แผนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

การปกครองและบริหารส่วนท้องถิ่น
๘ อาเภอ
๔๘ ตาบล
๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
๒ เทศบาลเมือง
๑๔ เทศบาลตาบล
๔๔ องค์การบริหารส่วนตาบล

สัญลักษณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ตราประจาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เป็นรูปศาลามณฑป และมีภาพเกาะอยู่เบื้องหลัง
 ศาลามณฑป หมายถึง พระที่นั่งคูหาคฤหาสน์ในถ้้าพระยานคร ซึ่งพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้สร้างไว้ เมื่อ พ.ศ.๒๔๓๓ และเคยเสด็จไปประทับที่ถ้านี้ ๒ ครั้ง ต่อมา
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ก็เคยเสด็จไปประทับที่นี่อีก
 ภาพเกาะเบื้องหลัง หมายถึง เกาะหลัก ซึ่งเป็นสถานที่ส้าคัญแห่งหนึ่งมาแต่โบราณ จึงได้
น้ามาเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัด
 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ใช้อักษรย่อว่า " ปข "
คาขวัญของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
" เมืองทองเนื้อเก้า มะพร้าว สับปะรด สวยสด หาด เขา ถ้า งามล้าน้าใจ"
ธงประจาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ดอกไม้ประจาจังหวัด
ชื่อดอกไม้ ดอกเกด

ต้นไม้ประจาจังหวัด
ชื่อพรรณไม้ เกด

ชื่อวิทยาศาสตร์ Manikara hexandra
ที่สุดในประเทศ ซึ่งอยู่ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีดังนี้
๑.เป็นที่ตั้งของวังไกลกังวล อยู่ที่อ้าเภอหัวหิน ซึ่งเป็นวังที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ สร้างในสมัย
รัชกาลที่ ๗
๒. มีสถานีรถไฟที่สวยที่สุดและเก่าที่สุดในประเทศ คือ สถานีรถไฟหัวหิน
๓. มีสนามกอล์ฟหลวงหัวหิน ซึ่งเป็นสนามกอล์ฟแห่งแรกของประเทศไทย
๔. มีชายหาดหัวหินเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่พักตากอากาศที่มีชื่อเสียงแห่งแรกและเก่าแก่ที่สุดของประเทศไทย
๕. มีอ่างเก็บน้้าเขาเต่า ซึ่งเป็นโครงการพระราชด้าริแห่งแรกทางด้านแหล่งน้้า
๖. มีสนามบินพิเศษ (บ่อฝ้าย) มีทางรถไฟและทางรถยนต์วิ่งลอดผ่านข้างใต้ และตั้งอยู่บนพื้นที่ของ

๒ จังหวัด คือ จังหวัดเพชรบุรี และ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๗.มี ห ลวงพ่ อ องค์ ใ หญ่ ที่ สุ ด ในโลก ถึ ง ๒ องค์ ได้ แ ก่ หลวงพ่ อ ทวด วั ด ห้ ว ยมงคล อ.หั ว หิ น และ
หลวงพ่อโต วัดตาลเจ็ดยอด อ.สามร้อยยอด
๘. มีพระที่นั่งเล็กที่สุด คือพระที่นั่งคูหาคฤหาสน์ ตั้งอยู่ในถ้้าพระยานคร อ้าเภอสามร้อยยอดเป็นพระที่
นั่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ ได้ทรงโปรดเกล้าฯ ให้จัดสร้างขึ้น
๙. มีอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ได้เคย
เสด็จมาส่องกล้องและค้านวณวัน เวลา การเกิดสุริยุปราคาได้อย่างแม่นย้าและเป็นอุทยานวิทยาศาสตร์
กลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ
๑๐.เป็นจังหวัดที่มีที่ตั้งดีที่สุดในประเทศไทยคือหันหน้าออกทะเลและหันหลังติดภูเขา และเป็น
จังหวัดที่ยาว และแคบที่สุดในประเทศ โดยทุกอ้าเภอติดชายทะเล และติดกับชายแดนประเทศ
เมียนมาร์
๑๑.ทีต่ ั้งตัวจังหวัดเป็น City Beach แห่งเดียวในประเทศไทย
๑๒.มีพื้นที่การปลูกสับปะรดและปลูกมะพร้าวมากที่สุดซึ่งปลูกสับปะรดประมาณ ๖๓๘,๖๘๗ ไร่ ปลูก
มะพร้าวประมาณ ๔๖๐,๗๔๕ ไร่
๑๓. เป็นจังหวัดที่ผู้คนจะรู้จักหรือจะเรียกว่าเป็นมหัศจรรย์เมือง ๓ อ่าว คือเป็น มีแหล่งท่องเที่ยว
ธรรมชาติ ที่มี ๓ อ่าวเรียงติดกัน ประกอบด้วย อ่าวมะนาว อ่าวประจวบ และอ่าวน้อย
๑๔. เป็นจังหวัดที่มีอุทยานแห่งชาติกุยบุรีที่เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าที่มีความส้าคัญต่อการ
อนุรักษ์ ในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับโลก
วิสยั ทัศน์จังหวัด
"เมืองท่องเที่ยวที่ทรงคุณค่า สับปะรด มะพร้าวที่หนึ่งของโลก สังคมแห่งมิตรไมตรี"
พันธกิจ
๑.พัฒนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ทรงคุณค่าบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด
๒.ผลักดันจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันการผลิต การแปรรูป สับปะรด
มะพร้าว และสินค้าเกษตรสู่ตลาดโลก
๓.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นสังคมที่มีความมั่นคงและมีคุณภาพตามวิถีและภูมิปัญญาไทย
๔.สร้างความสมดุลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕.สร้างระบบสนับสนุนการบริหารเศรษฐกิจอย่างสร้างสรรค์พร้อมรับประชาคมอาเซียนและนานาชาติ
เป้าประสงค์
๑.ยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด
๒.เพิ่มมูลค่าการค้า สับปะรด มะพร้าว และสินค้าการเกษตรในตลาดโลก
๓.ประชาชนในสังคมอยู่ดีมีสุข และปลอดภัย
๔.สภาวะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้น
๕.ระบบเศรษฐกิจการค้า และการลงทุนมีความพร้อมในการเข้าประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด
๑.เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด
๒.เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในด้านการผลิตและแปรรูปสับปะรด มะพร้าว และสินค้าเกษตรสู่
ตลาดโลก
๓.เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย
๔.เสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมดุล
๕.เสริมสร้างระบบสนับสนุนการบริหารเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ที่สร้างสรรค์เข้าสู่ประชาคม
อาเซียน และนานาชาติ

๑
บทที่ ๑
ข้อมูลทั่วไป
 ประวัติความเป็นมาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ภูมิหลัง
ดินแดนอันเป็นที่ตั้งของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในปัจจุบัน เคยเป็นที่อยู่อาศัยของ
มนุษย์ ในสมัยหินกลาง (ยุค ๑๐,๐๐๐ - ๕,๐๐๐ ปี) มาก่อน เนื่องจากตามบันทึกของนายชิ น อยู่ดี

๒
ผู้เชี่ยวชาญ ด้านโบราณคดีและประวัติศาสตร์ ระบุว่าได้มีการค้นพบเครื่องมือสมัยหินกลางที่บริเวณ
เขื่อนปราณบุรี อาเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ในอดีตราวพุทธศตวรรษที่ ๗ มีหลักฐานบันทึกของจีนที่แสดงว่า พื้นที่ซึ่งเป็นที่ตั้ง
ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในปัจจุบันเปรียบเสมือน “ปากประตู” เชื่อมต่อระหว่างเส้นทางเดินเรือ
ของชาวจีนและชาวอินเดียในการทามาค้าขายซึ่งกันและกัน และต่อมาปรากฏหลักฐานว่า ในราวพุทธ
ศตวรรษที่ ๑๒ - ๑๓ ต่อเนื่องมาถึงพุทธศตวรรษที่ ๑๙ เส้นทางที่นิยมใช้ในการติดต่อค้าขายมากที่สุด
คือ เส้นทางลัดข้ามคาบสมุทรมลายูตอนเหนือ ตั้งต้นจากแม่น้าตะนาวศรี แล้วข้ามทิวเขาตะนาวศรีผ่าน
ด่านสิงขรมายังอ่าวไทยที่เมืองกุย เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกปล้นสะดมจากโจรสลัดในบริเวณช่องแคบมะละ
กา
ต่อมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ (พ.ศ. ๒๓๒๕ - ปัจจุบัน) ได้มีเหตุการณ์ต่าง ๆ
เกิดขึ้น และเกี่ยวข้องกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครั้งสาคัญ สรุปได้ดังนี้

สมัยรัชกาลที่ ๑ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้แบ่งหัวเมืองปักษ์ใต้ฝ่ายตะวันตก
ซึ่งเดิมขึ้นกับกรมท่ามาขึ้นกับกรมพระกลาโหม ซึ่งหัวเมืองดังกล่าวรวมถึงเมืองกุย เมืองคลองวาฬ
และเมืองปราณ
สมัยรัชกาลที่ ๒ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ย้ายเมืองคลองวาฬ ขึ้นมาตั้งที่อ่าว
เกาะหลัก พร้อมรับสั่งให้ตั้ง “เมืองบางนางรม” ขึ้นที่ปากคลองอีรม แต่ต่อมาเนื่องจากพื้นที่ไม่อุดม
สมบูรณ์จึงให้ย้ายที่ว่าการเมืองบางนางรมไปตั้งที่เมืองกุยบุรี และยังคงใช้ชื่อเมืองบางนางรม

๓
สมัยรัชกาลที่ ๓ ในปี พ.ศ. ๒๓๙๒ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตั้ง “เมืองกาเนิดนพคุณ”
สมัยรัชกาลที่ ๔ ในปี พ.ศ. ๒๓๙๘ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้รวมพื้นที่เมืองบาง
นางรม เมืองกุยบุรี และ เมืองคลองวาฬ เป็นเมืองเดียวกัน และเรียกชื่อเมืองว่า “เมือง
ประจวบคีรีขันธ์” ซึ่งแปลว่า เมืองอันเป็นที่สบเหมาะของหมู่ขุนเขา แต่ยังคงตั้งที่ว่าการเมืองอยู่ที่บ้านวัง
ยาว เมืองกุยบุรี พร้อมทั้งโปรดเกล้า ฯ ให้เรียกเมืองเกาะกงว่า “เมืองปัจจันตคีรีเขต” (นี่คือเหตุผลที่คน
โบราณเรียก ๒ เมืองนี้ว่าเป็นฝาแฝดกัน) ซึ่งปัจจุบันเป็นจังหวัดเกาะกงอยู่ในประเทศกัมพูชา และใน
สมั ย รั ช กาลที่ ๔ แห่ ง กรุ ง รั ต นโกสิ น ทร์ มี เ หตุ ก ารณ์ ส าคั ญยิ่ งในประวั ติ ศาสตร์ เกิ ดขึ้ นในจั งหวั ด
ประจวบคีรีขันธ์ คือ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงคานวณว่าจะเกิดสุริยุปราคาเต็ม
ดวงขึ้น ในวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๑๑ โดยจะเห็นได้จากบริเวณ บ้านหว้ากอ และปรากฏว่าเกิด
สุริยุปราคาเต็มดวงจริงตรงตามเวลาที่ทรงคานวณ
สมัยรัชกาลที่ ๕ ในปี พ.ศ. ๒๔๓๕ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เปลี่ยนแปลง
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินใหม่ โดยในส่วนภูมิภาคให้มีการจัดตั้งมณฑลเทศาภิบาลขึ้น และให้ยุบ
เมืองประจวบคีรีขันธ์เป็นอาเภอหนึ่งของจังหวัดเพชรบุรี แต่ยังคงตั้งที่ว่าการเมืองอยู่ที่เมืองกุยบุรี
จนถึงปี พ.ศ. ๒๔๔๑ จึงได้ย้ายที่ว่าการเมืองมาตั้งอยู่ที่บ้านเกาะหลัก และโอนสังกัดจาก
กระทรวงกลาโหมมาสังกัดกระทรวงมหาดไทย ในปี พ.ศ. ๒๔๓๙ ได้มีการจัดตั้งมณฑลชุมพร จึงโปรด
เกล้า ฯ ให้ยกเมืองกาเนิดนพคุณไปขึ้นกับจังหวัดชุมพร และต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๔๙ ได้ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้า ฯ ให้รวมอาเภอกาเนิดนพคุณเข้ากับเมืองปราณบุรี และอาเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จัดตั้ง
ขึ้นเป็น “เมืองปราณบุรี” มีฐานะเป็นเมืองจัตวา ขึ้นกับมณฑลราชบุรี มีที่ว่าการอยู่ที่อ่าวเกาะหลักหรือ
อ่าวประจวบคีรีขันธ์ปัจจุบัน ส่วนเมืองปราณเดิมนั้นยังคงอยู่ที่ปากคลองปราณ (บ้านปากน้าปราณใน
ปัจจุบัน) และให้เรียกชื่อว่า “เมืองปราณ” โดยให้ขึ้นอยู่กับเมืองปราณบุรีที่ตั้งใหม่ดังกล่าว
สมัยรัชกาลที่ ๖ ทรงพิจารณาเห็นว่า การเรียกชื่อเมืองปราณบุรีเก่ากับเมืองปราณบุรี
ใหม่นั้น สับสนกันอยู่ นานไปอาจเกิดความเข้าใจผิดพลาดทางประวัติศาสตร์ ดังนั้น ในปี พ.ศ. ๒๔๕๘ จึง
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เปลี่ยนนามเมืองปราณบุรีเป็น “เมืองประจวบคีรีขันธ์ ” ส่วนอาเภอ
กาเนิดนพคุณ ให้เปลี่ยนเป็น “อาเภอบางสะพาน” ตั้งแต่นั้นมา นอกจากนี้พระองค์ยังได้โปรดให้สร้าง
พลับพลาที่ประทับสาหรับการเสด็จ ประทับแรมที่ชายทะเลติดกับเขาช่องกระจก (ปัจจุบันเป็นที่ตั้ง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ) และเคยเสด็จพระราชดาเนินมาประทับแรมพร้อมสมเด็จพระนาง
เจ้าอินทรศักดิ์สจี เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๖๖
สมัยรัชกาลที่ ๗ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สร้างพระราชฐานที่ประทับแรม
และพระราชทานนามว่า “สวนไกลกังวล” สาหรับเสด็จประพาสชายทะเล ณ อาเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ปัจจุบันเรียกว่า วังไกลกังวล และเป็นสถานที่ที่พระองค์ใช้เป็นสถานที่ทดลองด้วยการ
ปฏิบัติจริง การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย ในปี พ.ศ. ๒๔๖๙ เรียกว่า “ระบบการปกครอง
ท้องถิ่นของประชาธิปไตย” และได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้มีพระราชบัญญัติการจัด
บารุงท้องที่ชายทะเลทิศตะวันตกพุทธศักราช ๒๔๖๙ เป็นที่มาของการกาหนดเป็นพระราชบัญ ญัติ
เทศบาลในระยะต่อมา และวังไกลกังวลเป็นสถานที่ที่มีเหตุการณ์สาคัญซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
การปกครองของประเทศจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช เป็นระบอบประชาธิปไตย กล่าวคือ เป็นสถานที่ที่
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว พุทธศักราช ๒๔๗๕ ซึ่งถือว่าเป็น
รัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศไทย

๔
สมัยรัชกาลที่ ๙ ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ได้เสด็จพระราชดาเนินเพื่อทรงงานใน
พื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มากที่สุดกว่าพระมหากษัตริย์องค์ใด ดังจะเห็นได้จากข้อมูลที่มีการบันทึก
ของสานักราชเลขาธิการ พระบรมมหาราชวัง ที่เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระองค์ และพระบรม
วงศานุวงศ์ เพียงห้วงเวลาระหว่างวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๒ ถึงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ.
๒๕๔๑ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ ได้เสด็จในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ทั้งสิ้นถึง ๒๒๙ วัน เพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในด้านต่าง ๆ ปัจจุบันจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เป็นจังหวัดหนึ่งในจานวน ๒๕ จังหวัดในภาคกลาง ของประเทศ แบ่งการปกครองเป็น ๘ อาเภอ
ประกอบด้ ว ย อ าเภอหั ว หิ น อ าเภอปราณบุ รี อ าเภอสามร้ อ ยยอด อ าเภอกุ ย บุ รี อ าเภอเมื อ ง
ประจวบคีรีขันธ์ อาเภอทับสะแก อาเภอบางสะพาน และอาเภอบางสะพานน้อย ที่มา : สานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สภาพทางสั งคมของคนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ส่ วนใหญ่มีลั กษณะเป็นสังคม
ชนบท มีผู้คนจากหลายจังหวัดได้ย้ายถิ่นฐานเข้ามาตั้งรกรากทามาหากินในจังหวัดเป็นจานวนมาก
แต่คนส่วนใหญ่กว่าร้อยละ ๙๘ นับถือพุทธศาสนา สภาพทางสังคมในจังหวัดแต่ละชุมชนมีความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม ประกอบกับการขาดความรู้สึกผูกพันทางอดีตทางประวัติศาสตร์ร่วมกัน
มาก่อน จึงมีผลทาให้ชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ส่วนใหญ่มีความรักสงบ พูดน้อย ยิ้มง่าย ชอบ
ประเพณีทาบุญ ดาเนินชีวิตแบบตามสบายและอิสระเสรี ค่อนข้างเก็บตัว มีลักษณะประนีประนอมสูง
อ่อนน้อมถ่อมตัว มีความสนใจในสังคมส่วนกว้างและมีความรู้สึกผูกพันในความเป็นคนจังหวัดเดียวกัน
ค่อนข้างน้อย แต่มีความผูกพันมีน้าใจและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ในชุมชนระดับท้องถิ่นค่อนข้างสูง
 ลักษณะภูมิประเทศ
 ที่ตั้งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อยู่ใต้สุดของจังหวัดภาคกลาง เส้นละติจูดที่ ๑๑ องศา ๔๘
ลิปดา ๔๒ พิลิปดาเหนือ เส้นลองจิจูดที่ ๙๙ องศา ๔๗ ลิปดา ๕๓ พิลิปดาเหนือ ตะวันออก ที่มา
: ข้อมูล Google map APRS (Automatic position Report System) APRS : ระบบการระบุ
ตาแหน่งอัตโนมัติ โดยการรับสัญญาณ GPS เพื่อระบุตาแหน่งในแผ่นที่
 ขนาดพื้นที่ มีพื้นที่ทั้งหมดของจังหวัด รวม ๖,๓๖๗.๖๒ ตารางกิโลเมตร หรือ
๓,๙๗๙,,๗๖๒.๕๐ไร่ (ที่มา: ที่ทาการปกครองจังหวัด ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๒)
 เมืองประจวบคีรีขันธ์ ตั้งอยู่ประมาณกึ่งกลางของจังหวัดเป็นส่วนที่คอดกิ่วแคบสุด ของ
ประเทศไทย ระยะทางประมาณ ๑๑ กิโลเมตร จากเขตแดนไทยถึงชายฝั่งทะเลที่สถานีรถไฟวังด้วน
หมู่ที่ ๙ ตาบลห้วยทราย และมีเส้นทางข้ามคาบสมุทรผ่านช่องสิงขร จากเมืองคลองวาฬชายฝั่ง
ทะเล ผ่านเมืองตะนาวศรีไปยั งเมืองท่ามะริดบนฝั่ งทะเลอันดามัน นับเป็นเส้นทางคมนาคมข้าม
คาบสมุทรที่มีความสาคัญทั้งในด้านการค้าและยุทธศาสตร์ ดังปรากฏหลักฐานบอกเล่าเรื่องราวดินแดน
ตะนาวศรีที่มีความสาคัญต่อประวัติศาสตร์ชาติไทยอย่างต่อเนื่องยาวนานนับแต่ยุคสมัย “สุวรรณภูมิ”
จนถึงสุโขทัย อยุธยา และรัตนโกสินทร์ ส่งผลถึงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประตูสู่ภาคใต้ และ
“เส้นทางข้ามคาบสมุทรสู่ทะเลอันดามัน”
 สภาพพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นจังหวัดชายแดนติดต่อกับประเทศพม่าทางด้านทิศ
ตะวันตก มีพื้นที่เป็นแนวยาวขนาบด้วยทิวเขาตะนาวศรี ยาวประมาณ ๒๘๖ กิโลเมตร และทางด้าน
ทิศตะวันออก เป็นแนวชายฝั่งทะเลอ่าวไทยยาวประมาณ ๒๕๑ กิโลเมตร มียอดเขาสูงสุด ๑,๒๕๓
เมตร จากระดับน้าทะเล

๕
 พื้นที่โดยทั่วไป
ลักษณะเป็นแนวเขากระจายอยู่ทั่วไปในแนวเหนื อใต้จนถึงที่ราบ
ชายฝั่งทะเลมีพื้นที่แคบๆ ติดอ่าวไทย ที่ระดับความสูง ประมาณ ๑-๕ เมตร ยกเว้นบริเวณแหลมมะค่า
อาเภอเมืองฯ และฝั่งแดง อาเภอบางสะพานน้อย
ชายฝั่งทะเลเป็นแนวผาชันยาว
สูงจาก
ระดับน้าทะเล ๓-๒๐ เมตรทางตอนเหนือของจังหวัดมีแนวเขาทางตะวันออกใกล้ที่ราบชายฝั่งทะเล
ต่อเนื่องจากจังหวัดเพชรบุรี ผ่านอาเภอหัวหิน อาเภอปราณบุรี เป็นทิวเขาหินแปรแกรนิตไนส์ จนถึง
อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด ซึ่งเป็นภูเขาหินปูนสูงเด่นล้อมรอบด้วยที่ราบลุ่มลากูนเก่าเป็นสถานที่
ท่องเที่ยวธรรมชาติทสี่ วยงาม
 ลักษณะชายฝั่งทะเลของจังหวัด เป็นชายฝั่งทะเลที่มีลักษณะยกตัวชายฝั่งถอยห่างออกไป
เกิดจากการลดระดับของน้าทะเล ทาให้บริเวณที่เคยอยู่ใต้น้ากลายเป็นแผ่นดิน มีการทับถมตะกอน
ทรายทาให้ชายฝั่งเป็นแนวเรียบ มีโขดหินเป็นระยะ ๆ ใกล้ชายฝั่ง มีเกาะเล็กเกาะน้อยอยู่ในท้องที่
ทุกอาเภอ ทั่วทั้งจังหวัด ประมาณ ๒๑ เกาะ (กรมแผนที่ทหาร L๗๐๑๘) บางแห่งเป็นเกาะปะการัง
เช่น เกาะจาน เกาะท้ายทรี เกาะทะลุ เกาะสิงห์ เกาะสังข์ เป็นต้น
 แม่น้า ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีต้นน้าจากทิวเขาตะนาวศรี ไหลออกสู่ทะเลหลายสาย
ที่สาคัญได้แก่ แม่น้าปราณบุรี แม่น้ากุยบุรี คลองบางสะพาน คลองบางนางรม และคลองกรูด
ปัจจุบันแม่น้าหลายสายมีเขื่อนปิดกั้น เป็นแหล่งน้าสาคัญของจังหวัด
 อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ จดเขตอาเภอชะอา อาเภอท่ายาง และอาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
ทิศใต้
จดเขตอาเภอปะทิว และอาเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
ทิศตะวันออก จดอ่าวไทย
ทิศตะวันตก จดเขตประเทศเมียนมาร์
 การเดิน ทาง มีร ะยะทางห่า งจากกรุง เทพมหานคร ประมาณ ๓๒๕.๓ กิโ ลเมตร
และเป็นเส้น ทางสู่จังหวัดภาคใต้ โดยผ่านพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขั นธ์ตลอดทุกอาเภอ ระยะทาง
ประมาณ ๒๑๑ กิโลเมตร (กรมแผนที่ทหาร ๒๕๕๐) การใช้เส้นทางเดิน ทางประกอบด้วย ๒
เส้นทางหลัก คือ
เส้นทางรถไฟ ใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ ๖ ชั่วโมง
เส้นทางรถยนต์ ใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ ๔ ชั่วโมง
 ลักษณะภูมิอากาศ ปริมาณน้าฝน
ลักษณะอากาศอยู่ในเขตมรสุมร้อนชื้น อากาศโดยทั่วไปไม่ร้อน ไม่ หนาวจนเกินไป ความชื้น
เฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์คอ่ นข้างสูงเนื่องจากอยู่ใกล้ทะเล ความชื้นโดยเฉลี่ยประมาณ ๗๖% อุณหภูมิเฉลี่ย
๒๗ องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด ๔๐ องศาเซลเซียส ต่าสุด ๑๐.๕ องศาเซลเซียส ฤดูกาลเกิดจาก
อิทธิพลของลมมรสุมต่าง ๆ ที่พัดผ่านบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดังนี้
 ฤดูร้อน ตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายน ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้
ซึ่งจะพัดเอาความชื้นในทะเลจีนใต้เข้าหาพื้นดิน ทาให้อากาศร้อนชื้น อบอ้าว และก่อให้เกิดฝนฟ้าคะนอง
ได้ในบางวัน อากาศจะร้อนสุดในเดือนเมษายน
 ฤดูฝน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนพฤศจิกายน ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียง
ใต้ ที่พัดเอาความชื้นจากมหาสมุทรอินเดียมา ฝนตกสูงสุดในเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน ในระหว่าง ๒
เดือนนี้มีโอกาสจะเกิดพายุพัดผ่านได้ ตั้งแต่ปี ๒๔๙๙ เป็นต้นมา มีพายุพัดผ่านจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
รวมทั้งสิ้น ๑๖ ลูก

๖
 ฤดู ห นาว ตั้ ง แต่ เ ดื อ นธั น วาคมถึ ง เดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ ได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลจากลมมรสุ ม
ตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดพาอากาศแห้งและมวลอากาศเย็นมา มีอากาศหนาวสุดในเดือนมกราคม
 แหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ศาสน
สถาน วัฒนธรรม และทางธรรมชาติ ดังนี้
อาเภอหัวหิน

 วังไกลกังวล ตั้งอยู่ห่างจากตลาดหัวหินไปทางทิศเหนือ ๓ กิโลเมตร บนถนนเพชรเกษม กม.ที่
๒๒๙ เป็นที่ประทับในการเสด็จฯ แปรพระราชฐานในฤดูร้อนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ
พระบรมวงศานุวงศ์ สร้างในสมัยรัชกาลที่ ๗ มีเนื้อที่ ๓๐๐ ไร่เศษ ภายในบริเวณมีพระตาหนัก
หลายหลังมีชื่อคล้องจองกันได้แก่ พระตาหนักเปี่ยมสุข ปลุกเกษม เอิบเปรม เอมปรีด์ิ สร้างอยู่กลาง
อุทยานไม้ดอก ไม้ประดับนานาพันธุ์ โดยมีพื้นที่ด้านหนึ่งติดชายทะเล

 ตัวเมืองหัวหิน อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ ๑๙๕ กิโลเมตร อยู่ก่อนถึงประจวบฯ
๙๑ กิโลเมตร ตลาดหัวหิน เป็นตลาดใหญ่ มีร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึกพื้นเมือง รวมทั้งสินค้า
ต่าง ๆ มากมาย

๗

 ชายหาดหัวหิน อันเป็นแหล่งทองเที่ยวพักตากอากาศที่มีชื่อเสียงแห่งแรกของเมืองไทย
น้าทะเลใส ทรายขาวสะอาด บรรยากาศดี มีโขดหินอินเป็นสัญ ลักษณ์กระจัดกระจายอยู่บริเวณ
ชายหาด จึงเป็นที่ใฝ่ฝันและได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวมานานทุกยุคทุกสมัย

 พลับพลาที่สถานีรถไฟหัวหิน หนึ่งในสถานีรถไฟเก่าของไทยสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ของ
สถานีรถไฟแห่งนี้คือพลับพลาในแบบสถาปัตยกรรมไทย เด่นสะดุดตา ซึ่งย้ายมาจากพระราชวัง
สนามจันทร์

๘

 ตลาดโต้รุ ่ง หัว หิน (ถนนเดชานุชิต ) นับ เป็น สีส ัน ยามราตรีข องหัว หิน ทุก เย็น มี
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติแวะเวียนไปเสมอ เพราะเป็นแหล่งรวมแผงอาหารนานา
ชนิด และยังมีของที่ระลึกจานวนมากมาย

 สนามกอล์ฟหลวงหัวหิน เป็นแห่ งแรกในประเทศไทยอยู่ตรงข้ามสถานีรถไฟหั ว หิ น
สร้างในสมัยรัชกาลที่ ๖ พร้อมกับโรงแรมรถไฟหัวหิน ปัจจุบันเปิดให้บริการแก่บุคคลทั่วไปและใช้
เป็นสนามแข่งขันระดับชาติ

๙

 น้าตกป่าละอู ตั้งอยู่ในเขตตาบลหนองพลับ อาเภอหัวหิน ห่างจากตัวเมืองหัวหินไปทาง
ทิศตะวันตกประมาณ ๖๐ กิโลเมตร เป็นน้าตกขนาด ๑๕ ชั้นท่ามกลางปาดิบชื้นอันอุดมสมบูรณ์ มี
น้าไหลตลอดปี เป็นแหล่งที่มีผีเสื้อชุกชุม ช่วงเวลาที่เหมาะต่อการท่องเที่ยวคือช่วงเช้าตรู่ ประมาณ
๐๗.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. เนื่องจากอากาศเย็นสบาย และมีโอกาสพบสัตว์ป่ารวมทั้งนกหายากหลาย
ชนิด เช่น นกเงือ ก นอกจากนั้น บริเ วณบ้า นห้ว ยสัตว์ใหญ่ มีการรวมกลุ่มของชาวบ้านเพื่อนาผู้ที่
สนใจเดินป่าศึกษาธรรมชาติและชมฝูงช้างป่า

 เขาตะเกียบ ลัก ษณะเป็น ลูกเล็กๆ อยู่ห่างจากหัว หินลงไปทางใต้ป ระมาณ ๕ กิโ ลเมตร
มีวัดอยู่บนเขาและยังเป็นจุดชมวิว เมืองหัวหิน บริเวณเขาตะเกียบทางด้านทิศเหนือมีชายหาดเขา
ตะเกียบ หาดทรายขาวสะอาด น้าทะเลใส จดชายหาดหัวหินและยังมีบริการขี่ม้าชมชายหาดอีก
ด้วย

๑๐

 สวนสนประดิพัทธ์ ห่างจากเมืองหัวหินลงมาทางไปใต้ประมาณ ๘ กิโลเมตร เป็น
ชายหาดที่ส วยงามขนานไปกับ แนวสน อยู่ในความดูแลของกองทัพบกมีร้านอาหารและที่พักทั้ง
โรงแรมและบังกะโลไว้บริการ

 โกลเด้ น เพลซ ซุป เปอร์ มาเกตที่เปิดสาขาในต่างจังหวัดเป็นแห่ งแรกที่อาเภอหัว หิ น
จังหวัดประจวบคีรี ขัน ธ์ ติดรั้ ว วังไกลกังวลทางด้านทิศใต้ จาหน่ายสิ นค้าปลอดสารพิษ สิ นค้า
โครงการหลวง

๑๑

 หาดเขาเต่า ตั้งอยู่ที่ตาบลหนองแก เขาเต่ามีหาดทรายที่สะอาด และสวยงามอยู่ ๒ แห่ง คือ
หาดทรายน้อยและหาดทรายใหญ่ นอกจากนี้ยังมีเกาะขนาดเล็กอยู่ไม่ห่างจากชายฝั่งเท่าใดนัก บนเกาะ
มีเปลือกหอยชนิดต่างๆ ทับถมกันอยู่มาก และยังมีพระพุทธรูปขนาดใหญ่หันพระพักตร์ออกสู่ทะเล

หลวงพ่อทวด วัดห้วยมงคล ตั้งอยู่ ม. ๖ ตาบลหนองพลับ อาเภอหัวหิน ห่างจากตัว
เมืองหัวหินไปทางตะวันตกประมาณ ๑๖ กิโลเมตร หลวงพ่อทวด องค์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มี
ขนาดหน้าตักกว้าง ๙.๙๐ เมตร และรมควัน ตั้งอยู่บนแท่นสูง ดูโดดเด่นเป็นสง่า

๑๒

 จุดชมวิวหินเหล็กไฟ เป็นสถานที่ที่สามารถสัมผัสกับธรรมชาติของป่าอันเขียวขจี ตลอด
เส้นทางสู่น้าตกป่าละอู ขณะนั่งชมธรรมชาติบนหลังช้าง
 หมู่บ้านไหมไทย ตั้งอยู่ ๑๘ / ๑ ถนนแนบเคหาสน์ หัวหิน มีพื้นที่ทั้งหมดเกือบ ๒ ไร่
ประมาณเกือบ ๑ ไร่ที่ทาเป็นศูนย์ให้ความรู้ โรงสาวไหมทุกขั้นตอนมีทั้งโรงทอผ้า โรงเลี้ยงไหมของการ
ทาไหมให้ลูกค้าได้ชม
 ไร่องุ่น หัวหินฮิลวินยาร์ด ไร่องุ่นหัวหินฮิลส์ วินยาร์ดตั้งอยู่ที่ ๒๐๔ บ้านคอกช้างพัฒนา
หนองพลับหัวหิน ขับรถประมาณ ๓๐-๔๐ นาที จากตัวเมืองหัวหิน เวลาที่เหมาะสมในการเข้าชม
ไร่องุ่นเป็นช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – เดือนมีนาคม ของทุกปี
อาเภอปราณบุรี
เป็นอาเภอที่อยู่ถัดจากหัวหินลงมาทางทิศใต้ประมาณ ๒๕ กิโลเมตร มีแหล่งท่องเที่ยวที่
หลากหลายเช่น

 วนอุทยานปราณบุรี อยู่ห่างจากหัวหิน ประมาณ ๑๕ กิโลเมตร ลักษณะเป็นป่าชาย
เลนเป็นแหล่งอาศัยและอนุบาลสัตว์น้า นานาชนิด ภายในวนอุทยานฯ มีเส้นทางสะพานไม้พร้อม
ป้ายสื่อความหมายเพื่อให้ความรู้ด้านระบบนิเวศป่าชายเลน

๑๓

 ปากน้าปราณ แม่น้าปราณบุรีไหลลงสู่อ่าวไทยที่บริเวณปากแม่ น้าปราณบุรีชาวบ้าน
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมงจึงกลายเป็นศูนย์รวมของอาหารทะเลสดและอาหารทะเลแห้ง อาหาร
ขึ้นชื่อคือ ปลาหมึกแดดเดียว นอกจากนี้ยังมีรีสอร์ทที่ติดชายหาดอีกมากมาย
 ป่าเขาจ้าว ตั้งอยู่ในเขตตาบลเขาจ้าว พื้นที่ป่าทางตะวันตกของอาเภอปราณบุรี เป็น
ผืนป่า ที่มีความสมบูรณ์ และมีผีเสื้อมากมาย แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ได้แก่ น้าตกแพรกตะคร้อ
น้าตกแพรกตะลุย น้าตกอินทนิน น้าตกห้วยกบ หมู่บ้านชาวกะเหรี่ยง มีเส้นทางตัดผ่านสวนเกษตร
ของชาวบ้าน และเขื่อนปราณบุรี
 ศาลเจ้าทับทิบ (กม.๒๕๖) ตั้งอยู่บนเขาใกล้วนอุทยานปราณบุรีเป็นสถานที่ชาวปราณ
บุรีให้ความเคารพนับถือ โดยเฉพาะชาวประมงปากน้าปราณบุรี จะต้องเคารพบูชาก่อนเดินทาง
ออกสู่ทะเลและยังเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดจุดหนึ่ง
สามารถมองเห็นทัศนียภาพอันสวยงามของ
พื้นที่ปากน้าปราณบุรีและโดยรอบ
 ศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ (กม.๒๕๒) ตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกของถนนเพชร
เกษมมีอาณาเขตคาบเกี่ยว ๒ อาเภอ คือ อาเภอปราณบุรีและอาเภอหัวหิน นักท่องเที่ยว
สามารถเข้าไปชมพิพิธภัณฑ์ ฯพณฯ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ หรือผู้ที่ช่ืนชอบกิจกรรมที่ท้าทาย
และแฝงความตื่นเต้น เช่น การไต่หน้าผา กระโดดหอสูง การยิงปืน การตกปลา เป็นต้น

๑๔

อาเภอสามร้อยยอด
 ถ้าพระยานคร (กม.๒๕๖) ตั้งอยู่บริเวณเขาเทียน บ้านบางปูในอุทยานแห่งชาติเขาสาม
ร้อยยอดภายในถ้ามีหินงอก หินย้อย ที่งดงาม และยังเป็นที่ตั้งของพระที่นั่งคูหาคฤหาสห์ ซึ่งเป็ น
พระที่นั่งที่เล็กที่สุด สร้างในสมัยราชกาลที่ ๕ ยามพระอาทิตย์ส่องแสงผ่านปล่องถ้าลงสู่ พระที่นั่ง
คูห าคฤหาสน์ เป็ น สภาพที่งดงามยิ่งนัก ช่ว งเวลาที่เหมาะสมที่สุ ด คือ ๑๐.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.
ปัจจุบันพระที่นั่งคูหาคฤหาสน์เป็นตราสัญลักษณ์ประจาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 หาดแหลมศาลา (กม.๒๕๖) ห่างจากที่ทาการอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดประมาณ
๑๖ กิโลเมตร ท่านสามารถเดินทางมาถึงที่นี่โดยเรือหรือเดินข้ามเขาบรรยากาศเงียบสงบ มีต้นสน
ตลอดแนวชายหาด สามารถติดต่อที่พักหรือเช่าเต้นท์ได้ที่ทาการอุทยานฯ
 หาดสามร้อยยอด เป็นหาดที่มีบรรยากาศเงียบสงบ มีหาดทรายที่สะอาดและสวยงาม มี
ร้านขายอาหารทะเล
 ถ้าแก้ว (กม.๒๕๖) ตั้งอยู่บริเวณเขาหุบจันทร์เส้นทางที่ไปบ้านบางปูภายในถ้ามีหินงอก
หินย้อยที่งดงามมีแสงประกายระยิบระยับ
 ถ้าไทร อยู่ในหมู่บ้านคุ้งโตน ห่างจากที่ทาการอุทยานแห่งชาติเข้าสามร้อยยอดประมาณ ๙
กม. ช่วงแรกของถ้ามีต้น ไม้ มีหินงอกหิ นย้อย อนุสาวรีย์ตาเอิบซึ่งเป็นผู้ ค้นพบถ้าคนแรก บ่อน้า
น้อยหน่าและหินโดม ภายในถ้าค่อนข้างมืด
 เกาะนมสาว เป็นเกาะเล็กๆ ทรงกลมคล้ายนมหญิงสาว บนเกาะมีศาลเจ้าแม่นมสาว
ตั้งอยู่เป็นที่นับถือของชาวเรือและคนทั่วไปช่วงที่น้าลงสามารถเดินข้ามจากฝั่งขึ้นเกาะได้

๑๕

 วัดตาลเจ็ดยอด เป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อโต ซึ่งเป็นรูปหลวงพ่อโตที่มีขนาดใหญ่
ที่สุดในประเทศ

 อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด (กม.๒๘๖) อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด มีเนื้อที่
ทั้งหมดประมาณ ๙๘ ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ ๒ อาเภอ คือกุยบุรีและอาเภอสามร้อย
ยอดเป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลแห่งแรกของประเทศ ภูมิประเทศประกอบด้วยเทือกเขา หินปูน
สลับซับซ้อน ลาคลองและที่ราบน้าท่วมถึงเกิดเป็นทุ่งหนอง เป็นที่อาศัย ของบรรดาสัตว์ป่าและนก
ประจาถิ่น นกอพยพมากกว่า ๓๐๐ ชนิด ภายในอุทยานมีแหลงท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายแห่ง

๑๖
 จุดดูนกโรงเจ เป็นทาเลที่เหมาะแก่การดูนกทุ่งและนกอพยพมากที่สุดแห่งหนึ่ง ทางเข้า
อยู่ห่างจากถนนเพชรเกษม ๖-๗ กิโลเมตร พื้นที่มีลักษณะเป็นหนองน้าที่เต็มไปด้ว ยพืชน้า เป็น
แหล่งหากินและวางไข่ของนกน้า ช่วงเวลาที่เหมาะสาหรับการดูนกอพยพ คือ ระหว่างเดือนตุลาคม
ถึงเดือนมีนาคมของทุกปี
 ทุ่งสามร้อยยอด อยู่ด้านทิศตะวันตกของอุทยานแห่งชาติ เขาสามร้อยยอดเป็นบึงน้าจืด
ขนาดใหญ่ ปกคลุมด้วยพืชสามารถล่องเรือชมธรรมชาติดูนก เหมาะกับการศึกษาค้นคว้า

อาเภอกุยบุรี
อุทยานแห่งชาติกุยบุรี สภาพป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี แบ่งสภาพป่าออกเป็น ๓ ประเภท
๑ )ป่าผสมผลัดใบ (Mixed Deciduous Forest) ประมาณ 30% ของพื้นที่ โครงสร้างของป่า
ประกอบด้วยหมู่ไม้ ๔ ชั้น ได้แก่ ชั้นบนสูงสุด ๑๕-๒๕ เมตร ประกอบด้วยชนิดพันธุ์ไม้ที่สาคัญ ได้แก่
จันทน์ ตะคร้า มะกอก ประดู่ ตะแบก ไม้ชั้นรองสูง ๑๐-๑๕ เมตร ได้แก่ งิ้วป่า โมกมัน ตีนเป็ด ส่วน
ไม้พื้นล่างประกอบด้วยลูกไม้ของไม้ใหญ่ดังกล่าวแล้วรวมทั้งไผ่หญ้าปล้องไม้เถาเป็นต้น
๒ ) ป่าดิบแล้ง (Dry Ever green Forest) ประมาณ ๔๐% ของพื้นที่ตั้งแต่ที่ระดับความสูง
จากระดับน้าทะเลปานกลาง ประมาณ ๓๐๐-๖๐๐ เมตร พรรณไม้เดิมประกอบด้วย สมพง ยางนา
หรือยางขาว มะค่าโมง มะเกลือ เหรียง โดยมีพืชชั้นล่างประเภทปาล์ม หวาย เช่น หวายขมหวายโป่ง
หมากลิง/หมากนางลิงแต่มีปริมาณไม่หนาแน่น
๓ ) ป่าดิบชื้น (Topical Rain Forest) ประมาณ 30% ของพื้นที่พบอยู่ค่อนข้างน้อยในพื้นที่
ซึ่งมีความสูงตั้งแต่ 650 เมตร เหนือระดับน้าทะเล ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ทางสันเขาที่เป็นเขตประเทศเป็น
ส่วนใหญ่พรรณไม้เด่นประกอบด้วยไม้ในวงศ์ยาง เช่น ตะเคียน ยางแดง ทรัพยากรสัตว์ป่า อุทยาน
แห่งชาติกุยบุรีเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งรวบรวมความหลากหลายของ
สัตว์ป่าที่สาคัญแห่งหนึ่งในภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย ด้วยความหลากหลายของระบบนิเวศส่งผลให้

๑๗
ประชากรของสัตว์ป่ามีความสาคัญต่อระบบนิเวศหลายชนิด ดังนี้ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ได้แก่ ช้างป่า วัวแดง
กระทิง เลียงผา เก้งหม้อ อีเก้ง เสือโคร่ง เสือดาว หมีควาย ค่างแว่น และชะนีธรรมดา นก ได้แก่ นก
กาฮัง นกแก๊ก นกเงือกกรามช้าง นกขุนทอง นกกะรางหัวขวาน นกกางเขนดง นกเขียวคราม ไก่ฟ้า
หน้าเขียว ฯลฯ สัตว์สะเทินน้าสะเทินบก ได้แก่ กบทูด ตะพาบ ผีเสื้อที่พบผีเสื้อที่พบในเขตอุทยาน
แห่งชาติกุยบุรี มีอยู่หลายชนิด ได้แก่ ผีเสื้อถุงทอง ปักษ์ใต้ ผีเสื้อหางติ่งสะพายเขียว ผีเสื้อหางติ่งนาง
ระเวงผีเสื้อหางมังกรเขียวฯลฯ
การเดินทางจากกรุงเทพฯสามารถเดินทางโดยรถโดยสารประจาทางจากกรุงเทพฯ ไปภาคใต้
จะผ่านจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทุกสาย มีเส้นทางที่สามารถเดินทางเข้าไปยังพื้นที่ป่า ในท้องที่อาเภอ
กุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข๔ (ถนนเพชรเกษม) ประมาณหลัก
กิโลเมตรที่ ๒๙๕ แยกขวาเข้าทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๓๒๑๗(กุยบุรี-ยางชุม) ก่อนถึงที่ว่าการ
อาเภอกุยบุรีประมาณ ๓กิโลเมตร ระยะทาง ๑๘ กิโลเมตร จากบ้านยางชุมผ่านเข้าโครงการเขื่อนเก็บ
น้ายางชุม เลี้ยวซ้ายก่อนถึงโครงการอ่างเก็บน้าบ้านยางชุม จะพบทางแยกเลี้ยวซ้ายไปตามเส้นทางไป
บ้านย่านซื่อ ประมาณ ๑๐กม. จะถึงบ้านย่านซื่อไปต่ออีกประมาณ ๒ กม. จึงจะถึงที่ทาการอุทยาน
แห่งชาติกุยบุรี เป็นทางลาดยางตลอดจนถึงที่ทาการอุทยานแห่งชาติกุยบุรี

 อุทยานแห่งชาติกุยบุรี เป็นถิ่นที่อยู่ของช้างป่าที่สามารถเข้าไปดูได้จะไปเที่ยววันเดียว
กลับหรือไป Camping นักท่องเที่ยวที่รักความสบายหน่อยสามารถติดต่อที่ทาการอุทยาน เพื่อเช่าที่
พักที่เป็นหลังๆ นอกจากนี้ทางอุทยานยังมีกิจกรรมเดินป่า ศึกษาธรรมชาติ เที่ ยวน้าตกอีกด้วย
 จุดชมวิวเขาแดง เขาแดงเป็นเขาหินปูนที่สูงขึ้น อยู่ห่างจากที่ทาการอุทยาน ขึ้นไปทาง
เหนื อประมาณ ๔๐๐ เมตร เป็น จุด ชมวิว พระอาทิตย์ขึ้นเหนือขอบทะเลบ้า นเขาแดงและชม
ทัศนียภาพพื้นที่อุทยานที่งดงามได้รอบด้านพื้นที่อุทยานฯ

๑๘

 คลองเขาแดง (กม.๒๘๖) สามารถขึ้นเรือล่องคลองเขาแดงได้ที่หน้าวัดเขาแดง เรือจะ
พาลัดเลาะคลองเขาแดง ชมวิถีชีวิตชาวประมงสัมผัสธรรมชาติสองฝั่งคลองช่วงเวลาที่เหมาะสม
สาหรับการล่องเรือคือ เวลา ๑๖.๐๐-๑๙.๐๐ น.
 หาดสามพระยา ห่างจากที่ทาการอุทยานเขาสามร้อยยอดประมาณ ๕ กม. เป็นหาด
ทรายขาวสะอาด ร่มรื่นด้วยแนวสนทอดยาว ๑ กม. หัวหาดและท้ายหาดมีเขาหินปูน ขนาบทั้งสอง
ด้าน เหมาะสาหรับการเล่นน้าและกางเต๊ นท์ มีร้านอาหารและห้องน้าไว้บริการ
อาเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
 เมื องประจวบคี รี ขัน ธ์ ห่ างจากหั ว หิ นไปทางทิศ ใต้ ประมาณ ๙๔ กิโ ลเมตร เป็ น
ศูนย์กลางหน่วยงานราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งชิดริมทะเลด้านอ่าวไทย ฟ้าใส น้าทะเลสวย
กาะภูเขา ส่วนใหญ่มีชื่อเรียกตามตานานนิทานพื้ นบ้านเรื่องตาม่องล่าย เป็นเมืองที่มีผังเมืองเป็น
ระเบียบสวยงาม สงบเงียบ เหมาะสาหรับการพักผ่อน

๑๙
 หลักเมืองประจวบคีรีขันธ์ ตั้งอยู่บนถนนสละชีพ อาเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ใกล้เชิง
เขาช่องกระจก องค์หลักเมืองแกะสลักลวดลายประณีตสวยงามวิจิตรบรรจง โดยส่วนยอดแกะสลัก
เป็น ๔ พักตร์ ๔ เศียร เป็นที่สักการะของชาวเมือง และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของจังหวัด

 เขาช่องกระจก เป็นภูเขาขนาดเล็ก ตั้งอยู่ริมอ่าวประจวบ มีบันไดขึน้ ถึงยอดเขา ๓๖๙
ขั้น เป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพประจวบคีรีขันธ์มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว (อ่าวน้อย อ่าว
ประจวบ อ่าวมะนาว)นอกจากนี้บนเขายังเป็นที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจาลอง พระธาตุเจดีย์
และพระศรีมหาโพธิ์

 อ่าวประจวบคีรีขันธ์ เป็นที่ตั้งของตัวเมืองประจวบฯ ด้านหน้าของอ่าวประจวบมีเกาะแก่งเรียง
รายอยู่หลายเกาะ ทาให้ทัศนียภาพบริเวณหน้าอ่าวงดงามยิ่งนัก มีบาทวิถีให้เดินชมทะเลหรือเดิน
ออกกาลังกาย มีที่พัก ร้านอาหาร ตลอดแนวชายหาด

๒๐

 อ่าวมะนาว เป็นอ่าวที่สวยงามเหมาะแก่การเล่นน้าและกิจกรรมชายหาดมากที่สุด อยู่ใน
ความดูแลของกองบิน ๕ ทางตอนใต้ของอ่าวประจวบประมาณ ๔ กิโลเมตร สถานที่นี่เคยเป็น
ยุทธภูมิร บระหว่างกองทัพญี่ปุ่ น และกองทัพไทยในสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ ปัจจุบันมีส ถานที่
ท่องเที่ยวหลายแห่ง เช่น อุทยานประวัติศาสตร์ ศาลเจ้าพ่อเขาล้อมหมวก เขาล้อมหมวก ชม
ทัศนียภาพของอ่าวน้อย – อ่าวประจวบฯ – อ่าวมะนาว มีที่พักและร้านอาหารไว้บริการ

 อ่าวน้อย เป็นอ่าวเล็กๆ ที่อยู่ถัดจากอ่าวประจวบฯ ไปทางทิศเหนือ มีถนนเลียบชายหาด
เชื่อมโยงถึงกัน ชาวบ้านในบริเวณนี้ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการประมง มีที่พัก ร้านอาหาร บริการ
นักท่องเที่ยว

๒๑

 ด่านสิงขร ในสมัยก่อน ด่านสิงขรเป็นช่องทางที่ไทย – พม่า ใช้เป็นเส้นทางผ่านติดต่อไปมา
และมีชื่ อเสี ยงในด้านการรบ การคมนาคมติดต่อค้าขาย โดยเฉพาะการคมนาคม ด่านสิ งขรเป็ น
เส้นทางที่พ่อค้าและนักเดินทางที่พวกพ่อค้าและนักเดินทางทั้งชาวไทยและชาวต่ างประเทศใช้เป็น
เส้นทางลัดระหว่างมหาสมุทรอินเดียกับอ่าวไทย ปัจจุบันบริเวณชายแดนไทย – พม่า ที่ด่านสิงขร
ในช่วงเช้าของวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. มีตลาดชายแดนไทยสิงขร จาหน่ายสินค้า
พื้นเมืองทั้งของคนไทยและของพม่า นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปเที่ยวชมและซื้อของฝากกลับบ้านได้
ทุกวัน และขณะนี้อยู่ระหว่างการขอเปิดเป็นด่านถาวรไทย – พม่า

 อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ เป็นสถานที่สาคัญทางประวัติศาสตร์ ที่
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๔ เคยเสด็จมาทอดพระเนตรสุ ริยุปราคาเต็มดวงที่
หว้ากอ ริมชายหาดหว้ากอที่ทอดยาวขนานไปกับแนวต้นสน บรรยากาศดี ปัจจุบันสถานที่นี้เป็น
ศูนย์กลางทางวิทยาศาสตร์ และเป็นแหล่งให้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในด้านดาราศาสตร์ มีนักเรียนจานวนมากมายมาเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ ยังมี พิพิธภัณฑ์
สัตว์น้า เปิดบริการให้นักท่องเที่ยวเข้าไปชมตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
 เกาะจาน เป็นเกาะขนาดเล็ก รอบๆ เกาะสามารถประกอบกิจกรรมดาน้าชมปะการังได้

๒๒

อาเภอทับสะแก
 อุทยานแห่งชาติหาดวนกร (กม.๓๔๕) อยู่ห่างจากตัวเมืองประจวบคีรีขันธ์ไปทางทิศใต้
ประมาณ ๒๒ กิโลเมตร มีชายหาดทอดยาวขนานไปกับแนวสน ประมาณ ๗ กิโลเมตร หาด
ทิวทัศน์สวยงาม หาดทรายขาวสะอาดบรรยากาศสงบ ด้านหน้าหาดวนกรมีเกาะเล็กๆ สองเกาะ คือ
เกาะจานและเกาะท้ายทรีย์ นักท่องเที่ยวสามารถติดต่อที่ทาการอุทยานฯ ออกไปดาน้าชมปะการัง
น้าตื้นและทางอุทยานฯ มีที่พัก ร้านอาหารบริการนักท่องเที่ยว

 อุทยานแห่งชาติน้าตกห้วยยาง มีพื้นที่ครอบคลุมอาเภอบางสะพาน อาเภอทับสะแก ใน
พื้นที่ของอุทยานฯ ได้รวมจุดเด่นของน้าตกที่สวยงามไว้หลายแห่ง เช่น น้าตกห้วยยาง น้าตกขาอ่อน
น้าตกเขาล้าน น้าตกไทรคู่ เป็นต้น อุทยานแห่งชาติน้าตกห้วยยาง เป็นน้าตกที่มี ขนาด ๙ ชั้น มี
ความสวยงาม ท่ามกลางธรรมชาติที่ร่มรื่นของต้นไม้นานาพันธ์

๒๓
อาเภอบางสะพาน
 พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ (กม.๓๘๒) ตั้งอยู่บนยอดเขาธงชัย สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่
ระลึกการครองราชย์ครบ ๕๐ ปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙

๒๔

 หาดบ้านกรูด (กม.๓๘๒) เป็นชายหาดที่กว้างและสวยงาม และยังคงความเป็นธรรมชาติ
มี ห าดทรายสี ข าวนวลทอดยาว ไปกั บ แนวสนและสวนมะพร้ า ว มี ถ นนเลี ย บชายหาด ที่ พั ก
ร้านอาหาร ตลอดแนวชายหาด จุดเด่นของชายหาดบ้านกรูด คือบรรยากาศเงียบสงบ ชายหาด
สวยน้าทะเลใสเป็นเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวแวะเวียนมาเที่ยวอยู่เสมอ

 เขาธงชัย เป็นเขาสูง ที่ถูกขนาบข้างด้วยชายหาดที่สวยงามถึง ๒ แห่ง คือ หาดบ้านกรูด
และหาดทรายแก้ว เขาธงชัยเป็ นจุ ดชมวิวที่ดีที่สุ ดของอาเภอบางสะพาน ขึ้ นเขาธงชัยเป็นสถานที่
ประดิษฐานพระพุทธกิตติสิ ริ ชัย ซึ่งเป็ นพระพุ ทธรูปปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๑๐ เมตร สู ง
๑๓.๘๒ เมตร ฐานสูง ๔.๑๘ เมตร สร้างขึ้นเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระบรมราชินีนาถ เนื่องใน
วโรกาสที่พระองค์ทรงพระเจริญพระชนม์พรรษาครบ ๕รอบ

๒๕

 ตาหนักกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ตั้งอยู่บนเชิงเขาธงชัย ตาบลบ้านกรูด ซึ่งแยกจากถนน
เพชรเกษมเข้าไปทางซ้ายประมาณ ๑๖ กิโลเมตร จะพบตาหนักกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และ
พระพุทธกิตติสิริชัย ลอยเด่นเป็นสง่า หันหน้าออกสู่ทะเล บริเวณรอบ ๆ มี สวนดอกไม้ประดับ
สวยงาม
 อ่าวแม่ราพึง เป็นอ่าวขนาดใหญ่ มีถนนเลียบชายทะเลชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
การประมง นักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวชมวิถีชีวิตชาวประมง
 เขาถ้าม้าร้อง ตั้งอยู่หมู่ ๑ ตาบลพงศ์ประศาสน์ ก่อนถึงที่ว่าการอาเภอบางสะพาน ๒
กิโลเมตร จะมีทางแยกขวามือเป็นถนนลาดยาง ๑ กิโลเมตร วัดถ้าม้าร้องเป็นวัดอยู่บนเนินเขา และมี
ถ้าขนาดเล็ก ภายในถ้ามีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่นับร้อยองค์ ลักษณะถ้าถูกแบ่งออกเป็นคูหา
ต่างๆ หลายคูหาเพดานและผนังถ้ามีหินงอก หินย้อย สวยงามมาก
 น้าตกไทรคู่ เป็นน้าตกขนาดกลางที่สวยงามสายน้าตกจากหน้าผาสูงราว ๑๐ เมตร ริม
ธารน้ามีลานให้นั่งพักชมน้าตก สามารถลงเล่นน้าได้ บรรยากาศรอบๆ ร่มรื่นด้วยพรรณไม้นานาชนิด
อยู่ห่างจากตัวอาเภอบางสะพาน ประมาณ ๒๔ กิโลเมตร
 อ่าวบ่อทองหลาง ห่างจากอ่าวแม่ราพึง ตามถนนเลียบชายหาด ประมาณ ๔ กิโลเมตร
จะพบอ่าวเล็ก ๆ ที่โค้งเป็นรูปพระจันทร์เสี้ยวเกือบจรดกัน ภายในอ่าว น้าทะเลใสและตื้น มีเกาะหิน
เล็ก ๆ ตั้งเรียงรายด้านหน้าอ่าว บังคลื่นลม ทาให้เหมาะแก่การเล่นน้าทะเล
 หาดทางสาย จากหาดบ้านกรูด ใช้ถนนเลียบชายหาดขึ้นไปทางเหนือ ประมาณ ๕ กม.
จะพบหาดทรายยาวสีขาวนวล ร่มรื่นไปด้วยทิวมะพร้าวและทิวสน
 น้าตกขาอ่อน เป็นน้าตกขนาด ๙ ชั้น ท่ามกลางธรรมชาติอันร่มรื่นและเขียวขจี
สายน้าเย็น ไหลทิ้งตัวลงมาจากหน้าผาสวยงามมาก

๒๖

อาเภอบางสะพานน้อย
 เกาะทะลุ – เกาะสิงห์ - เกาะสังข์ ทั้ง ๓ เกาะ ตั้งอยู่ไม่ห่างจากกันมากนัก เป็นแหล่ง
ดาน้าดูปะการังน้าตื้นเกาะทะลุเป็นเกาะที่ใหญ่บริเวณปลายแหลมด้านเหนือเกาะมีหน้าผาชันสีแดง
และมีช่องขนาดใหญ่ทะลุไปอีกด้านหนึ่งได้ จึงเป็นที่มาของชื่อเกาะ บนเกาะมีชายหาดที่สวยงาม น้า
ทะเลใส หาดทรายขาว และมีที่พัก ส่วนเกาะสิงห์และเกาะสังข์ บริเวณรอบๆ เกาะ มีปะการังน้า
ตื้นที่สมบูรณ์ และสวยงามมากมาย น้าทะเลใสจนมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า
 หาดบางเบิด มีหาดทรายสวยงามน้าทะเลใส สะอาด

๒๗
 ขนบธรรมเนียมประเพณีที่สาคัญของจังหวัด
อาเภอหัวหิน
 ประเพณีทาบุญทุ่ง ประเพณีหนึ่งของชาวบ้านตาบลหนองแก อาเภอหัวหิน จัดขึ้นเป็น
ประจาในเดือนมีนาคมของทุกปี เพื่อขอให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลและชะล้างสิ่งที่ไม่ดีให้ออกไปจาก
หมู่บ้าน โดยนิมนต์พระสงค์ มาประกอบพิธีสวดมนต์ และฉันภัตตาหารกลางทุ่ง โดยไม่มีการบังร่ม
เงา
 ประเพณีไหว้พระจันทร์ เพื่อความอุดมสมบรูณ์แก่พืชพันธุ์ธัญญาหารและน้า แบ่ง
ออกเป็น ๒ แบบ คือไหว้ประจาเดือน และไหว้ประจาปี การไหว้ประจาเดือน จะไหว้ในวันขึ้น ๑๔๑๕ ค่า และ แรม ๑๔ - ๑๕ ค่า เท่านั้น ประมาณ ปีละ ๒ ครั้ง ได้แก่ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ธันวาคม และระหว่างเดือนมีนาคม - พฤษภาคม โดยกาหนดตามความพร้อมของ ผู้ทาพิธี พิธีไหว้
พระจันทร์จะเริ่มหลังเก็บเกี่ยวแล้วหรือลงมือเพาะปลูก ในระหว่างพิธีชาวบ้านและถือศีล ๕ ควบคู่ไป
ด้วย
 ประเพณีเล่นเรือบก ประเพณีการเล่นเรือบกนี้ เกิดจากภูมิปัญญาชาวบ้านอย่างแท้จริง ผู้
คิดริ เริ่ มคือ นายหงษ์ รุ ่ง โรจน์ แห่ง บ้า นห้ว ยผึ ้ง ตาบลห้ว ยสัต ว์ใ หญ่ อาเภอหัว หิน เหตุที่จัด
การละเล่นนี้ขึ้น เนื่องจากนายหงษ์ เคยอยู่ในถิ่น ภูมิประเทศเอื้ออานวยต่อการเล่นแข่งเรือยังฝังใจ
อยู่ จึงคิดหาวิธีเล่นแบบประยุกต์ เพื่อสร้างความ สนุกสนานและสามัคคี ประเพณีเล่นเรือบกจึงได้รับ
ความนิยมจากชาวอาเภอหัวหินมาจนถึงทุกวันนี้
 ประเพณีผีพุ่งไต้ การละเล่นพื้นบ้านนี้ เรียกว่า "ผีพุ่งไต้" เป็นการละเล่นพื้นบ้านของคน
พื้นบ้านแถบอาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี อาเภอปราณบุรี อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
การละเล่น "ผีพุ่งไต้" นิยมเล่นกันในหน้าเทศกาลตรุษสงกรานต์
 การแข่งขันโปโลช้าง การแข่งขันโปโลช้างในประเทศไทยจัดขึ้นครั้งแรกในปี 2544 ริเริ่ม
โดย มร.คริสโตเฟอร์ ผู้จัดการทั่วไป ของอนันตรารีสอร์ทและสปาหัวหิน นอกจากจะมีการแข่งขัน
โปโลช้างแล้ว ยังมีการ แสดงช้างวาดภาพ เล่นดนตรี อีกด้ว ย ณ กองพลทหารราบที่ ๑๖ (ค่าย
สมเด็จพระสุริโยทัย) อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 เทศกาลว่าวไทยและว่าวนานาชาติ จัดเป็นประจาทุกปีใน ช่วงเดือนมีนาคม ณ กองพล
ทหารราบที่ ๑๖ ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย อาเภอหัวหิน และที่ชายหาดหน้าโรงแรมโซฟิเทล เซ็นทรัล
หัวหิน เป็นการแสดงว่าวไทยและว่าวนานาชาติจากภูมิภาคต่าง ๆ
 แจ็ส มหกรรมดนตรีแจ็ส จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอาเภอ
หัวหิน และเป็นการตอกย้าภาพลักษณ์ของหัวหินซึ่งเป็นแหล่ง ท่องเที่ยวคุณภาพ โดยแต่ละปีจะมี
นักท่องเที่ยวให้ความสนใจ มากกว่า ๕๐,๐๐๐ คน มหกรรมดนตรีแจ็ส จะช่วยสร้างสีสันให้เป็น
เทศกาลแห่งความสุข ในบรรยากาศและกลิ่นอายของแจ็ส ผสมผสานภูมิปัญญาและศิลปะของท้องถิ่น
และสร้างให้หัวหินเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญของประเทศไทย
อาเภอปราณบุรี
 ประเพณีการเล่นแม่ศรี ประเพณีของชาวตาบลปากน้าปราณ อาเภอปราณบุรี ภายหลัง
จากเทศกาลสงกรานต์ คือ วันที่ ๑๕ เมษายน เป็นประเพณีการละเล่นเก่าแก่ที่ยังสืบทอดกันอยู่
ลักษณะการละเล่นโดย จะเชิญเจ้าที่ ผีสาง นางไม้ มาเล่นด้วย ซึ่งกาหนดให้ผู้หญิงเป็นแม่ทรงแม่ศรี
ปิดตานั่งบนครกตาข้าว แล้วจุดธูปเสียบบนศรีษะ ผู้ที่ร่วมเล่นจะร้องเพลงเชิญแม่ศรีให้มาเข้าทรง
อาเภอสามร้อยยอด

๒๘
 ประเพณีตักบาตรดาวดึงส์ เป็นประเพณีของชาวตาบลไร่เก่า กิ่งอาเภอสามร้อยยอด ใน
เทศกาลออกพรรษา ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่า เดือน ๑๑ จะมีการทาบุญตักบาตรข้าวสารและลูกอม
 ประเพณีไทยทรงดา จะจัดในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี โดยความร่วมใจของพี่น้องเชื้อสาย
ชาวไทยทรงดา จะมีการจัดพิธีกรรม อาทิเช่น พิธีเสนเรือน เสนเต็ง เสนตั้งบั้ง เสนสะเดาะห์ เสนฆ่า
เดือด เสนรับผีแม่มด เป็นต้น
อาเภอกุยบุรี
 ประเพณี ส่ งวั วส่ งเกวี ยน ประเพณี ของชาวต าบลดอนยายหนู อ าเภอกุ ยบุ รี เริ่ มใน
กลางเดือน 8 ชาวบ้านจะร่วมกันนาไม้ไผ่ตัดเป็นท่อนมาทาเป็นเกวียน เอาคันมาเป็นรูปวัวและคนขับ
เกวียนใช้เชือกผูก และนาไปทาพิธีโดยนิมนต์พระสงฆ์มาบิณฑบาต จากนั้นชาวบ้านก็จะทาพิธีลาก
เกวียนเทียมวัวจาลองส่งเข้าป่า
 ประเพณีงานเดือน 5 นมัสการหลวงพ่อในกุฏิ ประเพณีงานเดือน ๕ นมัสการหลวงพ่อใน
กุฏิ ซึ่งชาวอาเภอกุยบุรี ร่วมกันจัดขึ้นระหว่างขึ้น ๑๓ ค่า เดือน ๕ ชาวบ้านจะร่วมกันแห่อัญเชิญ
หลวงพ่อในกุฏิเพื่อให้ชาวบ้านกราบนมัสการบูชา ขบวนแห่ประกอบด้วยขบวนช้าง ม้า รถบุปผาชาติ
ขบวนฟ้อนรา ขบวนแต่งกายผ้าม่วง ขบวนพุ่มเงิน พุ่มทอง เครื่องสักการะ
อาเภอเมืองและอาเภอทับสะแก
 ประเพณีทาบุญกลางบ้าน ประเพณีที่เกือบทุกหมู่บ้านในอาเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
และเขตอาเภอทับสะแก จัดขึ้นเป็นประจา ในช่วงเดือนเมษายน ของทุกปี โดยจะทาบุญ ที่ศาลากลาง
ประจาหมู่บ้าน ชาวบ้านจะนิมนต์พระสงฆ์ และฉันภัตตาหาร เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ บรรพบุรุษ ซึ่ง
ลูกหลานได้บรรจุอัฐิไว้ในเจดีย์ใกล้กับศาลากลางหมู่บ้าน
 ประเพณีตักบาตรเทโว ชาวประจวบคีรีขันธ์ ได้จัดประเพณีตักบาตรเทโว ณ เขาช่องกระจก
เป็นประจาทุกปีในวันออกพรรษา แรม ๑ ค่า เดือน ๑๑ การตักบาตรเทโวนับเป็นการตักบาตรที่
ยิ่งใหญ่ จะจัดในช่วงเช้าตรู่ โดยเชื่อกันว่าเป็นวันที่พระเจ้าเปิดโลก รูปแบบของการจัดพิธีจะแห่
พระพุทธรูปซึ่งเป็นองค์พระแทน พระพุทธเจ้า โดยจะเดินจากยอดเขามาตามขั้นบันได ๓๙๖ ขั้น สู่
เบื้องล่าง โดยมีพุทธศาสนิกชนรอตักบาตร อยู่ด้านล่าง นอกจากนี้ยังมีพิธีชักพระ ทอดผ้าป่าสามัคคี
จัดโรงธรรม โรงทาน แก่ประชาชน และเลี้ยงอาหารลิงเขาช่องกระจก
 ประเพณีฉ ลองอ่า วปิด ทองเจ้าพ่อม่องล่าย ชาวบ้านบริเวณนี้ประกอบอาชีพประมง
สืบเนื่องกันมาช้านาน จึงได้มีประเพณีฉลองอ่าว โดยจะมีการปิดทองพ่อม่องล่าย เพื่อบูชาสักการะ
เจ้าพ่อม่องล่าย เป็นการสานึกบุญคุณของท้องทะเลซึ่งเป็นที่ทามาหากินของชาวบ้าน และจะมีการแข่งขัน
กีฬาพื้นบ้านเพื่อความสนุกสนานและมีการแสดงศิลปะ วัฒนธรรมไทยอีกด้วย
 ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประเพณีแห่เทียนพรรษา อ.เมืองประจวบฯ เป็นประเพณีที่สืบ
ทอดกันมาแต่ช้านาน ช่วงเช้ามีพิธีกรรมทางศาสนา พิธีสมโภชน์เทียน ขบวนแห่เทียน ประกวด
เทียน มีการแสดงส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรม
อาเภอบางสะพาน
 ประเพณีแห่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๔-๕ ธันวาคมของทุกปี มีการจัดขบวนแห่
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ จะมีการตกแต่งรถบุปผาชาติอย่างสวยงาม ประกอบด้วย กรมหลวงชุมพรฯ หลวงปู่
อินทร์ หลวงปู่ท้วม หลวงปู่ม่วง เจ้าแม่ราพึง เจ้าแม่กวนอิม โป๊ยเซียนโจวซือ
อาเภอบางสะพานน้อย

๒๙
 ประเพณีวันกตัญญู จัดขึ้นในตาบลไชยราช อ.บางสะพานน้อย ในช่วงวันที่ ๑๕ เมษายน
ของทุกปีมีการทาบุญตักบาตร สรงน้าพระ รดน้าขอพรผู้ใหญ่และมอบของขวัญให้ นอกจากนี้ยังมีการ
แข่งกีฬาพื้นบ้านกันอย่างสนุกสนาน เพื่อสร้างความสามัคคี และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
 ประเพณีส่งเสริมศาสนาวัฒนธรรม ชาวบ้านจะร่วมกันจัดขึ้นในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา
มีกิจกรรมการละเล่นที่น่าสนใจมากมาย อาทิ การประกวดเทียนพรรษา การแห่เทียน ประกวด
สาวชาวเล การประกวดร้องเพลง การออกร้านสินค้าชุมชน เป็นต้น

๓๐
บทที่ ๒
ข้อมูลด้านสังคม
 เขตการปกครองและประชากร
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์แบ่งเขตการปกครองออกเป็น
 อาเภอ ๘ อาเภอ
 ตาบล ๔๘ ตาบล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย
 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ๑ แห่ง
 เทศบาล ๑๖ แห่ง (เทศบาลเมือง ๒ แห่ง และ เทศบาลตาบล ๑๔ แห่ง)
 องค์การบริหารส่วนตาบล ๔๔ แห่ง
 ข้อมูลประชากรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ประชากรรวม ๕๑๖,๔๘๕ คน แยกเป็นเพศชาย ๒๕๘,๐๗๘ คน คิด
เป็น ๔๙.๙๗ % เพศหญิง ๒๕๘,๔๐๘ คน คิดเป็น ๕๐.๐๓ % ดังนี้
ตารางจานวนประชากรของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จาแนกรายอาเภอ ท้องถิ่น และเพศ
สานักทะเบียน
ชาย
หญิง
รวม
อาเภอเมือง
๓๐,๙๗๔
๓๑,๐๙๗
๖๒,๐๗๑
อาเภอหัวหิน
๑๙,๗๐๙
๒๐,๓๓๒
๔๐,๐๔๑
อาเภอปราณบุรี
๒๘,๓๘๗
๒๒,๒๘๓
๕๐,๖๗๐
อาเภอกุยบุรี
๑๖,๕๐๗
๑๖,๘๖๓
๓๓,๓๗๐
อาเภอทับสะแก
๒๐,๒๑๙
๒๐,๘๕๐
๔๑,๐๖๙
อาเภอบางสะพาน
๒๙,๑๘๖
๒๙,๓๗๑
๕๘,๕๕๗
อาเภอบางสะพานน้อย
๑๗,๑๖๙
๑๖,๙๓๖
๓๔,๑๐๕
อาเภอสามร้อยยอด
๑๕,๓๑๙
๑๕,๓๗๗
๓๐,๖๙๖
เทศบาลตาบลไร่เก่า
๕,๒๓๒
๕,๓๖๙
๑๐,๖๐๑
เทศบาลตาบลหนองพลับ
๒,๐๖๖
๒,๑๙๓
๔,๒๕๙
เทศบาลตาบลปากน้าปราณ
๔,๒๑๒
๔,๑๕๓
๘,๓๖๕
เทศบาลตาบลปราณบุรี
๘,๒๐๖
๘,๘๒๘
๑๗,๐๓๔
เทศบาลตาบลบางสะพานน้อย
๑,๔๕๔
๑,๔๖๙
๒,๙๒๓
เทศบาลตาบลร่อนทอง
๓,๘๘๐
๓,๙๔๒
๗,๘๒๒
เทศบาลตาบลบ้านกรูด
๒,๐๘๔
๒,๑๘๒
๔,๒๖๖
เทศบาลตาบลกาเนิดนพคุณ
๑,๔๓๕
๑,๔๘๐
๒,๙๑๕
เทศบาลตาบลทับสะแก
๓,๒๗๖
๓,๕๘๘
๖,๘๖๔
เทศบาลตาบลไร่ใหม่
๓,๖๗๔
๓,๙๑๑
๗,๕๘๕
เทศบาลตาบลกุยบุรี
๔,๓๗๐
๔,๗๓๙
๙,๑๐๙

๓๑
เทศบาลตาบลคลองวาฬ
เทศบาลตาบล กม.๕
เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์
เทศบาลเมืองหัวหิน
รวม

๒,๒๔๖
๑,๗๕๗
๘,๔๑๕
๒๘,๓๐๑
๒๕๘,๐๗๘

๒,๔๒๒
๑,๘๒๙
๙,๕๑๘
๒๙,๖๗๖
๒๕๘,๔๐๘

๔,๖๖๘
๓,๕๘๖
๑๗,๙๓๓
๕๗,๙๗๗
๕๑๖,๔๘๖

ที่มา : ที่ทาการปกครองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๕
อาเภอ

ตารางแสดงจานวนหมู่บ้าน ตาบล แยกเป็นรายอาเภอ
ตาบล เทศบาล
หมู่บ้าน
อบต.
เทศบาล
เมือง
ตาบล

อาเภอเมืองฯ
อาเภอหัวหิน
อาเภอปราณบุรี
อาเภอสามร้อยยอด
อาเภอกุยบุรี
อาเภอทับสะแก
อาเภอบางสะพาน
อาเภอบางสะพาน
น้อย

๗
๗
๖
๕
๖
๕
๖
๖

๑
๑
-

๒
๑
๓
๑
๒
๑
๓
๑

๖๓
๖๓
๔๔
๔๑
๔๗
๖๕
๗๑
๔๑

๕
๕
๕
๕
๖
๖
๗
๕

รวม

๔๘

๒

๑๔

๔๓๕

๔๔

พื้นที่
(ตร.กม.)
๘๓๘.๙๖
๖๘๖
๕๓๘
๗๒๐
๗๖๕.๓๗
๘๗๑.๘๘
๙๓๕.๔๑
๘๓๐

ที่มา : ที่ทาการปกครองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
 การเลือกตั้ง
 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ มีผู้ที่ได้รับการเลือกตั้ง
เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จานวน ๓ คน คือ
เขตเลือกตั้งที่ ๑ นายมนตรี ปาน้อยนนท์ พรรคประชาธิปัตย์
ได้ ๖๔,๖๖๕ คะแนน จากจานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ๑๓๒,๑๙๑ คน
เขตเลือกตั้งที่ ๒ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน พรรคประชาธิปัตย์
ได้ ๔๖,๑๙๐ คะแนน จากจานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ๑๒๘,๐๓๗ คน
เขตเลือกตั้งที่ ๓ นายประมวล พงศ์ถาวราเดช พรรคประชาธิปัตย์
ได้ ๖๓,๓๗๙ คะแนน จากจานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ๑๑๔,๗๕๑ คน

๓๒
 การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีผลการเลือกตั้งผู้สมาชิกวุฒิสภา จานวน ๑ คน คือ นาย
ธันว์ ออสุวรรณ คะแนน ๙๔,๐๑๑ คะแนน จากจานวนผู้มีสทิ ธิเลือกตั้ง ๓๕๗,๑๖๔ คน จานวนผู้มาใช้สิทธิ
เลือกตั้ง ๑๙๖,๙๕๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๑๔ %
ตารางสรุปผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แยกรายอาเภอ
วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๑ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ลาดับ

อาเภอ

จานวนผู้มสี ิทธิเลือกตั้ง
(คน)

๑
เมืองประจวบคีรีขันธ์
๒
หัวหิน
๓
ปราณบุรี
๔
สามร้อยยอด
๕
กุยบุรี
๖
ทับสะแก
๗
บางสะพาน
๘
บางสะพานน้อย
นอกเขตจังหวัด นอกราชอาณาจักร
รวม

๖๓,๖๘๕
๖๔,๐๖๓
๕๓,๘๖๘
๓๓,๘๘๗
๓๐,๒๖๘
๓๕,,๖๖๙
๕๐,๘๒๔
๒๔,๙๔๓
๓๕๗,๑๘๕

จานวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
คน
%
๓๐,๔๖๐
๔๗.๘๓
๓๔,๔๐๑
๕๓.๗๐
๓๐,๘๖๒
๕๗.๒๙
๑๗,๖๓๒
๕๒.๐๓
๑๗,๕๔๔
๕๗.๙๖
๑๘,๘๓๔
๕๑.๑๓
๒๘,๓๐๑
๕๕.๖๘
๑๕,๔๕๙
๖๑.๙๘
๔,๐๕๖
๑๙๖,๙๕๑
๕๕.๑๔

 การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด วันที่อาทิตย์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๑
ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ ผู้ที่ได้รับเลือกเป็นนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คือ นายทรงเกียรติ ลิ้มอรุณรักษ์ จากจานวน ผู้มาใช้
สิทธิ ร้อยละ ๖๑.๙๗ ผู้ที่ได้รับเลือกเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คือ นายไชยณรงค์
เชื้อวงศ์สกุล
ตารางสรุปผลการใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ลาดับ
ที่

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

อาเภอ

เมือประจวบ
หัวหิน
ปราณบุรี
สามร้อยยอด
กุยบุรี
ทับสะแก
บางสะพาน

จานวน จานวน
เขต ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
เลือกตั้ง
๔
๔
๔
๒
๒
๒
๔

๖๑,๗๒๑
๖๐,๔๕๒
๔๙,๗๑๙
๓๒,๔๐๓
๓๐,๗๔๙
๓๔,๘๔๑
๔๘,๙๔๘

การใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง
ผู้มาใช้สิทธิ
บัตรเสีย

จานวน
๒๔,๑๔๙
๒๕,๙๕๘
๒๑,๕๘๘
๑๒,๖๖๙
๑๗,๙๔๔
๑๔,๔๔๒
๒๔,๘๕๕

ร้อยละ
๙๓.๑๓
๔๒.๙๔
๔๓.๔๒
๓๙.๑๐
๕๘.๓๖
๔๑.๔๕
๕๐.๗๘

จานวน
๑,๑๒๘
๑,๔๔๑
๑,๑๐๓
๖๓๙
๗๓๖
๕๗๓
๘๙๑

บัตรประสงค์
ไม่ลงคะแนน
ร้อยละ จานวน ร้อยละ
๔.๖๗ ๑,๓๘๑
๕.๗๒
๕.๕๕ ๒,๒๘๘
๘.๘๑
๕.๑๑ ๒,๔๖๐ ๑๑.๔๐
๕.๐๔ ๘๒๖
๖.๕๒
๔.๑๐ ๔๙๓
๒.๗๕
๓.๙๗ ๖๗๕
๔.๖๗
๓.๕๘ ๘๓๐
๓.๓๔

๓๓
๘

บางสะพานน้อย
รวม

๒

๒๒,๑๓๗
๓๔๐,๙๗๐

๙,๗๓๒
๑๕๑,๓๓๗

๔๓.๙๖
๔๔.๓๘

๔๓๘
๖,๙๔๙

๔.๕๐ ๔๗๔
๔.๕๙ ๙,๔๒๗

ที่มา : สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 ข้อมูลการศึกษา
จังหวัดประจวบคีรี ขันธ์ แบ่งพื้นที่เขตการศึกษาออกเป็น ๒ เขต ได้แก่ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ และ สานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒ มีสถานศึกษาในพื้นที่รวมทั้งหมด ๒๘๓ แห่ง
สถานศึกษาที่อยู่ในเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา เขต ๑

๑. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒. ระดับอาชีวศึกษา
๓. ระดับอุดมศึกษา
๔. สังกัดเอกชน
๕. สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๖. สังกัดเทศบาล
๗. สังกัดตารวจตระเวนชายแดน
รวม

จานวน
(แห่ง)
๑๒๐
๒
๑๑

๓
๑
๑๓๗

สถานศึกษาที่อยู่ในเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา เขต ๒

๑. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒. ระดับอาชีวศึกษา
๓. ระดับอุดมศึกษา
๔. สังกัดเอกชน
๕. สั ง กั ด องค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น
๖. สังกัดเทศบาล
๗. สังกัดตารวจตระเวนชายแดน
รวม

จานวน
(แห่ง)
๙๙
๒
๒
๒๓
๔
๙
๗
๑๔๖

 ข้อมูลศาสนา และศาสนสถาน
 การนับถือศาสนา : ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และศานาคริสต์ตามลาดับ
 จ านวนศาสนสถาน ประกอบด้ว ย วั ด ส านั ก สงฆ์ โบสถ์ คริ ส ต์ มั ส ยิด และ
พระภิกษุ สามเณร จาแนกเป็นรายอาเภอ ดังนี้
อาเภอ

หัวหิน
ปราณบุรี
สามร้อยยอด
กุยบุรี
เมือง
ทับสะแก
บางสะพาน
บางสะพานน้อย
ธรรมยุต
รวม

จานวน
วัด
๓๒
๑๖
๒๒
๑๗
๒๕
๓๑
๓๕
๑๙
๑๗
๒๑๔

จานวนที่พักสงฆ์
๓๑
๗
๑
๑๕
๕
๑๐
๗
๑๐
๘๖

จานวน
พระภิกษุ
๕๐๓
๒๐๓
๒๓๘
๑๕๒
๒๕๘
๒๕๓
๒๔๗
๑๘๖
๑๙๕
๒,๒๓๕

จานวน
สามเณร
๒๐
๓๖
๗
๓๕
๓๘
๑๐
๑๕
๗
๗๓
๒๔๑

ที่มา : สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ( ข้อมูล ณ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๔)

๔.๖๗
๖.๒๓

๓๔
ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

จานวนมัสยิดและโบสถ์คริสต์ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
อาเภอ
มัสยิด โบสถ์คาทอลิค โบสถ์โปรแตสแต็นท์

รวม

หัวหิน
ปราณบุรี
สามร้อยยอด
กุยบุรี
เมือง
ทับสะแก
บางสะพาน
บางสะพานน้อย
รวม

๘
๓
๑
๒
๓
๒
๑
๐
๒๐

๐
๐
๒
๐
๕
๑
๑
๑
๑๐

๑
๒
๐
๐
๑
๑
๐
๐
๔

๗
๒
๑
๒
๒
๑
๑
๐
๑๖

ที่มา :
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๓๕

ข้อมูลด้านสาธารณสุข
ข้อมูลทรัพยากรสาธารณสุข
จังหวัดประจวบคีรี ขันธ์ มีส ถานบริการสาธารณสุขในทุกระดับ ประกอบด้ว ย
โรงพยาบาลทั่วไป ๒ แห่ง โรงพยาบาลชุมชน ๖ แห่ง โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกระกลาโหม ๒
แห่ง โรงพยาบาลสังกัดสานักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ ( สถานีกาชาด ) ๑ แห่ง
โรงพยาบาลเอกชน ๒ แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริม -สุขภาพ ๘๑ แห่ง และสถานพยาบาลผู้ป่วย
เรื้อรัง ๑ แห่ง
ตารางที่ ๑ จานวนสถานบริการสาธารณสุขของรัฐและเอกชน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จาแนกราย
อาเภอ

อาเภอ

สถานบริการ
รัฐนอกสังกัด
สังกัด สธ.
สธ

เอกชน

แห่ง เตียง แห่ง เตียง แห่ง
เมือง
ประจวบคีรีขันธ์

๑ ๓๐๓

๑

๓๐

-

หัวหิน

๑ ๒๐๐

๑

๓๐

๓

ปราณบุรี
สามร้อยยอด
กุยบุรี
ทับสะแก
บางสะพาน
บางสะพานน้อย
รวม

๑ ๖๐
๑ ๖๐
๑ ๓๐
๑ ๖๐
๑ ๙๐
๑ ๓๐
๘ ๘๓๓

๑
๓

๑๕๐
๒๑๐

๓

เตียง
๖๐, ๖๐,
๕๙
๑๗๙

จานวน
อัตรา
จานวน
โรงพยาบาล
ประชากร
ประชากร
ส่งเสริม
ต่อเตียง
สุขภาพ
๘๗,๙๕๐ ๑: ๒๖๔

๑๕

๙๕,๗๘๗ ๑: ๒๓๔

๙

๗๖,๒๓๒
๔๗,๒๑๐
๔๓,๓๖๕
๔๗,๗๓๓
๗๒,๔๘๐
๓๖,๓๗๗
๕๐๙,๑๓๔

๗
๗
๑๑
๑๐
๑๔
๘
๘๑

๑: ๓๖๓
๑: ๗๘๗
๑: ๑๔๔๖
๑: ๗๙๖
๑: ๘๐๕
๑: ๑๒๑๓
๑: ๔๑๗

รวมจานวนเตียง ๑,๒๒๒ เตียง (เตียงต่อประชากร = ๑ : ๔๑๗ )
ที่มา : สานักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ( ข้อมูล ณ ตุลาคม ๒๕๕๔ )

๓๖
ตารางที่ ๒ สถานบริการสาธารณสุขภาครัฐและเอกชน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สถานบริการ
๑. สถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ (สังกัดกระทรวงสาธารณสุข)
1.1
โรงพยาบาลทั่วไป
๑.๑.๑โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์
๑.๑.๒โรงพยาบาลหัวหิน
1.2
โรงพยาบาลชุมชน ๙๐ เตียง ร.พ.บางสะพาน
1.3
โรงพยาบาลชุมชน ๖๐ เตียง
1.4
(ร.พ.ปราณบุรี ,ร.พ.สามร้อยยอด , ร.พ.ทับสะแก )
1.5
โรงพยาบาลชุมชน ๓๐ เตียง
(ร.พ.กุยบุรี , ร.พ.บางสะพานน้อย )
1.6
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
๒ สถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ (นอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข)
๒.๑โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์
๒.๒โรงพยาบาลกองบิน ๕๓
๒.๓ สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ
๓. สถานบริการสาธารณสุข ภาคเอกชน
๓.๑ โรงพยาบาลซานเปาโลหัวหิน
๓.๒ โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน
๓.๒ สถานพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรังชีวาศรม
๓.๓ คลินิกเวชกรรม/สหคลินิก
๓.๔ สถานบริการสาขาทันตกรรม
๓.๕ สถานพยาบาลและผดุงครรภ์
๔. ประเภทร้านขายยา
ร้านขายยาแผนปัจจุบัน
ร้านขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จฯ
ร้านขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จฯสาหรับสัตว์
ร้านขายยาแผนโบราณ
สถานที่ผลิตยาแผนโบราณ
สถานที่นาสั่งยาแผนปัจจุบันเข้ามาในราชอาณาจักร

แห่ง

เตียง

๒
๓๐๓
๒๐๐
๑
๓
๒
๘๑
๑
๑
๑

๑๕๐
๓๐
๓๐

๑
๑
๑
๖๒/๔
๒๗
๒๕

๖๐
๖๐
๕๙
-

๑๐๑
๓๗
๓
๑๔
๑
๑

ที่มา : สานักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ( ข้อมูล ณ ตุลาคม ๒๕๕๔ )

๓๗
ตารางที่ ๓
บุคลากร
แพทย์
ทันตแพทย์
เภสัชกร
พยาบาล

จานวนบุคลากรทางการแพทย์สังกัดกระทรวงสาธารณสุขสาขาวิชาชีพ ๔
สาขา คือ แพทย์, ทันตแพทย์, เภสัชกร และพยาบาล
อัตรากาลังตาม
GIS
๑๐๗
๕๘
๖๑
๑๐๘๑

ปฏิบัติงานจริง

คิดเป็นร้อยละ

ลาศึกษาต่อ

๘๘
๓๒
๕๙
๘๘๑

๘๒.๒๔
๕๕.๑๗
๙๖.๗๒
๘๑.๕

๒๖
๓
๔

ที่มา : สานักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ( ข้อมูล ณ กรกฎาคม ๒๕๕๔ )
ตารางที่ ๔ จานวนและอัตราส่วน การดูแลประชากรในพื้นที่ของเจ้าหน้าที่สถานีอนามัย
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

อาเภอ

จานวน
จนท.(คน)
ณ ๓๐
กย.๕๔

ประชากร
ณ ธค.
๒๕๕๓
(คน)

อัตราการ จานวน
ดูแล
สอ.
ประชากร (แห่ง)

๑:
๕๐๙,๑๓๔ ๑๗๖๘
๙๕,๗๘๗ ๑:๒๙๐๓
๗๖,๒๓๒ ๑:๒๓๘๒
๔๗,๒๑๐ ๑:๒๐๕๓
๔๓,๓๖๕ ๑:๑๓๑๔
๘๗,๙๕๐ ๑:๑๕๑๖
๔๗,๗๓๓ ๑:๑๔๐๔
๗๒,๔๘๐ ๑:๑๖๘๖
๓๖,๓๗๗ ๑:๑๑๓๗

สัดส่วน จนท.
แต่ละ สอ.

จ.ประจวบคีรีขันธ์
๒๘๘
๘๑ ๓.๕๖ คน : สอ.
อาเภอหัวหิน
๓๓
๙
๓.๖๗ คน : สอ.
อาเภอปราณบุรี
๓๒
๗
๔.๕๗ คน : สอ.
อาเภอสามร้อยยอด
๒๓
๗
๓.๒๙ คน : สอ.
อาเภอกุยบุรี
๓๓
๑๑ ๓.๐๐ คน : สอ.
อาเภอเมือง
๕๘
๑๕ ๓.๘๗ คน : สอ.
อาเภอทับสะแก
๓๔
๑๐ ๓.๔๐ คน : สอ.
อาเภอบางสะพาน
๔๓
๑๔ ๓.๐๗ คน : สอ.
อาเภอบางสะพาน
๓๒
๘
๔.๐๐ คน : สอ.
น้อย
จากตารางที่ ๔ แสดงอัตราส่วน การดูแลประชากรในพื้นที่ของเจ้าหน้าที่สถานีอนามัย จังหวัด
ประจวบคีรี ขัน ธ์ ซึ่งภาพรวมพบว่า อัตราส่ว นการดูแลประชากรของเจ้าหน้าที่ส ถานีอนามัย
เท่ากับ ๑: ๑๗๖๘ และ สัดส่วน จนท. แต่ละ สอ. ในภาพรวมจังหวัด เฉลี่ย ๓.๕๖ คน/สอ. ซึ่งใน
จานวนสถานีอนามัยทั้งหมด ๘๑ แห่ง พบว่าสถานีอนามัยที่มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขปฏิบัติงานแห่ง
ละ ๒ คน มีจานวน ๑๒ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๘๑ ของจานวนสถานีอนามัยทั้งหมด โดย
อาเภอหัวหิน มีสถานีอนามัยที่มี จนท. ๒ คน จานวน ๓ แห่ง, อาเภอสามร้อยยอด จานวน ๑ แห่ง

๓๘
อาเภอกุยบุรี จานวน ๔ แห่ง , อาเภอเมือง จานวน ๑ แห่ง อาเภอบางสะพาน จานวน ๒ แห่ง
และอาเภอบางสะพาน จานวน ๑ แห่ง
ข้อมูลสถานะสุขภาพที่สาคัญ
ตารางที่ ๕ ข้อมูลสถิติชีพและสถานะสุขภาพของประชาชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๓
สถิติชพี /สถานะสุขภาพ

ปี ๒๕๕๐

ปี ปี ๒๕๕๒ ปี ๒๕๕๓ ปี
๒๕๕๑
๒๕๕๒

-อัตราเกิด: ๑,๐๐๐ ประชากร
๑๓.๐๒ ๑๓.๓๔ ๑๒.๕๐
-อัตราตาย: ๑,๐๐๐ ประชากร
๖
๖.๐๓ ๕.๕๘
-อัตราเพิ่มตามธรรมชาติ %
๐.๗๑ ๐.๗๓ ๐.๖๙
-อัตราส่วนการตายมารดา : เกิดมีชีพ ๑๐๐,๐๐๐ คน ๓๑.๐๗ ๓๐.๑๔ ๓๑.๘๗
-อัตราทารกตายปริกาเนิด : การเกิด ๑,๐๐๐ คน

๖.๙๙

๖.๒๐

๕.๘๗

๑๑.๖๔ ๑๒.๑
๕.๖๘ ๖.๒๐
๐.๖๐ ๐.๖๐
๐
๐
๔.๔๑

ที่มา : สานักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ภาพที่ ๑ แสดงอัตราเกิด อัตราตายต่อพันประชากร และ ร้อยละการเพิ่ม ของประชากร
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๓
อัตราต่อพัน
16
14

13.02

13.34

12.5

12
11.64

10
8
6

6

6.03

5.58

5.68

4
2

0.71

0.73

0.69

0.6

2550

2551

2552

2553

0

ที่มา : สานักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

(

)

-

๓๙
35
30

ภาพที่ ๒ 25

อัตรามารดาตาย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๓

20ดมีชีพ
อัตรา :แสนการเกิ
15

2 ราย

2 ราย

2 ราย

10
5
0 ราย

0
2550

2551

2552

2553

ที่มา : สานักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ตาราง ๖ แสดงจานวนและอัตราตายต่อประชากร ๑๐๐,๐๐๐ คน จ.ประจวบคีรีขันธ์
และ สัดส่วนการตาย เพศชาย กับเพศหญิง
ปี พ. ศ
๒๕๕๑
๒๕๕๒
๒๕๕๓

จานวนการตาย (คน)
ชาย
หญิง
รวม
๑๖๙๖ ๑๓๐๒ ๒๙๙๘
๑๖๕๕ ๑๑๔๖ ๒๘๐๑
๑๖๓๒ ๑๒๔๕ ๒๘๗๗

ปี พ.ศ ๒๕๕๑- ๒๕๕๓
อัตราตาย : แสน
ปชก.
๖๐๒,๖๓
๕๕๖.๖๑
๕๖๗.๙๐

สัดส่วนการตาย
ชาย : หญิง
๑.๓๐ : ๑
๑.๔๔ : ๑
๑.๓๑ : ๑

ที่มา:สานักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จากรายงานการตาย กระทรวงสาธารณสุข

พ.ศ.

๔๐
ภาพ ๓ เปรียบเทียบจานวนการตาย จาแนกเพศ ของประชากรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี พ.ศ.
๒๕๔๙– ๒๕๕๓
จานวน (ราย)
2000
1500
1000
500
0
2551

2552

2553

ตารางที่ ๗ กลุ่มสาเหตุการตาย ๑๐ อันดับแรก (ตามบัญชีตารางโรคพื้นฐานของบัญชีจาแนกโรค
ปี พ.ศ
ระหว่างประเทศฉบับแก้ไขครั้งที่๑๐) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๓
กลุ่มสาเหตุ
๒๕๕๑
๒๕๕๒
๒๕๕๓
จานวน อัตรา ลาดับ จานวน อัตรา ลาดับ จานวน อัตรา
ลาดับ
Cause Group
๔๐๙ ๘๒.๒๑ ๒
๔๓๓ ๘๖.๐๕ ๑
๔๒๐ ๘๒.๙๑ ๑
๑. เนื้องอก(C๐๐-D๔๙)
๒. สาเหตุตายภายนอกของการป่วยและ ๔๒๐ ๘๔.๔๒ ๑ ๓๙๗ ๗๘.๘๙ ๒ ๓๙๓ ๗๗.๕๘ ๒
การตาย(V๐๑-Y๘๙)
๓๒๓ ๖๔.๙๓ ๓
๒๗๗ ๕๕.๐๕ ๓
๒๕๔ ๕๐.๑๔ ๔
๓. โรคติดเชื้อและปรสิต (A๐๐-B๙๙)
๔. โรคระบบไหลเวียนโลหิต (I๐๐-I๙๙) ๒๗๔ ๕๕.๐๘ ๔ ๒๕๕ ๕๐.๖๗ ๔ ๓๐๓ ๕๙.๘๑ ๓
๕. โรคของระบบทางเดินหายใจ(J๐๐-J ๒๑๓ ๔๒.๘๒ ๕ ๒๒๐ ๔๓.๗๒ ๕ ๒๒๔ ๔๔.๔๔ ๕
๙๘)
๘๙ ๑๗.๘๙ ๗
๙๗ ๑๙.๒๘ ๖
๘๗ ๑๗.๑๗ ๖
๖. โรคระบบย่อยอาหาร(K๐๐-K๙๒)
๑๐๑ ๒๐.๓๐ ๖
๘๔ ๑๖.๖๙ ๗
๘๓ ๑๖.๓๘ ๗
๗. โรคของระบบสืบพันธุ์และทางเดิน
ปัสสาวะ (N๐๐-N๙๙)
๙
๓๔
๖.๗๖ ๘
๓๗
๗.๓๐
๘. โรคของต่อมไร้ท่อโภชนาการและเม ๓๘ ๗.๖๔
๙
ตะบอลิซึม (E๐๐-E๘๘)
๙. โรคระบบประสาท(G๐๐-G๙๘)
๓๙ ๗.๘๔ ๘
๓๓ ๖.๕๖ ๙
๔๒ ๘.๒๙ ๘
๑๐. โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือดและ ๖ ๑.๒๑ ๑๐
๓ ๐.๖๐ ๑๐
๖ ๑.๘๑ ๑๐
ความผิดปกติเกี่ยวกับกลไกของ
ภูมิคุ้มกัน (D๕๐-D๘๙)
ที่มา : สานักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จากรายงานการตาย กระทรวงสาธารณสุข
(อัตราตายต่อประชากร ๑๐๐,๐๐๐ คน)

๔๑
ตารางที่ ๘ โรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ๑๐ อันดับแรก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๓
ปี พ.ศ.๒๕๕๑
จานวน อัตราป่วย

ลา ปี พ.ศ.๒๕๕๒
ดับ จานวน อัตราป่วย

ลา ปี พ.ศ.๒๕๕๓
ดับ จานวน อัตราป่วย

ลา
ดับ

๑. อุจจาระร่วง
เฉียบพลัน
๒. ตาแดง
๓. ปอดบวม
๔. อาหารเป็นพิษ
๕. ไข้หวัดใหญ่

๙๓๙๐

๑

๑ ๗๙๕๑

๑

๖. ไข้ไม่ทราบสาเหตุ
๗. สุกใส
๘. ไข้เลือดออก(รวม)
๙. มาลาเรีย
๑๐.วัณโรครวม

๗๔๘
๔๕๑
๗๗๐
๖๔๙

๑๕๑.๒๔
๙๑.๑๙
๑๕๕.๖๙
๑๓๑.๒๒

๓๑๐

๖๒.๖๘

๑๑. งูกัด

๔๑๒

๘๓.๓๐

โรค

๑๘๙๘.๕๕
๘๓๗ ๑๖๙.๒๓
๑๑๑๐ ๒๒๔.๔๓
๘๕๔ ๑๗๒.๖๗
๑๖๗ ๓๓.๗๗

๔
๒
๓
๑
๓
๖
๘
๕
๗
๑
๐
๙

๘๗๔๔
๑๖๕๕
๑๒๙๒
๘๑๖
๗๑๗
๖๓๗
๕๙๑
๕๖๙
๔๕๗
๓๙๗

๑๗๔๗.๔๘
๑๕๗๗.๓๘
๓๓๐.๗๕ ๒ ๘๒๕ ๑๖๓.๖๗
๒๕๘.๒๐ ๓ ๑๒๘๐ ๒๕๓.๙๔
๑๖๓.๐๘ ๔ ๗๕๑ ๑๔๘.๙๙
๕ ๕๘๘
๑๔๓.๒๙
๑๑๖.๖๕
๑๒๗.๓๐ ๖ ๕๖๗ ๑๑๒.๔๙
๑๑๘.๑๑ ๗ ๓๔๔ ๖๘.๒๕
๑๑๓.๗๑ ๘ ๘๒๕ ๑๖๓.๖๗
๙๑.๓๓
๙ ๗๗๐ ๑๕๒.๗๖
๑
๗๙.๓๔
๔๑๒ ๘๑.๗๔
๐

ที่มา :สานักงานสาธารณสุขจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ (อัตราป่วยต่อประชากร ๑๐๐,๐๐๐ คน)

๓
๒
๖
๗
๘
๑๐
๔
๕
๙

๔๒
ภาพที่ ๔ จานวนและอัตราป่วยด้วย โรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยาที่สาคัญ ของประชากร
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๓
อัตรา : แสน

2000
1500
1000

2551
2552

โรค

2553

500
0
สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จาก รง.๕๐๖ /๕๐๗ (อัตราป่วยต่อประชากร ๑๐๐,๐๐๐ คน)

๔๓
ข้อมูลการให้บริการ
ภาพที่ ๕ แสดงจานวนผู้ป่วยนอก ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เปรียบเทียบ
ปีงบประมาณ ๒๕๕๑– ๒๕๕๓
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0

คน

โรงพยาบาล

ที่มา : สานักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จาก รายงาน ๐๑๑๐ รง.๕
ปี งปม.

รพ.
รพ. รพ.บาง รพ.สาม รพ. รพ.ปราณ รพ.
รพ.บาง
ประจวบ หัวหิน สะพาน ร้อยยอด ทับสะแก บุรี
กุยบุรี สะพานน้อย

๒๕๕๑
๒๕๕๒
๒๕๕๓

๕๓๖๘๔ ๒๘๒๘๓ ๓๐๕๘๐ ๒๓๑๗๖ ๒๓๑๙๖ ๑๖๐๒๓ ๑๕๗๑๑
๕๐๐๓๐ ๓๒๙๘๒ ๓๐๗๔๘ ๒๑๕๑๙ ๒๓๐๐๖ ๑๖๘๕๑ ๑๓๖๕๖
๕๑๙๖๙ ๓๓๔๓๔ ๒๒๗๓๙ ๒๔๙๒๕ ๒๑๙๙๘ ๑๔๔๗๙ ๑๓๕๓๓

๑๕๕๖๙
๑๗๓๔๘
๑๖๔๒๙

ภาพที่ ๖ แสดงจานวนครั้งการรับบริการผู้ป่วยนอก ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
เปรียบเทียบปีงบประมาณ ๒๕๕๑ – ๒๕๕๓ (ที่มา : รายงาน ๐๑๑๐ รง.๕)
ครั้ง 300000
250000
200000
150000
100000
50000

โรงพยาบาล

0

ปี งปม

รพ.
รพ.หัวหิน
ประจวบ

รพ.บาง
สะพาน

รพ.สาม รพ.ทับ
ร้อยยอด สะแก

รพ.
ปราณ
บุรี
๒๕๕๑ ๒๑๑๗๐๓ ๑๘๓๐๓๖ ๑๐๐๗๕๕ ๖๙๔๙๔ ๘๕๕๖๒ ๙๖๐๘๙
๒๕๕๒ ๒๑๔๖๐๔ ๒๐๕๗๖๔ ๑๐๘๘๖๑ ๘๔๗๖๙ ๘๗๑๘๑ ๙๗๘๑๘
๒๕๕๓ ๑๙๒๔๐๑ ๒๖๐๗๗๙ ๙๑๘๓๖ ๘๘๕๓๘ ๘๙๓๒๔ ๗๓๑๐๘
ที่มา : สานักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จาก รายงาน ๐๑๑๐ รง.๕

รพ.กุย
บุรี

รพ.บาง
สะพาน
น้อย
๖๕๗๐๕ ๕๐๔๑๕
๖๕๓๑๒ ๕๒๑๕๓
๗๑๔๗๓ ๕๓๗๑๒

๔๔

ภาพที่ ๗ แสดงจานวนการใช้บริการผู้ป่วยใน ของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
เปรียบเทียบปีงบประมาณ ๒๕๕๑ – ๒๕๕๓
คน

16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000

ปี งปม.

0

รพ.
ประจวบ
๒๕๕๑ ๑๓๖๐๔
๒๕๕๒ ๑๓๒๒๔
๒๕๕๓ ๑๒๑๙๕

โรงพยาบาล
รพ.หัวหิน รพ.บาง รพ.สาม
สะพาน ร้อยยอด
๑๑๒๑๗ ๑๐๓๕๘ ๕๐๒๔
๑๔๙๖๑ ๑๐๒๕๘ ๔๘๙๒
๑๕๕๖๘ ๙๙๕๗ ๔๘๖๓

รพ.ทับ รพ.ปราณ รพ.กุยบุรี รพ.บาง
สะแก
บุรี
สะพานน้อย
๖๐๑๓ ๕๔๐๐ ๓๖๐๔ ๓๐๐๖
๕๙๕๕ ๕๐๔๘ ๓๔๐๙ ๓๐๔๙
๕๔๒๘ ๔๕๐๖ ๓๔๗๕ ๓๔๒๐

ที่มา : สานักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จาก รายงาน ๐๑๑๐ รง.๕
มาตรการและแนวทางแก้ไขปัญหาสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕
ส านั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์ ได้ จั ด ประชุ ม การจั ด ล าดั บ ปั ญ หา
สาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เมื่อวันอังคารที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เพื่อนาผล
การจัดลาดับความสาคัญของปัญหาที่ได้ไปใช้ประกอบการวางแผนงานโครงการต่าง ๆ ส่งผลให้การ
ดาเนินงานสาธารณสุขสอดคล้องกับสภาพปัญหาสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ และสอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชน เพื่อ ให้เกิดประสิทธิภาพการปฏิ บัติงาน ภายใต้สภาวการณ์ข้อจากัดทาง
ทรัพยากรบุคคล งบประมาณ ทั้งนี้กรอบการดาเนินการที่ ใช้เป็นองค์ประกอบนั้น มีปัจจัยเกี่ยวข้อง
ได้แก่
๑. นโยบาย ของรัฐบาล กระทรวงฯ และ จังหวัด
๒. สถานะสุขภาพของประชาชน เช่น สถิติชีพ
๓. สภาพปัญหาสาธารณสุขด้านต่าง ๆ
 โรคติดต่อ ได้แก่ วัณโรค อุจจาระร่วง อหิวาตกโรค มาลาเรีย ไข้เลือดออก เอดส์
เอดส์หญิงตั้งครรภ์ เอดส์ทหารเกณฑ์ พิษสุนัขบ้า ไข้หวัดนก ไข้หวัดใหญ่
 โรคไม่ติดต่อ ได้แก่ เบาหวาน ความดันโลหิตสูงและหลอดเลือดสมอง หัวใจและหลอดเลือด
มะเร็ง มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก

๔๕





การบาดเจ็บ ได้แก่ อุบัติเหตุจราจร
สุขภาพจิต ได้แก่ ภาวะซึมเศร้า ฆ่าตัวตายสาเร็จ
พฤติกรรมเสี่ยง ข้อมูลด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
มารดาและทารก ได้แก่ มารดาตาย ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ทารกน้าหนักต่ากว่าเกณฑ์
๔. ข้อมูลการสารวจพฤติกรรมสุขภาพประชาชน ผลการคัดกรองและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
กลุ่มเสี่ยงต่างๆ
สรุปมติการประชุม ได้ลาดับปัญหาสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจาปี
งบประมาณ ๒๕๕๕ ดังนี้
ผลการจัดลาดับปัญหาสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี ๒๕๕๕
ลาดับ
ปัญหา
๑ กลุ่มโรคไม่ติดต่อ ( DM , HT)
๒ ปัญหาพฤติกรรมวัยรุ่น Teenage Preg
๓ โรคไข้เลือดออก
๔ วัณโรค
๕ มาลาเรีย
๖ เอดส์ในหญิงตั้งครรภ์
๗ ปัญหาสุขภาพจิต
๘ ไข้หวัดใหญ่, ปอดบวม
๙ มะเร็งปากมดลูก,มะเร็งเต้านม
๑๐ อุจจาระร่วง
การวิเคราะห์สถานการณ์ และมาตรการแนวทางแก้ไขปัญหา
โดยผู้รับ ผิดชอบงานของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดได้วิเคราะห์สถานการณ์ และ
จัดทาแนวโน้มการเกิดโรค พื้นที่เสี่ยง พร้อมจัดทามาตรการแนวทางการแก้ไขปัญหาเป็นรายพื้นที่
เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทาแผนงาน/โครงการแก้ไข
ปัญหาสาธารณสุขของเครือข่ายบริการสุขภาพ

๔๖

บทที่ ๓
สภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีพ.ศ. ๒๕๕๔
(เดือนมกราคม-กันยายน ๒๕๕๔)

๔๗

เศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รอบ ๑๐ เดือ นของปี๒ ๕๕๕ (เดือ น
มกราคม – ตุลาคม ๒๕๕๕) ขยายตัวร้อยละ ๕.๘๙ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีปัจจัยสนับ สนุนจาก
การฟื้นตัว ของเศรษฐกิจ ด้า นอุป ทาน โดยพิจ ารณาจาก การฟื้น ตัว ของการผลิต ภาคอุต สาหกรรม และภาค
บริการการท่อ งเที่ย ว ประกอบกับ การปรับ ตัว ดีขึ้น ของการผลิต ภาคเกษตรกรรม สาหรับเศรษฐกิจ ด้านอุปสงค์
ชะลอตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากการบริโภคภาคเอกชน และการค้ า ชายแดน ชะลอตัว การ
ลงทุนภาคเอกชน ขยายตัวในอัตราทรงตัว เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน รายละเอียดดังนี้

เศรษฐกิจด้านอุปทาน ขยายตัวร้อยละ ๒.๕๒ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ตามการขยายตัว
ของการผลิตภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการและการท่องเที่ยว ขยายตัวร้อ ยละ ๗.๐๗ และ ๓.๓๐ ตามลาดับ
ขณะที่ การผลิตภาคเกษตรกรรม ยังคงหดตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ดัชนีปริมาณผลผลิตภาคอุตสาหกรรม (IPI Index)

% YOY
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ดัชนีปริมาณผลผลิตภาคอุตสาหกรรม

อัตราการเปลี่ยนแปลง ( YOY)

การผลิตภาคอุตสาหกรรม ในรอบ ๑๐ เดือนของปี ๒๕๕๕ (เดือนมกราคม – ตุลาคม ๒๕๕๕) ขยายตัว
ร้อยละ ๗.๐๗ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากความต้องการของตลาดในประเทศและต่างประเทศมี
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การผลิตวัตถุดิบ ภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดปรับตัวเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด
(มู ล ค่ า ภาษี ที่ จั ด เก็ บ จากธุ ร กิ จ อุ ต สาหกรรมการผลิ ต มี จ านวน ๑๓๖.๗๘๖ ล้ า นบาท ปริ ม าณการใช้ ไ ฟฟ้ า
ภาคอุตสาหกรรม มีจานวน ๕๙๔.๑๕ ล้านกิโลวัตต์ โรงงานอุตสาหกรรม มีจานวน ๖๐๕ โรง และแรงงานใน
ภาคอุตสาหกรรม จานวน ๒๘,๓๙๔ คน)

๔๘

ดัชนีผลผลิตภาคบริการและการท่องเที่ยว (SI Index)
% YOY
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ดัชนีผลผลิตภาคบริการท่องเทียว

อัตราการเปลี่ยนแปลง ( YOY)

การผลิตภาคบริการและการท่องเที่ยว ในรอบ ๑๐ เดือนของปี ๒๕๕๕ (เดือนมกราคม – ตุลาคม ๒๕๕๕)
ขยายตัวร้อยละ ๓.๓๐ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน ของปีก่อ น พิจ ารณาจากมูล ค่า ภาษีที่จัด เก็บ จากธุร กิจ ด้า นการ
ท่องเที่ยว ปริมาณการใช้ไฟฟ้าโรงแรม และอัตราค่าธรรมเนียมการเข้าพักในโรงแรม ปรับ ตัว สูงขึ้น เนื่องจาก
จังหวัดจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์จังหวัดเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในจังหวัดอย่างต่ อเนื่อง และ
สนับสนุนให้ภาคเอกชนจัดกิจกรรมให้มีความหลากหลาย สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มและกลุ่มใหม่ได้
เพิ่มขึ้น (มูลค่าภาษีที่จัดเก็บจากธุรกิจด้านการท่องเที่ยว มีจานวน ๑.๕๔๖ ล้านบาท ปริมาณการใช้ไ ฟฟ้า ของ
โรงแรม มีจานวน ๙๔.๙๘ ล้านกิโลวัตต์ และอัตราค่าธรรมเนียมการเข้าพักในโรงแรม มีจานวน ๒.๕๑๐ ล้านบาท)

ดัชนีปริมาณผลผลิตภาคเกษตร (API Index)
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ดัชนีปริมาณผลผลิตภาคเกษตรกรรม

อัตราการเปลี่ยนแปลง ( YOY)

ขณะที่ การผลิตภาคเกษตรกรรม ในรอบ ๑๐ เดือนของปี ๒๕๕๕ (เดือนมกราคม – ตุลาคม ๒๕๕๕)
หดตัวร้อยละ ๙.๓๙ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อ น จากการลดลงของปริมาณผลผลิตพืชเศรษฐกิจหลัก
ของจังหวัด เช่น สับปะรด หดตัวร้อยละ ๓๕.๔๑ (ปริมาณผลผลิต ๘๐๓,๕๘๒.๑๒ ตัน มูลค่าผลผลิต ๓,๙๕๗.๑๙๖
ล้า นบาท) เนื่ องจากปัญ หาราคาผลผลิตตกต่าติ ดต่อ กันเป็นเวลานาน ทาให้เ กษตรกรไม่บ ริห ารจัด การพื้น ที่
เพาะปลูกเพื่อเพิ่มผลผลิต รวมทั้งผลผลิตด้านประมง เช่น ปลาขึ้นท่า หดตัว อย่างไรก็ตาม รัฐบาลมีโครงการ “ไทย
ก้าวสู่ศูนย์กลางการค้าสับปะรดโลก” เปิดซื้อขายในตลาดกลางซื้อขายล่วงหน้า (AFET) ซึ่งคาดว่าจะทาให้ราคา

๔๙
สับปะรดปรับตัว ดีขึ้น และช่วยรั กษาเสถียรภาพราคาสินค้าสับ ปะรดให้เกษตรกรได้ (ปริมาณผลผลิตมะพร้า ว
๒๘๐,๓๔๙.๖๓ ตัน มูลค่าผลผลิต ๒,๔๒๕.๐๒๔ ล้านบาท ปริมาณผลผลิตปลาขึ้นท่า ๔๙,๗๔๙.๖๕ ตัน มูลค่า
ผลผลิต ๙๐๐.๔๗๕ ล้านบาท)

เศรษฐกิจด้านอุปสงค์ ขยายตัวร้อยละ ๑๑.๕๗ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ตามการขยายตัว
ของการบริโ ภคภาคเอกชน การลงทุนภาคเอกชน และการค้าชายแดน ที่ขยายตัวร้อยละ ๑๔.๙๔,๑๓.๘๗ และ
๗๘.๘๑ ตามลาดับ ขณะที่ การใช้จ่ายภาครัฐ หดตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ดัชนีการบริโภคภาคเอกชน (CP Index)

% YOY
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ด้านการบริโภคภาคเอกชน

อัตราการเปลี่ยนแปลง ( YOY)

การบริโภคภาคเอกชน ในรอบ ๑๐ เดือนของปี ๒๕๕๕ (เดือนมกราคม – ตุลาคม ๒๕๕๕) ขยายตัว
ร้อยละ ๑๔.๙๔ ชะลอตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ขยายตัว ร้อ ยละ ๒๑.๑๗ พิจ ารณาจากจานวน
รถยนต์นั่งจดทะเบียนใหม่ ที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างมาก จากโครงการรถยนต์คันแรกของรัฐบาลที่สร้างแรงจูงใจให้
ประชาชนซื้อรถยนต์เพิ่มขึ้น ประกอบกับภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บจากธุรกิจค้าปลีก ค้าส่ง ยังคงขยายตัวจากการจ้าง
งานในจังหวัดอยู่ในเกณฑ์ดี การปรับ ค่าตอบแทนในภาครัฐ (นโยบายการปรับเงินเดือนข้าราชการ ๑๕,๐๐๐ บาท)
และการสนับสนุนสินเชื่อจากสถาบันการเงิน ขณะที่ จานวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ลดลง (จานวนรถยนต์นั่ง
จดทะเบียนใหม่ มีจานวน๓,๔๓๐ คัน ภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บจากธุรกิจค้าปลีก ค้าส่ง มีจานวน ๑๗๔.๔๒๐ ล้านบาท
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของครัวเรือน มีจานวน ๓๐๐.๐๖ ล้านกิโลวัตต์)

๕๐

ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (IP Index)
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ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน

อัตราการเปลี่ยนแปลง ( YOY)

การลงทุนภาคเอกชน ในรอบ ๑๐ เดือนของปี ๒๕๕๕ (เดือนมกราคม – ตุลาคม ๒๕๕๕) ขยายตัวร้อย
ละ ๑๓.๘๗ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน พิจารณาจากการขยายตัวของสินเชื่อเพื่อการลงทุนภายในจังหวัด
และรถยนต์เ พื่อ การพาณิชย์ โดยมีแรงจูงใจมาจากนโยบายกระตุ้นการบริโภคและการลงทุนของจังหวัด และ
รัฐบาล ประกอบกับมาตรการจูงใจของสถาบันการเงิน ทาให้กระแสเงินในระบบธนาคารออกมาสู่ระบบเศรษฐกิจ
มากขึ้น (ปริมาณสินเชื่อเพื่อการลงทุน มีจานวน ๑๕๒,๒๙๙.๒๘ ล้านบาท จานวนรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ มีจานวน ๑ ๙๙๔ คัน)
หมายเหตุ : การลงทุนภาคเอกชนรวมข้อมูลด้านการเงิน

ดัชนีการค้าชายแดน (XM Index)
% YOY
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ดัชนีการค้าชายแดน

อัตราการเปลี่ยนแปลง ( YOY)

สถานการณ์ด้า นการค้า ชายแดน ในรอบ ๑๐ เดือนของปี ๒๕๕๕ (เดือ นมกราคม – ตุล าคม
๒๕๕๕) ขยายตัวร้อยละ ๗๘.๘๑ ชะลอตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกั นของปีก่อนที่ขยายตัวร้อยละ ๙๓๑.๒๘ มีมูลค่า
การค้ารวม ๕๕.๗๔๐ ล้านบาท โดยแยกเป็น มูลค่าการส่งออกรวม ๓๓.๘๐๐ ล้านบาท และมูลค่าการนาเข้ารวม
๒๑.๙๔๐ ล้านบาท ซึ่งสินค้าสาคัญที่มีการส่งออก ได้แก่ น้ามันดีเซล แทรกเตอร์ตีนตะขาบ รถกระบะบรรทุกเก่าใช้
แล้ว เครื่องดื่มM ๑๕๐/ฉลามขาว อิฐ ปลอกบ่อ เสา เณอร่าบอร์ด กระเบื้อง ปูนซิ เมนต์ หิน และเหล็กเส้น และ
สินค้านาเข้าผ่านด่านสิงขรในเดือนนี้ ได้แก่ โค-กระบือ เศษไม้ ไม้ไผ่ และหวาย

๕๑

ดัชนีการใช้จ่ายภาครัฐ (G Index)
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ดัชนีการใช้จ่ายภาครัฐ

อัตราการเปลี่ยนแปลง ( YOY)

ขณะที่ การใช้จ่ายภาครัฐ ในรอบ ๑๐ เดือนของปี ๒๕๕๕ (เดือนมกราคม – ตุลาคม ๒๕๕๕) หดตัว
ร้อยละ ๑๐.๓๕ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็นผลมาจาก พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจาปีมีผลบังคับใช้
ล่าช้า ทาให้ไม่สามารถดาเนินการได้ตามเป้า หมายที่ ครม.กาหนด ประกอบกับส่วนราชการมีนโยบายเร่งเบิก
จ่ายเงินในโครงการเงินช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ส่งผลให้การใช้จ่ายเงินปกติ
ต่ากว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน (การเบิกจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ งบประจา มีจานวน ๔,๔๔๓.๗๕๕ ล้าน
บาท งบลงทุน มีจานวน ๑,๕๓๔.๑๕๑ ล้านบาท)

จานวนผูป้ ระกันตน
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อัตราการเปลี่ยนแปลง ( YOY)

 สถานการณ์ด้านการจ้างงานภายในจังหวัด ในรอบ ๑๐ เดือนของปี ๒๕๕๕ (เดือนมกราคม –
ตุลาคม ๒๕๕๕) พิจารณาจาก จานวนแรงงานในระบบประกันสังคม ขยายตัวร้อยละ ๒๑.๕๙ เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน ตาแหน่งงานว่างลดลง ในขณะที่มีผู้สมัครงานใหม่จานวน ๓,๐๙๙ คน และในรอบ ๑๐ เดือน
ของปี ๒๕๕๕ มีผู้สมัครงานได้รับการบรรจุงานทั้งหมดจานวน ๒,๑๓๒ คน สัดส่วนการบรรจุงานต่อผู้สมัครงานใน
รอบ ๑๐ เดือนของปี ๒๕๕๕ ทรงตัวเมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน (จานวนแรงงานในระบบประกันสังคม มีจานวน ๖๗,๒๓๙ คน)
ที่มา : สานักงานคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๕๒

ข้อมูลสถานการณ์การผลิตสินค้าด้านเกษตรกรรม
สาขาเกษตรกรรม
ในภาพรวมการผลิตภาคการเกษตรลดลง เมื่อเทียบกับปีก่อน พิจารณาได้จากมูลค่าผลผลิต
พืชเศรษฐกิจที่สาคัญอย่างสับปะรดเนื่องจากประสบปัญหาภัยแล้งและเรื่องราคาที่ตกต่าในช่วงปลาย
ปี่ ส่วนมะพร้าวซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สาคัญอีกอย่างหนึ่งก็ประสบปัญหาภัยแล้งและ มีการระบาดของ
แมลงดาหนาม หนอนหัวดาและหนอนพาราซ่าส่งผลให้มูลค่าผลผลิตลดลง มูลค่าผลผลิตด้านปศุสัตว์
ได้แก่ โคเนื้อ สุกรและไก่เนื้อ เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาเนื่องมาจากเกษตรกรประสบปัญหาภัย
แล้งทาให้ต้องเปลี่ยนจากการปลูกพืชมาเป็นการเลี้ยงสัตว์แทน ส่วนในด้านการประมงมีการขยายตัว
เพิ่มขึ้นทั้งปริมาณและมูลค่าเมื่อเทียบกับช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยเฉพาะการเลี้ยงกุ้งขาวที่มี
ราคาสูงขึ้นทาให้มีมูลค่าผลิตเพิ่มสูงขึ้น
๑. ข้าวนาปี
การผลิ ต ตั้งแต่เดื อน มกราคม-ตุล าคม ๒๕๕๔ พื้ นที่ก ารปลู ก ๕๘,๔๕๕.๐๐ ไร่
ปริมาณผลผลิต ๑,๖๗๓.๕๕ ตัน ผลผลิตต่อไร่ ๖๒๓.๓๐ ก.ก./ไร่ โดยพื้นที่ปลูกลดลงจากปี ๒๕๕๓
ร้อยละ ๙.๗๘ ปริมาณผลผลิตลดลงจากปี ๒๕๕๓ ร้อยละ ๙๕.๙๙ ผลผลิตต่อไร่ลดลงจากปี ๒๕๕๓
ร้อยละ ๔.๙๐ อาเภอที่ปลูกมากที่สุดได้แก่ กุยบุรี สามร้อยยอด ทับสะแก บางสะพาน ปราณบุรี
เมืองฯ หัวหิน บางสะพานน้อย
๒. ข้าวนาปรัง
การผลิตตั้งแต่เดือน มกราคม – ตุลาคม ๒๕๕๔ พื้นที่การปลูก ๑๑,๕๔๙.๕๕ ไร่
ปริมาณผลผลิต ๘,๔๕๓.๒๑ ตัน ผลผลิตต่อไร่ ๗๓๑.๙๑ ก.ก./ไร่ โดยพื้นที่การปลูกลดลงจากปี
๒๕๕๓ ร้อยละ ๗๖.๒๑ ปริมาณผลผลิตลดลงจากปี ๒๕๕๓ ร้อยละ ๗๓.๔๖ เนื่องจากพื้นที่เพาะปลูก
ลดลง และเกิดปัญหาภัยแล้งส่งผลให้ปริมาณผลผลิตลดลง ส่วนผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑๑
อาเภอที่ปลูกมากที่สุด กุยบุรี สามร้อยยอด ปราณบุรี เมืองฯ ทับสะแก บางสะพาน
บางสะพาน
น้อย ส่วนอาเภอหัวหินไม่รายงานการเพาะปลูกข้าวนาปรัง
๓. สับปะรด
การผลิ ตตั้ งแต่ เดื อน มกราคม – ตุ ล าคม ๒๕๕๔ พื้ นที่ การปลู ก ๕๓๐,๓๙๐ ไร่
ปริมาณผลผลิต ๑,๒๓๕,๗๔๔.๑๙ ตัน ผลผลิตเฉลี่ย ๔,๒๒๒.๐๗ ก.ก./ไร่ โดยพื้นที่ลดลง ร้อยละ
๙.๓๘ ผลผลิตลดลงจากปี ๒๕๕๓ ร้อยละ ๑๙.๗๐ สาหรับผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ ร้อยละ ๙.๖๔ ส่วนราคา
ลดลงจากปี ๒๕๕๓ ร้อยละ ๘.๓๐ อาเภอที่ปลูกมาก ได้แก่ หัวหิน เมื อง สามร้อยยอด ปราณบุรี
กุยบุรี บางสะพาน บางสะพานน้อย
๔. อ้อย
การผลิตตั้งแต่เดือน มกราคม – ตุลาคม ๒๕๕๔ พื้นที่ปลูก ๘๔,๐๕๖ ไร่ ปริมาณ
ผลผลิต ๒๘๗,๕๙๓.๕๐ ตัน ผลผลิตต่อไร่ ๖,๘๑๘.๒๔ ก.ก./ไร่ โดยพื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๓
ร้อยละ ๕๙.๔๔ ปริมาณผลผลิตลดลง ร้อยละ ๖.๗๔ ผลผลิตต่อไร่ลดลงร้อยละ ๑๓.๙๖ เนื่องจาก
เกษตรกรได้ปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่นแทน เช่น ปาล์มน้ามัน ยางพารา และประสบปัญหาภัยแล้ง
ส่วนราคาผลผลิตจะเพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๓ ร้อยละ ๑๖.๓๐ อาเภอที่ปลูกมาก ได้แก่ หัวหิน ปราณ
บุรี เมืองฯ สามร้อยยอด กุยบุรี
๕. มะพร้าว

๕๓
การผลิตตั้งแต่เดือน มกราคม- ตุลาคม ๒๕๕๔ พื้นที่การปลูก ๔๖๘,๖๖๒ ไร่
ปริมาณผลผลิต ๒๗๙,๑๖๑.๐๔ ตัน ผลผลิตเฉลี่ย ๖๓๒.๐๔ ก.ก./ไร่ โดยพื้นที่การปลูกเพิ่มขึ้น ร้อยละ
๖.๒๔ ผลผลิตต่อไร่ลดลงจากปี ๒๕๕๓ ร้อยละ ๓๕.๗๖ เนื่องจาก มีการระบาดของแมลงศัตรูพืช
(แมลงดาหนาม และหนอนหัวดา) และประสบปัญหา ภัยแล้งต่อเนื่องกันมา ส่งผลให้ราคาเพิ่มขึ้น
จากปี ๒๕๕๓ ร้อยละ ๕๔.๕๙ อาเภอที่ปลูกมากได้แก่ กุยบุรี ปราณบุรี สามร้อยยอด บางสะพาน
ทับสะแก บางสะพานน้อย เมืองฯ หัวหิน
๗. ยางพารา
การผลิ ตตั้ งแต่ เดือ นมกราคม – ตุ ล าคม ๒๕๕๔ พื้ นที่ การปลู ก ๑๓๙,๙๕๕ ไร่
ปริมาณผลผลิต ๑๑,๑๘๘.๐๒ ตัน ผลผลิตเฉลี่ย ๑๘๐.๗๖ ก.ก./ไร่ โดยลดลงจากปี ๒๕๕๓ ร้อยละ
๒๐.๐๔ ส่วนพื้นที่ในการปลูกเพิ่มจากปี ๒๕๕๓ ร้อยละ ๑.๙๘ และผลผลิตต่อไร่ลดลงจากปี ๒๕๕๓
ร้อยละ ๑๙.๙๖ เนื่องจากปัญหาภัยแล้ง ส่วนราคาเพิ่มจากปี ๒๕๕๓ ร้อยละ ๒๔.๖๖ เนื่องจากมีความ
ต้องการใช้ยางพาราเพิ่มขึ้น อาเภอที่ปลูกมากได้แก่บางสะพาน บางสะพานน้อย เมืองฯ ทับสะแก หัวหิน ปราณบุรี
กุยบุรี สามร้อยยอด
๘. มะม่วง
การผลิ ต ตั้ ง แต่ เ ดื อ น มกราคม – ตุ ล าคม ๒๕๕๔ พื้ น ที่ ก ารปลู ก ๕๙,๕๐๘ ไร่
ปริมาณผลผลิต ๕๑,๓๘๕.๗๐ ตัน ผลผลิตต่อไร่ ๑,๐๕๕.๘๒ ก.ก./ไร่ โดยพื้นที่เพิ่มขึ้น จากปี ๒๕๕๓
ร้อยละ ๐.๖๔ ปริมาณผลผลิตลดลงร้อยละ ๑๒.๑๕ ผลผลิตต่อไร่ลดลงจากปี ๒๕๕๓ ร้อยละ ๑๙.๐๖
เนื่องมากจากประสบปัญหาภัยแล้ง อาเภอที่ปลูกมากได้แก่ สามร้อยยอด ปราณบุรี หัวหิน เมืองฯ
กุยบุรี ตามลาดับ

สาขาปศุสัตว์
๑.โคเนื้อ
ปริมาณผลผลิตโคเนื้อ ปี ๒๕๕๔ มีจานวน ๑๒๙,๕๙๒ ตัว ลดลงร้อยละ ๒.๓๓ จาก
ปีที่ผ่านมา ขณะที่ราคาผลผลิตโคเนื้อ อยู่ที่กิโลกรัมละ ๕๘.๓๘ เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๓ ร้อยละ ๓๗.๓๖
มูลค่าผลผลิตโคเนื้อมีจานวน ๒,๓๖๘,๕๗๐,๐๕๐ ล้านบาท โดยที่มูลค่าผลผลิตยังคงเท่ากับปี ๒๕๕๓
๒.กระบือ
ปริมาณผลผลิตกระบือ ปี ๒๕๕๔ มีจานวน ๑,๗๔๖ ตัว ลดลงร้อยละ ๗.๐๕ จากปี
๒๕๕๓ ขณะที่ราคาผลผลิตกระบืออยู่ที่กิโลกรัมละ ๔๗.๐๐ บาท เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๓ ร้อยละ ๒๕
มูลค่าผลผลิตกระบือมีจานวน ๓๖,๙๒๗,๙๐๐.๐๐ บาท ลดลงจากปี ๒๕๕๓ ร้อยละ ๒๔.๘๔ เมื่อ
เทียบกับปีทผี่ ่านมา
๓.แพะ
ปริมาณผลผลิตแพะ ปี ๒๕๕๔ มีจานวน ๓๑,๗๑๐ ตัว ลดลงจากปี ๒๕๕๓ ร้อยละ
๐.๗๕ ขณะที่ราคาผลผลิตแพะอยู่ที่กิโลกรัมละ ๑๒๑.๓๐ บาท เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๓ ร้อยละ ๖๔.๐๖
มูล ค่าผลผลิ ตแพะมีจ านวน ๑๑๕,๓๙๒,๖๙๐.๐๐ บาท เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๓ ร้อยละ ๒๐๓.๕๔
เนื่องจากมีการนาเข้าแพะเข้ามาเลี้ยงเพื่อเพิ่มมูลค่า

๕๔
๔.สุกร
ปริมาณผลผลิตสุกร ปี ๒๕๕๔ มีจานวน ๔๙,๔๓๔ ตัว เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๓ ร้อยละ
๑๐.๔๑ ขณะที่ราคาผลผลิ ตอยู่ที่กิโลกรัมละ ๖๒.๖๓ เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๓ ร้อยละ ๑๘.๑๖ มูลค่า
ผลผลิตมีจานวน ๓๐๙,๖๐๕,๑๔๒.๐๐ บาท เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๓ ร้อยละ ๓๐.๔๗
๕.โคนม
ปริมาณผลผลิตโคนม ปี ๒๕๕๔ มีจานวน ๒๙,๓๕๐ ตัว ลดลงจากปี ๒๕๕๓ ร้อยละ
๖.๖๗ ขณะที่ราคาผลผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ กิโลกรัมละ ๑๖.๕๐ บาท เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๓ ร้อยละ ๑๐.๗๓
มูลค่าผลผลิตโคนม มีจานวน ๗๙๔,๑๙๔,๕๐๐ บาท ลดลงจากปี ๒๕๕๓ ร้อยละ ๑๗.๘๖
๖.ไก่พื้นบ้าน
ปริมาณผลผลิตไก่พื้นบ้าน ปี ๒๕๕๔ มีจานวน ๓๐๒,๐๔๗ ตัว ลดลงจากปี ๒๕๕๓
ร้อยละ ๗.๓๓ ขณะที่ราคาผลผลิตเฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ ๗๕.๓๗ เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๓ ร้อยละ ๕.๔๑
มูลค่าผลผลิตไก่พื้นบ้าน มีจานวน ๖๑,๔๗๐,๓๔๐ บาท ลดลงจากปี ๒๕๕๓ ร้อยละ ๒.๓
๗.ไก่เนื้อ
ปริมาณผลผลิตไก่เนื้อ ปี ๒๕๕๔ มีจานวน ๘๕๘,๗๖๐ ตัว เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๓
ร้อยละ ๒๔.๖๗ ขณะที่ราคาผลผลิตเฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ ๔๘.๘๘ เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๓ ร้อยละ
๒๙.๗๕ มูลค่าผลผลิตไก่เนื้อมีจานวน ๘๓,๙๔๓,๘๘๗.๗๕ บาท เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๓ ร้อยละ ๖๑.๗๕
๘.ไก่ไข่
ปริมาณผลผลิตไก่ไข่ ปี ๒๕๕๔ มีจานวน ๑๕๖,๐๐๐ ตัว ลดลงจากปี ๒๕๕๓ ร้อย
ละ ๐.๙๖ ขณะที่ราคาผลผลิตไก่ไข่/ฟอง อยู่ที่ ๓.๒๔ บาท/ฟอง เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๓ ร้อยละ ๑๐.๕
มูลค่าผลผลิตไก่ไข่มีจานวน ๑๗๔,๗๕๙,๓๐๐ บาท เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๓ ร้อยละ ๔๗.๗๙
๙.เป็ดไข่
ปริมาณผลผลิตเป็ดไข่ ปี ๒๕๕๔ มีจานวน ๓๘,๔๙๔ ตัว ลดลงจากปี ๒๕๕๓ ร้อยละ
๒๐.๙๙ ขณะที่ราคาผลผลิตเป็ดไข่/ฟอง อยู่ที่ ๓.๘๒ บาท/ฟอง เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๓ ร้อยละ ๑๘.๗๕
มูลค่าผลผลิตเป็ดไข่ มีจานวน ๔๒,๙๔๘,๙๘๖.๖๐ ลดลงร้อยละ ๘.๑๓ จากปี ๒๕๕๓

สาขาประมง
ในรอบปี ๒๕๕๔ (มกราคม – พฤศจิกายน) การทาประมงทะเล ขยายตัวเพิ่มขึ้นทั้ง
ปริ มาณและมูล ค่าเมื่อเทีย บกับ ช่ว งเดียวกันของปีก่อน พิจารณาจาก ประมงทะเลพาณิช ย์ หรื อ
ปริมาณสัตว์น้าที่มาขึ้นที่ท่าขึ้นปลา โดยมีปริมาณ ๕๒,๓๓๐ ตัน ขยายตัวร้อยละ ๑๘.๖๕ ส่วนมูลค่า
มีจานวน ๘๙๕ ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ ๓๐.๙๕ เนื่องจากปริมาณการจับต่อเที่ยวเพิ่มขึ้น ส่วนราคา
สัตว์น้าเพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นโดยเฉพาะราคาน้ามัน ทาให้ราคาสัตว์น้าปรับตัว
ขึ้นตาม
สาหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า เกือบทั้งหมดเป็นการเลี้ยงกุ้งขาว ขยายตัวเพิ่มขึ้นทั้ง
ปริมาณและมูลค่าโดยมีปริมาณ ๓๕,๓๐๑ ตัน ขยายตัวร้อยละ ๔.๗๗ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี
ก่อน เป็นผลมาจากปริ มาณผลผลิตกุ้งทั่ว โลกลดลง แต่ไทยยังคงผลิตได้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
จังหวัดประจวบฯ ไม่ประสบปัญหาอุทกภัยเช่นเดียวกับจังหวัดอื่น ๆ ในส่วนของราคามีราคาเพิ่มขึ้น โดยกุ้ง
ขาวมีราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ ๑๒๙ บาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๙.๓๐
ที่มา : สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๕๕
ภาคอุตสาหกรรม
ในเดือนมกราคม ๒๕๕๔ การผลิตในสาขาอุตสาหกรรม ขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปีก่อน พิจารณาจาก ภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บจากธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิ ต และปริมาณการ
ใช้ไฟฟ้าในภาคอุตสาหกรรม เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๒๑.๘๕ และ ๖.๖๙ ตามลาดับเมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปีก่อน เป็นผลมาจากโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มกาลังการผลิต โดยพิจารณาจากมูลค่าการ
นาเข้าวัตถุดิบเพื่อการผลิตเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในภาคอุตสาหกรรมของอาเภอบาง
สะพาน ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของจังหวัดเพิ่มขึ้น สาหรับโรงงานอุตสาหกรรม
ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีจานวน ๖๑๒ โรง เพิ่มขึ้นร้อยละ ๔.๒๖ เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี
ก่อน จานวนแรงงานในภาคอุตสาหกรรม มีจานวน ๒๑,๘๖๘ คน
(ที่มา...สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
และสรรพากรพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์)
กราฟแสดงปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรมและอัตราการเปลี่ยนแปลง
% YOY

หน่วย ล้านกิโ ลวัตต์
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ที่มา : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
การบริการและการท่องเที่ยว
ในเดือนมกราคม ๒๕๕๔ สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยว ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
หดตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน พิจารณาจาก ภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บจากธุรกิจโรงแรม
และภัตตาคาร และปริมาณการใช้ไฟฟ้าของโรงแรม ลดลงร้อยละ ๑๐.๘๓ และ ๔.๐๔ ตามลาดับ
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากได้รับ ผลกระทบจากข่าวว่าจะเกิดสึนามิในฝั่งอ่าวไทย
ส่งผลให้ยอดการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัด รวมทั้งการท่องเที่ยวในจังหวัดอื่นๆ ของภาคใต้ซบ
เซา สอดคล้องกับการลดลงของปริมาณการใช้ไฟฟ้าของโรงแรมในอาเภอหัวหิน ปราณบุรี และอาเภอ
บางสะพาน ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญของจังหวัดทั้งสิ้น ขณะที่ ภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บจาก
ธุรกิจด้านการท่องเที่ยว เพิ่มขึ้นร้อยละ ๗.๔๑ เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน
(ที่มา...สรรพากรพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ )

๕๖
กราฟแสดงปริมาณการใช้ไฟฟ้าของโรงแรมและอัตราการเปลี่ยนแปลง
หน่วย : ล้า นกิโลวั ตต์
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ที่มา : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เศรษฐกิจด้านอุปสงค์
การอุปโภคบริโภค
ในเดือนมกราคม ๒๕๕๔ การอุปโภคบริโภค ของจังหวัดขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปีก่อน พิจารณาจาก ภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บจากธุรกิจค้าปลีก -ค้าส่ง และปริมาณการใช้ไฟฟ้า
ของครัวเรือน เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๗.๖๙ และ ๒.๔๐ ตามลาดับเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน
เป็นผลสืบเนื่องมาจากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจโดยรวม และราคาสินค้าในภาคเกษตร ที่สูงขึ้น ส่งผล
ให้ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นในการจับจ่ายใช้สอยเพิ่มมากขึ้น สอดคล้องกับดัชนีราคาผู้บริโภคที่เพิ่ม
สูงขึ้นร้อยละ ๒.๘๒ เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน สาหรับสินค้าที่มีราคาสูงหรือสินค้าคงทน
ประเภท จานวนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลจดทะเบียนใหม่ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๖๖.๘๘ เมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปีก่อน ขณะที่ รถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ ลดลงร้อยละ ๖.๒๘เมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปีก่อน
(ที่มา...สรรพากรพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ สานักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคจังหวัดประจวบคีรีขันธ์)

๕๗
กราฟแสดงภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บจากธุรกิจค้าปลีก–ค้าส่ง และอัตราการเปลี่ยนแปลง
% YOY

หน่วย:ล้า นบาท
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ที่มา : สานักงานสรรพากรพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
การลงทุนภาคเอกชน
ในเดือนมกราคม ๒๕๕๔ การลงทุนภาคเอกชน ภายในจังหวัดหดตัว เมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปีก่อน พิจารณาจาก การลงทุนด้านการก่อสร้าง ลดลงเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของ
ปีก่อน จากการลดลงของ พื้น ที่ขออนุญาตก่อสร้า งในเขตเทศบาล (๑๕ เทศบาล) ลดลงร้อยละ
๕๔.๒๖ เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นการลดลงของพื้นที่ขออนุญาตก่อสร้างประเภท
ที่อยู่ อาศัย อาคารพาณิชย์ และสิ่ ง ก่อสร้างอื่นๆ เนื่องจากภาวะการก่อสร้างยังอยู่ในสภาวะอิ่มตัว
หลังจากที่ขยายตัวสูงมากในช่วงปีก่อน ทุนจดทะเบียนธุรกิจนิติบุคคลใหม่ และจานวนธุรกิจนิติ
บุคคลที่ขอจดทะเบียนใหม่ ลดลงร้อยละ ๑๑.๕๗ และ ๑๐.๒๖ ตามลาดับเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปีก่อน ขณะที่ จานวนรถยนต์บรรทุกจดทะเบียนใหม่ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕๒.๖๖ เมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากมีแรงจูงใจจากมาตรการส่งเสริมการขายเป็นองค์ประกอบสาคัญ
(ที่ ม า...ส านั ก งานพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า จั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์ เทศบาลเมื อ งประจวบคี รี ขั น ธ์
เทศบาลเมืองหัวหิน และเทศบาลตาบล ๙ แห่ง)

๕๘
กราฟแสดงพื้นที่ขออนุญาตก่อสร้างในเขตเทศบาล และอัตราการเปลี่ยนแปลง
หน่วย : ตร.ม.
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ที่มา : เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ เทศบาลเมืองหัวหิน ทต.คลองวาฬ ทต.กม.5 ทต.กุยบุรี
ทต. ไร่ใหม่ ทต.ทับสะแก ทต.กาเนิดนพคุณ ทต.บ้านกรูด ทต.บางสะพานน้อย ทต.ปราณบุรี
ทต.ปากน้าปราณ ทต.ไร่เก่า ทต.หนองพลับ และ ทต.ร่อนทอง
การค้าระหว่างประเทศ
สถานการณ์ ด้ า นการค้ า ระหว่ า งประเทศ ในเดื อ นมกราคม ๒๕๕๔ มู ล ค่ า การค้ า รวม
๔,๕๕๓.๐๑๐ ล้านบาท ขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (เดือนมกราคม ๒๕๕๓ มูลค่า
การค้ารวม ๔,๐๐๕.๐๘๐ ล้านบาท) พิจารณาจาก มูลค่าการส่งออกผ่านด่านศุลกากร มีจานวน
๑๒๑.๓๕๐ ล้ านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๐.๕๕ เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (เดือนมกราคม
๒๕๕๓ มีจานวน ๑๐๐.๖๖๐ ล้านบาท) เป็นผลมาจากผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมเพิ่มกาลัง
การผลิตเพื่อรองรับความต้องการของตลาดที่เพิ่มขึ้น มูลค่าการนาเข้าผ่านด่านศุลกากร มีจานวน
๔,๔๓๑.๖๖๐ ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๓.๕๐ เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (เดือนมกราคม
๒๕๕๓ มีจานวน ๓,๙๐๔.๔๒๐ ล้านบาท) เป็นผลมากจากการแข็งค่าของเงินบาท (อัตราแลกเปลี่ยน
ณ เดือนมกราคม ๒๕๕๔ = ๓๑.๑๕ บาทต่อดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นร้อยละ ๖.๐๓ เมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปีก่อน) ทาให้ต้นทุนนาเข้าวัตถุดิบการผลิตในภาคอุตสาหกรรมลดลง เป็นแรงจูงใจ
ให้ผู้ประกอบการนาเข้าสินค้าทุนได้มากขึ้น ดุลการค้าในเดือนนี้ขาดดุลจานวน ๔,๓๑๐.๓๑๐ล้านบาท
ขาดดุ ลเพิ่มขึ้นจ านวน ๕๐๖.๕๕๐ ล้ านบาท เมื่อ เทียบกับเดื อนเดี ยวกัน ของปีก่อน (ที่ มา...ด่า น
ศุลกากรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์)
การจ้างงาน
ในเดือนมกราคม ๒๕๕๔ สถานการณ์ด้านการจ้างงานภายในจังหวัด หดตัวเมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้พิจารณาจาก จานวนแรงงานในระบบประกันสังคม มีจานวน ๕๒,๒๓๗ คน
ลดลงร้อยละ ๐.๒๕ เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน
ตาแหน่งงานว่าง ในเดือนมกราคม ๒๕๕๔ มีจานวน ๒๕๘ อัตรา ลดลงเมื่อเทียบกับเดือ น
เดียวกันของปีก่อน (เดือนมกราคม๒๕๕๓ ตาแหน่งงานว่าง ๓๑๖ อัตรา)ในขณะที่มีผู้สมัครงานใหม่
จานวน ๓๙๙ คน และในเดือนนี้มีผู้สมัครงานได้รับการบรรจุงานทั้งหมดจานวน ๒๐๒ คน ซึ่งแสดงถึง

๕๙
ปั ญหาด้านคุ ณสมบั ติ เงื่อนไขและความต้องการที่ ไม่ตรงกั นระหว่ างผู้ หางานกับนายจ้าง ส่ งผลให้
สัดส่วนการบรรจุงานต่อผู้สมัครงาน ในเดือนนี้อยู่ที่ร้อยละ ๕๐.๖๓ ลดลงเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปีก่อนร้อยละ ๕๖.๗๑ (เดือนมกราคม ๒๕๕๓ มีสัดส่วนร้อยละ ๑๑๖.๙๖) (ที่มา...สานักงาน
ประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และสานักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์)

๖๐
บทที่ ๔
ข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 ด้านการคมนาคม
 การคมนาคมทางบก
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีสภาพพื้นที่ยาวลงไปเชื่อมระหว่างภาคกลางกับภาคใต้ โดย
มีถนนเพชรเกษมเป็นเส้นทางการคมนาคมสายหลัก ทาให้การติดต่อระหว่างจังหวัดกับจังหวัด หรือกับ
อาเภอเป็นไปด้วยความสะดวก และเป็นทางผ่านของรถไฟและรถโดยสารหลายเส้นทางเข้าสู่ภาคใต้
มีเส้นทาง รถโดยสารประจาทาง แยกเป็น
- เส้นทางหมวด ๒ (ที่มีจุดเริ่มต้นที่กรุงเทพฯ จุดปลายทางอยู่ในเขตจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์) จานวน ๗ เส้นทาง
- เส้นทางหมวด ๓ (ระหว่างจังหวัด) จานวน ๕ เส้นทาง เส้นทางหมวด ๔ (ภายใน
เขตจังหวัด) จานวน ๖ เส้นทาง และเส้นทางรถขนาดเล็ก จานวน ๒ เส้นทาง รถโดยสารประจา
ทางและรถขนาดเล็กดังกล่าว ส่วนใหญ่จะมีการเดินรถบนถนนเพชรเกษม
รถยนต์ เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) เป็นเส้นทางสาย
หลักที่จะเดินทางสู่ภาคใต้ ซึ่งจะต้องผ่านจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีรถโดยสารประจาทางธรรมดา
และรถโดยสารประจาทางปรับอากาศให้บริการทั้งจากกรุงเทพฯ – ประจวบคีรีขันธ์
รถไฟ จากสถานีรถไฟหัวลาโพง – ประจวบฯ โดยขบวนรถเร็ว รถธรรมดา รถด่ วน
รถด่วนพิเศษรถดีเซลรางและสปริ้นเตอร์
 การคมนาคมทางอากาศ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีสนามบิน ๒ แห่ง
๑. สนามบินกองบิน ๕ กองพลบินที่ ๔ เป็นสนามบินของกองทัพอากาศ ตั้งอยู่
ชายทะเล บริเวณเขาล้อมหมวก และอ่าวมะนาว อาเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
๒. ท่าอากาศยานหัวหิน (สนามบินบ่อฝ้ายเดิม) เป็นสนามบินพาณิชย์ ตั้งอยู่ใน
อาเภอหัวหิน มีเครื่องบินของสายการบินโซล่าแอร์ ร่วมกับบริษัท เรือเร็วลมเจ้าพระยา จากัด ทา
การบินระหว่างกรุงเทพฯ หัวหิน ด้วยเครื่องบินเจ็ต ๒ เครื่องยนต์ ๑๙ ที่นั่ง โดยได้กาหนดเปิดการ
บินปฐมฤกษ์ เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๔
 การติดต่อสื่อสาร
โทรศัพท์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีศูนย์บริการลูกค้าในจังหวัด ๖ ศูนย์บริการ รับผิดชอบ ๘๖ชุมสาย ดังนี้
๑. ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที สาขาประจวบคีรีขันธ์ รับผิดชอบ ๑๑ ชุมสาย คือ
ประจวบคีรีขันธ์ คลองวาฬ คลองวาฬ ม.๕ คลองวาฬ ม.๖ คลองวาฬ ม.๙ อ่าวน้อย ม.11 อ่าวน้อย ม.๘
อ่าวน้อย ม.๙ (M) อ่าวน้อย ม.๑๖ ทางหวาย (M) โลตัสประจวบคีรีขันธ์ (M)
๒. ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที สาขาหัวหิน รับผิดชอบ ๒๘ ชุมสาย คือ
หัวหิน เขตโทรศัพท์หัวหิน หนองพลับ(หัวหิน) ฉัตรไชย สุขสบาย สมอโพรง ตะเกียบ ตะเกียบ วรบุระ(M)
เขตเทศบาล หนองแก(หัวนา) หนองแก(เขาเต่า) หินเหล็กไฟ หมู่ ๑ หินเหล็กไฟ หมู่ ๑ บ่อฝ้าย(เทศบาล)
บ่อฝ้าย ร.ร.เทศบาล (M) บ่อฝ้าย ๒ (M) บ่อฝ้าย ๓ สมอตัน (M) เขาพิท้กษ์ (M) หาดทรายใหญ่ ทับใต้ หมู่ ๑๓

๖๑
ห้วยสัตวใหญ่ ม.๑ ป่าเด็ง ม.๔ หนองเหียง (M) HUAHIN CITY (IP PHONE) ลาวัลเลย์ (M) หัวนา(พระพรหม) (M)
หัวนา(พุทธไชโย) (M) หัวหิน ซอย ๑๐๒ (M)
๓. ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที สาขาปราณบุรี รับผิดชอบ ๑๑ ชุมสาย คือ
ปราณบุรี ปากน้าปราณ หนองบัว วังยาววังก์พง ม.๒ ศิลาลอย ม.๔ สามร้อยยอด ม.๑ วังยาว ๒
หนองแขมน้อย ห้วยแสลงพันธ์
๔. ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที สาขากุยบุรี รับผิดชอบ ๑๓ ชุมสาย คือ
กุยบุรี สามร้อยยอด ศิลาลอย บ่อนอก ม.๖สามกระทาย ม.๓ หาดขาม หมู่ ๒ หาดขาม หมู่ ๔ หาดขาม หมู่ ๖
หาดขาม หมู่ ๗ ดอนยายหนู หมู่ ๑ ดอนยายหนู หมู่ ๒ เขาแดง หมู่ ๒ ศาลาลัย ม.๑
๕. ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที สาขาทับสะแก รับผิดชอบ ๑๐ ชุมสาย คือ
ทับสะแก บ้านกรูด วัดสมุททาราม (M) ห้วยยาง ม.๒ นาหูกวาง ม.๒ แสงอรุณ ม. ๔ เขาล้าน ม.๑๐
อ่างทอง ม.๓ ชัยเกษม ม.๕ ธงชัย ม.๘
๖. ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที สาขาบางสะพาน รับผิดชอบ ๑๓ ชุมสาย คือ
บางสะพาน บางสะพานน้อย แม่ราพึง ร่อนทอง ร่อนทอง ม.๙ ไชยราช คลองลอย พงศ์ประศาสน์ ม.๙
กาเนิดนพคุณ ม.๓ ธรรมรัตน์ (M) ทองมงคล ม.๓ ทรายทอง ทรายทอง ม.๕
ยอดการให้บริการโทรศัพท์ในปี ๒๕๕๓( ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม ๒๕๕๓) มีจานวนหมายเลขโทรศัพท์ให้
บริการจานวน ๓๙,๗๕๓ หมายเลข หมายเลขที่มีผู้เช่า ๒๙๑๓๖ หมายเลข คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๒๙ ของหมายเลข
ที่ให้บริการ แยกเป็น
ยอดการให้บริการโทรศัพท์ในปี ๒๕๕๓ ( ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม ๒๕๕๓)
มีจานวนหมายเลขโทรศัพท์ให้บริการจานวน ๓๙,๗๕๓ หมายเลข หมายเลขที่มีผู้เช่า ๒๙,๑๓๖ หมายเลข
คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๒๙ ของหมายเลขที่ให้บริการ แยกเป็น
จานวนหมายเลขราชการ
จานวน ๑,๗๘๔ หมายเลข คิดเป็นร้อยละ ๖.๒
จานวนหมายเลขบ้าน
จานวน ๒๐,๘๑๐ หมายเลข คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๔๒
จานวนหมายเลขธุรกิจ
จานวน ๔,๖๔๘ หมายเลข คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๙๕
จานวนหมายเลข TOT
จานวน ๕๖๑ หมายเลข คิดเป็นร้อยละ ๑.๙๓
จานวนหมายเลข สาธารณะ
จานวน ๑,๓๓๓ หมายเลข คิดเป็นร้อยละ ๔.๕๘
หมายเหตุ : ไม่รวมหมายเลขโทรศัพท์ของบริษัทร่วมการงาน (TT&T)
 การไฟฟ้า
ปริมาณไฟฟ้าฝ่ายผลิตที่จ่ายให้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีการใช้ไฟฟ้า ๖๐% ของ
การจ่ายกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลง และเก็บไว้เป็นปริมาณสารอง ๔๐% สาหรับความต้องการที่จะมี
การขยายตัวเพิ่มขึ้นในอนาคต การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีสถานีไฟฟ้าแรงสูงอยู่ในเขตจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ๔ สถานี คือ สถานีการไฟฟ้าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สถานีการไฟฟ้าอาเภอหัวหิน
สถานีการไฟฟ้าอาเภอปราณบุรี สถานีการไฟฟ้าอาเภอบางสะพาน และมีสานักงานการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค จานวน ๑ แห่ง ปี ๒๕๕๐ จากการสารวจจานวนครัวเรือนทั้งหมด จานวน ๖๒,๕๒๘
ครัวเรือน มีจานวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ จานวน ๖๐,๘๑๗ ครัวเรือน และจานวนครัวเรือนที่ไม่มี
ไฟฟ้าใช้ จานวน ๑,๗๖๕ ครัวเรือน

๖๒
 การประปา
มีการประปาในสังกัดการประปาส่วนภูมิภาคที่ ให้บริการชุมชนในจังหวัด มี ๔
แห่ง มีปริมาณการผลิตน้า รวม ๗๔๐,๓๖๘.๕๐ ลูกบาศก์เมตร สานักงานประปาประจวบคีรีขันธ์
แหล่งจ่ายประปา ๑ แห่ง ปริมาณการผลิต ๒๖๗,๔๑๐.๕๐ ลูกบาศก์เมตร
ส านั ก งานประปาปราณบุ รี แ หล่ ง จ่ า ยน้ าประปา ๑ แห่ ง ปริ ม าณการผลิ ต
๒๑๖,๒๑๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร
ส านั ก งานประปาบางสะพานแหล่ ง จ่ า ยน้ าประปา ๓ แห่ ง ปริ ม าณการผลิ ต
๙๖,๑๖๗.๐๐ ลูกบาศก์เมตร
ส านั ก งานประปากุ ย บุ รี แหล่ ง จ่ า ยน้ าประปา ๑ แห่ ง ปริ ม าณการผลิ ต
๑๖๐,๕๗๖.๐๐ ลูกบาศก์เมตร
 แหล่งกักเก็บน้า
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีอ่างเก็บน้าขนาดใหญ่และขนาดกลาง จานวน ๘ แห่ง ประกอบด้วย
๑. เขื่อนปราณบุรี
มีความจุที่ระดับเก็บกัก ๓๔๗.๐๐ล้านลูกบาศก์เมตร
๒. อ่างเก็บน้ายางชุม มีความจุที่ระดับเก็บกัก ๔๑.๑๐ ล้านลูกบาศก์เมตร
๓. อ่างเก็บน้าคลองบึง มีความจุที่ระดับเก็บกัก ๒๒.๒๐ ล้านลูกบาศก์เมตร
๔. อ่างเก็บน้าห้วยอ่างหิน มีความจุที่ระดับเก็บกัก ๒.๘๐ ล้านลูกบาศก์เมตร
๕. อ่างเก็บน้าคลองช่องลม มีความจุที่ระดับเก็บกัก ๕.๕๐ล้านลูกบาศก์เมตร
๖. อ่างเก็บน้าคลองกระจะ มีความจุที่ระดับเก็บกัก๑๐.๔๐ล้านลูกบาศก์เมตร
๗. อ่างเก็บน้าห้วยไทรงาม มีความจุที่ระดับเก็บกัก ๙.๕๐ล้านลูกบาศก์เมตร
๘. อ่างเก็บน้าวังเต็น
มีความจุที่ระดับเก็บกัก๑๑.๔๐ล้านลูกบาศก์เมตร

๖๓
บทที่ ๕
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 ข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติ
พื้นที่ป่าไม้ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ ๖,๓๖๗.๖๒ ตารางกิโลเมตร
หรือ ๓,๙๗๙,๗๖๒ไร่ และได้จาแนกพื้นที่ป่าไม้ออกเป็น ๓ ลักษณะ ดังนี้
๑. พื้นที่อนุรักษ์ตามกฎหมาย โดยประกาศพระราชกฤษฎีกา กาหนดพื้นที่ให้เป็น
อุทยานแห่งชาติ จานวน ๕ แห่ง และ ๑ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฯ รวมเนื้อที่ประมาณ ๑,๑๒๗,๓๗๘
ไร่ ซึ่งอยู่ในความควบคุมดูแลของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ดังนี้
๑.๑. อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ส่วนที่อยู่ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งอยู่
ท้องที่อาเภอหัวหิน เนื้อที่ประมาณ ๑๕๑,๐๗๘ ไร่
๑.๒ อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด อยู่ในเขตท้องที่ อาเภอสามร้อยยอด
และ อาเภอกุยบุรี เนื้อที่ประมาณ ๖๑,๓๐๐ ไร่
๑.๓ อุทยานแห่งชาติ กุยบุรี อยู่ในเขตท้องที่ อาเภอสามร้อยยอด อาเภอกุยบุรี
และ อาเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ เนื้อที่ประมาณ ๖๐๕,๖๒๕ ไร่
๑.๔ อุทยานแห่งชาติหาดวนกร อยู่ในเขตท้องที่ อาเภอเมือง ฯ และ อาเภอทับ
สะแก เนื้อที่ประมาณ ๒๓,๗๕๐ไร่
๑.๕. อุทยานแห่งชาติน้าตกห้วยยาง อยู่ในเขตท้องที่อาเภอทับสะแก และ
อาเภอ บางสะพาน เนื้อที่ประมาณ ๑๐๐,๖๒๕ ไร่
๑.๖. เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า เสด็จในกรม กรมหลวงชุมพร ด้านทิศเหนือ . ส่วนที่อยู่
ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อยู่ ในเขตท้องที่ อาเภอบางสะพาน และ อาเภอบางสะพานน้อย
เนื้อที่ประมาณ ๑๘๕,๐๐๐ ไร่
๒. พื้นที่อนุรักษ์เพิ่มเติม โดยประกาศจัดตั้งวนอุทยาน จานวน ๖ แห่ง
เนื้อที่ประมาณ ๑๐,๑๓๘ ไร่ ซึ่งอยู่ในความควบคุมดูแลของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์
พืช ดังนี้
๒.๑.วนอุทยานปราณบุรี ตั้งอยู่ท้องที่ อาเภอปราณบุรี เนื้อที่ประมาณ ๗๐๐ ไร่
๒.๒.วนอุทยานท้าวโกษา ตั้งอยู่ท้องที่ อาเภอปราณบุรี เนื้อที่ประมาณ ๑๘๘ ไร่
๒.๓.
วนอุทยานตาม่องล่าย ตั้งอยู่ท้องที่อาเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ เนื้อที่ ๘๖๒ไร่
๒.๔ วนอุทยานห้วยน้าซับ ตั้งอยู่ท้องที่อาเภอบางสะพาน เนื้อที่ประมาณ ๒,๗๐๕ ไร่
๒.๕ วนอุทยานป่ากลางอ่าว ตั้งอยู่ท้องที่ อาเภอบางสะพาน เนื้อที่ประมาณ ๑,๒๐๐ ไร่
๒.๖.วนอุทยานแม่ราพึง ตั้งอยู่ท้องที่ อาเภอบางสะพาน เนื้อที่ประมาณ ๔,๔๘๓ ไร่
๓. พืน้ ที่ป่าสงวนแห่งชาติ โดยการออกกฎกระทรวงประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติ
จานวน ๒๐ ป่า เนื้อที่ประมาณ ๑,๗๕๘,๕๕๗ไร่ แต่พื้นที่ดังกล่าว บางส่วนได้นาไปออกพระราช
กฤษฎีกาจัดตั้งอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และประกาศจัดตั้งวนอุทยาน รวมทั้ง ได้มอบ
ให้สานักงานปฏิรูปที่ดิน นาไปปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ทาให้เหลือพื้นที่ที่ยังคงสภาพเป็นป่า
สงวนแห่งชาติ จานวนเนื้อที่ประมาณ ๕๗๐,๙๗๒ ไร่ ซึ่งอยู่ในความควบคุมดูแลของกรมป่าไม้ รวม
พื้นที่ป่าไม้ทั้งหมดทั้ง ๓ ลักษณะ เนื้อที่ประมาณ ๑,๗๐๘๔๘๘ ไร่ คิดเป็น ๔๒.๙๒ เปอร์เซ็นต์
ของพื้นที่ทั้งจังหวัด

๖๔
๒. หน่วยงานรับผิดชอบดูแลพื้นที่
๒.๑ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้มอบให้สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์
ที่ ๓ (บ้านโป่ง) จังหวัดราชบุรี เป็นผู้ควบคุมดูแลพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และ
วนอุทยาน
๒.๒ กรมป่าไม้ ได้มอบให้สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี) จังหวัด
ราชบุรี เป็นหน่วยงานควบคุมดูแลพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.
๒๔๘๔ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้จัดตั้งหน่วยป้องกันรักษาป่า จานวน ๗ หน่วย ดังนี้
๑. หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ปข ๑ (โป่งคา) รับผิดชอบท้องที่อาเภอบางสะพาน
๒. หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ปข ๓ (อ่างทอง) รับผิดชอบท้องที่อาเภอทับสะแก
และ บางสะพานบางส่วน
๓. หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ปข ๔ (ห้วยทราย) รับผิดชอบท้องที่อาเภอเมือง
ประจวบฯ
๔. หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ปข ๗ (คอกอ้ายเผือก) รับผิดชอบท้องที่อาเภอบางสะพาน
น้อย
๕. หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ปข ๘ (ย่านซื่อ) รับผิดชอบท้องที่อาเภอกุยบุรี และ
อาเภอสามร้อยยอด
๖. หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ปข ๙ (หนองยิงหมี) รับผิดชอบท้องที่อาเภอปราณบุรี
และ อาเภอหัวหิน
โดยมีหน่วยงานของจังหวัดที่รับผิดชอบประสานงานคือสานักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๓. สถานการณ์ป่าไม้ที่ผ่านมา
จากสถิติคดีที่ได้รับรายงานจากการตรวจยึดจับกุมพื้นที่ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติ
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตป่ าสงวนแห่งชาติ และพื้นที่ป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๘
ปรากฏว่า
๓.๑ ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ได้มีการจับกุมดาเนินคดีเกี่ยวกับการบุกรุกตัดไม้ทาลายป่า
จานวน ๑๖๗ คดี จานวนพื้นที่ที่ถูกบุกรุก ประมาณ ๑,๙๖๙ ไร่ ส่วนใหญ่เป็นในเขตป่าสงวน
แห่งชาติ ทับสะแก และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า อุทยานเสด็จในกรม กรมหลวงชุมพรด้านทิศเหนือ
ท้องที่อาเภอบางสะพาน และอาเภอบางสะพานน้อย ซึ่งเกิดจากการบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อครอบครอง
พื้นที่ทาเกษตรกรรมปลูกยางพารา โดยกลุ่มนายทุนผู้มีอิทธิพลอยู่เบื้องหลัง และการขยายที่ดินทากิน
ของราษฎร ในพื้นที่และจากที่อื่น
๓.๒ ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้มีการจับกุมดาเนินคดีเกี่ยวกับการบุกรุกตัดไม้ทาลายป่า
จานวน ๒๑๕ คดี จานวนพื้นที่ที่ถูกบุกรุก ประมาณ ๑,๔๙๐ไร่ ส่วนใหญ่เป็นในเขตป่าสงวน
แห่งชาติ ทับสะแก และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า อุทยานเสด็จในกรม กรมหลวงชุมพรด้านทิศเหนือ
ท้องที่อาเภอบางสะพาน และอาเภอบางสะพานน้อย ซึ่งเกิดจากการบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อครอบครอง
พื้นที่ทาเกษตรกรรมปลูกยางพารา โดยกลุ่มนายทุนผู้มีอิทธิพลอยู่เบื้องหลัง และการขยายที่ดินทากิน
ของราษฎร ในพื้นที่และจากที่อื่น

๖๕
๔. สถานการณ์ป่าไม้ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓
สถานการณ์ป่าไม้ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ พบว่าสถานการณ์การบุกรุกทาลายทรัพยากร
ป่าไม้รุนแรงในพื้นที่ ป่าสงวนแห่งชาติ ทับสะแก และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า อุทยานเสด็จในกรม กรม
หลวงชุมพรด้านทิศเหนือ ท้องที่อาเภอบางสะพาน และอาเภอบางสะพานน้อย ซึ่งเกิดจากการบุก
รุ ก พื้ น ที่ ป่ า เพื่ อ ครอบครองพื้ น ที่ ท าเกษตรกรรมปลู ก ยางพารา โดยกลุ่ ม นายทุ น ผู้ มี อิ ท ธิ พ ลอยู่
เบื้องหลัง และการขยายที่ดินทากินของราษฎร ในพื้นที่และจากที่อื่น และจากการรวบรวมสถิติคดี
ปรากฏว่าได้มีการจับกุมดาเนินคดีเกี่ยวกับการบุกรุกตัดไม้ทาลายป่า จานวน ๑๓๒ คดี จานวน
พื้นที่ที่ถูกบุกรุก ประมาณ ๙๘๕ ไร่
๕. นโยบายและมาตรการของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๕.๑ ด้านการป้องกันปราบปรามและยับยั้งการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้
(๑) จังหวัดได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้
ทาลายป่าประจาจังหวัดฯ เพื่ออานวยการ บูรณาการ ประสานกากับดูแล ตรวจสอบติดตามการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามนโยบายของจังหวัดฯ ซึ่งตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ.
๒๕๕๒ จนถึงปัจจุบันได้มีการประชุมปรึกษาหารือ จานวน ๘
ครั้ง คือ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๖
พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๒ ครั้งที่ ๓ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
ครั้งที่ ๔ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๓ ครั้งที่ ๕ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ครั้งที่ ๖ วันที่ ๘
กันยายน ๒๕๕๓ ครั้งที่ ๗ วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ และครั้งที่ ๘ วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๔
(๒) จังหวัดฯได้แต่งตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้
ทาลายป่าประจาอาเภอ (ศปป.อ.) โดยมีนายอาเภอเป็นผู้อานวยการศูนย์ฯ และหน่วยงานผู้ปฏิบัติ
ในพื้นที่ทุกหน่วยงานเป็นคณะทางาน ฯ
๕.๒ ด้านการบูรณาการการปฏิบัติ
กอ.รมน.จว.ปข. โดยผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้บูรณาการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลรักษาพื้นที่ป่าไม้ มิให้ป่าถูกบุกรุกเพิ่มเติม ฟื้นฟูป่าให้กลับคืนสู่
สภาพป่ ามากโดยการจั ดตั้งศูน ย์ ป ฏิบั ติการร่ว มป้องกันและแก้ไขปัญหาการบุกรุกป่าและทาลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ ที่สานักงานบริหารยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัด ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดฯ โดยมี
ผอ.รมน.จว.ปข. เป็นผู้อานวยการศูนย์ฯ มีหน่วยงานราชการทั้งฝ่ายพลเรือนฝ่ายปกครอง ป่าไม้
ทหาร และตารวจ เป็นคณะทางาน และมีสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฯ
เป็นเลขานุการ ร่วมกันบูรณาการหน่วยกาลังต่างๆในพื้นที่ปฏิบัติภารกิจให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
ชัดเจน โดยมีมาตรการดาเนินการ ดังนี้
๑. การยับยั้ง
โดยการบังคับใช้กฎหมายต่อผู้บุกรุกและเร่งรัดคดี กดดันนายทุนผู้มีอิทธิพลด้วย
มาตรการทางกฎหมาย รวมทั้งสารวจรวบรวมข้อมูลการบุกรุกเพื่อนาไปสู่การยึดคืน
เป็นการ
ปฏิบัติการร่วมทั้งภาคพื้นดินและทางอากาศ
๑.๑ ภาคพื้นดิน ประกอบด้วยหน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก ,ตชด.ที่ ๑๔ , บก.อส.
จังหวัดฯ หน่วยป้องกันรักษาป่า , หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ , เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า , กานัน และ
ผู้ใหญ่บ้าน

๖๖
๑.๒ ทางอากาศ โดยการบินสารวจของกองบิน ๕ อากาศยานเฮลิคอปเตอร์บิน
ตรวจสภาพป่า ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และชุดลาดตระเวนร่มบินพารา
มอเตอร์ ของ บก.อส.จังหวัดฯ ร่วมยุทธการ
๒ การยึดคืน
โดยการตรวจสอบพื้นที่คดีบุกรุกใหม่ ที่ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์การพิสูจน์สิทธิ์ เพื่อยึด
พื้นที่คืนจากนายทุนโดยการดาเนินการตามมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๐๗ ซึ่งได้ดาเนินการบ้างแล้วท้องที่อาเภอบางสะพานและทับสะแก
๓. การฟื้นฟู
โดยการปลูกป่าทดแทนในพื้นที่ยึดคืน และสร้างแนวเขตพื้นที่ป่าให้ชัดเจน โดยขอ
ความร่วมมือชุมชนในพื้นที่ร่วมปลูกป่าและร่วมกันดูแล เช่นที่อาเภอบางสะพาน โดยมีหน่วยงานป่า
ไม้สนับสนุนกล้าไม้
๔. การดูแล
โดยการประชาสัมพันธ์เชิงรุกอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเข้าใจและปลูกจิตสานึก
กับราษฎรอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน
ผลการปฏิบัติงานปี พ.ศ. ๒๕๕๓
เรื่องสถิติคดี จากการเปรียบเทียบสถิติคดี ในปี พศ. ๒๕๕๓ กับ ช่วงระยะเวลาที่ผ่าน
มาปรากฏว่าจานวนสถิติคดีลดลง จานวนพื้นที่ถูกบุกรุกลดน้อยลง ซึ่งผลมาจากกาบูรณาการการ
ปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทั้งจังหวัด ประกอบด้วย หน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก ,ตชด.ที่ 14 ,
บก.อส.จังหวัดฯ หน่วยป้องกันรักษาป่า , เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ , เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า , กานัน
และผู้ใหญ่บ้าน สามารถยับยั้งการบุกรุกทาลายทรัพยากรป่าไม้ในเขตท้องที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้
๑. เรื่องการยึดคืน จากการตรวจสอบพื้นที่คดีบุกรุกใหม่ ที่ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์การ
พิสูจน์สิทธิ์ เพื่อยึดพื้นที่คืนจากนายทุน โดยการดาเนินการตามมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติป่า
สงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ จังหวัดโดยอาเภอท้องที่ได้ดาเนินการได้บางส่วน แต่สาหรับพื้นที่ยึดคืน
ตามคดีจับกุมตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ อยู่ระหว่างการตรวจสอบเร่งรัดคดีของสานักจัดการทรัพยากรป่า
ไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี) และสานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ (บ้านโป่ง) เพื่อให้ได้ข้อมูลว่า
๑.๑ คดีการตรวจยึดจับกุมที่ไม่พบตัวผู้กระทาผิด ที่อัยการจังหวัดงดการสอบสวน มี
จานวนเท่าไหร่ เนื้อที่ที่เป็นของรัฐที่ยึดคืนจานวนเท่าไหร่ เพื่อจะได้นามาปลูกป่าฟื้นฟูต่อไป
๑.๒ คดีการตรวจยึดจับกุมที่พบตัวผู้กระทาผิด และศาลตัดสินสิ้นสุดให้ผู้บุกรุกและ
บริวารออกจากพื้นที่มีจานวนเท่าไหร่ เนื้อที่ที่เป็นของรัฐที่ยึดคืนจานวนเท่าไหร่ เพื่อจะได้นามาปลูกป่า
ฟื้นฟูต่อไป
๑.๓ สาหรับพื้นที่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า อุทยานเสด็จในกรม กรมหลวงชุมพรด้าน
ทิศเหนือ อยู่ระหว่างการตรวจสอบพิสูจน์สิทธิ์ เพื่อนาพื้นที่มีร่องรอยการทาประโยชน์ แต่ไม่มีผู้นา
ตรวจสอบพิสูจน์สิทธิ์ กลับคืนเพื่อจะได้นามาปลูกป่าฟื้นฟูต่อไป

๖๗
๒.การฟื้นฟู
ในส่วนพื้นที่ที่ได้มีการยึดคืนตามมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๐๗ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และอาเภอท้องที่ร่วมกับเจ้าหน้าทีฝ่ายป่าไม้ ได้ร่วมกัน
ดาเนินการปลูกป่าฟื้นฟูพร้อมทั้งมอบหมายองค์กรท้องถิ่นร่วมกันดูแลเรียบร้อยแล้ว
๓. สถานการณ์ป่าไม้ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔
จากผลของการสารวจเพื่อยึดพื้นที่กลับคืน จะทาให้มีพื้นที่ปลูกป่าฟื้นฟูในแต่ละ
อาเภอจานวนมากขึ้น ประกอบกับจังหวัดมีมาตรการสกัดยับยั้งการบุกรุกทาลายทรัพยากรป่าไม้
อย่างได้ผล จาทาให้พื้นที่ป่าไม้ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีมากขึ้น
เนื้อที่ป่าสงวนแห่งชาติ ในเขตท้องที่จงั หวัดประจวบคีรีขันธ์
ลาดับ
ที่

ชื่อป่าสงวน
แห่งชาติ

ตาบล

๑

ป่ากุยบุรี

เขาจ้าว

ปราณบุรี

ศิลาลอย
,ศาลาลัยไร่
เก่า,ไร่ใหม่
สามกระทาย,
หาดขาม
บ่อนอก,เกาะ
หลัก,อ่าวน้อย
คลองวาฬ
ปากน้าปราณ

สามร้อยยอด

สามร้อยยอด

สามร้อยยอด

๒

ที่ตั้ง
อาเภอ

เนื้อที่คงเหลือ
(ไร่)

๙๗,๓๘๑

เนื้อที่
เนื้อที่ประกาศ
ประกาศ เป็นวนอุทยาน(ไร่)
อุทยานฯ/
เขตรักษา
พันธุ์สัตว์
ป่า(ไร่)
๖๐๕,๖๒๕ -

๑,๙๘๔

-

-

๗๐๐

๑,๒๘๔

๕๕๐

-

๕๕๐

-

-

๓,๖๖๓

๒,๒๔๘

-

-

๑,๔๑๕

๘๑๘

๘๑๘

-

-

-

๒,๐๕๖

๑,๐๑๑

-

-

๑,๐๔๕

๑,๔๕๕

-

-

-

๑,๔๕๕

๑,๑๘๓

๙๓

-

-

๑,๐๙๐

๒,๕๒๕

-

-

-

๒,๕๒๕

๑,๑๑๐

-

-

-

๑,๑๑๐

๗๘๗

-

-

-

๗๘๗

๘๖๒

-

-

๘๖๒

-

ปีที่ประกาศ
กฎกระทรวง

เนื้อที่
ประกาศตาม
กฏกระทรวง
(ไร่)

เนื้อที่
สปก.
ประกาศ
พรฎ.(ไร่)

ฉบับที่ ๓๒๕/
๒๕๑๑

๙๑๕,๖๒๕

ฉบับที่ ๒๒๒/
๒๕๑๐
ฉบับที่ ๑๑๑๒/
๒๕๒๘
ฉบับที่/๑๐๘๔/
๒๕๒๗
ฉบับที่ ๑๑/
๒๕๐๗
ฉบับที่ ๑๐๗๖/
๒๕๒๗
ฉบับที่ ๑๑๒๕/
๒๕๒๘
ฉบับที่ ๑๑๑๓/
๒๕๒๘
ฉบับที่ ๙๒๓/
๒๕๒๓
ฉบับที่๑๑๔๑/
๒๕๒๘
ฉบับที่ ๓๐๐/
๒๕๑๑
ฉบับที่ ๖๗๐/
๒๕๑๗

๒๑๒,๖๑๙

กุยบุรี
เมืองประจวบฯ
เมืองประจวบฯ
ปราณบุรี

๓

ป่าคลองเก่าและป่า
คลองคอย
ป่าเลนบางปู

๔

ป่าเขาเขียว

หนองตาแต้ม

ปราณบุรี

๕

ป่าดอนเต็งรัง

หนองตาแต้ม

ปราณบุรี

๖

ป่าเขาถ้าพยอม

ศิลาลอย

สามร้อยยอด

๗

ศิลาลอย

สามร้อยยอด

๘

ป่าเขาน้อยห้วยตา
มา
ป่าเขาน้อย

สามกระทาย

กุยบุรี

๙

ป่าเขาทุ่งมะเม่า

อ่าวน้อย

เมืองประจวบฯ

๑๐

ป่าทุ่งกระต่ายขัง

อ่าวน้อย

เมืองประจวบฯ

๑๑

ป่าคลองวาฬ

คลองวาฬ

เมืองประจวบฯ

๑๒

ป่าเขาตาม่องล่าย

อ่าวน้อย

เมืองประจวบฯ

๖๘

ลาดับที่

ที่ตั้ง

เนื้อที่ป่าสงวนแห่งชาติ ในเขตท้องที่จงั หวัดประจวบคีรีขันธ์
ปีที่ประกาศ
เนื้อที่ประกาศ เนื้อที่ สปก.
กฎกระทรวง
ตาม
ประกาศ
อาเภอ
กฏกระทรวง
พรฎ.(ไร่)
(ไร่)
ฉบับที่ ๑๔๘/
๒๕๐๕

๑๓,๔๙๐

-

๑๓,๔๙๐

ห้วยยาง

เมือง
ประจวบคีรีขันธ์
ทับสะแก

ป่าคลองแม่ราพึง

แม่ราพึง

บางสะพาน

๔,๕๕๐

-

-

๔,๔๘๓

๖๗

๑๕

ป่ากลางอ่าว

แม่ราพึง

บางสะพาน

ฉบับที่ ๑๖๕/
๒๕๐๙
พ.ศ.๒๔๙๒

๑,๒๐๐

-

-

๑,๒๐๐

-

๑๖

ป่าเขากลอย

ทรายทอง

บางสะพานน้อย

๕,๐๕๐

๕,๐๕๐

-

-

-

๑๗

ป่าเขาสีเสียด

กาเนิดนพคุณ

บางสะพาน

๒๓๗

๒๓๗

-

-

-

๑๘

ป่าทับสะแก

ทับสะแก

๒๐๐,๗๕๐

๖๓,๕๕๗

๑๐๐,๖๒๕

๑๙

ป่าพุน้าเค็ม

ฉบับที่ ๑๘๑/
๒๕๐๖

๖๑,๑๖๒

๓,๗๑๐

-

๒,๗๐๕

๕๔,๗๔๗

๒๐

ป่าเขาไชยราชและ
ป่าคลองกรูด

ห้วยยาง,เขาล้าน,
แสงอรุณ นาหูกวาง,
อ่างทอง
พงศ์ประศาสน์,
ทองมงคล บางสะพาน
ปากแพรก ช้างแรก
ชัยเกษม, ธงชัย,
ร่อนทอง,กาเนิดนพคุณ
ช้างแรก, ไชยราช

ฉบับที่ ๑๕/
๒๕๐๑
ฉบับที่ ๖๔๘/
๒๕๑๗
ฉบับที่ ๑๙/
๒๕๐๗

ฉบับที่ ๒๘/
๒๕๐๗

๕๓๙,๕๐๐

๙๘,๒๔๐

๑๘๕,๐๐๐

-

๒๕๖,๒๖๐

๑,๗๕๘,๕๕๗

๒๗๒,๓๔๕

๙๐๕,๒๙๐

๙,๙๕๐

๕๗๐,๙๗๒

ตาบล

ป่าวังด้วนและ

ห้วยทราย

ป่าห้วยยาง
๑๔

บางสะพาน
บางสะพานน้อย
บางสะพานน้อย
บางสะพาน
บางสะพาน
บางสะพานน้อย

รวมเนื้อที่

เนื้อที่ประกาศ
อุทยานฯ/
เขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่า(ไร่)

เนื้อที่คงเหลือ
(ไร่)

เนื้อที่
ประกาศ
เป็นวน
อุทยาน
(ไร่)
-

๑๓

ชื่อป่าสงวน
แห่งชาติ

-

๓๖,๕๖๘

รายชื่ออุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ในเขตท้องที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
รวมเนื้อที่ จานวน ๑,๑๒๗,๓๒๘ ไร่
ลาดับ
ที่
๑
๒

รายชื่อ

ท้องที่
ตาบล

อุทยานแห่งชาติ แก่ง
หนองพลับ ,ห้วยสัตว์ใหญ่
กระจาน
อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อย ศิลาลอย,ศาลาลัย,ไร่เก่า,ไร่
ยอด
ใหม่, สามร้อยยอด
สามกระทาย ,ดอนยายหนู
,เขาแดง

เนื้อที่
อาเภอ

ปีที่ประกาศ พรฎ

จังหวัด

หัวหิน

ประจวบคีรีขันธ์

๑๕๑,๐๗๘ไร่

พ.ศ. ๒๕๒๗

สามร้อยยอด

ประจวบคีรีขันธ์

๖๑,๓๐๐ ไร่

พ.ศ.๒๕๐๙ และ
พ.ศ.๒๕๒๕

กุยบุรี

๖๙
๓

๔

อุทยานแห่งชาติป่ากุยบุรี

อุทยานแห่งชาติหาดวนกร

เขาจ้าว

ปราณบุรี

ประจวบคีรีขันธ์

๖๐๕,๖๒๕ ไร่ พ.ศ.๒๕๔๒

ศิลาลอย,ศาลาลัยไร่เก่า,ไร่
ใหม่
สามกระทาย,หาดขาม

สามร้อยยอด

บ่อนอก,เกาะหลัก,อ่าวน้อย,
คลองวาฬ
ห้วยทราย

เมือง
ประจวบคีรีขันธ์
เมือง
ประจวบคีรีขันธ์,
ทับสะแก

ประจวบคีรีขันธ์

๒๓,๗๕๐ ไร่

ห้วยยาง แสงอรุณ
เขาล้าน
นาหูกวาง อ่างทอง

ทับสะแก

ประจวบคีรีขันธ์

๑๐๐,๖๒๕ ไร่ พ.ศ.๒๕๓๔

ชัยเกษม

บางสะพาน

ร่อนทอง, ทองมงคล

บางสะพาน

ประจวบคีรีขันธ์

๑๘๕,๐๐๐ ไร่ พ.ศ.๒๕๓๗

ช้างแรก, ไชยราช

บางสะพานน้อย

ห้วยยาง
๕

๖

อุทยานแห่งชาติน้าตกห้วย
ยาง

เขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่า เสด็จ
ในกรม
กรมหลวงชุมพรฯด้านทิศ
เหนือ

กุยบุรี

ทับสะแก

รายชื่อวนอุทยานในเขตท้องที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ที่ตั้ง
เนื้อที่
(ไร่)
ตาบล
อาเภอ

ลาดับที่ รายชื่อ

พ.ศ.๒๕๓๕

หมายเหตุ

๑

วนอุทยานปราณบุรี

ปากน้าปราณ

ปราณบุรี

๗๐๐

ประกาศทับป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองเก่าและคลองคอย

๒

วนอุทยานท้าวโกษา ปากน้าปราณ

ปราณบุรี

๑๘๘

เป็นพื้นที่ป่าตามมาตรา ๔ แห่ง พ.ร.บ.ป่าไม้ ๒๔๘๔

๓

วนอุทยานเขาตาม่
องล่าย
วนอุทยานห้วยน้า
ซับ
วนอุทยานป่ากลาง
อ่าว
วนอุทยานแม่ราพึง

๘๖๒

ประกาศทับป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาตาม่องล่าย

ทองมงคล

เมือง
ประจวบคีรีขันธ์
บางสะพาน

๒,๗๐๕

ประกาศทับป่าสงวนแห่งชาติป่าพุน้าเค็ม

แม่ราพึง

บางสะพาน

๑,๒๐๐

ประกาศทับป่าสงวนแห่งชาติป่ากลางอ่าว

แม่ราพึง

บางสะพาน

4,483

ประกาศทับป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองแม่ราพึง

รวมเนื้อที่

๑๐,๑๓๘

๔
๕
6

อ่าวน้อย

(ที่มา : สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔)

๗๐
สิ่งแวดล้อม คุณภาพน้าในแหล่งน้าธรรมชาติ
สานักงานสิ่งแวดล้อมภาค ๘ ราชบุรี ส่งผลการตรวจติดตามคุณภาพน้า ลุ่มน้า
ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตะวันตก ปี ๒๕๔๙ - ๒๕๕๒ คุณภาพน้าแม่น้าปราณบุรีในปี ๒๕๔๙ จัดอยู่ใน
ประเภท ๔ – ๕ มีความเสื่อมโทรมจาเป็นต้องได้รับการปรับปรุงดูแลอย่างเร่งด่ วนสามารถใช้เพื่อการ
คมนาคม และอุตสาหกรรมได้ ในปี ๒๕๕๐ เก็บตัวอย่างในฤดูร้อน(เดือนเมษายน) คุณภาพน้าต่า –
ต่ามาก ส่วนในฤดูฝน(กันยายน)และฤดูหนาว(ธันวาคม) คุณภาพน้าอยู่ในขั้นพอใช้สามารถนาไปใช้
เพื่อการเกษตรได้ ในปี ๒๕๕๑ กรมขนส่งทางน้าและพาณิชย์นาวี มีงบประมาณขุดลอกแม่น้าปราณ
ในเดือนมิถุนายน – สิงหาคม พบว่าคุณภาพน้าในฤดูร้อน(เมษายน) จัดอยู่ในประเภทที่ ๔ ใช้เพื่อ
การอุตสาหกรรมได้ ส่วนในฤดูฝน(กันยายน) คุณภาพน้าจัดอยู่ในประเภท พอใช้ – ต่า สามารถใช้
เพื่อการเกษตรและการอุตสาหกรรมได้ ในฤดูหนาว(ธันวาคม) คุณภาพน้าอยู่ในประเภทดี – เสื่อม
โทรม โดยพบว่าจากเขื่อนปราณ จนถึงโรงสูบน้าเพื่อการประปามีคุณภาพน้าดี แต่เมื่อผ่านชุมชน
ขนาดใหญ่ ถึงบริเวณถนนเพชรเกษมคุณภาพน้าต่า และเสื่อมโทรมถึงบริเวณพื้นที่การเกษตรกรรม
บริเวณสะพานบ้านนาห้วยแล้วมีการปรับสภาพขึ้นอยู่ในระดับต่า(ประเภทที่ ๔) เมื่อเข้าสู่บริเวณ
ปากน้าปราณออกสู่ทะเล ในปี ๒๕๕๒ พบว่าคุณภาพแม่น้าปราณจัดอยู่ในประเภทที่ ๓-๔เป็นส่วน
ใหญ่ ยกเว้น แม่มีการขุดลอกแม่น้าคุณภาพน้าดีขึ้นแล้วกลับไปคุณภาพต่า-เสื่อมโทรมอีกคุณภาพ
แม่น้ากุยบุรี ในปี ๒๕๔๙ คุณภาพแม่น้าในฤดูหนาว(ธันวาคม)อยู่ในระดับพอใช้-ต่าส่วนในปี ๒๕๕๐
มีการขุดลอกคูคลองจากโครงการคลองสวยน้าใสโดยงบประมาณจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และมีการจัดกิจกรรมให้ทุกหลังคาเรือนที่อยู่ริมคลองมีและใช้ถังดักไขมัน โดยพบว่า
ในฤดูร้อน(เมษายน)คุณภาพน้าอยู่ในระดับต่า-ต่ามาก เมื่อดาเนินโครงการคลองสวย น้าใสพบในฤดู
ฝนและฤดูหนาว(กันยายนและธันวาคม) คุณภาพน้าอยู่ในระดับดี-พอใช้ ในปี ๒๕๕๑ คุณภาพน้าที่มี
โครงการคลองสวยน้าใสโดยเทศบาลดาเนินการอย่างต่อเนื่องมีคุณภาพดี -พอใช้ ส่วนบริเวณปากน้า
แม่น้าอยู่ภายนอกพื้นที่โครงการฯ มีคุณภาพต่า สามารถใช้เพื่อ การอุตสาหกรรมในปี ๒๕๕๒บริเวณ
ดาเนินโครงการคลองสวยน้าใสมีคุณภาพน้าพอใช้ สามารถใช้เพื่อการเกษตรกรรม และมีการขยาย
การตกแต่งริมคลองจากโครงการไปอีก ๒ กิโลเมตร พบว่าบริเวณปากแม่น้าในฤดูร้อน(มีนาคม) มี
คุณภาพต่า ส่วนฤดูฝน(เดือนพฤษภาคมและมิถุนายน) มีคุณภาพพอใช้

๗๑
แนวโน้มคุณภาพน้าแม่น้าปราณบุรีและกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี ๒๕๔๙ -๒๕๕๒

สถานี
P๘๐๑
P๘๐๒
P๘๐๓

P๘๐๔
P๘๐๕
K๘๐๑

K๘๐๒

บริเวณที่
เก็บตัวอย่างน้า
ปากแม่ น้ าปราณบุ รี
อ.ปราณบุรี
สะพานบ้ า นนาห้ ว ย
อ.ปราณบุรี
สะพาน ถนนเพชร
เกษม หมู่ที่ ๖
บ้านโรงสูบ
อ.ปราณบุรี
โรงสูบน้าแรงดันต่า
การประปา
อ.ปราณบุรี
ท้ายเขื่อนปราณบุรี
จ.ประจวบคีรีขันธ์
ป า ก แ ม่ น้ า กุ ย บุ รี
บ้านปากคลองเกลียว
ต.บ่อนอก
จ.ประจวบคีรีขันธ์
สะพาน ถ. เพชร
เกษม ต. กุยบุรี
จ.ประจวบคีรีขันธ์

ประเภท (เกณฑ์) คุณภาพน้า
พ.ศ.๒๕๔๙
๑๙-๒๒ ธ.ค.
๔๙

พ.ศ.๒๕๕๐
๒๔-๒๖ เม.ย.
๕๐

พ.ศ.๒๕๕๐
๖ ก.ย.๕๐

พ.ศ.๒๕๕๐
๑๗-๑๘ ธ.ค.
๕๐

พ.ศ.๒๕๕๑
๒๑ เม.ย.๕๑

พ.ศ.๒๕๕๑
๘ ก.ย.๕๑

พ.ศ.๒๕๕๑
๑๕ ธ.ค.๕๑

พ.ศ.๒๕๕๒
๙ มี.ค.๕๒

๔ (ต่า)

๕ (ต่ามาก)

๓ (พอใช้)

๓ (พอใช้)

๔ (ต่า)

๓ (พอใช้)

๔ (ต่า)

๔ (ต่า)

๔ (ต่า)

๓ (พอใช้)

๓ (พอใช้)

๔ (ต่า)

๔ (ต่า) ๕ (เสื่อมโทรม) ๓ (พอใช้)

๕ (ต่ามาก)

๔ (ต่า)

๓ (พอใช้)

๓ (พอใช้)

๔ (ต่า)

๔ (ต่า)

๔ (ต่า)

๔ (ต่า)

๒ (ดี)

๓ (พอใช้)

๓ (พอใช้)

๔ (ต่า)

๓ (พอใช้)

๔ (ต่า)

๔(ต่า)

๓ (พอใช้)

๒(ดี)

๓ (พอใช้)

๔ (ต่า)

๕ (ต่ามาก)

๓ (พอใช้)

๓ (พอใช้)

๓ (พอใช้)

๔ (ต่า)

๓ (พอใช้)

๒(ดี)

พ.ศ.๒๕๕๒
๒๕พ.ค.๕๒

พ.ศ.๒๕๕๒
๘ มิ.ย.๕๒

๓ (พอใช้) ๓ (พอใช้) ๕ (เสื่อมโทรม)
๔ (ต่า)

๔ (ต่า)

๓ (พอใช้)

๓ (พอใช้)

๒(ดี)

๓ (พอใช้) ๓ (พอใช้)

๓ (พอใช้)

๓ (พอใช้)

๒(ดี)

๓ (พอใช้) ๓ (พอใช้)

๓ (พอใช้)

๔ (ต่า)

๔ (ต่า)

๔ (ต่า)

๓ (พอใช้)

๒(ดี)

๒(ดี)

๔ (ต่า)

๔ (ต่า)

๓ (พอใช้)

๓ (พอใช้)

๓ (พอใช้) ๓ (พอใช้)

๓ (พอใช้)

๗๒
การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้า พื้นที่ชุมน้าสามร้อยยอด อาเภอกุยบุรี - อาเภอสามร้อยยอด จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ปี ๒๕๕๒
พื้ น ที่ ชุ่ ม น้ าสามร้ อ ยยอด ตั้ ง อยู่ ใ นพื้ น ที่ อ าเภอสามร้ อ ยยอดและอ าเภอกุ ย บุ รี จั ง หวั ด
ประจวบคีรีขันธ์ เป็นพื้นที่ที่มีระบบนิเวศน์พื้นที่ชุ่มน้าขนาดใหญ่ที่สุดแหล่งหนึ่งของประเทศไทย และเป็น ๑๒
ใน ๔๒ แหล่งของพื้นที่ชุ่มน้าของประเทศไทยที่ได้รับการบันทึกไว้ในนามานุกรมพื้นที่ชุ่มน้าของเอเชียว่ามี
ความสาคัญระหว่างประเทศในฐานะที่เป็นถิ่นที่ อยู่ที่หากินของนกน้าและวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๑ได้รับการ
ขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่ชุ่มน้าที่มีความสาคัญระหว่างประเทศ (Ramsar site) ลาดับที่ ๑๗๓๔ ประกอบด้วย
พื้น ที่ชุ่มน้ าประเภทต่างๆ จ านวน ๑๐ ประเภท ได้แก่ ท้องน้าทะเลตื้น ชายฝั่ งทะเล หน้าผา โขดหิ น
ชายหาดและหาดทราย หาดโคลนและหาดเลน ที่ลุ่มน้ากร่อยและตอนตะกวด ลาคลอง ลารางและทางน้า
ทุ่งน้าจืดหรือทุ่งสามร้อยยอด นาข้าว และนากุ้ง บ่อปลา ส่วนสาคัญของพื้นที่ลุ่มน้าสามร้อยยอดคือ ทุ่งน้าจืด
หรือทุ่งสามร้อยยอด มีพื้นที่ประมาณ ๒๓,๐๐๐ ไร่ ลักษณะเป็นที่ราบ มีน้าจืดท่วมขังตลอดปี อุดมสมบูรณ์
ด้วยพันธุ์พืช และพันธุ์สัตว์ เป็นทุ่งแสมอ้อผืนสุดท้ายที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่เหลืออยู่ในประเทศไทย ที่ถิ่นที่อยู่
อาศัยหากิน สร้างรัง วางไข่และขยายพันธุ์ของนกนานาชนิดทั้งนกประจาถิ่นและนกอพยพตลอดทั้งปี เป็นที่
อยู่อาศัยของสัตว์น้าจืดและสัตว์อื่นๆ มากมาย ปัจจุบันถูกคุกคามด้วยมลพิษทางน้าจากการประกอบกิจการ
ของชุมชนที่อยู่รอบทุ่งสามร้อยยอดได้แก่ การเกษตรกรรม โดยเฉพาะการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า น้าเสียจากที่พัก
อาศัย ร้านอาหารตลอดจนโรงงานอุตสาหกรรม
ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้าพื้นที่ชุ่มน้าสามร้อยยอด จานวน ๕ จุด พบว่าในเดือนมกราคม
๒๕๕๒ คุณภาพน้าบริเวณจากชุมชนผ่านพื้นที่เกษตรกรรม และจากคลองเขาแดง บ้านเขาแดง เป็นชุมชน
หนาแน่นปานกลางและประกอบการเลี้ยงกุ้งกว่า ๑๐๐ ราย คุณภาพน้าจัดอยู่ในประเภทที่ ๔ เหมาะสาหรับ
การคมนาคม ส่วนในบริเวณรอบเป็นที่ว่างเปล่า คุณภาพน้าพอใช้ ประเภทที่ ๓ เหมาะสาหรับทาการเกษตร
และเมื่อเริ่มโครงการประสานผู้ประกอบการเลี้ยงกุ้ง โรงเรียนในเครือข่ายจานวน ๗ แห่ง เดือนพฤษภาคม
คุณภาพน้า บริเวณฝายน้าล้นและคลองเขาแดงยังคงมีคุณภาพต่า แต่บริเวณศาลาใหญ่และด้านหัวเขา จัดอยู่
ในประเภทที่ ๕ มีคุณภาพเสื่อมโทรม โดยในเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม มีเรื่องร้องเรียนเผาทุ่งหญ้าอ้อแขม
หลายแห่งในทุ่งสามร้อยยอด สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประสาน
อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด ร่วมดับไฟ และวางเจ้าหน้าที่อุทยานแห่ งชาติเขาสามร้อยยอดมิให้ไฟลุกลาม
และในเดือนมิถุนายน คุณภาพน้าทุกจุดมีคุณภาพพอใช้ เหมาะสาหรับทาการเกษตร

๗๓
ผลการเฝ้าระวังคุณภาพน้า พื้นที่ชุ่มน้าสามร้อยยอด ปี ๒๕๕๒

สถานี
ด้านหัวเขา ศูนย์ศึกษาธรรมชาติบึงบัว
อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด
ศาลาเล็ก ศูนย์ศึกษาธรรมชาติบึงบัว
ศาลาใหญ่ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติบึงบัว
ฝายน้าล้น หน้าโรงเจ
คลองเขาแดง บ้านเขาแดง

๒๑ ม.ค.๕๒

ปี ๒๕๕๒
๑๔ พ.ค.๕๒

๒ มิ.ย.๕๒

๓ (พอใช้)

๕(เสื่อมโทรม)

๓ (พอใช้)

๓ (พอใช้)

๓ (พอใช้)

๓ (พอใช้)

๓ (พอใช้)

๕(เสื่อมโทรม)

๓ (พอใช้)

๔ (ต่า)

๔ (ต่า)

๓ (พอใช้)

๔ (ต่า)

๔ (ต่า)

๓ (พอใช้)

คุณภาพน้าทะเลและชายฝั่ง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี ๒๕๕๐-๒๕๕๒
ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง ส่งผลการตรวจติดตามคุณภาพน้าทะเล
และชายฝั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี ๒๕๕๐-๒๕๕๒ ดังปรากฏผลการดาเนินงานดังนี้
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีแนวเขตติดชายฝั่งทะเลตั้งแต่เหนือจรดใต้เป็นระยะทาง ๑๙๐ กิโลเมตร
จากการรายงานข้อมูล ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง เก็บตัวอย่างน้าทะเลและ
ชายฝั่ง จานวน ๑๒ สถานี ห่างจากชายฝั่งทะเล ๑๐๐ เมตร จานวน๖ สถานีและ ห่างจากชายฝั่งทะเล ๕๐๐
เมตร จานวน ๖สถานีใน ๓ อาเภอ ได้แก่ อาเภอหัวหิน อาเภอปราณบุรี และอาเภอกุยบุรี
ในเดือนเมษายน ๒๕๕๑ พบว่าคุณภาพน้าทะเลส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเพื่อการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ (กรมควบคุมมลพิษ ๒๕๔๙) และจากการประเมินคุณภาพน้าทะเล ด้วยวิธีคานวณหาค่า
ดัชนีคุณภาพน้าทะเลของกรมควบคุมมลพิษ ใช้ปัจจัยคุณภาพน้าทะเล ๘ ตัวชี้วัดได้แก่ ปริมาณออกซิเจน
ละลายน้า (DO) โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด (TCB) ออร์โธฟอสเฟต (PO4+) ไนเตรท(NO3-) อุณหภูมิ (Tem)
สารแขวนลอยทั้งหมด (TSS) ความเป็นกรด-ด่าง (pH) และแอมโมเนีย(NH3+) ยกเว้น ค่าความเป็นกรด-ด่าง
(pH) ต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน และค่าโคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด(TCB) สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน และจากการ
ประเมินคุณภาพน้าทะเล พบว่าที่ระยะห่างฝั่ง ๑๐๐ เมตรคุณภาพน้าทะเลและชายฝั่งอยู่ในเกณฑ์ ดี พอใช้
และเสือ่ มโทรม ในขณะที่ระยะห่างฝั่ง ๕๐๐เมตรอยู่ในเกณฑ์ดี และพอใช้
ในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๑ พบว่าคุณภาพน้าทะเลส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเพื่อการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ (กรมควบคุมมลพิษ ๒๕๔๙)ยกเว้น ค่าความเป็นกรด-ด่าง(pH)และปริมาณออกซิเจน
ละลายน้า (DO) ต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน และค่าโคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด (TCB) สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ใน
สถานีหัวหินระยะห่างฝั่ง ๑๐๐ เมตร สถานีกุยบุรีระยะห่างฝั่ง ๑๐๐ เมตร
ในเดือนพฤศจิ ก ายน ๒๕๕๑ พบว่ าคุณ ภาพน้าทะเลส่ ว นใหญ่ อยู่ใ นเกณฑ์ มาตรฐานเพื่อ การ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (กรมควบคุมมลพิษ ๒๕๔๙) ยกเว้น ปริมาณออกซิเจนละลายน้า (DO) ต่ากว่า
เกณฑ์มาตรฐาน ที่สถานีหัวหินระยะห่างฝั่ง ๑๐๐ เมตร และสถานีบ้านปากคลองเกลียว ระยะห่างฝั่ง 100
เมตร และจากการประเมินคุณภาพน้าทะเล พบว่าที่ระยะห่างฝั่ง ๑๐๐เมตรคุณภาพน้าทะเลและชายฝั่งอยู่ใน

๗๔
เกณฑ์ดี พอใช้ และเสื่อมโทรม ในขณะที่คุณภาพน้าทะเลและชายฝั่งที่ระยะห่าง ๕๐๐ เมตรอยู่ในเกณฑ์
ดี และพอใช้
ในเดือนธันวาคม ๒๕๕๑ พบว่าคุณภาพน้าทะเลส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเพื่อการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ (กรมควบคุมมลพิษ ๒๕๔๙) และจากการประเมินคุณภาพน้าทะเล พบว่าที่ระยะห่างฝั่ง
๑๐๐ เมตรและ ๕๐๐ เมตรอยู่ในเกณฑ์ดี
ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ พบว่าคุณภาพน้าทะเลส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเพื่อการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ(กรมควบคุมมลพิษ ๒๕๔๙) ยกเว้นค่าแอมโมเนีย(NH3+) สถานีหัวหินห่างฝั่ง ๑๐๐ เมตร
สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ค่าโคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด (TCB) ที่สถานีหัวหินทั้ง ๒ สถานี มีค่าสูงกว่าเกณฑ์
มาตรฐาน ส่วนตัวชี้วัดอื่นๆ พบว่าที่ระยะห่างฝั่ง ๑๐๐เมตร อยู่ในเกณฑ์ดีมาก ดี และเสื่อมโทรม ที่ระยะห่าง
จากฝั่ง ๕๐๐ เมตรอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ดี และพอใช้
ในเดือนเมษายน ๒๕๕๒ พบว่าคุณภาพน้าทะเลส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเพื่อการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ (กรมควบคุมมลพิษ ๒๕๔๙) ระยะห่างฝั่ง ๑๐๐ เมตรคุณภาพน้าทะเลและชายฝั่ง อยู่ใน
เกณฑ์ดีมาก ดี และเสื่อมโทรม ในขณะที่คุณภาพน้าทะเลและชายฝั่งที่ระยะห่าง ๕๐๐ เมตร อยู่ในเกณฑ์ดี
ในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๒ พบว่าคุณภาพน้าทะเลส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเพื่อการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ (กรมควบคุมมลพิษ ๒๕๔๙) ยกเว้น ไนเตรท (NO3-) สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ที่สถานีอ่าว
ประจวบฯ ทั้ ง ๒ สถานี สถานีหาดบ้านกรูด ทั้ง ๒ สถานีและสถานีหาดบางเบิด ทั้ง ๒ สถานี แอมโมเนีย
(NH3+) ทุกสถานีสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ค่าออร์โธฟอสเฟต (PO4+) ที่สถานีกุยบุรีทั้ง ๒ สถานี สถานีอ่าว
ประจวบฯทั้ง ๒ สถานี สถานีหาดบ้านกรูดทั้ง ๒ สถานี และสถานีหาดบางเบิดทั้ง ๒ สถานีสูงกว่าเกณฑ์
มาตรฐาน ค่าโคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด (TCB) ที่หาดหัวหิน ระยะห่างฝั่ง ๑๐๐ เมตรสูงกว่าเกณฑ์
มาตรฐาน ดังจะเห็นได้ว่าระยะห่างฝั่ง ๑๐๐เมตรคุณภาพน้าทะเลและชายฝั่งอยู่ในเกณฑ์พอใช้ และเสื่อมโทรม
ส่วนที่ระยะห่างจากฝั่ง ๕๐๐เมตรอยู่ในเกณฑ์พอใช้
ในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๒ พบว่าคุณภาพน้าทะเลส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเพื่อการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (กรมควบคุมมลพิษ ๒๕๔๙) พบว่า ระยะห่างฝั่ง ๑๐๐ เมตรคุณภาพน้าทะเลและ
ชายฝั่ง อยู่ในเกณฑ์ดี และพอใช้ ในขณะที่คุณภาพน้าทะเลและชายฝั่งที่ระยะห่าง ๕๐๐ เมตร อยู่ในเกณฑ์ดี
ยกเว้นค่าออร์โธฟอสเฟต (PO4+) สถานีหัวหินสถานีปราณบุรี และสถานีกุยบุรี ห่างฝั่ง ๑๐๐ เมตรและ ๕๐๐
เมตร และแอมโมเนีย (NH3+) สถานีกุยบุรี ๑๐๐ เมตร ไนเตรท (NO3-) ที่สถานีกุยบุรี (ระยะห่างฝั่ง ๑๐๐
เมตร) สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ค่าโคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด (TCB) สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานตรวจพบที่สถานีหัว
หิน ๑๐๐ เมตร

๗๕
สถานการณ์สิ่งแวดล้อมเมือง ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จานวน
จานวนฟาร์ม
โรงงาน
จานวนโรงฆ่า
๔/
สุกร
จานวนเทศบาลในแต่ละอาเภอ อุตสาหกรรม
๓/
สัตว์
๒/

เมือง
- เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์
- เทศบาลตาบลคลองวาฬ
- เทศบาลตาบลกม.5
หัวหิน
- เทศบาลเมืองหัวหิน
- เทศบาลตาบลหนองพลับ
ปราณบุรี
- เทศบาลตาบลปราณบุรี
- เทศบาลตาบลปากน้าปราณ
สามร้อยยอด
- เทศบาลตาบลไร่เก่า
กุยบุรี
- เทศบาลตาบลกุยบุรี
- เทศบาลตาบลไร่ใหม่
ทับสะแก
- เทศบาลตาบลทับสะแก
บางสะพาน
- เทศบาลตาบลบ้านกรูด
- เทศบาลตาบลกาเนิดนพคุณ
- เทศบาลตาบลร่อนทอง
บางสะพานน้อย
- เทศบาลตาบลบางสะพานน้อย
รวม

จานวน
โรงโม่ บด
๒/
ย่อยหิน

จานวน
๖/
เตาเผาศพ
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๗๖

สถานที่กาจัดขยะมูลฝอย
๑. เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ เทศบาลตาบล
คลองวาฬ เทศบาลตาบลชุมชน กม. ๕
๒. เทศบาลตาบลบางสะพานน้อย เทศบาลตาบล
ทับสะแก เทศบาลตาบลหนองพลับ
๓. เทศบาลตาบลปราณบุรี เทศบาลตาบลปากน้า
ปราณ เทศบาลตาบลกุยบุรี
๔. เทศบาลตาบลไร่เก่า เทศบาลตาบลบ้านกรูด
๕. เทศบาลตาบลไร่ใหม่
๖. เทศบาลตาบลกาเนิดนพคุณ ,เทศบาลตาบล
ร่อนทอง
๗. เทศบาลเมืองหัวหิน

ระบบกาจัดขยะมูลฝอย
กองบนพื้น
กองบนพื้นแล้วไถกลบเป็นครั้งคราว
กองบนพื้นแล้วเผา
กองบนพื้นแล้วเผา และไถกลบเป็นครั้งคราว
กองบนพื้นและเผาในเตาเผา
เผาในเตาเผา
ฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล

