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คํานํา 

 

 รายงานการศึกษาเบ้ืองต้นฉบับน้ี จัดทําขึ้นโดยส่วนวางโครงการที่ 4 เพ่ือศึกษาถึงปัญหาและแนว
ทางการแก้ไขการขาดแคลนนํ้า เพ่ือใช้ในการอุปโภค-บริโภค และการเกษตรกรรมของราษฎร หมู่ที่ 5 บ้าน
แม่คะเมย ตําบลแก่งกระจาน อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ส่วนวางโครงการที่ 4 สํานักบริหาร
โครงการ จึงได้พิจารณาจัดทํารายงานการศึกษาเบ้ืองต้น เพ่ือหาแนวทางเลือกที่เหมาะสมสําหรับการ
แก้ปัญหาต่อไป 
 กรมชลประทาน โดยส่วนวางโครงการที่ 4 สํานักบริหารโครงการ หวังเป็นอย่างย่ิงว่า รายงาน
การศึกษาการศึกษาเบ้ืองต้นน้ี จะเป็นประโยชน์ตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ และหวังว่าจะได้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ในการปรับปรุงข้อมูลต่อไป สุดท้ายน้ี ส่วนวางโครงการท่ี 4 ขอแสดงความขอบคุณ ต่อ 
ผู้อํานวยการสํานักบริหารโครงการ นายสมเกียรติ ประจําวงษ์ ที่ได้เป็นที่ปรึกษา กํากับดูแลและมอบ
นโยบายที่ชัดเจนในการกําหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงานในครั้งน้ี รวมถึงขอแสดงความขอบคุณต่อ
คณะทํางาน ผู้ที่เก่ียวข้องทุกหน่วยงาน ทุกท่าน ที่ได้สละเวลา ทุ่มเท ความสามารถในการสร้างผลงานคร้ังน้ี 

 
 คณะผู้ศึกษาโครงการ 
    สิงหาคม 2558 
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บทคัดย่อ 

  สืบเน่ืองจาก นายสําเริง แก้วพรหมณ์ ในฐานะผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 บ้านแม่คะเมย ต.แก่งกระจาน อ.
แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ได้มีหนังสือลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2546 ถึงหัวหน้าโครงการก่อสร้าง 1 สํานัก
ชลประทานที่ 14 เรื่อง การขอรับสนับสนุนงบประมาณก่อสร่างอ่างเก็บนํ้าลําห้วยใหญ่ บ้านแม่คะเมย หมู่ 
5 ความว่า ราษฎรหมู่ที่ 5 ตําบลแก่งกระจาน อําเภอแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี มีความเดือดร้อนจากการขาด
แคลนนํ้าในการอุปโภค/บริโภค และทําการเกษตรโดยเฉพาะในฤดูแล้ง ราษฎรจะมีความเดือดร้อนมาก 
แหล่งนํ้าที่มีอยู่ในหมู่บ้านไม่เพียงพอต่อการใช้น้ําของราษฎร ซึ่งราษฎรหมู่ 5 ได้ดําเนินการประชุมเพ่ือหา
แนวทางแก้ไขบรรเทาความเดือดร้อนให้ราษฎร โดยของบประมาณจากกรมชลประทาน มาสร้างอ่างเก็บนํ้า
และมติที่ประชุมเห็นตรงกันว่า พ้ืนที่บริเวณลําห้วยใหญ่บ้านแม่คะเมย มีความเหมาะสมท่ีจะสร้างอ่างเก็บ
นํ้า ดังน้ันส่วนวางโครงการที่ 4 สํานักบริหารโครงการ จึงได้พิจารณาศึกษาจัดทํารายงานวางโครงการของ 
โครงการอ่างเก็บนํ้าลําห้วยใหญ่ขึ้นมา ได้ดําเนินการศึกษารายละเอียดสภาพภูมิประเทศจากแผนที่มาตรา
ส่วน 1:50,000 ประกอบกับการสํารวจภูมิประเทศและการเก็บข้อมูลรายละเอียดในสนาม ปรากฏว่า 
บริเวณที่เหมาะสมจะก่อสร้างอ่างอยู่ที่ Latitude 13- 2’ – 19” เหนือ และ Longtitude 99- 34’ – 
43” ตะวันออก หรือพิกัด 47 PNQ 627-414 ระวางที่ 4935 III หมู่ที่ 5 บ้านแม่คะเมย ตําบลแก่งกระจาน 
อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี มี มีพ้ืนที่รับนํ้าฝนประมาณ  36.5 ตารางกิโลเมตร ปริมาณนํ้าไหลผ่าน
จุดที่ต้ังหัวงานเฉลี่ยทั้งปี 13.3 ล้านลูกบาศก์เมตร  อาคารหัวงานเป็นเขื่อนดินกว้าง 8 เมตร มีความยาว
เขื่อนดินประมาณ 612 เมตร เขื่อนสูงประมาณ 43 เมตร ความจุที่ระดับเก็บกัก 5.4 ล้านลูกบาศก์เมตร 
ความจุที่ระดับนํ้านองสูงสุด 5.7 ล้านลูกบาศก์เมตร พ้ืนที่ผิวอ่างที่ระดับกักเก็บ 230 ไร่ พ้ืนที่ผิวอ่างที่ระดับ
นํ้านองสูงสุด 246 ไร่ ส่งนํ้าเข้าพ้ืนที่ชลประทาน 1,800 ไร่ เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วสามารถส่งนํ้าช่วยเหลือ
ราษฎร ม.5 บ้านแม่คะเมยและ หมู่ 14 บ้านพุบอน 180 ครัวเรือน จํานวน 3,000 คน 
 ผลการดําเนินการจัดการประชุมมีส่วนร่วมของประชาชนของโครงการอ่างเก็บนํ้าลําห้วยใหญ่ เมื่อ
วันที่ 28 พฤษภาคม 2558 ณ ศาลาประชุมหมู่บ้านแม่คะเมย พบว่า ราษฎรส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยกับ
โครงการและอยากให้โครงการดําเนินการได้โดยเร็วโดยมีการทําระบบส่งนํ้าเข้าหมู่บ้านสําหรับอุปโภค-
บริโภค และการเกษตรต่อไป   

จากการตรวจสอบกับแผนที่แสดงเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ปรากฏว่า โครงการอ่างเก็บนํ้าลํา
ห้วยใหญ่ อยู่ในเขตป่าการอนุรักษ์  (Zone C) ประมาณ 220 ไร่ และอยู่ในเขตป่าเศรษฐกิจ (ZONE E) 
ประมาณ 50 ไร่  และตรวจสอบตามแนวแผนที่ช้ันคุณภาพลุ่มนํ้าพบว่า พ้ืนที่โครงการอ่างเก็บนํ้าลําห้วย
ใหญ่อยู่ในพ้ืนที่ช้ันคุณภาพลุ่มนํ้าช้ันที่ 2 ประมาณ 48 ไร่ และอยู่ในพ้ืนที่ช้ันคุณภาพลุ่มนํ้าช้ันที่ 3 ประมาณ 
222 ไร่ จะต้องดําเนินการศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้น (IEE) ต่อไป 

รายงานการศึกษาเบ้ืองต้น (Pre-feasibility Study) โครงการอ่างเก็บนํ้าลําห้วยใหญ่ ตําบลแก่ง
กระจาน อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เป็นเอกสารที่กรมชลประทานมอบหมายให้สํานักบริหาร
โครงการจัดทําขึ้นตามยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงภาคการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) โดยมี นายสมเกียรติ 
ประจําวงษ์ ผู้อํานวยการสํานักบริหารโครงการ เป็นผู้ให้คําปรึกษา กํากับ และควบคุมการจัดทํารายงาน 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 

1.1  ความเป็นมา    
 ด้วยนายสําเริง แก้วพราหมณ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 บ้านแม่คะเมย ตําบลแก่งกระจาน ได้มีหนังสือลง
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2546 ถึงหัวหน้าโครงการก่อสร้าง 1 สํานักชลประทานที่ 14 เรื่องขอรับการสนับสนุน
งบประมาณก่อสร้างอ่างเก็บนํ้าลําห้วยใหญ่ บ้านแม่คะเมย ความว่าราษฎรหมู่ที่ 5 ตําบลแก่งกระจาน 
อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนนํ้าในการอุปโภคบริโภคและทํา
การเกษตร โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งราษฎรมีความเดือดร้อนมาก แหล่งนํ้าตามธรรมชาติที่มีอยู่ในพ้ืนที่
หมู่บ้านไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้นํ้า โดยราษฎรในพ้ืนที่หมู่ 5 ได้ดําเนินการจัดประชุมเพ่ือหาแนว
ทางแก้ไขบรรเทาความเดือดร้อนดังกล่าว ซึ่งต้องการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมชลประทาน
เพ่ือให้ดําเนินการสร้างแหล่งเก็บกักนํ้า และมติที่ประชุมมีความเห็นตรงกันว่าพ้ืนที่บริเวณลําห้วยใหญ่บ้าน
แม่คะเมย มีความเหมาะสมท่ีจะสร้างแหล่งเก็บกักนํ้าประเภทอ่างเก็บนํ้า  
 ต่อมา กรมชลประทาน โดยสํานักงานก่อสร้างที่ 14 กองพัฒนาแหล่งนํ้าขนาดกลาง (โครงการ
ก่อสร้าง 1 สํานักชลประทานที่ 14 เดิม) ร่วมกับกลุ่มพิจารณาโครงการ ส่วนวิศวกรรม สํานักชลประทานท่ี 
14 ได้ดําเนินการตรวจสอบสภาพภูมิประเทศ เก็บรวบรวมข้อมูล สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมและสอบถามความ
คิดเห็นของราษฎรในพื้นที่ เพ่ือใช้สําหรับการศึกษาพิจารณาโครงการ ในการนี้เห็นควรให้สํานักบริหาร
โครงการ พิจารณาศึกษาโครงการต่อไป  
 กรมชลประทาน โดย สํานักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 4 จึงเห็นควรพิจารณาศึกษาจัดทํา
รายงานเบ้ืองต้น โครงการอ่างเก็บนํ้าลําห้วยใหญ่ อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี   
1.2  เหตุผลความจาํเปน็ 
 เน่ืองจากราษฎรบริเวณบ้านแม่คะเมย ตําบลแก่งกระจาน อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี มี
ปัญหาการขาดแคลนนํ้าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และนํ้าเพ่ือการเกษตร  จึงมีความต้องการให้กรม
ชลประทานดําเนินการพัฒนาแหล่งนํ้าช่วยเหลือราษฎร สําหรับพ้ืนที่ร้องขอมีลําห้วยใหญ่ไหลผ่าน  ดังน้ัน
กรมชลประทานจึงต้องดําเนินการศึกษาหาวิธีการท่ีเหมาะสมในการบรรเทาเทาความเดือดร้อนของราษฎร
ดังกล่าว มีการศึกษาพิจารณาด้านวิศวกรรม สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม  เพ่ือใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรนํ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
1.3  วัตถุประสงค์ของโครงการ   
 1) เพ่ือเป็นแหล่งเก็บกักนํ้าต้นทุนและส่งนํ้าไปยังพ้ืนที่รับประโยชน์ บริเวณบ้านแม่คะเมย ตําบล
แก่งกระจาน และบริเวณใกล้เคียง  
 2) เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเน่ืองจากการขาดแคลนนํ้าเพ่ือการอุปโภค-บริโภค
และการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง  
 3) เพ่ือยกฐานะความเป็นอยู่ของราษฎรในเขตพ้ืนที่โครงการและบริเวณใกล้เคียงให้ดีขึ้น 
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1.4  วัตถุประสงค์ของรายงานการศึกษา 
 1.4.1  เพ่ือตรวจสอบความเป็นไปได้เบ้ืองต้นทางด้านวิศวกรรมของโครงการ เศรษฐกิจและ
ข้อจํากัดทางด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม 
 1.4.2  เพ่ือประมาณราคาค่าก่อสร้างโครงการเบ้ืองต้น 
 1.4.3  เพ่ือกําหนดขอบเขตสํารวจรายละเอียดต่างๆ อาทิ แผนที่สํารวจภูมิประเทศ แผนที่ภาพถ่าย
ดาวเทียม   
 1.4.4  เพ่ือเป็นข้อมูลเบ้ืองต้นในการตอบข้อร้องเรียน หรือ ปัญหาข้อช้ีแจงต่างๆ ในทุกระดับ 
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บทท่ี 2 
สภาพท่ัวไปของพื้นท่ีโครงการ 

 

2.1  ที่ต้ังและอาณาเขตของพื้นที่โครงการ    
 ที่ตั้งและอาณาเขตของพื้นที่ศึกษาของโครงการอ่างเก็บนํ้าลําห้วยใหญ่ ครอบคลุมตําบล
แก่งกระจาน อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ตามแผนที่ 1:50,000 ลําดับชุด L7018 ระวาง 4935 III
ของกรมแผนที่ทหาร พิกัดประมาณ 47PNQ 627414 , 562755 mE 1441478 mN ในระบบ UTM หรือ
เส้นละติจูด 13° 2’ 19”เหนือและเส้นลองติจูด 99° 34’ 43”ตะวันออก บริเวณบ้านแม่คะเมย หมู่ที่ 5 
ตําบลแก่งกระจาน อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี การคมนาคมจากจังหวัดเพชรบุรีไปตําแหน่งหัวงาน
ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 4 (เพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์) และถนนหมายเลข 3499 ระยะทางประมาณ 58 
กิโลเมตร และเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนหมายเลข 4009 อีกประมาณ 12 กิโลเมตร รวมระยะทางทั้งสิ้นประมาณ 
70 กิโลเมตร ขอบเขตพ้ืนที่ตําบลแก่งกระจาน แสดงดังรูปที่ 2-1  
 โดยอาณาเขตของพ้ืนที่ศึกษาของโครงการอ่างเก็บนํ้าลําห้วยใหญ่ มีอาณาเขตติดต่อ  ดังน้ี 
 ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.ยางนํ้ากลัดใต้ อ.หนองหญ้าปล้อง 
 ทิศใต้  ติดต่อกับ    ต.สองพ่ีน้อง อ.แก่งกระจานและตําบลกลัดหลวง  อําเภอท่ายาง         
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.วังจันทร์และต.พุสวรรค์ อ.แก่งกระจาน 
 ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ ต.ห้วยแม่เพรียง อ.แก่งกระจาน 

 
รูปที่ 2-1 แสดงขอบเขตพืน้ที่ตําบลแก่งกระจาน 
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2.2  สภาพภูมิประเทศ    
 สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของพ้ืนที่ศึกษาของโครงการอ่างเก็บนํ้าลําห้วยใหญ่ (ต.แก่งกระจาน 
อําเภอแก่งกระจาน) ทางด้านทิศตะวันตกมีลักษณะพ้ืนที่เป็นที่ราบสูงและภูเขาสูงชันของเทือกเขาตะนาวศรี
แล้วค่อยๆลาดตํ่ามาทางทิศตะวันออกเกิดเป็นสันปันนํ้า แบ่งนํ้าส่วนหนึ่งไหลงสู่ประเทศพม่าอีกส่วนหน่ึง
ไหลมาทางด้านทิศตะวันออกเป็นต้นนํ้าของแม่นํ้าเพชรบุรีและแม่นํ้าปราณบุรี ทําให้ทางด้านทิศตะวันตก
อุดมไปด้วยทรัพยากรป่าไม้และแร่ธาตุแต่มีประชากรอาศัยอยู่น้อยเน่ืองจากเป็นพ้ืนที่ธุรกันดารและการ
คมนาคมไม่สะดวก แสดงดังรูปที่ 2.2  
2.3  สภาพภูมิอากาศ   
 เน่ืองจากจังหวัดเพชรบุรีมีลักษณะภูมิประเทศที่หลากหลาย ประกอบกับมีพ้ืนที่ที่อยู่ติดกับอ่าวไทย
จึงได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในฤดูฝน และอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือในช่วง
ฤดูหนาวจึงทําให้มีอากาศเย็นในช่วงเวลาดังกล่าว สามารถแบ่งฤดูกาลออกเป็น 3 ฤดูดังน้ี 
 ฤดูร้อน  เริ่มต้ังแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ – กลางเดือนพฤษภาคม 
 ฤดูฝน  เริ่มต้ังแต่กลางเดือนพฤษภาคม – กลางเดือนตุลาคม 
 ฤดูหนาว เริ่มต้ังแต่กลางเดือนตุลาคม – กลางเดือนกุมภาพันธ์ 
ตารางที่ 2-1 อุณหภูมิของจังหวัดเพชรบุรีในปี 2553-2556 
จั งห วัด
เพชรบุรี 

อุณหภูมิตํ่าสุด อุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิเฉลี่ย 

2553 2554 2555 2556 2553 2554 2554 2556 2553 2554 2555 2556 

อุณหภูมิ 19.2 17.8 20.4 15.5 38.5 36.1 37 36.7 28.81 2809 26.16 28.40

แหล่งที่มา : สํานักงานอุตุนิยมวิทยาจังหวัดเพชรบุรี 
    จากตารางที่ 2-1 อุณหภูมิสูงที่สุด 38.5 องศาเซลเซียสในปี 2553 อุณหภูมิตํ่าสุด 15.5 องศาเซลเซียสในปี 2556 
ตารางที่ 2-2 ปริมาณน้ําฝนของจังหวัดเพชรบุรีในปี พ.ศ. 2553-2556 

เพชรบุรี 2553 2554 2555 2556 

ปริมาณนํ้าฝน (มิลลิเมตร) 1,179.1 977.7 1,062.8 1,138.1 

วันฝนตก (วัน) 103 111 120 124 

แหล่งที่มา : สํานักงานอุตุนิยมวิทยาจังหวัดเพชรบุรี 
 จากตารางที่ 2-2 ปริมาณฝนตกรวมทั้งปีมากที่สุดในปี 2553 ปรมิาณนํ้าฝน 1,179.1 มิลลิเมตร มี
จํานวนวันฝนตกวัดได้ต้ังแต่ 0.1 มิลลิเมตร จาํนวน 103 วัน 

จากสถิติปริมาณนํ้าฝนในรอบ 10 ปี ต้ังแต่ 2547 – 2556 เฉลี่ยฝนตกประมาณ ปีละ 108 วัน
ปริมาณนํ้าฝนเฉล่ียในรอบ 10 ปี (2547-2556) 1010.72 มิลลิเมตรต่อปี 
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รูปที่ 2-2  แสดงลักษณะภูมิประเทศบรเิวณโครงการอ่างเก็บน้าํลาํห้วยใหญ ่
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รูปที่ 2-3  แสดงทิศทางลมและพายุจรทีพ่ัดเขา้สูป่ระเทศไทย 
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2.4  สภาพเศรษฐกิจและสังคม   
 2.4.1  สภาพทางเศรษฐกิจ 
  โครงการอ่างเก็บนํ้าลําห้วยใหญ่ มีขอบเขตโครงการอยู่ในเขตตําบลแก่งกระจาน ซึ่งตําบล
แก่งกระจานมีสภาพทางเศรษฐกิจ ดังต่อไปน้ี 
  ตําบลแก่งกระจาน ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทําไร่ ปลูกยาง 
สัปปะรดปลูกข้าวโพด มะม่วง มะนาวฯลฯ และเลี้ยงสัตว์ นอกจากน้ัน ก็มีอาชีพรับจ้าง เช่น ในเขตอุทยาน
แห่งชาติ หรือในเขตชลประทานที่เหลือก็มีอาชีพค้าขาย ทําการประมง และอาชีพอ่ืนๆ 
 หน่วยธุรกิจในเขต อบต. 
 -    ธนาคาร                   2      แห่ง        
                 -    โรงแรม(รีสอร์ท)    45    แห่ง            
                -     ป๊ัมนํ้ามันและก๊าซ          5  แห่ง      
                 -     โรงงานอุตสาหกรรม       -       แห่ง           
                 -     ร้านค้าชุมชน    1 แห่ง      (หมู่ที่ 1) 
                 -     ฟาร์มเป็ดหรือไก่,หมู           6      แห่ง  
                  -    สนามกอล์ฟ                  1      แห่ง        
                 -     ตลาดนัด                      3    แห่ง            
                -     หมู่บ้านจัดสรร            3  แห่ง      
               -     ร้านอาหารขนาดใหญ่   19 แห่ง      
                 -     มินิมาร์ท                               6 แห่ง   
 2.4.2  สภาพทางสังคม 
  โครงการอ่างเก็บนํ้าลําห้วยใหญ่ มีขอบเขตโครงการอยู่ในเขตตําบลแก่งกระจานมีสภาพ
ทางเศรษฐกิจ ดังต่อไปน้ี 
  ตําบลแก่งกระจาน 
  จํานวนหมู่บ้าน จํานวนหมู่บ้านในเขตตําบลแก่งกระจานมีจํานวน 14 หมู่บ้านประกอบไป
ด้วย หมู่1 บ้านแก่งกระจาน ,หมู่2 บ้านหนองหงษ์ ,หมู่3 บ้านถ้ําเสือ ,หมู่4 บ้านลําตะเคียน ,หมู่5 บ้านแม่
คะเมย ,หมู่6 บ้านวังนางนวล ,หมู่7 บ้านหนองเกตุ ,หมู่8 บ้านท่าเรือ ,หมู่9 บ้านนํ้าทรัพย์ ,หมู่10 บ้านพุ
เข็ม ,หมู่11 บ้านเขากลิ้ง ,หมู่12 บ้านเขาพระลาย ,หมู่13 บ้านต้นเกตุ, หมู่ 14 บ้านพุบอน  
  จํานวนประชากร ตําบลแก่งกระจาน มีประชากรรวมท้ังสิ้น 8,069 คน จํานวนครัวเรือน
ทั้งตําบล 4,206 ครัวเรือน แยกเป็นชาย 4,162 คน หญิง 3,907 คน ความหนาแน่นเฉลี่ย 47 คน/ตาราง
กิโลเมตร  
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ตารางที่ 2-3  แสดงจํานวนประชากรและจํานวนครัวเรือนของตําบลแก่งกระจาน 
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
ประชากร เพศชาย 

(คน) 
เพศหญิง 

(คน) 
จํานวน 
ครัวเรือน (คน) (ร้อยละ) 

1 บ้านแก่งกระจาน 1,263 15.66 655 608 827 
2 บ้านหนองหงษ์ 317 3.93 172 145 163 
3 บ้านถ้ําเสือ 586 7.27 307 279 608 
4 บ้านลําตะเคียน 572 7.09 280 292 247 
5 บ้านแม่คะเมย 736 9.13 386 350 361 
6 บ้านวังนางนวล 447 5.54 214 233 211 
7 บ้านหนองเกด 475 5.89 245 230 181 
8 บ้านท่าเรือ 517 6.41 272 245 234 
9 บ้านนํ้าทรัพย์ 505 6.26 245 260 193 
10 บ้านพุเข็ม 330 4.09 171 159 200 
11 บ้านเขากลิ้ง 358 4.44 178 180 139 
12 บ้านเขาพระลาย 312 3.87 157 155 346 
13 บ้านต้นเกตุ 593 7.35 301 292 274 
14 บ้านพุบอน 496 6.15 235 261 218 
77 - 562 6.97 344 218 4 

 รวมทั้งตําบล 8,069 100 4,162 3,907 4,206 

ที่มา  :  สํานักทะเบียนอําเภอแก่งกระจาน  ข้อมูล  ณ  วันที่ 20 พฤษภาคม 2557     

 หมายเหตุ  :  หมู่ที่  77   ประชากรที่อยู่ในทะเบียนบ้านกลาง 

 
2.5  การใช้ที่ดินและการถือครองท่ีดิน 
 โครงการอ่างเก็บนํ้าลําห้วยใหญ่ มีขอบเขตโครงการอยู่ในเขตตําบลแก่งกระจาน อําเภอ
แก่งกระจาน  ซึ่งในตําบลมีการใช้ที่ดินและการถือครองที่ดิน ดังต่อไปน้ี 
 ตําบลแก่งกระจาน มีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 375.82 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 234,888 ไร่ 
จําแนกพ้ืนที่เกษตรกรรมตามชนิดพืชที่เพาะปลูก ได้ดังตารางที่ 2-4 
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ตารางที่ 2-4 แสดงพื้นที่เกษตรกรรมจําแนกตามชนิดพืชที่เพาะปลูกของตําบลแก่งกระจาน 

หมู่
ที่ ชื่อบ้าน 

พื้นที่
ทั้งหมด 

(ไร่) 

พื้นที่ทาํการเกษตร 
พืชผัก 

 
 (ไร่) 

พืชไร ่
 

 (ไร่) 

ไม้ผล 
 

 (ไร่) 

ทุ่งหญ้า 
เลี้ยงสัตว์ 

(ไร่) 

ไม้
เศรษฐกิจ 

(ไร่) 

พท.ปลูก
พืชอ่ืนๆ 

(ไร่) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

บ้านแก่งกระจาน 
บ้านหนองหงษ์ 
บ้านถ้ําเสือ 
บ้านลําตะเคียน 
บ้านแม่คะเมย 
บ้านวังนางนวล 
บ้านหนองเกตุ 
บ้านท่าเรือ 
บ้านนํ้าทรัพย์ 
บ้านพุเข็ม 
บ้านเขากลิ้ง 
บ้านเขาพะลาย 
บ้านต้นเกตุ 
บ้านพุบอน 

9,395 
9,398 
18,791 
28,186 
34,079 
9,396 
9,397 
4,698 
14,093 
39,930 
7,046 
11,744 
9,395 
29,340 

36 
68 
151 
203 
183 
145 
105 

- 
125 
28 
155 
76 
39 
81 

751 
1,506 
455 

3,967 
4,110 
293 

2,343 
156 

2,090 
810 
947 
863 
472 

2,383 

1,605 
542 

2,075 
1,851 
1,908 
846 

1,780 
193 

1,515 
552 

1,420 
221 
472 
950 

98 
650 
253 

1,254 
859 
194 
381 
62 
685 
435 
238 
475 
564 
309 

280 
165 
122 
460 
272 
54 
215 
20 
285 
60 
380 
220 
86 
48 

1,223 
929 
817 

 3,471 
 4,989 
908 
729 
364 
687 

 4,010 
318 

2,145 
1,763 
1,508 

รวม 234,888 1,395 5,475 15,930 6,457 2,667 23,861 
ที่มา : แผนพัฒนาการเกษตรระดับตําบลแก่งกระจาน ปี พ.ศ.2556-2558 

2.6 สภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
 จากการตรวจสอบข้อมูลช้ันคุณภาพลุ่มนํ้า พบว่าพ้ืนที่ศึกษาโครงการอ่างเก็บนํ้าลําห้วยใหญ่พ้ืนที่
อ่างเก็บนํ้าอยู่ในช้ันคุณภาพลุ่มนํ้าช้ันที่ 2 และ 3 ดังรูปที่ 2-4 และอยู่เขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เขต
ป่าเพ่ือการอนุรักษ์ (โซน C) และเขตป่าเศรษฐกิจ (โซน E) ดังรูปที่ 2-5 
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 รูปที่ 2-4  แสดงชั้นคุณภาพลุ่มน้ําของพืน้ที่โครงการอ่างเก็บน้าํลาํห้วยใหญ ่
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รูปที่ 2-5  แสดงพื้นทีป่่าไม้ของพื้นที่ศึกษาโครงการอ่างเก็บน้าํลาํห้วยใหญ ่
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2.7  ปัญหาท่ีสําคัญของพื้นที่  
 2.7.1  ปัญหาการขาดแคลนนํ้า 
  ความแห้งแล้งของพ้ืนที่โครงการและบริเวณข้างเคียงที่เกิดความแห้งแล้งของพ้ืนที่ศึกษาที่
เกิดในช่วงฤดูหนาวต่อเน่ืองถึงฤดูร้อน ทําให้ขาดแคลนนํ้าเพ่ือการเกษตรในทุกพ้ืนที่ที่เป็นเกษตรนํ้าฝนและ
ขาดแคลนนํ้าดิบเพ่ือผลิตนํ้าประปา มีสาเหตุมาจาก 

- ปริมาณฝนที่ตกลงในพ้ืนที่มีปริมาณน้อยเน่ืองจากอยู่ในเขตอับฝน 
- พ้ืนที่ป่าไม้ทรุดโทรมมากขึ้น 
- ลักษณะพ้ืนที่ค่อนข้างลาดชัน เมื่อฝนตกลงมาจึงไหลลงสู่แม่นํ้าสายหลักอย่างรวดเร็ว 
- สภาพดินเป็นดินร่วนปนทรายไม่อุ้มนํ้า ลําคลองต่างๆ จึงมักเหือดแห้งในฤดูแล้ง 
- หลายหมู่บ้านไม่มีแหล่งนํ้าดิบที่มีคุณภาพพอที่จะสร้างระบบประปาหมู่บ้านได้  
- ศักยภาพนํ้าใต้ดินมีขีดจํากัด ไม่สามารถพัฒนาขึ้นมาใช้ได้เพียงพอต่อความต้องการ 
- ความต้องการนํ้าอุปโภค-บริโภคมีปริมาณมากเนื่องจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญ 
- ความต้องการนํ้าในเขตชลประทานมีมากเกินกว่าปริมาณนํ้าที่เก็บกักไว้ได้ 
-   พ้ืนที่การเกษตรที่อยู่นอกเขตชลประทานไม่มีแหล่งนํ้าต้นทุนที่มากพอ 

 2.7.2  ปัญหาอุทกภัย 
  ปัญหาอุทกภัยที่เกิดบริเวณพ้ืนที่โครงการ ส่วนใหญ่เป็นประเภทนํ้าป่าไหลหลาก ด้วย
สภาพพ้ืนที่เป็นพ้ืนที่สูงค่อนข้างลาดชันเชิงเขากระแสนํ้าค่อนข้างจะไหลแรงเข้าท่วมพ้ืนที่ระยะเวลาที่นํ้า
ท่วมจะไม่นาน ทําให้ไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าว  ปัญหาอุทกภัยจากนํ้าป่าไหลหลากส่วนมากจะ
เกิดในอําเภอหนองหญ้าปล้อง อําเภอแก่งกระจาน 
2.8  การสาธารณสุขและสาธารณูปโภค  
 ในเขตพ้ืนที่โครงการ มีสถานีอนามัยประจําเขากลิ้ง สถานีอนามัยท่าเรือ สถานีอนามัยพุพลู สถานี
อนามัยบ้านวิเชียร สถานีอนามัยตําบลวังจันทร์ เป็นสถานพยาบาลที่ให้บริการรักษาพยาบาลข้ันพ้ืนฐาน
ให้แก่ประชาชน สําหรับผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงจะส่งตัวรักษาที่โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี 
ซึ่งเป็นโรงพยาบาลประจําจังหวัด 
 ส่วนระบบสาธารณูปโภคน้ัน จะเป็นระบบประปาหมู่บ้าน 8 แห่ง ส่วนระบบไฟฟ้า มีไฟฟ้าใช้ 13 
หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่  1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14 - ไม่มีไฟฟ้าใช้ 2 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 10 บ้านพุเข็ม 
เน่ืองจากอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติและหมู่ที่ 14 บ้านพุบอน จํานวน 26 หลังคาเรือน 
หมายเหตุ หมู่ 10 และ หมู่ 14 ใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
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2.9  การศาสนาและการศึกษา  
 2.9.1  การศาสนา  
  ตําบลแก่งกระจาน  
  วัด    5 แห่ง 
  สํานักสงฆ์   4 แห่ง 
  ศาลเจ้า    1 แห่ง 
 2.9.2  การศึกษา 
  ตําบลแก่งกระจาน  
  โรงเรียนประถมศึกษา จํานวน 10 แห่ง แห่ง (สอนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 จํานวน 1   
โรงเรียน) 
  - โรงเรียนมัธยมศึกษา   - แห่ง 
  - โรงเรียนอาชีวศึกษา   -       แห่ง 
  - โรงเรียน/สถาบันช้ันสูง   -       แห่ง 
  - ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน  1        แห่ง 
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   5 แห่ง  
  - ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจําหมู่บ้าน  14    แห่ง 
  - ห้องสมุดประชาชน   1        แห่ง  
  - หอกระจายข่าว    14       แห่ง  
2.10 ทรัพยากรการท่องเท่ียว 
 - เขื่อนดินแก่งกระจานเป็นเขื่อนดินปิดก้ันแม่นํ้าเพชรบุรีมีพ้ืนที่ประมาณ 31,000 ไร่ จึงทําให้มี
ทะเลสาบ และมีเกาะกลางแม่นํ้า จํานวน  20 - 30 เกาะ เกาะที่ใหญ่ที่สุดมีเนื้อที่ประมาณ 400 ไร่   
ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวจํานวนมากนิยมล่องเรือชมความงามตามธรรมชาติของทะเลสาบ 
 - แม่นํ้าเพชรบุรีเป็นแม่นํ้าสายหลักที่หล่อเลี้ยงเกษตรกรชาวจังหวัดเพชรบุรีปัจจุบันมีนักท่องเที่ยว
นิยมล่องเรือ และเล่นนํ้าตามรีสอร์ทต่างๆ มากมาย 
 - อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ต.แก่งกระจาน 
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บทท่ี 3 

สภาพแหล่งน้ําและการพัฒนาแหล่งน้ําปัจจุบัน 
 

3.1  ระบบลําน้ําและการวัดข้อมูลอุทกวิทยา  
 ระบบลํานํ้า โครงการอ่างเก็บนํ้าลําห้วยใหญ่  มีพ้ืนที่โครงการต้ังอยู่ในลุ่มนํ้าเพชรบุรีตอนบน (รหัสลุ่ม
นํ้า 1902) หรือพ้ืนที่ลุ่มนํ้าของแม่นํ้าเพชรบุรีสายหลักเหนือเขื่อนเพชร มีพ้ืนที่ประมาณ 3,500 ตาราง
กิโลเมตร ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของลุ่มนํ้าเพชรบุรี (ลุ่มนํ้าหลักที่ 19) พ้ืนที่ตอนบนเป็นเขตภูเขาสูง และพ้ืนที่ลาด
ชัน พ้ืนที่ลาดเทจากทิศตะวันตกมาตะวันออก มีความลาดชันมากกว่า 35% ความสูงพ้ืนที่โดยเฉล่ีย 700 ม.
รทก. ลํานํ้าลําห้วยใหญ่มีนํ้าไหลตลอดปี มีต้นกําเนิดของต้นนํ้าจากเขาค่าและเขาสมุดแว้ง ไหลจากทิศเหนือ
ลงทิศตะวันออกเฉียงใต้ ความลาดเทของลํานํ้าบริเวณหัวงาน ประมาณ 1: 62 ความยาวของลํานํ้าจากสัน
ปันนํ้าถึงจุดที่ต้ังหัวงานประมาณ 14.7 กิโลเมตร มีพ้ืนที่รับนํ้าประมาณ 36.50 ตารางกิโลเมตร ไหลลงอ่าง
เก็บนํ้าแก่งกระจาน พ้ืนที่ลุ่มนํ้าตอนล่างใต้เขื่อนแก่งกระจานถึงเขื่อนเพชรเป็นเขตที่ลาดเชิงเขาที่มีแม่นํ้า
สาขาสายสั้นและลําธารหลายสาย ลํานํ้าสายสําคัญ ได้แก่ ห้วยสงไสย ห้วยผาก ปริมาณนํ้าท่าเฉล่ียของลุ่ม
นํ้าเพชรบุรีตอนบนมีประมาณ 1,205 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี  

โครงการอ่างเก็บนํ้าลําห้วยใหญ่ (ห้วยแม่คะเมย) สภาพนํ้าที่ไหลผ่านหัวงานโครงการเป็นลํานํ้าที่มี
นํ้าไหลตลอดทั้งปี ซึ่งจากผลการศึกษาทางอุทกวิทยา พบว่า ระหว่างเดือนเมษายน – เดือนพฤศจิกายนเป็น
ช่วงมีนํ้าท่ามากที่สุด และช่วงเดือนธันวาคม-เดือนมีนาคม จะเป็นช่วงที่มีนํ้าท่าน้อย เน่ืองจากพ้ืนที่ต้นนํ้า
ไม่ได้มีการก่อสร้างอ่างเก็บนํ้า ประกอบกับสภาพภูมิประเทศที่ลาดชันของท้องนํ้าห้วยแม่คะเมย ส่งผลให้
นํ้าท่าที่ไหลในห้วยแม่คะเมยไหลลงสู่แม่นํ้าเพชรบุรีอย่างรวดเร็ว ไม่สามารถกักเก็บนํ้าไว้ในลํานํ้าได้เพ่ือใช้
ประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพของนํ้าท่าที่มีอยู่ของห้วยแม่คะเมย 
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รูปที่ 3-1 แผนผังแสดงระบบลําน้ําและโครงการชลประทานปัจจุบันในลุ่มน้าํเพชรบุร ี
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รูปที่ 3-2 แผนท่ีแสดงลุ่มน้าํเพชรบรุ ี
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3.2  แผนพัฒนาลุม่น้ําและสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบนั   
 3.2.1  แผนพัฒนาลุม่น้ํา 
  แนวทางการพัฒนาทรัพยากรนํ้าในพ้ืนที่ลุ่มนํ้า จําแนกเป็น 2 ระดับ 
   1) แนวทางการพัฒนาในระดับลุ่มนํ้า 
  - การก่อสร้างอ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่และขนาดกลางในแต่ละลุ่มนํ้าสาขาที่มีศักยภาพเพ่ือ
เก็บกักปริมาณนํ้าหลากในช่วงฤดูฝนและส่งนํ้าให้กับพ้ืนที่ที่มีความต้องการนํ้าในช่วงฤดูแล้งของลุ่มนํ้าสาขา
น้ันๆ 
  - การก่อสร้างฝายทดน้ําพร้อมระบบส่งนํ้าเพ่ิมเติม รวมถึงปรับปรุงฝายทดนํ้าและระบบส่ง
นํ้าของโครงการชลประทานขนาดเล็กเพ่ือให้สามารถกระจายนํ้าให้พ้ืนที่ที่มีความต้องการนํ้าได้อย่างทั่วถึง
และมีประสิทธิภาพ 
  - ขุดลอกลํานํ้าสายหลักในช่วงที่ ต้ืนเขินเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายนํ้า(ควร
ดําเนินการควบคู่ไปกับการก่อสร้างฝาย/ประตูระบายนํ้า เพ่ือเก็บกักนํ้าไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง) 
   2) แนวทางการพัฒนาพ้ืนที่ที่อยู่ห่างไกลจากแหล่งนํ้า 
  ควรส่งเสริมการขุดสระนํ้าประจําไร่นา ขุดบ่อนํ้าต้ืน/บ่อบาดาล ตามสภาพความเหมาะสม
ของพ้ืนที่ 
 3.2.2  สถานภาพการพัฒนาในปัจจุบัน  
  ปัจจุบันโครงการพัฒนาแหล่งนํ้าที่บริเวณพ้ืนที่โครงการอ่างเก็บนํ้าลําห้วยใหญ่และใกล้เคียง 
ดําเนินการก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จทั้งสิ้น จํานวน 12 โครงการ มีพ้ืนที่รับประโยชน์ 8,155 ไร่ และมีพ้ืนที่
ชลประทานประมาณ 3,500 ไร่ เป็นโครงการชลประทานขนาดเล็กทั้งสิ้น ดังตารางที่ 3-1 
ตารางที่ 3-1  โครงการพัฒนาแหล่งน้ําบริเวณพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ําลําห้วยใหญ่ และพื้นที่ใกล้เคียง 
 

 
  

ความจเุกบ็นํ้า พื้นท่ีรับประโยชน์ พื้นที่ชลประทาน ปีท่ี
ตําบล อําเภอ จังหวัด (ล้าน ลบ.ม.) (ไร่) (ไร่) กอ่สร้าง

6.19 8,155             3,500             
1 อ่างเก็บนํ้าห้วยกวางโจน ยางนํ้ากลัดใต้ หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี 0.16 400                2526
2 อ่างเก็บนํ้าห้วยวังหิน ยางนํ้ากลัดใต้ หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี 2.28 2,000              2534
3 อ่างเก็บนํ้าบ้านรางโพธ์ิ ยางนํ้ากลัดใต้ หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี 0.58 400                2536
4 อ่างเก็บนํ้าห้วยพเุข็ม ยางนํ้ากลัดใต้ หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี 0.63 825                1,500              2545
5 อ่างเก็บนํ้าห้วยต้นคาง ยางนํ้ากลัดใต้ หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี 0.98 1,500              2552
6 อ่างเก็บนํ้าห้วยยายไพร แก่งกระจาน แก่งกระจาน เพชรบุรี 0.07 1,000              2523
7 อ่างเก็บนํ้าห้วยตะเคียนงาม แก่งกระจาน แก่งกระจาน เพชรบุรี 0.05 1,000              2524
8 อ่างเก็บนํ้าบ้านวังนางนวล แก่งกระจาน แก่งกระจาน เพชรบุรี 0.23 200                2529
9 อ่างเก็บนํ้าบ้านแม่คะเมย แก่งกระจาน แก่งกระจาน เพชรบุรี 0.37 540                300                2533
10 อ่างเก็บนํ้าห้วยหินขาว แก่งกระจาน แก่งกระจาน เพชรบุรี 0.11 540                200                2540
11 อ่างเก็บนํ้าหุบป่ากล้วย แก่งกระจาน แก่งกระจาน เพชรบุรี 0.10 750                2540
12 อ่างเก็บนํ้าบ้านหนองไม้แก่น แก่งกระจาน แก่งกระจาน เพชรบุรี 0.63 500                2544

โครงการชลประทานขนาดเล็ก

ที่ต้ังลําดับท่ี ช่ือโครงการ
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3.3  สภาพอุทกวิทยาท่ัวไป 
 โครงการอ่างเก็บนํ้าลําห้วยใหญ่ (ห้วยแม่คะเมย) สภาพนํ้าที่ไหลผ่านหัวงานโครงการเป็นลํานํ้าที่มี
นํ้าไหลตลอดทั้งปี ซึ่งจากผลการศึกษาทางอุทกวิทยา พบว่า ระหว่างเดือนเมษายน – เดือนพฤศจิกายนเป็น
ช่วงมีนํ้าท่ามากที่สุด และช่วงเดือนธันวาคม-เดือนมีนาคม จะเป็นช่วงที่มีนํ้าท่าน้อย เน่ืองจากพ้ืนที่ต้นนํ้า
ไม่ได้มีการก่อสร้างอ่างเก็บนํ้า ประกอบกับสภาพภูมิประเทศที่ลาดชันของท้องนํ้าห้วยแม่คะเมย ส่งผลให้
นํ้าท่าที่ไหลในห้วยแม่คะเมยไหลลงสู่แม่นํ้าเพชรบุรีอย่างรวดเร็ว ไม่สามารถกักเก็บนํ้าไว้ในลํานํ้าได้ เพ่ือใช้
ประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพของนํ้าท่าที่มีอยู่ของห้วยแม่คะเมย 
3.4  การใชน้้ําและความต้องการใช้น้าํทั่วไป 
 กิจกรรมท่ีมีการใช้นํ้ามากที่สุดในเขตพ้ืนที่ศึกษาโครงการพัฒนาลุ่มนํ้าลําห้วยใหญ่ คือ การ
เพาะปลูกพืชซึ่ง ได้แก่ มะม่วง ข้าว สัปปะรด กล้วย อ้อย และยาง รองลงมา คือ การอุปโภค-บริโภค ส่วน
การใช้นํ้าเพ่ือการปศุสัตว์น้ันมีน้อย ดังน้ัน การประมาณความต้องการใช้นํ้าของโครงการจึงให้ความสําคัญ
ต่อการเพาะปลูกและการอุปโภค-บริโภคเป็นหลัก 
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บทท่ี 4 
การพิจารณาลักษณะโครงการเบื้องต้น 

 

4.1  ความต้องการใช้น้าํจากโครงการ 
 จากการศึกษาความต้องการใช้นํ้าของพ้ืนที่โครงการส่วนใหญ่ ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม มีปัญหาการขาดแคลนน้ําเพ่ือการเกษตร และอุปโภค-บริโภค มีพ้ืนที่การเกษตรที่มีศักยภาพ
บริเวณโครงการอ่างเก็บนํ้าลําห้วยใหญ่ประมาณ 1,800 ไร่ คิดเป็นปริมาณนํ้าเพ่ือการเกษตรตลอดปี
ประมาณ 8,212,000 ลูกบาศก์เมตร และความต้องการใช้นํ้าเพ่ือการอุปโภค–บริโภคของราษฏรในเขตบ้าน
แม่คะเมยและบ้านพุบอน จํานวน 579 ครัวเรือน ประชากรจํานวน 1,232 คน กําหนดอัตราการใช้นํ้า 200 
ลิตร/คน/วัน คิดเป็นปริมาณนํ้าประมาณ 89,936 ลูกบาศก์เมตร/ปี รวมปริมาณนํ้าที่ต้องการใช้ปีละ 
8,301,936 ลูกบาศก์เมตร 
4.2  การศึกษาปริมาณน้ําท่า 
 4.2.1  ปริมาณฝนเฉลี่ยรายเดือน   
  ข้อมูลปริมาณฝนรายเดือน (Monthly Rainfall) ที่นํามาใช้คํานวณปริมาณนํ้าที่ไหลในลํา
ห้วยใหญ่น้ันเป็นของสถานีตรวจอากาศหนองหญ้าปล้อง (37322 A) อําเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัด
เพชรบุรี ซึ่งเป็นสถานีที่มีอิทธิพลต่อพ้ืนที่ศึกษาโครงการอ่างเก็บนํ้าลําห้วยใหญ่มากที่สุด โดยจะมีฝนตกชุก
ช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนพฤศจิกายน โดยเดือนตุลาคมเป็นเดือนที่มีฝนตกมากที่สุด ส่วนเดือนธันวาคม
เป็นเดือนที่มีฝนตกน้อยที่สุด สถิติฝนตกเฉล่ียทั้งปี 1,224.80 มิลลิเมตร และจํานวนวันที่ฝนตกโดยเฉล่ียทั้ง
ปีประมาณ  86 วัน  ในปี พ.ศ. 2542 เป็นปีที่มีฝนตกชุกมากที่สุดประมาณ 2,072.0 มิลลิเมตร ปี พ.ศ. 2533 
เป็นปีที่มีฝนตกน้อยที่สุดประมาณ 833.0 มิลลิเมตร (ข้อมูลฝนรายเดือนเป็นข้อมูลจากสํานักบริหารจัดการ
นํ้าและอุทกวิทยาบันทึกไว้ต้ังแต่ พ.ศ. 2522  ถึง พ.ศ. 2556)  
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ตารางที่ 4-1 ปริมาณฝนตกต่ําสุด – สูงสดุและฝนเฉลี่ย สถานีตรวจอากาศหนองหญ้าปล้อง  
                (37322 A) อําเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุร ี

 
 
 4.2.2  ปริมาณน้ําท่ารายปี 

 ในการคํานวณปริมาณนํ้าไหลผ่านหัวงานได้คํานวณโดยอาศัยสถิตินํ้าฝนเฉลี่ย (Monthly 
Rainfall) ที่สถานี 37322 A.  อําเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นสถานีวัดนํ้าฝนที่อยู่ใกล้เคียง
บริเวณโครงการมากที่สุด ส่วนค่า Runoff Coefficient ได้ประเมินขึ้นจากสภาพนํ้าฝน สภาพลุ่มนํ้า สภาพ
ภูมิประเทศ ส่วนลาดเทของลํานํ้าเป็นเกณฑ์ สําหรับการปรับค่ารูปแบบการไหลของนํ้าท่ารายเดือนได้อาศัย
การเทียบเคียงกับสถานีวัดนํ้าท่าที่อยู่ในลุ่มนํ้าเดียวกัน คือ สถานี B.5 บริเวณแม่นํ้าเพชรบุรี อําเภอแก่ง
กระจาน จังหวัดเพชรบุรี มีพ้ืนที่รับนํ้า  2,207 ตารางกิโลเมตร และสถานี B.7 บริเวณบ้านหนองบัว ห้วย
แม่ประจันต์ อําเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี  มีพ้ืนที่รับนํ้า 846 ตารางกิโลเมตร โดยการใช้อัตรา
การแผ่กระจายของนํ้าท่ารายเดือนจากสถานีดังกล่าวน้ัน ผลการคํานวณปรากฏว่าปริมาณนํ้าที่ไหลผ่านหัว
งานสําหรับปีที่มีฝนตกเฉลี่ยมีนํ้าไหลผ่านหัวงานประมาณ 13,131,478 ลูกบาศก์เมตร/ปี(พ้ืนที่รับนํ้าเหนือ
หัวงาน 36.5 ตร.กม.) จากการตรวจสอบ Specific Yield มีค่าเท่ากับ 11.41 ลิตร/วินาที/ตารางกิโลเมตร 
และค่า Runoff Coefficient มีค่าเท่ากับ 29.37 เปอร์เซ็นต์ 
  จากข้อมูล ตาราง 4-2 อ่างเก็บนํ้าลําห้วยใหญ่ปริมาณนํ้าท่าที่ไหลเข้าประมาณ 13.1 ล้าน 
ลูกบาศก์เมตร/ปี  
 
 
 
 
 
 
 

จํานวนวันที่
ต่ําสุด พ.ศ.2533 สูงสุด พ.ศ.2542 เฉลี่ย ฝนตกเฉลี่ย

เม.ย. 78.4                 295.1               80.7      4.2        1.ปริมาณนําฝนเฉลียในฤดูฝน (ก.ค.-พ.ย.)
พ.ค. 166.1              456.3               181.6     11.6      เท่ากับ 783.00 มม. หรือ 63.93% ของฝน
มิ.ย. 18.0                 125.6               116.1     10.1      เฉลียทังปี
ก.ค. 106.0              104.3               138.1     11.6      2.จํานวนวันที่ฝนตกในฤดูฝน 56 วัน
ส.ค. 132.6              204.7               116.7     11.0      หรือ ประมาณ 65 % ของจํานวนวันทีฝนตก
ก.ย. 100.3              251.2               216.9     15.0      เฉลียทังปี
ต.ค. 148.4              492.4               235.4     13.4      
พ.ย. 83.2                 101.2               75.9      4.5        
ธ.ค. -                  16.3                 4.6        0.6        
ม.ค. -                  -                  8.1        0.5        
ก.พ. -                  7.9                  9.6        0.6        
มี.ค. -                  17.0                 41.2      2.6        
รวม 833.0             2,072.0            1,224.8 86.0     

เดือน ปริมาณฝน (มม.) หมายเหตุ
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ตารางที่ 4-2  ปริมาณน้ําท่าที่ไหลเข้าอ่างเก็บน้ําลําห้วยใหญ่ จังหวัดเพชรบุรี 

เดือน ปริมาณน้ําไหลลงอ่าง 
(ล้าน ลบ.ม.) 

เมษายน 0.54 

พฤษภาคม 2.05 

มิถุนายน 0.95 

กรกฎาคม 1.34 

สิงหาคม 1.01 

กันยายน 2.91 

ตุลาคม 3.5 

พฤศจิกายน 0.54 

ธันวาคม 0.02 

มกราคม 0.03 

กุมภาพันธ์ 0.03 

มีนาคม 0.21 

รวม 13.1 
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4.3 การศึกษาปริมาณตะกอน 
 การศึกษาปริมาณตะกอนของโครงการอ่างเก็บนํ้าลําห้วยใหญ่ ได้ใช้สมการแสดงความสัมพันธ์
ดังต่อไปน้ี 
  V = C x d x A x n x 103 
  โดย V = ปริมาณตะกอน ,ลูกบาศก์เมตร 
  C = Coefficient of Terrain’s slope   
  d = อัตราการกัดเซาะผิวดิน, มิลลิเมตร 
  A = พ้ืนที่รับนํ้า, ตารางกิโลเมตร   
  n = อายุการใช้งานของอาคารหัวงาน, ปี 
 จากสมการข้างต้นสามารถวิเคราะห์ปริมาณตะกอนของโครงการอ่างเก็บนํ้าลําห้วยใหญ่ ได้ดังน้ี
พ้ืนที่รับนํ้าประมาณ 36.50 ตารางกิโลเมตร มีปริมาณตะกอนที่จะตกจมก้นอ่างฯปริมาตร 200,000 ลูกบาศก์เมตร 
4.4  การกําหนดประเภทของโครงการ 
 จากการศึกษาโครงการเบ้ืองต้น โดยอาศัยแผนที่ มาตราส่วน 1:50,000 ประกอบการพิจารณา
ลักษณะภูมิประเทศภาคสนาม การวิเคราะห์ปริมาณนํ้าต้นทุนและปริมาณความต้องการใช้นํ้าของโครงการ 
พบว่าในช่วงฤดูฝนจะมีปริมาณนํ้าท่าที่ไหลผ่านหัวงานที่เพียงพอต่อความต้องการ ส่วนในช่วงฤดูแล้งจะมี
ปัญหาการขาดแคลนน้ําเน่ืองจากขาดแหล่งนํ้าต้นทุน จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะกําหนดประเภทของ
โครงการเป็นอ่างเก็บน้ําเพ่ือเก็บกักนํ้าไว้สําหรับส่งให้พ้ืนที่โครงการต่อไป สําหรับโครงการอ่างเก็บนํ้าลําห้วยใหญ่ 
มีความจุนํ้าที่ระดับเก็บกักประมาณ 5,407,533 ลูกบาศก์เมตร ทําให้ส่งนํ้าช่วยเหลือบรรเทาปัญหาการขาด
แคลนนํ้าในช่วงหน้าแล้ง 
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4.5  การกําหนดโครงการเผื่อเลือก  
 จากการศึกษาโครงการเบ้ืองต้น โดยอาศัยแผนที่ มาตราส่วน 1:50,000 ประกอบการพิจารณา
ลักษณะภูมิประเทศภาคสนาม พร้อมทั้งนําผลการศึกษาดังกล่าวเข้าร่วมหารือกับหน่วยราชการในพ้ืนที่ 
พร้อมทั้งนําเสนอข้อมูลดังกล่าว ในการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 1 วันที่ 18 
กุมภาพันธ์ 2558 เพ่ือรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของราษฎรในบริเวณพ้ืนที่โครงการ โดยพิจารณา
ทางเลือกที่เหมาะสมดังน้ี 
 กรณีที่ 1 ก่อสร้างฝายทดน้ําหรือฝายขั้นบันไดพร้อมระบบส่งนํ้า เพ่ือชะลอน้ําและส่งนํ้าไว้สําหรับ
อุปโภค-บริโภค แต่ด้วยข้อจํากัดของฝายที่ไม่สามารถเก็บกักนํ้าได้ ประกอบกับในช่วงฤดูแล้ง นํ้าท่าที่ไหลใน
ลําห้วยใหญ่มีปริมาณน้อย จึงไม่สามารถบรรเทาปัญหาภัยแล้งในบริเวณพ้ืนที่โครงการได้ 
 กรณีที่ 2 สถานีสูบนํ้า โดยการสูบนํ้าจากอ่างเก็บนํ้าแก่งกระจาน เติมให้กับอ่างเก็บนํ้าแม่คะเมย ซึ่ง
ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการปรับปรุงโครงการ แต่ด้วยระยะทางในการผันนํ้า ประมาณ 10 กิโลเมตร อีกทั้ง
สภาพภูมิประเทศที่เป็นภูเขาลาดชันทําให้ค่าลงทุนของโครงการสูง 
 กรณีที่ 3 อ่างเก็บนํ้าลําห้วยใหญ่ โดยการสร้างเขื่อนดินก้ันลําห้วยแม่คะเมย ซึ่งมีพ้ืนที่รับนํ้าเหนือ
หัวงานประมาณ 36 ตารางกิโลเมตร สามารถกักเก็บนํ้าได้ประมาณ 5.4 ล้านลูกบาศก์เมตร เพียงพอต่อ
ความต้องการนํ้าของราษฎรในพ้ืนที่สําหรับการเกษตรกรรมและการอุปโภค-บริโภค 
 ดังน้ันหากเปรียบเทียบผลประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการทางเลือก กรณีที่ 1 กรณีที่ 2 และกรณีที่ 
3 แล้วจะเห็นได้ว่า โครงการอ่างเก็บนํ้าลําห้วยใหญ่มีความเหมาะสมที่สุด 
4.6  การมีส่วนร่วมของประชาชน 
 ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548  
กําหนดให้ส่วนราชการก่อนเริ่มดําเนินโครงการของรัฐ ต้องเผยแพร่ข้อมูลโครงการ และหรือรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน เพ่ือมุ่งให้ประชาชนมีความเข้าใจที่ถูกต้อง และรวบรวมความคิดเห็น ความเดือดร้อน
หรือเสียหายของประชาชน เพ่ือนําไปเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาดําเนินการโครงการน้ันๆ ต่อไป 
 ดังน้ัน ในการดําเนินงานด้านการพัฒนาแหล่งนํ้า ของกรมชลประทาน ได้เห็นความสําคัญในการ
เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ในขั้นตอนการดําเนินงานต่างๆ ต้ังแต่ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วม
ดําเนินการ ร่วมรับผลประโยชน์และร่วมประเมินผล ในการกําหนดแบ่งระยะการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
แหล่งนํ้า ออกเป็น 3 ระยะ คือ 
 1.ระยะกําหนดโครงการ (ศึกษาความเหมาะสม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม) 
 2.ระยะการก่อสร้าง (สํารวจ ออกแบบ และจัดหาที่ดิน) 
 3.ระยะระหว่างการก่อสร้าง (เตรียมการก่อสร้างและระหว่างการก่อสร้าง) 
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โครงการอ่างเก็บนํ้าลําห้วยใหญ่ ได้มีการจัดทําการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในระยะ
กําหนดโครงการ  โดยได้มีการจัดการประชุมเพ่ือช้ีแจงข้อมูลการดําเนินการของโครงการ จํานวน 2 ครั้ง มี
รายละเอียดดังน้ี 
 1) ครั้งที่ 1 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลแก่งกระจาน 
อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งกรมชลประทาน สํานักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 4 และ
สํานักงานก่อสร้างที่ 14 กองพัฒนาแหล่งนํ้าขนาดกลาง และ สํานักชลประทานท่ี 14 ร่วมจัดประชุม มี
ผู้เข้าร่วมรับฟังข้อมูลโครงการ จํานวน 30 คน ปลัดอําเภออาวุโส เป็นประธานการประชุม นายชาญณรงค์ 
สุภาพพร้อม และนายอัคราวุฒิ อินทรพาณิชย์ จากสํานักบริหารโครงการ เป็นผู้ดําเนินการประชุมและ
นําเสนอข้อมูลโครงการตามลําดับ นายพลาธิป นาคสกุล หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 1สํานักงานก่อสร้างที่ 14 
เข้าร่วมตอบคําถาม ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยหน่วยราชการส่วนภูมิภาค เช่น สํานักงานอําเภอแก่งกระจาน 
ป่าไม้ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแก่งกระจาน ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กํานัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์จากหน่วยราชการทหาร ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
เห็นด้วยกับโครงการ  
 2) ครั้งที่ 2 วันที่ 28 พฤษภาคม 2558 ณ ศาลาประชุมหมู่บ้านแม่คะเมย ตําบลแก่งกระจาน 
อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งกรมชลประทาน โดยสํานักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 4  
และสํานักงานก่อสร้างที่ 14 กองพัฒนาแหล่งนํ้าขนาดกลาง และ สํานักชลประทานที่ 14 ร่วมจัดประชุม
นายธนศักด์ิ ศุภศิริพงษ์ชัย นายอําเภอแก่งกระจาน เป็นประธานการประชุม นายชาญณรงค์ สุภาพพร้อม 
และนายอัคราวุฒิ อินทรพาณิชย์ จากสํานักบริหารโครงการ เป็นผู้ดําเนินการประชุมและนําเสนอผล
การศึกษาโครงการตามลําดับ  นายสันต์ จรเจริญ ผู้อํานวยการโครงการชลประทานจังหวัดเพชรบุรี และ
นายพลาธิป นาคสกุล หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 1 สํานักงานก่อสร้างที่ 14 เข้าร่วมตอบคําถาม มีผู้เข้าร่วม
รับฟังข้อมูลโครงการ จํานวน 118 คน ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบล 
ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กํานัน ผู้ใหญ่บ้านแม่คะเมย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย  
 ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามในการประชุมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 2 พบว่า 
มีความต้องการโครงการประมาณ 79.66 % และมีข้อมูลจากการตอบแบบสอบถาม ดังต่อไปน้ี 
 (1)  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ผู้เข้าร่วมประชุม  เป็นเพศชายคิดเป็นร้อยละ 32.20 เพศหญิงร้อยละ 67.80 มีช่วงอายุ
ต้ังแต่ 31ถึง60 ปี อาชีพส่วนใหญ่ของผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 75.42 เป็นเกษตรกรรม  อาชีพรับ
ราชการ ร้อยละ 2.54 อาชีพรับจ้าง ร้อยละ 12.71 อาชีพค้าขายร้อยละ 1.69 และไม่ระบุอาชีพ ร้อยละ 
7.64 มีพ้ืนที่ที่ราษฎรถือครองของตนเอง(โฉนด/สปก./ส.ท.ก./ภ.บ.ท.5/ภ.บ.ท.6) คิดเป็นร้อยละ 80.50 
และเป็นพ้ืนที่ที่ไม่มีหลักฐานกรรมสิทธ์ิอีกร้อยละ 19.50 ราษฎรที่เป็นเกษตรกรส่วนใหญ่ทําสวนร้อยละ 
11.86 ทําไร่ร้อยละ 78.81 อ่ืนๆร้อยละ 9.33 
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(2)  ปัญหาเกี่ยวกับนํ้าที่เกิดขึ้นในเขตพ้ืนที่ 
  ปัญหาเกี่ยวกับนํ้าที่เกิดขึ้นในเขตพ้ืนที่เป็นประจําคือปัญหาการขาดแคลนน้ําด่ืม นํ้าใช้ 
ร้อยละ 7.63 ปัญหาการขาดแคลนนํ้าเพ่ือการเกษตรร้อยละ 52.24 ปัญหาขาดแคลนนํ้าด่ืม-นํ้าใช้ และน้ํา
เพ่ือการเกษตร ร้อยละ 33.05 ไม่มีปัญหาร้อยละ 0.85 ไม่ระบุ ร้อยละ 6.23 
 (3) การรับรู้ข่าวสารของโครงการพัฒนาแหล่งนํ้า 
  ผู้เข้าร่วมประชุม ส่วนใหญ่ทราบเรื่องเก่ียวกับโครงการคิดเป็นร้อยละ 82.20 และสําหรับ
ผู้เข้าร่วมประชุมไม่ทราบเก่ียวกับโครงการคิดเป็นร้อยละ 5.93 และไม่ระบุร้อยละ 11.87 
 (4) ความจําเป็นที่ต้องดําเนินการแหล่งนํ้าฯ ในพ้ืนที่ 
  ผู้เข้าร่วมประชุม มีความต้องการโครงการร้อยละ 79.66 ยังไม่แน่ใจ/ไม่มีความเห็นร้อยละ 
2.54 ไม่ระบุร้อยละ 17.80 
 (5) การมีส่วนร่วมต่อโครงการพัฒนาแหล่งนํ้าฯ 
  ผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่ร่วมรับฟังข้อมูลข่าวสารร้อยละ 77.97 สอบถาม/แสดงความ
คิดเห็นร้อยละ 9.32 และไม่ระบุร้อยละ 12.71 
 (6) ผลประโยชน์/ผลเสียที่เกิดจากโครงการ 
  ผู้เข้าร่วมประชุมมีความคิดเห็นต่อผลประโยชน์/ผลเสียที่เกิดจากโครงการ โดยคิดว่ามี
ผลประโยชน์ร้อยละ 80.51 และไม่ระบุร้อยละ 19.49 
 (7) ความคิดเห็นต่อแนวทางการชดเชยทรัพย์สิน 
  ผู้เข้าร่วมประชุมมีมีความคิดเห็นที่เข้าใจอย่างดี ร้อยละ 66.10 เข้าใจบางส่วน ร้อยละ 
16.10 ยังไม่เข้าใจร้อยละ 1.69 และไม่ระบุร้อยละ 16.11 
 (8) ความพึงพอใจของการมีส่วนร่วมต่อโครงการพัฒนาแหล่งนํ้า 
  ผู้เข้าร่วมประชุม แสดงความ คิดเห็นว่ามีความพอใจร้อยละ 35.59 และพอใจมากร้อยละ 
49.15 ไม่ระบุร้อยละ 15.26  
 (9) ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เก่ียวกับโครงการฯ ที่จะมีขึ้นในอนาคต 
  - ต้องการให้ดําเนินการสร้างโดยเร็ว เพ่ือจะได้ใช้นํ้า 
  - ต้องการให้ทําระบบท่อส่งนํ้าเข้าหมู่บ้าน 
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รูปที่ 4-2                                                    รูปที่ 4-3 

  
รูปที่ 4-4                                                    รูปที่ 4-5 

  
รูปที่ 4-6                                                   รูปที่ 4-7 

 

รูปที่ 4-2 ถึง 4-7 บรรยากาศการประชุมสง่เสริมการมีสว่นร่วมของประชาชน ครั้งที ่1 
วันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 
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รูปที่ 4-8                                                   รูปที่ 4-9 

  
รูปที่ 4-10                                                   รูปที่ 4-11 

  
รูปที่ 4-12                                                   รูปที่ 4-13 

 

รูปที่ 4-8 ถึง 4-13 บรรยากาศการประชุมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ครัง้ที่ 2 
วันพฤหสับดีที ่28 พฤษภาคม 2558 
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4.7  การศึกษาของศักยภาพของโครงการ 
 จากการศึกษารายละเอียดโครงการข้างต้นจากแผนที่มาตราส่วน 1:50,000 ประกอบกับการ
ตรวจสอบสภาพภูมิประเทศจริงในสนาม พร้อมทั้งการศึกษาการจัดการนํ้าของอ่างเก็บนํ้าลําห้วยใหญ่ 
ประกอบกับการศึกษาความต้องการใช้นํ้าของพ้ืนที่ศึกษา พบว่าโครงการอ่างเก็บนํ้าลําห้วยใหญ่ มีศักยภาพ
ของโครงการดังต่อไปน้ี คือ มีนํ้าต้นทุนไหลผ่านหัวงาน ประมาณ 13.13 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี สามารถ
ช่วยเหลือพ้ืนที่การเกษตรในเขตหมู่บ้านแม่คะเมย ตําบลแม่คะเมย ได้ประมาณ 1,800 ไร่ และช่วยเหลือการ
อุปโภค-บริโภค สําหรับราษฎรหมู่บ้านแม่คะเมย และหมู่บ้านพุบอนได้ประมาณ  579 ครัวเรือน ประชากร 
1,232 คน  
4.8  การประมาณราคาค่าก่อสร้าง 
 ราคาก่อสร้างอ่างเก็บนํ้าพร้อมอาคารประกอบ และระบบส่งนํ้าโครงการอ่างเก็บนํ้าลําห้วยใหญ่ 
จังหวัดเพชรบุรี คิดเป็นเงินทั ้งสิ ้นประมาณ 303,000,000 บาทโดยราคานี้เป็นเพียงส่วนของค่า
ก่อสร้างเท่าน้ัน มีระยะเวลาก่อสร้าง 3 ปี  
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4.9  สรุปลักษณะโครงการเบ้ืองต้น 
  โครงการอ่างเก็บนํ้าลําห้วยใหญ่ หัวงานตั้งอยู่ที ่บริเวณหมู่บ้าน หมู่ที ่ 5 ตําบลแก่งกระจาน 
อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 
พิกัดตามแผนที่ทหาร มาตราส่วน 1:50,000  
ลําดับชุด L7018 ระวาง 4935 III ที่ 1441478 N – 562755 E 
ประเภทโครงการ         อ่างเก็บนํ้า 
พ้ืนที่รับนํ้าฝน        36.50  ตารางกิโลเมตร 

ความยาวของลํานํ้าจากต้นนํ้าถึงหัวงานประมาณ        14.70   กิโลเมตร  
ส่วนลาดเทของลํานํ้าบริเวณท่ีต้ังอ่างฯประมาณ                       1:62 
ฝนเฉลี่ยทั้งปีประมาณ                                                        1,224.80  มิลลิเมตร 
จํานวนวันที่ฝนตกเฉลี่ยประมาณ      86   วัน 
ปริมาณนํ้าไหลผ่านจุดที่ต้ังหัวงานเฉลี่ยทั้งปีประมาณ                13.13          ล้านลูกบาศก์เมตร 
ระดับท้องนํ้าประมาณ      +157.000 เมตร (ร.ส.ม.) 
ระดับเก็บกักประมาณ      +197.000 เมตร (ร.ส.ม.) 
ระดับนํ้าสูงสุดประมาณ      +198.500  เมตร (ร.ส.ม.) 
พ้ืนทีผิวอ่างที่ระดับนํ้าเก็บกักประมาณ                                      230               ไร่ 
พ้ืนทีผิวอ่างที่ระดับนํ้าสูงสุดประมาณ                                       246               ไร่ 
ความจุเก็บกักนํ้าที่ระดับเก็บกักประมาณ    5,407,533 ลูกบาศก์เมตร 
ความจุเก็บกักนํ้าที่ระดับนํ้าสูงสุดประมาณ    5,790,340 ลูกบาศก์เมตร 
ส่งนํ้าเข้าพ้ืนที่เกษตรกรรม     1,800  ไร่ 
ส่งนํ้าเพ่ือการอุปโภค-บริโภค ประมาณ 1,232 คน ใช้นํ้า                 89,936  ลูกบาศก์เมตร 

-อาคารหัวงาน 
เขื่อนดินแบบ     Zone Type 

ระดับสันเขื่อนประมาณ      +200.000  เมตร (ร.ส.ม.) 
ความกว้างสันเขื่อน      8.00   เมตร 
ความยาวสันเขื่อนประมาณ     612   เมตร 
ส่วนที่สูงที่สุดประมาณ      43      เมตร 
 -Service Spillway 
พิจารณาเบ้ืองต้นตามลักษณะภูมิประเทศเป็นรูปแบบ  Side Channel Spillway 

-ระบบส่งน้าํ 
 ระบบส่งนํ้าของโครงการกําหนดให้ส่งนํ้าโดยระบบท่อส่งนํ้าและส่งลงลํานํ้าเดิม เพ่ือส่งนํ้าให้พ้ืนที่
การเกษตร และการอุปโภค-บริโภค นอกจากนี้ยังเป็นการรักษาระบบนิเวศวิทยาด้านท้ายนํ้าของโครงการ  
 จากการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการพบว่าโครงการมีความเป็นไปได้ทางด้านวิศวกรรมและ
ราษฎรในพ้ืนที่ส่วนใหญ่มีความต้องการโครงการ สําหรับที่ต้ังหัวงานและบริเวณพ้ืนที่เก็บกักนํ้าของอ่างเก็บ
นํ้า อาจกระทบกับที่ดินของราษฎรบางส่วน โดยจะต้องมีการจ่ายค่าชดเชย ค่าขนย้ายต่างๆ ทางด้านที่ดิน 
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พืชผล และสิ่งปลูกสร้างให้กับราษฎรผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการ เพ่ือสนองต่อความต้องการของราษฎร
ทั้งผู้ได้รับผลประโยชน์ และผู้ได้รับผลกระทบ 
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บทท่ี 5 
การวิเคราะห์โครงการเบื้องต้น 

 

5.1  ผลประโยชน์ของโครงการ 
 โครงการอ่างเก็บนํ้าลําห้วยใหญ่ เมื่อก่อสร้างสําเร็จได้รับผลประโยชน์ดังต่อไปน้ี 
 1) เป็นแหล่งเก็บกักนํ้าต้นทุนเพ่ือใช้สําหรับการทําเกษตรกรรม ประมาณ 1,800 ไร่ 
 2) เป็นแหล่งนํ้าสํารองสําหรับอุปโภค-บริโภค หมู่บ้านแม่คะเมยและหมู่บ้านพุบอนรวมกัน จํานวน 
579 ครัวเรือนประชากร 1,232 คน  
 3) ประชาชนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
 4) โครงการมีส่วนทําให้ที่ดินที่ได้รับประโยชน์จากโครงการมีราคาสูงขึ้น 
 5) ดินและนํ้าได้รับการอนุรักษ์เพ่ิมขึ้น 

5.2  ผลกระทบโครงการ 
 ผลการศึกษาข้อมูลรายละเอียดจากตามแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ้ืนที่โครงการอ่างเก็บนํ้าลําห้วย
ใหญ่ ทั้งหมด 269 .70 ไร่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่ายางนํ้ากลัดเหนือและป่ายางนํ้ากลัดใต้จังหวัด
เพชรบุรี  

ตรวจสอบตามแนวเขตป่าอนุรักษ์ พ้ืนที่โครงการอ่างเก็บนํ้าลําห้วยใหญ่ 179.72 ไร่อยู่ในเขต
อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี  

ตรวจสอบตามแผนที่กําหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ พ้ืนที่โครงการอ่างเก็บนํ้า
ลําห้วยใหญ่อยู่ในเขตป่าการอนุรักษ์ (โซน C) 220.12 ไร่และอยู่ในเขตป่าเศรษฐกิจ (โซน E) 49.58 ไร่ 

ตรวจสอบสภาพการเป็นพ้ืนที่ป่าไม้ตาม๋โครงการการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่า พ.ศ.2555-2556 
พ้ืนที่อ่างเก็บนํ้าลําห้วยใหญ่เป็นพ้ืนที่ป่าไม้ 247.83 ไร่ และพ้ืนที่โครงการอ่างเก็บนํ้าลําห้วยใหญ่ที่ไม่ใช้พ้ืนที่
ป่า 21.47 ไร่ 

ตรวจสอบตามแนวแผนที่ช้ันคุณภาพลุ่มนํ้าพบว่า พ้ืนที่โครงการอ่างเก็บนํ้าลําห้วยใหญ่อยู่ในเขต
พ้ืนที่ช้ันคุณภาพลุ่มนํ้า อยู่ในพ้ืนที่ช้ันคุณภาพลุ่มนํ้า ช้ันที่ 2 ทั้งหมด 47.46 ไร่ และอยู่ในพ้ืนที่ช้ันคุณภาพ
ลุ่มนํ้า ช้ันที่ 3 ทั้งหมด 221.15 ไร่ 

การดําเนินการในข้ันตอนต่อไปจะต้องศึกษาและจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้น 
((Initial Environmental Examination IEE) ตาม พรบ.สิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535 และส่งรายงานต่อไปยัง 
กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์ุพืชเพ่ือดําเนินการในขั้นตอนต่อไป 
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บทท่ี 6 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 

6.1  สรุปโครงการ 
 สรุปผลการศึกษาเบ้ืองต้นโครงการอ่างเก็บนํ้าลําห้วยใหญ ่
 พิกัด          47PNQ 627414 ตามแผนที่ 1:50,000 ระวาง 4935 III ลําดับชุด L7018 
        พิกัด 562755 mE 1441478 mN ตามระบบ UTM Wgs 1984 Zone47N 
        เส้นละติจดู 13° 2’ 19”เหนือและเส้นลองติจูด 99° 34’ 43”ตะวันออก 

ประเภทโครงการ         อ่างเก็บนํ้า 
พ้ืนที่รับนํ้าฝน        36.50  ตารางกิโลเมตร 

ความยาวของลํานํ้าจากต้นนํ้าถึงหัวงานประมาณ        14.70   กิโลเมตร  
ส่วนลาดเทของลํานํ้าบริเวณท่ีต้ังอ่างฯประมาณ                       1:62 
ฝนเฉลี่ยทั้งปีประมาณ                                                        1,224.80  มิลลิเมตร 
ปริมาณนํ้าไหลผ่านจุดที่ต้ังหัวงานเฉลี่ยทั้งปีประมาณ         13,131,478         ลูกบาศก์เมตร 
ระดับท้องนํ้าประมาณ      +157.000 เมตร (ร.ส.ม.) 
ระดับเก็บกักประมาณ      +197.000 เมตร (ร.ส.ม.) 
ระดับนํ้าสูงสุดประมาณ      +198.500  เมตร (ร.ส.ม.) 
ความจุเก็บกักนํ้าที่ระดับเก็บกักประมาณ    5,407,533 ลูกบาศก์เมตร 
ความจุเก็บกักนํ้าที่ระดับนํ้าสูงสุดประมาณ    5,790,340 ลูกบาศก์เมตร 
ส่งนํ้าเข้าพ้ืนที่เกษตรกรรม     1,800  ไร่ 
ส่งนํ้าเพ่ือการอุปโภค-บริโภค ประมาณ 1,232 คน ใช้นํ้า  89,936  ลูกบาศก์เมตร 

-อาคารหัวงาน 
เขื่อนดินแบบ     Zone Type 

ระดับสันเขื่อนประมาณ      +200.000  เมตร (ร.ส.ม.) 
ความกว้างสันเขื่อน      8.00   เมตร 
ความยาวสันเขื่อนประมาณ     612   เมตร 
ส่วนที่สูงที่สุดประมาณ      43      เมตร 
 -Service Spillway 
พิจารณาเบ้ืองต้นตามลักษณะภูมิประเทศเป็นรูปแบบ  Side Channel Spillway 
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6.2  ขอบเขตการสาํรวจ 
 6.2.1  ขอบเขตการสํารวจ โครงการอ่างเก็บน้ําลําห้วยใหญ ่

  เพ่ือให้มีรายละเอียดเพียงพอท่ีจะใช้ประกอบการศึกษาโครงการอ่างเก็บนํ้าลําห้วยใหญ่ 
คํานวณรายละเอียด ประกอบการพิจารณาจัดทํารายงานวางโครงการต่อไปได้  จึงควรทําการสํารวจ
รายละเอียดต่างๆ แสดงในรูปที่ 6-1 ดังต่อไปน้ี 

  1. สํารวจแผนที่บริเวณอ่างเก็บนํ้าประมาณ 2.32 ตารางกิโลเมตร โดยสํารวจถึงระดับ 
+220.000  เมตร(รสม.) ตามราคาระดับในแผนที่มาตราส่วน 1: 50,000 หรือคิดเป็นความสูงจากระดับตลิ่ง
บริเวณทํานบดินขึ้นไปประมาณ 60 เมตร ตามขอบเขตที่แสดงไว้ในแผนที่ที่แนบโดยแสดงระดับทุก 1.00 
เมตร และให้ตีระดับปิดตลอดในระดับที่ต้องการ ต้องการแผนที่มาตราส่วน 1:10,000 
  2. สํารวจ Site Plan บริเวณแนวศูนย์กลางเขื่อนดินและอาคารประกอบประมาณ 0.93 
ตารางกิโลเมตร ตามขอบเขตที่ได้แสดงไว้ในแผนที่ที่แนบมาด้วย โดยทําแผนที่แสดง Site Plan เป็นแผนที่
มาตราส่วน 1:2,000  
  3. สํารวจรูปตัดลํานํ้าบริเวณที่สร้างเขื่อนดินยาวประมาณ 3 กิโลเมตร โดยสํารวจด้าน
เหนือนํ้า 1.00 กิโลเมตร และด้านท้ายนํ้า 2.00 กิโลเมตร ทํารูปตัดทุก 100 เมตร ต่อปีกข้างละ 100 เมตร 
พร้อมทั้งแสดงระดับนํ้าขณะสํารวจ ระดับนํ้านองสูงสุดปีประวัติการณ์ไว้ด้วย และให้แสดงรูปตัดตามขวาง
ของลํานํ้าบริเวณแนวศูนย์กลางที่ต้ังของเข่ือนดินด้วย 
  4. สํารวจภูมิประเทศบริเวณพื้นที่รับประโยชน์ของโครงการ ประมาณ 8 ตารางกิโลเมตร 
ตามท่ีแสดงไว้ในแผนท่ีที่แนบ โดยให้มีเส้นช้ันความสูงทุก 1 เมตร ระดับพ้ืนที่ที่กําหนดส่งนํ้าไม่เกิน +190
เมตร(รสม.) ตามราคาระดับที่ปรากฏในแผนที่ 1:50,000 โดยทําเป็นแผนที่มาตราส่วน 1:10,000  
  การสํารวจต่างๆ ให้เก็บรายละเอียดภูมิประเทศให้ชัดเจนมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และ
ให้แสดงขอบเขตของหมู่บ้าน ตําแหน่งของ โรงเรียน วัด แนวลํานํ้า ถนน พ้ืนที่นาไร่ เหมืองฝายเดิมของราษฎร 
สถานีสูบนํ้าและตําแหน่งประปาหมู่บ้าน ฯลฯ โดยละเอียดด้วย 
 6.2.2  ขอบเขตสํารวจและจัดทําแผนท่ีภาพถ่ายจากดาวเทียม 
            เพ่ือให้มีรายละเอียดเพียงพอที่จะใช้ในการศึกษาโครงการอ่างเก็บนํ้าลําห้วยใหญ่   
คํานวณรายละเอียด และประกอบการพิจารณาจัดทํารายงานวางโครงการต่อไปได้ จึงควรทําการสํารวจ
และจัดทําภาพถ่ายจากดาวเทียมตามรายละเอียดต่างๆดังต่อไปน้ี 
  1. สํารวจแผนที่ภาพถ่ายจากดาวเทียมบริเวณอ่างเก็บนํ้าและบริเวณหัวงาน โดยสํารวจถึง
ระดับ +220.000 เมตร(รสม.) ตามราคาระดับและขอบเขตที่แสดงในแผนที่มาตราส่วน 1 : 50,000 โดย
แสดงระดับทุก 1.00 เมตร ให้ตีเส้นระดับปิดตลอดในระดับที่ต้องการ โดยต้องการแผนที่ภาพถ่ายจาก
ดาวเทียมมาตราส่วน 1 : 4,000 
  2. กําหนดขอบเขตภายถ่ายจากดาวเทียม 
  พิกัดตามแผนที่ มาตราส่วน 1 : 50,000 ลําดับชุด L7018 
  พิกัดซ้าย – ล่าง 1437000 N – 560000 E  ระวาง   4934 IV 
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  พิกัดขวา – บน  1445000 N – 566000 E  ระวาง   4935 III  
ช่วงภาพถ่าย ใช้ช่วงภาพถ่ายปีล่าสุด 
 ความละเอียดจุดภาพ (Resolution) ไม่มากกว่า 1 เมตร 

           อน่ึง  ถ้ามี ปัญหาหรือข้อสงสัยใดๆ  ใ ห้ ติดต่อสอบถามโดยตรงที่  ส่วนวางโครงการที่  4              
สํานักบริหารโครงการ โทรศัพท์ 0-2241-2680   สายใน 2245 
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