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  กปภ.สาขาประจวบคีรีขันธ์ ประสบปัญหาภัยแล้งและการขาดแคลนน้ําดิบ เนื่องจาก
ปริมาณน้ําในอ่างเก็บน้ําคลองบึงซึ่งเป็นแหล่งน้ําดิบหลักเพียงแหล่งเดียวในการผลิตน้ําประปา ประสบ
ปัญหาเกิดภาวะฝนแล้งทําให้มีปริมาณน้ําลดลง ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา ทําให้ กปภ.สาขา
ประจวบคีรีขันธ์ ต้องบริหารจัดการการให้บริการน้ําประปาแก่ประชาในพื้นที่โดยแบ่งจ่ายน้ําเป็นเวลา กปภ. 
จึงมีมาตรการแก้ปัญหาโดยจัดสรรงบประมาณจํานวน 130 ล้านบาท เพื่อดําเนินการแก้ไขปัญหา ดังนี้ 

1. ก่อสร้างวางท่อน้ําดิบ และติดต้ังเครื่องสูบน้ําจากโรงสูบน้ําแรงต่ํา กปภ.สาขากุยบุรี ซึ่ง
รับน้ําจากอ่างเก็บน้ํายางชุม โดยวางท่อตามถนนทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) และประสานเข้า
กับท่อน้ําดิบเดิม A/C ∅ 500 มม. บริเวณ บ้าน กม. 5 ทําให้สามารถเพิ่มน้ําดิบได้จํานวน 300 ลบ.ม./ชม. 
และแล้วเสร็จต้ังแต่เดือนเมษายน 2554 ที่ผ่านมา 

2. เจาะบ่อบาดาล จํานวน 4 บ่อ บริเวณสถานีสูบน้ําแรงต่ําบ้านบึง และติดต้ังเครื่องสูบน้ํา
พร้อมวางท่อน้ําดิบประสานเข้ากับท่อน้ําดิบเดิม A/C ∅ 300 มม. ทําให้สามารถเพิ่มน้ําดิบได้ประมาณ 80 
ลบ.ม./ชม.  

3. ปรับปรุงระบบสูบน้ําดิบจากคลองบึง บริเวณสถานีสูบน้ําแรงต่ําบ้านบึง และติดต้ัง
เครื่องสูบน้ํา ทําให้สามารถเพิ่มน้ําดิบได้ในบางช่วงเวลาเร่งด่วนได้ประมาณ 100 ลบ.ม./ชม.  

 
อย่างไรก็ตามแม้ว่า กปภ. จะทําการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ําดิบแล้ว  โดยหาแหล่ง

น้ําดิบแห่งใหม่มาช่วยเสริมทดแทนอ่างเก็บน้ําคลองบึงที่ไม่มีน้ําดิบ แต่ก็ยังทําให้ กปภ.สาขาประจวบคีรีขันธ์
ไม่สามารถจ่ายน้ําได้ตามความต้องการของผู้ใช้บริการ ดังนั้นงานวิศวกรรมแหล่งน้ํา    กองพัฒนาแหล่งน้ํา
จึงได้ทําการศึกษาหาแนวทางแก้ไขปัญหาน้ําดิบ ให้ กปภ.สาขาประจวบคีรีขันธ์เพื่อสามารถมีน้ําดิบในการ
ผลิตน้ําประปาบริการประชาชนในพื้นที่ได้ตามความต้องการ ซึ่งเป็นการรักษาภาพลักษณ์ของ กปภ. ด้วย 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเป็นมา 

ในปีพ.ศ. 2553-2554 อ่างเก็บน้ําคลองบึงซึ่งเป็นแหล่งน้ําดิบของการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) 
สาขาประจวบคีรีขันธ์มีปริมาณน้ําที่กักเก็บในระดับตํ่า เนื่องจากเกิดภาวะฝนทิ้งช่วง ทําให้ กปภ.สาขา
ประจวบคีรีขันธ์ประสบปัญหาขาดแคลนน้ําดิบ ต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน 2553 เป็นต้นมา กปภ.สาขา
ประจวบคีรีขันธ์ต้องบริหารจัดการน้ําดิบในอ่างเก็บน้ําคลองบึงโดยลดการผลิตน้ําประปาและจ่ายน้ําเป็น
ช่วงเวลาเพื่อให้สามารถมีน้ําดิบผลิตได้จนถึงฤดูฝน กปภ.จึงต้องจัดสรรงบประมาณ จํานวน 130 ล้านบาท 
เพื่อวางท่อไปรับน้ําดิบเพิ่มเติมจากอ่างเก็บน้ํายางชุมผ่านทางคลองกุยบุรี ดําเนินการวางท่อส่งน้ําดิบจาก
คลองกุยบุรี บริเวณสถานีสูบน้ําแรงต่ํา กปภ.สาขากุยบุรี มาประสานเข้ากับท่อน้ําดิบ A/C ∅ 500 มม. 
(เดิม) บริเวณบ้าน ก.ม. 5  เพื่อส่งน้ําไปยังสถานีผลิตน้ํา กปภ.สาขาประจวบคีรีขันธ์  นอกจากนั้นยังได้ทํา
การขุดเจาะบ่อบาดาล จํานวน 4 บ่อและสูบน้ําจากในคลองบึงบริเวณสถานีสูบน้ําแรงต่ําบ้านบึงไปผลิต
น้ําประปาเพิ่มเติมอีกทางหนึ่งด้วย 

ในเดือนพฤษภาคม  2554 ซึ่ งย่างเข้ าสู่ฤ ดูฝนในพื้นที่ปรากฏว่าฝนที่ตกในพื้นที่จั งหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ยังคงมีปริมาณน้อยไม่มีน้ําไหลลงอ่างเก็บน้ําคลองบึง กปภ.สาขาประจวบคีรีขันธ์จึงยังคง
บริการน้ําประปาเป็นเวลา กพน. จึงทําการศึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ําดิบ โดยพิจารณา
ทั้งแหล่งน้ําผิวดิน และแหล่งน้ําใต้ดินเพื่อเป็นแนวทางบรรเทาและลดปัญหาการขาดแคลนให้แก่ กปภ.สาขา
ประจวบคีรีขันธ์เป็นการเร่งด่วนต่อไป  
 
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ 

ในการศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ในการหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ําดิบให้กับ 
กปภ.สาขาประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้มีน้ําดิบใช้ในการผลิตอย่างเพียงพอในระยะเร่งด่วน 
 
1.3 ขอบเขตงาน 

1.3.1 ขอบเขตพื้นที่ 
ในการศึกษาครั้ งนี้ ได้ กําหนดพื้นที่ ในการศึกษาคือพื้นที่การให้บริการของ  กปภ .สาขา

ประจวบคีรีขันธ์ และบริเวณแนวท่อน้ําดิบได้แก่บริเวณ เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ เขตตําบลบ่อนอก 
ตําบลอ่าวน้อย ตําบลเกาะหลัก ตําบลคลองวาฬ ตําบลห้วยทราย อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ และเขต
ตําบลกุยบุรี อําเภอกุยบุรี (ดูรูปที่ 1.1) 
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รูปที่ 1.1     พ้ืนที่ดําเนินการศึกษา 
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1.3.2 ขอบเขตการศึกษา   
ศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ําดิบ สําหรับ กปภ.สาขาประจวบคีรึขันธ์ โดยทํา

การรวบรวมข้อมูลแหล่งน้ําดิบผิวดิน ข้อมูลแหล่งน้ําใต้ดิน สํารวจในพื้นที่ และวิเคราะห์ศักยภาพของแหล่ง
น้ํารวมไปถึงแนวทางการออกแบบ และวงเงินงบประมาณในการก่อสร้างเบื้องต้น  

 
1.3.3 ระยะเวลาทําการศึกษา 
ได้เริ่มทําการเก็บข้อมูล และศึกษาพื้นที่เริ่มต้ังแต่ปริมาณน้ําดิบที่ใช้ในการผลิตน้ําประปาในพื้นที่

เริ่มลดลงอย่างรวดเร็ว (พฤศจิกายน 2553) พร้อมเฝ้าติดตามการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ําดิบของ 
กปภ.สาขาประจวบคีรีขันธ์ และทําการสํารวจเก็บข้อมูลภาคสนามระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน 2554 ถึงวันที่ 
10 กรกฎาคม 2554 เพื่อสํารวจแหล่งน้ําผิวดิน และสํารวจแหล่งน้ําใต้ดินที่มีศักยภาพนํามาวิเคราะห์ในการ
แก้ไขปัญหาในระยะเร่งด่วน หรือเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพิ่มอีกทางหนึ่ง  
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บทที่ 2 

ข้อมูลสภาพพื้นที่จังหวัดประจวบคีรขีันธ์ 
 
2.1 ที่ต้ังและอาณาเขต 
 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ต้ังอยู่ระหว่างเส้นละติจูด ที่ 12 องศา 31 ลิปดาเหนือ ถึง 11 องศา 24 
ลิปดาเหนือ และระหว่างเส้นลองจิจูด ที่ 99 องศา 9 ลิปดาตะวันออก ถึง 100 องศา ลิปดา ตะวันตก ความ
ยาวจากทิศเหนือจรดทิศใต้ ประมาณ 212 กิโลเมตร และด้านทิศตะวันออกติดชายฝั่งทะเลอ่าวไทยโดยมี
ความยาวประมาณ 224.8 กิโลเมตร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นส่วนที่แคบที่สุดของประเทศ อยู่ในเขต
ตําบลคลองปลาวาฬ อําเภอเมืองฯ จากฝ่ังอ่าวไทย ถึงเขตแดนสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ประมาณ 2 
กิโลเมตร การเดินทางจากกรุงเทพฯ – ประจวบคีรีขันธ์ การเดินทางสัญจรทางบกเดินทางได้ 2 ทางคือ 
แผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ประมาณ 323 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมงเศษ และ
ตามเส้นทางรถไฟสายใต้ประมาณ 318 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ช่ัวโมง  

 
ทิศเหนือ  จดเขตอําเภอชะอํา และอําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 
ทิศตะวันออก จดอ่าวไทย 
ทิศใต้  จดเขตอําเภอประทิว และอําเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 
ทิศตะวันตก จดเทือกเขาตะนาวศรี และสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า 
 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีพ้ืนที่ทั้งหมด 6,357.62 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 3,973,512.50 ไร่ 
เป็นพื้นที่ การเกษตรร้อยละ 43.3 ป่าสงวนร้อยละ 45.8 ปัจจุบันสภาพป่ากําลังเสื่อมโทรม เพราะถูกบุกรุก
ทําลายจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและอื่นๆ 
 
2.2 เขตการปกครอง  

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แบ่งเขตการปกครอง ดูรูปที่ 2.1 ดังนี้  
2.2.1 การบริหารราชการส่วนกลาง มีหน่วยงาน ราชการส่วนกลางที่ต้ังอยู่ในจังหวัดจํานวน 49 

หน่วยงาน  
2.2.2 การบริหารราชการส่วนภูมิภาค มีหน่วยงานราชการที่ต้ังอยู่ในจังหวัดจํานวน 28 หน่วยงาน 

แบ่งการปกครองออกเป็น 8 อําเภอ 48 ตําบล 388 หมู่บ้าน การแบ่งการปกครองระดับอําเภอจะเรียงจาก
เหนือลงใต้ ดังนี้ อําเภอหัวหิน อําเภอปราณบุรี อําเภอสามร้อยยอด อําเภอกุยบุรี อําเภอเมืองฯ อําเภอทับ
สะแก อําเภอบางสะพาน และอําเภอบางสะพานน้อย 

2.2.3 การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นมี 
• องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง  
• เทศบาล 15 แห่ง  
• หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 8 แห่ง 
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รูปที่ 2.1 แสดงพื้นที่ทําการศึกษา และเขตปกครองในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 

2.3 ประชากร  
ณ ธันวาคม 2553 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีประชากรรวมทั้งสิ้น 509,134 คน เป็นชาย 255,584 

คน เป็นหญิง 253,550 คน สําหรับอําเภอที่มีประชากรมากที่สุด ได้แก่ อําเภอหัวหิน มีจํานวน 93,665 คน 
รองลงมา ได้แก่ อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ มีจํานวน 87,950 คน 
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 ตารางที่ 2.1 แสดงประชากรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จําแนกรายอําเภอ-เทศบาล ณ ธันวาคม 2553 
 

ลําดับที่ พ้ืนที่ 
จํานวนประชากร จํานวน

บ้าน 
(หลัง) ชาย หญิง รวม 

 
จังหวัดประจวบคีรีขนัธ ์ 255,584 253,550 509,134 202,731

1 อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ 43,304 44,646 87,950 32,688 

2 อําเภอกุยบุรี 20,625 21,318 41,943 12,912 

3 อําเภอทับสะแก 23,509 24,224 47,733 14,523 

4 อําเภอบางสะพาน 36,146 36,334 72,480 26,640 

5 อําเภอบางสะพานน้อย 18,302 18,075 36,377 13,581 

6 อําเภอปราณบุรี 41,584 34,648 76,232 30,561 

7 อําเภอหัวหิน 48,053 49,734 97,787 56,510 

8 อําเภอสามร้อยยอด 24,061 24,571 48,632 15,316 

  ที่มา : เว็บไซต์กรมการปกครอง/การให้บริการสถิติและขอ้มูล/จํานวนประชากรและบ้าน 

2.4 สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีลักษณะพื้นที่ เรียวยาวจากเหนือจรดใต้ ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพ

เกษตรกรรม ประมง เหมืองแร่ และป่าไม้ โดยพ้ืนที่ส่วนใหญ่ 2 ใน 3 จะทําการเกษตร คือปลูกสับปะรด 
มะพร้าวและอ้อย แหล่งน้ําที่สําคัญ ได้แก่ เขื่อนปราณบุรี เขื่อนยางชุม และเขื่อนคลองบึง  

การประมงน้ําเค็ม เนื่องจากภูมิประเทศด้านตะวันออกทุกอําเภอติดกับชายฝั่งทะเล อาชีพประมง
หลักคือจับปลาและปลาที่สําคัญทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ปลาทู และปลาลัง นอกจากนี้ยังมีอาชีพจัดให้มีการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําอีกด้วย  

เกษตรกรของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพการเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพเสริม 
ควบคู่กับการประกอบอาชีพเกษตรอื่น ๆ และมีแนวโน้มจะประกอบอาชีพการเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพหลัก 
โดยเฉพาะการเลี้ยงโคนมและโคขุน 
 
2.5 การสาธารณูปโภค  

การให้บริการสาธารณูปโภค ส่วนมากอยู่ในเมือง ในเขตชนบทกันดารที่ห่างออกไป ยังไม่สามารถ 
ให้บริการได้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน การสาธาณูปโภคท่ีสําคัญของจังหวัด มีดังนี้  

2.5.1 การประปา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีการประปาส่วนภูมิภาคสาขา จํานวน 4 สาขา ได้แก่ 
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี การประปาส่วน
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ภูมิภาคสาขากุยบุรี และการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน ซึ่งได้ให้บริการตามอําเภอต่าง ๆ ครบทุก
อําเภอ  

2.5.2 การไฟฟ้า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีไฟฟ้าของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สามารถให้บริการ
ไฟฟ้า ให้แก่ราษฎรได้ครอบคลุมทุกตําบล  

2.5.3 การติดต่อสื่อสาร ระบบการติดต่อสื่อสารของจังหวัด มีดังนี้  

• ที่ทําการไปรษณีย์โทรเลข 14 แห่ง  
• ชุมสายโทรศัพท์ 4 แห่ง  
• สถานีวิทยุกระจายเสียง 6 แห่ง  
• สถานีโทรทัศน ์4 แห่ง  
• หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 5 ฉบับ  

2.6 การคมนาคม  
ทางรถยนต์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) เป็น

เส้นทางคมนาคมสายหลัก ผ่านจังหวัดและเป็นเส้นทางของรถยนต์โดยสารสู่ภาคใต้ สําหรับรถยนต์โดยสาร
มีทั้งธรรมดาและปรับอากาศ  

ทางรถไฟ รถไฟสายใต้ทุกขบวนจะต้องผ่านจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทั้งขบวนขึ้นและล่อง มีความ
สะดวกในการเดินทางไปยังกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดใกล้เคียง  

ทางน้ํา สภาพพื้นที่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้านตะวันออก ติดกับเป็นแนวชายทะเลด้านอ่าว
ไทยตลอดแนว ทําให้การเดินทางทางน้ํามีความสะดวกอีกทาง 

ทางอากาศ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีสนามบิน 2 แห่ง คือ  
2.6.1 ท่าอากาศยานหัวหัน (สนามบินบ่อฝ้าย) ของกรมการบินพาณิชย์ อําเภอหัวหิน  
2.6.2 สนามบนิกองบิน 53 ของกองทัพอากาศ อ่าวมะนาว อําเภอเมืองฯ  
ซึ่งสนามบินทั้งสองแห่ง จะใชใ้นกิจการทหารหรือในกรณีมคีวามจําเป้นในการเดินทางเร่งด่วนของ

บุคคลสําคญัของประเทศ 
 

2.7 ลักษณะภูมิประเทศ 
ลักษณะโดยทั่วไป ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีความลาดเอียงจากทิศตะวันตก ซึ่งเป็นเทือกเขา

ตะนาวศรี อันเป็นเทือกเขากั้นระหว่างพรมแดนไทย กับสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่าไปทางด้านตะวันออก 
ซึ่งเป็นอ่าวไทย และมีเทือกเขาและภูเขากระจัดกระจายทั่วไป ทั้งบริเวณชายฝั่งทะเล และบริเวณส่วนกลาง
ของพื้นที่จังหวัด เทือกเขาที่สําคัญ ได้แก่ เทือกเขาสามร้อยยอด ซึ่งมีความสูงโดยเฉลี่ยของเทือกเขาด้าน
ตะวันออก ประมาณ 750 เมตร เหนือระดับน้ําทะเลสูงสุด 1,215 เมตร ตํ่าสุด 306 เมตร ส่วนความสูงจาก
ระดับน้ําทะเลแถบชายฝั่งตะวันออกโดยเฉลี่ยประมาณ 1-5 เมตร จะเห็นได้ว่าพ้ืนที่มีความลาดชันค่อนข้าง
สูง (ดูรูปที่ 2.2) ดังนั้นจึงเกิดมีลําห้วยกระจัดกระจายทั่วไปในพื้นที่ด้านฝั่งตะวันออกติดกับอ่าวไทย มีเกาะ
จํานวน 17 เกาะ เกาะที่มีประชาชนอาศัยอยู่ ได้แก่ เกาะจาน และเกาะทะลุ ทางด้านทิศตะวันตกของ
จังหวัด เป็นแนวเขตจังหวัดติดต่อกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ไม้ที่สําคัญได้แก่ ไม้ยาง ไม้ยูงไม้ตะแบก 
ไม้ตะเคียน ไม้จําปา ไม้นาคบุตร เป็นต้น 
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รูปที่ 2.2  แสดงลักษณะภูมิประเทศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
(ที่มา : ภาพจากกรมทรัพยากรน้ําบาดาล) 
 

2.8 ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะอากาศ โดยทั่วไปไม่ร้อนไม่หนาวจนเกินไป ความช้ืนอากาศปานกลาง เนื่องจากอยู่ใกล้

ทะเล ความช้ืนโดยเฉลี่ยประมาณ ร้อยละ 77  อุณหภูมิสูงสุดประมาณ 33.1 องศาเซลเซียส ตํ่าสุดประมาณ 
19.6 องศาเซลเซียส ในบางปีจะได้รับอิทธิพลจากพายุโซนร้อน ซึ่งก่อตัวในทะเลจีน แล้วเคลื่อนเข้าสู่
ประเทศไทยทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก กับมีความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลง
มาเป็นระลอก ๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดสภาวะฝนปริมาณมากในเดือนตุลาคม โดยปกติจะมีลมพัดผ่านทุกฤดูกาล 
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ในฤดูหนาวจะพัดมาจากทางทิศเหนือ และตะวันออกเฉียงเหนือ และเปลี่ยนเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้ในฤดู
ร้อน  

ฤดูกาล  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มี 3 ฤดู ได้แก่  
ฤดูร้อน เริ่มต้ังแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ – กลางเดือนพฤษภาคม  
ฤดูฝน เริ่มต้ังแต่กลางเดือนพฤษภาคม – กลางเดือนตุลาคม  
ฤดูหนาว เริ่มต้ังแต่กลางเดือนตุลาคม - กุมภาพันธ์  

พ้ืนที่ที่มีโอกาสฝนตกมากเกินกว่า 120 วัน/ปี ได้แก่ พ้ืนที่อําเภอทับสะแก อําเภอบางสะพาน และ
อําเภอสามร้อยยอด อําเภอปราณบุรี อําเภอเมืองฯ และอําเภอหัวหิน  

 
2.9 ทรัพยากรป่าไม้ 

สภาพพื้นที่ของจังหวัดด้านทิศตะวันตกมีลักษณะเป็นเทือกเขาสูง พ้ืนที่ป่าไม้ส่วนใหญ่อยู่ทางด้าน
ตะวันตกของจังหวัดและพื้นที่ด้านทิศตะวันออกเป็นป่าชายเลน รวมพ้ืนที่ป่าทั้งสิ้น 3,118.09 ตาราง
กิโลเมตร หรือ 1,948,807.50 ไร่ (48.92%ของพื้นที่จังหวัด) ชนิดของป่าประกอบด้วย ป่าดิบช้ืน ป่าดิบแล้ง 
และป่าเบญจพรรณ เป็นป่า 1 – 3 ผืนใหญ่ติดต่อกัน ต้ังแต่อําเภอหัวหินถึงอําเภอบางสะพานน้อย พรรณไม้
มีค่าทางเศรษฐกิจหลายชนิด เช่น มะค่าโมง ชิงชัน แดง ยาง ไม้จันทร์ และไม้เกด ซึ่งเป็นไม้ประจําจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 

 
2.10 แหล่งน้าํ 

แหล่งน้ําธรรมชาติ ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีแม่น้ํา ห้วย คลอง ลําธาร จํานวน 266 สาย ซึ่ง
ในจํานวน 266 สายที่สามารถมีน้ํากักเก็บใช้ในฤดูแล้ง 251 สาย มีหนองบึง 67 แห่ง มีน้ําพุ น้ําซับ 14 แห่ง 
แม่น้ําธรรมชาติส่วนใหญ่เป็นแม่น้ําสายสั้น ๆ จะมีน้ํามากในช่วงฤดูฝน แหล่งน้ําธรรมชาติที่สําคัญในจังหวัด 
มี แม่น้ําปราณบุรี ห้วยสามพันนาม คลองกุย คลองบางนางรม คลองบางสะพาน คลองกรูด สําหรับแหล่ง
น้ําใต้ดินจะมีปริมาณไม่มาก และประชาชนจะขุดเจาะขึ้นมาใช้เพื่อการเกษตรส่วนตัวเท่านั้น 
 
2.11 ทรัพยากรดนิและแร่ธาต ุ

กรมทรัพยากรธรณี แบ่งวัตถุต้นกําเนิดและลักษณะการเกดิของดินได้ 3 ประเภท 
ก. ดินที่เกิดจากตะกอนนํ้ากร่อยน้ําทะเล มาตกทับถมทําใหเ้กิดเป็นพื้นที่ราบ ดินเป็นดินเหนียว

ส่วนบริเวณริมชายฝั่งทะเลที่น้ําทะเลพัดทรายมากองไว้เกิดเป็นหาดทราย ดินจะเป็นดินทราย หรือทรายปน
เปลือกหอยทะเล 

ข. ดินที่เกิดจากตะกอนน้ําพัดมาอาจจะเป็นตะกอนลําน้ําหรือตะกอน ที่น้ํา พัดมาจากที่สูงมา
ตกตะกอนบริเวณข้างล่าง ลักษณะพื้นที่ราบสองฝั่งแม่น้ํา หรือพื้นที่ค่อนข้างเรียบ คือพื้นที่ที่เป็นลูกคลื่น
ลอนลาดกึ่งลอนชัน ส่วนใหญ่ดินจะเป็นทรายถึงดินร่วนปนทรายอาจจะมีดินเหนียวเป็นบางจุด 

ค. ดินที่เกิดจากการสลายตัวอยู่กับที่ของดินเนื้อหยาบ ได้แก่ หิน ทราย หรือหินแกรนิตทําให้เกิด
ดินเป็นดินทราย หรือดินค่อนข้างเป็นทราย พบในบริเวณพื้นที่ใกล้ภูเขาสําหรับแร่ธาตุมีสําคัญที่สามารถ
นํามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศได้แก่ แร่ควอทซ์หินปูนเพื่อการก่อสร้าง เหล็ก แกรนิต และ
โพแทสเซียมเฟลด์สปาร์ 
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บทที่ 3 

ข้อมูลการประปาสว่นภมูิภาคสาขาประจวบคีรขีันธ์ 
 
3.1 ข้อมูลทั่วไป 

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์ ต้ังอยู่เลขที่ 58 ถนนประจวบคีรีขันธ์ ตําบล
ประจวบคีรีขันธ์ อําเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดูรูปที่ 3.1 มีสถานีจ่ายน้ํา จํานวน 1 แห่ง คือสถานี
จ่ายน้ําคลองวาฬ ณ เดือนกรกฎาคม 2554 มีผู้ใช้น้ําจํานวน 11,849 คน กําลังผลิตที่ใช้งาน 14,400 ลบ.ม./วัน 
พ้ืนที่การให้บริการ ประมาณ 17 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมในเขตเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ เทศบาล
ตําบลคลองวาฬและชุมชนรอบนอก 
 

 
รูปที่ 3.1  แสดงที่ต้ังสังเขปของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์ 
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รูปที่ 3.2 แสดงสํานักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์ 
 
3.2 ระบบประปา 

สํานักงานประปาประจวบคีรีขันธ์ เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2505 และเปิดดําเนินการเมื่อวันที่ 1 
เมษายน 2506 สังกัดกรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย เดิมมีกําลังผลิตเพียง 20 ลบ.ม./ชม. ใช้แหล่งน้ํา
ดิบจากคลองบ้านบึง ต่อมาได้รับการปรับปรุงขยายกําลังผลิต ตามลําดับดังนี้ 
 พ.ศ. 2511  ปรับปรุงครั้งที่ 1 เพิ่มกําลังผลิตอีก 80 ลบ.ม./ชม. หรือ 1,920 ลบ.ม./วัน 
 พ.ศ. 2518  ปรับปรุงครั้งที่ 2 เพิ่มกําลังผลิตอีก 200 ลบ.ม./ชม. หรือ 4,800 ลบ.ม./วัน 
 พ.ศ. 2536  ปรับปรุงครั้งที่ 3 เพิ่มกําลังผลิตอีก 400 ลบ.ม./ชม. หรือ 9,600 ลบ.ม./วัน 

ใช้แหล่งน้ําดิบจากอ่างเก็บน้ําคลองบึง และยกเลิกระบบผลิตเดิม 20 ลบ.ม./วัน 
ที่ใช้งานมาตั้งแต่เริ่มดําเนินการ 

ปัจจุบันมีกําลังผลิตรวม 680 ลบ.ม./ชม. หรือ 16,320 ลบ.ม./วัน บริเวณสํานักงานประปา
ประจวบคีรีขันธ์ ประกอบด้วยโรงกรองน้ําขนาด 20 (ยกเลิกแล้ว) 80 200 และ 400 ลบ.ม./ชม. และมี
สถานีจ่ายน้ําอีก 1 แห่ง คือสถานีจ่ายน้ําคลองวาฬ  
 
3.3 ระบบน้ําดิบ 

เดิม กปภ.สาขาประจวบคีรีขันธ์ใช้น้ําดิบจากคลองบึง โดยมีสถานีสูบน้ําแรงต่ําต้ังอยู่ที่บริเวณบ้าน
บึง มีท่อ A/C ∅ 300 มม. เป็นท่อน้ําดิบไปยังโรงกรองน้ํา ซึ่งต้ังอยู่บริเวณสํานักงานประปา แต่เนื่องจากน้ํา
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ดิบจากคลองบึงมีปัญหาเรื่องคุณภาพ และปริมาณจึงได้ย้ายมาใช้น้ําดิบที่อ่างเก็บน้ําคลองบึง โดยใช้แพลอย 
และใช้ท่อ A/C ∅ 500 มม. เป็นท่อน้ําดิบไปยังโรงกรองน้ํา  
 
3.4 ระบบผลิต 

ปัจจุบัน กปภ.สาขาประจวบคีรีขันธ์มีระบบผลิตต้ังอยู่บริเวณเดียวกับสํานักงานประปา โดยมีระบบ
ผลิตจํานวน 3 ชุด ได้แก่ระบบผลิตขนาด 80 ลบ.ม./ชม. ขนาด 200 ลบ.ม./ชม. และขนาด 400 ลบ.ม./ชม. 
มีถังน้ําใส 3 ชุด ขนาด 2,700 ลบ.ม. ขนาด 1,500 ลบ.ม. และขนาด 500 ลบ.ม.   
 
3.5 ระบบจ่าย 

ปัจจุบัน ที่บริเวณสํานักงานประปา จ่ายน้ําด้วยการสูบอัดจากเครื่องสูบน้ําและใช้หอถังสูง ขนาด 
250 ลบ.ม. ส่งน้ําบริการให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองฯ และบริเวณชุมชนใกล้เคียง และบริเวณสถานี
จ่ายน้ําคลองวาฬ จ่ายน้ําโดยใช้หอถังสูง ขนาด 120 ลบ.ม. ส่งน้ําบริการให้ประชาชนในเขตเทศบาลตําบล
คลองวาฬและบริเวณชุมชนใกล้เคียง โดยส่วนใหญ่เป็นท่อ PVC มีความยาวท่อทุกชนิดทั้งหมด ประมาณ 
218 กิโลเมตร 
 
3.6 ปริมาณน้ําผลิตจ่าย น้ําจําหน่ายและน้ําสูญเสีย 

ณ เดือนกรกฎาคม 2554 กปภ.สาขาประจวบคีรีขันธ์ (ดูรูปที่ 3.4) มีเป้าหมายน้ําผลิตจ่ายสะสม 
3.25 ล้านลูกบาศก์เมตร มีน้ําผลิตจ่ายสะสม 2.81 ล้านลูกบาศก์เมตร น้อยกว่าเป้าหมาย 0.44 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 13.54 มีเป้าหมายน้ําจําหน่ายสะสม 2.89 ล้านลูกบาศก์เมตร น้ําจําหน่ายที่
เกิดจริงสะสม 2.49 ล้านลูกบาศก์เมตร  น้อยกว่าเป้าหมาย 0.40 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 13.84 
มีเป้าหมายน้ําสูญเสียร้อยละ 10.90 แต่มีน้ําสูญเสียเกิดจริง 11.40 มากกว่าเป้าหมาย 0.50 หรือคิดเป็นร้อย
ละ 4.59 
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 รูปที่ 3.3  แสดงผังระบบผลิต และระบบจา่ยน้ําของ กปภ.สาขาประจวบคีรีขันธ์ 
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รูปที่ 3.4  แสดงปริมาณน้ําสูญเสียรายเดือน 

 
3.7 ผลการดําเนินงาน 

ณ เดือนกรกฎาคม 2554 กปภ.สาขาประจวบคีรีขันธ์ มีเป้าหมายค่าน้ําจําหน่ายสะสม 36.46 ล้าน
บาท มีค่าน้ําจําหน่ายสะสม 37.36 ล้านบาท มากกว่าเป้าหมาย 0.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.47 มี
เป้าหมายค่าใช้จ่ายสะสม 14.18 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายเกิดจริงสะสม 16.31 ล้านบาท มากกว่าเป้าหมาย 
2.13 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.02 และมีเป้าหมาย EBITDA สะสม 29.80 ล้านบาท EBITDA เกิดจริง
สะสม 25.34 ล้านบาท น้อยกว่าเป้าหมาย 4.46 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.97 
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รูปที่ 3.5 แสดงกราฟผลการดําเนินงาน แยกเป็นรายเดือน 
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รูปที่ 3.6 แสดงกราฟผลการดําเนินงาน สะสมรายเดือน 
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3.8 ปัญหาภัยแล้ง และการแก้ปัญหาของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์ 
โดยปกติ กปภ.สาขาประจวบคีรีขันธ์ ใช้น้ําดิบจากอ่างเก็บน้ําคลองบึง ความจุกักเก็บ 22.2 ล้าน 

ลบ.ม. ซึ่งก่อสร้างโดยกรมชลประทาน สูบน้ําดิบจากแพลอย และมีท่อ A/C ∅ 500 มม. เป็นท่อน้ําดิบสูบ
ส่งไปยังโรงกรองน้ํา บริเวณสํานักงานฯ แต่ในช่วงปี พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา ปริมาณน้ําที่ดิบในอ่างเก็บน้ํา
คลองบึงได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง เกิดภาวะฝนทิ้งช่วงมีปริมาณน้ําไหลเข้าสู่อ่างเก็บน้ําคลองบึงน้อย จนกระทั่ง
ในปี พ.ศ. 2553 ปริมาณน้ําได้ลดลงจนส่งผลให้ปริมาณน้ําดิบไม่เพียงผลิตน้ําประปาในช่วงฤดูแล้ง กปภ.
ต้องบริหารจัดการการให้บริการโดยการจ่ายน้ําเป็นช่วงเวลา ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2554 กปภ. จึงได้จัดสรร
งบประมาณจํานวน 130 ล้านบาท เพื่อดําเนินการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า (ดูรูปที่ 3.7) ดังนี้ 

1. ก่อสร้างวางท่อน้ําดิบ และติดต้ังเครื่องสูบน้ําจากโรงสูบน้ําแรงต่ํา กปภ.สาขากุยบุรี ซึ่งรับน้ํา
จากอ่างเก็บน้ํายางชุม โดยวางท่อตามถนนทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) และประสานเข้ากับท่อ
น้ําดิบเดิม A/C ∅ 500 มม. บริเวณ บ้าน กม. 5 ทําให้สามารถเพิ่มน้ําดิบได้จํานวน 300 ลบ.ม./ชม. และ
แล้วเสร็จต้ังแต่เดือนเมษายน 2554 ที่ผ่านมา 

2. เจาะบ่อบาดาล จํานวน 4 บ่อ บริเวณสถานีสูบน้ําแรงต่ําบ้านบึง และติดต้ังเครื่องสูบน้ําพร้อม
วางท่อน้ําดิบประสานเข้ากับท่อน้ําดิบเดิม A/C ∅ 300 มม. ทําให้สามารถเพิ่มน้ําดิบได้ประมาณ 80 ลบ.
ม./ชม.  

3. ปรับปรุงระบบสูบน้ําดิบจากคลองบึง บริเวณสถานีสูบน้ําแรงต่ําบ้านบึง และติดต้ังเครื่องสูบน้ํา 
ทําให้สามารถเพิ่มน้ําดิบในช่วงเวลาเร่งด่วนได้ประมาณ 100 ลบ.ม./ชม.  

อย่างไรก็ตามแม้ว่า กปภ. จะทําการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ําดิบแล้ว โดยหาแหล่งน้ําดิบแห่ง
ใหม่แทนอ่างเก็บน้ําคลองบึงที่ไม่มีน้ําดิบ แต่ก็ยังทําให้ กปภ.สาขาประจวบคีรีขันธ์ไม่สามารถจ่ายน้ําได้เต็ม
เวลา ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้จึงต้องการจะหาปริมาณน้ําดิบเพิ่มเติม เพื่อให้ กปภ.สาขาประจวบคีรีขันธ์
สามารถจ่ายน้ําได้เต็มเวลา อีกทั้งยังเป็นการรักษาภาพลักษณ์ กปภ. ด้วย 
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 รูปที่ 3.7  แสดงผังการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ําดิบของกปภ.สาขาประจวบคีรีขันธ์ในฤดูแล้ง                
            ปี พ.ศ. 2554 
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บทที่ 4 

สภาพอตุุนิยมวิทยา อุทกวิทยา และอทุกธรณีวิทยา 
 
4.1 สภาพอุตุนิยมวิทยา 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์อยู่ภายใต้อิทธิพลของมรสุมที่พัดประจําเป็นฤดูกาล 2 ชนิดคือ 1) มรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นลมจากทิศตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่านมหาสมุทรอินเดีย จึงพาเอาไอน้ําและความชุ่มช้ืน
มาสู่ประเทศไทยระหว่างกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคมทําให้มีฝนตกชุกทั่วไป 2) มรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือหรือฤดูหนาว เป็นลมจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นลมเย็นและแห้งจากประเทศ
จีนพัดปกคลุมประเทศไทยระหว่างกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ทําให้จังหวัดนี้มีอากาศเย็นลง 
และมีฝนต่อเนื่องในระยะหนึ่งช่วงเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน  

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ต้ังอยู่ในภาคใต้และติดกับทะเล ลักษณะอากาศในแต่ละฤดูกาลจึงไม่
แตกต่างกันมากนัก แต่สามารถแบ่งออกเป็น 3 ฤดูกาลดังนี้  

ฤดูร้อน เริ่มประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม อย่างไรก็ตามจังหวัดประจวบ-
คีรีขันธ์อยู่ใกล้ทะเลจึงไม่ร้อนมากนัก เพราะได้รับกระแสลมและไอน้ําทําให้อากาศคลายความร้อนลงไปมาก  

ฤดูฝน เริ่มประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ซึ่งได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยและยังมีร่องความกดอากาศต่ําพาดผ่านภาคใต้เป็นระยะ ๆ ในช่วง
เดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายนซึ่งเป็นระยะแรกที่ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทย 
ทําให้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จะยังคงมีฝนชุกต่อเนื่องจนถึงเดือนธันวาคมฝน  

ฤดูหนาว เริ่มต้ังแต่กลางเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัด
ปกคลุมประเทศไทย ทําให้อุณหภูมิลดลงทั่วไปและมีอากาศหนาวเย็นเป็นครั้งคราว โดยอุณหภูมิจะลดลง
ตํ่าสุดในเดือนธันวาคมและมกราคม แต่เนื่องจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อยู่ด้านชายฝั่งตะวันออกของภาคใต้
อุณหภูมิจึงลดลงเพียงเล็กน้อย และตามชายฝั่งจะมีฝนตกทั่วไป  
 
 อุณหภูมิ  
 เนื่องจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีพ้ืนที่อยู่ติดกับทะเล อุณหภูมิระหว่างฤดูกาลและกลางวัน
กลางคืนจึงไม่แตกต่างกันมากนัก อุณหภูมิโดยเฉลี่ยในฤดูร้อนจึงไม่สูงมากและอากาศไม่ร้อนจัด ส่วนฤดู
หนาวอากาศจะมีอากาศเย็นได้บางครั้ง สถิติค่าเฉลี่ยอุณหภูมิ 30 ปีย้อนหลัง (ต้ังแต่ พ.ศ.2504 – 2533) ณ 
สถานีอุตุนิยมวิทยาประจวบคีรีชันธ์ ประกอบด้วย อุณหภูมิตํ่าสุด 19.60 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 
33.10 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 27 องศาเซลเซียส 
ที่มา : สถิติอุณหภูมิค่าเฉลีย่ 30 ปีย้อนหลัง (ต้ังแต่ พ.ศ.2504 – 2533) โดยกรมอุตุนิยมวิทยา เมือ่วันที่ 19 
กันยายน 2554 
 
 ปริมาณน้ําฝน 
 ปริมาณน้ําฝนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ศึกษาจากข้อมูลสถานีวัดน้ําฝนของกรมอุตุนิยมวิทยา 
โดยนําข้อมูลน้ําฝนรายเดือน ต้ังแต่ พ.ศ. 2533 – 2552 ( 20 ปี) ของสถานีอุตุนิยมวิทยาประจวบคีรีขันธ์  
อ. เมือง จ. ประจวบคีรีขันธ์ มาศึกษา สรุปได้ว่า ค่าปริมาณน้ําฝนรายปีเฉลี่ย 1,098.6 มิลลิเมตร เป็น
ปริมาณน้ําฝนในช่วงฤดูฝน (พฤษภาคม – ตุลาคม) ดังรูปที่ 4.1 ประมาณ 774.7 มิลลเิมตร (คิดเป็นร้อยละ 
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70.52 ของปริมาณน้ําฝนทั้งปี) และเป็นปริมาณน้ําฝนในชว่งฤดูแล้ง (พฤศจิกายน – เมษายน) ดังรูปที่ 4.2
ประมาณ 323.9 มิลลิเมตร (คิดเป็นร้อยละ 29.48 ของปริมาณน้ําฝนทัง้ปี) และปริมาณน้ําฝนทั้งปีต้ังแต่ปี 
พ.ศ. 2533 – 2552 ดังรูปที่ 4.3 

 

 
รูปที่ 4.1  ปรมิาณน้ําฝนในชว่งฤดูฝน (พ.ค.–ต.ค.) ต้ังแต่ พ.ศ. 2533–2552 อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
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ปริมาณนํ้าฝนในช่วงฤดูฝน (เดือน พ.ค. - ต.ค.) ตัง้แต่ พ.ศ. 2533 - 2552
     อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
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รูปที่ 4.2  ปรมิาณน้ําฝนในชว่งฤดูแล้ง (พ.ย. - เม.ย.) ต้ังแต่ พ.ศ. 2533 - 2552 อ.เมือง  

จ.ประจวบคีรีขันธ์  
 

 
 รูปที่ 4.3  ปรมิาณน้ําฝนรวมทั้งปี  ต้ังแต่ พ.ศ. 2533 - 2552 อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์  
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ปริมาณนํ้าฝนในช่วงฤดูแล้ง (เดือน พ.ย. - เม.ย.) ตั้งแต่ พ.ศ. 2533 - 2552
     อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
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4.2 สภาพทางอุทกวิทยา  
 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีแม่น้ําส่วนใหญ่เป็นสายสั้นๆ ไหลจากทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออก ลง
สู่ทะเลอ่าวไทย เรียงลําดับจากเหนือลงใต้ ได้ดังต่อไปนี้ 

− แม่น้ําปราณบุรี อ.ปราณบุรี  จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
− แม่น้ํากุยบุร ี อ.กุยบุรี  จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
− คลองหว้าโทน  อ.เมือง  จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
− ห้วยทราย  อ.เมือง  จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
− คลองหินจวง  อ.เมือง  จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
− ห้วยยาง  อ.ทับสะแก  จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
− แม่น้ําทับสะแก  อ.ทับสะแก  จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
− คลองจะกระ  อ.ทับสะแก  จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
− คลองอ่างทอง  อ.ทับสะแก  จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
− คลองกรูด  อ.บางสะพาน  จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
− คลองบางสะพานใหญ่  อ.บางสะพาน  จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
− คลองใหญ ่ อ.บางสะพานน้อย  จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
 

 ปริมาณน้ําทา่ 
 ปริมาณน้ําท่าเฉลี่ย และพื้นทีร่ับน้ําของสถานีวัดน้ําท่ากรมชลประทาน แสดงดังตารางที่ 4.1 และ
แผนภูมิสถิติปริมาณน้ําท่ารายปีของแต่ละสถานีวัดน้ําท่า แสดงในรูปที่ 4.4 – 4.13 
 
ตารางที่ 4.1 แสดงปริมาณน้ําท่าเฉลี่ยรายปี และพื้นที่รับน้ําของสถานีวัดน้ําท่ากรมชลประทาน 

 
 

  
 
 

ปริมาณนํ้าเฉล่ีย พ้ืนท่ีรับนํ้า
(ล้าน ลบ.ม.) (ตร.กม.)

สถานี  KY.3  แม่น้ํากุยบุรี  อ.กุยบุรี  จ.ประจวบคีรีขันธ์  2541 - 2552 102.45 537
สถานี  GT.8  คลองหว้าโทน  อ.เมือง  จ.ประจวบคีรีขันธ์ 2540 - 2552 10.68 44
สถานี  GT.15  ห้วยทราย  อ.เมือง  จ.ประจวบคีรีขันธ์ 2540 - 2552 5.46 25
สถานี  GT.16  คลองหินจวง  อ.เมือง  จ.ประจวบคีรีขันธ์ 2540 - 2552 15.61 48
สถานี  GT.17  ห้วยยาง  อ.ทับสะแก  จ.ประจวบคีรีขันธ์ 2540 - 2552 16.38 48
สถานี  GT.9  แม่น้ําทับสะแก  อ.ทับสะแก  จ.ประจวบคีรีขันธ์ 2523 - 2552 30.50 125
สถานี  GT.18  คลองจะกระ  อ.ทับสะแก  จ.ประจวบคีรีขันธ์ 2530 - 2552 37.87 88
สถานี  GT.19  คลองอ่างทอง  อ.ทับสะแก  จ.ประจวบคีรีขันธ์  2536 - 2552 15.44 61
สถานี  GT.10  คลองกรูด  อ.บางสะพาน  จ.ประจวบคีรีขันธ์ 2531 - 2552 49.11 113
สถานี  GT.11  คลองใหญ่  อ.บางสะพานน้อย  จ.ประจวบคีรีขันธ์ 2523 - 2552 34.81 61

สถานี ช่วงข้อมูล
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รูปที่ 4.4 สถิติปริมาณน้ําท่ารายปี สถานี  KY.3 แม่น้ํากุยบุรี  อ.กุยบุรี  จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

  

 
รูปที่ 4.5  สถติิปริมาณน้ําท่ารายปี สถานี  GT.8  คลองหว้าโทน  อ.เมือง  จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
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รูปที่ 4.6 สถิติปริมาณน้ําท่ารายปี สถานี GT.15 ห้วยทราย  อ.เมือง  จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

 

 
รูปที่ 4.7 สถิติปริมาณน้ําท่ารายปี สถานี  GT.16 คลองหินจวง  อ.เมือง  จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
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รูปที่ 4.8 สถิติปริมาณน้ําท่ารายปี สถานี  GT.17 ห้วยยาง  อ.ทับสะแก  จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

 

 
รูปที่ 4.9  สถติิปริมาณน้ําท่ารายปี สถานี  GT.9  แม่น้ําทับสะแก  อ.ทบัสะแก  จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
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รูปที่ 4.10 สถติิปริมาณน้ําท่ารายปี สถานี  GT.18  คลองจะกระ  อ.ทับสะแก  จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

 

 
รูปที่ 4.11 สถติิปริมาณน้ําท่ารายปี สถานี GT.19 คลองอา่งทอง  อ.ทับสะแก  จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
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รูปที่ 4.12  สถิติปริมาณน้ําท่ารายปี สถานี  GT.10  คลองกรูด  อ.บางสะพาน  จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

 

 
รูปที่ 4.13  สถติิปริมาณน้ําท่ารายปี สถาน ีGT.11 คลองใหญ่ อ.บางสะพานน้อย  จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 
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หมายเหตุ : ปี 2530 ไม่มีข้อมูล 
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ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้ําท่ารายปีเฉลี่ยกับขนาดพื้นที่รับน้ํา 
จากตารางที่ 4.1 สามารถหาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้ําท่ารายปีเฉลี่ยกับขนาดพื้นที่รับน้ําใน

พ้ืนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดังรูปที่ 4.14 ได้สมการความสัมพันธ์ ดังนี้ 
 

 
 รูปที่ 4.14 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้ําเฉลี่ยรายปีและพื้นที่รับน้ําสถานีต่างๆ 
 
   Qm  =   0.4382 x A0.9177           R2   =  0.8311 
 
  เมื่อ  Qm  =  ปริมาณน้ําท่ารายปีเฉลี่ย  (ล้านลูกบาศก์เมตร) 
   A     =  ขนาดพื้นที่รับน้ําฝน  (ตารางกิโลเมตร) 
 
 

 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้ํานองสูงสุดกับขนาดพื้นที่รับน้ําฝน  
จากการรวบรวมข้อมูลปริมาณน้ํานองสูงสุดที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งสํารวจโดย

กรมชลประทาน ดังตารางที่ 4.2 เมื่อนํามาหาความสัมพันธ์ระหว่าง ปริมาณน้ํานองสูงสุด กับขนาดพื้นที่รับ
น้ําฝน ดังรูปที่ 4.15 จะได้สมการ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 

ปริมาณน้ํา = 0.4382 x พ้ืนท่ีรับน้ํา0.9177
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ตารางที่ 4.2 แสดงปริมาณน้ําสูงสุดรายปี และพื้นที่รับน้าํของสถานีวัดน้ําท่ากรมชลประทาน 

 
 

 
 รูปที่ 4.15  ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้ําสูงสุดรายปีและพื้นที่รับน้ําสถานีต่างๆ  
 
   Qp   =  2.095 A1.0319  R2  =  0.8974 
 
  เมื่อ  Qp   =  ปริมาณน้ํานองสูงสุดเฉลี่ย (ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที) 
   A     =  ขนาดพื้นที่รับน้ําฝน (ตารางกิโลเมตร) 
 
 

ปริมาณนํ้าสูงสุด พ้ืนท่ีรับน้ํา
ลบ.ม./วินาที (ตร.กม.)

สถานี  KY.3  แม่น้ํากุยบุรี  อ.กุยบุรี  จ.ประจวบคีรีขันธ์  2541 - 2552 1,075.00 537
สถานี  GT.8  คลองหว้าโทน  อ.เมือง  จ.ประจวบคีรีขันธ์ 2540 - 2552 127.20 44
สถานี  GT.15  ห้วยทราย  อ.เมือง  จ.ประจวบคีรีขันธ์ 2540 - 2552 30.39 25
สถานี  GT.16  คลองหินจวง  อ.เมือง  จ.ประจวบคีรีขันธ์ 2540 - 2552 138.70 48
สถานี  GT.17  หว้ยยาง  อ.ทับสะแก  จ.ประจวบคีรีขันธ์ 2540 - 2552 117.88 48
สถานี  GT.9  แม่น้ําทับสะแก  อ.ทับสะแก  จ.ประจวบคีรีขันธ์ 2523 - 2552 256.00 125
สถานี  GT.18  คลองจะกระ  อ.ทับสะแก  จ.ประจวบคีรีขันธ์ 2530 - 2552 225.00 88
สถานี  GT.19  คลองอ่างทอง  อ.ทับสะแก  จ.ประจวบคีรีขันธ์  2536 - 2552 144.55 61
สถานี  GT.10  คลองกรูด  อ.บางสะพาน  จ.ประจวบคีรีขันธ์ 2531 - 2552 372.20 113
สถานี  GT.11  คลองใหญ่  อ.บางสะพานน้อย  จ.ประจวบคีรีขันธ์ 2523 - 2552 193.80 61

สถานี ช่วงข้อมูล

ปริมาณน้ําสูงสุดรายปี = 2.095 x พ้ืนท่ีรับน้ํา1.0319

R² = 0.8974
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รายงานศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ําดิบ ระยะเร่งด่วน                                                                                  บทที่ 4 
กปภ.สาขาประจวบคีรีขันธ์                                                                            สภาพอุตุนิยมวิทยา อุทกวิทยา และอุทกธรณีวิทยา 

 4-12                                          กองพัฒนาแหล่งน้ํา 

4.3 สภาพทางอุทกธรณีวิทยา 
สภาพทางอุทกธรณีวิทยา หมายถึงสภาพทางธรณีวิทยาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะการเกิด  การแผ่

กระจายตัว การไหลของน้ําบาดาล คุณภาพน้ําบาดาล ส่วนประกอบของหิน โครงสร้างทางธรณีวิทยาต่าง ๆ  
และอิทธิพบของสภาพแวดล้อมทางธรณีวิทยา เป็นต้น สภาพทางธรณีวิทยาเหล่านี้ นบัได้ว่าเป็นตัวกําหนด
คุณสมบัติต่าง ๆ ของหินเกี่ยวกับการเป็นแหล่งกักเก็บน้ําบาดาล หรือทีม่ักเรียกรวม ๆ  กันว่า  “คุณสมบัติ
ทางอุทกธรณีวิทยา” ของชั้นหิน ซึ่งที่สําคัญคือ คุณสมบัติในการกักเก็บน้ําและการจ่ายน้ํา  อนึ่งโดย
ธรรมชาติแล้ว ตะกอนหินรว่น และหินแข็งมีคุณลักษณะทางธรณีวิทยาที่แตกต่างกัน จึงส่งผลให้คณุสมบัติ
ต่าง ๆ ทางอุทกธรณีวิทยาของชั้นหินให้น้ําทั้งสองมีความแตกต่างกันออกไปด้วย ดังนั้น ในทางอุทก
ธรณีวิทยา หรือในทางวิชาการน้ําบาดาลจึงจําแนกหินให้น้าํ ออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ ตะกอนหินร่วน  
(Unconsolidated  Rocks) และหินแข็ง (Consolidated  Rocks) และจําแนกย่อยลงไปเป็นชนิดหรือหิน
ทางอุทกธรณีวิทยา (Hydrogeological  Units) หรือหน่วยหินให้น้ําต่าง ๆ อีกครั้ง เช่นเดียวกันกับการจัด
จําแนกหน่วยหินทางธรณีวิทยา (Geological  Units) โดยการจัดจําแนกหน่วยหินทางอุทกธรณีวิทยานี้
อาจจะสอดคล้องหรือไม่สอดคล้องกับการจัดจําแนกหน่วยหินทางธรณีวิทยาก็ได้ ทัง้นี้ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติ
ทางอุทกธรณีวิทยาเป็นสําคัญ 

พ้ืนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประกอบขึ้นด้วยหินชนิดต่าง ๆ หลายชนิด ทั้งที่เป็นตะกอนหินร่วนและ
หินแข็ง มีอายุแตกต่างกันไปตามเวลาทางธรณีกาล และมโีครงสร้างทางธรณีวิทยาที่เอื้ออํานวยต่อคุณสมบัติ
ในการเป็นแหล่งกักเก็บน้ําบาดาลปรากฏอยู่ทั่วไป เช่น รอยเลื่อน (Faults) รอยแตก (Fractures) รอยคด
โค้งรูปประทุน (Anticlines) และรอยคดโค้งรูปประทุนหงาย (Synclines) เป็นต้น ซึ่งจากแผนที่น้ําบาดาล
ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (รูปที่ 4.16) สามารถสรุปแหลง่น้ําบาดาลประเภทต่าง ๆ ได้ดังนี้   

4.3.1   แหล่งน้ําบาดาลในตะกอนหินร่วน 
แหล่งน้ําบาดาลในตะกอนหินร่วน ประกอบขึ้นด้วยตะกอนจําพวกกรวด ทราย ทรายแป้ง เศษหิน  

และดินเหนียว ซึ่งยังไม่สมานตัวหรือยังไม่จับตัวกัน โดยทั่วไปแล้วในแหล่งน้ําบาดาลประเภทนี้น้ําบาดาลจะ
ถูกกักเก็บอยู่ในช่องว่างระหว่างเม็ดตะกอนต่าง ๆ แต่อย่างไรก็ตาม ตะกอนดังกล่าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ส่วนที่เป็นชั้นกรวดทราย จะกักเก็บน้ําบาดาลไว้ได้มากหรือน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับคุณสมบัติต่าง ๆ ดังนี้ 

- ความหนาของชั้นตะกอน ถ้ามีความหนามากก็จะสามารถกักเก็บน้ําบาดาลไว้ได้มาก 
- การคัดขนาดของเม็ดตะกอน ถ้ามีการคัดขนาดดีก็จะกักเก็บน้ําบาดาลไว้ได้มาก 
- ลักษณะรูปร่างของเม็ดตะกอน ถ้ามีความกลมมนมากก็จะกักเก็บน้ําบาดาลไว้ได้มาก 

แหล่งน้ําบาดาลในตะกอนหินร่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สามารถจําแนกออกเป็นชนิดหินให้
น้ํา (Water Bearing Rocks) หรือหน่วยหินทางอุทกธรณีวิทยา (Hydrogeological Units) หรือ ช้ันน้ํา
บาดาล (Aquifers) ได้ 2 หน่วย ได้แก่ 

ก) ชั้นน้ําทรายชายหาด (Beach Sand Aquifer ; Qbs) ประกอบด้วย  ตะกอนทรายชายหาด
ซึ่งเกิดจากการสะสมตัวของทรายที่ถูกพัดพามาสะสมโดยคลื่นลมจากทะเล และแผข่ยายตัวเป็นแนวแคบ
ขนานชายฝั่งทะเลด้านทิศตะวันออกของพื้นที่  ซึ่งชั้นน้ําประเภทนี้จะมีความหนาประมาณ 5–8 ม.  ระดับ
น้ําบาดาลเปลี่ยนแปลงขึ้นกบัฤดูกาล กล่าวคือ  ในฤดูฝนระดับน้ําบาดาลจะอยู่ต้ืนจากผิวดิน  ในทางตรงกัน
ข้ามในฤดูแล้ง  ระดับน้ําบาดาลจะอยู่ลึกลงไปจากผิวดินมากกว่าในฤดูฝน  โดยทั่วไปให้ปริมาณน้าํตํ่ากว่า  
2 ลบ.ม./ชม. 
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ข) ชั้นน้าํที่ราบลุ่มน้ําหลากและตะกอนเศษหินเชิงเขา (Flood Plain Deposit and  
Colluvial Sediments Aquifer ; Qfd) ได้แก่ ช้ันตะกอนที่เกิดจากการพัดพาของทางน้ํา เช่น กรวด  
ทราย และดินเหนียว วางตัวเป็นชั้นสลับกัน เม็ดตะกอนมีความกลมมนสงู มีการคัดขนาดดี  และชั้นตะกอน
ที่ผุพังจากภูเขาที่อยู่ข้างเคียง จําพวก กรวด ทราย เศษหนิ และดินเหนยีว ซึ่งมีความคมและเหลี่ยมสูง การ
คัดขนาดไม่ดี แผ่ขยายตัวเป็นแนวยาว ขนานชายฝั่งทะเลด้านทิศตะวันออกของพื้นที่ ต้ังแต่ อ.หัวหิน  ถึง  
อ.บางสะพาน และพบในที่ราบลุ่มระหวา่งหุบเขาในเขต อ.หัวหิน ความลึกของชั้นน้ําบาดาลอยู่ในช่วง
ประมาณ 20 – 40  ม. โดยทั่วไปให้ปริมาณน้ํา 2 – 10 ลบ.ม./ชม. และบางแห่งอาจให้ปริมาณน้ํามากกว่า  
20  ลบ.ม./ชม. 

4.3.2   แหล่งน้ําบาดาลในตะกอนหินร่วนก่ึงแข็ง 
แหล่งน้ําบาดาลในตะกอนหินร่วนกึ่งแข็ง ประกอบขึ้นด้วยตะกอนหินร่วนกึ่งแข็งตัวอายุเทอร์เชียร ี 

(Tertiary Rocks) โดยช้ันน้ําตะกอนหินร่วนกึ่งแข็ง (Semi – consolidated Aquifer ; Tsc) ได้แก่  
ตะกอนหินร่วนกึ่งแข็งตัวอายุเทอร์เชียรี จําพวก หินดินดาน หินดินดานน้ํามัน และถ่านหินลิกไนต์ ซึ่งเป็น
ช้ันตะกอนหินร่วนที่บางส่วนแข็งตัวจากแรงกดอัด น้ําบาดาลจะถูกกักเก็บอยู่ภายในรอยแตก  รอยแยก  
รอยเลื่อน หรือรอยต่อระหว่างชั้นหิน ความลึกของชั้นน้ําบาดาลโดยเฉลี่ยอยู่ในช่วง 20 – 25  ม. โดยทั่วไป
ให้ปริมาณน้ํา 2 – 10 ลบ.ม./ชม. 

4.3.3   แหล่งน้ําบาดาลในหนิแข็ง 
แหล่งน้ําบาดาลในหินแข็ง ส่วนใหญ่น้าํบาดาลจะถูกกักเก็บอยู่ในช่องว่างของโครงสร้างต่าง ๆ 

ได้แก่ รอยแตก รอยแยก รอยเลื่อน รอยต่อระหว่างชั้นหิน โพรง หรือถ้ําในชั้นหิน และช่องว่างของชั้นหินผุ  
ปริมาณน้ําบาดาลจะมีน้อยหรือมากขึ้นอยู่กับขนาด และความต่อเนื่องกันของโครงสร้างที่มีอยู่ในชั้นหินนั้น 
ๆ กล่าวคือ ถ้าโครงสร้างมีขนาดใหญ่และต่อเนื่องกันดี ก็จะมีน้ําบาดาลกักเก็บอยู่มาก ในทางตรงกนัข้าม  
ถ้าโครงสร้างมีขนาดเล็กและไม่ค่อยต่อเนื่องกัน ก็จะมีน้ําบาดาลกักเก็บอยู่น้อยเป็นต้น โดยช้ันหินให้น้ําที่
เป็นหินแข็งของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  แบ่งออกได้ดังนี้ 

ก) ชั้นน้ําหินตะกอน (Clastic Sedimentary Aquifers) 
ช้ันน้ําหินตะกอนเนื้อผสมอายุไทรแอสซิก – จูแรสสิก (Triassic – Jurassic Clastic  
Sedimentary Aquifer ; Tr – Jlk) ประกอบด้วยหินตะกอน อายุไทรแอสซกิถึงจูแรส
สิกตอนต้น จําพวกหินทราย หินทรายแป้ง หินโคลน หินกรวดมน หินดินดาน และหินปูน
เนื้อดิน ความลึกของชั้นน้ําบาดาลเฉลี่ยอยู่ในช่วง 20 – 30 ม. โดยทั่วไปให้ปริมาณน้ํานอ้ย
กว่า  2 ลบ.ม./ชม. 

ข) ชั้นน้าํหนิตะกอนคาร์บอเนต (Carbonate Sedimentary Aquifers) 
• ช้ันน้ําหินปูนอายุเพอร์เมียน (Permian Limestone Aquifer ; Pc) ประกอบด้วยหินปูน  

ในกลุ่มหินราชบุรี จําพวก หินปูนเนื้อแน่น และหินปูนเนื้อโดโลไมต์ มีเชิร์ตเป็นโนดูลส์และ
เป็นชั้นแทรกสลับ น้ําบาดาลถูกกักเก็บอยู่ภายในช่องว่างตามรอยแตก  รอยแยก รอย
เลื่อน  ถ้ํา  โพรงหิน  และรอยต่อระหว่างชั้นหิน  ความลึกของชั้นน้ําบาดาลเฉลี่ยอยู่
ในช่วง  20 – 35  ม.  โดยทั่วไปให้ปริมาณน้ําน้อยกว่า  2 ลบ.ม./ชม. 
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• ช้ันน้ําหินปูนอายุออร์โดวิเชียน (Ordovician Limestone Aquifer ; Oc) ประกอบด้วย  
หินปูนในกลุ่มหินทุ่งสง จําพวกหินปูนเนื้อดิน หินปูนสีเทาและสีชมพ ู และหินปูนเนื้อโดโล
ไมต์  น้ําบาดาลถูกกักเก็บอยู่ภายในช่องว่างตามรอยแตก  รอยแยก  รอยเลื่อน  ถ้ํา  โพรง
หิน  และรอยต่อระหว่างชั้นหิน  ความลึกของชั้นน้ําบาดาลเฉลี่ยอยู่ในชว่ง  30 – 35  ม.  
โดยทั่วไปให้ปริมาณน้ําน้อยกว่า  2  ลบ.ม./ชม. 

ค) ชั้นน้ําหนิตะกอนกึ่งแปร  (Metasedimentary  Aquifers) 
ช้ันน้ําหินตะกอนกึ่งแปรอายุเพอร์เมียน – คาร์บอนิเฟอรัส  (Permian – Carboniferous  
Metasedimentary  Aquifer  ;  PCms) ประกอบด้วย หินตะกอนกึ่งแปรอายุเพอร์เมียน
ถึงคาร์บอนิเฟอรัสจําพวก หินโคลนปนกรวด หินดินดาน หินทราย และหิน ควอร์ตไซต์  
น้ําบาดาลถูกกักเก็บอยู่ภายในช่องว่างตามรอยแตก รอยแยก รอยเลื่อน และรอยต่อ
ระหว่างชั้นหิน ความลึกของชั้นน้ําบาดาลโดยเฉลี่ย อยู่ในช่วง  20 – 40  ม. โดยทั่วไปให้
ปริมาณน้ําน้อยกว่า  2  ลบ.ม./ชม.  และบางแห่งอาจให้ปริมาณน้ํา 10 – 20  ลบ.ม./ชม. 

ง) ชั้นน้ําหินแปร  (Metamorphic  Aquifer  ;  Emm  ) 
ประกอบไปด้วย หินแปรอายุพรีแคมเบรียนในกลุ่มหินลานสาง  และหินแปรอายุแคม
เบรียนในกลุ่มตะรุเตา  จําพวก  หินไนส ์ หินชีสต์  และหินแคลก ์– ซลิิเกต  น้ําบาดาลถูก
กักเก็บอยู่ภายในช่องว่างตามรอยแตก  รอยแยก  รอยเลือ่น  และรอยต่อระหว่างชั้นหิน  
ความลึกของชั้นน้ําบาดาลเฉลี่ยอยู่ในช่วง  20 – 30  ม.  โดยทั่วไปให้ปริมาณน้ําน้อยกว่า  
2  ลบ.ม./ชม. 

จ) ชั้นน้าํหินอคันี  (Igneous  Aquifers) 
• ช้ันน้ําหินภูเขาไฟ (Volcanic Aquifer; Vc)  ประกอบด้วย หินภูเขาไฟอายุครีเทเชียส

จําพวก หินไซอีไนต์ และไรโอไลต์ น้ําบาดาลถูกกักเก็บอยู่ในรอยแตก รอยแยก  รอยเลื่อน  
และชั้นหินผุ  ความลึกของชั้นน้ําบาดาลเฉลี่ยอยู่ในช่วง 20 – 30  ม. โดยทั่วไปให้ปริมาณ
น้ําน้อยกว่า  2  ลบ.ม./ชม. 

• ช้ันน้ําหินแกรนิต (Granitic Aquifer ; Gr) ประกอบด้วย หินแกรนิตอายุครีเทเชียสจาํพวก  
หินไบโอไทต์  –  ฮอร์นเบลนด์แกรนิต   หินมัสโคไวต์แกรนิต   หินทวัร์มาลีน  –  มัสโค
ไวต์แกรนิต  หินมัสโคไวต์  – ไบโอไทต์แกรนิต  ซึ่งน้ําบาดาลจะถูกกักเก็บอยู่ภายในรอย
แตก  รอยแยก  รอยเลื่อน  และชั้นหินผุ  ความลึกของชั้นน้ําบาดาลเฉลี่ยอยู่ในช่วง  25 – 
30  ม.  โดยทั่วไปให้ปริมาณน้ําน้อยกว่า  2  ลบ.ม./ชม. 

4.3.4   คุณภาพน้าํบาดาล 
ในการศึกษาสภาพอุทกธรณีวิทยาโดยทั่วไปนั้น  จําเป็นต้องพิจารณาถึงคุณภาพน้ําบาดาลอันเป็น

คุณสมบัติทีส่ําคัญอีกด้านหนึ่งควบคู่กันไปด้วยเสมอ  ซึ่งตามปกติแล้วคณุภาพน้ําโดยรวมมักจะใช้ค่าปริมาณ
สารที่ละลายทัง้หมด  (Total Dissolved Solids หรือ TDS) เป็นตัวกําหนดเกณฑ์มาตรฐานน้ําบาดาลที่จะ
ใช้บริโภคได้ ซึ่งตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2542) ได้กําหนดค่าปริมาณสารที่
ละลายทั้งหมดดังนี้ 
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-  ปริมาณสารที่ละลายทั้งหมดไม่เกินกว่า 600 มก./ล. เป็นเกณฑ์ที่เหมาะสมสําหรับน้ําบาดาลที่ใช้
บริโภคได้ 

-  ปรมิาณสารที่ละลายทั้งหมดเท่ากับ 1,200 มก./ล. เป็นเกณฑ์อนุโลมสงูสุดสําหรับน้ําบาดาลที่ใช้
บริโภคได้ 

ในแผนที่น้ําบาดาลของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้กําหนดมาตรฐานระดับคุณภาพน้ําบาดาลในกรณี
ที่ใช้ค่า  TDS  เป็นเกณฑ์พิจารณา  มีดังนี ้

น้อยกว่า  500  มก./ล.  จัดเป็นน้ําคุณภาพด ี
500  ถึง  1,500  มก./ล.  จัดเป็นน้ําคุณภาพปานกลาง 
มากกว่า  1,500  มก./ล.  จัดเป็นน้ําคุณภาพไม่ดี 
นอกจากนี้แล้ว  แร่ธาตุที่มบีทบาทต่อคุณภาพน้ําบาดาลอย่างสําคัญที่ควรกล่าวถึงโดยทั่วไป คือ  

เหล็ก  (Fe)  ความกระด้าง  (Hardness  as  CaCO3)  ความเค็มหรือคลอไรด์  (Cl)  และฟลูออไรด์  (F)   
 

4.4 ศักยภาพแหลง่น้ําบาดาล  
พ้ืนทีอําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ประกอบด้วยช้ันน้ําบาดาลที่เป็นตะกอนหินร่วน  และหินแข็ง  

โดยมากกว่า 50% ของพื้นที่เป็นชั้นน้ําบาดาลชนิดหินแข็ง  ช้ันน้ําบาดาลที่เป็นตะกอนหินร่วนที่สําคญั  คือ  
ช้ันน้ําที่ราบลุ่มน้ําหลากและตะกอนเศษหินเชิงเขา  ส่วนชั้นน้ําบาดาลที่เป็นหินแข็งประกอบด้วยช้ันน้ําหิน
ตะกอนกึ่งแปรอายุเพอร์เมียน – คาร์บอนิเฟอรัส  ช้ันน้ําหินปูนอายุเพอร์เมียน  และชั้นน้ําหินแกรนิตอายุ 
ครีเทเชียส  นอกจากนั้นยังมีแหล่งน้ําบาดาลระดับต้ืน เช่น ช้ันน้ําทรายชายหาดที่เป็นแหล่งน้ําสําคัญที่ใช้ใน
การอุปโภคบริโภค โดยรายละเอียดของชั้นน้ําบาดาลในแต่ละพื้นที่มีดังนี้ 

4.4.1 ชั้นน้าํทรายชายหาด 
พบแผ่กระจายตัวเป็นแนวแคบ ๆ เลียบชายฝั่งทะเล ในบริเวณ บ.ปากตะโก บ.ละลอง บ.ปาก

คลองเกลียว บ.คลองเก่า บ.บ่อนอก บ.คลองชายธง บ.หนองบุญยงค์ ต.บ่อนอก และ บ.ทุ่งมะเมา่ บ.คั่น
กระได ต.อ่าวน้อย 

ปริมาณการใหน้้ําของชั้นน้ํา น้อยกว่า 2 ลบ.ม./ชม. 
ความลึกของชั้นน้ําอยู่ในช่วง 5 – 8 ม. ระดับน้ําบาดาลลึกประมาณ 1 – 2 ม. จากผิวดิน 
คุณภาพน้ําบาดาลของชั้นน้ําโดยทั่วไปจะเค็มและมีปรมิาณสารละลายทีส่ําคัญ เช่น ปริมาณสารที่

ละลายทั้งหมด (TDS) มีค่าเกินกว่า 1,500  มก./ล. ปริมาณคลอไรด์ มีคา่เกินกว่า 600 มก/ล. และปริมาณ
ความกระด้างค่อนข้างสูง ปริมาณเหล็กของพื้นที่โดยทั่วไปอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน มีคา่ตํ่ากว่า 1.0 มก./ล.  
ยกเว้นบริเวณ บ.ทุ่งมะเม่า ต.อ่าวน้อย ที่มีค่าสูงเกินกว่ามาตรฐานมาก สูงเกินกว่า 10 มก./ล.  สําหรับ
ปริมาณฟลูออไรด์อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ยกเว้นบริเวณ บ.ทุ่งมะเม่า ต.อ่าวน้อย ที่มีค่าสูงเกินกว่ามาตรฐาน  
สูงเกินกว่า 1.5 มก./ล. 

4.4.2 ชั้นน้าํที่ราบลุม่น้ําหลากและตะกอนเศษหนิเชงิเขา 
พบแผ่กระจายตัวอยู่บริเวณที่ราบติดชายฝั่งด้านทิศตะวันออก กระจายเป็นบริเวณกว้างยาวจาก

เหนือจรดใต้ 
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ปริมาณการใหน้้ําของชั้นน้ําโดยทั่วไป ประมาณ 2 – 10 ลบ.ม./ชม. แต่พบบางพ้ืนที่มีปริมาณการ
ให้น้ํามากกว่า 20 ลบ.ม./ชม. ได้แก่ บ.ทุ่งบัวทอง บ.ทุ่งโก บ.หนองบุญยงค์ ต.บ่อนอก บ.ทุ่งยาว บ.วังไทรติ่ง     
บ.วังมะเดื่อ บ.เกตุเอน ต.อ่าวน้อย บ.นาทอง บ.หนองหิน ต.คลองวาฬ บ.หนองบัว ต.เกาะหลัก และให้
ปริมาณน้ําน้อยกว่า 2 ลบ.ม./ชม. ในพื้นที่ทางตอนใต้ของอําเภอ ได้แก่ บ.สวนขวัญ บ.คลองวาฬ บ.หว้าโทน 
ต.คลองวาฬ บ.ห้วยทราย บ.วังด้วน บ.ต้นเกตุ ต.ห้วยทราย 

ความลึกของชั้นน้ําอยู่ในช่วง 15 – 30 ม. ระดับน้ําบาดาลลึกประมาณ 2 – 5 ม. จากผวิดิน 
คุณภาพน้ําบาดาลของชั้นน้ําโดยทั่วไปอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดีถึงไม่ดี  บริเวณที่ได้น้ําบาดาลคุณภาพ

ค่อนข้างดี  มีค่าปริมาณสารที่ละลายทั้งหมด (TDS) อยู่ในช่วง 500 – 1,500 มก./ล. และค่าปริมาณ    
คลอไรด์  อยูใ่นช่วง 200 – 600 มก./ล. อยู่บริเวณตอนกลางค่อนมาทางทิศตะวันออกของพื้นที่อําเภอ   
ส่วนบริเวณที่ได้น้ําบาดาลคุณภาพไม่ดี เป็นน้ําเค็ม มีค่าปริมาณสารทีล่ะลายทั้งหมด (TDS) สูงกว่า 1,500 
มก./ล. และคา่ปริมาณคลอไรด์ สูงกว่า 600 มก./ล. อยู่ทางทิศตะวันออกของพื้นที่อําเภอ ได้แก่ บ.สองพี่
น้อง  บ.คลองชายธง บ.ทุ่งบัวทอง  บ.ทุ่งโก บ.หนองบุญยงค์ ต.บ่อนอก บ.คั่นกระได บ.อ่าวน้อย ต.อ่าว
น้อย บ.หนองหูช้าง  บ.หนองแก บ.ดอนทราย ต.เกาะหลัก  ปริมาณความกระด้างมีค่าโดยทั่วไปอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน  แต่มีบางบริเวณที่พบค่าสูงเกินกว่ามาตรฐาน  สูงเกินกว่า 500  มก./ล. ได้แก่ บ.สองพี่น้อง     
บ.คลองชายธง บ.ทุ่งบัวทอง  บ.ทุ่งโก บ.หนองบุญยงค์ ต.บ่อนอก บ.ห้วยทราย ต.ห้วยทราย บ.ทางหวาย  
ต.คลองวาฬ บ.หนองแก บ.หนองขาม ต.เกาะหลัก  และปริมาณเหล็กมีค่าโดยทั่วไปอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
ยกเว้นบางบริเวณที่พบค่าสูงเกินกว่ามาตรฐาน สูงเกินกว่า 1.0 มก./ล. ได้แก่ บ.สองพี่น้อง ต.บ่อนอก      
บ.คั่นกระได  ต.อ่าวน้อย  
 4.4.3 ชั้นน้าํหนิตะกอนกึ่งแปรอายเุพอรเ์มียน – คารบ์อนเิฟอรสั 

ส่วนใหญ่พบแผ่กระจายตัวอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของพื้นที่ และบางบริเวณทางด้านทิศตะวันออก 
ได้แก่ บ.หนองหญ้าปล้อง บ.ทุ่งมะเม่า และ บ.คั่นกะได ต.อ่าวน้อย  

ปริมาณการใหน้้ําของชั้นน้ําโดยทั่วไปน้อยกว่า 2 ลบ.ม./ชม. ยกเว้นบางพื้นที่มีปริมาณน้ํา 2 – 10  
ลบ.ม./ชม. ได้แก่ บ.เข็ดกา ต.บ่อนอก บ.ย่านซื่อ – น้ําโจน บ.วังมะเดื่อ บ.กม.5 บ.กม.12 ต.อ่าวน้อย      
บ.หนองไม้แก่น บ.มะขามโพรง ต.เกาะหลัก และบ.ห้วยใหญ่ บ.สวนขวัญ ต.คลองวาฬ 

ความลึกของชั้นน้ําอยู่ในช่วง  30 – 45  ม.  ระดับน้ําบาดาลลึกประมาณ 3 – 7 ม. จากผิวดิน 
คุณภาพน้ําบาดาลของชั้นน้ําโดยทั่วไปอยู่ในเกณฑ์ดี มีค่าปริมาณสารที่ละลายทั้งหมด (TDS)     

ตํ่ากว่า 500 มก./ล. แต่พบบางบริเวณที่น้ําบาดาลมีคุณภาพปานกลาง  มีค่าปริมาณสารที่ละลายทั้งหมด 
(TDS) อยู่ในช่วง  500 – 1,500  มก./ล. ได้แก่ บ.เข็ดกา ต.บ่อนอก บ.ย่านซื่อ – น้ําโจน บ.กม.5 บ.ก.ม.12    
ต.อ่าวน้อย บ.หนองไม้แก่น บ.มะขามโพรง ต.เกาะหลัก บ.ห้วยใหญ ่ ต.คลองวาฬ บ.สองกะลอน บ.วัง
มะเดื่อ ต.ห้วยทราย ปริมาณคลอไรด์ในพื้นที่ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ปริมาณความกระด้างโดยท่ัวไป
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ยกเว้นบางบริเวณที่มีค่าสูงเกินกว่ามาตรฐาน สูงเกินกว่า 500 มก./ล. ได้แก่ บ.เข็ดกา  
ต.บ่อนอก บ.ทุ่งยาว บ.วังมะเดื่อ บ.กม.12 ต.อ่าวน้อย ปริมาณเหล็กโดยทั่วไปสูงกว่ามาตรฐาน สูงเกินกว่า  
1.0 มก./ล. ได้แก่ บ.มะขามโพรง ต.เกาะหลัก บ.ต้นเกตุ บ.ห้วยน้ําพุ บ.สองกะลอน  ต.ห้วยทราย  สําหรับ
ปริมาณฟลูออไรด์โดยทั่วไปอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
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4.4.4 ชั้นน้าํหนิปูนอายุเพอร์เมียน 
พบแผ่กระจายตัวเป็นหย่อม ๆ ทางด้านตะวันออกสุดของพื้นที่ติดชายฝั่งทะเล ในบริเวณ บ.ทุ่งโก 

ต.บ่อนอก บ.อ่าวน้อย ต.อ่าวน้อย บ.หนองหูช้าง เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ บ.ดอนทราย  ต.เกาะหลัก  
บ.คลองวาฬ  ต.คลองวาฬ 

ปริมาณการใหน้้ําของชั้นน้ําน้อยกว่า 2 ลบ.ม./ชม. 
ความลึกของชั้นน้ําอยู่ในช่วง 20 – 35 ม. และระดับน้ําบาดาลลึกประมาณ 3 – 5  ม. จากผิวดิน 
คุณภาพน้ําบาดาลของชั้นน้ําโดยทั่วไปอยู่ในเกณฑ์ดี 
4.4.5 ชั้นน้าํหนิแกรนิตอายุครีเทเชียส 
พบแผ่กระจายตัวเป็นแนวเทือกเขายาว และเนินสูงอยู่ทางด้านตะวันตกของพื้นที่ ได้แก่ บริเวณ     

บ.หนองไม้แก่น บ.มะขามโพรง ต.เกาะหลัก บ.ด่านสิงขร บ.ห้วยใหญ ่ต.คลองวาฬ บ.ต้นเกตุ บ.หัวโก บ.หุบ
ผึ้ง บ.ห้วยน้ําโจน บ.โป่งเกตุ บ.สองกะลอน ต.ห้วยทราย 

ปริมาณการใหน้้ําของชั้นน้ําน้อยกว่า 2 ลบ.ม./ชม. 
ความลึกของชั้นน้ําอยู่ในช่วง 25 – 30 ม. ระดับน้ําบาดาลลึกประมาณ 5 – 6 ม. จากผวิดิน 
คุณภาพน้ําบาดาลของชั้นน้ําอยู่ในเกณฑ์ดี ปริมาณสารที่ละลายทั้งหมด (TDS) มีคา่ตํ่ากว่า 500  

มก./ล. ปริมาณความกระด้างอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ปริมาณคลอไรด์โดยทั่วไปอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ยกเว้น
บางบริเวณที่พบสูงเกินกว่ามาตรฐาน มีค่าเกินกว่า 600 มก./ล. คือ บ.โป่งเกตุ ต.ห้วยทราย ปริมาณ
ฟลูออไรด์โดยท่ัวไปอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ยกเว้นบางบริเวณที่พบสูงเกินกว่ามาตรฐาน มีค่าเกินกว่า 1.5 
มก./ล. ได้แก่ บ.โป่งเกตุ บ.หว้ยน้ําโจน บ.หุบผึ้ง ต.ห้วยทราย สําหรับปริมาณเหล็กโดยทั่วไปมีค่าสูงเกินกว่า
มาตรฐาน สูงเกินกว่า 10 มก./ล. คือ บ.ด่านสิงขร ต.คลองวาฬ 
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รูปที่ 4.16 แผนที่น้ําบาดาล อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
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บทที่ 5 

ผลการศึกษาสภาพแหลง่น้ําในพื้นที่ 
 
 จากการสํารวจพื้นที่ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ (กรกฎาคม 2554) เพื่อทราบถึงสภาพปัจจุบันของ
แหล่งน้ําผิวดินในพื้นที่ และ การสํารวจแหล่งน้ําใต้ดิน โดยวิธีทางธรณีฟิสิกส์ ในพื้นที่คัดเลือก เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ําดิบเพื่อการผลิตน้ําประปาในระยะสั้นของ กปภ.สาขา 
ประจวบคีรีขันธ์   ผลการสํารวจพื้นที่ แสดงรายละเอียดได้ดังนี้ 
  
5.1 สภาพแหล่งน้าํผิวดิน 
 ในการสํารวจสภาพแหล่งน้ําผิวดินในพื้นที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ได้กําหนดขอบเขตพื้นที่สํารวจต้ังแต่ 
ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี ถึง ต.ห้วยทราย อ.เมืองประจวบฯ ตามแนวทางหลวงหมายเลข 4 (เพชรเกษม) ทั้งนี้เพื่อให้
ระยะทางจากแหล่งน้ําอยู่ไม่ไกลจากแนวท่อส่งน้ําเดิมที่มีอยู่ โดยทําการสํารวจเพื่อทราบถึงสภาพของแม่น้ํา
และคลองสายต่าง ๆ โดยได้ทําการสํารวจคลองและแมน่้ําตามแนวจุดตัดระหว่างแม่น้ําและคลองกบัถนน
เพชรเกษม รวมถึงสภาพปัจจุบันของอ่างเก็บน้ําต่าง ๆ เพื่อให้ทราบถึงความเป็นไปได้ในการพัฒนาเพื่อ
นํามาใช้ในการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ําดิบในระยะเร่งด่วน โดยรายชื่อแหล่งน้ําที่สํารวจและแผนทีแ่สดง
ตําแหน่งที่ต้ังแหล่งน้ําผิวดินในพื้นที่ศึกษาได้แสดงในตารางที่ 5.1 และรปูที่ 5.1 ตามลําดับ 
 
ตารางที่  5.1   รายชื่อแหล่งน้ําที่ทําการสํารวจ 
 

ลําดับ ชื่อแหล่งน้ํา ที่ต้ัง พิกัด 
Zone E N 

1 แม่น้ํากุยบุรี  ต. กุยบุรี      อ.กุยบุรี 47P 593311 1333196 
2 คลองบ่อนอก  ต. บ่อนอก    อ.กุยบุรี 47P 590729 1327012 
3 คลองชายธง  ต. บ่อนอก    อ.กุยบุรี 47P 590369 1323114 
4 คลองบึง  ต. อ่าวน้อย   อ.เมือง 47P 586028 1314616 
5 คลองหว้าโทน  ต. คลองวาฬ  อ.เมือง 47P 579357 1296391 
6 ห้วยขี้มด  ต. ห้วยทราย   อ.เมือง 47P 577904 1294436 
7 คลองห้วยทราย  ต. ห้วยทราย   อ.เมือง 47P 575471 1291004 
8 คลองหินจวง  ต. ห้วยทราย   อ.เมือง 47P 574692 1289895 
9 อ่างเก็บน้ํายางชมุ  ต. หาดขาม   อ.กุยบุร ี 47P 574839 1334933 
10 อ่างเก็บน้ําห้วยอ่างหิน  ต. อ่าวน้อย   อ.เมือง 47P 576061 1322700 
11 อ่างเก็บน้ําคลองบึง  ต. อ่าวน้อย   อ.เมือง 47P 576982 1319177 
12 อ่างเก็บน้ําชุมนุมมะละกอ  ต. อ่าวน้อย   อ.เมือง 47P 572783 1310635 
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รูปที่  5.1   ตําแหน่งที่ต้ังแหล่งน้ําผิวดินในพื้นที่ศึกษา 
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5.1.1 แม่น้ํากุยบุร ี
 แม่น้ํากุยบุรี  ต้นน้ําเกิดจากเขาหนองบอน ที่แยกจากเทือกเขาตะนาวศรี ในเขตอําเภอกุยบุรี แล้ว
ไหลไปทางทิศตะวันออกและทิศใต้ ผ่านเขาซึ่งมีความลาดมาก ลําน้ําช่วงนี้ช่ือว่า ห้วยหุบผาก และคลองอ่าง
หิน รวมกันและไหลไปบรรจบกับห้วยตะเคียนแล้วไหลไปทางทิศตะวันออก เรียกช่ือว่า คลองกุย และไหล
ผ่านบ้านยางชุม และไหลผ่านที่ราบฝั่งขวา ในช่วงตอนปลายของแม่น้ําปราณบุรี  ก่อนไหลลงสู่อ่าวไทยท่ี
บ้านปากคลองเกลียว มีความยาวประมาณ 67 กิโลเมตร สภาพทั่วไปของแม่น้ํากุยบุรี (ก.ค.54) แสดงดังรูป
ที่ 5.2  โดยมีปริมาณน้ําท่ารายปีเฉลี่ย 107.5 ล้าน ลบ.ม. และปริมาณน้ํารวมทั้งเดือน ก.ค. 54 ที่สถานีวัดน้ํา
กรมชลประทาน (KY3) 0.56 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการน้ําดิบของ กปภ.สาขากุยบุรี 
และมีปริมาณมากพอต่อการสูบส่งน้ําดิบเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน้ําดิบของ กปภ.สาขาประจวบคีรีขันธ์  
 

 
รูปที่ 5.2   แม่น้ํากุยบุรี 

 
5.1.2  คลองบ่อนอก 
 คลองบ่อนอก  ไหลจากทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออก ลงสู่ทะเลอ่าวไทย มีขนาดร่องน้ํากว้าง 20 
เมตร ยาว 2 กิโลเมตร และลึก 2 เมตร (ที่มา : ศูนย์พัฒนาและบํารุงรักษาทางน้ําที่ 6 (สุราษฎร์ธานี)) 
สภาพทั่วไปของคลองบ่อนอก (ก.ค.54) แสดงดังรูปที่ 5.3  มีปริมาณน้ําน้อย ร่องน้ําไหลกว้างประมาณ 2 เมตร  

 
รูปที่ 5.3   คลองบ่อนอก บริเวณทางหลวงหมายเลข 4 กม. 301+100 
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5.1.3  คลองชายธง 
 คลองชายธง เป็นลําห้วย สายเล็กๆ ไหลจากพื้นที่สูงด้านทิศตะวันตก ลง สู่ทะเลอ่าวไทย สภาพ
ทั่วไป ของคลองชายธง (ก.ค.54)  แสดงดังรูปที่ 5.4 มีปริมาณน้ําน้อย ร่องน้ําไหลกว้างประมาณ 6 เมตร  
 

 
รูปที่ 5.4   คลองชายธง บริเวณทางหลวงหมายเลข 4 กม. 305+056 

 
5.1.4  คลองบึง 
 คลองบึง เกิดจากคลองที่ประกอบด้วยลําห้วยเล็ก 2 ลําห้วยของเทือกเขาตะนาวศรีด้านทิศ
ตะวันตกของจังหวัดประจวบฯ และไหลมาทางทิศตะวันออกลงสู่ทะเลบริเวณบ้านบางนางรม อําเภอเมือง 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีความยาวคลองรวมทั้งสิ้นประมาณ 21 กิโลเมตร สภาพทั่วไปของคลองบึง (ก.ค.
54) แสดงดังรูปที่ 5.5 มีปริมาณน้ําน้อย โดยมีน้ําขังอยู่เป็นช่วง ๆ ไม่ไหลต่อเนื่อง สภาพน้ําในคลองบริเวณ
จุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 กม. 315+133  มีสภาพค่อนข้างเน่าเสีย  
 

 
รูปที่ 5.5   คลองบึง บริเวณทางหลวงหมายเลข 4 กม. 315+133 
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5.1.5 คลองหวา้โทน 
 คลองหว้าโทน เป็นลําห้วยที่ประกอบด้วยลําห้วยเล็ก ๆ ที่เกิดจากเทือกเขาตะนาวศรี ไหลมารวมกัน 
บริเวณเหนืออ่างเก็บน้ําคลองหว้าโทน โดยทั่วไปแล้วมีน้ําไหลผ่านมากในช่วงฤดูฝนหรือช่วงที่มีฝนตก โดยมี
ปริมาณน้ําท่ารายปีเฉลี่ย 11.14 ล้าน ลบ.ม. สถิติปริมาณนํ้าไหลสูงสุด 127.2 ลบ.ม./วินาที แต่ในช่วงฤดู
แล้งจะมีน้ําไหลรินจนถึงแห้ง โดยคลองหว้าโทนบริเวณด้านท้ายอ่างเก็บน้ําจะไหลไปทางทิศตะวันออก ลงสู่
ทะเล สภาพทั่วไปของคลองหว้าโทน (ก.ค.54) มีสภาพแห้งขอด แสดงดังรูปที่ 5.6 
   

 
รูปที่ 5.6   คลองหว้าโทน บริเวณทางหลวงหมายเลข 4 กม. 335+950 

 
5.1.6 ห้วยขี้มด 

ห้วยขี้มด เป็นลําห้วย สายเลก็ๆ ไหลจากพื้นที่ด้านทิศตะวันตก ลงสู่ทะเล สภาพทั่วไปของห้วยขี้มด   
(ก.ค.54) มีปริมาณขังอยู่เพียงบางส่วน ไม่มีน้ําไหล แสดงดังรูปที่ 5.7 
 

 
รูปที่ 5.7   ห้วยขี้มด บริเวณทางหลวงหมายเลข 4 กม. 338+111 
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5.1.7 คลองห้วยทราย 
 คลองห้วยทราย เป็นลําห้วยที่ประกอบด้วยลําห้วยเล็ก ๆ ที่เกิดจากเทือกเขาตะนาวศรี ไหลมา
รวมกันบริเวณเหนืออ่างเก็บน้ําชุมนุมมะละกอ โดยทั่วไปแล้วมีน้ําไหลผ่านตลอดปี โดยในช่วงฤดูฝนหรือช่วง
ที่มีฝนตกจะมีน้ําไหลมาก แต่ในช่วงฤดูแล้งจะมีน้ําไหลรินถีงไม่ไหลในลําห้วย ลําห้วยสาขาที่ยาวที่สุด มี
ความยาวประมาณ 6 กิโลเมตร ไหลจากเทือกเขาด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ โดยคลองห้วยทรายบริเวณด้าน
ท้ายอ่างเก็บน้ําจะไหลไปทางทิศตะวันออกลงสู่ทะเลบริเวณบ้านบางนางรม อ.เมือง จ.ประจวบฯ มีความ
ยาวลําห้วยรวมทั้งสิ้นประมาณ 25 กิโลเมตร ปริมาณน้ําท่าเฉลี่ยรายปี 5.79 ล้าน ลบ.ม. สถิติปริมาณน้ําไหล
สูงสุด 193.8 ลบ.ม./วินาที  สภาพทั่วไปของคลองห้วยทราย (ก.ค.54) มีสภาพแห้งขอด แสดงดังรูปที่ 5.8   
 

 
รูปที่ 5.8   คลองห้วยทราย บริเวณทางหลวงหมายเลข 4 กม. 342+300 

 
5.1.8 คลองหนิจวง 

คลองหินจวง ไหลผ่านตอนกลางของพื้นที่ลงสู่ทะเล แต่มีปริมาณน้ําน้อยถึงไม่มีน้ํา ในช่วงฤดูแล้ง 
คลองหินจวงมีปริมาณน้ําท่าเฉลี่ยรายปีประมาณ 17 ล้าน ลบ.ม. สถิติปริมาณน้ําไหลสูงสุด 138.7 ลบ.ม./
วินาที สภาพทั่วไปของคลองหินจวง (ก.ค.54) มีสภาพแห้งขอด แสดงดังรูปที่ 5.9   
 

 
รูปที่ 5.9   คลองหินจวง บริเวณทางหลวงหมายเลข 4 กม. 343+695 
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5.1.9 อ่างเก็บน้ํายางชุม 
อ่างเก็บน้ํายางชุม ก่อสร้างโดยกรมชลประทาน ต้ังอยู่ที่ ตําบลหาดขาม  อําเภอกุยบุรี  จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ พิกัด 47 PNP 750 - 352 ระวาง 4933 III ลําดับชุด L 7017 แผนที่มาตราส่วน            
1 : 50,000  โดยก่อสร้างสร้างปิดก้ันแม่น้ํากุยบุรี ที่บริเวณซอกเขาหาดเขือ เหนือบ้านยางชุมประมาณ ๓ 
กิโลเมตร เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2516 แล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2523  และได้ทําการ ปรับปรุงเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเก็บกักน้ําตามแนวพระราชดําริ ในปี  พ.ศ.2546 ปรับปรุงแล้วเสร็จในปี พ.ศ.2548 รวม
ระยะเวลา 2 ปี  การเดินทางเข้าสู่อ่างเก็บน้ํายางชุม ใช้เส้นทางถนนเพชรเกษม ( จ.ประจวบ - จ.เพชรบุรี ) 
( ถึงหลักกิโลเมตรที่ 290 บริเวณสามแยกหนองหมู ) แล้วเลี้ยวซ้ายไปตามถนนหมายเลข 3217 ( บ้าน
หนองหมู - บ้านยางชุม ) เข้าไป ระยะทางประมาณ 23.00 กิโลเมตร ถึงบริเวณอ่างเก็บน้ํายางชุม โดยมี
รายละเอียดลักษณะโครงการ ดังนี้              

• ตัวเขื่อน เป็นเขื่อนดินชนิด (ZONE TYPE) สันเขื่อนกว้าง 9.00 เมตร สูง 26.00 เมตร ยาว 
1,540 เมตร  

• ระดับสันเขื่อน + 89.000 เมตร ( รทก. ) 
•  ระดับน้ําสูงสุด + 86.450 เมตร ( รทก. ) 
•  ระดับน้ําเก็บกัก + 84.800 เมตร ( รทก. ) 
•  ระดับน้ําตํ่าสุด + 72.000 เมตร ( รทก. ) 
• ปริมาณน้ําที่ระดับน้ําสูงสุด 51.58 ล้านลูกบาศก์เมตร  
• ปริมาณน้ําที่ระดับน้ําเก็บกัก 41.10 ล้านลกูบาศก์เมตร 
• ปริมาณน้ําที่ระดับน้ําตํ่าสุด 4.00 ล้านลูกบาศก์เมตร 
• อาคารระบายน้ําล้น(SPILLWAY) แบบ OGEE WEIR รูปตัวยู กว้าง 39.00 เมตร ยาว 175 

เมตร สามารถระบายน้ําได้สูงสุด 650 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที  
• อาคารท่อระบายน้ําปากคลองส่งน้ําสายใหญ่ฝั่งซ้ายขนาด 0.80 เมตร สามารถระบายน้ําได้

สูงสุด 3.50 ลกูบาศก์เมตร ต่อวินาที 
•  อาคารท่อระบายน้ําลงลําน้ําเดิมขนาด  1.00 เมตร สามารถระบายน้ําได้สูงสุด 5.80 ลูกบาศก์

เมตรต่อวินาที  
• ระบบส่งน้ําประกอบด้วยคลองส่งน้ําสายต่างๆ จํานวนทั้งสิน้ 4 สาย มีความยาวรวมทั้งหมด

ประมาณ 27.00 กิโลเมตร 
 ประโยชน์ที่ได้รับจากอ่างเก็บน้ํายางชุมคือ สามารถส่งน้ําให้แก่พ้ืนที่เพาะปลูกสองฝั่งแม่น้ํากุยบุรี 
และบริเวณอําเภอกุยบุรี ประมาณ 23,000 ไร่ ช่วยบรรเทาอุทกภัยบริเวณลุ่มน้ํากุย บรรเทาความเดือดร้อน
จากน้ําเค็มบริเวณลุ่มน้ํากุยในฤดูแล้ง เป็นแหล่งเพาะพันธ์ุปลาน้ําจืด และเป็นสถานที่ท่องเที่ยว  

สภาพทั่วไปของอ่างเก็บน้ํายางชุม แสดงดังรูปที่ 5.10 โดยมีปริมาณน้ําคงเหลือในอ่างฯ 15.96 ล้าน 
ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 38.83 ของปริมาณน้ําเก็บกัก (ข้อมูล ณ ก.ค. 54) ซึ่งเพียงพอที่จะส่งน้ําดิบใช้ในการ
ผลิตน้ําประปาเพื่อการอุปโภคบริโภค  
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รูปที่ 5.10  อ่างเก็บน้ํายางชุม 

 
5.1.10 อ่างเก็บน้ําห้วยอ่างหิน 
 อ่างเก็บน้ําห้วยอ่างหิน ก่อสร้างโดยกรมชลประทานตามแนวพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว เมื่อปี พ.ศ. 2529 ต้ังอยู่ที่หมู่ที่ 14 บ้านทุ่งยาว  ตําบลอ่าวน้อย อําเภอเมือง จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ พิกัด 47 PNP 761 - 225 ระวาง 4932 IV ลําดับชุด L 7017 แผนที่มาตราส่วน            
1 : 50,000  การเดินทางเข้าสู่อ่างเก็บน้ําห้วยอ่างหิน ใช้เส้นทางถนนเพชรเกษม ( จ.ประจวบคีรีขันธ์ -         
จ.เพชรบุรี ) ( ถึงหลักกิโลเมตร ที่ 311 บริเวณสามแยกตรงข้ามวัดทุ่งมะเม่า ) แล้วเลี้ยวซ้ายไปตามถนน
บ้านหนองหญ้าปล้อง - บ้านน้ําโจน เข้าไป ระยะทางประมาณ 11.00 กิโลเมตร ถึงบริเวณสี่แยกแล้วเลี้ยว
ขวาเข้าไประยะทางประมาณ 2.00 กิโลเมตร ถึงบริเวณ สามแยก ต่อจากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าไปตามถนนดิน
ลูกรังระยะทางประมาณ 1.00 กิโลเมตร ถึงบริเวณอ่างเก็บน้ําห้วยอ่างหิน โดยมีรายละเอียดลักษณะ
โครงการ ดังนี้              

• ตัวเขื่อน เป็นเขื่อนดินชนิด ( ZONE TYPE ) สันเขื่อนกว้าง 8.00 เมตร สงู 13.00 เมตร ยาว 
420 เมตร 

•  ระดับสันเขื่อน + 123.000 เมตร ( รทก. ) 
•  ระดับน้ําสูงสุด + 121.000 เมตร ( รทก. ) 
•  ระดับน้ําเก็บกัก + 120.000 เมตร ( รทก. ) 
•  ระดับน้ําตํ่าสุด + 106.000 เมตร ( รทก. ) 
•  ปริมาณน้ําที่ระดับน้ําสูงสุด 4.00 ล้านลูกบาศก์เมตร 
•  ปริมาณน้ําที่ระดับน้ําเก็บกัก 2.80 ล้านลูกบาศก์เมตร 
•  ปริมาณน้ําที่ระดับน้ําตํ่าสุด 0.15 ล้านลูกบาศก์เมตร 
•  อาคารระบายน้ําล้น (Spillway) แบบ Ogee Weir รูปตัวยู กว้าง 15.00 เมตร ยาว 119 เมตร 
•  สามารถระบายน้ําได้สูงสุด 72.00 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที 
•  อาคารท่อระบายน้ําปากคลองส่งน้ําสายใหญ่ฝั่งซ้ายขนาด  0.50 เมตร สามารถระบายน้ําได้

สูงสุด 1.30 ลกูบาศก์เมตร ต่อวินาที  
• ระบบส่งน้ําประกอบด้วยท่อส่งน้ําซิเมนต์ใยหินสายต่างๆ จํานวนทั้งสิ้น 11 สาย มีความยาว

รวมทั้งหมดประมาณ 22.00 กิโลเมตร  
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 ประโยชน์ที่ได้รับจากอ่างเก็บน้ําห้วยอ่างหินคือ เป็นแหล่งน้ําต้นทุนของพื้นที่ชลประทานประมาณ 
3,000 ไร่ รวมทั้งการอุปโภค - บริโภค ช่วยบรรเทาอุทกภัยในบริเวณลุ่มน้ําคลองบึง เป็นแหล่งเพาะพันธ์ุ
ปลาน้ําจืดและเป็นสถานที่ท่องเที่ยว 

สภาพทั่วไปของอ่างเก็บน้ําห้วยอ่างหิน  แสดงดังรูปที่ 5.11 โดยมีปริมาณน้ําคงเหลือในอ่างฯ 0.32 
ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 11.43 ของปริมาณน้ําเก็บกัก (ข้อมูล ณ ก.ค.54) ซึ่งมีปริมาณเพียงพอสําหรับการ
อุปโภค บริโภค ของชุมชนในพื้นที่ แต่ไม่เพียงพอต่อการส่งน้ําเพื่อใช้เป็นแหล่งน้ําสํารองเพื่อการผลิต
น้ําประปา 
 

 
รูปที่ 5.11   อ่างเก็บน้ําห้วยอ่างหิน 

 
5.1.11 อ่างเก็บน้ําคลองบึง 
 อ่างเก็บน้ําคลองบึง ก่อสร้างโดยกรมชลประทานตามแนวพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ระยะเวลาก่อสร้างตัวเขื่อนตั้งแต่ปี พ.ศ.2530 แล้วเสร็จในปี พ.ศ.2532 รวมระยะเวลา 3 ปี 
ต้ังอยู่หมู่ที่ 8 บ้านวังไทรติ่ง  ตําบลอ่าวน้อย อําเภอเมือง พิกัด 47 PNP 772 - 188 ระวาง 4932 IV ลําดับ
ชุด L 7017 แผนที่มาตราส่วน 1 : 50,000  โดยมีรายละเอียดลักษณะโครงการ ดังนี้    

• ตัวเขื่อน เป็นเขื่อนหินถม ( ROCKFILL DAM ) สันเขื่อนกว้าง 8.00 เมตร สูง 18.00 เมตร 
ยาว 1,200 เมตร 

•  ระดับสันเขื่อน + 79.000 เมตร (รทก.) 
•  ระดับน้ําสูงสุด + 76.700 เมตร (รทก.) 
•  ระดับน้ําเก็บกัก + 75.000 เมตร (รทก.) 
•  ระดับน้ําตํ่าสุด + 62.000 เมตร (รทก.) 
•  ปริมาณน้ําที่ระดับน้ําสูงสุด 26.50 ล้านลูกบาศก์เมตร 
•  ปริมาณน้ําที่ระดับน้ําเก็บกัก 22.20 ล้านลกูบาศก์เมตร 
•  ปริมาณน้ําที่ระดับน้ําตํ่าสุด 0.80 ล้านลูกบาศก์เมตร 
•  อาคารระบายน้ําล้น (Spillway) แบบ Ogee Weir  รูปตัวยู กว้าง 20.00 เมตร ยาว 241 

เมตร สามารถระบายน้ําได้สูงสุด 270 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที 
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•  อาคารท่อระบายน้ําปากคลองส่งน้ําสายใหญ่ฝั่งขวาขนาด  0.80 เมตร สามารถระบายน้ําได้
สูงสุด 2.50 ลกูบาศก์เมตร ต่อวินาที 

•  ระบบส่งน้ําประกอบด้วยคลองส่งน้ําสายต่างๆ จํานวนทั้งสิ้น 15 สาย มคีวามยาวรวมทั้งหมด
ประมาณ 56.90 กิโลเมตร  

 ประโยชน์ที่ได้รับจากอ่างเก็บน้ําคลองบึงคือ เป็นแหล่งน้ําดิบใช้สําหรับผลิตน้ําประปาของการ
ประปาส่วนภูมิภาค สาขา ประจวบคีรีขันธ์ประมาณเดือนละ 300,000 ลูกบาศก์เมตร สามารถส่งน้ํา
ช่วยเหลือพื้นที่ชลประทานประมาณ 16,960 ไร่ เป็นแหล่งเพาะพันธ์ุปลาน้ําจืดและเป็นสถานที่ท่องเที่ยว 

สภาพทั่วไปของอ่างเก็บน้ําคลองบึง แสดงดังรูปที่ 5.12 โดยมีปริมาณน้ําคงเหลือในอ่างฯ 0.43 
ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 1.94 (ข้อมูล ณ ก.ค.54) ซึ่งอยู่ในภาวะวิกฤต ไม่เพียงพอต่อการส่งน้ําดิบ เพื่อใช้
ผลิตน้ําประปาของการประปาส่วนภูมิภาค สาขา ประจวบคีรีขันธ์ 
 

 
รูปที่ 5.12  อ่างเก็บน้ําคลองบึง 

 
5.1.12 อ่างเก็บน้ําชุมนุมมะละกอ 
 อ่างเก็บน้ําชุมนุมมะละกอ ก่อสร้างโดยกรมชลประทาน เมื่อปี พ.ศ.2535 ต้ังอยู่บ้านชุมนุม
มะละกอ ตําบลอ่าวน้อย อําเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เขื่อนสูง 11.00 เมตร ยาว 526 เมตร 
ปริมาณน้ําที่ระดับน้ําเก็บกัก 0.692 ล้านลกูบาศก์เมตร 

ประโยชน์ที่ได้รับจากอ่างเก็บน้ําชุมนุมมะละกอคือ เพื่อส่งน้ําสําหรับทําการเกษตร จํานวน 1,200 
ไร่ เพื่อการอุปโภคบริโภคของชุมชนในพื้นที่และเพื่อการป้องกันและบรรเทาความเสียหายจากภัยแล้งที่
เกิดขึ้น   

สภาพทั่วไปของอ่างเก็บน้ําชุมนุมมะละกอ แสดงดังรูปที่ 5.13 โดยมีปริมาณน้ําคงเหลือในอ่างฯ 
ประมาณร้อยละ 20 (ข้อมูล ณ ก.ค.54) เพยีงพอต่อการอุปโภค บริโภค ของชุมชนในพื้นที่ แต่ไม่เพียงพอ  
ที่จะใช้เป็นแหล่งน้ําดิบสํารองเพื่อการผลิตน้ําประปาของ กปภ.สาขาประจวบคีรีขันธ์ 
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รูปที่ 5.13  อ่างเก็บน้ําชุมนุมมะละกอ 

 
5.2  สรุปผลการสาํรวจแหล่งน้าํผวิดิน 
 จากการสํารวจสภาพปัจจุบันของแหล่งน้ําผิวดิน ในขอบเขตพื้นที่ศึกษา พบว่า แหล่งน้ําผิวดินใน
ส่วนของคลองและแม่น้ํา จะมีสภาพแห้งขอด เนื่องจากเกิดภาวะฝนแล้งและฝนทิ้งช่วง ยกเว้น แม่น้ํากุยบุรี 
ซึ่งรับน้ําจากอ่างเก็บน้ํายางชุม ซึ่งมีปริมาณน้ําเพียงพอ (ประมาณ 15.96 ล้าน ลบ.ม. หรือ 38.83% ของ
ความจุเก็บกัก ข้อมูล ณ ก.ค. 54) ทั้งนี้อ่างเก็บน้ําขนาดเล็กอ่ืน ๆ ในพื้นที่ มีแนวโน้มความจุจะลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง  
 
5.3 การสํารวจแหล่งน้าํใต้ดิน 

กองพัฒนาแหล่งน้ําได้รวบรวมข้อมูลด้านแหล่งน้ําบาดาล ทําการสํารวจแหล่งน้ําบาดาลทางธรณีฟิสิกส์
ด้วยวิธีการวัดความต้านทานไฟฟ้าจําเพาะ (Electrical Resistivity methods) และสุ่มเก็บตัวอย่าง น้ําจากบ่อน้ํา
บาดาล ใน 5 พ้ืนที่ของ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อศึกษาศักยภาพด้านปริมาณน้ํา ความลึกของชั้นน้ํา และ
คุณภาพน้ําบาดาล ทั้งทางกายภาพและทางเคมี โดยพ้ืนที่ที่ทําการสํารวจจะพิจารณาพื้นที่ใกล้กับแนวท่อส่งน้ําดิบ 
หรือท่อจ่ายน้ํา กปภ. ผ่าน ซึ่งในการสํารวจครั้งนี้ห่างจากแนวท่อต้ังแต่ 2-10 กิโลเมตร เพื่อความสะดวกและง่าย
ในการพิจารณาขุดเจาะ แผนที่แสดงพื้นที่สํารวจแสดงดังรูปที่ 5.14 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. บริเวณบ้านวังไทรติ่ง-บ้านทุ่งยาว ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์   
  พิกัด  UTM  577377E/1321686N โซน 47P  ระวาง  4932 IV  ลําดับชุด  L7018 

2. บริเวณบ้านวังมะเดื่อ ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขนัธ์   
พิกัด  UTM  581096E/1321942N โซน 48P  ระวาง  4932 IV  ลําดับชุด  L7018  

3. บริเวณบ้านเกตุเอน ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์   
พิกัด  UTM  583449E/1315943N โซน 48P  ระวาง  4932 I,IV  ลําดับชุด  L7018 

4. บริเวณบ้านนาทอง-หนองหิน ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์   
พิกัด  UTM  583219E/1298575N โซน 48P  ระวาง  4932 I,III  ลาํดับชุด  L7018  

5. บริเวณบ้านห้วยน้ําพุ ต.ห้วยทราย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์   
พิกัด  UTM  575157E/1292516N โซน 48P  ระวาง  4932 III  ลําดับชุด  L7018 
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รูปที่ 5.14    พ้ืนที่ที่สํารวจแหล่งน้ําบาดาลด้วยวิธีการวัดความต้านทานไฟฟ้าจําเพาะ  
                   (Electrical  Resistivity methods) 

 

อ่างเก็บน้ําคลองบงึ 

(1)บ้านวงัไทรติ่ง-ทุ่งยาว (2)บ้านวงัมะเดื่อ 

(3)บ้านเกตเุอน 

กปภ.สาขาประจวบคีรีขันธ ์

(4)บ้านนาทอง-หนองหิน 

(5)บ้านหว้ยน้ําพุ 

โรงสูบน้ําแรงต่ําบ้านบึง 
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5.3.1 การสํารวจแหล่งน้าํบาดาลโดยวิธีทางธรณีฟิสิกส ์

การสํารวจแหล่งน้ําบาดาลทางธรณีฟิสิกส์ (Geophysical Survey) มหีลายวิธี แต่ที่นิยมใช้ในการ
สํารวจ คือ การสํารวจด้วยวิธีการวัดความต้านทานไฟฟ้าจําเพาะ (Electrical Resistivity methods) ซึ่งรูปแบบใน
การสํารวจที่นยิมใช้จะเปน็การวัดค่าความต้านทานไฟฟ้าแบบ Schlumberger Configuration เพื่อให้ทราบ
การเปลี่ยนแปลงของชั้นดิน-ช้ันหิน ที่ระดับลึกลงไป เมือ่ได้ผลการสํารวจภาคสนามแล้ว จึงนํามาแปลค่าเพื่อ
หาค่าความต้านทานจริง (True Resistivity) ของแตล่ะชั้นดิน-ช้ันหิน ทีร่ะดับความลึกต่างๆ เมื่อนําเอาค่า
ดังกล่าวมาหาความสัมพันธ์ระหว่างจุดที่ทําการสํารวจ จะทําให้ทราบถงึลักษณะโครงสร้างของชั้นดิน-ช้ันหิน 
บริเวณพื้นที่ที่สํารวจ ตลอดจนสามารถบ่งบอกถึงโอกาสที่จะพบชั้นน้ําใต้ดินที่ระดับความลึกหรือตําแหน่งนั้นๆ 
ได้ โดย รูปที่ 5.15 แสดงหลักการวัดความต้านทานไฟฟ้าจําเพาะ (Electrical Resistivity methods) 

 

 

รูปที่ 5.15   หลักการวัดความต้านทานไฟฟ้าจําเพาะ (Electrical Resistivity methods) 
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5.3.2 ผลการสาํรวจแหล่งน้าํบาดาล 
กองพัฒนาแหล่งน้ําได้ทําการสํารวจแหล่งน้าํบาดาลทางธรณีฟิสิกส์  ใน 5 พ้ืนที่ของ    อ.เมือง     

จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยผลการสํารวจมีดังนี้ 
ก. บ้านวงัไทรติ่ง-ทุ่งยาว ต.อ่าวน้อย จุดสาํรวจมีทั้งหมด 6 จุด บริเวณถนนภายในหมู่บ้าน (รูปที ่

5.16) จากผลการสํารวจและนําข้อมูลมาวิเคราะห์ แปลค่า ได้ผลดังตารางที่ 5.2  

 
รูปที่ 5.16   จุดสํารวจแหล่งน้ําบาดาล พ้ืนที่ที่ 1 (บ้านวังไทรติ่ง-ทุ่งยาว) 
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 ตารางที่ 5.2   ผลการสํารวจแหล่งน้ําบาดาล พ้ืนที่ที่ 1 (บ้านวังไทรติ่ง-ทุง่ยาว) 
 

จุดสํารวจท่ี 1 Ground Level: 102 m. UTM: 47P 577377/1321686 
 ค่าความต้านทาน 

(Ohm-m.) 
ความหนาชั้น
ดิน/หิน(ม.) 

ความลึกจากผิวดิน
(ม.) 

หมายเหตุ 

 196.00 3.49 3.49 Top Soil 
 8.20 21.80 25.29 Sat.Sand 
 176.00 43.90 69.19 Sand 
 20.50 ? >69.19 Clay 

จุดสํารวจท่ี 2 Ground Level: 85 m. UTM: 47P 578387/1321556 
 48.81 2.32 2.32 Top Soil 
 12.30 6.10 8.42 Sat.Sand 
 551.00 14.50 22.92 Sand 
 3524.00 ? >22.92 Shale 

จุดสํารวจท่ี 3 Ground Level: 100 m. UTM: 47P 577295/1322147 
 102.00 1.32 1.32 Top Soil 
 29.20 6.04 7.36 Clay 
 10.40 18.30 25.66 Sat.Sand 
 2035.00 ? >25.66 Shale 

จุดสํารวจท่ี 4 Ground Level: 100 m. UTM: 47P 578714/1322400 
 34.30 1.84 1.84 Top Soil 
 5.38 6.78 8.62 Sat.Sand 
 55.10 12.70 21.32 Clay 
 7.63 14.90 36.22 Sat.Sand 
 2223.00 ? >36.22 Shale 

จุดสํารวจท่ี 5 Ground Level: 103 m. UTM: 47P 578970/1323123 
 168.00 1.83 1.83 Top Soil 
 8.50 19.10 20.93 Sat.Sand 
 426.00 35.70 56.63 Sand 
 10.60 13.70 70.33 Sat.Sand 
 80.50 ? >70.33 Clay 
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 ตารางที่ 5.2 (ต่อ)   ผลการสํารวจแหล่งน้ําบาดาล พ้ืนที่ที่ 1 (บ้านวังไทรติ่ง-ทุ่งยาว) 
 

จุดสํารวจท่ี 6 Ground Level: 82 m. UTM: 47P 579952/1323370 
 ค่าความต้านทาน 

(Ohm-m.) 
ความหนาชั้น
ดิน/หิน(ม.) 

ความลึกจากผิวดิน
(ม.) 

หมายเหตุ 

 135.00 2.09 2.09 Top Soil 
 10.30 19.60 21.69 Sat.Sand 
 445.00 29.70 51.39 Sand 
 18.10 13.00 64.39 Sat.Sand 
 237.00 ? >64.39 Sand 

 
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่าในบริเวณพื้นที่ดังกล่าว มีความลึกของชั้นน้ําบาดาลอยู่ระหว่าง 

20-60 เมตร 
ข. บ้านวังมะเดื่อ ต.อ่าวน้อย จุดสํารวจมทีั้งหมด 2 จุด บริเวณถนนภายในหมู่บ้าน (รูปที่ 5.17) 

จากผลการสํารวจและนําข้อมูลมาวิเคราะห์ แปลค่า ได้ผลดังตารางที่ 5.3  

 
รูปที่ 5.17   จุดสํารวจแหล่งน้ําบาดาล พ้ืนที่ที่ 2 (บ้านวังมะเดื่อ) 
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 ตารางที่ 5.3 ผลการสํารวจแหล่งน้ําบาดาล พ้ืนที่ที่ 2 (บ้านวังมะเดื่อ) 
 

จุดสํารวจท่ี 1 Ground Level: 83 m. UTM: 47P 581096/1321942 
 ค่าความต้านทาน 

(Ohm-m.) 
ความหนาชั้น
ดิน/หิน(ม.) 

ความลึกจากผิวดิน
(ม.) 

หมายเหตุ 

 39.4 0.53 0.53 Top Soil 
 388.0 0.89 1.42 Sand 
 14.9 4.92 6.34 Clay 
 6.9 16.00 22.34 Sat.Sand 
 329.0 34.50 56.84 Sand 
 845.0 ? >56.84 Gravel 

จุดสํารวจท่ี 2 Ground Level: 66 m. UTM: 47P 580799/1321488 
 153.00 0.47 0.47 Top Soil 
 421.00 1.02 1.49 Sand 
 42.50 5.46 6.95 Clay 
 4.15 9.50 16.45 Sat.Sand 
 16.50 44.10 60.55 Clay 
 156.00 ? >60.55 Sand 

 
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่าในบริเวณพื้นที่ดังกล่าว มีความลึกของชั้นน้ําบาดาลอยู่ระหว่าง 

10-30 เมตร 
ค. บ้านเกตุเอน ต.อ่าวน้อย จุดสํารวจมีทั้งหมด 3 จุด บริเวณถนนภายในหมู่บ้าน (รูปที่ 5.18) จาก

ผลการสํารวจและนําข้อมูลมาวิเคราะห์ แปลค่า ได้ผลดังตารางที่ 5.4  
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รูปที่ 5.18   จุดสํารวจแหล่งน้ํา พ้ืนที่ที่ 3 (บ้านเกตุเอน) 

 

 ตารางที่ 5.4 ผลการสํารวจแหล่งน้ําบาดาล พ้ืนที่ที ่3 (บ้านเกตุเอน) 
 

จุดสํารวจท่ี 1 Ground Level: 34 m. UTM: 47P 583449/1315943 
 ค่าความต้านทาน 

(Ohm-m.) 
ความหนาชั้น
ดิน/หิน(ม.) 

ความลึกจากผิวดิน
(ม.) 

หมายเหตุ 

 27.70 2.07 2.07 Top Soil 
 3.93 2.00 4.07 Clay 
 84.60 3.04 7.11 Sand 
 7.79 27.00 34.11 Sat.Sand 
 215.00 ? >34.11 Sand 
จุดสํารวจท่ี 2 Ground Level: 53 m. UTM: 47P 582898/1315522 
 38.00 1.65 1.65 Top Soil 
 256.00 2.08 3.73 Sand 
 32.50 18.90 22.63 Clay 
 6.46 25.10 47.73 Sat.Sand 
 269.00 ? >47.73 Sand 
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 ตารางที่ 5.4  (ต่อ) ผลการสํารวจแหล่งน้ําบาดาล พ้ืนที่ที่ 3 (บ้านเกตุเอน) 
 

จุดสํารวจท่ี 3 Ground Level: 32 m. UTM: 47P 582063/1315023 
 ค่าความต้านทาน 

(Ohm-m.) 
ความหนาชั้น
ดิน/หิน(ม.) 

ความลึกจากผิวดิน
(ม.) 

หมายเหตุ 

 20.40 1.48 1.48 Top Soil 
 49.50 1.34 2.82 Clay 
 4.50 3.47 6.29 Sat.Sand 
 69.60 6.86 13.15 Clay 
 5.13 19.20 32.35 Sat.Sand 
 664.00 ? >32.35 Gravel 

 
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่าในบริเวณพื้นที่ดังกล่าว มีความลึกของชั้นน้ําบาดาลอยู่ระหว่าง 

20-45 เมตร 
ง. บ้านนาทอง-หนองหนิ ต.คลองวาฬ จุดสํารวจมีทั้งหมด 4 จุด บริเวณถนนภายในหมู่บ้าน (รูปที ่

5.19) จากผลการสํารวจและนําข้อมูลมาวิเคราะห์ แปลค่า ได้ผลดังตารางที่ 5.5  

 
รูปที่ 5.19   จดุสํารวจแหล่งน้ําบาดาล พ้ืนที่ที่ 4 (บ้านนาทอง-หนองหิน) 
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 ตารางที่ 5.5  ผลการสํารวจแหล่งน้ําบาดาล พ้ืนที่ที่ 4 (บ้านนาทอง-หนองหิน) 
 

จุดสํารวจท่ี 1 Ground Level: 29 m. UTM: 47P 583897/1299890 
 ค่าความต้านทาน 

(Ohm-m.) 
ความหนาชั้น
ดิน/หิน(ม.) 

ความลึกจากผิวดิน
(ม.) 

หมายเหตุ 

 65.60 0.88 0.88 Top Soil 
 3.24 1.05 1.93 Clay 
 42.20 2.55 4.48 Sand 
 2.46 8.68 13.16 Sat.Sand 
 113.00 23.80 36.96 Sand 
 2.27 ? >36.96 Clay 
จุดสํารวจท่ี 2 Ground Level: 26 m. UTM: 47P 583219/1298575 
 44.80 2.37 2.37 Top Soil 
 7.55 9.34 11.71 Clay 
 85.60 5.78 17.49 Sand 
 1.54 13.10 30.59 Sat.Sand 
 266.00 ? >30.59 Sand 
จุดสํารวจท่ี 3 Ground Level: 15 m. UTM: 47P 584590/1300464 
 6.42 0.90 0.90 Top Soil 
 204.00 2.00 2.90 Sand 
 16.10 23.90 26.80 Clay 
 2.92 22.50 49.30 Sat.Sand 
 963.00 ? >49.30 Gravel 
จุดสํารวจท่ี 4 Ground Level: 12 m. UTM: 47P 583343/1297801 
 657.00 1.41 1.41 Top Soil 
 1915.00 1.09 2.50 Cavity 
 11.90 12.40 14.90 Clay 
 2.79 20.00 34.90 Sat.Sand 
 822.00 ? >34.90 Shale 

 
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่าในบริเวณพื้นที่ดังกล่าว มีความลึกของชั้นน้ําบาดาลอยู่ระหว่าง 

20-45 เมตร 
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จ. บ้านห้วยน้าํพุ ต.ห้วยทราย จุดสํารวจมีทั้งหมด 3 จดุ บริเวณถนนภายในหมู่บ้าน (รูปที ่ 5.19) 
จากผลการสํารวจและนําข้อมูลมาวิเคราะห์ แปลค่า ได้ผลดังตารางที่ 5.6  

 
รูปที่ 5.20   จุดสํารวจแหล่งน้ําบาดาล พ้ืนที่ที่ 5 (บ้านห้วยน้ําพุ) 
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ตารางที่ 5.6   ผลการสํารวจแหล่งน้ําบาดาล พ้ืนที่ที่ 5 (บ้านห้วยน้ําพุ) 
 

จุดสํารวจท่ี 1 Ground Level: 54 m. UTM: 47P 576402/1292818 
 ค่าความต้านทาน 

(Ohm-m.) 
ความหนาชั้น
ดิน/หิน(ม.) 

ความลึกจากผิวดิน
(ม.) 

หมายเหตุ 

 277.00 0.88 0.88 Top Soil 
 1608.00 2.84 3.72 Gravel 
 42.70 18.70 22.42 Clay 
 16.80 38.60 61.02 Sat.Sand 
 888.00 ? >61.02 Gravel 

จุดสํารวจท่ี 2 Ground Level: 54 m. UTM: 47P 575157/1292516 
 451.00 1.52 1.52 Top Soil 
 565.00 6.20 7.72 Dry Sand 
 8.42 20.10 27.82 Sat.Sand 
 242.00 44.00 71.82 Sand 
 84.20 ? >71.82 Clay 

จุดสํารวจท่ี 3 Ground Level: 60 m. UTM: 47P 575307/1291868 
 1070.00 6.66 6.66 Gravel 
 26.20 32.60 39.26 Sat.Sand 
 666.00 17.30 56.56 Sand 
 31.20 18.60 75.16 Sat.Sand 
 121.00 ? >75.16 Sand 

 
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่าในบริเวณพื้นที่ดังกล่าว มีความลึกของชั้นน้ําบาดาลอยู่ระหว่าง 

20-60 เมตร 
 

5.3.3 การเก็บข้อมลูบ่อน้ําบาดาลในพืน้ที ่
ได้ทําการส ุ ่มสํารวจบ่อน้ําบาดาลในพื้นที่ โดยทําการสํารวจหรือวัดค่าต่าง ๆ เช่น ระดับน้ําปกติ 

ความลึกบ่อ ปริมาณการใช้ และเก็บตัวอย่างน้ํา เพื่อวิเคราะห์คุณภาพของน้ําบาดาล ตําแหน่งบ่อน้ําบาดาล
ที่ทําการสํารวจ แสดงในรูปที่ 5.20 และผลการสํารวจและผลวิเคราะห์คุณภาพน้ํา แสดงดัง ตารางที่ 5.7 
 และ 5.8 ตามลําดับ  
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รูปที่ 5.21 แสดงตําแหน่งบ่อน้ําบาดาลที่สํารวจ 
 

กปภ.สาขาประจวบคีรีขันธ ์

บ่อน้ําบาดาล กปภ. 4 บ่อ 
บริเวณแรงต่ําบ้านบึง 

(2)บ้านทุ่งยาว 

(1)สถานีอนามัยย่านซื่อ 

(7)ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 65 

(3)บ้านวังมะเดื่อ 

(4-5)มัสยิดบ้านวังมะเดื่อ 

(6)ร.ร.อ่าวน้อยวิทยาคม 

(8)วัดคลองวาฬ 
(9)มสัยิดบ้านหนองบัว 

(11)วัดบ้านหนองบัว 

(10)บ้านหนองบัว 

(12)สถานีอนามัยห้วยนํ้าพุ 

(13-14)วัดเกตชยาราม 
(15)บ้านห้วยนํ้าพุ 

(16)บ้านห้วยนํ้าพุ 

(17)บ้านห้วยนํ้าพุ 

(18-19)ประปาเทศบาล กม.5 

(20)ประปาเทศบาล(สาํรอง) 

(24)ประปาเทศบาล กม.3 

(21-22)บ้านเกตุเอน 

(23)บ้านเกตุเอน 

GW Well 
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ตารางที่ 5.7   ผลการสํารวจบ่อน้ําบาดาล กปภ.สาขาประจวบคีรีขันธ์ 

ลําดับ
ที่ 

สถานที่เก็บน้ําตัวอย่าง ผลการสํารวจ 

สถานที่ ตําบล อําเภอ 
พิกัด 
(E) พิกัด (N) ขนาดบ่อ(mm) SWL(m)

ลึก
(m) 

ระดับ
พื้น ชนิดเครื่องสูบ หมายเหตุ 

1 สถานีอนามัยย่านซื่อ อ่าวน้อย เมือง 577751 1319629 150 - 24 95 ซับเมอร์ส ประปาหมู่บ้าน 

2 บ้านทุ่งยาว ม.14 อ่าวน้อย เมือง 579282 1322686 150 0 40 95 ซับเมอร์ส น้ําพุ 

3 บ้านวังมะเดื่อ (เขาเสน) ม.10 อ่าวน้อย เมือง 581351 1321964 150 4.95 60 80 ซับเมอร์ส   

4 มัสยิดบ้านวังมะเดื่อ (เขาเสน) ม.10 อ่าวน้อย เมือง 580276 1320793 150 - 36 75 ซับเมอร์ส   

5 มัสยิดบ้านวังมะเดื่อ (เขาเสน) ม.10 อ่าวน้อย เมือง 580228 1320827 150 - 80 75 ซับเมอร์ส   

6 โรงเรียนอ่าวน้อยวิทยาคม อ่าวน้อย เมือง 579766 1318118 150 17.5 - 60 ซับเมอร์ส   

7 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 65 อ่าวน้อย เมือง 577224 1319794 150 19.5 56 89 ซับเมอร์ส 8 m3/hr 

8 วัดคลองวาฬ คลองวาฬ เมือง 585881 1299111 100 - 102 15 มือโยก   

9 มัสยิดนูรุสซอลิฮีน บ้านหนองบัว เกาะหลัก เมือง 583749 1301837 150 4.6 30 38 ซับเมอร์ส   

10 บ้านหนองบัว (ซอยแขก) เกาะหลัก เมือง 583411 1302031 100 -   24 มือโยก ชํารุด 

11 วัดบ้านหนองบัว เกาะหลัก เมือง 583988 1302683 150 5 56 19 ซับเมอร์ส   

12 สถานีอนามัยห้วยน้ําพุ ห้วยทราย เมือง 576972 1294622 100 -   50 มือโยก   

13 วัดเกตชยาราม บ่อ 1 ห้วยทราย เมือง 577147 1294691 150 6.8 70 50 ซับเมอร์ส   

14 วัดเกตชยาราม บ่อ 2 ห้วยทราย เมือง 577079 1294786 150 15.4 80 50 ซับเมอร์ส   
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ตารางที่ 5.7(ต่อ)  ผลการสาํรวจบ่อน้ําบาดาล กปภ.สาขาประจวบคีรีขันธ์ 

ลําดับ
ที่ 

สถานที่เก็บน้ําตัวอย่าง ผลการสํารวจ 

สถานที่ ตําบล อําเภอ 
พิกัด 
(E) พิกัด (N) ขนาดบ่อ(mm) SWL(m)

ลึก
(m) 

ระดับ
พื้น ชนิดเครื่องสูบ หมายเหตุ 

15 บ้านห้วยน้ําพุ (ซอยอนามัย) ห้วยทราย เมือง 576760 1294049 100 - 34.5 50 มือโยก   

16 บ้านห้วยน้ําพุ  ห้วยทราย เมือง 575669 1293077 150 - - 72 มือโยก   

17 บ้านห้วยน้ําพุ (ซอยเสลาคู่) ห้วยทราย เมือง 575769 1292366 150 - - 60 มือโยก   

18 ประปาเทศบาลชมุชน กม.5 อ่าวน้อย เมือง 582024 1317096 150 18 60 62 ซับเมอร์ส ประปาเทศบาล 

19 ประปาเทศบาลชมุชน กม.5 อ่าวน้อย เมือง 582031 1317062 150 18 60 61 ซับเมอร์ส ประปาเทศบาล 

20 ประปาเทศบาล (สํารอง) อ่าวน้อย เมือง 579770 1316451 150 40 109 67 ซับเมอร์ส 10 m3/hr  

21 บ้านเกตุเอน อ่าวน้อย เมือง 582922 1315958 150 - 46 47 - ซับเมอร์สตกลงบ่อ 

22 บ้านเกตุเอน อ่าวน้อย เมือง 582884 1315958 150 - 36 47 ซับเมอร์ส ประปาหมู่บ้าน 

23 บ้านเกตุเอน อ่าวน้อย เมือง 582708 1314006 150 - 40 45 ซับเมอร์ส ประปาหมู่บ้าน 

24 ประปาเทศบาล บ้าน กม.3 อ่าวน้อย เมือง 584526 1316996 150 6.1 40 40 ซับเมอร์ส 10 m3/hr  
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ตารางที่ 5.8    ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ําบาดาล 

ลําดับ
ที่ 

สถานที่เก็บน้ําตัวอย่าง ผลการวิเคราะห์ 

สถานที่ พื้นที่ ตําบล อําเภอ การนําไฟฟ้า(uS/cm) 
เหล็ก

(mg/L) 
แมงกานีส
(mg/L) 

คลอไรด์
(mg/L) 

ความกระด้าง
(mg/L) 

สารละลายทั้งหมด
(mg/L) 

เกณฑ์มาตรฐานน้ําประปา กปภ. - 0.3 0.4 250 300 600 
1 สถานีอนามัยย่านซื่อ 1 อ่าวน้อย เมือง 550 0.03 0.05 52 176 307 

2 บ้านทุ่งยาว ม.14 1 อ่าวน้อย เมือง 1819 0.63 0.13 250 580 1116 

3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 65 1 อ่าวน้อย เมือง 1600 0.22 0.09 335 660 1024 

4 บ้านวังมะเดื่อ (เขาเสน) ม.10 2 อ่าวน้อย เมือง 1143 0.05 0.07 101 540 716 

5 มัสยิดบ้านวังมะเดื่อ (เขาเสน) ม.10 2 อ่าวน้อย เมือง 2890 1.8 0.34 270 940 2357 

6 โรงเรียนอ่าวน้อยวิทยาคม 3 อ่าวน้อย เมือง 1220 0.15 0.1 205 480 737 

7 ประปาเทศบาลชมุชน กม.5 3 อ่าวน้อย เมือง 1052 0.03 0.07 225 460 721 

8 บ้านเกตุเอน 3 อ่าวน้อย เมือง 1368 0.14 0.08 375 680 1197 

9 บ้านเกตุเอน 3 อ่าวน้อย เมือง 3300 0.18 0.22 870 1160 1984 

10 ประปาเทศบาล บ้าน กม.3 3 อ่าวน้อย เมือง 1474 0.16 0.26 350 640 1022 

11 วัดคลองวาฬ 4 คลองวาฬ เมือง 1359 6.9 0.98 122 600 833 

12 มัสยิดนูรุสซอลิฮีน บ้านหนองบัว 4 เกาะหลัก เมือง 2760 1.5 0.21 585 680 1735 
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ตารางที่ 5.8 (ต่อ)    ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ําบาดาล 

ลําดับ
ที่ 

สถานที่เก็บน้ําตัวอย่าง ผลการวิเคราะห์ 

สถานที่ พื้นที่ ตําบล อําเภอ การนําไฟฟ้า(uS/cm) 
เหล็ก

(mg/L) 
แมงกานีส
(mg/L) 

คลอไรด์
(mg/L) 

ความกระด้าง
(mg/L) 

สารละลายทั้งหมด
(mg/L) 

เกณฑ์มาตรฐานน้ําประปา กปภ. - 0.3 0.4 250 300 600 
13 วัดบ้านหนองบัว 4 เกาะหลัก เมือง 2360 0.69 0.26 448 360 1501 

14 สถานีอนามัยห้วยน้ําพุ 5 ห้วยทราย เมือง 690 14 1.1 130 300 389 

15 วัดเกตชยาราม บ่อ 1 5 ห้วยทราย เมือง 688 0.28 0.72 102 210 602 

16 วัดเกตชยาราม บ่อ 2 5 ห้วยทราย เมือง 883 0.03 0.05 168 270 630 

17 บ้านห้วยน้ําพุ (ซอยอนามัย) 5 ห้วยทราย เมือง 426 27 1.4 44 116 316 

18 บ้านห้วยน้ําพุ  5 ห้วยทราย เมือง 329 11 0.32 55 90 216 

19 บ้านห้วยน้ําพุ (ซอยเสลาคู่) 5 ห้วยทราย เมือง 421 42 2.7 20 124 301 

20 บ่อบาดาลที่ 7 แรงต่ําบ้านบึง - อ่าวน้อย เมือง 1460 0.13 0.07 390 580 1568 

21 บ่อบาดาลที่ 8 แรงต่ําบ้านบึง - อ่าวน้อย เมือง 1459 0.07 0.09 421 579 1589 

***ผลการทดสอบนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทําการทดสอบเท่านั้น ห้ามนําไปโฆษณาคุณภาพตัวอย่างทดสอบ และห้ามทําสําเนารายงานผลการทดสอบเฉพาะเพียงบางส่วน โดยมิได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร 

จากห้องปฏิบัติการ กองควบคุมคณุภาพน้ํา ฝ่ายทรัพยากรน้ํา (ตัวอย่างที่ 20-21 วิเคราะห์โดยงานควบคุมคุณภาพน้ํา กปภ.เขต3)          
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5.3.4 สรุปผลการสาํรวจแหล่งน้าํใต้ดิน 
จากการรวบรวมข้อมูลด้านแหล่งน้ําบาดาล ผลการสํารวจแหล่งน้ําบาดาลทางธรณีฟิสิกส์ และผลการ

วิเคราะห์คุณภาพน้ําบาดาล สามารถสรุปข้อมูลของทั้ง 5 พ้ืนที่สํารวจ รายละเอียดดังนี้ 
1. บ้านวังไทรติ่ง-ทุ่งยาว ต.อ่าวน้อย ความลึกของชั้นน้ําบาดาลต้ังแต่ 20–60 เมตร ปริมาณน้ํา

บาดาล 10-20 ลบ.ม./ชม. และคุณภาพน้ําบาดาลบางบ่อพบความกระด้างสูงถึง 580 มก./ล. 
2. บ้านวังมะเดื่อ ต.อ่าวน้อย ความลึกของชั้นน้ําบาดาลต้ังแต่ 10–30 เมตร ปริมาณน้ําบาดาล   10-

20 ลบ.ม./ชม. และคุณภาพน้ําบาดาลบางบ่อพบความกระด้างสูงถึง 940 มก./ล. 
3. บ้านเกตุเอน ต.อ่าวน้อย ความลึกของชั้นน้ําบาดาลต้ังแต่ 20–45 เมตร ปริมาณน้ําบาดาล     

10-20 ลบ.ม./ชม. และคุณภาพน้ําบาดาลบางบ่อพบความกระด้างสูงถึง 1,160 มก./ล. คลอไรด์ 870 มก./ล. 
4. บ้านนาทอง-หนองหิน ต.คลองวาฬ ความลึกของชั้นน้ําบาดาลต้ังแต่ 20–45 เมตร ปริมาณน้ํา

บาดาล 10-20 ลบ.ม./ชม. และคุณภาพน้ําบาดาลบางบ่อพบเหล็กสูงถึง 6.9 มก./ล. แมงกานีส 0.98 มก./ล. 
5. บ้านห้วยน้ําพุ ต.ห้วยทราย ความลึกของชั้นน้ําบาดาลต้ังแต่ 20–60 เมตร ปริมาณน้ําบาดาล  

2-10 ลบ.ม./ชม. และคุณภาพน้ําบาดาลบางบ่อพบเหล็กสูงถึง 42 มก./ล. แมงกานีส 2.7 มก./ล. 
ทั้งนี้การสํารวจทางธรณีฟิสิกส์เป็นการสํารวจหาแหล่งน้ําบาดาลเพื่อทราบข้อมูลด้านความลึก พ้ืนที่ที่มี

ศักยภาพ และปริมาณน้ําเบื้องต้น ดังนั้นข้อมูลด้านความลึกของชั้นน้ํา ปริมาณน้ํา และคุณภาพน้ําที่แน่นอน
นั้น จะต้องทําการศึกษาโดยการเจาะบ่อสํารวจ สูบทดสอบปริมาณน้ํา และวิเคราะห์คุณภาพน้ําในพื้นที่
นั้นๆ ต่อไป 
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บทที่ 6 

แนวทางแก้ไขปญัหาการขาดแคลนน้าํดิบ 
 
 จากปัญหาการขาดแคลนน้ําดิบของ กปภ. สาขาประจวบคีรีขันธ์ เกิดปัญหาขาดแคลนน้ําดิบในปี 
2553-2554 และได้ดําเนินการแก้ไขปัญหาโดยการวางท่อน้ําดิบ HDPE ขนาด ∅ 500 มม. เพื่อรับน้ําจาก
แม่น้ํากุยบุรี ซึ่งรับน้ําจากอ่างเก็บน้ํายางชุม บริเวณสถานีสูบน้ําดิบของ กปภ. สาขากุยบุรี ในอัตราสูบน้ําดิบ
ประมาณวันละ 7,200  ลบ.ม. และ สูบน้ําจากบ่อน้ําบาดาล 4 บ่อ (ก่อสร้างใหม่) บริเวณโรงสูบน้ําแรงต่ํา
บ้านบึง ของ กปภ. สาขาประจวบคีรีขันธ์ ได้ปริมาณน้ําวันละ 1,920 ลบ.ม. รวมปริมาณน้ําที่ได้วันละ 
9,120 ลบ.ม. ซึ่งยังไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ําของประชาชนในพื้นที่ให้บริการ (ปรกติใช้น้ําประมาณ
วันละ 12,000 ลบ.ม.) โดยปริมาณน้ําที่ต้องการเพิ่มอีกวันละ 2,880 ลบ.ม. สามารถสรุปแนวทางการจัดหา
น้ําดิบเพิ่มเติม ได้เป็น 2 แนวทาง ดังนี้ 
 
6.1 การแก้ไขปัญหาภัยแล้งโดยแหล่งน้าํผิวดิน 
 จากการสํารวจหาแหล่งน้ําผิวดินอื่น ๆ ในพื้นที่ใกล้เคียงที่อาจนํามาพัฒนาใช้เป็นแหล่งน้ําดิบหรือ
ใช้เป็นแหล่งน้าํสํารอง พบว่า แหล่งน้ําผิวดินจากแหล่งอื่น ๆ ในพื้นที่ใกล้เคียงได้เกิดปัญหาเช่นเดียวกัน โดย
ส่วนใหญม่ีสภาพแห้งขอด คลองต่าง ๆ ไมม่ีน้ําไหล อ่างเก็บน้ําขนาดเล็กบางแห่งที่อาจมีปริมาณน้ําเก็บกัก
เหลืออยู่ ก็ไมคุ่้มค่าในการพฒันานํามาใช้ได้ เนื่องจากมีปริมาณเพียงพอใช้เป็นแหล่งน้ําสําหรับระบบประปา
ของหมู่บ้าน และพื้นที่โดยรอบเท่านั้น 
 เนื่องจากพื้นที่บริการของ กปภ.สาขาประจวบคีรีขันธ์ ต้ังอยู่ใกล้บริเวณชายฝั่งทะเล ดังนั้นแหล่งน้ํา
ดิบที่เหมาะสมเพื่อเป็นทางเลือกสําหรับผลิตน้ําประปาในสถานการณ์ภัยแล้ง คือ แหลง่น้ําดิบจากทะเลโดย
ผลิตน้ําด้วยระบบ Reverse Osmosis (RO) และควรใช้ระบบผลิตที่สามารถเคลื่อนยา้ยได้ (Mobile Plant) 
เมื่อมีฝนตกและปริมาณน้ําดิบในแหล่งน้ําดิบเดิมมีปริมาณเพียงพอ สามารถนําระบบ RO นี้ไปใช้ในพื้นที่
อ่ืนๆ ที่ประสบปัญหาได้ โดยรูปแบบกระบวนการปรับปรุงคุณภาพเป็นน้ําจืดด้วยระบบ Reverse Osmosis 
(RO) จะประกอบด้วยส่วนสําคัญ   2 ส่วน คือ  
 (1) Pre-treatment Unit  ทําหน้าที่ปรบัปรุงคุณภาพน้ําในเบื้องต้น เพื่อป้องกันความเสียหายที่
อาจเกิดขึ้นกับ membrane และยืดอายุการใช้งานของ membrane ซึ่งรูปแบบในการติดต้ัง 
Pretreatment Unit ขึ้นกับคุณลักษณะของน้ําดิบที่เข้าสู่ระบบเป็นสําคัญ โดยทั่วไปประกอบด้วย Media 
Filter Microfiltration Carbon adsorption Chlorination/Dechlorination เป็นต้น  
 (2) RO unit ประกอบด้วย semipermeable membrane ซึ่งยอมให้เฉพาะโมเลกุลของน้ําไหล
ผ่าน รูปแบบการจัดวางระบบ RO บนตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 40 ฟุต แสดงดังรูปที่ 6.1  
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 รูปที่ 6.1   รูปแบบการติดต้ังระบบ RO  บนตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 40 ฟุต 
 ท่ีมา  : Internet 
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 ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างระบบ R.O. mobile ผลิตน้ําจืดจากน้ําทะเลด้วยกระบวนการ RO จะมี
ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างประมาณ 500,000 – 700,000 บาท/ลบ.ม.ทีผ่ลิตได้/ชม. (ไม่รวมระบบสูบน้ําดิบ) 
และมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ (Operating Cost) ประมาณ 25 – 40 บาท/ลบ.ม.ทีผ่ลิตได้ ทั้งนี้ราคาค่า
ดําเนินการจะแปรผันตามคณุสมบัติของน้ําดิบที่เข้าระบบ 
 
6.2 การแก้ไขปัญหาภัยแล้งโดยแหล่งน้าํใต้ดิน 
 จากข้อมูลผลการสํารวจแหล่งน้ําบาดาลในบทที่ 5 พบว่าในบริเวณพื้นที่สํารวจมีศักยภาพแหล่งน้ํา
ใต้ดินที่สามารถพัฒนานําน้ําขึ้นมาผลิตน้ําประปาได้ แต่ด้านคุณภาพน้ําต้องมีการปรับปรุงก่อนจ่ายให้กับ
ผู้ใช้น้ํา หากพิจารณาพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งในการขุดเจาะบ่อน้ําบาดาลจํานวน 4-6 บ่อ (ปริมาณน้ําบ่อละ
ประมาณ 20 ลบ.ม./ชม.) ซึง่เมื่อรวมกับปริมาณน้ําที่ผลติได้ในปัจจุบันทั้งระบบน้ําผิวดินและบ่อน้ําบาดาลที่
มีอยู่ คาดว่าจะได้ปริมาณน้ําเพิ่มเพียงพอต่อความต้องการ ที่ต้องการใช้น้ําประมาณวันละ 12,000 ลบ.ม. 
โดยกองพัฒนาแหล่งน้ําได้ระบุพ้ืนที่ที่มีศักยภาพแหล่งน้ําบาดาล จํานวน 5 พ้ืนที่ พร้อมรายละเอียด
ประมาณการค่าก่อสร้าง เพื่อนํามาใช้เป็นแหล่งน้ําเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหา ทั้งนี้ในการคัดเลอืกพื้นที่ที่
เหมาะสม ขึ้นอยู่กับการดําเนินการเรื่องการจัดหาที่ดินและราคาค่าก่อสร้างที่เหมาะสม ซึ่งผู้เกีย่วข้อง
สามารถพิจารณาจากรายละเอียดผลการสาํรวจน้ําบาดาลของแต่ละพื้นที่ ดังนี้  

1.พ้ืนที่บ้านวังไทรติ่ง-ทุ่งยาว ต.อ่าวน้อย อ.เมือง 
ก่อสร้างบ่อน้ําบาดาล จํานวน 4 บ่อ พร้อมระบบปรับปรุงคุณภาพน้ําบาดาล ขนาด 80 ลบ.ม./ชม. 

และวางท่อ PVC ขนาด 200 มม. ระยะทางประมาณ 3.5 กิโลเมตร เชื่อมต่อกับท่อส่งน้ําดิบเดิม ท่อ A/C 
ขนาด 500 มม. เพื่อส่งน้ําที่ผลิตได้เข้าสู่ระบบจ่ายน้ําของ กปภ.สาขาประจวบคีรีขันธ์ (ตามรูปที่ 6.2 ) โดย
รายละเอียดงบประมาณแผนการก่อสร้างแสดงในตารางที่  6.1 
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รูปที่ 6.2  ตําแหน่งก่อสร้างบ่อน้ําบาดาลบริเวณบ้านวังไทรติ่ง-ทุ่งยาว พร้อมแนววางท่อส่งน้ํา 

พ้ืนที่บ้านวังไทรติง่-ทุ่งยาว
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ตารางที ่6.1   รายละเอียดงบประมาณแผนการก่อสร้างโรงสูบน้ําบ่อบาดาล บริเวณบ้านวังไทรติ่ง-ทุง่ยาว  
 
ลําดับ รายการ หน่วย จํานวน ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
รวมเงิน หมายเหตุ 

1 เจาะบ่อน้ําบาดาล ขนาด 150 มม.  
ลึก 65 เมตร 
พร้อมติดต้ังท่อและอุปกรณ์ 

บ่อ 4 400,000 1,600,000  

2 ติดต้ังเครื่องสูบน้ํา Submersible  
ขนาด 9 kW สูบน้ําได้ 20 ลบ.ม./ชม. 
ส่งสูงไม่น้อยกว่า 100 ม. พร้อมอุปกรณ์ 

ชุด 4 300,000 1,200,000  

3 ก่อสร้างโรงสูบน้าํรางเลื่อน  
ขนาด 2X2 เมตร 

หลัง 4 150,000 600,000  

4 จัดหาและติดต้ังระบบไฟฟ้า 
บ่อน้ําบาดาล จํานวน 4 บ่อ 

เหมา 1 200,000 200,000  

5 จัดหาวางท่อส่งน้ํา PVC ชั้น 8.5 
ขนาด 200 มม. พร้อมอุปกรณ์  

เมตร 3,500 1,240 4,340,000  

6 ก่อสร้างระบบปรับปรุงคุณภาพ 
น้ําบาดาล ขนาด 80 ลบ.ม./ชม. 

ชุด 1 2,400,000 2,400,000  

7 ค่าประสานท่อ และอื่นๆ เหมา 1 500,000 500,000  
 รวมเงินงบประมาณ 

(ไม่รวมค่าจัดซ้ือที่ดิน) 
   10,840,000  
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2.พ้ืนที่บ้านวังมะเดื่อ ต.อ่าวน้อย อ.เมือง 
ก่อสร้างบ่อน้ําบาดาล จํานวน 4 บ่อ พร้อมระบบปรับปรุงคุณภาพน้ําบาดาล ขนาด 80 ลบ.ม./ชม. 

และวางท่อ PVC ขนาด 200 มม. ระยะทางประมาณ 3.0 กิโลเมตร เชื่อมต่อกับท่อส่งน้ําดิบเดิม ท่อ A/C 
ขนาด 500 มม. เพื่อส่งน้ําที่ผลิตได้เข้าสู่ระบบจ่ายน้ําของ กปภ.สาขาประจวบคีรีขันธ์ (ตามรูปที่ 6.3 ) โดย
รายละเอียดงบประมาณแผนการกอ่สร้างแสดงในตารางที่  6.2 
 

 
รูปที ่6.3   ตําแหน่งก่อสร้างบ่อน้ําบาดาลบริเวณบ้านวังมะเดื่อ พร้อมแนววางท่อส่งน้ํา 

 
 
 
 
 
 

พ้ืนที่บ้านวังมะเดื่อ
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ตารางที ่6.2  รายละเอียดงบประมาณแผนการก่อสร้างโรงสูบน้ําบ่อบาดาล บริเวณบ้านวังมะเดื่อ  
 
ลําดับ รายการ หน่วย จํานวน ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
รวมเงิน หมายเหตุ 

1 เจาะบ่อน้ําบาดาล ขนาด 150 มม.  
ลึก 65 เมตร 
พร้อมติดต้ังท่อและอุปกรณ์ 

บ่อ 4 400,000 1,600,000  

2 ติดต้ังเครื่องสูบน้ํา Submersible  
ขนาด 9 kW สูบน้ําได้ 20 ลบ.ม./ชม. 
ส่งสูงไม่น้อยกว่า 100 ม. พร้อมอุปกรณ์ 

ชุด 4 300,000 1,200,000  

3 ก่อสร้างโรงสูบน้าํรางเลื่อน  
ขนาด 2X2 เมตร 

หลัง 4 150,000 600,000  

4 จัดหาและติดต้ังระบบไฟฟ้า 
บ่อน้ําบาดาล จํานวน 4 บ่อ 

เหมา 1 200,000 200,000  

5 จัดหาวางท่อส่งน้ํา PVC ชั้น 8.5 
ขนาด 200 มม. พร้อมอุปกรณ์  

เมตร 3,000 1,240 3,720,000  

6 ก่อสร้างระบบปรับปรุงคุณภาพ 
น้ําบาดาล ขนาด 80 ลบ.ม./ชม. 

ชุด 1 2,400,000 2,400,000  

7 ค่าประสานท่อ และอื่นๆ เหมา 1 500,000 500,000  
 รวมเงินงบประมาณ 

(ไม่รวมค่าจัดซ้ือที่ดิน) 
   10,220,000  
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3. พ้ืนที่บ้านเกตุเอน ต.อ่าวน้อย อ.เมือง 
ก่อสร้างบ่อน้ําบาดาล จํานวน 4 บ่อ พร้อมระบบปรับปรุงคุณภาพน้ําบาดาล ขนาด 80 ลบ.ม./ชม. 

และวางท่อ PVC ขนาด 200 มม. ระยะทางประมาณ 2.0 กิโลเมตร เชื่อมต่อกับท่อส่งน้ําดิบเดิม ท่อ A/C 
ขนาด 500 มม. เพื่อส่งน้ําที่ผลิตได้เข้าสู่ระบบจ่ายน้ําของ กปภ.สาขาประจวบคีรีขันธ์ (ตามรูปที่ 6.4 ) โดย
รายละเอียดงบประมาณแผนการก่อสรา้งแสดงในตารางที่  6.3 
 

 
รูปที่  6.4   ตําแหน่งก่อสร้างบ่อน้ําบาดาลบริเวณบ้านเกตุเอน พร้อมแนววางท่อส่งน้ํา 

 
 
 
 
 
 

พ้ืนที่บ้านเกตุเอน
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ตารางที ่ 6.3   รายละเอียดงบประมาณแผนการก่อสร้างโรงสูบน้ําบ่อบาดาล บริเวณบ้านเกตุเอน   
 
ลําดับ รายการ หน่วย จํานวน ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
รวมเงิน หมายเหตุ 

1 เจาะบ่อน้ําบาดาล ขนาด 150 มม.  
ลึก 65 เมตร 
พร้อมติดต้ังท่อและอุปกรณ์ 

บ่อ 4 400,000 1,600,000  

2 ติดต้ังเครื่องสูบน้ํา Submersible  
ขนาด 9 kW สูบน้ําได้ 20 ลบ.ม./ชม. 
ส่งสูงไม่น้อยกว่า 100 ม. พร้อมอุปกรณ์ 

ชุด 4 300,000 1,200,000  

3 ก่อสร้างโรงสูบน้าํรางเลื่อน  
ขนาด 2X2 เมตร 

หลัง 4 150,000 600,000  

4 จัดหาและติดต้ังระบบไฟฟ้า 
บ่อน้ําบาดาล จํานวน 4 บ่อ 

เหมา 1 200,000 200,000  

5 จัดหาวางท่อส่งน้ํา PVC ชั้น 8.5 
ขนาด 200 มม. พร้อมอุปกรณ์  

เมตร 2,000 1,240 2,480,000  

6 ก่อสร้างระบบปรับปรุงคุณภาพ 
น้ําบาดาล ขนาด 80 ลบ.ม./ชม. 

ชุด 1 2,400,000 2,400,000  

7 ค่าประสานท่อ และอื่นๆ เหมา 1 500,000 500,000  
 รวมเงินงบประมาณ 

(ไม่รวมค่าจัดซ้ือที่ดิน) 
   8,980,000  
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4.พ้ืนที่บ้านนาทอง-หนองหิน ต.คลองวาฬ อ.เมือง 
ก่อสร้างบ่อน้ําบาดาล จํานวน 4 บ่อ พร้อมระบบปรับปรุงคุณภาพน้ําบาดาล ขนาด 80 ลบ.ม./ชม. 

และวางท่อ PVC ขนาด 200 มม. จากบริเวณที่ก่อสรา้งเชื่อมต่อกับท่อจ่ายน้ําประปา กปภ. เดิม (PVC 
ขนาด 150 มม.) เพื่อจ่ายน้ําให้กับผู้ใช้น้ําประปา กปภ. ได้โดยตรง (รูปที่ 6.5 ) โดยรายละเอียดงบประมาณ
แผนการก่อสรา้งแสดงในตารางที่  6.4  
 

 
รูปที่ 6.5   ตําแหน่งก่อสร้างบ่อน้ําบาดาลบริเวณบ้านนาทอง-หนองหิน พร้อมแนววางท่อส่งน้ํา 

 
 
 

พ้ืนที่บ้านนาทอง-หนองหิน
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ตารางที ่ 6.4   รายละเอียดงบประมาณแผนการก่อสร้างโรงสูบน้ําบ่อบาดาล บริเวณบ้านนาทอง-หนองหิน  
 
ลําดับ รายการ หน่วย จํานวน ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
รวมเงิน หมายเหตุ 

1 เจาะบ่อน้ําบาดาล ขนาด 150 มม.  
ลึก 65 เมตร 
พร้อมติดต้ังท่อและอุปกรณ์ 

บ่อ 4 400,000 1,600,000  

2 ติดต้ังเครื่องสูบน้ํา Submersible  
ขนาด 9 kW สูบน้ําได้ 20 ลบ.ม./ชม. 
ส่งสูงไม่น้อยกว่า 100 ม. พร้อมอุปกรณ์ 

ชุด 4 300,000 1,200,000  

3 ก่อสร้างโรงสูบน้าํรางเลื่อน  
ขนาด 2X2 เมตร 

หลัง 4 150,000 600,000  

4 จัดหาและติดต้ังระบบไฟฟ้า 
บ่อน้ําบาดาล จํานวน 4 บ่อ 

เหมา 1 200,000 200,000  

5 จัดหาวางท่อส่งน้ํา PVC ชั้น 8.5 
ขนาด 200 มม. พร้อมอุปกรณ์  

เมตร 100 1,240 124,000  

6 ก่อสร้างระบบปรับปรุงคุณภาพ 
น้ําบาดาล ขนาด 80 ลบ.ม./ชม. 

ชุด 1 2,400,000 2,400,000  

7 ค่าประสานท่อ และอื่นๆ เหมา 1 500,000 500,000  
 รวมเงินงบประมาณ 

(ไม่รวมค่าจัดซ้ือที่ดิน) 
   6,624,000  
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5.พ้ืนที่บ้านห้วยน้ําพุ ต.ห้วยทราย  อ.เมือง 
ก่อสร้างบ่อน้ําบาดาล จํานวน 4 บ่อ พร้อมระบบปรับปรุงคุณภาพน้ําบาดาล ขนาด 40 ลบ.ม./ชม. 

และวางท่อ PVC ขนาด 200 มม. ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร จากบริเวณที่ก่อสรา้งเชื่อมต่อกับท่อจ่าย
น้ําประปา กปภ. เดิม (PVC ขนาด 150 มม.) เพื่อจ่ายน้ําให้กับผู้ใช้น้ําประปา กปภ. ได้โดยตรง (รูปที่ 6.6 ) 
โดยรายละเอียดงบประมาณแผนการกอ่สรา้งแสดงในตารางที่ 6.5     
 

 
 รูปที่  6.6   ตําแหน่งก่อสร้างบ่อน้ําบาดาลบริเวณบ้านห้วยน้ําพุ พร้อมแนววางท่อส่งน้ํา 
 
 
 
 
 
 

พ้ืนที่บ้านห้วยน้ําพ ุ
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ตารางที ่ 6.5   รายละเอียดงบประมาณแผนการก่อสร้างโรงสูบน้ําบ่อบาดาล บริเวณบ้านห้วยน้ําพุ  
 

ลําดับ รายการ หน่วย จํานวน ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน หมายเหตุ 

1 เจาะบ่อน้ําบาดาล ขนาด 150 มม.  
ลึก 65 เมตร 
พร้อมติดต้ังท่อและอุปกรณ์ 

บ่อ 4 400,000 1,600,000  

2 ติดต้ังเครื่องสูบน้ํา Submersible  
ขนาด 4 kW สูบน้ําได้ 10 ลบ.ม./ชม. 
ส่งสูงไม่น้อยกว่า 80 ม. พร้อมอุปกรณ์ 

ชุด 4 300,000 1,200,000  

3 ก่อสร้างโรงสูบน้าํรางเลื่อน  
ขนาด 2X2 เมตร 

หลัง 4 150,000 600,000  

4 จัดหาและติดต้ังระบบไฟฟ้า 
บ่อน้ําบาดาล จํานวน 4 บ่อ 

เหมา 1 200,000 200,000  

5 จัดหาวางท่อส่งน้ํา PVC ชั้น 8.5 
ขนาด 200 มม. พร้อมอุปกรณ์  

เมตร 10,000 1,240 12,400,000  

6 ก่อสร้างระบบปรับปรุงคุณภาพ 
น้ําบาดาล ขนาด 40 ลบ.ม./ชม. 

ชุด 1 1,000,000 1,000,000  

7 ค่าประสานท่อ และอื่นๆ เหมา 1 500,000 500,000  
 รวมเงินงบประมาณ 

(ไม่รวมค่าจัดซ้ือที่ดิน) 
   17,500,000  
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6.3 การปรบัปรุงคณุภาพน้าํบาดาล 
น้ําบาดาลส่วนมากจะเป็นน้ําที่สะอาด ปราศจากสารแขวนลอย สารอินทรีย์เคมี และเชื้อโรค

ต่างๆ ยกเว้นเมื่อน้ําบาดาลสะสมอยู่ใน ช้ันดิน/ช้ันหิน ที่เป็นแหล่งที่เป็นแหล่งกักเก็บน้าํอาจจะละลายเอาแร่
ธาตุเข้ามาปะปน รวมทั้งถูกปนเปื้อนด้วยน้ําที่มีคุณภาพด้อยกว่า ทําให้คณุภาพของน้ําบาดาลเปลี่ยนไป การ
แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ําดิบของ กปภ. โดยใช้น้ําบาดาล อาจประสบปัญหา คุณภาพน้ําบาดาลที่
พัฒนาขึ้นมาได้ ไม่เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ อาทิ น้ํามีปริมาณสารละลายเหล็กสูง หรือน้ํามีปริมาณ
ความกระด้าง ด้วยเหตุผลเหล่านี้ จึงจาํเป็นต้องมีการปรับปรุงคุณภาพน้ํา เช่น การกําจัดเหล็กและ
แมงกานิส การกําจัดความกระด้าง เป็นต้น ดังนั้นจึงจําเป็นต้องมีการปรับปรุงคุณภาพน้ําเพื่อให้มีคุณภาพ
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่สามารถนํามาใช้ในการอุปโภคบริโภคได้ โดยรายละเอียดวิธีการทั่วไปในการ
ปรับปรุงคุณภาพน้ําบาดาล มีดังนี้ 

6.3.1  การกําจัดเหล็กและแมงกานีส 
เหล็กและแมงกานีส ที่อยู่ในน้ําบาดาล จะอยู่ในรูปสารละลาย เมื่อนํามาใช้งานและสัมผัสอากาศ 

จะก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ เชน่ การเกิดคราบในสุขภัณฑ์ต่าง ๆ หรือการอุดตันในเส้นท่อ เป็นต้น การกําจัด
เหล็กและแมงกานีส ในน้ําบาดาล สามารถดําเนินการได้หลายวิธี เช่น  

- วิธีการเติมอากาศ โดยหลักการของวิธีการน้ี คือ การทําให้เหล็กหรือแมงกานีสที่ละลาย
อยู่ในน้ําเกิดออกซิเดชั่นและตกผลึก ซึ่งออกซิเจนในอากาศจะทําหน้าที่เป็นเป็นสารออก
ซิไดซิงเอเจนต์  จากนั้นจึงทําการกรองตะกอนของเหล็กและแมงกานีสออกจากน้ํา ซึ่ง
วิธีการในการทําให้เหล็กและแมงกานีส สมัผัสกับออกซิเจนในอากาศ ทาํได้หลายวิธีการ 
เช่น การเติมออกซิเจนโดยการเป่าอากาศลงในน้ํา (Forced Air/Draft Aeration) การ
เติมออกซิเจนโดยให้มีการสัมผัสอากาศตามธรรมชาติ (Natural Draft  Aeration)  การ
เติมออกซิเจนเข้าสู่น้ําวิธีนี้กระทําโดยการโปรยน้ําผ่านชั้น  packing media หรือชั้น
ถาด (Tray) เป็นต้น 

-  การใช้สารเคมี การเติมสารเคมีเพื่อกําจัดเหล็กและแมงกานีสนั้น คล้ายคลึงกับการเติม
ออกซิเจนหรืออากาศ คือ ปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นจะเป็นแบบ Oxidation - 
Reduction (Redox) แล้วเกดิการตกตะกอน โดยสารเคมทีี่นิยมใช้ เช่น คลอรีน (CI2 )
และ ด่างทับทมิ (KMnO4) 

- การกรองโดยตรง การกรองโดยตรงเพื่อกําจัดเหล็กและแมงกานีส สามารถทําได้อยู่สอง
วิธี คือ การกรองด้วยแมงกานีสซีโอไลต์ (Manganese Zeolite  Manganese 
Greensand) และ การกรองแลกเปลี่ยนประจุด้วยเรซิน (Ion Exchange Resin)  

จากผลการสํารวจคุณภาพน้ําบาดาลในพื้นที่ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ ดังที่กล่าวไว้ในบทที่ 5 
พบว่าคุณภาพน้ําบาดาลในพื้นที่สํารวจบางแห่งมีปริมาณ เหล็ก และแมงกานีส สูงกว่าเกณฑ์อนุโลมสูงสุด
ของน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค จึงจําเป็นต้องมีการปรบัปรุงคุณภาพน้ําก่อนการสูบจ่าย ซึ่งวิธีการที่สะดวก
และประหยัดงบประมาณในการดําเนินการที่เหมาะสมกับ กปภ. ได้แก่ วิธีการเติมอากาศ โดยการโปรยน้ํา
ผ่านชั้น  packing media หรือชั้นถาด (Tray) ร่วมกับการกรอง เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการก่อสรา้งไม่สูง
มาก และระบบการทํางานไม่ซับซ้อน ซึ่งในการออกแบบระบบ จําเป็นต้องวิเคราะห์ตัวอย่างน้ําที่สูบได้จาก
บ่อบาดาลนั้น ๆ เพื่อกําหนดขนาดที่เหมาะสม หรือ อาจใช้แบบมาตรฐานที่ออกแบบและเผยแพร่โดย
หน่วยงานราชการต่าง ๆ เชน่  ระบบกรองน้ําบาดาลของกรมทรัพยากรน้ํา ซึ่งได้ออกแบบระบบกรองน้ํา
บาดาล ซึ่งสามารถกําจัดเหล็กและแมงกานีสด้วยวิธีการเติมอากาศเข้าสู่น้ํา โดยการโปรยน้ําผ่านชั้นถาด 
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(Tray) โดยมีขนาดต่าง ๆ ให้เลือกใช้งาน โดยค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างระบบดังกล่าว จะมีค่าก่อสร้าง
ประมาณ  25,000 – 40,000  บาท/ลบ.ม./ชม. ขึ้นกับวัสดุที่เลือกใช้และปริมาณเหลก็และแมงกานีส ที่อยู่
ในน้ําบาดาล  

6.3.2  การกําจัดความกระด้าง 
ความกระด้าง ในน้ําโดยส่วนใหญ่เกิดจาก ในน้ํามี เกลือคาร์บอเนต เกลือคลอไรด์ และเกลือซัลเฟต 

ของโลหะบางชนิดละลายอยู่ เช่น แคลเซียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต แคลเซียมคลอไรด์ แคลเซียมซัลเฟต
แมกนีเซียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต แมกนีเซยีมคลอไรด ์ แมกนีเซียมซลัเฟต โดย น้ํากระด้างแบ่งออกเป็น 
2 ประเภท โดยอาศัยสารที่เจือปนเป็นเกณฑ์ในการจัดแบ่งได้แก่ 

1. น้ํากระด้างชั่วคราว หมายถึง น้ํากระด้างที่มี แคลเซียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต แมกนีเซียม
ไฮโดรเจนคาร์บอเนต เมื่อสารทั้ง 2 ชนิดนี้ได้รับความร้อนแล้วจะตกตะกอนและได้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ระเหยไป 

2. น้ํากระด้างถาวร หมายถึง น้ํากระด้างที่มีสารต่อไปนี้เจอืปนอยู่คือ แคลเซียมคลอไรด์ แคลเซียม
ซัลเฟต แมกนีเซียมคลอไรด์ และแมกนีเซียมซัลเฟต 

การกําจัดความกระด้างถาวร โดยทั่วไป มด้ีวยกันหลายวิธี เช่น วิธีการแลกเปลี่ยนไอออน (Ion 
Exchange)  วิธีสร้างผลึก (Precipitation Method) และ การใชก้ระบวนการเมมเบรน (Membrane 
Process) ซึ่งวิธีการที่นิยมใช้ในปัจจุบัน คือ กระบวนการเมมเบรน แบบ Reverse Osmosis (RO) ขอ้ดีของ
การใช้ ระบบ RO คือ นอกจากสามารถกําจัดความกระด้างได้ ยังสามารถลดปริมาณสารละลายในน้าํ (TDS) 
โลหะหนกัที่เป็นพิษ และจลุินทรีย์ต่าง ๆ รวมถึงไวรัสได้ ในกระบวนการเดียว  

กระบวนการ Reverse Osmosis ในการปรับปรุงคณุภาพน้ําบาดาลมีคา่ก่อสร้างระบบอยู่ที่ประมาณ 
250,000 – 350,000 บาท ต่อ ลบ.ม.ทีผ่ลติได้ต่อ ชม. (ไม่รวมโรงเรือน) ทั้งนี้ขึ้นกับการเลือกใช้ระบบ Pre-
treatment ก่อนเข้าระบบ RO และมีค่าใช้จ่ายในกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําประมาณ 15-20 บาท/
ลบ.ม.น้ําบาดาลที่ผลิตได้ ซึ่งค่าใช้จ่ายในการกําจัดความกระด้างในน้ําบาดาล จะแปรผันโดยตรงกับกับ 
ความเข้มข้นของสารต่างๆ ที่เจือปนอยู่ในน้ําบาดาลเป็นหลัก เนื่องจากปริมาณสารต่าง ๆ จะส่งผลต่ออายุ
การใช้งานของเมมเบรนและไส้กรองต่าง ๆ ในระบบ ตัวอย่างรูปแบบของระบบ RO แสดงดังรูปที่ 6.7 

 

 
 รูปที่  6.7   กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําแบบ Reverse Osmosis 
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