของกรมพัฒนาที่ดิน ปี พ.ศ.2552 
พบว่า ลุ่มน้ําเพชรบุรีมีพื้นที่ทําการเกษตรทั้งหมด 1,244,251 ไร่ หรือ 1,990.80 ตร.กม. คิดเป็นร้อยละ 31.83 
ของพ้ืนที่ทั้งลุ่มน้ํา โดยพื้นที่ทั้งหมดนี้เป็นพื้นที่ที่ราษฎรใช้ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมทั้งหมดจากแผนที่
การใช้ที่ดิน ซึ่งอาจมีพื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมต่อการเพาะปลูก เช่น มีปัญหาดินเปรี้ยว ดินเค็ม 
หรืออยู่ในพื้นที่ที่มีความลาดชันสูง เป็นต้น นอกจากน้ียังมีพื้นที่บางส่วนราษฎรรุกลํ้าเข้าไปในเขตป่าอนุรักษ์ที่
ประกาศตามกฎหมายอีกด้วย ดังนั้นในการศึกษาถึงพื้นที่การเกษตรที่มีศักยภาพในการพัฒนาจึงต้องพิจารณา
พื้นที่การเกษตรในปัจจุบันร่วมกับข้อมูลชนิดดิน ความลาดชันของพื้นที่ และขอบเขตป่าอนุรักษ์ ประกอบด้วย ซึ่ง
ในการพิจารณาพื้นที่การเกษตรที่มีศักยภาพการพัฒนาได้พิจารณาใน 2 ระดับ ดังนี้  
 (1)  พื้นที่การเกษตรที่เหมาะสมกับการเพาะปลูก  
 (2)  พื้นที่ศักยภาพสําหรับการพัฒนาระบบชลประทาน  
 พื้นที่ศักยภาพชลประทาน (ตามรายงานการศึกษาโครงการศึกษาเพื่อจัดทําแผนหลักรองรับ 
การพัฒนาแหล่งนํ้าและปรับปรุงโครงการชลประทานสําหรับแผนฯ 9, กรมชลประทาน 2548) หมายถึง พื้นที่
เกษตรท่ีมีศักยภาพการพัฒนาระบบชลประทานโดยแรงโน้มถ่วงโลก (ความลาดชันน้อยกว่า 20%) และเป็นดินที่
เหมาะสมกับสําหรับการปลูกข้าว และไม่อยู่ในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 
 
1.4.1 พื้นที่การเกษตรที่เหมาะสมกบัการเพาะปลูก 

 พื้นที่การเกษตรที่เหมาะสมกับการเพาะปลูก หมายถึง พื้นที่การเกษตรที่มีความเหมาะสมต่อการ
ปลูกพืชไม่ว่าจะเป็นข้าว พืชไร่ พืชผัก หรือไม้ผล ชนิดใดชนิดหนึ่งหรือหลายชนิดรวมกันก็ได้ และจะต้องเป็นพื้นที่
ที่ไม่อยู่ในเขตป่าอนุรักษ์ตามประกาศของกรมป่าไม้ รวมถึงไม่ใช่พื้นที่ที่มีความลาดชันจนเกินไป โดยในการศึกษา
จะพิจารณาจากพื้นที่ที่ทําการเกษตรในปัจจุบันจากแผนที่การใช้ที่ดิน จากน้ันจึงนํามาพิจารณาร่วมกันกับปัจจัย
ในด้านอื่นๆ ได้แก่ ชนิดดิน ขอบเขตพื้นที่ป่าไม้ และความลาดชันของพื้นดินมาวิเคราะห์ซ้อนทับแบบเวคเตอร์
(Vector Overlay analysis) ด้วยฟังก์ชันในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System, 
GIS) แสดงแผนผังในการวิเคราะห์ในรูปที่ 1.4-1 โดยเงื่อนไขในการซ้อนทับประกอบด้วย  
 -  ชนิดดินที่ไม่เหมาะสมกับการปลูกพืช ได้แก่ ดินประเภทที่ 3 (ดินที่ไม่เหมาะสมกับการปลูกพืช

แต่สามารถปรับปรุงให้ปลูกพืชบางชนิดได้) และดินประเภทที่ 4 (ดินที่ไม่เหมาะสมกับการปลูก
พืชใดๆ)  

 - พื้นที่เฉพาะซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มและช้ืนแฉะประเภท Wet Land ซึ่งได้แก่ แหล่งน้ํา พื้นที่ชุ่มน้ํา 
พื้นที่พรุริมชายทะเล เป็นต้น  

 -  พื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย รวมถึงพื้นที่อุทยาน และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า  
 - พื้นที่ที่มีความลาดชันเกินกว่า 20 เปอร์เซ็นต์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การดําเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มนํ้าเพชรบุรี 
โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มนํ้า และแบบจําลองนํ้าท่วมนํ้าแล้ง บทท่ี 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของลุ่มนํ้า 
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รูปที่ 1.4-1 แผนผังในการวิเคราะห์พื้นที่เกษตรที่มีศักยภาพในการเพาะปลูก 
 
 จากการพิจารณาตัดข้อมูลในด้านต่างๆ ดังกล่าว จะคํานวณพื้นที่การเกษตรที่เหมาะสมกับการ
เพาะปลูกทั้งหมดในลุ่มน้ําเพชรบุรีได้ สรุปพื้นที่การเกษตรที่เหมาะสมกับการเพาะปลูกและพื้นที่การเกษตร
ทั้งหมดในลุ่มน้ําเพชรบุรีแยกเป็นรายพืช ดังแสดงในตารางที่ 1.4-1 และแสดงขอบเขตพื้นที่การเกษตรที่
เหมาะสมกับการเพาะปลูกในลุ่มน้ําเพชรบุรี ดังรูปที่ 1.4-2  

  
ตารางที่ 1.4-1 พื้นที่เหมาะสมในการเพาะปลูก จากการวิเคราะห์ด้วย GIS  ในลุ่มนํ้าเพชรบุรี  
 

 
 

 จากรูปที่ 1.4-2 พบว่า พื้นที่การเกษตรที่เหมาะสมกับการเพาะปลูกในพื้นที่ลุ่มน้ําเพชรบุรี ส่วนใหญ่
จะอยู่บริเวณฝ่ังตะวันออกของพ้ืนที่ลุ่มน้ํา โดยเฉพาะบริเวณที่ราบลุ่มของแม่น้ําเพชรบุรีตอนล่าง ซึ่งพื้นที่
การเกษตรที่เหมาะสมกับการเพาะปลูกทั้งหมดในลุ่มน้ําเพชรบุรีมีเพียง 608,519 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 48.91 ของ
พื้นที่การเกษตรทั้งหมด หรือร้อยละ 15.57 ของพื้นที่ทั้งลุ่มน้ํา (มีพื้นที่ลุ่มน้ํา 3,909,031 ไร่) โดยมีพื้นที่ที่
เหมาะสมในการปลูกข้าวมากที่สุด และเมื่อพิจารณาการเพาะปลูกในปัจจุบันในพื้นที่ลุ่มน้ํา ก็พบว่า มีการปลูก
ข้าวมากที่สุดเช่นกัน มีพื้นที่การเพาะปลูกถึง 516,823 ไร่ หรือร้อยละ 41.54 ของพ้ืนที่การเกษตรทั้งหมด 
ในขณะที่มีพื้นที่ที่มีความเหมาะสมกับการเพาะปลูกเพียง 429,790 ไร่ หรือร้อยละ 83.16 ของพ้ืนที่ปลูกข้าว
ทั้งหมดเท่าน้ัน แสดงให้เห็นว่า มีพื้นที่ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 16.84 ยังปลูกบนพื้นดินที่มีความเหมาะสมไม่
เพียงพอ สําหรับพืชอื่นๆ ก็เช่นเดียวกัน  

Erase Overlay

Land use 2552
พื้นท่ีเกษตรกรรม

Soil suitability
ไม่เหมาะสมเพาะปลูก

Slope>20%

Forest

พื้นท่ีเกษตรท่ีมี
ศักยภาพในการ

เพาะปลูก
(ลบ) (เท่ากับ)

พ้ืนท่ีการเกษตร / พ้ืนท่ีการเกษตรท่ีเหมาะสม (ไร่) รวมพ้ืนท่ี

ลุ่มนํ้าเพชรบุรี ไม้ผล/ ท้ังหมด

ไม้ยืนตน้ (ไร่)
พ้ืนท่ีการเกษตรท้ังหมด   516,823     19,349   225,132   358,097    124,850  1,244,251
พ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมกับการเพาะปลูก   429,790       5,845     12,975     60,592      99,318    608,519
ร้อยละของพ้ืนท่ีการเกษตรที่เหมาะสมกับการ
เพาะปลูกต่อพ้ืนท่ีการเกษตรท้ังหมด

      83.16       30.21        5.76       16.92       79.55       48.91

ร้อยละของพ้ืนท่ีการเกษตรที่เหมาะสมกับการ
เพาะปลูกต่อพ้ืนท่ีลุ่มน้ําท้ังหมด

      10.99        0.15        0.33        1.55         2.54       15.57

หมายเหตุ : *    เกษตรกรรมอื่นๆ ได้แก่ ทุ่งหญ้าเลีย้งสตัว์และโรงเรือนเลีย้งสตัว์, พืชนํ้า (Aquatic plan), สถานท่ีเพาะเลีย้งสตัว์นํ้า (Aqua cultural land)  

                        และเกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม (Integrated farm/Diversified farm)

ข้าว พืชไร่
เกษตรกรรม

อ่ืน ๆ
พืชผกั



การดําเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มน้ําเพชรบุรี 
โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มน้ํา และแบบจําลองน้ําท่วมน้ําแล้ง บทที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของลุ่มน้ํา 
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รูปที่ 1.4-2 พืน้ที่เหมาะสมในการเพาะปลูก จากการวิเคราะห์ด้วย GIS ในลุ่มน้ําเพชรบุรี 



การดําเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มนํ้าเพชรบุรี 
โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มนํ้า และแบบจําลองนํ้าท่วมนํ้าแล้ง บทท่ี 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของลุ่มนํ้า 
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1.4.2 พื้นที่ศักยภาพสําหรับการพัฒนาระบบชลประทาน 

 พื้นที่ศักยภาพสําหรับการพัฒนาระบบชลประทาน ซึ่งในที่นี้จะเป็นการพิจารณาเฉพาะในด้าน
ศักยภาพของพื้นที่เพียงอย่างเดียว โดยยังไม่พิจารณาถึงความเพียงพอของปริมาณน้ํา โดยจะพิจารณาจากพื้นที่
การเกษตรที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกข้าว (อาจเหมาะสมต่อการปลูกพืชชนิดอื่น เช่น พืชไร่ พืชผัก หรือไม้ผล 
ด้วยก็ได้) มีสภาพพื้นที่ค่อนข้างเป็นที่ราบสามารถพัฒนาระบบชลประทานโดยเฉพาะแบบแรงโน้มถ่วงได้ และ
จะต้องเป็นพื้นที่ที่ไม่อยู่ในเขตป่าอนุรักษ์ ซึ่งจากการพิจารณาเกณฑ์ดังกล่าว จะเห็นว่าพื้นที่ที่มีศักยภาพสําหรับ
การพัฒนาระบบชลประทานจะเป็น พื้นที่ส่วนหน่ึงของพื้นที่การเกษตรที่เหมาะสมกับการเพาะปลูก ดังนั้น 
ในการศึกษาจึงนําพื้นที่การเกษตร ที่เหมาะสมกับการเพาะปลูกมาซ้อนทับกับข้อมูลชนิดดินด้วยระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์  จากน้ันจึงทําการตัดดินชนิดดินที่ไม่เหมาะสมกับการปลูกข้าวออกเพิ่มเติม (เนื่องจากการพัฒนาระบบ
ชลประทานส่วนใหญ่จะเน้นการปลูกข้าวเป็นหลัก และพื้นที่ดินที่มีความเหมาะสมสําหรับการปลูกข้าวส่วนใหญ่
อยู่ในที่ราบ ซึ่งสามารถพัฒนาระบบส่งน้ําชลประทานได้) ได้แก่ ดินประเภทที่ 2 (ดินที่เหมาะสมต่อการปลูกพืช
ชนิดอื่น แต่ไม่เหมาะสมต่อการปลูกข้าว) ส่วนดินประเภทที่ 3 (ดินที่ไม่เหมาะสมกับการปลูกพืชแต่สามารถ
ปรับปรุงให้ปลูกพืชบางชนิดได้) และดินประเภทที่ 4 (ดินที่ไม่เหมาะสมกับการปลูกพืชใดๆ) ได้ทําการตัดออกแล้ว
ในขั้นตอนการศึกษาพื้นที่การเกษตรที่เหมาะสมกับการเพาะปลูก และตัดพื้นที่ชลประทานที่พัฒนาแล้วออก 
แสดงแผนผังในการวิเคราะห์ดังรูปที่ 1.4-3 
 

 
 

รูปที่ 1.4-3 แผนผังในการวิเคราะห์พื้นที่เกษตรที่มีศักยภาพในการพัฒนาระบบชลประทาน 
 
 จากการพิจารณาตัดข้อมูลดินประเภทที่ 2 เพิ่มเติมดังกล่าว จะคํานวณพื้นที่ที่มีศักยภาพสําหรับการ
พัฒนาระบบชลประทานทั้งหมดในลุ่มน้ําเพชรบุรีได้ สรุปพื้นที่การเกษตรที่เหมาะสมกับการเพาะปลูก และพื้นที่
ศักยภาพสําหรับการพัฒนาระบบชลประทาน ในพื้นที่ลุ่มน้ําเพชรบุรีเป็นรายพืช ดังตารางที่ 1.4-2 และแสดง
พื้นที่ศักยภาพสําหรับการพัฒนาระบบชลประทานดังรูปที่ 1.4-4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intersect Overlay

พื้นท่ีเกษตรท่ีมีศักยภาพ
ในการเพาะปลูก

Soil suitability
เหมาะสมปลูกข้าว

พื้นท่ีชลประทานท่ี
พัฒนาแล้ว

พื้นท่ีเกษตรท่ีมี
ศักยภาพในการพัฒนา

ระบบชลประทาน
(ลบ) (เท่ากับ)



การดําเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มนํ้าเพชรบุรี 
โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มนํ้า และแบบจําลองนํ้าท่วมนํ้าแล้ง บทท่ี 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของลุ่มนํ้า 
 

ASD/NRW/WE/RT5402/P1920/RT258 33 

ตารางที่ 1.4-2 พื้นทีศ่ักยภาพการพัฒนาระบบชลประทาน จากการวิเคราะห์ด้วย GIS ในลุ่มนํ้าเพชรบุรี 
  

 
 
 จากรูปที่ 1.4-4 พบว่า พื้นที่ที่มีศักยภาพการพัฒนาระบบชลประทานในพื้นที่ลุ่มน้ําเพชรบุรี ส่วน
ใหญ่จะอยู่บริเวณฝ่ังตะวันออกของพื้นที่ลุ่มน้ํา โดยเฉพาะบริเวณที่ราบลุ่มของแม่น้ําเพชรบุรีตอนล่าง โดยลุ่มน้ํา
เพชรบุรีมีพื้นที่ที่เหมาะสมสําหรับการพัฒนาระบบชลประทานทั้งหมด 523,961 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 13.40 ของ
พื้นที่ลุ่มนํ้า ซึ่งได้รับการพัฒนาระบบชลประทานไปแล้ว 383,758 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 9.82 ของพื้นที่ลุ่มน้ํา และ
ยังมีพื้นที่ที่เหมาะสมที่สามารถพัฒนาระบบชลประทานเพิ่มได้อีก 140,203 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 3.59 ของพื้นที่ลุ่ม
น้ํา 
 

พ้ืนท่ีของพืชแตล่ะชนิด (ไร่) รวมพ้ืนท่ี

ลุ่มนํ้าเพชรบุรี ไม้ผล/ ท้ังหมด

ไม้ยืนตน้ (ไร่)

พ้ืนท่ีการเกษตรท้ังหมด   516,823     19,349   225,132   358,097    124,850  1,244,251

พ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมกับการเพาะปลูก   429,790       5,845     12,975     60,592      99,318    608,519

พ้ืนท่ีศักยภาพการพัฒนาระบบชลประทาน     90,841       4,941     10,668     21,114      12,640    140,203
ร้อยละของพ้ืนท่ีศักยภาพการพัฒนาระบบ
ชลประทานต่อ    

- พ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมกับการเพาะปลูก       21.14       84.53       82.22       34.85       12.73       23.04

- พ้ืนท่ีการเกษตรท้ังหมด       17.58       25.54        4.74        5.90       10.12       11.27

 - พ้ืนท่ีลุ่มน้ําท้ังหมด        2.32        0.13        0.27        0.54         0.32         3.59
หมายเหตุ : *    เกษตรกรรมอื่นๆ ได้แก่ ทุ่งหญ้าเลีย้งสตัว์และโรงเรือนเลีย้งสตัว์, พืชนํ้า (Aquatic plan), สถานท่ีเพาะเลีย้งสตัว์นํ้า (Aqua cultural land)  

                        และเกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม (Integrated farm/Diversified farm)

ข้าว พืชผกั พืชไร่
เกษตรกรรม

อ่ืน ๆ



การดําเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มน้ําเพชรบุรี 
โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มน้ํา และแบบจําลองน้ําท่วมน้ําแล้ง บทที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของลุ่มน้ํา 
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รูปที่ 1.4-4 พืน้ที่ศักยภาพการพัฒนาระบบชลประทาน จากการวิเคราะหด์้วย GIS ในลุ่มน้ําเพชรบุรี



การดําเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มนํ้าเพชรบุรี 
โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มนํ้า และแบบจําลองนํ้าท่วมนํ้าแล้ง บทท่ี 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของลุ่มนํ้า 
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1.5 ทรัพยากรปา่ไม้ และชั้นคุณภาพลุ่มน้ํา 

1.5.1 ทรัพยากรป่าไม้ 

 จากข้อมูลของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2543 พบว่า พื้นที่ป่าไม้ที่ปกคลุมอยู่ใน
ปัจจุบันได้ถูกกําหนดและจําแนกประเภทของพ้ืนที่ป่าไว้หลายรูปแบบ ทั้งนี้เนื่องมาจากระบบการบริหารจัดการที่
มีความยุ่งยากและซับซ้อนในการดําเนินการในอดีต ทําให้มีการประกาศพื้นที่อนุรักษ์ซ้อนทับกันหลายแห่ง ดังนั้น
พื้นที่บริเวณเดียวกันอาจมีหลายสถานภาพ อาทิเช่น พื้นที่หนึ่งอาจเป็นทั้งพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่ป่าต้นน้ํา 
และพื้นที่อุทยานแห่งชาติในบริเวณเดียวกัน  ดังนั้นขนาดของพื้นที่อนุรักษ์ที่จะกล่าวถึงต่อไป อันได้แก่ ป่าสงวน
แห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และพื้นที่ป่าต้นน้ํา จึงไม่สามารถจะนํามารวมกันเพื่อพิจารณา
เปรียบเทียบกับพื้นที่ป่าไม้ในปัจจุบันได้  นอกจากน้ีแล้วยังมีพื้นที่อนุรักษ์รูปแบบอื่นๆ อาทิ วนอุทยาน ป่าชุมชน 
สวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกขชาติ เป็นต้น สามารถจําแนกพื้นที่ป่าไม้ตามสถานภาพ ได้ดังนี้ 
 พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ในที่นี้หมายถึง พื้นที่ป่าตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 
2507  ซึ่งบางส่วนได้มีการกันออก เพิกถอน และผนวกเพิ่ม จนถึงปี 2545 ในเขตลุ่มน้ําเพชรบุรี มีพื้นที่ป่าสงวน
แห่งชาติตามประกาศของรัฐทั้งหมด 2,251,392  ไร่หรือ 3,602.23 ตร.กม. คิดเป็นร้อยละ 57.59 ของพื้นที่ลุ่ม
น้ํา  สถานภาพด้านป่าไม้ในพื้นที่ลุ่มนํ้าเพชรบุรีมีพื้นที่ป่าเหลืออยู่ค่อนข้างมาก สามารถจําแนกตามประเภทการใช้
ประโยชน์ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ข้อมูลอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า พื้นที่ชุ่มน้ํา
ดังตารางที่ 1.5-1 ถึงตารางที่ 1.5-2 และรูปที่ 1.5-1 
 

ตารางที่ 1.5-1 ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติที่อยู่ในลุ่มนํ้าเพชรบุรี 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภทการใช้ที่ดินในเขต ร้อยละของพืน้ที่ใน

ป่าสงวนแห่งชาติ ตร.กม. ไร่ ลุ่มน้ําเพชรบุรี

1 A เขตเกษตรกรรม (Agriculture) 5.89         3,679         0.09                

2 C เขตอนุรักษ์ (Conservation) 2,571.71   1,607,321   41.12              

3 E เขตพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ (Economic) 1,000.71   625,445      16.00              

4 N พื้นที่กันออก (Non - RFD control) 23.91       14,941        0.38                

5 NF ไม่มีข้อมูล 0.01         7               0.00                

รวม 3,602.23 2,251,392 57.59          

ลําดับ รหัส พืน้ที่ในลุ่มน้ํา



การดําเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มนํ้าเพชรบุรี 
โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มนํ้า และแบบจําลองนํ้าท่วมนํ้าแล้ง บทท่ี 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของลุ่มนํ้า 
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ตารางที่ 1.5-2 รายละเอียดทรัพยากรป่าไม้ในลุ่มนํ้าเพชรบุรี 
 

 
 
 จากข้อมูลสภาพทรัพยากรป่าไม้ของกรมอุทยานสัตว์ป่า และพันธุ์พืช ปี พ.ศ.2543 พบว่า ลุ่มน้ํา
เพชรบุรี แยกประเภทตามสภาพของทรัพยากรป่าไม้ ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 1.5-3 และรูปที่ 1.5-2 
สําหรับความหมายของป่าไม้แต่ละประเภท แสดงในภาคผนวก ข 
 

ตารางที่ 1.5-3 สภาพของทรัพยากรป่าไม้ในลุ่มนํ้าเพชรบุรี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตร.กม. ไร่ ตร.กม. ไร่
1 อุทยานแห่งชาติ 1 แห่ง 2,190.75 1,369,217           35.03

1.1 แก่งกระจาน 2,915.01     1,821,880 2,190.75   1,369,217                 35.03
2 เขตรักษาพนัธ์สัตว์ป่า 1 แห่ง 0.20      123         0.00            

2.1 แม่นํ้าภาชี 489.31        305,820    0.20         123                            0.00
3 เขตห้ามล่าสัตว์ป่า 1 แห่ง 7.06      4,414      0.1129        

3.1 เขากระปุก-เขาเตาหม้อ 7.76           4,850       7.06         4,414                     0.1129
4 พืน้ที่ชุ่มน้ํา 2 แห่ง 587.68   367,299   9.40            

4.1 ที่ราบลุ่มภาคกลางตอนลา่ง
ของประเทศไทย

1,055.60         659,749 522.44      326,524                    8.353

4.2 อ่าวไทย (150 กม.) 691.91            432,446 65.24       40,775                        1.04

ลําดับ พืน้ที่ป่าไม้ พืน้ที่ตามประกาศ พืน้ที่ในลุ่มน้ําเพชรบุรี ร้อยละของพืน้ที่
ในลุ่มน้ําเพชรบุรี

รหัส ร้อยละของพืน้ที่ใน
ประเภทป่า ตร.กม. ไร่ ลุ่มน้ําเพชรบุรี

1 ป่าชายเลน MG 76.56         47,848.87     1.224                 
2 ป่าชายหาด BE 0.43           270.94          0.01                   
3 ป่าดิบเขา HE 100.18        62,611          1.60                   
4 ป่าดิบแล้ง DE 629.55        393,470        10.07                 
5 ป่าที่พื้นฟูตามธรรมชาติ SG 31.05         19,408          0.50                   
6 ป่าเบญจพรรณ MD 2,190.11     1,368,821     35.02                 
7 ไม่มีข้อมูล NF 46.52         29,074          0.74                   

รวม 3,074.41   1,921,504   49.16             

ลําดับ ประเภทป่าไม้
พืน้ที่



การดําเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มน้ําเพชรบุรี 
โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มน้ํา และแบบจําลองน้ําท่วมน้ําแล้ง บทที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของลุ่มน้ํา 
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รูปที่ 1.5-1 ขอบเขตพื้นที่ป่าสงวนแหง่ชาติในลุ่มน้ําเพชรบุรี 



การดําเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มน้ําเพชรบุรี 
โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มน้ํา และแบบจําลองน้ําท่วมน้ําแล้ง บทที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของลุ่มน้ํา 
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รูปที่ 1.5-2 ประเภททรัพยากรป่าไม้ในลุ่มน้ําเพชรบุรี



การดําเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มนํ้าเพชรบุรี 
โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มนํ้า และแบบจําลองนํ้าท่วมนํ้าแล้ง บทท่ี 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของลุ่มนํ้า 
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1.5.2 ชั้นคุณภาพลุ่มนํ้า 

 จากการศึกษาข้อมูลแผนที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ําของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม ปี พ.ศ.2544 พบว่า พื้นที่ส่วนใหญ่ของลุ่มน้ําเพชรบุรีอยู่ในเขตช้ันคุณภาพลุ่มน้ํา 5 มีลักษณะเป็นที่
ราบ หรือที่ลุ่ม หรือเป็นที่ลาดเอียงเล็กน้อย แต่พื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ํา 1A ในพื้นที่ ลุ่มน้ําเพชรบุรียังมีพื้นที่ป่าต้น
น้ําที่ควรอนุรักษ์ ห้ามมีการใช้ประโยชน์อย่างอื่น ค่อนข้างมาก รายละเอียดช้ันคุณภาพลุ่มน้ําต่างๆ ในลุ่มน้ํา
เพชรบุรี แสดงดังตารางที่ 1.5-4 และขอบเขตช้ันคุณภาพลุ่มน้ําในพื้นที่ลุ่มน้ําเพชรบุรีแสดงดังรูปที่ 1.5-3 
 

ตารางที่ 1.5-4 รายละเอียดและมาตรการการใช้ที่ดินสําหรับชั้นคุณภาพลุม่นํ้าในลุ่มนํ้าเพชรบุรี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละของพืน้ที่

(ตร.กม.) (ไร่) ในลุ่มน้ําเพชรบุรี
1A ป่าต้นนํ้าลําธาร ห้ามมีการใช้ประโยชน์อย่างอื่น       1,821.36       1,138,347           29.12
1B ป่าต้นนํ้าลําธาร และควบคุมการใช้ประโยชน์เป็นพิเศษ           12.23             7,643             0.20
2 ทําเหมืองแร่ สวนยางพารา หรือพืชที่มีความมั่นคงต่อเศรษฐกิจ          491.44          307,147             7.86
3 ทําไม้ เหมืองแร่ ถ้าดินตื้นปลูกป่าและทุ่งหญ้า ถ้าดินลึกปลูกไม้ผล          795.64          497,272           12.72
4 ทําไม้ เหมืองแร่ ถ้าดินลึกลาดชันมากปลูกไม้ผล ลาดชันน้อยปลูกพืช       1,104.00          690,002           17.65
5 ทําไม้ เหมืองแร่ ไม้ผล ทุ่งหญ้า พืชไร่ ข้าว       2,025.23       1,265,771           32.38
N ไม่มีข้อมูล             3.91             2,443             0.06
W แหล่งนํ้า             0.65                405             0.01

รวม 6,254.45    3,909,031 100.00

ช้ันคุณภาพ
ลุ่มน้ํา

มาตรการการใช้ที่ดิน พืน้ที่
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รูปที่ 1.5-3 ชั้นคุณภาพลุ่มน้ําในลุ่มน้ําเพชรบุรี 
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1.6 ประชากร เศรษฐกิจ และสังคม 

1.6.1 ประชากร 

 จากข้อมูล กชช.2ค. ปี พ.ศ.2552 ประชากรในพื้นที่ลุ่มน้ําเพชรบุรีมีทั้งส้ิน 508,623 คน แยกเป็น
ประชากรชาย 246,552 คน และประชากรหญิง 262,071 คน มีจํานวนครัวเรือน 140,758 ครัวเรือน เฉล่ีย 4 
คน/ครัวเรือน และมีวัยแรงงานทั้งหมด 308,222 คน เฉล่ีย 2 คน/ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 60.60 ของจํานวน
ประชากรทั้งลุ่มน้ํา จังหวัดที่มีประชากรมากที่สุด คือ จังหวัดเพชรบุรี 411,346 คน คิดเป็นร้อยละ 80.87 ของ
ประชากรทั้งลุ่มน้ํา  
 
 
1.6.2 เศรษฐกิจและสงัคม 

 ข้อมูลเศรษฐกิจ และสังคมในลุ่มน้ําเพชรบุรี ประกอบด้วยพื้นที่ 4 จังหวัด 12 อําเภอ 101 ตําบล/
เทศบาล และ 594 หมู่บ้าน ประกอบด้วย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี และสมุทรสงคราม จากข้อมูล 
กชช.2ค. ปี พ.ศ.2552 สรุปข้อมูลด้านเศรษฐกิจ-สังคม ดังแสดงในตารางที่ 1.6-1 
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ตารางที่ 1.6-1 ข้อมูลประชากร เศรษฐกิจ และสังคม ของ กชช.2ค. ปี 2552 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียด หน่วย รวม
ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม ลุ่มน้ําเพชรบุรี

1.  เขตการปกครอง
หมู่บ้าน 1                    513          42            38               594             
ตําบล 1                    83            9              8                 101             
อําเภอ 1                    8              1              2                 12               
จังหวัด 1                    1              1              1                 4                 

2.  โครงสร้างด้านประชากร
2.1  ประชากร

จํานวนประชากรชายในลุ่มนํ้า คน 1,626              199,433     12,126      33,366         246,552      
จํานวนประชากรหญิงในลุ่มนํ้า คน 1,627              211,912     12,401      36,131         262,071      
จํานวนประชากรในลุ่มนํ้า คน 3,252              411,346     24,528      69,497         508,623      
ร้อยละของประชากรในลุ่มนํ้า ร้อยละ 0.64                80.87        4.82          13.66           
จํานวนครัวเรือน ครัวเรือน 904                111,978     6,792        21,084         140,758      
ร้อยละของจํานวนครัวเรือนท้ังลุ่มนํ้า ร้อยละ 0.64                79.55        4.83          14.98           
ประชากรเฉลี่ยต่อครัวเรือน คน 4                    4              4              3                 4                 
วัยแรงงาน คน 1,283              247,440     15,499      43,531         308,222      
ร้อยละของวัยแรงงานในลุ่มนํ้า รอ้ยละ 39.45              60.15        63.19        62.64           60.60          
ประชากรในจังหวัด คน 500,378           458,975     835,861     194,054        
ร้อยละของประชากรในจังหวัด ร้อยละ 0.65                89.62        2.93          35.81           
วัยแรงงานเฉลี่ยต่อครัวเรือน คน 1                    2              2              2                 2                 

2.2  ระดับการศึกษาของประชากร
ป.1-ม.3 (การศึกษาภาคบังคับ) 226                117,038     15,637      8,943           141,844      
ม.4-ม.6 (หรือเทียบเท่า) 42                  17,429      595          1,333           19,399        
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 37                  6,305        576          763             7,681          
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า 12                  13,040      883          450             14,385        
กําลังศึกษา 241                66,486      9,997        5,460           82,184        
ไม่รู้หนังสือ 8                    4,262        416          10               4,696          

3.  โครงสร้างทางการเกษตร
3.1  พ้ืนที่และการถือครองทางการเกษตร

พื้นท่ีการเกษตร ไร่ 3,280              1,736,328  286,180     91,739         2,117,527   
ครัวเรือนท่ีประกอบอาชีพเกษตร ครัวเรือน 103                29,939      4,448        1,331           35,821        
พื้นท่ีการเกษตรต่อครัวเรือน ไร่ 44                  50            56            27               176             
เป็นของตนเอง ครัวเรือน 75                  31,802      4,867        2,739           39,483        
ของตนเองและเช่า ครัวเรือน -                    -              -              -                 -                  
เช่า ครัวเรือน -                    2,986        277          700             3,963          

จังหวัดในลุ่มน้ําเพชรบุรี

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

 
 
 

รายละเอียด หน่วย รวม
ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม ลุ่มน้ําเพชรบุรี

3.2  กิจกรรมทางการเกษตร
ทํานา ไร่ -                    351,820     23,741      1,230           376,791      
ทําไร่ ไร่ 519                199,256     43,604      -                 243,379      
ทําสวน ไร่ 284                107,850     34,979      11,956         155,069      
เกษตรฤดูแล้ง ไร่ -                    27,340      1,315        -                 28,655        
เลี้ยงสัตว์เพื่อขาย ครัวเรือน 3                    6,073        1,748        100             7,924          
ประมง ครัวเรือน 18                  1,257        56            765             2,096          
เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า ครัวเรือน -                    567          20            130             717             

3.3  รายได้เฉลี่ยครัวเรือนเกษตร บาท/ครัวเรือน/ปี 292,000           1,756,482  2,362,700  924,926        5,336,108   
3.4  อาชีพรับจ้าง ครัวเรือน 52                  21,682      2,197        2,684           26,615        

4.  การอุตสาหกรรม
4.1  จํานวนโรงงานและอุตสาหกรรม

จํานวนโรงงาน แห่ง -                    91            15            17               123             
อุตสาหกรรมในครัวเรือน แห่ง -                    906          2              103             1,011          
โรงสีข้าว แห่ง -                    163          15            -                 178             

5.  โครงสร้างพ้ืนฐานและการบริการ
5.1  ปัจจัยพ้ืนฐานด้านสาธารณูปโภค

หมู่บ้านท่ีมีไฟฟ้าใช้ หมู่บ้าน 1                    561          40            44               646             
ครัวเรือนท่ีมีประปาใช้ ครัวเรือน 128                48,008      6,119        5,834           60,089        
มีโทรศัพท์สาธารณะใช้ เครื่อง 3                    820          73            121             1,017          
หมู่บ้านท่ีมีถนนไปอําเภอ หมู่บ้าน 1                    551          42            44               638             

6.  ด้านแหล่งน้ําและทรัพยากรธรรมชาติ
6.1  ความพอเพียงของน้ําใช้

ความพอเพียงของนํ้าดื่มและบริโภค ครัวเรือน 128                58,332      6,524        5,834           70,818        
ความพอเพียงของนํ้าใช้ ครัวเรือน 128                57,819      6,508        5,834           70,289        
ความไม่พอเพียงของนํ้าเพื่อการเกษตร ไร่ -                    76,539      11,730      1                 88,270        
ความไม่พอเพียงของนํ้าเพื่อการเกษตร ครัวเรือน -                    3,187        725          -                 3,912          

6.2  คุณภาพ
แหล่งนํ้าผิวดิน แห่ง -                    1,126        197          82               1,405          
 -   คุณภาพเหมาะสมดี แห่ง -                    713          27            21               761             
 -   คุณภาพเหมาะสมพอใช้ แห่ง -                    341          42            52               435             
 -   คุณภาพไม่เหมาะสม แห่ง -                    72            128          9                 209             

จังหวัดในลุ่มน้ําเพชรบุรี



บทท่ี  2

โครงสร้างพืน้ฐานของลุ่มนํ้า
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บทที ่2  
โครงสร้างพื้นฐานของลุ่มน้ํา 

 
 
2.1 โครงการพัฒนาแหล่งน้ําในปัจจุบัน 

 โครงการพัฒนาแหล่งน้ําและโครงการชลประทานในปัจจุบันที่ก่อสร้างแล้วเสร็จในพื้นที่ลุ่มน้ํา
เพชรบุรี ประกอบด้วย โครงการพัฒนาแหล่งน้ําขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก โครงการสูบน้ําด้วยไฟฟ้า (กรม
พัฒนาและส่งเสริมพลังงาน เป็นโครงการสูบน้ําและส่งน้ําไปตามระบบส่งน้ําให้เกษตรกร ปัจจุบันได้แยกงานสูบ
น้ําด้วยไฟฟ้ามารวมกับกรมชลประทาน) ซึ่งมีหน่วยงานรับผิดชอบ ได้แก่ กรมทรัพยากรน้ํา กรมชลประทาน และ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จํานวนโครงการรวม 224 โครงการ ความจุเก็บกักรวมประมาณ 808.19 ล้าน 
ลบ.ม. และมีพื้นที่โครงการรวมประมาณ 636,122 ไร่ ดังแสดงรายละเอียดในตารางท่ี 2.1-1 และตําแหน่ง
โครงการพัฒนาแหล่งน้ําในปัจจุบันแสดงดังรูปที่ 2.1-1 

 
ตารางที่ 2.1-1 โครงการพัฒนาแหลง่นํ้าต่างๆ ในปัจจุบันในลุ่มนํ้าเพชรบุรี 
 

 

ลําดับ โครงการ จํานวน ความจุ พืน้ที่ชลประทาน
ลุ่มน้ําเพชรบุรี โครงการ (ล้าน ลบ.ม.) (ไร่)

1 โครงการขนาดใหญ่ 2 710.00 490,520
2 โครงการขนาดกลาง 4 42.52 2,830
3 โครงการขนาดเล็ก 85 27.19 69,605
4 โครงการสูบนํ้าด้วยไฟฟ้า 7 - 13,900
5 โครงการขุดลอกและขุดสระ 94 5.64 21,290
6 โครงการอันเน่ืองจากพระราชดําริ

 - ขนาดกลาง 8 15.54 18,645
 - ขนาดเล็ก 24 7.30 19,332

224 808.19 636,122รวมทั้งลุ่มน้ําเพชรบุรี
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รูปที่ 2.1-1 ตําแหน่งโครงการพัฒนาแหล่งน้ําขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก  และโครงการสูบน้ําด้วยไฟฟ้าที่มีอยู่ในปัจจุบันในลุ่มน้ําเพชรบุรี
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2.1.1 โครงการพัฒนาแหลง่นํ้าขนาดใหญ่ 

 โครงการพัฒนาแหล่งน้ําขนาดใหญ่ เป็นโครงการที่มีความจุเก็บกักตั้งแต่ 100 ล้าน ลบ.ม. หรือมี
พื้นที่ผิวน้ําตั้งแต่ 15 ตร.กม. ขึ้นไป หรือมีพื้นที่โครงการมากกว่า 80,000 ไร่ ในพื้นที่ลุ่มน้ําเพชรบุรีมี 2 โครงการ 
คือ อ่างเก็บน้ําเขื่อนแก่งกระจาน และเขื่อนเพชร ในจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของโครงการส่งน้ํา
และบํารุงรักษาเพชรบุรี โครงการพัฒนาแหล่งน้ําขนาดใหญ่ในจังหวัดเพชรบุรี มีความจุเก็บกักรวม 710.00 ล้าน 
ลบ.ม. และมีพื้นที่ชลประทานรวม 490,520 ไร่  
 อ่างเก็บนํ้าเขือ่นแก่งกระจาน อยู่ที่ตําบลแกง่กระจาน อําเภอแก่งกระจาน จังหวดัเพชรบุร ีมีพื้นที่
รับน้ํา 2,210 ตร.กม. ปริมาณน้าํไหลเข้าอ่างฯ รายปีเฉล่ีย 879 ล้าน ลบ.ม. มีความจุเก็บกัก 710 ล้าน ลบ.ม. 
อ่างเก็บน้ําแก่งกระจานนอกจากทําหน้าที่เป็นแหล่งน้ําต้นทุนเก็บกกัน้ําเพื่อการเกษตรแล้ว ยังทําหน้าทีเ่ก็บกกัน้ํา
เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า มีกําลังการผลิตไฟฟ้า 56 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง ต่อปี  
 สําหรับเขื่อนเพชร ตั้งอยู่ที่ตําบลท่าคอย อําเภอท่ายาง จังหวัเพชรบุรี เขื่อนเพชรทําหน้าที่เป็น
เขื่อนทดน้ําเพื่อจัดสรรไปยังส่วนต่างๆ  ของโครงการฯด้วยแรงโน้มถ่วงของโลก ส่งน้ําสําหรับพื้นที่ชลประทาน 
490,520 ไร่ 
 
2.1.2 โครงการพัฒนาแหลง่นํ้าขนาดกลาง 

 โครงการพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง เป็นโครงการที่มีความจุเก็บกักมากกว่า 2 ล้านลบ.ม. แต่ไม่ถึง 
100 ล้าน ลบ.ม. หรือมีพื้นที่ผิวนํ้าน้อยกว่า 15 ตร.กม. หรือครอบคลุมพื้นที่มากกว่า 3,000 ไร่ แต่ไม่ถึง 80,000 
ไร่  ในพื้นที่ลุ่มน้ําเพชรบุรีมี 4 โครงการ อยู่ในจังหวัดเพชรบุรี ความจุเก็บกักรวม 42.52 ล้าน ลบ.ม. และพื้นที่
ชลประทานรวม 2,830 ไร่ ดังตารางที่ 2.1-2 
 

ตารางที่ 2.1-2 โครงการพัฒนาแหลง่นํ้าขนาดกลางในพื้นทีลุ่่มนํ้าเพชรบุรี 
 

ช่ือโครงการ จังหวัด อําเภอ ตําบล ประเภท ความจุเก็บกัก 
(ลบ.ม.) 

พื้นท่ีชลประทาน 
(ไร่) 

1. ไร่มะม่วง เพชรบุร ี เขาย้อย เขาย้อย C - - 
2. อ่างหว้ยพุน้อย เพชรบุร ี เขาย้อย ทับคาง S 315,000 250 
3. ฝายดอนขุนน้อย เพชรบุร ี ชะอํา ดอนขุนห้วย CI - 2,580 
4. อ่างเกบ็นํ้าห้วยแมป่ระจันต์ 

(พ.ศ. 2546-2550) 
เพชรบุร ี หนองหญา้ปล้อง หนองหญา้ปล้อง - 42,200,000 - 

รวม 4 โครงการ 42,515,000 2,830 
หมายเหตุ : กรมชลประทานเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

 
2.1.3 โครงการพัฒนาแหลง่นํ้าขนาดเล็ก 

 โครงการพัฒนาแหล่งน้ําขนาดเล็กเป็นโครงการประเภทอ่างเก็บน้ํา คลองส่งน้ํา หนอง บึง สระน้ํา 
บ่อนํ้าตื้น บ่อน้ําบาดาล ภาชนะเก็บกักน้ํา และอื่นๆ ซึ่งใช้เวลาในการดําเนินการก่อสร้างไม่เกิน 1 ปี และไม่มี
การจ่ายค่าชดเชยสําหรับที่ดิน โครงการพัฒนาแหล่งน้ําขนาดเล็กของกรมชลประทานในพื้นที่ลุ่มน้ําเพชรบุรี มี
จํานวน  ทั้งส้ิน 85 โครงการ ความจุอ่างเก็บน้ําที่ระดับเก็บกักรวม 27.19 ล้าน ลบ.ม. พื้นที่รับประโยชน์
ประมาณ 69,605  ไร่ ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการเป็นไปเพื่อการปรับปรุงเพิ่มความจุเก็บกักของแหล่งน้ําใน
พื้นที่ต่างๆ ที่อยู่ห่างไกลจากแหล่งน้ําหลัก  เพื่อใช้ประโยชน์ในการอุปโภคและบริโภค และการเกษตรกรรมตาม
แนวลําน้ํา  



การดําเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มนํ้าเพชรบุรี 
โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มนํ้า และแบบจําลองนํ้าท่วมนํ้าแล้ง บทท่ี 2 โครงสร้างพ้ืนฐานของลุ่มนํ้า 
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 อย่างไรก็ตาม พื้นที่รับประโยชน์จากโครงการพัฒนาแหล่งน้ําขนาดเล็กส่วนใหญ่จะไม่มีระบบส่งน้ํา 

ทําให้การนําน้ําไปใช้ทําได้ไม่เต็มประสิทธิภาพมากนัก ซึ่งในทางปฏิบัติจะส่งผลให้พื้นที่รับประโยชน์ที่แสดงไว้จะ
ลดลงอีกประมาณ 30% ถึง 40% 
 
2.1.4 โครงการสูบนํ้าด้วยไฟฟ้าของกรมพัฒนาและส่งเสริมพลงังาน 

 โครงการสูบนํ้าด้วยไฟฟ้าเป็นโครงการที่ไม่มีความจุเก็บกักน้ํา มีลักษณะเป็นการสูบน้ําจากลําน้ํา
สายหลัก และสาขาไปยังระบบการกระจายน้ําที่ครอบคลุมพื้นที่รับประโยชน์ เดิมอยู่ในความรับผิดชอบของ 
กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน แต่เนื่องจากการดําเนินการในช่วงแรกเป็นการจัดตั้งหรือให้เกษตรกรรวมตัวกัน
เป็นกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ํา เพื่อทําหน้าที่ในการบริหารการใช้น้ํากันเอง แต่ก็ยังมีปัญหาเกี่ยวกับงบประมาณในการ
ดูแลรักษาระบบส่งน้ํา ทําให้ประสิทธิภาพการส่งน้ําลดลง อีกทั้งงบประมาณในการจ่ายค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในการ
สูบน้ําไม่เพียงพอ เพราะกรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงานได้ช่วยแบกรับภาระค่ากระแสไฟฟ้าครึ่งหนึ่งแทน
เกษตรกรในปีแรกๆ ของการส่งน้ําเท่านั้น ทําให้การขยายโครงการมีขีดจํากัด ปัจจุบันได้ให้กรมชลประทานเป็น
ผู้ดูแลรับผิดชอบและดําเนินการโอนถ่ายภาระกิจมาอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น มี
จํานวนทั้งส้ิน 7 โครงการ มีพื้นที่ชลประทาน 13,900 ไร่   
 
ตารางที่ 2.1-3 โครงการสูบนํ้าด้วยไฟฟ้าในพื้นที่ลุ่มนํ้าเพชรบุรี 
 

ช่ือโครงการ จังหวัด อําเภอ ตําบล พื้นท่ีชลประทาน 
 (ไร่) 

1. โครงการสูบนํ้าหนองยาว เพชรบุร ี ชะอํา เขาใหญ ่ 2,000 
2. โครงการสูบนํ้าสาระเห็ด เพชรบุร ี ท่ายาง กลัดหลวง 2,000 
3. โครงการสูบนํ้าไรห่ลวง เพชรบุร ี ท่ายาง ท่าไม้รวก 1,200 
4. โครงการสูบนํ้าหนองชุมแสง เพชรบุร ี ท่ายาง ท่าไม้รวก 3,000 
5. โครงการสูบนํ้าท่าไม้รวก เพชรบุร ี ท่ายาง ท่าไม้รวก 1,200 
6. โครงการสูบนํ้าแมป่ระจันต ์ เพชรบุร ี ท่ายาง วังไคร ้ 3,000 
7. โครงการสูบนํ้าบ้านฝั่งท่า เพชรบุร ี ท่ายาง วังไคร ้ 1,500 

รวม 7 โครงการ 13,900 
หมายเหตุ : กรมชลประทานเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

 
 
2.1.5 โครงการขุดลอกขุดสระ 

 โครงการขุดลอกขุดสระ เป็นโครงการที่ปรับปรุงแหล่งเก็บน้ําเดิมที่เส่ือมโทรมหรือปรับปรุงแหล่งน้ํา
ให้มีความจุมากขึ้นหรือขุดสระเก็บกักนํ้า ซึ่งอาจสร้างระบบคลองส่งน้ําหรือสามารถสูบส่งน้ําโดยตรงไปยังพื้นที่
รับประโยชน์หรือพื้นที่ชลประทาน  ในพื้นที่ลุ่มน้ําเพชรบุรีมี 94 โครงการ ความจุรวมประมาณ 5.64 ล้าน ลบ.ม. 
พื้นที่ชลประทานรวมประมาณ 21,290 ไร่  
 
2.1.6 โครงการชลประทานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 โครงการชลประทานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โครงการในพื้นที่ลุ่มน้ําเพชรบุรี มี 32 โครงการ 
แบ่งเป็นโครงการชลประทานขนาดกลาง 8 โครงการ และโครงการชลประทานขนาดเล็ก 24 โครงการ ความจุ
รวมประมาณ 22.84 ล้าน ลบ.ม. พื้นที่ชลประทานรวมประมาณ 37,977 ไร่  
 



การดําเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มนํ้าเพชรบุรี 
โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มนํ้า และแบบจําลองนํ้าท่วมนํ้าแล้ง บทท่ี 2 โครงสร้างพ้ืนฐานของลุ่มนํ้า 
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2.1.7 แหลง่นํ้าตามธรรมชาติ/แก้มลิง/บ่อนํ้าชุมชน 

 จากการนําฐานข้อมูลสารสนเทศด้านทรัพยากรนํ้ามาตราส่วน 1:20,000 ปี พ.ศ.2548 มาตรวจสอบ
พื้นที่ขอบเขตแหล่งน้ํา (Water Body Shape) แบ่งเป็น 
 

 พื้นที่ (ไร่) ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) 
คิดที่ความลึก 3 เมตร 

-  แหล่งน้ําธรรมชาติที่มีชื่อกําหนด  708 3.40 

-  พื้นที่แหล่งน้าํอื่นๆ 3,298 15.83 

รวม 4,006 19.23 

 
 
2.2 แผนงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ํา 

  จากผลการทบทวนการศึกษารวบรวมแผนโครงการพัฒนาแหล่งน้ําที่มีศักยภาพของรายงานแผน
ลงทุนพัฒนาและการบริหารจัดการนํ้าและการชลประทาน ปี พ.ศ.2552-2554 ของคณะกรรมการพัฒนาและ
บริหารจัดการทรัพยากรนํ้าและการชลประทาน, กรกฎาคม 2551 พบว่า มีโครงการพัฒนาแหล่งน้ําที่มีศักยภาพ 
แสดงดังตารางที่ 2.2-1 และตําแหน่งแผนโครงการพัฒนาแหล่งน้ําในพื้นที่ลุ่มน้ําเพชรบุรี แสดงดังรูปที่ 2.2-1 
 

ตารางที่ 2.2-1 ประเภทและจํานวนแผนโครงการพัฒนาแหล่งนํ้า ปี พ.ศ.2552-2554  ของหน่วยงานต่างๆ 
 

 

ลําดับ โครงการพฒันาแหล่งน้ําที่มีศักยภาพ กรม กรม กรมอุทยาน สัตว์ป่า
ลุ่มน้ําเพชรบุรี ชลประทาน ทรัพยากรน้ํา และพนัธ์ุพชื

1 ฟื้นฟูศักยภาพแหล่งนํ้าธรรมชาติ 4
2 บํารุงรักษาและปรับปรุงโครงสร้างระบบ 1 9
3 พัฒนาแหล่งเก็บกักนํ้าใหม่ 21 10
4 ระบบส่งนํ้า ระบบระบายนํ้า และระบบ

แพร่กระจายนํ้า
16

5 ระบบผันนํ้า (เลี่ยงเมือง และข้ามลุ่มนํ้า) 1
6 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งนํ้าและฝายชะลอนํ้า 3 3
7 งานป้องกันบรรเทาภัยนํ้าท่วม 15
8 แก้มลิงธรรมชาติและพื้นที่เกษตรรับนํ้านอง 1

รวม 55 26 3



การดําเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มน้ําเพชรบุรี 
โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มน้ํา และแบบจําลองน้ําท่วมน้ําแล้ง บทที่ 2 โครงสร้างพื้นฐานของลุ่มน้ํา 
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รูปที่ 2.2-1 ตําแหน่งแผนโครงการพัฒนาแหล่งน้ําที่มีศักยภาพของหน่วยงานต่างๆ  
 



บทท่ี  3

ความตอ้งการใช้นํ้า



การดําเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มนํ้าเพชรบุรี 
โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มนํ้า และแบบจําลองนํ้าท่วมนํ้าแล้ง บทท่ี  3 ความต้องการใช้นํ้า 
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บทที ่3  
ความต้องการใช้น้ํา 

 

3.1 การศึกษาและประเมินความต้องการใช้น้ํา 

 การศึกษาและประเมินความต้องการใช้น้ําของกิจกรรมการใช้น้ําต่างๆ พิจารณาจากสภาพปัจจุบัน
ของกิจกรรมการใช้น้ํา และจากการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สําหรับการประเมิน 
ความต้องการใช้น้ําในอนาคต ได้จากการคาดการณ์ความต้องการใช้น้ําเพิ่มขึ้นในแผนระยะยาวอนาคต 20 ปี
ข้างหน้า กรอบแนวคิดการศึกษาและประเมินความต้องการใช้น้ําของลุ่มน้ํา ดังแสดงในตารางที่ 3.1-1 
 

ตารางที่ 3.1-1 กรอบแนวคิดการศึกษาและประเมินความต้องการใช้นํ้าสาํหรับกิจกรรมต่างๆ ของลุ่มนํ้า 
  

กิจกรรมการใช้น้ํา การศึกษา/ประเมินความต้องการใช้น้ํา 
 ข้อมูล การประเมิน/คํานวณ 

การอุปโภค-บริโภค - ประปา/แหล่งน้ําดิบ/กําลังผลิต 
- ประชากร 

ประเมินจํานวนประชากรอนาคต/ความ
ต้องการใช้น้ํา และแผนงานขยายกําลัง
ผลิตประปา 

การเกษตร รวบรวมข้อมูลกิจกรรมการปลูกพืชในพ้ืนท่ี
ลุ่มน้ํา ได้แก่ 
- ชนิดพืช 
- ช่วงระยะเวลาการเพาะปลูก 
- การใช้น้ํา/ปริมาณน้ําท่ีส่งให้แก่พ้ืนท่ี
ชลประทาน 

- การขาดแคลนน้ํา 
- ความเสียหายการเกษตร 
- ฯลฯ 

ศึกษาและจําลองปริมาณความตอ้งการ
ใช้น้ําโดยใช้แบบจําลองคณิตศาสตร์ 
ได้แก่ WUSMO (พ้ืนท่ีชลประทาน) และ 
SWAT (พ้ืนท่ีเกษตรน้ําฝน) จาก 
Cropping Pattern และฝนใช้การจาก
สถานีตรวจวัดเป็นรายลุ่มน้ําย่อย 

การอุตสาหกรรม - ข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรม  
- การใช้น้ํา/อัตราการใช้น้ํา 
(สภาพปัจจุบันและอนาคต) 

แนวโน้มอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์
มวลรวมภาคอุตสาหกรรมรายจังหวัด
และประเมินอัตราการใช้น้ํา 

การปศุสัตว์ กชช.2ค./ปศุสัตว์ระดับตําบล 
(สภาพปัจจุบันและอนาคต) 

แนวโน้มของอัตราการเติบโตผลิตภัณฑ์
มวลรวมภาคการเกษตรรายจังหวัด 

รักษาระบบนิเวศน์ท้ายน้ํา ปริมาณนํ้าตํ่าสุดท่ีเคยเกิด (ลบ.ม./วัน/ตร.
กม.) 

ไม่น้อยกว่าปริมาณน้ําตํ่าสุดท่ีเคยเกิด
และค่าเฉลี่ยต่อพ้ืนท่ีรับน้ํา 
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3.2 น้ําใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคและการท่องเท่ียว 

 ความต้องการนํ้าเพื่อการอุปโภค-บริโภค เป็นความต้องการน้ําของประชากรทั้งหมด ทั้งที่อาศัยอยู่ใน
เขตเมืองและนอกเขตเมือง ซึ่งจะมีความต้องการใช้น้ําที่แตกต่างกัน โดยได้จําแนกอัตราการใช้น้ําของประชากร
ตามลักษณะชุมชน คือ เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตําบล นอกเขตเทศบาล และการปกครองท้องถิ่น
รูปแบบพิเศษ (กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา) ดังนี้ 

- เทศบาลนคร    กําหนดอัตราการใช้น้ําเท่ากับ    250 ลิตร/คน/วัน 
- เทศบาลเมือง    กําหนดอัตราการใช้น้ําเท่ากับ    200 ลิตร/คน/วัน 
- เทศบาลตําบล    กําหนดอัตราการใช้น้ําเท่ากับ    120 ลิตร/คน/วัน 
- นอกเขตเทศบาล     กําหนดอัตราการใช้น้ําเท่ากับ      50 ลิตร/คน/วัน 
- การปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ  กําหนดอตัราการใช้น้ําเท่ากับ    400 ลิตร/คน/วัน 

(กรุงเทพมหานครและพัทยา) 
 นอกจากประเมินความต้องการใช้น้ําของประชากรทั้งหมด จะพิจารณาข้อมูลของการประปา 
ส่วนภูมิภาค ได้แก่ กําลังผลิตและแผนมา ประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมด้วย จากการรวบรวมและทบทวนข้อมูล
ประปาปี พ.ศ.2551 จากเว็บไซต์การประปาส่วนภูมิภาค (http://www.pwa.co.th) พบว่า ในลุ่มน้ําเพชรบุรีมี
สํานักงานประปารวม 2 แห่ง แบ่งออกเป็น 3 หน่วยบริการ-แม่ข่าย มีจํานวนผู้ใช้น้ํารวม 43,186 ราย ปริมาณการ
ผลิตรวม 15.93 ล้าน ลบ.ม./ปี และความต้องการน้ําดิบรวม 19.12 ล้าน ลบ.ม./ปี รายละเอียดของแต่ละหน่วย
บริการ-แม่ข่าย แสดงดังตารางที่ 3.2-1  

 

ตารางที่ 3.2-1 ข้อมูลประปาปี พ.ศ.2552 จากเว็บไซต์การประปาส่วนภูมิภาค 
 

 
 
 
3.3 น้ําใช้เพื่อการเกษตร 

 ในการประเมินความต้องการใช้น้ําเพื่อการเกษตร จะศึกษาและจําลองปริมาณความต้องการใช้น้ําโดย
ใช้แบบจําลองคณิตศาสตร์ ได้แก่ WUSMO (พื้นที่ชลประทาน) และ SWAT (พื้นที่เกษตรน้ําฝน) จาก Cropping 
Pattern และฝนใช้การจากสถานีตรวจวัดเป็นรายลุ่มน้ําย่อย มีรายละเอียดดังนี้ 
 1) การคํานวณความต้องการใช้นํ้าชลประทานด้วยแบบจําลอง WUSMO 
  ในการคํานวณหาความต้องการน้ําชลประทานได้ใช้แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ WUSMO 
(Water Uses Study Model) มีข้อมูลพื้นฐานในการคํานวณสรุปได้ดังนี้ 

- พื้นที่เพาะปลูก 
- อัตราการคายระเหย และปริมาณฝนของแต่ละพื้นที่เพาะปลูก 

ลําดับ ภาค เขต สํานกังาน หนว่ยบริการ-แม่ข่าย ผู้ใช้น้ํา ปริมาณการผลิต ความต้องการน้ําดิบ แหล่งน้ําดิบปัจจุบัน
ประปา (ราย) (ลบ.ม./ปี) (ลบ.ม./ปี)

1 4 3 ปากท่อ หน่วยบริการเขาย้อย  4,395 1,234,979 1,481,975 รับนํ้าจากแม่ข่ายปากท่อ 
2 4 3 เพชรบุรี แม่ข่ายเพชรบุรี  35,733 13,759,264 16,511,117 แม่นํ้าเพชรบุรี 
3 4 3 เพชรบุรี หน่วยบริการนายาง  3,058 935,333 1,122,400 สระเก็บนํ้า รับนํ้าจาก

คลองชลประทาน 
รวมท้ังหมด 43,186 15,929,576 19,115,492

ท่ีมา: เวปไซต์การประปาส่วนภูมิภาค, 2552 (http://www.pwa.co.th)
หมายเหตุ: จํานวนผู้ใช้นํ้า เป็นข้อมูลเดือน มิ.ย.52 ส่วนปริมาณการผลิตและความต้องการน้ําดิบเป็นข้อมูลปี 2551 
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- สัมประสิทธิ์การคายระเหยของพืชชนิดต่างๆ  
- ชนิดของพืชที่ปลูก 
- ปฏิทินการปลูกพืชชนิดต่างๆ ในแต่ละพื้นที่ 

  แบบจําลอง WUSMO มีขั้นตอนการคํานวณและข้อกําหนดพื้นฐานที่ใช้ ได้แก่ 
  (1)  การประเมินความต้องการใช้นํ้าของพืชใดๆ (ETo) การประเมินความต้องการใช้น้ําของพืช 
โดยพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์การใช้น้ําของพืช (Kc) และ Potential Evapotranspiration (ETp) ดังนี้  
    ETo = Kc x Etp 
   เมื่อ  ETo = ความต้องการใช้น้ําของพืช (มม./วัน) 
    Kc = สัมประสิทธิ์การใช้น้ําของพืช 
    ETp = Potential Evapotranspiration (มม./วัน)  
 
   สําหรับค่าสัมประสิทธิ์การใช้น้ําของพืช (Kc) ซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดและอายุการเจริญเติบโตของ
พืช และค่า ETp (Potential Evapotranspiration) คํานวณโดยวิธี “Modified Penman” แสดงดังตารางที่ 
3.3-1 และตารางที่ 3.3-2 รวบรวมจากเว็บไซต์กลุ่มงานวิจัยการใช้น้ําชลประทาน ส่วนการใช้น้ําชลประทาน 
สํานักอุทกวิทยาและบริหารนํ้า (http://water.rid.go.th/hwm/cropwater/index.htm) 
  (2)  แบบจําลองปริมาณฝนใช้การ (Effective Rainfall Model) ฝนใช้การ หมายถึง   
ฝนที่พืชสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ ปริมาณฝนใช้การของพืชแต่ละชนิดจะแตกต่างกันตามชนิดของพืชและวิธีการ
ให้น้ํา เช่น ฝนใช้การของข้าวเป็นส่วนของปริมาณนํ้าฝนที่ขังอยู่ในแปลงนาในระดับที่ไม่เป็นอันตรายแก่ 
ต้นข้าว ส่วนฝนใช้การของพืชไร่หรือพืชอื่นเป็นส่วนของปริมาณน้ําฝนที่ซึมอยู่ในเขตรากพืชและพืชสามารถดูดไป
ใช้ได้ แบบจําลองปริมาณฝนใช้การเป็นแบบจําลองที่ใช้วิเคราะห์ประเมินปริมาณฝนที่สามารถนํามาใช้แทนน้ํา
ชลประทาน ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยที่สําคัญคือ ปริมาณฝนตกในแต่ละช่วงเวลา ปริมาณการใช้น้ําของพืช และความสูง
ของคันนา กล่าวคือ หากเกษตรกรนิยมเก็บน้ําชลประทานไว้ในแปลงนาที่ระดับต่ํา เมื่อฝนตกลงมากจะสามารถที่
จะเก็บนํ้าฝนไว้ในแปลงนาได้มาก เป็นต้น ดังนั้นในสัปดาห์ที่มีปริมาณฝนตกน้อย ร้อยละของฝนใช้การจะสูงกว่า
สัปดาห์ที่มีฝนตกมากและยังขึ้นอยู่กับปริมาณฝนที่ตกในสัปดาห์ก่อนๆ อีกด้วย 
   ผลการประเมินปริมาณฝนใช้การโดยแบบจําลองดังกล่าว มีค่าปริมาณนํ้าฝนใช้การรายวัน
แล้วจึงนํามารวมกันเป็นรายสัปดาห์หรือรายเดือน เพื่อใช้เป็นข้อมูลนําเข้าแบบจําลองความต้องการนํ้า 
   แบบจําลองปริมาณฝนใช้การ แสดงดังในรูปที่ 3.3-1 โดยกําหนดให้มีค่าระดับน้ําฝนใช้การ
สามารถถึงระดับน้ําในแปลงเพาะปลูกดัง โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับคือ 
   - ระดับน้ําในแปลงที่ความจุต่ําสุด (STMIN)  =  45 มม. 
   - ระดับน้ําในแปลงนาที่ความจุหลังการให้น้ํา (STO)  =  90 มม. 
   - ระดับน้ําในแปลงนาที่ความจุสูงสุด (STMAX)  =  120 มม. 
  (3)  ปริมาณนํ้าเตรียมแปลง การปลูกข้าวต้องการปริมาณน้ําจํานวนหนึ่ง เพื่อใช้ในการเตรียม
แปลงทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้งซึ่งการปลูกพืชชนิดอื่นต้องการน้อยมาก และปริมาณน้ําส่วนนี้จะแปรผันกับปัจจัยที่
สําคัญ ได้แก่ คุณสมบัติทางกายภาพของดิน ความชื้นของดิน ชนิดของดิน ความสามารถการระเหยของนํ้า วิธีและ
ระยะเวลาในการเตรียมแปลง ปริมาณน้ําเตรียมแปลงมีค่าประมาณ 200-300 มม. ระยะเวลาในการเตรียมแปลง
สําหรับนาข้าว 1 ไร่เท่ากับ 2-3 สัปดาห์ 
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ตารางที่ 3.3-1 ค่าสัมประสิทธิก์ารใช้น้ําของพืช (Kc) โดยวิธี Modified Penman 
 

 

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

มะล ิ105
ข้าวบา
สมาติ

ข้าวสาลี ข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์

ข้าวโพด
หวาน

ข้าวฟา่ง ถั่วเหลือง ถั่วเขียว งา ทานตะวัน แตงโม กะหล่ําดอก คะนา้ มะเขือเทศ หอมหัวใหญ่ หอมแดง มะระ บานชื่น ข้าวนาหว่านน้ําตม 
(สุพรรณบุรี 1)

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

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

มะนาว (3-5ปี) มะม่วง ส้มโอ หญ้าแฝก กุหลาบ หญ้ารูซี่ หญ้าเน
เปียร์แคระ

ถั่วไมยรา กล้วยน้ําว้า ปทุมมา ธูปฤาษี ขนนุ มะลิ กล้วยหอม ฝ้าย อ้อย ละหุ่ง หน่อไม้ฝรั่ง เผือก

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

สัปดาห์

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

 
 
 
 

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ท่าตูม 3.94 4.7 5.51 6.03 5.38 4.72 4.63 4.41 4.36 4.56 4.22 3.9
บุรีรัมย์ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

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

จังหวัด
ETp - Potential Evapotranspiration (มม./วัน)

ภาคเหนือ

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

 
 
 

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม

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

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

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

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

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

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

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

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

เพชรบุรี 4.3 5.3 6.21 6.39 5.52 4.77 4.73 4.42 4.22 4.14 4.17 4.01
ประจวบคีรีขันธ์ 4.82 5.12 5.76 6.14 5.51 5.07 5.08 4.96 4.89 4.57 5.14 5.27
หัวหิน 4.04 4.57 4.92 5.15 4.61 4.04 3.97 3.92 3.9 3.85 3.85 3.85
ชุมพร 4.54 5.03 5.58 5.6 4.81 4.44 4.4 4.31 4.3 4.17 4.11 4.38
สรุาษฎ์ธานี 3.91 4.63 4.86 4.83 4.19 3.89 3.92 3.96 3.82 3.54 3.26 3.34
เกาะสมุย 4.88 5.52 5.87 5.71 5.26 5.26 5.26 5.26 5.08 4.44 4.2 4.52
นครศรีธรรมราช 4.28 4.95 5.43 5.34 4.78 4.96 4.86 4.93 4.57 4.19 3.75 3.88
สงขลา 4.38 4.92 5.05 5.16 4.57 4.25 4.25 4.38 4.27 3.93 3.53 3.61
นราธิวาส 4.7 5.32 5.58 5.66 4.94 4.66 4.63 4.67 4.7 4.44 3.96 4.1
ระนอง 4.71 5.14 5.59 5.36 4.37 3.97 3.95 3.81 3.82 3.93 4.08 4.48
พังงา _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ตะกั่วป่า 4.71 5.15 5.51 5.12 4.48 4.57 4.41 4.67 4.29 4.13 4.1 4.56
ภูเก็ต 5.43 5.86 6.08 5.61 4.73 4.76 4.64 4.92 4.54 4.43 4.54 5.08
สตูล 5.84 5.99 5.82 5.01 4.35 4.35 4.29 4.41 4.16 4.09 4.13 5.07
ท่ีมา : เวปไซต์กลุม่งานวิจัยการใช้นํ้าชลประทาน สว่นการใช้นํ้าชลประทาน สํานักอุทกวิทยาและบริหารนํ้า
        (http://water.rid.go.th/hwm/cropwater/index.htm)

ภาคใต้

จังหวัด
ETp - Potential Evapotranspiration (มม./วัน)

ภาคกลาง/ตะวันตก

ภาคตะวันออก
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รูปที่ 3.3-1 แบบจําลองแปลงนา 
 
  (4)  ปริมาณนํ้าซึมลงไปในดิน การปลูกข้าวจําเป็นต้องมีน้ําขังอยู่ในแปลงนาในระดับที่
เหมาะสม ดังนั้นจะมีปริมาณน้ําส่วนหน่ึงที่ซึมเลยเขตรากพืชลงไปในดิน ซึ่งพืชไม่สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้ 
ปริมาณนํ้าซึมลงในดินขึ้นอยู่กับองค์ประกอบและปัจจัยที่สําคัญ ได้แก่ คุณสมบัติของดิน วิธีการเตรียมแปลง 
ความสูงของนํ้าที่ขังในแปลงนาและระดับน้ําใต้ดิน ซึ่งพิจารณากําหนดให้ปริมาณน้ําที่ซึมลงในดินประมาณ  
1.0-3.0 มม./วัน 
  (5)  ประสิทธิภาพการชลประทาน ประสิทธิภาพการชลประทานเป็นค่าดัชนีชี้วัดปริมาณน้ํา
ชลประทานที่ต้องการ ซึ่งปริมาณน้ําชลประทานดังกล่าวควรมากกว่าปริมาณความต้องการใช้น้ําของพืชที่แปลง
เพาะปลูก ทั้งนี้เพื่อทดแทนปริมาณน้ําที่สูญเสียระหว่างทางลําเลียงน้ําและที่สูญเสียในกระบวนการใช้น้ํา สําหรับ
โครงการน้ีกําหนดประสิทธิภาพการชลประทานเท่ากับร้อยละ 55  
  (6)  ความต้องการนํ้าชลประทาน (Irrigation Demand) แบบจําลองความต้องการนํ้า
ชลประทาน (Irrigation Demand Model) ใช้วิเคราะห์ประเมินและจําลองความต้องการนํ้าชลประทานราย
สัปดาห์ หรือปริมาณน้ําที่ต้องการบริเวณอาคารบังคับน้ําปากคลองส่งน้ํา เพื่อให้สามารถลําเลียงน้ําไปถึงแปลง
เพาะปลูกด้วยปริมาณน้ําที่เพียงพอ สําหรับการเพาะปลูกข้าว พืชไร่พืชผัก หรืออื่นๆ ตามคําจํากัดความดังนี้ 
 

านพการชลประทประสิทธิภา

ฝนใช้การบนแปลงการร่ัวซึมชช้น้ําของพืปริมาณการใ
 ชลประทานต้องการน้ําปริมาณความ


  

 

  (7)  รูปแบบการปลูกพืช (Crop Pattern) สําหรับลุ่มน้ําย่อยต่างๆ จากการรวบรวมข้อมูล
จัดเก็บของหน่วยงานในพื้นที่ กรมชลประทานและเกษตรจังหวัด อําเภอ เป็นต้น 
 

 2) การคํานวณความต้องการใช้นํ้าเกษตรนํ้าฝนด้วยแบบจําลอง SWAT 
  ในการคํานวณหาความต้องการน้ําพื้นที่เกษตรนํ้าฝน โดยใช้แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ 
SWAT (Soil and Water Assessment Tool) จากการนําเข้าข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน และเทคนิคการ
ซ้อนทับกันของพารามิเตอร์ต่างๆ เช่น ฝน ดิน เป็นต้น สรุปข้อมูลพื้นฐานในการคํานวณได้ดังนี้ 

- ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน ของกรมพัฒนาที่ดิน ปี พ.ศ.2545 
- ข้อมลูแผนที่แสดงความสูงเชิงตัวเลข (Digital Elevation Model)  
- ข้อมูลแผนที่กลุ่มชุดดิน ของกรมพัฒนาที่ดิน ปี พ.ศ.2552 

STO 
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- ข้อมูลสภาพภูมิอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา ปี พ.ศ.2514-2543 ประกอบด้วย ข้อมูลฝน
รายวัน อุณหภูมิสูงสุดและต่ําสุดรายวัน 

- ข้อมูลปริมาณน้ําท่า ของกรมชลประทาน 
- ข้อมูลคุณภาพนํ้า ของกรมควบคุมมลพิษ 
- ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม ของสํานักงานสถิติแห่งชาติ 
- ข้อมูลภาคสนาม สําหรับการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

  แบบจําลอง SWAT มีขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
  (1) นําเข้าข้อมูลแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินของกรมพัฒนาที่ดินปีล่าสุด ในการศึกษาครั้งนี้
ใช้ข้อมูลปี พ.ศ.2552 ในแบบจําลอง SWAT MODEL จําแนกประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละพื้นที่ 
  (2) นําเข้าข้อมูลความสูงเชิงตัวเลข (Digital  Elevation Model:DEM)  ในแบบจําลอง 
SWAT MODEL ใช้ข้อมูลความสูงเชิงตัวเลขนํามาลากแบ่งพื้นที่ลุ่มน้ํา สําหรับคํานวณทิศทางการไหล (Flow 
Direction) และผลรวมหน่วยการไหลสะสม (Flow Accumulation) จํานวนหน่วยข้อมูลที่ไหลมารวมจากพ้ืนที่
ที่อยู่สูงลงสู่พื้นที่ต่ํา การกําหนดเส้นลํานํ้าในพื้นที่ลุ่มน้ํา และขอบเขตพื้นที่ลุ่มน้ํา 
  (3) นําเข้าข้อมูลแผนที่ของดิน ในแบบจําลอง SWAT  MODEL จะนําเข้าข้อมูลคุณลักษณะ
ของดินในประเทศไทย จากระบบฐานข้อมูลกรมพัฒนาที่ดินที่ได้ทําการพัฒนาโปรแกรม DLD ข้อมูลดินเป็น  
62 กลุ่มดิน และได้นําข้อมูลคุณลักษณะดินบางประการจากเอกสารงานวิชาที่ได้ศึกษาคุณลักษณะของดินตาม
การจําแนกประเภทเน้ือดินมาประกอบในระบบฐานข้อมูล  
  (4) นําเข้าข้อมูลอุตุนิยมวิทยา ได้แก่ ปริมาณฝนรายวัน อุณหภูมิสูงสุดและต่ําสุดรายวัน 
ครอบคลุมพื้นที่ศึกษา 
  (5) การหาปริมาณน้ําท่า จะใช้แบบจําลอง SWAT เชื่อมต่อกับโปรแกรม ArcView มาช่วย
วิเคราะห์โดยแบบจําลอง SWAT กําหนดตัวแปรที่ใช้ได้แก่ ข้อมูลความสูงเชิงตัวเลข การแบ่งพื้นที่ลุ่มน้ําย่อย 
ข้อมูลโครงข่ายลําน้ํา จุดกําหนดให้น้ําออกจากลุ่มน้ํา ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน ข้อมูลคุณลักษณะของดิน 
ข้อมูลหน่วยตอบสนองทางอุทกวิทยาในพื้นที่ลุ่มน้ําย่อย ข้อมูลที่ตั้งสถานีตรวจอากาศ ข้อมูลภูมิอากาศ ข้อมูล
ที่ตั้งสถานีวัดน้ําท่า  และข้อมูลน้ําท่า แบบจําลอง SWAT จะนําข้อมูลให้อยู่ในลักษณะระบบสารสนเทศ 
ทางภูมิศาสตร์และนํามาคํานวณหาปริมาณน้ําท่าในแต่ละลุ่มน้ําย่อย  
  (6) การปรับเทียบแบบจําลอง เป็นการลดความแตกต่างระหว่างข้อมูลจากการวัดจริงกับ
ข้อมูลที่ได้จากแบบจําลอง ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการปรับเทียบที่ประมาณค่าจากการเฉล่ียต่อพื้นที่ของพ้ืนที่ 
ลุ่มน้ําย่อย 
 จากการรวบรวมและทบทวนผลการศึกษาจากรายงานการศึกษาโครงการจัดทําแผนรวมการบริหาร
จัดการทรัพยากรนํ้าในพื้นที่ลุ่มน้ําเพชรบุรีและชายฝ่ังทะเลตะวันตก (ประจวบคีรีขันธ์), กรมทรัพยากรนํ้า 
สิงหาคม 2549 พบว่า การประเมินความต้องการนํ้าเพื่อการเกษตรในพื้นที่ลุ่มน้ําเพชรบุรี ใช้ข้อมูลการเกษตร 
ได้แก่ ระบบการปลูกพืช แผนการเพาะปลูก พื้นที่ชลประทาน พื้นที่การเพาะปลูกในฤดูฝน-ฤดูแล้ง  ในแต่ละลุ่ม
น้ําสาขา (31 ลุ่มน้ําสาขา) โดยใช้แบบจําลองอันประกอบด้วย แบบจําลองฝนใช้การ และแบบจําลองความ
ต้องการเพื่อการชลประทาน คือแบบจําลอง WUSMO (Water User Study Model) ซึ่งเป็นแบบจําลองที่ใช้
ประเมินค่าความต้องการใช้น้ําของพื้นที่การเกษตร ที่มีกิจกรรมการปลูกพืชประเภทต่างๆ (ใช้ประเมินทั้งในและ
นอกเขตชลประทาน) สรุปผลการวิเคราะห์ได้ดังนี้ 
 จากรายงานการศึกษาโครงการจัดทําแผนรวมการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าในพื้นที่ลุ่มน้ําเพชรบุรี
และชายฝ่ังทะเลตะวันตก (ประจวบคีรีขันธ์), กรมทรัพยากรน้ํา สิงหาคม 2549  ผลการวิเคราะห์ความต้องการ
น้ําเพื่อการเกษตรในเขตชลประทานในพื้นที่ลุ่มน้ําเพชรบุรี ปริมาณความต้องการนํ้าในเขตชลประทาน 850.90 
ล้าน ลบ.ม. นอกเขตชลประทาน 301.64 ล้าน ลบ.ม. รวมความต้องการนํ้าเพื่อการเกษตร 1,152.54 ล้าน ลบ.ม. 
ต่อปี 
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3.4 น้ําใช้เพื่อการอุตสาหกรรม 

 การศึกษาความต้องการใช้น้ําเพื่อการอุตสาหกรรม เป็นการศึกษาถึงความต้องการน้ําเพื่อการ
อุตสาหกรรมของโรงงานประเภทต่างๆ ซึ่งมีความต้องการใช้น้ําที่แตกต่างกันตามประเภทของโรงงาน
อุตสาหกรรม ซึ่งได้จําแนกไว้เป็น 10 ประเภท ดังตารางที่ 3.4-1 
 

ตารางที่ 3.4-1 ความต้องการใช้นํ้าตามประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม 
 

รหัส ประเภท รายละเอียดประเภทอุตสาหกรรมหลัก ปริมาณความต้องการน้ํา 
(ลบ.ม./ไร่/วัน)) 

01 Accessory อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วน อุปกรณ์ต่างๆ 6.00 
02 Chemical อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ 8.00 
03 Food อุตสาหกรรมอาหาร เคร่ืองด่ืม 12.00 
04 Metal อุตสาหกรรมถลุง หล่อ โลหะ 5.00 
05 Other อุตสาหกรรมทั่วไป 7.00 
06 Outside อุตสาหกรรมกลางแจ้ง เช่น โม-บดหิน ดูดทราย เผาถ่าน หีบฝ้าย อบเมล็ดพืช ฯลฯ 4.00 
07 Paper อุตสาหกรรมกระดาษ เช่น ผลิตเยื่อกระดาษ ภาชนะจากกระดาษ ฯลฯ 4.00 
08 Textile อุตสาหกรรมส่ิงทอ ฟอกหนัง ย้อมสี 5.00 
09 Unmetal ผลิตภัณฑ์อโลหะ เช่น แก้ว กระเบื้องเคลือบ ปูน ฯลฯ 8.00 
10 Wood ผลิตภัณฑ์ไม้ เคร่ืองเรือน 3.00 

 
 การประเมินความต้องการใช้น้ําเพื่อการอุตสาหกรรม ใช้ฐานข้อมูลจากทะเบียนโรงงาน
อุตสาหกรรมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยนําข้อมูลในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่แต่ละ
โรงงานผลิตได้มาคูณกับอัตราการใช้น้ําต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ ซึ่งกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ประเมิน
ไว้หลังจากน้ันจะรวมปริมาณการใช้น้ําของโรงงานต่างๆ ที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ําเข้าด้วยกัน 
 ส่วนการคาดการณ์ปริมาณการใช้น้ําเพื่อการอุตสาหกรรมในอนาคต จะอาศัยแนวโน้มของอัตราการ
เติบโตผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรมรายจังหวัด ในปีย้อนหลังมาคาดการณ์ค่าในอนาคต เพื่อหาอัตราการ
เติบโตภาคเศรษฐกิจดังกล่าว แล้วนําอัตราส่วนนี้มาคํานวณปริมาณการใช้น้ําเพื่อการอุตสาหกรรมในอนาคต 
 จากการรวบรวมและทบทวนผลการศึกษาจากรายงานการศึกษาโครงการจัดทําแผนรวมการบริหาร
จัดการทรัพยากรนํ้าในพื้นที่ลุ่มน้ําเพชรบุรีและชายฝ่ังทะเลตะวันตก (ประจวบคีรีขันธ์), กรมทรัพยากรนํ้า 
สิงหาคม 2549 ซึ่งประเมินการใช้น้ําด้านอุตสาหกรรม ใช้ฐานข้อมูลจากทะเบียนโรงงานอุตสาหกรรมของกรม
โรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ปี 2541 โดยนําข้อมูลในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่แต่ละโรงงานผลิตได้มาคูณ
กับอัตราการใช้น้ําต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ ซึ่งกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ประเมินไว้ หลังจากนั้นจะรวม
ปริมาณการใช้น้ําของโรงงานต่างๆ ที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ําเข้าด้วยกัน พบว่า ในปี พ.ศ.2545 ลุ่มน้ําเพชรบุรีมีความ
ต้องการนํ้าเพื่อการอุตสาหกรรม 6.10 ล้าน ลบ.ม./ปี  
 
 
3.5 น้ําใช้เพื่อการปศุสตัว ์

 ในการประเมินความต้องการใช้น้ําเพื่อการปศุสัตว์ ใช้ฐานข้อมูลจากข้อมูล กชช.2ค ปี 2541  
จากกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ซึ่งได้รวบรวมประเภทและจํานวนปศุสัตว์ไว้ในระดับตําบล นํามา
วิเคราะห์ต่อโดยนําข้อมูลจํานวนสัตว์แต่ละประเภทมาคูณกับอัตราการใช้น้ําต่อตัวต่อวันของสัตว์แต่ละประเภท 
ซึ่งได้จากการประเมินของกรมปศุสัตว์และบางส่วนจากรายงานการศึกษาต่างๆ ได้แก่  



การดําเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มนํ้าเพชรบุรี 
โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มนํ้า และแบบจําลองนํ้าท่วมนํ้าแล้ง บทท่ี  3 ความต้องการใช้นํ้า 
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 - โค และกระบือ  อัตราการใช้น้ํา 80  ลิตร/ตัว/วัน  
 - หมู   อัตราการใช้น้ํา 20 ลิตร/ตัว/วัน 
 - แพะ และแกะ อัตราการใช้น้ํา 15 ลิตร/ตัว/วัน 
 - ไก่ และเป็ด   อัตราการใช้น้ํา   3 ลิตร/ตัว/วัน 
 - อื่นๆ (เฉล่ีย) อัตราการใช้น้ํา 15 ลิตร/ตัว/วัน 
 ส่วนการคาดการณ์ปริมาณการใช้น้ําเพื่อการปศุสัตว์ในอนาคต จะอาศัยแนวโน้มของอัตราการ
เติบโตผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรรายจังหวัด ในปีย้อนหลังมาคาดการณ์ค่าในอนาคต เพื่อหาอัตราการ
เติบโตภาคเศรษฐกิจดังกล่าว แล้วนําอัตราส่วนนี้มาคํานวณปริมาณการใช้น้ําเพื่อการปศุสัตว์ในอนาคต 
 จากข้อมูลการปศุสัตว์ของ กชช.2ค. ปี พ.ศ.2552 นํามาวิเคราะห์ความต้องการใช้น้ําเพื่อการปศุสัตว์
โดยแบ่งออกเป็นการเล้ียงสัตว์ประเภทต่างๆ พบว่า ในลุ่มน้ําเพชรบุรีมีความต้องการนํ้าเพื่อการปศุสัตว์ 5.03 ล้าน ลบ.
ม./ปี  รายละเอียดแต่ละประเภท แสดงดังตารางที่ 3.5-1  
 
ตารางที่ 3.5-1 ความต้องการใช้นํ้าเพื่อการปศุสัตว์ในลุ่มนํ้าเพชรบุรี 
 

 
 
 
 
3.6 น้ําใช้เพื่อการรักษาระบบนิเวศท้ายน้ํา 

 เนื่องจากการใช้น้ําในพื้นที่ต้นน้ํามีผลทําให้น้ําในพื้นที่ปลายน้ําลดลง จึงต้องมีการวางแผนและ
จัดการการใช้น้ําให้เกิดความเป็นธรรม อนึ่งในการใช้น้ําจะต้องมีการปล่อยน้ําลงท้ายน้ําในปริมาณที่เหมาะสม 
เป็นธรรมต่อผู้ที่อยู่ท้ายนํ้าได้ใช้น้ําและเป็นการรักษาสมดุลนิเวศท้ายน้ํา 
 ความต้องการใช้น้ําเพื่อรักษาสมดุลนิเวศวิทยาท้ายน้ํา คือ ปริมาณนํ้าต่ําสุดที่ไหลในฤดูแล้งของลําน้ํา
นั้นๆ ในอดีต ซึ่งประเมินจากอัตราการไหลรายวัน ในช่วงระยะเวลาระหว่างเดือนมกราคมถึงเมษายน เนื่องจากเป็น
ช่วงที่อัตราการไหลมีค่าต่ํา และทําการวิเคราะห์จากสถิติข้อมูลน้ําท่าที่สถานีวัดน้ําในลุ่มน้ํา ซึ่งค่าอัตราการไหล

ลําดับ รายละเอียด รวม
ลุ่มน้ําเพชรบุรี

ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม
1 วัวเน้ือ 0.002             2.293             0.312             0.009             2.62                
2 วัวนม -                 0.668             0.001             -                 0.67                
3 ควาย -                 0.016             0.015             -                 0.03                
4 หมู 0.000             0.282             0.978             -                 1.26                
5 เป็ด-ไก่ -                 0.215             0.182             -                 0.40                
6 อื่นๆ -                 0.055             0.001             0.000             0.06                

รวม 0.002          3.528          1.488          0.009          5.03            
หมายเหตุ :   ข้อมูลปศุสัตว์จาก กชช.2ค. ปี พ.ศ.2552

โค และกระบือ 80 ลิตร/ตัว/วัน
หมู 20 ลิตร/ตัว/วัน
แพะ และแกะ 15 ลิตร/ตัว/วัน
ไก่ เป็ด และห่าน 3 ลิตร/ตัว/วัน

ความต้องการใช้น้ําเพือ่การปศุสัตว์ของจังหวัดต่างๆ
ในลุ่มน้ําเพชรบุรี (ล้าน ลบ.ม./ปี)
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ต่ําสุดที่ได้เป็นค่าที่ความมั่นคงไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลา ณ สถานีที่นํามาวิเคราะห์ ผลที่ได้จะนํามากําหนด
อัตราการไหลขั้นต่ํา (Minimum Flow) ในทุกลําน้ําของลุ่มน้ําย่อย ต่อพื้นที่รับน้ํา 1 ตร.กม. 
 ความต้องการปริมาณน้ําต่ําสุดด้านท้ายน้ํา โดยปกติจะกําหนดจากผลการวิเคราะห์ระบบนิเวศและ
ส่ิงแวดล้อมเพื่อรักษาสมดุลของระบบ และในบางครั้งก็จะกําหนดตามปริมาณความต้องการนํ้าด้านท้ายน้ํา เช่น 
การขับไล่น้ําเค็ม-น้ําเสีย การรักษาระดับน้ําเพื่อการเดินเรือ ความต้องการด้านอุปโภค-บริโภค อุตสาหกรรม  
เป็นต้น  ดังนั้น ปริมาณน้ําต่ําสุดด้านท้ายน้ําที่จําเป็นต้องรักษาไว้ในแต่ละโครงการจึงมีความแตกต่างกัน  
จากรายงานการศึกษาโครงการศึกษาเพื่อทําแผนหลักรองรับการพัฒนาแหล่งน้ําและปรับปรุงโครงการ
ชลประทานสําหรับแผนฯ 9, กรมชลประทาน, 2546 พิจารณาปริมาณน้ําต่ําสุดจาก Flow Duration Curve 
ของปริมาณน้ําท่ารายเดือนโดยพิจารณาที่ค่าปริมาณน้ําท่า 90 เปอร์เซ็นต์  ซึ่งจากการคํานวณตามเกณฑ์
ดังกล่าว พบว่า ลุ่มน้ําเพชรบุรีมีค่าปริมาณนํ้าต่ําสุดเพื่อรักษาระบบนิเวศบริเวณจุดออกของลุ่มน้ําประมาณ 
157.68 ล้าน ลบ.ม./ปี  
 
 
3.7 ปริมาณความต้องการใชน้้ํารวม 

 จากผลการรวบรวมและทบทวนข้อมูลความต้องการใช้น้ําในด้านต่างๆ สามารถสรุปปริมาณความ
ต้องใช้น้ําทั้งลุ่มน้ํา ได้ดังตารางที่ 3.7-1 
 

ตารางที่ 3.7-1 สรุปปริมาณความต้องการใชนํ้้าทั้งลุ่มนํ้า 
 

 

ลําดับ ความต้องการใช้น้ํา ปริมาณความต้องการใช้น้ํา

ลุ่มน้ําเพชรบุรี (ล้าน ลบ.ม./ ปี)

1 นํ้าใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคและการท่องเที่ยว                                   19.12

2 นํ้าใช้เพื่อการเกษตร                               1,152.54

3 นํ้าใช้เพื่อการอุตสาหกรรม                                     6.10

4 นํ้าใช้เพื่อการปศุสัตว์                                     5.03

รวม                       1,182.79

5 นํ้าใช้เพื่อการรักษาระบบนิเวศท้ายนํ้า                                 157.68

รวมความต้องการใช้น้ําทั้งหมด                       1,340.47



บทท่ี  4

สภาพปัญหาด้านทรัพยากรนํ้า
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บทที ่4  
สภาพปัญหาด้านทรพัยากรนํ้า 

 
 
4.1 การเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ 

 การผันแปรของปริมาณฝน ซึ่งเป็นสภาพที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติไม่สามารถเปล่ียนแปลงหรือแก้ไขได้ 
จากสภาพการผันแปรของปริมาณฝนตกดังกล่าวนี้ส่งผลให้เกิดภาวะภัยแล้งในช่วงที่ฝนทิ้งช่วง โดยเฉพาะในพื้นที่
ที่อยู่ห่างไกลจากแหล่งน้ํา หรือแม้แต่ในพื้นที่อยู่ติดลําน้ําสาขาหากฝนทิ้งช่วงติดต่อกันเป็นเวลานานก็จะเกิดการ
ขาดแคลนน้ําได้ ส่วนในช่วงที่ฝนตกหนักในช่วงส้ันๆ ก็ก่อให้เกดิปริมาณน้ําจํานวนมากไหลหลากมาตามลําน้ําเข้า
ท่วมพื้นที่อยู่อาศัยและพื้นที่เกษตรกรรม สภาพความผันแปรของปริมาณฝนจากการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศเริ่มปรากฏให้เห็นชัดเจนขึ้น ในภาพรวมการเปล่ียนแปลงดังกล่าวจะมีการเพิ่มขึ้นของปริมาณฝนเฉล่ีย
ต่อปี การเปลี่ยนแปลงด้านการกระจายตัวของปริมาณฝนรายเดือนซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเกษตร ฝนตก
ติดต่อกันหลายเดือน และการระบายนํ้าฝนมากกว่าปกติในช่วงฤดูฝนกรณีปกติ จากข้อมูลปริมาณของกรม
อุตุนิยมวิทยาในปี พ.ศ.2549-2553 เทียบกับค่าสูงสุด ค่าต่ําสุด และค่าเฉล่ียในรอบ 30 ปี (ช่วงปี 2514-2543) 
พบว่า มีการกระจายตัวของฝนเปล่ียนแปลงจากค่าเฉล่ียในรอบ 30 ปีเกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ดังรูปที่ 4.1-1 ถึง
รูปที่ 4.1-2 
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รูปที่ 4.1-1 การเปลี่ยนแปลงปริมาณฝนรายเดือน สถานี สตอ.เพชรบุรี จงัหวัดเพชรบุรี 
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ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ปร
ิมา

ณ
ฝน

รา
ยเ

ดือ
น 

(ม
ม.

)
การเปลี่ยนแปลงปริมาณฝนรายเดือน สถานี สตอ.เพชรบุร ีจังหวัดเพชรบรุี

ช่วงค่าสูงสุด-ต่ําสุด (ปี2514-43) ค่าเฉลี่ย (ปี2514-43) ค่าเฉลี่ย (ปี2549-53), 5 ปีย้อนหลัง

ค่าเฉลี่ย (ปี2544-53), 10 ปีย้อนหลงั ฝนป ี2549 ฝนปี 2550

ฝนป ี2551 ฝนป ี2552 ฝนปี 2553

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
เฉลี่ย 8.7 4.4 18.0 35.1 87.1 93.0 76.6 101.3 156.7 272.4 123.0 11.1
สูงสุด 81.8 31.6 140.7 162.3 235.3 226.9 179.0 296.5 369.3 599.7 512.7 72.9
ต่ําสุด 0.0 0.0 0.0 0.0 8.7 14.2 14.1 19.2 61.7 72.5 2.6 0.0
เฉลี่ย 16.8 2.9 63.4 40.7 124.2 90.0 89.1 74.2 147.4 290.6 35.3 12.7
สูงสุด 81.5 10.0 273.4 82.4 274.3 218.3 164.5 170.9 280.9 495.4 136.9 37.3
ต่ําสุด 0.0 0.0 0.3 0.2 41.9 25.0 43.4 20.9 75.3 51.8 0.1 0.0
เฉลี่ย 16.0 5.5 18.1 62.0 135.4 111.3 95.5 86.4 125.7 305.6 28.7 7.6
สูงสุด 79.9 10.0 62.5 82.4 274.3 218.3 164.5 170.9 197.3 495.4 63.9 20.8
ต่ําสุด 0.0 0.0 0.3 23.6 78.4 52.7 43.4 35.9 75.3 195.3 2.4 0.0

0.0 9.6 17.2 82.4 98.0 218.3 85.5 64.5 148.3 197.7 2.4 20.8
0.0 0.0 0.3 46.1 274.3 52.7 164.5 119.0 197.3 195.3 63.9 0.0
0.0 8.0 1.1 77.2 78.4 99.9 57.2 35.9 90.5 399.6 33.6 0.2
0.0 0.0 62.5 80.8 135.7 76.0 127.0 41.9 75.3 240.2 31.9 0.0
79.9 10.0 9.4 23.6 90.6 109.7 43.4 170.9 117.3 495.4 11.9 17.0

ฝนปี 2549
ฝนปี 2550
ฝนปี 2551
ฝนปี 2552
ฝนปี 2553

ปริมาณฝน (มม.)

ปี2514-2543

ปี2544-2553

ปี2549-2553
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รูปที่ 4.1-2 การเปลี่ยนแปลงปริมาณฝนรายเดือน สถานี สตอ.หัวหิน จงัหวัดประจวบคีรีขันธ ์
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ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ปร
ิมา

ณ
ฝน

รา
ยเ

ดือ
น 

(ม
ม.

)
การเปลี่ยนแปลงปริมาณฝนรายเดือน สถานี สตอ.หัวหิน จังหวัดประจวบครีีขันธ์

ช่วงค่าสูงสุด-ต่ําสุด (ปี2514-43) ค่าเฉลี่ย (ปี2514-43) ค่าเฉลี่ย (ปี2549-53), 5 ปีย้อนหลัง

ค่าเฉลี่ย (ปี2544-53), 10 ปีย้อนหลัง ฝนปี 2549 ฝนปี 2550

ฝนปี 2551 ฝนปี 2552 ฝนปี 2553

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
เฉลี่ย 9.5 18.7 27.9 38.1 99.2 77.8 100.5 81.7 121.7 230.8 147.4 12.4
สูงสุด 65.6 103.4 184.2 126.3 300.1 161.8 272.7 205.5 318.6 524.5 658.7 149.1
ต่ําสุด 0.0 0.0 0.0 0.0 21.7 10.5 23.7 33.4 43.4 100.5 0.5 0.0
เฉลี่ย 13.0 4.5 87.2 67.7 134.1 85.7 82.9 69.5 130.8 269.8 56.1 13.6
สูงสุด 65.2 27.5 495.8 170.8 376.4 159.4 153.0 159.7 198.5 647.3 142.6 35.0
ต่ําสุด 0.0 0.0 0.0 2.7 29.4 26.0 20.4 22.7 84.0 73.8 0.1 0.0
เฉลี่ย 9.8 0.6 59.8 90.5 133.7 101.4 83.4 77.7 125.2 168.4 40.2 7.7
สูงสุด 24.9 1.3 247.0 170.8 376.4 159.4 98.3 159.7 198.5 338.3 142.6 35.0
ต่ําสุด 0.0 0.0 2.6 28.9 29.4 58.8 48.6 22.7 84.0 73.8 0.1 0.0

22.9 1.3 247.0 128.9 72.5 129.8 95.6 106.1 115.3 75.0 0.1 35.0
0.6 0.0 19.6 170.8 376.4 84.0 98.3 66.8 94.1 186.4 142.6 0.3
0.8 18.7 * 2.6 80.4 87.8 58.8 81.7 22.7 84.0 230.8 * 42.5 0.0
0.0 1.0 21.6 28.9 102.5 159.4 93.0 33.3 198.5 73.8 13.9 0.0
24.9 0.0 8.1 43.5 29.4 75.2 48.6 159.7 134.3 338.3 1.7 3.4

ฝนปี 2549
ฝนปี 2550
ฝนปี 2551
ฝนปี 2552
ฝนปี 2553

ปริมาณฝน (มม.)

ปี2514-2543

ปี2544-2553

ปี2549-2553
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4.2 สภาพปัญหาด้านการขาดแคลนน้ําและภัยแล้ง 

 ปัญหาการขาดแคลนนํ้าและภัยแล้งส่วนใหญ่ มีสาเหตุมาจากฝนไม่ตกตามฤดูกาลและเกิดสภาวะ
ฝนทิ้งช่วงที่ติดต่อกันยาวนานในพื้นที่ลุ่มน้ํา ประกอบกับระบบนิเวศของลุ่มน้ําที่เปล่ียนแปลงไป ผลจากการ
ขยายตัวของชุมชน กิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ รวมทั้งการขยายพื้นที่การเกษตรทั้งในเขตชลประทานและนอก
เขตชลประทาน  ทําให้มีความต้องการนํ้าจืดเพิ่มมากขึ้น ซึ่งทําให้เกิดการขาดแคลนนํ้าในฤดูแล้ง ขณะที่ศักยภาพ
ของพื้นที่ในการพัฒนาแหล่งเก็บกักนํ้าต้นทุนมีจํากัด อ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ อ่างเก็บน้ําขนาดกลาง และขนาดเล็ก 
ฝายตามลําน้ํา หนองบึง ธรรมชาติ และสระเก็บน้ําที่มีอยู่ยังไม่สามารถเก็บกักน้ําไว้ใช้ได้อย่างเพียงพอต่อความ
ต้องการเพื่อการเกษตร การอุปโภคบริโภคและภาคอุตสาหกรรม แหล่งเก็บกักน้ําและแหล่งน้ําธรรมชาติที่มีอยู่
เกิดการตื้นเขินไม่สามารถเก็บกักน้ําได้เต็มประสิทธิภาพ ซึ่งล้วนส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่และวิถีชีวิตของ
ราษฎรในพื้นที่ลุ่มน้ํา จากผลการทบทวนศึกษารายงานการศึกษาโครงการจัดทําแผนรวมการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําในพื้นที่ลุ่มนํ้าเพชรบุรีและชายฝ่ังทะเลตะวันตก (ประจวบคีรีขันธ์), กรมทรัพยากรน้ํา สิงหาคม 
2549 สภาพปัญหาด้านการขาดแคลนนํ้าที่เกิดขึ้นในพื้นที่ลุ่มน้ําเพชรบุรี พบว่า การขาดแคลนน้ําดิบเพื่อการ
อุปโภคบริโภคของพื้นที่ลุ่มน้ําเพชรบุรีเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นประจําในทุกฤดูหนาวต่อเนื่องถึงฤดูร้อน โดยเฉพาะ
พื้นที่ที่อยู่ห่างไกลจากแหล่งน้ํา หรือแม้แต่พื้นที่ในเขตชลประทานเองหากมีการใช้น้ํามากเกินปริมาณที่เก็บกักไว้
ได้ ก็อาจเกิดภาวะการขาดแคลนนํ้าได้เช่นกัน นอกจากนี้ ยังมีปัญหาภัยแล้งซึ่งเกิดจากสภาพดินฟ้าอากาศ ส่งผล
กระทบต่อพื้นที่การเกษตรนอกเขตชลประทาน (พื้นที่เกษตรนํ้าฝน) ซึ่งไม่มีแหล่งน้ําที่มั่นคงมาสนับสนุนในภาวะ
ที่เกิดภัยแล้ง  
  1. สภาพปัญหา 
  จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประสบกับภาวะภัยแล้งอยู่เสมอในช่วงเดือน
มกราคม-พฤษภาคมของทุกปี เนื่องจากสภาพภูมิอากาศร้อนทําให้เกิดความแห้งแล้งขึ้นทั่วไป ประกอบกับ
ปริมาณนํ้าในอ่างเก็บน้ําขนาดกลางและขนาดใหญ่ลดน้อยลง แต่ในพื้นที่มีความต้องการนํ้าเป็นอย่างมากใน
หลายๆ ด้าน เช่น ด้านการเกษตร อุปโภคบริโภค อุตสาหกรรม การท่องเที่ยวและการรักษาสมดุลทางนิเวศวิทยา 
ทําให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ําขึ้นในทุกอําเภอของจังหวัด การขาดแคลนน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคและ
การเกษตร ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดํารงชีวิตของราษฎร เนื่องจากทําให้พื้นที่การเกษตรและผลผลิต
การเกษตรลดน้อยลง นอกจากนี้ยังเป็นอุปสรรคในการส่งเสริมอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว 
 2. สาเหตุ 
  ความแห้งแล้งของพื้นที่ศึกษาที่เกิดในช่วงฤดูหนาวต่อเนื่องถึงฤดูร้อน ทําให้ขาดแคลนน้ําเพื่อ
การเกษตรในทุกพื้นที่ที่เป็นเกษตรนํ้าฝน และขาดแคลนน้ําดิบเพื่อผลิตน้ําประปา มีสาเหตุมาจาก 
  1) ปริมาณฝนที่ตกลงในพื้นที่มีปริมาณน้อยเนื่องจากอยู่ในเขตอับฝน 
  2) พื้นที่ป่าไม้ทรุดโทรมมากขึ้น 
  3) ลักษณะพื้นที่ค่อนข้างลาดชัน ความยาวลําน้ําส้ัน เมื่อฝนตกลงมาจึงไหลลงสู่ทะเลอย่าง

รวดเร็ว 
  4) สภาพดินเป็นดินร่วนปนทรายไม่อุ้มน้ํา ลําห้วย ลําคลองต่างๆ จึงมักเหือดแห้งในฤดูแล้ง 
  5) หลายหมู่บ้านไม่มีแหล่งน้ําดิบที่มีคุณภาพพอที่จะสร้างระบบประปาหมู่บ้านได้ เช่น น้ํา

บาดาลมีรสกร่อย 
  6) ศักยภาพนํ้าใต้ดินมีขีดจํากัด ไม่สามารถพัฒนาขึ้นมาใช้ได้เพียงพอต่อความต้องการ

ความต้องการนํ้าอุปโภคบริโภคมีปริมาณมากเน่ืองจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญ 
  8) ความต้องการนํ้าในด้านอุตสาหกรรมที่กําลังเจริญเติบโตมีมาก 
  9) ความต้องการนํ้าในเขตชลประทานมีมากเกินกว่าปริมาณนํ้าที่เก็บกักไว้ได้ พื้นที่

การเกษตรที่อยู่นอกเขตชลประทานไม่มีแหล่งน้ําต้นทุนที่มากพอ 
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 3. พื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง 
  พื้นที่ลุ่มน้ําเพชรบุรีที่มีพื้นที่เส่ียงต่อการเกิดภัยแล้งสูงอยู่บริเวณด้านตะวันออกของลุ่มน้ํา
สาขาห้วยแม่ประจันต์ และด้านตะวันออกของลุ่มน้ําสาขาแม่น้ําเพชรบุรีตอนบน  
 
 
4.3 สภาพปัญหาด้านน้ําท่วม 

 จากผลการทบทวนศึกษารายงานการศึกษาโครงการจัดทําแผนรวมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
ในพื้นที่ลุ่มนํ้าเพชรบุรีและชายฝ่ังทะเลตะวันตก (ประจวบคีรีขันธ์), กรมทรัพยากรนํ้า สิงหาคม 2549 สรุปสภาพ
ปัญหาด้านนํ้าท่วมในภาพรวมของพื้นที่ลุ่มน้ําเพชรบุรีได้ดังนี้ 
 1. สภาพปัญหา 
  จากสถิติน้ําท่วมของจังหวัดเพชรบุรีซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ของลุ่มน้ํา พบว่า เกิดสภาวะน้ําท่วม
ที่รุนแรงมากและเกิดผลกระทบในบริเวณกว้างถึง 3 ครั้ง คือ ในปี พ.ศ. 2539, 2540 และ 2546 ซึ่งมีพื้นที่
เสียหายมากกว่า 200,000 ไร่ เป็นพื้นที่การเกษตรในเขตโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรีและพื้นที่ต่อเนื่อง 
พื้นที่ชุมชน และหน่วยงานราชการต่างๆ  
  การเกิดน้ําท่วมของลุ่มน้ําหลักแม่น้ําเพชรบุรี ส่วนใหญ่เกิดในพื้นที่ราบลุ่มของแม่น้ําเพชรบุรี
บริเวณท้ายเขื่อนเพชรลงไป บริเวณ อ.ท่ายาง อ.บ้านลาด อ.เมือง อ.บ้านแหลม อ.เขาย้อย และบริเวณพื้นที่ราบ
ริมแม่น้ําสายหลักตอนบนของเขื่อนเพชร ในเขต อ.หนองหญ้าปล้อง อ.แก่งกระจาน และ อ.ชะอํา  โดยมีลักษณะ
การเกิดน้ําท่วม 2 ลักษณะ คือ 
  1) การเกิดน้ําท่วมในลักษณะน้ําป่าไหลหลาก หรือน้ําท่วมฉับพลัน จากกระแสน้ําไหลแรง
ในแม่น้ําเพชรบุรีเข้าทําความเสียหายให้แก่ชีวิตและทรัพย์สินบริเวณริมฝ่ังน้ําทั้งสองฝ่ังตลอดจนอาคาร
ชลประทาน ได้รับความเสียหายค่อนข้างรุนแรง สภาพนํ้าท่วมประมาณ 2-3 วัน ซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดในพื้นที่
ตอนบนของลุ่มน้ํา ได้แก่ อ.หนองหญ้าปล้อง อ.แก่งกระจาน อ.ท่ายาง อ.บ้านลาด อ.ชะอํา และ อ.เขาย้อย 
  2) การเกิดน้ําท่วมในลักษณะน้ําท่วมขังในพื้นที่เป็นเวลาหลายวันไม่สามารถระบายนํ้าออก
ได้ทัน มักเกิดขึ้นในพื้นที่ที่มีความลาดชันน้อย และได้รับอิทธิพลจากนํ้าทะเลหนุน การระบายนํ้าจึงเป็นไปอย่าง
ช้าๆ ทําให้พืชผลการเกษตรเสียหาย ส่วนใหญ่เกิดบริเวณพื้นที่ตอนล่างของลุ่มน้ํา ได้แก่ อ.เมือง อ.บ้านแหลม 
และ บางส่วนของ อ.เขาย้อย อันเป็นพื้นที่ที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจของจังหวัด และเป็นเส้นทางคมนาคมที่
สําคัญสู่ภาคใต้ของประเทศ 
  จากลักษณะการเกิดน้ําท่วมของพื้นที่ตอนล่างของลุ่มน้ําในสภาพปัจจุบัน พบว่า หากปริมาณ
น้ําหลากในแม่น้ําเพชรบุรีมีมากกว่า 350-400 ลบ.ม./วินาที จะก่อให้เกิดสภาวะน้ําล้นตล่ิงแม่น้ําเพชรบุรี ตั้งแต่
ท้ายเขื่อนเพชรเข้าท่วมพื้นที่สองฝ่ังแม่น้ํา ดังนี้ 
  - พื้นที่ฝ่ังขวาแม่น้ําเพชรบุรีจะเกิดน้ําไหลล้นตล่ิงบริเวณบ้านท่ายาง บ้านท่ากระเทียม 
และบ้านขลุบ อ.ท่ายาง ที่มีระดับตล่ิงค่อนข้างต่ําและไหลเข้าท่วมพื้นที่ชุมชน โดยเฉพาะในตัว อ.ท่ายาง ซึ่งตั้งอยู่
ริมแม่น้ํา ในกรณีที่น้ําในแม่น้ํามีปริมาณมากจะไหลล้นข้ามคันคลองชลประทาน ซึ่งขนานไปตามลําน้ํา ได้แก่ 
คลองส่งน้ําสายใหญ่ฝ่ังขวา 3 และคลองส่งน้ํา 1 ซ้าย-สายใหญ่ ฝ่ังขวา 3 และไหลล้นข้ามถนนเพชรเกษมเข้า
ท่วมพื้นที่ชลประทานฝ่ังตะวันออกของถนนเพชรเกษมต่อเนื่องเป็นบริเวณกว้างจนถึงคันกั้นน้ําเค็มก่อนระบายลง
สู่ทะเล 
  - พื้นที่ฝ่ังซ้ายแม่น้ําเพชรบุรีพบว่าน้ําจากแม่น้ําเพชรบุรีจะเริ่มไหลล้นตล่ิงบริเวณบ้านท่า
โรงหีบและบ้านตําหรุ อ.ท่ายาง ต่อเนื่อง อ.บ้านลาด แล้วไหลล้นข้ามคันคลองส่งน้ํา 1 ขวา-สายใหญ่ฝ่ังซ้ายเข้า
ท่วมพื้นที่ชลประทานและชุมชนใน อ.บ้านลาด และไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่ท้ายน้ําทางตอนเหนือ ผ่านคลองระบาย
น้ํา D1 ของพื้นที่ชลประทานฝ่ังซ้าย (ห้วยละหารน้อย-ห้วยละหารใหญ่-ห้วยโพธิ์กรุ) ตลอดทั้งสองฝ่ังคลอง ซึ่ง
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บางช่วงอาจมีน้ําไหลบ่าท่วมพื้นที่จนจรดแนวคลองส่งน้ําสายใหญ่ฝ่ังซ้าย และไหลล้นข้ามถนนเพชรเกษมเข้าท่วม
พื้นที่ชุมชนและพื้นที่ชลประทานใน อ.เมือง และ อ.บ้านแหลม ก่อนไหลออกสู่ทะเล 
  สําหรับปีที่มีน้ําหลากในแม่น้ําเพชรบุรีที่บริเวณเขื่อนเพชร (ท้ายจุดบรรจบห้วยแม่ประจันต์) 
อยู่ในเกณฑ์สูง (มากกว่า 1,000 ลบ.ม./วินาที) เช่น ปี พ.ศ. 2546 ที่ผ่านมา จะมีน้ําบางส่วนไหลล้นตล่ิงลงสู่ห้วย
ยาง บริเวณบ้านตาสีเข้าท่วมพื้นที่ตอนใต้ของคลองส่งน้ําสายใหญ่ฝ่ังขวา 1 
 2. สาเหตุการเกิดนํ้าท่วม 
  สาเหตุของน้ําท่วมในลุ่มน้ําหลักแม่น้ําเพชรบุรีเกิดจากอิทธิพลของพายุดีเพรสช่ัน พายุโซน
ร้อน หรือหย่อมความกดอากาศต่ําพัดผ่าน เกิดฝนตกหนักติดต่อกันเป็นเวลาหลายวัน และมีปริมาณน้ําฝนสะสม
ของพื้นที่ต้นน้ําในรอบ 3-5 วันมากกว่า 200 มิลลิเมตร ส่งผลให้เกิดภาวะน้ําป่าไหลหลากจากห้วยแม่ประจันต์ 
ห้วยผาก และห้วยสงไสย ซึ่งเป็นลําน้ําสาขาของแม่น้ําเพชรบุรี เมื่อปริมาณน้ําที่ไหลหลากมีมากเกินกว่าที่แม่น้ํา
เพชรบุรีรองรับได้ จึงไหลล้นตล่ิงเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎร พื้นที่การเกษตรทั้งสองฝ่ังแม่น้ําและที่ราบลุ่มทั่วไป 
นอกจากน้ี การเกิดน้ําท่วมในจังหวัดเพชรบุรีขึ้นอยู่กับการกระจายตัวของพายุฝนที่เกิดขึ้นว่าเกิดฝนตกในลุ่มน้ํา
สาขาใด บริเวณที่ฝนตกมีพื้นที่เก็บกักและชะลอน้ําไว้หรือไม่ รวมถึงความสามารถในการระบายนํ้าของแม่น้ํา
เพชรบุรีและระบบคูคลองต่างๆ ซึ่งมีขีดจํากัดเนื่องจากสาเหตุต่างๆ ดังนี้ 
  1) แม่น้ําเพชรบุรีซึ่งเป็นแม่น้ําสายหลักที่รับน้ําและระบายน้ําจากลุ่มน้ําต่างๆ ลงสู่ทะเล มี

สภาพตื้นเขิน บางแห่งถูกบุกรุกอย่างถาวรทําให้แคบลง บางแห่งถูกเปล่ียนสภาพจาก
การดูดทราย 

  2) คลองธรรมชาติสายต่างๆ ที่ใช้เป็นทางระบายน้ําลงสู่ทะเลมีขนาดเล็กและตื้นเขิน มีการ
บุกรุกคลองเช่ือมระหว่างประตูระบายน้ําคันกั้นน้ําเค็มและทะเล ตั้งแต่ อ.บ้านแหลมถึง 
อ.ชะอํา 

  3) ท่อลอดถนนเพชรเกษมและถนนของหน่วยงานต่างๆ บางแห่งมีขนาดเล็ก ทําให้ระบาย
น้ําได้ช้า ประกอบกับมีส่ิงกีดขวางด้านหน้าและด้านท้ายท่อระบายน้ํา ประตูระบายน้ํา 
และสะพาน 

  4) ประตูระบายน้ําบริเวณคันกั้นน้ําเค็มของกรมชลประทานบางแห่งระบายนํ้าไม่ทัน 
เนื่องจากหน้าและท้ายท่อเป็นพื้นที่แนวปะทะน้ํา เพราะที่ดินถูกปรับเปล่ียนการใช้
ประโยชน์ 

  5) พื้นที่บริเวณปากแม่น้ํามีระดับสูงใกล้เคียงกับระดับน้ําทะเล ทําให้น้ําไหลลงสู่ทะเลได้ช้า
เมื่อมีน้ําทะเลหนุน และการระบายนํ้ามีเวลาจํากัดเนื่องจากเกิดน้ําขึ้น-ลง 2 ครั้งในหนึ่ง
วัน 

 3. พื้นที่เสี่ยงต่อการถูกนํ้าท่วม 
  พื้นที่ลุ่มน้ําเพชรบุรีที่มีพื้นที่เส่ียงต่อการถูกน้ําท่วมเสียหายซํ้าซากสูง คือ ในลุ่มน้ําสาขา
เพชรบุรีตอนล่าง บริเวณ อ.เมืองเพชรบุรี อ.บ้านลาด อ.เขาย้อย และ อ.บ้านแหลม  
 

 สําหรับขอบเขตพื้นที่น้ําท่วมประจําในลุ่มน้ําเพชรบุรี แสดงดังรูปที่ 4.3-1  



การดําเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มน้ําเพชรบุรี 
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รูปที่ 4.3-1 ขอบเขตพื้นที่น้ําทว่มประจําในลุ่มน้ําเพชรบุรี



การดําเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มนํ้าเพชรบุรี 
โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มนํ้า และแบบจําลองนํ้าท่วมนํ้าแล้ง บทท่ี 4 สภาพปัญหาด้านทรัพยากรน้ํา 
 

ASD/NRW/WE/RT5402/P1920/RT258 68 

4.4 สภาพปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและทรพัยากรท่ีเก่ียวข้อง 

1. ปัญหาการบุกรุกป่าต้นนํ้า 
  พื้นที่ที่มีการบุกรุกพื้นที่ป่าต้นน้ําในจังหวัดเพชรบุรี ได้แก่ บริเวณ อ.แก่งกระจาน อ.หนอง
หญ้าปล้อง และบางส่วนของ อ.ท่ายาง การบุกรุกป่ามีสาเหตุจากการเพิ่มขึ้นของประชากรและการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ทําให้ความต้องการใช้ประโยชน์ที่ดินทุกประเภทเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์
ที่ดินเพื่อการเกษตรที่มีการขยายตัวมากที่สุด ในขณะที่พื้นที่ที่เหมาะสมสําหรับการเกษตรมีจํากัด นอกจากนี้ ยัง
มีสาเหตุจากการลักลอบตัดไม้ การล่าสัตว์ป่า พื้นที่ขอบเขตป่าตามกฎหมายไม่ชัดเจน ความเส่ือมโทรมจากการ 
ท่องเที่ยว และการขาดบุคลากรที่มีความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ 

 2. ปัญหาการชะล้างพังทลายของดิน 
  ปัญหาการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ลุ่มน้ําโดยเฉพาะบริเวณที่ลาดชันเชิงซ้อน (พื้นที่
ภูเขาและเทือกเขา) มีสาเหตุสําคัญจากการบุกรุกทําลายป่า และการทําการเกษตรโดยเฉพาะการปลูกพืชไร่และ
ผลไม้โดยไม่มีมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ําที่เหมาะสม การชะล้างพังทลายของดินเริ่มรุนแรงในพื้นที่ที่มีความลาด
ชันตั้งแต่ 5% ขึ้นไป การชะล้างพังทลายของดินเป็นปัญหาใหญ่ที่ทําให้เกิดปัญหาหลายอย่างต่อเนื่องตามมา 
กล่าวคือ ทําให้หน้าดินสูญเสียธาตุอาหารพืช เช่น ปุ๋ยธรรมชาติ ซึ่งถูกชะล้างออกไปจากดิน ทําให้คุณสมบัติทั้ง
ทางด้านเคมีและกายภาพของดินเส่ือมโทรมลงอย่างรวดเร็ว ตะกอนดินที่ถูกน้ําพัดพามาทับถมตามแหล่งน้ําต่างๆ 
จะทําให้แหล่งน้ําตื้นเขิน ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของการขาดแคลนนํ้าสลับกับการเกิดน้ําท่วม 

 3. ปัญหาด้านทรัพยากรดิน การใช้ประโยชน์ที่ดิน และการเกษตร 
  ปัญหาด้านทรัพยากรดิน การใช้ประโยชน์ที่ดิน และการเกษตรในพื้นที่ศึกษา สรุปได้ดังนี้ 
  1) เนื้อดินเป็นทรายจัด แร่องค์ประกอบส่วนใหญ่ คือ แร่ควอร์ตซ์ ที่มีธาตุอาหารพืชตาม
ธรรมชาติอยู่น้อย มีความสามารถในการอุ้มน้ําต่ํา การระบายนํ้าดีถึงดีมากเกินไป ความสามารถในการดูดยึดธาตุ
อาหารพืชต่ํา ทําให้การใช้ปุ๋ยเคมีไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร เนื่องจากจะเกิดการชะล้างธาตุอาหารพืชออกจากดินได้ง่าย 
ดินทรายนี้พบได้ทั้งในบริเวณพื้นที่ชายทะเล ที่ราบลุ่มและพื้นที่ดอน พบปัญหาการขาดน้ําอย่างรุนแรง และเป็น
ข้อจํากัดในการเลือกชนิดพืชปลูก เพราะมีพืชทนแล้งบางชนิดเท่านั้นที่เจริญเติบโตได้บนดินกลุ่มนี้ ได้แก่ 
สับปะรด มันสําปะหลัง และอ้อย ส่วนในพื้นที่ราบลุ่มที่ใช้ในการปลูกข้าว ดินมีปัญหาขาดความชื้นโดยเฉพาะใน
เวลาที่ฝนทิ้งช่วงติดต่อกันเป็นเวลานาน 
  2) ปัญหาดินเค็ม พื้นที่ลุ่มน้ําบริเวณชายฝ่ังทะเลเป็นบริเวณที่ได้รับอิทธิพลจากนํ้าทะเลที่
ท่วมถึงหรือเคยท่วมถึงมาก่อน ทรัพยากรดินของพื้นที่บริเวณนี้ส่วนใหญ่เกิดจากตะกอนของนํ้าทะเลและน้ํากร่อย 
ซึ่งมีเกลือที่ละลายนํ้าได้อยู่หลายชนิดและมีปริมาณมากสะสมอยู่ ส่วนใหญ่ได้แก่ คลอไรด์และซัลเฟตของโซเดียม 
แคลเซียม และแมกนีเซียม จึงทําให้เกิดดินเค็ม ซึ่งการแพร่กระจายและระดับความเค็มแตกต่างกันไปตามกระแส
การขึ้นลงของนํ้าทะเล ในปัจจุบันพบทั้งดินเค็มเลนชายทะเล ดินเค็มชายทะเลและดินเค็มบก 
  3) ปัญหาดินเปรี้ยวจัด เป็นดินที่เกิดจากการทับถมของตะกอนของนํ้าทะเลและน้ํากร่อยบน
ที่ราบลุ่มที่น้ําทะเลเคยท่วมถึงมาก่อน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกรดรุนแรงมาก (pH<5.5) มีสารประกอบ
ของกํามะถันหรือจาโรไซต์ในระดับตื้น (ความลึกไม่เกิน 100 ซม.) ซึ่งหากดินแห้งจะทําให้ดินมีสภาพเป็นกรด
เพิ่มขึ้น 
  4) ดินตื้น ที่ดินเหล่านี้อาจพบชั้นของลูกรัง หรือศิลาแลง กรวด หรือเศษหินตั้งแต่ผิวหน้า
ดินจนถึงระดับความลึกประมาณ 50 เซนติเมตรจากผิวดิน และลักษณะของศิลาแลง มีทั้งศิลาแลงร่วนจนถึงศิลา
แลงกรวด หรือเศษหินแข็งต่อเนื่อง ชั้นศิลาแลงเหล่านี้เป็นตัวจํากัดความสามารถในการอุ้มน้ํา และธาตุอาหารพืช
ของดิน เป็นปัญหาต่อการไถพรวน นอกจากนี้ ถ้าเป็นช้ันศิลาแลงแข็งและศิลาแลงแข็งต่อเนื่องก็จะจํากัดการ



การดําเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มนํ้าเพชรบุรี 
โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มนํ้า และแบบจําลองนํ้าท่วมนํ้าแล้ง บทท่ี 4 สภาพปัญหาด้านทรัพยากรน้ํา 
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เจริญเติบโตและการกระจายของรากพืชอีกด้วย ดินศิลาแลงต่อเนื่องและศิลาแลงร่วมพบได้บนพื้นที่ดอน  
โดยเฉพาะบริเวณที่ราบขั้นบันไดกลุ่มชุดดิน 
  5) การใช้ที่ดินไม่สอดคล้องกับความเหมาะสมของที่ดิน เกษตรกรในพื้นที่ลุ่มน้ําจํานวนมาก
ใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยการปรับพื้นที่ในบริเวณที่ดินไร่มาใช้ทํานา ซึ่งเป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้ดินขาดแคลนน้ําได้
ง่ายในช่วงฤดูเพาะปลูก ข้าวที่ปลูกให้ผลผลิตต่ํา ทั้งที่พื้นที่เหล่านี้มีความเหมาะสมในการปลูกพืชไร่มากกว่าการ
ปลูกข้าว  นอกจากน้ี ยังมีการใช้พื้นที่ลาดชันในการเพาะปลูกพืช ทําให้เกิดการชะล้างพังทลายของดินและที่ดิน
เส่ือมสภาพตามมา สาเหตุของการใช้ที่ดินไม่สอดคล้องกับความเหมาะสมของที่ดิน ได้แก่ การขาดที่ดินทํากิน
หรือมีที่ดินไม่เพียงพอ การขาดการวางแผนหรือการกําหนดเขตการใช้ที่ดินที่เหมาะสม เกษตรกรขาดความรู้
ความเข้าใจในการเลือกพื้นที่เพาะปลูกให้เหมาะสมกับชนิดของพืชและชนิดของการใช้ที่ดิน ไม่มีมาตรการ
อนุรักษ์ดินและน้ําที่เหมาะสม ตลอดจนมาตรการการกํากับดูแลและป้องกันการใช้ที่ดินในเขตป่าสงวนไม่เกิดผล
สัมฤทธิ์ 
  6) การสูญเสียธาตุอาหารพืช การปลูกพืชทั้งบนที่ราบลุ่มและที่ดอนอย่างต่อเนื่องเป็น
เวลานาน โดยมีการบํารุงรักษาและการอนุรักษ์ที่ไม่เหมาะสม การใส่ปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยเคมีในอัตราส่วนที่ไม่ 
พอเพียงกับปริมาณธาตุอาหารที่พืชดูดดึงไปใช้ประโยชน์สะสมในลําต้น ใบ และผลผลิต เมื่อเก็บเกี่ยวส่วนของพืช
หรือผลผลิตออกไปจึงทําให้ธาตุอาหารพืชสูญเสียไปจากดินด้วย รวมทั้งปริมาณธาตุอาหารที่สูญเสียไปกับการชะ
ล้างพังทลายของดิน 
  7) ปัญหาการขาดที่ดินทํากิน รวมทั้งปัญหาการถือครองที่ดินที่มีเนื้อที่น้อยเกินไป การเช่า
ที่ดินทํากิน และการขาดเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน ซึ่งส่ิงเหล่านี้เป็นอุปสรรคอย่างมากในการที่จะพัฒนาพื้นที่เพื่อเพิ่ม
ผลผลิตทางการเกษตรและการสงวนทรัพยากรที่ดินให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน  
  8) ปัญหาและอุปสรรคด้านการเกษตร ปัญหาการขาดแคลนนํ้าเพื่อการเกษตร ทั้งในช่วงต้น
ฤดูฝนและในคาบที่มีฝนทิ้งช่วงติดต่อกันเป็นเวลานานและในฤดูแล้ง ซึ่งทําให้มีการเพาะปลูกพืชได้เพียงฤดูเดียว
เป็นส่วนใหญ่ สลับกับปัญหาน้ําท่วมในฤดูฝน ในพื้นที่บริเวณที่ราบลุ่มริมฝ่ังลําน้ําสายหลักและลําน้ําสาขา ซึ่ง
ปรากฏว่าเกิดปัญหานํ้าท่วมเป็นพื้นที่กว้างขวาง รวมทั้งความเส่ือมโทรมของทรัพยากรดิน มีการบุกรุกทําลายป่า 
มีการใช้ที่ดินผิดประเภทอย่างไม่เหมาะสมและขาดการบํารุงรักษา ดังกล่าวแล้วล้วนเป็นปัญหาที่เชื่อมโยงมี
ผลกระทบต่อการผลิตภาคการเกษตรในพื้นที่ลุ่มน้ํา 
  นอกจากน้ี ยังขาดแรงงานสําหรับการเกษตรในบางฤดู การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและ
เหมาะสมกับท้องถิ่นยังมีน้อย ประสิทธิภาพการผลิต ผลผลิตและคุณภาพของผลผลิตอยู่ในระดับต่ํา แต่ต้นทุน
การผลิตกลับสูงขึ้นทําให้มีรายได้ต่ํา ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของครอบครัวเกษตรกรและชุมชน อีกทั้งยัง
ขาดเงินทุน ขาดทักษะในการจัดการด้านการตลาด องค์กรเกษตรส่วนใหญ่ไม่แข็งแรง การเพิ่มมูลค่าของผลผลิต
หรือการแปรรูปผลผลิตยังมีปริมาณน้อย อีกทั้งขาดการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่ที่มี
ศักยภาพและเหมาะสมทั้งด้านการผลิตและการตลาดในพื้นที่ลุ่มน้ํา 
 4. ปัญหานํ้าเสีย 
  จากการรวมรวมข้อมูลผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้าบริเวณลุ่มน้ําหลักแม่น้ําเพชรบุรี 
พบว่า แม่น้ําเพชรบุรี จากการตรวจวัดคุณภาพนํ้าของกรมควบคุมมลพิษ ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2548 ซึ่งเป็น
ช่วงแล้ง พบว่า คุณภาพนํ้าบริเวณท้ายนํ้าเส่ือมโทรมถึงเส่ือมโทรมมาก เนื่องจากได้รับการปนเปื้อนของนํ้าทิ้งจาก
แหล่งชุมชน ทําให้มีค่าบีโอดีค่อนข้างสูง และมีค่าฟีคอลโคลิฟอร์มและโคลิฟอร์มทั้งหมดที่สูงเช่นกัน และสําหรับ
บริเวณท้ายเขื่อนแก่งกระจานคุณภาพนํ้าเริ่มเส่ือมโทรมมาก เนื่องจากมีปริมาณออกซิเจนละลายนํ้าต่ํา แต่
บริเวณท้ายเขื่อนเพชรบุรีคุณภาพนํ้าดีขึ้น โดยมีคุณภาพนํ้าจัดอยู่ในเกณฑ์ดี 
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 5. ปัญหาการรุกล้ําของนํ้าเค็ม 
  บริเวณปากแม่น้ําเพชรบุรีมีปัญหาการรุกตัวของน้ําเค็ม แต่ปัญหาในปัจจุบันไม่รุนแรงมาก
เพราะมีอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ซึ่งระบายน้ําลงมาช่วยบรรเทาปัญหา และจากการรวบรวมข้อมูลสภาพการรุกตัว
ของนํ้าเค็มเข้ามาในแม่น้ําเพชรบุรี จากการตรวจวัดคุณภาพนํ้าของกรมควบคุมมลพิษ พบว่า ความเค็มสามารถ
รุกเข้ามาประมาณ 3 กิโลเมตร จากปากแม่น้ํา ซึ่งเป็นบริเวณสะพานข้ามก่อนเข้าบ้านแหลม 
 6. ปัญหาการบุกรุกป่าชายเลน 
  ป่าชายเลนมีความสําคัญต่อระบบนิเวศเนื่องจากเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ําวัยอ่อน แหล่ง
อาหาร แหล่งหลบภัย และเป็นที่อยู่ของสัตว์นานาชนิด นอกจากน้ี ยังมีพันธุ์ไม้ต่างๆ เช่น โกงกาง แสม ลําพูน 
ตะบูน และโปรง ซึ่งช่วยทําหน้าที่เป็นแนวกําบังภัยทางธรรมชาติ ป้องกันการพังทลายของดินที่อยู่บริเวณชายฝ่ัง
ทะเลจากลมพายุมรสุมและกระแสน้ําเชี่ยวที่ปากแม่น้ํา ดังนั้นการลดลงของพื้นที่ป่าชายเลน นอกจากส่งผล
กระทบโดยตรงต่อสัตว์น้ําและพันธุ์พืชแล้ว ยังส่งผลต่อการกัดเซาะพื้นที่ชายฝ่ังทะเลอีกด้วย ปัจจุบันมีการบุกรุก
ทําลายป่าชายเลนในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีมากขึ้นเรื่อยๆทั้งนี้สาเหตุหลักมาจากการบุกรุกเพื่อทํานากุ้ง 
 7. ปัญหาด้านการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 
  จากข้อมูลของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และกรมเจ้าท่า 
ในพื้นที่ลุ่มนํ้าเพชรบุรี  ผลการสํารวจการเปล่ียนแปลงชายฝ่ังของจังหวัดเพชรบุรี ตลอดความยาว 75 กม. พบว่า
ชายฝ่ังที่มีการกัดเซาะรุนแรงยาว 6.5 กม. หรือประมาณ 7.8% ได้แก่ บริเวณชายฝ่ังทะเลบ้านดอนมะขาม-บ้าน
ธรรมเนียบ เขตอําเภอบ้านแหลม และชายฝ่ังบ้านบางเกตุ ซึ่งอยู่ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของอําเภอชะอํา
ประมาณ 5 กม. ชายฝ่ังที่มีการกัดเซาะปานกลางยาวรวม 29 กม. หรือคิดเป็น 38.7% ของความยาวชายฝ่ัง
ทั้งหมด ได้แก่ บริเวณแหลมผักเบี้ย เขตอําเภอบ้านแหลม หาดเจ้าสําราญ อําเภอเมืองเพชรบุรี ชายฝ่ังบ้านหัว
ตาล-บ้านบางเก่า ชายฝ่ังบ้านคลองเทียน ชายฝ่ังบ้านหนองแจง-บ้านหนองแขม และบ้านบางไทรย้อย-บ้านบ่อ
เซียะ ส่วนชายฝ่ังที่มีการสะสมตัวมีความยาวประมาณ 6.2 กม. หรือประมาณ 8.2% ได้แก่ บริเวณบ้านหาดเจ้า
สําราญ ชายฝ่ังบ้านท่าถึงบ้านบางเก่า อําเภอชะอํา และ ชายฝ่ังบ้านปากคลองชะอํา ชายฝ่ังส่วนที่เหลืออีก 
45.3% คงสภาพที่มีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพฤดูกาล มีทั้งการกัดเซาะและการสะสมตัว แต่ในภาพรวม
สามารถคงสภาพสมดุลได้ การกัดเซาะส่วนหน่ึงเกิดจากการใช้พื้นที่บนชายฝ่ังไม่สอดคล้องกับสภาพธรรมชาติ 
บริเวณที่มีการกัดเซาะหลายบริเวณมีการสร้างส่ิงป้องกัน แต่ในขณะเดียวกันก็ทําให้เกิดการกัดเซาะเพิ่มขึ้นใน
บริเวณชายฝ่ังข้างเคียง และมีแนวโน้มว่าจะเกิดการกัดเซาะเพิ่มมากขึ้น 
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4.5 สภาพปัญหาด้านการบรหิารจัดการน้าํปัจจุบัน 

 ปัญหาด้านการบริหารจัดการไม่สามารถพิจารณาเฉพาะภายในพื้นที่ลุ่มน้ําใดลุ่มน้ําหนึ่งเท่านั้น     
เนื่องจากการบริหารจัดการภายในพื้นที่ลุ่มน้ําหลายประเด็นขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการของประเทศ ปัญหาที่
เกิดขึ้นในด้านการบริหารจัดการในพื้นที่ลุ่มน้ําเพชรบุรี สรุปได้ดังนี้ 
 1. นโยบายและแผนหลักการจัดการทรัพยากรน้ําของรัฐ แต่ละสมัยไม่มีความชัดเจน และไม่
ครอบคลุมในทุกด้านที่เกี่ยวข้องกัน ขาดความต่อเนื่อง การจัดทํานโยบายและแผนด้านการจัดการทรัพยากรนํ้า
จํากัดอยู่ในวงแคบ ไม่มีการดําเนินการแบบองค์รวมและพิจารณาในทุกด้านที่เกี่ยวข้องกัน 
 2. องค์การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้ามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน ขาดเอกภาพและ
การบริหารจัดการร่วมกันแบบบูรณาการ ไม่มีหน่วยงานใดรับผิดชอบกําหนดทิศทางการบริหารจัดการให้เป็น
เอกสาร และมีกรอบแผนที่ชัดเจน 
 3. คณะอนุกรรมการลุ่มน้ําและคณะทํางานในระดับต่างๆ ขาดงบประมาณสนับสนุนการบริหาร
จัดการนํ้าที่เพียงพอ และขาดประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 
 4. ผู้ใช้น้ําในกิจกรรมต่างๆ ยังขาดจิตสํานึกในการใช้น้ําอย่างประหยัด ขาดวินัยของผู้ใช้น้ําอย่าง
ถูกต้อง รวมทั้งไม่รู้จักอนุรักษ์น้ําที่ถูกวิธีด้วย เป็นสาเหตุสําคัญด้านหนึ่งซึ่งทําให้น้ําไม่พอใช้ 
 5. ผู้ใช้น้ําโดยเฉพาะเกษตรกรขาดความรู้ ทั้งในเรื่องการใช้น้ําอย่างมีประสิทธิภาพ การลดมลพิษ 
การจัดการของเสีย ฯลฯ 
 6. ปัญหาด้านงบประมาณ ในการจัดทํางบประมาณของประเทศ เป็นไปในลักษณะของการ
จัดสรรงบประมาณรายกระทรวง ทบวง กรม ซึ่งเป็นการพิจารณางบประมาณ โดยยึดพื้นฐานจากงบประมาณ
เดิมที่มีแต่ะละหน่วยงานเคยได้รับในปีที่ผ่านมา และตามที่หน่วยงานเสนอขอโดยขาดการพิจารณาด้วยปัญหาใน
ภาพรวมของประเทศ  โดยเฉพาะด้านการจัดการทรัพยากรน้ํา ซึ่งมีหน่วยงานดําเนินการจํานวนมากในหลาย
กระทรวง ทําให้การประสานงานหรือไม่ประสานแผนปฏิบัติการอย่างจริงจัง ทําให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างไม่
สมบูรณ์ในแต่ละพื้นที่ หรือปัญหาบางอย่างไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง เพราะงบประมาณมีการกระจายมาก 
 7. ปัญหาด้านกฎหมาย เนื่องจากบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้และอนุรักษ์
ทรัพยากรน้ํามีอยู่อย่างกระจัดกระจาย จึงทําให้เกิดปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายเป็นเหตุให้การจัดการ
ทรัพยากรนํ้าไม่บรรลุความสําเร็จตามเป้าหมายเท่าที่ควร 
 8. การใช้กฎหมายพระราชบัญญัติและข้อกําหนดต่างๆ ไม่สามารถบังคับใช้กฎหมาย ข้อกําหนด 
มาตรการ และนโยบายการพัฒนาพื้นที่ตามที่ผังเมืองกําหนดไว้ได้อย่างจริงจัง  ประกอบกับการบังคับใช้ผังเมือง
ไม่ทันต่อสภาวะการณ์ที่เปล่ียนแปลงไป  ทําให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ รวมทั้งกฎหมายด้าน
ส่ิงแวดล้อมและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทาํให้การบังคับใช้กฎหมายไม่มีประสิทธิภาพ 
 9. ขาดการจัดระเบียบและการกําหนดเขตการใช้ที่ดินประเภทต่างๆ (Zoning) ที่ชัดเจนเพื่อ
กําหนดกรอบการเจริญเติบโตที่เหมาะสม ทั้งพื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่อุตสาหกรรม พื้นที่อนุรักษ์  
ส่งผลให้เกิดปัญหาการจราจร ปัญหามลภาวะจากโรงงานอุตสาหกรรม ปัญหานํ้าท่วม ปัญหาสิ่งแวดล้อมเส่ือม
โทรม ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 10. ขาดการวางแผนและการพัฒนาพื้นที่อย่างบูรณาการ การพัฒนาที่ผ่านมาขาดการบูรณาการ
แบบองค์รวม ทั้งความร่วมมือและการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารวมทั้งกลุ่มจังหวัด
ในแต่ละพื้นที่ เน่ืองจากในแต่ละพื้นที่คํานึงถึงผลประโยชน์ของตนเอง ทําให้การพัฒนาโดยองค์รวมขาดความ
เชื่อมโยงและไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
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 11. กระบวนการจัดการที่ไม่มีประสิทธิภาพ ของหน่วยงานต่างๆ ที่ขาดองค์กรหลักในการกําหนด
และประสานงานเพื่อให้มีการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ เช่น การจัดสรรนํ้าและการจัดหานํ้าเพื่อแก้ปัญหาภัย
แล้ง การแก้ปัญหาอุทกภัยและปัญหานํ้าเสีย เป็นต้น 
 12. สิทธิการใช้น้ําและแหล่งน้ําต้นทุนของกิจกรรมต่างๆ ในลุ่มน้ํายังไม่มีการกําหนดอย่างชัดเจน
ในภาคปฏิบัติ ซึ่งกลุ่มผู้ใช้น้ํารายย่อย ได้แก่ เกษตรกรและชาวบ้านในพื้นที่นอกเขตเทศบาล มักถูกเอารัดเอา
เปรียบจากกลุ่มผู้ใช้น้ําในเขตชุมชนเทศบาลต่างๆ รวมถึงโรงงานอุตสาหกรรมที่สามารถเข้าถึงผู้มีอํานาจตัดสินใจ
ในการจ่ายน้ําได้ดีกว่า ในขณะที่น้ําต้นทุนมีจํานวนจํากัดและการพัฒนาแหล่งน้ําเพื่อการประปาและอุตสาหกรรม
ที่มีแนวโน้มขยายตัวมากขึ้นซึ่งจะมีความสําคัญมากยิ่งขึ้น ตามนโยบายเร่งการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ประชาชาติ โดยภาคอุตสาหกรรมจะมีน้ําหนักในการตอบสนองนโยบายดังกล่าวของภาครัฐสูง ซึ่งอาจทําให้การ
พัฒนาแหล่งน้ําหรือการจัดสรรนํ้าเพื่อการเกษตรถูกลดความสําคัญลงจากการตัดสินใจในระดับท้องถิ่น 
 13. ระบบการจัดทําฐานข้อมูลและการจัดสรรน้ํายังไม่ทันสมัยเพียงพอ ทําให้ยากต่อการบริหาร
จัดการนํ้าได้อย่างเหมาะสม เช่น การวางแผนส่งน้ําให้แก่เกษตรกรจะใช้วิธีการประมาณการ ซึ่งไม่เหมาะสมต่อ
สภาพการเพาะปลูกจริงที่มีการเปล่ียนแปลงไปจากแผนการเพาะปลูกที่จัดทําไว้ล่วงหน้า มีผลให้การส่งน้ําขาด
ความเที่ยงตรง 
 14. ขาดการรวมกลุ่มของผู้ใช้น้ํา เนื่องจากผู้ใช้น้ําหลายพื้นที่ขาดความเข้มแข็ง เกษตรกรบางพื้นที่
ไม่มีกรรมสิทธิในที่ดิน ต้องเช่าที่ดินเพื่อทําการเกษตร 
 15. ขาดเครื่องมือในการติดตามตรวจสอบ เช่น ขาดเครื่องมือตรวจวัดปริมาณนํ้าที่จ่ายไปยังจุด
ต่างๆ ของโครงการชลประทาน  ทําให้ขาดข้อมูลสําคัญในการตัดสินใจบริหารจัดการนํ้า ระบบการจัดการและ
ควบคุมปริมาณน้ําจ่ายทําได้ยาก ส่งผลให้ประสิทธิภาพการใช้น้ําชลประทานอยู่ในเกณฑ์ต่ํา 
 
 



บทท่ี  5

ยุทธศาสตรแ์ละการบริหารจัดการลุ่มนํ้า
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บทที ่5  
ยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการลุ่มน้ํา 

 
 

5.1 การวิเคราะห์สถานการณ์ลุ่มน้ํา 

 จากข้อมูลพื้นฐานและสภาพปัจจุบันของลุ่มน้ํา เมื่อทําวิเคราะห์สถานการณ์ของลุ่มน้ําด้วยวิธี 
SWOT Analysis ผลดังแสดงในรูปที่ 5.1-1 ถึงรูปที่ 5.1-4 
 

 
 

รูปที่ 5.1-1 การวิเคราะห์สถานภาพ (SWOT) ของลุ่มนํ้าเพชรบุรี (พัฒนาให้เป็นแหลง่ทอ่งเทีย่ว) 
 
 

-  มีทรัพยากรท่องเท่ียวท่ีหลากหลายท่ัวพ้ืนท่ี  -  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม แหล่ง ท่องเที่ยว  

-  อยู่ใกล้กรุงเทพฯ สามารถเดินทางจากกรุงเทพฯ มาท่องเท่ียว ของเสียในชุมชนและแหล่งท่องเท่ียวและน้ําท่วมยังไม่ดี  

แบบวันเดียว เพียงพอ

-  อําเภอต่างๆ อยู่ ใกล้ตัวจังหวัดมีโครงข่ายการคมนาคมเชื่อม -  ขาดการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบการจัด 

แหล่งท่องเที่ยวจุดต่างๆ โปรแกรมการท่องเที่ยวท้ังแบบวันเดียวและหลายวันยังไม่

สมบูรณ์เอกชนยังไม่รว่มมืออย่างเต็มท่ี 

-  การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพ้ืนท่ียังมีน้อย

-  ไม่มีเครื่องบินลงภายในจังหวัด ทําให้ไม่สะดวกเม่ือ เทียบ

กับแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีลักษณะคล้ายกัน  

-  มีเส้นทางคมนาคมสายหลักท่ีเชื่อมต่อจังหวัดอ่ืน เพียงเส้น

ทางเดียว ซึ่งมีปริมาณการจราจร หนาแน่น และมีอัตรา

การเกิดอุบัติเหตุสูง 

-  เหตุการณ์สึนามิ ทําให้นักท่องเที่ยวในประเทศเปล่ียน -  การแข่งขันด้านการท่องเท่ียวท้ังภายในประเทศและ

จากการเท่ียวทะเลฝ่ังอันดามัน เป็นทะเลฝ่ังอ่าวไทย ต่างประเทศในภูมิภาคมีเพ่ิมมากขึ้น 

เปิดโอกาสให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาภายในพ้ืนท่ีมากขึ้น 

-  นโยบายส่งเสริมการท่องเท่ียวของรัฐบาลกําหนดให้

เพชรบุรีเป็นหนึ่งใน 7 เส้นทางท่องเท่ียวเสริม       

ภายใต้ brand image “Royal Paradise” (แดนฝัน ทะเล 

วัง) และเพชรบุรีถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มจังหวัดท่ีมีศักยภาพ

ด้านการ ท่องเที่ยวสูง เปิดโอกาสให้ได้รับการสนับสนุน

จากรัฐบาล 

S : Strength (จุดแข็ง) W : Weakness (จุดอ่อน)

O : Opportunity (โอกาส) T : Threat (ข้อจํากัด)
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รูปที่ 5.1-2 การวิเคราะห์สถานภาพ (SWOT) ของลุ่มนํ้าเพชรบุรี (เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร) 
 

 
 

รูปที่ 5.1-3 การวิเคราะห์สถานภาพ (SWOT) ของลุ่มนํ้าเพชรบุรี (ส่งเสริมอุตสาหกรรม) 
 
 
 

-  มีแหล่งน้ําขนาดใหญ่ภายในจังหวัด มีระบบ -  เกษตรกรส่วนใหญ่ขาดความรู้เก่ียวกับระบบการผลิต            

ชลประทานครอบคลุมพ้ืนท่ีการเกษตรส่วนใหญ่ ท่ีปลอดภัยจากสารพิษ การตลาด และการบริหารจัดการ

-  อ่างเก็บน้ําห้วยแม่ประจันต์ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว           -  การพัฒนาบุคลากรและองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี

ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างระบบชลประทาน สารสนเทศ ยังไม่ท่ัวถึงเพียงพอ 

-  สินค้าการเกษตรขึ้นชื่อ เป็นท่ีต้องการของตลาดอยู่แล้ว -  การจัดการปัญหาภัยธรรมชาติ ยังไม่ดีเพียงพอ 

เช่น ชมพู่ มะนาว ฯลฯ สามารถพัฒนาเป็นสินค้าปลอด ทําให้ผลผลิตทางการเกษตรเสียหาย 

สารพิษท่ีมีตลาดรองรั

-  การจัดต้ังเขตการค้าเสรี (FTA) ระหว่างประเทศไทยกับ -  มีคู่แข่งทางการค้ามากขึ้นท้ังในประเทศและต่างประเทศ

ประเทศอ่ืนๆ จะช่วยขยายโอกาสในการส่งสินค้าเกษตร   

และอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรไปขายยังตลาดต่างประเทศ 

-  นโยบายรัฐบาลส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นครัวโลก

และการต่ืนตัวด้านสุขภาพเปิดโอกาสในการพัฒนา

เกษตรและอาหารปลอดภัยจากสา

S : Strength (จุดแข็ง) W : Weakness (จุดอ่อน)

O : Opportunity (โอกาส) T : Threat (ข้อจํากัด)

-  ผลิตภัณฑ์ OTOP บางชนิดมีชื่อเสียงมานาน เช่น ขนมหวาน   -  ผู้ผลิตสินค้าส่วนใหญ่ยังขาดความรู้เก่ียวกับการพัฒนา

    ระบบการผลิต การตลาด และการบริหารจัดการ 

-  การพัฒนาบุคลากรและองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ ยังไม่ท่ัวถึงเพียงพอ 

-  รัฐบาลส่งเสริมอุตสาหกรรม SMEs และ OTOP อย่างจริงจัง -  คนในพ้ืนท่ีบางส่วนไม่ต้องการให้อุตสาหกรรมต้ังอยู่ใน

-   ความนิยมในสินค้า OTOP เพ่ิมมากขึ้น บริเวณท่ีตนอาศัย 

S : Strength (จุดแข็ง) W : Weakness (จดุออน)

O : Opportunity (โอกาส) T : Threat (ข้อจํากัด)
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รูปที่ 5.1-4 การวิเคราะห์สถานภาพ (SWOT) ของลุ่มนํ้าเพชรบุรี (พัฒนาให้สวยงามและน่าอยู่) 

 

 

5.2 ยุทธศาสตร์การจัดการลุม่น้ํา 

5.2.1 ยุทธศาสตร์กลุม่จังหวัดที่เกีย่วข้อง 

 จากการรวบรวมและทบทวนผลการศึกษาจากรายงานการศึกษาโครงการจัดทําแผนรวมการบริหาร
จัดการทรัพยากรนํ้าในพื้นที่ลุ่มน้ําเพชรบุรีและชายฝ่ังทะเลตะวันตก (ประจวบคีรีขันธ์), กรมทรัพยากรนํ้า 
สิงหาคม 2549 พบว่า มีการรวบรวมยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีมาวิเคราะห์ข้อจํากัดในด้านศักยภาพของพื้นที่ที่
อาจส่งผลให้ยุทธศาสตร์จังหวัดไม่บรรลุผลสําเร็จ โดยมีรายละเอียดดังรูปที่ 5.2-1  
   

-  เริ่มมีการบริหารจัดการน้ําร่วมกัน  -  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมยังไม่ดี

-  การรวมกลุ่มองค์กรภาคเอกชน ประชาชนและส่ือมวลชน เพียงพอ ทําให้บางส่วนเส่ือมโทรม 

เข้มแข็ง มีกลุ่มอนุรักษ์ลําน้ํา -  การจัดการปัญหาน้ําท่วมยังไม่เพียงพอ ยังมีปัญหาน้ําท่วม

-  แม่น้ําเพชรบุรีเป็นแม่น้ํา ประวัติศาสตร์ มีประเพณีท้องถิ่น บ่อยครั้ง 

เก่ียวกับน้ํา มีวันอนุรักษ์แม่น้ําเพชร -  การจัดการของเสียยังไม่ดีเพียงพอ ชุมชน ส่วนใหญ่ยังไม่มี

-  แม่น้ําเพชรบุรีไหลผ่านเพียงจังหวัดเดียวทําให้ง่ายต่อ ระบบบําบัดน้ําเสีย มีการบุกรุกลําน้ํา มีการปล่อยน้ําเสีย

การบริหารจัดการ และขยะจากแหล่งต่างๆ ลงลําน้ํา    

-  มีระบบบําบัดน้ําเสียของเทศบาล 

-  มีโครงการพระราชดําริด้านการกําจัดขยะและการบําบัดน้ําเสีย 

-  มีอ่างเก็บกักน้ําขนาดใหญ่ช่วยผลักดันน้ําเสียและน้ําเค็ม

   

-  รัฐบาลเร่งรัดการแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างจริงจัง -  คนในพ้ืนท่ี บางส่วนไม่ต้องการให้อุตสาหกรรมต้ังอยู่ 

-  มีความต่ืนตัวด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ อนามัย ในบริเวณท่ีตนอาศัย เป็นอุปสรรคต่อการวางผังเมือง 

S : Strength (จุดแข็ง) W : Weakness (จุดอ่อน)

O : Opportunity (โอกาส) T : Threat (ข้อจํากัด)
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รูปที่ 5.2-1 แผนยุทธศาสตร์จงัหวัดเพชรบุรี

เพชรบุรีเป็นเมือง                     
ประวัติศาสตร์ที่มีชีวิต
น่าอยู่และน่าเที่ยว เป็น
สถานที่ประชุมสัมมนา 
นันทนาการ                     
หลากหลายรูปแบบ                 
เป็นแหล่งผลิตผลผลิต
ทางการเกษตร ประมง 
อาหารที่ปลอดภัยจาก
สารพิษ และ                       
อุตสาหกรรมที่ไม่เป็น
ภัยต่อสภาพแวดล้อม

1.1 ทําให้เพชรบุรีน่าอยู่

2.1 ทําให้เพชรบุรีน่าเที่ยว

3.1 เพิ่มรายได้จากผลผลิตทาง
การเกษตร ประมง และ
อาหารที่ปลอดภัยจาก
สารพิษทั้งในและ         
ต่างประเทศ

4.1 เพิ่มสัดส่วนอุตสาหกรรมที่
ไม่เป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อม 
และเพิ่มมาตรฐานสินค้า 
SMEs และ OTOP

1. การทําให้เพชรบุรี สวย สะอาด 
ปลอดภัย                          
ชุมชนเข้มแข็ง  ประชาชน     
ได้รับบริการที่ดีจากรัฐ

2. การพัฒนาให้เป็นเมือง               
ท่องเที่ยว สถานที่
ประชุมสัมมนา นันทนาการ                   
หลากหลายรูปแบบ

3. การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร 
ประมง และอาหารที่ปลอดภัย
จากสารพิษเพื่อการส่งออกและ
บริโภคภายในประเทศ

4. ส่งเสริมอุตสาหกรรม SMEs 
และ OTOP

1.1.1 วางแผนการใช้ประโยชน์พื้นที่ให้เหมาะสม

1.1.2 พัฒนาสิ่งแวดล้อมเมือง ชายฝั่ง และแม่น้ําสายหลัก

2.1.1 พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น สุขภาพ กีฬา และนันทนาการควบคู่กับการส่งเสริมตลาด
นักท่องเที่ยว กลุ่มประชุมสัมมนา

2.1.2 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการและการบริการด้านการท่องเที่ยว

3.1.1 ควบคุมมาตรฐานการผลิต ผลผลิตสินค้าทางการเกษตร ประมง และอาหาร
ปลอดภัยจากสารพิษเพื่อการส่งออกและบริโภคภายในประเทศ

3.1.2 ส่งเสริมการผลิต ผลผลติทางการเกษตร ประมง และอาหารที่ปลอดภัยจาก               
สารพิษ เพื่อการบริโภคภายในประเทศ

4.1.1 สนับสนุนให้มีนิคมอุตสาหกรรม หรอืเขตอุตสาหกรรมที่เหมาะสมกับสภาพ           
พื้นที่

4.1.3 พัฒนาศักยภาพกําลังคนเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย

วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์เป้าประสงค์

1.1.3 พัฒนาบุคลากร เสริมสร้างคุณภาพชีวิต ความมั่นคง ความสะดวก ปลอดภัย และ
แก้ไขปัญหาสังคม ความยากจน และความเดือนร้อนของประชาชน

1.1.4 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเชิงบูรณาการ

1.1.5 พัฒนาระบบสารสนเทศบริการประชาชน

2.1.3 สร้างความมั่นใจ สะดวก ปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว

4.1.2 สนับสนุนให้โรงงานอุตสาหกรรมใช้เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด สามารถอยู่ได้กับ
ชุมชนและสิ่งแวดล้อม

4.1.4 พัฒนาและส่งเสริมมาตรฐาน SMEs และ OTOP และส่งเสริมการตลาดทุกระดับ
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5.2.2 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการลุ่มนํ้าและทรัพยากรน้ํา, กรมทรัพยากรนํ้า 

   กรมทรัพยากรนํ้ามีนโยบายมุ่งเน้นการบริหาร จัดการ อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา และแก้ไขปัญหา
ทรัพยากรน้ําอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นธรรมอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักธรรมาภิบาล โดยเน้นการมีส่วนร่วมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชนประชาคม เครือข่ายภาคเอกชน ตลอดจนทุกภาคส่วนของสังคม เพื่อคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของประชาชน ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการลุ่มน้ําและทรัพยากรนํ้าของกรมทรัพยากรนํ้าในพื้นที่ 
ลุ่มน้ําเพชรบุรี จากรายงานการศึกษาโครงการจัดทําแผนรวมการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าในพื้นที่ลุ่มน้ํา
เพชรบุรีและชายฝ่ังทะเลตะวันตก (ประจวบคีรีขันธ์), กรมทรัพยากรนํ้า สิงหาคม 2549 โดยยึดกรอบแผน
ทรัพยากรนํ้าที่ได้วางไว้จากวิสัยทัศน์และนโยบายนํ้าแห่งชาติ มีดังนี้ 
 1. ยุทธศาสตร์จังหวัดเน้นการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งในปัจจุบันมีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็น
ที่รู้จักและมีชื่อเสียงหลากหลายรูปแบบ และยังมีศักยภาพในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ เพิ่มขึ้น การ
พัฒนาการท่องเที่ยวควรพัฒนาโปรแกรมการท่องเที่ยวโดยให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนประสานงาน
ร่วมกัน ควรส่งเสริมการปลูกพืชที่ตอบสนองต่อการท่องเที่ยวและส่งเสริมพื้นที่เกษตรกรรมให้เป็นแหล่งท่องเทีย่ว
เชิงเกษตรเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวที่มีอยู่ในปัจจุบันและกระจายรายได้ให้แก่เกษตรกร และควรพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อรองรับการท่องเที่ยว สําหรับด้านทรัพยากรนํ้านั้น การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจะต้อง
พัฒนาน้ําประปาให้มีปริมาณและคุณภาพเพียงพอโดยเฉพาะในฤดูแล้ง ซึ่งเป็นฤดูท่องเที่ยวของบริเวณนี้ ต้อง
แก้ไขปัญหาน้ําท่วมซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินและภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยว และต้อง
จัดการของเสียที่มีอยู่แล้วและที่จะเกิดขึ้นจากการท่องเที่ยว 
 2. ยุทธศาสตร์จังหวัดเน้นการเพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร โดยเน้นการ           
ควบคุมคุณภาพของไก่เนื้อเพื่อการส่งออกมิให้มีสารตกค้าง การผลิตกุ้งให้ได้มาตรฐาน GAP การขยายพื้นที่เล้ียง
กุ้งโดยไม่กระทบส่ิงแวดล้อมและไม่ทําลายป่าชายเลน การผลิตกล้วยหอมทองปลอดสารพิษเพื่อการส่งออก และ
การควบคุมคุณภาพการผลิตผักผลไม้ปลอดสารพิษเพื่อการบริโภคในประเทศ การทําให้ยุทธศาสตร์ข้อนี้บรรลุผล
ได้นั้น จะต้องพัฒนาแหล่งน้ําให้มีปริมาณและคุณภาพดีเพียงพอ โดยยุทธศาสตร์จังหวัดมิได้ระบุถึงการพัฒนา
แหล่งนํ้าเพื่อการเกษตรและการขยายเขตระบบชลประทานอย่างชัดเจน ซึ่งโดยรวมแล้วจังหวัดมีศักยภาพในการ
พัฒนาแหล่งน้ําเพียงโครงการขนาดกลางและขนาดเล็ก ดังนั้นควรนํามาตรการด้านอื่นๆ เข้ามาสนับสนุน เช่น 
การจัดการด้านความต้องการนํ้า 
 3. การพัฒนาอุตสาหกรรมปรากฏในยุทธศาสตร์จังหวัด โดยจังหวัดจะส่งเสริมอุตสาหกรรม 
SMEs และ OTOP การจัดหานํ้าเป็นปัจจัยสําคัญที่จะทําให้ยุทธศาสตร์ข้อนี้บรรลุเป้าหมาย 
 4. การป้องกันและบรรเทาน้ําท่วมไม่ปรากฏชัดเจนในยุทธศาสตร์จังหวัด ซึ่งตรงกับความเป็นจริง
ที่ว่าปัญหานํ้าท่วมไม่ใช่ปัญหาสําคัญลําดับแรกของจังหวัดและจะเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวเท่านั้น 
 5. ยุทธศาสตร์จังหวัดเน้นการพัฒนาส่ิงแวดล้อมซ่ึงจะต้องเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วย 
 สําหรับแนวทางการป้องกันและบรรเทาปัญหานํ้าท่วม ไม่สามารถดําเนินการเฉพาะยุทธศาสตร์ด้าน
การจัดการกลางนํ้าเพียงอย่างเดียว จําเป็นต้องดําเนินการในยุทธศาสตร์ด้านการจัดการต้นน้ํา และการบริหาร
จัดการประกอบกัน เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาได้อย่างบูรณาการ รายละเอียดมีดังนี้ 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการต้นนํ้า 
  ควรอนุรักษ์ ฟื้นฟู เพิ่มพื้นที่ป่า และก่อสร้างฝายต้นน้ํา เพื่อช่วยชลอน้ําในช่วงน้ําหลาก และ
ยังช่วยเก็บกักนํ้าไว้ในช่วงน้ําแล้ง ซึ่งเป็นการบรรเทาปัญหาการขาดแคลนนํ้าไปพร้อมกัน โดยควรให้ความสําคัญ
กับลุ่มน้ําสาขาต้นน้ําที่มีความวิกฤติด้านป่าไม้จากมากไปหาน้อย ดังนี้ ลุ่มน้ําสาขาห้วย          แม่ประจันต์ และ
ลุ่มน้ําสาขาแม่น้ําเพชรบุรีตอนบน 
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 2. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการกลางนํ้า 
  มาตรการไม่ใช้ส่ิงก่อสร้าง ได้แก่ การติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อการพยากรณ์และเตือนภัยน้ํา
ท่วม (Telemetering) ซึ่งเป็นการติดตั้งระบบตรวจวัดข้อมูลอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยาระยะไกล ซึ่งเหมาะสม
สําหรับลุ่มน้ําที่มีลํานํ้าสายยาว 
  มาตรการใช้ส่ิงก่อสร้าง ประกอบด้วย 
  - การเพิ่มความจุเก็บกักของอ่างเก็บน้ําแก่งกระจาน 
  - การก่อสร้างอ่างเก็บน้ําห้วยผาก 
  - การเพิ่มหรือขยายทางระบายนํ้าลอดถนนและทางรถไฟที่กีดขวางทางนํ้า โดยเฉพาะ

บริเวณชุมชนที่มีน้ําท่วมบ่อย เช่น อ.เมืองเพชรบุรี โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นผู้รับผิดชอบหลัก 

  - การปรับปรุงขุดลอกแม่น้ําเพชรบุรี ช่วงตั้งแต่บ้านท่ายางถึงอําเภอบ้านลาด และช่วง
ตั้งแต่อําเภอบ้านลาดถึงโรงเรียนเทศบาล 4 บริเวณตัวเมืองเพชรบุรี 

  - การปรับปรุงคลองระบายนํ้าทั้งที่ก่อสร้างขึ้นและคลองระบายน้ําธรรมชาติในพื้นที่
โครงการชลประทานส่งน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี พร้อมทั้งปรับปรุงอาคารบังคับน้ําที่
คันกั้นนํ้าเค็ม ซึ่งเป็นอาคารบังคับน้ําที่ควบคุมการระบายนํ้าจากคลองระบายนํ้าสาย
ต่างๆ ลงสู่ทะเล และป้องกันน้ําทะเลหนุนเข้ามาในพื้นที่ชลประทาน ประกอบด้วย การ
ปรับปรุงห้วยปราโมทย์ คลองระบาย D1, D3 และ D9  

  - การขุดคลองผันน้ําพร้อมอาคารบังคับน้ําปากคลองผันน้ํา เพื่อควบคุมการผันน้ําจาก
แม่น้ําเพชรบุรีเข้าสู่คลองระบายน้ํา สาย D1, D3, D9 และ D18 เพื่อควบคุมปริมาณน้ํา
ส่วนเกินที่แม่น้ําเพชรบุรีไม่สามารถรับได้ให้ไหลออกทะลทางฝ่ังตะวันออกอย่างมีการ
ควบคุม 

  - การก่อสร้าง Flood Way เพื่อควบคุมน้ําหลากขนาดใหญ่ (มากกว่ารอบปีการเกิด 20 
ปี) ซึ่งแม่น้ําเพชรบุรีและคลองระบายนํ้าสายต่างๆ ไม่สามารถรองรับปริมาณน้ําส่วนเกิน
ได้และอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อชุมชนเมืองเพชรบุรีและถนนเพชรเกษม ให้การ
ไหลของน้ําหลากอยู่ในพื้นที่ควบคุม โดยผันน้ําเข้าคลองระบาย D3 แล้วปรับปรุงถนน
เพื่อทําหน้าที่ควบคุมน้ําหลากให้อยู่ในขอบเขตที่กําหนดก่อนไหลลงสู่ทะเลต่อไป 

 3. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ ประกอบด้วย 
  - การวางผังเมืองและการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องกับพื้นที่เส่ียงภัยน้ํา
ท่วมเพื่อมิให้มีการเข้ามาอยู่อาศัยในพื้นที่เส่ียงต่อการเกิดน้ําท่วมมากขึ้น 
  - การใช้มาตรการทางกฎหมายและสังคมและการวางผังเมืองในการจัดการการบุกรุก
แหล่งนํ้าธรรมชาติ โดยเฉพาะในอําเภอเมืองเพชรบุรี 
  - การจัดตั้งองค์กรรับผิดชอบที่ชัดเจนในระดับจังหวัด เพื่อแก้ไขปัญหานํ้าท่วมและกําหนด
มาตรการป้องกันและจัดการการบุกรุกแหล่งน้ําธรรมชาติ โดยอาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน 
ผู้อํานวยการสํานักชลประทาน ผู้แทนกรมชลประทาน ป้องกันจังหวัด (ฝ่ายปกครอง) กรมป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย และเทศบาลเมืองเพชรบุรี เป็นเลขานุการ โดยให้ความสําคัญกับการดําเนินงานในลักษณะบูรณาการที่
ทุกภาคส่วนเช่ือมต่อกัน   ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ. อบต.) และชุมชนเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วม
ในการดําเนินงาน 
  - การระบายนํ้าเล่ียงอําเภอเมืองเพชรบุรีผ่านระบบส่งน้ําและระบายนํ้าของโครงการส่งน้ํา
และบํารุงรักษาเพชรบุรี 
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  ทั้งนี้ การป้องกันและบรรเทาปัญหานํ้าท่วมควรเร่งดําเนินการในยุทธศาสตร์ด้านการจัดการ
กลางนํ้าที่ไม่ใช้ส่ิงก่อสร้าง และยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ เนื่องจากมาตรการใช้ส่ิงก่อสร้างมีค่าลงทุน
ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับผลประโยชน์ที่ได้รับ และอาจมีอุปสรรคในการดําเนินการ เช่น การขุดลอกแม่น้ําเพชรบุรี
ในบริเวณชุมชน   สําหรับมาตรการใช้ส่ิงก่อสร้างที่ควรดําเนินการ ได้แก่ การก่อสร้างปรับปรุงทางระบายนํ้าลอด
ถนนและทางรถไฟสายใต้ เนื่องจากเป็นสาเหตุหลักของการเกิดน้ําท่วม โดยควรเน้นบริเวณที่มีน้ําท่วมบ่อย เช่น 
อ.เมืองเพชรบุรี การพัฒนาแหล่งเก็บกักนํ้าและแก้มลิงเท่าที่มีศักยภาพ อันได้แก่ การเพิ่มความจุเก็บกักของอ่าง
เก็บน้ําแก่งกระจาน การก่อสร้างอ่างเก็บน้ําห้วยผาก เป็นต้น นอกจากนี้ ยังควรเร่งดําเนินการในยุทธศาสตร์ด้าน
การจัดการต้นน้ําเพื่อชลอการไหลของนํ้า 
 
 
5.2.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งนํ้าในลุ่มนํ้า, กรมชลประทาน 

 จากรายงานการศึกษาโครงการศึกษาเพื่อทําแผนหลักรองรับการพัฒนาแหล่งน้ําและปรับปรุง
โครงการชลประทานสําหรับแผนฯ 9, กรมชลประทาน, 2546 พบว่า  การศึกษาเพื่อกําหนดยุทธศาสตร์ของ 
กรมชลประทาน “รายงานแผนกลยุทธ์การบริหารการจัดการลุ่มน้ําแบบบูรณาการของลุ่มน้ําทั่วประเทศ”  
ได้กําหนดยุทธศาสตร์ของกรมชลประทานไว้ 8 ข้อ ดังนี้ 
 1) เสริมสร้างบทบาทกรมชลประทาน เพื่อการปรับโครงสร้างการผลิตและสนับสนุนตลาดทาง
การเกษตร 
 2) เร่งรัดการปรับปรุงโครงสร้างและระบบการบริหารให้สามารถเพิ่มบทบาทและประสิทธิภาพใน
ยุคของการแข่งขัน 
 3) เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการชลประทาน 
 4) ดําเนินการป้องกัน แก้ไข และบรรเทาภัยจากนํ้า 
 5) ปฏิรูประเบียบการบริหารจัดการ การเงิน พัสดุ งบประมาณ ระบบการติดตามการประเมินผล  
และบุคลากร 
 6) พัฒนาแหล่งน้ําและระบบชลประทาน เพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม
ของประเทศ  
 7) พัฒนาระบบสารสนเทศและประชาสัมพันธ์งานชลประทาน 
 8) พัฒนาการมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งน้ํา และบริหารการจัดการนํ้า และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งขององค์กรผู้ใช้น้ํา 
 เนื่องจากสภาพของแต่ละลุ่มน้ํามีความแตกต่างกัน ดังนั้นในการกําหนดว่ายุทธศาสตร์ของกรม
ชลประทานข้อใดจะมีความเหมาะสมกับลุ่มน้ําใดนั้น  ต้องทําการศึกษาถึงโอกาสและข้อจํากัดในแต่ละลุ่มน้ํา 
(SWOT) ดังนั้น กรมชลประทานได้ทําการศึกษาถึงโอกาสและข้อจํากัดในลุ่มน้ําเพชรบุรี จากข้อมูลสภาพลุ่มน้ํา
เพชรบุรีได้สรุปถึง จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม ในลุ่มน้ําได้ดังนี้ 
 จุดแข็ง  : มีสัดส่วนปริมาณนํ้าท่าในชว่งฤดูแล้งสูง มีแหล่งเก็บกักน้ําขนาดใหญ่ที่พัฒนาแล้ว 
 จุดอ่อน : ปริมาณฝนรายปีเฉล่ียค่อนข้างน้อย 
 โอกาส : สามารถพัฒนาพื้นที่ชลประทานเพิ่มเติมได้ มีการขยายตัวด้านการท่องเที่ยว 
 ภัยคุกคาม : มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ทีด่ิน 
 จากการวิเคราะห์ถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม ทางด้านกายภาพในพื้นที่ลุ่มน้ําเพชรบุรี 
และการศึกษาผลผลิตรวม (GDP) และ Productivity ของภาคการเกษตร (พืช) จากรายงานแผนกลยุทธ์การ
บริหารการจัดการลุ่มน้ําแบบบูรณาการของลุ่มน้ําทั่วประเทศ นํามากําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาสําหรับลุ่มน้ํา
เพชรบุรีได้ดังนี้ 
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 1) ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เร่งรัดการปรับปรุงโครงสร้างและระบบการบริหารให้สามารถเพิ่มบทบาท
และประสิทธิภาพในยุคของการแข่งขัน 
 2) ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ปฏิรูประเบียบการบริหารจัดการ การเงิน พัสดุ งบประมาณ ระบบการ
ติดตามการประเมินผล  และบุคลากร 
 3) ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาแหล่งน้ําและระบบชลประทาน เพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ  
สังคม  และส่ิงแวดล้อมของประเทศ 
 4) ยุทธศาสตร์ที่ 7 : พัฒนาระบบสารสนเทศและประชาสัมพันธ์งานชลประทาน 
 
 
 
5.3 การบริหารจัดการน้ําลุ่มน้ํา 

 จากรายงานการศึกษาโครงการจัดทําแผนรวมการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าในพื้นที่ลุ่มน้ําเพชรบุรี
และชายฝ่ังทะเลตะวันตก (ประจวบคีรีขันธ์), กรมทรัพยากรน้ํา สิงหาคม 2549 พบว่า แผนบริหารจัดการนํ้าใน
ลุ่มน้ําเพชรบุรี ในพื้นที่ลุ่มน้ําสาขาแม่น้ําเพชรบุรีตอนบนและลุ่มน้ําสาขาแม่น้ําเพชรบุรีตอนล่าง ควรพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีอยู่และแหล่งท่องเที่ยวใหม่ให้ยั่งยืน และพัฒนาพื้นที่การเกษตรเพื่อรองรับการขยายตัวของการ
ท่องเที่ยว และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรควบคู่กัน และในลุ่มน้ําสาขาห้วยแม่ประจันต์ ปัจจุบันมีแหล่ง
ท่องเที่ยวยังไม่มากนัก ควรพัฒนาอ่างเก็บน้ําห้วยแม่ประจันต์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบยั่งยืน และพัฒนาพื้นที่
การเกษตรเพื่อรองรับการขยายตัวของการท่องเที่ยว และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรควบคู่กัน โครงการด้าน
การบริหารจัดการที่มีสําคัญๆ สรุปได้ดังนี้ 
 1. โครงการที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการบริหารจัดการ การพัฒนาองค์ความรู้ และการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่คณะอนุกรรมการลุ่มน้ําและคณะทํางานระดับต่างๆ โดยจะต้องดําเนินการในทุกลุ่มน้ําสาขา
พร้อมๆ กัน โครงการเหล่านี้ ได้แก่ โครงการบริหารคณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในระดับต่างๆ 
โครงการฝึกอบรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นงานด้านวิศวกรรมชลศาสตร์และแหล่งน้ํา เป็นต้น 
 2. โครงการที่เกี่ยวกับการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ส่งเสริมความ
เข้าใจในการบริหารจัดการให้แก่ประชาชน และรณรงค์สร้างจิตสํานึกและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โดยจะต้อง
ดําเนินการในทุกลุ่มน้ําสาขาพร้อมๆ กัน โครงการเหล่านี้ ได้แก่ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเอง มาตรการด้านการจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามผลงานที่ได้ 
 3. โครงการพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร เช่น การปรับเปล่ียนชนิดพืชที่ปลูก การเพาะปลูกที่เน้น
คุณภาพ เป็นต้น รวมทั้งโครงการพัฒนาอาชีพนอกภาคการเกษตร โดยดําเนินการในทุกลุ่มน้ําสาขาพร้อมๆ กัน 
 4. โครงการที่เกี่ยวกับการจัดการด้านความต้องการนํ้า การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา และการ
พัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ 
 5. โครงการที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน การส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร และการส่งเสริมให้ทําการเกษตรที่ตอบสนองต่อการ
ท่องเที่ยว  โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ควรพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแบบกระจายตัว โครงการที่ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว ได้แก่ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร โครงการ
ส่งเสริมการเกษตรเพื่อตอบสนองการท่องเที่ยว เป็นต้น 
 6. โครงการเกษตรอินทรีย์ โดยเน้นในจังหวัดเพชรบุรีและในพื้นที่ที่มีความพร้อมด้าน         
แหล่งนํ้าและความพร้อมในการรวมกลุ่มของเกษตรกร 



บทท่ี  6

สรุปและขอ้เสนอแนะ
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บทที ่6  
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 

6.1 สรุปข้อมูลพืน้ฐานและสถานภาพของลุ่มน้ํา 

 จากการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลของลุ่มน้ําเพชรบุรี นํามาสรุปข้อมูลพื้นฐานในประเด็น
หลักและสาระสําคัญที่แสดงสถานะภาพในปัจจุบันและภาวะการณ์ในอนาคตของลุ่มน้ํา ดังนี้ 
 
6.1.1 ข้อมูลพื้นฐานลุม่นํ้า 

- สภาพภูมิประเทศ : แม่น้ําเพชรบุรีเป็นแม่น้ําสายหลักของลุ่มน้ํา มีต้นกําเนิดที่เทือกเขาตะนาว
ศรีทางด้านตะวันตกของลุ่มน้ํา บริเวณอําเภอแก่งกระจาน ซึ่งเป็นเทือกเขากั้นเขตแดน
ระหว่างประเทศไทยกับประเทศสหภาพพม่า พื้นที่จะค่อยๆ ลาดเทลงมาทางทิศตะวันออก 
บริเวณอําเภอท่ายาง และมีเทือกเขาเป็นแนวเขาเตี้ยๆ ที่ทําให้เกิดที่ราบระหว่างภูเขา
ทางด้านตะวันตกของลุ่มน้ําจะเป็นเทือกเขาสูงซึ่งเป็นต้นกําเนิดของแม่น้ําสาขาสายสําคัญของ
ลุ่มน้ําเพชรบุรี ถัดเข้ามาทางตอนกลางของลุ่มน้ําจะมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ํา 
ซึ่งแม่น้ําเพชรบุรีจะไหลผ่านอ่างเก็บน้ําเขื่อนแก่งกระจานและเขื่อนเพชร ส่วนพื้นที่ตอนล่าง
ทางด้านตะวันออกของลุ่มน้ํามีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มชายฝ่ังทะเล  มีลําน้ําสายส้ันๆ กระจาย
อยู่ทั่วไป ซึ่งลําน้ําส่วนใหญ่จะไหลลงสู่แม่น้ําเพชรบุรีและออกทะเลบริเวณอําเภอบ้านแหลม 
รวมความยาวลําน้ํา 227 กม. ความจุลําน้ําประมาณ 250-390 ลบ.ม./วินาที และความลาด
ชันเฉล่ียของลํานํ้า (Average Slope) ประมาณ 1 : 800 

- ปริมาณฝน : ปริมาณฝนรายปีเฉล่ียในพื้นที่ลุ่มน้ําเพชรบุรี 1,110 มิลลิเมตร จะตกในช่วง
เดือนพฤษภาคม ไปจนถึงเดือนตุลาคม  

- ปริมาณนํ้าท่า : ปริมาณน้ําท่ารายปีเฉล่ียของทั้งพื้นที่ลุ่มน้ํา 2,683 ล้าน ลบ.ม. เริ่มมีปริมาณ
น้ําตามฝนแรกในราวเดือนพฤษภาคม และน้ําท่ากว่าร้อยละ 80 ของปริมาณน้ําท่ารายปีเฉล่ีย
จะอยู่ในช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม และประสบกับภาวะน้ําท่วมในช่วงดังกล่าว 

- ทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน : มีพื้นที่การเกษตรรวม 1,244,251 ไร่ คิดเป็นร้อย
ละ 31.83 ของพื้นที่ทั้งลุ่มน้ํา ในจํานวนนี้มีพื้นที่ที่ดินมีความเหมาะสําหรับการปลูกพืช 
608,519 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 48.91 ของพื้นที่การเกษตรทั้งหมด หรือร้อยละ 15.57 ของพ้ืนที่
ทั้งลุ่มน้ํา และมีพื้นที่ศักยภาพสําหรับพัฒนาระบบชลประทานได้อีก 140,203 ไร่หรือคิดเป็น
ร้อยละ 11.27 ของพื้นที่การเกษตรทั้งหมด และร้อยละ 3.59 ของพื้นที่ทั้งลุ่มน้ํา 

- ทรัพยากรป่าไม้ : มีพื้นที่ป่าไม้ที่รวม 2,251,392 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 57.59 ของพื้นที่ลุ่มน้ํา 
- ประชากร เศรษฐกิจ และสังคม : ประชากรรวมทั้งพื้นที่ลุ่มน้ําเพชรบุรี 508,623 คน แยก

เป็นประชากรชาย 246,552 คน และประชากรหญิง 262,071 คน มีครัวเรือนที่ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 25.45 ของจํานวนครัวเรือนทั้งลุ่มน้ํา และมีประชากรในวัย
แรงงานร้อยละ 60.60 ของจํานวนประชากรทั้งลุ่มน้ํา  
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6.1.2 โครงการพัฒนาแหลง่นํ้า/ต้นทุนนํ้า 

- โครงการพัฒนาแหล่งนํ้าในปัจจุบัน  : 
 โครงการพัฒนาแหล่งน้ําขนาดใหญ่ มีจํานวน 2 โครงการ ความจุเก็บกัก 710 ล้านลบ.ม. 

พื้นที่ชลประทานรวม 490,520 ไร่  
 โครงการพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง มีจํานวน 4 โครงการ ความจุเก็บกัก 42.52 ล้าน

ลบ.ม. พื้นที่ชลประทานรวม 2,830 ไร่ 
 โครงการพัฒนาแหล่งน้ํ าขนาดเ ล็ก  มีจํ านวน  85 โครงการ  ความจุ เก็บกั ก 

27.19 ล้าน ลบ.ม. พื้นที่ชลประทานรวม 69,605 ไร่ 
 โครงการสูบน้ําด้วยไฟฟ้า มีจํานวน 7 โครงการ พื้นที่ชลประทานรวม 13,900 ไร่ 
 โครงการขุดลอกและขุดสระ มีจํานวน 94 โครงการ ความจุเก็บกัก 5.64 ล้าน ลบ.ม. 

พื้นที่ชลประทานรวม 21,290 ไร่ 
 โครงการอันเนื่องจากพระราชดําริ ขนาดกลาง มีจํานวน 8 โครงการ ความจุเก็บกัก 

15.54 ล้าน ลบ.ม. พื้นที่ชลประทานรวม 18,645 ไร่ ขนาดเล็ก มีจํานวน 24 โครงการ 
ความจุเก็บกัก 7.30 ล้าน ลบ.ม. พื้นที่ชลประทานรวม 19,332 ไร่  

 รวมโครงการพัฒนาแหล่งน้ํา 224 โครงการ ความจุเก็บกักรวม 808.19 ล้านลบ.ม. พื้นที่
ชลประทานรวม 636,122 ไร่ 

- แผนงานโครงการพัฒนาแหล่งนํ้า : 
 แผนงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ํา ปี พ.ศ.2552-2554 ประเภทฟื้นฟูศักยภาพแหล่งน้ํา 

กรมทรัพยากรนํ้า 4 โครงการ  
 แผนงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ํา ปี พ.ศ.2552-2554 ประเภทบํารุงรักษาและปรับปรุง

โครงสร้างระบบ กรมชลประทาน 1 โครงการ กรมทรัพยากรนํ้า 9 โครงการ  
 แผนงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ํา ปี พ.ศ.2552-2554 ประเภทพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ํา

ใหม่ กรมชลประทาน 21 โครงการ และกรมทรัพยากรนํ้า 10 โครงการ  
 แผนงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ํา ปี พ.ศ.2552-2554 ประเภทระบบส่งน้ํา ระบบระบายน้ํา 

และระบบแพร่กระจายนํ้า กรมชลประทาน 16 โครงการ 
 แผนงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ํา ปี พ.ศ.2552-2554 ประเภทระบบผันน้ํา (เล่ียงเมือง และ

ข้ามลุ่มนํ้า) กรมชลประทาน 1 โครงการ 
 แผนงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ํา ปี พ.ศ.2552-2554 ประเภทอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ํา

และฝายชะลอน้ํา กรมทรัพยากรนํ้า 3 โครงการ และกรมอุทยาน สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
3 โครงการ 

 แผนงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ํา ปี พ.ศ.2552-2554 ประเภทงานป้องกันและบรรเทา
ภัยน้ําท่วม กรมชลประทาน 15 โครงการ  

 แผนงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ํา ปี พ.ศ.2552-2554 ประเภทแก้มลิงและพื้นที่เกษตร
รับน้ํานอง กรมชลประทาน 1 โครงการ  
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- แหล่งนํ้าตามธรรมชาติ/แก้มลิง/บ่อนํ้าชุมชน : 
 

 พื้นที่ (ไร่) ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) 
คิดที่ความลึก 3 เมตร 

 แหล่งน้ําธรรมชาติที่มีชื่อกําหนด  708 3.40 

 พื้นที่แหล่งน้ําอืน่ๆ 3,298 15.83 

รวม 4,006 19.23 

 
 

6.1.3 ความต้องการใช้นํ้า 

 สรุปปริมาณความต้องใช้น้ําทั้งลุ่มน้ํา ได้ดังนี้ 
 

ความต้องการใช้นํ้า ปริมาณความต้องการใช้นํ้า 
(ล้าน ลบ.ม./ ปี) 

1)  น้ําใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคและการท่องเทีย่ว 19.12  

2)  น้ําใช้เพื่อการเกษตร 1,152.54  

3)  น้ําใช้เพื่อการอุตสาหกรรม 6.10  

4)  น้ําใช้เพื่อการปศุสัตว ์ 5.03  

รวม 1,182.79  

5)  น้ําใช้เพื่อการรกัษาระบบนิเวศท้ายน้ํา 157.68  

รวมความต้องการใช้นํ้าทั้งหมด 1,340.47  
 
 
 
6.2 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาวิเคราะห์ถึงสภาพปัญหาและข้อจํากัดของการพัฒนาในพ้ืนที่ลุ่มน้ําเพชรบุรี มี
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการวางแผนบริหารจัดการนํ้าในอนาคต ดังนี้ 
 1. การแก้ไขปัญหาสัดส่วนพื้นที่ป่าเหลือน้อยและการบุกรุกพื้นที่ป่า 
  บางลุ่มน้ําสาขาในพื้นที่ศึกษามีสัดส่วนพื้นที่ป่าต่อพื้นที่ลุ่มน้ําอยู่ในขั้นวิกฤต ได้แก่ ลุ่มน้ําสาขา
แม่น้ําเพชรบุรีตอนล่าง นอกจากนี้  ยังมีการบุกรุกพื้นที่ป่าในพ้ืนที่ศึกษาโดยเฉพาะในลุ่มน้ําสาขาคลองเขาแดง   
การแก้ไข ประกอบด้วย การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเพิ่มพื้นที่ป่าและการป้องกันการบุกรุกป่าผ่านการมีส่วนร่วมของ
ภาคเอกชนและประชาชน อันได้แก่ การปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูสภาพป่า การปลูกสวนป่า ไม้ยืนต้น ป่าชุมชน ป่า
เศรษฐกิจ การก่อสร้างฝายต้นน้ํา (Check Dam) เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นในดิน การกําหนดขอบเขตป่า การเฝ้าระวัง
การบุกรุกป่า รวมทั้งการใช้มาตรการทางกฎหมาย ทั้งนี้ในกิจกรรมต่างๆ ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้
ภาคเอกชนและประชาชนมีส่วนร่วมในการดําเนินการ 
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  การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเพิ่มพื้นที่ป่าและการป้องกันการบุกรุกป่า นอกจากจะช่วยรักษาระบบ
นิเวศแล้ว ยังช่วยลดการชะล้างพังทลายของดิน ช่วยเก็บกักน้ําให้มีสม่ําเสมอตลอดปีซึ่งเป็นการบรรเทาปัญหา
การขาดแคลนน้ําและน้ําท่วมไปในตัว และช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ยั่งยืนด้วย 
 2. การแก้ไขปัญหาการชะล้างพังทลายของดิน 
  พื้นที่ศึกษาบางส่วนมีปัญหาการชะล้างพังทลายของดิน โดยเฉพาะบริเวณภูเขา  สาเหตุสําคัญ
เกิดจากการบุกรุกทําลายป่า และจากการที่เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้พื้นที่เพื่อการเกษตรโดยไม่มีมาตรการอนุรักษ์
ดินและนํ้าที่เหมาะสม ซึ่งทําให้เกิดปัญหาหลายอย่างตามมา เช่น หน้าดินสูญเสียธาตุอาหารพืช การตื้นเขินของ
แหล่งน้ําซึ่งทําให้เกิดปัญหาการขาดแคลนนํ้าและปัญหานํ้าท่วม การแก้ไข คือ การป้องกันการบุกรุกป่า ซึ่งเป็น
การแก้ไขที่ต้นเหตุของปัญหา  ส่วนการแก้ไขอื่นๆ ได้แก่ การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเพิ่มพื้นที่ป่า การปลูกหญ้าแฝก  
และให้ความรู้ในการทําการเกษตรแก่เกษตรกร 
 3. การแก้ไขปัญหาขาดแคลนนํ้าเพื่อการอุปโภคบริโภค 
  การก่อสร้างระบบประปาให้ครบทุกหมู่บ้าน ยังไม่ทําให้การขาดแคลนนํ้าเพื่อการอุปโภค
บริโภคหมดไปโดยส้ินเชิง เน่ืองจากแหล่งน้ําสําหรับผลิตประปายังขาดความมั่นคงของการมีน้ําตลอดปี ดังนั้น 
การแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้หมดไป ควรเสริมความมั่นคงของแหล่งน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคควบคู่กันไปด้วย 
  การบริหารจัดการและดูแลรักษาระบบประปา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรจัดจ้างบริษัท
เอกชนดําเนินการ โดยรัฐให้การสนับสนุนการอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความสามารถ
ในการตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพการทํางานของระบบประปาได้ และส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาใน
พื้นที่สร้างผู้ประกอบในการบริหารจัดการและดูแลรักษาระบบประปา 
 4. การแก้ไขปัญหาขาดแคลนนํ้าเพื่อการเกษตร 
  พื้นที่ศึกษามีข้อจํากัดในการพัฒนาแหล่งน้ําเพื่อการเกษตร โดยแหล่งเก็บกักน้ําขนาดใหญ่ได้
พัฒนาในลุ่มน้ําสาขาแม่น้ําเพชรบุรีตอนบนแล้ว ส่วนแหล่งเก็บกักน้ําขนาดกลางและขนาดเล็กยังพอมีศักยภาพ
ในการพัฒนาได้บ้างแต่ไม่มากและอาจมีอุปสรรคในการพัฒนาและเวนคืนที่ดิน การแก้ไข มีดังนี้ 
  - ควรเน้นจัดการด้านความต้องการนํ้า การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า การขุดสระ เก็บ
กักน้ําในพื้นที่ของเกษตรกรและที่สาธารณะ และการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ รวมทั้งการส่งเสริม
อาชีพอื่นๆ นอกภาคการเกษตร เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร  
  - พัฒนาแหล่งเก็บกักน้ําตามศักยภาพของพื้นที่ โดยเฉพาะการเพิ่มความจุเก็บกักของอ่าง
เก็บน้ําแก่งกระจาน ทั้งนี้ การเพ่ิมพื้นที่ชลประทานจะต้องคํานึงถึงศักยภาพที่ลุ่มน้ําสามารถรองรับได้ เพื่อไม่ให้
เกิดการแย่งน้ํากันกับกิจกรรมการใช้น้ําที่มีอยู่เดิม 
  - ควรส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเพาะปลูกให้สอดคล้องกับปริมาณฝน ความ
เหมาะสมของดิน และความต้องการของตลาดภายในและภายนอก โดยเฉพาะความต้องการด้านการท่องเที่ยว 
ซึ่งมีศักยภาพในการพัฒนาสูง โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี  
 5. การพัฒนาการท่องเที่ยว 
  เนื่องจากจังหวัดเพชรบุรีมีศักยภาพในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ดังนั้นจึงควรดําเนินการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัด
เพชรบุรี ทั้งนี้ ในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ เกษตรกรรมก็ควรส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร และส่งเสริมให้ทํา
การเกษตรที่ตอบสนองต่อการท่องเที่ยว ซึ่งอาจเป็นลักษณะ Home Stay หรือแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
เนื่องจากมีข้อจํากัดในการพัฒนาแหล่งน้ํา 
 6. การแก้ไขปัญหาด้านนํ้าท่วม 
  ปัญหาน้ําท่วมในพื้นที่ศึกษา ส่วนใหญ่เกิดขึ้นบริเวณท้ายเขื่อนเพชรบุรี โดยเฉพาะบริเวณ
อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี นอกจากนี้ ยังเกิดขึ้นบริเวณริมถนนเพชรเกษมและทางรถไฟสายใต้ ซึ่งเป็น
สาเหตุหลักของการเกิดนํ้าท่วม การแก้ไข มีดังนี้ 
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  - ควรเร่งดําเนินการตามมาตรการไม่ใช้ส่ิงก่อสร้าง เนื่องจากมาตรการใช้ส่ิงก่อสร้างมีค่า
ลงทุนค่อนข้างสูงเม่ือเทียบกับผลประโยชน์ที่ได้รับ มาตรการไม่ใช้ส่ิงก่อสร้าง ได้แก่ การคาดการณ์และเตือนภัย
น้ําท่วม การวางผังเมืองและการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องกับพื้นที่เส่ียงภัยน้ําท่วมเพื่อมิให้มีการ
เข้ามาอยู่อาศัยในพื้นที่เส่ียงต่อการเกิดน้ําท่วมมากขึ้น การใช้มาตรการทางกฎหมายและสังคมและการวางผัง
เมืองในการจัดการการบุกรุกแหล่งน้ําธรรมชาติ โดยเฉพาะในอําเภอเมืองเพชรบุรี การระบายนํ้าเล่ียงอําเภอเมือง
เพชรบุรีผ่านระบบส่งน้ําและระบายนํ้าของโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี เป็นต้น 
  - สําหรับมาตรการใช้ส่ิงก่อสร้างที่ควรดําเนินการ ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควร
เร่งดําเนินการก่อสร้างปรับปรุงทางระบายนํ้าลอดถนนและทางรถไฟสายใต้ เนื่องจากเป็นสาเหตุหลักของการเกิด
น้ําท่วม  โดยควรเน้นบริเวณที่มีน้ําท่วมบ่อยครั้ง   การพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ําและแก้มลิงเท่าที่มี ศักยภาพ อัน
ได้แก่ การเพิ่มความจุเก็บกักของอ่างเก็บน้ําแก่งกระจาน เป็นต้น 
  นอกจากน้ี ยังต้องอนุรักษ์ ฟื้นฟู เพิ่มพื้นที่ป่าต้นน้ํา และก่อสร้างฝายต้นน้ํา เพื่อชลอการไหล
ของนํ้าด้วย 
 7. การแก้ไขปัญหาด้านมลพิษทางนํ้า 
  แหล่งน้ําในพื้นที่ศึกษาหลายแห่งประสบปัญหานํ้าเน่าเสีย โดยเฉพาะบริเวณที่เป็นแหล่งชุมชน 
ถึงแม้ว่า ชุมชนบางแห่งจะมีระบบบําบัดนํ้าเสีย แต่มีปัญหาในการดําเนินการ เนื่องจากขาดบุคลากรด้านการเดิน
ระบบและควบคุมดูแลรักษา ขาดงบประมาณสําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการระบบบําบัดน้ําเสีย ขาดการ
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และข้อเท็จจริงแก่ประชาชน รวมทั้งขาดความชัดเจนในการบังคับใช้กฎหมายโดยเฉพาะ
กฎหมายหรือข้อบังคับด้านการจัดเก็บค่าบริการบําบัดน้ําเสียที่ควรเป็นนโยบายชัดเจนจากภาครัฐ เพื่อให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติตามหลักการ “ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย”  การแก้ไข ได้แก่ 
  - เนื่องจากการก่อสร้างระบบบําบัดน้ําเสียเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุและใช้
งบประมาณในการก่อสร้างและการดําเนินการค่อนข้างสูง อาจมีปัญหาในการจัดเก็บค่าบําบัดน้ําเสียใน ภายหลัง  
ดังนั้นควรเน้นการลดมลพิษลงสู่แหล่งน้ํา อันได้แก่ การรณรงค์และสร้างจิตสํานึกในการลดมลพิษ การเฝ้าระวัง 
ดูแลรักษา และป้องกันมลภาวะ 
  - หากจะก่อสร้างระบบบําบัดน้ําเสีย ควรพิจารณาการก่อสร้างระบบบําบัดน้ําเสียขนาด
เล็กในพื้นที่ที่มีปัญหาแทนการก่อสร้างระบบรวมขนาดใหญ่  และการสนับสนุนการบําบัดน้ําเสียที่แหล่งกําเนิดน้ํา
เสีย เช่น บ้านเรือน และร้านค้า 
  - การเสริมสร้างขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่ เพื่อเข้ามารับงานการดูแล
และดําเนินการระบบบําบัดน้ําเสียจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ระบบสามารถดําเนินการได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ 
  - การรณรงค์สร้างจิตสํานึกแก่ผู้ใช้น้ําในการจ่ายค่าบําบัดน้ําเสีย รวมทั้งการปรับปรุง
กฎหมายหรือข้อบังคับด้านการจัดเก็บค่าบริการบําบัดน้ําเสีย 
 8. การบุกรุกป่าชายเลน 
  มีการบุกรุกป่าชายเลนท้ังในจังหวัดเพชรบุรี  ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการทํานากุ้ง การแก้ไข 
ได้แก่ การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลน และการป้องกันการบุกรุกป่าชายเลน ผ่านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน โดยอาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบหลักและรัฐสนับสนุนงบประมาณให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามผลงานที่ได้ 
 9. การเสนอโครงการระดับท้องถิ่นเข้าแผนปฏิบัติการ 
  ในการจัดทําแผนปฏิบัติการของโครงการระดับท้องถิ่น รัฐควรเสริมสร้างความเข้มแข็งและ
เสริมสร้างขีดความสามารถของคณะทํางานระดับลุ่มน้ําสาขาให้มีความเข้าใจในภาพรวมของลุ่มน้ํา สามารถ
เชื่อมโยงโครงการของหน่วยงานและโครงการที่ท้องถิ่นเสนอได้อย่างเหมาะสม มิใช่เพียงแค่รวบรวมโครงการเข้า
มาในแผนเท่านั้น เน่ืองจากโครงการที่ท้องถิ่นเสนอมักจะเป็นโครงการที่แก้ปัญหาเฉพาะส่วนหรือเฉพาะพื้นที่ 
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มิได้มองเป็นภาพรวมของลุ่มน้ํา หากดําเนินการตามที่ท้องถิ่นเสนอโดยไม่มีการเช่ือมโยงโครงการกัน อาจทําให้
ไม่ได้ประโยชน์คุ้มค่ากับการลงทุน หรืออาจก่อให้เกิดปัญหาอื่น หรือปัญหาในพื้นที่อื่นตามมา 
  นอกจากน้ี โครงการระดับท้องถิ่นที่เสนอส่วนใหญ่เป็นโครงการขุดลอกแหล่งน้ํา เพื่อแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้าและแก้ไขเฉพาะในพื้นที่ของตน  ดังนั้น ในการวางแผนการขุดลอก คณะทํางานระดับลุ่มน้ํา
สาขาควรพิจารณาให้ขุดลอกเฉพาะบริเวณที่เป็นคอคอด   อีกทั้งจะต้องตระหนักว่า การขุดลอกมิใช่การแก้ไข
ปัญหาที่ยั่งยืน ควรดําเนินการแก้ปัญหาด้วยวิธีอื่นๆ ประกอบด้วย เช่น การปลูกหญ้าแฝกเพื่อลดการชะล้าง
พังทลายของดิน การส่งเสริมการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ เป็นต้น 
 10. การมีส่วนร่วมของประชาชน 
  การบริหารจัดการที่ดีจะต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชน ซึ่งจะช่วยให้บริหารจัดการตรง
ตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง และช่วยลดความขัดแย้งของกลุ่มต่างๆ ดังนั้นจะต้องเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ส่งเสริมความเข้าใจในการบริหารจัดการให้แก่ประชาชน และรณรงค์
สร้างจิตสํานึกและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โดยจะต้องดําเนินการในทุกลุ่มน้ําสาขาพร้อมๆ กัน 

  



การดําเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มนํ้าเพชรบุรี 
โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มนํ้า และแบบจําลองนํ้าท่วมนํ้าแล้ง เอกสารอ้างอิง 
 

ASD/NRW/WE/RT5402/P1920/RT258 87 

เอกสารอ้างอิง 
 

1. กรมทรัพยากรนํ้า. (มีนาคม 2548). โครงการศึกษา สํารวจ ออกแบบ สถานีอุทกวิทยา 25 ลุ่มน้ําหลักของ
ประเทศไทย. รายงานการศึกษา. บริษัท มหานคร คอนซัลแตนท์ จํากัด, บริษัท ซิกม่า ไฮโดร คอนซัล
แตนท์ จํากัด, บริษัท รีซอสส์ เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแตนส์ จํากัด. 

2. กรมทรัพยากรนํ้า. (สิงหาคม 2549). โครงการจัดทําแผนรวมการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าในพื้นที่ลุ่มน้ํา
เพชรบุรีและชายฝ่ังทะเลตะวันตก (ประจวบคีรีขันธ์). รายงานการศึกษา. บริษัท โปรเกรส เทคโนโลยี 
คอนซัลแท็นส์ จํากัด, บริษัท ไทย ดีซีไอ จํากัด. 

3. กรมชลประทาน. (2546). โครงการศึกษาเพื่อทําแผนหลักรองรับการพัฒนาแหล่งน้ําและปรับปรุงโครงการ
ชลประทานสําหรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9. รายงานการศึกษา. 

4. คณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าและการชลประทาน. (กรกฎาคม 2551). แผนลงทุน
พัฒนาและการบริหารจัดการนํ้าและการชลประทาน ปี พ.ศ.2552-2554 . รายงานการศึกษา 

5. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหานํ้า, สภาผู้แทนราษฎร. (พฤศจิกายน 2551). 
กําหนดกรอบแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าของประเทศไทย. รายงานการศึกษา.  

6. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (มิถุนายน 2550). งานศึกษาวิเคราะห์
ภาพรวมปริมาณน้ําต้นทุนและความต้องการนํ้าของประเทศไทย. รายงานการศึกษา. 

7. สํานักนโยบายสาธารณะ, สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (กรกฎาคม 2547). 
โครงการศึกษาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของชาติอย่างมีประสิทธิภาพ และการจัดการ  
25 ลุ่มน้ําสําคัญของประเทศ. รายงานการศึกษา. คณะวศิวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 

 
 



ภาคผนวก ก

ขอ้มูลอตุุนิยมวิทยาและอุทกวทิยา



 

   

ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาที่สถานีตรวจอากาศ จงัหวัดเพชรบุร ี (พ.ศ.2523-2552)

ช่ือสถานี จังหวัดเพชรบุรี ระดับสถานี 2.00      ม.

รหัสสถานี 48465 ระดับบาโรมิเตอร์ 4.00      ม.

ละติจูด 12o59' N ความสูงของเทอรโ์มมิเตอรเ์หนือพื้นดิน 1.40      ม.

ลองติจูด 100o03' E ความสูงของเครือ่งมือวัดความเรว็ลมเหนือพื้นดิน 10.35    ม.

ความสูงของเครือ่งมือวัดนํ้าฝน 0.90      ม.

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

 เฉล่ีย 1,012.3 1,011.2 1,009.8 1,008.4 1,008.2 1,006.7 1,006.8 1,007.0 1,008.1 1,009.7 1,011.3 1,012.9 1,009.4 
 เฉล่ียสูงสุด 1,022.8 1,020.7 1,023.6 1,016.8 1,013.2 1,012.4 1,012.7 1,013.4 1,015.7 1,017.7 1,020.2 1,022.9 1,017.7 
 เฉล่ียต่ําสุด 1,009.7 1,009.3 1,006.7 1,006.4 1,010.0 1,010.0 1,003.8 1,010.0 1,005.1 1,007.9 1,008.5 1,010.6 1,008.2 
 การเปลี่ยนแปลงต่อวัน 4.3 4.5 4.6 4.5 4.0 3.5 3.4 3.7 4.2 4.4 4.3 4.4 4.2 

 อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)

 เฉล่ีย 25.7 27.2 28.5 29.6 29.4 29.0 28.7 28.6 28.2 27.7 26.9 25.3 27.9 

 เฉล่ียสูงสุด 30.4 31.1 32.1 33.3 33.3 32.8 32.6 32.6 32.1 31.5 31.1 30.5 32.0 

 เฉล่ียต่ําสุด 21.1 23.1 24.7 25.8 25.9 25.9 25.5 25.6 25.1 24.5 23.3 21.0 24.3 

 สูงสุด 35.0 35.2 36.6 37.8 37.3 37.2 38.1 37.5 37.5 35.7 35.7 35.1 38.1 

 ต่ําสุด 21.1 23.0 23.4 25.0 25.1 25.3 24.8 25.2 24.7 23.9 23.7 21.8 21.1 

 ความชื้นสัมพทัธ์ (เปอร์เซ็นต์)

 เฉล่ีย 74 77 77 76 76 76 76 76 80 81 77 71 76 

 เฉล่ียสูงสุด 85 86 85 85 86 85 86 86 89 92 89 85 87 

 เฉล่ียต่ําสุด 60 65 66 65 65 64 64 64 67 68 61 55 64 

 ต่ําสุด 54 61 60 61 59 63 64 61 65 60 58 49 49 

 จุดน้ําคา้ง (องศาเซลเซียส)

 เฉล่ีย 20.7 22.5 23.9 24.8 24.6 24.1 23.8 23.8 24.2 24.1 22.1 19.7 23.2 

 ปริมาณการระเหยจากถาด (มม.)

 เฉล่ียจากถาด 115.0 125.0 162.0 165.0 152.0 130.0 129.0 124.0 116.0 102.0 104.0 112.0 1,536.0 

 เมฆปกคลุม (0-10)

 เฉล่ีย 4.0 4.0 4.0 5.0 7.0 8.0 8.0 9.0 8.0 8.0 5.0 4.0 6.2 

 ชั่วโมงท่ีมีแสงแดด (ชม.)

 เฉล่ีย ไม่มีการตรวจวัด

 ทัศนวิสัย (กม.)

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

 เฉล่ีย 7.1 7.8 8.9 9.8 11.4 11.7 11.8 11.4 11.2 9.9 8.7 8.0 8.675

 ความเร็วลม (นอต)

 ความเรว็ลมเฉลี่ย 2.0 3.9 5.1 4.4 2.9 2.3 2.1 1.9 1.4 1.3 1.7 1.8 2.6 

 ทิศทางลม NE S S S S S S S SE NE NE NE -

 ความเรว็ลมสูงสุด 38 46 45 36 35 32 32 28 40 35 40 25 46 

 ฝน (มม.)

 เฉล่ีย 10.5 4.0 33.9 37.4 99.8 91.4 82.1 89.6 154.8 271.0 96.6 12.3 0,983.4 

 จํานวนวันที่ฝนตก (วัน) 1 1 3 4 11 13 14 15 16 17 7 1 103 

 ฝนสูงที่สุดใน 24 ชม. 74.7 25.3 161.1 74.9 165.4 57.2 64.7 70.3 259.6 199.4 188.0 72.9 259.6 

 จํานวนวันที่เกิด (วัน)

 เมฆหมอก 18.0 9.0 7.0 6.0 2.0 0.0 0.0 1.0 0.0 4.0 16.0 24.0 87.0 

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

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

 ฟ้าคะนอง 0.0 0.0 2.0 3.0 8.0 7.0 6.0 6.0 10.0 12.0 4.0 0.0 58.0 

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

ที่มา  : สถิติภูมิอากาศของประเทศไทย  กรมอุตุนิยมวิทยา, 2554

CLIMATOLOGICAL DATA FOR PERIOD 1980 - 2009   Index : 48465 (Station : 465201-PHETCHA BURI)



 

   

ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาที่สถานีตรวจอากาศหัวหิน จงัหวัดประจวบครีขัีนธ์ (พ.ศ.2523-2552)

ช่ือสถานี หัวหิน ระดับสถานี 5.00      ม.

รหัสสถานี 48475 ระดับบาโรมิเตอร์ 6.00      ม.

ละติจูด 12o35' N ความสูงของเทอรโ์มมิเตอรเ์หนือพื้นดิน 1.25      ม.

ลองติจูด 99o57' E ความสูงของเครือ่งมือวัดความเรว็ลมเหนือพื้นดิน 13.48    ม.

ความสูงของเครือ่งมือวัดนํ้าฝน 1.00      ม.

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

 เฉล่ีย 1,012.3 1,011.3 1,009.9 1,008.6 1,007.3 1,006.9 1,007.0 1,007.2 1,008.2 1,009.7 1,011.2 1,012.7 1,009.4 
 เฉล่ียสูงสุด 1,022.2 1,019.9 1,023.0 1,016.9 1,013.2 1,013.0 1,012.7 1,013.9 1,016.3 1,017.3 1,020.2 1,022.2 1,017.6 
 เฉล่ียต่ําสุด 1,009.9 1,009.4 1,007.2 1,007.1 1,010.0 1,004.3 1,004.2 1,004.2 1,005.6 1,007.9 1,008.4 1,010.5 1,007.4 
 การเปลี่ยนแปลงต่อวัน 4.1 4.2 4.3 4.3 3.9 3.4 3.3 3.6 4.1 4.1 4.1 4.1 4.0 

 อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)

 เฉล่ีย 25.9 27.2 28.4 29.6 29.3 28.9 28.6 28.5 28.0 27.5 26.9 25.8 27.9 

 เฉล่ียสูงสุด 29.9 31.2 32.4 33.6 33.6 33.3 33.0 33.0 32.4 31.1 30.3 29.5 31.9 

 เฉล่ียต่ําสุด 22.2 23.3 24.6 25.8 25.9 25.9 25.4 25.4 25.0 24.6 24.0 22.4 24.5 

 สูงสุด 33.4 35.1 35.6 38.3 37.7 37.5 38.7 37.8 38.0 36.4 34.0 34.5 38.7 

 ต่ําสุด 21.9 23.0 24.0 25.0 25.6 25.8 25.0 25.0 24.6 24.3 23.4 23.0 21.9 

 ความชื้นสัมพทัธ์ (เปอร์เซ็นต์)

 เฉล่ีย 71 73 73 73 74 73 73 73 77 80 74 67 73 

 เฉล่ียสูงสุด 81 84 84 84 85 84 85 85 88 90 83 77 84 

 เฉล่ียต่ําสุด 59 60 59 59 60 58 58 58 62 67 63 57 60 

 ต่ําสุด 58 54 58 57 56 54 55 53 58 63 60 53 53 

 จุดน้ําคา้ง (องศาเซลเซียส)

 เฉล่ีย 20.0 21.7 22.9 23.9 24.0 23.4 23.1 23.0 23.4 23.5 21.6 19.1 22.5 

 ปริมาณการระเหยจากถาด (มม.)

 เฉล่ียจากถาด 133.0 138.0 169.0 174.0 160.0 143.0 142.0 139.0 128.0 120.0 127.0 139.0 1,712.0 

 เมฆปกคลุม (0-10)

 เฉล่ีย 3.0 3.0 3.0 4.0 6.0 7.0 8.0 8.0 8.0 7.0 5.0 3.0 5.4 

 ชั่วโมงท่ีมีแสงแดด (ชม.)

 เฉล่ีย ไม่มีการตรวจวัด

 ทัศนวิสัย (กม.)

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

 เฉล่ีย 7.4 7.7 8.2 9.2 11.1 11.0 10.8 10.5 10.6 9.7 8.4 7.9 8.675

 ความเร็วลม (นอต)

 ความเรว็ลมเฉลี่ย 2.3 2.9 3.2 2.8 2.4 2.4 2.2 2.3 1.8 1.9 2.8 2.9 2.5 

 ทิศทางลม NE S S S SE,SW SW SW SW W W N N -

 ความเรว็ลมสูงสุด 24 23 26 38 29 36 29 33 49 37 30 29 49 

 ฝน (มม.)

 เฉล่ีย 11.4 16.8 53.9 46.8 108.6 79.6 94.3 70.8 117.9 242.1 103.8 8.6 0,954.6 

 จํานวนวันที่ฝนตก (วัน) 1 1 3 4 13 14 15 15 16 16 7 1 106 

 ฝนสูงที่สุดใน 24 ชม. 59.1 86.3 176.0 98.1 225.3 78.0 85.8 64.0 108.3 188.0 298.5 47.5 298.5 

 จํานวนวันที่เกิด (วัน)

 เมฆหมอก 21.0 13.0 13.0 8.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 5.0 15.0 23.0 104.0 

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

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

 ฟ้าคะนอง 0.0 0.0 1.0 3.0 5.0 4.0 3.0 2.0 5.0 7.0 3.0 0.0 33.0 

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

ที่มา  : สถิติภูมิอากาศของประเทศไทย  กรมอุตุนิยมวิทยา, 2554

CLIMATOLOGICAL DATA FOR PERIOD 1980 - 2009   Index : 48475 (Station : 500202-HUA HIN)



 

สถานีตรวจวดั ตัวแปรภูมิอากาศ ค่าเฉล่ียรายปี ช่วงพสิัยของค่าเฉลี่ย ค่าเฉล่ียสูงสุด ค่าเฉลี่ยตํ่าสุด

สภาพภูมิอากาศ รายเดือน รายเดือน รายเดือน

จังหวัดเพชรบุรี อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) 27.9           25.3 (ธ.ค.) - 29.6 (เม.ย.) 33.3 (เม.ย.) 21 (ธ.ค.)

ความชืน้สัมพทัธ์ (เปอร์เซ็นต์) 76.4           71.0 (ธ.ค.) - 81.0 (ต.ค.) 92.0 (ต.ค.) 55.0 (ธ.ค.)

ปริมาณการระเหยจากถาด (มม.) 1,536.0       102.0 (ต.ค.) - 165.0 (เม.ย.) - -

ความครึ้มของเมฆ (0-10 อ๊อกต้า) 6.2             4.0 (ม.ค.) - 9.0 (ส.ค.) - -

ความเร็วลม (น๊อต) 2.6             1.3 (ต.ค.) - 5.1 (ม.ีค.) 46.0 (ก.พ.) -

ปริมาณฝน (มม.) 983.4         4.0 (ก.พ.) - 271.0 (ต.ค.) - -

หัวหิน อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) 73.4           25.8 (ธ.ค.) - 29.6 (เม.ย.) 33.6 (เม.ย.) 22.2 (ม.ค.)

ความชืน้สัมพทัธ์ (เปอร์เซ็นต์) 73.4           67.0 (ธ.ค.) - 80.0 (ต.ค.) 90.0 (ต.ค.) 57.0 (ธ.ค.)

ปริมาณการระเหยจากถาด (มม.) 1,712.0       120.0 (ต.ค.) - 174.0 (เม.ย.) - -

ความครึ้มของเมฆ (0-10 อ๊อกต้า) 5.4             3.0 (ม.ค.) - 8.0 (ก.ค.) - -

ความเร็วลม (น๊อต) 2.5             1.8 (ก.ย.) - 3.2 (ม.ีค.) 49.0 (ก.ย.) -

ปริมาณฝน (มม.) 954.6         8.6 (ธ.ค.) - 242.1 (ต.ค.) - -

เฉลี่ยทัง้ลุ่มนํ้า อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) 50.7           25.6   - 29.6   33.5 21.6 

ความชืน้สัมพทัธ์ (เปอร์เซ็นต์) 74.9           69.0   - 80.5   91.0 56.0 

ปริมาณการระเหยจากถาด (มม.) 1,624.0       111.0 - 169.5 

ความครึ้มของเมฆ (0-10 อ๊อกต้า) 5.8             3.5     - 8.5     

ความเร็วลม (น๊อต) 2.5             1.6     - 4.2     47.5 

ปริมาณฝน (มม.) 969.0         6.3     - 256.6 

ค่าเฉลี่ยรายปี ช่วงพิสัยของค่าเฉล่ียรายเดือน ค่าเฉล่ียสูงสุดรายเดือน และค่าเฉล่ียต่ําสุดรายเดือนของตัวแปรภูมิอากาศหลัก

ในพื้นท่ีลุ่มนํ้าเพชรบุรี



ภาคผนวก ข

คําอธบิายสัญลักษณ์



ภาคผนวก ข.1

ชั้นหินอุ้มนํ้า



ช้ันหินอุ้มนํ้า 
 

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

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

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



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

เป็นชั้นหินทีใ่หน้้ําที่ประกอบดว้ยหินทราย หินทรายแป้ง หินดนิดานและหินกรวดมน  
 

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



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

PCms ชั้นหินอุ้มน้ําหินชั้นกึ่งแปร 
Permian Carboniferous Metasedments 
Aquifer 

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

สลับกับหินควอร์ตไซต ์
Argillaceous limestone , dark gray with 
argillite and quartzite 

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



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



ภาคผนวก ข.2

กลุ่มชดุดิน



กลุ่มชุดดิน 62 กลุ่ม 
 
 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 



 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 



 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

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



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

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 



 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 



 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 



 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 



 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 



 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 



 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 



 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 



 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

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



 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 



  
 
 
 

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

 

 
 
 
 



ภาคผนวก ข.3

พื้นท่ีชุ่มนํ้า



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



ภาคผนวก ข.4

ประเภทของป่าไม้ในประเทศไทย



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



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



ภาคผนวก ข.5

ชั้นคุณภาพลุ่มนํ้า



ช้ันคุณภาพลุ่มนํ้า 
 

1. การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ํา 
 

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



ประเภทช้ันคุณภาพลุ่มนํ้า 
 

WSHD_TYPE TYPE_DESC 

1A ความลาดชันสูง เป็นป่าสมบูรณก์่อนปี 2525 

1AM ความลาดชันสูง เป็นป่าสมบูรณก์่อนปี 2525 มีการทําเหมือง 

1AR ความลาดชันสูง เป็นป่าสมบูรณก์่อนปี 2525 มีการปลูกยางพารา 

1B ความลาดชันสูง เป็นป่าสมบูรณ ์ แต่มีการบุกรกุก่อนปี 2525 

1BM ความลาดชันสูง เป็นป่าสมบูรณ ์ แต่มีการบุกรกุก่อนปี 2525 มีการทําเหมือง 

1BR ความลาดชันสูง เป็นป่าสมบูรณ ์ แต่มีการบุกรกุก่อนปี 2525 มีการปลูกยางพารา 

2 ความลาดชันค่อนข้างสูง 

2A ความลาดชันค่อนข้างสูง เป็นป่าสมบูรณ์ ก่อนปี 2525 

2B ความลาดชันค่อนข้างสูง แต่มีการบุกรกุก่อนปี 2525 

3 ความลาดชันสูง 

3A ความลาดชันสูง เป็นป่าสมบูรณ ์ก่อนปี 2525 

3B ความลาดชันสูง แต่มีการบุกรกุก่อนปี 2525 

4 ความลาดชันต่ํา ป่าถูกบกุรกุ 

4A ความลาดชันต่ํา  เป็นป่าสมบูรณ์ก่อนปี 2525 

4B ความลาดชันต่ํา แต่มีการบุกรกุก่อนปี 2525 

5 ความลาดเอียงน้อย 

5A ความลาดเอียงน้อย เป็นป่าสมบูรณ์กอ่นปี 2525 

5B ความลาดเอียงน้อย  แต่มีการบุกรกุก่อนปี 2525 

N ไม่มีข้อมูล 

W แหล่งน้ํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรการการใช้ที่ดินในลุ่มนํ้า 
 

WSHD_TYPE LU_CONTROL 

1A ป่าต้นน้ําลําธาร ห้ามมีการใช้ประโยชน์อย่างอืน่ 

1AM ป่าต้นน้ําลําธาร ห้ามมีการใช้ประโยชน์อย่างอืน่ 

1AR ป่าต้นน้ําลําธาร ห้ามมีการใช้ประโยชน์อย่างอืน่ 

1B ป่าต้นน้ําลําธาร และควบคุมการใช้ประโยชน์เปน็พิเศษ 

1BM ป่าต้นน้ําลําธาร และควบคุมการใช้ประโยชน์เปน็พิเศษ 

1BR ป่าต้นน้ําลําธาร และควบคุมการใช้ประโยชน์เปน็พิเศษ 

2 ทําเหมืองแร ่สวนยางพารา หรอืพืชที่มีความมัน่คงต่อเศรษฐกจิ 

2A ทําเหมืองแร ่สวนยางพารา หรอืพืชที่มีความมัน่คงต่อเศรษฐกจิ 

2B ทําเหมืองแร ่สวนยางพารา หรอืพืชที่มีความมัน่คงต่อเศรษฐกจิ 

3 ทําไม้ เหมืองแร ่ถ้าดินตื้นปลูกป่าและทุ่งหญ้า ถ้าดินลึกปลูกไม้ผล 

3A ทําไม้ เหมืองแร ่ถ้าดินตื้นปลูกป่าและทุ่งหญ้า ถ้าดินลึกปลูกไม้ผล 

3B ทําไม้ เหมืองแร ่ถ้าดินตื้นปลูกป่าและทุ่งหญ้า ถ้าดินลึกปลูกไม้ผล 

4 ทําไม้ เหมืองแร ่ถ้าดินลึกลาดชนัมากปลูกไม้ผล ลาดชันน้อยปลูกพืช 

4A ทําไม้ เหมืองแร ่ถ้าดินลึกลาดชนัมากปลูกไม้ผล ลาดชันน้อยปลูกพืช 

4B ทําไม้ เหมืองแร ่ถ้าดินลึกลาดชนัมากปลูกไม้ผล ลาดชันน้อยปลูกพืช 

5 ทําไม้ เหมืองแร ่ไม้ผล ทุ่งหญ้า พืชไร่ ข้าว 

5A ทําไม้ เหมืองแร ่ไม้ผล ทุ่งหญ้า พืชไร่ ข้าว 

5B ทําไม้ เหมืองแร ่ไม้ผล ทุ่งหญ้า พืชไร่ ข้าว 

N ไม่มีข้อมูล 

W แหล่งน้ํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. หลักเกณฑ์การกําหนดชั้นคณุภาพลุ่มน้ํา 
 

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

ปี 2525 ซึ่งมีความจําเป็นต้องสงวนรักษาไว้เป็นพื้นที่ต้นน้ําลําธาร และเป็นทรัพยากรป่าไม้
ของประเทศ 

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



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

 1) มาตรการการใช้ที่ดินในพื้นที่ลุ่มนํ้าชั้นที่ 1A 
  (1) ในพื้นที่ลุ่มนํ้าชั้นนี้ไม่ให้มีการใช้พื้นที่ในทุกกรณี ทั้งนี้เพื่อรักษาไว้เป็นพื้นที่ต้นน้ําลําธาร

อย่างแท้จริง 
  (2) ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบํารุงรักษาป่าธรรมชาติที่มีอยู่ และระงับการอนุญาตทําไม้โดย

เด็ดขาด และให้ดําเนินการป้องกันการลักลอบตัดไม้ทําลายป่าอย่างเข้มงวดกวดขัน 
  (3)  ถ้าหากภายหลังสํารวจพบว่า พื้นที่ใดเป็นที่รกร้างว่างเปล่า หรือพื้นที่ที่ถูกบุกรุกแผ้วถาง 

ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการปลูกป่าทดแทนต่อไป 
  (4) บริเวณใดที่มีราษฎรอาศัยอยู่ดั้งเดิมก่อนปี 2525 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการ

โยกย้ายราษฎรเหล่านั้นออกจากพื้นที่ และจัดที่ทํากินให้เพื่อมอให้มีการบุกรุกและทําลาย
ป่าให้ขยายขอบเขตออกไปอีก  

  (5)   ถ้าหากภายหลังสํารวจพบว่า พื้นที่ใดมีราษฎรบุกรุกเข้าไปตั้งถิ่นฐานอยู่ภายหลังปี 2525 
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาอพยพโยกย้ายราษฎรเหล่านั้นออกจากพื้นที่  

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

ต่างๆ ไปแล้ว ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาดําเนินการกําหนดการใช้ที่ดินให้
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม  

  (2) บริเวณที่ได้รับการพัฒนาเพื่อทําแหล่งพักผ่อนหย่อนใจรูปแบบต่างๆไปแล้ว หากจะมีการ
ปรับปรุงเปล่ียนแปลงใด จะต้องดําเนินการวางแผนการใช้ที่ดินให้สอดคล้องกับสภาพ
ธรรมชาติในลักษณะที่เอื้ออํานวยต่อการรักษาดุลยภาพของลักษณะทางนิเวศวิทยาและ
การอนุรักษ์ธรรมชาติ  

  (3) บริเวณพื้นที่ใดซึ่งเป็นที่รกร้างว่างเปล่า ไม่มีการใช้ประโยชน์แล้ว ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดําเนินการปลูกป่าพื้นฟูสภาพต้นน้ําลําธารอย่างรีบด่วน  

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

  (5) ในกรณีที่ส่วนราชการใดมีความจําเป็นต้องใช้ที่ดินอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ในโครงการที่มี
ความสําคัญต่อเศรษฐกิจและความม่ันคงของชาติแล้ว ให้ส่วนราชการเจ้าของโครงการ



ดังกล่าว นําโครงการน้ันเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจัดทํารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมของโครงการเสนอต่อคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติพิจารณา
ต่อไป  

  (6) ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องอนุญาตให้ประทานบัตรหรือต่ออายุประทานบัตรการทําเหมือง
แร่ ให้กระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณาเสนอต่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติเป็นราย ๆ ไป  

 3) มาตรการการใช้ที่ดินในพื้นที่ลุ่มนํ้าชั้นที่ 2   
  (1) การใช้พื้นที่ทํากิจการป่าไม้ เหมืองแร่ หรือกิจกรรมอื่นที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจและ

ความมั่นคงของประเทศอย่างแท้จริงและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่รับผิดชอบแล้ว
ว่าไม่สามารถหลีกเล่ียงหรือหาพื้นที่ดําเนินการที่อื่นได้ ควรอนุญาตให้ได้ แต่จะต้องมีการ
ควบคุมวิธีการปฏิบัติในการใช้ที่ดินเพื่อการน้ัน ๆ อย่างเข้มงวดกวดขัน และเป็นไปตาม
ระเบียบปฏิบัติของทางราชการเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่พื้นที่ต้นน้ําลําธารและพื้นที่
ตอนล่างอย่างเด็ดขาด  

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

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

เป็นพื้นที่ป่าไม้หรือทุ่งหญ้าเล้ียงสัตว์  
   -  บริเวณที่มีดินลึกมากกว่า 50 ซม. ให้ใช้เป็นบริเวณที่ปลูกไม้ผล ไม้เศรษฐกิจและพืช

เศรษฐกิจยืนต้นอื่นๆ ได้ตามความเหมาะสมแต่ต้องใช้มาตรการอนุรักษ์ดินและน้ําที่
ถูกต้อง  

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

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

พื้นที่ป่าไม้และไม้ผลโดยมีการวางแผนการใช้ที่ดินตามมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ํา  
   - บริเวณที่มีความลาดชันระหว่าง 6-18 เปอร์เซ็นต์ ควรจะใช้เพาะปลูกพืชไร่ นา ไม้

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

และทุ่งหญ้าเล้ียงสัตว์ หรือไม่ก็ใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ  
   -  บริเวณที่มีดินลึกมากกว่า 50 ซม. ควรใช้เป็นพื้นที่ปลูกข้าวและพืชไร่ และต้อง

ระมัดระวังดูแลรักษาอย่างสม่ําเสมอ 
 




