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โครงการการพัฒนากระบวนการยุทธศาสตรทางเลือกเชิงนโยบายและ
กระบวนการตัดสินใจตอนโยบายสาธารณะที่ดี : กรณีการจัดการนํ้าในลุมน้ํายม 

 
1. ความสําคัญและกรอบแนวคิดของโครงการ 
 1.1 แนวคดิการประเมินสิง่แวดลอมเชงิกลยทุธ (Strategic Environmental Assessment: SEA) 
 

 การประเมินสิ่งแวดลอมเชิงกลยุทธเปนการประเมินที่มิไดเนน “มิติ” ของผลกระทบเปนหลักสําคัญ 
ดังเชน การประเมินผลกระทบดานสิ่งแวดลอม (Environmental Impact Assessment : EIA) หรือดานสังคม 
(Social Impact Assessment : SIA) เปนตน แตเนนที่ “กระบวนการนโยบายและการตัดสินใจ” แทนที่จะ
กําหนดเปนโครงการแลว จึงคอยทําการประเมินผลกระทบ SEA จะทําการประเมินผลกระทบในระดับที่เรียกวา 
“ระดับยุทธศาสตร” เชน การกําหนดนโยบายหรือการวางแผน โดยมีเปาหมายหลักเพื่อสนับสนุนการพิจารณา
ดานสิ่งแวดลอมอยางเปนระบบในกระบวนการนโยบายและการตัดสินใจ ดังน้ันจึงเปนแนวทางที่สําคัญขอหน่ึงที่
นําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 

 การพิจารณาและวิเคราะหระดับยุทธศาสตรจะทําใหสามารถพิจารณาทางเลือกตางๆ ไดอยางแทจริง 
เน่ืองจากยังไมมีการตัดสินใจที่มีผลในการจํากัดทางเลือกใดๆ ออกไป จึงเปดโอกาสใหกลุมตางๆ ที่อาจจะมี
ความคิดเห็นที่แตกตางกัน สามารถอภิปรายรวมกันถึงทางเลือกตางๆ ไดอยางเต็มที่ โดยหัวใจสําคัญอยูที่การ
วิเคราะหโอกาสของแตละทางเลือกในการบรรลุเปาหมาย มิใชการคาดการณผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในแตละ
ทางเลือก ดังนั้น การประเมินสิ่งแวดลอมเชิงกลยุทธจึงเปนกระบวนการคนหาโอกาสและชองทางในการบรรลุ
เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 

 นอกจากนี้ผลจากการศึกษา SEA จะเปนประโยชนตอตอเน่ืองในกระบวนการนโยบาย ทั้งการนํา
นโยบายไปปฏิบัติและการพัฒนาโครงการตางๆ ซ่ึงจะชวยใหกระบวนการนโยบายทั้งหมด มีความเปนระบบ
มากขึ้น และชวยใหการประเมินผลกระทบในระดับโครงการ ดําเนินไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น เน่ืองจากมี
ความชัดเจนในกรอบใหญของการพัฒนาโครงการมากขึ้น 
 

 การมีสวนรวมอยางแทจริงของผูที่มีสวนเกี่ยวของฝายตางๆ มีความสําคัญอยางยิ่งตอกระบวนการ 
SEA เน่ืองจากจะทําใหการพิจารณาและวิเคราะหในประเด็นและแงมุมตางๆ มีความรอบดานมากขึ้น รวมทั้ง
เปนการสะทอนความโปรงใสของกระบวนการประเมินดวย 
 

 บทบาทหลักของการประเมินสิ่งแวดลอมเชิงกลยุทธ ตองการสนับสนุนและพัฒนาการตัดสินใจระดับ
ยุทธศาสตรใหดีขึ้นและมีความเหมาะสมกับสังคมในสวนตางๆ รวมกัน โดยกระบวนการทั้งหมดจะตองมีความ
ยืดหยุนเพ่ือปรับใหเหมาะสมกับกระบวนการนโยบายและการตัดสินใจที่แตกตางกัน 
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 1.2 การประยุกตใชกับสังคมไทย 
 

 การนําแนวคิดกระบวนการ SEA มาใช จําเปนจะตองมีการประยุกตและปรับใหเหมาะสมกับ
กระบวนการนโยบายและบริบทของสังคมไทย โดยมีประเด็นที่สําคัญหลายประการที่จะตองคํานึงถึงและ
วิเคราะหอยางถี่ถวน รวมทั้งการเรียนรูจากการทดลองปฏิบัติจริงและสรุปบทเรียนเพ่ือปรับปรุงใหดีขึ้นตอไป 
ตัวอยางที่สําคัญของประเด็นเหลานี้ไดแก 
 

• การกําหนดเปาหมายการพัฒนาลุมนํ้ายมรวมกันทุกฝาย เพ่ือเปนกรอบเปาหมายสําหรับการ 
ประเมินทางเลือกตางๆ 

• บทบาทที่เหมาะสมของกระบวนการโดยรวม ระหวางการสนับสนุนการตัดสินใจกับการผลักดันการ 
ตัดสินใจ 

• การประเมินสิ่งแวดลอมที่บูรณาการเชื่อมโยงกับมิติทางดานสังคม สุขภาพ และเศรษฐกิจ 

• การประเมินทั้งในดานผลกระทบ โอกาส อุปสรรค และผลตอเน่ืองของทางเลือกตางๆ 
 

 ในดานการมีสวนรวมอยางแทจริงของฝายตางๆ ในกระบวนการ โดยที่สถานการณของสังคมไทยใน
ปจจุบันจะเห็นไดวา บางฝายมีแนวทางแตกตางกันมาก ซ่ึงไมใชเพียงแคขอมูลหรือความคิดเห็นแตกตางกัน 
แตมีความแตกตางกันถึงระดับฐานคิดและเปาหมายการพัฒนา ดังน้ันจึงตองมีการวิเคราะหและกําหนดแนวทาง
ในการชักชวนใหแตละฝายเขามามีสวนรวม ตัวอยางเชน การชักชวนใหบางกลุมที่มีความคิดเห็นขัดแยงกันเขา
รวมกระบวนการเพื่อเปนกลไกการแกไขปญหาความขัดแยง 
 

 นอกจากนี้ ตองพยายามชักชวนภาคราชการและการเมืองเขารวม โดยเฉพาะผูตัดสินใจ เพ่ือใหเกิดผล
ตอการตัดสินใจมากขึ้น รวมทั้งการหวังผลในระยะยาวที่กระบวนการตัดสินใจระดับยุทธศาสตร จะเปดใหฝาย
ตางๆ เขาไปมีสวนรวมตั้งแตเริ่มตน โดยที่รัฐบาลยังไมไดตัดสินใจทางเลือกหรือดําเนินการผูกพันใดๆ 
 
 1.3 การกําหนดประเด็นระดับยุทธศาสตร 
 

 ประเด็นในระดับยุทธศาสตรที่เกี่ยวกับการจัดการลุมนํ้ายม และถาพิจารณารวมถึงกรณีโครงการเขื่อน
แกงเสือเตนที่กําลังเปนประเด็นความขัดแยงในปจจุบัน จะมีหลายระดับไดแก 

• การแกไขปญหาน้ําทวม-นํ้าแลง โดยเฉพาะในเขตอําเภอเมืองสุโขทัย (อาจมีพ้ืนที่อ่ืนๆ ดวย) 

• การจัดการน้ําในลุมนํ้ายม ดวยเขื่อนแกงเสือเตน หรือดวยเขื่อนขนาดเลก็ 

• การจัดการลุมนํ้า โดยไมจํากัดเฉพาะลุมนํ้ายม แตเชื่อมโยงกับลุมนํ้าเจาพระยา เน่ืองจากมีความ 
เชื่อมโยงกัน และไมสามารถแบงไดดวยเขตลุมนํ้า 

• นโยบายระดับประเทศเรื่อง ระบบชลประทานทางทอ (Water Grid) ซ่ึงกําหนดการพัฒนาระบบ 
เขื่อนและตอทั่วประเทศ 
 

 สําหรับระดับแรกคือ การแกไขปญหาน้ําทวม เปนประเด็นที่มีขอบเขตที่แคบเกินไป ไมสามารถ
พิจารณาถึงประเด็นที่สําคัญอ่ืนๆ ได แตสําหรับประเด็นระดับที่สามคือ พิจารณาการจัดการลุมนํ้าที่เชื่อมโยงกัน
ทั้งลุมนํ้ายมและเจาพระยา มีความสําคัญอยูที่การมองประเด็นสาเหตุและปญหาตางๆ ที่ไมจํากัดเฉพาะลุมนํ้ายม 
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แตมีขอเปนหวงที่สําคัญคือ จุดเนน (Focus) ของกระบวนการทั้งหมด จะอยูในระดับที่ใหญเกินไป ไมชัดเจน 
และมีปญหาในการดําเนินงานจริง 
 

 ดังน้ันทางโครงการฯ จึงเลือกหัวขอที่สองคือ “การจัดการน้ําในลุมนํ้ายม” เปนประเด็นระดับยุทธศาสตร
ที่จะดําเนินกระบวนการตอไป โดยมีเหตุผลที่สําคัญคือ ‘ไมกวางและไมแคบเกินไป’ กลาวคือ มีขอบเขตที่
เหมาะสม ไมครอบคลุมกวางขวางเกินไป สามารถดําเนินกระบวนการ SEA ได แตทั้งน้ีในสวนของการ
วิเคราะหทางวิชาการ จะตองคํานึงถึงความเชื่อมโยงกับลุมนํ้าอ่ืนๆ ถาประเด็นใดมีความสําคัญก็ตองนําขอมูล
มาพิจารณาวิเคราะหรวมดวย ตัวอยางเชน ความตองการน้ําและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นตอลุมนํ้าเจาพระยา 
หรือในเชิงนโยบาย ก็จําเปนจะตองพิจารณาถึงนโยบายใหญที่กําลังถูกผลักดันในขณะนี้คือ การพัฒนา
ชลประทานระบบทอ (Water Grid) ที่เชื่อมโยงกับการสรางเขื่อนโดยตรง แตจุดเนนของกระบวนการทั้งหมดยัง
อยูที่ลุมนํ้ายม 
 

 ขณะเดียวกัน ประเด็นยุทธศาสตรการจัดการน้ําในลุมนํ้ายมจะครอบคลุมปญหาตางๆ ไมแตเฉพาะ
ปญหาน้ําทวมเทานั้น ดังน้ันฝายตางๆ ที่มีจุดสนใจตางกัน โดยเฉพาะชาวบานในตางพื้นที่จะสามารถพูดคุยกัน
ได นอกจากเรื่องนํ้าทวมแลว อาจจะมีประเด็นเรื่องน้ําแลง นํ้าเสีย หรือปญหาที่สําคัญอ่ืนอีกก็ได 
 

 การประยุกตใช SEA ในกรณีการจัดการน้ําในลุมนํ้ายม จึงมิไดจํากัดอยูเฉพาะโครงการวิจัย แตจะเปน
กระบวนการที่มีเปาหมายเพื่อสนับสนุนและผลักดันการตัดสินใจระดับยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับการจัดการน้ํา
ในลุมนํ้ายม ซ่ึงมิติที่สําคัญของกระบวนการตัดสินใจเชิงนโยบายมี 4 ดานไดแก 
 1) ประเด็นเนื้อหาและความเคลื่อนไหวในพื้นที่ 
 2) การสื่อสารกับกลุมเปาหมายตางๆ และสาธารณะทั่วไป 
 3) การประสานงานกับภาคการเมือง 
 4) การพัฒนาขอมูลและความรูสําหรับการตัดสินใจ 
 

 นอกจากนี้ กลุมองคกรที่ดําเนินการคัดคานโครงการเขื่อนแกงเสือเตน กระบวนการ SEA จะไมมี
วัตถุประสงคเพ่ือการคัดคานโครงการ แตจะประสานงานกับองคกรเหลานี้อยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหเกิดการ
แลกเปลี่ยนขอมูล ความคิดเห็น และสรางกระบวนการเรียนรูซ่ึงกันและกัน 
 
2. วัตถุประสงคของโครงการ 
 โครงการนี้มีวัตถุประสงค 4 ประการ คือ 
 1. เพ่ือนําเสนอกระบวนการและผลการประเมินดานสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรในการจัดการลุมนํ้ายม
ตอรัฐบาลและสังคม ทั้งน้ีเพ่ือผลักดันกระบวนการนโยบายและการตัดสินใจตางๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งกรณี
โครงการเขื่อนแกงเสือเตน 
 

 2. เพ่ือสนับสนุนกระบวนการจัดการความขัดแยง ใหผูมีสวนเกี่ยวของ ซ่ึงมีความคิดเห็นแตกตางกัน
หรือขัดแยงกัน สามารถมีโอกาสและชองทางที่จะพูดคุยกันได 
 

 3. เพ่ือสรางกระบวนการเรียนรูในสังคมไทยเกี่ยวกับการประเมินสิ่งแวดลอมเชิงกลยุทธกับการตัดสินใจ
เชิงนโยบาย 



 4 

 4. เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถขององคกรภาครัฐ องคกรอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ และภาคประชาสังคมในการ
ประเมินสิ่งแวดลอมเชิงกลยุทธ 
 
3. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 1. ยุทธศาสตรและทางเลือกเชิงนโยบายในการจัดการลุมนํ้ายม ที่พิจารณาและประเมินทางเลือก
หลากหลายในมิติตางๆ อยางรอบดาน 
 

 2. บทเรียนของกระบวนการสนับสนุนและผลักดันการตัดสินใจเชิงนโยบายเกี่ยวกับการจัดการลุมนํ้ายม 
โดยการประยุกตใชการประเมินสิ่งแวดลอมเชิงกลยุทธและขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตอไป 
 

 3. การบรรเทาปญหาความขัดแยงในระดับโครงการระหวางกลุมผูคัดคานกับกลุมที่สนับสนุน 
โครงการ โดยเฉพาะโครงการที่สําคัญเกี่ยวกับการจัดการลุมนํ้ายม 
 
4. ขอบเขตการศึกษา 
 โครงการเลือกประเด็นระดับยุทธศาสตร คือ การจัดการน้ําในลุมนํ้ายม โดยการพิจารณาและประเมิน
มิติดานสิ่งแวดลอมจะไมจํากัดเฉพาะสิ่งแวดลอมทางกายภาพ แตเชื่อมโยงถึงมิติดานสังคม สุขภาพ และ
เศรษฐกิจดวย 
 

 ขอเสนอทางเลือกจากการศึกษาจะทบทวนและนําเสนอทางเลือกที่หลากหลายเพื่อการตัดสินใจ ทั้งน้ีจะ
นําประเด็นที่มีการโตเถียงกันทางสังคมในปจจุบันมาพิจารณาดวย เชน การจัดการน้ําทวม-นํ้าแลง การจัดการ
ลุมนํ้าดวยเขื่อนขนาดใหญ-ขนาดเล็ก การจัดสรรน้ําระหวางภาคเศรษฐกิจ เปนตน 
 

 เครื่องมือที่นํามาใชในการศึกษาเพื่อชวยในการตัดสินใจ การศึกษาจะนําเสนอหลายๆ เครื่องมือไม
จํากัดเฉพาะการประเมินและวิเคราะหตนทุน-ผลประโยชนในทางเศรษฐศาสตร (economic cost-benefit 
analysis) อยางเดียว แตอาจจะเปลี่ยน scenario ของการใชเครื่องมือในการตัดสินใจในดานอ่ืนๆ 
 

 สําหรับกระบวนการในพื้นที่เพ่ือบรรเทาปญหาความขัดแยง จะไมไดครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตลุมนํ้ายม 
แตจะเนนเฉพาะพื้นที่ซ่ึงมีการสนับสนุน คัดคาน หรือมีความขัดแยงในระดับโครงการสูง โดยเฉพาะเขตอําเภอ
เมือง จังหวัดสุโขทัยและเขตอําเภอสอง จังหวัดแพร 
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บทนํา 
ปญหาการจัดการลุมน้ํายม1 

 
 ลุมนํ้ายมเปน 1 ใน 6 ลุมนํ้าสําคัญของภาคเหนือ มีพ้ืนที่ 23,620 ตารางกิโลเมตร หรือรอยละ 17 ของ
พ้ืนที่ของภาคปริมาณน้ําทาเฉลี่ยตอปซ่ึงไหลลงสูแมนํ้านานและแมนํ้าเจาพระยาที่จังหวัดนครสวรรคประมาณ 
4,870 ลานลูกบาศกเมตร พ้ืนที่สวนใหญอยูในจังหวัดแพรและจังหวัดสุโขทัย มีพ้ืนที่ตนน้ําบางสวนอยูในจังหวัด
พะเยาและจังหวัดนาน สวนพ้ืนที่ทายน้ําและพื้นที่ชุมนํ้าในจังหวัดพิจิตรและจังหวัดพิษณุโลก 
 

 ลุมนํ้ายมเปนลุมนํ้าสาขาของลุมนํ้าเจาพระยาเพียงลุมนํ้าเดียวที่ยังไมมีโครงการพัฒนาแหลงน้ําขนาดใหญ 
เม่ือปญหาภัยแลงและนํ้าทวมมีความรุนแรงมากขึ้น  ความพยายามในการผลักดันโครงการแหลงนํ้าขนาดใหญ
จากภาครัฐจึงเกิดขึ้นอยางตอเน่ืองในระยะเวลาหลายสิบปที่ผานมาโดยเฉพาะอยางยิ่งโครงการเขื่อนแกงเสือเตน  
จนทําใหเกิดความขัดแยงทั้งระหวางชาวบานในพื้นที่ตางๆ ของลุมนํ้า และระหวางหนวยงานภาครัฐ 
นักวิชาการ และองคกรพัฒนาเอกชนระดับชาติ  
  

ทั้งน้ีอาจแบงพัฒนาการของแนวคิดการพัฒนาลุมนํ้ายมเปน 3 ชวง คือ  1) ชวงริเริ่มการพัฒนาลุมนํ้ายม       
กับโครงการแมยม (ปพ.ศ.2494 – ปพ.ศ.2521)  2) ชวงโครงการผันน้ํากก อิง ยม นาน (ปพ.ศ.2522 - ปพ.ศ.
2536) และ 3)  ชวงโครงการแกงเสือเตน (ปพ.ศ.2528 เปนตนมา)  ซ่ึงความขัดแยงทางแนวคิดเกี่ยวกับ         
แนวทางการบริหารจัดการน้ําในลุมนํ้ายมทวีความรุนแรงมากที่สุดในชวงโครงการแกงเสือเตน ซ่ึงลาสุดใน       
ปพ.ศ. 2541 รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอเรื่องการอนุมัติงบประมาณ 94 ลานบาทให          
กรมชลประทานออกแบบและกอสรางโครงการฯ โดยเปนวาระเพื่อทราบ แตสมัชชาคนจนคัดคานและไดเจรจา
กับรัฐบาลเมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2541 สรุปวาใหคณะกรรมการติดตามการดําเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี
กรณีเขื่อนที่ยังไมดําเนินการกอสราง 4 เขื่อนจัดทําประชาพิจารณ  โดยใหยุติการอนุมัติงบประมาณออกแบบ
กอสรางไวกอนเพ่ือรอผลสรุปจากการทําประชาพิจารณ แตจนถึงปจจุบันยังไมมีการจัดทําประชาพิจารณ
ดังกลาว เน่ืองมาจากขอจํากัดหลายประการ  โดยเฉพาะอยางยิ่งการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง  และฝายตางๆ 
ก็ยังมีความพยายามที่จะสนับสนุนใหมีการดําเนินการ หรือคัดคานการดําเนินการโครงการดังกลาวเปนระยะๆ  

 

ความคิดเห็นและความขัดแยงสําคัญเกี่ยวกับโครงการเขื่อนแกงเสือเตนมี 3 ดาน คือ 1) วัตถุประสงค
หรือผลประโยชนที่จะไดรับจากโครงการ  ซ่ึงถูกวิพากษวิจารณวา  เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ขัดแยงซ่ึงกันและ
กัน และเปนวัตถุประสงคที่เกินจริง  2) การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม ซ่ึงถูกวิพากษวิจารณวาไมครอบคลุม
ครบถวน ไมไดรับการยอมรับ 3) ขั้นตอนการตัดสินใจ ซ่ึงถูกวิพากษวิจารณวาไมเปนไปตามขั้นตอนที่ถูกตอง  
และขาดการมีสวนรวมอยางแทจริงจากผูมีสวนไดสวนเสีย 

 

การใหความสําคัญสูงสุดกับโครงการเขื่อนแกงเสือเตน ทําใหขาดโอกาสในการแกไขปญหาสําคัญตางๆ 
ในลุมนํ้ายม เพราะมีความหวังและรอคอยโครงการแกงเสือเตนเทานั้น ความพยายามที่จะแกไขปญหาลุมนํ้าใน
ภาพรวมมิไดเกิดขึ้นจนในปพ.ศ.2547 - ปพ.ศ.2548  ซ่ึงกรมทรัพยากรน้ํากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมไดวาจางใหบริษัทแอสดีคอน คอรปอเรชั่น จํากัด และบริษัททีไอเอส คอนซัลแตนส จํากัด 

                                                 
1 ดูรายละเอียดในภาคผนวก 2,  พรทิพย สําเภา, “กระบวนการตัดสินใจกับการจัดการลุมน้ํายม”, 2548 
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ดําเนินงานโครงการจัดทําแผนรวมการบริหารใหไดจัดทํา “แผนรวมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในพื้นที่ลุม
นํ้ายม” เสร็จสิ้นประมาณกลางปพ.ศ.25482 และไดรวมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณจัดทํา “ยุทธศาสตรการ
บริหารจัดการน้ําในลุมนํ้ายมแบบบูรณาการ” เสร็จสิ้นในเวลาใกลเคียงกัน นับเปนการขยายกรอบความคิดเรื่อง
การจัดการลุมนํ้ายม มีมุมมองที่จะแกไขปญหาหลายมุมมองมากขึ้น ปจจุบันมีความกาวหนาเกี่ยวกับการ
ดําเนินการตามแผนรวมฯ พอควร กลาวคือ ไดมีการนําเอาแผนงานโครงการตางๆ ในแผนรวมฯ ไปบรรจุใน
แผนเมกกะโปรเจค ที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เม่ือเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2548 รวม 7 แผน
ทั้งหมดเปนแผนแกไขปญหาน้ําทวม เชน โครงการขุดลอกยมเกา ระหวางอําเภอเมือง และอําเภอกงไกรลาศ และ
การผันน้ํายม จากอําเภอสวรรคโลก ไปลงแมนํ้านาน ที่อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ 

 

ในทางปฏิบัติหนวยงานตางๆ ก็พยายามแกไขปญหาระยะสั้นแตกตางกันไป  อาทิ กรณีนํ้าทวมจังหวัด
สุโขทัย เทศบาลไดแกไขปญหาน้ําทวมโดยการสรางผนังกั้นน้ําและตอเติมใหสูงขึ้นโดยลําดับเพ่ือปองกันมิใหนํ้า
ทวมในเขตเมือง ซ่ึงเปนเขตเศรษฐกิจ และปรากฏวาไดผล เม่ือปพ.ศ. 2548 สามารถปองกันน้ําทวมดวยผนัง
กั้นน้ําสูง 1.80 เมตรได    

 

 การทดลองใชแนวทางการประเมินสิ่งแวดลอมเชิงกลยุทธ (Strategic Environmental Assessment 
:SEA) ในกรณีการจัดการลุมนํ้ายมนี้ เปนกรณีศึกษาอันหนึ่งเพ่ือการทดลอง ประยุกตใช SEA ในสังคมไทย 
เพ่ือการเรียนรูถึงการนํา SEA มาปฏิบัติจริง  เรียนรูถึงจุดแข็ง จุดออนของ SEA  เพ่ือการปรับปรุงใหเหมาะสม
กับบริบทแวดลอมและเง่ือนไขทางสังคมตอไป นอกจากนี้ ผลลัพธ ประสบการณที่ไดจากการทดลองใช SEA 
ในกรณีการจัดการลุมนํ้ายมนี้ จะสามารถใชเปนกรณีศึกษาประกอบการฝกอบรมเพื่อการเสริมสรางความเขาใจ
เรื่อง SEA ใหแกทุกฝายที่เกี่ยวของ ตามที่ไดกําหนดเปนยุทธศาสตรไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับที่ 10 

                                                 
2 การจัดทําแผนพัฒนาลุมน้ํายมแบบบูรณาการเปนหนึ่งในสามโครงการนํารองการจัดทําแผนลุมน้ําแบบบูรณาการ  ตามมติ 
ครม. วันที่ 14 มิถุนายน 2548 
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กรอบที่ 1 :  ขอมูลพื้นฐานลุมน้ํายม 
 

 ลุมนํ้ายมตั้งอยูทางตอนเหนือของประเทศไทย ลักษณะลุมนํ้าวางตัวตามแนวเหนือ-ใต  
ความยาวตลอดลําน้ํายมประมาณ 735 กิโลเมตร  มีพ้ืนที่ลุมนํ้ารวมทั้งสิ้น 23,616 ตารางกิโลเมตร  
ประชากร 2.42 ลานคน พ้ืนที่ครอบคลุม 10 จังหวัด ไดแก จังหวัดพะเยา จังหวัดนาน จังหวัดลําปาง 
จังหวัดแพร จังหวัดตาก จังหวัดกําแพงเพชร จังหวัดสุโขทัย จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดพิจิตรและ
จังหวัดนครสวรรค ประกอบดวยลุมนํ้าสาขา 11 ลําน้ําไดแก แมนํ้ายมตอนบน แมนํ้าควน นํ้าป 
แมนํ้างาว แมน้ํายมตอนกลาง นํ้าแมคํามี นํ้าแมตา หวยแมสิน นํ้าแมมอก นํ้าแมรําพัน แมนํ้ายม
ตอนลาง 
 

 แมนํ้ายมมีตนกําเนิดจากดอยขุนยวมในทิวเขาผีปนน้ํา อยูในเขต อําเภอปง และ อําเภอ
เชียงมวน จังหวัดพะเยา ไหลผานหุบเขาความลาดชันมาก มีที่ราบแคบๆ ริมแมนํ้าเปน บางตอน 
เขาสูเขต จังหวัดแพร จากนั้นจะไหลออกสูที่ราบผืนใหญผาน อําเภอสอง อําเภอสูงแมน อําเภอ
เดนชัย จากนั้นจะไหลเขาสูหุบเขาทางตะวันตกผาน อําเภอลอง อําเภอวังชิ้น แลวไหลลงทางใต
เขาสูที่ราบที่ อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ในชวงนี้แมนํ้ายมจะไหลคูขนานมากับแมนํ้านาน 
และเริ่มมีความลาดชันลดลง จากนั้นจะไหลผาน อําเภอสวรรคโลก อําเภอศรีสําโรงอําเภอกงไกรลาศ 
และผาน อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก เขาสู อําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตร ผาน อําเภอ
โพทะเล จนเขาสูเขต จังหวัดนครสวรรค แลวไหลมาบรรจบกับแมนํ้านาน ที่ บานเกยชัย อําเภอ
ชุมแสง จังหวัดนครสวรรค  
 

 ลุมนํ้ายมมีปริมาณฝนรายปเฉลี่ยสูงสุดประมาณ 1,771 มิลลิเมตร ต่ําสุด 662.7 มิลลิเมตร  
ปริมาณฝนรายปเฉลี่ยทั้งลุมนํ้าประมาณ 1,159.2 มิลลิเมตร ปริมาณฝนที่ตกในชวงฤดูฝน   
(เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม) คิดเปนรอยละ 89.50 ของปริมาณฝนทั้งป 
 

 ปริมาณน้ําฝนรายปเฉลี่ยคิดเปนปริมาตรน้ํา 27,394 ลานลูกบาศกเมตร  เม่ือประเมิน
ความสูญเสียตางๆ รวมทั้งการอุมนํ้าของปา การไหลซึมลงใตดิน การใชนํ้า ฯลฯ คงเหลือเปน
ปริมาณน้ําทาที่ไหลออกจากลุมนํ้าประมาณ 3,656.6 ลานลูกบาศกเมตรตอป  โดยรอยละ 89.97 
ของปริมาณน้ําทาที่ไหลออกจากลุมนํ้าอยูในชวงฤดูฝน  อัตราปริมาณน้ําทาที่ไหลออกจากลุมนํ้า
ตอพ้ืนที่รับนํ้าฝนคิดเปนประมาณ 4.91 ลิตรตอวินาทีตอตารางกิโลเมตร  

 

 ลุมนํ้ายมมีลักษณะทางอุทกธรณีวิทยาที่ประกอบดวยชั้นหิน ใหนํ้าที่เปนชั้นหินรวนรอยละ 
22 และชั้นหินแข็งรอยละ 78 มีปริมาณน้ําบาดาลกักเก็บรวม 386,669.54 ลานลูกบาศกเมตร และ
ปริมาณน้ําที่สามารถนํามาใชประโยชนไดประมาณ 25,505.43 ลานลูกบาศกเมตร ตอป  ปจจุบันมี
การนําน้ําบาดาลขึ้นมาใชประโยชน 161.40 ลานลูกบาศกเมตรตอปเทานั้น และแตละปจะมี
ปริมาณน้ําฝนซึมลงสูชั้นนํ้าบาดาลประมาณ 25,505.43 ลานลูกบาศกเมตร ตอป 
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การประเมินสิ่งแวดลอมเชิงกลยทุธ (SEA) โดยสังเขป 
 
 SEA  เปนแนวคิดที่มีพัฒนาการในกลุมประเทศตะวันตกอยางกวางขวางในชวงทศวรรษที่ 1990s    
จนถึงปจจุบันประเทศตางๆ ไดพัฒนาและใช SEA หลายแนวทาง แตอาจสรุปไดวา SEA คือการใชกรอบ
แนวคิดและกระบวนการที่ใหความสําคัญกับการพัฒนาที่ยั่งยืนที่บูรณาการมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 
และคนหาโอกาส พัฒนาและเปรียบเทียบทางเลือกในการตัดสินใจในระดับนโยบาย แผน หรือแผนงาน เพ่ือให
การตัดสินใจนั้นมีคุณภาพ รอบคอบ โปรงใส โดยการมีสวนรวมของทุกฝายที่เกี่ยวของ    
 

 อาจกลาวไดวา SEA มีที่มาจากความตองการแกไขปญหาขอจํากัดของการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอมซ่ึงประเทศตางๆ ดําเนินการในระดับโครงการ  เพ่ือใหการศึกษามีขอบเขตกวางขวางขึ้น มีความ
ยืดหยุนมากขึ้นในการพัฒนาแนวทางแกไขปญหา  และใหเกิดขึ้นกอนที่จะมีความแข็งตัวทางนโยบาย ทางการ
จัดการ หรือทางสังคม 
 

 ปจจุบันประเทศตางๆ มีการประยุกตใช SEA กับ 

• นโยบาย แผน และแผนงานรายสาขา 

• แผนเชิงพ้ืนที่หรือแผนการใชที่ดิน 

• แผนพัฒนาภูมิภาค 

• ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

• การรางกฎหมายและระเบียบขอบังคับตางๆ 

• แผนการลงทุน  การกูยืม  และการใหความชวยเหลือขององคการระหวางประเทศ 
 

ทั้งนี้ SEA ไมสามารถทดแทนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมในระดับโครงการ แตเปนการดําเนิน
กอนจะถึงขั้นตอนการพัฒนาโครงการ  SEA จะชวยชี้วาโครงการลักษณะใดเหมาะสมกับพ้ืนที่และเปาหมาย
การพัฒนา และโครงการลักษณะใดที่ไมเหมาะสม และจะชวยบงชี้เร่ืองที่ใหความสําคัญในการจัดทําการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมในระดับโครงการดวย 

 
ตารางที่ 1 :   สรุปเปรียบเทียบ SEA กับ EIA 
 

มิติความแตกตาง SEA EIA 

ลักษณะธรรมชาติของงาน ยุทธศาสตร วสิัยทัศน แนวคิด การกอสรางและการดําเนินการ 

ระดับการตัดสินใจ นโยบาย แผน แผนงาน สวนใหญระดับโครงการ 

จุดเนนในการประเมิน ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร หรือการ
ตัดสินใจเลือกทําสิ่งที่ถูกตอง 

การตัดสินใจระดับโครงการ หรือ
การทําสิ่งที่ไดเลือกไวแลวให
เหมาะสม 

ประเด็นในการประเมิน ความยั่งยืนในบริบทที่กวางและ
ความขัดแยงระหวางวตัถุประสงค
ตางๆ 

ผลกระทบของโครงการในพื้นที่
หรือประชากรที่จําเพาะเจาะจง 
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มิติความแตกตาง SEA EIA 

ระยะเวลาในการประเมิน ยาวถึงปานกลาง ปานกลางถึงสั้น 

วิธีการประเมิน ไมมีรูปแบบชัดเจน แตเนนการใช
วิจารณญาณและการคาดการณ
อยางสมเหตุสมผล มีลักษณะเปน
เชิงคุณภาพหรือกึ่งคุณภาพ 

ใชการวิเคราะหเชิงปริมาณ และมี
ความจําเพาะเจาะจงมากขึ้น 

บทบาทและความสัมพันธกับ
กระบวนการตัดสินใจ 

ผูประสานหรืออํานวยความสะดวก 
(facilitator) 

ผูประเมิน และบอยครั้งก็เปนไป
ตามเงื่อนไขทางกฎหมายเทานั้น 

การประเมินผลการประเมิน 
(post evaluation) 

การปรับนโยบายหรือยุทธศาสตร
หรือแผนงานใหม 

ขอมูลหลักฐานเชิงประจักษจากการ
กอสรางและการดําเนินการ 

ที่มา: วิพุธ พูลเจริญ เดชรัต สุขกําเนิด ศุภกิจ นันทะวรการ.2548. “Strategic Environmental Assessment กับการประยุกตใช
ในสังคมไทย” 

  
การประยุกตใช SEA กับกรณีศึกษาจะตองทําความเขาใจกับ SEA แนวทางตางๆ โดยสังเขปเพื่อเลือก

แนวทางที่เหมาะสมกับกรณีศึกษาและขอจํากัดในการศึกษา  ตัวอยางแนวทางตางๆ เชน 
 

1. EIA based model ซ่ึงใชในสหรัฐอเมริกาในระดับแผนงาน และการยกรางกฎหมาย เนนดานเทคนิค
มากกวาแนวทางอื่นๆ อาจเรียกวาเปน EIA  

 

2. environmental appraisal model ซ่ึงใชในสหราชอาณาจักรเนนการประเมินดานสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของ
กับนโยบายและแผนตางๆ เชน  ประโยชนและตนทุนดานสิ่งแวดลอม 

 

3. integrated environmental management model ซ่ึงใชในนิวซีแลนดและเนเธอรแลนด มีขอบเขต
กวางขวางและมีความยืดหยุนดานกระบวนการมากที่สุด  และเนนการปรับปรุงยกระดับคุณภาพ
กระบวนการและการตัดสินใจเชิงนโยบาย  จึงใหความสําคัญกับการหลอหลอมหรือเชื่อมโยงการ
กําหนดนโยบายกับการประเมินดานสิ่งแวดลอมใหเปนกระบวนการเดียวกันมากกวาแนวทางอื่นๆ 
การที่ประเทศใดจะพัฒนาและใช SEA แนวทางใดนั้นยอมขึ้นกับบริบทเชิงสถาบันของกระบวนการทาง

 นโยบาย การบริหาร และการประเมินดานสิ่งแวดลอมของประเทศนั้นๆ วาเอ้ือตอการดําเนินการตาม
 แนวทางใดมากที่สุด  

 

ในกรณีของประเทศไทย  SEA ยังเปนเรื่องใหม  ยังไมมีการกําหนดแนวทาง SEA ที่ชัดเจน  และฝาย
ตางๆ มีความสนใจที่จะพัฒนา SEA ในแนวทางที่แตกตางกัน    
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การประยุกตใชการประเมินสิ่งแวดลอมเชิงกลยุทธกับกรณีการจัดการลุมน้ํายม 
 
 ในการประยุกตใช SEA กับกรณีการจัดการลุมนํ้ายม คณะวิจัยมีขอพิจารณาดังน้ี 
 

1. ลุมนํ้ายมเปนเรื่องที่อยูในความสนใจและฝายตางๆ มีการถกเถียงกันในประเด็นปญหาการพัฒนา         
พ้ืนที่มาเปนเวลานานมากแลว แตสวนใหญเนนเรื่องเขื่อนแกงเสือเตน อยางไรก็ดีมีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญใน
ดานแนวคิดและนโยบายในระยะหลัง กลาวคือกรมทรัพยากรน้ําไดจัดทําแผนรวมการบริหารจัดการทรัพยากร
นํ้าในพื้นที่ลุมนํ้ายม และรวมกับกรมชลประทานจัดทํายุทธศาสตรการบริหารจัดการน้ําในลุมนํ้ายมแบบบูรณา
การ ในปพ.ศ.2548 การศึกษาทั้งสองไดนําเสนอแนวทางการบริหารจัดการหลายแนวทาง นับเปนจุดเปลี่ยน
นโยบายสาธารณะเรื่องการจัดการน้ําในลุมนํ้ายมที่สําคัญ และเปนการรวบรวมจัดเก็บขอมูลเกี่ยวกับสภาพ
เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอมในพื้นที่ลุมนํ้ายมและ ลุมนํ้าสาขาอยางกวางขวาง จึงเรียกไดวามีฐานขอมูล
สวนใหญที่จะนําไปใชประโยชนในการพัฒนานโยบายแลว เน่ืองจากขอจํากัดดานเวลาและทรัพยากรมาก 
โครงการ SEA ลุมนํ้ายมจึงจะไมเนนการจัดเก็บขอมูล  ซ่ึงจะเปนการทํางานซ้ําซอน  แตจะใชขอมูลสวนใหญ
จากเอกสารที่มีอยู แตจะเนนการจัดกระบวนการทางความคิดเพื่อใหฝายตางๆ ไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกันในประเด็นสําคัญตางๆ ที่เปนสารัตถะสําคัญของ SEA   
 

2. เน่ืองจากการจัดการลุมนํ้ายมเปนเรื่องที่มีความพยายามแสวงหาทางแกปญหามาเปนเวลายาวนาน   
และประเด็นที่เปนที่ถกเถียงกันมากคือความเหมาะสมของแนวทางแกปญหาตางๆ  ซ่ึงในระยะหลังไดมีการ
พัฒนาทางเลือกตางๆ เปนจํานวนมาก  ซ่ึงปจจุบันยังไมมีความชัดเจนวาจะมีการดําเนินการทางเลือกใดบาง  
และควรมีหลักการอยางไรในการตัดสินใจที่วางจุดเนนระหวางทางเลือกเหลานี้  คณะวิจัยจึงเลือกใชแนวทาง
การศึกษา SEA ที่ใหความสําคัญกับการพิจารณากระบวนการแสวงหาทางเลือกการพัฒนาเพื่อแกไขปญหา 
โดยมีวัตถุประสงคจะสนับสนุนกระบวนการพิจารณาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องปญหา สาเหตุ ทางเลือก 
และผลกระทบ เพ่ือใหมีการนําเสนอและวิเคราะหมุมมองและแนวคิดที่แตกตางหลากหลายอยางรอบดานมากขึ้น 
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 คณะวิจัยไดประยุกตใช SEA กับกระบวนการตัดสินใจแบบ PROACT  ซ่ึงเปนกระบวนการตัดสินใจ
ที่ตั้งอยูบนฐานคิดแบบ rational decision-making  โดยกําหนดขั้นตอนการศึกษาเปน 5 ขั้นตอนที่สําคัญ ไดแก 
 

1. การวิเคราะหปญหา สาเหตุ และผลกระทบทีส่ําคัญ 
(Framing the Problem) 

 

2. การกําหนดเปาหมาย/วัตถุประสงค/หลักเกณฑการพัฒนาที่สําคัญ 
(Defining the   Objectives) 

 

3. การพัฒนาทางเลือกเชิงกลยุทธ 
(Establishing Alternatives) 

 

4. การประเมินผลกระทบของทางเลือกตางๆ 
(Identifying Consequences) 

 

5. การวิเคราะหขอดี-ขอเสยี และแสวงหาแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสม 
(Clarifying Trade-offs) 

 
ทั้งน้ีโดยยึดถือหลักการสําคัญของ SEA ในการ 

• คํานึงถึงมิติทางสิ่งแวดลอมและการพัฒนาที่ยั่งยืนอยางจริงจัง โดยคํานึงถึงมิติทางเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดลอมพรอมๆ กัน   

• คนหาโอกาสและพัฒนาทางเลือกเพ่ือบรรลุเปาหมายทางสิ่งแวดลอมและการพัฒนา 

• นําเสนอขอมูล ขอเสนอแนะ และมุมมองของฝายตางๆ เกี่ยวกับทางเลือก และการพัฒนาที่
ยั่งยืนเขาสูการพิจารณาอยางเปนระบบ 

• คาดการณและประเมินผลสืบเน่ืองทั้งทางบวกและทางลบที่มีตอคุณภาพสิ่งแวดลอมและการ
พัฒนาที่ยั่งยืนจากการดําเนินทางเลือกตางๆ 

• กําหนดเกณฑหรือเง่ือนไขในการดําเนินการตางๆ ที่จะสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมและการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

 

ในแตละขั้นตอน คณะวิจัยมีกระบวนการปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และขอมูล ตลอดจน
จัดเก็บขอมูลสําคัญดังน้ี   
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 ตารางที่ 2 :  ข้ันตอนและวิธีการศึกษา 
 

ข้ันตอนการศึกษา วิธีการศึกษา 
1. การวิเคราะหปญหา สาเหตุ 
และผลกระทบที่สําคัญ 

ศึกษาเอกสาร 
การสํารวจพื้นที่และพบหนวยงานที่เกี่ยวของ 
ประชุมกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย 
ปรึกษาหารือหนวยงานที่เกี่ยวของ 
สัมภาษณผูมีสวนไดสวนเสยีดวยแบบสอบถาม 

2. การกําหนดเปาหมาย/
วัตถุประสงค/หลักเกณฑ
การพัฒนาที่สําคัญ 

ศึกษาเอกสาร 
การประชุมกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย 
สัมภาษณผูมีสวนไดสวนเสยีดวยแบบสอบถาม 

3. การพัฒนาทางเลือกเชิงกล
ยุทธ 

ศึกษาเอกสาร 
ความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญ 
ประชุมกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย 

4. การประเมินผลกระทบของ
ทางเลือกตางๆ 

สัมภาษณผูมีสวนไดสวนเสียดวยแบบสอบถาม  
ประชุมกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย   
ความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญ 

5. การวิเคราะหขอดี-ขอเสีย 
และแสวงหาแนวทางการ
พัฒนาที่เหมาะสม 

ประชุมทีมนักวิจัย 
ประชุมกลุมมีสวนไดเสีย 

 
 ในการศึกษาซึ่งเนนการมีสวนรวมนี้ คณะวิจัยไดกําหนดแนวทางที่จะแสวงหาความรวมมือและ
ขอคิดเห็นจาก  
 

1) ผูมีสวนไดสวนเสียใ   คณะวิจัยไดใหความสําคัญกับคณะอนุกรรมการลุมนํ้าซึ่งเปนองคกรที่มีตัวแทนจาก 
ฝายตางๆ ไดแก หนวยงานราชการ  ภาคเอกชน ตัวแทนผูใชนํ้า องคกรพัฒนาเอกชน และนักวิชาการ การใช
คณะอนุกรรมการลุมนํ้าเปนชองทางการมีสวนรวมที่สําคัญน้ันมีสาเหตุสําคัญมาจากขอจํากัดดานเวลาและ
ทรัพยากรของโครงการวิจัย ความตองการการยอมรับและความรวมมือจากหนวยงานตางๆ ในพ้ืนที่ และผลตอ
การผลักดันเชิงนโยบายในอนาคต แตก็มีขอจํากัดสําคัญไดแกสัดสวนคณะอนุกรรมการฯ ซ่ึงมีตัวแทนหนวย
ราชการมากกวาภาคสวนอ่ืนๆ มาก (โปรดดูการวิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสียในกรอบที่ 2) 
   

2) ผูเชี่ยวชาญ  ไดแกนักวิชาการสวนกลาง  รวมทั้งหนวยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ไดแก กรมทรัพยากรน้ํา 
 

 วัตถุประสงคสําคัญของการศึกษาคือการกระตุนใหฝายตางๆ ที่เกี่ยวของสนใจแนวทาง SEA และมีสวน
รวมในการนําแนวทาง SEA ไปใชในการทบทวนแนวคิด หลักการ เหตุและผลของการตัดสินใจเกี่ยวกับ
ทางเลือกการจัดการลุมนํ้ายม 
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กรอบที่ 2 : การวิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder Analysis) 

 
 ผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder) ในการบริหารจัดการลุมน้ํายมมีอยูเปนจํานวนมาก และอํานาจหนาที่และ
บทบาทแตกตางกันอออกไป โดยอาจจําแนกเปน 2 ระดับ ไดดังนี้ 
 

ระดับสวนกลาง 
1. คณะรัฐมนตรี 
2. คณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ 
3. คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ และคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวของ 
4. คณะกรรมการผูชํานาญการ ทําหนาที่ในการพิจารณารายงานการศึกษาวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) 
5. รองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบดูแลกลุมจังหวัดที่อยูในพื้นที่ลุมน้ํายม 
6. หนวยงานเจาของโครงการ : ไดแก การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (ในระยะเริ่มตน) , กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
7. หนวยงานที่เกี่ยวของ เชน สํานักงานคณะกรรมพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ,กรมทรัพยากรน้ํา 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนตน 
8. องคกรพัฒนาเอกชนดานสิ่งแวดลอม 

 

ระดับพื้นที ่
1. คณะอนุกรรมการลุมน้ํายม และคณะอนุกรรมการลุมน้ํายมระดับจังหวัด ที่แตงต้ังขึ้นโดยกรมทรัพยากรน้ํา 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
2. หนวยงานราชการระดับภูมิภาค เชน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด, เกษตรและสหกรณจังหวัด 
เปนตน 
3. หนวยงานราชการระดับทองถิ่น ไดแก องคการบริหารสวนจังหวัด , เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล  
4. ประชาชนในพื้นที่ลุมน้ํา 
5. องคกรพัฒนาเอกชนดานสิ่งแวดลอมที่ทํางานในพื้นที่ 

 

ในชวงการดําเนินงานของโครงการนี้  ทางโครงการไดมีกิจกรรมในรูปแบบตางๆ เพื่อสรางการมีสวนรวมกับผูมี
สวนไดสวนเสียทั้งในระดับสวนกลางและระดับพื้นที่ ทั้งนี้ ผูมีสวนไดสวนเสียที่มีบทบาทสําคัญตอการตัดสินใจในเชิง
นโยบายตอการบริหารจัดการน้ําในลุมน้ํายม คือ คณะรัฐมนตรี และคณะอนุกรรมการลุมน้ํายม ซึ่งทางโครงการได
พยายามสรางความเชื่อมโยงระหวางกระบวนการ SEA กับกระบวนการตัดสินใจทางนโยบายผานองคกรดังกลาว  

ในกรณีคณะรัฐมนตรี ทางโครงการไดมีการนําเสนอผลการศึกษาและทางเลือกการแกไขปญหาน้ําในลุมน้ํายม
ตอรองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบดูแลกลุมจังหวัดที่อยูในพื้นที่ในลุมน้ํายม  และนําเสนอตอนายกรัฐมนตรีในระหวาง
การประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่ จ.สุโขทัย  

สําหรับคณะอนุกรรมการลุมน้ํายม และคณะอนุกรรมการลุมน้ํายมระดับจังหวัดนั้น ทางโครงการไดมีกิจกรรม
ประชุมสัมมนารวมกันหลายครั้ง เพื่อทําความเขาใจเรื่อง SEA และนําเสนอผลการศึกษาตออนุกรรมการตางๆ ที่อยูใน
คณะอนุกรรมการลุมน้ํา 
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อน่ึง การศึกษาครั้งน้ีดําเนินการภายใตขอจํากัดที่สําคัญคือ 
 

1) ลุมนํ้ายมเปนพ้ืนที่การศึกษาที่กวางขวาง และมีประเด็นการศึกษาที่เกี่ยวของมากซึ่งคณะวิจัยไม 
สามารถศึกษาใหครอบคลุมพ้ืนที่และประเด็นทั้งหมดไดภายใตขอจํากัดของโครงการนี้  จึงไดกําหนดขอบเขต
การศึกษาโดยเนนเฉพาะประเด็นสําคัญและจัดกระบวนการศึกษาตามเงื่อนไขขอจํากัดในการบริหารจัดการของ
โครงการ 
 

2) แผนงานโครงการตางๆ ในลุมนํ้ายมนับวาเปน “ประเด็นรอน” ที่มีพลวัตรเชิงนโยบายสูง เปนเรื่องที่ได 
มีความสนใจจากฝายตางๆ ทั้งในระดับชาติ ระดับจังหวัด และระดับทองถิ่น และเนื่องจากเปนการศึกษาที่ตอง
อาศัยความคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสียอยางสูง จึงตองปรับแนวทางการศึกษาตลอดเวลาใหสอดคลองกับ
สถานการณนโยบายสาธารณะที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วตลอดระยะเวลาการศึกษา มิฉะน้ันฝายตางๆ ที่
เกี่ยวของจะเกิดความสับสนระหวางประเด็นที่ศึกษากับสถานการณจริงในเวลานั้นๆ ทั้งน้ีในระหวางที่ดําเนิน
การศึกษา หนวยงานและฝายตางๆ ที่เกี่ยวของก็ไดรับทราบพัฒนาการของแผนงานโครงการตางๆ ที่เกิดขึ้น
เปนระยะๆ เชน โครงการ ก. ไดรับงบประมาณแลว  โครงการ ข. ยังไมไดรับงบประมาณ ฯลฯ ซ่ึงตองยอมรับ
วาความกาวหนาในสวนนี้เปนเรื่องที่ไดรับความสนใจของผูมีสวนเกี่ยวของมากกวาประเด็นการศึกษาตาม
แนวทาง SEA และเปนปญหาอุปสรรคของการมองภาพรวมของทางเลือกตางๆ อยางเปนระบบ 
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กรอบที่ 3 : การมีสวนรวมในการศึกษา 
 
การสํารวจพื้นท่ี   วันที่ 30  มีนาคม –  วันที่ 1 เมษายน 48  ลงสํารวจพื้นที่ จังหวัดสุโขทัย  จังหวัดพิษณุโลก  จังหวัดพิจิตร  
และจังหวัดแพร 
นักวิจัยและคณะทํางาน  10  คน 
   

การประชุมเชิงปฏิบัติการ  (ดูภาคผนวก 3) 
คร้ังท่ี 1 วันที่ 15-17 สิงหาคม 2548  ปรึกษาหารือหนวยงานที่เกี่ยวของ (สํานักชลประทานที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก, องคการ
บริหารสวนจังหวัดสุโขทัย, สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก, เทศบาลเมืองสุโขทัย ,โยธาธิการและผังเมือง 
จังหวัดสุโขทัย,เทศบาลตําบลบางระกํา, มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก) 
หนวยงานราชการ   9 คน 
นักวิชาการ   1 คน 
องคกรพัฒนาเอกชน  2 คน 
นักวิจัยและคณะทํางาน  9 คน 
รวม    21 คน 
คร้ังท่ี 2 วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2548  ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  “การประเมินทางเลือกยุทธศาสตร (SEA) ในการจัดการ
น้ําในลุมน้ํายม”  ณ หองสวรรคโลก  ชั้นใตดิน  โรงแรมไพลิน  จังหวัดสุโขทัย 
หนวยงานราชการ   45  คน 
นักวิชาการ     4  คน 
ภาคเอกชน     1  คน 
ส่ือ      1  คน 
ตัวแทนกลุมผูใชน้ํา    2  คน 
นักวิจัยและคณะทํางาน  10  คน 
รวม    63  คน 
คร้ังท่ี 3 วันศุกรที่  14  ตุลาคม 2548  ประชมุเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  “การประเมินทางเลือกยุทธศาสตร (SEA) ในการจัดการน้ํา
ในลุมน้ํายม”  ณ  หองสักทอง  ชั้น 2 โรงแรมแมยมพาเลส  จังหวัดแพร 
หนวยงานราชการ   41  คน 
นักวิชาการ     3  คน 
นักวิจัยและคณะทํางาน    7  คน 
รวม    51  คน 
คร้ังท่ี 4 วันจนัทรที่ 23 มกราคม 2548 ประชุม เรื่อง “ทางเลือกการจัดการน้ําในลุมน้ํายม : โดยกระบวนการ SEA” ณ หอง
สวรรคโลก ชั้นใตดิน โรงแรมไพลิน จังหวัดสุโขทัย 
หนวยงานราชการ   40  คน 
นักวิชาการ     2  คน 
ภาคเอกชน     1  คน 
องคกรพัฒนาเอกชน    6  คน 
นักวิจัยและคณะทํางาน   12  คน 
รวม                61  คน 
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คร้ังท่ี 5 วันอังคารที่ 24 มกราคม 2549 ประชุมเรื่อง “ทางเลือกการจัดการน้ําในลุมน้ํายม: โดยกระบวนการ SEA”  ณ หอง
ไอยรา ชั้น 2 โรงแรมนครแพรทาวเวอร  จังหวัดแพร 
หนวยงานราชการ   42  คน 
นักวิชาการ     3  คน  
องคกรพัฒนาเอกชน    2  คน 
ตัวแทนผูใชน้ํา   14  คน 
ส่ือ      1  คน 
นักวิจัยและคณะทํางาน  11  คน 
รวม    73  คน 
คร้ังท่ี 6 วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2549 ประชุมเรื่อง “ทางเลือกการจัดการน้ําในลุมน้ํายม : โดยกระบวนการ SEA” ”  
ณ หองสุโขทัย โรงแรมไพลิน จังหวัดสุโขทัย 
หนวยงานราชการ   33  คน 
นักวิชาการ     6  คน  
องคกรพัฒนาเอกชน    5  คน 
ตัวแทนผูใชน้ํา   23  คน 
ส่ือ     4  คน 
นักวิจัยและคณะทํางาน   7  คน 
รวม    68  คน 
 
การปรึกษาหารือหนวยงานสวนกลาง  
 

คร้ังท่ี 1  วันจันทรที่ 8 สิงหาคม 2548 ปรึกษาหารือกับกรมทรัพยากรน้ํา เรื่อง “แนวทางการจัดการน้ําในลุมน้ํายม”  ณ หอง
ประชุม 302 ชั้น 3 อาคารกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม  โดยมี นายชางใหญสัณห เข็มประสิทธิ์   กรมทรัพยากรน้ํา          
คุณยุพเยาว จันทรเทศ  สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา พรอมดวยนักวิจัยในโครงการฯ 
 

คร้ังท่ี 2  วันจันทรที่ 16 มกราคม 2549 ปรึกษาหารือกับคุณกฤษฎา  บุญชัย  นักวิชาการอิสระ  พรอมดวยนักวิจัยใน
โครงการฯ ณ หองประชุม 402 ชั้น 4 สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
 

คร้ังท่ี 3  วันจันทรที่ 24 เมษายน 2549 ปรึกษาหารือเรื่อง “การประเมินส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตรของการจัดการน้ําในลุมน้ํายม” 
ณ หองประชุม 503 ชั้น 5 สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ โดยมี คุณสุรพล  ปตตานี  ผูอํานวยการสํานัก
นโยบายและแผนทรัพยากรน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา  คุณสุพรรณา สิทธิมณฑล สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ํา            
กรมทรัพยากรน้ํา  คุณยุพเยาว  จันทรเทศ  สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา  คุณกฤษฎา จารุธรรมรัตน  
เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุโขทัย คุณพรมงคล  ชิดชอบ  สํานักชลประทานที่ 4 จังหวัดกําแพงเพชร           
รศ.พัฒนา  ราชวงศ  คณะเกษตรศาสตรทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม มหาวิทยาลัยนเรศวร พรอมดวยนักวิจัยใน
โครงการฯ 
 

คร้ังท่ี 4  วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2549 การประชุมนําเสนอรายงานการศึกษาและรับฟงความคิดเห็น เรื่อง “ การ ณ โรงแรม  
เอส ซี ปารค กรุงเทพฯ โดยมี หนวยงานราชการ....คน นักวิชาการ...คน 
 

 
การสัมภาษณผูมีสวนไดสวนเสีย 
คณะอนุกรรมการลุมน้ํายม จังหวัดสุโขทัย (ลุมน้ํายมตอนกลางและตอนลาง) จํานวน 40 คน จังหวัดแพร (ลุมน้ํายมตอนบน) 
จํานวน 34 คน ในชวงเดือนธันวาคม 2548 – เดือนมกราคม 2549 
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การนําเสนอผลการศึกษาตอผูตัดสินใจ 

• รองนายกรัฐมนตรีที่ดูแลกลุมจังหวัดที่อยูในพ้ืนที่ลุมน้ํายม (ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย) : คณะวิจัยไดนําเสนอผล 
การศึกษาโครงการ SEA ลุมน้ํายมตอรองนายกรัฐมนตรี 2 ครั้ง ในวันที่ 9 และวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2548 ณ ตึกบัญชาการ
ทําเนียบรัฐบาล 

• นายกรัฐมนตรี (พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชนิวัตร) : คณะวิจัยในโครงการ SEA ลุมน้ํายมไดนําเสนอผลการศึกษาเกี่ยวกับ 
ทางเลือกการจัดการแกไขปญหาในลุมน้ํายมตอนายกรัฐมนตรีและคณะในชวงการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรท่ีจังหวัดสุโขทัย 
ชวงวันที่ 19 – 20 ธันวาคม พ.ศ.2548 
 
 
 

1.   การวิเคราะหปญหา สาเหตุ และผลกระทบที่สําคัญ 

 
 การศึกษาเพื่อจัดทําแผนรวมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในพื้นที่ลุมนํ้ายมของกรมทรัพยากรน้ํา 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในป 2548 ไดระบุสภาพปญหาสําคัญของลุมนํ้ายม 4 ขอ ไดแก  
1) การขาดแคลนน้ํา  2) นํ้าทวม  3) สิ่งแวดลอม และ 4) ปญหาการบริหารจัดการ 
  

 โครงการนี้ใหความสําคัญกับปญหา 2 ขอแรก คือปญหาน้ําแลง และปญหาน้ําทวม ซ่ึงเปนเรื่องที่ทุก
ฝายใหความสนใจ และเปนที่มาของแนวคิดในการจัดการน้ําหลากหลายรูปแบบซ่ึงทําใหเกิดขอถกเถียงและ
ความขัดแยงตลอดมา และสวนปญหาสิ่งแวดลอม และปญหาการบริหารจัดการ น้ัน อาจกลาวไดวาอยูในฐานะ
ปญหาขางเคียง โดยปญหาสิ่งแวดลอมอาจสรุปไดดังน้ี 
 

• คุณภาพน้ําต่ํากวามาตรฐานในฤดูแลงเนื่องจากการปนเปอนแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมซ่ึงมาจากการชะ
ลางน้ําทิ้งจากชุมชน    

• มีการใชที่ดินเพ่ือการเกษตรอยางเขมขน  และมีการขยายพื้นที่เพาะปลูก และการใชปุยและสารเคมี
ทางการเกษตรมาก กอใหเกิดสารตกคางในดินและละลายลงแหลงนํ้า  

• มีการบุกรุกพื้นที่ปาอนุรักษเพ่ือทําการเกษตรและไรเลื่อนลอยมาก ในชวงปพ.ศ.2534 – ปพ.ศ.2544 มี
การเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินในชั้นคุณภาพลุมนํ้าโดยเฉพาะอยางยิ่งในพื้นที่ลุมนํ้าชั้น 1  
กลายเปนพ้ืนที่ปาเสื่อมโทรมและพื้นที่การเกษตร   

• พ้ืนที่ชุมนํ้าที่ราบลุมนํ้ายมเปนพ้ืนที่ชุมนํ้าระดับนานาชาติมีการเปลี่ยนแปลงไปเปนพื้นที่เกษตรและ       
ตัวเมืองมากขึ้น แหลงนํ้าธรรมชาติประเภทหนองบึงจํานวนมากตื้นเขิน ซ่ึงเปนสาเหตุการเปลี่ยนแปลง
ถิ่นที่อยูอาศัยของประชากรพืชและสัตว รวมทั้งสายพันธุที่หายากและใกลสูญพันธุ สูญเสียแหลงอาหาร
สําคัญสําหรับปลา แหลงเพาะพันธุวางไข แหลงอนุบาลตัวออน และเสนทางอพยพ 

• มีการสรางฝายหรืออาคารกั้นลําน้ําจํานวนมากซึ่งมีผลกระทบตอทรัพยากรกายภาพและชีวภาพของ
แมนํ้า 
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สวนปญหาการบริหารจัดการนั้นนับเปนอุปสรรคที่ทําใหไมสามารถหาแนวทางแกไขปญหา 3 ขอ 
ขางตนไดจนถึงปจจุบัน  สรุปปญหาการบริหารจัดการไดดังน้ี 

• ขาดเอกภาพในการกําหนดนโยบายและภาพรวมที่ชัดเจน  หนวยงานตางๆ ทํางานซ้ําซอน และขาด
แกนกลางในการประสานงาน 

• กฎหมายและระเบียบบางฉบับลาหลัง ไมสอดคลองกับสภาพความเปนจริง  

• ขาดแผนแมบทที่เปนแผนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําทั้งลุมนํ้า 

• ฐานขอมูลไมอยูในระบบเดียวกัน ไมมีการเชื่อมโยงฐานขอมูลระหวางหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ 

• ยังไมมีแบบจําลองที่ทันสมัยและขาดโครงขายสถานีอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยาที่พอเพียงและสามารถ
รับสงขอมูลไดทันการณ 

 
1.1 ปญหาน้ําทวม-นํ้าแลง 

 
หนวยงานราชการที่รับผิดชอบดานการวางแผนบริหารจัดการน้ําที่สําคัญ ซ่ึงไดแกกรมชลประทาน ซ่ึงมี

มุมมองวา3  
 

“ลุมนํ้ายมมีปญหามาก และการพัฒนานอยกวาลุมนํ้าปง วัง และนาน โดยเมื่อพิจารณาพื้นที่ปาไม ลุมนํ้ายม
จะมีสัดสวนพ้ืนที่ปาไมนอยกวาลุมนํ้าปงและวัง และการพัฒนาพื้นที่ชลประทานในปจจุบันนอยกวาลุมนํ้า
ปง วัง และนาน คอนขางมาก  และนอยกวาคาเฉลี่ยของกลุมลุมนํ้าเจาพระยา-ทาจีนทั้งหมด  ซ่ึงมีคาเฉลี่ย
รอยละ 50.7 ในขณะที่หมูบานที่ประสบปญหาน้ําทวมและภัยแลงก็มากกวาลุมนํ้าปง วัง และนาน  รวมทั้ง
มากกวาคาเฉลี่ยของกลุมลุมนํ้าเจาพระยา-ทาจีนดวย  ดังแสดงตัวเลขในตาราง ในสวนของการพัฒนา
แหลงนํ้าเม่ือพิจารณาตัวเลขความจุใชงานของอางเก็บนํ้าตางๆ ในพ้ืนที่ลุมนํ้า พบวาลุมนํ้ายมมีการ
พัฒนาแหลงนํ้าตนทุนนอยกวาลุมนํ้าอ่ืนๆ เชนกัน โดยมีความจุใชงานตอปริมาณนํ้าทาในลุมนํ้าเพียง       
รอยละ 8.53” 

 

   

                                                 
3 กรมชลประทาน.เมษายน 2546.โครงการจัดทําแผนหลักรองรับการพัฒนาแหลงน้ําและปรับปรุงโครงการชลประทานสําหรับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 9. 
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  ตารางที่ 3 : สัดสวนพื้นที่ปา พื้นที่ชลประทาน หมูบาน ความจุใชงานในลุมน้ําหลักและลุมน้ํายม 
 

รหัส 
ลุมน้ํา ลุมน้ําหลัก 

สัดสวนพ้ืนท่ี
ปาไม/พ้ืนท่ีลุม

น้ํา 

สัดสวนพ้ืนท่ี
ชลประทาน/
พ้ืนท่ีเหมาะสม 

สัดสวน
หมูบานน้ํา
ทวม/หมูบาน

ท้ังหมด 

สัดสวนหมูบาน
ภัยแลง/หมูบาน

ท้ังหมด 

ความจุใชงาน/
ปริมาณน้ําทา 

06 ปง 71.46 89.70 16.86 68.39 118.08 
07 วัง 67.90 45.99 2.98 66.24 8.58 
08 ยม 49.68 19.00 18.73 70.35 8.53 
09 นาน 45.14 32.57 12.65 66.79 56.39 
10 เจาพระยา 2.33 80.03 5.99 39.88 0.22 
11 สะแกกรัง 45.94 29.08 12.14 74.76 12.72 
12 ปาสัก 21.87 10.90 7.49 65.92 27.59 
13 ทาจีน 8.53 62.12 10.64 45.23 18.33 

รวมกลุมลุมน้ํา
เจาพระยา-ทาจีน 

42.02 50.70 10.92 56.59 56.52 

 ที่มา : โครงการจัดทําแผนหลักรองรับการพัฒนาแหลงนํ้าและปรับปรุงโครงการชลประทาน.สําหรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับที่ 9. 

 
 การวิเคราะหสถานการณขางตนนี้ถูกคัดคานจากนักวิชาการและองคกรพัฒนาเอกชนหลายกลุมวามิใช
การวิเคราะหลุมนํ้าแบบบูรณาการ เปนมุมมองที่มุงจะวางแผนบริหารจัดการน้ําดวยการเพิ่มอุปทานเพียงดาน
เดียว นอกจากนั้นยังเนนการพัฒนาแหลงนํ้าดวยสิ่งกอสราง อยางไรก็ดี  สิ่งหนึ่งที่ฝายตางๆ เห็นตรงกันไดแก 
ความสําคัญของปญหาภัยแลง และน้ําทวม ซ่ึงเปนความทาทายสําคัญที่สุดของการบริหารจัดการน้ําในลุมนํ้ายม    
 
 กรมทรัพยากรน้ํา ไดสรุปประเด็นปญหาทรัพยากรน้ําวามีปญหาสําคัญดังน้ี 
 

1. ปญหาการขาดแคลนน้ําหรือนํ้าแลง  (การคํานวณสมดุลนํ้าแสดงวาขาดแคลนน้ําเพื่อการชลประทาน
เฉพาะในพื้นที่ชลประทานปละ 500 ลานลูกบาศกเมตร) 

• ปญหาการขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภคในฤดูแลง (รอยละ 7.13 ของหมูบานทั้งหมดขาดแคลน
มาก รอยละ 12.88 ขาดแคลนปานกลาง รอยละ 79.99 ขาดแคลนนอย)4 

• ปญหาการขาดแคลนน้ําเพื่อการเกษตรในชวงฝนทิ้งชวงและในฤดูแลง (รอยละ 65.32 ของ
หมูบานทั้งหมดขาดแคลนมาก รอยละ 15.39 ขาดแคลนปานกลาง รอยละ 19.29 ขาดแคลน
นอย)2  

 

2. ปญหาดานน้ําทวม สวนใหญเกิดในเดือนสิงหาคม-เดือนกันยายน ในรูปของน้ําไหลลนตลิ่งและน้ําทวมขัง  
พ้ืนที่ที่ประสบปญหาอุทกภัยสวนใหญเปนบริเวณชุมชนเมืองและพื้นที่เกษตรกรรมตลอดลําน้ํายมสายหลัก 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในพื้นที่ลุมนํ้ายมตอนลาง5 สรุปพ้ืนที่ที่มีปญหาน้ําทวมที่สําคัญ ไดแก 

                                                 
4 ขอมูล กชช 2ค. ป 2544 
5 กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย พบวารอยละ 25.2 ของหมูบานในลุมน้ํายมประสบปญหาอุทกภัยใน
รูปแบบตางๆ โดยพื้นที่ประสบปญหาอุทกภัยเปนประจําอยูในชวงลุมน้ํายมตอนลาง 
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จังหวัดแพร – เขตเทศบาล อําเภอสูงเมน อําเภอเดนชัย อําเภอหนองมวงไข  
จังหวัดสุโขทัย – อําเภอสวรรคโลก อําเภอศรีสําโรง อําเภอเมือง อําเภอกงไกรลาศ 
จังหวัดพิษณุโลก – อําเภอบางระกํา 
จังหวัดพิจิตร – อําเภอสามงาม อําเภอโพธิ์ประทับชาง กิ่งอําเภอบึงนาราง และพ้ืนที่ทิศ 
  ตะวันตกของแมนํ้ายม 
จังหวัดนครสวรรค – อําเภอชุมแสง   

 

 ขอสังเกตคือแมปญหาน้ําทวมจะเปนเรื่องที่ไดรับความสนใจจากสาธารณชนมาก  แตภัยแลงเปนปญหา
ที่สงผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูและการประกอบอาชีพในวงกวาง เปนปญหาเรื้อรังที่ตองการการแกไขอยาง
เรงดวนและตอเน่ือง และประเด็นนี้ไดรับการยืนยันจากผูมีสวนไดสวนเสียทั้งในพื้นที่ลุมนํ้ายมตอนบนและลุมนํ้ายม
ตอนกลางซึ่งคณะวิจัยขอใหจําแนกสัดสวนความเดือนรอนจากปญหานํ้าทวม นํ้าแลง และปญหาอ่ืนๆ และไดให
ความเห็นวาน้ําแลงเปนปญหาที่สําคัญมากกวาน้ําทวมดังตารางขางลางนี้ 
 

  ตารางที่ 4 :  ความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียเกี่ยวกับความสําคัญของปญหาในลุมน้ํายม 
 

ลุมน้ํายมตอนบน ลุมน้ํายมตอนกลาง-ตอนลาง 
นํ้าทวม 3.6 นํ้าทวม 3.9 
นํ้าแลง 5.3 นํ้าแลง 5.2 
อ่ืนๆ 1.1 อ่ืนๆ 0.9 
รวม 10 รวม 10 

 
 ผูมีสวนไดสวนเสียระบุปญหาอ่ืนๆ เชน การบุกรุกพื้นที่แหลงน้ํา การสรางสิ่งกีดขวางทางน้ํา ปญหา
ระบบนิเวศ  ปญหาการแยงกันใชนํ้า ปญหาไมมีที่เก็บกักน้ําและปญหาคุณภาพน้ํา  
 

 ขอสังเกตอีกประการหนึ่งคือ การกําหนดมุมมองวาปญหาสําคัญของลุมนํ้ายมคือปญหาน้ําทวมและ         
นํ้าแลง  ทําใหพ้ืนที่ที่เปนจุดเนนของการศึกษาไมใชพ้ืนที่ตั้งโครงการเขื่อนแกงเสือเตน  แตเปนพ้ืนที่ที่ประสบ
ปญหาน้ําทวมและนํ้าแลงรุนแรง  ซ่ึงนําไปสูการใหความสําคัญกับประสบการณและมุมมองของผูที่ประสบ
ปญหาดังกลาวในฐานะ “ผูมีสวนไดสวนเสีย” ที่สําคัญ   
 

1.2  สาเหตุของปญหาน้ําทวมและปญหาน้ําแลง 
 

ในการศึกษานี้ใหขอใหผูมีสวนไดสวนเสียในพ้ืนที่ลุมนํ้ายมตอนบนและลุมนํ้ายมตอนลางวิเคราะห
สาเหตุของปญหาน้ําทวม โดยเรียงลําดับความสําคัญของปญหา  ผลสรุปดังน้ี 
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 ตารางที่ 5 : การวิเคราะหสาเหตุนํ้าทวมโดยผูมีสวนไดสวนเสีย6 
 

ผูมีสวนไดสวนเสียในลุมน้ํายมตอนบน ผูมีสวนไดสวนเสียในลุมน้ํายมตอนกลางตอนลาง 
1. ลักษณะภูมิประเทศและอุทกวิทยา 

(รอยละ 31) 
1. ปาซับนํ้าถูกทําลาย (รอยละ 28) 

2. ปาซับนํ้าถูกทําลาย (รอยละ 23) 2. ลักษณะภูมิประเทศและอุทกวิทยา (รอยละ 28) 
3. การรุกล้ําทางระบายน้ํา (รอยละ 25) 3. การรุกล้ําทางระบายน้ํา (รอยละ 27) 
4. การใชพ้ืนที่ไมเหมาะสม (รอยละ 21) 4. การใชพ้ืนที่ไมเหมาะสม (รอยละ 17) 
 
จะเห็นวาผูมีสวนไดสวนเสียทั้งจากลุมนํ้ายมตอนบนและตอนลางลําดับความสําคัญของสาเหตุของ

ปญหาใกลเคียงกันมาก โดยเห็นวาสาเหตุสําคัญที่สุดสองประการคือปาซับนํ้าถูกทําลาย และลักษณะ          
ภูมิประเทศและอุทกวิทยา ผูมีสวนไดสียในลุมนํ้ายมตอนกลางและตอนลางเห็นวาการรุกล้ําทางระบายน้ําเปน
ปญหามากกวาผูมีสวนไดสวนเสียในลุมนํ้ายมตอนบนเล็กนอย และสาเหตุประการสุดทายคือการใชพ้ืนที่ไม
เหมาะสม 

 
 ปญหาปาซับน้ําถูกทําลาย 

 
การประเมินโดยพิเคราะหจากภาพถายดาวเทียมพบวา ลุมนํ้ายมมีพ้ืนที่ปาธรรมชาติรอยละ 47.46 ของ

พ้ืนที่ลุมนํ้า ซ่ึงมากกวาลุมนํ้าปง แตนอยกวาลุมนํ้าวังและลุมนํ้านาน นอกจากนั้นยังมีพ้ืนที่สวนปาประมาณรอย
ละ 4.02 คงเหลือพ้ืนที่การเกษตรและที่อยูอาศัยรอยละ 48.52 โดยลุมนํ้ายมตอนลางมีสัดสวนพ้ืนที่ปาไมนอย
ที่สุดคือรอยละ 25.91 

 

ถาจะพิจารณาสถานภาพทางกฎหมาย  ลุมนํ้ายมมีพ้ืนที่ปาอนุรักษรอยละ 38.38 และปาเศรษฐกิจรอยละ 
19.80 ของพื้นที่ลุมนํ้า ในชวงปพ.ศ.2534 ถึง ปพ.ศ.2544 พบวาในภาพรวมลุมนํ้ายมมีพ้ืนที่ปาไมเพ่ิมขึ้น 
72,940 ไร  ในบริเวณแมนํ้ายมตอนบน แมนํ้าควร แมนํ้างาว นํ้าแมตา และน้ําแมรําพัน ซ่ึงสวนใหญอยูในลุมนํ้า
สาขาที่มีโครงการฟนฟูสภาพปาของกรมปาไม   

 

แตการบุกรุกพื้นที่ปาอนุรักษเพ่ือการเกษตรและไรเลื่อนลอยยังมีอยูมากในบางพื้นที่ ผลการศึกษา
สภาพการใชที่ดินในพื้นที่ปาอนุรักษของพื้นที่ลุมนํ้ายมในป 2544 พบวามีพ้ืนที่การทําไรเลื่อนลอยและปาเสื่อม
โทรม 311,783.25 ไร หรือ รอยละ 5.37 ของพื้นที่ปาอนุรักษ  โดยมีสัดสวนสูงที่สุดในลุมแมนํ้าควร รองลงมา
ไดแก แมนํ้างาว  แมนํ้าแมรําพัน  แมนํ้าแมคํามี แมนํ้าแมมอก และแมนํ้ายมตอนบน  

 

นอกจากนั้น  การขยายพื้นที่การเกษตรในพื้นที่ริมตลิ่ง เชน ตั้งแตอําเภอปงถึงอําเภอเชียงมวน จังหวัด
พะเยา ระยะทางกวา 70 กิโลเมตร กลายเปนไรขาวโพดทั้งหมด การทําไรติดตลิ่งทําใหไมมีพ้ืนที่ปองกันตลิ่ง  
เกิดการกัดเซาะ และตลิ่งพังลงสูลําน้ํา  ทําใหเกิดตะกอนมากขึ้นในลุมนํ้ายม  จนนํ้าขุนอยางรวดเร็วเม่ือเกิดฝนตก 

                                                 
6 เปนการเรียงลําดับขอเลือกจากแบบสอบถาม ซึ่งในการออกแบบสอบถาม คณะวิจัยไดปรึกษาหารือกับผูมีสวนไดสวนเสียถึง
สาเหตุสําคัญของปญหาน้ําทวมและปญหาน้ําแลง 
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 ลักษณะทางภูมิประเทศและอุทกวิทยา 
 
ลําน้ํายมไหลจากทิศเหนือลงทิศใต โดยไหลผานหุบเขาที่มีความลาดชันมาก และคอยๆ ลดระดับลงจน

ไหลออกสูที่ราบผืนใหญและบรรจบกับแมนํ้านาน  ความจุลําน้ําของแมนํ้ายมตั้งแตตนน้ําถึง อําเภอเมืองสุโขทัย 
จะมีคาอยูระหวาง 1,500 -3,000 ลูกบาศกเมตรตอวินาที และตั้งแตตัวเมืองสุโขทัยลงมาจนถึงจุดบรรจบแมนํ้า
นานคาความจุของลําน้ําลดลงมากเหลือเพียง 300 -600  ลูกบาศกเมตรตอวินาที ซ่ึงความสามารถรองรับที่
ระบายน้ําไดนอยกวาทางเหนือนํ้าประมาณ 5 - 10 เทา ลักษณะลําน้ํายมไหลคดเคี้ยวไปมา ทําใหการระบายน้ํา
ไมคอยจะดีเทาที่ควร ในฤดูฝนมีนํ้าบาไหลมาเร็วและแรงทําใหนํ้าตลิ่งทั้งสองฝงเขาไปทวมพ้ืนที่ราบลุมในเขต
จังหวัดตางๆ ที่ตั้งอยูริมฝงแมนํ้ายม ความลาดเทของลําน้ําตั้งแตแกงหลวงขึ้นไปเฉลี่ยประมาณ 1:1,500 แต
จากสุโขทัยลงมาจนถึงสบแมนํ้านานเฉลี่ยประมาณ 1:6,000 

 

 ปญหาดานน้ําทวมในลุมนํ้ายม สวนใหญเกิดในชวงเดือนสิงหาคม-เดือนกันยายนซึ่งเปนชวงฤดูฝน 
ในรูปของน้ําไหลลนตลิ่งและน้ําทวมขัง พ้ืนที่ที่ประสบปญหาอุทกภัยจะเปนบริเวณชุมชนเมืองและพ้ืนที่
เกษตรกรรมตามลําน้ํายมสายหลัก โดยเฉพาะในพื้นที่ลุมนํ้ายมตอนลาง ประกอบกับสภาพของแมนํ้ายมที่เปน
ลักษณะคอขวด คือ มีสภาพแคบและตื้นเขินในบริเวณพื้นที่ลุมนํ้าตอนลาง ทําใหมีความจุไมเพียงพอในการ
ระบายน้ํา ในปจจุบันก็ไดมีการปรับปรุงระบบระบายน้ําหลายโครงการ โดยเฉพาะการผันน้ําไมใหผานพื้นที่
ชุมชน เชน ตัวเมืองสุโขทัย การเตรียมพ้ืนที่ชะลอน้ํา เปนตน ซ่ึงก็สามารถบรรเทาปญหาน้ําทวมไดบางสวน 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : กรมทรัพยากรน้ํา.รายงานฉบับสุดทาย, สรุปรายงานการศึกษา โครงการจัดทําแผนรวมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในพื้นที่ลุมนํ้ายม  

รูปที่  1    รูปตัดตามยาว ความกวางและความจุของแมน้ํายม 
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 สภาพความจุของลําน้ํายมตั้งแตชวง อําเภอสวรรคโลกลงมามีความเปลี่ยนแปลง โดยมีสภาพความจุ  
ลําน้ําลดลงทําใหปริมาณน้ําลนตลิ่ง แตเน่ืองจากพื้นที่สองฝงริมนํ้ายมมีถนนเลียบลําน้ําทําใหนํ้าหลากเขาสูพ้ืนที่
ลุมสองฝงลําน้ํายมไดเฉพาะตามชองสะพานและทอลอด นํ้าที่ลนตลิ่งจากลําน้ํายมเขาสูพื้นที่ตามธรรมชาติบน
ฝงขวาและฝงซายดังกลาวขางตนจะถูกเก็บกักไวชั่วคราวโดยถนนสิงหวัฒน ซ่ึงสรางไวในแนวทิศตะวันตก-        
ทิศตะวันออก แลวจึงระบายลงสูที่พ้ืนที่ที่ดานใตของถนนตรงชองสะพานและทอลอดซึ่งสรางไวเปนระยะตลอด
แนวถนน ดังนั้นทางดานอุทกวิทยาถือไดวาถนนสิงหวัฒนไดชวยเปนพ้ืนที่เก็บกักน้ําชั่วคราวหรือพ้ืนที่แกมลิง
ไดสมบูรณยิ่งขึ้น มีผลใหสภาพน้ําทวมในพื้นที่ลุมดานใตของถนนดังกลาวลดความรุนแรงลงกวาสภาพในอดีต
เม่ือยังไมมีถนนดังกลาว 

 

สําหรับพ้ืนที่ลุมดานใตของถนนสิงหวัฒนบนพ้ืนที่สองฝงของแมนํ้ายม ชวงจากตัวเมืองสุโขทัย ที่ตั้ง 
อําเภอกงไกรลาศ ที่ตั้ง อําเภอบางระกํา สวนใหญเปนพ้ืนที่ซ่ึงมีระดับพ้ืนที่ดินคอนขางต่ําจากระดับดินประมาณ 
+45 เมตร (ร.ท.ก.) ที่บริเวณตัวเมืองสุโขทัยลดลงเหลือเพียงประมาณ +38 เมตร ถึง +40 เมตร (ร.ท.ก.) ใน
บริเวณที่ลุมใกลที่ตั้ง อําเภอบางระกํา พ้ืนที่ลุมบริเวณนี้สวนใหญมีสภาพน้ําทวมที่มีความลึกมากและทวมขัง
เปนเวลานานหลายเดือนในฤดูนํ้าหลากเกือบทุกป นอกจากปริมาณน้ําที่ระบายจากพื้นที่ตนน้ําของลุมนํ้ายม
ผานแนวถนนสิงหวัฒนแลว พ้ืนที่ลุมชวงตัวเมืองสุโขทัย ถึง อําเภอบางระกํา ยังตองรับนํ้าที่ระบายจากพื้นที่    
ลุมนํ้าคลองเดื่อและลุมนํ้าคลองชะนาว ซ่ึงเปนพ้ืนที่ลุมนํ้าดานทิศตะวันตกที่ลอมรอบดวยทิวเขาเขียว เขาหนองหอย
และเขาหลวง ซ่ึงระบายน้ําผานทางหลวง หลายเลข 101 (กําแพงเพชร-สุโขทัย) เขาสูพ้ืนที่ราบลุมบริเวณ 
อําเภอพรานกระตาย อําเภอคีรีมาศ จากนั้นน้ําสวนใหญระบายไปตามโครงขายของระบบคลองขนาดเล็ก ใน
แนวทิศตะวันตกเฉียงใตไปยังทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เขาสูพ้ืนที่ลุมริมแมนํ้ายมชวงจังหวัดสุโขทัย-อําเภอบางระกํา 
มีเพียงสวนนอยที่ระบายตามระบบคลองขนาดเล็กในแนวทิศตะวันตก-ทิศตะวันออกลงสูแมนํ้ายม ในบริเวณ
ที่ตั้ง อําเภอสามงาม ซ่ึงเปนที่ราบลุมนํ้ายม 
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ตารางที่ 6 : สาเหตุสภาพภูมิประเทศและอุทกวิทยาที่ทําใหเกิดนํ้าทวมในลุมน้ํายม 

พ้ืนที่นํ้าทวม 
(จังหวัด) 

สาเหตุทางภมิูประเทศและอุทกวิทยา 

แพร พายุที่พัดผานจังหวัดพะเยาและจังหวัดแพรทําใหเกิดฝนตกหนัก และพื้นที่ลาดชัด 
1:900 ถึง 1:2,300  ทําใหอุทกภัยมีลักษณะน้ําปาไหลหลาก แตตนแมนํ้ายมไมมีที่
เก็บกักน้ํา ทําใหนํ้าจากแมนํ้ายมและน้ําปาไหลเออลนทวมพ้ืนที่การเกษตร และเขต
เทศบาลซึ่งเปนที่ลุมทําใหเกิดน้ําทวมขัง  
  

สุโขทัย ความลาดชันของพื้นที่ลดลงเหลือ 1:5,000 ถึง 1:35,000 เม่ือเขาเขตจังหวัดสุโขทัย  
และลําน้ํายมซึ่งกวางมากในเขตอําเภอศรีสัชนาลัย ขนาดความจุ 2,004 ลูกบาศก
เมตรตอวินาทีแคบลงเหลือ 1,073 ลูกบาศกเมตรตอวินาทีบริเวณอําเภอสวรรคโลก  
และลดลงเหลือ 725 ลูกบาศกเมตรตอวินาทีที่อําเภอศรีสําโรงจนเหลือ 342 ลูกบาศก
เมตรตอวินาทีที่บริเวณอําเภอสุโขทัย ในทุกจุดที่ปริมาณน้ํามีขนาดเกินความจุของ
ลําน้ําจะเกิดน้ําลนตลิ่ง ทําใหเกิดน้ําทวมเปนบริเวณกวาง 
 

พิษณุโลก พ้ืนที่เปนที่ราบลุม โดยเฉพาะอยางยิ่งอําเภอบางระกํา ทําใหเกิดน้ําทวมครอบคลุม
เปนบริเวณกวาง   
 

พิจิตร ถามีปริมาณนํ้าในลําน้ํายมมาก นํ้าจะไหลบาทวมในชวงที่ตลิ่งต่ําในเขตอําเภอสาม
งาม อําเภอโพธิ์ประทับชาง และบางครั้งจะเออทวมถึงกิ่ง อําเภอบึงนาราง  
นอกจากนั้นปริมาณน้ําทาและนํ้าจากจังหวัดกําแพงเพชรจะไหลมาสมทบทําใหเกิด
นํ้าทวมเปนบริเวณกวางทางฝงตะวันตกของแมนํ้ายม 
 

นครสวรรค ในบริเวณที่แมนํ้ายมไหลบรรจบแมนํ้านานที่อําเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค  ถา
แมนํ้านานมีปริมาณมาก  แมนํ้ายมจะไมสามารถไหลลงไดและเกิดน้ําทวมขัง 
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รูปที่ 2 สภาพปญหาน้ําทวมในพื้นที่ลุมนํ้ายม 
 
ที่มา : กรมทรัพยากรน้ํา.รายงานฉบับสุดทาย, สรุปรายงานการศึกษา โครงการจัดทําแผนรวมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในพื้นที่ลุมนํ้ายม  



 26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นํ้าทวมจังหวดัพิจิตร (30 ตุลาคม 2549) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     นํ้าทวมจังหวัดสุโขทัย   (16 สิงหาคม 2548)                      นํ้าทวมจังหวดัพิษณุโลก (30 ตุลาคม 2549) 
 
 

รูปที่ 3 แสดงพื้นที่นํ้าทวม  
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 ปญหาการรุกล้ําทางระบายน้ํา 
 
ปญหาการรุกล้ําทางระบายน้ําพบมากในจังหวัดสุโขทัย  จากการสํารวจพื้นที่ตามถนนจากจังหวัด

พิษณุโลกไปจังหวัดสุโขทัยพบวาคลองธรรมชาติซ่ึงเคยทําหนาที่ระบายน้ําจากทิศเหนือไปทิศใตเกือบทั้งหมด
ถูกรุกล้ําเพื่อตั้งบานเรือนที่อยูอาศัย ตัวอยาง เชน คลองแมรําพึง ซ่ึงเชื่อมระหวางจังหวัดสุโขทัยเมืองใหมกับ
อุทยานประวัติศาสตรเมืองเกา ทางระบายน้ําสวนใหญถูกถมและเปลี่ยนสภาพเปนถนนและสิ่งกอสรางทั้งสวน
บุคคลและสถานที่ราชการ เชน บริเวณหนาวิทยาลัยนาฎศิลป  และ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย   
 

ปญหาการใชพื้นที่ไมเหมาะสม 
 
การใชพ้ืนที่ไมเหมาะสมมีอยูทั่วไป โดยเฉพาะอยางยิ่งในพ้ืนที่ชุมนํ้า กรณีที่ปรากฏชัดเจนไดแกพ้ืนที่

ชุมนํ้าที่ราบลุมนํ้ายมซึ่งมีความสําคัญระดับนานาชาติ อยูใตตัวเมืองสุโขทัย ครอบคลุมถึงเขตอําเภอบางระกํา 
จังหวัดพิษณุโลก เปนพ้ืนที่ชุมนํ้าประเภทที่ราบลุมนํ้าทวมถึงหนองน้ํามีนํ้าตลอดปและมีนํ้าบางฤดู เน้ือที่ 496 
ตารางกิโลเมตร แตปจจุบันไดเปลี่ยนสภาพ ถูกถมเปนสิ่งกอสราง ไมสามารถเก็บนํ้าได   

 
ในชวงปพ.ศ.2534 – ปพ.ศ.2544 พบวามีการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินประเภทพื้นที่ปาไม นาขาว และ

แหลงนํ้า ไปเปนพ้ืนที่ นาขาว ไมผล และตัวเมืองมากขึ้น โดยเฉพาะพื้นที่แหลงนํ้าลดลงจาก 5,291.56 ไร เหลือ 
2,910.92 ไร  และแหลงนํ้าประเภทหนองบึงจํานวนมากอยูในสภาพตื้นเขิน  จึงทําใหสูญเสียความสามารถใน
การทําหนาที่พ้ืนที่ชุมนํ้าที่จะดูดซึมซับนํ้าในฤดูนํ้าหลาก 
 
ตารางที่ 7 : การเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินพื้นที่ชุมน้ําที่ราบลุมน้ํายมปพ.ศ.2534 – ปพ.ศ.2544 
 

การใชที่ดินป 2534 พื้นที่ (ไร) รอยละ  การใชที่ดินป 2544 พื้นที่ (ไร) รอยละ 
นาขาว 311,598.69 67.49  นาขาว 353,591.19 76.58 
พืชไร 62,243.20 13.48  พืชไร 52,976.14 11.47 
ปาไม 929.09 0.20  ไมผล 9,861.80 2.14 
ปาผลัดใบเสื่อมโทรม 15,055.74 3.26  ปาไม 951.00 0.21 
พื้นที่ไมสามารถใชประโยชนได 47,884.83 10.37  ไมพุมหรือทุงหญาสลับไมพุม 575.14 0.12 
ตัวเมืองและยานการคา 63.52 0.01  พื้นที่ไมสามารถใชประโยชนได 25,012.41 5.42 
หมูบาน 18,645.06 4.04  ตัวเมืองและยานการคา 110.28 0.02 
แหลงน้ํา 5,291.56 1.15  หมูบาน 15,148.21 3.28 
    แหลงน้ํา 2,910.92 0.63 
    สถานที่ราชการและสถาบันตางๆ  574.58 0.12 

รวม 461,711.68 100.00  รวม 461,411.68 100.00 
 
ที่มา : กรมทรัพยากรน้ํา.มกราคม 2548.โครงการจัดทําแผนรวมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในพื้นที่ลุมน้ํายม   
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  นอกจากนั้น ปจจุบันโครงสรางคมนาคมทําใหเกิดคันกั้นน้ําทั้ง 2 ฝงของแมนํ้ายมจุดระบายน้ํา       
บางแหงมีขนาดเล็กทําใหความรุนแรงของสภาวะน้ําทวมเพ่ิมขึ้นกรณีนํ้าลนขามถนนซึ่งกลายเปนคันกั้นน้ํา
โดยเฉพาะชุมชนซึ่งอาศัยอยูระหวางถนนกับแมนํ้าทางฝงทิศตะวันออกของแมนํ้ายม ตัวอยาง เชน ถนนสาย 
117 ระหวางจังหวัดนครสวรรคไปจังหวัดพิษณุโลก  (ชวงสี่แยกปลวกสูง-อําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตร)  ซ่ึง
วางตัวระหวางทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกขวางลําน้ํายมซึ่งไหลจากทิศเหนือไปทิศใต     

 

ชาวบานในเขตอําเภอสามงาม อําเภอโพธิประทับชาง และกิ่งอําเภอบึงนารางตั้งขอสังเกตวาถนนที่
ขวางทางน้ําสูงขึ้น ทําใหกระแสน้ําไหลแรงขึ้น  และในปพ.ศ.2549 ถนนหลายสายถูกกระแสน้ําพัดขาด และ
สะพานชํารุดมากขึ้น 

 
 

รูปที่ 4 แสดงตําแหนงการขวางกั้นทางน้ํา 
 
สุโขทัยเมืองใหมเปนอีกตัวอยางของการเขยิบตัวเมืองที่เดิมตั้งอยูหางแมนํ้ายมเขาไปใกลแมนํ้ามากขึ้น  

ทําใหสูญเสียพ้ืนที่รับนํ้า และมีมูลคาความเสียหายมากขึ้นเม่ือนํ้าเออลนตลิ่ง นอกจากนั้นการกอสรางตางๆ มัก
ไมไดใหความสนใจเรื่องการระบายน้ําเทาที่ควร ในเขตเทศบาลเมืองจังหวัดสุโขทัย พบวามีสะพานขามแมนํ้ายม
สามแหง จุดดานทิศเหนือมีสะพานใหมที่สรางในบริเวณเดียวกับสะพานเดิม เสาสะพานซอนกัน ทําใหวัสดุที่
ไหลมาตามน้ําติดที่ชองแคบเสาสะพาน นํ้าไหลไดชา  

 
ปญหาสวนหน่ึงอาจเกิดจากการที่มีโครงการจัดการน้ําในลําน้ํามากขึ้นทั้งในลําน้ํายม และลําน้ําสาขา 

เชน ฝาย ประตูกั้นน้ํา ทําใหนํ้าไหลชาลง เชน ฝายยางบานกง อําเภอกงไกรลาศ  ประตูระบายน้ํายางซาย 
อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย  กอสรางในลักษณะขวางทางน้ํา  นอกจากนั้น ทํานบชั่วคราวแบบกระสอบทรายปด
กั้นแมนํ้ายมและลําน้ําสาขาตางๆ ที่ประชาชนและหนวยงานทองถิ่นสรางเพ่ือเก็บกักน้ําไวใชในชวงฤดูแลงก็
เปนอุปสรรคในการระบายน้ําในฤดูนํ้าหลาก  
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รูปที่ 5 ฝายยางบานกง อําเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 6 ประตกูั้นนํ้าฝายยางซาย อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 
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รูปที่ 7 ทํานบกระสอบทรายชั่วคราวปดกั้นแมนํ้ายม 
 
สวนปญหาน้ําแลงน้ัน  ทุกอําเภอของจังหวัดแพรประสบปญหาน้ําแลงในชวงเดือนมกราคมถึงเดือน

กรกฎาคม  พ้ืนที่ที่ประสบปญหาน้ําแลงในพื้นที่ลุมนํ้ายมตอนกลาง ไดแก อําเภอบานดานลานหอย อําเภอ
สวรรคโลก อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย  ตอเน่ืองไปจนถึงอําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก  และอําเภอ
สามงาม อําเภอโพธิ์ประทับชาง จังหวัดพิจิตร 

 

ผูมีสวนไดสวนเสียจากทั้งสองพื้นที่เรียงลําดับและใหความสําคัญกับเหตุปจจัยของภัยนํ้าแลงใกลเคียง
กันเหมือนกันโดยใหความสําคัญอันดับแรกกับปญหาปาตนน้ําถูกทําลาย   และมุมมองของผูมีสวนไดสวนเสีย
ทั้งสองพื้นที่ยนืยันวาลุมนํ้ายมเปนพ้ืนที่ที่การเกษตรมีบทบาทสําคัญมากตอการพัฒนาพื้นที่ และอุตสาหกรรมมี
บทบาทคอนขางนอย  ฉะนั้นปญหาน้ําเพื่อการเกษตรจึงเปนปญหาที่ไดรับความสําคัญสูงมากในพื้นที่น้ี   

 
ตารางที่ 8 :  การวิเคราะหสาเหตุปญหาน้ําแลงโดยผูมีสวนไดสวนเสีย 
 

ผูมีสวนไดสวนเสียในลุมน้ํายมตอนบน ผูมีสวนไดสวนเสียในลุมน้ํายมตอนกลางและตอนลาง 
1. ปาตนน้ําถูกทําลาย (รอยละ 38) 1.  ปาตนนํ้าถูกทําลาย (รอยละ 37) 
2. นํ้าถูกดึงไปใชในการเกษตรมากขึ้น 

(รอยละ 29) 
2.  นํ้าถูกดึงไปใชในการเกษตรมากขึ้น (รอยละ 29) 

3. เมืองขยายตัว (รอยละ 22) 3.  เมืองขยายตัว (รอยละ 22) 
4. อุตสาหกรรมขยายตัว (รอยละ 11) 4.  อุตสาหกรรมขยายตัว (รอยละ 12) 
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ปาตนนํ้าถูกทําลาย  
 
เปนปญหาเดียวกับปาซับนํ้าถูกทําลายซึ่งไดนําเสนอแลว (หนา 16) 
 
นํ้าถูกดึงไปใชในการเกษตรมากขึ้น 
 
การขาดแคลนน้ําเพื่อการเกษตรเปนปญหาสําคัญของลุมนํ้ายม ขอมูล กชช.2ค ไดจําแนกระดับการ

ขาดแคลนน้ําเพื่อการเกษตรเปน 3 ระดับ และพบวารอยละ 65.32 ของพื้นที่ลุมนํ้ายมมีปญหาการขาดแคลนน้ํา
เพ่ือการเกษตรในระดับมาก โดยพื้นที่ที่ระบุวามีปญหามากคือ แมนํ้าควร นํ้าแมมอก และแมนํ้ายมตอนบน 

  

ตัวอยางการดึงน้ําไปใชในการเกษตร  เชน ฝายแมสอง อําเภอสอง จังหวัดแพร ซ่ึงอยูในเขตตนน้ํายม 
เปนฝายแมสองที่สงนํ้าใหระบบชลประทานแมยมฝงซายและฝงขวา เปนพ้ืนที่ชลประทาน 242,000 ไรในเขต 
จังหวัดแพร ทําใหปริมาณนํ้าที่ไหลลงสูแมนํ้ายมตอนกลางนอยลง ในฤดูแลงจะมีนํ้าไหลผานฝายนอยมาก 
เพราะถูกดึงไปใชในระบบชลประทานดังกลาว 

 

ในสิบปที่ผานมามีการกอสรางอางขนาดกลางและขนาดเล็กเพื่อการชลประทานในลุมนํ้าสาขาของแมนํ้า
ยมเปนจํานวนกวา 20 โครงการ ในเขตจังหวัดแพร เชน อางแมสอง อําเภอสอง และอางแมถาง อําเภอรองกวาง  
อางแมมาน อําเภอสูงเมน อางแมจ๊ัว อําเภอเดนชัย ในเขตจังหวัดลําปาง เชน อางแมมอก อําเภอเถิน ระบบ
ชลประทานขนาดกลางและขนาดเล็กเหลานี้ปดกั้นน้ําที่เดิมไหลลงสูลําน้ํายมตอนลาง นํ้าซึ่งเคยไหลลงแมนํ้ายม
รวมจํานวนหลายรอยลานลูกบาศกเมตรจึงถูกใชในระบบชลประทานยอยแตละโครงการเสียกอน  

 
เมืองขยายตัว 
 
การขยายตัวของความตองการน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคนั้นนอกจากจะเพิ่มขึ้นตามจํานวนประชากร

แลว  ก็ยังเพ่ิมขึ้นตามสภาพความเจริญเติบโตของเมืองดวย  กลาวคือยิ่งชุมชนมีความเปนเมืองมากขึ้น  ความ
ตองการน้ําเพื่อการบริโภคอุปโภคก็เพ่ิมสูงขึ้น 

 

ในการประเมินความตองการใชนํ้าเพื่อการอุปโภคบริโภคของลุมนํ้ายม แผนรวมการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําในลุมนํ้ายมอางอิงขอมูลจากการประปาสวนภูมิภาค คือใชอัตราการใชนํ้าของชุมชนชนบท 60 
ลิตรตอคนตอวัน และใชอัตราการใชนํ้า 120-300 ลิตรตอคนตอวันสําหรับประชากรในเขตเมือง ยิ่งเมืองขนาดใหญ 
อัตราการใชนํ้าก็ยิ่งเพ่ิมสูงขึ้น 

 

แผนรวมบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในลุมนํ้ายม คาดการณวาปริมาณการใชนํ้าเพื่อการอุปโภคบริโภค
ในลุมนํ้ายมจะเพิ่มขึ้นจาก 46.987 ลานลูกบาศกเมตรตอปในป 2545 เปน 52.884 ลานลูกบาศกเมตรตอปใน       
ปพ.ศ.2565 
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อุตสาหกรรมขยายตัว 
 
ในภาพรวม อุตสาหกรรมไมใชภาคการผลิตที่สําคัญของเศรษฐกิจลุมนํ้ายม ขอมูลจากกรมโรงงาน

อุตสาหกรรมในปพ.ศ.2545 ระบุวามีโรงงานอุตสาหกรรม 2,485 แหง อยางไรก็ดี ในจํานวนนี้ 1,502 แหงเปน
อุตสาหกรรมการเกษตร และเปนแหลงรับซ้ือผลิตผลเกษตรที่สําคัญของพ้ืนที่ โรงงานสวนใหญกระจุกตัวอยู
บริเวณลุมนํ้าสาขาแมนํ้ายมตอนลางถึง 1,591 แหง   

 
ขอมูล กชช. 2ค ของกรมพัฒนาชุมชนในปพ.ศ.2544 แสดงวาครัวเรือนที่ประกอบอุตสาหกรรมใน

ครัวเรือนมีเพียงรอยละ 0.15 ของครัวเรือนทั้งหมด คิดเปนจํานวน 1,242 แหง ในจํานวนนี้ 845 แหงอยูในพ้ืนที่
ลุมนํ้ายมตอนกลาง นอกจากนั้นทั้งลุมนํ้ายมมีโรงสี 3,835 แหง ในจํานวนนี้ 3,835 แหงอยูในพ้ืนที่ลุมนํ้ายม
ตอนลาง และ 903 แหง อยูในพ้ืนที่ลุมนํ้ายมตอนกลาง 

 
1.3 ผลกระทบจากน้ําทวม-นํ้าแลง 
 
สําหรับปญหาน้ําทวม  ผูมีสวนไดสวนเสียในลุมนํ้ายมตอนบนใหความสําคัญกับผลกระทบเกือบจะ

เหมือนกัน  เรียงตามลําดับดังน้ี   
 

 ตารางที่ 9 : การวิเคราะหผลกระทบจากน้ําทวมโดยผูมีสวนไดสวนเสีย 
 

ความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียในลุมนํ้ายม
ตอนบน 

ความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียในลุมนํ้ายม
ตอนลาง 

1. ผลผลิตทางการเกษตร (รอยละ 37) 1. ผลผลิตทางการเกษตร (รอยละ 37) 
2. สุขภาพและคุณภาพชีวติ (รอยละ 26) 2. สุขภาพและคุณภาพชีวติ (รอยละ 26) 
3. เศรษฐกิจภาคเมือง (รอยละ 25) 3. เศรษฐกิจภาคเมือง (รอยละ 26) 
4. อุตสาหกรรม (รอยละ 12) 4. อุตสาหกรรม (รอยละ11) 

 
ผลกระทบตอผลผลิตทางการเกษตร 
 
พ้ืนที่นํ้าทวมสวนใหญเปนพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจระยะสั้น เชน หอม ใบยาสูบ ถั่วลิสง ขาวโพด ฯลฯ  

จากการสํารวจพื้นที่และการสัมภาษณประชาชนในพื้นที่พบวาเกษตรกรมีความคุนเคยกับสภาพน้ําทวมซึ่ง
เกิดขึ้นเกือบทุกป และจะไมปลูกพืชผลในฤดูนํ้าหลาก จึงจะไมสูญเสียผลผลิตมากนัก แตเปนการสูญเสียโอกาส
ในการผลิตมากกวา ความเสียหายสวนใหญเกิดจากฝนมาเร็วกวาปกติ เกษตรกรเก็บเกี่ยวพืชผลไมทัน   
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ผลกระทบตอเศรษฐกิจภาคเมือง 
 

ถาน้ําทวมนานๆ จะขายของไมไดรานคาบางรานตองปดดําเนินการชั่วคราวทําใหประชาชนไมสามารถ
ประกอบอาชีพตามปกติ การเงินฝดเคือง นํ้าทวมสินคา รถยนต รถจักรยานยนต เครื่องใชไฟฟาในบาน ฯลฯ 

 

นอกจากนั้น นํ้าทวมยังทําใหเสนทางจราจรทั้งในเมืองและระหวางเมืองทั้งในสวนที่อยูในความ
รับผิดชอบของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทเสียหาย  ตองจัดสรรงบประมาณซอมแซมและสรางใหม
จํานวนมาก 

 
ผลกระทบตอสุขภาพและคุณภาพชีวิต 
 
ผลกระทบรุนแรงเกิดขึ้นเม่ือเกิดการพังทลายของดินอยางรวดเร็ว เม่ือมีฝนตกหนักในพ้ืนที่ตนน้ําที่มี

การบุกรุกทําลายปาไมอยางมากนั้น จะทําใหนํ้าฝนไหลลงสูใตดิน เม่ือปริมาณน้ํามากเกินไป ดินที่ชุมนํ้ามากจะ
เริ่มขยับตัวไหลลงสูที่ต่ํา เกิดดินถลมพังทลาย ทําใหเกิดความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสิน สถานการณอุทกภัย
ครั้งลาสุดตั้งแตวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2546 ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2546 น้ัน มีผูเสียชีวิตที่จังหวัดสุโขทัย 
14 คน  จังหวัดพิษณุโลก 12 คน  จังหวัดพิจิตร 23 คน และ จังหวัดนครสวรรค 12 คน7 สาเหตุการเสียชีวิตที่
สําคัญคือ จมน้ํา ไฟฟาช็อต งูกัด นอกจากนั้นยังมีความเสียหายที่เกิดกับบานเรือนประชาชนและสถานที่
ราชการ และนับวันความเสียหายยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น เพราะมีการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินตนน้ําลําธารใน
พ้ืนที่ลุมนํ้ายมอยางกวางขวาง รวมทั้งไมมีระบบการปองกันหรือระบบการเตือนภัยการพังทลายของดิน ซ่ึงเปน
ปญหาที่ตองการการแกไขอยางรีบดวน และที่สําคัญประชาชนที่อาศัยอยูในพ้ืนที่เสี่ยงภัยเหลานี้ตางไมมีความรู
หรือสํานึกถึงภัยที่จะเกิดขึ้น 

 

ในกรณีนํ้าทวมรุนแรง ผลกระทบดานการขาดแคลนอาหารและน้ําดื่มสะอาด การสูญเสียที่อยูอาศัยเปน
เรื่องที่ตองดําเนินการแกไขอยางเรงดวน  ในกรณีนํ้าทวมไมรุนแรง  ผลกระทบอื่นๆ ไดแกความไมสะดวกใน
การเดินทางและสัญจร  ปญหาสุขอนามัยและสุขาภิบาล  เจ็บปวย  โรคระบาด โรคที่มักเกิดขึ้นกับภัยนํ้าทวม
คือโรคระบบทางเดินอาหาร นํ้ากัดเทา โรคผิวหนัง ตาแดง โรคฉี่หนู (แตไมพบมากนัก)  นอกจากนั้นประชาชน
ผูรับผลกระทบจะมีความเบื่อหนายตอสภาพน้ําทวมขังและเกิดน้ําเนาเสีย สงกลิ่นเหม็น ในพ้ืนที่ลุมนํ้ายม
ตอนบนพบวาประชาชนที่เคยประสบปญหาน้ําทวมจะเกิดอาการหวาดวิตก กังวล และระแวง    

 

อยางไรก็ดี  จากการสํารวจพื้นที่และสัมภาษณประชาชนในพื้นที่ลุมนํ้ายมตอนกลางและตอนบนลาง  
พบวาผูที่อยูอาศัยสวนใหญโดยเฉพาะอยางยิ่งผูที่อยูในชนบทและบริเวณชานเมืองไดปรับตัวเพ่ือรับมือกับ
ปญหาน้ําทวมในลักษณะที่ไมรุนแรงซึ่งเกิดเปนประจําไดในระดับหน่ึง    

 

                                                 
7 สรุปขาวการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2549 
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ผลกระทบตออุตสาหกรรม 
 
ผลกระทบตออุตสาหกรรมในพื้นที่น้ีคอนขางจํากัด  เพราะไมใชพ้ืนที่อุตสาหกรรม  ปญหาสวนใหญเกิด

จากการขาดแคลนวัตถุดิบอันเนื่องมาจากน้ําทวมในกรณีที่เปนอุตสาหกรรมการเกษตร  และความไมสะดวกใน
การขนสงวัตถุดิบและผลิตภัณฑ 

 
 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

 
นํ้าทวมจะสงผลกระทบตอคุณภาพน้ํา  เม่ือนํ้าลดตองสูบลางบอนํ้าตื้น  ปรับปรุงซอมแซมระบบประปา  

และตองติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําในลําน้ํา แหลงนํ้าธรรมชาติ และพ้ืนที่ที่มีนํ้าทวมขัง และใชจุลินทรีย
ชีวภาพบําบัดน้ําเสีย  รวมทั้งระบายน้ําเพื่อแกไขปญหาน้ําเสีย 

 
ความเสียหายอ่ืนๆ ตอสิ่งแวดลอมขึ้นอยูกับระยะเวลาที่เกิดน้ําทวมขัง เชน ตนไมตาย การกัดเซาะริม

ตลิ่ง การพังทลายของแผนดิน ฯลฯ ซ่ึงสวนใหญจะไมสามารถคิดเปนตัวเงินได  
 
สําหรับปญหาน้ําแลงน้ัน ผูมีสวนไดสวนเสียทั้งสองพื้นที่ใหความสําคัญกับผลกระทบคลายกัน ดังน้ี 

  
 ตารางที่ 10 :  การวิเคราะหผลกระทบจากน้ําแลงโดยผูมีสวนไดสวนเสีย 
 

ความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียในลุมนํ้ายม
ตอนบน 

ความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียในลุมนํ้ายม
ตอนกลางและตอนลาง 

1. ผลผลิตทางการเกษตร (รอยละ 34) 1. ผลผลิตทางการเกษตร (รอยละ 32) 
2. การอุปโภคบริโภคน้ําในชนบท  
 (รอยละ 25) 

2. การอุปโภคบริโภคน้ําในชนบท  
 (รอยละ26) 

3. การอุปโภคบริโภคน้ําในเมือง  
 (รอยละ19) 

3. การอุปโภคบริโภคน้ําในเมือง  
 (รอยละ22) 

4. สิ่งแวดลอม (รอยละ 19) 4. สิ่งแวดลอม (รอยละ 16) 
5. อุตสาหกรรม (รอยละ 3) 5. อุตสาหกรรม (รอยละ 4) 

 
สรุปไดวาผูมีสวนไดสวนเสียทั้งสองพื้นที่มีความเห็นตรงกันเกี่ยวกับผลกระทบจากปญหาน้ําแลง และ

ใหความสําคัญมากที่สุดกับเรื่องผลผลิตทางการเกษตร รองลงมาไดแกการอุปโภคบริโภคน้ําซึ่งในชนบทมี
ปญหารุนแรงกวาในเมือง และผูมีสวนไดสวนเสียทั้งสองพื้นที่ใหความสําคัญกับผลกระทบตอภาคอุตสาหกรรม
นอยที่สุด ซ่ึงก็สอดคลองกับสภาพความเปนจริงของพื้นที่ซ่ึงภาคเกษตรมีบทบาทสําคัญมากตอชีวิตความ
เปนอยูและเศรษฐกิจสังคมของลุมนํ้า 
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ผลกระทบตอผลผลิตทางการเกษตร 
 
ความแหงแลงทําใหปริมาณน้ําในแหลงน้ําธรรมชาติลดลง บางชวงเวลาอาจจะมีปริมาณน้ําไมเพียงพอ

ตอความตองการเพื่อใชในกิจกรรมตางๆ โดยทั่วไปพ้ืนที่ลุมนํ้ายมก็สามารถเพาะปลูกไดเพียงบางพื้นที่เทานั้น 
เม่ือเกิดความแหงแลงผลผลิตที่คาดวาจะไดจะนอยลง  และคุณภาพของผลผลิตทางเกษตรกรรมก็จะมีปญหา
ตามไปดวย ถึงแมจะมีการเก็บกักน้ําไวในชวงหนาน้ําบางแลวก็ตาม แตปริมาณความตองการน้ําจะสูงขึ้น
ตลอดเวลา 

 

อน่ึง ความคาดหวังและความตองการน้ําเพื่อการเกษตรจะเพิ่มมากขึ้นเม่ือมีการขยายพื้นที่ชลประทาน  
ซ่ึงจะนําไปสูการขยายการเพาะปลูก แผนรวมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในพื้นที่ลุมนํ้ายมไดประมาณ          
การวาพื้นที่ชลประทานในลุมนํ้ายมจะเพิ่มจากปจจุบัน 1,476,065 ไร เปน 2,270,060 ไร  ซ่ึงจะทําใหความ
ตองการน้ําเพื่อการเกษตรเฉลี่ยในเขตชลประทานเพิ่มขึ้นจากปละ 1,772.67 ลานลูกบาศกเมตร เปน 2,916.92 ลาน
ลูกบาศกเมตร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
  

 
กรอบที่ 4 : การเกษตรและครัวเรือนเกษตรในพื้นที่ลุมน้ํายม 

 
พ้ืนที่ลุมนํ้ายมเปนลุมนํ้าหนึ่งที่มีสัดสวนของการใชที่ดินเพ่ือการเกษตรมากและสวนใหญมีการทํา

การเกษตรอยางเขมขน มีการเพาะปลูกพชืฤดูแลงสูง 
 

ในพ้ืนที่ลุมนํ้ายมทั้งหมดมีครัวเรือนเกษตร 283,601 ครัวเรือน  โดยในลุมนํ้ายมตอนบนมีครัวเรอืน
เกษตร 10,556 ครัวเรือน ลุมนํ้ายมตอนกลางมีครัวเรือนเกษตร 42,734 ครัวเรือน และลุมนํ้ายมตอนลางมี
ครัวเรือนเกษตร 185,816 ครัวเรือน นอกนั้นอาศัยอยูบนลุมนํ้าสาขา 

 

ครัวเรือนเกษตรในลุมนํ้ายมตอนบนมีรายไดเฉลี่ยตอปนอยที่สุดคือ 23,112 บาท ในขณะที่ครวัเรือน
เกษตรในลุมนํ้ายมตอนกลางและตอนลางมีรายไดเฉลีย่ตอป 23,713 บาท และ 40,919 บาทตามลําดับ (ขอมูล 
กชช. 2ค. ป 2544)* กิจกรรมทางการเกษตรสําคัญคือ การปลูกขาว ขาวโพดเลี้ยงสัตว ถัว่เหลอืง มันสําปะหลัง 
ออย สม เปนตน 

   

พ้ืนที่การเกษตรคิดเปนรอยละ 43.93 ของลุมนํ้ายม  ประกอบดวยนาขาวรอยละ 29.17  พืชไรรอยละ 
9.30  ไรหมุนเวียนหรือไรเลื่อนลอยรอยละ 2.83  ไมผลรอยละ 2.53  ไมยืนตนรอยละ 0.08 และพ้ืนที่ปศุสตัว 
รอยละ 0.02 
 

ที่มา: กรมทรัพยากรน้ํา “แผนรวมการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ลุมน้ํายม” 2548  หนา 2-157 
* ขอมูลจากยุทธศาสตรการบริหารจัดการน้ํา หนา 10 ระบุวาเกษตรกรมีรายไดเฉล่ียครัวเรือนละ 134,646 บาทตอป  แบงเปน
รายไดจากภาคเกษตรตอรายไดนอกภาคเกษตรในสัดสวน 66:34    
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 ผลกระทบตอการอุปโภคบริโภคนํ้าในเมืองและในชนบท 
 
การอุปโภคบริโภคน้ําในชนบทไดรับผลกระทบมากกวาการอุปโภคบริโภคนํ้าในเมืองทั้งดานปริมาณ

และคุณภาพ ในสวนเมืองนั้น ไดรับผลกระทบนอยมาก  แตบางครั้งอาจตองมีการควบคุมปริมาณการใชนํ้า 
 
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
 
เม่ือขาดแคลนน้ําในการรักษาระบบนิเวศ  อุณหภูมิจะสูงขึ้น เพราะพื้นดินแหงแลง พืชพรรณขาดความ

ชุมชื้น การขาดแคลนน้ํามีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมเปนอยางมาก เริ่มตั้งแตทรัพยากรกายภาพ ซ่ึงดินจะเปลี่ยน
คุณลักษณะ โดยเฉพาะพ้ืนที่ที่ไมมีพืชคลุมดิน จะเกิดการแตกของดิน เม่ืออุณหภูมิสูงขึ้นเรื่อยๆ สิ่งมีชีวิตตางๆ 
ก็ไมสามารถจะอยูได รวมทั้งความอุดมสมบูรณของดินก็จะหายไป เกิดฝุนละอองดิน เม่ือมีฝนตกจะทําใหหนา
ดินหลุดตามน้ําไหลลงสูแหลงนํ้า กลายเปนปญหาทั้งพ้ืนดินที่ขาดความอุดมสมบูรณและเกิดการทับถมของ
ตะกอนในแหลงนํ้าธรรมชาติ กอใหเกิดการตื้นเขิน ซ่ึงกลายเปนผลกระทบดานอ่ืนๆ เชน ปญหาน้ําทวมในหนา
นํ้าที่ตามมา  

ระบบนิเวศในแหลงนํ้าธรรมชาติจะเกิดการเปลี่ยนแปลง เม่ือปริมาณน้ํานอยลงหรือนํ้าไมไหล ระบบ
นิเวศในแหลงน้ําจะเปลี่ยนจากระบบนิเวศน้ําไหลเปนระบบนิเวศน้ํานิ่ง ซ่ึงระบบนิเวศน้ํานิ่งจะกอใหเกิดปญหา
ตางๆ ตามมาอีกมากมาย เชน เปนที่เพาะยุง เปนตน และที่สําคัญเม่ือมีการระบายน้ําจากระบบบําบัดน้ําเสีย
ของชุมชน เม่ือมีนํ้าไหลก็จะมีการเจือจางคุณภาพน้ําที่ปลอยทิ้งลงมา แตเม่ือนํ้าไมไหล คุณภาพน้ําที่ทิ้งลงมาใน
บริเวณน้ํานิ่งจะเปนที่สะสมมลสารหรือมลพิษ ซ่ึงจะนําไปสูปญหาสิ่งแวดลอมอ่ืนๆ 

 
ผลกระทบตออุตสาหกรรม 
 
ปจจุบันมีการใชที่ดินเพ่ือการอุตสาหกรรมทั้งหมด 7,796.20 ไร และในป 2552 คาดวาพื้นที่

อุตสาหกรรมจะขยายตัวเพ่ิมขึ้นเปน 9,058.4 ไร ในภาวะน้ําแลง คาดวาภาคอุตสาหกรรมจะขาดแคลนน้ํา
สําหรับใชในการผลิตและกําจัดของเสีย   

 

2. การกําหนดเปาหมาย/วัตถุประสงค/หลักเกณฑของการพัฒนา 

 
ในการแสวงหาทางเลือกเพ่ือแกไขปญหาน้ําทวมและปญหาน้ําแลงจะตองทราบเปาหมาย/วัตถุประสงค 

หรือหลักเกณฑของการพัฒนาเพื่อจะใหสามารถหาทางแกไขปญหาที่สอดคลองกับทิศทางการพัฒนาของพื้นที่
น้ันๆ  
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ในภาพรวมจะพบวาวิสัยทัศน เปาหมาย และกลยุทธที่ปรากฏในแผนรวมการบริหารจัดการน้ําในพ้ืนที่

ลุมนํ้ายมกวางขวางครอบคลุมมาก  ในการศึกษาครั้งน้ี  คณะวิจัยไดขอใหผูมีสวนไดสวนเสียเลือกและ
เรียงลําดับเปาหมายการพัฒนาลุมนํ้ายมเฉพาะในเรื่องการแกไขปญหาน้ําทวมและปญหาน้ําแลง   

 

 
กรอบที่ 5 

 
ในการจัดทําแผนรวมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในพื้นที่ลุมน้ํายมไดมีการระดมความคิดเห็นจาก

ตัวแทนลุมน้ํา องคกรและหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ ซึ่งสรุปเปนวิสัยทัศน เปาหมาย และกลยุทธ ดังนี้ 
 
วิสัยทัศน 

1) ปาตนน้ําอุดมสมบูรณ 
2) การใชที่ดินถูกตอง 
3) มีน้ําใชพอเพียง 
4) การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ เปนธรรม และยั่งยืน 
5) รักษส่ิงแวดลอม 

เปาหมาย 
1) ดูแลรักษาและฟนฟูพ้ืนที่ปาไมตนน้ําใหอุดมสมบูรณ 
2) มีการจัดทํา zoning การใชที่ดินและสงเสริมการใชที่ดินที่ถูกตอง 
3) ความเสียหายจากน้ําทวมในอนาคตนอยที่สุดเทาที่จะเปนไปได 
4) ผลกระทบจากภาวะการขาดแคลนน้ําในปที่น้ําแลงนอยที่สุดเทาที่เปนไปได 
5) คุณภาพน้ําในแหลงน้ําธรรมชาติและท่ีสรางขึ้นเอื้อตอการอุปโภค บริโภค และการเกษตรตลอดไป 
6) การพัฒนาแหลงน้ําตนทุนในลุมน้ําเพียงพอตอความตองการทุกดาน 
7) องคกรลุมน้ํามีความเขมแข็ง 
 

 กลยุทธ 
1) กลยุทธการกระจายน้ําใหทั่วถึงและเปนธรรม (รวมท้ังน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภคและน้ําเพ่ือการเกษตร) 
2) กลยุทธการเพิ่มปริมาณน้ําตนทุน 
3) กลยุทธการอนุรักษและฟนฟูแหลงน้ํา 
4) กลยุทธการบรรเทาอุทกภัย 
5) กลยุทธการรักษาคุณภาพน้ํา 
 
หมายเหตุ – ยุทธศาสตรการบริหารจัดการน้ําในลุมน้ํายมแบบบูรณาการของกระทรวงเกษตรและสหกรณและ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม, มิถุนายน 2548  ระบุกลยุทธคลายกัน แตเพ่ิมเติมกลยุทธการ
เสริมสรางความปลอดภัยเขื่อน และกลยุทธการจัดการน้ําระหวางประเทศดวย 
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ตารางขางลางนี้คือการเรียงลําดับเปาประสงคการพัฒนาลุมนํ้ายมของผูมีสวนไดสวนเสียทั้งสองกลุม  
ซ่ึงผูมีสวนไดสวนเสียคัดเลือกจาก 5 ขอ จาก 12 ขอใน 3 มิติ ไดแก เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม (แตละ
มิติมีขอเลือก 4 ขอ)  โดยกําหนดใหเลือกจากทุกมิติ  แตจะเลือกจากมิติใดมากหรือนอยขอก็ได  การกําหนด
เง่ือนไขดังกลาวมีวัตถุประสงคใหผูมีสวนไดสวนเสียคํานึงถึงทั้ง 3 มิติของการพัฒนา แตเปดโอกาสใหแตละคน
สามารถแสดงจุดยืนวาใหความสําคัญกับมิติใดมากนอยกวากัน 
 
 ตารางที่ 11 : การเรียงลําดับเปาหมายการพัฒนาโดยกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย 
 

 

เปาหมาย 
ลุมนํ้ายม
ตอนบน 
(รอยละ) 

ลุมนํ้ายม
ตอนกลาง-
ลาง (รอยละ) 

เปาหมายทางเศรษฐกิจ   

ลดความสูญเสียผลิตผลทางเกษตร 15.12 (2) 19.50 (1) 

เพ่ิมพ้ืนที่เพาะปลูก 6.43 0.83 
ปองกันน้ําทวมเขตเศรษฐกิจภาคเมือง 10.21 (5) 11.17 (4) 

รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 0.95 2.50 
เปาหมายทางสังคม   

ประชาชนในพื้นที่ตางๆ มีความสามารถในการบริหารจัดการน้ําไดเองมากขึ้น 9.07 11.50 (3) 

คนเมืองและชนบทมีน้ําอุปโภค บริโภคเพียงพอตลอดป 16.45 (1) 8.50 

มีการจัดสรรน้ําอยางเปนธรรม (ภาคเกษตร ภาคเมือง ภาคอุตสาหกรรม) 10.96 (4) 11.00 (5) 

ประชาชนในเมืองและชนบทมีความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตดีขึ้น 6.99 5.83 
เปาหมายทางสิ่งแวดลอม   

ใชพ้ืนที่ใหเหมาะสมตามศักยภาพสิ่งแวดลอม 5.29 10.17 
รักษาและฟนฟูปาตนน้ํา 14.37 (3) 15.33 (2) 

รักษาและฟนฟูพ้ืนที่ชุมน้ํา 2.65 3.50 
ไมผันน้ําขามลุมน้ําโดยไมจําเปน 1.51 0.17 

 
ผูมีสวนไดสวนเสียใหความสําคัญกับเปาหมายการพัฒนาแตกตางกันบาง แตไมแตกตางกันมากนัก   

นอกจากนั้นมีขอสังเกตวาผูมีสวนไดสวนเสียทั้งสองพื้นที่คือกําหนดเปาหมายโดยตระหนักถึงปญหาและ
ขอจํากัดของพื้นที่ และเปนเปาประสงคการพัฒนาที่อาจเรียกไดวาสอดคลองกับหลักการ “เศรษฐกิจพอเพียง”   
กลาวคือ ตองการแกไขปญหาความเดือดรอนสําคัญ ตองการแกไขเหตุปจจัยสําคัญของปญหา โดยมิไดหวังการ
พัฒนาแบบไรขีดจํากัด สังเกตไดวาผูมีสวนไดสวนเสียไมไดใหความสําคัญมากนักกับเปาประสงคในการเพิ่ม
พ้ืนที่เพาะปลูก หรือการขยายตัวทางเศรษฐกิจ อยางไรก็ดีขอเลือกดานสิ่งแวดลอมก็ไมไดรับนํ้าหนักมากนัก 
นอกจากเรื่องการรักษาและฟนฟูปาตนน้ํา ซ่ึงเปนเรื่องที่ผูมีสวนไดสวนเสียทั้งสองพื้นที่ระบุวาเปนสาเหตุสําคัญ
ของปญหาน้ําทวมและน้ําแลง 
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ขอสังเกตประการที่สองคือ ผูมีสวนไดสวนเสียใหความสําคัญกับเปาหมาย/เกณฑการพิจารณาทาง
สังคมและเศรษฐกิจสูงกวาเปาหมายทางสิ่งแวดลอม  เปาหมายทางสิ่งแวดลอมประการเดียวที่ไดรับการจัดไว
ในลําดับสําคัญคือการรักษาและฟนฟูปาตนน้ํา ซ่ึงเปนสาเหตุของปญหาน้ําทวมและน้ําแลงซึ่งผูมีสวนไดสวน
เสียไดวิเคราะหไวกอนหนานี้ 

 

ขอสังเกตประการที่สาม เกี่ยวของกับเปาหมายการขยายพื้นที่เกษตรชลประทานตามที่ไดระบุไวใน  
“ยุทธศาสตรการบริหารจัดการน้ําในลุมนํ้ายม” ซ่ึงจัดทําโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ และกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ยุทธศาสตรดังกลาวระบุวาพื้นที่ลุมนํ้ายมมีพ้ืนที่เกษตรกรรมมากกวาพื้นที่
ที่มีดินเหมาะสมสําหรับการเพาะปลูก 0.644 ไร  ซ่ึงอนุมานไดวาพื้นที่ที่มีศักยภาพเพื่อการเพาะปลูกโดยรวม
ของพื้นที่ลุมนํ้ายมไดถูกนํามาใชประโยชนเพ่ือการเกษตรในปจจุบันจนเต็มพ้ืนที่แลว8 แตในการแปลง
ยุทธศาสตรดังกลาวเปนแผนปฏิบัติการแกไขปญหาน้ําของลุมนํ้ายม ไดระบุวาลุมนํ้ายมมีพ้ืนที่เหมาะสมในการ
พัฒนาระบบชลประทาน 3.15 ลานไร ในปจจุบันไดพัฒนาแลว 1.952 ลานไร และมีแผนจะพัฒนาระบบ
ชลประทานเพิ่มขึ้นตามแผนปฏิบัติการปพ.ศ.2549 – ปพ.ศ.2552 อีก 0.632 ลานไร รวมเปนพ้ืนที่ชลประทาน 
2.584 ลานไร  และยังคงมีพ้ืนที่ที่เหมาะสมในการพัฒนาระบบชลประทานตอไปอีก 0.566 ลานไร9    

 

ขอมูลน้ีนําไปสูการตั้งคําถามเกี่ยวกับการกําหนดเปาหมายการพัฒนาวาการขยายพื้นที่ชลประทานจะ
เปนการลงทุนที่คุมคาหรือไม เปนเปาประสงคที่ควรใหความสําคัญมากนอยเพียงใด    

 

ขอสังเกตอีกประการหนึ่งเกี่ยวของกับประมาณการปริมาณความตองการใชนํ้าในลุมนํ้ายม โดยเฉพาะ
อยางยิ่งความตองการน้ําเพื่อการเกษตรนอกพื้นที่ชลประทานและความตองการน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภคใน
เมืองและชนบท 

 

แผนรวมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในพื้นที่ลุมนํ้ายมของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมแสดงวาความตองการใชนํ้าในทุกกิจกรรม (ภาคเกษตรในพื้นที่ชลประทานการเกษตรนอกพื้นที่
ชลประทานการอุปโภค บริโภคในเมืองและชนบท ภาคอุตสาหกรรม) ในแตละลุมนํ้าสาขาของลุมนํ้ายมจะ
เพ่ิมขึ้นจาก 1,901.76 ลานลูกบาศกเมตรตอป เปน 3,091.53 ลานลูกบาศกเมตรตอป “ภายในระยะเวลาปพ.ศ. 
2545 ถึง ปพ.ศ.2565” 
 

 
 
 

                                                 
8 กระทรวงเกษตรและสหกรณ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม. มิถุนายน 2548. หนา 8 .ยุทธศาสตรการ
บริหารจัดการน้ําในลุมน้ํายม.  
9 กระทรวงเกษตรและสหกรณ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม.มิถุนายน 2548.หนา 24.ยุทธศาสตรการ
บริหารจัดการน้ําในลุมน้ํายม. 
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ตารางที่ 12 : สรุปความตองการใชนํ้าทุกกิจกรรมในแตละลุมน้ําสาขาของลุมน้ํายม 
หนวย : ลาน ลูกบาศกเมตร/ป 

 

หมายเหตุ: ไมไดนําความตองการใชนํ้าเพื่อรักษาสมดุลระบบนิเวศทายน้ํามารวมไวเน่ืองจากเปนปริมาณนํ้าที่ตองคงอยูในลําน้ํา  ไมไดนําน้ําไปใชแตอยางใด    
ที่มา:  กรมทรัพยากรน้ํา.รางรายงานฉบับสุดทาย.โครงการจัดทําแผนรวมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในพื้นที่ลุมนํ้ายม.หนา 2-191                                 

 
อยางไรก็ดี ขอมูลจากยุทธศาสตรการบริหารจัดการน้ําในลุมนํ้ายมแบบบูรณาการซึ่งกระทรวงเกษตร

และสหกรณและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จัดทําแลวเสร็จในเดือนมิถุนายน พ.ศ.2548 
แสดงประมาณการปริมาณความตองการน้ําในลุมนํ้ายมที่สูงกวานั้นมาก ดังปรากฏในตารางขางลางนี้10  
 
 ตารางที่ 13 : ปริมาณความตองการนํ้าของสาขาการผลิตและเพื่อประโยชนในดานตางๆ  
 

ปริมาณความตองการนํ้าในป 2548 อุปโภค
บริโภค 

อุตสาหกรรม เกษตร รักษาระบบ
นิเวศ 

รวมท้ังหมด 

ปริมาณความตองการน้ํา  
(ลาน ลูกบาศกเมตรตอป) 

45.42 15.56 7,278.44 41.60 7,381.02 

สัดสวนปริมาณความตองการน้ํา 0.62 0.21 98.61 0.56 100.00 

 
ปริมาณความตองการนํ้าในป 2552 อุปโภค

บริโภค 
อุตสาหกรรม เกษตร รักษาระบบ

นิเวศ 
รวมท้ังหมด 

ปริมาณความตองการน้ํา  
(ลาน ลูกบาศกเมตรตอป) 

46.84 21.92 7,534.02 41.60 7,644.38 

สัดสวนปริมาณความตองการน้ํา 0.61 0.28 98.56 0.55 100.00 

                                                 
10 กระทรวงเกษตรและสหกรณ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม.มิถุนายน 2548.หนา 19.ยุทธศาสตรการ
บริหารจัดการน้ําในลุมน้ํายม.  
 

ความตองน้ําเพ่ือการเกษตร 
ในเขตชลประทาน 

ความตองการน้ําเพ่ือการ
อุปโภค-บริโภค 

ความตองการน้ํา 
เพ่ือการอุตสาหกรรม 

รวมปริมาณความ 
ตองการน้ําท้ังหมด 

ลุมน้ําสาขา 

 ป 2545 ป 2565  ป 2545 ป 2565  ป 2545 ป 2565  ป 2545 ป 2565 
แมน้ํายมตอนบน 69.83 110.30 2.18 2.22 0.08 0.11 72.08 112.63 
แมน้ําควร 17.32 23.71 0.41 0.51 0.10 0.15 17.84 24.36 
น้ําป 19.11 81.70 0.53 0.55 0.05 0.08 19.69 82.33 
แมน้ํางาว 13.93 76.09 1.29 1.36 0.93 1.38 16.15 78.82 
แมน้ํายมตอนกลาง 435.19 550.81 7.42 8.29 10.40 15.44 453.01 574.53 

น้ําแมคําม ี 35.96 48.48 0.79 0.83 0.17 0.25 36.92 49.55 
น้ําแมตา 20.91 41.10 0.19 0.20 0.02 0.03 21.12 41.33 
หวยแมสิน 5.68 19.99 0.12 0.14 7.04 10.44 12.84 30.57 
น้ําแมมอก 99.15 128.58 1.93 2.39 0.83 1.23 101.91 132.20 
น้ําแมรําพัน 1.62 16.11 0.79 1.02 0.22 0.32 2.62 17.44 
แมน้ํายมตอนลาง 1,054.03 1,820.06 31.34 35.39 62.22 92.32 1,147.59 1,947.77 
รวมลุมน้ํายม 1,772.73 2,916.92 46.99 52.88 82.04 121.73 1,901.76 3,091.53 



 41 

  
จากการสอบถามผูแทนกรมชลประทาน ไดรับคําชี้แจงวาการประมาณการในยุทธศาสตรการบริหาร

จัดการน้ําในลุมนํ้ายมแบบบูรณาการจัดทําโดยกรมชลประทานซึ่งใชการคํานวณที่ไมซับซอนเทาวิธีการคํานวณ
ของที่ปรึกษา อยางไรก็ดี  ประมาณปริมาณความตองการน้ําที่แตกตางกันถึงเทาตัวทําใหเกิดขอสงสัยถึงความ
นาเชื่อถือของวิธีการประมาณการความตองการน้ําของการศึกษาทั้งสองฉบับ และหลักการที่หนวยงานที่
เกี่ยวของใชในการประมาณการความตองการน้ําเพื่อวางแผนการบริหารจัดการลุมนํ้ายม 
 

 ตัวอยางเหลานี้ชี้ใหเห็นวา 
 

• ความสําคัญของการกําหนดเปาหมายการพัฒนาใหสอดคลองกับสภาพความเปนจริงในพื้นที่ทั้งในดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ เศรษฐกิจ และสังคม  ซ่ึงเปาประสงคดังกลาวจะตองเปนเปาประสงคที่เกิดจาก
ปญหาอุปสรรคสําคัญในปจจุบันหรือการกําหนดทิศทางและเปาหมายการพัฒนาพื้นที่ในอนาคตที่สม
เหตุผลและเปนความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียในพื้นที่อยางแทจริง 

• ความสําคัญของเทคนิควิธีที่ใชในการคํานวณ การสรางแบบจําลอง ฯลฯ  เทคนิควิธีที่แตกตางกันอาจ
ใหผลลัพธที่แตกตางกันมาก  และอาจเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดการวางแผนที่ไมสอดคลองกับความ
เปนจริง 

 

3. การพัฒนาทางเลือกเชิงกลยุทธ11 

 
การพัฒนาทางเลือกเชิงกลยุทธจําเปนตองใหความสําคัญอยางยิ่งกับสภาพและขอจํากัดของพื้นที่   

ทั้งน้ีสภาพภูมิประเทศ อุตุนิยมวิทยา-อุทกวิทยา เศรษฐกิจและสังคมของลุมนํ้ายมแบงไดเปน 3 เขต คือ 
 

• พื้นที่ตนนํ้า – สวนใหญเปนพ้ืนที่อนุรักษของลุมนํ้า มีความลาดชันสูง ความหนาแนนของประชากร
นอย  มีที่ราบลุมนอย พ้ืนที่มีคุณสมบัติที่จะชวยอุมนํ้า ชะลอน้ําในชวงฤดูฝน และระบายออกในลักษณะ
นํ้าซึม นํ้าซับสูพ้ืนที่ตอนลาง 

• พื้นที่กลางน้ํา – สวนใหญเปนที่เนิน ประชากรอาศัยอยูตามชุมชนชนบทกระจายอยูทั่วไป พ้ืนที่เกษตร
สวนใหญเพาะปลูกพืชไร มีที่นาบางไมมากนักตามบริเวณที่ราบลุมสองฝงลําน้ํา 

• พื้นที่ทายน้ํา – เปนพ้ืนที่ราบลุมที่รองรับปริมาณน้ําจากพื้นที่กลางน้ํา มีชุมชนกระจายทั่วไป และมี
ชุมชนเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจตั้งอยูตามสองฝงลําน้ํา พ้ืนที่นี้เปนแหลงกิจกรรมการใชนํ้าที่สําคัญของ
ลุมนํ้าและเปนพ้ืนที่ที่มีศักยภาพและแนวโนมที่จะพัฒนาการใชนํ้าเพื่อการผลิตทั้งในดานอุตสาหกรรม
และเกษตรกรรมมากขึ้น 

 
 
 

                                                 
11 ดูรายละเอียดในภาคผนวก 3.ทวีวงศ ศรีบุรี .2548.ทางเลือกการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในพื้นที่ลุมน้ํายม.  
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รูปที่ 8 แสดงภูมิประเทศในพื้นที่ลุมนํ้ายม 
 

ที่มา : กรมทรัพยากรน้ํา.รายงานฉบับสุดทาย.สรุปรายงานการศึกษา.โครงการจัดทําแผนรวมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในพื้นที่ลุมนํ้ายม. 
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การแกไขปญหาภัยแลงและปญหาอุทกภัยที่เหมาะสมจะตองมีความเปนรูปธรรมทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว โดยจะตองมีกระบวนการและเปาหมายเพื่อให คน สัตวและพืชในลุมนํ้ามีความหลากหลายทาง
ชีวภาพ มีโอกาสในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และมีการดําเนินชีวิตที่ดี  

ทั้งนี้ กรมทรัพยากรน้ําและกรมชลประทานไดกําหนดแผนการดําเนินงานในการบริหารจัดการน้ําใน       
ลุมนํ้าแบบบูรณาการในพื้นที่ลุมนํ้ายม ประกอบดวย 

 
1.  การสรางเสถียรภาพของน้ําตนทุน 

(1)  พัฒนาโครงขายสงนํ้าและกระจายน้ํา เพ่ือผันน้ําจากพื้นที่ที่มีปริมาณน้ําตนทุนมากสูพ้ืนที่ที่มี 
นํ้านอยหรือขาดแคลน โดยใหความสําคัญกับการกระจายน้ําใหแกพ้ืนที่ที่ดอยโอกาส พ้ืนที่ประสบปญหาการ
ขาดแคลนน้ําและภัยแลงซํ้าซาก พ้ืนที่การผลิตที่สรางมูลคาทางเศรษฐกิจสูงและมีตลาดรองรับผลผลิต รวมทั้ง
การลดความสูญเสียนํ้าในระบบสงนํ้า โดยมีการสรางกลไกในการจัดการโครงขายน้ําใหเกิดประโยชนไดทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว 

(2)  เพ่ิมปริมาณการเก็บกักน้ําตนทุนเพ่ือแกไขความขาดแคลนน้ํา โดยใหความสําคัญกับการเสริม 
ขีดความสามารถของแหลงน้ําที่มีอยู ทั้งแหลงน้ําตามธรรมชาติและแหลงน้ําที่มนุษยสรางขึ้น ใหสามารถเก็บ 
กักน้ําไดเพ่ิมขึ้นถึงระดับสูงสุด เพ่ือใชประโยชนจากแหลงนํ้าที่มีอยูอยางเต็มที่ ตลอดจนเพื่อหลีกเลี่ยงขอขัดแยง 
ในการใชพ้ืนที่เพ่ือการสรางแหลงเก็บกักน้ําใหมเพ่ิมขึ้น   

(3)  ฟนฟูพ้ืนที่ปาตนนํ้าใหอุดมสมบูรณ ใหความสําคัญกับการฟนฟูพ้ืนที่ปาตนน้ําลําธารเพื่อสราง 
ความมั่นคงน้ําตนทุนตามธรรมชาติ ชะลอการไหลหลากของน้ําในฤดูฝน เพ่ิมความชุมชื้นใหกับพ้ืนที่ปาและ
เพ่ิมนํ้าในลําน้ําในหนาแลง ปองกันดินชะลางพังทลายในพื้นที่ลาดชัน ซ่ึงสามารถดําเนินการไดทั้งในลักษณะปา
คุมครองที่มีการฟนฟูความเสื่อมโทรม ควบคูไปกับการขึ้นทะเบียนผูใชประโยชนพ้ืนที่ปาเพื่อปองกันไมใหมีการ
บุกรุกทําลายปาเพิ่มขึ้น และในลักษณะปาชุมชนตามแนวขอบปาคุมครองและในเขตชุมชน เพ่ือใหชุมชน   
และผูใกลชิดทรัพยากรปาไดมีสวนรวมในการรักษา ฟนฟูและสามารถใชประโยชนพ้ืนที่ปานั้น 

(4)  ปองกันและลดการชะลางพังทลายของดินเพ่ือรักษาหนาดินในพื้นที่ลาดชัน ปองกันการตื้นเขิน 
ของลําน้ําและแหลงนํ้าตางๆ ทั้งน้ีใหความสําคัญกับพ้ืนที่ที่มีการชะลางพังทลายของดินระดับรุนแรง 
 

2 . การพัฒนาพื้นที่แกมลิงรองรับน้ําเพื่อปองกันอุทกภัย 
(1)  ปรับปรุงลําน้ําที่ตื้นเขินกีดขวางทางไหลของน้ําอยางรุนแรง ใหการไหลระบายของน้ําในฤดูฝน 

ดีขึ้น และเพิ่มขีดความสามารถในการกักเก็บนํ้าไวในลําน้ําสําหรับใชประโยชนในฤดูแลง รวมทั้งวางระบบเตือน
ภัยการเกิดน้ําทวมในพื้นที่เสี่ยงภัย 

(2)  ฟนฟูหนองบึงธรรมชาติและพ้ืนที่ชุมนํ้า (Wetland) ที่มีอยูตามธรรมชาติและกระจายอยูทั่วไป 
ในพ้ืนที่ลุมนํ้าตางๆ ใหสามารถรองรับนํ้าทวมไดเพ่ิมขึ้น และยังสามารถเปนแหลงกักเก็บนํ้าเพื่อรักษาระบบ
นิเวศและใชประโยชนในฤดูแลง 

(3)  พัฒนาโครงขายผันนํ้าทวม เพ่ือผองถายปริมาณน้ําที่มีอยูมากเกินไปจนเกิดน้ําทวมจากพื้นที่ที่ 
มีประชากรหนาแนนและมีมูลคากิจกรรมทางเศรษฐกิจสูง ไปยังพ้ืนที่ที่เหมาะสมรองรับนํ้าทวม ควบคูไปกับการ
ปรับโครงสรางอาชีพและการประกันหรือชดเชยน้ําทวมใหแกราษฎรในพื้นที่รองรับนํ้าทวม 
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3  การพัฒนาและจัดสรรน้ําใหพื้นที่ประสบภัยแลงซ้ําซากและดอยโอกาสที่โครงขายสงนํ้าไปไมถึง 
(1)  พัฒนาแหลงนํ้าขนาดเล็กในพื้นที่สาธารณะที่เหมาะสม และสนับสนุนการขุดสระน้ําในไรนาของ 

เกษตรกร ใหมีแหลงนํ้าที่สามารถเก็บกักน้ําในฤดูฝนไวใชไดตลอดฤดูแลงอยางเพียงพอและทั่วถึง 
(2)  ขุดเจาะน้ําบาดาลและบํารุงรักษาบอบาดาลที่มีอยู เพ่ือนํามาใชใหเกิดประโยชนในการอุปโภค 

บริโภค โดยพิจารณาอยางเหมาะสมจากศักยภาพน้ําบาดาลของพื้นที่ 
 

4  การรักษาคุณภาพน้ําของแหลงนํ้าและสรางความตระหนักในคุณคานํ้า 
(1)  บังคับใชกฎหมายอยางเขมงวดในการควบคุมการปลอยน้ําเสียและสิ่งปฏิกูล มีการบําบัดน้ํา 

เสียกอนทิ้งลงสูแหลงนํ้าสาธารณะ 
(2) เสริมสรางใหคนในพื้นที่ลุมนํ้าเกิดความตระหนักในคุณคาน้ํา เพ่ือใหมีนํ้าที่มีคุณภาพดีใช         

อยางเพียงพอ โดยสนับสนุนมาตรการจูงใจใหมีการใชนํ้าอยางมีประสิทธิภาพและประหยัด ไมสรางความ
เสียหายตอคุณภาพน้ําและสิ่งแวดลอม 
 

แผนรวมการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ลุมนํ้ายมของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดระบุ
แนวทางตางๆ ที่มีศักยภาพสูงในการการแกไขปญหาตางๆ ของลุมนํ้ายมและทั้งระบบ ดังน้ี   
 
 พื้นที่ลุมน้ํายมตอนบนและลํานํ้าสาขา (จังหวัดพะเยา จังหวัดนาน) 
 

1. เพ่ิมเติมแหลงเก็บกักน้ําและปริมาณน้ําตนทุนโดยวางโครงการอางเก็บนํ้าขนาดใหญและขนาดกลางใน 
ตําแหนงที่เหมาะสม ไมมีผลกระทบตอพ้ืนที่ชั้นคุณภาพลุมนํ้า 1A, 1B และ 2 และมีความตองการใชนํ้าดาน
ทายน้ํา 

2. พิจารณาแนวทางการผันนํ้าสวนเกินในชวงฤดูฝนไปเก็บไวที่อางเก็บนํ้าสิริกิติ์ในลุมนํ้านานและนํา 
กลับมาใชในพ้ืนที่ลุมนํ้ายมตอนลางในชวงฤดูแลง (ผันน้ําจากลุมนํ้าตอนบนเนื่องจากมีระดับสูงกวาอางเก็บนํ้า
สิริกิติ์ จึงสามารถผันน้ําโดยแรงโนมถวงได) 
 
 พื้นที่ลุมน้ํายมตอนกลางและลํานํ้าสาขา (จากอําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร และจังหวัดสุโขทัย) 
 

1. เพ่ิมเติมแหลงเก็บกักน้ําและปริมาณน้ําตนทุนโดยการวางโครงการอางเก็บนํ้าขนาดกลางในตําแหนงที่ 
เหมาะสม ไมมีผลกระทบตอพ้ืนที่ชั้นคุณภาพลุมนํ้า 1A, 1B และ 2 และมีความตองการใชนํ้าดานทายน้ํา 

2. เพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ําของแมนํ้ายมสายหลัก พรอมกับอาคารบังคับนํ้า ควบคุมการระบายน้ํา 
ในปริมาณและเวลาที่เหมาะสม เพ่ือไมใหเกิดผลกระทบกับพ้ืนที่ตอนลางมากขึ้นกวาเดิม และใชประโยชนจาก
คลองระบายน้ําสายตางๆ ในการเก็บกักและสงนํ้าใหกับพ้ืนที่เกษตรกรรมในบริเวณใกลเคียง 
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 พื้นที่ลุมน้ํายมตอนลาง (จังหวัดกําแพงเพชร จังหวัดพิจิตร จังหวัดพิษณุโลก) 
 

1. พัฒนาระบบสงนํ้าและกระจายน้ํา 
2. พัฒนาโครงการแกมลิง เพ่ือบรรเทาอุทกภัยและเปนแหลงนํ้าสําหรับการเกษตรกรรมในชวงฤดูแลง 
3. กําหนดมาตรการสนับสนุนและสงเสริมอาชีพ การดํารงชีวิตและการใชประโยชนที่ดินใหเหมาะสม 
4. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํารวมกับลุมนํ้าขางเคียง 

 

แผนรวมการบริหารจัดการนํ้าไดแปลงแนวทางการแกไขปญหาเปนแผนงาน/โครงการ ทั้งมาตรการไม
ใชสิ่งกอสราง เชน การบริหารจัดการและระบบเตือนภัย การปลูกปา การฟนฟูแหลงนํ้าธรรมชาติ เปนตน และ
มาตรการใชสิ่งกอสราง เชน การสรางอางเก็บนํ้า การพัฒนาระบบชลประทาน การขุดลอกแหลงน้ําเดิม         
การสรางสระเก็บนํ้าในไรนา เปนตน เพ่ือพัฒนาและแกไขปญหาดานทรัพยากรน้ําและทรัพยากรที่เกี่ยวของ
ตามเปาหมายที่วางไวและสอดคลองตามกรอบของแผนยุทธศาสตรของลุมนํ้า โดยไดมีการแบงแผนรวม
ออกเปน 2 สวน ตามขนาดโครงการและพื้นที่ไดรับประโยชนและผลกระทบจากโครงการดังน้ี 

 

 • แผนรวมระดับลุมน้ํา 
  เปนโครงการที่เม่ือพัฒนาแลวจะสามารถแกไขปญหาและมีพ้ืนที่ไดรับประโยชนหรือเกี่ยวของ
กับประชาชนจํานวนมากในระดับอําเภอ ระดับจังหวัดหรือในระดับลุมนํ้า ซ่ึงสวนใหญจะเปนโครงการที่
หนวยงานตางๆ ไดวางแผนไว โดยมีบางสวนที่เปนการเสนอโครงการจากทองถิ่นเอง 
 

แผนรวมของโครงการระดับลุมนํ้าในพื้นที่ลุมนํ้ายม มีทั้งมาตรการไมใชสิ่งกอสรางและมาตรการ
ใชสิ่งกอสราง งบประมาณในการประเมินเบื้องตนประมาณ 57,145.11 ลานบาทมีจํานวน 344 โครงการ 
โดยประมาณการงบประมาณ 57,145.11 ลานบาท ระยะเวลา 20 ป ในจํานวนนี้สวนใหญมีวัตถุประสงคเพ่ือ
พัฒนาแหลงนํ้าและบรรเทาภัยแลงถึง 199 โครงการ รวมงบประมาณ 47,498.15 ลานบาท รองลงมาคือ
โครงการเพื่อบรรเทาน้ําทวม 89 โครงการ งบประมาณ 8,657.26 ลานบาท 

 

 ตารางที่ 14 : แผนรวมระดับลุมน้ํา 

กรอบแผน มาตรการ จํานวนโครงการ 
งบประมาณ 
(ลานบาท) 

1) การจัดหาพัฒนาแหลงน้ําและ 
    บรรเทาภัยแลง 

ไมใชส่ิงกอสราง 
ใชส่ิงกอสราง 

15 
184 

218.0 
47,280.15 

 รวม 199 47,498.15 

2) การบรรเทาน้ําทวม ไมใชส่ิงกอสราง 
ใชส่ิงกอสราง 

17 
72 

295.2 
8,362.06 

 รวม 89 8,657.26 

3) การอนุรักษฟนฟูทรัพยากรน้ํา 
    และคุณภาพน้ํา 

ไมใชส่ิงกอสราง 
ใชส่ิงกอสราง 

42 
1 

764.7 
30 

 รวม 43 794.7 

4) การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ไมใชส่ิงกอสราง 
ใชส่ิงกอสราง 

13 
- 

195 
- 

 รวม 13 195 

แผนรวมโครงการระดับลุมน้ํา 344 57,145.11 
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 • แผนรวมระดับทองถิ่น 
  แผนรวมระดับทองถิ่น เปนการรวบรวมโครงการจากความตองการของประชาชนในลุมนํ้าเพื่อ
แกไขหรือบรรเทาปญหาทรัพยากรน้ํา โดยเปนขอเสนอจากผูแทนผูใชนํ้า คณะทํางานระดับตําบลและอําเภอใน
ลุมนํ้า ซ่ึงโครงการในระดับทองถิ่นนี้ นอกจากจะสามารถชวยแกไขปญหาเสริมกับโครงการในระดับลุมนํ้าแลว 
ยังสามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาและเรงดวนของทองถิ่นตางๆ ไดกอน ในขณะที่โครงการระดับลุมนํ้าซึ่งตอง
ใชงบประมาณในการลงทุนสูงหรืออาจมีปญหาดานผลกระทบสิ่งแวดลอมยังไมสามารถดําเนินการไดทันที 
 

  แผนรวมระดับทองถิ่นประกอบดวยโครงการพัฒนาแหลงนํ้าขนาดเล็กประเภทฝายทดน้ํา ขุด
สระเก็บนํ้า ประตูระบายนํ้า เพ่ือแกไขปญหาการขาดแคลนน้ําเพื่อการเกษตร การเจาะบอนํ้าบาดาลและพัฒนา
ระบบประปาชนบท การขุดลอกปรับปรุงลําน้ําเพื่อการระบายน้ําและเก็บกักน้ําไวใชในฤดูแลง เปนตน มีจํานวน
รวมทั้งสิ้น 3,672 โครงการ งบประมาณจากการประเมินเบื้องตนรวม 12,842  ลานบาท   
 
 ตารางที่ 15 : แผนรวมระดับทองถิ่น 
 

กรอบแผน จํานวนโครงการ 
งบประมาณ 
(ลานบาท) 

1. การจัดหาพัฒนาแหลงน้ําและบรรเทาภัยแลง 2,936 11,147.83 
2. การบรรเทาน้ําทวม 248 1,007.83 
3. การอนุรักษฟนฟูทรัพยากรน้ําและคุณภาพน้ํา 354 647.94 
4. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 134 38.61 

รวม 3,672 12,842.22 

 
 แผนรวมดังกลาวมีขอบเขตกวางขวางครอบคลุมแนวทางการแกไขปญหาตางๆ ทุกแนวทาง และ
จําเปนตองใชงบประมาณสูง   จึงควรจะตองพิจารณาจัดลําดับเพ่ือใหความสําคัญกับแนวทางที่มีศักยภาพสูงใน
การแกไขปญหา รวมทั้งเปนแนวทางที่สอดคลองกับการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 

 ในการศึกษานี้ คณะวิจัยไดสรุปแนวทางการแกไขปญหานํ้าทวม นํ้าแลงในพื้นที่ลุมนํ้ายมตอนบนและ
ตอนกลางที่มีศักยภาพสูง และไดนําทางเลือกดังกลาวไปหารือผูมีสวนไดสวนเสียในสองพื้นที่ดวยวิธีการ
สัมภาษณเปนรายบุคคล 
 
 ทางเลือกดังกลาวไดแก12 
 

                                                 
12 สรุปขอมูลทางเลือกตางๆ จาก.ทวีวงศ ศรีบุรี.2548.ทางเลือกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในลุมน้ํายม. 
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 1) ผันนํ้าลงเข่ือนสิริกิติ์ 
 

ไดแกการผันน้ําจากแมนํ้ายมบริเวณทายจุดบรรจบลําน้ํางาวในชวงฤดูฝนไปเก็บไวที่อางสิริกิติ์ในลุมนํ้า
นานในอัตราผันน้ําสูงสุด 35 ลูกบาศกเมตรตอวินาทีหรือประมาณ 400 ลาน ลูกบาศกเมตรตอป (6 เดือน) ซ่ึง
จะไมทําใหลุมนํ้ายมดานทายน้ําขาดแคลนน้ํา และผันน้ํากลับจากอางสิริกิติ์ ลุมนํ้านานกลับมาใชในพ้ืนที่ฝงซาย
ของลําน้ํายมในชวงฤดูแลง 100,000 ไร ซ่ึงจะชวยชดเชยการสูญเสียโอกาสของพื้นที่น้ีที่มักประสบปญหาน้ําทวม
ในชวงฤดูนํ้าหลาก 

 

อยางไรก็ดี ทางเลือกนี้มีคาลงทุนสูงถึง 6,500 ลานบาท และปริมาณน้ําที่ผันไดไมคงที่ ขึ้นกับปริมาณ
นํ้าในลําน้ํายมและระดับนํ้าในอางสิริกิติ์ในเวลาตางๆ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 9 โครงการผันนํ้าจากแมนํ้ายมไปเขือ่นสิริกิติ์ 
 
ที่มา : กรมทรัพยากรน้ํา.รายงานฉบับสุดทาย.สรุปรายงานการศึกษา.โครงการจัดทําแผนรวมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในพื้นที่ลุมนํ้ายม.  
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2) พัฒนาแหลงนํ้าขนาดกลาง 
 

ไดแกการกอสรางอางเก็บนํ้าขนาดกลาง ฝาย และระบบสงนํ้า 26 แหง ปริมาณน้ําเก็บกักรวมกัน 
307.22 ลูกบาศกเมตร พ้ืนที่รับประโยชนรวม 323,670 ไร อยูทายอางเก็บนํ้าแตละแหงในลุมนํ้าสาขาตางๆ 
รวมทั้งการกอสรางอางเก็บน้ําขนาดกลางพรอมระบบสงน้ํา 32 โครงการ ปริมาณน้ําเก็บกักรวมกัน 323.01 
ลานลูกบาศกเมตร พ้ืนที่รับประโยชนรวม 88,110 ไร 

 

แหลงนํ้าเหลานี้จะเปนแหลงนํ้าตนทุนเพ่ือเสริมความมั่นคงของแหลงนํ้าเพื่อการอุปโภคบริโภคในลําน้ํา
สาขาตางๆ นอกจากนั้นจะชวยบรรเทาอุทกภัยในระดับลุมนํ้าสาขา และลดอัตราการไหลสูงสุดของน้ําหลากใน
ลุมนํ้าสาขาตางๆ เม่ือเปรียบเทียบกับรอบปการเกิดซ้ํา 25 ปไดตั้งแตรอยละ 4 - รอยละ36 และลดอัตราการ
ไหลสูงสุดของน้ําหลากที่จังหวัดแพรไดรอยละ 13.3 และที่จังหวัดสุโขทัยไดรอยละ 4.4 

 

 การพัฒนาแหลงน้ําขนาดกลางมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอย  สามารถดําเนินการไดรวดเร็ว แต
สามารถแกไขปญหาไดในระดับลุมนํ้าสาขาหรือลุมนํ้ายอยสาขาเทานั้น นอกจากจะไดดําเนินการอยาง
กวางขวางทั้งพ้ืนที่ 
 

 คากอสรางรวม 5,610.27 ลานบาท และ 8,679.14 ลานบาท 
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รูปที่ 10 โครงการพัฒนาแหลงนํ้าขนาดใหญและขนาดกลางในพื้นที่ลุมนํ้ายม ในปจจุบัน 

 
ที่มา : กรมทรัพยากรน้ํา.รายงานฉบับสุดทาย.สรุปรายงานการศึกษา.โครงการจัดทําแผนรวมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในพื้นที่ลุมนํ้ายม.  
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รูปที่ 11 โครงการพัฒนาแหลงนํ้าปจจุบันในพื้นที่ลุมนํ้ายม 
ที่มา : กรมทรัพยากรน้ํา.รายงานฉบับสุดทาย.สรุปรายงานการศึกษา.โครงการจัดทําแผนรวมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในพื้นที่ลุมนํ้ายม. 
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 3) เข่ือนแกงเสือเตน 
 

เขื่อนแกงเสือเตนเปนอางเก็บนํ้าขนาดใหญ ความจุ  1,175 ลานลูกบาศกเมตร ที่ตั้ง ตําบลสะเอียบ 
อําเภอสอง จังหวัดแพร คาดวาจะชวยบรรเทาอุทกภัยที่ตัวเมืองจังหวัดแพร (Tr 25 ป) และจังหวัดสุโขทัย (Tr 2 ป) 
โดยลดระดับน้ําทวมที่เคยเกิดในป 2538 (Tr 50 ป) 2.40 เมตร และ 0.34 เมตร ตามลําดับ ในขณะเดียวกันก็จะ
ชวยทําใหพ้ืนที่ชลประทานเดิม 224,000 ไร ของฝายแมยมมีนํ้าตนทุนเพียงพอและม่ันคงในฤดูแลง แกไข
ปญหาขาดแคลนน้ําในพื้นที่ชลประทานตามลําน้ํายมในฤดูฝนและฤดูแลงอีก 386,000 ไร นอกจากนั้นเขื่อน 
แกงเสือเตนยังจะเปดพื้นที่ชลประทานใหม 382,215 ไร ในอําเภอสวรรคโลก อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย  
แตจะชวยลดปญหาน้ําทวมบริเวณลุมนํ้ายมตอนลางไดนอย อีกประการหนึ่งโครงการนี้จะมีผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมสูง และผูไดรับผลกระทบและองคกรพัฒนาเอกชนดานสิ่งแวดลอมไมเห็นดวยและตอตานโครงการ
อยางตอเน่ืองและกวางขวาง 

 

มูลคาโครงการ 8,280 ลานบาท 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 52 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 12 โครงการเขื่อนแกงเสือเตน 
ที่มา : กรมทรัพยากรน้ํา.รายงานฉบับสุดทาย.สรุปรายงานการศึกษา.โครงการจัดทําแผนรวมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในพื้นที่ลุมนํ้ายม. 
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 4) เพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ํา  
 

การเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ําสามารถทําไดโดยปรับปรุงขุดลอกแมนํ้ายมจาก อําเภอเมือง 
จังหวัดสุโขทัย ถึง อําเภอบางระกํา ระยะทางประมาณ 40-50 กิโลเมตรซึ่งสภาพลําน้ําตามธรรมชาติแคบมาก 
และน้ําไหลไมสะดวก ปรับปรุงลําน้ํายมสายเกา แนวผันน้ํายมทั้งสองฝง แนวผันน้ํายม นํ้านาน จะชวยลด
ระยะเวลาและปริมาณน้ําทวมในพื้นที่ อําเภอศรีสําโรง อําเภอเมืองสุโขทัย อําเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย  
อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก อําเภอโพธิ์ประทับชาง อําเภอบึงนาราง อําเภอสามงาม อําเภอวชิรบารม ี
อําเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ทั้งน้ีคาดวาจะชวยลดปริมาณน้ําหลากในน้ํายมกอนไหลผานตัวเมืองสุโขทัยไดใน
อัตรา 400 ลูกบาศกเมตรตอวินาที ลดระดับนํ้าที่ตัวเมืองสุโขทัย กรณีปพ.ศ.2538 ได 0.30 เมตร   

 

ปจจุบันคลองผันน้ําสายตางๆ เปนคลองธรรมชาติเดิมอยูแลว สามารถปรับปรุงพัฒนาไดเลย การ
ปรับปรุงลําน้ําธรรมชาติและคลองผันน้ําสายตางๆ จะทําใหสามารถใชเปนคลองสงน้ําเพื่อการเกษตรทั้งในชวง
ฤดูฝนและฤดูแลงไดดวย ทั้งน้ีจะตองมีการบริหารจัดการน้ําที่มีประสิทธิภาพและผันนํ้าในปริมาณและชวงเวลา
ที่เหมาะสม มิฉะนั้นอาจทําใหพ้ืนที่ตอนลางไดรับผลกระทบจากน้ําทวมมากขึ้น 

 

ประมาณการคากอสรางในการปรับปรุงระบบระบายน้ํา 2,572 ลานบาท 
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รูปที่ 13 โครงการพัฒนาแหลงนํ้าและบรรเทาอุทกภัยในพ้ืนที่ลุมนํ้ายมที่มีศักยภาพ 
ที่มา : กรมทรัพยากรน้ํา.รายงานฉบับสุดทาย.สรุปรายงานการศึกษา.โครงการจัดทําแผนรวมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในพื้นที่ลุมนํ้ายม. 
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 5) ชะลอน้ําในพื้นที่แกมลิงธรรมชาติ  
 

ไดแกการปรับปรุงพ้ืนที่ลุมนํ้าหรือหนองนํ้าธรรมชาติใหเปนพ้ืนที่เก็บกักน้ําและชะลอน้ําหลากในพื้นที่
ลุมนํ้ายมตอนลางและนําน้ํามาใชเพ่ือการเกษตรในพื้นที่โดยรอบในชวงฤดูแลงโดยการขุดลอกหนองน้ํา กอสราง
คันกั้นน้ําและอาคารบังคับนํ้าเพื่อควบคุมการรับนํ้าและระบายน้ําจากแกมลิงพรอมทั้งขุดลอกคลองชักน้ํา   

 

แนวทางนี้จะชวยบรรเทาน้ําทวมไดบางสวน  แกปญหาน้ําแลงในชวงฝนทิ้งชวงไดมาก และจะชวย
อนุรักษพ้ืนที่แหลงนํ้าประเภทหนอง บึง แกปญหาการบุกรุกถือครอง มีคากอสรางต่ํา ปจจุบันไดเร่ิมดําเนินการ
ที่โครงการทุงทะเลหลวง อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 
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รูปที่ 14 โครงการพื้นที่ชะลอน้ําทวม(แกมลิง)บริเวณทะเลหลวง (โปรดดูรูปที่ 13 หนา 48 ประกอบ) 
 

ที่มา : กรมทรัพยากรน้ํา.รายงานฉบับสุดทาย.สรุปรายงานการศึกษา.โครงการจัดทําแผนรวมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในพื้นที่ลุมนํ้ายม. 
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ทางเลือกเหลานี้จําแนกไดตามลักษณะการแกไขปญหาและพื้นที่ที่เกี่ยวของ ดังน้ี 

 
ตารางที่ 16 : ทางเลือกของการจัดการปญหาน้ําทวมและน้ําแลงในลุมน้ํายมแตละพื้นที่ 
 

พื้นท่ี ทางเลือกการจัดการปญหาน้ําทวม ทางเลือกการจัดการปญหาน้ําแลง 

ลุมนํ้ายม
ตอนบน 

1) ผันนํ้าลงเขื่อนสิริกิต์ิ 
- ผันน้ําจากแมน้ํายมบริเวณทายจุดบรรจบลําน้ํา  
งาวในชวงฤดูฝนไปเก็บไวที่อางสิริกิต์ิในลุมน้ํา
นานในอัตราผันน้ําสูงสุด 35 ลูกบาศกเมตรตอ
วินาทีหรือประมาณ 400 ลานลูกบาศกเมตรตอป 
(6 เดือน) ซึ่งจะไมทําใหลุมน้ํายมดานทายน้ําขาด
แคลนน้ํา 
- ผันน้ํากลับจากอางสิริกิต์ิ ลุมน้ํานานกลับมาใชใน
พ้ืนที่ฝงซายของลําน้ํายมในชวงฤดูแลง 100,000  
ไร 
 
2) เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ํา  
- ปรับปรุงขุดลอกแมน้ํ ายมจาก อําเภอเมือง 
จังหวัดสุโขทัย – อําเภอบางระกํา, ปรับปรุงลําน้ํา
ยมสายเกา แนวผันน้ํายมทั้งสองฝง แนวผันน้ํายม
น้ํานาน 
- ชวยลดระยะเวลาและปริมาณน้ําทวมในพ้ืนที ่ 
อําเภอศรีสําโรง อําเภอเมืองสุโขทัย อําเภอกงไกร
ลาศ จังหวัดสุโขทัย (ลดปริมาณน้ําหลากในลุมน้ํา
ยม กอนไหลผานตัวเมืองสุโขทัยไดในอัตรา 400 
ลูกบาศกเมตรตอวินาที ลดระดับน้ําที่ ตัวเมือง
สุโขทัย กรณีปพ.ศ.2538 ได 0.30 เมตร) อําเภอ
บางระกํา จังหวัดพิษณุโลก อําเภอโพธิ์ประทับชาง 
อําเภอบึงนาราง อําเภอสามงาม อําเภอวชิรบารมี 
อําเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 
 
3) เข่ือนแกงเสือเตน 
- ความจุ  1,175 ลานลูกบาศกเมตร 
- บรรเทาอุทกภัยที่ตัวเมืองจังหวัด แพร (Tr 25 ป) 
และจังหวัดสุโขทัย (Tr 2 ป) โดยลดระดับน้ําทวมที่
เคยเกิดในป 2538 (Tr 50 ป) 2.40 เมตรและ 0.34 
เมตร ตามลําดับ 
- ชวยลดปญหาน้ําทวมบริเวณลุมน้ํายมตอนลาง
ไดนอย 
 

1) พัฒนาแหลงนํ้าขนาดกลาง 
- อางเก็บน้ําขนาดกลาง ฝาย และระบบสงน้ํา 26 
แหง ปริมาณน้ําเก็บกักรวมกัน 307.22 ลูกบาศก
เมตร พ้ืนที่รับประโยชนรวม 323,670 ไร อยูทาย
อางเก็บน้ําแตละแหงในลุมน้ําสาขาตางๆ 
- อางเก็บน้ําขนาดกลางพรอมระบบสงน้ํา 32 
โครงการ ปริมาณน้ําเก็บกักรวมกัน 323.01 ลาน 
ลูกบาศกเมตร พ้ืนที่รับประโยชนรวม 88,110 ไร 
- จะเปนแหลงน้ําตนทุนเพ่ือเสริมความมั่นคงของ
แหลงน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภคในลําน้ําสาขา
ตางๆ นอกจากนั้นจะชวยบรรเทาอุทกภัยในระดับ
ลุมน้ําสาขา และลดอัตราการไหลสูงสุดของน้ํา
หลากในลุมน้ําสาขาตางๆ เมื่อเปรียบเทียบกับรอบ
ปการเกิดซ้ํา 25 ปไดต้ังแตรอยละ4 - รอยละ36 
และลดอัตราการไหลสูงสุดของน้ําหลากที่จังหวัด
แพรไดรอยละ13.3 และท่ีจังหวัดสุโขทัยไดรอยละ
4.4 
 
2) เข่ือนแกงเสือเตน 
- ความจุ  1,175 ลานลูกบาศกเมตร 
- พ้ืนที่ชลประทานเดิม 224,000 ไรของฝายแมยม
ในลุมน้ําสาขาแมน้ํายมตอนกลางมีน้ําตนทุน
เพียงพอและมั่นคงในฤดูแลง 
- แกไขปญหาขาดแคลนน้ําในพื้นที่ชลประทาน
ตามลําน้ํายมในฤดูฝนและฤดูแลงอีก 368,000 ไร 
- เปดพ้ืนที่ชลประทานใหม 382,215 ไร 
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พื้นท่ี ทางเลือกการจัดการปญหาน้ําทวม ทางเลือกการจัดการปญหาน้ําแลง 

ลุมนํ้ายม
ตอนกลาง 
ตอนลาง 

1) เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ํา (เชน ขุด
ลอกยมเกา) 
- ปรับปรุงขุดลอกแมน้ํ ายมจาก อําเภอเมือง 
จังหวัดสุโขทัย อําเภอบางระกํา, ปรับปรุงลําน้ํายม
สายเกา แนวผันน้ํายมทั้งสองฝง แนวผันน้ํายม น้ํา
นาน 
- ชวยลดระยะเวลาและปริมาณน้ําทวมในพ้ืนที่ 
อําเภอศรีสําโรง อําเภอเมืองสุโขทัย อําเภอกงไกร
ลาศ จังหวัดสุโขทัย (ลดปริมาณน้ําหลากในลุมน้ํา
ยม กอนไหลผานตัวเมืองสุโขทัยไดในอัตรา 400 
ลูกบาศกเมตรตอวินาที ลดระดับน้ําที่ ตัวเมือง
สุโขทัย กรณีปพ.ศ.2538 ได 0.30 เมตร) อําเภอ
บางระกํา จังหวัดพิษณุโลก อําเภอโพธิ์ประทับชาง 
อําเภอบึงนาราง อําเภอสามงาม อําเภอวชิรบารมี 
อําเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 
 
2) ชะลอน้ําในพื้นท่ีแกมลิงธรรมชาติ  
- ปรับปรุงพ้ืนที่ลุมน้ําหรือหนองน้ําธรรมชาติ ชวย
บรรเทาน้ําทวมไดบางสวน  
- อนุรักษพ้ืนที่แหลงน้ําประเภทหนอง บึง ซึ่ง
ปจจุบันมีการถือครองและตื้นเขิน 
 

1) พัฒนาแหลงนํ้าขนาดกลาง  
- อางเก็บน้ําขนาดกลาง ฝาย และระบบสงน้ํา 26 
แหง ปริมาณน้ําเก็บกักรวมกัน 307.22 ลูกบาศก
เมตร พ้ืนที่รับประโยชนรวม 323,670 ไร 
- อางเก็บน้ําขนาดกลางพรอมระบบสงน้ํา 32 
โครงการ ปริมาณน้ําเก็บกักรวมกัน 323.01 ลาน 
ลูกบาศกเมตร พ้ืนที่รับประโยชนรวม 88,110 ไร 
 
2) ใชนํ้าในพื้นท่ีแกมลิงธรรมชาติ 
- ปรับปรุงพ้ืนที่ ลุมน้ําหรือหนองน้ําธรรมชาติ 
สามารถ เก็บน้ํ า และนํ าน้ํ า มา ใช สํ าหรั บทํ า
การเกษตรในพื้นที่บริเวณรอบแกมลิงในฤดูแลง 
- อนุรักษพ้ืนที่แหลงน้ําประเภทหนอง บึง ซึ่ง
ปจจุบันมีการถือครองและตื้นเขิน 
 
 

 
อน่ึง  คณะวิจัยไมไดกําหนดใหเขื่อนแกงเสือเตนเปนทางเลือกในการจัดการน้ําในพื้นที่ลุมนํ้ายม

ตอนกลาง ตอนลาง  เพราะคณะวิจัยและผูมีสวนไดสวนเสียในพ้ืนที่ลุมนํ้ายมตอนกลาง ตอนลางมีความเห็น
ตรงกันวาเขื่อนแกงเสือเตนจะมีบทบาทนอยมากในการแกไขปญหาน้ําทวมและน้ําแลงของพ้ืนที่น้ี กลาวคือ 
เขื่อนแกงเตนจะไมสามารถแกไขปญหาน้ําทวมในลักษณะที่เกิดที่ อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร ในปพ.ศ.2546 
เพราะจุดที่นํ้าทวมอําเภอวังชิ้นอยูใตตําแหนงที่จะสรางเขื่อนแกงเสือเตน และน้ําทวมจากฝนตกใตจุดที่จะสราง
เขื่อน ฉะนั้น เขื่อนแกงเสือเตนจะไมสามารถชวยบรรเทาปญหาดังกลาวได  

 

สวนกรณีนํ้าทวมพ้ืนที่ราบลุมนํ้ายม ตั้งแต อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ถึง อําเภอชุมแสง จังหวัด
นครสวรรค น้ัน  จะพบวาพื้นที่ดังกลาวเปนที่ราบลุม นํ้าทวมทุกปตามธรรมชาติในฤดูนํ้าหลาก แตปจจุบันพ้ืนที่
ดังกลาวถูกบุกรุก เปลี่ยนสภาพพื้นที่รับนํ้าหลากเปนสถานที่กอสราง ทําใหนํ้าทวมบริเวณโดยรอบหนักขึ้น ถา
ปรับปรุงที่ราบลุมเหลานี้ใหสามารถรับนํ้าในยามน้ําหลากได ก็จะสามารถแกไขปญหาน้ําทวมเขตชุมชนและเขต
เศรษฐกิจไดมาก โดยไมตองอาศัยเขื่อนแกงเสือเตน 

 

นอกจากนั้น  เขื่อนแกงเสือเตนจะไมสามารถสงน้ํามาถึงพ้ืนที่เกษตรกรรมในลุมนํ้ายมตอนกลางและ
ตอนลางในฤดูแลงได เน่ืองจากพื้นที่ดังกลาวอยูหางไกลจากตําแหนงที่ตั้งเขื่อนประมาณ 20 กิโลเมตร และ
บริเวณใตตําแหนงน้ันมีโครงการฝายแมยมที่ อําเภอสอง จังหวัดแพร ซ่ึงมีพ้ืนที่ชลประทานประมาณ 224,000 ไร  
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ซ่ึงจะใชนํ้าเพื่อการเกษตรในฤดูแลงในปริมาณมากจนจะเหลือนํ้าที่จะสามารถใชเพ่ือการเกษตรพื้นที่ จังหวัด
สุโขทัย และพิษณุโลกนอยมาก 

 

ฉะนั้น เขื่อนแกงเสือเตนจะมีบทบาทในการแกไขปญหานํ้าทวมและน้ําแลงในพื้นที่ลุมนํ้ายมตอนบน  
แตไมใชทางเลือกสําคัญสําหรับพ้ืนที่ลุมนํ้ายมตอนลาง 

 

4. การประเมินผลกระทบของทางเลือกตางๆ 
 

ในการประเมินผลกระทบของทางเลือกตางๆ  คณะวิจัยไดขอใหผูมีสวนไดสวนเสียแสดงความคิดเห็น
วาทางเลือกการจัดการแกไขปญหาน้ําทวม นํ้าแลงจะสงผลทางบวกหรือทางลบตอเปาหมายการพัฒนาที่ผูมี
สวนไดสวนเสียไดใหความสําคัญมากนอยเพียงใด  โดยผูมีสวนไดสวนเสียอาจเห็นวาจะสงผลกระทบที่ดี  ดีมาก 
ไมมีผลกระทบ  มีผลกระทบทางลบ หรือมีผลกระทบทางลบมาก  และคณะวิจัยไดนําคําตอบมาประมวลผล
คะแนนดังแสดงในตารางขางลางนี้โดยใหนํ้าหนักคะแนน +2, +1, 0, -1 และ -2 ตามลําดับ และแมวาคณะวิจัย
ไดขอใหผูมีสวนไดสวนเสียแสดงเหตุผลประกอบดวย แตคณะวิจัยไมไดขอมูลในสวนนี้จากการสัมภาษณมากนัก 
อยางไรก็ดีคณะวิจัยไดพยายามแสวงหาขอมูลสวนนี้เพ่ิมเติมโดยนําผลเบื้องตนของการศึกษาไปหารือเพ่ือขอ
ความคิดเห็นเพ่ิมเติมในการประชุมในพื้นที่ระหวางวันที่ 23-24 มกราคม พ.ศ.2549 

 

คณะวิจัยไดนําความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียมาพิจารณาประกอบผลการศึกษาของหนวยงานที่
รับผิดชอบ และความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญเพื่อประเมินผลกระทบทางเลือกการพัฒนาดังน้ี13 

 

ตารางที่ 17 : ความคิดเห็นของผูสวนไดเสียในลุมน้ํายมตอนบนตอทางเลือกการแกปญหาน้ําทวม 
 

เปาหมายการพัฒนา ผันนํ้าลง
เข่ือนสิริกิติ์ 

ปรับปรุง
ระบบระบาย

นํ้า 

เข่ือนแกง
เสือเตน 

คนเมืองและชนบทมีนํ้าอุปโภค บริโภคตลอดป 4 26 21 

ลดความสูญเสียผลผลิตทางการเกษตร 5 33 27 
รักษาและฟนฟูปาตนน้ํา 3 25 21 
มีการจัดสรรน้ําอยางเปนธรรม (ภาคเกษตร 
ภาคเมือง ภาคอุตสาหกรรม) 

0 27 22 

ปองกันน้ําทวมเขตเศรษฐกิจภาคเมือง 5 23 27 
 

                                                 
13 ในสวนนี้จะตองพิจารณาเปรียบเทียบคะแนนระหวางทางเลือกตางๆ  ในแตละเปาหมายการพัฒนา  ไมสามารถเปรียบเทียบ
ระหวางเปาหมายการพัฒนาตางๆ  เพราะผูแสดงความคิดเห็นจะประเมินผลกระทบเฉพาะในสวนที่เกี่ยวของกับเปาหมายการ
พัฒนาที่ตนเองไดเลือกไวกอนหนานี้เทานั้น   จํานวนผูประเมินผลกระทบในแตละเปาหมายการพัฒนาจึงไมเทากัน 
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ตารางที่ 18 :ความคิดเห็นของผูสวนไดเสียในลุมน้ํายมตอนบนตอทางเลือกการแกปญหาน้ําแลง 
 

เปาหมายการพัฒนา พัฒนาแหลงนํ้า
ขนาดกลาง 

เข่ือนแกงเสอืเตน 

คนเมืองและชนบทมีนํ้าอุปโภค บริโภคตลอดป 34 28 
ลดความสูญเสียผลผลิตทางการเกษตร 34 23 
รักษาและฟนฟูปาตนน้ํา 38 21 
มีการจัดสรรน้ําอยางเปนธรรม (ภาคเกษตร 
ภาคเมือง ภาคอุตสาหกรรม) 

32 24 

ปองกันน้ําทวมเขตเศรษฐกิจภาคเมือง 25 28 
 
ความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียในลุมน้ํายมตอนบน: 
 

• การปรับปรุงระบบระบายน้ําเปนทางเลือกในการแกปญหาน้ําทวมที่สามารถตอบสนองเปาหมาย 
การพัฒนาที่สําคัญตางๆ ของพื้นที่ไดมากกวาทางเลือกอ่ืนๆ รองลงมาไดแกเขื่อนแกงเสือเตน   

• ไมเห็นดวยและไมเห็นวาการผันนํ้าลงเขื่อนสิริกิติ์เปนแนวทางการแกไขปญหาน้ําทวมที่เหมาะสม   
ไมนาจะชวยแกปญหาไดมากนัก  และไมนาจะคุมคากับการลงทุน และมีขอหวงใยวาจะไมสามารถผันน้ํา
กลับมาใชในฤดูแลง อีกทั้งเห็นวาการผันนํ้าขามลุมนํ้าอาจเปนการกระทบสิทธิในการจัดการทรัพยากรของชุมชน 

• เห็นวาการแกไขปญหาน้ําแลงดวยการพัฒนาแหลงนํ้าขนาดกลางจะสงผลดีที่สุดตอเปาหมายการ 
พัฒนาที่สําคัญของพ้ืนที่ลุมนํ้ายมตอนบน และปจจุบันลุมนํ้ายมยังมีอางเก็บนํ้าขนาดกลางไมเพียงพอ  และควร
ปรับปรุงฝายแมยมใหนํ้าไหลสะดวกขึ้น ใหมีเครื่องสูบนํ้า พลังไฟฟาเพื่อสูบนํ้าจากฝายแมยมใสคลอง
ชลประทาน และใหมีการสรางฝาย อยางไรก็ดีอางเก็บนํ้าขนาดกลางก็มีขอจํากัด คือสามารถแกไขปญหาเฉพาะ
พ้ืนที่ เฉพาะชวงเวลาเทานั้น 

• เห็นวาเขื่อนแกงเสือเตนเปนทางเลือกการแกไขปญหาน้ําทวมและน้ําแลงที่สําคัญอีกทางเลือกหนึ่ง 
ที่จะสงผลดีตอเปาหมายการพัฒนาที่มีความสําคัญตอพ้ืนที่ลุมนํ้ายมตอนบน แตอาจสงผลกระทบตอระบบนิเวศ 

 
ความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญ: 
 
 การผันนํ้าจากลุมน้ํายมลงเขื่อนสิริกิติ์มีปญหาสําคัญดังน้ี 
 

 มิติเศรษฐกิจ  

• มีตนทุนสูง  อาจไมคุมคาในการดําเนินการ 
  

 มิติสังคม 

• การผันนํ้าขามลุมนํ้าดังกลาวทําใหเกิดความรูสึกสูญเสียทรัพยากรและความสามารถในการบริหาร 
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จัดการทรัพยากรของลุมนํ้า และมีความเสี่ยงสูงที่จะทําใหเกิดปญหาการแยงชิงนํ้าระหวางลุมนํ้า เพราะน้ําที่ผัน
จากลุมนํ้ายมไปเก็บไวที่เขื่อนสิริกิติ์ไมไดผันกลับมาที่จุดเดิม แตจะผันกลับไดใชตั้งแต อําเภอกงไกรลาศ 
จังหวัดสุโขทัยลงมา   

• มีปญหาการสูญเสียที่ดินทํากินอันเนื่องมาจากคลองสงนํ้ายาว 76 กิโลเมตร ซ่ึงจะพาดผานพื้นที่   
อําเภอสอง อําเภอหนองมวงไข อําเภอเมือง จังหวัดแพร     

• การปดกั้นแมนํ้ายมจะทําใหระดับนํ้าสูงขึ้นในดานทายน้ํา จนน้ําทวมพ้ืนที่ปาบริเวณ อําเภอ งาว  
จังหวัดแพร 
  

 มิติสิ่งแวดลอม  

• สูญเสียพ้ืนที่ปาในการกอสรางและดําเนินงาน 

• อาจไมสามารถแกปญหาน้ําทวมไดเชนที่คาดหวัง  เพราะน้ําในลุมนํ้านานก็มีระดับสูงในชวงเวลา 
เดียวกับลุมนํ้ายม  จึงอาจไมสามารถผันน้ําขามไปเก็บไวที่ลุมนํ้านานไดมากนัก 

• นํ้าที่ผันมาตามคลองสงนํ้าจะทะลักเขาพื้นที่ อําเภองาว  ทําใหเกิดน้ําทวม 

• อาจเกิดน้ําทวมพ้ืนที่อุทยานแหงชาติแมยม 
 

การเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ํา 
 ซ่ึงผูมีสวนไดสวนเสียเห็นวาเปนทางเลือกในการแกปญหาน้ําทวมที่สามารถตอบสนองเปาหมายการ
พัฒนาที่สําคัญมีขอควรคํานึงดังน้ี 
 

 มิติเศรษฐกิจ 

• สามารถดําเนินการไดรวดเร็ว  และตนทุนต่ํา  แตไมชวยเก็บนํ้าไวใชในฤดูแลง 
  

 มิติสังคม 

• มีผลกระทบนอย  และจะไดรับการสนับสนุนจากคนในพื้นที่ 

• ผลกระทบสวนใหญจะเกิดขึ้นกับชุมชนริมตลิ่งแมนํ้าที่ถูกขยายใหกวางขึ้นที่อาจตองอพยพยายที่ 
อยู เชน บริเวณ ต.บานกง อําเภอกงไกรลาศ 
  

 มิติสิ่งแวดลอม 

• อาจเกิดน้ําทวมในชวงทายน้ํา  ถาไมดําเนินการทั้งระบบ  ตัวอยาง เชน การขุดลอกแมนํ้ายมเกา 
ซ่ึงยังไมไดขุดตอเน่ืองกัน เพราะติดถนนและทางรถไฟ  นํ้าจึงไหลไมได   

• อาจเกิดปญหาน้ําไมไหลลงแมนํ้าถาทําตลิ่งสูงเกินไป  
 
 การพัฒนาแหลงนํ้าขนาดกลาง 
 เปนทางเลือกในการแกปญหาน้ําแลงที่มีขอควรคํานึงคือ 
 

มิติเศรษฐกิจ 

• มีตนทุนตอหนวยต่ํา  จึงสามารถจัดหางบประมาณมาเริ่มดําเนินการและดําเนินการอยางตอเน่ือง 
ไดงาย แตตนทุนรวมทั้งหมดอาจสูงกวาทางเลือกอ่ืนเม่ือเปรียบเทียบกับผลที่ไดรับ 
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 มิติสังคม 

• เน่ืองจากมีขอจํากัดดานสภาพพื้นที่ที่เหมาะสมที่จะพัฒนาแหลงนํ้า จึงสามารถดําเนินการได 
เฉพาะบางพื้นที่ จึงจะเกิดประโยชนเฉพาะบางพื้นที่ บางกลุมเทานั้น โดยสวนใหญพ้ืนที่ที่นาจะดําเนินการได
และไดประโยชนคือลุมนํ้าสาขา ทางเลือกนั้นจึงไมสามารถแกปญหาน้ําแลงในพื้นที่ลุมนํ้ายมสายหลัก 

• ในบางพื้นที่อาจมีความจําเปนตองโยกยายชาวบาน 1-2 หมูบาน 
 

มิติสิ่งแวดลอม 

• นาจะตองสูญเสียพ้ืนที่ปาในการพัฒนาแหลงนํ้า 
 
 โครงการเขื่อนแกงเสือเตน   
 จะสามารถแกไขปญหาน้ําทวมและน้ําแลงในพื้นที่ลุมนํ้ายมตอนบนไดบางสวน  แตมีขอควรคํานึงดังน้ี 
  

 มิติเศรษฐกิจ 

• ตนทุนสูง ประมาณการลาสุดสูงกวา 8,000 ลานบาท  และประสบการณในอดีตชี้วาตนทุนจะสูง 
กวาที่ประมาณการไว 

• อาจไมมีผลดานการปองกันนํ้าทวมพ้ืนที่ลุมนํ้ายมตอนบนเทาที่คาดหวัง เพราะในหลายกรณีนํ้าที่ 
ทวมจังหวัดแพรเกิดจากฝนตกต่ํากวาตําแหนงของเขื่อน ในป 2549 มีฝนตกบริเวณลุมนํ้ายมประมาณ 13 ครั้ง  
ตกเหนือจังหวัดแพรเพียง 2 ครั้ง จุดที่นํ้าจะไหลลงแมนํ้ายมที่จะทวมจังหวัดแพรไดจะตองเปนจุดที่เปนตนนํ้า
จริงๆ คือ อําเภอปง และอําเภอเชียงมวน แตสวนใหญพ้ืนที่ที่ฝนตกหนักคือ อําเภอสูงเมน อําเภอเดนชัย และ
อําเภอลอง สรุปคือนํ้าที่ทวมจังหวัดแพรในป 2549  สวนใหญไมไดมาจากตนน้ํายม  แตมาจากแมนํ้าสาขาที่อยู
ในจังหวัดแพรและจังหวัดขางเคียง      

 

มิติสังคม 

• ตองอพยพยายถิ่นชาวบาน ตําบลสะเอียบ อําเภอสอง จังหวัดแพร  ประมาณ 870 ครัวเรือน   

• เปนเง่ือนไขความขัดแยงที่สําคัญในพื้นที่มาเปนเวลานาน  
  

 มิติสิ่งแวดลอม 

• สูญเสียพ้ืนที่ปาสักทองธรรมชาติที่ใหญสุดประมาณ 23,000 ไร ซ่ึงเปนพ้ืนที่อุทยานแหงชาติแมยม 

• ปญหาความเสี่ยงเร่ืองการเกิดแผนดินไหว 
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ตารางที่ 19 : ความคิดเห็นผูสวนไดสวนเสียในลุมน้ํายมตอนกลาง-ลางตอทางเลือกการแกปญหาน้ําทวม 
 

เปาหมายการพัฒนา เพิ่มประสทิธิภาพ
การระบายน้าํ 

ชะลอน้ําในพื้นที่
แกมลิงธรรมชาต ิ

ลดความสูญเสียผลผลิตทางการเกษตร 47 48 
รักษาและฟนฟูปาตนน้ํา 45 41 
ประชาชนในพื้นที่ตางๆ มีความสามารถในการ
บริหารจัดการน้ําไดเองมากขึ้น 

23 21 

ปองกันน้ําทวมเขตเศรษฐกิจภาคเมือง 32 28 
มีการจัดสรรน้ําอยางเปนธรรม (ภาคเกษตร 
ภาคเมือง ภาคอุตสาหกรรม) 

33 29 

 
ตารางที่ 20 : ความคิดเห็นผูสวนไดสวนเสียในลุมน้ํายมตอนกลางและตอนลางตอทางเลือกการ
แกปญหาน้ําแลง 
 

เปาหมายการพัฒนา พัฒนาแหลงนํ้า
ขนาดกลาง 

ใชนํ้าในพื้นที่แกม
ลิงธรรมชาต ิ

ลดความสูญเสียผลผลิตทางการเกษตร 48 50 
รักษาและฟนฟูปาตนน้ํา 38 42 
ประชาชนในพื้นที่ตางๆ มีความสามารถในการ
บริหารจัดการน้ําไดเองมากขึ้น 

21 22 

ปองกันน้ําทวมเขตเศรษฐกิจภาคเมือง 31 28 
มีการจัดสรรน้ําอยางเปนธรรม (ภาคเกษตร 
ภาคเมือง ภาคอุตสาหกรรม) 

29 28 

 
ความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียในลุมน้ํายมตอนกลางและตอนลาง: 
 

• การแกไขปญหาน้ําทวมดวยการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ําและการชะลอน้ําในพื้นที่แกมลิง 
ธรรมชาติมีความสําคัญใกลเคียงกัน และจะสงผลดีตอเปาหมายการพัฒนาพื้นที่ลุมนํ้ายมตอนกลางและตอนลาง 
โดยมีผลกระทบดานลบนอย 

• การแกไขปญหานํ้าแลงดวยการพัฒนาแหลงนํ้าขนาดกลางและการใชนํ้าในพื้นทีแ่กมลิงความสําคัญ 
ใกลเคยีงกัน และจะสงผลดีคอนขางมากตอเปาหมายการพัฒนาพื้นที่ลุมนํ้ายมตอนกลางและตอนลาง โดยมี
ผลกระทบดานลบนอย 
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ความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญ: 
 
 การเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ํา 
 เปนทางเลือกในการแกไขปญหาน้ําทวมที่สําคัญ และมีขอควรคํานึงดังน้ี 

 

มิติเศรษฐกิจ 

• ตนทุนต่ํา สามารถดําเนินการไดรวดเร็ว 
 

มิติสังคม 

• นาจะไดรับการสนับสนุนจากคนในพื้นที่ 

• อาจตองเวนคืนที่อยูอาศัยและที่ทํากินของชาวบานบาง 

• ลํารางสาขาซึ่งเหมาะสมจะปรับปรุงใหเปนทางระบายน้ําหลายแหงถูกรุกล้ําและออกเอกสารสิทธิ์ 

• ทางเลือกนี้ไมชวยเก็บนํ้าไวใชในฤดูแลง    
 

มิติสิ่งแวดลอม 

• ถาไมดําเนินการทั้งระบบ จะเกิดน้ําทวมบริเวณทายน้ํา เชน กรณีที่เกิดน้ําทวม อําเภอเมือง                 
อําเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย และอําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก ในปพ.ศ.2548 ปพ.ศ.2549   

 
 การพัฒนาแหลงนํ้าขนาดกลาง  
 สามารถบรรเทาปญหาน้ําทวมและน้ําแลง โดยมีขอควรคํานึงดังนี้  

 

มิติเศรษฐกจิ 

• ตนทุนตอหนวยต่ํา สามารถหางบประมาณมาดําเนินการอยางตอเน่ืองได 
 

มิติสังคม 

• เน่ืองจากมีขอจํากัดดานสภาพพื้นที่ที่เหมาะสมที่จะพัฒนาแหลงนํ้า จึงสามารถดําเนินการได 
เฉพาะบางพื้นที่ จึงจะเกิดประโยชนเฉพาะบางพื้นที่ บางกลุมเทานั้น   

 

มิติสิ่งแวดลอม 

• สูญเสียพ้ืนที่ปา และแหลงโบราณคดี เชน กรณีโครงการอางเก็บนํ้าขนาดเล็ก อําเภอบานดานลานหอย         
จังหวัดสุโขทัย 

• ปญหาสําคัญคือในพ้ืนที่ลุมนํ้ายมตอนกลางและตอนลาง มีพ้ืนที่ที่มีศักยภาพเหมาะสมที่จะพัฒนา 
แหลงนํ้าขนาดกลางมีนอยมาก 
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 การชะลอน้ําในพื้นที่แกมลิง 
 เพ่ือแกปญหาน้ําทวมและนําน้ําในพื้นที่แกมลิงมาใชในฤดูแลงมีขอควรคิดดังนี้ 
  

 มิติเศรษฐกิจ 

• ตนทุนสูงประมาณ 3 เทาของอางเก็บนํ้า เพราะตองใชพ้ืนที่ flood plain ซ่ึงอาจตองเวนคืนที่ดินมาก 
ตองขุดดินออกมาก  
  

 มิติสังคม 

• แมจะมี flood plain หลายแหง เชน ทุงแมระวิง อําเภอศรีสัชนาลัย แตสวนใหญมีการใชประโยชน 
แลวทําใหตองเวนคืนที่ดินมาก 
  

 มิติสิ่งแวดลอม 

• การปรับปรุงพ้ืนที่แกมลิงใหสามารถเก็บนํ้าไดมากโดยการขุดลอกสันดอน หัวแหลม ฯลฯ อาจทํา 
ใหสูญเสียระบบนิเวศของพื้นที่แกมลิงธรรมชาติ จึงควรเนนการใชหนองน้ําธรรมชาติ ไมขุดลอกและกอสราง 
คันกั้นน้ํา 

• ตองใหความสําคัญกับการบริหารจัดการใหเหมาะสม เชน การทดน้ําออกในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อ 
เตรียมพ้ืนที่ไวรองรับนํ้าในฤดูนํ้าหลาก 

• จะมีผลกระทบบางในชวงแรกซึ่งเปนระยะการปรับปรุงพ้ืนที่ 
 
 ขอคิดเห็นเพ่ิมเติมจากการประชุมผูเชี่ยวชาญ 
 

• ไมวาจะเปนการแกปญหาน้ําทวมหรือนํ้าแลงในพื้นที่ลุมนํ้ายมตอนบนหรือตอนลาง จําเปนที่จะตอง 
ใชทางเลือกตางๆ ผสมผสานกัน เพราะทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งไมสามารถแกปญหาไดเบ็ดเสร็จ   
ตัวอยางเชน ในฤดูนํ้าหลาก จะมีนํ้าในลําน้ํายมประมาณ 2,000 ลูกบาศกเมตรตอวินาที การเพิ่มประสิทธิภาพ
การระบายน้ําในเขตเมืองสุโขทัยจะชวยระบายน้ําได 300 ลูกบาศกเมตรตอวินาที และการขุดลอกลําน้ํายมสาย
เกาจะรองรับการไหลของน้ําไดไมเกิน 400 ลูกบาศกเมตรตอวินาที จึงมีความจําเปนจะตองหาพื้นที่ชะลอหรือ
พักน้ําเพิ่มเติม ฯลฯ แตการวิเคราะหทางเลือกตางๆ จะทําใหสามารถจัดลําดับความสําคัญของทางเลือกตางๆ 
ไดดียิ่งขึ้น 

• ไมวาจะเปนการแกปญหาน้ําทวมหรือนํ้าแลง จําเปนตองปรับปรุงการบริหารจัดการตนนํ้า เชน การ 
ฟนฟูปา ฝายตนน้ํา การพัฒนาแหลงนํ้าขนาดเล็กใหมากขึ้น   

• การแกไขปญหาน้ําแลงของบางพื้นที่ที่มีขอจํากัดดานพื้นที่สูง เชน อําเภอบานดานลานหอย ควร 
ใหความสําคัญกับการวางแผน/ปรับเปลี่ยนการผลิตที่สอดคลองกับสภาพพื้นที่  คือ ปลูกพืชที่ไมตองใชนํ้ามาก  

• เม่ือไมมีนํ้าทวมหลาก จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศ ซ่ึงอาจมีผลกระทบตอวิถีชีวิตของ 
ชุมชน เชน การจับปลา การจับแมลง ฯลฯ ในกรณี อําเภอบางระกํา นํ้าทวมใหผลดีเร่ืองการแพรพันธุปลา และ
เกษตรกรไดเรียนรูที่จะวางแผนการเกษตรใหเหมาะสมกับสภาพน้ําทวมที่เกิดขึ้นเปนประจําแลว จึงควรเนน
เรื่องการปองกันน้ําทวมเขตเมือง และพิจารณาผลดี-ผลเสียที่จะเกิดจากการที่มีและไมมีนํ้าทวมพ้ืนที่การเกษตร
อยางรอบคอบ 
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• ถามีนํ้าเพื่อการเกษตรมากขึ้น และไมเกิดภาวะน้ําแลงตามฤดูกาลเชนปจจุบัน จะทําใหเกิดความ 
พยายามขยายพื้นที่การเกษตร  ซ่ึงนาจะนําไปสูผลกระทบดานลบในมิติสังคมและสิ่งแวดลอม 
 

5. การวิเคราะหขอดี-ขอเสีย และแสวงหาแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสม 

  
 การวิเคราะหขอดี-ขอเสียและแสวงหาทางเลือกการพัฒนาที่เหมาะสมไดคํานึงถึงความเปนไปไดและ
ขอจํากัดของทางเลือกการพัฒนาตางๆ ซ่ึงในกรณีน้ีสวนใหญเปนขอจํากัดเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพของ
พ้ืนที่และปญหาน้ําทวมน้ําแลงที่ทําใหทางเลือกการพัฒนาตางๆ มีความเปนไปไดมากและนอยแตกตางกันใน
พ้ืนที่ตางๆ นอกจากนั้นก็คํานึงถึงศักยภาพในการตอบสนองเปาหมายการพัฒนาที่สําคัญที่กําหนดไว และ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินการตามทางเลือกการพัฒนาตางๆ     
  

 เม่ือนําประเด็นตางๆ มาพิจารณารวมกัน ก็จะพบวาไมมีทางเลือกใดสามารถแกไขปญหาได
ทั้งหมด บางทางเลือกแกไขปญหาไดเฉพาะบางพื้นที่ บางทางเลือกมีขอจํากัดสูง บางทางเลือกมีศักยภาพใน
การแกปญหาและบรรลุเปาหมายการพัฒนาสูง แตก็มีผลกระทบสูงดวยเชนกัน ทั้งนี้จึงจะตองแสวงหาทางเลือก
แบบผสมผสาน หรือปรับปรุงทางเลือกตางๆ ใหเหมาะสมยิ่งขึ้น อยางไรก็ดี การศึกษานี้ก็พบวาบางทางเลือกที่
มีความเหมาะสมและประโยชนนอยมากจนไมนาจะนํามาพิจารณารวมกับทางเลือกอ่ืนๆ หรือพิจารณาแกไข
ปรับปรุงตอไป" 
  
ตารางที่ 21 : สรุปผลกระทบของทางเลือกการพัฒนาแตละทางเลือก 
 

ผลกระทบ 

ทางเลือกการพัฒนา 

ความเปนไปได
และขอจํากัดของ
ทางเลือกการ

พัฒนา 

การตอบสนอง
เปาหมายการ

พัฒนา 
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม 

ผันนํ้าลงเข่ือนสิริกิต์ิ บรรเทาปญหาน้ํา
ทวมตัวเมืองแพร 
และลดปริมาณน้ํา
ไหลลงแมน้ํายม
ตอนลางไดระดับ
หนึ่ง 

เปนทางเลือก
แกปญหาน้ําทวม
ที่ตอบสนอง
เปาหมายการ
พัฒนาในลุมน้ํา
ยมตอนบนได
นอยมาก 

ตนทุนสูงถึง 
6,500 ลานบาท 

น้ําทวมชุมชนบาง
พ้ืนที่ 
สูญเสียที่ดินทํากิน 
ชุมชนเกิด
ความรูสึกไมเปน
ธรรมและสูญเสีย
ความสามารถใน
การบริหารจัดการ
น้ํา 
 
 
 
 
 

สูญเสียพ้ืนที่ปา 
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ผลกระทบ 

ทางเลือกการพัฒนา 

ความเปนไปได
และขอจํากัดของ
ทางเลือกการ

พัฒนา 

การตอบสนอง
เปาหมายการ

พัฒนา 
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม 

เพิ่มประสิทธิภาพ
การระบายน้ํา 

บรรเทาเฉพาะ
ปญหาน้ําทวมใน
เขตลุมน้ํายม
ตอนลางบางสวน 
โดยเฉพาะที่
สุโขทัยและ
พิษณุโลก 

เปนทางเลือก
แกปญหาน้ําทวม
ที่นาจะ
ตอบสนอง
เปาหมายการ
พัฒนาหลายดาน
ในลุมน้ํายมทั้ง
ตอนบนและ
ตอนกลาง-ลาง
ไดดีที่สุด  

ตนทุนต่ําเพียง 
2,572 ลานบาท 

ผลกระทบจํากัด
เฉพาะชุมชนริม
ตล่ิงแมน้ําบางพ้ืนที่ 

ผลกระทบนอย
มาก 
อาจเกิดปญหาทํา
ตล่ิงสูงไป น้ําไม
ไหลลงแมน้ํา 

เข่ือนแกงเสือเตน บรรเทาปญหาน้ํา
ทวมจังหวัดแพร
และลุมน้ํายม
ตอนลางไดใน
ระดับหนึ่ง  และ
แกปญหาน้ําแลง
ในชวงฤดูแลงได
เฉพาะลุมน้ํายม
ตอนบน 

เปนทางเลือกที่มี
ศักยภาพสูงใน
การตอบสนอง
เปาหมายการ
พัฒนาในลุมน้ํา
ยมตอนบน  
โดยเฉพาะอยาง
ย่ิงในเรื่องการ
ปองกันน้ําทวม
เขตเศรษฐกิจ
ภาคเมือง   

ตนทุนโครงการ 
8,280 ลานบาท 

ตองอพยพชาวบาน
จํานวนมาก 
จะนําไปสูการขยาย
ความขัดแยงใน
สังคม 

สูญเสียปาสัก
ทองธรรมชาติ 
23,000 ไรและสัตว
ปาธรรมชาติ 

พัฒนาแหลงนํ้า
ขนาดกลาง 

บรรเทาปญหาน้ํา
ทวมและน้ําแลง 
แตลุมน้ํายม
ตอนลางมีพ้ืนที่
เหมาะสมตอการ
พัฒนาแหลงน้ํา
ขนาดกลางนอย   

เปนทางเลือก
แกปญหาน้ําแลง
ที่มีศักยภาพสูง
ที่สุดในการ
ตอบสนอง
เปาหมายการ
พัฒนาทั้งในลุม
น้ํายมตอนบน
และตอนกลาง-
ลาง โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในเรื่อง
การรักษาและ
ฟนฟูปาตนน้ํา 
และลดความ
สูญเสียผลผลิต
ทางการเกษตร 

ประมาณการคา
กอสราง 
5,610.27 ลาน
บาท และ 
8,679.14 ลาน
บาท 

ในบางกรณีตอง
อพยพชาวบาน 

ผลกระทบนอย 
จํากัดเฉพาะพื้นที่
โครงการ 
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ผลกระทบ 

ทางเลือกการพัฒนา 

ความเปนไปได
และขอจํากัดของ
ทางเลือกการ

พัฒนา 

การตอบสนอง
เปาหมายการ

พัฒนา 
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม 

พัฒนาพื้นท่ีแกมลิง บรรเทาปญหาน้ํา
ทวมในพ้ืนที่ลุมน้ํา
ยมตอนลาง 
 
 

เปนทางเลือก
แกปญหาน้ําทวม
ที่มีศักยภาพสูง
ในการตอบสนอง
เปาหมายการ
พัฒนาในลุมน้ํา
ยมตอนลาง 
โดยเฉพาะอยาง
ย่ิงในเรื่องการลด
ความสูญเสีย
ทางการเกษตร
และการรักษา
ฟนฟูปาตนน้ํา 

ตนทุนตอหนวย
สูงกวาการ
พัฒนาแหลงน้ํา
ขนาดกลางถึง
สามเทา 

ตองเวนคืนที่ดิน
จํานวนมาก 
 

มีผลกระทบบางใน
ชวงแรกในระยะ
การปรับปรงุพ้ืนที่ 

 
 เม่ือพิจารณาขอดีและขอเสียของแนวทางการพัฒนาตางๆ ประกอบกับขอมูลขอมูลจากตารางที่ 21 ว  

สรุปไดวา 
 

1. การผันนํ้าลงเข่ือนสิริกิติ์ เปนทางเลือกที่มีความเหมาะสมนอยมากทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดลอม ไมเปนที่ยอมรับของกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย 
 

2.  การดําเนินโครงการแกงเสือเตน น้ันจะเปนการลงทุนโครงการขนาดใหญที่มีมูลคาสูง มีผลกระทบ
ดานสังคมและสิ่งแวดลอมสูง ทางเลือกนี้จะสามารถแกไขปญหาไดในบางพื้นที่ แตก็ยังตองอาศัยทางเลือกอ่ืนๆ 
ประกอบดวยจึงจะสามารถแกไขปญหาน้ําทวมและตอนน้ําแลงในพื้นที่ลุมนํ้ายมได อน่ึง ปจจุบันกรม
ชลประทานไดมีแนวคิดที่จะปรับแผน/โครงการแกงเสือเตนใหไดรับการยอมรับมากขึ้น เชน การลดขนาดและ
ระดับการเก็บกักของเขื่อนแกงเสือเตน ซ่ึงจะทําใหเก็บกักน้ําไดในปริมาณนอยลง และมีผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมนอยลง อยางไรก็ดีแนวทางใหมน้ียังมิไดมีการปรึกษาหารือกันอยางกวางขวาง 
 

3.   การปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ําในลุมนํ้ายมทั้งระบบ ควบคูกับการพัฒนา
แหลงนํ้าขนาดกลางในพื้นที่ลุมน้ํายมตอนบน และการพัฒนาพื้นที่แกมลิงในลุมนํ้ายมตอนลาง นาจะ
เปนทางเลือกที่นาจะมีความเหมาะสม สามารถตอบสนองเปาหมายการพัฒนาที่ประชาชนในพื้นที่ให
ความสําคัญ มีผลกระทบทางลบในดานสังคมและสิ่งแวดลอมต่ํา และไดรับการยอมรับจากกลุมตางๆ มากที่สุด    
 

ในดานเศรษฐกิจ ทางเลือกดังกลาวจะมีตนทุนโครงการทั้งหมดคอนขางสูง เพราะจะตองดําเนินงาน 
โครงการยอยๆ จํานวนมากในหลายพื้นที่ แตมีตนทุนตอโครงการยอยต่ํา ทําใหสามารถดําเนินการเปนระยะๆ  
ตามความจําเปนและขอจํากัดทางงบประมาณ 
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อยางไรก็ดี ทางเลือกเหลานี้มีปจจัยความสําเร็จที่ตองพิจารณาหลายดาน โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่อง 
ความเหมาะสมของพื้นที่  การบริหารจัดการที่จะตองใหประชาชนในพื้นที่ไดมีสวนรวม การบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพและเชื่อมโยงกันทั้งระบบและดําเนินการอยางตอเน่ืองเปนเรื่องที่สําคัญมากสําหรับการบริหาร
จัดการน้ํา  
  

 4.   การรักษาและฟนฟูปาตนนํ้าเปนมาตรการสําคัญที่จําเปนจะตองดําเนินการควบคูไปกับการ
แสวงหาทางเลือกในการจัดการน้ําทวมและน้ําแลงอ่ืนๆ และเปนมาตรการที่ผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมเห็น
ความสําคัญในลําดับสูง  เพราะเปนสาเหตุสําคัญของปญหาน้ําทวมและน้ําแลง 

 

5.   แนวทางอื่นๆ ที่ยังไมมีการนํามาใชประโยชนอยางจริงจังในปจจุบัน ไดแกแนวทางการ
บริหารจัดการนํ้าทวมน้ําแลงที่มิใชสิ่งกอสราง เชน การใชมาตรการทางผังเมืองและการใชประโยชนที่ดิน  
ซ่ึงรวมการควบคุมการใชประโยชนพ้ืนที่เสี่ยงน้ําทวม การวางแผนและบริหารจัดการการผลิตทางเกษตรที่
เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมของลุมนํ้า ซ่ีงจะมีสวนสําคัญที่จะนําไปสูการบริหารจัดการ
นํ้าในลุมนํ้ายมที่ยั่งยืนไดรับความสนใจและการยอมรับมากขึ้น 

   

นอกจากนั้น ประสบการณนํ้าทวมในปพ.ศ.2549  ก็ทําใหประชาชนบางกลุมในพื้นที่ใหความสนใจ
แนวทางใหมๆ เพ่ือจัดการปญหานํ้าทวม  เชน การผันน้ําเขาทุงโดยใหมีการชดเชยใหคุมกับผลกระทบที่ไดรับ  
การควบการปรับเปลี่ยนรูปแบบบานเรือนที่อยูอาศัยใหสูงขึ้นเพื่อใหสามารถอยูกับสภาพน้ําทวมไดโดยไดรับ
ความชวยเหลือจากภาครัฐ ฯลฯ ซ่ึงเปนการเปดมิติทางเลือกในการบริหารจัดการปญหาใหกวางขวางขึ้น 
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ประสบการณและบทเรียน การประยุกตใช SEA ในกรณีศึกษาลุมน้ํายม 
 

บัณฑูร เศรษฐศิโรตม 
 

 ปญหาความขัดแยงเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดลอมระหวางผูมีสวนไดสวนเสียที่เกิดขึ้นจากการผลักดัน
โครงการพัฒนาตางๆ ของรัฐและเอกชน เปนปญหาสําคัญเรื่องหนึ่งในสังคมไทยที่มีแนวโนมจะมีความซับซอน
และรุนแรงมากยิ่งขึ้น ในขณะที่ภาครัฐมักมองประชาชนกลุมคัดคานวามีเบื้องหลังแอบแฝง ถูกปลุกปนโดยกลุม
ผูเสียประโยชน ฝายประชาชนก็ขาดความเชื่อถือตอกระบวนการกําหนดนโยบาย การตัดสินใจของภาครัฐ ใน
หลายกรณีปญหาที่เกิดขึ้นไมสามารถหาขอยุติที่ทุกฝายยอมรับรวมกันได ฯลฯ  ปญหาเหลานี้สะทอนใหเห็นถึง
ขอบกพรอง ขอจํากัด ของโครงสรางและระบบของกระบวนการกําหนดนโยบายสาธารณะในประเทศไทยที่
จําเปนตองปรับปรุงแกไขโดยเรงดวน 
  

 ความพยายามในการแกไขปญหาดังกลาวสวนหนึ่ง คือ การปรับปรุงพัฒนากระบวนการนโยบาย
สาธารณะตามแนวคิดเรื่อง “การประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร” ( Strategic Environmental 
Assessment) หรือ “SEA” 1  โดยมีการริเริ่มทดลองดําเนินการเปนกรณีศึกษาในหลายพื้นที่มาตั้งแตปพ.ศ.
2548 ภายใตการสนับสนุนของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 2 หนวยงานภาครัฐก็
เห็นความสําคัญในเรื่องนี้ ไดมีการจัดตั้ง “คณะอนุกรรมการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมเชิงพื้นที่” ขึ้น
ภายใตคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ตั้งแตเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2548 เพ่ือใหขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
และจัดทํากรอบการทํา SEA นอกจากนี้ใน “แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10” (พ.ศ.2550-
2554) และใน ”แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ.2550-2554” ไดกําหนดนโยบายที่จะผลักดันใหเกิดระบบ
ประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรทั้งในขั้นของการกําหนดนโยบาย นโยบายและยุทธศาสตรรายสาขา การ
พัฒนาระดับพ้ืนที่  และการพัฒนาตามประเด็น (Issue Based)  
 

 สําหรับการประยุกตใช SEA ในการบริหารจัดการน้ําในลุมนํ้ายมนั้น เปนกรณีศึกษาอันหน่ึงเพ่ือทดลอง
นําแนวคิดเรื่อง SEA มาประยุกตใชในระดับพ้ืนที่ โดยคาดหวังที่จะสรางการเรียนรูสรางความเขาใจเรื่อง SEA 
ระหวางผูมีสวนเกี่ยวของ เพ่ือเรียนรูการใช SEA ผานการปฏิบัติ อันจะเปนประโยชนตอการปรับแกไขจุดออน 
ขอบกพรอง และปรับปรุงการประยุกตใชใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมทางสังคมและการเมืองของไทย เพ่ือจะ
ไดนํามาใชใหเกิดประโยชนอยางเต็มที่ตามเปาหมายที่กําหนดไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 10 ตอไป จากการดําเนินกระบวนการ SEA ในกรณีการบริหารจัดการน้ําในพ้ืนที่ลุมนํ้ายมมาเปนเวลา
กวา 2 ป คณะผูศึกษามีบทเรียนและประสบการณที่สําคัญ ดังน้ี 

                                                 
1 การประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร หรือ SEA คือ การใชกรอบแนวคิดและกระบวนการที่ใหความสําคัญกับการ
พัฒนาท่ีย่ังยืน  ที่บูรณาการมิติเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม โดยมีการคนหาโอกาสพัฒนา พรอมทั้งเปรียบเทียบทางเลือก
ในการตัดสินใจในระดับนโยบาย แผน หรือแผนงาน เพ่ือใหการตัดสินใจนั้นมีคุณภาพ รอบคอบ โปรงใส โดยการมีสวนรวมของ
ทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ ( คณะทํางานจัดทํารายละเอียดแนวทางการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร ภายใต
คณะอนุกรรมการประเมินส่ิงแวดลอมเชิงพ้ืนที, 2549  ) 
2 ดําเนินการภายใต “โครงการการพัฒนากระบวนการยุทธศาสตรการเลือกเชิงนโยบายและกระบวนการตัดสินใจตอ
นโยบายสาธารณะที่ดี” โดยความรับผิดชอบของ มูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ (มสช.) มีการดําเนินงานหลายกรณีศึกษา เชน 
เรื่องลุมน้ํายม เรื่องการจัดการขยะ เรื่องนโยบายพลังงาน เปนตน 
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1. ประโยชนที่เกิดข้ึนจากการใช SEA 
 

ในการประยุกตใช SEA กับกรณีการจัดการน้ําในลุมนํ้ายม คณะวิจัยไดกําหนดขั้นตอนการศึกษาเปน 5 
ขั้นตอน ตามรูปแบบกระบวนการตัดสินใจแบบที่เรียกวา PROACT (เปนคํายอจากตัวอักษรของการศึกษาใน
แตละขั้น) ไดแก  

(1) การวิเคราะหปญหา สาเหตุและผลกระทบที่สําคัญ (Framing the Problem) 
(2) การกําหนดเปาหมาย/ วัตถุประสงค / หลักเกณฑการพัฒนาที่สําคัญ  
      ( Defining the Objectives) 
(3) การพัฒนาทางเลือกเชิงกลยุทธ ( Establishing Alternatives) 
(4) การประเมินผลกระทบของทางเลือกตางๆ  ( Identifying Consequences) 
(5) การวิเคราะหขอดี-ขอเสีย และแสวงหาแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสม (Clarifying Trade-Offs) 
ภายใตขั้นตอนการดําเนินการศึกษาดังกลาว โจทยเริ่มตนของการคิดหาทางเลือกการจัดการน้ําจึงไมได

ถูกจํากัดอยูกับทางเลือกในระดับ “โครงการ” โดยเฉพาะโครงการที่มีปญหาความขัดแยงอยูมากในพื้นที่ลุมนํ้า
ยม คือ โครงการแกงเสือเตน ซ่ึงเปนเหตุใหเกิดความแบงแยกของเปนฝาย ระหวางฝายที่สนับสนุนกับฝายที่
คัดคานมาเปนเวลานาน แตมีโจทยคําถามเริ่มตนในกระบวนการ SEA ที่เร่ิมจากการพิจารณาวา “การบริหาร
จัดการนํ้าในลุมน้ํายมควรมียุทธศาสตรหรือแนวทางอยางไรที่เหมาะสม ?”  

 

ตรงจุดนี้คือประโยชนที่เห็นไดชัดจากการใชกระบวนการ SEA ที่ทําใหผูมีสวนเกี่ยวของสามารถเขา
รวมกิจกรรมปรึกษาหารือกันไดมากขึ้น สื่อสารทําความเขาใจเกี่ยวกับสาเหตุปญหาเรื่องการจัดการน้ํา รวมไป
ถึงการพิจารณาทางเลือกการจัดการน้ําไดกวางขวางขึ้น โดยกาวพนไปจากทางเลือกในระดับโครงการ ซ่ึงเปน
สาเหตุของความขัดแยงและไมสามารถหาขอยุติได 

 

ในอีกขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการ SEA คือ การกําหนดเปาหมาย หลักเกณฑการพัฒนาที่สําคัญ            
(Defining the Objectives) เพ่ือเปนกรอบสําหรับการพัฒนาทางเลือกเชิงยุทธศาสตรในขั้นตอไป จากกรณี        
ลุมนํ้ายมพบวาไดผลที่นาสนใจอยางยิ่ง  กลาวคือ ผูที่มีสวนไดสวนเสียทั้งในพื้นที่ลุมนํ้ายมตอนบน ลุมนํ้ายม
ตอนกลาง และลุมนํ้ายมตอนลาง ใหความสําคัญกับเปาหมายการเพิ่มพ้ืนที่เพาะปลูกและการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจคอนขางต่ํามาก ในขณะที่ภาครัฐมักใชเปาหมายดังกลาวเปนจุดหลักในการพัฒนาโครงการ สิ่งที่ผูมี
สวนไดสวนเสียใหความสําคัญและกําหนดเปนเปาหมาย คือ ตองการแกไขปญหาความเดือดรอนที่เผชิญอยูและ
ตองการแกไขสาเหตุหลักของปญหา แตมิไดตองการพัฒนาทางเศรษฐกิจอยางไมมีขีดจํากัด ขั้นตอนของ
กระบวนการ SEA ตรงจุดนี้ เปนประโยชนสําคัญอยางยิ่งตอการขยายแนวคิด เปดพื้นที่ในการคิดคนทางเลือกที่
กวางขึ้นเพ่ือใหสอดคลองกับเปาหมายและหลักเกณฑการพัฒนาที่กําหนดขึ้น ซ่ึงครอบคลุมทั้งดานเศรษฐกิจ 
(เชน ลดความสูญเสียของผลผลิตทางการเกษตร ) ดานสังคม (เชน การจัดสรรน้ําอยางเปนธรรม ) และดาน
สิ่งแวดลอม  (เชน การรักษาและฟนฟูปาตนน้ํา ) ไมถูกจํากัดตามเปาหมายเฉพาะเจาะจงที่แคบภายใตกรอบ
เปาหมายของโครงการที่มักมุงเนนมิติทางเศรษฐศาสตรเปนหลัก 
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2. ความสัมพันธระหวางกระบวนการ SEA กับกระบวนการตัดสินใจทางนโยบาย 
  

ความสัมพันธระหวางกระบวนการตัดสินใจกับกระบวนการ SEA นับเปนปจจัยสําคัญอยางยิ่งที่จะทําให
การใช SEA เกิดประโยชนอยางเต็มที่ ในกรณีศึกษาเรื่องลุมนํ้ายมนี้  ไดกําหนดในแผนงานไวที่จะใชรูปแบบที่
เรียกวา Decision-center Model คือ พยายามที่จะสรางการประสานเชื่อมโยงระหวางกระบวนการ SEA กับ
กระบวนการตัดสินใจทางนโยบายในทุกขั้นตอนและทุกระดับ แตในการดําเนินงานจริง มีปญหา ขอจํากัดในการ
ดําเนินงานอยูมาก เน่ืองจากหลายสาเหตุ เชน 

 ขาดองคกรที่รับผิดชอบการตัดสินใจทางนโยบายเรื่องการพัฒนาบริหารจัดการลุมนํ้ายมที่
ชัดเจน แมวาทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจะไดพยายามดําเนินการโดยการจัดตั้ง 
“คณะอนุกรรมการลุมนํ้ายม” เพ่ือรับผิดชอบดําเนินงาน แตในทางปฏิบัติคณะอนุกรรมการลุมนํ้ายมยังขาด
อํานาจในการตัดสินใจ และไมไดรับการสนับสนุนทางดานงบประมาณอยางเพียงพอตอการดําเนินงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  

 โครงการพัฒนาแกไขปญหาลุมนํ้ายม โดยเฉพาะโครงการกอสรางขนาดใหญ ไดถูกใชเปน
เครื่องมือหาเสียงทางการเมือง มีองคกรทางการเมืองหลายระดับเขามาเกี่ยวของ ทําใหเกิดความไมชัดเจน เกิด
ความสับสนวาหนวยงานใดที่เปนองคกรรับผิดชอบตัดสินใจที่แทจริง 

ความไมชัดเจนและความไมแนนอนเกี่ยวกับหนวยงานรับผิดชอบและกระบวนการตัดสินใจทาง
นโยบายเปนปญหาที่พบอยูในหลายกรณี ซ่ึงจะเปนปจจัยสําคัญที่มีผลตอการนํา SEA มาใชงานในประเทศไทย 
 
3. ประเด็นเรือ่งการกําหนดเปาหมายในการพัฒนา 
  

การกําหนดเปาหมาย วัตถุประสงคและหลักเกณฑการพัฒนาเปนขั้นตอนสําคัญในกระบวนการ SEA 
เพ่ือนําไปสูการพัฒนาทางเลือกเชิงยุทธศาสตรตอไป จากกรณีศึกษาลุมนํ้ายมพบวา กิจกรรมในขั้นตอนนี้เปน
ประโยชนอยางยิ่งตอการขยายแนวคิด เปดพื้นที่ในการคิดคนทางเลือกที่กวางขึ้น อยางไรก็ตาม มีขอสังเกตวา 
จากขอมูลที่ไดมีความแตกตางกันอยูมากในการใหคุณคา หรือเปาหมายการพัฒนาจากแตละกลุมแตละฝายที่
เกี่ยวของ เชน ในขณะที่องคกรพัฒนาเอกชนดานสิ่งแวดลอมใหความสําคัญอยางมากตอเปาหมายดาน
สิ่งแวดลอม การรักษาระบบนิเวศ แตภาครัฐใหความสําคัญตอเปาหมายทางเศรษฐกิจเปนหลัก ฯลฯ 

 

  ในกระบวนการ SEA มีขอสมมุติฐานวา กระบวนการมีสวนรวมที่เปนประชาธิปไตยจะชวยนําไปสูการ
หาขอยุติรวมกันได อยางไรก็ดีในทางปฏิบัติ ปญหาขอขัดแยงที่เกิดขึ้นในระดับ “โครงการ” ที่ผานมา มีเหตุผล
สําคัญสวนหนึ่งเนื่องจากความแตกตางกันของผูที่เกี่ยวของแตละฝายในการใหคุณคา และกําหนดเปาหมายการ
พัฒนา ดังน้ัน จึงมีความจําเปนที่ตองพัฒนากลไกในการหาขอยุติรวมกันเกี่ยวกับการกําหนดเปาหมายการ
พัฒนาที่มีความแตกตางกันของแตละภาคสวน มิฉะน้ันก็อาจประสบปญหาความขัดแยงไมตางกับกรณีการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) ในระดับโครงการ 
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4. ประเด็นในเรื่องการกําหนดทางเลอืกเชิงยุทธศาสตร 
  

ความมุงหวังประการสําคัญของการใชกระบวนการ SEA คือ การแสวงหาทางเลือกเชิงยุทธศาสตรที่
รอบดาน เพ่ือนําไปสูการตัดสินใจที่เหมาะสม สอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน อยางไรก็ตาม จาก
กรณีศึกษาเรื่องลุมนํ้ายมนี้ ทางเลือกเชิงยุทธศาสตรในการจัดการแกไขปญหาลุมนํ้ายมเกือบทั้งหมดมีฐานมา
จากแนวคิดทางวิศวกรรมในการจัดการน้ํา ขาดทางเลือกเชิงยุทธศาสตรที่ฉีกแนวออกไปสูแนวคิดการใช
เครื่องมือทางสังคม เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร  เชน การวางแผนและควบคุมการใชประโยชนพ้ืนที่ตาม
ศักยภาพของพื้นที่  การปรับโครงสรางการผลิตทางการเกษตรใหสอดคลองกับปริมาณน้ําตนทุน การควบคุม
จํากัดการขยายตัวของเมือง ฯลฯ  

 

 เหตุที่เปนเชนนี้มีสาเหตุสําคัญเน่ืองจาก ความไมเชื่อม่ันตอการสนับสนุนจากผูกําหนดนโยบายตอแนว
ทางเลือกอ่ืนๆ ซ่ึงตองการการสนับสนุนทางการเมืองสูง  ประกอบกับเหตุผลวา ในอดีตที่ผานมาแนวทางเลือก
เชิงยุทธศาสตรอ่ืนๆ ดังตัวอยางที่กลาวถึงขางตนนั้น เปนทางเลือกที่ประสบความสําเร็จคอนขางนอยในการ
ปฏิบัติ ทําใหผูมีสวนไดสวนเสีย (รวมทั้งคณะนักวิจัย) คอนขางติดอยูในกรอบความคิดแบบเดิม โดยประเมินไว
ลวงหนาวา ทางเลือกเชิงยุทธศาสตรบางทางเลือกจะไมประสบผลสําเร็จ หรือไมไดรับการยอมรับจากผูกําหนด
นโยบายหรือจากฝายการเมือง ทําใหการนําเสนอทางเลือกเชิงยุทธศาสตรถูกจํากัดอยูกับแนวทางเดิมๆ และมี
ทางเลือกเชิงยุทธศาสตรอยูคอนขางนอย 
 

5.ความพรอมของฐานขอมูลที่ใชในการประเมินสิ่งแวดลอมและทางเลือกเชิงยทุธศาสตร 
  

ในกระบวนการประเมินสิ่งแวดลอมและการพิจารณาทางเลือกเชิงยุทธศาสตร จําเปนตองมีระบบ
ฐานขอมูลสนับสนุนการประเมินและการพิจารณาที่เพียงพอ มีขอมูลทั้งในดานระบบนิเวศ สิ่งแวดลอม ดาน
เศรษฐกิจ ดานสังคม  แตในสภาพความเปนจริง แมวาประเทศไทยจะไดมีการสํารวจขอมูล พัฒนาฐานขอมูลมา
เปนเวลานาน แตขอมูลยังอยูในสภาพที่กระจัดกระจาย ขาดการเชื่อมโยงเปนเครือขายอยางเปนระบบที่
สามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ในกรณีลุมนํ้ายมก็ประสบกับปญหาดังกลาวเชนกัน แมวาจะมีการศึกษาอยูมาก แตขอมูลในหลายดาน
ที่สําคัญและจําเปนยังขาดอยูอีกมาก เชน ขอมูลปญหาน้ําทวมหรือนํ้าแลงในระดับอําเภอและตําบล ขอมูล
ผลกระทบดานสิ่งแวดลอมจากปญหาน้ําแลง เปนตน 
 

6. ประเด็นเรือ่งความยืดหยุน ลักษณะการดําเนินงานที่ไมตายตัวของกระบวนการ SEA 
  

ขั้นตอนและกระบวนการ SEA มีลักษณะยืดหยุน  ไมตายตัว ในแตละกรณีศึกษาสามารถปรับให
เหมาะสมกับบริบทแวดลอม นอกจากนี้ การประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรมักมีเน้ือหาในเชิงคุณภาพ
และการบรรยายมากกวาที่เปนการประเมินเชิงปริมาณ ที่มีขอมูลในเชิงตัวเลข สถิติที่ชัดเจน ดวยคุณลักษณะ
ดังกลาวขางตน ทําใหการสื่อสารทําความเขาใจกับผูกําหนดนโยบาย และผูที่เกี่ยวของในกระบวนการ SEA 
เปนไปคอนขางลําบาก เน่ืองจากผูที่เกี่ยวของกับกระบวนการประเมินโดยสวนใหญ จะคุนเคยอยูกับระบบการ
ประเมินที่มีหลักเกณฑ ขั้นตอน วิธีปฏิบัติที่ชัดเจนคอนขางตายตัว ไดผลลัพธในเชิงปริมาณที่ชัดเจน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับฝายการเมืองและผูกําหนดนโยบายที่ตองการกรอบเวลาการพิจารณาที่ระบุได
แนนอน  
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7. ปญหาเนื่องจากการตัดสินใจทางนโยบายถูกกําหนดลวงหนา 
  

กรณีเรื่องลุมนํ้ายม ประเด็นขัดแยงสําคัญอยูที่โครงการกอสรางเขื่อนแกงเสือเตน  ซ่ึงเปนโครงการที่
เกี่ยวของกับการเมืองในระดับตางๆ อยูมาก  ปญหาสําคัญที่เกิดขึ้น คือ ในระหวางขั้นตอนกระบวนการพัฒนา
ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร จะมีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับนโยบายและการตัดสินใจเกี่ยวกับเร่ืองการสรางหรือไม
สรางโครงการแกงเสือเตนอยูเสมอ ซ่ึงมีผลตอแนวคิดของผูมีสวนเกี่ยวของในพื้นที่ในการพัฒนาทางเลือกตางๆ 
เพ่ือการจัดการแกไขปญหาน้ํา และทําใหผูมีสวนเกี่ยวของไมแนใจวา ทางเลือกเชิงยุทธศาสตรที่ไดกําหนดคิด
ขึ้นจะมีประโยชนหรือไม หากผูกําหนดนโยบายไดตัดสินใจลวงหนาเกี่ยวกับเรื่องเขื่อนแกงเสือเตนไปแลว 
 ตรงจุดนี้จึงเปนเง่ือนไขสําคัญอีกจุดหนึ่งของการที่จะนํา SEA มาประยุกตใชใหเกิดประโยชนตามที่มุงหวัง  
 

8. การมีสวนรวมของผูมีสวนเก่ียวของ 
  

การมีสวนรวมของผูมีสวนเกี่ยวของในกระบวนการ SEA เปนทั้งหลักการสําคัญและเปนเปาหมายของ 
SEA ขอที่ควรพิจารณาในประเด็นนี้ คือ การสนับสนุน การสรางเสริมการมีสวนรวมของผูมีสวนเกี่ยวของในทุก
ระดับและทุกขั้นตอนนั้น ตองอาศัยความพรอมทางดานบุคลากร ดานงบประมาณสูง รวมทั้งตองใชระยะเวลา
มาก โดยเฉพาะในกรณีที่ขอบเขตพื้นที่ศึกษา หรือประเด็นปญหาที่พิจารณามีขอบเขตกวางขวาง มีผูมีสวน
เกี่ยวของ หรือมีสวนไดสวนเสียอยูเปนจํานวนมาก 
 ในกรณีศึกษาลุมนํ้ายม ขอบเขตพื้นที่ลุมนํ้าครอบคลุมอาณาบริเวณทั้งหมด 11 จังหวัด มีพ้ืนที่ถึงรอยละ17 
ของพื้นที่ภาคเหนือ ประกอบกับจํานวนบุคลากรของคณะผูศึกษาที่มีอยูนอย จึงไมสามารถดําเนินการสรางการ
มีสวนรวมอยางครอบคลุมและเขมขนได จึงตองแบงพ้ืนที่การศึกษาเปน 3 สวน คือ พ้ืนที่ลุมนํ้ายมตอนบน          
ลุมน้ํายมตอนกลาง และลุมนํ้ายมตอนลาง มีการเลือกจังหวัดหลักที่เปนตัวแทนของแตละพ้ืนที่ และมุงเนน
เฉพาะปญหาเรื่องนํ้าทวมและน้ําแลงเปนหลัก 
  

9. ขอเสนอตอการดําเนินงานในอนาคต 
 

ในขณะนี้นับไดวามีความชัดเจนในทางนโยบายเรื่องการสนับสนุนนํา SEA มาใช จากการที่ไดมี
นโยบายกําหนดไวชัดเจนในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 และแผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดลอม จากประสบการณ บทเรียนของการประยุกตใช SEA ในกรณีลุมนํ้ายม สะทอนใหเห็นวาการที่จะทํา
ใหเกิดการปฏิบัติเปนรูปธรรมไดตามนโยบายและแผนที่กําหนดไว จําเปนตองมีการพัฒนาปรับปรุงกลไกเชิง
สถาบันรองรับการดําเนินงานอีกหลายประการ ที่สําคัญไดแก 

 ดานองคกรที่รับผิดชอบทั้งในดานการประเมิน ดานการกํากับดูแลและสนับสนุน 
 ดานกฎระเบียบ กฎหมายรองรับ สนับสนุนการใช SEA 
 ดานการจัดความสัมพันธระหวางกระบวนการ SEA กับกระบวนการกําหนดตัดสินใจทาง
นโยบายในเรื่องตางๆ  ทั้งในระดับนโยบาย แผน และพ้ืนที่ 

 ดานการจัดทําระบบเครือขายฐานขอมูลดานสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ และสังคม  
 ดานการพัฒนาบุคลากรจํานวนหนึ่งขึ้นมารองรับการดําเนินงานในสวนตางๆ ที่เกี่ยวของใน
ระบบอยางเพียงพอ   
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กระบวนการตัดสินใจกับการจัดการลุมน้ํายม 
 

พรทิพย  สําเภา 
 
1. ความเปนมาของปญหา 
 
 ลุมนํ้ายมเปน 1 ใน 6 ลุมนํ้าสําคัญของภาคเหนือ มีพ้ืนที่ 23,620 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณรอยละ
17 ของพื้นที่ภาคเหนือ ปริมาณน้ําทาเฉลี่ยทั้งปซ่ึงไหลลงสูแมนํ้านานและแมนํ้าเจาพระยา ที่จังหวัดนครสวรรค
ประมาณ 4,870 ลานลูกบาศกเมตร พ้ืนที่สวนใหญอยูในเขตจังหวัดแพรและจังหวัดสุโขทัย บางสวนเปนพ้ืนที่
ตนน้ําอยูในเขตจังหวัดพะเยาและจังหวัดนาน สวนพ้ืนที่ทายน้ําซึ่งเปนพ้ืนที่ราบและพื้นที่ชุมนํ้า อยูในเขต
จังหวัดพิจิตรและจังหวัดพิษณุโลก (ประกอบ,ไมระบุป) 
 

ลุมนํ้ายมเปนลุมนํ้าสาขาของลุมเจาพระยาเพียงลุมนํ้าเดียวที่ยังไมมีโครงการพัฒนาแหลงนํ้าขนาดใหญ 
แมจะมีการศึกษาโครงการพัฒนาแหลงนํ้าขนาดใหญหลายโครงการก็ตาม จนกระทั่งปญหาภัยแลงและปญหา
นํ้าทวมมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ ความพยายามในการผลักดันโครงการแหลงนํ้าขนาดใหญจากฝายรัฐจึง
เกิดขึ้นอยางตอเน่ืองในระยะหลายสิบปมานี้ โดยเฉพาะการผลักดันโครงการเขื่อนแกงเสือเตน โดยใหเหตุผลวา
จะสามารถแกปญหาทั้งดานอุทกภัย และปญหาขาดแคลนน้ําทั้งในระดับลุมนํ้ายม และลุมนํ้าเจาพระยาได โดย
ละเลยคําถามที่สําคัญวาคนในลุมนํ้ายมเองตองการใหการพัฒนาเปนไปในทิศทางใด หรือมีทางเลือกในการ
แกปญหาเรื่องน้ําอยางไรบาง นอกเหนือจากการสรางแหลงนํ้าขนาดใหญตามที่หนวยงานฝายรัฐเสนอ 

 

เม่ือคนในลุมนํ้ายมไมอาจมีบทบาทในการกําหนดการพัฒนาตนเองได ในขณะที่นโยบายการพัฒนาถูก
กําหนดจากทั้งนโยบายรัฐบาล กระแสการเมืองหรือผลประโยชนของกลุมทุน และความรูทางเทคนิคเฉพาะดาน 
ความขัดแยงเกี่ยวกับโครงการพัฒนาขนาดใหญในลุมนํ้ายมจึงเกิดขึ้น ทั้งในระดับชาวบานที่จะไดรับผลกระทบ
กับหนวยงานเจาของโครงการ และระหวางชาวบานที่ไดรับผลกระทบกับชาวบานที่คาดวาจะไดรับประโยชน
จากโครงการ 
 
2. องคกรที่เก่ียวของกับการตัดสินใจในการพัฒนาลุมน้ํายม 
 
 ความขัดแยงในกรณีลุมนํ้ายมซึ่งเกิดขึ้นอยางตอเน่ืองในแทบทุกฤดูแลงและฤดูฝนนับตั้งแตมีการเสนอ
โครงการสรางเขื่อนแกงเสือเตนเปนตนมา ไดนํามาสูการตั้งองคกร หรือคณะกรรมการและอนุกรรมการหลาย
คณะเพื่อแกปญหาความขัดแยงที่เกิดขึ้น แตองคกรหรือคณะกรรมการที่เหลานี้สวนใหญรัฐบาลจัดตั้งขึ้นใน
ระดับสวนกลาง และเปนองคกรที่มีการแตงตั้งขึ้นตามอํานาจแหงกฎหมายแมบท เชน กฎหมายสงเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม สวนองคกรหรือคณะกรรมการในระดับทองถิ่นไมไดมีการจัดตั้งขึ้นเพ่ือพิจารณา
ตัดสินใจในเรื่องนี้ 
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 2.1 องคกรในระดับสวนกลางที่รัฐบาลจัดตัง้ข้ึน 
 

1) คณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาการสรางเข่ือนแกงเสือเตน สภาผูแทนราษฎร 
  
 เปนองคกรที่ตั้งขึ้นในป 2537 โดยมีเปาหมายในการสนับสนุนการสรางเขื่อนแกงเสือเตน องคประกอบ
ของคณะกรรมาธิการฯชุดนี้ประกอบดวยสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในจังหวัดตางๆในพื้นที่ลุมนํ้ายม ผูดํารง
ตําแหนงประธานคือนายไพฑูรย  แกวทอง สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดพิจิตร 
  

 กลาวไดวาการปฏิบัติหนาที่คณะกรรมาธิการฯชุดนี้ทําใหความขัดแยงและการเผชิญหนาระหวาง
ประชาชนที่จะไดรับผลกระทบกับประชาชนที่เชื่อวาจะไดรับประโยชนจากกอสรางเขื่อนแกงเสือเตนมากยิ่งขึ้น 
โดยเฉพาะการจัดชุมนุมใหญที่สนามกีฬาจังหวัดแพร เม่ือวันที่ 1 สิงหาคม 2537 เพ่ือทําการลงประชามติ
เรียกรองใหมีการสรางเขื่อนแกงเสือเตนแกปญหาภัยแลง พรอมทั้งจัดใหมีการอภิปรายที่โรงแรมนครแพร      
ทาวเวอรแลว อางวาเปนไตสวนสาธารณะ ทามกลางการวิพากษวิจารณจากนักวิชาการและองคกรพัฒนา
เอกชน  
 
 2)คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพจิารณาผลกระทบดานสิ่งแวดลอมจากโครงการเขื่อนแกงเสือเตน  

 
ตามมติของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ตั้งขึ้นในป 2538 โดยมีนายยิ่งพันธ มนะสิการ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมเปนประธาน มีการศึกษาผลกระทบดาน
สิ่งแวดลอม  4 ดาน ระยะเวลาในการศึกษา 270 วัน 

1) ดานธรณีวิทยา โดยกรมทรัพยากรธรณีเปนเจาของเรื่อง วาจางบริษัทจีเอ็มที คอรปอเรชั่นและคณะ 
2) ดานผลกระทบตอระบบนิเวศ โดยสํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอมเปนผูดําเนินการ และได

วาจางคณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ทําการศึกษา 
3) ดานผลกระทบตอราษฎร โดยผูวาราชการจังหวัดแพรวาจางใหมหาวิทยาลัยเชียงใหมทําการศึกษา 
4) ดานสาธารณสุข  มอบใหคณะเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล ทําการศึกษา 
 
พรอมกันนี้ก็ไดมีการแตงตั้งคณะทํางานขึ้นมา 1 ชุด ประกอบดวยนายปริญญา นุตาลัย ,นายเลิศ  จันทนภาพ

นายสุรินทร เศรษฐมานิตย และนายแพทยสันตศิริ ศรมณี รวมทั้งตัวแทนจากหนวยงานตางๆที่เกี่ยวของ โดยมี
นายสันทัด สมชีวิตา เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.)เปน
ประธาน 

 

อาจกลาวไดวาการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการฯชุดนี้ไดนํามาสูปญหาความขัดแยงในสังคมมาก
ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในกรณีที่นายยิ่งพันธ มนะสิการ ประธานคณะอนุกรรมการฯไดนําเสนอความกาวหนาของผล
การศึกษาทั้ง 4 ประเด็นตอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีภูมิภาคที่จังหวัดเชียงราย 
ทามกลางความขัดแยงทั้งในดานกระบวนการการศึกษา และเน้ือหาของรายงานการศึกษา ที่ยังไมมีขอสรุปอัน
เปนที่ยอมรับของทุกฝาย ซ่ึงการกระทําดังกลาวไดรับการคัดคานทั้งจากนักวิชาการ นักศึกษา สมัชชาคนจน
และเครือขาย และองคกรพัฒนาเอกชน เน่ืองจากปญหา 2 ประการคือ (ผาสุก,2541) 
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ประการแรก  ปญหาเกี่ยวกับรายงานการศึกษาที่ยังไมครบถวนสมบูรณและไมเปนที่ยอมรับของทุก
ฝาย  ในดานธรณีวิทยา ผลการศึกษายังมีปญหาความขัดแยงภายในคณะอนุกรรมการฯ เน่ืองจากการศึกษา
ไมไดทําตามที่ TOR กําหนดไว โดยไมไดมีการศึกษาผลกระทบจากการพังทลายของเขื่อน และการศึกษารอย
เลื่อนในรายงานเปนคนละจุดกับรอยเลื่อนแมยมที่จะมีการสรางเขื่อนแกงเสือเตน 

 

สวนรายงานผลการศึกษาผลกระทบตอชาวบาน ซ่ึงจัดทําโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดรับการ
วิพากษวิจารณจากนักวิชาการและองคกรพัฒนาเอกชนวา คณะศึกษาไมไดศึกษาชุมชนที่ไดรับผลกระทบทั้งใน
เขตตําบลสะเอียบ อําเภอสอง จังหวัดแพร และอําเภอเชียงมวน จังหวัดพะเยา ซ่ึงนํามาสูคําถามตอการกําหนด
มาตรการการแกไขวาเปนมาตรการที่สอดคลองกับความตองการของผูไดรับผลกระทบจริงหรือไม 

 

ในขณะที่รายงานผลการศึกษาดานนิเวศปาไม สัตวปา ซ่ึงจัดทําโดยคณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย แมวาจะเปนรายงานที่ไดรับการยอมรับจากนักวิชาการ และองคกรพัฒนาเอกชน แตกรม
ชลประทานและนักการเมืองกลับไมยอมรับรายงานฉบับน้ี  โดยตั้งขอสงสัยเกี่ยวกับจํานวนพื้นที่ที่จะถูกน้ําทวม
และปริมาตรไมที่จะถูกตัดวาเกินกวาความเปนจริง อยางไรก็ตาม รายงายฉบับน้ียังขาดเน้ือหาบางสวนที่มี
ความสําคัญ เชน ผลกระทบตอพ้ืนที่ปาจากกิจกรรมการสรางเขื่อนอ่ืนๆ ไมวาจะเปน พ้ืนที่หัวงานเขื่อน ถนน 
และแนวสายสงไฟฟาแรงสูง เปนตน  รวมถึงไมไดศึกษาคุณคาของผลผลิตจากปาที่ไมใชเน้ือไมที่ตองสูญเสียไป 

 
ประการที่สอง เปนการนําเสนอที่ผิดขั้นตอนตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 

พ.ศ.2535 เพราะจะตองผานขั้นตอนการนําเสนอตอคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติเสียกอน 
นอกจากนี้คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาผลกระทบสิ่งแวดลอมชุดนี้ยังถูกตั้งขอสงสัยวามีความ

เปนกลางและนาเชื่อถือหรือไม เน่ืองจากประธานอนุกรรมการฯซึ่งดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวง 
วิทยาศาสตรฯแสดงจุดยืนในการสนับสนุนการสรางเขื่อนแกงเสือเตนมาอยางตอเน่ือง นอกจากนี้องคประกอบ
ของอนุกรรมการฯยังเปนบุคคลระดับอธิบดีที่เกี่ยวของกับการสนับสนุนการสรางเขื่อน สวนผูทรงคุณวุฒิจํานวน 
2 ทาน จากทั้งหมด 3 ทาน ยังเกี่ยวของกับบริษัทที่รับทําการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม  
 

3) คณะกรรมการติดตามการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี กรณีเข่ือนที่ยังไมดําเนินการกอสราง  
          4  เข่ือน (สุริชัย,2541) 
   
 คณะกรรมการชุดนี้แตงตั้งขึ้นในสมัยรัฐบาล พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ เปนนายกรัฐมนตรี ตามขอ
เรียกรองของสมัชชาคนจน โดยมีคําสั่งของสํานักนายกรัฐมนตรีที่ 15/2540 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2540 มี
ศาสตราจารยนิคม จันทรวิทุร เปนประธาน  สวนกรรมการประกอบดวยผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของ 
ผูเชี่ยวชาญ และผูแทนองคกรพัฒนาเอกชน รวม 15 ทาน ทําหนาที่พิจารณา กําหนด และดําเนินการให
ประชาชนมีสวนรวมในการพิจารณาความเหมาะสมของโครงการเขื่อนที่ยังไมกอสราง 4 เขื่อน คือโครงการ
เขื่อนแกงเสือเตน จังหวัดแพร โครงการเขื่อนลําโดมใหญ จังหวัดอุบลราชธานี โครงการเขื่อนโปรงขุนเพชร 
จังหวัดชัยภูมิ และโครงการเขื่อนรับรอ จังหวัดชุมพร แมวาภายหลังการเปลี่ยนรัฐบาล รัฐบาลชุดใหมซ่ึงมี         
นายชวน หลีกภัยเปนนายกรัฐมนตรีไดมีการหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาพิจารณาใหมอีกครั้ง และไดมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการชุดเดิม ทํางานตามภารกิจเดิมใหเสร็จสิ้นอยางตอเน่ือง 
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 ในกรณีโครงการเขื่อนแกงเสือเตน คณะกรรมการฯไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการกําหนดหลักเกณฑ
การศึกษาการพิจารณาความเหมาะสม และการใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการเขื่อนที่ยังไมไดกอสราง 4 
เขื่อน โดยมีนายศุภวิทย เปยมพงศสานต เปนประธาน และตั้งคณะทํางานรวบรวมขอมูลการกอสรางโครงการ
เขื่อนที่ยังไมไดกอสราง 4 เขื่อน ซ่ึงมีรองศาสตราจารยสุริชัย หวันแกว เปนประธาน ประกอบดวยกลุม
นักวิชาการอิสระภายใตการสนับสนุนของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

 

ในฝายประชาชนมีความคาดหวังวาคณะกรรมการชุดนี้จะทําใหเกิดกระบวนการตรวจสอบโครงการ
กอสรางเขื่อนไดมากยิ่งขึ้น เน่ืองจากหากคณะรัฐมนตรีจะมีการพิจารณาโครงการกอสรางเขื่อนทั้ง 4 เขื่อน 
จะตองผานการพิจารณาของคณะกรรมการชุดนี้กอน หรืออยางนอยที่สุดก็ชวยทําใหการตัดสินใจดําเนินการ
กอสรางเขื่อนไมสามารถทําไดโดยงายนัก แตอยางไรก็ตาม ในทางปฏิบัติคณะกรรมการชุดนี้ไดประสบปญหา
ในการดําเนินงานมาโดยตลอด ทั้งในดานการศึกษา และการจัดประชาพิจารณ เน่ืองจากไมไดรับการยอมรับ
จากกรรมการที่เปนผูแทนสวนราชการ เชน ผูแทนกรมชลประทาน เปนตน และไมมีงบประมาณในการ
ดําเนินงานและไมมีเจาภาพที่ชัดเจน รวมทั้งความไมตอเน่ืองของการปฏิบัติงาน เน่ืองจากมีการเปลี่ยนแปลง
รัฐบาลหลายครั้ง  

 

ในปจจุบันคณะกรรมการติดตามการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี กรณีเขื่อนที่ยังไมกอสรางไดถูก
เปลี่ยนสถานภาพจากคณะกรรมการมาเปนคณะอนุกรรมการภายใตคณะกรรมการแกปญหาสมัชชาคนจน โดย
มี ดร.วรวิทย เจริญเลิศ เปนประธาน ซ่ึงแสดงใหเห็นวารัฐบาลใหความสําคัญตออํานาจและบทบาทของ
คณะกรรมการชุดนี้นอยลง และมีความหมายถึงการไมเห็นความสําคัญของการสรางกระบวนการมีสวนรวมตอ
การตัดสินใจโครงการขนาดใหญจากฝายประชาชนดวย และเม่ือไมนานมานี้กรมชลประทานไดเสนอใหมีการยุบ
เลิกคณะอนุกรรมการชุดนี้ เพ่ือไมใหเปนอุปสรรคตอการนําเสนอโครงการสรางเขื่อนในอนาคต 

 
 2.2 องคกรที่แตงตั้งข้ึนตามกฎหมายที่เก่ียวของกับการจัดการทรัพยากรธรรมธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม เชน คณะกรรมการชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม  ดาน
โครงการพัฒนาแหลงน้ํา แตงตั้งโดยคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ใชอํานาจตามพระราชบัญญัติสงเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ.2535  
  

 กลาวไดวาคณะกรรมการผูชํานาญการฯมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งตอการตัดสินใจโครงการเขื่อนแกงเสือ
เตน โดยเฉพาะในกรณีที่มีมติไมพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการเขื่อนแกงเสือ
เตน ซ่ึงกรมชลประทานไดวาจางใหมหาวิทยาลัยเชียงใหมเปนผูทําการศึกษาและจัดทํารายงาน เน่ืองจากขอมูล
มีความสับสนไมตรงกัน พรอมทั้งขอคิดเห็นเพ่ือใหกรมชลประทานไปแกไขปรับปรุงรายงานทั้งหมด 36 
ประเด็น   การมีมติไมพิจารณารายงานดังกลาวสงผลดังน้ี 

1) ธนาคารโลกตัดสินใจไมใหเงินกูแกโครงการเขื่อนแกงเสือเตนในเดือนสิงหาคม 2537  
2) คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติไดมีมติแตงตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพ่ือพิจารณา

ผลกระทบสิ่งแวดลอมจากโครงการเขื่อนแกงเสือเตน 3 ประเด็น คือดานธรณีวิทยาและแผนดินไหว 
ดานนิเวศวิทยาปาไมและสัตวปา และดานการอพยพโยกยายและการตั้งถิ่นฐานใหม การศึกษานี้
ตองแลวเสร็จภายในเวลา 90 วัน ตอมาไดเพ่ิมการศึกษาผลกระทบดานสาธารณสุข และขยายเวลา
ในการศึกษาเปน 270 วัน  
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 ผลดังกลาวแสดงใหเห็นวา การศึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสม และผลกระทบดานสิ่งแวดลอมของ
โครงการเขื่อนแกงเสือเตนที่ผานมามีขอจํากัดทั้งในแงกระบวนการศึกษา และเนื้อหาที่ไมครอบคลุมมิติตางๆที่
หลากหลายและมีความสําคัญตอการตัดสินใจ รวมทั้งขอจํากัดในดานการเผยแพรตอสาธารณชน การมีมติไม
พิจารณารายงานดังกลาวนอกจากจะมีผลใหแหลงเงินกูที่สําคัญอยางธนาคารโลกตัดสินใจไมใหเงินกูแลว ยังทํา
ใหเกิดการขยายของเขตการศึกษาใหครอบคลุมมิติตางๆมากยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันสังคมก็มีโอกาสในการ
ตรวจสอบโครงการเพิ่มขึ้นดวย 
 
3. กระบวนการพิจารณาหรือตัดสินใจเก่ียวกับการพฒันาลุมน้ํายม 
 

3.1 ความเปนมาของโครงการพัฒนาลุมน้ํายม พัฒนาการเก่ียวกับการพัฒนาลุมน้ําสามารถแบง
ออกไดเปน 3 ชวง คือ 

 

1) ชวงรเิร่ิมการพัฒนาลุมน้ํายม กับโครงการแมยม (ป 2494 เปนตนมา) 
  

โครงการพัฒนาลุมนํ้ายมเริ่มตนขึ้นในปพ.ศ. 2497 โดยมีการกอสรางโครงการแมยม ในจังหวัดแพร ซ่ึง
สามารถสงนํ้าใหกับพ้ืนที่ชลประทานได 225,000 ไร ในปพ.ศ. 2507 อยางไรก็ตาม โครงการนี้สามารถสงนํ้า
ใหกับการทํานาในหนาฝนเปนหลัก  ในขณะที่ในฤดูแลงสามารถสงน้ําไดเพียงรอยละ 10 ของพ้ืนที่เพาะปลูก
เทานั้น ตอมามีการกอสรางเสริมสันฝายแมยมใหสูงขึ้นอีก 1 เมตร ซ่ึงสามารถบรรเทาความเดือดรอนไดบาง ใน
ปจจุบันโครงการชลประทานในลุมนํ้ายมสายหลัก ซ่ึงรวมทั้งพ้ืนที่ชลประทานภายใตโครงการแมยม โครงการ
สูบนํ้าดวยไฟฟา และโครงการฝายยางพิจิตร สามารถสงน้ําใหพ้ืนที่เพาะปลูกในฤดูแลงไดประมาณรอยละ 24 
ของพ้ืนที่เพาะปลูกฤดูฝน ดังน้ันปญหาการขาดแคลนน้ําจึงยังคงเกิดขึ้นในเขตจังหวัดแพรและสุโขทัย             
(กรมชลประทาน,2532 และกรมชลประทาน,2543)  

 

ในป 2512 กรมชลประทานไดทําการศึกษาพิจารณาโครงการพัฒนาลุมนํ้ายม โดยไดรับความชวยเหลือ
ทางวิชาการจากรัฐบาลสหราชอาณาจักร การศึกษาเสร็จเรียบรอยในมิถุนายน 2514 
 ผลการศึกษาพบวา ลุมนํ้ายมมีความจํากัดดานแหลงน้ํามากกวาที่ดิน จึงไดพิจารณาหาแหลงน้ําใตดิน
มาใชเพ่ือการชลประทานดวย โดยขอเสนอที่สําคัญตอการพัฒนาลุมนํ้ายมประกอบดวย 

1) การพัฒนาน้ําใตดินเพ่ือการชลประทานในพื้นที่บางตอนของจังหวัดสุโขทัย ซ่ึงมีชั้นหินอุมนํ้าอยูใน
เกณฑดี คาลงทุนเบื้องตนต่ํา และสามารถดําเนินการไดเร็ว ( 35,000 ไร)  

2) งานกอสรางเขื่อนหวยสักกั้นแมนํ้ายมที่ อําเภอสอง จังหวัดแพร สูง 57 เมตร เก็บนํ้าได 900 ลาน
ลูกบาศกเมตร 

3) งานปรับปรุงโครงการแมยมเดิม และอาศัยนํ้าจากเขื่อนหวยสักแลวเสริมดวยน้ําใตดินในบางแหง 
4)  งานกอสรางเขื่อนระบายน้ําที่แกงหลวง อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย พรอมระบบสงนํ้าใน

พ้ืนที่ 672,000 ไร   
5) งานบรรเทาอุทกภัยในทุงราบสุโขทัยตอนลาง โดยขุดชองระบายน้ําขนาดใหญและกอสรางพนังกั้น

นํ้าทางทิศตะวันตกของจังหวัดตามเสนทางสุโขทัย – ตาก และงานกอสรางระบบระบายน้ําในพื้นที่
ชลประทานในเขตโครงการทั้งหมด  โดยโครงการทั้งหมดนี้ใชระยะเวลาในการดําเนินการประมาณ 
19 ป  
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การพัฒนาลุมนํ้ายมที่ดําเนินการไปแลวประกอบดวย การพัฒนาน้ําใตดินโดยกรมชลประทานในเขต
อําเภอสวรรคโลก ในปพ.ศ.2519  โดยไดรับความชวยเหลือดานเงินกูจากรัฐบาลสหราชอาณาจักร (กรม
ชลประทาน,อางแลว) 

 

2) ชวงโครงการผันนํ้ากก อิง ยม นาน (ปพ.ศ.2522 – ปพ.ศ.2536) 
  

ปพ.ศ.2522 ผูบริหารระดับสูงของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) เสนอแนวคิดการผันนํ้า
จากลุมนํ้าโขง และลุมนํ้าสาละวินลงสูลุมนํ้าเจาพระยา ลุมละ 7 โครงการ 

 

ในปพ.ศ.2523 กรมชลประทานไดวาจางบริษัทที่ปรึกษา ศึกษาปรับปรุงรายงานการศึกษาลุมนํ้าแมยมที่มี
อยู การศึกษาดังกลาวนี้ไดประเมินทางเลือกของการกอสรางเขื่อนหวยสักและเขื่อนแกงเสือเตน ในขณะที่ กฟผ. 
ไดเริ่มเขามามีบทบาทโดยไดรับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวันที่ 2 ก.ย. พ.ศ.2523 ให
ดําเนินการศึกษาโครงการผันนํ้าอิง ยม นาน ตั้งแตศึกษาขั้นความเหมาะสมเบื้องตนจนถึงการศึกษาความ
เหมาะสมโครงการ โดยมีเปาหมายที่จะผันน้ําจากแมนํ้าโขง แมนํ้าอิง และแมนํ้ากก มาลงลุมนํ้ายม เพ่ือนําไปใชใน
ลุมเจาพระยาในฤดูแลง  

 

การศึกษาทั้งหมดทั้งการศึกษาความเหมาะสมเบื้องตนโครงการผันน้ําอิง ยม นาน การสํารวจและศึกษา
เบื้องตนโครงการผันน้ํากก ยม และการสํารวจและศึกษาเบื้องตนโครงการเขื่อนแกงเสือเตน รวมทั้งการสํารวจและ
ศึกษาเบื้องตนโครงการผันน้ําอิง ยม มีการจัดทํารายงานเสร็จสิ้นในปพ.ศ.2527 โดยไดรับความชวยเหลือจาก
ประชาคมเศรษฐกิจยุโรป รัฐบาลอังกฤษ และรัฐบาลออสเตรเลีย  โดยขยายโครงการครอบคลุมถึงการผันน้ําจาก
แมนํ้ากกดวย ภายหลังจึงมีการเปลี่ยนชื่อเปนโครงการผันนํ้ากก อิง ยม นาน 
  

 จากการศึกษาดังกลาวพบวา โครงการที่มีความเหมาะสมที่สุดมี 3 โครงการคือ โครงการเขื่อนแกงเสือ
เตน โครงการผันนํ้าอิง ยม และโครงการผันน้ํากก ยม ซ่ึงผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับคือนํ้าสําหรับการ
ชลประทานในฤดูแลงในพื้นที่จังหวัดแพร จังหวัดสุโขทัย ที่ราบลุมเจาพระยา และพ้ืนที่ลุมนํ้ากก และน้ําลาว
ประมาณ 2.143 ลานไร คิดเปนมูลคาผลประโยชนทางชลประทานปละ 4,150 ลานบาท  และกําลังผลิตติดตั้ง
รวม 508 เมกกะวัตต ไดพลังงานไฟฟา 1,750 ลานกิโลวัตตชั่วโมงตอป คิดเปนผลประโยชนทางไฟฟาสุทธิปละ 
1,458 ลานบาท (กรมชลประทาน,2532) 
  

 สําหรับโครงการเขื่อนแกงเสือเตนเปนโครงการที่ถูกกําหนดใหกอสรางเปนอันดับแรก โดยตัดโครงการ
เขื่อนหวยสักออกไป เน่ืองจากในระยะยาวเมื่อมีการผันน้ําจากน้ํากก และน้ําอิงแลวโครงการเขื่อนแกงเสือเตน
จะใหผลตอบแทนมากกวา และเนื่องจากโครงการเขื่อนแกงเสือเตนจะใหผลประโยชนดานชลประทานมากกวา
ผลประโยชนดานไฟฟา กฟผ.จึงไดเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการเกษตรชลประทาน ในเดือน
กรกฎาคม พ.ศ.2527 และเม่ือคณะกรรมการแหลงนํ้าแหงชาติกําหนดนโยบายและแผนการดําเนินงานแลว 
กระทรวงเกษตรและสหกรณไดใหกรมชลประทานจัดทําแผนดําเนินงานดานชลประทานใหสอดคลองกันตอไป 

 

ตอมา กฟผ.ทําสรุปรายงานการศึกษาโครงการผันน้ํากก อิง ยม นาน ระยะที่ 1 เสนอตอคณะกรรมการ
แหลงนํ้าแหงชาติ ในเดือนธันวาคม พ.ศ.2527 ซ่ึงที่ประชุมเห็นวาโครงการผันน้ํากก อิง ยม นาน เปนโครงการ
เอนกประสงคที่มีความเหมาะสมและเปนโครงการสําคัญเรงดวน สมควรดําเนินการเพื่อพัฒนาดานพลังงานและ
แกปญหาขาดแคลนน้ําทั้งในลุมนํ้าเจาพระยาและลุมนํ้าสาขาในอนาคต เน่ืองจากปญหาขาดแคลนน้ําจะมีความ
รุนแรงมากยิ่งขึ้น 
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 3) ชวงโครงการเขื่อนแกงเสือเตน : โครงการแหงความขัดแยง (ปพ.ศ.2528 เปนตนมา) 
 

 สําหรับเขื่อนแกงเสือเตน ซ่ึงจะเปนขั้นตอนแรกของการพัฒนานั้น ควรมอบใหกรมชลประทานเปน
หนวยงานรับผิดชอบรวมกับ กฟผ. แตอยางไรก็ตาม เน่ืองจากการพัฒนาดานไฟฟาพลังนํ้าของโครงการเขื่อน
แกงเสือเตนยังไมมีความจําเปนเรงดวนเม่ือเทียบกับการพัฒนาดานชลประทาน กฟผ.จึงใหบริษัทที่ปรึกษา
ทบทวนการศึกษาโครงการเขื่อนแกงเสือเตนในระยะแรก 
 

 โครงการเขื่อนแกงเสือเตนระยะที่ 1 (ยังไมมีการผันน้ําจากน้ําโขง และการผันน้ําไปยังอางเก็บนํ้าเขื่อน
สิริกิติ์) หากเปนเขื่อนเพ่ือผลิตไฟฟาอยางเดียวจะใหผลตอบแทนทางเศรษฐกิจต่ํา และมีปญหาการอพยพ
โยกยายราษฎรจํานวนมาก และจะมีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจคุมคาเม่ือมีโครงการผันน้ําจากลุมน้ําตอนบน ใน
ระยะที่ 2 
 

 ในเดือนสิงหาคม พ.ศ.2528 กฟผ.ไดทบทวนเขื่อนแกงเสือเตนระยะแรก โดยพิจารณาผลประโยชนดาน
ชลประทานเปนหลัก และมีการจัดทํารายงานการศึกษาโครงการแกงเสือเตน : เขื่อนเพ่ือการชลประทาน ซ่ึงจะ
ใหผลตอบแทนทางเศรษฐกิจมากกวาโครงการแกงเสือเตน : เขื่อนเอนกประสงค และดวยเหตุที่โครงการเขื่อน
แกงเสือเตนในระยะแรกจะใหผลตอบแทนทางชลประทานมากกวานี่เอง กฟผ.จึงขอโอนงานใหกรมชลประทาน
เปนผูพิจารณาดําเนินงานในธันวาคม พ.ศ.2528 แตกอนที่จะสงรายงานขั้นสุดทาย กรมชลประทานไดใหบริษัท
ที่ปรึกษาทบทวนความเหมาะสมของโครงการใหม เน่ืองจากราคากอสรางโครงการสูงกวาความเปนจริง 

 

และในปพ.ศ.2529 กรมชลประทานไดนําเสนอรายงานการศึกษาโดยสรุปไดวา คาลงทุนโครงการลดลง
ประมาณ 1,200 ลานบาท คาอพยพราษฎรจากเขตน้ําทวมลดลงประมาณ 4 แสนบาทตอครอบครัว และ
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจลดลงเหลือรอยละ 14 ดังนั้นเปาหมายของโครงการเขื่อนแกงเสือเตนจึงถูก
ปรับเปลี่ยนไปเปนโครงการเพื่อการเกษตร (กรมชลประทาน,อางแลว) 
  

ป2531ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีฝายเศรษฐกิจไดใหความเห็นชอบในการสรางเขื่อนแกงเสือเตนโดยบรรจุ
ไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 6  และในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2532 กระทรวงเกษตร
และสหกรณไดนําโครงการเขื่อนแกงเสือเตนเสนอตอคณะรัฐมนตรีในสมัยรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ 
เปนนายกรัฐมนตรี ในการประชุมคณะรัฐมนตรีภูมิภาคที่จังหวัดเชียงใหม แตเน่ืองจากมีประชาชนกวา 7,000 คน ชุมนุม
คัดคานโครงการ คณะรัฐมนตรีจึงมีมติใหมีการศึกษาโครงการ และศึกษาทบทวนผลกระทบดานสิ่งแวดลอม
โครงการเขื่อนแกงเสือเตนกอน 

  

ปพ.ศ.2533 องคการอาหารและเกษตรโลก (FAO) ไดเขามามีบทบาทในการศึกษาในโครงการเขื่อน
แกงเสือเตนโดยการศึกษาความเหมาะสมโครงการ  และ FAO/ WB  Cooperative Programme ( FAO/ CP) 
ไดเสนอแนะใหกรมชลประทานจัดตั้งคณะทํางานศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมและแผนแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอมเพ่ิมเติม  ซ่ึงกรมชลประทานไดมอบหมายใหมหาวิทยาลัยเชียงใหมศึกษาและจัดทํารายงาน
ผลกระทบสิ่งแวดลอมบางประเด็น ในเดือนเมษายน พ.ศ.2534 เน่ืองจากกรมชลประทานเห็นวารายงาน
ผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ กฟผ.ทําไวมีหลายประเด็นที่สามารถนํามาใชได   
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สวนแผนการแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมดานปาไมและสัตวปา คณะกรรมการพัฒนาเกษตรชลประทาน
ไดตั้งคณะอนุกรรมการจัดทําแผน โดยมีกรมปาไมเปนหนวยงานหลักในการศึกษาและจัดทํารายงานออกมาใน
ปพ.ศ.2534 และปพ.ศ.2535  
  

ในปพ.ศ.2536 ผลการประชุมคณะกรรมการแกปญหาขาดแคลนน้ําในลุมนํ้าเจาพระยาเห็นชอบใน
หลักการโครงการผันน้ํากก อิง ยม นานมายังลุมนํ้าเจาพระยา ซ่ึงญี่ปุนไดอนุมัติเงินศึกษาโครางการ 100 ลาน
บาท โดยมีเง่ือนไขวาตองไมทําลายธรรมชาติ ใชเวลาในการศึกษา 18 เดือน 

 

ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2536  เจาหนาที่จากธนาคารโลกซึ่งเขามาติดตามความกาวหนาของการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดรับขอเสนอแนะจากคณะที่ปรึกษาประกอบกับผลการศึกษาทบทวนของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ใหทําการประเมินผลกระทบทางดานปาไม-สัตวปาโดยเฉพาะสถานภาพที่ถูกคุกคาม
และใกลสูญพันธุ 

 

ธนาคารโลกจึงไดสนับสนุนเงินทุนใหศูนยชีววิทยาการอนุรักษ มหาวิทยาลัยมหิดลทําการประมิน
ผลกระทบตอนิเวศวิทยาปาไมและสัตวปาแบบเรงดวน  
  

 ตอมาสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดจางบริษัทที่ปรึกษาศึกษา
ขอมูลและศักยภาพการพัฒนาลุมนํ้ายม และนําเสนอรายงานในปพ.ศ.2537 ผลการศึกษาเสนอใหมีการสราง
เขื่อนแกงเสือเตนที่มีความจุอาง 1,175 ลานลูกบาศกเมตร ซ่ึงจะเกิดประโยชนตอพ้ืนที่เกษตรที่มีอยูแลวใน         
ลุมนํ้ายมตอนลางและลุมนํ้าเจาพระยา ตลอดจนการใชนํ้าเพื่ออุปโภคบริโภค  

 

ปพ.ศ.2537 ธนาคารโลกสนับสนุนใหคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและกรมประมงศึกษา
ความหลากหลายและการอพยพของปลา และสนับสนุนใหศูนยชีววิทยาการอนุรักษ มหาวิทยาลัยมหิดลรวมกับ
กรมปาไมสํารวจและศึกษาพื้นที่ปาสักธรรมชาติในปพ.ศ.2538  

 

13 กรกฎาคม พ.ศ.2537 กรมชลประทานสงรายงานการศึกษาผลกระทบดานสิ่งแวดลอมใหสํานักงาน
นโยบายและแผนสิ่งแวดลอม และมีการชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติมแตตัวเลขขอมูลสับสนไมตรงกัน ทั้ง
รายละเอียดโครงการและสภาพแวดลอม ที่ประชุมคณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอมดานโครงการพัฒนาแหลงนํ้า จึงมีมติไมพิจารณาและใหกลับไปปรับปรุงขอมูลใหเปน
ขอมูลพ้ืนฐานชุดเดียวกันพรอมขอคิดเห็น 36 ประเด็น 

 

1 สิงหาคม พ.ศ.2537 คณะกรรมาธิการติดตามผลการปฏิบัติตามมติสภาผูแทนราษฎรจัดชุมนุม
ชาวบานประมาณ 10,000 คน ที่สนามกีฬาจังหวัดแพร พรอมกับการจัดประชุมโดยอางวาเปนการไต
สวนสาธารณะเรียกรองใหมีการสรางเขื่อนแกปญหาภัยแลง 

 

และในเดือนสิงหาคมเชนกัน ที่ธนาคารโลกไดตัดสินใจไมใหเงินกูแกโครงการเขื่อนแกงเสือเตน 
หลังจากที่สํานักนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม โดยคณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณาผลกระทบสิ่งแวดลอม
ดานโครงการพัฒนาแหลงนํ้าไมพิจารณารายงาน  
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 ในปพ.ศ.2538 ซ่ึงเปนปที่มีเหตุการณนํ้าทวมอยางหนัก ฝายการเมืองไดเสนอโครงการเขื่อนแกงเสือ
เตนเขาสูการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ โดยผานสํานักงานคณะกรรมการนโยบายและ
แผนสิ่งแวดลอม และที่ประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติมีมติแตงตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจ  โดยมี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรฯ เปนประธาน เพ่ือพิจารณาผลกระทบสิ่งแวดลอมจากโครงการเขื่อนแกง
เสือเตน 3 ดาน คือ ดานธรณีวิทยา ดานระบบนิเวศวิทยาปาไมและสัตวปา และผลกระทบตอที่อยูอาศัยและที่
ทํากินของชาวบาน โดยใชเวลาในการศึกษา 90 วัน 
  

 ในเดือนตุลาคม ที่ประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจเพ่ือพิจารณาผลกระทบสิ่งแวดลอมจากโครงการเขื่อน
แกงเสือเตน ไดมอบหมายประเด็นทางธรณีวิทยาใหกรมทรัพยากรธรณีเปนเจาของเรื่องและไดวาจางใหบริษัทจี
เอ็มที คอรปอเรชั่นและคณะเปนผูศึกษา  ดานผลกระทบตอระบบนิเวศมอบหมายใหสํานักงานนโยบายและแผน
สิ่งแวดลอมเปนผูดําเนินการ และไดวาจางใหคณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยทําการศึกษา สวน
ดานการอพยพโยกยายและการตั้งถิ่นฐานใหมซ่ึงจังหวัดแพรรับมอบหมายไปดําเนินการไดวาจางให
มหาวิทยาลัยเชียงใหมทําการศึกษา   

 

นอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบใหเลื่อนระยะเวลาในการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมออกไปอีกเปน 270 วัน 
พรอมกับเพ่ิมประเด็นการศึกษาดานสาธารณสุข ซ่ึงใหคณะเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล
ทําการศึกษา และมีการแตงตั้งคณะทํางานขึ้นมา 1 ชุด ประกอบดวยนายปริญญา นุตาลัย นายเลิศ จันทนภาพ 
นายสุรินทร เศรษฐมานิตย และนพ.สันตศิริ ศรมณี รวมทั้งตัวแทนจากหนวยงานตางๆที่เกี่ยวของ โดยมี         
นายสันทัด สมชีวิตา เลขาธิการ สผ.เปนประธาน 
  

 ปพ.ศ.2539 สํานักงบประมาณเห็นวา ตามรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมและแผนการแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอมมีคาใชจายเพิ่มขึ้นอีก 1,090 ลานบาท ทําใหคาลงทุนเพ่ิมขึ้นเปน 4,638 ลานบาท ซ่ึงยังไมไดนํามา
วิเคราะหทบทวนความคุมคาของการลงทุน สํานักงบประมาณจึงไดวาจางใหสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศ
ไทย (TDRI) เปนที่ปรึกษาจัดทํารายงานทบทวนความเหมาะสมและความเปนไปไดของโครงการ ผลการศึกษา
เสร็จสิ้นในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2540 มีขอยุติวาโครงการขาดความคุมคา ใหผลประโยชนในเชิงเศรษฐกิจติดลบ 
  

 ในปพ.ศ.2539 ผลการเจรจาระหวางสมัชชาคนจน ซ่ึงเรียกรองใหรัฐบาลยกเลิกโครงการเขื่อนแกงเสือ
เตนกับรัฐบาล นายบรรหาร ศิลปอาชา คณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2539 ใหชะลอโครงการ 
อยางไรก็ตาม ในวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2539 คณะรัฐมนตรีรักษาการณชุดเดียวกันนี้กลับมีมติยกเลิก มติ 
คณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2539  และอนุมัติในหลักการใหกรมชลประทานออกแบบและกอสราง
โครงการเขื่อนแกงเสือเตน 
  

 จนถึงสมัยรัฐบาลพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ คณะรัฐมนตรีไดอนุมัติงบประมาณใหกรมชลประทาน
ออกแบบและกอสรางโครงการเขื่อนแกงเสือเตนจํานวน 33 ลานบาท ตามมติ ครม.เม่ือวันที่ 19 พฤศจิกายน
พ.ศ.2539 
  

 ผลการเจรจาระหวางสมัชชาคนจนกับรัฐบาลในประเด็นโครงการเขื่อนที่ยังไมกอสราง ครม.มีมติเม่ือ
วันที่ 29 เม.ย. 2540 เห็นชอบตามที่เสนอใหมีการตั้งคณะกรรมการติดตามการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี 
โดยมีนายนิคม จันทรวิฑุร เปนประธาน ประกอบดวยตัวแทนหนวยงานที่เกี่ยวของ ผูเชี่ยวชาญ และตัวแทน
องคกรพัฒนาเอกชน รวม 15 คน  ทําหนาที่พิจารณากําหนดและดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการ
พิจารณาความเหมาะสมของโครงการเขื่อนที่ยังไมกอสราง 4 เขื่อน  
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 ในสมัยรัฐบาลนายชวน หลีกภัย เปนนายกรัฐมนตรี มีการเสนอใหแตงตั้งคณะกรรมการติดตามการ
ดําเนินงานตามคณะรัฐมนตรีวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2540 กรณีเขื่อนที่ยังไมดําเนินการกอสราง และรัฐบาล
เห็นชอบในเดือนมกราคม พ.ศ.2541 ใหคงไวซ่ึงองคประกอบและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ 
  

 วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2541 รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอเรื่องการอนุมัติ
งบประมาณใหกรมชลประทานออกแบบและกอสรางโครงการเขื่อนแกงเสือเตน โดยเปนวาระเพื่อทราบ และ
อนุมัติงบประมาณเพิ่มจากเดิมเปน 94 ลานบาท 
  

 ผลการเจรจาระหวางตัวแทนสมัชชาคนจนกับรัฐบาลเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2541 สรุปวาให
คณะกรรมการติดตามการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี กรณีเขื่อนที่ยังไมดําเนินการกอสราง 4 เขื่อน จัดทํา
ประชาพิจารณ โดยใหยุติการอนุมัติงบประมาณ 94 ลานบาทไวกอน เพ่ือรอผลสรุปจากการทําประชาพิจารณ 
 

3.2 กระบวนการพิจารณาหรือตัดสินในการพัฒนาลุมน้ํายม 
 
 
 
 
 

 
 
                    
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

คณะรัฐมนตรีมอบหมายให กฟผ.ศึกษาโครงการผันน้ํา 
อิง ยม นาน   ( วันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2523 ) 

กฟผ.ศึกษาความเหมาะสมเบื้องตนและศึกษาความ
เหมาะสมโครงการครอบคลุมถึงการผันน้ําจากลุมน้ํากก 
แลวเปล่ียนชื่อเปนโครงการผันน้ํากก อิง ยม นาน  
( ปพ.ศ. 2523 – ปพ.ศ.2527 ) 

กฟผ.เสนอผลการศึกษาโครงการผันน้ํากก อิง ยม นาน 
ระยะที่ 1 ตอคณะกรรมการแหลงน้ําแหงชาติและที่
ประชุมมีมติเห็นสมควรใหดําเนินการตามโครงการที่
ศึกษา ( วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2527 ) 

กฟผ.ทบทวนโครงการเขื่อนแกงเสือเตนระยะที่ 1  
( มีนาคม พ.ศ.2528 ) 
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กระทรวงเกษตรและสหกรณนําเสนอโครงการเขื่อนแกง
เสือเตนตอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี 
( วันที่12 พฤษภาคม พ.ศ.2532 ) 

คณะรัฐมนตรีอนุมัติใหศึกษาโครงการเขื่อนแกงเสือเตน
และทบทวนการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) 

( วันที่13 พฤษภาคม พ.ศ.2532 ) 

กฟผ.รวมกับกรมชลประทานศึกษาและจัดทํารายงานขั้น
ความเหมาะสมโครงการผันน้ํากก ยม 

( สิงหาคม พ.ศ.2528) 

กฟผ.โอนงานใหกรมชลประทานเปนผูดําเนินโครงการ
เขื่อนแกงเสือเตนระยะที่ 1 ทั้งหมด 

( ธันวาคม พ.ศ.2528) 

องคการอาหารและเกษตรโลก (FAO) ศึกษาความ
เหมาะสมโครงการเขื่อนแกงเสือเตน 

( ปพ.ศ. 2533 ) 

กรมชลประทานทบทวนความเหมาะสมของโครงการ
เขื่อนแกงเสือเตน ( ตุลาคม พ.ศ.2529 ) 
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 กรมชลประทานสงรายงาน  EIA  ใหคณะกรรมการ
ผูชํานาญการฯ 

( วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2537 ) 

คณะกรรมการผูชํานาญการฯมีมติไมพิจารณารายงาน       
EIA ( วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2537 ) 
 

กรมชลประทานไดวาจางใหมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ศึกษาดานผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการเขื่อนแกง     
เสือเตน ( เมษายน พ.ศ.2534 ) 

ธนาคารโลกวาจางใหมหาวิทยาลัยมหิดล ศึกษา
ผลกระทบตอนิเวศวิทยาดานปาไม สัตวปา และประมง 
( ปพ.ศ.2535 ) 

ธนาคารโลกวาจางบริษัทที่ปรึกษา ศึกษาผลกระทบทาง
สังคมของโครงการเขื่อนแกงเสือเตน 

( วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2537 ) 

คณะกรรมาธิการติดตามผลการปฏิบัติตามมติสภา
ผูแทนราษฎร จัดชุมนุมที่ จังหวัดแพร เรียกรองใหมีการ
สรางเขื่อนแกงเสือเตน เพ่ือแกปญหาภัยแลง 
( วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2537 ) 
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กระทรวงวิทยาศาสตรฯ เสนอรายงาน  EIA   ตอ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
( วันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2538 ) 

คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ต้ังคณะอนุกรรมการ 
เฉพาะกิจศึกษา  EIA  ดานธรณีวิทยาและแผนดินไหว 
ดานนิเวศวิทยา ปาไม และสัตวปา และดานการอพยพ
และต้ังถ่ินฐานใหม  ภายหลังเพ่ิมการศึกษาดาน
สาธารณสุข  ( วันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2538 ) 

คณะรัฐมนตรีมีมติใหชะลอโครงการเขื่อนแกงเสือเตน 

( วันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2539 ) 

คณะรัฐมนตรีมีมติใหยกเลิก มติ คณะรัฐมนตรี วันที่ 22 
เมษายน พ.ศ.2539 และอนุมัติในหลักการใหกรชลประทาน
ออกแบบและกอสราง (วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2539 ) 

ธนาคารโลกตัดสินใจไมใหเงินกูแกโครงการเขื่อนแกง 
เสือเตน  
( สิงหาคม พ.ศ.2537 ) 

ชาวบานในพื้นที่โครงการเขื่อนแกงเสือเตน เขารวม
ชุมนุมกับสมัชชาคนจนที่ กรุงเทพมหานคร 
( กุมภาพันธ – มีนาคม  พ.ศ.2540 ) 
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คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณ 33 ลานบาทใหกรม
ชลประทาน ออกแบบและกอสรางเขื่อนแกงเสือเตนตาม
มติ คณะรัฐมนตรี ( วันที่ 19 พฤศจิกายน  พ.ศ.2540 ) 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณเพิ่มเปน 94 ลานบาท 
ใหกรม ชลประทานออกแบบและกอสราง 
( วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2541 ) 

คณะรัฐมนตรีมีมติใหคณะกรรมการติดตามฯจัดประชา
พิจารณและยุติการอนุมัติงบประมาณเพื่อรอผลการประชา
พิจารณ ( วันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2541 ) 

มีมติ คณะรัฐมนตรี ใหแตงตั้งคณะกรรมการติดตามการ
ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตร ี
( วันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2540 ) 

นายยิ่งพันธ  มนะสิการ  รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ นําเสนอรายงาน EIA 4 ดาน ตอ
ที่ประชุม ครม.ภูมิภาค ที่ จังหวัดเชียงราย 

( วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2540 ) 
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2) ปญหา ขอถกเถียง หรือความขัดแยง 
 
 ดร.ผาสุก พงษไพจิตร (อางแลว) ไดสรุปประเด็นความขัดแยงเกี่ยวกรณีโครงการเขื่อนแกงเสือเตนไว  
3 ประเด็น คือ 
 

 2.1) ประเด็นความขัดแยงเก่ียวกับวตัถุประสงคหรอืผลประโยชนของโครงการ 
 
วัตถุประสงคหรือผลประโยชนของโครงการในกรณีการพัฒนาลุมนํ้ายมมีการเปลี่ยนแปลงและมีความ

ขัดแยงอยูตลอดเวลา นับตั้งแตความขัดแยงระหวางผลประโยชนดานชลประทาน และแกปญหาขาดแคลนน้ํา
ภายในลุมนํ้ายมกับการแกปญหาขาดแคลนน้ําในลุมเจาพระยา หรือความขัดแยงระหวางผลประโยชนดาน
ชลประทานกับดานการผลิตกระแสไฟฟา หรือระหวางการแกปญหาขาดแคลนน้ํากับแกปญหาน้ําทวมทั้งใน
พ้ืนที่ลุมนํ้ายม 5 จังหวัด รวมถึงพื้นที่ในที่ราบลุมภาคกลางและกรุงเทพมหานคร 

 

ในชวงแรกที่มีการศึกษาเกี่ยวกับโครงการพัฒนาลุมนํ้ายมนั้นพบวา ปญหาสําคัญของลุมนํ้ายมคือ 
ปญหาขาดแคลนน้ํา ดังน้ันทิศทางในการเสนอโครงการจึงมุงไปที่การพัฒนาแหลงน้ําที่หลากหลาย เชน การ
พัฒนาแหลงนํ้าใตดิน การสรางเขื่อนหวยสักกั้นแมนํ้ายม การปรับปรุงโครงการแมยม รวมถึงการสรางเขื่อน
ระบายน้ําพรอมระบบสงนํ้า และการสรางระบบบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่เสี่ยงภัยนํ้าทวมแถบจังหวัดสุโขทัย 

 

จนกระทั่งเกิดปญหาขาดแคลนน้ําในพื้นที่ชลประทานของที่ราบลุมภาคกลางในป 2522 เน่ืองจาก
วิกฤตการณขาดน้ําของเขื่อนขนาดใหญคือเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ แนวความคิดในการผันน้ําจากลุมนํ้าอ่ืน
มาเติมใหกับเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์จึงเริ่มเกิดขึ้น และกลายเปนที่มาของโครงการผันน้ํากก อิง ยม นาน 
ในป  2523 ความขัดแยงในชวงนี้จึงเปนประเด็นเกี่ยวกับผลประโยชนในดานชลประทานวาเปาหมายอยูที่การ
แกปญหาขาดแคลนน้ําของลุมนํ้ายม หรือแกปญหาขาดแคลนน้ําของลุมเจาพระยา 

 

อยางไรก็ตามเนื่องจากโครงการผันน้ํากก อิง ยม นานเปนโครงการขนาดใหญ ประกอบดวย 3 
โครงการยอย ซ่ึงจะตองมีการกอสรางเขื่อนขนาดใหญหลายเขื่อน ประกอบกับหนวยงานเจาของโครงการคือ
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ซ่ึงมีภารกิจหลักในการหาแหลงพลังงานไฟฟา  ดังนั้นเปาหมายของ
โครงการจึงมุงเนนในดานการผลิตกระแสไฟฟา สวนเปาหมายในดานการชลประทานกลายเปนเปาหมายรอง 
จนกระทั่งผลการศึกษาความเหมาะสมโครงการพบวาผลตอบแทนดานชลประทานมีมากกวาดานการผลิต
กระแสไฟฟา โดยเฉพาะโครงการในระยะที่ 1 หรือโครงการเขื่อนแกงเสือเตน ดวยเหตุน้ีโครงการเขื่อนแกงเสือเตน
จึงถูกโอนไปอยูในความรับผิดชอบของกรมชลประทาน  

 

ความขัดแยงเกี่ยวกับผลประโยชนของโครงการเขื่อนแกงเสือเตนเริ่มทวีความรุนแรงมากขึ้นในชวงที่
เกิดวิกฤตการณขาดแคลนน้ําในปพ.ศ.2535 – ปพ.ศ.2536 เม่ือกรมชลประทาน และนักการเมืองหยิบยก
ประเด็นเขื่อนแกงเสือเตนกับการแกปญหาภัยแลงเพ่ือผลักดันโครงการ โดยการใหสัมภาษณทางสื่อตางๆ 
รวมทั้งมีการจัดชุมนุมประชาชนในลุมนํ้ายม โดยนักการเมืองและนักธุรกิจในจังหวัดแพรและเรียกรองใหมีการ
สรางเขื่อนแกงเสือเตน เพ่ือแกปญหาภัยแลง แตหลังจากสถานการณนํ้าทวมอยางหนักโดยเฉพาะในลุมนํ้ายม 
ในชวงปลายป 2537-2538 เปาหมายของการผลักดันเขื่อนแกงเสือเตนไดเปลี่ยนไปเปนการแกปญหาน้ําทวม 
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มีการชุมนุมอีกหลายครั้งในลุมนํ้ายม 5 จังหวัด เพ่ือเรียกรองใหมีการสรางเขื่อนแกงเสือเตนแกปญหาน้ําทวม
พ้ืนที่ลุมนํ้ายม โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดแพรน้ันอธิบดีกรมชลประทานในขณะนั้นถึงกับระบุวาจะสามารถ
แกปญหาน้ําทวมไดถึง 100 เปอรเซ็น นอกจากนี้เขื่อนแกงเสือเตนยังจะสามารถแกปญหาน้ําทวมในที่ราบภาค
กลางและกรุงเทพมหานครไดดวย 

 

แตผลประโยชนของโครงการเหลานี้ไดรับการคัดดาน และมีขอโตแยงทั้งจากนักวิชาการ องคกร
พัฒนาเอกชน สื่อมวลชน และชาวบานที่จะไดรับผลกระทบจากโครงการ 

  
 2.2) ความขัดแยงเก่ียวกบัการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม  

 
การศึกษาผลกระทบดานสิ่งแวดลอมของโครงการนับไดวาเปนกระบวนการหนึ่งที่มีความสําคัญอยาง

ยิ่งตอการตัดสินใจโครงการ ในกรณีลุมนํ้ายม โดยเฉพาะในชวงของโครงการเขื่อนแกงเสือเตน ปญหาเกี่ยว
การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมไดกลายเปนสาเหตุสําคัญอยางหนึ่งของความขัดแยงที่เกิดขึ้นในสังคม 

 

รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมในระยะแรก ซ่ึงกรมชลประทานไดวาจางใหมหาวิทยาลัยเชียงใหม
เปนผูทําการศึกษาและจัดทํารายงานนั้น เปนการศึกษาที่มีขอจํากัดทั้งในแงกระบวนการศึกษา และเนื้อหาที่
ไมครอบคลุมมิติตางๆที่มีความสําคัญตอการพิจารณาโครงการ จนกระทั่งคณะกรรมการผูชํานาญการฯมีมติไม
พิจารณารายงานดังกลาว แตกระน้ันกระทรวงวิทยาศาสตรฯก็ยังคงนําเสนอรายงานตอคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ โดยไมไดมีการปรับปรุงแกไขรายงานตามขอคิดเห็นของคณะกรรมการผูชํานาญการฯ 36 
ประเด็นแตอยางใด ทําใหเกิดการคัดคานและวิพากษวิจารณมากยิ่งขึ้น  

 

และแมวาภายหลังจะมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอม 4 ดาน ขึ้นมา  แตการศึกษาในประเด็นธรณีวิทยาและแผนดินไหว และการศึกษาเกี่ยวกับการ
อพยพโยกยายถิ่นฐาน ยังมีปญหาทั้งในดานกระบวนการศึกษา และเนื้อหาที่ยังไมครบถวน จึงไมเปนที่
ยอมรับทั้งภายในคณะอนุกรรมการฯและสาธารณชน สวนการศึกษาในดานผลกระทบดานนิเวศวิทยาปาไม 
สัตวปา แมวาจะไดรับการยอมรับจากนักวิชาการ และองคกรพัฒนาเอกชน แตกลับไมไดรับการยอมรับจาก
กรมชลประทานและนักการเมือง 

 

ในขณะที่ยังไมมีขอสรุปอันเปนที่ยอมรับรวมกันของทุกฝาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรฯก็
ไดนํารายงานเสนอตอคณะรัฐมนตรีในเดือนกรกฎาคม 2540  โดยไมผานการพิจารณาของคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ ซ่ึงเปนการขัดตอหลักการของกฎหมายแมบทในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ซ่ึง
อาจกลาวไดวาเปนการใชอํานาจทางการเมืองแทรกแซงเพื่อผลักดันโครงการกอสรางเขื่อน 
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 2.3) ความขัดแยงเก่ียวกบัข้ันตอนการตัดสินใจ 
 
1) วันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2538 กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม นําเสนอรายงาน

ผลกระทบสิ่งแวดลอมเขาสูการประชุมของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ทามกลางการคัดคานของ
นักวิชาการ และองคกรพัฒนาเอกชน เน่ืองจากเปนการกระทําที่ผิดตอพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 เพราะรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมยังไมผานการ
พิจารณาของคณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมดานโครงการ
พัฒนาแหลงนํ้า และยังไมทําการแกไขปรับปรุงรายงานตามขอคิดเห็นของคณะกรรมการผูชํานาญการฯ 
 

2) วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2539 คณะรัฐมนตรีสมัยนายบรรหาร  ศิลปอาชา เปนนายกรัฐมนตรี 
ไดยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่  22  เมษายน พ.ศ.2539 ที่ใหชะลอโครงการ และอนุมัติในหลักการใหกรม
ชลประทานออกแบบและกอสรางเข่ือนแกงเสือเตน ในการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งสุดทายของรัฐบาล
รักษาการณ ซ่ึงถือวาเปนการอนุมัติแบบทิ้งทวน จึงไมเปนที่ยอมรับของสังคม  เน่ืองจากเปนการอนุมัติ
โครงการขนาดใหญที่ใชงบประมาณสูง ซ่ึงรัฐบาลรักษาการณไมควรกระทํา นอกจากนี้การอนุมัติในครั้งน้ียัง
เปนการละเมิดพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 มาตรา 46 - มาตรา49 
เน่ืองจากรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมไมผานการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดลอม
แหงชาติ 

 

3) ในวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2540 นายยิ่งพันธ มนะสิการ รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรฯ 
ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาผลกระทบสิ่งแวดลอม ไดเสนอความกาวหนาของผล
การศึกษาทั้ง 4 ดาน คือ ดานธรณีวิทยา ดานผลกระทบตอระบบนิเวศปาไม และสัตวปา ดานผลกระทบตอที่
อยูอาศัยและที่ทํากิน และดานสาธารณสุขตอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีภูมิภาคที่จังหวัดเชียงราย ทามกลางการ
ชุมนุมทั้งคัดคานและสนับสนุน 

  
บทสรุป 
  

อาจกลาวไดวา ทั้งกระบวนการศึกษา กระบวนการพิจารณาและตัดสินใจโครงการกรณีลุมนํ้ายม 
โดยเฉพาะกรณีเขื่อนแกงเสือเตนไดกอใหเกิดปญหาความขัดแยงที่ยืดเยื้อและไมมีทางออกมานาน เน่ืองจาก 

1. การศึกษาโครงการผันนํ้ากก อิง ยม นาน จนถึงโครงการเขื่อนแกงเสือเตน ทั้งการศึกษาความ
เปนไปไดเบื้องตน การศึกษาความเหมาะสมของโครงการ จนถึงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะ
การศึกษาที่เกี่ยวกับโครงการเขื่อนแกงเสือเตน  แตการศึกษาเหลานี้ถูกจํากัดการรับรูและเปนบทบาทของ
หนวยงานเจาของโครงการ องคกรจากตางประเทศที่สนับสนุนดานวิชาการหรือเงินทุน หนวยงานของภาครัฐ 
และสถาบันทางวิชาการซึ่งถูกวาจางใหเปนผูทําการศึกษา ในขณะที่สาธารณชนไมสามารถเขาถึงขอมูลเหลานี้
ได โดยเฉพาะประชาชนทั้งฝายที่จะไดรับผลกระทบ และฝายที่คาดวาจะไดประโยชนจากโครงการ รวมถึง
ความขัดแยงระหวางนักวิชาการที่อยูในทีมศึกษา และนักวิชาการในชุดคณะกรรมการที่พิจารณาโครงการ 
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2 การศึกษาสวนใหญมีลักษณะเฉพาะสาขาวิชา ทําใหมีแนวโนมที่จะประเมินผลกระทบเฉพาะ
สาขาวิชานั้นๆ โดยละเลยผลกระทบดานอ่ืนๆ หรือขาดการเชื่อมโยงกับผลกระทบดานอ่ืนๆ 
 

3 การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมถูกวิพากษวิจารณทั้งในแงของกระบวนการ เน้ือหา และ
กระบวนการพิจารณาวาไมมีความเปนกลางเพียงพอ มีการแทรกแซงของนักการเมือง รวมทั้งความพยายาม
ในการปกปดรายงานและใชรายงานใหเปนประโยชนกับการสนับสนุนโครงการ ซ่ึงนํามาสูความขัดแยงมาก
ยิ่งขึ้น 
 

4 การศึกษาในประเด็นที่มีความสําคัญ เชน การประเมินผลกระทบทางสังคม และทางเลือกในการ
จัดการลุมนํ้ายม ยังไมมีการดําเนินการอยางจริงจังในลักษณะของการใหประชาชนเขามามีสวนรวม 
 

5 กระบวนการพิจารณาโครงการและกระบวนการตัดสินใจไมโปรงใส และผิดขั้นตอนทางกฎหมาย 
ทําใหไมเปนที่ยอมรับของสังคม  เชน 

1) สมัยรัฐบาล นายบรรหาร ศิลปอาชา เปนนายกรัฐมนตรีไดตัดสินใจอนุมัติใหกรมชลประทาน
ออกแบบและกอสรางเขื่อนแกงเสือเตนในเดือนพฤศจิกายน 2539 ทั้งที่ เปนรัฐบาล
รักษาการณ ซ่ึงไมควรพิจารณาอนุมัติโครงการขนาดใหญที่ตองใชงบประมาณสูง และยังถือ
เปนการละเมิด พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 ซ่ึง
เปนกฎหมายแมบทในการจัดการทรัพยากรของชาติ เน่ืองจากรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม
ไมผานการพิจารณาของคณะกรรมการผูชํานาญการฯ 

 

  2) นอกจากนี้ รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม ยังไดนํา
รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมเสนอตอคณะรัฐมนตรีในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2540 
โดยไมนําเสนอตอคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติตามกระบวนการปกติ 

 

6 การฉกฉวยโอกาสของนักการเมืองทองถิ่นเพ่ือทําใหเกิดกระแสสนับสนุนการสรางเขื่อนได
กอใหเกิดความขัดแยงระหวางประชาชนในเขตตนน้ําที่จะไดรับกระทบ กับประชาชนในเขตทายน้ําที่คาดวาจะ
ไดประโยชนทั้งการแกปญหาขาดแคลนน้ําและปญหาน้ําทวม เชน 

7 เน่ืองจากโครงการเขื่อนแกงเสือเตนเปนโครงการระยะแรก ที่จะนําไปสูการขยายโครงการขนาด
ใหญที่เกี่ยวของกับการผันน้ําจากแมนํ้าโขง สูเขื่อนสิริกิติ์ และมีเปาหมายเพื่อประโยชนในการแกปญหาขาด
แคลนน้ําของลุมเจาพระยาดวย การผลักดันทั้งจากหนวยงานรัฐในฝายราชการและฝายการเมืองจึงเกิดขึ้น
อยางตอเน่ือง 
 

อาจกลาวไดวาโครงการพัฒนาลุมนํ้ายม โดยเฉพาะโครงการเขื่อนแกงเสือเตน เปนโครงการที่มี
คําถามทั้งในแงกระบวนการศึกษา กระบวนการพิจารณาและตัดสินใจ และเปนที่มาของความขัดแยงในสังคมที่
ยืดเยื้อ และขยายวงของความขัดแยงไปสูสวนอ่ืนๆในสังคมมากที่สุดในเวลานี้ 

 
………………………………………………………………… 
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เอกสารอางอิง 
 

กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ. เมษายน 2532. โครงการแกงเสอืเตน. 
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ทางเลือกการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในพื้นที่ลุมน้ํายม 
 

รศ.ดร. ทวีวงศ ศรีบุรี 
 
1. บทนํา 

 
นํ้าเปนทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญ ซ่ึงไมใชสินคาที่สามารถซื้อขายไดอยางเชนสินคาอ่ืนๆ ในตลาด 

เน่ืองจากน้ําเปนปจจัยแหงความจําเปนพ้ืนฐานในการดํารงชีวิตการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เม่ือ
คํานึงถึงความตองการที่เพ่ิมขึ้นของภาคการใชนํ้าในดานตางๆ อันสืบเน่ืองมาจากการเพิ่มขึ้นของประชากรและ
การเจริญเติบโตดานเศรษฐกิจและสังคม ในขณะที่ปริมาณทรัพยากรน้ํายังคงมีอยูอยางจํากัด ทําใหการพัฒนา
แหลงนํ้าที่เปนอยูในปจจุบันไมสอดคลองกับปริมาณความตองการ จึงทําใหเกิดการขาดแคลนน้ําในชวงฤดูแลง 
ปญหาน้ําทวมในฤดูฝนและน้ําเนาเสีย ซ่ึงปญหาเหลานี้นับวันจะทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นตลอดเวลา 

 

 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ขึ้นอยูกับปจจัยหลายอยางทั้งที่สามารถควบคุมไดและควบคุมไมได 
เชน ปริมาณศักยภาพทรัพยากรนํ้า ปริมาณความตองการใชนํ้าในดานตางๆ เพ่ือสนองตอบการเพิ่มขึ้นของ
ประชากร การพัฒนาทางดานเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนขอจํากัดในดานคุณภาพน้ําและผลกระทบอัน
เน่ืองจากทรัพยากรอื่นที่เกี่ยวของ ลวนแลวแตผูที่มีสวนเกี่ยวของจะตองนํามาพิจารณาและคํานึงถึงความ
เหมาะสมพอดีในการจัดการทั้งในสภาวการณปจจุบัน ซ่ึงจะตองมองตอไปถึงอนาคตดวย 
 

แนวทางในการจัดการทรัพยากรน้ําอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ตองมุงสูการจัดการบนพื้นฐานของ
การมีสวนรวม การตัดสินใจและการดําเนินการของชุมชนทองถิ่น รวมถึงการใหความสําคัญกับภูมิปญญา
ทองถิ่น ดังปรากฏในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2540) มาตรา 46 

 
“บุคคลซึ่งรวมกันเปนชุมชนทองถิ่นด้ังเดิม ยอมมีสิทธิอนุรักษหรือฟนฟูจารีตประเพณี         
ภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปะหรือวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่นและของชาติ และมีสวนรวมในการ
จัดการบํารุงรักษาและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุล
และอยางยั่งยืน ทั้งน้ีตามที่กฎหมายบัญญัติ” 

 
ลุมนํ้ายมเปนลุมนํ้าที่มีการเตรียมการพัฒนาเพื่อใหสอดคลองกับความตองการของประชาชน มี

การศึกษาความเปนไปไดและการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการพัฒนาแหลงน้ําตางๆ มากมาย แต
การพัฒนาโครงการขนาดใหญบางโครงการยังไมสามารถดําเนินการได เพราะขั้นตอนการตัดสินใจดําเนิน
โครงการยังไมสามารถใหประชาชนยอมรับได ถึงแมจะมีการมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่บางแลวก็ตาม แต
โครงการขนาดใหญดังกลาวยังถูกคัดคานจากประชาชนในพื้นที่ จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการตัดสินใจเพื่อ
หาทางเลือกที่เหมาะสมและเปนที่ยอมรับของทุกฝาย 
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2. ขอบเขตพื้นที่โครงการ 
 
 การศึกษาเพื่อจัดทําแผนรวมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในพื้นที่ลุมนํ้ายม โดยกรมทรัพยากรน้ํา 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ป พ.ศ. 2548  ไดดําเนินการศึกษาครอบคลุมพ้ืนที่ของลุมนํ้ายมซึ่งมี
พ้ืนที่ทั้งสิ้น 23,616 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมเขตการปกครอง 46 อําเภอ 299 ตําบล 43 เทศบาล จาก 11 
จังหวัด ดังนี้ 
 
พื้นที่ศึกษาการจัดทําแผนรวมการบริหารจัดการทรัพยากร

นํ้าในพื้นที่ลุมนํ้ายม 
 

จํานวนเขตปกครองใน
พื้นท่ีลุมนํ้า 

พื้นท่ีในลุม
นํ้า 

ลํา
ดับ 

จังหวัด อํา 
เภอ 

ตํา 
บล 

เทศ 
บาล 

ตารา
ง

กิโลเ
มตร 

รอย
ละ 

1 พะเยา 3 11 3 2,315 9.80 
2 แพร 8 76 13 6,119 25.91 
3 สุโขทัย 9 83 13 6,307 26.71 
4 พิจิตร 7 44 5 1,669 7.07 

5 ลําปาง 3 6 0 2,405 10.18 
6 พิษณุโลก 3 14 2 1,372 5.81 
7 กําแพงเพช

ร 
4 29 4 2,500 10.59 

8 นาน 6 30 3 597 2.53 
9 อุตรดิตถ 1 3 0 147 0.62 
10 ตาก 1 2 0 106 0.45 

11 นครสวรรค 1 1 0 74 0.31 
รวม 46 299 43 23,616 100.00 
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3. สภาพปญหา 

สุมนํ้ายมตั้งอยูทางตอนเหนือของประเทศไทย ลักษณะลุมนํ้าวางตัวตามแนวเหนือ-ใตมีพ้ืนที่ลุมนํ้ารวม
ทั้งสิ้น 23,616.00 ตารางกิโลเมตร มีพ้ืนที่ครอบคลุม 10 จังหวัด ไดแก จังหวัดพะเยา จังหวัดนาน จังหวัด
ลําปาง จังหวัดแพร จังหวัดตาก จังหวัดกําแพงเพชร จังหวัดสุโขทัย จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดพิจิตรและจังหวัด
นครสวรรค แมนํ้ายมมีตนกําเนิดจากดอยขุนยวมในทิวเขาผีปนน้ํา อยูในเขต อําเภอปง และ อําเภอเชียงมวน 
จังหวัดพะเยา ไหลผานหุบเขาที่มีความลาดชันมาก ที่มีราบแคบๆ ริมแมนํ้าเปนบางตอน เขาสูเขต จังหวัดแพร 
จากนั้นจะไหลออกสูที่ราบผืนใหญผาน อําเภอสอง อําเภอสูงแมน อําเภอเดนชัย จากนั้นจะไหลเขาสูหุบเขาทาง
ตะวันตกผาน อําเภอลอง อําเภอวังชิ้น แลวไหลลงทางใตเขาสูที่ราบที่ อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ในชวง
น้ีแมนํ้ายมจะไหลคูขนานมากับแมนาน และเริ่มมีความลาดชันลดลง จากน้ันจากนั้นจะไหลผาน อําเภอสวรรคโลก 
อําเภอครีสําโรง อําเภอกงไกรลาศ และผาน อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก เขาสู อําเภอสามงาม จังหวัด
พิจิตร ผานอําเภอโพทะเล จนเขาสูเขตจังหวัดนครสวรรค แลวไหลมาบรรจบกับแมนํ้านาน ที่ บานเกยชัย 
อําเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค รวมความยาวตลอดลําน้ําประมาณ 735.00 กิโลเมตร ความจุลําน้ําของแมนํ้า
ยมตั้งแตตนน้ําถึง อําเภอเมืองสุโขทัย จะมีคาอยูระหวาง 1,500.00-3,000.00 ลูกบาศกเมตรวินาที และตั้งแตตัว
เมืองสุโขทัยลงมาจนถึงจุดบรรจบแมนํ้านาน คาความจุของลําน้ําลดลงมากเหลือเพียง 300.00-600.00 
ลูกบาศกเมตรตอวินาที ซ่ึงความสามารถรองรับที่ระบายน้ําไดนอยกวาทางเหนือนํ้าประมาณ 5-10 เทา 
ลักษณะลําน้ํายมไหลคดเคี้ยวไปมา ทําใหการระบายน้ําไมคอยจะดีเทาที่ควร ในฤดูฝนมีนํ้าบาไหลมาเร็วและ
แรงทําใหนํ้าตลิ่งทั้งสองฝงเขาไปทวมพ้ืนที่ราบลุมในเขตจังหวัดตางๆ ที่ตั้งอยูริมฝงแมนํ้ายม ความลาดเทของ
ลําน้ําตั้งแตเกงหลวงขึ้งไปเฉล่ียประมาณ 1:1,500 แตจากสุโขทัยลงมาจนถึงสบแมนํ้านานเฉลี่ยประมาณ 
1:6,000 

 3.1 ปญหาการขาดแคลนน้ํา 

 ปญหาภัยแลงเปนปญหาที่เกิดจากสภาพดินฟาอากาศ โดยเกิดจากภาวะฝนทิ้งชวงยาวนานสง
ผลกระทบตอพ้ืนที่การเกษตรนอกเขตชลประทานหรือพ้ืนที่เกษตรน้ําฝน ซ่ึงไมมีแหลงนํ้าเก็บกักไวมาเสริมใน
ภาวะที่เกิดภัยแลง รวมถึงภาวะการขาดแคลนน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคในชวงฤดูแลง ซ่ึงเปนปญหาที่เกิดขึ้นที่
เปนประจําทุกปโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยูหางไกลจากแหลงน้ําหรือแมแตในที่เขตชลประทานเอง หากการขยายตัว
ของพื้นที่เพาะปลูกมากจนเกินปริมาณน้ําที่เก็บกักในอางเก็บนํ้า การใชนํ้าในฤดูแลงเพ่ือการเพาะปลูกในฤดแูลง
เพ่ิมมากขึ้น รวมถึงการใชนํ้าในกิจกรรมตางๆ เพ่ิมขึ้นก็สามารถเกิดภาวะการขาดแคลนน้ําไดเชนกัน  

 ในพ้ืนที่ลุมนํ้ายม เปนปญหาทั้งในดานการขาดแคลนน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคและการขาดแคลนน้ําเพื่อ
การเกษตรทั้งในชวงฝนทิ้งชวงและในฤดูแลง ตามการศึกษาของกรมทรัพยากรน้ํา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมเร่ือง “โครงการจัดทําแผนรวมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในพื้นที่ลุมนํ้ายม” ปพ.ศ.2548 ไดทําการ
วิเคราะหสมดุลนํ้า พบวาในสภาพปจจุบัน เฉพาะในเขตพื้นที่ชลประทานในปจจุบันมีการขาดแคลนน้ําเพื่อการ
ชลประทานเฉลี่ยปละ 500 ลานลูกบาศกเมตร 
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 ปริมาณความตองการใชนํ้าไดเพ่ิมขึ้นจากการขยายตัวของประชากรและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ขณะที่
แหลงเก็บกักน้ําทั้งที่สรางขึ้นและที่มีอยูตามธรรมชาติไมสามารถเก็บกักน้ําไวใชไดเพียงพอตลอดป ในฤดูแลงจึง
เกิดปญหาการขาดแคลนน้ําขึ้น ดังน้ี 

(1)  ความตองการใชนํ้า ความตองการใชนํ้าเพื่อกิจกรรมการอุปโภคบริโภค อุตสาหกรรมและการ         
ทองเที่ยว การชลประทานและพลังงาน และการรักษาสภาพนิเวศวิทยาทายน้ํา โดยเปนการใชนํ้า
เพ่ือการเกษตรกรรมมากที่สุด คือ ประมาณรอยละ 62 ของการใชนํ้าทั้งหมด รองลงมา คือ การใช
นํ้าเพื่อการรักษาสภาพนิเวศทายน้ํา รอยละ 33 สวนการใชนํ้าเพื่อการอุปโภคบริโภคและการผลิต
ทางอุตสาหกรรม/การทองเที่ยว รวมกันเปนเพียง รอยละ 5-6 ของการใชนํ้าทั้งหมดเทานั้น  

(2)  ปริมาณน้ําขาดแคลน เม่ือเปรียบเทียบปริมาณความจุที่สามารถนําไปใชประโยชนไดของอางเก็บนํ้า
ทุกขนาดรวมกันและปริมาณความตองการใชนํ้าแลว แสดงใหเห็นวาในอนาคตสภาพความไม
พอเพียงของปริมาณน้ําจะเพิ่มความรุนแรงขึ้น  

(3)  ภัยแลง สภาพความแหงแลงที่เกิดขึ้น สวนใหญเปนเหตุการณทางธรรมชาติอันเน่ืองมาจากฝนแลง 
ทําใหปริมาณน้ําทาไมเพียงพอตอการนํามาใชประโยชน จึงเกิดการขาดแคลนน้ํารุนแรงขึ้น ซ่ึงพ้ืนที่
ที่ประสบภัยแลงสวนใหญเปนพ้ืนที่ที่อาศัยนํ้าฝนและน้ําในลําน้ําธรรมชาติเพ่ือการอุปโภคบริโภค
และกิจกรรมทางเศรษฐกิจเปนหลัก และมักเกิดขึ้นเปนประจําทุกป  

 
 ปจจุบันน้ําบาดาลถูกนํามาใชประโยชนในปริมาณเพิ่มขึ้นและขยายพื้นที่กวางขวางขึ้น เน่ือง จาก
ปริมาณน้ําผิวดินไมเพียงพอกับความตองการ ประกอบกับการนําน้ําบาดาลมาใชมีตนทุนตอหนวยต่ํากวาคา
นํ้าประปามาก นอกจากนี้นํ้าบาดาลยังเปนทางเลือกที่ดีที่สุด สําหรับเปนแหลงนํ้าอุปโภคบริโภคของประชาชนใน
พ้ืนที่ชนบทที่ไมมีแหลงเก็บกักน้ําผิวดิน แตการกระจายตัวของพื้นที่สูบนํ้าอยูในวงแคบจึงทําใหเกิดผลกระทบ
มาก เปนเหตุใหระดับนํ้าบาดาลลดลงอยางรวดเร็ว เกิดน้ําเค็มไหลแทรกซึมเขามา ทําใหแหลงนํ้าบาดาลที่เคยให
นํ้าจืดเปลี่ยนสภาพเปนนํ้ากรอยและเค็มและเกิดการทรุดตัวของแผนดิน ดังน้ันการใชแหลงนํ้าบาดาลทดแทนน้ํา
ผิวดินจึงเปนสิ่งจําเปนที่ตองจัดการใหเกิดความสมดุลเหมาะสม เพ่ือใหมีนํ้าใชประโยชนอยางพอเพียงและไมมี
การใชนํ้าบาดาลมากเกินกวาศักยภาพตามธรรมชาติ 
  

 สภาพการขาดแคลนน้ําจากขอมูล กชช. 2ค. ของกรมพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย พบวาใน
บริเวณพื้นที่ลุมนํ้ายม ยังคงมีปญหาการขาดแคลนน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคและการขาดแคลนน้ําเพื่อ
การเกษตรในหลายพื้นที่ลุมนํ้าสาขา จากขอมูล 2,664 หมูบาน ในลุมนํ้ายมสามารถสรุปสภาพปญหาได คือ 
 (1) ปญหาการขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภค 
  - มีจํานวนหมูบาน 190 หมูบาน หรือ รอยละ 7.13 ที่ยังมีปญหาการขาดแคลนมาก 
  - มีจํานวนหมูบาน 343 หมูบาน หรือรอยละ 12.88 ที่มีปญหาการขาดแคลนในระดับปานกลาง 
  - และสวนที่เหลือ 2,131 หมูบาน หรือรอยละ 79.99 ที่มีปญหาการขาดแคลนน้ําในระดับต่ํา 
  

 (2) ปญหาการขาดแคลนน้ําเพื่อการเกษตร 
  - มีจํานวนหมูบาน 1,740 หมูบาน หรือ รอยละ 65.32 ที่มีปญหาการขาดแคลนน้ําเพื่อ

การเกษตรในระดับมาก 
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  - มีจํานวนหมูบาน 410 หมูบาน หรือ รอยละ 15.39 ที่มีปญหาการขาดแคลนน้ําเพื่อการเกษตร
ในระดับปานกลาง 

 - และสวนที่เหลือ 514 หมูบาน หรือ รอยละ 19.29 ที่มีปญหาการขาดแคลนน้ําเพื่อการเกษตรใน
 ระดับต่ํา 

  
 3.2  ปญหาดานนํ้าทวม 
 
 ปญหาดานน้ําทวมในลุมนํ้ายม สวนใหญเกิดในชวงเดือนสิงหาคม - เดือนกันยายนซึ่งเปนชวงฤดูฝน 
ในรูปของน้ําไหลลนตลิ่งและน้ําทวมขังพ้ืนที่ที่ประสบปญหาอุทกภัยจะเปนบริเวณชุมชนเมืองและพื้นที่
เกษตรกรรมตามลําน้ํายมสายหลัก โดยเฉพาะในพื้นที่ลุมนํ้ายมตอนลาง ประกอบกับสภาพของแมนํ้ายมที่เปน
ลักษณะคอขวด คือ มีสภาพแคบและตื้นเขินในบริเวณพื้นที่ลุมนํ้าตอนลาง ทําใหมีความจุไมเพียงพอในการ
ระบายน้ํา ในปจจุบันก็ไดมีการปรับปรุงระบบระบายน้ําหลายโครงการ โดยเฉพาะการผันน้ําไมใหผานพื้นที่
ชุมชน เชน ตัวเมืองสุโขทัย การเตรียมพ้ืนที่ชะลอน้ํา เปนตน ซ่ึงก็สามารถบรรเทาปญหาน้ําทวมไดบางสวน 

สภาพความจุของลําน้ํายมตั้งแตชวง อําเภอสวรรคโลกลงมามีความเปลี่ยมแปลง โดยมีสภาพความจุ    
ลําน้ําลดลงทําใหปริมาณน้ําลนตลิ่ง แตเน่ืองจากพื้นที่สองฝงริมนํ้ายมมีถนนเลียบลําน้ําทําใหนํ้าหลากเขาสูพ้ืนที่
ลุมสองฝงลําน้ํายมไดเฉพาะตามชองสะพานและทอลอด นํ้าที่ลนตลิ่งจากลําน้ํายมเขาสูพ้ืนที่ตามธรรมชาติบน
ฝงขวาและฝงซายดังกลาวขางตนจะถูกเก็บกักไวชั่วคราวโดยถนนสิงหวัฒน ซ่ึงสรางไวในแนวตะวันตก-
ตะวันออก แลวจึงระบายลงสูที่พ้ืนที่ที่ดานใตของถนนตรงชองสะพานและทอลอดซึ่งสรางไวเปนระยะตลอดแนว
ถนน ดังน้ันทางดานอุทกวิทยาถือไดวาถนนสิงหวัฒนไดชวยเปนพ้ืนที่เก็บกักน้ําชั่วคราวหรือที่แกมลิงได
สมบูรณยิ่งขึ้น มีผลใหสภาพน้ําทวมในพื้นที่ลุมดานใตของถนนดังกลาวลดความรุนแรงลงกวาสภาพในอดีตเม่ือ
ยังไมมีถนนดังกลาว 

สําหรับพ้ืนที่ลุมดานใตของถนนสิงหวัฒนบนพ้ืนที่สองฝงของแมนํ้ายม ชวงจากตัวเมืองสุโขทัย ที่ตั้ง 
อําเภอกงไกรลาศ ที่ตั้ง อําเภอบางระกํา สวนใหญเปนพ้ืนที่ซ่ึงมีระดับพ้ืนที่ดินคอนขางต่ําจากระดับดินประมาณ 
+45.00 เมตร (รทก.) ที่บริเวณตัวเมืองสุโขทัยลดลงเหลือเพียงประมาณ +38.00 ถึง +40.00 เมตร (รทก.) ใน
บริเวณที่ลุมใกลที่ตั้ง อําเภอบางระกํา พ้ืนที่ลุมบริเวณนี้สวนใหญมีสภาพน้ําทวมที่มีความลึกมากและทวมขัง
เปนเวลานานหลายเดือนในฤดูนํ้าหลากเกือบทุกป นอกจากปริมาณน้ําที่ระบายจากพื้นที่ตนน้ําของลุมนํ้ายม
ผานแนวถนนสิงหวัฒนแลว พ้ืนที่ลุมชวงตัวเมืองสุโขทัย ถึง อําเภอบางระกํา ยังตองรับนํ้าที่ระบายจากพื้นที่ลุม
นํ้าคลองเดื่อและลุมนํ้าคลองชะนาว ซ่ึงเปนพ้ืนที่ลุมนํ้าดานตะวันตกที่ลอมรอบดวยทิวเขาเขียว-ทิวเขาหนองหอย-      
ทิวเขาหลวง ซ่ึงระบายน้ําผานทางหลวง หลายเลข 101 (กําแพงเพชร-สุโขทัย) เขาสูพ้ืนที่ราบลุมบริเวณ อําเภอ
พรานกระตาย - อําเภอคีรีมาศ จากน้ันน้ําสวนใหญระบายไปตามโครงขายของระบบคลองขนาดเล็ก ในแนว
ตะวันตกเฉียงใตไปยังตะวันออกเฉียงเหนือ เขาสูพ้ืนที่ลุมริมแมนํ้ายมชวงจังหวัดสุโขทัย - อําเภอบางระกํา มี
เพียงสวนนอยที่ระบายตามระบบคลองขนาดเล็กในแนวตะวันตก-ตะวันออกลงสูแมนํ้ายม ในบริเวณที่ตั้ง 
อําเภอสามงาม ซ่ึงเปนที่ราบลุมนํ้ายม 
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 สภาพการเกิดสภาวะน้ําทวมและอุทกภัยซ่ึงจะเร่ิมรุนแรงขึ้น ตามสถานการณและสาเหตุหลัก ดังน้ี 
 

  1) สถานการณนํ้าทวมและอุทกภัยเกิดขึ้นทุกปในเกือบทุกลุมนํ้าและลุมนํ้าสาขา และมีแนวโนม
รุนแรงขึ้น สงผลกระทบตอความเปนอยูของประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศเปนอยางมาก 

  

 2) สาเหตุของการเกิดน้ําทวมมี 2 ลักษณะ 
 

(2.1) นํ้าทวมที่เกิดจากเหตุการณทางธรรมชาติ ไดแก  
1)  นํ้าทวมที่เกิดจากฝนตกหนักบริเวณพ้ืนที่ตนน้ําลําธาร ซ่ึงไมมีตนไมใหญปกคลุม

ดิน กระแสน้ําไหลหลากจากภูเขาลงมาสูที่ต่ําอยางรวดเร็ว บางครั้งอาจพัดพา
ตะกอนดินทรายและตนไมไหลมากับนํ้า แลวมาตกคางตามบริเวณที่ราบเชิงเขา
และตามลําน้ําตางๆ  

2)  นํ้าทวมที่เกิดจากปริมาณน้ําทาที่ไหลลงสูแมนํ้า มีมากกวาความจุของลําน้ําที่จะ
สามารถรองรับได จึงไหลลนตลิ่งทั้งสองฝง สรางความเสียหายใหแกชุมชนและ
กิจกรรมเศรษฐกิจตลอดสองฝงลําน้ํา และหากทวมเปนเวลานานจะกอใหเกิดความ
เสียหายมากทั้งในดานความเปนอยูและสภาพจิตใจ  

 

 (2.2)  นํ้าทวมอันเกิดจากการกระทําของมนุษย ไดแก  
1)  สภาพน้ําทวมเน่ืองจากเขื่อนพัง จะเกิดความเสียหายที่รุนแรงและรวดเร็ว  
2)  สภาพน้ําทวมที่เกิดจากการกอสรางถนนกีดขวางทางน้ํา  
3)  สภาพน้ําทวมขังเม่ือเกิดฝนตกหนักติดตอซํ้าๆ กัน ในเขตชุมชนหรือเมือง ขณะที่

ระบบระบายน้ําไมเพียงพอ ซ่ึงกอใหเกิดความเดือดรอนตอประชาชนที่อาศัยในเขต
นํ้าทวมเปนอยางมาก เน่ืองจากน้ําที่ทวมขังเปนน้ําโสโครกและมีมลพิษ   

 

 3.3 ปญหาดานสิ่งแวดลอม 
 

 ในการศึกษาของกรมทรัพยากรน้ํา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เร่ือง “โครงการ
จัดทําแผนรวมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในพื้นที่ลุมนํ้ายม” ป พ.ศ. 2548  
ไดมีการสรุปปญหาสิ่งแวดลอมที่สําคัญๆ ดังน้ี 
 

 (1) ดานคุณภาพน้ํา 
  ในพื้นที่ลุมนํ้ายมตอนบน สวนใหญในฤดูฝนคุณภาพน้ํามีมาตรฐานต่ํากวาในฤดูแลง เน่ืองจาก
เกิดการชะลางน้ําทิ้งจากชุมชน ซ่ึงมีการปนเปอนของแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมดและกลุมฟคอลโคลิฟอรม
ไหลลงสูลําน้ํายม ในพ้ืนที่ลุมนํ้ายมตอนกลางทั้งในฤดูฝนและฤดูแลงจัดวาอยูในเกณฑดี และมีระดับความ
รุนแรงของปญหานอย สวนในพื้นที่ลุมนํ้ายมตอนลางโดยเฉพาะบริเวณที่ไหลผานชุมชนเมืองขนาดใหญใน
จังหวัดกําแพงเพชร จังหวัดพิจิตร จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดแพรและจังหวัดสุโขทัย มีปริมาณแบคทีเรียกลุมโค
ลิฟอรมทั้งหมดและแบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม ซ่ึงมาจากน้ําทิ้งชุมชนคอนขางสูง แตยังจัดวาอยูในเกณฑ
พอใชถึงดีและยังมีระดับความรุนแรงของปญหานอย สามารถปรับปรุงแกไขคุณภาพน้ําใหมีสภาพดีขึ้นได
โดยเฉพาะการจัดการน้ําทิ้งจากชุมชนในลุมนํ้ากอนระบายลงสูลําน้ํายม 
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  นอกจากนี้ยังพบวา ในพื้นที่ลุมนํ้ายมเปนลุมนํ้าหนึ่งที่มีสัดสวนของการใชที่ดินเพ่ือการเกษตร
มากและสวนใหญมีการทําการเกษตรอยางเขมขน มีการเพาะปลูกพืชฤดูแลงสูงและมีแนวโนมของการขยาย
พ้ืนที่เพาะปลูกสวนผลไม ทําใหมีการใชปุยและสารเคมีทางการเกษตรมาก กอใหเกิดสารตกคางในดินและ
ละลายลงแหลงนํ้าเปนปญหามลพิษทางน้ํา การควบคุมมลพิษจากพื้นที่การเกษตรยังทําไดไมแพรหลายนัก 
 

 (2) ดานปาไม 
  โดยภาพรวมของลุมนํ้ายมยังพบวามีการบุกรุกพื้นที่ปาอนุรักษเพ่ือการเกษตรและไรเลื่อนลอย
โดยในปพ.ศ.2544 มีการทําไรเลื่อนลอย  416,000 ไร พบมากที่พ้ืนที่ลุมนํ้าสาขาน้ําป รองลงมาคือลุมนํ้าสาขา
แมนํ้ายมตอนลาง แมนํ้างาว ลุมนํ้าสาขาแมนํ้ายมตอนกลาง และมีพื้นที่ปาเสื่อมโทรม 316,800 ไร โดยพบมาก
ที่สุดในลุมนํ้าแมนํ้าควร รองลงมาคือ นํ้าแมมอก แมนํ้างาว และแมนํ้ายมตอนบน 
   

 (3) ดานพื้นที่ชั้นคุณภาพลุมนํ้า 
  ลุมนํ้ายมมีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชั้นคุณภาพลุมนํ้า (พ.ศ.2534 – พ.ศ.2544) โดยเฉพาะในพื้นที่
ลุมนํ้าชั้น 1 ที่มีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปาไมไปเปนพ้ืนที่ปาเสื่อมโทรมและพื้นที่การเกษตร ซ่ึงลุมนํ้าสาขาที่พ้ืนที่
ปาลดลง ไดแก แมนํ้าควร นํ้าปและน้ําแมรําพัน แตเปนพ้ืนที่ไมมากนัก ยกเวนในพื้นที่แมน้ําควร  
  

 (4) ดานพื้นที่ชุมน้ํา 
  พ้ืนที่ชุมนํ้าที่ราบลุมนํ้ายมเปนพ้ืนที่ชุมนํ้าระดับนานาชาติ มีการเปลี่ยนแปลงจากแหลงนํ้าไป
เปนพ้ืนที่เกษตรและตัวเมืองมากขึ้น รวมทั้งการที่แหลงนํ้าธรรมชาติประเภทหนองบึงจํานวนมากอยูในสภาพ
ตื้นเขิน ซ่ึงเปนสาเหตุการเปลี่ยนแปลงถิ่นที่อยูอาศัยของประชากรพืชและสัตว ทั้งนกสายพันธุที่หายากและมี
แนวโนมใกลสูญพันธุ แหลงอาหารที่สําคัญสําหรับปลา แหลงเพาะพันธุวางไข แหลงอนุบาลตัวออน และ/หรือ
เปนเสนทางในการอพยพ 
 

  สําหรับผลกระทบตอพ้ืนที่ชุมนํ้าแมนํ้ายมก็คือ กิจกรรมที่มีผลตอทรัพยากรกายภาพ และ
ทรัพยากรชีวภาพในแมนํ้า ไดแก การสรางฝายหรืออาคารกั้นลําน้ํา ซ่ึงในการดําเนินโครงการเหลานี้จําเปน
จะตองมีการศึกษาถึงผลกระทบสิ่งแวดลอม และแนวทางแกไขผลกระทบตามเงื่อนไขประเภทโครงการดวย 

 

พื้นที่ชุมนํ้าภาคเหนือ ตามที่สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดกําหนดรายชื่อพ้ืนที่ชุมนํ้าในพื้นที่ภาคเหนือสําหรับ
ความสําคัญระดับระหวางประเทศ ระดับนานาชาติและระดับชาติ ดังน้ี 
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รายชื่อพ้ืนที่ชุมนํ้าที่มี 
ความสําคัญระหวางประเทศ 

(Ramsar  sites)  

รายชื่อพ้ืนที่ชุมนํ้า 
ที่มีความสําคญั 
ระดับนานาชาต ิ 

รายชื่อพ้ืนที่ชุมนํ้า 
ที่มีความสําคญั 
ระดับชาต ิ

 
1. พ้ืนที่ชุมนํ้าเขตหามลา

สัตวปาหนองบงคาย     
จังหวัดเชียงราย  

1. แองเชียงแสน  จังหวัด
เชียงราย  

1.พรุหญาทาตอน จังหวัด
เชียงใหม  

2. หนองเล็งทราย จังหวัดพะเยา 2. หนองหลวง จังหวัดเชียงราย  

3. กวานพะเยา  จังหวัดพะเยา 3. หนองฮาง จังหวัดเชียงราย  

4. ที่ราบลุมนํ้ายม จังหวัด
สุโขทัย ถึง จังหวัดพิษณุโลก 

4. แมนํ้าปง จังหวัดเชียงใหม  
จังหวัดตาก จังหวัด
กําแพงเพชร จังหวัด
นครสวรรค  

5. บึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร 5. แมนํ้าวัง จังหวัดลําปาง  

6. บึงบอระเพ็ด จังหวัด
นครสวรรค 

6. แมนํ้ายม จังหวัด
พะเยา  จังหวัดแพร   
จังหวัดสุโขทยั  จังหวัด
พิษณุโลก  จังหวัด
พิจิตร  จังหวัดนครสวรรค  

7. อุทยานแหงชาต ิดอยอิน
ทนนท  จังหวัดเชียงใหม 

7. แมนํ้านาน จังหวัดอุตรดิตถ  
จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดพิจิตร 
จังหวัดนครสวรรค  

8. แมนํ้ากก จังหวัดเชียงราย  

9. อุทยานแหงชาต ิแมยม 
จังหวัดลําปาง  จังหวัดแพร  

 

8. แมนํ้าสาละวิน  
จังหวัดแมฮองสอน ถึง จังหวัด
ตาก 

10. เขตรักษาพันธุสัตวปาหวย
ขาแขง จังหวัดอุทัยธานี    
จังหวัดตาก  
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พ้ืนที่ชุมนํ้าของประเทศไทยสวนใหญจะไดรับการคุมครองในรูปของพื้นที่อนุรักษตางๆ อันไดแก 
อุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา เปนตน แตยังมีพ้ืนที่ชุมนํ้าที่ยังมีความสําคัญอีกเปนจํานวนมากที่ยัง
มิไดรับการประกาศเปนพ้ืนที่อนุรักษแตอยางใด และขณะนี้กําลังถูกคุกคามดวยการบุกรุกและกิจกรรมการพัฒนา
ในรูปแบบตางๆ  

• จํานวนประชากรเพิ่มขึ้น ความตองการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสูงขึ้น อัตราการใช
ประโยชนจากทรัพยากรในพื้นที่ชุมนํ้า จึงเพ่ิมสูงขึ้น หรือมีความตองการเปลี่ยนแปลงสภาพ
พ้ืนที่ชุมนํ้าไปเพื่อใชในกิจกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ  

• การใชประโยชนพ้ืนที่ชุมนํ้าเปนไปอยางไมมีประสิทธิภาพ ไมถูกตอง ไมเหมาะสม การ
เปลี่ยนแปลงพื้นที่ชุมนํ้าธรรมชาติไปเพ่ือใชประโยชนในกิจกรรมตางๆ เชน การระบายน้ําออก
จากพื้นที่เพ่ือทําการเกษตร การชักน้ําเค็มเขามาในแผนดินเพ่ือการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา การขุด
ถมพ้ืนที่เพ่ือการอุตสาหกรรม การขยายเมืองการพัฒนาที่อยูอาศัยและชุมชนการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานโครงสรางที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางอุทกวิทยาและการเปลี่ยนแปลง
เสนทางน้ํา เชน การสรางถนน ตลอดจนการพัฒนาการทองเที่ยว โดยมิไดคํานึงถึงผลกระทบที่
เกิดขึ้นกับวิถีชีวิตประจําวันของชุมชนในทองถิ่นที่ตองพ่ึงพาอาศัยพ้ืนที่ชุมนํ้า 

ปญหาการจดัการพื้นที่ชุมนํ้า ทั้งๆ ที่พ้ืนที่ชุมนํ้ามีความสําคัญและมีบทบาทหนาที่มากมาย แตองคการ
ตางๆ ที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไปทั้งในเมืองและชนบทยังขาดความรูความเขาใจ
ที่ถูกตองและเพียงพอในคุณลักษณะทางธรรมชาติของระบบนิเวศพื้นที่ชุมนํ้า ตลอดจนขาดความตระหนักถึง
บทบาทหนาที่คุณคาและคุณประโยชนที่ครบถวนแทจริงของพื้นที่ชุมนํ้า จึงเปนผลใหขาดความระมัดระวังและ
ใชประโยชน พ้ืนที่ชุมนํ้าอยางไมถูกตองไมเหมาะสม นอกจากนั้นยังมีความไมสอดคลองและขาดการประสาน
การปฏิบัติงานระหวางหนวยงานในการจัดการพื้นที่ และในหลายกรณี กฎหมายขอบังคับที่เกี่ยวของไมมี
ประสิทธิผลในการบังคับใช และไมเอ้ืออํานวยตอการจัดการพื้นที่ชุมนํ้าอยางยั่งยืน 
 
 3.4 ปญหาดานการบริหารจัดการ  
 
 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในลุมนํ้ายมที่ผานมามีปญหาดังน้ี 

(1) การขาดเอกภาพในการกําหนดนโยบายและภาพรวมที่ชัดเจน 
(2) การปฏิบัติงานของหนวยงานตางๆ มีความซ้ําซอน และขาดการประสานความรวมมือในภาพ

ของลุมนํ้า อีกทั้งไมมีหนวยงานใดเปนแกนกลางทําหนาที่ประสานงานระหวางหนวยงาน
ดังกลาว 

(3) กฎหมายและระเบียบตางๆ ที่มีและบังคับใชในปจจุบัน สวนใหญมีไวเพ่ือกํากับการปฏิบัติงาน
เฉพาะดานของแตละหนวยงาน กฎหมายและระเบียบบางฉบับยังลาหลัง และไมสอดคลองกับ
สภาพความเปนจริง 
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(4) การขาดแผนแมบทที่เปนแผนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในระบบลุมนํ้า ทั้งแผนดาน
การพัฒนาแหลงน้ํา แผนการบริหารจัดการน้ํา แผนแกปญหาน้ําทวมและภัยแลงและแผนการ
อนุรักษทรัพยากรน้ํา เปนตน 

(5) ปญหาดานการจัดการระบบฐานขอมูล ฐานขอมูลยังไมอยูในระบบเดียวกัน และยังไมมีการ
เชื่อมโยงระบบฐานขอมูลระหวางหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของเขาดวยกัน 

(6) ปญหาดานการบริหารจัดการน้ําอยางเปนระบบทั้งลุมนํ้า ซ่ึงจําตองมีแบบจําลองทาง
คณิตศาสตรที่ทันสมัยสามารถวิเคราะหและพยากรณปญหานํ้าทวมและน้ําแลงไดอยางมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งตองมีโครงขายสถานีอุตุนิยมวิทยา - อุทกวิทยาที่พอเพียงและสามารถ
รับ-สงขอมูล ไดอยางทันเหตุการณ 

 
4. การวิเคราะหจุดแข็ง จดุออน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) 
  
 การวิเคราะหจุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses) โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค 
(Threats) เปนการวิเคราะหปจจัยและสถานการณภายในและภายนอกลุมนํ้ายมที่มีผลตอการบริหารจัดการลุม
นํ้ายม เพ่ือเชื่อมโยงไปสูการกําหนดแผนกลยุทธในการเสริมจุดแข็ง ลดจุดออน ใชประโยชนจากโอกาสและเพื่อ
หาแนวทางแกไขอุปสรรคในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในพื้นที่ลุมนํ้ายม โดยผลการวิเคราะหจุดแข็ง 
จุดออน โอกาส และอุปสรรคของพื้นที่ลุมนํ้ายม แสดงไดดังน้ี 
 
 การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ในเขตพื้นทีลุ่มน้ํายม 
 
การขาดแคลนน้ําและภัยแลง 
 

จุดแข็ง  (S) จุดออน  (W) 
1. การคมนาคมเขาสูพ้ืนที่เกษตรกรรมทั่วถึง 1. การใชที่ ดินในการพัฒนาแหล ง นํ้ าทํ าไดลํ าบาก

เน่ืองจาก มีการเขาครอบครองพื้นที่เพ่ือทํากินของ
ราษฎร 

2. พ้ืนที่เกษตรกรรมสวนใหญอยูติดลําน้ําสาย
หลัก 

2. นํ้าบาดาลในบริเวณที่ลาดชันอยูระดับลึก ปริมาณน้ําใน
พ้ืนที่ตอนบนสวนใหญมีไมมากนัก  

3. พ้ืนที่ เปนที่ลุมเหมาะสมกับการพัฒนา
ระบบชลประทาน 

3. บุคลากรขาดความรูความสามารถทางเทคนิคในการ
ดูแลและจัดการโครงการ 

4. มีคลองธรรมชาติ ลําน้ําสาขาสามารถชวย
กระจายน้ําเขาสูพ้ืนที่เกษตร 

4. พ้ืนที่เกษตรบางแหงอยูไกลแหลงนํ้า 

5 มีปริมาณน้ํ าบาดาลที่ มีคุณภาพดีและ
ปริมาณสูง 

5. พ้ืนที่แหลงนํ้าธรรมชาติตื้นเขิน มีขนาดเล็กเก็บนํ้าไดไม
เพียงพอ 

6. มีพ้ืนที่สาธารณะที่สามารถจัดทําเปนสระ
นํ้าขนาดใหญได 

6. พ้ืนที่สูงลาดชัน จัดสรรน้ําเพื่อการเกษตรใหทั่วถึงได
ลําบาก 
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7. มีสภาพพื้นที่เหมาะสมในการพัฒนาเปน
อางเก็บนํ้า 

7. มีพ้ืนที่ที่สามารถใชสําหรับการพัฒนาเปนแหลงนํ้า
ขนาดกลาง และขนาดใหญ แตพ้ืนที่ดังกลาวสวนใหญ
ตั้งอยูในบริเวณปาอนุรักษและพ้ืนที่ชั้นคุณภาพลุมนํ้า 

1A 
8. สภาพภู มิประเทศสามารถผันน้ํ า เพื่ อ

จัดสรรน้ํารวมกันระหวางลุมนํ้ายมและลุม
นํ้านานได 
 

  

โอกาส  (O) อุปสรรค  (T) 
1. นโยบายและกฎหมายในการถายโอน

อํานาจใหทองถิ่น 
1. ขอจํากัดในการจัดสรรงบประมาณ 

2. กรมทรัพยากรน้ําใหการสนับสนุนในการ
จั ด ทํ า แ ผ น ร ว ม ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรน้ํา 

2. การพัฒนาแหลงน้ําในพื้นที่ตนน้ํา ติดขัดที่กฏระเบียบ
ตางๆ (พ้ืนที่ปาสงวน สิ่งแวดลอม) 

3. การแกไขปญหาเรื่องน้ําเปนยุทธศาสตร
สําคัญของจังหวัด 

3. การตอตานคัดคานการพัฒนาแหลงนํ้าจากบางกลุม 

4. มีหนวยงานภาครัฐพรอมใหการสนับสนุน
การพัฒนาแหลงนํ้า ผิวดินและน้ําบาดาล 

4. การชดเชยที่ดินในการพัฒนาแหลงนํ้าทําไดลําบาก
เน่ืองจากติดขัดในเอกสารสิทธิ์ 

  5. งบประมาณปรับปรุงคุณภาพน้ําอุปโภค-บริโภคยังไม
เพียงพอ 

  6. ขาดการประสานงานระหวางหนวยงานรับผิดชอบใน
การดําเนินการในพื้นที่ 
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        นํ้าทวม 
 

จุดแข็ง  (S) จุดออน  (W) 
1. พ้ืนที่ลุมนํ้าตอนบนสวนใหญ เปนที่สูง นํ้า

ไมคอยทวมขัง 
1. มีพ้ืนที่ลุม/แองกะทะทําใหเกิดน้ําทวมขัง 

2. มีคลอง ทางน้ําธรรมชาติจํานวนมาก 2. มีการใชประโยชนในพ้ืนที่ลาดชัน ซ่ึงจะมี
โอกาสเกิดน้ําปาไหลหลากไดสูงและดิน
ถลม 

  3. ทางระบายน้ําธรรมชาติสวนใหญขาดการ
ดูแลและปรับปรุง 

  4. ลําน้ําบางแหงตื้นเขินและถูกบุกรุกทําให
ความสามารถในการระบายน้ําลดลง 

โอกาส  (O) อุปสรรค  (T) 
1. หนวยงานของรัฐทั้งสวนกลางและสวน

ภูมิภาคใหความสนใจ ในการปองกันปญหา
นํ้าทวมในพื้นที่ 

1. ขาดการประสานงานระหวางหนวยงาน
รับผิดชอบในการดําเนินการในพื้นที่ 

2. การแกไขปญหาเรื่องน้ําเปนยุทธศาสตร
สําคัญของจังหวัด 

2. สิ่งกอสรางในพื้นที่บางประเภทอยูในความ
รับผิดชอบของหนวยงานหลายหนวยงาน  

(กรมทางหลวง, กรมชลประทาน) 
  3. การดูแลจัดการแกไขปญหาน้ําทวมมีพ้ืนที่

กวาง ซ่ึงอยูนอกเหนืออํานาจหนาที่ของ
ทองถิ่นใดทมองถิ่นหนึ่งโดยเฉพาะตองเปน
การรวมมือของทุกหนวยงาน 

 
        คุณภาพน้ําและการอนุรักษ 
 

จุดแข็ง  (S) จุดออน  (W) 
1. พ้ืนที่ตอนบนของลุมนํ้ายมมีพ้ืนที่ปาไม

มาก ซ่ึงถือวาเปนตนนํ้าที่สําคัญของพ้ืนที่ 
1. มีการทําไรเลื่อนลอยและบุกรุกพื้นที่ปา 

2. พ้ืนที่บางแหงยังคงสภาพปาตนน้ําที่อุดม
สมบูรณ เน่ืองจากเปนพ้ืนที่ปาอนุรักษและ
ตนน้ํา 

2. การใชสารเคมีเกษตรมีมาก เน่ืองจากขาด
ความรู ความเขาใจ 

3. มีประเพณีทองถิ่นในการดูแลและอนุรักษ
นํ้า 

3 มีไฟปาเกิดขึ้นเปนประจําทําใหพ้ืนที่ถูก
เผาทําลาย 

4. มีเครือขายในการดูแลอนุรักษปาไมและ
แหลงนํ้า 

4. สภาพปาโดยเฉพาะสวนนอกพื้นที่ปา
อนุรักษเปนปาเสื่อมโทรม มีการบุกรุก
เพ่ือการเกษตรกรรม 
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โอกาส  (O) อุปสรรค  (T) 
1. การสนับสนุนจากหลายหนวยงานในการ

อนุรักษและฝกอบรม  (ปลูกปา  การใช
สารชีวภาพ การจัดการขยะ) 

1. การสงเสริมการทําเกษตรเชิงเด่ียวของ
หนวยงานรัฐ 

2. มีการสนับสนุนในการใชสารชีวภาพแทน
สารเคมีจากหนวยงานที่เกี่ยวของ 

2. การขยายตัวของสินคาเคมีการเกษตร 

    
 
        การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 
 

จุดแข็ง  (S) จุดออน  (W) 
1. มีตัวอยางกลุมการจัดการน้ํารวมกันที่

ประสบความสําเร็จ 
1. ราษฎรไมยินยอมในการเสียสละที่ดินเพ่ือ

การกอสราง 
2. มีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายในการออก

ขอบัญญัติทองถิ่น 
2. ยังไมมีความรวมมือในการใชนํ้า จัดสรร

นํ้าในระหวางราษฎร 
3. องคกรทองถิ่นสามารถจัดหางบประมาณ

ในการดูแลทอระบายน้ํา ทางระบายน้ํา
ขนาดเล็กในทองถิ่น 

3 ไมมีหนวยงานหลักในการประสานงาน
และดูแลจัดการน้ํา 

  4. ความสามารถในดูแลบริหารจัดการแหลง
นํ้าในพื้นที่ยังไมดีพอ 

4. มีการรับรูขาวสารขอมูล ในการจัดการน้ํา
อยางสม่ําเสมอ 

  

โอกาส  (O) อุปสรรค  (T) 
1. นโยบายของรัฐในการบริหารจัดการเปน

ระบบลุมนํ้า 
1. ยังไมมีกฎหมายน้ําในการกําหนดสิทธิการ

ใชนํ้า ทําใหมีการแยงการใชประโยชนจาก
ปริมาณน้ําที่มี 

2. มีคณะอนุกรรมการลุมนํ้าและคณะทํางาน
ระดับตําบลและอําเภอในการดูแลและ
ประสานงาน 

2. การดูแลจัดการบางสวนอยูนอกเหนือ
อํานาจหนาที่ของทองถิ่น 

  3. การประสานงานระหวางพื้นที่ปกครองตาง
พ้ืนที่ไมดี 

3. ประชาชนเห็นความสําคัญในการบริหาร
จัดการน้ํารวมกัน 

4. เขตปกครองและเขตลุมนํ้าไมเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
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5. สาเหตุและแนวทางการแกไข 
 

  การพิจารณาแนวทางการแกไขปญหาดานทรัพยากรน้ําในพื้นที่ลุมนํ้ายม สรุปไดดังน้ีคือ  
 

สาเหต ุ แนวทางการแกไข 

1. ดานภัยแลง 
  

1.1 ในชวงหนาแลง เ น่ืองจากไม มี
แหลงเก็บกักน้ําหลักหรือขนาด
ใหญ ทําใหขาดแหลงนํ้าตนทุนทั้ง
ในลําน้ําสาขาและลําน้ําหลัก 

- พัฒนาอางเก็บนํ้าขนาดกลางในลําน้ําสาขาและลํา
นํ้าหลัก และจัดสรรน้ําสวนหนึ่งสําหรับลําน้ํายม
สายหลัก 

  - บริหารจัดการน้ํารวมกับลุมนํ้าขางเคียง 
   • ผันน้ําจากน้ํายมไปเก็บไวในเขื่อนสิริกิติ์และผัน

กลับมาใชชวงฤดูแลงในพื้นที่ลุมนํ้ายมตอนลางฝง
ซาย 

    • ผันน้ําจากปงมายม นําน้ํามาใชในพ้ืนที่
เกษตรกรรมฝงขวาของลุมนํ้ายมตอนลาง 

1.2 ชวงฤดูแลง ปริมาณนํ้าฝนที่ตกมี
นอยมาก ทําใหปริมาณน้ําที่ไหลใน
ลําน้ํามีนอย 

- บริหารจัดการน้ําในอางเก็บนํ้าที่จะพัฒนาใน
อนาคตใหเพ่ิมเติมปริมาณน้ําดานทายน้ําในฤดู
แลง 

  - การขุดลอกและปรับปรุงลําน้ําเพื่อการเก็บกักน้ํา
ในช ว งฤดู แล งต อ งคํ านึ งถึ งผลกระทบต อ
สภาพแวดลอม 

1.3 พ้ืนที่เกษตรกรรมอยูหางไกลลําน้ํา
และแหลงนํ้า 

- พัฒนาระบบสงนํ้าและกระจายน้ําควบคูไปกับการ
พัฒนาแหลงน้ําตนทุนตามความเหมาะสมของ
สภาพภูมิประเทศ 

 
- พ้ืนที่ประสบภัยแลงซํ้าซากที่ไมสามารถพัฒนา

แหลงเก็บกักน้ําและระบบชลประทานได ใหเนน
การพัฒนาแหลงนํ้าเพื่อการอุปโภค บริโภค 
แหลงนํ้าในไรนาและปรับปรุงฟนฟูแหลงนํ้า
ธรรมชาติที่มีอยูรวมกับการพัฒนาน้ําบาดาล 

2. ดานนํ้าทวม 
  

2.1 ไมสามารถควบคุมปริมาณนํ้าทา
สวนเกินที่ลําน้ําทั้งลําน้ําสาขาและ
ลําน้ําหลักสามารถรองรับไดในชวง
ฤดูฝน เน่ืองจากไมมีอางเก็บนํ้า

- พัฒนาอ าง เก็บ นํ้าขนาดใหญ ในตําแหน งที่
สามารถรองรับปริมาณน้ําหลากไดจํานวนมาก 
ปองกันน้ําทวมดานทายน้ํา (เชน อางเก็บนํ้า 
เขื่อนภูมิพลในลุมนํ้าปง และอางเก็บนํ้าเขื่อน
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ขนาดตางๆ ที่จะควบคุมปริมาณ
นํ้า 

สิริกิติ์ในลุมนํ้านาน สามารถรองรับปริมาณน้ําทา
ไดประมาณ 66-43 เปอรเซ็น ของทั้งลุมนํ้าซึ่ง
สามารถบรรเทาอุทกภัยในลุมนํ้าตอนลางไดเกือบ
ทั้งหมด) 

  - พัฒนาอางเก็บนํ้าขนาดกลาง เสริมการแกไข
ปญหาในลุมนํ้าสาขา 

  - ผันน้ําสวนเกินไปเก็บไวในอางเก็บนํ้าที่ยังมีความ
จุเหลือพอใหเก็บกักได 

  - พัฒนาโครงการแกมลิง เพ่ือเก็บกักน้ําชั่วคราวใน
ขณะที่ เกิดฝนตกหนัก  และปลอยออกตาม
ธรรมชาติเม่ือฝนหยุดตก โดยใชพ้ืนที่ที่เปนพ้ืนที่
ชุมนํ้าหรือพ้ืนที่ไมไดใชประโยชนขนาดตางๆ 
บริเวณใกลลําน้ําที่ตองการผันนํ้าเพื่อเก็บกัก
ชั่วคราว 

2.2 ประสิทธิภาพการระบายน้ําของลํา
นํ้าธรรมชาติไม เ พียงพอและมี
แนวโนมลดลง 

- ปรับปรุงประสิทธิภาพการระบายน้ําโดยเฉพาะ
บริเวณจังหวัดสุโขทัยซ่ึงเปนลักษณะคอขวด 
พรอมอาคารควบคุมและการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ เพ่ือไมใหเกิดผลกระทบกับพ้ืนที่
ตอนลาง 

  - ติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อการพยากรณเตือนภัย
และบริหารจัดการน้ําหลาก 

 
 สาเหต ุ  แนวทางการแกไข 

2.3 ชุมชนเมืองอยูในพ้ืนที่ลุมต่ํา - กอสรางระบบระบายน้ําและปองกันน้ําทวมในเขต
ชุมชนเมืองที่อยูในพ้ืนที่เสี่ยงโดยเฉพาะตามลําน้ํา
ยมสายหลัก 

2.4 พ้ืนที่ลุมนํ้ายมตอนลางใกลกับจุด
บรรจบลําน้ํานานเปนพ้ืนที่ลุมต่ํา 
และไดรับอิทธิพลจากการอัดเออ
ของนํ้าจากแมนํ้านาน จึงเกิดน้ํา
ทวมขังเปนเวลานานเกือบทุกป 

- มีมาตรการสนับสนุนและสงเสริมอาชีพ การ
ดํารงชีวิต และการใชประโยชนที่ดิน เปนการ
ปรับเปลี่ยนระยะเวลาเพาะปลูก การสนับสนุนให
ปลูกพืชที่ใหผลผลิตดีในชวงน้ําลด ไดแก ถั่ว
เหลือง ยาสูบ ขาวญี่ปุน ปาลมนํ้ามัน และผักตาง ๆ 
รวมถึงการประกันราคาผลผลิตการเกษตรสําหรับ
พืชที่ปลูกในชวงหลังนํ้าลด 
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3.ดานคุณภาพน้ําและทรพัยากร
สิ่งแวดลอม 

  

3.1 การชะลางพังทะลายในพื้นที่ลาด
ชันและดินริมตลิ่ง 

- การปองการการพังทลายของดิน ทั้งการใชการ
กอสรางและวิธีธรรมชาติ 

  - ดักตะกอนบริเวณแหลงน้ําและพื้นที่การเกษตร
อยางเปนระบบและเหมาะสม 

  - เสริมสรางและการมีสวนรวมความรูความเขาใจ
ใหกลุมและองคกรในทองถิ่นในการดูแลจัดการ
แหลงนํ้า 

3.2 พ้ืนที่ปาไมถูกบุกรุกทําลาย - การฟนฟูและขยายพื้นที่ปาไมทดแทนพื้นที่ปา
เสื่อมโทรม 

  - การกําหนดแนวเขตปาไมใหชัดเจน 
  - สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในลุมนํ้ายมใน

การอนุรักษทรัพยากรในลุมนํ้า เชน การใช
ประเพณีทองถิ่น การใหความรูและปลูกจิตสํานึก 
การจัดสรางเครือขาย 

  - การวางแผนการใชที่ ดินอยางเปนระบบและ
เหมาะสมกับสภาพดิน 

  - เสริมสรางจิตสํานึกใหประชาชนโดยการใชสื่อ จัด
กิจกรรมตางๆ ที่ชวยใหเห็นคุณคาทรัพยากร
สิ่งแวดลอม 

3.3 แหลงนํ้าเนาเสียและคุณภาพน้ํา
เสื่อมโทรม 

- สงเสริมการใชสารชีวภาพและรณรงคลดการใช
สารเคมีเกษตร 

  - สนับสนุนการจัดการขยะและน้ําเสียในเขตชุมชน
และควบคุมการทิ้งขยะและการปลอยน้ําเสีย 

  - ใชระเบียบขอบังคับ และกฎหมายในการควบคุม
และดูแลจัดการแหลงน้ํา 

  - สงเสริมการจัดตั้งกลุมและเครือขายในการเฝาระวัง
และจัดการน้ําในพื้นที่ 

  - เสริมสรางจิตสํานึกใหประชาชนโดยการใชสื่อ จัด
กิจกรรมตาง ๆ 

4. ดานบริหารจัดการแหลงนํ้า   

4.1 ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร น้ํ า ไ ม มี
ประสิทธิภาพ เน่ืองจากการจัดแบง
พ้ืนที่ตามการปกครองแผนดินและ

- เสริมสรางและสนับสนุนการมีสวนรวมความรู
ความเขาใจใหกลุมและองคกรในทองถิ่นในการ
ดูแลจัดการแหลงนํ้าและลุมนํ้า 
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ยังไมมีความรวมมือระหวางผูอยู
ตนน้ําและผูอยูทายย้ํา 

  - การใชระเบียบขอบังคับ และกฎหมายในการ
ควบคุมและดูแลจัดการแหลงนํ้า 

  - เสริมสรางจิตสํานึกใหประชาชนโดยการใชสื่อ จัด
กิจกรรมตางๆ ที่ชวยใหเห็นคุณคาทรัพยากรน้ํา 

  - ใหความรูเพ่ือสรางความเขาใจกับกลุม/เครือขาย
ในการจัดการน้ําในพื้นที่ 

  - การวางแผนการใชนํ้าเพื่อการเกษตรอยางเปน
ระบบและเหมาะสม 

  - ส ง เส ริมการนํ าความรู ในการจัดการน้ํ ามา
ประยุกตใชอยางเหมาะสม 

4.2 การแยงนํ้าในพื้นที่ - เสริมสรางและสนับสนุนการมีสวนรวมความรู
ความเขาใจใหกลุมและองคกรในทองถิ่นในการ
ดูแลจัดการน้ํา 

  - สงเสริมการจัดตั้งกลุมและเครือขายการใชนํ้าใน
พ้ืนที่ 

  - ส ง เส ริมการนํ าความรู ในการจัดการน้ํ ามา
ประยุกตใชอยางเหมาะสม 

  - การวางแผนการใชนํ้าเพื่อการเกษตรอยางเปน
ระบบและเหมาะสม 

  -  ปรับปรุงระบบสงน้ําเดิมใหมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

4.3 การรุ กล้ํ าทางน้ํ า และการ เข า
ค ร อ บ ค ร อ ง พื้ น ที่ แ ห ล ง น้ํ า
สาธารณะ 

- เสริมสรางและการมีสวนรวมความรูความเขาใจ
ใหกลุมและองคกรในทองถิ่น ในการดูแลจัดการ
นํ้า 

  - การใชระเบียบขอบังคับ และกฎหมายในการ
ควบคุมและดูแลจัดการแหลงนํ้า 

  - สงเสริมการจัดตั้งกลุมและเครือขายในการจัดการ
นํ้าในระดับลุมนํ้ายอย 
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6. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการนํ้าในลุมน้ํายม 
 
 จากสภาพปญหา ลักษณะภูมิประเทศ และปรากฏการณของปริมาณน้ําทา และความตองการน้ํา
ภายในลุมนํ้ายม สามารถจําแนกลักษณะพื้นที่ภายในลุมนํ้า ดังน้ี 

- พ้ืนที่บริเวณตนน้ํา สวนใหญเปนพ้ืนที่อนุรักษของลุมนํ้า มีความลาดชันสูง ความหนาแนนของ
ประชากรนอย มีที่ราบลุมนอย  พ้ืนที่มีคุณสมบัติที่จะชวยอุมนํ้า ชะลอน้ําในชวงฤดูฝน  และ
ระบายออกในลักษณะน้ําซึม นํ้าซับ สูพ้ืนที่ตอนลาง  

- พ้ืนที่บริเวณกลางน้ํา เปนพ้ืนที่เชื่อมตอจากพื้นที่ตนน้ํา สวนใหญเปนที่เนิน  ประชากรอาศัย
อยูตามชุมชนชนบทที่กระจายอยูทั่วไป พ้ืนที่เกษตรสวนใหญเพาะปลูกพืชไร โดยมีที่นาบางไม
มากนักตามบริเวณที่ราบลุมสองฝงลําน้ํา 

- พ้ืนที่บริเวณทายน้ํา เปนพ้ืนที่ราบลุมที่รองรับปริมาณน้ําจากพื้นที่บริเวณกลางน้ํา โดยมีชุมชน
ชนบทกระจายทั่วไป  และมีชุมชนเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจตั้งอยูตามสองฝงลําน้ํา พ้ืนที่น้ีเปน
แหลงกิจกรรมการใชนํ้าที่สําคัญของลุมนํ้าและสวนใหญมีความเหมาะสมตอการพัฒนาการใช
นํ้าเพื่อการผลิตทั้งในดานการเกษตร และอุตสาหกรรม 

 
สําหรับแนวทางในการบริหารจัดการน้ําเพื่อแกไขปญหาตางๆ ไดพิจารณาจากสภาพสมดุล

ภายในลุมนํ้า ซ่ึงมีองคประกอบ 2 ดาน คือ การบริหารจัดการดานความตองการใชนํ้า และการบริหารจัดการ
ดานแหลงน้ํา รวมทั้งจากนโยบายและยุทธศาสตรในระดับตางๆ เพ่ือแกไขปญหาของประเทศแลว  สามารถ
ประมวลจัดทําแผนกําหนดกลยุทธ และมาตรการตางๆ  เพ่ือเปนกรอบและแนวทางในการจัดทําแผนบูรณาการ
เพ่ือแกไขปญหาน้ําในลุมนํ้ายม ได ดังน้ี 

  1) กลยุทธการกระจายน้ําใหทั่วถึงและเปนธรรม ประกอบดวยมาตรการตางๆ ดังน้ี 
- การจัดหาน้ําประปาใหทุกหมูบาน ไดแก ประปาผิวดิน ประปาบาดาล นํ้าบาดาลเพื่อ

การเกษตร และน้ําบาดาลเพื่อการอุปโภค บริโภค  
- การพัฒนาระบบชลประทาน ไดแก ระบบแรงโนมถวง และระบบสูบนํ้า 
- การพัฒนาระบบเติมนํ้าและลําเลียงน้ํา ไดแก การผันน้ําขามลุมนํ้า การเติมนํ้า

ระหวางแหลงนํ้า และการเติมนํ้าใหกับสระน้ํา 

  2) กลยุทธการเพิ่มปริมาณนํ้าตนทุน ประกอบดวยมาตรการตางๆ ดังน้ี 
- การพัฒนาแหลงเก็บกักน้ํา ไดแก อางเก็บนํ้า และการเก็บนํ้าในลําน้าํ 
- การขุดลอกแหลงนํ้าเดิม ไดแก อางเก็บนํ้า และลําน้ํา 
- การปรับปรุงประสิทธิภาพโครงการ ไดแก การปรับปรุงเพ่ิมพ้ืนที่  การปรับปรุงเพ่ิม

ความจุ และ Upgrade ระบบสงนํ้า 
- การทําฝนหลวง 
- การเตรียมความพรอม ไดแก คาศึกษา สํารวจ ออกแบบ และคาที่ดิน  
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  3) กลยุทธการอนุรักษและฟนฟูแหลงนํ้า ประกอบดวยมาตรการตางๆ ดังน้ี 
- การปลูกปาและฟนฟูปา 
- การพัฒนาฝายตนน้ําลําธาร 
- การฟนฟูแหลงนํ้าธรรมชาติ 
- สระเก็บนํ้าในไรนา 
-  การปลูกหญาแฝก 

  4) กลยุทธการบรรเทาอุทกภัย ประกอบดวยมาตรการตางๆ ดังน้ี 
- มาตรการใชสิ่งกอสราง ไดแก พ้ืนที่ชุมชนเมือง และพ้ืนที่เกษตรกรรม 
- มาตรการบริหารจัดการ และเตือนภัย 

  5) กลยุทธการรักษาคณุภาพน้ํา ประกอบดวยมาตรการตางๆ ดังน้ี 
- มาตรการบําบัดน้ําเสียขนาดตางๆ ที่ประชาชนในพื้นที่ยอมรับและสามารถ

ดําเนินการตอจากหนวยงานของรัฐได 
- มาตรการกําหนดคุณภาพน้ําในแหลงนํ้าเฉพาะแตละประเภท ทั้งนํ้าไหลและน้ํานิ่ง 

 

• ยุทธศาสตรหลักการจัดการนํ้าในลุมน้ําที่ตองผลักดันใหเกิดผลทางปฏบิัต ิ
การบริหารจัดการน้ําในลุมนํ้าแบบบูรณาการในพื้นที่ลุมนํ้ายม เพ่ือประโยชนในการผลิต การบริโภค

และการปองกันอุทกภัย มีความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพชีวิต จึงควรไดรับการผลักดันใหเกิดผลสําเร็จ ดังน้ี 
1. การสรางเสถียรภาพของน้ําตนทุน 

(1)  พัฒนาโครงขายสงน้ําและกระจายน้ํา เพ่ือผันน้ําจากพื้นที่ที่มีปริมาณน้ําตนทุนมากสูพ้ืนที่ที่มี
นํ้านอยหรือขาดแคลน โดยใหความสําคัญกับการกระจายน้ําใหแกพ้ืนที่ที่ดอยโอกาส พ้ืนที่
ประสบปญหาการขาดแคลนน้ําและภัยแลงซํ้าซาก พ้ืนที่การผลิตที่สรางมูลคาทางเศรษฐกิจสูง
และมีตลาดรองรับผลผลิต รวมทั้งการลดความสูญเสียนํ้าในระบบสงนํ้า โดยมีการสรางกลไกใน
การจัดการโครงขายน้ําใหเกิดประโยชนไดทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

(2)  เพ่ิมปริมาณการเก็บกักน้ําตนทุนเพ่ือแกไขความขาดแคลนน้ํา โดยใหความสําคัญกับการเสริม
ขีดความสามารถของแหลงนํ้าที่มีอยู ทั้งแหลงน้ําตามธรรมชาติและแหลงนํ้าที่มนุษยสรางขึ้น 
ใหสามารถเก็บกักน้ําไดเพ่ิมขึ้นถึงระดับสูงสุด เพ่ือใชประโยชนจากแหลงนํ้าที่มีอยูอยางเต็มที่ 
ตลอดจนเพื่อหลีกเลี่ยงขอขัดแยงในการใชพ้ืนที่เพ่ือการสรางแหลงเก็บกักน้ําใหมเพ่ิมขึ้น   

(3)  ฟนฟูพื้นที่ปาตนน้ําใหอุดมสมบูรณ ใหความสําคัญกับการฟนฟูพ้ืนที่ปาตนน้ําลําธารเพื่อสราง
ความมั่นคงน้ําตนทุนตามธรรมชาติ ชะลอการไหลหลากของน้ําในฤดูฝน เพ่ิมความชุมชื้นให
กับพ้ืนที่ปาและเพิ่มนํ้าในลําน้ําในหนาแลง ปองกันดินชะลางพังทลายในพื้นที่ลาดชัน ซ่ึง
สามารถดําเนินการไดทั้งในลักษณะปาคุมครองที่มีการฟนฟูความเสื่อมโทรม ควบคูไปกับการ
ขึ้นทะเบียนผูใชประโยชนพ้ืนที่ปาเพื่อปองกันไมใหมีการบุกรุกทําลายปาเพิ่มขึ้น และใน
ลักษณะปาชุมชนตามแนวขอบปาคุมครองและในเขตชุมชน เพ่ือใหชุมชนและผูใกลชิด
ทรัพยากรปาไดมีสวนรวมในการรักษาฟนฟูและสามารถใชประโยชนพ้ืนที่ปานั้น 
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(4)  ปองกันและลดการชะลางพังทลายของดิน เพ่ือรักษาหนาดินในพื้นที่ลาดชันปองกันการตื้นเขิน
ของลําน้ําและแหลงนํ้าตางๆ ทั้งน้ีใหความสําคัญกับพ้ืนที่ที่มีการชะลางพังทลายของดินระดับ
รุนแรง 

 

2. การพัฒนาพื้นที่แกมลิงรองรับน้ําเพื่อปองกันอุทกภัย 
(1)  ปรับปรุงลําน้ําที่ตื้นเขินกีดขวางทางไหลของน้ําอยางรุนแรง ใหการไหลระบายของน้ําในฤดูฝน

ดีขึ้น และเพิ่มขีดความสามารถในการกักเก็บนํ้าไวในลําน้ําสําหรับใชประโยชนในฤดูแลง 
รวมทั้งวางระบบเตือนภัยการเกิดน้ําทวมในพื้นที่เสี่ยงภัย 

(2)  ฟนฟูหนองบึงธรรมชาติและพื้นที่ชุมนํ้า (Wetland) ที่มีอยูตามธรรมชาติและกระจายอยูทั่วไป
ในพ้ืนที่ลุมนํ้าตางๆ ใหสามารถรองรับนํ้าทวมไดเพ่ิมขึ้น และยังสามารถเปนแหลงกักเก็บนํ้า
เพ่ือรักษาระบบนิเวศและใชประโยชนในฤดูแลง 

(3)  พัฒนาโครงขายผันนํ้าทวม เพ่ือผองถายปริมาณน้ําที่มีอยูมากเกินไปจนเกิดน้ําทวมจากพื้นที่ที่
มีประชากรหนาแนนและมีมูลคากิจกรรมทางเศรษฐกิจสูง ไปยังพ้ืนที่ที่เหมาะสมรองรับนํ้าทวม 
ควบคูไปกับการปรับโครงสรางอาชีพและการประกันหรือชดเชยน้ําทวมใหแกราษฎรในพื้นที่
รองรับนํ้าทวม 

 

3. การพัฒนาและจัดสรรน้าํใหพื้นที่ประสบภัยแลงซ้ําซาก และดอยโอกาสที่โครงขายสงนํ้าไปไมถึง 
(1)  พัฒนาแหลงนํ้าขนาดเล็กในพื้นที่สาธารณะที่เหมาะสม และสนับสนุนการขุดสระนํ้าในไรนาของ

เกษตรกร ใหมีแหลงนํ้าที่สามารถเก็บกักน้ําในฤดูฝนไวใชไดตลอดฤดูแลงอยางเพียงพอและ
ทั่วถึง 

(2)  ขุดเจาะน้ําบาดาลและบํารุงรักษาบอบาดาลที่มีอยู เพ่ือนํามาใชใหเกิดประโยชนในการอุปโภค
บริโภค โดยพิจารณาอยางเหมาะสมจากศักยภาพน้ําบาดาลของพื้นที่ 

 

4. การรักษาคุณภาพน้ําของแหลงนํ้าและสรางความตระหนักในคุณคานํ้า 
(1)  บังคับใชกฎหมายอยางเขมงวดในการควบคุมการปลอยนํ้าเสียและสิ่งปฏิกูล มีการบําบัดน้ํา

เสียกอนทิ้งลงสูแหลงนํ้าสาธารณะ 
(2)  เสริมสรางใหคนในพื้นที่ลุมนํ้าเกิดความตระหนักในคุณคาน้ํา เพ่ือใหมีนํ้าที่มีคุณภาพดีใชอยา

งเพียงพอ โดยสนับสนุนมาตรการจูงใจใหมีการใชนํ้าอยางมีประสิทธิภาพและประหยัด ไมสราง
ความเสียหายตอคุณภาพน้ําและสิ่งแวดลอม 
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7. แผนรวมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 
 
 แผนรวมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา เปนแผนงาน/โครงการ ทั้งมาตรการไมใชสิ่งกอสราง เชน การ
บริหารจัดการและระบบเตือนภัย การปลูกปา การฟนฟูแหลงนํ้าธรรมชาติ เปนตน และมาตรการใชสิ่งกอสราง 
เชน การสรางอางเก็บนํ้า การพัฒนาระบบชลประทาน การขุดลอกแหลงน้ําเดิม การสรางสระเก็บนํ้าในไรนา 
เปนตน เพ่ือพัฒนาและแกไขปญหาดานทรัพยากรน้ําและทรัพยากรที่เกี่ยวของตามเปาหมายที่วางไวและ
สอดคลองตามกรอบของแผนยุทธศาสตรของลุมนํ้า โดยไดมีการแบงแผนรวมออกเปน 2 สวน ตามขนาด
โครงการและพื้นที่ไดรับประโยชนและผลกระทบจากโครงการดังน้ี 
 

 • แผนรวมระดับลุมน้ํา 
 
 เปนโครงการที่เม่ือพัฒนาแลวจะสามารถแกไขปญหาและมีพ้ืนที่ไดรับประโยชนหรือเกี่ยวของกับ
ประชาชนจํานวนมากในระดับอําเภอ ระดับจังหวัดหรือในระดับลุมนํ้า ซ่ึงสวนใหญจะเปนโครงการที่หนวยงาน
ตางๆ ไดวางแผนไว โดยมีบางสวนที่เปนการเสนอโครงการจากทองถิ่นเอง 
 

 แผนรวมของโครงการระดับลุมนํ้าในพ้ืนที่ลุมนํ้ายม มีทั้งมาตรการไมใชสิ่งกอสรางและมาตรการใช
สิ่งกอสราง โดยแผนระดับลุมนํ้าจะใชแกปญหาในขอบเขตพื้นที่ที่กวางขวางกวาแผนระดับทองถิ่น ซ่ึงในการ
ดําเนินการตามแผนรวมระดับลุมนํ้าในระยะ 20 ป งบประมาณในการประเมินเบื้องตนประมาณ 57,145.11 ลาน
บาท โดยมีจํานวนโครงการในแตละแผนตามมาตรการตางๆ สรุปไดดังน้ี 
 

กรอบแผน มาตรการ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

1) การจัดหาพัฒนาแหลงนํ้า
และบรรเทาภยัแลง 

ไมใชสิ่งกอสราง 
ใชสิ่งกอสราง 

15 
184 

218.0 
47,280.15 

 รวม 199 47,498.15 
2)  การบรรเทาน้ําทวม ไมใชสิ่งกอสราง 

ใชสิ่งกอสราง 
17 
72 

295.2 
8,362.06 

 รวม 89 8,657.26 
3) การอนุรักษฟนฟูทรัพยากร
นํ้าและคุณภาพน้ํา 

ไมใชสิ่งกอสราง 
ใชสิ่งกอสราง 

42 
1 

764.7 
30 

 รวม 43 794.7 
4) การบริหารจัดการทรัพยากร
นํ้า 

ไมใชสิ่งกอสราง 
ใชสิ่งกอสราง 

13 
- 

195 
- 

 รวม 13 195 

แผนรวมโครงการระดับลุมน้ํา 344 57,145.11 
 
(รายละเอียดแสดงในตารางแผนปฎิบัติการแกไขปญหาน้ําอยางเปนระบบในจังหวดัลุมนํ้ายม) 
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 • แผนรวมระดับทองถิ่น 
 
  เปนโครงการที่เม่ือพัฒนาแลว จะสามารถแกไขปญหาและเกี่ยวของกับประชาชนในระดับ
หมูบานหรือระดับตําบล ซ่ึงเปนโครงการที่เสนอโดยตัวแทนผูใชนํ้า คณะทํางานระดับอําเภอ/ตําบล ซ่ึงโครงการ
ในระดับทองถิ่นนี้ นอกจากจะสามารถชวยแกไขปญหาเสริมกับโครงการในระดับลุมนํ้าแลว ยังสามารถแกไข
ปญหาเฉพาะหนาและเรงดวนของทองถิ่นตางๆ ไดกอน ในขณะที่โครงการระดับลุมนํ้าซึ่งตองใชงบประมาณใน
การลงทุนสูงหรืออาจมีปญหาดานผลกระทบสิ่งแวดลอมยังไมสามารถดําเนินการไดทันที 
 

  สําหรับแผนรวมระดับทองถิ่น เปนการรวบรวมโครงการจากความตองการของประชาชนในลุมนํ้า
เพ่ือแกไขหรือบรรเทาปญหาทรัพยากรน้ํา โดยเปนขอเสนอจากผูแทนผูใชนํ้า คณะทํางานระดับตําบล/อําเภอใน
ลุมนํ้า ซ่ึงมีทั้งโครงการพัฒนาแหลงน้ําขนาดเล็กประเภทฝายทดน้ํา ขุดสระเก็บนํ้า ประตูระบายนํ้า เพ่ือแกไข
ปญหาการขาดแคลนน้ําเพื่อการเกษตร การเจาะบอนํ้าบาดาลและพัฒนาระบบประปาชนบท การขุดลอก
ปรับปรุงลําน้ําเพื่อการระบายน้ําและเก็บกักน้ําไวใชในฤดูแลง เปนตน โดยมีโครงการระดับทองถิ่นมีจํานวนรวม
ทั้งสิ้น 3,672 โครงการ งบประมาณจากการประเมินเบื้องตนรวม 12,842  ลานบาท  สรุปไดดังน้ี 
 

กรอบแผน จํานวนโครงการ 
งบประมาณ 
(ลานบาท) 

1.การจัดหาพัฒนาแหลงนํ้าและบรรเทาภยั
แลง 

2,936 11,147.83 

2. การบรรเทาน้ําทวม 248 1,007.83 
3.การอนุรักษฟนฟูทรัพยากรน้ําและ
คุณภาพน้ํา 

354 647.94 

4. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 134 38.61 
รวม 3,672 12,842.22 

 
 จากแผนรวมในระดับตางๆ สามารถจัดกลุมโครงการในแผนรวมออกเปนแผนดานตางๆ ตาม
ยุทธศาสตรการแกไขปญหา 4 แผน ประกอบดวย 
 - แผนการจัดหาพัฒนาแหลงนํ้าและบรรเทาภัยแลง 
 - แผนการบรรเทาน้ําทวม 
 - แผนการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรน้ําและคุณภาพน้ํา 
 - แผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 
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• ลําดับความรุนแรงของปญหา 
 

 การจัดลําดับความรุนแรงของปญหาในลุมนํ้ายม เพ่ือเปนการกําหนดปญหาของลุมนํ้าและนําไปสู
การพิจารณาโครงการใหสอดคลองกับยุทธศาสตรและมาตรการตางๆ สําหรับใชในการจัดทําแผนปฏิบัติการใน
แตละลุมนํ้าสาขา ซ่ึงในการกําหนดลําดับความรุนแรงของปญหา ไดมีพิจารณาจากผลการวิเคราะหความรุนแรง
ของปญหาตามรายละเอียดของแตละลุมนํ้าสาขา โดยแสดงอยูในรูปของการกําหนดยุทธศาสตรในการแกไข
ปญหาในตารางที่ 7-1  
 

ตารางที ่ 7-1 
ระดับของแผนยุทธศาสตรที่ใชในการพิจารณาจัดทําแผนปฏิบตัิการลุมน้ํายม 

 
ยุทธศาสตร 

ลุมน้ําสาขา 

การจัดหา
พัฒนาแหลง

นํ้าและ
บรรเทาภัย

แลง 

การบรรเทา 
นํ้าทวม 

การอนุรักษฟนฟู
ทรัพยากรน้ํา 
และคุณภาพน้ํา 

การบริหาร
จัดการ 

ทรัพยากรน้ํา 

แมนํ้ายมตอนบน • • O • 
แมนํ้าควร • • O • 
นํ้าป • • O • 
แมนํ้างาว • • O • 
แมนํ้ายมตอนกลาง • • O • 
นํ้าแมคํามี • • O • 
นํ้าแมตา • • O • 
หวยแมสิน • • O • 
นํ้าแมมอก O O O O 
นํ้าแมรําพัน • • O • 
แมนํ้ายมตอนลาง • • • • 
 • ยุทธศาสตรหลัก (ตองดําเนินการกอนเปนลําดับตนๆ เพราะสามารถชวยแกปญหาการจัดการ

นํ้าไดอยางรวดเร็ว) 
 

 O ยุทธศาสตรรอง (ดําเนินการเมื่อยุทธศาสตรหลัก ไดดําเนินการเสร็จแลว)  
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8. โครงการพัฒนาแหลงนํ้าและบรรเทาอุทกภัยในระดับลุมน้าํที่มีศักยภาพ 
 
 สภาพปญหาในลุมนํ้ายม ซ่ึงปญหาดานภัยแลงและอุทกภัยเปนปญหาหลักของลุมนํ้า การพิจารณา
วางโครงการที่มีศักยภาพในการแกไขปญหาลุมนํ้ายมทั้งระบบลุมนํ้า ประกอบดวย 
 

• พื้นที่ลุมนํ้ายมตอนบนและลํานํ้าสาขา (พ้ืนที่ลุมนํ้ายมในเขตจังหวัดพะเยา จังหวัดนาน จังหวัด
ลําปาง และจังหวัดแพร เหนืออําเภอวังชิ้น) 

 - เพ่ิมเติมแหลงเก็บกักน้ําและปริมาณน้ําตนทุนโดยการวางโครงการอางเก็บนํ้าขนาดใหญ-กลาง 

ในตําแหนงที่เหมาะสม ไมมีผลกระทบตอพ้ืนที่ชั้นคุณภาพลุมนํ้า 1A, 1B และ 2 และมีความ
ตองการใชนํ้าดานทายน้ํา 

 - พิจารณาแนวทางการผันนํ้าสวนเกินในชวงฤดูฝนไปเก็บไวที่อางเก็บนํ้าสิริกิติ์ในลุมนํ้านานและ
นํากลับมาใชในพ้ืนที่ลุมนํ้ายมตอนลางในชวงฤดูแลง (ผันน้ําจากลุมนํ้าตอนบนเนื่องจากมี
ระดับสูงกวาอางเก็บนํ้าสิริกิติ ์จึงสามารถผันนํ้าโดยแรงโนมถวงได) 

 

• พื้นที่ลุมน้ํายมตอนกลางและลํานํ้าสาขา (พ้ืนที่ลุมนํ้ายมในเขตจังหวัดแพร จากอําเภอวังชิ้น 

และจังหวัดสุโขทัย) 
 - เพ่ิมเติมแหลงเก็บกักน้ําและปริมาณน้ําตนทุนโดยการวางโครงการอางเก็บนํ้าขนาดกลาง ใน

ตําแหนงที่เหมาะสม ไมมีผลกระทบตอพ้ืนที่ชั้นคุณภาพลุมนํ้า 1A, 1B และ 2 และมีความ
ตองการใชนํ้าดานทายน้ํา 

 - เพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ําของแมนํ้ายมสายหลัก พรอมกับอาคารบังคับนํ้า ควบคุมการ
ระบายน้ําในปริมาณและเวลาที่เหมาะสม เพ่ือไมใหเกิดผลกระทบกับพ้ืนที่ตอนลางมากขึ้น
กวาเดิม และใชประโยชนจากคลองระบายน้ําสายตางๆ ในการเก็บกักและสงน้ําใหกับพ้ืนที่
เกษตรกรรมในบริเวณใกลเคียง 

 

• พื้นที่ลุมน้ํายมตอนลาง (พ้ืนที่ลุมนํ้ายมในเขตจังหวัดกําแพงเพชร จังหวัดพิจิตรและจังหวัด
พิษณุโลก) 

 - พัฒนาระบบสงนํ้าและกระจายน้ํา 
 - พัฒนาโครงการแกมลิง เพ่ือบรรเทาอุทกภัยและเปนแหลงนํ้าสําหรับการเกษตรกรรมในชวงฤดู

แลง 
 - กําหนดมาตรการ สนับสนุนและสงเสริมอาชีพ การดํารงชีวิตและการใชประโยชนที่ดินให

เหมาะสม 
 - การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํารวมกับลุมนํ้าขางเคียง 
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 ในการวางแผนทางเลือกการพัฒนาลุมนํ้าของกรมทรัพยากรน้ํา ไดมีขอเสนอโครงการที่มีศักยภาพ
ในการแกไขปญหาเปนระบบลุมนํ้า โดยโครงการที่มีศักยภาพที่สําคัญประกอบดวย 
 

 (1) โครงการพัฒนาแหลงน้ําขนาดกลาง ประเภทอางเก็บนํ้าและระบบสงน้ํา ตามแผนของกรม
ชลประทาน 

 (2) โครงการอางเก็บนํ้าขนาดกลางที่เสนอเพิ่มโดยทองถิ่นและบริษัทที่ปรึกษา 
 (3) โครงการผันนํ้ายม-สิริกิติ์ 
 (4) โครงการเขื่อนแกงเสือเตน 
 (5) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ําในพื้นที่ลุมนํ้ายมตอนลาง 
 (6) โครงการแกมลิง 
 (7) โครงการระบบเครือขายน้ํา 
 (8) โครงการปรับปรุงแมนํ้ายมและกอสรางปรับปรุงอาคารทดน้ํา/เก็บกักน้ําในแมนํ้ายม 
 (9) โครงการจัดหาแหลงนํ้าและจัดสรางระบบประปาสําหรับอุปโภค-บริโภค 
 (10) โครงการปองกันนํ้าทวมเขตชุมชนตามแนวริมแมนํ้ายม 
 
 นอกจาก 10 โครงการดังกลาวขางตนแลว ยังมีโครงการขนาดเล็กในระดับทองถิ่นที่สามารถเสริม
การแกไขปญหาของโครงการระดับลุมนํ้า รวมถึงโครงการอนุรักษฟนฟูตนน้ําลําธารที่สามารถชวยลดการ
ตกตะกอนในแหลงนํ้า และโครงการติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อพยากรณและเตือนภัยนํ้าหลากที่สามารถลดความ
รุนแรงของปญหาจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นเปนประจําได 
 องคประกอบและลักษณะโครงการตางๆ ในการแกไขปญหาดานภัยแลงและน้ําทวม เปนการพัฒนาที่
สามารถชวยสงเสริมกันและกันในการแกไขปญหาดานตางๆ ในลุมนํ้าใหดีขึ้นและสามารถบริหารจัดการน้ําใน
ลุมนํ้าใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น   
 

 (1) แผนรวมในระดับลุมน้ํา 
  แผนรวมของโครงการระดับลุมนํ้าในพื้นที่ลุมนํ้ายม มีทั้งมาตรการไมใชสิ่งกอสรางและมาตรการ
ใชสิ่งกอสราง ซ่ึงในการดําเนินการตามแผนรวมระดับลุมนํ้าในระยะ 20 ป งบประมาณในการประเมินเบื้องตน
ประมาณ 57,145.11 ลานบาท โดยมีจํานวนโครงการในแตละแผนตามมาตรการตางๆ สรุปไดดังตารางที่ 10-1 
 

 (2) แผนรวมในระดับทองถิ่น 
  สําหรับแผนรวมระดับทองถิ่น เปนการรวบรวมโครงการจากความตองการของประชาชนในลุม
นํ้าเพื่อแกไขหรือบรรเทาปญหาทรัพยากรน้ํา โดยทางกรมทรัพยากรน้ําไดรวบรวมจากผูแทนผูใชนํ้า 

คณะทํางานระดับตําบล/อําเภอในลุมนํ้า ซ่ึงมีทั้งโครงการพัฒนาแหลงนํ้าขนาดเล็กประเภทฝายทดน้ํา ขุดสระ
เก็บนํ้า ประตูระบายน้ํา เพ่ือแกไขปญหาการขาดแคลนน้ําเพื่อการเกษตร การเจาะบอนํ้าบาดาลและพัฒนา
ระบบประปาชนบท การขุดลอกปรับปรุงลําน้ําเพื่อการระบายน้ําและเก็บกักน้ําไวใชในฤดูแลง เปนตน โดย
โครงการระดับทองถิ่นมีจํานวนรวมทั้งสิ้น 3,672 โครงการ งบประมาณจากการประเมินเบื้องตนรวม 12,842  

ลานบาท  สรุปไดดังตารางที่10-2 
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9. เปาหมายของแผนรวม 
 

 การดําเนินงานพัฒนาตามโครงการและแผนงานในแผนรวมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในพื้นที่ลุมนํ้า
ยม มีเปาหมายของแผนแตละดานดังน้ี 
 

9.1 แผนการจัดหาพัฒนาแหลงนํ้าและบรรเทาภัยแลง 
   

• ปริมาณความตองการนํ้า 
 จากการศึกษาของกรมทรัพยากรน้ํา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเร่ือง “โครงการ
จัดทําแผนรวมการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าในพื้นที่ลุมนํ้ายม” ป พ.ศ. 2548 ไดมีการศึกษาในรายละเอียด
ดานปริมาณความตองการใชนํ้าในลุมนํ้ายม ซ่ึงประกอบดวยความตองการใชนํ้าเพื่อการเกษตรกรรมในเขต
พ้ืนที่ชลประทานและนอกเขตพื้นที่ชลประทาน ความตองการใชนํ้าเพื่อการอุปโภค-บริโภค รวมดานการ
ทองเที่ยวและความตองการใชนํ้าเพื่อการอุตสาหกรรม พบวาในสภาพปจจุบันตลอด ทั้งพ้ืนที่ลุมนํ้ายมมีความ
ตองการใชนํ้ารวมทุกกิจกรรม 3,001.93 ลานลูกบาศกเมตรตอป โดยเปนความตองการน้ําเพื่อการเกษตรกรรม
ในเขตพ้ืนที่ชลประทานสูงสุดถึง 1,675.97 ลานลูกบาศกเมตรตอป (รอยละ 55.8) และสภาพอนาคตเมื่อมีการ
พัฒนาโครงการชลประทานเพิ่มขึ้น รวมถึงมีจํานวนประชากรและโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น พบวาความ
ตองการใชน้ําในลุมนํ้ายมจะเพิ่มขึ้นเปน 3,984.42 ลานลูกบาศกเมตรตอป โดยปริมาณความตองการน้ําเพื่อ
การเกษตรกรรมในเขตพื้นที่ชลประทานยังคงมีปริมาณความตองการน้ําสูงสุดคือ 2,820.23 ลานลูกบาศกเมตร
ตอป (รอยละ 70.8)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หมายเหตุ  :  1/ ความตองการน้ําเพ่ือการเกษตรนอกเขตชลประทาน พิจารณาเฉพาะพื้นที่การเกษตรนอกเขตชลประทานที่อยูริมลําน้ํา
สายตาง ๆ ในระยะ 500-1,000 เมตร ที่มีศักยภาพการนําน้ําจากลําน้ําไปใชเพ่ือการเกษตร 

สรุปความตองการใชน้ําทุกกิจกรรมในแตละลุมน้ําสาขาของลุมน้ํายม
หนวย : ลาน ลบ.ม./ป  

ลุมน้ําสาขา ความตองการน้ํา ความตองการน้ํา 1/ ความตองการน้ํา ความตองการน้ํา ความตองการน้ํา รวมปริมาณความ

เพื่อการเกษตร เพื่อการเกษตร เพื่อการ เพื่อการ เพื่อรักษา ตองการน้ํา

ในเขตชลประทาน นอกเขตชลประทาน อุปโภค-บริโภค อุตสาหกรรม ระบบนเิวศทายน้ํา ท้ังหมด
ปจจุบนั อนาคต ปจจุบนั อนาคต ปจจุบนั อนาคต ปจจุบนั อนาคต ปจจุบนั อนาคต ปจจุบนั อนาคต

แมน้ํายมตอนบน 69.83       110.30     12.96      10.79      2.04       2.24       0.08       0.11       39.91     39.91     124.81     163.35     

แมน้ําควร 17.32       23.71       4.65        2.50        0.61       0.72       0.10       0.15       18.16     18.16     40.84      45.24      

น้ําป 19.11       81.70       17.21      10.65      0.48       0.54       0.05       0.08       8.54       8.54       45.40      101.51     

แมน้ํางาว 13.93       76.09       21.55      14.62      1.44       1.52       0.93       1.38       45.66     45.66     83.51      139.26     

แมน้ํายมตอนกลาง 435.13     550.81     43.45      5.80        7.99       8.91       10.40     15.44     43.29     43.29     540.26     624.25     

น้ําแมคํามี 35.96       48.48       12.90      5.49        0.83       0.88       0.17       0.25       5.70       5.70       55.55      60.79      

น้ําแมตา 20.91       41.10       4.12        2.40        0.22       0.23       0.02       0.03       13.27     13.27     38.54      57.03      

หวยแมสิน 5.68         19.99       6.88        1.94        0.14       0.16       7.04       10.44     8.83       8.83       28.56      41.36      

น้ําแมมอก 99.15       128.58     27.67      22.30      2.08       2.57       0.83       1.23       5.81       5.81       135.55     160.49     

น้ําแมรําพัน 1.62         16.11       27.49      22.42      0.91       1.16       0.22       0.32       2.71       2.71       32.94      42.72      

แมน้ํายมตอนลาง 957.33     1,723.36  743.93    615.72    34.13     38.66     62.22     92.32     78.37     78.37     1,875.98  2,548.43  

1,675.97  2,820.23  922.82    714.64    50.87     57.59     82.04     121.73   270.24   270.24   3,001.93  3,984.42  รวมลุมน้ํายม
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  แผนการจัดหาพัฒนาแหลงนํ้าและบรรเทาภัยแลง  มีเปาหมายประกอบดวย 
 

 (1) การพัฒนาระบบประปาใหหมูบานในลุมนํ้ามีนํ้าสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคอยางเพียงพอ
และทั่วถึง โดยการพัฒนาและปรับปรุงระบบประปาหมูบานจํานวน 258 แหง ตามแผนโครงการระดับทองถิ่น 
 (2) การพัฒนาแหลงนํ้าตนทุนและระบบชลประทานเพิ่มเติม โดยไมมีผลกระทบตอการใชนํ้าใน
พ้ืนที่ตอนลาง โดยจะมีความจุของอางเก็บนํ้าเพิ่มขึ้น 1,805 ลานลูกบาศกเมตร (กรณีมีโครงการเขื่อนแกงเสือ
เตน) และเปลี่ยนพ้ืนที่เกษตรน้ําฝนเปนพ้ืนที่ชลประทานอีก 860,000 ไร รวมทั้งมีปริมาณน้ําเพียงพอสําหรับ
กิจกรรมอ่ืนๆ เชน อุปโภคบริโภค อุตสาหกรรม การทองเที่ยว รวมทั้งพ้ืนที่ชลประทานเดิม 
 (3) การผันนํ้าในลุมนํ้ายมไปเก็บไวในอางเก็บน้ําสิริกิติ์ในฤดูฝน จะสามารถนํากลับมาใชในพ้ืนที่
ลุมนํ้าตอนลางในชวงฤดูแลงไดในปริมาณ 400 ลานลูกบาศกเมตร 
 (4) องคกร ผูนําชุมชนและประชาชนในพื้นที่ลุมนํ้า มีความรูความเขาใจถึงสภาพปญหาและแนว
ทางการแกไข มีการใชนํ้าอยางประหยัด มีประสิทธิภาพและสามารถพึ่งพาตนเองได มีการแกไขปญหาภัยแลง
เฉพาะที่โดยโครงการระดับทองถิ่น 
 (5) การพัฒนาอางเก็บนํ้าในพื้นที่ตนนํ้าและตามลําน้ําสาขา นอกจากจะแกไขปญหาขาดแคลนน้ําใน
พ้ืนที่ลุมนํ้าสาขาของตนเองแลว ตองมีปริมาณน้ําปลอยลงมาดานทายน้ําลงลุมนํ้าเจาพระยาไมนอยกวาปริมาณ
นํ้าที่ใชในการรักษาระบบนิเวศทายน้ํา และหากสามารถบริหารจัดการโดยปรับลดปริมาณพื้นที่ชลประทานตาม
ศักยภาพของปริมาณน้ําตนทุนและกําหนดปริมาณน้ําทาดานทายน้ําฤดูแลงเพ่ิมขึ้นไมนอยกวารอยละ 20 ของ
ความจุของอางเก็บนํ้าศักยภาพที่เพ่ิมขึ้น จะทําใหยังมีปริมาณน้ําสวนหนึ่งปลอยลงมาทางดานทายน้ําเพิ่มเติม
ในฤดูแลงมากกวาในปจจุบัน และจะปลอยลงลุมนํ้าเจาพระยาตอนลางในฤดูแลงมากกวาในปจจุบัน 361 ลาน 
ลูกบาศกเมตรตอป 
 
 9.2 แผนการบรรเทาน้ําทวม   
 

 แผนการบรรเทาน้ําทวม  มีเปาหมายประกอบดวย 
 (1) การพัฒนาอางเก็บนํ้าขนาดกลางตามลุมนํ้าสาขา สามารถลดอัตราการไหลสูงสุดของน้ําหลากใน
  ลุมนํ้าสาขาตางๆ เม่ือเปรียบเทียบกับรอบปการเกิดซ้ํา 25 ป ไดตั้งแตรอยละ 4 ถึงรอยละ 36
  และลดอัตราการไหลสูงสุดของน้ําหลากที่จังหวัดแพรไดรอยละ 13.3 และที่จังหวัดสุโขทัยได 
  รอยละ 4.4 
 (2) การพัฒนาอางเก็บนํ้าแกงเสือเตน สามารถปองกันน้ําทวมที่จังหวัดแพรไดที่รอบปการเกิดซ้ํา 
  25 ป และที่จังหวัดสุโขทัยที่รอบปการเกิดซ้ํา 2 ป 
 (3) มีระบบพยากรณและเตือนภัยนํ้าทวมที่มีประสิทธิภาพและแมนยํา ประชาชนสามารถทราบ 
  เหตุการณนํ้าทวมกอนลวงหนาและทันเวลา สามารถบริหารจัดการน้ําหลากไดอยางมี  
  ประสิทธิภาพทั้งระบบลุมนํ้า 
 (4) มีแผนการปองกันแกไขปญหาน้ําทวมอยางเปนระบบ 
 (5) ทองถิ่นมีสวนรวมในการแกไขปญหาน้ําทวม 
 (6) มีโครงการระดับทองถิ่นแกไขปญหาเฉพาะที่ ตามความตองการของทองถิ่น 
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 9.3 แผนการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรน้ําและคุณภาพน้ํา   

 แผนการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรน้ําและคุณภาพน้ํา  มีเปาหมายประกอบดวย 

 (1) ฟนฟูสภาพปาเสื่อมโทรมในเขตอนุรักษ 117,000 ไร 
 (2) ชุมชนมีสวนรวมในการอนุรักษปาตนนํ้าและใชประโยชนจากปาอยางเหมาะสม 
 (3) ลดการชะลางพังทลายของดินในบริเวณพื้นที่ดอน และลดความเสียหายจากแผนดินถลม 
 (4) มีระบบเตือนภัยลวงหนา (Early Warning) สําหรับแผนดินถลมโดยทองถิ่นมีสวนรวม 
 (5) ประชาชนตระหนักถึงความสําคัญของการอนุรักษปา 
 (6) คุณภาพน้ําในลําน้ําสายหลักและลําน้ําสาขามีคุณภาพดีขึ้น เน่ืองจากการเพิ่มประสิทธิภาพ      
             นํ้าทาในฤดูแลงจากอางเก็บนํ้าขนาดกลาง-ขนาดใหญ 
 (7) การจัดการน้ําเสียจากแหลงชุมชน โดยการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียเพ่ิมเติมที่เทศบาลเมืองแพร 
  เทศบาลตําบลรองกวาง เทศบาลตําบลเดนชัย เทศบาลตําบลวังชิ้น จังหวัดแพร เทศบาลตําบล
  ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย และเทศบาลตําบลพรานกระตาย จังหวัดกําแพงเพชร 
 (8) ชุมชนมีสวนรวมในการเฝาระวัง ปองกันและการรักษาคุณภาพน้ําจากน้ําเสียที่มีแหลงกําเนิด
  จากอุตสาหกรรม ชุมชน และเกษตรกรรม 
 (9) ลดปริมาณการใชสารเคมีเพ่ือการเกษตร 
 
 9.4 แผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา   
 

 แผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา  มีเปาหมายประกอบดวย 
 (1) มีการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการตางๆ ทั้งในดานการอุปโภคบรโิภค การชลประทาน และ
  บรรเทาน้ําทวม รวมทั้งการปรับปรุงฟนฟูแหลงนํ้าธรรมชาติและที่สรางขึ้น 
 (2) มีการวางแผนการใชนํ้าและการบริหารจัดการน้ําอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีแบบจําลอง  
  คณิตศาสตรบริหารจัดการน้ําทั้งระบบลุมนํ้า และทองถิ่นมีสวนรวม 
 (3) ลดปญหาความขัดแยงดานการใชทรัพยากรน้ํา 
 (4) ทองถิ่นมีสวนรวมในการวางแผนการพัฒนา โดยมีระบบฐานขอมูลที่จัดทําขึ้นในโครงการเปน
  เครื่องมือ 
 (5) เสริมสรางความรู ความเขาใจ และความแข็งแรงขององคกรในการบริหารจัดการน้ํา 
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10. แผนปฏิบัติการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 
 

 10.1 แนวคิดและหลักเกณฑในการจดัทําแผนปฏบิัติการ 
 

 การจัดทําแผนปฏิบัติการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ไดกําหนดกรอบของแผนปฏิบัติในชวง
ระยะเวลา 20 ป โดยเริ่มจากป พ.ศ.2550 – พ.ศ.2569 โดยแบงแผนปฏิบัติการออกเปน 4 ระยะ ประกอบดวย 
 (1) แผนระยะสั้น           1-5 ป (พ.ศ.2550-พ.ศ.2554) 
 (2) แผนระยะกลาง   6-10 ป (พ.ศ.2555-พ.ศ.2559) 
 (3) แผนระยะยาว (ระยะที่ 1)       11-15 ป (พ.ศ.2560-พ.ศ.2564) 
 (4) แผนระยะยาว (ระยะที่ 2) 1      6-20 ป (พ.ศ.2565-พ.ศ.2569) 
 

 โดยมีหลักเกณฑในการพิจารณาการจัดโครงการเขาแผนปฏิบัติการในระยะตางๆ ดังน้ี 
 (1) จัดลําดับความสําคัญของโครงการ โดยพิจารณาถึงความพรอมของโครงการและคํานึงถึงดาน
  วิศวกรรม ผลกระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอม รวมทั้งดานเศรษฐศาสตร 
 (2) พิจารณาความสอดคลองของการพัฒนาโครงการกับความเรงดวนและความรุนแรงของปญหา 
  โดยพิจารณาความตองการของทองถิ่นและประชาชนในพื้นที่ประกอบ 
 (3) กรณีที่หนวยงานตางๆ มีการจัดระยะการพัฒนาโครงการไวแลว จะปรับแผนตามหนวยงาน  
  น้ันๆ ทั้งน้ีจะพิจารณาถึงความสอดคลองกับความเรงดวนของปญหาดวย   
 (4) โครงการตามมาตรการไมใชสิ่งกอสราง จะวางแผนใหดําเนินการในระยะ 5 ปแรกทั้งหมด   
  ยกเวนโครงการที่มีระยะเวลามากกวา 5 ป จะจัดระยะเวลาตอเน่ืองไป 
 (5) พิจารณาการกระจายตัวของงบประมาณ 
 
 10.2 งบประมาณดานทรัพยากรน้ํา 
 

 ในการจัดทํางบประมาณดานทรัพยากรน้ําไดจัดทําตามกรอบแผนทรัพยากรน้ําเพื่อจัดสรรงบประมาณ
ตามนโยบายน้ําแหงชาติ โดยแบงเปนดานตาง ๆ ดังน้ี 
 (1) ดานการบริหารจัดการ  ประกอบดวยแผนงานตางๆ ดังน้ี 
  - แผนงานปรับปรุงกฎหมายและองคกร 
  -  แผนงานดานนโยบายและการวางแผน 
  -  แผนงานการติดตามและประเมินผล 

- แผนงานการสงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวม 
- แผนงานการพัฒนาบุคลากร การเสริมสรางองคความรูดานการจัดการและปลูกฝง 

      จิตสํานกึ 
- แผนงานมาตรการดานเศรษฐศาสตร 

 (2) ดานการจัดหาและพัฒนา  ประกอบดวย แผนงานตางๆ ดังน้ี 
  - แผนงานพัฒนาแหลงนํ้า เชื่อมโยงแหลงนํ้าและระบบกระจายน้ํา 
  - แผนงานปองกันอุทกภัยและภัยแลง 
  - แผนงานการใชนํ้าระหวางประเทศ 
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 (3) ดานการเพิ่มประสิทธิภาพการใชนํ้า  ประกอบดวย แผนงานตางๆ ดังน้ี 
  - แผนงานปรับปรุงและบํารุงรักษา 
  - แผนงานดานสิ่งแวดลอม 
  - แผนงานการจัดการและอนุรักษพ้ืนที่ตนนํ้าและพื้นที่ชุมนํ้า 
 
 10.3 แผนปฏิบัติการแกไขปญหาน้ําอยางเปนระบบในลุมน้ํายม 
 

  1) หลักเกณฑในการจัดลําดับความสําคัญโครงการ 
  ในการจัดทําแผนปฏิบัติการแกไขปญหาดานน้ํา หนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของไดรวบ รวมขอมูล
แผนงานโครงการประเภทตางๆ ที่มีศักยภาพในการแกไขปญหาที่เกี่ยวของกับนํ้าทั้งหมด ของทุกหนวยงานที่
เกี่ยวของ มาพิจารณาประกอบการจัดทําแผน  แตเน่ืองจากขอจํากัดในดานการจัดสรรงบประมาณรายปของ
ประเทศ จึงจําเปนตองมีการจัดลําดับความสําคัญโครงการ เพ่ือคัดเลือกโครงการที่มีความสําคัญในลําดับสูง
บรรจุในแผนปฏิบัติการแกไขปญหาดานน้ําภายในระยะปพ.ศ.2549 – ปพ.ศ.2552  โดยในการคัดเลือกได
กําหนดหลักเกณฑ ดังน้ี 

(1) ระดับความตองการโครงการในระดับทองถิ่น พิจารณาถึงความเดือดรอนของราษฎร ซ่ึง
สามารถประเมินระดับไดจากสภาพการขาดแคลนน้ําของแตละหมูบาน โดยในสวนของการ
ขาดแคลนน้ําเพื่อการอุปโภค-บริโภค ไดกําหนดใหมีลําดับความสําคัญเปนอันดับแรก สวน
การขาดแคลนน้ําเพื่อการเพาะปลูกจะพิจารณาถึงระดับความรุนแรงตามลักษณะการขาด
แคลนน้ํา 

(2) ระดับผลตอบแทนของโครงการ โดยพิจารณาถึงอัตราสวนปริมาณน้ําที่ใชประโยชนตอ
จํานวนครัวเรือนที่ไดรับประโยชน 

(3) ดานงบประมาณ (คาลงทุน) โดยพิจารณาจากอัตราสวนของคากอสรางโครงการตอ
ปริมาณน้ําใชประโยชน 

(4) ดานระยะเวลาในการดําเนินการกอสรางโครงการ โดยพิจารณาจากระยะเวลาโครงการแลว
เสร็จ 

(5) ดานความยั่งยืนของการใชนํ้า โดยพิจารณาจากภาพรวมความมั่นคงของปริมาณน้ํา การ
ใชนํ้า และประโยชนของโครงการ 
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  2) แผนปฏิบตัิการปพ.ศ.2549 – ปพ.ศ.2552 
   จากกรอบกลยุทธ และหลักเกณฑในการจัดลําดับความสําคัญโครงการภายในลุมนํ้า สามารถ
จัดทําแผนปฏิบัติการโครงการแกไขปญหาน้ําในลุมนํ้ายม ปพ.ศ. 2549 – ปพ.ศ.2552 ได ดังน้ี 
 

กลยุทธ 
 

จํานวน 
(โครงการ/

แหง) 

ปริมาณนํ้าเพิ่ม 
(ลาน ลูกบาศก

เมตร) 

พื้นที่
ชลประทาน
เพิ่ม (ไร) 

คาลงทุน 
(ลานบาท) 

การกระจายน้ําให
ทั่วถึงและเปนธรรม 

849 10.90 316,776 7,131.8 

การเพิ่มปริมาณน้ํา
ตนทุน 

177 198.50 315,158 6,450.6 

กลยุทธ 
 

จํานวน 
(โครงการ/

แหง) 

ปริมาณนํ้าเพิ่ม 
(ลาน ลูกบาศก

เมตร) 

พื้นที่ปาเพิ่ม 
(ไร) 

คาลงทุน 
(ลานบาท) 

การอนุรักษและฟนฟู
แหลงนํ้า 

15,188 90.36 51,050 1,664.5 

กลยุทธ 
 

จํานวน 
(โครงการ/

แหง) 

ชวยพื้นที่ชุมชน 
(ครัวเรือน) 

ชวยพื้นที่
เกษตร 

(ไร) 

คาลงทุน 
(ลานบาท) 

การบรรเทาอทุกภัย 94 - 42,000 2,197.6 
กลยุทธ 

 
จํานวน 

(โครงการ/
แหง) 

บําบัดนํ้าเสีย 
(แหง) 

ชวยพื้นที่
เกษตร(ไร) 

คาลงทุน 
(ลานบาท) 

การรักษาคุณภาพน้ํา 2 2 - 25.0 
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แผนปฏิบัติการแกไขปญหาน้ําอยางเปนระบบในจังหวัดลุมน้ํายม
จํานวน หนวยงาน

ที่มีอยู ที่มีอยู หนวย

1 การกระจายนํ้าใหทั่วถึงและเปนธรรม

1.1 การจัดหาน้ําประปาใหทุกหมูบาน แหง 6,340.00  1,952,365             ลาน ลบ.ม. ทส.

ก) ประปาผิวดิน แหง -           17.38                    ลาน ลบ.ม.

ข) ประปาบาดาล แหง 711          -                       ลาน ลบ.ม.

ค) น้ําบาดาลเพื่อการเกษตร แหง -           200.37                  ลาน ลบ.ม.

ง) น้ําบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค แหง 5,629       1,952,147             ลาน ลบ.ม.

1.2 การพัฒนาระบบชลประทาน แหง 158 646,098.00           ไร กษ

ก) โดยแรงโนมถวง แหง 51            449,110                ไร

ข) โดยระบบสูบน้ํา แหง 107          196,988                ไร

1.3 ระบบเติมน้ํา/ลําเลียงนํ้า กษ

ก) การผันน้ําขามลุมน้ํา โครงการ ลาน ลบ.ม.

ข) การเติมนํ้าระหวางแหลงน้ํา โครงการ ลาน ลบ.ม.

ค) การเติมนํ้าใหกับสระน้ํา แหง ลาน ลบ.ม.

2 การเพิ่มปริมาณนํ้าตนทุน

2.1 การพัฒนาแหลงเก็บกักนํ้า กษ

2.1.1 อางเก็บนํ้า ที่มีความจุ แหง 305          430.408                ลาน ลบ.ม.

ก)  มากกวา 100 ลาน ลบ.ม. แหง -           -                       ลาน ลบ.ม.

ข)  10 - 100 ลาน ลบ.ม. แหง 6              281.600                ลาน ลบ.ม.

ค)  1 - 10 ลาน ลบ.ม. แหง 41            103.602                ลาน ลบ.ม.

ง)  40,000 - 1 ลาน ลบ.ม. แหง 145          43.318                  ลาน ลบ.ม.

จ) นอยกวา  40,000 ลบ.ม. แหง 113          1.888                    ลาน ลบ.ม.

2.1.2 การเก็บนํ้าในลําน้ํา (ฝาย/ปตร.,ฯลฯ) แหง 207          97.990                  ลาน ลบ.ม.

2.2 การขุดลอกแหลงนํ้าเดิม แหง 611          2.88                      ลาน ลบ.ม. กษ

ก) อางเก็บนํ้า แหง ลาน ลบ.ม.

ข) ลําน้ํา  (ในเขต,นอกเขต) แหง 611          2.884                    ลาน ลบ.ม.

2.3 การปรับปรุงประสิทธิภาพโครงการ กษ

ก) เพิ่มพื้นที่ โครงการ ไร

ข) เพิ่มความจุ โครงการ

ค) เพิ่มประสิทธิภาพ(ไมเพิ่มพื้นที่และความจุ) โครงการ ลาน ลบ.ม.

ก) เพิ่มพื้นที่ โครงการ ไร

ข) เพิ่มความจุ โครงการ ลาน ลบ.ม.

ค) Upgrade ระบบสงนํ้า โครงการ ไร

2.4 การทําฝนหลวง ศูนยฯ ศูนย กษ

2.5 เตรียมความพรอม

2.5.1 คาศึกษา,สํารวจ,ออกแบบ แหง แหง

2.5.2 คาที่ดิน แหง แหง

3 การอนุรักษและฟนฟูแหลงน้ํา

3.1 การปลูกและฟนฟูปา ไร ไร ทส

3.2 การพัฒนาฝายตนน้ําลําธาร แหง ลาน ลบ.ม. ทส

3.3 การฟนฟูแหลงนํ้าธรรมชาติ แหง ลาน ลบ.ม. กษ,ทส,มท

3.4 สระเก็บนํ้าในไรนา(1,260  ลบ.ม.) แหง 2,174       5.984                    ลาน ลบ.ม.

4 การบรรเทาอุทกภัย

4.1 ใชสิ่งกอสราง กษ,ทส,มท

ก) พื้นท่ีชุมชนเมือง แหง ครัวเรือน

ข) พื้นท่ีเกษตรกรรม แหง -           -                       ไร

4.2 บริหารจัดการและระบบเตือนภัย แหง แหง กษ,ทส,มท

5 การเสริมสรางความปลอดภัยเข่ือน แหง -           -                       แหง

6 การจัดการน้ําระหวางประเทศ โครงการ ลบ.ม.

7 การรักษาคุณภาพนํ้า โครงการ ลบ.ม.

7.1 การปองกันน้ําเค็ม แหง ไร

7.2 การบําบัดนํ้าเสีย แหง -           -                       แหง

9,795      1,952,902        
463           1,063,496              

207           888,651                 

กลยุทธและแผนงาน ผลลัพธ

หนวย

รวมพื้นที่ชลประทานมีระบบสงน้ํา ไร

รวมพื้นที่ชลประทานไมมีระบบสงน้ํา ไร

รวม ลาน ลบ.ม.
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รายละเอียดแผนปฏิบตัิการเพื่อแกไขปญหาเรื่องนํ้า ปงบประมาณปพ.ศ.2549 – ปพ.ศ.2552 ของลุมนํ้ายม 
แสดงในตารางตอไปน้ี  

 
แผนปฏิบัติการแกไขปญหาน้ําอยางเปนระบบในจังหวัดลุมน้ํายม

งบประมาณ หนวยงาน

ท่ีมีอยู ป 2549-52 ป 2549-52 ที่มีอยู ป 2549-52 หนวย
ฤดูฝน ฤดูแลง

1 การกระจายน้ําใหทั่วถึงและเปนธรรม

1.1 การจัดหาน้ําประปาใหทุกหมูบาน ทส.

ก) เจาะบอบาดาล หมูบาน 423 423 103.3 6.2 ลาน ลบ.ม. -          -          -             

ข) ระบบประปา หมูบาน 321 321 708.9 4.7 ลาน ลบ.ม. -          -          -             

1.2 การพัฒนาระบบชลประทาน กษ

ก) โดยแรงโนมถวง แหง 51 64 4,432.1 449,110       220,950.0      ไร 220,950     132,570     

ข) โดยระบบสูบนํ้า แหง 107 41 1,887.5 196,988       95,826.0        ไร 95,826       57,496       

1.3 ระบบเติมนํ้า/ลําเลียงน้ํา กษ

ก) การผันน้ําขามลุมน้ํา โครงการ ลาน ลบ.ม.

ข) การเติมนํ้าระหวางแหลงน้ํา โครงการ ลาน ลบ.ม.

ค) การเติมนํ้าใหกับสระนํ้า แหง ลาน ลบ.ม.

2 การเพ่ิมปริมาณน้ําตนทุน

2.1 การพัฒนาแหลงเก็บกักน้ํา กษ

2.1.1 อางเก็บนํ้า ท่ีมีความจุ แหง ลาน ลบ.ม.

ก)  มากกวา 100  ลาน ลบ.ม แหง ลาน ลบ.ม.

ข)  10 - 100  ลาน ลบ.ม. แหง 6 9 3,140.9 281.600       150.1             ลาน ลบ.ม. 93,414 56,048       

ค)  1 - 10   ลาน ลบ.ม. แหง 41 12 697.4 103.602       33.0               ลาน ลบ.ม. 11,680 7,008         

ง)  40,000 - 1 ลาน  ลบ.ม. แหง 145 76 575.6 43.318         15.4               ลาน ลบ.ม. 51,504 30,902       

จ) นอยกวา  40,000  ลบ.ม. แหง 113 0 0.0 1.888           ลาน ลบ.ม. 0

2.1.2 การเก็บนํ้าในลําน้ํา (ฝาย/ปตร.,ฯลฯ) แหง 207 73 1,212.7 97.990         209.7             ลาน ลบ.ม. 158,560

2.2 การขุดลอกแหลงน้ําเดิม กษ

ก) อางเก็บนํ้า แหง ลาน ลบ.ม.

ข) ลําน้ํา  (ในเขต,นอกเขต) แหง 611 0 0.0 2.884           -                 ลาน ลบ.ม.

2.3 การปรับปรุงประสิทธิภาพโครงการ กษ

ก) เพ่ิมพ้ืนที่ โครงการ ไร

ข) เพ่ิมความจุ โครงการ ลาน ลบ.ม.

ค) Upgrade ระบบสงน้ํา โครงการ 7 824.0 -              44,000.0        ไร

2.4 การทําฝนหลวง ศูนยฯ ศูนย กษ

2.5 เตรียมความพรอม

2.5.1 คาศึกษา , สํารวจ , ออกแบบ แหง 3.0                 แหง

2.5.2 คาที่ดิน แหง แหง

3 การอนุรักษและฟนฟูแหลงน้ํา

3.1 การปลูกปา ไร 51,050 127.6 ไร ทส

3.2 การพัฒนาฝายตนน้ําลําธาร แหง 3,922 50.6 ลาน ลบ.ม. ทส

3.3 การฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ แหง 266 1,319.0 -              1.5                 ลาน ลบ.ม. กษ,ทส,มท

3.4 สระน้ําในไรนา  1,260 ลบ.ม. แหง 2,174 11,000 71.3 5.984           13.86 ลาน ลบ.ม.

3.5 การปลูกหญาแฝก ไร 300,000 96.0 75.0               ลาน ลบ.ม. กษ

4 การบรรเทาอุทกภัย

4.1 ใชส่ิงกอสราง แหง แหง กษ,ทส,มท

ก) พื้นที่ชุมชนเมือง แหง 3 796.90               ครัวเรือน

ข) พื้นที่เกษตรกรรม แหง -          41               1,390.74            -                42,000             ไร

4.2 บริหารจัดการและระบบเตือนภัย แหง 50 10.0 แหง กษ,ทส,มท

5 การเสริมสรางความปลอดภัยเขื่อน แหง 0 1 18.61                 -                1.00                 แหง

6 การจัดการนํ้าระหวางประเทศ โครงการ ลบ.ม.

7 การรักษาคุณภาพน้ํา โครงการ ลบ.ม.

7.1 การปองกันน้ําเค็ม แหง ไร

7.2 การบําบัดน้ําเสีย แหง 0 2 25.0 -              2.0                 แหง

17,488.1

14,179.5

198.50

473,374

158,560

44,000รวมพื้นที่ Upgrade ระบบชลประทาน ไร

กลยุทธและแผนงาน จํานวน ผลลัพธ พ้ืนท่ีชลประทาน(ไร)

หนวย
มีระบบสงน้ํา ไมมีระบบ

สงน้ํา

รวมพื้นที่ชลประทานมีระบบสงน้ํา

รวมคาลงทุนท้ังหมด ลานบาท

ไร

รวมพื้นที่ชลประทานไมมีระบบสงน้ํา ไร

(กรมชลประทาน : 1.2 + 1.3 + 2 + 4 +5) ลานบาท

รวมความจุ ลาน ลบ.ม.
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 10.4 ผลการจัดทําแผนปฏิบัติการ 
 

 การจัดทําแผนปฏิบัติการระดับลุมนํ้าประกอบดวย แผนงาน/โครงการระดับลุมนํ้าที่มีทั้งมาตรการใช
สิ่งกอสรางและมาตรการไมใชสิ่งกอสราง รวมทั้งแผนในระดับทองถิ่นตามกรอบแผนยุทธศาสตร 4 ดาน คือ 

แผนการจัดหาพัฒนาแหลงนํ้าและบรรเทาภัยแลง แผนการบรรเทาน้ําทวม แผนการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรน้ํา
และคุณภาพน้ํา และแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา สําหรับใหหนวยงานปฏิบัติที่เปนผูรับผิดชอบโครงการ
ไปดําเนินการ เพ่ือวางแผนจัดตั้งงบประมาณและกอสรางโครงการเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนรวมที่ไดวาง
ไว โดยสรุปแผนปฏิบัติการและงบประมาณทั้งระยะสั้น (1-5 ป) ระยะกลาง (6-10 ป) และระยะยาว (ระยะที่ 1 

และระยะที่ 2 ชวงปที่ 11-15 ป และ 16-20 ป) เปนเงินงบประมาณรวม 69,987.33 ลานบาท และกรณีไมรวม
โครงการเขื่อนแกงเสือเตน ใชงบประมาณรวม 61,707.33 ลานบาท ดังแสดงในตารางที ่  10-1 
 

ตารางที่ 10-1 
สรุปแผนปฏบิัติการและงบประมาณของโครงการฯ 

 
แผนปฏิบัติการ งบประมาณ (ลานบาท) 

 แผนระดับลุม
นํ้า 

แผนระดับ
ทองถิ่น 

รวม 

1) ระยะสั้น 5 ป 23,597.36 6,780.39 30,377.75 
2) ระยะกลาง 5-10 ป 15,777.01 2,128.97 17,905.98 
 (7,497.01) (2,128.97) (9,625.98) 
3) ระยะยาว (ระยะที่ 1) 10-
15 ป 

5,120.78 1,455.06 6,575.84 

4) ระยะยาว (ระยะที่ 2)  20 

ป 
12,649.96 2,477.80 15,127.76 

รวม 57,145.11 12,842.22 69,987.33 

(รวม) (48,865.11) (12,842.22) (61,707.3 ) 
หมายเหตุ  : * (           ) กรณีไมมีโครงการเขื่อนแกงเสือเตน 
 
 สวนการจัดแผนปฏิบัติการแยกตามกรอบงบประมาณทรัพยากรน้ํา 3 ดาน ไดแก ดานจัดหาและ
พัฒนา 54,386.90 ลานบาท ดานเพิ่มประสิทธิภาพ 14,969.14 ลานบาท และดานบริหารจัดการ 646.29 ลาน
บาท สรุปไวดังตารางที่ 10-2  
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ตารางที ่10-2 
สรุปงบประมาณของแผนปฏิบัติการ ตามกรอบงบประมาณทรพัยากรน้ํา 

 
 
11. องคกรบริหารจัดการองคกรบริหารจัดการนํ้า 
 

หนวยงานหลกัที่มีภารกิจเกี่ยวกับทรัพยากรน้ําโดยตรง ประกอบดวย 
 

(1) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ทส.) มีหนวยงานหลักที่ทําหนาที่เกี่ยวของกับ
ทรัพยากรน้ํา 2 หนวยงาน คือ กรมทรัพยากรน้ํา ทําหนาที่เสนอแนะนโยบาย แผนงาน/โครงการ
และมาตรการการพัฒนา อนุรักษฟนฟูกํากับดูแลและติดตามประเมินผลเกี่ยวกับทรัพยากรน้ํา และ 
กรมทรัพยากรน้ําบาดาล ทําหนาที่เสนอแนะนโยบายแผนงาน/โครงการ และมาตรการในการ
พัฒนาควบคุมและกํากับดูแลตรวจสอบและติดตามประเมินผลเกี่ยวกับทรัพยากรน้ําบาดาล รวมทั้ง
ออกใบอนุญาตประกอบกิจการน้ําบาดาลแกประชาชนและเอกชน 

 

(2) กระทรวงเกษตรและสหกรณ (กษ.) มีหนวยงานหลักที่ทําหนาที่เกี่ยวของกับทรัพยากรน้ํา 2 หนวย
งาน คือ กรมชลประทาน ทําหนาที่ในการกอสรางแหลงนํ้าและบริหารจัดการระบบน้ําใหแกผูใชนํ้า
โดยเนนเพ่ือการเกษตรกรรมเปนหลักและ กรมพัฒนาที่ดิน กอสรางและปรับปรุงแหลงนํ้าขนาด
เล็กเพื่อการเกษตรกรรมโดยรวมถึงการพัฒนาแหลงนํ้าในไรนาของเกษตรกรดวย 

 

(3) กระทรวงมหาดไทย (มท.) มีหนาที่เกี่ยวกับระบบน้ําประปาเพื่อการอุปโภคบริโภคและอุตสาหกรรม
โดยมีหนวยงานหลักที่เกี่ยวของ 3 หนวยงาน คือ การประปานครหลวง ทําหนาที่ในการจัดหา
แหลงนํ้าดิบ กอสรางโครงขายระบบประปาและใหบริการจํา-หนายน้ําประปาในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล การประปาสวนภูมิภาค (กปภ.)ทําหนาที่ในการจัดหาแหลงนํ้าดิบ กอสรางโครงขาย

หนวย : ลานบาท

ประเภท กรอบงบประมาณ 5 ป 10 ป 15 ป 20 ป รวม 20 ป

จัดหาและพัฒนา 14,718.00    14,865.21    5,053.48      11,190.65    45,827.34    
โครงการระดับลุมน้ํา บรหิารจัดการ 471.00         35.30           35.30           35.30           576.90         

เพิ่มประสิทธิภาพ 8,408.36      876.50         32.00           1,424.01      10,740.87    
รวม 1 23,597.36    15,777.01    5,120.78      12,649.96    57,145.11    

จัดหาและพัฒนา 4,672.70      1,426.01      1,141.48      1,319.37      8,559.56      
โครงการระดับทองถิ่น บรหิารจัดการ 67.15           2.24             -               -               69.39           

เพิ่มประสิทธิภาพ 2,040.54      700.72         313.58         1,158.43      4,213.27      
รวม 2 6,780.39      2,128.97      1,455.06      2,477.80      12,842.22    

จัดหาและพัฒนา 19,390.70    16,291.22    6,194.96      12,510.02    54,386.90    
รวมท้ังลุมนํ้า บรหิารจัดการ 538.15         37.54           35.30           35.30           646.29         

เพิ่มประสิทธิภาพ 10,448.90    1,577.22      345.58         2,582.44      14,954.14    
รวม 30,377.75    17,905.98    6,575.84      15,127.76    69,987.33    
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ระบบประปาและใหบริการจําหนายน้ําประปาในเขตภูมิภาค และใหสัมปทานเอกชนในการผลิต
นํ้าประปาเพื่อขายใหแก การประปาสวนภูมิภาค (กปภ.) และ องค กรปกครองสวนทองถิ่น ไดแก 
เทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล (อบต) ทําหนาที่ในการจัดหาแหลงนํ้าดิบและกอสรางระบบ
ประปาใหบริการแกประชาชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

 

(4) กระทรวงอุตสาหกรรม โดยการนิคมอุตสาหกรรม ทําหนาที่กอสรางระบบและใหบริการน้ําประปา
สําหรับโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม 

 

(5) กระทรวงพลังงาน โดย การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ) ทําหนาที่พัฒนาบํารุงรักษา 
และบริหารจัดการเขื่อน เพ่ือการผลิตไฟฟาพลังน้ําและจัดสรรน้ําจากเขื่อนเพ่ือการใชประโยชนอ่ืนๆ 

 

(6) ภาคเอกชน ปจจุบันมีบริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ําภาคตะวันออก จํากัด (East Water) ได
รับสัมปทานกอสรางโครงขายทอสงน้ํา และใหบริการจําหนายน้ําดิบแกภาคอุตสาหกรรม และการ
ประปาสวนภูมิภาคในพื้นที่อุตสาหกรรมชายฝงทะเลภาคตะวันออก นอกจากหนวยงานหลักที่ทํา
หนาที่จัดการน้ําโดยตรงแลว ยังมีหนวยงานอื่นที่มีบทบาทรวมเกี่ยวกับการจัดการน้ํา เชน กรม
อุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมการขนสงทางน้ํา
และพาณิชยนาวี เปนตน รวมเปนหนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดการน้ําของประเทศไทยทั้งสิ้น 30 
หนวยงาน ภายใต  10 กระทรวง 

 

• องคกรประสานการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าระดบัชาติและระดับลุมน้ํา 
หนวยงานหลักที่มีภารกิจเกี่ยวกับทรัพยากรน้ําโดยตรงดังกลาวขางตน จําแนกเปน 

1. หนวยงานที่มีหนาที่ในการกําหนดนโยบาย คือ กรมทรัพยากรน้ํา กรมทรัพยากรน้ําบาดาล 
และกรมชลประทาน  

2. หนวยงานที่ทําหนาที่พัฒนาแหลงเก็บกักน้ําและจัดสรรน้ํา คือ กรมชลประทานและ การไฟฟา
ฝายผลิตแหงประเทศไทย 

3. หนวยงานที่เปนผูจําหนายน้ํา คือ การประปานครหลวงและการประปาภูมิภาค  
 

ในขณะที่ผูใชนํ้า คือ ภาคประชาชนและภาคเอกชน ดังนั้นเพ่ือใหการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําเกิด
ความสมดุลและมีความเปนเอกภาพ จึงไดมีการกําหนดคณะกรรมการทรัพยากรน้ําในระดับชาติและระดับลุมนํ้า
ขึ้น เพ่ือเปนกลไกการบริหารจัดการน้ํา ทั้งในดานการกําหนดนโยบาย การวางแผนพัฒนาและแกไขปญหา
เกี่ยวกับนํ้าตางๆ รวมทั้งประสานการมีสวนรวมของหนวยงานและผูมีสวนเกี่ยวของ ดังน้ี 

 

(1)  คณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ จัดตั้งขึ้นโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา ดวยการ
บริหารทรัพยากรน้ําแหงชาติพ.ศ.2532 มีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรี
มอบหมายเปนประธาน มีหัวหนาสวนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวของ ผูแทนองคกรผูใชนํ้า 
องคกรพัฒนาเอกชน นักวิชาการและผูทรงคุณวุฒิ รวมเปนกรรมการ และกรมทรัพยากรน้ํา 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนเลขานุการ องคประกอบทั้งสิ้น 37 คน ทํา
หนาที่ในการกําหนดนโยบายและวางแผนการพัฒนา จัดสรรและควบคุมการใชนํ้าและการ         
อนุรักษนํ้า เพ่ือใหเกิดการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอยางมีเอกภาพ 
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(2)  คณะอนุกรรมการลุมนํ้า แตงตั้งโดยคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติองคประกอบ 
-  สวนราชการที่เกี่ยวของในพื้นที่ลุมนํ้าตามความจําเปนและเหมาะสม 
-  ผูใชนํ้าภาคเกษตร จังหวัดละ 1 คน 
-  ผูใชนํ้าภาคอุตสาหกรรม ธุรกิจ การทองเที่ยวและบริการ จังหวัดละ 1 คน 
-  องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อบจ. อบต. และเทศบาล) จังหวัดละ 1 คน 
-  สถาบันการศึกษา ผูทรงคุณวุฒิดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดละ 1 คน 
-  องคกรประชาชน หรือองคกรพัฒนาเอกชนดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

จังหวัดละ 1 คน 
 

บทบาทหนาที่หลัก 
-  เสนอความเห็นตอคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ เกี่ยวกับนโยบายแผนงาน 

โครงการ และแนวทางแกไขปญหาอุปสรรค 
-  จัดทําแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ประสานแผน จัดลําดับความสําคัญ 
-  กําหนดปริมาณการใชนํ้า จัดสรรน้ํา 
-  ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ 
-  ประนีประนอม ไกลเกลี่ยขอขัดแยง และแกไขปญหาเกี่ยวกับการดําเนินการบริหาร

จัดการทรัพยากรน้ํา 
-  พัฒนาและอนุรักษแหลงนํ้า ปองกันและแกไขปญหาการขาดแคลนน้ําปญหาน้ําทวม และ

คุณภาพน้ํา 
-  เผยแพรประชาสัมพันธ รับฟงความคิดเห็นและทําความเขาใจกับประชาชน 

 

 ปจจุบันกรมทรัพยากรน้ําไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการลุมนํ้าทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น 29 คณะ โดยมีบุคคล
ที่ไดรับการแตงตั้งเปนอนุกรรมการลุมนํ้า จํานวน 997 คน แบงไดเปน 

- ภาคราชการ 487 คน 
- องคกรปกครองสวนทองถิ่น 96 คน 
- องคกรหรือกลุมผูใชนํ้าภาคธุรกิจหรือภาคอุตสาหกรรม 92 คน 
- ภาคประชาชนหรือองคกรพัฒนาเอกชน 95 คน 
- สถาบันการศึกษาหรือผูทรงคุณวุฒิ 91 คน 
- ผูแทนเครือขายชนเผา 2 คน 

 

คณะอนุกรรมการลุ ม นํ้าทุกคณะ  ได มีการเลือกประธานและเลขานุการตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารทรัพยากรน้ําแหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซ่ึงประธานคณะอนุกรรมการ         
ลุมนํ้าเปนผูวาราชการจังหวัด 28 คณะ และเปนผูแทนจากภาคธุรกิจ 1 คณะ คือ คณะอนุกรรมการลุมนํ้า          
บางปะกง-ปราจีนบุรีและโตนเลสาบ 
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(3) คณะทํางานดานวิชาการ คือ กลุมบุคคลที่คณะอนุกรรมการลุมนํ้าไดแตงตั้งขึ้นมาเพื่อทําหนาที่
เฉพาะดาน อาจมาจากคณะอนุกรรมการลุมนํ้าหรือบุคคลอื่นที่เห็นวาเหมาะสม แตตองมีผูแทน
เกษตรกรระดับอําเภอเขามาเปนคณะทํางานแตละดานอําเภอละ 1 คน ปจจุบันมีการแตงตั้ง
คณะทํางานดานวิชาการ 3 คณะ คือ คณะทํางานดานแผนบูรณาการลุมนํ้า คณะทํางานดานข
อมูล และคณะทํางานดาน ประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน 

 

(4) คณะทํางานระดับจังหวัด อําเภอ ตําบล คือ ผูแทนจากหนวยราชการ กลุมผูใชนํ้าภาคสวน
ตางๆ ไดแก ภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การทองเที่ยว องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น สถาบันการศึกษา ผูทรงคุณวุฒิ องคกรพัฒนาเอกชน ที่ไดรับการคัดสรรและแต
งตั้งจากคณะอนุกรรมการลุมนํ้า ในจํานวนที่เหมาะสม มีหนาที่ในการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ
ทรัพยากรน้ําและ ทรัพยากรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เสนอความตองการแผนงาน/โครงการในการ
พัฒนา อนุรักษและฟนฟู  การแกไขปญหาอุทกภัยและคุณภาพน้ํา การประชาสัมพันธ เผย
แพรความรูขาวสาร การประนีประนอมไกลเกลี่ยขอขัดแยงในพื้นที่ลุมนํ้า 
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11. สรุป 
 

 จากการวิเคราะหการศึกษาของหนวยราชการที่รับผิดชอบในปตางๆ พอสรุปไดวา 
 

สภาพปจจุบัน 

• ปริมาณน้ําทาจุดทายน้ํามีประมาณ 3,656 ลานลูกบาศกเมตรตอป 

• ปริมาณน้ําเก็บกักสูงสุดในปจจุบัน    528 ลานลูกบาศกเมตร 

• ปริมาณความตองการน้ํา   4,544 ลานลูกบาศกเมตรตอป 
o ใชในเขตชลประทาน  1,676 ลานลูกบาศกเมตร 

• ความเสียหายจากสภาวะน้ําทวม 

• ป พ.ศ. 2538              3,432            ลานบาท 
o มีพายุ แกรี่  เฮเลนและเออวิ่ง 

• ป พ.ศ. 2539              2,112    ลานบาท 

• ป พ.ศ. 2545              1,404    ลานบาท 
 

แผนพัฒนาโครงการหลัก 

• โครงการอางเก็บนํ้าแกงเสือเตน (ตามการกําหนดของกรมชลประทาน) 
o เก็บนํ้า    1,175 ลานลูกบาศกเมตร 

• โครงการอางเก็บนํ้าขนาดกลาง 
o ตามแผนกรมชลประทาน 26 แหง 307 ลานลูกบาศกเมตร 
o แผนเพิ่มเติม 32 โครงการ  323 ลานลูกบาศกเมตร 

• โครงการผันนํ้ายม-สิริกิติ์ 
o อัตราการผันสูงสุด 35 ลูกบาศกเมตรตอวินาที หรือประมาณ 400 ลาน ลูกบาศกเมตรตอป (6 เดือน) 

• โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ําในพื้นที่ลุมนํ้ายมตอนลาง 

• โครงการแกมลิง (โครงการทะเลหลวง 6,000 ไร) 

• โครงการระบบเครือขายน้ํา – การผันน้ําจากเขื่อนภูมิผล 

• โครงการปรับปรุงแมนํ้ายมและกอสรางอาคารทดน้ํา/เก็บกักน้ําในแมนํ้ายม  
     (ยังตองมีการศึกษาในรายละเอียด) 

 
 
 



 
 

  
 
 

ภาคผนวกที่ 4 
 

สรุปรายงานการประชุม 
และ 

รายชื่อผูเขารวมประชุม 
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บันทึกชวยจาํ 
การประชุมคณะผูวจิัย โครงการ SEA : ลุมน้ํายม 

วันจันทร ที่  28  กุมภาพันธ  2548 
ณ หองประชุม 503    ชั้น 5   สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิ

 

    ********************************* 
 

ขอมูล / กิจกรรมในพื้นที ่
1. ติดตามขอมูลสถานการณลาสุดเกี่ยวกับการพัฒนาในลุมนํ้ายม เน่ืองจากมีโครงการตางๆจํานวนมาก             
ที่กําลังดําเนินการอยูตลอดเวลา รวมทั้งเรื่องของเอกสาร งานจัดจาง ที่ตองมีทีมลงไปเก็บขอมูลมารวบรวมไว 
2. โครงการฯ ควรจะเชื่อมตอกันอยางไรกับกับคณะอนุกรรมการลุมนํ้ายม ซ่ึงเปนจุดสําคัญอีกประการหนึ่ง            
ในวิธีบริหารที่กรมทรัพยากรน้ําอนุมานโดยตั้งอนุกรรมการลุมนํ้า โดยใหอนุกรรมการลุมนํ้าทําแผนการพัฒนา
ลุมนํ้า รวมทั้งแผนการกอสรางตางๆ  
 

โครงสรางคณะอนุกรรมการลุมนํ้ายม 
1. คณะอนุกรรมการลุมนํ้ายม 
 มีผูวาราชการจังหวัดแพร เปนประธาน  ซ่ึงประกอบดวย 6 จังหวัด คือ  จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร  
จังหวัดสุโขทัย   จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดพิจิตร และจังหวัดนครสวรรค   
2. คณะอนุกรรมการลุมนํ้ายมระดับจังหวัด  
 มีทั้งหมด 6 อนุกรรมการฯ มีโครงสรางประกอบดวยผูวาราชการจังหวัดแตละจังหวัดเปนประธาน และมีผูที่ 
เกี่ยวของเปนกรรมการ ประกอบดวย นายอําเภอ หนวยงานราชการในจังหวัด และผูแทนชาวบาน ประมาณ 8 คน รวม 
ทั้งหมด ประมาณ 34 คน - 42 คน 
3. คณะอนุกรรมการลุมนํ้ายมระดับอําเภอ 
4. คณะอนุกรรมการลุมนํ้ายมระดับตําบล 

 

กิจกรรมเชื่อมโยงในพื้นที ่
โครงการฯ สามารถเขาไปพูดคุย นําเสนอ ในการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ที่มีการประชุม

ประจําเดือนได  การนําเสนอเชน ถาไมสรางอยางนี้จะทําอะไร หรือ ถาทําแลวมีผลกระทบ เขาจะมีทางเลือก
อยางไร ในการลงพื้นที่น้ัน  โครงการฯ ตองจัดลําดับ ชวงเวลาและความเหมาะสมใหดี  

 

แผนการทํางานในพื้นที่ มี 2 แบบ 
1. ดูกระบวนการ โครงสราง เวทีในพ้ืนที่ แลวนําโครงการฯ เขาไป 
2. โครงการฯ ตั้งเวทเีฉพาะขึ้นมา แลวดึงกระบวนการในพื้นที่เขามา 

 

โครงสรางโครงการฯ 
1. ทีมวิชาการ  มี รศ.ดร.ทวีวงศ  ศรีบุรี 
2. ทีมสื่อ  ดร.พัฒนพงษ  จาติเกต ุ
3. ทีมพ้ืนที่  คุณหาญณรงค  เยาวเลิศ 
4. ทีมประสาน 
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ประเด็นหารือ 
 การกําหนดแผนการทํางาน เริ่มสัญญา 1 มกราคม 2546 ถึง 30 เมษายน 2549 รวมเวลา 16 เดือน  
ขอสังเกต 

-  พิจารณาจากงบประมาณ ระยะเวลา และสถานภาพนักวิจัยแลว ไมควรเนนดานการศึกษาขอมูล  
และสถานการณ ขอมูลลาสุดก็อยูที่หนวยงานตางๆ ฉะน้ันควรเนนการปะทะ  สังสรรค (inter action) กับ
คณะอนุกรรมการลุมนํ้ายมในระดับตางๆ  หนวยงานราชการที่เกี่ยวของ และชาวบาน โดยควรมองเรื่อง
กระบวนการ แนวคิด และประเด็นที่มากําหนดการตัดสินใจเปนหลัก  เพ่ือโยงการตัดสินใจ 

 

ภาระงานของทีมวิชาการ  
ทางเลือกการจัดการน้ําในลุมนํ้ายม ที่มี Option  แตละOption มีขอดี  มีผลกระทบอยางไรบาง ซ่ึงเราจะ

นํามาใชในกระบวนการ SEA  เพ่ือจะเอาขอมูลเหลานี้เขาไปในกระบวนการเวทีประชุมอนุกรรมการลุมนํ้ายม
ระดับจังหวัด หรือกาสรางเวทีของโครงการฯ เอง 

 

ภาระงานทีมพ้ืนที ่
1. การจัดทําขอมูล สถานการณ ความเคลื่อนไหวตางๆ ในพ้ืนที่ 
2. กิจกรรมและแผนในพื้นที่ 
3. การศึกษาขอมูลภาคสนาม เพ่ือความเขาใจที่ตรงกัน  

 นักวิจัยทุกทานตองลงพื้นที่ เพ่ือสํารวจ พูดคุยกับผูมีสวนได สวนเสียทั้งหมดในลุมนํ้ายม 6 จังหวัด  
 

สรุปการทํางาน 
1. สรุป สังเคราะห ทางเลือกการจัดการลุมนํ้าที่มีอยูกอนหนานี้ 
2. การทําสื่อเพ่ือการสื่อสาร 
3. อาศัยชองทาง และออกแบบการทํางานกับอนุกรรมการ SEA  
จากขอ 1-2 นําไปสูการเปดตัวโครงการ การจัดเวทีในพ้ืนที่  และการเก็บขอมูลในพื้นที่  ประกอบดวย

ทาทีของกลุมตางๆ โครงการพัฒนาในลุมนํ้า ความตองการของกลุมตางๆ ทางเลือกที่เขาคิดเอาไวมีอะไรบาง  
ในเบื้องตน ลงพ้ืนที่พบฝายเลขานกุารของคณะอนุกรรมการลุมนํ้ายม ดังน้ี  
1.  หนวยราชการที่รับผิดชอบเร่ืองน้ําโดยตรง 

 -  ผูอํานวยการสิ่งแวดลอมภาค 3 จังหวัดพิษณุโลก 
-  ทรัพยากรน้ําจังหวัด 
-  ทรัพยากรน้ําแหงชาต ิ

2.     เครือขายภาคประชาสังคมที่ทํางานเรื่องการมีสวนรวม / เรื่องน้ํา 
 

ขอมูลเพ่ิมเตมิประกอบการศึกษาวิจัย 
1. แผนลุมนํ้ายมของ กรมทรัพยากรน้ํา  
2. แผนงบประมาณของ คณะอนุกรรมการลุมนํ้ายม ป พ.ศ. 2548-2549  
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นัดลงพื้นที ่
ครั้งที่1  วันที่ 29-30 มีนาคม 2549  ทําความเขาใจกับชาวบาน ที่สะเอียบ จังหวัดแพร และจังหวัดพิษณุโลก 

(ทีมเล็ก) 
 ครั้งที่ 2 วันที่ 2-4 เมษายน 2549  (ทีมใหญ) 
 คุณหาญณรงค หัวหนาทีมพ้ืนที่จะลงไปสํารวจพื้นที่ตางๆ ทุกจังหวัดกอนนักวิจัยจะลงไป (อาจ
เปลี่ยนแปลงวันเวลา ตามความเหมาะสม) 

สําหรับเรื่องคาใชจาย ใหแตละทีมดูตามแผนงบประมาณของโครงการโดยแบงเปน 3 งวด  
 

นัดประชุมครัง้ตอไป 2/48  Learning course 
 วันศุกร ที่ 22 เมษายน 2548  เวลา 9.30-16.30 นาฬิกา เพ่ืออบรม Learning course  
ชวงเชา ทําความเขาใจโครงการพัฒนาทางเลือกการจัดการลุมนํ้า  
ชวงบาย เรื่อง SEA 
 

 

******************************************************** 
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รายชื่อผูเขารวมประชุม 
 
1. รศ.ดร.ทววีงศ  ศรีบุรี   สถาบันวิจัยสภาวะแวดลอม จุฬาฯ 
2. ทานผูหญิง ดร.สุธาวลัย  เสถียรไทย  สถาบันธรรมรฐั ฯ 
3.  อาจารยปาริชาต  ศวิะรักษ   นักวิชาการอสิระดานสังคม 
4. ดร.พัฒนพงศ  จาติเกต ุ   นักวิชาการดานสื่อสารมวลชน 
5. คุณหาญณรงค  เยาวเลิศ   มูลนิธคิุมครองสัตวปาและพรรณพืชฯ 
6. คุณบัณฑูร  เศรษฐศิโรตม   โครงการยุทธศาสตรนโยบายฐานทรัพยากร 

7. คุณศุภกิจ  นันทะวรการ   แผนงาน HPP-HIA    
8. คุณสุภาภรณ  วรพรรณ   แผนงาน HPP-HIA    
9. คุณอุษา  บุญญเลสนิรันดร   สถาบันธรรมรฐั ฯ 
10. ร.ท.หญิงจิตลดา  สุจิตน   สถาบันธรรมรฐั ฯ 
11. คุณปยนาถ  ประยูร    Media by friends group 
12. คุณหนูเพียร  แสนอินทร   Media by friends group 
13. คุณชนิศา  กลอมทอง   โครงการยุทธศาสตรนโยบายฐานทรัพยากร 
14. คุณจรัสพร  รักษาแกว     โครงการยุทธศาสตรนโยบายฐานทรัพยากร 
 
    ********************************* 
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แผนการดําเนินการ 
 

“--------------------------------มี.ค.------------------------เม.ย.-------------------------------” 
 
 
   แพร   1.ผอําเภอสวล.ภาค3 (พิษณุโลก) 
 สุโขทัย  2.ทรัพยากรน้ําจังหวัด (ทน) 
 พิษณุโลก  3.ทรัพยากรน้ําภาค (ลําปาง) 
 พิจิตร    (รพช.) 
  นครสวรรค 
 
 
 

• เปดตัวโครงการในระดับพื้นที่ 

• เก็บขอมูลเพิ่มเติม ทาทีกลุมตาง ๆ  
  โครงการพัฒนา 
  ความตองการของกลุมตางๆ ทางเลือก/ทางออก 

 
 
 
 

• สรุปแผนลุมน้ํา+ทางเลือก 

• SEA learning course 

ขอมูลที่ตองการเรงดวน 

1. สรุป/สังเคราะหทางเลือกการจัดการลุมน้ํายม 

• แผนจัดการลุมน้ํายม (ก.น้ํา

จัดจาง) 

• แผนงบประมาณลุมน้ํายม (ป 

48-49)ของอนุกรรมการลุม

น้ํายม+อนุกรรมการจังหวัด 

2. จัดทําสื่อเพื่อการสื่อสารใน

พื้นที่+สวนกลาง 

3. การประชุม

อนุกรรมการ SEA 
5. ประชุมครั้งที่ 2/48 

22 เม.ย. 

4. การจัดเวที/ประชุมในระดับพื้นที่ 

1.ลงพื้นที่ 29  – 

30 มี.ค 48 

2.ลงพื้นที่ 

2-4 

เปดตัวโครงการ
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สรุปการประชุมลงพื้นที ่

วันที่  30 มีนาคม – 1 เมษายน  2548 
ณ  จังหวัดแพร  จังหวัดพะเยา จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดพิจิตร 

 
********************************** 

 

วันที่ 30 มีนาคม 2548 
ภาคเชา 
 ลงพ้ืนที่ ดูฝาย อางเก็บนํ้า สะพานขามแมนํ้า บริเวณริมตลิ่งแมนํ้ายม และสันเขื่อนแกงเสือเตน ใน
จังหวัดแพร รวมทั้งสถานีวัดน้ํา Y1-Y20 (หวยสัก) 
ภาคบาย 
 ลงพ้ืนที่ตําบลเชียงมวน อําเภอเชียงมวน จังหวัดพะเยา  
 
วันที่ 31 มีนาคม 2548  
ภาคเชา 

เขาพบและหารือกับรองหัวหนาอุทยานแหงชาติแกงเสือเตน จังหวัดแพร เพ่ือรับทราบขอมูล สภาพ
พ้ืนที่โดยรวมเกี่ยวกับปาไมสักทอง  สถานการณนํ้า และสัตวปา รวมทั้งชาวบานที่อาศัยและทํากินในเขต
อุทยานฯ 

 
 -   พ้ืนที่สวนใหญของ อําเภอสอง จังหวัดแพร สูงจากระดับนํ้าทะเล 190 และจุดสูงสุดอยูที่ 1,400 มีปา
เบญพรรรณ มีปาสัก 2 แสนไร 

-   อําเภอปง มีลักษณะดินลูกรัง ในฤดูฝนน้ํามีลักษณะขุน นํ้าจะใสชวงเดือนธันวาคม เพราะมีตะกอน
มาก 

-    ฝายคือตัวยกน้ําไมใชตัวชวยเก็บกักน้ํา 
-    การปลูกขาวโพดริมแมนํ้าไมชวยในการซับนํ้า 
-    ปาเต็งรัง อยูบริเวณอําเภดเชียงมวน สภาพปญหาคือชาวบานมีการถางปาบริเวณใกลภูเขา ซ่ึงทาง

อุทยานฯควบคุมพ้ืนที่ไดยาก 
-    ปาสักทอง ชวงฤดูแลง (มีนาคม – เมษายน) ตนไมเสื่อมโทรมมากเหลือเฉพาะยอด และมีปญหา

เรื่องของไฟปา ชวงที่ปาสมบูรณเหมาะสําหรับการเขาชมอุทยานคือ สิงหาคม-กันยายน  มีเฉพาะตนมะกา
เทานั้นที่ยังมีลักษณะสีเขียว 

-     ปาเลา ชาวบานทํากินบนที่สูง โดยปลูกขาวโพด ถัดลงมาคือยางพารา 
  
ความเขาใจของคนในกระทรวงทรัพยากรฯ 

- นโยบายอุทยานฯแกงเสือเตน ตองดูกฎหมาย ผิดหวังที่กฎหมายอุทยานตองเพิกถอน 
- ในระดับสากลสถานที่ใดประกาศเปนเขตอุทยานฯจะตองใชหลักเกณฑของอุทยาน 
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- กระทรวงทรัพยากรฯยังไมออกมาพูดใหชัดเจนเรื่องของเขื่อนแกงเสือเตน สถานการณดังกลาวจะ
สรางความไดเปรียบใหกระทรวงฯ 

- สถานการณลาสุด นายกฯพูดที่ จังหวัดเชียงใหม “ ทางเลือกสุดทายที่จะสรางเขื่อนแกงเสือเตน” 
- ที่ผานมา รองนายกฯวิษณุ เครืองาม ไดเคยลงพื้นที่มาตรวจราชการในเรื่องของลุมนํ้าทั้งระบบวา

เปนอยางไร 
- จะมีการผันน้ําที่หวยสักกอนแกงเสือเตน คือที่หวยสักผันน้ําจากแมนํ้ากก แมนํ้ายม และแมนํ้านาน  

และแมนํ้ายม นาน ผันลงเขื่อนสิริกิติ์ 
 -    ปาแมแฮด เปนปาตัวอยางทางเศรษฐกิจที่มีการลงทุนปลูกปา เม่ือถึงเวลาก็อนุญาตใหชาวบานตัด
ไปใช เปนรูปแบบการจัดการปาแบบมาตรฐานสากลของการจัดการไมอยางยั่งยืน โดยมีกิจกรรมใหชาวบานมี
สวนรวม และอยูดวยกันได 
  
ภาคบาย 

ประชุมหารือกับกรรมการหมูบานในพื้นที่ ตําบลสะเอียบ อําเภอสอง จังหวัดแพร ประกอบดวย กํานัน 
ผูใหญบาน และชาวบาน ประมาณ 50 คน เพ่ือแนะนําโครงการและคณะนักวิจัย  พรอมทั้งรับทราบสถานการณ  
ความเคลื่อนไหว ปญหาความขัดแยง กรณีเขื่อนแกงเสือเตน และสถานการณนํ้าในลุมนํ้ายม และการ
ประสานงานกับผูที่เกี่ยวของในพื้นที่ 
 
ทีมวิจัย 
 - เพ่ือเปนสวนประกอบของลุมนํ้า 
 - อาจเปนฝายขนาดเล็กหรือผนังกั้นน้ํา 
 - ความสัมพันธของการใชที่ดินกับการใชนํ้า เพ่ือเอาความสําคัญของน้ําเปนตัวตั้ง 
 - คาดหวังวามีทางเลือกอ่ืนที่มากกวาการสรางเขื่อน ซ่ึงอาจเปนฝาย ผนังกั้นน้ํา หรือการปรับสภาพ
การเพาะปลูกใหสอดคลองกับลุมนํ้า 
 - กรณีแกงเสือเตน ดานเทคนิคและขอมูลผิดตั้งแตตน ซ่ึงตามทฤษฎีแลวตองมาจากความตองการของ
ชุมชนเปนสําคัญ 
 - ถาสรางเขื่อนมีปญหาตามมาอยางแนนอน ตัวอยางกรณีนํ้าทวมหาดใหญ เตรียมสรางเขื่อนจํานวน
มาก แตเม่ือสรุปสุดทาย เพียงแกมลิงก็เพียงพอ 
 
วันที่  1 เมษายน 2548 
 ลงพ้ืนที่ ตําบลบางลาย อําเภอบึงนาราย อําเภอโพนทะเล และอําเภอโพธิ์ประทับชาง จังหวัดพิจิตร 
เพ่ือหารือและลงพื้นที่กับ คณะอนุกรรมการลุมนํ้ายม  คุณมนู มณีโชติ และคุณไพฑูรย  เสรีพงศพรอมชาวบาน
ในพ้ืนที่ ประมาณ 10 คน เพ่ือรับทราบสถานการณ ปญหาน้ําทวม และดูพ้ืนที่การสรางฝายปดกั้นทางน้ํา 
 
 

*********************************************************** 
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รายชื่อผูเขารวมประชุม 
 
รายชื่อในพื้นที ่
1. รองหัวหนาอุทยานแหงชาติแกงเสือเตน 
2. คุณชุม  สะเอียบคง    ตําบลสะเอียบ อําเภอสอง จังหวัดแพร 
3. คุณเส็ง  ขวัญยืน    ตําบลสะเอียบ อําเภอสอง จังหวัดแพร 
4. คุณประสิทธพิร  กาฬออนศร ี  ตําบลสะเอียบ อําเภอสอง จังหวัดแพร 
5. คุณชาติชาย  ธรรมโม   ตําบลสะเอียบ อําเภอสอง จังหวัดแพร 
6. คุณวิษณุ  สรอยเงิน    ตําบลสะเอียบ อําเภอสอง จังหวัดแพร 
7. คุณศรีมูล  ขนัทะบตุร   ตําบลสะเอียบ อําเภอสอง จังหวัดแพร 
8. คุณสมบัติ  สลักหลาย   สถานีอนามัย ตําบลสะเอียบ อําเภอสอง จังหวัดแพร 
9. คุณสายัณน  ขามหนึ่ง   ตําบลสะเอียบ อําเภอสอง จังหวัดแพร 
10. คุณวุฒิชยั  ศรีคําภา    ตําบลสะเอียบ อําเภอสอง จังหวัดแพร 
11. คุณบุญธรรม  ขันทะบตุร   ตําบลสะเอียบ อําเภอสอง จังหวัดแพร 
12. คุณสมบัติ  สรอยเงิน   ตําบลสะเอียบ อําเภอสอง จังหวัดแพร 
13. คุณอวน  ขันสุ    ตําบลสะเอียบ อําเภอสอง จังหวัดแพร 
14. คุณวุฒิศักดิ์  ผัดขัน    เลขานุการนายก อบตาํบลสะเอียบ 
15. คุณสิงหการ  ขันทะบุตร   ตําบลสะเอียบ อําเภอสอง จังหวัดแพร 
16. คุณชะแหวง  อินตะวชิัย   ตําบลสะเอียบ อําเภอสอง จังหวัดแพร 
17. คุณไพฑูรย  เสรีพงศ   อนุกรรมการลุมนํ้ายม อําเภอโพธิ์ประทบัชาง จังหวัดพิจิตร 

 
รายชื่อคณะนักวิจัย 
18. รศ.ดร.ทววีงศ  ศรีบุรี   สถาบันวิจัยสภาวะแวดลอม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 
19. อาจารยสมบัติ  เหสกุล   แผนงาน HPP-HIA    
20. คุณหาญณรงค  เยาวเลิศ   มูลนิธิคุมครองสัตวปาและพรรณพืชแหงประเทศไทย 
      ในพระบรมราชินูปถัมภ 
21. คุณบัณฑูร  เศรษฐศิโรตม   โครงการยุทธศาสตรนโยบายฐานทรัพยากร 
22. คุณพรทิพย  สําเภา    มูลนิธิฟนฟูชวีิตและธรรมชาต ิ
23. คุณศุภกิจ  นันทะวรการ   แผนงาน HPP-HIA    
24. คุณสุภาภรณ  วรพรรณ   แผนงาน HPP-HIA    
25. คุณฐิตยิา  เทวัลยอิทธิกร   แผนงาน HPP-HIA    
26. คุณปยนาถ  ประยูร    Media by friends group 
27. คุณหนูเพียร  แสนอินทร   Media by friends group 
28. คุณชนิศา  กลอมทอง   โครงการยุทธศาสตรนโยบายฐานทรัพยากร 
29. คุณจรัสพร  รักษาแกว     โครงการยุทธศาสตรนโยบายฐานทรัพยากร 

****************************** 
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บันทึกชวยจํา 
การประชุมคณะผูวิจัย โครงการ SEA : ลุมนํ้ายม 

วันศุกร ที่  22  เมษายน  2548  เวลา 09.30-16.00 นาฬิกา 
ณ หองประชุม 401   ชั้น 4  สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิ

 
************************************ 

1. แผนการทํางานของแตละฝาย 
 
1.1 งานดานวิชาการ 

มีขอเสนอแนะจากที่ประชุมตอแผนการดําเนินงานดานวิชาการที่นําเสนอ ดังน้ี 
 ขอมูลที่ขอใหทางทีมวิชาการชวยทําเสนอภายในเดือนมิถุนายน เพ่ือจะไดเปนประโยชนตอการ

ดําเนินงานของทีมอ่ืนๆ ตอไป โดยเฉพาะสําหรับทีมพ้ืนที่ คือ 
- สถานการณ สภาพปญหาของการจัดการลุมนํ้ายมในปจจุบัน ทั้งในแงความตองการใชนํ้าใน

ปจจุบัน อนาคต, ปญหาการจัดการน้ํา, โครงการพัฒนาแหลงนํ้าขนาดตางๆ ที่มีอยูแลวในพื้นที่  ฯลฯ 
- ถามีการสรางเขื่อนแกงเสือเตน จะชวยแกไขปญหาน้ําทวม นํ้าแลงอยางไรไดบาง ( เพ่ือจะไดเปน

ขอมูลสําหรับทีมอ่ืนๆ ไปใชประโยชนในกิจกรรมตางๆ  และใชในการหารือ ตอบคําถามกับองคกรตางๆ ) 
- มีทางเลือกอ่ืนๆ ที่ควรพิจารณา นอกเหนือไปจากการสรางเขื่อนขนาดใหญอยางไรบาง 

 ในการวิเคราะหและเสนอทางเลือกโครงการที่เหมาะสม ( ตามผลที่คาดวาจะไดรับในขอที่ 4 ของ
แผนงานทีมวิชาการ) ไมควรนําเสนอทางเลือกเพียงทางใดทางหนึ่ง ควรมีหลายทางเลือก และยังไมควรตัด
ทางเลือกใดออกไปโดยใชเหตุผลทางดานเทคนิควิศวกรรม 

 ในชวงแรก (ภายในเดือนมิถุนายน 2548) ของการศึกษาทางเลือก ควรเนนการศึกษาทางเลือกที่ได
มีการดําเนินงานศึกษาไวอยูแลว และเพ่ิมเติมขอเสนอทางเลือกที่ไดจากขอเสนอของชาวบาน องคกรตางๆ ใน
พ้ืนที่ ( ควรมีกิจกรรมสํารวจขอมูลในประเด็นนี้ดวย โดยประสานงานการลงพื้นที่รวมกับทีมพ้ืนที่ )  

โดยในการวิเคราะหผลกระทบและความเหมาะสมของแตละทางเลือกนั้น จะตองวิเคราะหทั้งในดาน
เทคนิค ดานเศรษฐศาสตร ดานสังคม (เชน ความเทาเทียม ความยุติธรรม ฯลฯ)  และดานนิเวศวิทยา/
สิ่งแวดลอม อยางไรก็ตาม  ภายในเดือน มิถุนายน อาจเริ่มจากการวิเคราะหในมิติดานเทคนิคกอน แตก็มี
ขอเสนอดวยวา ถาสามารถนํามิติดานเศรษฐศาสตร สังคม และสิ่งแวดลอม มาวิเคราะหรวมไปพรอมกันได
ภายในเดือน มิถุนายน ก็จะเปนประโยชนอยางยิ่ง 

ทั้งน้ี ในกระบวนการ SEA ไมตองการใชผลการวิเคราะหที่มีขอมูลรายละเอียดมากมายเหมือนเชนการ
ทํารายงาน EIA ( ควรมีการทําความเขาใจเพิ่มเติมรวมกันวา ลักษณะการประเมินแบบใด ที่ตรงกับความ
ตองการสําหรับการใชงานเรื่อง SEA ) 
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1.2 งานดานสื่อ 
ขอเสนอแนะตอการดําเนินงานของทีมสื่อสารสาธารณะ มีดังน้ี 

 ดานเนื้อหา 
ขอมูลสําคัญที่ขอใหทีมสื่อไดมีการเผยแพรออกไป โดยพิจารณาเลือกจัดทําสื่อเผยแผรที่
เหมาะสม เชน 
- ความหมายของ SEA วาคืออะไร มีประโยชนอยางไร 
- ความเขาใจเกี่ยวกับลุมนํ้ายม ในดานตางๆ เชน สภาพปญหา ความตองการในการใชนํ้าของ

โครงการพัฒนาตางๆ โดยมีขอสรุปในหัวขอน้ีวา ควรจัดทําในรูปแผนที่ขนาดโปสเตอร  ขอมูลสําหรับ
เรื่องนี้ ขอใหประสานกับทีม ดร.ทวีวงศ 

 
 ที่มาของขอมูลในการนําไปสื่อสารเผยแพร 

1. มาจากงานวิชาการและกิจกรรมของสวนอ่ืนๆ ที่จัดขึ้น 
2. จากการทํากิจกรรมหรือรวบรวมขอมูลประเด็นที่นาสนใจโดยทีมงานของฝายสื่อเอง เชน 

- ภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการน้ํา 
- ประวัติศาสตรที่นาสนใจของลุมนํ้ายม เชน ในอดีตหมูบานสะเอียบเปนจุดแวะพักของ

พอขุนรามคําแหงมหาราช 
 
 ชองทางในการสื่อสาร 

มีหลากหลายรูปแบบขึ้นกับเนื้อหา และกลุมเปาหมาย ตัวอยางเชน  
- Fact  Sheet 
- เสวนากลุมเล็ก ๆ  
- แผนที่ 
- บอรดนําเสนอ 
- ประกวดเรยีงความเด็ก 
- รวมกับรายการโทรทัศน เชน รายการทุงแสงตะวัน ซ่ึงมีกําหนดจะทําเรื่องเก่ียวกับ

กลุมเยาวชนในพื้นที่ลุมนํ้ายมอยูแลว ประมาณชวงเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม พ.ศ.
2548 น้ี ขอใหทีมสื่อประสานตอดวย 

 
 สัญลักษณของโครงการ 

  จะทําเปนรูปกลองสองทางไกล และหนังสือ ซ่ึงทีมสื่อจะไปออกแบบมานําเสนอตอไป 
 
1.3 งานดานพื้นที ่

 การประสานงานในพื้นที ่
ก. ขอมูลในพืน้ที่ที่ควรมีการสํารวจเก็บขอมูลภายในชวงเดือนมิถุนายน 



 11

  1. ขอมูลของแตละกลุม stakeholder ที่อยูในพ้ืนที่ลุมนํ้ายมวาเขามีความคิดเห็นตอทางเลือก
ตาง ๆ ของการจัดการน้ําอยางไรบาง 
  2.  ขอมูลการแกไขปญหาของกลุมตางๆ ที่เกี่ยวของกับเรื่องน้ํา วาจนถึงวันน้ีเขามีวิธีการแกไข
ปญหาของเขาอยางไร  ( มีขอมูลสวนหนึ่งอยูในแผนการจัดการน้ําที่จัดทําขึ้นโดยคณะอนุกรรมการลุมนํ้ายม ) 
 

ข. การลงสํารวจพื้นที่ (พฤษภาคม – มิถุนายน 48) 
-  ตองดูวามีพ้ืนที่ที่ไหนบางที่ควรจะตองลงไปเก็บขอมูล ซ่ึงอาจจะเปนการเขาไปในพื้นที่ใดพื้นที่

หน่ึง หรือลักษณะของการเชิญอนุกรรมการลุมนํ้าจากหลาย ๆ พ้ืนที่มาประชุมหารือพรอมกัน 
 

 การจัดเวทียอยในพื้นที่ 
 - รูปแบบของการจัดเวทีในพ้ืนที่ เชน การนําขอมูลจากทีมวิชาการและทีมสื่อไปเผยแพรให
ขอเท็จจริงตอกลุมตางๆ , หรือการสํารวจเก็บขอมูลความคิดเห็นจากกลุมตางๆ ฯลฯ 
 - ควรมีการจัดเตรียมขอมูล หรือสื่อรูปแบบตางๆ ที่เหมาะสมไวประกอบการจัดเวทีดวย เชน แผน
ที่ลุมนํ้าที่แสดงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องนํ้าในภาพรวม แสดงการเปลี่ยนแปลงของสภาพปญหาที่เกิดขึ้นในลุมนํ้ายม 
เปนตน 
 
1.4 งานดานการเมืองและการประสานสวนกลาง 
 

 สิ่งที่ตองผลักดัน คือ การประชุมคณะอนุกรรมการ SEA ภายใตคณะกรรมการสิ่งแวดลอม
แหงชาติ คาดหวังวาอนุกรรมการดังกลาว จะมีบทบาทสนับสนุนกระบวนการทํางานของทีมวิจัย โดยเฉพาะใน
ประเด็นเรื่องกระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับการพัฒนาในลุมนํ้ายม ในขณะเดียวกัน ผลจากงานวิจัยก็จะ
นําเสนอไปสูคณะอนุกรรมการฯ เพ่ือการพัฒนาไปสูระดับนโยบาย หรือการพัฒนาในเชิงสถาบันตอไป 

 ควรมีการประสานกับองคกรที่เกี่ยวของกับเรื่อง SEA เชน สภาพัฒนฯ  กรมทรัพยากรน้ํา  
 
2. กําหนดกิจกรรม 
 
 2.1 การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ SEA ( Steering Committee) ในวันที่ 26 พฤษภาคม 
2548 (ทั้งวัน) 
 
 2.2 การศึกษาในพื้นที่ : วันที่ 13 - 14 มิถุนายน 2548   เนนพ้ืนที่ จังหวัด สุโขทัย และพิษณุโลก เพ่ือ
สํารวจขอมูล ( ตองกําหนดใหชัดกอนไปวาจะมีประเด็นอะไรบาง)  และเพื่อการทําความเขาใจเกี่ยวกับโครงการ
ตอกลุมผู มีสวนเกี่ยวของกับการจัดการลุม นํ้ายม ทั้งในสวนองคกรชุมชน และองคกรภาครัฐ เชน 
คณะอนุกรรมการลุมนํ้า ฯลฯ 
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 2.3 การจัดกิจกรรมเสริมการเรียนรูเรื่อง SEA ในวันจันทรที่  20 มิถุนายน 2548  ( 1 วันเต็ม) เพ่ือ
สรางความเขาใจรวมกันเกี่ยวกับกระบวนการ SEA ระหวางสมาชิกในโครงการโดยขอใหทาง อําเภอปาริชาติ 
และ คุณศุภกิจ รวมกันจัดกิจกรรมดังกลาว 
 
นัดประชุมครัง้ตอไป  3/48  
 วันจันทร ที่ 20 มิถุนายน 2548  ณ สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

 
****************************************** 
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รายชื่อผูเขารวมประชุม 
 
1. ทานผูหญิง ดร.สุธาวลัย  เสถียรไทย  สถาบันธรรมรฐัเพ่ือการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม 
2. อาจารยปาริชาต  ศิวะรักษ   นักวิชาการอสิระดานสังคม 
3. อาจารยสมบัติ  เหสกุล   แผนงาน HPP-HIA    
4. ดร.พัฒนพงศ  จาติเกต ุ   นักวิชาการดานสื่อสารมวลชน 
5. คุณหาญณรงค  เยาวเลิศ   มูลนิธิคุมครองสัตวปาและพรรณพืชแหงประเทศไทย 
      ในพระบรมราชินูประถมัภ 
6. คุณบัณฑูร  เศรษฐศิโรตม   โครงการยุทธศาสตรนโยบายฐานทรัพยากร 
7. คุณพรทิพย  สําเภา    มูลนิธิฟนฟูชวีิตและธรรมชาต ิ
8. คุณศุภกิจ  นันทะวรการ   แผนงาน HPP-HIA    
9. คุณสุภาภรณ  วรพรรณ   แผนงาน HPP-HIA    
10. คุณอุษา  บุญญเลสนิรันดร   สถาบันธรรมรฐัเพ่ือการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม 
11. คุณจารุวรรรณ  ขําประเสรฐิ   สถาบันธรรมรฐัเพ่ือการพัฒนาสงัคมและสิ่งแวดลอม 
12. คุณชนิศา  กลอมทอง   โครงการยุทธศาสตรนโยบายฐานทรัพยากร 
13. คุณจรัสพร  รักษาแกว     โครงการยุทธศาสตรนโยบายฐานทรัพยากร 

 
 

********************************************* 
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บันทึกชวยจาํ 

การประชุมคณะทํางาน โครงการSEA : กรณีลุมน้ํายม  
วันจันทรที่ 20 มิถุนายน 2548 เวลา 09.00-12.00 น.  

ณ หองประชุม 503  สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิ
************************************* 

 

1.  การทําความเขาใจเรื่อง SEA เสนอ โดย อาจารยสมบัติ  เหสกุล 
 ป ค.ศ 2004 UNEP  รวมกับ IIEO และ OECD ทําหนังสือขึ้นมาเรื่อง SEA โดยพูดถึง

การศึกษาทั่วโลก วามีการศึกษาเรื่องอะไร อยูที่ไหนบาง สําหรับประเทศไทย พบวามีการศึกษาอยู 1 เรื่อง 
คือเรื่องเก่ียวกับกุงเม่ือป ค.ศ. 2001 

 คํายอของทั้ง 3 คํา คือ ANSEA , SEA , และ SEAN  ตองมาศึกษาดูวามีความเหมือนหรือตางกัน
อยางไร 
 
ระดับของ SEA และ EIA 

 

    SEA – EIA Model 
 

 

SEA 

 

 

  

     EIA    Development projects 

 

 
 HIA กับ SEA มีความคลายคลึงกัน จะตางกันตรงที่ SEA ใช Environment Value เปนตัวตัดสินใจ  
สวน HIA ใช Health Value  เปนตัวสินใจ สวนวิธีคิดก็ไมแตกตางกันมาก จะตางกันที่ HIA จะพูด
ถึง Policy Plan และ Project สวน SEA จะพูดถึง Policy Plan และ Programs 

 
การทําความเขาใจในรายละเอียดของ SEA 

1. จะใชคําไหนเพื่อความเขาใจที่ตรงกัน 

PPllaannss 

          PPoolliiccyy  
Regional,spatial 

and 

sectoral planning 

Development/ 

investment 

programs 
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2. ตองทําความเขาใจกิจกรรม 4 ระดับ วาแตละระดับมีความมุงหวังอะไร เชน Decision ในระดับ 
Policy คือการตัดสินใจในเชิงยุทธศาสตรคือ Strategic แตถาตัดสินใจในเชิง Plan และ Programs 
ยุทธศาสตรคืออะไร 

 

ยกตัวอยางกรณีเร่ืองนํ้า 

 Policy  คือ นโยบายจะดูวามองอะไร แตละสมัยมองตางกัน เชนกรณีเขื่อน          
ภูมิพลนโยบายคือการขาดแคลนน้ําและพลังงาน 

 Plans  คือ  ใครเปนผูดูแล หรือรับผิดชอบการวางแผน จะวางแผนอยางไรให 
เขากับนโยบาย เชน สภาพัฒนฯ 

 Programs  คือ เรื่องของการจัดสรรงบประมาณ การวางแผนกอสราง วางแผน 
ออกแบบ ซ่ึงตองดูวาใครรับผิดชอบ เชน กรมชลประทาน 

 Project  คือ  การลงรายละเอียดโครงการกอสราง 
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2. กระบวนการ SEA : เสนอโดยอาจารยปาริชาต  ศิวะรักษ 
 
ขั้นตอนของ SEAN (Strategic Environmental Analysis ) 10 ขั้นตอน 

 

Step 1 

Identification  of main stakeholders and environmental functions 

 
    

 
Step 2 

Analysis  of trends  of environmental  functions and cause-effect chains 

 
    

 
Step 3 

Assessment  of impacts of current environmental trends on human society 
 

    

 

Step 4 
Definition of norms, standards and thresholds involved 

 
                
                          

                             
 
 
 
 

     
 
 
                                 

 
 
 

 
 
 
 
                 
 

Step 9 
 

Synthesis ,definition of a policy and a strategic plan for    
sustainable development 

 
                               

 
 

Step 10 
Set-up of (environmental) monitoring system 

and other follow-up activities 
 

Step 5 

Problem  definition,based on insight  from 
steps 1-4 

Step 7 

Inventory of opportunitie ,long list 
and short list 

Clusster 2 

Problem 

analysis 

Cluster  3 

Opportunity 

analysis 

Step 6 
Problem analysis,finding root 

causes and actors involved 

Step 8 
Opportunity  analysis, 
defining potentials for 

realisation 

Cluster 4 

Strategic planning and follow-up 

activities 
Inputs from  

social and  

economic analyses 

Cluster 1 
Analysis of ecological  

system-human 
 society context 
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PROACT   โดยใชหลัก SEA 

 
 1. Problem  : framing the problem   

• environmental cause effect chain analysis 

• factors and root cause checklist 
 
 2. objective   : defining objective 

• goal/ criteria key issues /indicators 
 

 3. alternatives  : establishing alternatives 
 

3.  consequences  : identifying consequences 

• Impact analysis indicators  
4.   trade-offs  : clarifying  trade-offs 

 

หลัก  sustainable development  

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Ecological 
  domain 

• stability 

• diversity 

Socio -institutional 
domain 

• Autonomous 

• Equity 

• Health 

Economic 
domain 

• Production 

• Efficiency 
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3.  ทางเลือกการจัดการลุมน้ํายม เสนอโดย รศ.ดร.ทวีวงศ  ศรีบุรี 

 
 ลุมนํ้ายมมีพ้ืนที่  23,616 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนที่ 9 จังหวัด ไดแก จังหวัดแพร จังหวัด
นครสวรรค จังหวัดพะเยา จังหวัดนาน จังหวัดลําปาง จังหวัดกําแพงเพชร จังหวัดสุโขทัย จังหวัดพิษณุโลก 
และจังหวัดพิจิตร  ในปจจุบันมีความตองการใชนํ้าทั้งสิ้น 913 ลานลูกบาศกเมตรตอป ซ่ึงยังมีปริมาณนํ้าที่ขาด
แคลนอยูประมาณ 21 ลานลูกบาศกเมตรตอป และจากการประมาณความตองการน้ําในอนาคต พบวาในระยะ
สั้นถึงปพ.ศ.2539 การขาดแคลนน้ําจะเพิ่มขึ้นเปน 40 ลานลูกบาศกเมตรตอป (คิดเปน 2 เทา) และในระยะยาว
ถึงปพ.ศ.2549 การขาดแคลนน้ําจะเพิ่มขึ้นเปน 98 ลานลูกบาศกเมตรตอป (คิดเปน 5 เทา)  
 ภารกิจหลักโดยทั่วไปของกรมชลประทานคือ การพัฒนาแหลงนํ้า การกําหนดนโยบายและยุทธศาสตร
การจัดการน้ํา รวมถึงการวางแผนการจัดการน้ําทวม นํ้าแลง 
 
เปาหมายการจัดการทรัพยากรน้ําประกอบดวย 5 กิจกรรม 

1. การพัฒนาแหลงนํ้าเพื่อประโยชนตาง ๆ อยางพอเพียงทุกฤดูกาล  
2. จัดสรรทรัพยากรน้ําใหมีประสิทธิภาพและยุติธรรม ซ่ึงเปนปญหาของภาคเมืองและ 

ภาคเกษตรกรรมมากที่สุด ซ่ึงสวนใหญภาคเมืองจะไดรับการจัดสรรน้ํากอนเสมอ 
3. การอนุรักษตนนํ้าลําธาร แหลงนํ้า ในบางพื้นที่ เชน กุด ควรจะมีการรื้อฟน หรือทํา 

เปนแกมลิงไดหรือไมอยางไร เน่ืองจากมีสภาพดินที่แนนเก็บนํ้าไดมาก 
4. การแกไขปญหาน้ําทวม เน่ืองจากปริมาณการไหลของน้ําแตละจุด ตางกันมาก เม่ือ 

นํ้าไหลมาเจอกันตรงบริเวณคอขวดน้ําก็ทวม 
5. ปญหาคุณภาพน้ํา จะเกิดขึ้นแนนอนถาการบริการจัดน้ําไมดี 

 
สรุปปญหาหลัก ๆ ของลุมนํ้ายม ไดแก 

• ปญหาน้ําแลง 

• ปญหาน้ําทวม 

• ปญหาคุณภาพน้ํา 
 
แผนแมบท 5 แผนหลัก ประกอบดวย 

1. แผนแมบทการจัดหาพัฒนาแหลงนํ้า 
2. แผนแมบทการจัดสรรและใชทรัพยากรน้ํา 
3. แผนแมบทการอนุรักษตนนํ้าลําธาร 
4. แผนแมบทการแกไขปญหาอุทกภัย 
5. แผนแมบทการแกไขปญหาคุณภาพน้ํา 
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ผลการศึกษาตาง ๆ ที่ไมเห็นดวยกับโครงการการกอสรางเขื่อนแกงเสือเตน 

• TDRI ศึกษาเหตุผลทาง เศรษฐศาสตร ไดขอสรุปวา เขื่อนแกงเสือเตนไม 
คุมทุน เปนโครงการที่ไมสมควรกับการลงทุน  

• FAO เหตุผลเรื่องการปองกันนํ้าทวม กรณีเขื่อนแกงเสือเตน สามารถ  
เยียวยาปญหาน้ําทวมไดเพียง 8 เปอรเซ็นต 

• สกว.ศึกษาดวยเหตุผลทางนิเวศวิทยา มีขอสรุปวาหากสรางเขื่อนแกง  
เสือเตนจะกระทบตอระบบนิเวศนของอุทยานแหงชาติแมยมเปนอยางมาก  

• จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ศึกษาดวยเหตุผลทางดาน ปาไม สัตวปา มี 
ขอสรุปวา พ้ืนที่ที่จะสรางเขื่อนแกงเสือเตน เปนทั้งอุทยานแหงชาติที่มีความอุดมสมบูรณอยู อีกทั้งยังเปนแหลง
ปาสักทองธรรมชาติ ผืนเดียวที่เหลืออยู ดังน้ัน ควรเก็บรักษาไว เพ่ืออนาคตของประชาชนไทย และมวล
มนุษยชาติ 

• มูลนิธิคุมครองสัตวปาและพรรณพืชฯ ไดศึกษาดวยเหตุผลในการจัดการน้ํา ยังมีทางออก 
และทางเลือกอ่ืน ๆ อีกหลายวิธีการ ที่แกไขปญหาน้ําทวมได โดยไมตองสรางเขื่อนแกงเสือเตน 

แนวทางการแกไขปญหาน้ําในลุมน้ํายม 

 มีแผนงานอยูจํานวนมากและใชงบประมาณจํานวนมหาศาล ฉะนั้นตอง Identify ใหไดวาปญหาคืออะไร 
เม่ือทราบปญหาแลวจะทําอะไรตอไป จะดูเร่ืองคุณภาพชีวิต เร่ืองความยากจน การแกปญหานํ้าทวม หรือ
แกปญหาภัยแลง จะตองใหชัดเจน 
 

 การศึกษาของมูลนิธิคุมครองสัตวปาฯ ในเร่ืองทางออกของการจัดการน้ําและทางเลือกอ่ืน ๆ ที่
แกปญหาน้ําทวม โดยไมตองสรางเขื่อนแกงเสือเตน 

1. ใชแนวทางภูมินิเวศวิทยา การจัดการน้ําแบบใหม และการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมองภาพรวมการ
แกไขปญหาการจัดการน้ําทั้งระบบ 

2. การฟนฟูปาตนน้ํา ฟนฟูปาไมรวมทั้งอนุรักษปกปองรักษาและปลูกปาเสริมโดยใหประชาชนมีสวน
รวม 

3. การขุดลอกตะกอนแมนํ้า การทําทางเบี่ยงน้ําเพื่อระบายออกนอกเขตชุมชน การสรางเครือขายทาง
นํ้า 

4. การฟนฟูที่ราบลุมนํ้ายม โดยการขุดลอกคูคลอง การยกถนนใหสูงขึ้นหรือเจาะถนนไมใหกีด
ขวางทางน้ํา การสรางบานเรือนชั้นลางสุดใหสูงกวาระดับนํ้าทวมสูงสุด แนะนําเกษตรกรใหปลูกพืช
อายุสั้นและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ การหยุดยั้งการสรางโครงสรางพื้นฐานที่ขวางทางน้ํา 

5. การจัดทางดานความตองการ โดยการซอมบํารุงระบบชลประทานที่มีอยูแลวใหมีประสิทธิภาพ การ
สนับสนุนใหเกิดกลุมผูใชนํ้า การใหความรูแกผูใชนํ้า 

6. การพัฒนาแหลงนํ้าขนาดเล็ก ซ่ึงสามารถดําเนินการไดตามรายละเอียด แผนการพัฒนาแหลงนํ้า
ขนาดเล็ก ซ่ึงจัดทําโดยกรมการปกครอง 

7. การพัฒนาระบบประปา 
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การประเมินผลกระทบของโครงการพัฒนาในปจจุบันโดยใชหลักการ SEA 
 โครงการใหญขนาดของภาครัฐ เชน การสรางเขื่อน ถนน ระบบโครงการสรางพื้นฐานตางมีปญหาจาก
การยอมรับของประชาชน การศึกษาในขั้นตอนนี้ไดมีการประเมินผลกระทบโดยใชหลักการ Strategic 
Environmental Assessment (SEA) ซ่ึงการศึกษาครอบคลุมทุกขั้นตอนของการพัฒนา การประเมินผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นกับประชาชนโดยรวมในดานสังคม การดําเนินการชี้วัด และคุณภาพชีวิต โดยจัดรูปแบบการศึกษาเปน
ขั้นตอนดังน้ี 

1) การประเมินดานนโยบาย (Policy) ของการพัฒนาโครงการขนาดตางๆ ในพ้ืนที่ศึกษา โดยเริ่ม
จากนโยบายการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อความเปนอยูของประชาชนตั้งแตอดีตจนถึง
ปจจุบัน 

2) การประเมินดานการวางแผนพัฒนา (Planning) ระยะตางๆ ของการพัฒนาโครงการขนาด
ตางๆ โดยวิเคราะหเริ่มจากการวางแผนโครงการในพื้นที่ศึกษาจนถึงปจจุบัน 

3) การประเมินดานการวางแผนดําเนินงาน (Programming) โดยพิจารณาและวิเคราะหขั้นตอน
และระยะเวลาการดําเนินโครงการตางๆ ของโครงการพัฒนาขนาดตางๆ โดยจะวิเคราะห
ขั้นตอนการดําเนินงานตั้งแตไดวางแผนพัฒนาจนเสร็จสิ้นการกอสราง 

4) การประเมินดานโครงการ (Projects)  พัฒนาขนาดตางๆ ซ่ึงจะเปนการศึกษารายละเอียด
โครงการฯ  โดยครอบคลุมโครงการตอเน่ือง ผลประโยชนและผลกระทบตางๆ ที่เกิดขึ้น 

5) การศึกษาและประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนโดยรวม (Social Impact Assessment 
–SIA)  เปนการประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนโดยรวมในดานสังคม การดําเนินชีวิต 
และคุณภาพชีวิตทั้งกอนและหลังการการพัฒนาโครงการพัฒนาตางๆ ในพ้ืนที่ลุมนํ้า 

6) การประเมินในภาพรวม(Strategic Environmental Assessment-SEA)  เปนการประเมินผล
กระทบของโครงการพัฒนาตางๆ ที่มีในพ้ืนที่ศึกษาโดยการบูรณาการขอมูลที่ไดรวบรวม
ทั้งหมดในทุกๆ ดานขางตนมาเปนองคประกอบ 

 
การ Interaction กับ พ้ืนที่แบงเปน 2 สวน 

1. ตัวพ้ืนที่ ที่เจอปญหาหนัก ๆ เชนน้ําทวมหนัก หรือขาดแคลนน้ํามาก ๆ  
2. ดูองคกรในลุมนํ้ายม คณะกรรมการลุมนํ้ายม อนุกรรมการลุมนํ้า 9 จังหวัด และระดับจังหวัด 

 
Interaction กับสวนกลาง 
 โดยผานทางคณะอนุกรรมการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมเชิงพ้ืนที่ที่มี อาจารยปริญญา  นุตาลัย 
เปนประธาน โดยคําสั่งแตงตั้งของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
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4.  ประเด็นหารือ 
 คณะอนุกรรมการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมเชิงพ้ืนที่ นัดประชุมครั้งที่ 1/2548  

ในวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2548 ณ สํานักงานนโยบายและแผนฯ ในกําหนดการประชุมมีโครงการฯ การจัดการ
ลุมนํ้ายมบรรจุรวมอยูในวาระเพื่อพิจารณา ซ่ึงที่ประชุมเห็นพองกันวาโครงการลุมนํ้ายมไมควรอยูในวาระ
พิจารณา แตควรอยูในวาระเพื่อทราบ หรืออีกแนวทางหนึ่ง คือ รวมเรื่องโครงการ SEA (โครงการใหญ) กับ         
ลุมนํ้ายมไวในวาระเดียวกัน เปนเรื่องเพ่ือพิจารณา โดยคุณบัณฑูร รับเปนผูประสานงานในการปรับเปลี่ยน
กําหนดการใหม 

 ประเด็นเรื่องแผนการทํางานโครงการ SEA : ลุมนํ้ายมระหวางเดือนมิถุนายน – ธันวาคม พ.ศ.
2548   ที่ประชุมไดมีการหารือถึงกิจกรรมและระยะเวลาที่ใกลเคียงกับความเปนไปไดในทางปฏิบัติจริง             
แ ล ะ ไ ด มี ก า ร ป รั บ ป รุ ง แ ผนก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ใ หม  โ ด ย มี ร า ย ล ะ เ อี ย ด ต า ม ต า ร า ง ข า ง ล า ง นี้
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กิจกรรม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน พฤศจิกายน ธันวาคม 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1.เอกสารทางเลือก (เบื้องตน) + แผน
ที่ลุมน้ํา  (อาจารยทวีวงศ) 

      t 
เทคนคิ 

      t 
Env.+ 
Econ+ 
Social 

          

2.Cause Effect Chain (อําเภอ
ปาริชาต+อําเภอสมบัติ+พี่หาญ+พี่พร
ทิพย+แบงค)  

   t 
27 

 
มิถุนายน 
17.00 

 t 
7 

ก.ค. 
16.30 

                  

3.พื้นที่ (คุณหาญณรงค)   

     

    
16-
17 
ส.ค. 

             

4.สื่อ (ดร. พัฒนพงศ)                         

4.1 ความเขาใจเกี่ยวกับโครงการ           t              

4.2 ลุมน้ํายม : ความเปลี่ยนแปลง           t              

4.3 แผนที่  ปญหา,จุดสําคัญ,จุดยืน 
(แผนที่ที่มีสีสัน ไมเนนเรื่อง scale ) 

               t         

4.4 ทางเลือกการแกปญหา (1)                t         

5. ประชุมโครงการ       t 
20 
ก.ค. 

    t             

 Test step 1+2 

               5 เวที (3ครั้ง) 2วัน/ครัง้ 

ดู Alternatives 

ทางเทคนิค 

แผนการทํางานโครงการ SEA : กรณีลุมน้ํายม 
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รายชื่อผูเขารวมประชุม 

1. รศ.ดร.ทววีงศ   ศรีบุรี   สถาบันสภาวะแวดลอม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
2. ผศ.ดร.โสภารัตน  จารุสมบตั ิ  คณะรัฐศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
3. อาจารยสมบัติ เหสกุล   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 
4. อาจารยปาริชาต  ศิวะรักษ   นักวิชาการอสิระ 
5. ดร.พัฒนพงษ  จาติเกต ุ   นักวิชาการอสิระ 
6. คุณพรทิพย  สําเภา    นักวิชาการอสิระ 
7. คุณหาญณรงค  เยาวเลิศ   มูลนิธิคุมครองสัตวปาและพรรณพืชแหงประเทศไทย 
      ในพระบรมราชินูแถัมภ 
8. คุณสุภาภรณ  วรพรพรรณ   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 
9. คุณศุภกิจ  นันทะวรการ   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 
10. คุณปยนาถ  ประยูร    Media by friends group 
11. คุณบัณฑูร  เศรษฐศิโรตม   โครงการยุทธศาสตรนโยบายฐานทรัพยากร 
12. คุณชนิศา กลอมทอง   โครงการยุทธศาสตรนโยบายฐานทรัพยากร 
13. คุณจรัสพร  รักษาแกว   โครงการยุทธศาสตรนโยบายฐานทรัพยากร 
 

************************************************ 
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บันทึกชวยจาํ 
การประชุมคณะผูวจิัย โครงการ SEA : ลุมน้ํายม 

วันพุธ ที่  20  กรกฎาคม  2548 
ณ หองประชุม 501  ชั้น 5  สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิ

 
************************************** 

 
 อาจารยปาริชาต ศวิะรกัษ  Learning  เร่ือง SEA 
 - ครั้งที่แลว (วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2548) เรื่อง Planing the problem 
 - ครั้งน้ี เรื่อง Defind object  ขั้น 2 และขัน้3  
 

(1)  Framing the Problems 
(2)  Defining the Objective 
(3)  Alternatives  
(4)  Identifying Consequences 
(5)  Clearfying Trade-offs 

 
อาจารยทวีวงศ  นําเสนอ เอกสารการศึกษาทีมวิชาการ เรื่องทางเลือกที่เหมาะสมโดยใช SEA  

บทที่หน่ึง เปนบทนํากลาวถึงเหตุผลวาทําไมตองศึกษาเรื่อง SEA  บทที่สองเปนนิยามคําศัพย บทที่
สามเรื่องพ้ืนที่ลักษณะลุมนํ้ายม บทที่สี่การศึกษาที่เกี่ยวของ ผลดี ผลเสียวาเปนอยางไร บทที่หาทางเลือกที่
หนวยงานตางๆเสนอไวทั้งหมด บทที่หก เปนเรื่องที่โครงการศึกษาวามีอะไรบาง   

 การบาน ดูการบูรณาการณ 5 ทางเลือก เชน  
-  ทางเลือกการผันน้ํา 
-  แผนปองกันนํ้าทวมเขตเมือง 

 
หลักเกณฑอะไรในการแกปญหาน้ําทวมหรือนํ้าแลง 
  
ผลจากน้ําทวม 
 - ตนน้ํา ตะกอนดิน หนาดินจะหายไป  
 - กลางน้ํา  เกิดการตื้นเขิน และมีดินตะกอนตื้นเขิน เชน อําเภอบางระกํา อําเภอสามงาม และ อําเภอ
ชุมแสง จังหวัดนครสวรรค  แพลนตอนและพืชนํ้าตางๆ ตาย  
 - ทายน้ํา  การเปลี่ยนแปลงโครงการกอสรางที่มีเพ่ิมมากขึ้นในลําน้ํา เชน ทางใตของ อําเภอโพธิ์
ประทับชาง จังหวัดพิจิตร  
 
คุณหาญณรงค 
 รับไปติอตอทาํแผนที่ลุมนํ้ายม ขนาด A 0  โดยมีขอมูลเมือง และน้าํ อยูรวมกัน  
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นัดประชุมและลงพื้นที่  
 วันที่ 16-17 สิงหาคม 2548 ณ จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดพิษณุโลก กลุมเปาหมาย คือ หนวยงาน
ราชการที่เกี่ยวของในพื้นที่  เชน สนง.ชลประทาน ที่ 4  จังหวัดพิษณุโลก กรมทรัพยากรน้ํา สิ่งแวดลอมภาค  
เพ่ือเก็บขอมูลใหครบถวนในพื้นที่ 
 
นัดประชุมครัง้ตอไป 

 กับคุณวิรัช ขาวอุปถัมป รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา และนายชางใหญ กรมทรัพยากรน้ํา และคณะ  
วันจันทร ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2548 เวลา 09.00-12.00 นาฬิกา  ณ หองประชุม ชั้น 3 อาคารกรมสงเสริม
คุณภาพสิ่งแวดลอม 
 
 

******************************************* 
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รายชื่อผูเขารวมประชุม 
 

1. รศ.ดร.ทววีงศ  ศรีบุรี    สถาบันวิจัยสภาวะแวดลอม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 
2. ทานผูหญิง ดร.สุธาวลัย  เสถียรไทย  สถาบันธรรมรฐัเพ่ือการพัฒนสังคมและสิง่แวดลอม 
3. อาจารยปาริชาต  ศิวะรักษ   นักวิชาการอสิระดานสังคม 
4. อาจารยสมบัติ  เหสกุล   แผนงาน HPP-HIA    
5. คุณหาญณรงค  เยาวเลิศ   มูลนิธคิุมครองสัตวปาและพรรณพืชฯ 
6. คุณบัณฑูร  เศรษฐศิโรตม   โครงการยุทธศาสตรนโยบายฐานทรัพยากร 
7. คุณพรทิพย  สําเภา    มูลนิธิฟนฟูชวีิตและธรรมชาต ิ
8. คุณศุภกิจ  นันทะวรการ   แผนงาน HPP-HIA    
9. คุณ สมิตาภัสร  จิตรแจง   สถาบันธรรมรฐัเพ่ือการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม 
10. คุณชนิศา  กลอมทอง   โครงการยุทธศาสตรนโยบายฐานทรัพยากร 
11. คุณจรัสพร  รักษาแกว     โครงการยุทธศาสตรนโยบายฐานทรัพยากร 
 
 
    ************************************* 
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บันทึกชวยจาํ 
การประชุมคณะผูวจิัย รวมกับผูทรงคณุวุฒิ 

วันจันทร  ที่  8  สิงหาคม  2548  เวลา 09.00 – 12.00 นาฬิกา 
ณ หองประชุม   กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 

 
**************************************** 

 
คุณบัณฑูร กลาวแนะนําวัตถุประสงค และที่มาของโครงการ 
  

ทีมวิจัยเปนอนุกรรมการSEA ในคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ  เน่ืองจาก EIA ไมคอยประสบ
ความสําเร็จ จึงพยายามหาเครื่องมือ  พยายามคิดวาถาเปนลุมนํ้าตองคิดอยางไร  SEA ควรดูแบบไหน โดย
มองลักษณะเชิงพ้ืนที่  เพ่ือเปนเครื่องมือในการตัดสินใจ รวมทั้งเรื่องของสิ่งแวดลอมดวย 

 

 ลุมนํ้ายมอยูภายใตคณะกรรมการลุมนํ้ายม ซ่ึงขณะนี้กําลังทําแผนบูรณาการ ป2548-2550  
ขั้นตอนในการดําเนินการทําแผน 

1. มีแผนรวม  
2. แผนบูรณาการ 25 ลุมนํ้า (กรอบดําเนินการ 4 ป) ซ่ึงประกอบดวยแผนจากทองถิ่นและหนวยงาน 
3.  แผนงบประมาณในเชิงบูรณาการ   
 

สถานการณเข่ือนแกงเสือเตน 
กรณีแกงเสือเตน อยูในแผนของลุมนํ้ายมแตยังไมมีขอยุติวาจะสรางเขื่อนแกงเสื้อเตนหรือไม แตถา

สรางไมไดก็อาจจะสรางเปนอาง  และจากการศึกษาแมสรางเขื่อนแกงเสือเตนก็ไมสามารถแกไขปญหาน้ําทวม
ใหหมดไปได ทําใหยังเกิดความขัดแยงระหวางสองฝาย  ฉะน้ันขณะนี้จึงอยูที่ประชาชน และนักการเมือง
ทองถิ่นวาจะเลือกหรือผลักดันแนวทางไหน 

บทบาทของคณะกรรมการลุมนํ้า เห็นชอบเปนแผนรายป ซ่ึงมีขั้นตอนเริ่มจากหมูบาน  กํานัน 
ผูใหญบานไปตรวจวาในพื้นที่ตนเองมีปญหาอะไรเกี่ยวกับเรื่องน้ํา แลวเขียนแผนเสนอตําบล   ตําบลก็
กลั่นกรองรวมรวมเปนแผนตําบล แลวสงใหอําเภอ จากนั้นอําเภอก็รวบรวมสงจังหวัด  จังหวัดสงคณะกรรมการ
ดานแผน จากนั้นก็สงคณะกรรมการลุมนํ้า ซ่ึงกรรมการลุมนํ้าก็ตองพิจารณาแผนของแตละจังหวัดในลุมนํ้าของ
ตน โดยเอามาเขาเกณฑพิจารณาและตองใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตรกลุมจังหวัด ยุทธศาสตร
ลุมนํ้า จึงสงเขากรมทรัพยากรน้ําเพื่อของบประมาณ   

 

ความคิดเห็น 
 - กรอบการดําเนินการ ปพ.ศ.2545 – ปพ.ศ.2552 แกงเสือเตนยังไมไดขอยุติ ถาไมสามารถสรางไดจะ
สรางเปนอางเก็บนํ้าแทน 
 - รัฐบาลเนนการพัฒนา 3 ลุมนํ้า คือ ลุมนํ้าปง ลุมนํ้ามูล และชายฝงทะเลตะวันออก โดยเนนการขาด
แคลนน้ําเปนหลัก 

- อนุกรรมการลุมนํ้ายม ปพ.ศ.2548 – ปพ.ศ.2549 ยังมีอยูและผานกรรมการลุมนํ้าใหความเห็นชอบ 
โดยมีการปรับปรุงทุกลุมนํ้า 
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- แผนของกรมทรัพยากรน้ํา 
 1) แผนรวม คือการศึกษา 
 2) แผนรวมบูรณาการ 25 ลุมนํ้า คือ แผนจากอนุกรรมการลุมนํ้าและหนวยงานที่      
เกี่ยวของนําเสนอ 
 3) แผนงบประมาณเชิงบูรณาการ ซ่ึงเปนงานของสวนกลางวาเกี่ยวของกับอะไรบาง 

 - แผนลุมนํ้ายมมีโครงการแกงเสือเตนเกิดฃ้ึน ซ่ึงแผนรวมบอกวามีความขัดแยงในพ้ืนที่เกิดขึ้น ที่
ปรึกษายังไมชี้ชัดเจนวาจะสรางหรือไม แมสรางเขื่อนแกงเสือเตน ก็ไมสามารถแกปญหาน้ําทวมได ซ่ึงขึ้นอยู
กับประชาชนและนักการเมืองทองถิ่นวาจะเอาอยางไร 
 - การจัดทําแผนบูรณาการ การชี้แจงในการแกปญหาแบบบูรณาการ ตนน้ํา กลางน้ํา ทายน้ํา แผน
บูรณาการมีการดูตัวชี้วัด 4 ตัว ตามกรอบ 3 แผน คือ บริหาร พัฒนา และประสิทธิภาพ 
 - กรรมการลุมนํ้ามีระเบียบจากสํานักนายกรัฐมนตรี วามีอะไรบาง ถา พรบ.นํ้าแหงชาติผานจะมี
ระเบียบมากขึ้น 
 

วิเคราะหลุมน้ํายม  
-  แผนแตละปกรรมการลุมนํ้าตองดูแผนยุทธศาสตรลุมนํ้าวาแผน ปพ.ศ.2549 เปนอยางไร ปพ.ศ.2550 

เปนอยางไร 
- กรรมการลุมนํ้ามีหนาที่ดูยุทธศาสตร วาเปนไปตามที่กรรมการวางไวหรือไม 
- แผนกรอบ 4 ป คือ  
 1) แผนลุมนํ้า 
 2) แผนรายป 
 3) แผน 4 ป 
 4) แผนบูรณาการณ 
- เหตุผลที่ไมเสนอแกงเสือเตน เพราะ ไมผานในทุกเรื่อง แกงเสือเตนเปนโครงการในระยะยาวและไม

อยูในกรอบ 4 ป และกรมชลประทานมีหนาที่สรางเขื่อนอยางเดียว โดยไมมองวิธีการจัดการ 
- กรมทรัพยากรน้ําดูเรื่องการทําแผน แตการกอสรางเปนหนาที่ของกรมชลประทาน ที่มีกลุมผูใชนํ้ารองรับ 
- เกณฑขอมูลตัดสินใจ 5 เกณฑ 
 1) ยุทธศาสตรการพัฒนา 
 2) ความจําเปนเรงดวนในพื้นที่ เรื่อง นํ้า ในการอุปโภค บริโภค การเกษตร การอุตสาหกรรม 

ทองเที่ยว 
 3) ความพรอมของโครงการ 
 4) การมีสวนรวม โดยประชาชนเห็นชอบในแผนงานโครงการ 
 5) ผลประโยชนที่ไดรับจากโครงการ 

 - ศูนยปองกันวิกฤตินํ้า ดูแลเรื่อง  
  1) กลั่นกรองโครงการน้ําแบบบูรณาการ 
  2) ดานภัยแลง 
  3) ฐานขอมูล 



 29

รายชื่อผูเขารวมประชุม 
 
รายชื่อผูทรงคุณวุฒิ 
1. คุณสัน  เข็มประสิทธิ ์   นายชางใหญ กรมทรัพยากรน้ํา 
2. คุณยุพเยาว  จันทนเทศ   สํานักนโยบายและแผนทรพัยากรน้ํา 
 
รายชื่อคณะนักวิจัย 
3. รศ.ดร.ทววีงศ  ศรีบุรี   สถาบันวิจัยสภาวะแวดลอม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 
4. อาจารยปาริชาต  ศิวะรักษ   นักวิชาการอสิระดานสังคม 
5. อาจารยสมบัติ  เหสกุล   แผนงาน HPP-HIA    
6. คุณหาญณรงค  เยาวเลิศ   มูลนิธิคุมครองสัตวปาและพรรณพืชแหงประเทศไทย 
       ในพระบรมราชินูปถัมภ 
7. คุณบัณฑูร  เศรษฐศิโรตม   โครงการยุทธศาสตรนโยบายฐานทรัพยากร 
8. คุณพรทิพย  สําเภา    มูลนิธิฟนฟูชวีิตและธรรมชาต ิ
9. คุณศุภกิจ  นันทะวรการ   แผนงาน HPP-HIA    
10. คุณชนิศา  กลอมทอง   โครงการยุทธศาสตรนโยบายฐานทรัพยากร 
11. คุณจรัสพร  รักษาแกว     โครงการยุทธศาสตรนโยบายฐานทรัพยากร 
 
   ************************************************* 
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บันทึกชวยจาํ 
การลงพื้นที่ โครงการ SEA :ลุมน้ํายม 

วันที่ 16-17  สิงหาคม 2548  ณ จังหวัด พิษณุโลก และ จังหวัดสุโขทัย 
 

****************************** 
กําหนดการการลงพื้นที่ วันอังคาร ที่ 16 สิงหาคม  2548  จงัหวดั พิษณุโลก 
 

06.30 -  07.25 น. เดินทางจากกรุงเทพฯ- สนามบิน จังหวัดพิษณุโลก 

09.00 - 10.30  น. 
 
 
11.00 - 12.00  น.
  

• เขาพบและหารือกับหนวยงานตางๆ  ที่คณะเกษตร ม.นเรศวร 
- ผอําเภอ สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 9  จังหวัดพิษณุโลก 
- ผอําเภอ สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 3  จังหวัดพิษณุโลก 

• เขาพบและหารือที่สํานักชลประทานที่ 3   จังหวัดพิษณุโลก 
                   -      พิชัย รัตนานคร       ผอําเภอสวนวิศวกรรมบรหิาร   

12.00 – 13.00 น. • รับประทานอาหารกลางวันและเดินทางไปอําเภอบางระกํา 
 

13.00 – 14.30 น. • เขาพบ และหารือที่ สนง.เทศบาลตําบลบางระกํา และศกึษาพื้นที ่
          -      นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลบางระกํา 

 • เดินทางจากอําเภอบางระกาํไปอําเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 
 

15.30 – 16.30 น. ดูพ้ืนที่บริเวณอําเภอกงไกรลาศ 

16.30 – 18.00 น. • เดินทางจากอําเภอกงไกรลาศ ถึง ที่พักโรงแรมไพลิน จังหวัดสุโขทยั เขา
ที่พัก 

และรับประทานอาหารเย็น 

กําหนดการการลงพื้นที่ วันพุธ ที่ 17  สิงหาคม  2548  จังหวัดสุโขทัย 
 

09.00 – 12.00 น. • หารือกับคนทาํงานในพื้นที่  พอช. , แกนนําชุมชน และดูพ้ืนที่ 
- การสรางถนน 
- กําแพงกั้นน้ํา 
โครงการแกมลิงใกลบริเวณอุทยานประวตัิศาสตรฯ 

13.00 – 16.00 น. • เขาพบและหารือกับหนวยงานตางๆที่ อบจ.สุโขทัย 
- ผูอํานวยการกองชาง      สนง.เทศบาลเมืองสุโขทัย 
- คุณมนู  พุกประเสรฐิ      นายก อบจังหวัดสุโขทัย 
- คุณนพรัตน  มะโน         สนง.โยธาธิการฯ จังหวัดสุโขทัย 
 

16.00 – 19.30 น. • เดินทางจากจังหวัดสุโขทัย ถึง สนามบิน จังหวัดพิษณุโลก 
รับประทานอาหารเย็น และ ประชุมสรุปการลงพื้นที ่

20.10 - .20.55 น. • เดินทางจากสนามบินพิษณุโลก ถึง กรุงเทพฯ 
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ความคิดเห็นจากผูทรงคุณวุฒิในพืน้ที ่
  ปญหาน้ํามอง 2 สวน คือปริมาณและคุณภาพ สนง.สวล.ภาค สวนใหญมองเรื่องมลพิษ คือ 
เรื่องของคุณภาพ สนง.ไดดําเนินการเก็บตัวอยางน้ําเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษจะมี
การตรวจวัด 3 ครั้ง ตอป โดยตรวจวัดแมนํ้านานเปนหลักสวนแมนํ้าสาขากําลังดําเนินการ กรณีถามีการ
รองเรียน เชน ที่ อําเภอบางระกํามีปลาตาย ซ่ึงเปนกรณีเฉพาะก็ไปเก็บตัวอยางน้ํามาวิเคราะห 
  ถาเชิงปริมาณ ผูดูแลผูรับผิดชอบ จะเปน สนง.สิ่งแวดลอม จังหวัด หรือ สนง.ทรัพยากรน้ํา
ภาค อีกแนวทางหนึ่ง คือ งบประมาณผูวา CEO  ซ่ึงเปบงบประมาณจัดสรร ซ่ึง จังหวัดพิษณุโลกก็ไดรับ 500 
กวาลาน อีกสวนคือหนวยงานปกครองสวนทองถิ่น ซ่ึงจะดําเนินงานแกปญหาในเบื้องตน 
 
กรณีบึงรชันก 
  บึงรัชนกมีลักษณะเปนแกมลิงที่เก็บนํ้าไดดี แตทางจังหวัดไปสรางอาง รวมทั้งมีการสราง
อาคาร และถมที่ตางๆ  ถาไมมองที่นํ้ายม คือนํ้านาน ซ่ึงจะผานลงมาและเกิดปญหาน้ําทวมเมืองไดเชนกัน 

นํ้าจากแควนอยที่ไหลลงมา และบึงรัชนกเเปนแกมลิงสุดทายที่รับนํ้า และบึงรัชนกเปนพ้ืนที่ชุมนํ้า 
การพัฒนาบึงรัชนก มีมาตรการปองกันและแกไขปญหา เดิมพ้ืนที่ชุมนํ้าในบึงมีลักษณะตื้นเขิน 

จึงมีการขุดลอกใหบึงรับนํ้าไดมากขึ้น โดย อบจังหวัด เปนผูดูแล  มีการพัฒนาเพื่อสอบแนวปองกันการบุกรุก
ที่ดิน เปนถนนลอมรอบและมีการพัฒนา  กรณีมหาวิทยาลัยนเรศวรถาไปซื้อที่ดินจะใชตนทุนทางสังคมสูง จึง
ขอใชที่ดินสวนนี้ในการศึกษาวิจัย ฉะน้ันจึงมองตางกันในเรื่องการพัฒนากับสิ่งแวดลอม 

ภาคเหนือมีพ้ืนที่ชุมนํ้ามาก ถาสรางสิ่งตางๆจํานวนมาก เม่ือถึงเวลาน้ําทวมลงแมนํ้าก็มาทวม
เมือง ชาวบานก็รองเรียน ก็จะมีการสราง 

พ้ืนที่ชุมนํ้า คือพ้ืนที่สาธารณะ คือ หวย หนอง คลอง บึง ปญหาคือการบุกรุกที่ดินของรัฐ กรณี
ของบึงรัชนกก็มีปญหานี้ ทําใหไมสามารถแกปญหาได แมองคกรปกครองสวนทองถิ่นก็ทําเฉพาะขึ้นทะเบียนผู
บุกรุก หรือปลอยไป เพราะจะมีปญหากับฐานคะแนนเสียงทางการเมือง ผูบุกรุกบางคนก็เปนญาติพ่ีนองกับ
นักการเมืองทองถิ่น ก็เลยเปนปญหามาจนถึงปจจุบัน 

การตั้งพ้ืนที่คุมครองเปนเรื่องยาก เพราะพ้ืนที่คุมครองตององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองมี
การใหความเห็นของประชาชนในพื้นที่ และศักยภาพของที่ 

 ทําไมสวนราชการตองการพื้นที่ชุมนํ้า ซ่ึงเปนพ้ืนที่ที่มีความหลากหลายทางระบบนิเวศน  
ดานเศรษฐศาสตรมองวาเปนตนทุนต่ําเพราะสวนราชการกวาจะตั้งงบซื้อที่ดินเปนเรื่องยาก แตถาสรางตัว
โครงการขึ้นมาก็จะเปนเรื่องงาย โดยเฉพาะเปนโครงการของนักการเมือง หรือผูมีอํานาจในทองถิ่น ก็ไมมีใคร
กลาคาน 

ปญหาคือโยธาธิการจังหวัด(เดิม)มีการขุดลอกคลองตางๆ และไปขวางเสนทางน้ํา เน่ืองจาก
ไมไดขุดตามระบบเดิม 
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รายชื่อผูเขารวมประชุม 
 
ผูทรงคุณวุฒิในพื้นที ่
1. รศ.พัฒนา  ราชวงศ    มหาวิทยาลยันเรศวร 
2. คุณอํานาจ  บํารุงพงษ   สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที ่3 (พิษณุโลก) 
3. คุณพิชัย  รัตนานคร    ผูอํานวยการสวนวิศวกรรมบริหาร สํานักชลประทานที่ 3  
       จังหวัดพิษณุโลก 

4. คุณโสภิญญา  เกิดสกุล   สวนจัดสรรน้ําและบํารุงรักษา สํานักชลประทานที่ 3 
5. คุณชลเทพ  ชาตร ี    สวนจัดสรรน้ําและบํารุงรักษา สํานักชลประทานที่ 3 
6. คุณทวีป  เกิดทอง    สวนจัดสรรน้ําและบํารุงรักษา สํานักชลประทานที่ 3 
7. คุณบัณฑติ  พิพัฒนสัตยานุวงศ  นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลบางระกํา 
8. คุณประสานต  อนันตสาน   รองนายก อบจังหวัดสุโขทยั 
9. คุณประสพสขุ  สุขสวรรค   หัวหนาฝายแบบแผนกองชางสํานักงานเทศบาลเมืองสโุขทัย 
10. คุณนพรัตน  มะโน    วิศวกรวิชาชพี 8ว สํานักโยธาธิการและผังเมือง  
       จังหวัดสุโขทยั 
11. คุณสาคร  สงมา    ศูนยเสริมสรางองคกรชาวบาน.พล 
12. คุณวัชรี  สงมา    สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (จังหวัดพิษณุโลก) 
 
รายชื่อคณะวิจัย 
13. รศ.ดร.ทววีงศ  ศรีบุรี   สถาบันวิจัยสภาวะแวดลอม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 
14. อาจารยปาริชาต  ศิวะรักษ   นักวิชาการอสิระดานสังคม 
15. คุณหาญณรงค  เยาวเลิศ   มูลนิธิคุมครองสัตวปาและพรรณพืชแหงประเทศไทย 
       ในพระบรมราชินูปถัมภ 
16. คุณบัณฑูร  เศรษฐศิโรตม   โครงการยุทธศาสตรนโยบายฐานทรัพยากร 
17. คุณพรทิพย  สําเภา    มูลนิธิฟนฟูชวีิตและธรรมชาต ิ
18. คุณศุภกิจ  นันทะวรการ   แผนงาน HPP-HIA    
19. คุณปยนาถ  ประยูร    Media by friends group 
20. คุณชนิศา  กลอมทอง   โครงการยุทธศาสตรนโยบายฐานทรัพยากร 
21. คุณจรัสพร  รักษาแกว     โครงการยุทธศาสตรนโยบายฐานทรัพยากร 

 
********************************************* 
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บันทึกชวยจาํ 
การประชุมคณะผูวจิัย โครงการ SEA : ลุมน้ํายม 

วันอังคาร ที่  20  กันยายน  2548  เวลา 09.00 – 15.00 นาฬิกา 
ณ หองประชุม 401 ชั้น 4  สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิ

    *************************************** 
 
ประเด็นหารอืเรื่องแผนการดําเนินงานชวงเดือนกันยายน – เดือนธันวาคม พ.ศ.2548 

1. งานดานวิชาการ 

• การประเมินทางเลือกและผลกระทบในมิติตางๆ (strategic assessment) ทําภายในทีมศึกษา กอนลงพื้นที่
ครั้งถัดไป 

- ยุทธศาสตรการจัดการน้ําสําหรับลุมนํ้ายม  
- การทํา technical hearing  

   

• การทํารายงานประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตรในประเด็นดานเศรษฐศาสตร สังคม และสิ่งแวดลอม 
- ระดับรายละเอียด ตองมีตัวเลขในดานใดบาง 

 
 2.  งานดานการสื่อสารสาธารณะ 

• เอกสารหรือสื่อเผยแพรตอกลุมเปาหมายตางๆ เชน รัฐมนตรี ผูวาราชการจังหวัด อบ
ตําบลในลุมนํ้า คณะอนุกรรมการในลุมนํ้ายม ฯลฯ เกี่ยวกับ 
- ความเขาใจโครงการ  
- SEA รายงานการประเมิฯทางเลือกเบื้องตน 
- บันทึกการเดินทางในภาคสนาม 

• สื่อในรูปแผนที่เพ่ือสรางความเขาใจเกี่ยวกับลุมนํ้ายมในดานตางๆ 
 
 3.  งานดานพื้นที ่

• การจัดประชุมหารือกับคณะอนุกรรมการลุมนํ้ายม และผูมีสวนเกี่ยวของที่สําคัญๆ 
- เน้ือหาการประชุม และรูปแบบการประชมุ
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    Strategic Option 

           + ผลกระทบ 
        
 ??  
 

 + 
 

 - 
 

            เพื่อพัฒนาลุมน้ําที่พิจารณามิติตางๆ  (น้ํา + ดิน + ปา) 
            +  

 
สรางความเปนธรรม (เศรษฐกิจ + สังคม + สิ่งแวดลอม) 

 
ก.ย.  เอาประเด็น map กับแผนที่ซอมในทีมงาน 
    (26 ก.ย. เวลา 13.00 น.) 
ตําบลค.  ประชุมเสนอการศึกษา SEA กับหนวยงานตางๆ ในพื้นที่ 
  (ตรวจสอบแนวทาง,คําถาม)  วันที่ 13 – 14 ตําบลค. 
 
ตําบลค.-ธ.ค. เก็บขอมูลในพื้นที่ (ทีมนักศึกษา ม.นเรศวร + อําเภอพัฒนา) พี่หาญประสานงาน 
    +เวทียอย ๆ (กําหนดวันอีกครั้ง) 
ธ.ค.  Workshop SEA ในพื้นที

แกงเสือเตน+วิธอีื่น ๆ 

วิธีอื่นๆ  ที่ไมมีเขื่อนแกงเสือ

แกปญหาความเดือดรอนของประชาชน
ในเรื่องน้ําทวม,น้ําแลง 

0 - 1 

0 - 2 

SEA 

จังหวัดแพร (คณะทํางานวิชาการจังหวัด

จังหวัดพิษณุโลก (คณะอนุกรรมการลุมน้ํายม) 

Goal 
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รายชื่อผูเขารวมประชุม 

 
1. รศ.ดร.ทววีงศ  ศรีบุรี    สถาบันวิจัยสภาวะแวดลอม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 
2. ปาริชาต  ศวิะรักษ    นักวิชาการอสิระดานสังคม 
3. อาจารยสมบัติ  เหสกุล   แผนงาน HPP-HIA    
4. คุณหาญณรงค  เยาวเลิศ   มูลนิธิคุมครองสัตวปาและพรรณพืชแหงประเทศไทย 
      ในพระบรมราชินูปถัมภ 
5. คุณบัณฑูร  เศรษฐศิโรตม   โครงการยุทธศาสตรนโยบายฐานทรัพยากร 
6. ดร.พัฒนพงส  จาติเกต ุ   นักวิชาการดานสื่อสารมวลชน 
7. คุณพรทิพย  สําเภา    มูลนิธิฟนฟูชวีิตและธรรมชาต ิ
8. คุณปยนาถ  ประยูร    Media by friends group 
9. คุณชนิศา  กลอมทอง   โครงการยุทธศาสตรนโยบายฐานทรัพยากร 
10.คุณจรัสพร  รักษาแกว     โครงการยุทธศาสตรนโยบายฐานทรัพยากร 

 
*************************************** 
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บันทึกชวยจาํ 
การประชุมคณะผูวจิัย โครงการ SEA : ลุมน้ํายม 

วันจันทร ที่  26  กันยายน  2548  เวลา 13.30 - 16.30 นาฬิกา 
ณ หองประชุม 503  ชั้น 5  สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต 

************************************ 
 
เปาหมาย 

- SEA กับ EIA ตางกันอยางไร 
- ไมขอทางเลือกทั้งหมด 
- เริ่มตนการมีเขื่อนกับไมมีเขื่อน อยางไหนจะชวยแกปญหาน้ําทวมน้าํแลง 
- เขื่อนกับทางเลือกอ่ืนๆ 
- ลดความขัดแยงที่คิดในดานเดียว 
- ตอบโจทยรัฐบาล 
 
 

     ทางเลือกที่มากกวาเขื่อนแกงเสือเตน   Existing Proj. 
 
ปญหาน้ําทวม-นํ้าแลง  เขือ่นแกงเสือเตน  - ผันนํ้า    ?? 

    -  ผันน้ําออมเมือง  สถานะ 
     -  Wetland 
     - ฯลฯ  

 
จุดตาง 

1) การมีสวนรวมของผูมีสวนได-สวนเสยี 
2) การประเมินทางเลือกอยางรอบดานในทกุมิติ 

- เศรษฐกิจ 
- สังคม 
- สิ่งแวดลอม 

3) ตรวจสอบทางเลือกที่รัฐเลอืก 
4) ตอบเรื่องแกงเสือเตนได 

 
กําหนดการลงพื้นที ่

• วันพฤหัสบดี ที่ 13 ตลุาคม พ.ศ.2548  เวลา 09.00-12.30 นาฬิกา ณ หองสวรรคโลก ชั้น 1 
โรงแรมไพลิน จังหวัดสุโขทยั 
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• วันศุกร ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2548 เวลา 09.00-12.30 นาฬิกา ณ หองสักทอง ชั้น 2 โรงแรมแม
ยมพาเลส จังหวัดแพร 
 
(ราง) กําหนดการ ประชมุในพื้นที่ 13-14 ตลุาคม 2548  
 
09.00 – 09.15 น.  แนะนําตวั 
09.15 – 09.30 น. แนะนําโครงการ และวตัถปุระสงค 
09.30 – 10.30 น. คณะทํางานฯ นําเสนอแนวคิดการจัดการลุมนํ้ายม 
   โดย :   

• สํานักงานชลประทาน ภาค 3 จังหวัดพิษณุโลก (วันที่ 13 ตําบลค.) 

• สํานักงานชลประทาน ภาค 4 จังหวัดลําปาง (วันที่ 14 ตําบลค.) 
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารวาง 
10.45 – 11 .00 น.  ทีมวิจัยนําเสนอ SEA 4 แนวทางการประยุกตใช 
   โดย :  อาจารยปาริชาต  ศิวะรักษ 
11.00 – 12.30 น. ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการประยุกตใช SEA ตอการจัดการน้ําในลุมนํ้ายม 
   โดย :   

• รศ.ดร.ทววีงศ  ศรีบุรี 

• อาจารยปาริชาต  ศิวะรักษ 
12.30 น.   รับประทานอาหารเที่ยง 
 
เตรียมแผนที่ (วันที่ 13-14 ตําบลค.) 

• การพัฒนาแหลงนํ้าในลุมนํ้ายม (คุณหาญณรงค) 

• สาเหตุของปยหาน้ําทวมในรุปแบบตางๆ 

• แผนที่แสดงทางเลือกทุกประเภท 

• ขอมูลสําคัญลุมนํ้ายม 
 
นัดสงงาน (วนัที่ 10 ตลุาคม 2548) 

- อาจารยพัฒนา 
- อาจารยทวีวงศ 
- คุณหาญณรงค (แผนที่) 

 
 

********************************************** 
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รายชื่อผูเขารวมประชุม 
 
1. รศ.ดร.ทววีงศ  ศรีบุรี    สถาบันวิจัยสภาวะแวดลอม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 
2. อาจารยปาริชาต  ศิวะรักษ   นักวิชาการอสิระดานสังคม 
3. อาจารยสมบัติ  เหสกุล   แผนงาน HPP-HIA    
4. คุณหาญณรงค  เยาวเลิศ   มูลนิธิคุมครองสัตวปาและพรรณพืชแหงประเทศไทย 
      ในพระบรมราชินูปถัมภ 
5. คุณบัณฑูร  เศรษฐศิโรตม   โครงการยทุธศาสตรนโยบายฐานทรัพยากร 
6. ดร.พัฒนพงส  จาติเกต ุ   นักวิชาการดานสื่อสารมวลชน 
7. คุณชนิศา  กลอมทอง   โครงการยุทธศาสตรนโยบายฐานทรัพยากร 
8. คุณจรัสพร  รักษาแกว     โครงการยุทธศาสตรนโยบายฐานทรัพยากร 
 

 
 
************************************ 
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สรุปการประชุมลงพื้นที ่
เร่ือง  “ ทางเลือกการจัดการน้ําในลุมน้ํายม : โดยกระบวนการ SEA " 

วันพฤหัสบดี ที่ 13 ตลุาคม 2548  เวลา 09.00-12.30 นาฬิกา 
ณ หองสวรรคโลก ชั้น 1 โรงแรมไพลิน จังหวัดสุโขทัย 

 
******************************* 

 
 การประชุมเรื่อง  “ ทางเลือกการจัดการน้ําในลุมนํ้ายม : โดยกระบวนการ SEA " เปนการประชุมเพ่ือ
รับฟงความคิดเห็นคณะนักวิจัยในโครงการการพัฒนากระบวนการยุทธศาสตรทางเลือกเชิงนโยบายและ
กระบวนการตัดสินใจตอนโยบายสาธารณะที่ดี : กรณีการจัดการน้ําในลุมนํ้ายม โดยไดรับการสนับสนุนจาก 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)  มูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ (มสช.) และสถาบันวิจัย
ระบบสาธารณสุข (สวรส.)  
   
 วิทยากรประกอบดวย คุณบัณฑูร เศรษฐศิโรตม หัวหนาโครงการฯ กลาวตอนรับและชี้แจงวตัถปุระสงค
โครงการ คุณสุนัน บวบนา รักษาการผอําเภอสํานักอนุกรรมการลุมนํ้ายม  จังหวัดสุโขทัย  นําเสนอแนวคิดการ
จัดการน้ําในลุมนํ้ายม และ อาจารยปาริชาต ศิวะรักษ นําเสนอ กระบวนการ SEA กับการจัดการน้ําในลุมนํ้ายม  
จากนั้นเปนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผูเขารวมประชุม โดยมีผูเขารวมประชุมจํานวน 65 คน จากจังหวัด
สุโขทัย กําแพงเพชร พิจิตร ซ่ึงประกอบดวยคณะกรรมการลุมนํ้ายม หนวยงานราชการที่เกี่ยวของ นักวิชาการ
มหาวิทยาลัย ภาคเอกชน องคกรพัฒนาเอกชน ตัวแทนเกษตรกรผูใชนํ้า และสื่อมวลชน 
 
คุณสุนัน  บวบนา  รักษาการผอําเภอสํานักอนุกรรมการลุมน้ํายม  จังหวัดสุโขทัย   
นําเสนอ แนวคิดการจัดการลุมน้ํายม 

1. สภาพทั่วไปของลุมนํ้ายม 
2. แนวคิดการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําแบบผสมผสาน 

- หลักการของดับบลิน 
- นิยาม 
- หลักเกณฑที่สําคัญ 
- องคประกอบ 
- การปฏิรูประบบราชการสงเสริมการบรหิารจัดการแบบผสมผสาน 
- แนวทางการบริหารจัดการในแบบผสมผสานของประเทศไทย 

3. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศไทย 
- องคกรสนับสนุน (GWP,UNDP,UN) 
- วิสัยทัศนนํ้าแหงชาติ 
- กรมทรัพยากรน้ํา / วิสัยทัศน / บทบาทหนาที่ 

4. แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในระบบลุมนํ้ายม 
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- การจัดตั้งองคกรลุมนํ้า 
- จัดทําวิสัยทัศนลุมนํ้า พันธกิจ เปาหมาย 
- การจัดทําแผนรวมเพื่อเปนแผนแมบท 
- การจัดทไแผนงบประมาณทรัพยากรน้ําเชิงบูรณาการประจําป 
- การบริหารจัดการระบบลุมนํ้า 25 ลุมนํ้าหลัก 
- การสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งองคกร 
- การเผยแพรประชาสัมพันธการมีสวนรวมของประชาชน 

5. แนวคิดในการบริหารจัดการน้ําในระบบลุมนํ้า 
- พ้ืนที่ตนน้ํา / การอนุรักษปาตนน้ํา / การใชพ้ืนที่ตนน้ํา 
- พ้ืนที่กลางน้ํา / การกระจายน้ํา / การใชนํ้าอยางมีประสิทธิภาพ 
- พ้ืนที่ทายน้ํา / ที่ราบน้ําทวม / ตื้นเขิน / นํ้าเสีย 

6. แนวทางในการจัดการทรัพยากรน้ําในลุมนํ้าแบบบูรณาการ 
- การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางมีระบบ 
- กรอบความคิดเดิมในการจัดการทรัพยากรน้ํา 
- กรอบความคิดใหมมีดังน้ี 

1) ใหความสําคัญตอความสมดุลของระบบนิเวศลุมนํ้า 
2) การจัดการทรัพยากรน้ําเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
3) นํ้าเปนปจจัยและกําหนดกิจกรรมทางดานการผลิตและบริโภค 
4) สํารวจตรวจสอบวาอะไรเปนสาเหตุของการอํานวยน้ํา 
5) ใหความสําคัญกับความแตกตางของแตละลุมนํ้าหรือแตละพ้ืนที่ 
6) การควบคุมดูแลนํ้าโดยใหผูเกี่ยวของกับการใชนํ้ามีสวนรวมมากที่สุด 
7) การใชนํ้าอยางประหยัดและรูคุณคา 

 
อาจารยปาริชาติ  ศวิะรักษ  นําเสนอ SEA กับการจัดการลุมน้าํยม  ( Strategic Environmental 
Assessment – SEA ) 
 
การประเมินสิง่แวดลอมเชิงยุทธศาสตร/เชิงกลยุทธ/เชิงพ้ืนที่ 
 
หลักการสําคญัของ SEA 

• เปาหมายระยะยาวคือการพฒันาที่ยั่งยืน  
แนวทาง 

• บูรณาการมิตเิศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมในการวางแผนและตดัสินใจ 

• คนหาและพัฒนาทางเลือกเชิงยุทธศาสตรในการแกปญหา 
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การประเมินสิง่แวดลอมเชิงยุทธศาสตร 

• ควรดําเนินการในชวงตนน้ํา - ระดับนโยบาย แผน สาขา  มิใชชวงปลายน้ําซึ่งเปนระดับ
โครงการ  จึงไมใชโครงการเปนตัวตั้งเชนเดียวกับ EIA 

• เปนการประเมินที่มีขอบเขตกวางกวา  แตไมลึกและละเอียดเทา EIA 

• ใหความสําคัญกับการพัฒนาและพิจารณา “ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร” 

• ใหความสําคัญกับมุมมองและกระบวนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของ “ผูมีสวนไดเสีย” และ
หนวยงาน/องคกรตางๆ ที่เกี่ยวของ 

• ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจเชิงนโยบาย 
 

หลักการสําคญั – บูรณาการ 3 มิติ 

• สิ่งแวดลอม 

• เศรษฐกิจ 

• สังคม 
 
ขั้นตอนของ SEA โดยสังเขป 

1) ระบุปญหาสําคัญ (วิเคราะหสาเหตุและผลกระทบ) –>  ระบุผูมีสวนไดเสียที่สําคัญ 
2) ระบุเปาหมาย/หลักเกณฑสําคัญของการพัฒนา 
3) พัฒนาทางเลือกเชิงยุทธศาสตร 
4) ประเมินผลกระทบจากทางเลือกตางๆ 
5) พิจารณาขอดี-ขอเสียของทางเลือกตางๆ เพ่ือแสวงหาทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด 

 
1 ) ระบุปญหาสําคัญ (วเิคราะหสาเหตแุละผลกระทบ)  

 -  ระบุผูมีสวนไดเสียที่สําคัญ 

• ปญหาน้ําทวม – จังหวัดแพร (เขตเทศบาล) จังหวัดสุโขทัย (อําเภอสวรรคโลก อําเภอศรีสําโรง 
อําเภอเมือง อําเภอกงไกรลาศ) จังหวัดพิษณุโลก (อําเภอบางระกํา) จังหวัดพิจิตร (อําเภอสามงาม)  
จังหวัดนครสวรรค (อําเภอชุมแสง) 

 

• ปญหาน้ําแลง -  จังหวัดแพร  จังหวัดสุโขทัย (อําเภอสวรรคโลก อําเภอศรีสําโรง) จังหวัด
พิษณุโลก (อําเภอบางระกํา) จังหวัดพิจิตร (อําเภอสามงาม)   
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การวิเคราะหสาเหตุนํ้าทวม 
 

          ลุมนํ้ายมตอนบน        ลุมนํ้ายมตอนกลาง-ลาง 

1. ภูมิประเทศ-อุทกวิทยา 1. ปาซับนํ้าถกูทําลาย 

2. การรุกล้ําทางระบายน้ํา 2. ภูมิประเทศ-อุทกวิทยา 

3. ปาซับนํ้าถกูทําลาย 3. การรุกล้ําทางระบายน้ํา 

4. การใชพ้ืนที่ไมเหมาะสม 4. การใชพ้ืนที่ไมเหมาะสม 

 
การวิเคราะหสาเหตุนํ้าแลง 
 

      ลุมนํ้ายมตอนบน       ลุมนํ้ายมตอนกลาง-ลาง 

1. ปาตนน้ําถกูทําลาย 1. ปาตนนํ้าถกูทําลาย 
2. นํ้าถูกดึงไปใชในการเกษตรมากขึ้น 2. นํ้าถูกดึงไปใชในการเกษตรมากขึ้น 
3. เมืองขยายตัว 3. เมืองขยายตัว 

4. อุตสาหกรรมขยายตวั 4. อุตสาหกรรมขยายตวั 

 
การวิเคราะหผลกระทบน้ําทวม 
 

                ลุมนํ้ายมตอนบน            ลุมนํ้ายมตอนกลาง-ลาง 

1. ผลผลติทางการเกษตร 1. ผลผลติทางการเกษตร 
2. เศรษฐกิจภาคเมือง   ชนบท 2. สุขภาพและคุณภาพชีวติ/เศรษฐกิจ ภาคเมือง 

3. สุขภาพและคุณภาพชีวติ 3. อุตสาหกรรม 
4. อุตสาหกรรม  
 
การวิเคราะหผลกระทบน้ําแลง 
 

             ลุมนํ้ายมตอนบน           ลุมนํ้ายมตอนกลาง-ลาง 

1. ผลผลติภาคเกษตร 1. ผลผลติภาคเกษตร 

2. การอุปโภคบริโภคน้ําในชนบท 2. การอุปโภคบริโภคน้ําในชนบท 
3. การอุปโภคบริโภคน้ําในเมือง 3. การอุปโภคบริโภคน้ําในเมือง 
4. สิ่งแวดลอม 4. สิ่งแวดลอม 

5. อุตสาหกรรม 5. อุตสาหกรรม 
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2) ระบุเปาหมาย/หลักเกณฑสําคญัของการพัฒนา 
  ดานสิ่งแวดลอม 

  -  ความมั่นคง 
  -  ความหลากหลาย 

 ดานเศรษฐกิจ 
  -  การผลิต 
  -  ประสิทธิภาพ 

 ดานสังคม  
  -  พ่ึงตนเอง 
  -  ความเทาเทียม 
  -  สุขภาพ 
  -  ความมั่นคง 

 
เปาหมายสําคญัของการบรหิารจัดการลุมนํ้ายม 
 

ลุมนํ้ายมตอนบน ลุมนํ้ายมตอนกลาง-ลาง 

1. คนเมืองและชนบทมีนํ้าอุปโภคบริโภคตลอดป 1. ลดความสญูเสียทางการเกษตร 

2.  ลดความสญูเสียทางการ  เกษตร 2. รักษาและฟนฟูปาตนน้าํ 

3.   รักษาและฟนฟูปาตนนํ้า 3. ปองกันน้ําทวมเขตเศรษฐกิจภาคเมือง 

4. มีการจัดสรรน้ําอยางเปนธรรม 4. ปชช.บริหารจัดการน้ําไดเองมากขึ้น 

5. ปองกันน้ําทวมเขตเศรษฐกิจภาคเมือง 5. มีการจัดสรรน้ําอยางเปนธรรม 

 
3)  พัฒนาทางเลือกเชงิยทุธศาสตร 
 

พ้ืนที่ ทางเลือกการแกปญหาน้ําทวม ทางเลือกการแกปญหาน้ําแลง 

ลุมนํ้ายมตอนบน 1) ผันนํ้าลงเขื่อนสิริกิติ ์
2) เพ่ิมประสิทธภิาพการระบายน้ํา 
3) เขื่อนแกงเสือเตน 

4) พัฒนาแหลงนํ้าขนาดกลาง 
5) เขื่อนแกงเสือเตน 

   ลุมนํ้ายม   
ตอนกลาง-ลาง 

1) เพ่ิมประสิทธภิาพการระบายน้ํา 
2) ชะลอน้ําในพืน้ที่แกมลิงธรรมชาต ิ

3) พัฒนาแหลงนํ้าขนาดกลาง 
4) ใชนํ้าในพื้นทีแ่กมลิง

ธรรมชาต ิ
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4)  ประเมินผลกระทบจากทางเลือกตางๆ 
 
ผลกระทบทางเลือกจัดการน้ําในลุมนํ้ายมตอนบน 
 

       เศรษฐกจิ              สังคม       สิ่งแวดลอม 
1) ผันน้ําลง
เขื่อนสิริกิติ ์

ตนทุนกอสรางและ
ดําเนินการสูง อาจไมคุมคา 

การแยงชิงนํ้าระหวางลุมนํ้า 
(ผันกลับไดใชเฉพาะ อําเภอ 
กงไกรลาศลงมา) 
ชาวบานเสียทีดิ่นทํากินมาก 
(คลองสงนํ้า)   

นํ้าทะลักเขา อําเภอ
งาว?  นํ้าทวมพ้ืนที่
อุทยานแหงชาติแมยม? 
เสียพ้ืนที่ปา 
นํ้านานก็ peak ชวง
เดียวกันน้ํายม 

2) เพ่ิม
ประสิทธิภาพ
การระบายน้ํา 

ดําเนินการไดรวดเรว็   ผลกระทบนอย  จะไดรับการ
สนับสนุนจากคนใน พท. 
ไมชวยเกบ็นํ้าไวใชในฤดูแลง 

ผลกระทบทายน้ํา (ตอง
ทําทั้งระบบ) 

3) พัฒนาแหลง
นํ้าขนาดกลาง 

ตนทุนตอหนวยต่ํา  สามารถ
จัดหางบฯ ไดเร็วกวา  

ตองไลทีช่าวบาน? 
ทําไดเฉพาะบางพื้นที่  ชวย
ได/ได ปย.เฉพาะบางที ่
(ภายในลุมยอย)  ชวยปญหา
นํ้าแลง พท.สวนกลางไมได 

สูญเสีย พ้ืนทีป่า   

4) เขื่อนแกงเสือ
เตน 

ตนทุนสูง ตองอพยพชาวบาน 
ความขัดแยงใน พท. 

สูญเสีย พ้ืนทีป่า 

 
ผลกระทบทางเลือกจัดการน้ําในลุมนํ้ายมตอนกลาง-ลาง 
 

 เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม 

1) เพ่ิมประสทิธิภาพ
การระบายน้ํา  

ดําเนินการไดรวดเรว็ ตองเวนคืนทีอ่ยูที่ทํากินบาง 
ลํารางสาขาถกูรุกล้ํา (เปนที่
นามีเอกสารสิทธิ)  ไมชวย
เก็บนํ้าเพื่อแกปญหาน้ําแลง 
ไดรับการสนบัสนุนจากคนใน 
พ้ืนที่ 

ผลกระทบทายน้ํา 
(ตองทําทั้งระบบ) 

2) พัฒนาแหลงนํ้า
ขนาดกลาง (มี พ้ืนที่ 
ที่มีศักยภาพนอย) 
 

ตนทุนตอหนวยต่ํา  e.g. แมรําพัน (เสีย
พ้ืนที่ปา) 
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3) ชะลอน้ําในลําน้ํา
ตางๆ (ตองขดุลอกสัน
ดอน-หัวแหลม) และ
ใชนํ้าจากพื้นที่แกมลิง 

ตนทุนสูงเม่ือเทียบกับอาง
เก็บนํ้า e.g.ทะเลหลวง 
900 ลูกบาศก  ใชพ้ืนที่ 
flood plain  ตองเวนคืน- 
ขุดดินมาก  ตนทุนสูงกวา
เขื่อนขนาดกลาง 3 เทา   

มี flood plain อีกมาก แต
สวนใหญมีการใช ปย. ตอง
เวนคืน   

อาจทําใหสูญเสีย
ระบบนิเวศของพื้นที่
แกมลิงธรรมชาต ิ
ควรเนนหนองน้ํา
ธรรมชาต ิ

 
ประเมินทางเลือกการจัดการน้ําในพื้นทีลุ่มนํ้ายมตอนบน 
 

เปาหมายการพัฒนาลุมนํ้ายม  
ตอนบน 

ทางเลือกการแกปญหาน้ําทวม ทางเลือกการแกปญหาน้ําแลง 

1. นํ้าอุปโภคบรโิภค 
2. ผลิตผลการเกษตร 
3. รักษาปาตนนํ้า 
4. จัดสรรน้ําเปนธรรม 
5. เศรษฐกิจภาคเมือง 

1) ผันนํ้าลงเขื่อนสิริกิติ ์
2) เพ่ิมประสิทธภิาพการ

ระบายน้ํา 
3) เขื่อนแกงเสือเตน 

4) พัฒนาแหลงนํ้าขนาด
กลาง 

5) เขื่อนแกงเสือเตน 

 
ประเมินทางเลือกการจัดการน้ําในพื้นทีลุ่มนํ้ายมตอนกลาง-ลาง 
 

เปาหมายการพัฒนาลุมนํ้ายม   
ตอนกลาง-ลาง 

ทางเลือกการแกปญหาน้ําทวม ทางเลือกการแกปญหาน้ําแลง 

1. ผลิตผลการเกษตร 
2. รักษาปาตนนํ้า 
3. เศรษฐกิจภาคเมือง 
4. ปชช.จัดการน้ํา 
5. จัดสรรน้ําเปนธรรม 

1) เพ่ิมประสิทธภิาพการ
ระบายน้ํา 

2) ชะลอน้ําในพืน้ที่แกมลิง
ธรรมชาต ิ

3) พัฒนาแหลงนํ้าขนาด
กลาง 

4) ใชนํ้าในพื้นทีแ่กมลิง
ธรรมชาต ิ

 
ขอเสนออื่นๆ 

• การวางแผน/ปรับเปลี่ยนการผลิตที่สอดคลองกับสภาพพื้นที่ (DSM)  ซ่ึงเกี่ยวของกับปญหาน้ําแลง
เทานั้น  (เชน การปลูกพืช  บางพื้นที่ที่มีขอจํากัดสูง เชน อําเภอ บานดานลานหอย) 

• การทบทวนการใชประโยชนที่ดินแผนการขยายเมือง/ผังเมือง (ยายเมือง?) 

• การปรับปรุงการบริหารจัดการ เชน การพยากรณ 

• การบริหารจัดการตนนํ้า – ฟนฟูปา ฝายตนนํ้า การพัฒนาแหลงนํ้าขนาดเล็ก 
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ขอคิดเพิ่มเตมิ 

• การเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศ-วิถีชีวิตเม่ือนํ้าไมทวมหลาก (การจับปลา  แมลง ฯลฯ)  

• ผลกระทบจากการขยายพื้นที่เกษตรเมื่อนํ้าไมแลง 
 
ความคิดเห็นจากผูเขารวมประชุม 

• การแกไขปญหาน้ําทวม จังหวัดสุโขทัย 
-   ควรใหมีแกมลิง 
-   การขุดลอกคลอง 
-   ขุดลอกฝายยางซาย 

• สภาพในพื้นที่มีโครงการพัฒนาอยูกอนแลว 

• ใหผูที่ มีความคิดเห็นขัดแยงมานั่งคุยกันดวยเหตุผล ภายใตการรับฟงความคิดเห็นแบบ
ประชาธิปไตย 

• จากแผนงานที่มีอยู บางครั้งก็มีโครงการตางๆเกิดขึ้นโดยไมมีบรรจุอยูในแผน 
- การตัดสินใจตางๆ เปนเรื่องของอํานาจ ไมใชเหตุผล 
- ผูนํารัฐบาล หรือนักการเมือง นําเงินมาแจกพรอมอนุมัติใหสราง 
- แผนงานตางๆ ที่คิดไว เสียเวลาโดยเปลาประโยชน 

• จังหวัดสุโขทัยในอดีตน้ําไมทวม เพราะมีตลิ่งสูง 

• สาเหตุที่นํ้าทวมเกิดจาก การสรางบานเรือน และถนนขวางทางน้ํา 

• ระบบนิเวศเสียไป 

• ใหมองภาพรวมถาสรางเขื่อนแลวทําใหระบบนิเวศในธรรมชาติเสียไป ฝนไมตก ก็ไมเกิดผลดี 

•  การมีสวนรวมของคนในพื้นที่    
1) ความรูเรื่องธรรมชาติ 
2) ความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ (คน กับ ธรรมชาติ) 
3) ความตองการของสังคม 
4) ความเสมอภาคของทรัพยากร 
5) ทําอยางไรจะมีนํ้าใชตลอดไป 
 

************************************ 
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รายชื่อผูเขารวมประชุม 
 

วิทยากรนําเสนอ 
1. คุณสุนัน  บวบนา    รักษาการผอําเภอสํานักอนุกรรมการลุมนํ้ายม   
      จังหวัดสุโขทยั   
 
ผูเขารวมประชุม 
2. คุณรัชฎา  เมธาวีกลุชัย   สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด จังหวัดสุโขทัย 
3. คุณโชติ  ไทรนนทรีย   รองนายกอบตําบลในเมืองสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 
4. คุณเพชรนิล  ยิ้มยวล   องคการบริหารสวนตําบลปาแฝก จังหวัดสุโขทัย 
5. คุณไพโรจน  คชนิล    หัวหนาโครงการกอสราง 2 สํานักชลประทานที่ 4   
      จังหวัดสุโขทยั 
6. คุณไพฑูรย  เสรีพงศ   อนุกรรมการลุมนํ้า จังหวัดพิจิตร   
7. คุณพงษศักดิ์  ประสงควรรณะ  โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาสุโขทยั จังหวัดสุโขทัย   
8. คุณเพ็ง  บุญธาน ี    เกษตรกรผูใชนํ้า อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 
9. คุณนพรัตน  ตุลาเนตร   หัวหนาชางโยธา องคบริหารสวนตําบลเมอืงเกา  
      จังหวัดสุโขทยั 
10. คุณณัฐิยา  จันทรน่ิม   วิศกรโยธา  สาํนักงานเทศบาลตําบลศรสีําโรง จังหวัดสุโขทัย 
11. คุณทัศนัย  โทนใหญ   นายชางโยธา สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภยั  
      จังหวัดสุโขทยั 
12. คุณทองคํา  บุญรอด    อนุกรรมการลุมนํ้ายม 
13. คุณธนัฐ   เจนธุระกิจ   นายชางเครื่องกล  ทรัพยากรน้ําจังหวัดสุโขทัย 
14. คุณธวชัชัย  เลี้ยงประเสริฐ   หัวหนากลุมงานสงเสริมและพัฒนาทองถิ่น สํานักงานทองถิ่น

     จังหวัดสุโขทยั   
15. คุณประเสรฐิศกัดิ์  สิงหชงค   อุปนายก  สมาคมธุรกิจทองเที่ยวสุโขทัย 
16. คุณประพฤต ิ ยอดไพบูลย   หัวหนาสถานอุีตุนิยมวิทยาสุโขทัย   
17. คุณประหยัด  ภคเมธานนท   ผูอํานวยการกองชาง  เทศบาลเมืองสวรรคโลก  
      จังหวัดสุโขทยั  
18. คุณปราโมทย  นักธรรม   รองนายกอบตําบลทาทอง อําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 
19. คุณปราณี  ศิริไพโรจน   พาณิชยจังหวดั  สํานักงานพาณิชยจังหวดัสุโขทัย 
20. คุณบํารุง  แจมเมธีกุล   การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทยั 
21. คุณพีรยุทธ  แสนศร ี    เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน   
      สํานักงานเกษตรและสหกรณ จังหวัดสุโขทัย 
22. คุณพรมงคล  ชิดชอบ   วิศกรชลประทาน สํานักชลประทานที่ 4 จังหวัดกําแพงเพชร 
23. คุณมนูญ  มณีโชต ิ    อนุกรรมการลุมนํ้ายม 
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24. คุณรณชัย  มหาวรรณ   นายชางโยธา  ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 9  
     จังหวัดพิษณุโลก   

25. คุณวรเกียรต ิ ชัยรัตน   นักบริหารงานทั่วไป  การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดสุโขทัย 
26. คุณวันชัย  เลก็ประเสรฐิ   ทองถิ่นจังหวดัสุโขทัย  สํานักงานทองถิ่นจังหวัดสุโขทัย   
27. คุณวิชัย  เถื่อนถ้ํา    เจาหนาที่บรหิารงานสาธารณสุข  สํานักงานสาธารณสุข 
      จังหวัดสุโขทยั 
28. คุณวิทยา  ทรงพร    เจาหนาที่บรหิารงานชาง  สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง  
      จังหวัดสุโขทยั 
29. คุณสุรพงษ  กิติประสาท   สํานักงานทางหลวงชนบทจงัหวัดสุโขทัย 
30. คุณสนิท  ยังเที่ยง    เกษตรกรผูใชนํ้า อําเภอบานดานลานหอย  จังหวัดสุโขทัย 
31. คุณสมเจตน  ชีวะวัฒนา   หัวหนาฝายยทุธศาสตรและสารสนเทศ   
      สํานักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย 
32. คุณประจัน  เสือยัน    สํานักงานประปาสุโขทัย 
33. คุณตอพาส  มิฤทธิ ์    สํานักชลประทานที่ 4  
34. คุณสัมพันธ  บุญจอง   หัวหนาโครงการชลประทานสุโขทัย   
35. คุณสามัญ  รักษสุทธิศร ี   นายกเทศมนตรีสํานักงานเทศบาลเมืองสโุขทัยธาน ี
36. คุณสนอง  อินทิม    อนุกรรมการลุมนํ้ายม 
37. คุณสุดไทย  วริิยะไชยกลุ   ผูจัดการทั่วไปโรงแรมไพลนิสุโขทัย 
38. คุณสุทธ ิ โพธิพานิช    พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  จังหวัดสุโขทยั 
39. คุณสุธีรพร  นิมิตกุลไพบูลย   เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน  
      สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 9 จังหวัดพิษณุโลก 
40. คุณสุรินทร  จิตตม่ัน    หัวหนางานผลิต  สํานักงานประปาสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 
41. คุณสมศักดิ์  สิงหบุราวุฒิ   แขวงการทาง จังหวัดสุโขทยั   
42. คุณอํานาจ  บาํรุงพงศ   นักวิชาการสิ่งแวดลอม  สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 3  

     จังหวัดพิษณุโลก   
43. คุณอิสระ  เกิดม่ัง    องคการบริหารสวนตําบลบานแกง 
44. คุณจีระพันธ  วัฒนพงษ   ฝายกอสรางบาํรุงรักษา การไฟฟาสุโขทยั 
45. คุณขจรพงศ  ธีรเดช    นักวิชาการประมง 7 
46. คุณสหพร  ยี่ตันส ี    ประชาสัมพันธจังหวัดสุโขทัย 
47. คุณทองคํา  บุญรอด    อนุกรรมการลุมนํ้ายม 
48. คุณปรีชา  สุขกล่ํา    วิศวกรชลประทาน 7วช สํานักชลประทานที่ 3 



 49

49. คุณทว ี รักศรีทอง    รองผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี  
      จังหวัดสุโขทยั 
50. รศ.นิวัฒน  ฉิมพาลี    คณะทํางานวชิาการลุมนํ้ายม จังหวัดพิจิตร 
51. คุณประยุทธ  ครุธแกว   ครู  โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จังหวัดสุโขทัย 
52. พระใบฎีกาทองคํา  ปภากโร   ประธานอาสาสมัครพิทักษสิง่แวดลอม  
      วัดพฤกษาสวรรคสุทธาวาส  
53. พระครูวิจิตรธรรมนิเทศน   อนุกรรมการลุมนํ้ายม ภาคองคกรเอกชน 
54. คุณมนทน  สําราญ    สถานีโทรทศันเคเบิล้ทวีี  
 
รายชื่อคณะนักวิจัย 
55. รศ.ดร.ทววีงศ  ศรีบุรี   สถาบันวิจัยสภาวะแวดลอม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 
56. อาจารยปาริชาต  ศิวะรักษ   นักวิชาการอสิระดานสังคม 
57. อาจารยสมบัติ  เหสกุล   แผนงาน HPP-HIA    
58. คุณบัณฑูร  เศรษฐศิโรตม   โครงการยุทธศาสตรนโยบายฐานทรัพยากร 
59. คุณหาญณรงค  เยาวเลิศ   มูลนิธิคุมครองสัตวปาและพรรณพืชแหงประเทศไทย 
      ในพระราชินูปถัมภ 
60. คุณพรทิพย  สําเถา    นักวิจัยอิสระ 
61. รศ.พัฒนา  ราชวงศ    มหาวิทยาลยันเรศวร 
62. คุณอัญชิสา  บุญสาใจ   มหาวิทยาลยันเรศวร 
63. คุณโภปน  อุตสม    มหาวิทยาลยันเรศวร 
64. คุณชนิศา  กลอมทอง   โครงการยุทธศาสตรนโยบายฐานทรัพยากร 
65. คุณจรัสพร  รักษาแกว     โครงการยุทธศาสตรนโยบายฐานทรัพยากร 

 
 

************************************************ 
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สรุปการประชุมลงพื้นที ่
เร่ือง  “ ทางเลือกการจัดการน้ําในลุมน้ํายม : โดยกระบวนการ SEA " 

วันศุกร ที1่4 ตุลาคม 2548 เวลา 09.00-12.30 นาฬิกา 
ณ หองสักทอง ชั้น 2 โรงแรมแมยมพาเลส จังหวัดแพร 

***************************** 
 

 การประชุมเรื่อง  “ ทางเลือกการจัดการน้ําในลุมนํ้ายม : โดยกระบวนการ SEA " เปนการประชุมเพ่ือ
รับฟงความคิดเห็นคณะนักวิจัยในโครงการการพัฒนากระบวนการยุทธศาสตรทางเลือกเชิงนโยบายและ
กระบวนการตัดสินใจตอนโยบายสาธารณะที่ดี : กรณีการจัดการน้ําในลุมนํ้ายม โดยไดรับการสนับสนุนจาก 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)  มูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ (มสช.) และสถาบันวิจัย
ระบบสาธารณสุข (สวรส.)  
   
 วิทยากรประกอบดวย คุณบัณฑูร เศรษฐศิโรตม หัวหนาโครงการฯ กลาวตอนรับและชี้แจงวตัถปุระสงค
โครงการ คุณพรมงคล  ชิดชอบ  วิศวกรชลประทาน สํานักชลประทานที่ 4 จังหวัดกําแพงเพชร นําเสนอ
แนวคิดการจัดการน้ําในลุมนํ้ายม และ อาจารยปาริชาต ศิวะรักษ นําเสนอ กระบวนการ SEA กับการจัดการน้ํา
ในลุมนํ้ายม จากนั้นเปนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผูเขารวมประชุม โดยมีผูเขารวมประชุมจํานวน 55 คน 
จากจังหวัดแพร พะเยา และกําแพงเพชร ซ่ึงประกอบดวยคณะกรรมการลุมนํ้ายม หนวยงานราชการที่เกี่ยวของ 
นักวิชาการมหาวิทยาลัย ภาคเอกชน องคกรพัฒนาเอกชน และตัวแทนเกษตรกรผูใชนํ้า  
 

 
คุณพรมงคล  ชิดชอบ  วศิวกรชลประทาน สํานักชลประทานที่ 4 จังหวัดกําแพงเพชร        
นําเสนอ  แนวคิดการจัดการนํ้าในลุมน้ํายม 
  
แนวทางการแกไขปญหาภัยแลง 
 กําหนดไว 2 มาตรการ 

1. มาตรการไมใชสิ่งกอสราง 
- กําหนดมาตรการบริหารน้ําอยางมีประสิทธิภาพ สําหรับโครงการที่กอสรางไวแลว 
- ประสานงานดานบริหารจัดการ และพัฒนาทรัพยากรน้ําในลุมนํ้า โดยวางแผนปองกันภัยภิบัติ

ในแตละลุมนํ้า 
- เชื่อมโยงสารสนเทศดานบริหารจัดการน้ําระหวางหนวยงานตางๆ  
- บริหารระบบชลประทานแบบมีสวนรวม 
- กําหนดแผนระยะยาวสําหรบัการใชนํ้าเพื่อการเกษตร ภายใตสภาวะน้ําหายากและตองแบงปน 

2. มาตรการใชสิ่งกอสราง 
- กอสรางอางเก็บนํ้าขนาดใหญ และขนาดกลางในพื้นที่ตอนบนลําน้ําหลักและลําน้ําสาขาสําคัญ 
- สรางอางเก็บนํ้าขนาดเล็ก หรือฝาย เพ่ิมเติมบริเวณที่เหมาะสม 
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- ทําพื้นที่แกมลิงเพ่ือเก็บกักและชะลอน้ํา 
- สรางแนวทางผันนํ้าจากลําน้ําสาขา หรือขามลุมนํ้าสูระบบคูคลอง และเชื่อมระบบผันน้ําลงอาง 
- ขุดลอกแหลงนํ้าธรรมชาติ หรือตะกอนบริเวณหนาฝาย 
- กอสรางประตู หรือฝายพรอมระบบสงนํ้าใกลพ้ืนที่ที่เดือดรอนจากภัยแลง 
- สรางเครือขายน้ํา บริเวณที่มีศักยภาพ 
- สรางสถานีสูบนํ้า  
- ขุดสระน้ําประจําไรนา ขุดบอบาดาล ขุดบอนํ้าตื้น สรางถังเก็บนํ้า สําหรับพ้ืนที่หางไกล 
 

แนวทางการบรรเทาอุทกภัย 
 ลักษณะอุทกวิทยาของแมนํ้ามีความสัมพันธกับ ขนาดขอลลุมนํ้า ลักษณะสภาพภูมิอากาศ   
เชน ปริมาณน้ําฝน อุณหภูมิ ลักษณะทางธรณีวิทยา ชนิดของดิน ลักษณะทางกายภาพของลุมนํ้า เชน ความ
ลาดชันของพื้นที่ ความลาดชันของแมนํ้า ชนิดของพืชในลุมแมนํ้า ฯลฯ เปนผลใหแมนํ้าแตละสายมีลักษณะ
อุทกวิทยาที่แตกตางกัน  
 นอกจากนั้น ลักษณะอุทกวิทยาของแมนํ้าเปนลักษณะพลศาสตรที่สัมพันธกับเวลา ทําใหเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา ดังน้ัน ลักษณะอุทกวิทยาแตละคร้ังจึงมีสภาพไมเหมือนกัน การบรรเทาและการควบคุมจึงตอง
คํานึงถึง สถานที่ เวลา และฐานะทางเศรษฐกิจ  วิธีควบคุมอุทกวิทยาที่ประสบผลสําเร็จในแมนํ้าสายหนึ่งอาจไม
สัมฤทธิ์ผลในแมนํ้าอีกสายหนึ่ง วิธีการควบคุมอุทกภัยที่ใชไดผลในอดีตก็อาจไมสามารถนํามาใชกับปจจุบันและ
อนาคต ดดยทั่วไปแนวทางบรรเทาอุทกภัยจําแนกออกได 2 วิธี 

1. การหลีกเลี่ยงการใชพ้ืนที่ที่นํ้าทวมได 
2. การเลี่ยงหรือผันนํ้าใหพนจากพื้นที่ที่มีศักยภาพการสูญเสียจากอุทกภัยสูง 

  การหลีกเลี่ยงการใชพ้ืนที่นํ้าทวม สามารถทําไดโดยการไมใชประโยชนในพ้ืนที่น้ันโดยสิ้นเชิง 
เปนการแกปญหาโดยสิ้นเชิงเชนกัน แตมีการสูญเสียทางเศรษฐกิจสูง การหลีกเลี่ยงอยูในระดับเพียงการจํากัด
ประเภทการใชที่ดิน โดยกําหนดประเภทการใชที่ดินที่มีศักยภาพการสูญเสียใหนอยที่สุด 
  กรณีไมอาจเลี่ยงการใชพ้ืนที่นํ้าทวม การบรรเทาอุทกภัยทําไดดดยการเลี่ยง หรือผันน้ําออกไป
จากพื้นที่ ทั้งในเวลาน้ําทวมและเวลาปกติ แบงได 2 มาตรการ 
 มาตรการใชสิ่งกอสราง ไดแก 

-  สรางทํานบหรือคันกั้นนํ้าใหพ้ืนที่ที่ตองการบรรเทาอุทกภัย 
-  เบนทิศทางน้ําใหไหลไปสูทางน้ําอ่ืน หรือพ้ืนที่อ่ืน 
-  สูบและระบายน้ําออกจากพื้นที่ที่นํ้าทวม 
-  ขุด ลอก ขยาย หรือปรับปรุงทางน้ํา เพ่ือเพ่ิมปริมาณน้ําไหลในทางน้ํา ทําให

ประสิทธิภาพการกระจายน้ําดี 
-  ขุดคลองหรือทางน้ําใหมเพ่ือใชสําหรับระบายน้ําเพิ่ม 
-  สรางอางเก็บนํ้าเพื่อเก็บกักน้ําจากตนน้ํากอนเขาสูบริเวณพื้นที่ 
-  การจัดทําพื้นที่แกมลิงเพ่ือเก็บกักและชะลอน้ําไวใช 

2.2  มาตรการไมใชสิ่งกอสราง ไดแก 
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 -  กําหนดการใชที่ดินริมแหลงนํ้า และมีแนวเขตสําหรับเปนทางน้ําไหลในฤดูนํ้าหลาก 
 -  กําหนดการใชที่ดินบริเวณตนนํ้า เพ่ือลดปริมาณน้ําหลาก โดยการอนุรักษดินและน้ํา 
 -  กําหนดมาตรการบริหารจัดการน้ําอยางมีประสิทธิภาพ สําหรับโครงการที่กอสรางไวแลว 
 -  การเชื่อมโยงสารสนเทศดานบริหารจัดการน้ําระหวางหนวยงานตางๆ เพ่ือเปน
มาตรฐานในการประเมิณสถานการณนํ้า และแจงเตือนภัย 
 

การดําเนินการของสํานักชลประทานที่ 4  
 สํานักชลประทานที่ 4  ไดดําเนินการบรรเทาปญหาอุทกภัยในพ้ืนที่รับผิดชอบพื้นที่ 4 จังหวัด ไดแก 
ตาก กําแพงเพชร ซ่ึงอยูในลุมนํ้าปงตอนลาง และ จังหวัดแพรา สุโขทัย ซ่ึงอยูในลุมนํ้ายม อยางตอเน่ืองทั้ง 
 มาตรการใชสิ่งกอสราง เชน สรางอางเก็บนํ้าเพื่อเก็บกักน้ําจากตนน้ํากอนเขาสูบริเวณพื้นที่ การขุด 
ลอก ขยาย หรือปรับปรุงทางน้ํา เพ่ือเพ่ิมปริมาณน้ําไหลในทางน้ํา ทําใหประสิทธิภาพการระบายน้ําดีขึ้น เชน 
การขุดลอกแมนํ้ายมสายปจจุบัน การจัดทําพื้นที่แกมลิงเพ่ือเก็บกัก และชะลอนํ้าไวใช เชน โครงการทุงทะเล
หลวง (แกมลิง) จังหวัดสุโขทัย  
 มาตรการไมใชสิ่งกอสราง เชน กําหนดมาตรการบริหารจัดการน้ําอยางมีประสิทธิภาพ  สําหรับ
โครงการที่กอสรางไวแลว การเชื่อมโยงสารสนเทศดานบริหารจัดการน้ําระหวางหนวยงานตางๆ  เพ่ือเปน
มาตรฐานในการประเมินสถานการณนํ้า และแจงเตือนภัยซ่ึงอยูระหวางดําเนินการ 
 อยางไรก็ตาม การบรรเทาอุทกภัยในลุมนํ้ายม เปนเพียงสวนหนึ่งที่บรรเทาปญหาใหลดลง แตการ
แกปญหาอยางยั่งยืนจําเปนตองมีการพัฒนาแหลงเก็บกักน้ําขนาดใหญ เชนเดียวกับเขื่อนภูมิพล ในลุมนํ้าปง 
เขื่อนสิริกิติ์ในลุมนํ้านาน เพ่ือเปนเครื่องมือที่ใชในการบริหารจัดการน้ําอยางมีประสิทธิภาพ โดยทําหนาที่ชะลอ
นํ้าที่มีอยูในฤดูฝน และเก็บกักน้ําไวใชในฤถูแลง อีกทางหนึ่ง  
 
 
อาจารยปาริชาติ  ศวิะรักษ  นําเสนอ SEA กับการจัดการลุมน้าํยม  ( Strategic Environmental 
Assessment – SEA ) 
 
การประเมินสิ่งแวดลอมเชิงยุทธศาสตร/เชิงกลยุทธ/เชิงพ้ืนที่ 
 
หลักการสําคัญของ SEA 

• เปาหมายระยะยาวคือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
แนวทาง 

• บูรณาการมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมในการวางแผนและตัดสินใจ 

• คนหาและพัฒนาทางเลือกเชิงยุทธศาสตรในการแกปญหา 
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การประเมินสิง่แวดลอมเชิงยุทธศาสตร 

• ควรดําเนินการในชวงตนน้ํา - ระดับนโยบาย แผน สาขา  มิใชชวงปลายน้ําซึ่งเปนระดับ
โครงการ  จึงไมใชโครงการเปนตัวตั้งเชนเดียวกับ EIA 

• เปนการประเมินที่มีขอบเขตกวางกวา  แตไมลึกและละเอียดเทา EIA 

• ใหความสําคัญกับการพัฒนาและพิจารณา “ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร” 

• ใหความสําคัญกับมุมมองและกระบวนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของ “ผูมีสวนไดเสีย” และ
หนวยงาน/องคกรตางๆ ที่เกี่ยวของ 

• ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจเชิงนโยบาย 
 

หลักการสําคญั – บูรณาการ 3 มิติ 

• สิ่งแวดลอม 

• เศรษฐกิจ 

• สังคม 
 
ขั้นตอนของ SEA โดยสังเขป 

6) ระบุปญหาสําคัญ (วิเคราะหสาเหตุและผลกระทบ) –>  ระบุผูมีสวนไดเสียที่สําคัญ 
7) ระบุเปาหมาย/หลักเกณฑสําคัญของการพัฒนา 
8) พัฒนาทางเลือกเชิงยุทธศาสตร 
9) ประเมินผลกระทบจากทางเลือกตางๆ 
10) พิจารณาขอดี-ขอเสียของทางเลือกตางๆ เพ่ือแสวงหาทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด 

 
1 ) ระบุปญหาสําคัญ (วิเคราะหสาเหตุและผลกระทบ)  

 -  ระบุผูมีสวนไดเสียที่สําคัญ 

• ปญหาน้ําทวม – จังหวัดแพร (เขตเทศบาล) จังหวัดสุโขทัย (อําเภอสวรรคโลก อําเภอศรีสําโรง 
อําเภอเมือง อําเภอกงไกรลาศ) จังหวัดพิษณุโลก (อําเภอบางระกํา) จังหวัดพิจิตร (อําเภอสามงาม)  
จังหวัดนครสวรรค (อําเภอชุมแสง) 

 

• ปญหาน้ําแลง -  จังหวัดแพร  จังหวัดสุโขทัย (อําเภอสวรรคโลก อําเภอศรีสําโรง)           
จังหวัดพิษณุโลก (อําเภอบางระกํา) จังหวัดพิจิตร (อําเภอสามงาม)   
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การวิเคราะหสาเหตุนํ้าทวม 
 

          ลุมนํ้ายมตอนบน        ลุมนํ้ายมตอนกลาง-ลาง 

1. ภูมิประเทศ-อุทกวิทยา 1. ปาซับนํ้าถกูทําลาย 

2. การรุกล้ําทางระบายน้ํา 2. ภูมิประเทศ-อุทกวิทยา 

3. ปาซับนํ้าถกูทําลาย 3. การรุกล้ําทางระบายน้ํา 

4. การใชพ้ืนที่ไมเหมาะสม 4. การใชพ้ืนที่ไมเหมาะสม 

 
การวิเคราะหสาเหตุนํ้าแลง 
 

ลุมนํ้ายมตอนบน ลุมนํ้ายมตอนกลาง-ลาง 

1. ปาตนน้ําถกูทําลาย 1. ปาตนนํ้าถกูทําลาย 
2. นํ้าถูกดึงไปใชในการเกษตรมากขึ้น 2. นํ้าถูกดึงไปใชในการเกษตรมากขึ้น 
3. เมืองขยายตัว 3. เมืองขยายตัว 

4. อุตสาหกรรมขยายตวั 4. อุตสาหกรรมขยายตวั 

 
การวิเคราะหผลกระทบน้ําทวม 
 

ลุมนํ้ายมตอนบน ลุมนํ้ายมตอนกลาง-ลาง 

1. ผลผลติทางการเกษตร 1. ผลผลติทางการเกษตร 
2. เศรษฐกิจภาคเมือง   ชนบท 2. สุขภาพและคุณภาพชีวติ/เศรษฐกิจ ภาคเมือง 

3. สุขภาพและคุณภาพชีวติ 3. อุตสาหกรรม 
4. อุตสาหกรรม  
 
การวิเคราะหผลกระทบน้ําแลง 
 

ลุมนํ้ายมตอนบน ลุมนํ้ายมตอนกลาง-ลาง 

1. ผลผลติภาคเกษตร 1. ผลผลติภาคเกษตร 

2. การอุปโภคบริโภคน้ําในชนบท 2. การอุปโภคบริโภคน้ําในชนบท 
3. การอุปโภคบริโภคน้ําในเมือง 3. การอุปโภคบริโภคน้ําในเมือง 
4. สิ่งแวดลอม 4. สิ่งแวดลอม 

5. อุตสาหกรรม 5. อุตสาหกรรม 
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2) ระบุเปาหมาย/หลักเกณฑสําคญัของการพัฒนา 
  ดานสิ่งแวดลอม 

  -  ความมั่นคง 
  -  ความหลากหลาย 

 ดานเศรษฐกิจ 
  -  การผลิต 
  -  ประสิทธิภาพ 

 ดานสังคม  
  -  พ่ึงตนเอง 
  -  ความเทาเทียม 
  -  สุขภาพ 
  -  ความมั่นคง 

 
เปาหมายสําคญัของการบรหิารจัดการลุมนํ้ายม 
 

ลุมนํ้ายมตอนบน ลุมนํ้ายมตอนกลาง-ลาง 

1. คนเมืองและชนบทมีนํ้าอุปโภคบริโภคตลอดป 1. ลดความสญูเสียทางการเกษตร 

2.  ลดความสญูเสียทางการ  เกษตร 2. รักษาและฟนฟูปาตนน้าํ 

3.   รักษาและฟนฟูปาตนนํ้า 3. ปองกันน้ําทวมเขตเศรษฐกิจภาคเมือง 

4. มีการจัดสรรน้ําอยางเปนธรรม 4. ปชช.บริหารจัดการน้ําไดเองมากขึ้น 

5. ปองกันน้ําทวมเขตเศรษฐกิจภาคเมือง 5. มีการจัดสรรน้ําอยางเปนธรรม 

 
3)  พัฒนาทางเลือกเชงิยทุธศาสตร 
 

พ้ืนที่ ทางเลือกการแกปญหาน้ําทวม ทางเลือกการแกปญหาน้ําแลง 

ลุมนํ้ายมตอนบน 6) ผันนํ้าลงเขื่อนสิริกิติ ์
7) เพ่ิมประสิทธภิาพการระบายน้ํา 
8) เขื่อนแกงเสือเตน 

9) พัฒนาแหลงนํ้าขนาดกลาง 
10) เขื่อนแกงเสือเตน 

   ลุมนํ้ายม   
ตอนกลาง-ลาง 

5) เพ่ิมประสิทธภิาพการระบายน้ํา 
6) ชะลอน้ําในพืน้ที่แกมลิงธรรมชาต ิ

7) พัฒนาแหลงนํ้าขนาดกลาง 
8) ใชนํ้าในพื้นทีแ่กมลิง

ธรรมชาต ิ
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4)  ประเมินผลกระทบจากทางเลือกตางๆ 
 
ผลกระทบทางเลือกจัดการน้ําในลุมนํ้ายมตอนบน 
 

 เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม 
1) ผันน้ําลง
เขื่อนสิริกิติ ์

ตนทุนกอสรางและ
ดําเนินการสูง อาจไมคุมคา 

การแยงชิงนํ้าระหวางลุมนํ้า 
(ผันกลับไดใชเฉพาะ อําเภอ 
กงไกรลาศลงมา) 
ชาวบานเสียทีดิ่นทํากินมาก 
(คลองสงนํ้า)   

นํ้าทะลักเขา อําเภอ
งาว?  นํ้าทวมพ้ืนที่
อุทยานแหงชาติแมยม? 
เสียพท.ปา 
นํ้านานก็ peak ชวง
เดียวกันน้ํายม 

2) เพ่ิม
ประสิทธิภาพ
การระบายน้ํา 

ดําเนินการไดรวดเรว็   ผลกระทบนอย  จะไดรับการ
สนับสนุนจากคนใน พ้ืนที ่
ไมชวยเกบ็นํ้าไวใชในฤดูแลง 

ผลกระทบทายน้ํา (ตอง
ทําทั้งระบบ) 

3) พัฒนาแหลง
นํ้าขนาดกลาง 

ตนทุนตอหนวยต่ํา  สามารถ
จัดหางบฯ ไดเร็วกวา  

ตองไลทีช่าวบาน? 
ทําไดเฉพาะบางพื้นที่  ชวย
ได/ได ปย.เฉพาะบางที ่
(ภายในลุมยอย)  ชวยปญหา
นํ้าแลง พ้ืนทีส่วนกลางไมได 

สูญเสีย พ้ืนทีป่า   

4) เขื่อนแกงเสือ
เตน 

ตนทุนสูง ตองอพยพชาวบาน 
ความขัดแยงใน พท. 

สูญเสีย พ้ืนทีป่า 

 
 
ผลกระทบทางเลือกจัดการน้ําในลุมนํ้ายมตอนกลาง-ลาง 
 

 เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม 

1) เพ่ิมประสทิธิภาพ
การระบายน้ํา  

ดําเนินการไดรวดเรว็ ตองเวนคืนทีอ่ยูที่ทํากินบาง 
ลํารางสาขาถกูรุกล้ํา (เปนที่
นามีเอกสารสิทธิ)  ไมชวย
เก็บนํ้าเพื่อแกปญหาน้ําแลง 
ไดรับการสนบัสนุนจากคนใน 
พ้ืนที่ 

ผลกระทบทายน้ํา 
(ตองทําทั้งระบบ) 

2) พัฒนาแหลงนํ้า
ขนาดกลาง (มี พ้ืนที่ 
ที่มีศักยภาพนอย) 

ตนทุนตอหนวยต่ํา  e.g. แมรําพัน (เสีย
พ้ืนที่ปา) 
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3) ชะลอน้ําในลําน้ํา
ตางๆ (ตองขดุลอกสัน
ดอน-หัวแหลม) และ
ใชนํ้าจากพื้นที่แกมลิง 

ตนทุนสูงเม่ือเทียบกับอาง
เก็บนํ้า e.g.ทะเลหลวง 
900 ลูกบาศก  ใชพ้ืนที่ 
flood plain  ตองเวนคืน- 
ขุดดินมาก  ตนทุนสูงกวา
เขื่อนขนาดกลาง 3 เทา   

มี flood plain อีกมาก แต
สวนใหญมีการใช ปย. ตอง
เวนคืน   

อาจทําใหสูญเสีย
ระบบนิเวศของพื้นที่
แกมลิงธรรมชาต ิ
ควรเนนหนองน้ํา
ธรรมชาต ิ

 
ประเมินทางเลือกการจัดการน้ําในพื้นทีลุ่มนํ้ายมตอนบน 
 

เปาหมายการพัฒนาลุมนํ้ายม  
ตอนบน 

ทางเลือกการแกปญหาน้ําทวม ทางเลือกการแกปญหาน้ําแลง 

6. นํ้าอุปโภคบรโิภค 
7. ผลิตผลการเกษตร 
8. รักษาปาตนนํ้า 
9. จัดสรรน้ําเปนธรรม 
10. เศรษฐกิจภาคเมือง 

6) ผันนํ้าลงเขื่อนสิริกิติ ์
7) เพ่ิมประสิทธภิาพการ

ระบายน้ํา 
8) เขื่อนแกงเสือเตน 

9) พัฒนาแหลงนํ้าขนาด
กลาง 

10) เขื่อนแกงเสือเตน 

 
ประเมินทางเลือกการจัดการน้ําในพื้นทีลุ่มนํ้ายมตอนกลาง-ลาง 
 

เปาหมายการพัฒนาลุมนํ้ายม   
ตอนกลาง-ลาง 

ทางเลือกการแกปญหาน้ําทวม ทางเลือกการแกปญหาน้ําแลง 

6. ผลิตผลการเกษตร 
7. รักษาปาตนนํ้า 
8. เศรษฐกิจภาคเมือง 
9. ปชช.จัดการน้ํา 
10. จัดสรรน้ําเปนธรรม 

5) เพ่ิมประสิทธภิาพการ
ระบายน้ํา 

6) ชะลอน้ําในพืน้ที่แกมลิง
ธรรมชาต ิ

7) พัฒนาแหลงนํ้าขนาด
กลาง 

8) ใชนํ้าในพื้นทีแ่กมลิง
ธรรมชาต ิ

 
ขอเสนออื่นๆ 
 

• การวางแผน/ปรับเปลี่ยนการผลิตที่สอดคลองกับสภาพพื้นที่ (DSM)  ซ่ึงเกี่ยวของกับปญหาน้ําแลง
เทานั้น  (เชน การปลูกพืช  บางพื้นที่ที่มีขอจํากัดสูง เชน อําเภอ บานดานลานหอย) 

• การทบทวนการใชประโยชนที่ดินแผนการขยายเมือง/ผังเมือง (ยายเมือง?) 

• การปรับปรุงการบริหารจัดการ เชน การพยากรณ 

• การบริหารจัดการตนน้ํา – ฟนฟูปา ฝายตนนํ้า การพฒันาแหลงนํ้าขนาดเล็ก 
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ขอคิดเพิ่มเติม 

• การเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศ-วิถีชีวิตเม่ือนํ้าไมทวมหลาก (การจับปลา  แมลง ฯลฯ)  

• ผลกระทบจากการขยายพื้นที่เกษตรเมื่อนํ้าไมแลง 
 
ความคิดเห็นของผูเขารวมประชุม 

• ประตูระบายน้ํา บานหาดสะพันจัน จังหวัดพิษณุโลก ใชคลองเกาที่มีอยู และขุดลอกมากขึ้น 

• การผันนํ้า ผลกระทบจะลงสูบางระกํา และนครสวรรค 

• ตองมีการแกไขแบบบูรณาการ 
- การทําแกมลิงเก็บกักน้ํา 
 

• โครงการที่กําลังดําเนินการจากแนวคิดงบประมาณที่นายกฯเดินสาย ครม.สัญจรในขณะนี้ คือ อาง
เก็บนํ้าแมสาย อางเก็บนํ้าแมแดน จังหวดัแพร 

• อางเก็บนํ้าแมแปง อําเภอวังชิ้น เปนอางเก็บนํ้าขนาดเล็ก ที่ชวยบรรเทาความเดือดรอนไดเฉพาะ
จุด 

• อางแมรําพึง มีความพรอมเรื่องแบบการกอสรางและผานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม อยูใน
แผนป 2549 -2552 แตยังไมชัดเจนเรื่องงบประมาณ 

• ปญหาอุทกภัยของ จังหวัดแพร 
- นํ้ามาจาก 2 ทาง คือ จังหวัดพะเยา และ นํ้าปา 
- ถาฝนตกหนัก ประมาณ 75 มิลลิเมตร มีโอกาสน้ําทวม 

•    นโยบายรัฐควรใหผลตอบแทนกับผูเสียสละในพื้นที่สรางเขื่อน 
 

******************************************* 
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รายชื่อผูเขารวมประชุม 
 

วิทยากรนําเสนอ 
1. คุณพรมงคล  ชิดชอบ   วิศวกรชลประทาน  สํานักชลประทานที่ 4  
      จังหวัดกําแพงเพชร 
 

ผูเขารวมประชุม 
2. คุณกชกร  เกยงค   นายกองคการบริหารสวนตาํบลบานหนุน  อําเภอสอง  

     จังหวัดแพร 
3. คุณเจริญ  อิสระเสร ี   หัวหนาฝายพฒันาการเพาะเลี้ยง   
      สํานักงานประมงจังหวัดแพร 
4. คุณชวลิต  ศกึษากิจ   ผูแทนภาคเกษตรกรรม อําเภอเมือง  จังหวัดแพร 
5. คุณชัยยานนท  สอนมา   นายกอบตําบลวังหลวง อําเภอหนองมวงไข  จังหวัดแพร   
6. คุณชัยฤทธิ ์ ไทยสมบูรณ  นายชางชลประทาน  โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาแมยม 

     จังหวัดแพร 
7. คุณณรงค  ทาอุปรงค   วิศวกรรมโยธา สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดแพร 
8. คุณเดชา  ชัยชนะ   นายชางโยธา สํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดแพร 
9. คุณถวลิ  วงศแกว   อนุกรรมการลุมนํ้ายม อําเภอลอง จังหวัดแพร   
10. คุณธนานนท  สุคนธโยธนิ   นักวชิาการปาไม สํานักงานศูนยศึกษาการพัฒนาอนุรักษตนน้ํา         

     จังหวัดแพร  
11. คุณปราโมทย  รัตนประทปี  วิศวกรชลประทาน  โครงการชลประทานแพร 
12. คุณธรรมอดิศร  เหมืองทอง  เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน  
      สํานักงานอุตสาหกรรม จังหวัดแพร            
13. คุณนนทกาล  ขันมณี   นายชางโยธา  สวนประสานและบริหารจัดการลุมนํ้ายม  
14. คุณนวฤทธิ ์ ทองเจรญิพร   เจาหนาที่บริหารงานทัว่ไป สวนประสานและบริหารจัดการลุมนํ้ายม  
15. คุณบัญญัต ิ อุนกอง    หัวหนาฝายทรัพยากรน้ํา จังหวัดแพร 
16. คุณบุญชติ  ภูแดง   นักวิชาการปาไม  สํานักงานบริหารพื้นทีอ่นุรักษที่ 13  

     จังหวัดแพร   
17. คุณปกรณ  ธีรธํารง   นายชางแขวงทางการแพร   
18. คุณพฤทธิพงศ  ทัศนอัญชลุีกุล  นายชางชลประทาน  โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาแมยม 

     จังหวัดแพร 
19. คุณภิญโญ  ชมภูม่ิง   นายกองคการบริหารสวนตาํบลสะเอียบ 
20. คุณมานัต  ยอดมนต   นายชางชลประทาน   โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาแมยม 

     จังหวัดแพร 
21. คุณเกษม  เงินออน   สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดแพร 
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22. คุณศรีเดช  ชุมภูชนะภัย   เทศมนตรีตําบลเชียงมวน  สํานักงานเทศบาลตําบลเชยีงมวน 
     จังหวัดพะเยา 

23. คุณสมชัย  อุนตาล   นายกองคการบริหารสวนตาํบลบานมาง จังหวัดพะเยา  
24. คุณสมหมาย  จันทรฉาย   นักวชิาการปาไม สํานักงานศูนยศึกษาการพัฒนาอนุรักษตนน้ํา 
25. คุณสุกิจ  จันทรทอง   ผจก.สํานักงานอนุรักษและพัฒนาสวนปาแพร 
26. คุณพัลลภ  วฒันมงคล   เจาหนาที่บรหิารงานทั่วไป  สํานักงานเกษตรและสหกรณ 

     จังหวัดแพร 
27. คุณสุพล  อุปนันไชย   หัวหนางานผลิต  สํานักงานประปาแพร  จังหวัดแพร  
28. คุณสุรพันธ  ศรีสงา   นักวิชาการสาธารณสุข  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร 
29. คุณโสภิดา  พจนานุรัตน   ประชาสัมพันธจังหวัดแพร  สาํนักงานประชาสัมพันธจังหวัดแพร  
30. คุณหลั่น  ทองทา   อนุกรรมการลุมนํ้ายม  อําเภอเชียงมวน จังหวัดพะเยา 
31. ผศ.วิชาญ  อมรากุล   มหาวิทยาลยันเรศวร วทิยาเขตพะเยา 
32. อาจารยชูชีพ  ชีพอุดม   รองผูอํานวยการอาวุโสและฝายองคสัมพันธ  
      มหาวิทยาลยัแมโจ-แพรเฉลิมพระเกียรต ิ
33. อาจารยมัชฌิมา  ศุภวิมลพันธ  มหาวทิยาลยัแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรต ิ
34. คุณถวลัย  สบืแกว   เลขานุการนายกอบตําบลแมยม  จังหวัดแพร 
35. คุณประเสรฐิ  ล่ําภากร   วิศวกรชลประทาน 5 
36. คุณพงษเทพ  ลีลาศ   หัวหนาสํานักงานการขนสงทางน้ําที่ 1 สาขาแพร 
37. คุณศรีมา  เขยีวแจม   ผูชํานาญการไฟฟาแพร 
38. คุณสมชัย  จําป    รองนายก อบจังหวัดแพร 
39. คณุสงา  บัวระดก   หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรฯ สํานักงาน จังหวัดแพร 
40. คุณอิทธิพัทธ  ประมาณ   หัวหนาฝายยทุธศาสตรและสารสนเทศ  สํานักงานเกษตร  

     จังหวัดแพร 
41. คุณรส  ศรีประเสริฐ   อนุกรรมการลุมนํ้ายม 
42. คุณภิญโญ  ชมภูม่ิง   นายก อบตําบล สะเอียบ จังหวัดแพร 
43. คุณสมศักดิ์  วงศศร ี   เลขาฯนายกอบตําบลวังหลวง 
44. คุณคําตั๋น  ตวิงศ   เทศมนตรีตําบลแมจวย   

 
คณะนักวจิัย 

45. รศ.ดร.ทววีงศ  ศรีบุรี   สถาบันวิจัยสภาวะแวดลอม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 
46. อาจารยปาริชาต  ศิวะรักษ  นักวิชาการอสิระดานสังคม 
47. อาจารยสมบัติ  เหสกุล   แผนงาน HPP-HIA    
48. คุณบัณฑูร  เศรษฐศิโรตม  โครงการยุทธศาสตรนโยบายฐานทรัพยากร 
49. คุณหาญณรงค  เยาวเลิศ  มูลนิธิคุมครองสัตวปาและพรรณพืชแหงประเทศไทย 
      ในพระบรมราชินูปถมัภ 
50. คุณพรทิพย  สําเถา   นักวิจัยอิสระ 
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51. รศ.พัฒนา  ราชวงศ   มหาวิทยาลยันเรศวร 
52. คุณอัญชิสา  บุญสาใจ   มหาวิทยาลยันเรศวร 
53. คุณโภปน  อุตสม   มหาวิทยาลยันเรศวร 
54. คุณชนิศา  กลอมทอง   โครงการยุทธศาสตรนโยบายฐานทรัพยากร 
55. คุณจรัสพร  รักษาแกว     โครงการยุทธศาสตรนโยบายฐานทรัพยากร 

 
 

**************************************** 
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บันทึกชวยจาํ 
การประชุมคณะผูวจิัย โครงการ SEA : ลุมน้ํายม 

วันจันทร ที่  7  พฤศจิกายน  2548  เวลา 13.30 – 16.30 นาฬิกา 
ณ หองประชุม 402  ชั้น 4  สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิ

*************************************** 
 

ตัวอยางแบบสัมภาษณความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการลุมน้ํายม 

 
สวนที่ 1 – ขอมูลผูใหสัมภาษณ  
สวนที่ 2 – ขอมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาสําคญัของลุมนํ้ายม   
สวนที่ 3 – ความคิดเห็นเกีย่วกับวตัถุประสงคสําคัญทีค่วรใชกําหนดแนวทางการจัดการลุมนํ้ายม  
สวนที่ 4 – ความคิดเห็นเกีย่วกับทางเลือกการจัดการลุมนํ้ายม   

 

 
สวนที่ 1 – ขอมูลผูใหสัมภาษณ (ใชเวลา 5 นาที) 

 
ชื่อ-สกุล …………………………………………………………………………………………………………... 
ตําแหนง …………………………………………………………………………………………………………… 
สังกัด ………………………………………………………………………………………………………………. 
ที่อยู ……………………………………………………………………………………………………………… 
เบอรติดตอ ………………………………………………………………………………………………………. 
 
บทบาทเกี่ยวกับการจัดการลุมนํ้ายม ........…………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
_________________________________________________________________________________ 

 
สวนที่ 2 – ขอมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาสําคญัของลุมนํ้ายม  

 
2.1   ถาปญหาของลุมนํ้ายมมี 10 สวน  กรุณาแจงน้ําหนักความสําคัญของปญหาของลุมนํ้ายม  
 
นํ้าทวม  ….. สวน   ระบุพ้ืนที่ ………………………………………........................... 
นํ้าแลง  ….. สวน   ระบุพ้ืนที่ ………………………………………........................... 
ปญหาอ่ืน ….. สวน   ระบุปญหาและพื้นที่ …..………………………........................... 
รวม         10     สวน 
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2.2   ทานคิดวาอะไรคือสาเหตุสําคัญของน้ําทวม  (เรียงตามลําดับความสาํคัญ)  ขอขอมูลที่เกี่ยวของ (ถามี) 
 

 ลักษณะทางอุทกวิทยา   ธรรมชาติของพืน้ที่บางแหงเปนแองกระทะ   
 การใชพ้ืนที่ไมเหมาะสม   
 การรุกล้ําทางระบายน้ําสาธารณะ  ถนนปดกั้นทางระบายน้ําธรรมชาต ิ

� ปาซับนํ้าถูกทาํลาย  ปาชุมนํ้าถูกเปลีย่นสภาพ 
 
2.3   ทานคิดวาอะไรคือผลกระทบสําคัญของน้าํทวม  และใครคอืผูรับผลกระทบดังกลาว (เรียงตามลําดับ

ความสําคัญ)    ขอขอมูลที่เกี่ยวของ (ถามี) 
 
 ผลกระทบ   ลักษณะผลกระทบและผูรับผลกระทบสําคัญ  
 

 ผลผลติการเกษตร  ………………………………………………………… 
     ………………………………………………………… 

 เศรษฐกิจภาคเมือง  ………………………………………………………… 
     ………………………………………………………… 

 อุตสาหกรรม   ………………………………………………………… 
     ………………………………………………………… 

 สุขภาพ คุณภาพชีวติ  ………………………………………………………… 
     ………………………………………………………… 
 
2.4   ทานคิดวาอะไรคือสาเหตุสําคัญของน้ําแลง  (เรียงตามลําดับความสาํคัญ)  ขอขอมูลที่เกี่ยวของ (ถามี) 
 

 ปาตนน้ําถูกทาํลาย 
 นํ้าถูกดึงไปใชในการเกษตรมากขึ้นในชวงตนน้ํา 
 เมืองขยายตวั   

� อุตสาหกรรมขยายตวั 
 
2.5   ทานคิดวาอะไรคือผลกระทบสําคัญของน้าํแลง  และใครคือผูรับผลกระทบดังกลาว (เรียงตามลําดับ

ความสําคัญ)   ขอขอมูลที่เกี่ยวของ (ถามี) 
 
 ผลกระทบ   ลักษณะผลกระทบและผูรับผลกระทบสําคัญ  
 

 ผลผลติการเกษตร  ………………………………………………………… 
     ………………………………………………………… 
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 การอุปโภคบริโภคน้ําในเมอืง ………………………………………………………… 
     ………………………………………………………… 

 การอุปโภคบริโภคน้ําในชนบท ………………………………………………………… 
     ………………………………………………………… 

 อุตสาหกรรม   ………………………………………………………… 
     ………………………………………………………… 

 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม  …………………………………………………………   
     ………………………………………………………… 

 
 

สวนที่ 3 – ความคิดเห็นเกีย่วกับวตัถุประสงคสําคัญทีค่วรใชกําหนดแนวทางการจัดการลุมนํ้ายม   
 

3.   ทานคิดวาอะไรเปนหลักเกณฑ/วัตถุประสงคสําคัญที่ควรนํามาใชในการกําหนดแนวทางการจัดการลุมนํ้า
ยม   กรุณาเลือก 5 ขอโดยเลือกใหครบทกุกลุม  และเรยีงลําดับขอทีท่านเลอืกดวย 

 
กลุมเศรษฐกจิ: 

 ลดความสูญเสียผลติผลทางเกษตร 
 เพ่ิมพ้ืนที่เพาะปลูก 
 ปองกันน้ําทวมเขตเศรษฐกจิภาคเมือง 
 รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

กลุมสังคม: 
 ประชาชนในพื้นที่ตางๆ มีความสามารถในการบริหารจัดการน้ําไดเองมากขึ้น 
 คนเมืองและชนบทมีนํ้าอุปโภคบริโภคเพยีงพอตลอดป 
 มีการจัดสรรน้ําอยางเปนธรรม (เกษตร-เมือง-อุตสาหกรรมตามลําดบั) 
 ประชาชนในเมืองและชนบทมีความปลอดภัยและคณุภาพชีวติดีขึ้น   

กลุมสิ่งแวดลอม: 
 ใชพ้ืนทีใ่หเหมาะสมตามศกัยภาพทางสิ่งแวดลอม 
 รักษาและฟนฟูปาตนน้ํา 
 รักษาและฟนฟูปาชุมนํ้า 
 ไมผันน้ําขามลุมนํ้าโดยไมจําเปน 
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สวนที่ 4 – ขอมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับทางเลือกการจัดการลุมนํ้ายม 
 

พ้ืนที่ ทางเลือกการจัดการปญหาน้ํา
แลงทวม 

ทางเลือกการจัดการปญหาน้ํา
ทวม 

ลุมนํ้ายมตอนบน 1) พัฒนาแหลงนํ้าขนาดกลาง 
2) เขื่อนแกงเสือเตน 

1) ผันน้ําลงเขือ่นสิริกิติ ์
2) ปรับปรุงระบบระบายน้ํา 
3) เขื่อนแกงเสือเตน 

ลุมนํ้ายมตอนกลาง 1) เพ่ิมประสทิธิภาพการ
ระบายน้ํา (เชน ขุดลอกยม
เกา) 
2) ชะลอน้ําในพื้นที่แกมลิง
ธรรมชาติ  

1) สรางแหลงนํ้าขนาดกลาง 
เชน โครงการทะเลหลวง 
2) ใชนํ้าในพืน้ที่แกมลิง
ธรรมชาต ิ

 
4.    ทานคิดวาทางเลือกการจัดการปญหาน้ําทวมตอไปน้ีจะมีผลตอหลักเกณฑ/วตัถุประสงคสําคัญการจัดการ

ลุมนํ้ายมอยางไร    
  ใชเครื่องหมาย + แสดงผลกระทบที่ดี, ++ ผลกระทบที่ดีมาก,   
           –  แสดงผลกระทบทางลบ, และ - - เพ่ือแสดงผลกระทบทางลบมาก  
           ๐  แสดงการไมสงผลทางใดทางหนึ่ง   และกรุณาอธิบายเหตุผลประกอบ   
 หมายเหตุ -  ตอบเฉพาะหลักเกณฑ/วัตถุประสงค 5 ขอที่ทานเลือกในขอ 3 

ทางเลือกการแกปญหาน้ําทวม-นํ้าแลงในลุมนํ้ายมตอนกลาง 
 

ทางเลือกการแกปญหาน้ํา
แลง 

ทางเลือกการแกปญหาน้ําทวม วัตถุประสงค 

พัฒนาแหลง
นํ้าขนาด
กลาง 

เขื่อนแกง
เสือเตน 

ผันนํ้าลง
เขื่อนสิริกิติ ์

ปรับปรุง
ระบบ

ระบายน้ํา 

เขื่อนแกง
เสือเตน 

ลดความสูญเสียผลติผลทาง
เกษตร 
 

     

เพ่ิมพ้ืนที่เพาะปลูก 
 
 

     

ปองกันน้ําทวมเขตเศรษฐกจิ
ภาคเมือง 
 

     

รองรับการขยายตัวทาง      
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ทางเลือกการแกปญหาน้ํา
แลง 

ทางเลือกการแกปญหาน้ําทวม วัตถุประสงค 

พัฒนาแหลง
นํ้าขนาด
กลาง 

เขื่อนแกง
เสือเตน 

ผันนํ้าลง
เขื่อนสิริกิติ ์

ปรับปรุง
ระบบ

ระบายน้ํา 

เขื่อนแกง
เสือเตน 

เศรษฐกิจ 
 
 
ประชาชนในพื้นที่ตางๆ มี
ความสามารถในการบริหาร
จัดการน้ําไดเองมากขึ้น 

     

คนเมืองและชนบทมีนํ้าอุปโภค
บริโภคเพียงพอตลอดป 
 

     

มีการจัดสรรน้ําอยางเปนธรรม 
(เกษตร-เมือง-อุตสาหกรรม
ตามลําดับ) 

     

ประชาชนในเมืองและชนบทมี
ความปลอดภยัและคุณภาพ
ชีวติดีขึ้น   

     

ใชพ้ืนทีใ่หเหมาะสมตาม
ศักยภาพทางสิ่งแวดลอม 
 

     

รักษาและฟนฟูปาตนนํ้า 
 
 

     

รักษาและฟนฟูพ้ืนที่ชุมนํ้า 
 
 

     

ไมผันน้ําขามลุมนํ้าโดยไม
จําเปน 
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ขอมูลประกอบการสัมภาษณ 
1) แบบสอบถาม 
2) แผนที่ของกรมชลประทาน (คุณพรมงคล) 
3) ขอมูลตางๆในแบบสอบถาม 

 
**************************************** 
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รายชื่อผูเขารวมประชุม 
 
1. รศ.ดร.ทววีงศ  ศรีบุรี    สถาบันวิจัยสภาวะแวดลอม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 
2. อาจารยปาริชาต  ศิวะรักษ   นักวิชาการอสิระดานสังคม 
3. อาจารยสมบัติ  เหสกุล   แผนงาน HPP-HIA    
4. คุณบัณฑูร  เศรษฐศิโรตม   โครงการยุทธศาสตรนโยบายฐานทรัพยากร 
5. ดร.พัฒนพงส  จาติเกต ุ   นักวิชาการดานสื่อสารมวลชน 
6. รศ.พัฒนา  ราชวงศ    มหาวิทยาลยันเรศวร 
7. คุณอัญชิสา  บุญสาใจ   มหาวิทยาลยันเรศวร 
8. คุณชนิศา  กลอมทอง   โครงการยุทธศาสตรนโยบายฐานทรัพยากร 
9. คุณจรัสพร  รักษาแกว     โครงการยุทธศาสตรนโยบายฐานทรัพยากร 
 

********************************** 
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บันทึกชวยจาํ 
การประชุมคณะผูวจิัย โครงการ SEA : ลุมน้ํายม 

วันอังคาร ที่  6  ธันวาคม  2548  เวลา 13.30 – 16.30 น. 
ณ หองประชุม 401  ชั้น 4  สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิ

******************************************** 
 

กิจกรรม / แผนปฏิบัติการ ธันวาคม 2548 – เมษายน 2549 
1. การสื่อสารสาธารณะ 

1.1  แถลงขาวตอสื่อมวลชน 
- จํานวน 3 ครั้ง คือ เดือนธันวาคม 2548 กุมภาพันธ และ มีนาคม 2549 

1.2  จัดทํา VCD เผยแพร 
- เกี่ยวกับสภาพลุมนํ้ายม และการแกปญหาโดยวิธีการตางๆ ชวงปลาย

ธันวาคม 2548 – มกราคม 2549 
1.3  จัดทําเอกสารสื่อเผยแพรแกสาธารณะ 

- ในรูปแบบตางๆ เพ่ือเผยแพรผลการศึกษาและผลการดําเนินงานในโครงการ 
และขอเสนอทางเลือกเชิงยุทธศาสตรตอการจัดการและแกไขปญหาในลุมนํ้ายม ชวง
กุมภาพันธ-มีนาคม 2549 

 
2. การจัดกิจกรรมกับผูมีสวนไดสวนเสียในพื้นที่ 

 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการรวมกับคณะทํางานลุมนํ้ายม จังหวัดสุโขทัย 
- วันที่ 23 มกราคม 2549 ตัวแทนในพื้นที่ลุมนํ้ายมตอนกลาง-ลาง 

 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการรวมกับคณะทํางานลุมนํ้ายม จังหวัดแพร 
- วันที่ 24 มกราคม 2549  ตัวแทนในพื้นที่ลุมนํ้ายมตอนบน 

 การสัมมนาเรื่องทางเลือกเชิงยุทธศาสตรการจัดการน้ําในลุมนํ้ายม 
- มีนาคม 2549 ตัวแทนในพื้นที่ลุมนํ้ายมตอนบน–กลาง และลาง  

 
3. การศึกษาวิจัย 

3.1 การสํารวจสภาพการดําเนินงานแกไขปญหาลุมนํ้ายมของหนวยงานตางๆ 
- ชวงธันวาคม 2548 

3.2 การสอบถาม สัมภาษณ ความเห็นจากผูมีสวนได สวนเสียในพื้นที่ลุมนํ้ายม 
- ชวงธันวาคม 2548 – กลางมกราคม 2549 

3.3 การประเมินผลกระทบจากทางเลือกเชิงยุทธศาสตรในการแกไขปญหาน้ําในลุมนํ้ายม 
- ชวงปลายธันวาคม 2548 – กุมภาพันธ 2549 

3.4 การจัดทํารายงานสรุปทางเลือกในการจัดการแกไขปญหาน้ําในลุมนํ้ายมโดย
การศึกษาในดานเทคนิค 
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- ชวงธันวาคม 2548- กลางมกราคม 2549 
3.5 การจัดทํารายงานสรุปทางเลือกเชิงยุทธศาสตรในการจัดการแกไขปญหาน้ําในลุมนํ้า

ยมโดยกระบวนการ SEA  
- ชวง มกราคม – มีนาคม 2549 

3.6 การจัดทํารายงานสรุปสังเคราะหบทเรียนประสบการณของการประยุกตใช SEA ใน
เรื่องการจัดการน้ําในลุมนํ้ายม 
- ชวงกุมภาพันธ-กลางเดือนเมษายน 2549 

4.  การผลักดันในระบบนโยบาย 
4.1  การนําเสนอผลการศึกษาทางเลือกเชิงยุทธศาสตรใหแกรองนายกรัฐมนตรีที่ 

รับผิดชอบดูแลจังหวัดในพื้นที่ลุมนํ้ายม และนายกรัฐมนตรี 
 -  เดือนธันวาคม 2548 

4.2 การสรุปบทเรียนการประยุกตใช SEA ในกรณีลุมนํ้ายมตอคณะอนุกรรมการ SEA 
 

 
***************************** 
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รายชื่อผูเขารวมประชุม 
 
1. รศ.ดร.ทววีงศ  ศรีบุรี   สถาบันวิจัยสภาวะแวดลอม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 
2. อาจารยปาริชาต  ศิวะรักษ   นักวิชาการอสิระดานสังคม 
3. อาจารยสมบัติ  เหสกุล   แผนงาน HPP-HIA    
4. คุณบัณฑูร  เศรษฐศิโรตม   โครงการยุทธศาสตรนโยบายฐานทรัพยากร 
5. ดร.พัฒนพงส  จาติเกต ุ   นักวิชาการดานสื่อสารมวลชน 
6. รศ.พัฒนา  ราชวงศ    มหาวิทยาลยันเรศวร 
7. คุณอัญชิสา  บุญสาใจ   มหาวิทยาลยันเรศวร 
8. คุณชนิศา  กลอมทอง   โครงการยุทธศาสตรนโยบายฐานทรัพยากร 
9. คุณจรัสพร  รักษาแกว     โครงการยุทธศาสตรนโยบายฐานทรัพยากร 
 
 
 
   *************************************** 
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บันทึกชวยจาํ 
การประชุมคณะผูวจิัย โครงการ SEA : ลุมน้ํายม 

วันจันทร ที่ 16  มกราคม  2549  เวลา 13.30 – 16.30 นาฬิกา 
ณ หองประชุม 402 ชั้น 4   สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิ

 
************************************************ 

 
ความเห็นเห็น 

ประเด็นแบบสอบถาม 
- คําถามตอแบบสอบถามตองการรายละเอียดพอๆกัน ทางเลือกครอบคลุมแคไหน 
- การใหความสําคัญตองมากกวากี่เปอรเซ็นต ทําไมเลือกปาเปนอันดับ 1 เห็นวิธีการมอง   
 ปญหา 
- จากคําตอบแบบสอบถาม นําความสําคัญมาเชื่อมโยงไดอยางไร 
  
ประเด็นทางเลือก กลไกทางสังคม  
- ขบวนการคนแตละกลุม สรางกลไกอยางไร รูปธรรมใครใชอยางไร สําคัญขนาดไหน 
- โครงการจะ ฟงชั่น อยางไร ในการปรัเมินการใชนํ้า ที่ดิน ศักยภาพขององคกรทองถิ่น 

 
ปญหาของการตอบแบบสอบถาม 

- สวนใหญเปนกรรมการลุมนํ้า และขาราชการ 
- ผูตอบแบบสอบถามไมอยูในระดับหัวหนาหนวยงาน  
- ไมมีขอมูล 
- ไมกลาตอบ 

 
1. ภาพรวมทางเลือก 
2. ผลกระทบทางเลือก 
3. ขอเสนอทางเลือกอ่ืนๆเพ่ิมเติมมากกวาการอนุมัติ เปนภาระงานแตละหนวยงานรับผิดชอบ 
- คงไมสามารถรูรายละเอียดพื้นที่ทั้งหมด แตรูวาจะผันน้ําจาก  Line ไหน ไปไหนได 
- ตองรูประเด็นขอมูล 

 
กําหนดการประชุมและลงพื้นที ่

- วันจันทร ที่ 23 มกราคม 2549  เวลา 09.00 – 12.30 นาฬิกา  ณ หองสวรรคโลก ชั้นใตดิน 
โรงแรมไพลิน จังหวัดสุโขทัย 

- วันอังคาร ที่ 24 มกราคม 2549  เวลา 09.00 – 12.30 นาฬิกา  ณ หองไอยรา ชัน 2 โรงแรม
นครแพรทาวเวอร จังหวัดแพร 
 

********************************* 
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รายชื่อผูเขารวมประชุม 
 
ผูทรงคุณวุฒิ 
1. คุณกฤษฎา  บุญชัย    นักวิชาการอสิระ 
 
คณะนักวจิัย 
2. รศ.ดร.ทววีงศ  ศรีบุรี   สถาบันวิจัยสภาวะแวดลอม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 
3. อาจารยปาริชาต  ศิวะรักษ   นักวิชาการอสิระดานสังคม 
4. คุณหาญณรงค  เยาวเลิศ   มูลนิธิคุมครองสัตวปาและพรรณพืชแหงประเทศไทย 
       ในพระบรมราชินูปถัมภ 
5. คุณบัณฑูร  เศรษฐศิโรตม   โครงการยุทธศาสตรนโยบายฐานทรัพยากร 
6. ดร.พัฒนพงส  จาติเกต ุ   นักวิชาการดานสื่อสารมวลชน 
7. รศ.พัฒนา  ราชวงศ    มหาวิทยาลยันเรศวร 
8. คุณชนิศา  กลอมทอง   โครงการยุทธศาสตรนโยบายฐานทรัพยากร 
9. คุณจรัสพร  รักษาแกว     โครงการยุทธศาสตรนโยบายฐานทรัพยากร 
 
 
    ***************************** 
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สรุปประชุมลงพื้นที ่
เร่ือง  “ ทางเลือกการจัดการนํ้าในลุมน้ํายม : โดยกระบวนการ SEA " 

วันจันทร ที่ 23 มกราคม 2549  เวลา 09.00 – 12.30 นาฬิกา 
ณ หองสวรรคโลก ชั้นใตดิน โรงแรมไพลิน จังหวัดสุโขทัย 

 

**************************************** 
 

  การประชุมเรื่อง  “ ทางเลือกการจัดการน้ําในลุมนํ้ายม : โดยกระบวนการ SEA " เปนการประชุมรับฟง
ความคิดเห็นในโครงการการพัฒนากระบวนการยุทธศาสตรทางเลือกเชิงนโยบายและกระบวนการตัดสินใจตอ
นโยบายสาธารณะที่ดี : กรณีการจัดการน้ําในลุมนํ้ายม โดยไดรับการสนับสนุนจาก สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)  มูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ (มสช.) และสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)  
 
 รูปแบบเวที เปนการนําเสนอโดยคณะนักวิจัยในโครงการ วิทยากรนําเสนอ เร่ือง “การศึกษาจัดทําแนว
ทางการจัดการน้ําในลุมนํ้ายม : โดยกระบวนการ SEA” ประกอบดวย รศ.ดร.ทวีวงศ  ศรีบุรี  และ อาจารย
ปาริชาต  ศิวะรักษ ดําเนินรายการโดย คุณบัณฑูร  เศรษฐศิโรตม จากนั้นเปนเวทีรวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
จากผูเขารวมประชุมในจังหวัดสุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร และกําแพงเพชร ทั้งหมด 59 คน ประกอบดวย
คณะกรรมการลุมนํ้ายม หนวยงานราชการที่เกี่ยวของ นักวิชาการมหาวิทยาลัย ภาคเอกชน องคกรพัฒนา
เอกชน ตัวแทนเกษตรกรผูใชนํ้า และสื่อมวลชน 
  
 สรุปการประชุมการรับฟงความคิดเห็นไดดังน้ี  
  
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ   

• แมนํ้างาวก็มีความสําคัญ เปนลําน้ําสาขาที่สําคัญของแมนํ้ายม แมนํ้างาวอยูในเขต จังหวัดนาน 
จังหวัดพะเยา ควรมีการปรับปรุงลําน้ําสาขาตางๆ เหลานี้ ซ่ึงเปนตนน้ําของแมนํ้ายมควรมีการ
ฟนฟูสภาพปาตนนํ้า  

• การแกปญหาภัยแลง คือการเพิ่มความชุมขึ้นของปาตนนํ้า 

• ขอมูลที่ดีทีสุด คือขอมูลของชุมชน จึงนาจะมี link ใหชุมชนไดใสขอมูลเขามา 

• งบประมาณ 2 สวน 
 - เมกะโปรเจ็ก   แกมลิงทะเลหลวง 
 - ของกลุมจังหวัด ของตัวจังหวัดสุโขทัย คือ อางขนาดใหญ 3 อาง 

• การพัฒนาหนองน้ําธรรมชาติเปนแหลงเก็บกักน้ํา 
 - งบประมาณ ป 2549 ยังไมมีชื่อโครงการเหลานี้อยูในแผนการ 
 - การขุดลอกน้ํายมเกา บางสวนดําเนินการแลว (เปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ํา) 

เพ่ือปองกันน้ําทวม 
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 - การเสนอเขื่อนผาขอเขาที่ประชุม ครม. ทําการศึกษาโดยบริษัทชาวตางชาติตั้งแต 2514 
(ใกลเคียงกับแกงเสือเตน เวลาใกลเคียงกัน) เขื่อนผาขอเสนอแทนแกงเสือเตน แตนายกฯ ไมเอาเพราะมีปญหา
มาก ประชาชนเดือนรอน 3 พันครัวเรือน 

• ปญหาน้ําแลง ตอนนี้เริ่มแลงแลว เขื่อนคลองตนชอเริ่มไมมีนํ้าสง 

• สุโขทยัยังไมมีเขื่อนและแกมลิง  ทางครม. จึงอนุมัติทะเลหลวง  

• อยากใหมีการอนุมัติสรางเขื่อนผาขอเพราะหลายอําเภอเกิดปญหาไมมีนํ้าใช 

• นํ้าทวม การสูญเสียโอกาสในการทําการเกษตร 
 - การเสียหายทางการเกษตรกรจากภาวะน้ําทวม 

 - ความสูญเสียโอกาสมีมากกวาความเสียหาย เพราะชาวบานเกษตรกรมักจะทราบลวงหนาวา
นํ้าจะทวม จึงจะหยุดทําการเกษตร  

• การขุดดินแกมลิง ควรมีการจายคาชดเชยใหกับเจาของพื้นที่ทางเลือกหลัก 
1)   แกปญหาน้ําทวม การสรางฝาย by pass นํ้าบริเวณจังหวัดสุโขทัย 
2) แกปญหาน้ําแลง  ทําแกมลิง 

• โครงการปองกันน้ําทวม ผลกระทบดานพื้นที่  การชดเชย  ปญหาคือ คาชดเชยแตละพ้ืนที่ไม
เทากัน เชน กรณีคลองขุดใหม  

• การแกปญหาน้ําแลงตองการขอมูล  ความตองการใชนํ้าที่แทจริงผลกระทบตอภาคเกษตร เชน 
การปลูกพืชตองการการใชนํ้าที่แตกตางกัน 

• การจัดทําโครงการตองมองสภาพที่มีอยูในปจจุบัน เชน การสรางฝาย/เขื่อนขนาดเล็กและกลาง 
อาจสงผลกระทบตอการเก็บกักน้ําของเขื่อนขนาดใหญ 

• ลําน้ํายมมีมาแค 2-3 เดือน ตองกักน้ํากอนลงแมนํ้านานหมด การสรางพื้นที่เก็บกักน้ําอาจจะ
ชวยใหสามารถ contral นํ้าใหไหลไดตลอดทั้งป 

• การปลอยนํ้าไปตามทองถนนไปสูพ้ืนที่กันดารใหทําคลองตามริมถนนที่มีอยูเดิมของพื้นที่ของ
กรมทางหลวง เสนอเปนทางเลือกใหมซ่ึงอาจมีประโยชนตอคนที่อยูในพ้ืนที่สูง 

• ยุทธศาสตรหลัก 3 ยุทธศาสตร 
1) การพัฒนาแหลงนํ้าขนาดกลาง 
2) การทําแกมลิงธรรมชาติ 
3) การเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ํา : ขุดลอกคูคลอง 

• ทางเลือก คือการเพิ่มประสิทธิภาพโครงการแหลงน้ําขนาดกลาง เชนที่ทุงเสลี่ยม ชาวบาน
คาดหวังมากแตปจจุบันยังไมเกิดขึ้น ไมมีประสิทธิภาพ จึงควรใหชาวบานเขารวมบริหารจัดการ 

  1) ตรวจสอบความตองการใชนํ้า 
  2) แหลงนํ้าที่สามารถนําไปใชได 

   3) การใหประชาชนมีสวนรวม ควรจะใหผูนําเขมแข็ง มีการทําขอมูล รูความตองการ
ของตัวเอง ชาวบานจะไดเขามามีสวนรวมในการจัดการมากขึ้น 
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• กรมพัฒนาที่ดินเคยใหชาวบานทําเอกสารขอความชวยเหลือกับประชาชนไดรับการสนับสนุน
ดานงบประมาณในการขุดคลอง 3 ไรตอครอบครัว จะเขาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง นาจะใชงบประมาณนอย 
และชวยเพิ่มรายไดใหกับครัวเรือน 

• การปลูกปา ปลูกยางพารา เพ่ือเพ่ิมความชุมชื่น ลดปญหาภัยแลง 

• ปาชวยปองกันนํ้าทวม ภัยแลง 

• กระสอบทรายในแมนํ้ายม การเอากระสอบทรายกั้นแมนํ้าและไมไดเก็บกันออกไปทําใหเกิด
การทับถมกันในแมนํ้า 

• เสนทางคลองเดิมที่มีอยูแลวควรทําการปรับปรุงมากกวาขุดคลองใหม 
• การเวรคืน ติดถนนไรละ 3 หม่ืน ลึกเขาไปก็ราคาลดลง 

• การใหภาคเกษตรไดมีสวนรวมในการจัดการในการขุดลอก ทําแกมลิงในพื้นที่ของตน 

• การบุกรุกจับจองพ้ืนที่แหลงนํ้าธรรมชาติ เชนหวย หนอง คลอง บึง 

• การใชประโยชนที่ดินไมเหมาะสม การสรางถนน ขวางทางระบายน้ํา แมมีการใหสรางทอแตไม
กําหนดขนาดทอ 

• เอกสารสิทธิ์ สปก. ควรมีการบังคับใหปลูกตนไม หรือพ้ืนที่ปากี่เปอรเซ็นของพื้นที่ถือครอง 
เชน 3 เปอรเซ็น ของพื้นที่ และไมตองไปรุกพื้นที่ปา 

 
 

************************************* 
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รายชื่อผูเขารวมประชุม 
 
วิทยากรนําเสนอ 
1. คุณพรมงคล  ชิดชอบ   วิศวกรชลประทาน 7วช สํานักงานชลประทานที่ 4  
       จังหวัดกําแพงเพชร 
 

รายชื่อผูเขารวมประชุม 
2. คุณกฤษดา  จารุธรรมรัตน   เลขานุการนายก องคบริหารสวนจังหวัดสุโขทัย 
3. คุณเกียรตศิักดิ์  เพชรจินดา   หัวหนางานบริหาร การประปาสวรรคโลก 
4. คุณจําเริญ  เพชรสวัสดิ ์   ผูชวยผูอํานวยการธนาคาร ธ.ก.ส. จังหวัดสุโขทัย 
5. คุณทัศนัย  โทนใหญ   นายชางโยธา สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภยั  
       จังหวัดสุโขทยั 
6. คุณธนัฒน  เจนธุระกิจ   หัวหนาฝายทรัพยากรน้ํา สํานักงานทรัพยากรน้ํา  
       จังหวัดสุโขทยั 
7. คุณอิสระ  เกิดม่ัน    รองนายก อบตําบลบานแกง อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทยั 
8. คุณประพฤติ  ยอดไพบูลย   หัวหนาสถานอุีตุนิยมวิทยาสุโขทัย 
9. คุณประสพสขุ  สุขสวรรค   หัวหนาแบบแผนและกอสราง  
       สาํนักงานเทศบาลเมืองสุโขทัยธาน ี
10. คุณประหยัด  ภคเมฆานนท   ผอําเภอกองชาง เทศบาลเมอืงสวรรคโลก จังหวัดสุโขทยั 
11. คุณปราโมทย  นักธรรม   รองนายก อบตําบลทาทอง อําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 
12. คุณปรีชา  สุขกล่ํา    วิศวกรชลประทาน สํานักงานชลประทานที่ 3 สุโขทัย 
13. คุณพงษศักดิ์  ประสงควรรณะ  นายชางชลประทาน โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาสุโขทัย 
14. คณุพิไลลักษณ  อักษรรัตน   วิศวกรโยธา สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 9 พิษณุโลก 
15. คุณพีรยุทธ  แสนศร ี   เจาหนาที่วิเคราะหนโบบายและแผน  
       สํานักงานเกษตรและสหกรณสุโขทัย 
16. คุณเพ็ง  บุญธาน ี    องคการบริหารสวนตําบลปากแคว อําเภอเมือง  
       จังหวัดสุโขทยั 
17. คุณเพชรนิล  ยิ้มยวล   นายก อบตําบลปาแฝก อําเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 
18. คุณไพฑูรย  เสรีพงศ   อนุกรรมการลุมนํ้ายม อําเภอโพธิ์ประทบัชาง จังหวัดพิจิตร 
19. คุณไพโรจน  กาบมาลา   การไฟฟาสวนภูมิภาค จังหวัดสุโขทัย 
20. คุณไพโรจน  คชนิล    หัวหนาโครงการกอสราง 2 สํานักชลประทานที่ 4 
21. คุณไพศาล ช. ศิริสนธ ิ   หัวหนากลุมแผนงานและขอมูล สํานักงานพัฒนาชุมชน  
       จังหวัดสุโขทยั 
22. คุณมนญู  มณีโชต ิ    อนุกรรมการลุมนํ้ายม จังหวัดพิจิตร 
23. คุณรัชฎา  เมธาวีกลุชุย   เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน สํานกังานอุตสาหกรรม 
       จังหวัดสุโขทยั 
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24. คุณวันชัย  เลก็ประเสรฐิ   ทองถิ่นจังหวดัสุโขทัย 
25. คุณวิชัย  เถื่อนถ้ํา    เจาหนาที่บรหิารงานสาธารณสุข 8 สํานกังานสาธารณสุข  
       จังหวัดสุโขทยั 
26. คุณวิทยา  ทรงพร    เจาหนาที่บรหิารงานชาง 7 สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง 

      จังหวัดสุโขทยั 
27. คุณสมจิตร  ชวีะวัฒนา   นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 7 สํานักงานเกษตร  
      จังหวัดสุโขทยั 
28. คุณสมชาย  ตามควร   ฝายสารสนเทศ  โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาสุโขทัย 
29. คุณสมศักดิ์  สิงหบุระอุดม   นายชาง 6 แขวงการทางสโุขทัย 
30. คุณสนิท  ยังเที่ยง    ผูใหญบานตําบลบานดาน อําเภอบานดานลานหอย  
      จังหวัดสุโขทยั 
31. คุณสัมพันธ  บุญจอง   หัวหนาโครงการชลประทานสุโขทัย 
32. คุณสุธีราพร  นิมิตกุลไพบูลย  เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายฯ 7ว  
      สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 9 พิษณุโลก 
33. คุณสุรพงษ  กิติประสาท   ฝายวชิาการ สํานักงานทางหลวงชนบท จังหวัดสุโขทยั 
34. คุณอํานาจ  บํารุงพงศ   นักวิชาการสิ่งแวดลอม 8ว สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที ่3  

      จังหวัดพิษณุโลก 
35. คุณประกอบ  คงเขียว   เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายฯ 8ว สํานักงานอุตสาหกรรม  

      จังหวัดสุโขทยั 
36. คุณประเวศน  เทพบุญ   นักประชาสัมพันธ สํานักงานประชาสัมพันธ จังหวัดสุโขทัย 
37. นายประยุทธ  ครุฑแกว   โรงเรียนสุโขทัยวทิยาคม 
38. คุณนพรัตน  ตุลาเนตร   หัวหนาสวนโยธา  อบตําบลเมืองเกา อําเภอเมือง  
      จังหวัดสุโขทยั 
39. คุณทองคํา  บุญรอด   อนุกรรมการลุมนํ้ายม 
40. อาจารยทวี  รักษศรทีอง   รองผอําเภอวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย 
41. อาจารยทัศนยี  นอยวงศ   จังหวัดสุโขทยั 
42. พระใบฎีกาทองคํา  ปภากโร  อนุกรรมการลุมนํ้ายม / วัดสวนปา อําเภอบานดานลานหอย  
43.  คุณวัชรา  สงมา    สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน จังหวัดพิษณุโลก 
44. คุณสําเริง  เกตุนิล    ตาํบลมะขามสูง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
45. คุณอรวรรณ  คล่ําดิษฐ   ตําบลหัวรอ อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
46. คุณประสิทธพิร  กาฬออนศร ี  เจาหนาที่ศูนยฝกอบรมสิ่งแวดลอม 
47. คุณณรงคชัย  โตอินทร   ชมรมสงเสริมการเรียนรูภาคเหนือตอนลาง 
48. คุณณรงค  โปขํา    ชมรมสงเสริมการเรียนรูภาคเหนือตอนลาง 
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คณะนักวจิัย 
49.  รศ.ดร.ทวีวงศ  ศรีบุรี   สถาบันวิจัยสภาวะแวดลอม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 
50.  อาจารยปาริชาต  ศวิะรักษ   นักวิชาการอสิระดานสังคม 
51.  อาจารยสมบัติ  เหสกุล   แผนงาน HPP-HIA    
52.  คุณบัณฑูร  เศรษฐศิโรตม   โครงการยุทธศาสตรนโยบายฐานทรัพยากร 
53.  คุณหาญณรงค  เยาวเลิศ   มูลนิธิคุมครองสัตวปาและพรรณพืชแหงประเทศไทย 
      ในพระบรมราชินูปถัมภ 
54.  ดร.พัฒนพงศ  จาติเกต ุ   นักวิชาการดานสื่อสารมวลชน 
55.  รศ.พัฒนา  ราชวงศ   มหาวิทยาลยันเรศวร 
56.  คุณอัญชิสา  บุญสาใจ   มหาวิทยาลยันเรศวร 
57.  คุณโภปณ  อุตสม    มหาวิทยาลยันเรศวร 
58.  คุณฐิติยา  เทวัญอิทธิกร   สถาบันวิจัยสภาวะแวดลอม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 
59.  คุณจรัสพร  รักษาแกว     โครงการยุทธศาสตรนโยบายฐานทรัพยากร 
60.  คุณชนิศา กลอมทอง   โครงการยุทธศาสตรนโยบายฐานทรัพยากร 
 

***************************** 
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สรุปประชุมลงพื้นที ่
เร่ือง  “ ทางเลือกการจัดการน้ําในลุมน้ํายม : โดยกระบวนการ SEA " 

วันอังคาร ที่ 24 มกราคม 2549 เวลา 09.00 – 12.30 นาฬิกา 
ณ หองไอยรา ชัน 2 โรงแรมนครแพรทาวเวอร จังหวัดแพร 

************************* 
 
 การประชุมเรื่อง  “ ทางเลือกการจัดการน้ําในลุมนํ้ายม : โดยกระบวนการ SEA " เปนการประชุมรับฟง
ความคิดเห็นในโครงการการพัฒนากระบวนการยุทธศาสตรทางเลือกเชิงนโยบายและกระบวนการตัดสินใจตอ
นโยบายสาธารณะที่ดี : กรณีการจัดการน้ําในลุมนํ้ายม โดยไดรับการสนับสนุนจาก สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)  มูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ (มสช.) และสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)  
 
 รูปแบบเวที เปนการนําเสนอโดยคณะนักวิจัยในโครงการ วิทยากรนําเสนอ เร่ือง “การศึกษาจัดทําแนว
ทางการจัดการน้ําในลุมน้ํายม : โดยกระบวนการ SEA” ประกอบดวย รศ.ดร.ทวีวงศ  ศรีบุรี  และ อาจารย
ปาริชาต  ศิวะรักษ ดําเนินรายการโดย คุณบัณฑูร  เศรษฐศิโรตม จากนั้นเปนเวทีรวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
จากผูเขารวมประชุมในจังหวัดแพร และพะเยา ทั้งหมด 72 คน ประกอบดวยคณะกรรมการลุมนํ้ายม หนวยงาน
ราชการที่เกี่ยวของ นักวิชาการมหาวิทยาลัย ภาคเอกชน องคกรพัฒนาเอกชน ตัวแทนเกษตรกรผูใชนํ้า และ
สื่อมวลชน 
  
 สรุปการประชุมการรับฟงความคิดเห็นไดดังน้ี  
 
จัดทําแบบสอบถาม เพื่อตอบปญหาในพื้นที่ 

 ปญหา  1. นํ้าแลง  นํ้าทวม 

สาเหต ุ 1. นํ้าแลง  ปาตนนํ้าถูกทําลาย  การใชที่ดิน 
 2. นํ้าทวม 
ผลกระทบ  

1. นํ้าแลง  ผลผลิตทางการเกษตร  การอุปโภคบริโภคน้ําในชนบท 
2. นํ้าทวม ผลผลิตทางการเกษตร 

เปาหมาย/หลักเกณฑของการบริหารจัดการลุมน้ํายมตอนกลาง 

1. คนเมืองและชนบทมีนํ้าอุปโภคบริโภคตลอดป 
2. ลดความสูญเสียทางการเกษตร 
3. รักษาและฟนฟูปาตนน้ํา 
4. มีการจัดสรรน้ําอยางเปนธรรม (เกษตร-เมือง-อุตสาหกรรม) 
5. ปองกันน้ําทวมเขตเศรษฐกิจภาคเมือง 
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พัฒนาทางเลือกเชิงยุทธศาสตร 

1. นํ้าแลง  ปรับปรุงแหลงนํ้าขนาดกลาง 
2. นํ้าทวม  ผันน้ําลงเขื่อนสิริกิติ์  ปรับปรุงระบบระบายน้ํา 
 

ทางเลือกการจัดการลุมน้ํายม จังหวัดแพร 
- ทําไม อําเภอสอง ถึงไมมีแผนงาน/โครงการใด ๆ เลย พอยกเลิกเขื่อนแกงเสือเตนก็ไมมีโครงการ

รองรับเลย ลุมนํ้ายมตอนบน จังหวัดพะเยา พ้ืนที่ นํ้ายมเปนพ้ืนที่เกษตร ขอใหชวยนําเสนอ
โครงการใหจังหวัดแพรดวย 

-   แผนงาน จังหวัดแพร  1. ปรับปรุง ฟนฟูแหลงนํ้าขนาดกลาง  2. ฟนฟูอนุรักษพ้ืนที่ปา  ถาอยากได
งบตองมีการเตรียมพรอมโครงการ/แผนงานใหเรียบรอยกอนเสนอ เชน การศึกษา/แผน/ที่ดิน/การ
ยอมรับ 

  -  ผลกระทบจากโครงการผันน้ํายม เขื่อนสิริกิติ์ โครงการจะสามารถแกไขภัยแลงไดหรือเปลา และฤดู
แลงจะมีการผันน้ําหรือไม 

 
ขอเสนอแผนงาน/โครงการในพื้นที่ 

• จังหวัดแพร เมืองตนน้ํา จึงควรสรางหรือทําทางเก็บกักน้ําไดแก การเพิ่มพ้ืนที่ปา โครงการ
จัดการน้ํา เชน สรางอางและในที่สุดก็ตื้นเขิน เปนการแกไขปญหาที่ดีจริงเหรอ  เนนสรางปา 
เพ่ิมพ้ืนที่เก็บกักน้ํา ใหสมกับเปนพ้ืนที่ตนนํ้า 

• สาเหตุภัยแลง คือขาดเขื่อนธรรมชาติ ปาไมถูกทําลาย จึงควรมีการปลูกปาซับนํ้า โครงการ
พัฒนาตางๆ ควรสอดคลองกับธรรมชาติ 

• โครงการผันน้ํา อาจชวยแกปญหานํ้าทวม จังหวัดแพรได แตอาจเกิดปญหาทางสังคม การ
เวนคืนที่ดิน เพราะตองใชพ้ืนที่ขุดคลอง เกิดปญหาที่ทํากินของชุมชน ปญหาการขวางทางน้ํา 
การเจาะอุโมงค ใชงบประมาณจํานวนมาก ทางเลือก  1.) ขุดลอกแหลงน้ํา  2.) แกไขปญหา 
ระบายนํ้าในเขตเมือง  คลองผันน้ําอาจไมจําเปนเพราะน้ําไมไดทวมทุกปสรางแลวอาจะไม
คุมคาทางเศรษฐกิจ 

• เขื่อนลูก  เขื่อนแม  เขื่อนลูก เขื่อนหวยสัก ยกตัวอยางเขื่อนแมงัด รับนํ้าจากการผันน้ําไมไหว
ทําใหตองปลอยนํ้าทวมชาวบานในพื้นที่ กรณีน้ีอาจเกิดเหตุการณคลายกน ผลกระทบกับคน
อําเภองาว จะมีหรือเปลาและมีแผนรองรับหรือยัง 

• เอกสารของอําเภอทวีวงศ การวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง (SWOT) การกําหนดกลยุทธ การ
ฟนฟูและอนุรักษแหลงนํ้า มีแผนงานยอยในเรื่องการมีสวนรวม เชน อําเภอวังชิ้น การทําสวน
สม ชาวบานมานั่งชวยกันคิดหาทางจัดการวิธีการปลูก เพ่ือใหควบคุมปริมาณน้ําที่ตองการได 
การจัดการน้ําตองดู ตองสอดคลองกัน แผนงานดานเศรษฐกิจดวย เชน ประเภทพืชที่ปลูก การ
บริหารจัดการน้ําโดยพิจารณาอุปสงค ระบบการผลิต การใชนํ้าอยางมีประสิทธิภาพ 
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• เสนอโครงการแกมลิงของจังหวัดแพร แกปญหาภัยแลง ควรพิจารณาทางเลือกนี้หรือไม   
เสนอแผนการขุดลอก คู คลอง อางเก็บนํ้าเดิม   

  -   พ้ืนที่แกมลิงธรรมชาติ ฝาย อาง มีปญหาคือ การตัดพื้นที่ปา ทําใหมีทรายลงมาทับ
ถมมาก ทําใหปริมาณการเก็บกักน้ํานอยลง ตองตั้งงบขุดลอกตลอดเวลา จึงควรหาทางแกไข ศึกษา
เพ่ือแกไขปรับปรุงปญหาดังกลาว 

• ควรเดินทางสายกลางใหชาวจังหวัดแพรมีนํ้าใชตลอด ถาทําการผันน้ําจะทําใหจังหวัดแพรแลง
หรือเปลา 

    - ควรแกไขปญหาการบุกรุกพื้นที่ปา สงเสริมการปลูกปา การปลูกปาเศรษฐกิจ เชน 
ยางพารา แตมี ปญหาเอกสารสิทธิ์ ชาวบานจึงไมสามารถปลูกได 
  - ควรทําการเก็บกักน้ําในแมนํ้าสายเล็ก ๆ ยอย คลองสาขากอนลงมาสูนํ้ายม 
  - แมนํ้ายมไมสามารถแกปญหาการใชนํ้าทุกอําเภอไดของจังหวัดแพรอยูแลวจึงควร
มองแมนํ้าสาขาดวย 

• สนับสนุนการแกไขปรับปรุงเขื่อน ฝาย แหลงน้ําเดิม เชน เขื่อนแมยม ยังไมเคยมีการขุดลอก
เลย การปรับปรุงแหลงนํ้าขนาดเล็ก คู คลอง ลําน้ําสาขาที่มีอยูเดิม  อางเก็บนํ้าแมสอง 
สามารถผันน้ําจากแมนํ้ายมมาเก็บไวไดหรือไม 

• สนับสนุนการฟนฟูอนุรักษปา เพ่ือเพ่ิมปริมาณน้ําใตดินเพราะปจจุบันปริมาณน้ําใตดินลดลง 
ควรสงเสริมใหมีการปลุกปาในแตละหมูบาน 

• ควรพัฒนาแหลงนํ้าขนาดกลาง/เล็ก และปรับปรุงขุดลอกที่มีอยูเดิม ซ่ึงนาจะมีโครงการอยูใน
แผนงานของกรมชลประทาน กับกรมทรัพยากรน้ําแลว แตโครงการหลายอันมีการระงับไปโดย
ไมทราบสาเหตุ เชนอางแมสาย มีการซื้อแบบ ประกวดราคาแลว แตก็ระงับไป ไมเห็นดวยกับ
โครงการผันน้ํา ควรมีการสรางอางขนาดเล็ก กับลําน้ําสาขาขนาดเล็ก 

• โครงการขนาดกลางของจังหวัดแพรมีประมาณ 4 โครงการ เชน อางแมสาย อางคํามี แมแกม 
แมแลง  ฝายแมยมเก็บนํ้าไดนอย 100 ลาน ลบ.ม. โครงการเก็บนํ้าของจังหวัดแพร 220 ลาน 
ลบ.ม. ทั้งหมดทุกโครงการ การผันน้ําอางแมสอง ในหนาแลง ตองทําทางชวยเหลือพ้ืนที่ 
เกษตร เชน อางหวยสัก เปนตน จึงควรมีการพัฒนาโครงการขนาดใหญ/กลาง 

• ตองหาทางเลือกอ่ืนใหนํ้าเมืองแพรไดอยูในเมืองแพร การผันน้ําไมควรเกิดเปนการปลน
ทรัพยากร แตควรมีการปลูกปารักษาน้ํามากกวา 

• โครงการผันนํ้าเปนโครงการเกา เปนการผันน้ําสวนที่เหลือ/เกิน แตอาจมีปญหาการเวนคืน
ที่ดิน ฝายทดน้ํา ชวยยกระดับนํ้าไมไดกักเก็บนํ้า แตอางเก็บนํ้าใช 

• โครงการผันนํ้า ชวยบรรเทาปญหาน้ําทวมไมไดชวยภัยแลงจึงควร 1. ขุดลอกลําน้ํา 2. ปลูกปา  
ควรมีการประชุมใหเกิดความเขาใจกับหนวยงานรับผิดชอบทั้งหมด การประสานงานกับ
หนวยงานตางๆ  

• แมนํ้างาวก็มีความสําคัญ เปนลําน้ําสาขาที่สําคัญของแมนํ้ายม แมนํ้างาวอยูในเขต จังหวัดนาน 
จังหวัดพะเยา ควรมีการปรับปรุงลําน้ําสาขาตางๆ เหลานี้ ซ่ึงเปนตนน้ําของแมนํ้ายมควรมีการ
ฟนฟูสภาพปาตนนํ้า 
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แนวทางสนับสนุน 

1) สรางอางเก็บนํ้าตามลําน้ําสาขา  ขุดลอกคลอง ทําแกงลิง การฟนฟูสภาพปา ปองกันการบุกรุก 
แผวถางปา 

2) จังหวัดแพรอยากฟนฟูหรือปรับปรุงนิเวศวิทยา  โครงการสรางเดิมมีอะไรและทําอะไรใหม ตอง
อนุรักษตนน้ําแมสอง  ถาโครงการสรางพื้นฐานตองเสนองบกับราชการ 

3) จังหวัดพะเยาเปนพ้ืนที่ตนนํ้าตองสงเสริมการปลูกปา แตหนวยงานรัฐที่ของบปลูกปา (กรมปาไม) 
ไมคอยเอางบมาดําเนินการไมคอยมีหนวยงานรับผิดชอบดูแลการปลูกปา อนุรักษปา ควร
สนับสนุนใหชาวบานเปนคนจัดการเองหรือเอกชนควรใหปาเสื่อมโทรมกับชุมชนไปพัฒนาเปนปา
ชุมชน 

สรุปแนวทางสนับสนุน 

1)  การพิจารณาดําเนินการลุมนํ้าสาขา/ลําน้ําสาขาตาง ๆ เชนลําน้ํางาว 
2)  ปรับปรุงการประสานงานของหนวยงานตางๆ ใหเปนระบบ 
3)  การปรับปรุงระบบการตัดสินใจในระดับนโยบายใหเปนแนวทางเดียวกัน 
4)  ใหความสําคัญกับระบบนิเวศการปลูกปา 

 5)  แกมลิงควรใหทองถิ่นดําเนินการตองทราบระบบทั้งหมด 
6)  สาเหตุปญหาน้ําทวมการรุกล้ํา การสรางถนน การวางผังเมืองที่อยูอาศัย กีดขวางเสนทางไหลของน้ํา  
  

***************************************** 
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รายชื่อผูเขารวมประชุม 
 
1. คุณอธิคม  สุพรรณพงศ   ผูวาราชการจงัหวัดแพร 
2. คุณเกษม  เงินออน    สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดแพร 
3. คุณไข  มุกโสภา    อบตําบลบานหนุน อําเภอสอง จังหวัดแพร 
4. คุณคมศักดิ์  โสภารัตน   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จังหวัดแพร 
5. คุณชนิดา  อุดคํามี    หัวหนาสวนโยธา อบตําบลบานกลาง อําเภอสอง จังหวัดแพร 
6. คุณชวลิต  ศกึษากิจ   ภาคเกษตรกรรม ตําบลทุงโฮง อําเภอเมือง จังหวัดแพร 
7. อาจารยชูชีพ  ชีพอุดม   รองผูอํานวยการอาวุโสและองคกรสัมพันธ  
      มหาวิทยาลยัแมโจ-แพร ฯ 
8. คุณณัฐพล  ทองไหล   สมาชิกสภาจังหวัดเขต 2 จังหวัดแพร 
9. คุณเดชา  ชัยชนะ    นายชางโยธา 7 สํานักงานทางหลวงชนบท จังหวัดแพร 
10. คุณถวลิ  วงศแกว    อนุกรรมการลุมนํ้ายม อําเภอลอง จังหวัดแพร 
11. คุณทวศีักดิ์  คําหลอ   รองนายก อบตําบลวังหลวง อําเภอหนองมวงไข จังหวดัแพร 
12. คุณธนานนท  สุคนธโยธนิ   นักวชิาการปาไม 7 ศูนยศึกษาการพัฒนาอนุรักษตนน้าํลุมนํ้ายม  
13. คุณธรรมนูญ  เขื่อนแกว   รองนายก อบตําบลบานมาง อําเภอเชียงมวน จังหวัดพะเยา 
14. คุณธรรมอดิศร  เหมืองทอง   เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายฯ 8ว  สํานักงานอุตสาหกรรม  

      จังหวัดแพร 
15. คุณนนทกาล  ขันมณี   เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายฯ 8ว  สํานักงานอุตสาหกรรม  

      จังหวัดแพร 
16. คุณดํารงค  เฉยปญญา   แขวงการทางแพร 
17. คุณปราโมทย  รัตนประทปี   นายชางชลประทาน 7  โครงการชลประทานแพร 
18. คุณปาริชาต  บุญญาววิัฒน   หัวหนากลุมแผนงานและขอมูล สํานักงานพัฒนาชุมชน  

      จังหวัดแพร 
19. คุณพฤธิพงศ  ทัศนอัญชุลีกลุ  นายชางชลประทาน 7 โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาแมยม 
20. คุณมนู  สมจิตร    รองนายก องคการบริหารสวนจังหวัดแพร 
21. คุณศรีเดช  ชมุภูชนะภัย   เทศมนตรีตําบลเชียงมวน อําเภอเชียงมวน จังหวัดพะเยา 
22. คุณศรีมา  เขยีวแกน   ผูชํานาญการระดับ 8  การไฟฟาสวนภูมิภาค จังหวัดแพร 
23. คุณสมชัย  จําป    รองนายก องคการบริหารสวนจังหวัดแพร 
24. คุณสมบัติ  สทัธรรมนวุงศ   อนุกรรมการลุมนํ้ายม จังหวัดแพร 
25. คุณทวศีักดิ์  วสุสัณห   สํานักงานปองกันบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดแพร 
26. คุณปทุมรัตน  แยมเกิด   สํานักงานพาณิชย จังหวัดแพร 
27. คุณสุพล  อุปนันไชย   หัวหนางาน 8 การผลิต  สํานักงานประปาแพร 
28. คุณหลั่น  ทองทา    อนุกรรมการลุมนํ้ายม อําเภอเชียงมวน จังหวัดพะเยา 
29. คุณอัสนี  จารุชาต ิ    นายชางชลประทาน 6 โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาแมยม 
30. วาที่รอยตรีปรเมศร  อินโองการ  หัวหนางานวิเคราะหนโยบายฯ สํานักงานเทศบาลเมืองแพร 
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31. คุณสุกันชัย  แกวแหวน   สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยแพร 
32. คุณประดิษฐ  เชียงอาภัย   ผูอํานวยการโรงเรียนบานดอนชัยประชาอุทิศ  
      ตําบลสะเอียบ อําเภอสอง จังหวัดแพร 
33. คุณพัลลภ  วฒันมงคล    สํานักงานเกษตรและสหกรณ จังหวัดแพร 
34. คุณโสภิดา  พจนานุรัตน   ประชาสัมพันธจังหวัดแพร 
35. คุณเลิศพร  ประพฤติธรรม   สํานกังานการขนสงทางน้ํา จังหวัดแพร 
36. คุณเจริญ  อิสระเสร ี   หัวหนาฝายพฒันาประมง 
37. คุณรณยุทธ  บุตรราช   ศูนยปฏบิัติการ จังหวัดแพร  
38. คุณปรียาพร  พรหมพิทักษ   นักวิชาการสิ่งแวดลอม 
39. คุณเอกชัย  อภิรติกร   เครือขาย   
40. คุณเชาวรักษ  อนุศาสนกุล   จังหวัดแพร 
41. พระอธิการหลองสุธรรมโม   วัดดอนชยั ตาํบลสะเอียบ อําเภอสอง จังหวัดแพร 
42. คุณประสิทธพิร  กาฬออนศร ี  ตําบลสะเอียบ อําเภอสอง จังหวัดแพร 
43. คุณชุม  สะเอียบคง    ตําบลสะเอียบ อําเภอสอง จังหวัดแพร 
44. คุณชาติชาย  ธรรมโม   ตําบลสะเอียบ อําเภอสอง จังหวัดแพร 
45. คุณเส็ง  ขวัญยืน    ตําบลสะเอียบ อําเภอสอง จังหวดัแพร 
46. คุณวิษณุ  สรอยเงิน   ตําบลสะเอียบ อําเภอสอง จังหวัดแพร 
47. คุณศรีมูล  ขนัทะบตุร   ตําบลสะเอียบ อําเภอสอง จังหวัดแพร 
48. คุณสมบัติ  สลักหลาย   สถานีอนามัย ตําบลสะเอียบ อําเภอสอง จังหวัดแพร 
49. คุณสายัณห  ขามหนึ่ง   ตําบลสะเอียบ อําเภอสอง จังหวัดแพร 
50. คณุประกาศติ  จันทรภิรมย   ศูนยประสานงาน ส.ส.อนุวัช  วงศวรรณ อําเภอรองกวาง  

      จังหวัดแพร 
51. คุณประสาท  ประเทศรตัน   ตําบลทุงกวาว อําเภอเมือง จังหวัดแพร 
52. คุณวุฒิชัย  ศรีคําภา   ตําบลสะเอียบ อําเภอสอง จังหวัดแพร 
53. คุณบุญธรรม  ขันทบตุร   ตําบลสะเอียบ อําเภอสอง จังหวัดแพร 
54. คุณชม  สะเอียบคง    ตําบลสะเอียบ อําเภอสอง จังหวัดแพร 
55. คุณสมบัติ  สรอยเงิน   ตําบลสะเอียบ อําเภอสอง จังหวัดแพร 
56. คุณอวน  ขันสุ    ตําบลสะเอียบ อําเภอสอง จังหวัดแพร 
57. คุณวุฒิศักดิ์  ผัดขัน    เลขานุการนายก อบตําบลสะเอียบ 
58. คุณสิงหการ  ขันธบุตร   ตําบลสะเอียบ อําเภอสอง จังหวัดแพร 
59. คุณชะแหวง  อินตะวชิัย   ตําบลสะเอียบ อําเภอสอง จังหวัดแพร 
60. คุณรุทธ  ศักติรักษ    หนังสือพิมพแนวหนา จังหวดัแพร 
61. คุณธีรพงศ  ธงบวร    หนังสือพิมพสยามรัฐ / FM 88.5 
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รายชื่อคณะนักวิจัย 
62. รศ.ดร.ทววีงศ  ศรีบุรี   สถาบันวิจัยสภาวะแวดลอม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 
63. อาจารยปาริชาต  ศิวะรักษ   นักวิชาการอสิระดานสังคม 
64. อาจารยสมบัติ  เหสกุล   แผนงาน HPP-HIA    
65. คุณบัณฑูร  เศรษฐศิโรตม   โครงการยุทธศาสตรนโยบายฐานทรัพยากร 
66. คุณหาญณรงค  เยาวเลิศ   มูลนิธิคุมครองสัตวปาและพรรณพืชแหงประเทศไทย  
      ในพระบรมราชินูปถมัภ 
67. ดร.พัฒนพงศ  จาติเกต ุ   นักวิชาการดานสื่อสารมวลชน 
68. รศ.พัฒนา  ราชวงศ    มหาวิทยาลยันเรศวร 
69. คุณอัญชิสา  บุญสาใจ   มหาวิทยาลยันเรศวร 
70. คุณโภปณ  อุตสม    มหาวิทยาลยันเรศวร 
71. คุณฐิตยิา  เทวัญอิทธิกร   สถาบันวิจัยสภาวะแวดลอม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 
72. คุณจรัสพร  รักษาแกว     โครงการยุทธศาสตรนโยบายฐานทรัพยากร 
73. คุณชนิศา กลอมทอง   โครงการยุทธศาสตรนโยบายฐานทรัพยากร 
 

***************************** 
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บันทึกชวยจาํ 
การประชุมคณะผูวจิัย โครงการ SEA : ลุมน้ํายม 

วันพุธ ที่ 15 มีนาคม 2549  เวลา 13.30 – 16.30 นาฬกิา 
ณ หองประชุม 402  ชั้น 4  สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิ

***************************************** 
 
ความคืบหนาของงาน 

1. การจัดเวทีในพ้ืนที่  
 - เดือนพฤษภาคม 2549 
 -  วันที่ 29-30 เมษายน 2549  คุณหาญณรงค จะเขารวมกับ เวทีเยาวชนจัด เรื่องลุมนํ้ายม 
 -  อําเภอสมบัติ จะจัด workshop ทั่วประเทศ 
2.   งานเอกสาร 
 -  คุณพรทิพย 
 -  อําเภอสมบัติ  วิเคราะหเชิงปริมาณ 
 -  ขอมูลตางๆ จากคุณหาญณรงค 
3.  การจัดประชุมเวทียอย ( Technical meeting ) 
 -  วันที่ 24 เมษายน 2549 เวลา 09.30 นาฬิกา ที่สํานักงานคณะกรรมการสิทธิ     
มนุษยชนแหงชาติ  เชิญผูทรงคุณวุฒิ ประกอบดวย ทานผูหญิง ดร.สุธาวัลย  เสถียรไทย  คุณวสันต 
พานิช  คุณสุนีย ไชยรส  คุณกฤษฎา บุญชัย  
 
นัดประชุมครั้งตอไป วันพฤหัสบดี ที่ 23 มีนาคม 2549 เวลา 16.00 นาฬิกา  
 

************************************ 
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รายชื่อผูเขารวมประชุม 
 
1. รศ.ดร.ทววีงศ  ศรีบุรี        สถาบันวิจัยสภาวะแวดลอม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 
2. อาจารยปาริชาติ  ศิวะรักษ   นักวิชาการอสิระดานสังคม 
3. อาจารยสมบัติ  เหสกุล   แผนงาน HPP-HIA 
4. คุณหาญณรงค  เยาวเลิศ   มูลนิธิคุมครองสัตวปาและพรรณพืชแหงประเทศไทย 
      ในพระบรมราชินูปถัมภ 
5. คุณบัณฑูร  เศรษฐศิโรตม   โครงการยทุธศาสตรนโยบายฐานทรัพยากร 
6. คุณจรัสพร  รักษาแกว   โครงการยุทธศาสตรนโยบายฐานทรัพยากร 
7. คุณชนิศา กลอมทอง    โครงการยุทธศาสตรนโยบายฐานทรัพยากร 
 
    **************************** 
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บันทึกชวยจาํ 
การประชุมคณะผูวจิัย โครงการ SEA : ลุมน้ํายม 

วันอังคาร ที่ 28  มีนาคม  2549  เวลา 10.00 -16.30 นาฬิกา 
ณ หองประชุม 402  ชั้น 4   สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิ

******************************************** 
 
ความคิดเห็นตองานศึกษา 
- เชิญคนที่ไดรับผลกระทบในพื้นที่  
- ปญหาของงานขอบเขตกวาง ทีมวิจัยควรลงไปศึกษาในพื้นที่ใหมากขึ้น จะไดเห็นประเด็นมากขึ้น 
- จุดที่เลือกวาเปนทางเลือก วาเปนยุทธศาสตรน้ันจริงๆแลวเปนหรือไม 
- การมองมีเปาหมายตางกัน 
- การจัดการน้ําที่แกแตไมไดบอกชัดวาเพื่ออะไรปญหา 
- ตั้งประเด็น แกปญหาเวลาคิดถึงเปาหมายจึงสั้นๆ ไมเปนรูปธรรม 
 
รองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
- ถูกเลือกเปาหมายประสงคการแกปญหา 

1. ความคิดไมตั้งใจ 
2. คิดโดยขอจํากัด 
 

เก็บขอมูลในพื้นที ่
 1. เสนอให อําเภอพัฒนา ราชวงศ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 2. เสนอคุณประสิทธิพร กาฬออนศรี 
 

ขาดการวาง Concept หรือไม 
 - Location 
 - Eqverty 
 - ปญหาความไมเปนธรรม 
 - รุกล้ําการกระจายน้ํา 
 - นํ้ามีพอเพียงหรือไม 
 - จัดสรรไดหรือไม 

 - ความเปนธรรม 
 - พูดเชิงตั้งขอสังเกต 
 - ไมอยูในประเด็นการวิเคราะห 
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ทําการศึกษาในพื้นที ่
1. เกษตร 

- ในพ้ืนที ่
- ระหวางพื้นที ่เชน เจาพระยาฝงขวา ไมใช Eqverty 

 

2. อุปโภค บริโภค 
 
 - SEA เปดใหเปนมุมมองดานอ่ืน 
 - เวลาเก็บขอมูลไมสามารถทําไดตามขั้นตอน จึงตองใชแบบสอบถาม ไมมี inter act  
 

เอกสารประกอบของอําเภอปาริชาต 
 - หนา 17 อําเภอทวีวงศรับไปศึกษาในรายละเอียด 
 - คุณพรทิพย เรื่องการตัดสินใจแกงเสือเตน 
 
การหารือ 

1. ยังคงเรื่องแกงเสือเตนไว (คุณบัณฑูร รับเขียน) 
2. การผันน้ํา 

 -  แนวทางการผันกลับมาทาํไมได 
 -  ผันน้ําลงเขือ่นสิรินธรได แตผันจากอางไมได 
 -  แนวคิดชาวบานยอมรับแตในรายละเอียดยังไมามี 
 -  ดึงสิ่งที่คิดวามีศักยภาพ 
 แกนํ้าทวม / นํ้าแลง 
 สามารถใสความคิดชาวบาน 
 
เตรียมการประชุม Expert วนัที่ 24 เมษายน 2549  

1. การนําเสนอ ทางเลือก รายละเอียดมีอะไรบาง 
2. รายชื่อผูเชี่ยวชาญที่จะเชิญประชุม 
 - ตางจังหวัด 
 - ในกทม. 
    
ประเด็นการComment 

 -  หลักเกณฑ 
 -  ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร ใหความสําคัญกับอะไร 
 1. มีทางเลือกอะไรบาง 
 2. แตละทางเลือกมีผลกระทบอะไร 
 3. คณะนักวิจัยมาวิเคราะหวาควรระวังอะไรตอไป 

 4. สรุปทางเลอืกไหนเหมาะสม ทางเลือกไหนควรมากอน-หลัง 
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การหารือเรื่องการจัดเวทีในพ้ืนที ่
 ควรมีการประชุมในพื้นที่อีก 1 ครั้ง จัดที่ โรงแรมท็อปแลนด จังหวัดพิษณุโลก โดยเชิญกลุมเปาหมาย
จาก จังหวัดสุโขทัย จังหวัดแพร และจังหวัดพิษณุโลก 
 

******************************* 
 
รายชื่อผูเขารวมประชุม 
1. รศ.ดร.ทววีงศ  ศรีบุรี        สถาบันวิจัยสภาวะแวดลอม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 
2. อาจารยปาริชาติ  ศิวะรักษ   นักวิชาการอสิระดานสังคม 
3. อาจารยสมบัติ  เหสกุล   แผนงาน HPP-HIA 
4. คุณหาญณรงค  เยาวเลิศ   มูลนิธิคุมครองสัตวปาและพรรณพืชแหงประเทศไทย 
      ในพระบรมราชินูปถัมภ 
5. คุณบัณฑูร  เศรษฐศิโรตม   โครงการยุทธศาสตรนโยบายฐานทรัพยากร     
6. คุณจรัสพร  รักษาแกว   โครงการยุทธศาสตรนโยบายฐานทรัพยากร 
7. คุณชนิศา กลอมทอง    โครงการยุทธศาสตรนโยบายฐานทรัพยากร 

 
 
******************************** 
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บันทึกชวยจาํ 
การประชุมคณะผูวจิัยรวมกับผูทรงคณุวุฒิ 

วันจันทร ที่ 24 เมษายน 2549  เวลา 09.30-12.30 นาฬิกา 
ณ หองประชุม 503  ชั้น 5  สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิ

******************************************** 
 
 SEA คือ การประเมินสิ่งแวดลอมเชิงยุทธศาสตร เชิงกลยุทธ และเชิงพ้ืนที่ มีหลักการสําคัญ คือ 
เปาหมายระยะยาวคือการพัฒนาที่ยั่งยืน ดวยการบูรณาการมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมในการวางแผน
และตัดสินใจ และคนหาและพัฒนาทางเลือกเชิงยุทธศาสตรในการแกปญหา 
 การประเมินสิ่งแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 1) ควรดําเนินการในชวงตนน้ํา ในระดับนโยบาย แผน สาขา  
มิใชชวงปลายน้ําซึ่งเปนระดับโครงการ  จึงไมใชโครงการเปนตัวตั้งเชนเดียวกับ EIA 2) เปนการประเมินที่มี
ขอบเขตกวางกวา  แตไมลึกและละเอียดเทา EIA 3)ใหความสําคัญกับการพัฒนาและพิจารณา “ทางเลือกเชิง
ยุทธศาสตร” 4) ใหความสําคัญกับมุมมองและกระบวนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของ “ผูมีสวนไดเสีย” และ
หนวยงาน/องคกรตางๆ ที่เกี่ยวของ และ 5)ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจเชิง
นโยบาย 
 หลักการสําคัญคือการบูรณาการ 3 มิติ คือ 1) ดานสิ่งแวดลอม 2)ดานเศรษฐกิจ และ 3)และสังคม 
ขั้นตอนของ SEA โดยสังเขป 

1) ระบุปญหาสําคัญ (วิเคราะหสาเหตุและผลกระทบ) –>  ระบุผูมีสวนไดเสียที่สําคัญ 
2) ระบุเปาหมาย/หลักเกณฑสําคัญของการพัฒนา 
3) พัฒนาทางเลือกเชิงยุทธศาสตร 
4) ประเมินผลกระทบจากทางเลือกตางๆ 
5) พิจารณาขอดี-ขอเสียของทางเลือกตางๆ เพ่ือแสวงหาทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด 

 
1) การระบุปญหาสําคัญ (วิเคราะหสาเหตุและผลกระทบ)  

-  การระบุผูมีสวนไดเสียที่สําคัญ 
   1)  ปญหานํ้าทวม – จังหวัดแพร (เขตเทศบาล) จังหวัดสุโขทัย (อําเภอสวรรคโลก อําเภอศรีสําโรง 

อําเภอเมือง อําเภอกงไกรลาศ) จังหวัดพิษณุโลก (อําเภอบางระกํา) จังหวัดพิจิตร (อําเภอสามงาม)  จังหวัดนครสวรรค 
(อําเภอชุมแสง) 

   2)   ปญหาน้ําแลง -  แพร  สุโขทัย (สวรรคโลก ศรีสําโรง) พิษณุโลก (บางระกํา) พิจิตร (สามงาม)   
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  การวิเคราะหสาเหตุนํ้าทวม 
 

          ลุมนํ้ายมตอนบน        ลุมนํ้ายมตอนกลาง-ลาง 

1. ภูมิประเทศ-อุทกวิทยา 1. ปาซับนํ้าถกูทําลาย 

2. การรุกล้ําทางระบายน้ํา 2. ภูมิประเทศ-อุทกวิทยา 

3. ปาซับนํ้าถกูทําลาย 3. การรุกล้ําทางระบายน้ํา 

4. การใชพ้ืนที่ไมเหมาะสม 4. การใชพ้ืนที่ไมเหมาะสม 

 
  การวิเคราะหสาเหตุนํ้าแลง 
 

 

ลุมนํ้ายมตอนบน ลุมนํ้ายมตอนกลาง-ลาง 

1. ปาตนนํ้าถกูทําลาย 1. ปาตนน้ําถกูทําลาย 
2. นํ้าถูกดึงไปใชในการเกษตรมากขึ้น 2. นํ้าถูกดึงไปใชในการเกษตรมากขึ้น 
3. เมืองขยายตัว 3. เมืองขยายตัว 

4. อุตสาหกรรมขยายตวั 4. อุตสาหกรรมขยายตวั 

 
 การวิเคราะหผลกระทบน้ําทวม 
 

ลุมนํ้ายมตอนบน ลุมนํ้ายมตอนกลาง-ลาง 

1. ผลผลติทางการเกษตร 1. ผลผลติทางการเกษตร 
2. เศรษฐกิจภาคเมือง   ชนบท 2. สุขภาพและคุณภาพชีวติ/เศรษฐกิจ ภาคเมือง 

3. สุขภาพและคุณภาพชีวติ 3. อุตสาหกรรม 
4. อุตสาหกรรม  

 
 การวิเคราะหผลกระทบน้ําแลง 
 

ลุมนํ้ายมตอนบน ลุมนํ้ายมตอนกลาง-ลาง 

1. ผลผลติภาคเกษตร 1. ผลผลติภาคเกษตร 

2. การอุปโภคบริโภคน้ําในชนบท 2. การอุปโภคบริโภคน้ําในชนบท 
3. การอุปโภคบริโภคน้ําในเมือง 3. การอุปโภคบริโภคน้ําในเมือง 
4. สิ่งแวดลอม 4. สิ่งแวดลอม 

5. อุตสาหกรรม 5. อุตสาหกรรม 
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2) ระบเุปาหมาย/หลักเกณฑสําคญัของการพัฒนา 
  1) ดานสิ่งแวดลอม 

  -  ความมั่นคง 
  -  ความหลากหลาย 

 2) ดานเศรษฐกิจ 
  -  การผลิต 
  -  ประสิทธิภาพ 

 3) ดานสังคม  
  -  พ่ึงตนเอง 
  -  ความเทาเทียม 
  -  สุขภาพ 
  -  ความมั่นคง 

 
 เปาหมายสําคญัของการบรหิารจัดการลุมนํ้ายม 
 

ลุมนํ้ายมตอนบน ลุมนํ้ายมตอนกลาง-ลาง 

1. คนเมืองและชนบทมีนํ้าอุปโภคบริโภคตลอดป 1. ลดความสญูเสียทางการเกษตร 

2.  ลดความสญูเสียทางการ  เกษตร 2. รักษาและฟนฟูปาตนน้าํ 

3.   รักษาและฟนฟูปาตนนํ้า 3. ปองกันนํ้าทวมเขตเศรษฐกิจภาคเมือง 

4. มีการจัดสรรน้ําอยางเปนธรรม 4. ปชช.บริหารจัดการน้ําไดเองมากขึ้น 

5. ปองกันน้ําทวมเขตเศรษฐกิจภาคเมือง 5. มีการจัดสรรน้ําอยางเปนธรรม 

 
 3) พัฒนาทางเลือกเชงิยทุธศาสตร 
 

พ้ืนที่ ทางเลือกการแกปญหาน้ําทวม ทางเลือกการแกปญหาน้ําแลง 

ลุมนํ้ายมตอนบน 1) ผันนํ้าลงเขื่อนสิริกิติ ์
2) เพ่ิมประสิทธภิาพการระบายน้ํา 
3) เขื่อนแกงเสือเตน 

1)พัฒนาแหลงนํ้าขนาดกลา 
2)เขื่อนแกงเสอืเตน 

   ลุมนํ้ายม   
ตอนกลาง-ลาง 

1)เพ่ิมประสทิธิภาพการระบายน้ํา 
2)ชะลอน้ําในพื้นที่แกมลิงธรรมชาต ิ

1)พัฒนาแหลงนํ้าขนาดกลาง 
2)ใชนํ้าในพื้นที่แกมลิงธรรมชาต ิ
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4)  ประเมินผลกระทบจากทางเลือกตางๆ 
 
 ผลกระทบทางเลือกจัดการน้ําในลุมนํ้ายมตอนบน 
 

       เศรษฐกิจ              สังคม       สิ่งแวดลอม 
1) ผันน้ําลง
เขื่อนสิริกิติ ์

ตนทุนกอสรางและ
ดําเนินการสูง อาจไมคุมคา 

การแยงชิงนํ้าระหวางลุมนํ้า 
(ผันกลับไดใชเฉพาะ อําเภอ 
กงไกรลาศลงมา) 
ชาวบานเสียทีดิ่นทํากินมาก 
(คลองสงนํ้า)   

นํ้าทะลักเขา อําเภอ
งาว?  นํ้าทวมพ้ืนที่
อุทยานแหงชาติแมยม? 
เสียพ้ืนที่ปา 
นํ้านานก็ peak ชวง
เดียวกันน้ํายม 

2) เพ่ิม
ประสิทธิภาพ
การระบายน้ํา 

ดําเนินการไดรวดเรว็   ผลกระทบนอย  จะไดรับการ
สนับสนุนจากคนใน พท. 
ไมชวยเกบ็นํ้าไวใชในฤดูแลง 

ผลกระทบทายน้ํา (ตอง
ทําทั้งระบบ) 

3) พัฒนาแหลง
นํ้าขนาดกลาง 

ตนทุนตอหนวยต่ํา  สามารถ
จัดหางบฯ ไดเร็วกวา  

ตองไลทีช่าวบาน? 
ทําไดเฉพาะบางพื้นที่  ชวย
ได/ได ปย.เฉพาะบางที ่
(ภายในลุมยอย)  ชวยปญหา
นํ้าแลง พ้ืนที่.สวนกลางไมได 

สูญเสีย พ้ืนทีป่า   

4) เขื่อนแกงเสือ
เตน 

ตนทุนสูง ตองอพยพชาวบาน 
ความขัดแยงใน พ้ืนที่ 

สูญเสีย พ้ืนทีป่า 

 
 
 ผลกระทบทางเลือกจัดการน้ําในลุมนํ้ายมตอนกลาง-ลาง 
 

 เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม 

1) เพ่ิมประสทิธิภาพ
การระบายน้ํา  

ดําเนินการไดรวดเรว็ ตองเวนคืนทีอ่ยูที่ทํากินบาง 
ลํารางสาขาถกูรุกล้ํา (เปนที่
นามีเอกสารสิทธิ)  ไมชวย
เก็บนํ้าเพื่อแกปญหาน้ําแลง 
ไดรับการสนบัสนุนจากคนใน 
พ้ืนที่ 

ผลกระทบทายน้ํา 
(ตองทําทั้งระบบ) 

2) พัฒนาแหลงนํ้า
ขนาดกลาง (มี พ้ืนที่ 
ที่มีศักยภาพนอย) 

ตนทุนตอหนวยต่ํา  e.g. แมรําพัน (เสีย
พ้ืนที่ปา) 
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3) ชะลอน้ําในลําน้ํา
ตางๆ (ตองขดุลอกสัน
ดอน-หัวแหลม) และ
ใชนํ้าจากพื้นที่แกมลิง 

ตนทุนสูงเม่ือเทียบกับอาง
เก็บนํ้า e.g.ทะเลหลวง 
900 ลบ.  ใชพ้ืนที่ flood 
plain  ตองเวนคืน- ขุดดิน
มาก  ตนทนุสงูกวาเขื่อน
ขนาดกลาง 3 เทา   

มี flood plain อีกมาก แต
สวนใหญมีการใช ปย. ตอง
เวนคืน   

อาจทําใหสูญเสีย
ระบบนิเวศของพื้นที่
แกมลิงธรรมชาต ิ
ควรเนนหนองน้ํา
ธรรมชาต ิ

 
 ประเมินทางเลือกการจัดการน้ําในพื้นทีลุ่มนํ้ายมตอนบน 
 

เปาหมายการพัฒนาลุมนํ้ายม  
ตอนบน 

ทางเลือกการแกปญหาน้ําทวม ทางเลือกการแกปญหาน้ําแลง 

1)นํ้าอุปโภคบริโภค 
2)ผลติผลการเกษตร 
3)รักษาปาตนนํ้า 
4)จัดสรรน้ําเปนธรรม 
5)เศรษฐกิจภาคเมือง 

1)ผันนํ้าลงเขือ่นสิริกิติ ์
2)เพ่ิมประสทิธิภาพการ
ระบายน้ํา 
3)เขื่อนแกงเสอืเตน 

1)พัฒนาแหลงนํ้าขนาดกลาง 
2)เขื่อนแกงเสอืเตน 

 
 ประเมินทางเลือกการจัดการน้ําในพื้นทีลุ่มนํ้ายมตอนกลาง-ลาง 
 

เปาหมายการพัฒนาลุมนํ้ายม   
ตอนกลาง-ลาง 

ทางเลือกการแกปญหาน้ําทวม ทางเลือกการแกปญหาน้ําแลง 

1)ผลติผลการเกษตร 
2)รักษาปาตนนํ้า 
3)เศรษฐกิจภาคเมือง 
4)ปชช.จัดการน้ํา 
5)จัดสรรน้ําเปนธรรม 

1)เพ่ิมประสทิธิภาพการ
ระบายน้ํา 
2)ชะลอน้ําในพื้นที่แกมลิง
ธรรมชาต ิ

1)พัฒนาแหลงนํ้าขนาดกลาง 
2)ใชนํ้าในพื้นที่แกมลิง
ธรรมชาต ิ

 
ขอเสนออื่นๆ 

 -  การวางแผน/ปรับเปลี่ยนการผลิตที่สอดคลองกับสภาพพื้นที่ (DSM)  ซ่ึงเกี่ยวของกับปญหาน้ําแลง
เทานั้น  (เชน การปลูกพืช  บางพื้นที่ที่มีขอจํากัดสูง เชน อําเภอ บานดานลานหอย) 
 -  การทบทวนการใชประโยชนที่ดินแผนการขยายเมือง/ผังเมือง (ยายเมือง?) 
 -  การปรับปรุงการบริหารจัดการ เชน การพยากรณ 
 -  การบริหารจัดการตนน้ํา – ฟนฟูปา ฝายตนนํ้า การพัฒนาแหลงนํ้าขนาดเล็ก 
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ขอคิดเพิ่มเติม 
 -  การเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศ-วิถีชีวิตเม่ือนํ้าไมทวมหลาก (การจับปลา  แมลง ฯลฯ)  
 -  ผลกระทบจากการขยายพื้นที่เกษตรเมื่อนํ้าไมแลง 
 

ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ 

• ครม.สัญจร จังหวัดสุโขทัย คงมีการปรับเปลี่ยนแผนงาน และโยงกับโครงการเมกะโปรเจ็ค 

• แผนงานโครงการอยากใหเขากระบวนการรับฟงความคิดเห็นในพื้นที่ และนาจะนํามาปรับ
 เปนแผนแมบทแผนเดียวและนํามาระดมความคิดเห็นในชวงปรับเปลี่ยนรัฐบาล 

• หารือกับ สศช.วา โครงการไหนควรมากอน มาหลัง อะไรอยูในโครงการเมกะโปรเจ็คควรทํากอน 
แลวตามดวยโครงการผูวาฯ CEO ไมอยางนั้น สภาพัฒนจะทํางานตามหลังเพราะไมไดจับ priority 

• โครงการเปนไปได ครมงดําเนินการไดภายในรัฐบาลนี้ เมกะโปรเจ็คคือโครงการยอยของแผนรวม 

• ผลการศึกษาโครงการผันน้ําเบื้องตน  
4) ประตูระบายน้ําหวยสัก 
5) อุโมงค ความยาว 31 กม. 
6) คลอง ความยาว 31 กม. 
เปนทางเลือกหนึ่งที่ตองมีการศึกษา 

• การจัดลําดับความสําคัญของทางเลือก โครงการระดับใหญในลุมนํ้า เชน แกงเสือเตน วาสําคัญ
อยางไร 

• ตองดูผลกระทบ ทั้งดานสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม 

• ตองดูภาพรวมทั้งระบบ เชน การเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ํา ดูจากตัวเมือง และนอกเมือง 
เชน การผันนํ้า ผลกระทบลงที่ไหน นํ้าทวมที่น่ัน   

• การเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ํา จังหวัดสโุขทัย นํ้าผานตัวเมืองเปนรูปคอขวด ทําอยางไรใหนํ้า
ผานตลอด 

• ลําน้ํามีขนาดเล็กลง และตื้นเขิน ตองมีการขุดลอก 

• หลังนํ้าทวมทําอยางไรจะเก็บกักน้ําไวได 

• ปญหาน้ําทวม นํ้าแลง มีทางเลือกการจัดการ  
1) ถาไมเอาเขื่อนแกงเสือเตน ตองดูทั้งระบบ 
2) โครงการกอสรางในลุมนํ้ายมมีมาก จังหวัดแพร มีโครงการขนาดเล็ก และขนาดกลาง 

 

• แตละทางเลือกตองดูความชัดเจน ความเปนไปได และประสิทธิภาพในตัวมันเอง 

• กระบวนการ SEA เปนการดูผลกระทบ และประเมิน  ขณะน้ี โดยไมตองเห็นหนาตา และ
รายละเอียดของโครงการ 

• ตองดูภาพรวมพรอมๆ กัน สามารถทําไดเลย คือ โครงการในระดับทองถิ่น ดูในระดับตนน้ําลงมา 
- ฟนฟูตนน้ําใหสมบูรณ 
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- โครงการขนาดเล็ก เชน อางเก็บนํ้า ฝาย และแกมลิง 

• การวางแผนการผลิตตองสอดคลองกับพ้ืนที่ (DSM) ซ่ึงเกี่ยวของกับปญหาน้ําแลงเทานั้น 

• การทบทวนแผนการขยายเมือง และผังเมือง 

• การตัดสินใจเรื่องการบริหารจัดการ เปาหมาย เปาประสงค วาเลือกหรือไมอยางไร 

• พยายามวางระบบนโยบาย ภาพรวมระยะยาว ซ่ึงตองใชเวลา 

• รัฐไมมองที่ศักยภาพของพื้นที่วาทําไดหรือไม 
 

******************************************** 
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รายชื่อผูเขารวมประชุม 
 
รายชื่อผูทรงคุณวุฒิ 
1. คุณสุรพล  ปตตาน ี    ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผนทรพัยากรน้ํา  
       กรมทรัพยากรน้ํา 
2. คุณสุพรรณนา  สิทธิมณฑล   สํานักนโยบายและแผนทรพัยากรน้ํา กรมทรัพยากรน้าํ 
3. คุณยุพเยาว  จันทนเทศ   สํานักนโยบายและแผนทรพัยากรน้ํา กรมทรัพยากรน้าํ 
4. คุณพรมงคล  ชิดชอบ   วิศวกรชลประทาน 7วช สํานักชลประทานที่ 4 กําแพงเพชร 
5. คุณกฤษฎา  จารุธรรมรัตน   เลขานุการนายก องคการบริหารสวนจังหวัดสุโขทัย  
6. รศ.พัฒนา  ราชวงศ    มหาวิทยาลยันเรศวร 
7. คุณอําพรรณ  ไชยบุญช ู   มูลนิธิสาธารณสุขแหงชาต ิ
 
รายชื่อคณะนักวิจัย 
8. รศ.ดร.ทววีงศ  ศรีบุรี   สถาบันวิจัยสภาวะแวดลอม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 
9. อาจารยปาริชาติ  ศิวะรักษ   นักวิชาการอสิระดานสังคม      
10.  อาจารยสมบัติ  เหสกุล   แผนงาน HPP-HIA 
11.  คุณหาญณรงค  เยาวเลิศ   มูลนิธิคุมครองสัตวปาและพรรณพืชแหงประเทศไทย 
       ในพระบรมราชินูปถัมภ 
12.  คุณบัณฑูร  เศรษฐศิโรตม   โครงการยุทธศาสตรนโยบายฐานทรัพยากร 
13.  คุณจรัสพร  รักษาแกว   โครงการยุทธศาสตรนโยบายฐานทรัพยากร       
14.  คุณชนิศา กลอมทอง   โครงการยุทธศาสตรนโยบายฐานทรัพยากร 
 
 

************************************************ 
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บันทึกชวยจาํ 
การประชุมคณะผูวจิัย โครงการ SEA : ลุมน้ํายม 

วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2549  เวลา 13.30-16.30 นาฬิกา 
ณ หองประชุม 402  ชั้น 4 สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิ

******************************************** 
  
 คุณหาญณรงค เยาวเลิศ  รายงานสถานการณในพ้ืนที่ลุมนํ้ายมที่ประสบอุทกภัย หลังจากลงไปดูพ้ืนที่
นํ้าทวม ใน จังหวัดพิจิตร สุโขทัย พิษณุโลก และ จังหวัดแพร รวมทั้งปญหาความเดือดรอนของชาวบานที่ไดรับ
ผลกระทบทางการเกษตร โดยระดับนํ้าในแมนํ้ายม ที่ทางขึ้นอุทยานแหงชาติแมยมระดับนํ้าสูงกวาปกติกวา 1 เมตร 
 
ความคืบหนาของงาน 
 - อําเภอทวีวงศ จะรีบแกไขตัวรายงานที่ทางผูทรงคุณวุฒิของ มสช. Comment ใหเสร็จและสงภายใน 
สัปดาหหนา 
 - คุณพรทิพย จะสง File งานที่แกไขมาใหทาง ไปรษณีย 
งานที่ฝากเปนการบาน 
 ใหนักวิจัยแตละทานชวยเติมขอมูล รูปภาพ แผนที่ ในสวนที่แตละทานรับผิดชอบ และชวยเพิ่มเติมใน
ประเด็นขอมูลรวม กําหนดนัดสงงานกลับไปให อําเภอปาริชาต ไมเกิน วันที่ 15 มิถุนายน น้ีโดยใหแตละทาน 
พิมพอักษรสีตางๆ ดังน้ี  
 - อาจารยทวีวงศ   ใชอักษรสีเขียว 
 - อาจารยพัฒนา  ใชอักษรสีเหลือง 
 - คุณหาญณรงค  ใชอักษรสีมวง 
 - คุณบัณฑูร   ใชอักษรสีนํ้าตาล 
 - คุณพรทิพย    ใชอักษรสี 
 - สา และ เอ็ม   ใชอักษรสีชมพู 
 
กําหนดการประชุมในพื้นที่ / ในกรุงเทพฯ 
 -  เลื่อนการประชุมและลงพื้นที่ วันที่ 16 มิถุนายน 2549 จังหวัดพิษณุโลก ออกไป เน่ืองจากความไม
สะดวกจากปญหาน้ําทวมภาคเหนือ 
 -  เลื่อนการจัดเวทีสัมมนาใหญในกรุงเทพฯ วันที่ 20 มิถุนายน 2549 เพ่ือนําเสนอรางรายงาน
การศึกษา  
 
ประสานงานกับ มสช. 
 -   แจงการเลื่อนประชุมในพื้นที่และสวนกลาง 
 -  ทําหนังสือแจง มสช.ใหทราบ เร่ืองขอขยายเวลางานศึกษาของโครงการฯ ออกไป อีก 2 เดือน            
(1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2549) 
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 - การประชุมครั้งตอไป ติดตอประสานงานนักวิจัยทุกทานใหเขารวมประชุมใหพรอม เพ่ือระดมขอมูลใน
สวนงานที่ยังขาดอยู  ของอาจารยปาริชาต  และให เชิญ  รศ .พัฒนา  ราชวงศ   คณะเกษตรศาสตร 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก เขารวมประชุมในครั้งน้ีดวย 
 
นัดประชุมครัง้ตอไป 
 วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2549 เวลา 13.30 – 16.30 นาฬิกา สถานที่ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติ 
 

*************************************** 
 
 

รายชื่อผูเขารวมประชุม 
 

1. รศ.ดร.ทววีงศ  ศรีบุรี    สถาบันวิจัยสภาวะแวดลอม จุฬาฯ 
2. อาจารยปาริชาติ  ศิวะรักษ   นักวิชาการอสิระดานสังคม 
3. คุณหาญณรงค  เยาวเลิศ   มูลนิธิคุมครองสัตวปาและพรรณพืชแหงชาต ิ
      ในพระบรมราชินูปถัมภ 
4. คุณบัณฑูร  เศรษฐศิโรตม   โครงการยุทธศาสตรนโยบายฐานทรัพยากร     
5. คุณจรัสพร  รักษาแกว   โครงการยุทธศาสตรนโยบายฐานทรัพยากร 
6. คุณชนิศา กลอมทอง    โครงการยุทธศาสตรนโยบายฐานทรัพยากร 
 
 

*************************************** 
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บันทึกชวยจาํ 
การประชุมคณะผูวจิัย โครงการ SEA : ลุมน้ํายม 

วันอังคาร ที่ 27 มิถุนายน 2549  เวลา 13.30-16.30 นาฬิกา 
ณ หองประชุม 402  ชั้น 4 สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิ

**************************************** 
 
การเตรียมการประชุมในพื้นที ่
 นัดประชุมเพ่ือนําเสนอรายงานการศึกษา SEA กับการจัดการน้ําในลุมนํ้ายม วันที่ 26 กันยายน 2549 
เวลา 09.00 – 12.30 น. ณ โรงแรมท็อปแลนด จังหวัดพิษณุโลก  
 
กลุมเปาหมาย 
 ประมาณ 70 คน จาก จังหวัดแพร  จังหวัดพะเยา  จังหวัดสุโขทัย  จังหวัดพิษณุโลก  จังหวัด
กําแพงเพชร และ จังหวัดพิจิตร ประกอบดวย คณะกรรมการลุมนํ้ายม คณะกรรมการลุมนํ้ายมระดับจังหวัด 
หนวยงานราชการที่เกี่ยวของ นักวิชาการมหาวิทยาลัย ภาคเอกชน องคกรพัฒนาเอกชน ตัวแทนเกษตรกรผู
ไดรับผลกระทบ และสื่อมวลชน 
 
รูปแบบเวที  
 แบงเปน 3 ชวง  ดังน้ี 
 ชวงแรก เปนการนําเสนอ “การศึกษาจัดทําแนวทางการจัดการน้ําในลุมนํ้ายม : โดยกระบวนการ SEA” 
โดย รศ.ดร.ทวีวงศ  ศรีบุรี  อาจารยปาริชาต  ศิวะรักษ  และอาจารยสมบัติ  เหสกุล   
 ชวงที่ 2 เปนการอภิปราย“ผลการศึกษาจัดทําแนวทางการจัดการน้ําในลุมนํ้ายม : โดยกระบวนการ 
SEA” โดย ผศ.วิชาญ  อมรากุล มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา  คุณพรมงคล  ชิดชอบ 
สํานักชลประทานที่ 4 จังหวัดกําแพงเพชร  คุณประสิทธิพร  กาฬออนศรี ศูนยฝกอบรมสิ่งแวดลอม  ดําเนิน
รายการโดย รศ.พัฒนา  พัฒนวงศ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 ชวงสุดทาย เปนการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผูเขารวมประชุม 
 
การประสานงาน 
 ฝายเลขาฯ เตรียมการประสานงานดังน้ี 

• จองสถานที่จัดประชุม โรงแรมท็อปแลนด จังหวัดพิษณุโลก  

• จองตั๋วเครื่องบินของคณะนักวิจัย 

• ติดตอวิทยากร 

• เตรียมรายชื่อเชิญประชุม 

• ฯลฯ 
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นัดประชุมครัง้ตอไป 
 วันพฤหัสบดี ที่ 10 สิงหาคม 2549 เวลา 17.00 น. ณ หองประชุม 402 ชั้น 4 สํานกังานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติ    

 
 

*********************************** 
 
รายชื่อผูเขารวมประชุม 
 

1. รศ.ดร.ทววีงศ  ศรีบุรี    สถาบันวิจัยสภาวะแวดลอม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 
2. อาจารยปาริชาติ  ศิวะรักษ   นักวิชาการอสิระดานสังคม  
3. รศ.พัฒนา  ราชวงศ    มหาวิทยาลยันเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 
4. คุณหาญณรงค  เยาวเลิศ   มูลนิธิคุมครองสัตวปาและพรรณพืชแหงชาต ิ
      ในพระบรมราชินูปถัมภ 
5. คณุบัณฑูร  เศรษฐศิโรตม   โครงการยุทธศาสตรนโยบายฐานทรัพยากร 
6. คุณจรัสพร  รักษาแกว   โครงการยุทธศาสตรนโยบายฐานทรัพยากร 
7. คุณชนิศา กลอมทอง    โครงการยุทธศาสตรนโยบายฐานทรัพยากร 
 
 

***************************** 
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บันทึกชวยจาํ 
การประชุมคณะผูวจิัย โครงการ SEA : ลุมน้ํายม 

วันพฤหัสบด ีที่ 10 สิงหาคม  2549  เวลา 13.30-16.30 นาฬิกา 
ณ หองประชุม 402  ชั้น 4 สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิ

************************************* 
 

• สรุปทางเลือก 
    
พ้ืนที่ลุมนํ้ายม – ตอนบน 
ผลกระทบ 
 

ทางเลือก เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม 
1.) ผันน้ํา  ตนทุนสูง = 6,500  - นํ้าทวมชุมชนบาง   

พ้ืนที่ ( อําเภองาว) 
- สูญเสียที่ดินทาํกิน 

-  สูญเสียพ้ืนที่ปาไม 

2.) เพ่ิมประสทิธิภาพ   
การระบายน้ํา 

ตนทุน = 2,572 -   สงผลกระทบนอย    
จํากัดบริเวณรมิตลิ่ง
แมนํ้าที่จะถูกขยาย
แมนํ้าใหกวางขึ้น 
เชน ตําบลบานกง 
อําเภอกงไกรลาศ 

         

-  ต่ํามาก 
-  ปญหาน้ําไมไหลลง  

แมนํ้า 

3.) แกงเสือเตน ตนทุน= 8,000 - อพยพชาวบาน
จํานวนมาก 

- สรางความขัดแยง
ในสังคม 

- สูญเสียพ้ืนทีป่าสัก
ทองธรรมชาต ิ
23,000 ไร+สัตวปา 
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พ้ืนที่ลุมนํ้ายม – ตอนลาง 
ผลกระทบ 
 

ทางเลือก เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม 
1.)  พัฒนาแหลงนํ้า  

ขนาดกลาง 
- ลุมนํ้า (26+ 32) 
- 5,610 
- 8,679 

- ผลกระทบกับชุมชน
ในบางพื้นที่ บาง
โครงการ 

-  ผลกระทบต่ํา 
   เสียพ้ืนที่โครงการ 

2.)  แกมลิง - งบทะเลหลวง 
งบสูงกวาพัมนา
แหลงนํ้าขนาดกลาง 
ประมาณ 3 เทา 

 

-    ตองเวนคนืที่ดิน -  ตอนลางมีพ้ืนที่
เหมาะสมนอย 

-   มีผลกระทบใน
ชวงแรกตอน
ปรับปรุง 

 

• การบาน 
 คุณหาญณรงค  คนหามติคณะรัฐมนตรี เร่ือง การจัดทําแผนพัฒนาลุมนํ้ายมแบบบรูณาการเปนหนึ่งใน
สามโครงการนํารองการจัดทําแผนลุมนํ้าแบบบูรณาการ 
  

• ลงพื้นที ่
 - เลื่อนการลงพื้นที่ เน่ืองจากสภาพน้ําทวมในพื้นที ่
 นัดลงพื้นที่เปน วันที่ 26 กนัยายน 2549 เวลา 09.00 – 12.30 น. ณ โรงแรมท็อปแลนด จังหวดั
พิษณุโลก  
 

********************************* 
 
รายชื่อผูเขารวมประชุม 
 
1. อาจารยปาริชาต  ศวิะรักษ   นักวิชาการอสิระดานสังคม  
2. อาจารยสมบัติ  เหสกลุ   แผนงาน HPP-HIA 
3. คุณหาญณรงค  เยาวเลศิ   มูลนิธิคุมครองสัตวปาฯ  
4. คุณบัณฑูร  เศรษฐศิโรตม   โครงการยุทธศาสตรนโยบายฐานทรัพยากร 
 5. คุณจรัสพร  รักษาแกว   โครงการยุทธศาสตรนโยบายฐานทรัพยากร 
 6. คุณชนิศา กลอมทอง    โครงการยุทธศาสตรนโยบายฐานทรัพยากร 
    

************************************ 
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บันทึกชวยจาํ 

การประชุมคณะผูวจิัย โครงการ SEA : ลุมน้ํายม 
วันจันทร ที่ 16 ตุลาคม  2549  เวลา 17.00 -19.00 นาฬิกา 

ณ หองประชุม 401  ชั้น 4 สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิ
************************************* 

 
เร่ืองการเลื่อนประชุมลงพื้นที ่

  จากเดิมที่กําหนดประชุมนําเสนองานวิจัยและรับฟงความคิดเห็นในพื้นที่ ในวันที่ 26 กันยายน 
2549 เวลา 09.00 – 12.30 น. ณ โรงแรมท็อปแลนด จังหวัดพิษณุโลก ขอเลื่อนการประชุม 
เปนวันอังคาร ที่ 28 พฤศจิกายน 2549 น้ัน เน่ืองจากสถานการณนํ้าทวมในพื้นที่ อยูในชวงการฟนฟูหลังนํ้าลด 
ทําใหไมสะดวกในการจัดประชุม 

 
พิจารณากําหนดการลงพื้นที ่

 
(รางกําหนดการ) 

เรื่อง  “ทางเลอืกการจัดการนํ้าในลุมน้ํายม : โดยกระบวนการ SEA " 
วันอังคารที่ 28  พฤศจิกายน 2549  เวลา 09.00 – 15.30 นาฬิกา 

ณ หองสวรรคโลก  โรงแรมไพลิน  จังหวดัสุโขทัย 
จัดโดย : โครงการยุทธศาสตรนโยบายฐานทรัพยากร  ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิ

สนับสนุนโดย : สํานักงานกองทุนสนับสนนุการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)  มูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ  และ
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 

 
********************************************************** 

09.00 – 09.30 น. ลงทะเบียน 
 

09.30 – 09.45 น. กลาวตอนรับ แนะนําโครงการและวัตถุประสงค 
   โดย   

• คุณบัณฑูร  เศรษฐศิโรตม หัวหนาโครงการฯ 
 

09.45 – 10.45 น. นําเสนอ “การศึกษาจัดทําแนวทางการจัดการน้ําในลุมนํ้ายม : โดยกระบวนการ SEA”  
 โดย   

• รศ.ดร.ทววีงศ  ศรีบุรี  สถาบันวิจัยสภาวะแวดลอม   
    จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

• อาจารยปาริชาต  ศิวะรักษ นักวิชาการอสิระ 
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• อาจารยสมบัติ  เหสกุล  โครงการการพัฒนากระบวนการและขอเสนอ
ทางเลือกเชิงนโยบายสาธารณะที่ดีดวยกรอบคิดการประเมินทางเลอืกดาน
สิ่งแวดลอมเชิงยุทธศาสตร (SEA) 

 

10.45 – 11.45 น. อภิปราย“ผลการศึกษาจัดทาํแนวทางการจัดการน้ําในลุมนํ้ายม : โดยกระบวนการ 
SEA”  

 นําอภิปรายโดย   

• ผศ.วิชาญ  อมรากุล  มหาวิทยาลยันเรศวร วทิยาเขต    
     สารสนเทศพะเยา 

• คุณพรมงคล  ชิดชอบ   สํานักชลประทานที่ 4 จังหวัดกําแพงเพชร 

• คุณประสิทธพิร  กาฬออนศร ี ศูนยฝกอบรมสิ่งแวดลอม 
ดําเนินรายการโดย 

• รศ.พัฒนา  พัฒนวงศ  มหาวิทยาลยันเรศวร 
 

 11.45 – 12.30 น. อภิปรายแลกเปลี่ยนความคดิเห็นตอแนวทางการจัดการลุมนํ้ายม  
 

12.30 – 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
 

13.30 – 15.30 น. อภิปรายแลกเปลี่ยนความคดิเห็นตอแนวทางการจัดการลุมนํ้ายม (ตอ) 
 

15.30 น. สรุปและปดการประชุม 
 

************************************ 
 
กระบวนการ SEA 

การบาน 
 -  สงงานที่ อําเภอทววีงศ เขียนใหคุณหาญณรงค ชวยเขียนมุมมองการวิเคราะห ประมาณ 1 -

2 ยอหนา แลวนําสวนงานที่ อําเภอทวีวงศเขียนเปนภาคผนวก 
  -  ชนิศาตามมติ ครม.ชวงปจจุบัน เรื่องน้ําทวม ที่เกี่ยวกับความเสียหายดานเศรษฐกิจ 
ผลกระทบทางอุตสาหกรรม และแหลงทองเที่ยว  
  -  นัดสงงานคุณพรทิพยและคุณหาญณรงค ภายในสัปดาหน้ี (20 ตําบลค. 49) จากนั้น 
อาจารยปาริชาตจะไดรวบรวมและนําไปเขียนใหเสร็จและสงกลบัมาให สิ้นเดือนน้ีภายใน เพ่ือแปะรูป 
 
นัดประชุมทีมครั้งตอไป 
  วันศุกร ที่ 24 พฤศจิกายน  2549 เวลา 15.00 นาฬิกา ณ หองประชุม  คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติ 
 
 

************************************ 
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รายชื่อผูเขารวมประชุม 
 
1. อาจารยปาริชาต  ศิวะรักษ   นักวิชาการอิสระ  
2. คุณหาญณรงค  เยาวเลิศ   มูลนิธิคุมครองสัตวปาและพรรณพืชแหงประเทศไทย 
      ในพระบรมราชินูปถัมภ  
3. คุณบัณฑูร  เศรษฐศิโรตม   โครงการยุทธศาสตรนโยบายฐานทรัพยากร 
4. คุณจรัสพร  รักษาแกว   โครงการยุทธศาสตรนโยบายฐานทรัพยากร 
5. คุณชนิศา กลอมทอง    โครงการยุทธศาสตรนโยบายฐานทรัพยากร 
 
 
 
     ***************************** 
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บันทึกชวยจาํ 
ประชุมคณะนักวิจัย SEA 

วันจันทร ที่ 20 พฤศจิกายน 2549 เวลา 15.30 – 17.30 นาฬิกา 
ณ หองประชุม 503 ชั้น 5 สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิ

***************************** 
 
1. ประชุมเวทีตางจังหวัด จังหวัดสุโขทัย 
  เรื่อง ลุมนํ้ายม วันอังคาร ที่ 12 ธันวาคม 2549 เวลา 09.00-15.30 นาฬิกา ณ โรงแรมไพลิน 
จังหวัดสุโขทัย  
กําหนดการประชุม 

- อาจารยทวีวงศ  นําเสนอประเด็น ทางเลือกการจัดงานน้ํา 
- อาจารยปาริชาต นําเสนอ ประเด็นกรอบSEA 

ผูทรงคุณวุฒิวิจารณงานศึกษา 
 - ผศ.วิชาญ  อมรากุล  มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา 
 - คุณพรมงคล  ชิดชอบ  สํานักชลประทานที่ 4 จังหวัดกําแพงเพชร 
 - คุณประสิทธิพร กาฬออนศรี  ศูนยฝกอบรมสิ่งแวดลอม 
ผูดําเนินรายการ 
 - รศ.พัฒนา  พัฒนวงศ  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

กําหนดการเดินทาง  
วันที่ 12 ธันวาคม 2549  ไปเชา- เย็นกลับ ดวยสายการบินไทย   
เที่ยวไป   เครื่องออกทางกรุงเทพฯ เวลา 07.00  นาฬิกา ถึง จังหวัดพิษณุโลก เวลา 07.55 

นาฬิกา เดินทางตอดวยรถตูถึง จังหวัดสุโขทัย เวลาประมาณ 09.00 นาฬิกา 
  เที่ยวกลับ  ออกเดินทางดวยรถตูจาก จังหวัดสุโขทัย เวลา 16.00 นาฬิกา ถึงสนามบิน จังหวัด
พิษณุโลก เวลาประมาณ 17.00 นาฬิกา  เครื่องออก จาก จังหวัดพิษณุโลก เวลา 17.55 นาฬิกา ถึง กรุงเทพฯ 
เวลา 18.40 นาฬิกา 

 
2. ประชุมเวทีสวนกลาง กทม. 
 วันอังคาร ที่ 19 ธันวาคม 2549 เวลา 13.00-17.00 น. สถานที่ ..... 

รูปแบบเวทีจะตางจาก เวทีตางจังหวัด  คุณบัณฑูรรับไปหารือกับโครงการขยะของอาจารยสมบัติ ใน
การจัดประชุมรวมกันเปนบททดลอง เรื่อง SEA   

กลุมเปาหมาย คณะอนุกรรมการSEA ของ อําเภอปริญญา กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ํา ฯลฯ 
 

3. สถานการณนํ้าทวม 
 คุณหาญณรงค รายงานสถานการณปญหาน้ําทวมจากการลงพื้นที่ พบวามีสาเหตุดังน้ี 
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1. ปญหาน้ําฝน  
 ปน้ีนํ้าทวม จังหวัดแพร มันไมไดทวม นํ้าในแมนํ้ายมเพียง 2 ครั้งจาก 13 ครั้ง นํ้าลนตลิ่งที่แพร 2 ครั้ง

และที่ทวมจังหวัดแพรไมไดมาจากแมนํ้ายมแตมาจากแมนํ้าสาขาที่อยูในจังหวัดแพรที่อยูขางจังหวัด นํ้าทวม
อยางนี้ประจําอยูแลว มีแมนํ้าบางสายที่ผานมาจากฝงตะวันออกของตัวจังหวัด แมนํ้ายมอยูฝงตะวันตกของตัว
เมืองมันก็ผานเมืองมันก็ทวมเลย ฉะน้ันกรณีของลุมนํ้ายมมันก็เช็คไดเหมือนกรณีที่ดินถลมแลวก็ทวมสุโขทัย 
พอถลมวันหนึ่งอีกสองวันก็ลงไปถึงไมมีเลยแมนํ้ายมไมมีนํ้า จุดที่อุทยานแหงชาติไมมีนํ้า มีแตระดับปกติ แตนํ้า
ที่ตก ๆ ระหวางพระธาตุชอแฮตรงอําเภอเมือง อําเภอสูงเมน และอําเภอเดนชัย ฝนตกไลลงมา อําเภอลอง 
อําเภอวังชิ้น และ อําเภอศรีสัชนาลัย ที่ฝนตกหนัก 
 

2. พ้ืนที่รับนํ้า 
จุดที่นํ้าจะไหลลงแมนํ้ายมได ตองเปนจุดที่เปนตนน้ําจริงๆ คือ อําเภอปง และ อําเภอเชียงมวน  แตที่

ผานมา บริเวณพื้นที่ฝนตกหนัก คือ อําเภอสูงเมน อําเภอเดนชัย และ อําเภอลอง ที่เหลือก็ขามมาตกที่ อําเภอ
ศรีสัชนาลัย ฉะน้ันปน้ีฝนไมไดตกในพื้นที่เหนือขางบนทั้งหมด 

หน่ึง ตองมีขอมูลปจจุบัน ที่จะเปรียบเทียบสถานการณปน้ีที่ผานมาวาอยางไร เพ่ือชี้ทางออกในการ
แกไขปญหากับเรื่องนี้ 

โดยสรุปจากที่กลาวมากับขอโตแยงจะสรางเขื่อนแกงเสือเตน  ก็ไมมีผลเกี่ยวของกับปญหาน้ําทวม
หรือไมทวมที่ผานมา 

 
3. สะพานที่สรางใหม 
สะพานสรางใหมใน จังหวัดสุโขทัย นํ้าจะดันไปทวม อําเภอสวรรคโลก และ อําเภอศรีสําโรง หนักขึ้น 
หน่ึง  ตัวเมืองมีสะพาน 2 สะพาน คือสะพานแรกเปนสะพานเกา แลวสรางสะพานใหม แตเสาไมตรง

กับเสาเดิม ไมไผที่ลอยมาชนแลวออกไปไมได นํ้าจึงดันขึ้นขางบนหนักมาก   
สอง  แมนํ้ายมเกายังไมไดขุดชนกัน เพราะติดถนน และติดทางรถไฟ ใตทางรถไฟเปนแมนํ้ายมเกาแต

ไมไดทําเปนสะพาน  เหมือนกับกุดทางภาคอีสาน คือไมไดตอกัน นํ้าจึงไหลไมได เปนปญหาที่ไมไดแกไข 
สาม คลองหกบาท ที่ขุดใหมมีตะกอนประมาณ 1 ศอก เปนตะกอนจากแมนํ้าที่นํ้าดันเขามาในลําคลอง

และน้ําก็หมุนอยูในบริเวณนั้นมีตะกอนประมาณ 1 ศอก บริเวณปากคลองที่ขุดใหม และเม่ือขุดไปไดนิดหนอยก็
ขุดตอกันไมได เพราะหมดแลว เน่ืองจากไมไดเชื่อมตอกันเพราะไมเสร็จ 

ปญหาที่เกิดขึ้นทั้งหมด เกิดจากการบริหารจัดการที่ไมสัมพันธกัน  
 
4. ชองน้ําแคบ 
ทุกปที่ผานมา ที่ อําเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร อีกฝงหน่ึงเขาไมใหทวม อีกฝงหน่ึงทวม ปน้ีนํ้ามาเร็ว

กวาปกติ นํ้ามาจากแมนํ้าปง ไหลมาจาก อําเภอไทรงาม จังหวัดกําแพงเพชร  ผาน อําเภอโพทะเล และไหลลง 
บึงนาราง ปน้ีนํ้าทวมหนักมาก และถนนขาดทั้งหมดซึ่งปกอนๆไมเคยขาด เน่ืองจากชองนํ้าถูกบีบใหแคบลง 
บางจุดระดับนํ้าสูงถึง 2 เมตร ชาวบานในพื้นที่บอกวาพวกเขาไมตอสูกับปญหานํ้าทวมอีกแลว ที่จะใหนํ้าหยุด
ทวมในแตละปคงเปนไปไมได แตชาวบานอยากใหรัฐบาลชวยเหลือในการใหเงินกูมายกตัวบานใหสูงขึ้น แทน
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ตัวบานติดพื้นดินเหมือนที่เปนอยูน้ีทุกวันนี้ ปญหาคือชาวบานจะไปเอาเงินกูที่วานี้จากที่ไหน ชาวบานทั้งหมดมี
ประมาณ 2 พันกวาครอบครัว 
 
4. รายงานการศึกษา SEA 
 1.  สถานการณนํ้าทวมที่ผานมาจะนําไปเพิ่มในตัวรายงานไดอยางไร โดยเฉพาะตอคําถามตอประเด็น
ที่ไปโยงกับแกงเสือเตน ซ่ึงคุณหาญณรงค อธิบายวามันไมไดสัมพันธกับเรื่องฝนตก ที่จริงแลวปญหาคือการขุด
ลอกแมนํ้าไมทะลุกัน จึงทวมและคิดวาทางออกคือสรางเขื่อน 
   -  ตัวขอมูลที่บอกวาฝนตกเหนือเขื่อน 2 ครั้ง น้ัคือเทาไหร และหาไดจากที่ไหน ขอมูลนาจะหาไดจาก
กรมชลประทาน และสํานักอุทกศาสตร แตไมแนใจวายอนหลังไปไดแคไหน เพราะเปนรายสัปดาหและราย
เดือน  
 2. จากขอมูลที่ไดควรเขียนแยกมาอีกหนึ่งหัวขอวาในกรณีป 2549 ตัวอยางงายๆ ลุมนํ้ายมตอนบน 
การเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ํา ก็คือที่คุณหาญณรงค พูดไววาเกิดจากสาเหตุอะไร ซ่ึงเขื่อนแกงเสือเตนไม
เกี่ยวของเลย   
 -  หนา 66 การบริหารจัดการที่เหมาะสม จะยกตัวอยาง เชน ในกรณีป 2549 
 - จากมติ ครม.เรื่องน้ํา จะบอกสถานการณเปนระยะๆ วาที่นํ้าทวมอยูคือที่ไหนบาง ซ่ึงนํามาใชไมได 
เพราะไมไดสรุปภาพรวมมาให  สวนเรื่องความเสียหายจะสรุปภาพรวมมาให โดยไมแยกจังหวัด สวนที่นํามาใช
ไดคือ เรื่องที่ชาวบานเดือนรอนวามีอะไรบาง มีคนตายที่จังหวัดไหน เทาไหร จึงเลือกเอา เฉพาะ จังหวัด 
สุโขทัย  จังหวัดพิษณุโล จังหวัด พิจิตร และ จังหวัดนครสวรรค  
  
5. ทําสื่อ 
 - คุณหาญณรงค รับทําแผนที่ลุมนํ้ายม โดยมีรายละเอียดของลําน้ําสาขาวาผานที่ไหนบาง  
 
6. การบาน/สงงาน  

  1.  สงถอดเทป ประเด็นสาเหตุนํ้าทวมในพื้นที่กลับไปใหคุณหาญณรงคขัดเกลา และ สงกลับปลาย 
พฤศจิกายน น้ี 

 2. จากหนา 34 – หนา 53 เรื่องทางเลือกในเชิงยุทธศาสตรของอาจารยทวีวงศ  อาจารยจะนําไปอาน
และเขียนใหมใหเหลือ 1 หนา สงกลับปลาย พฤศจิกายน น้ี 

3.  ตนเดือนธันวาคม สงงาน 1+2 ให อําเภอปาริชาต  จากนั้น อําเภอปาริชาตจะสงกลับมาให สา / 
เอ็ม เติมรายละเอียด เชน ตาราง รูปภาพ แผนที่ และภาคผนวก  
 4. สงรางรายงานดังกลาว ใหวิทยากร และผูเขารวมวันที่ 12 พฤศจิกายน 2549 ประชุมที่ จังหวัด 
สุโขทัย อานกอนการประชุม 1 สัปดาห 
 
 

***************************************** 
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รายชื่อผูเขารวมประชุม 
 
1. รศ.ดร.ทววีงศ  ศรีบุรี   สถาบันวิจัยสภาวะแวดลอม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 
2. อาจารยปาริชาต  ศิวะรักษ   นักวิชาการอสิระดานสังคม  
3. คุณหาญณรงค  เยาวเลิศ   มูลนิธิคุมครองสัตวปาและพรรณพืชแหงประเทศไทย 
      ในพระบรมราชินูปถัมภ  
4. คุณบัณฑูร  เศรษฐศิโรตม   โครงการยุทธศาสตรนโยบายฐานทรัพยากร 
5. คุณจรัสพร  รักษาแกว   โครงการยุทธศาสตรนโยบายฐานทรัพยากร 
6. คุณชนิศา กลอมทอง   โครงการยุทธศาสตรนโยบายฐานทรัพยากร 
 

***************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 113

สรุปการประชุมสัมมนาในพื้นที่ 
เรื่อง  “ ทางเลือกการจัดการน้ําในลุมน้ํายม : โดยกระบวนการ SEA " 

วันอังคารที่ ๑๒  ธันวาคม  ๒๕๔๙  เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ นาฬิกา 
ณ หองสุโขทัย ชั้น ๓  โรงแรมไพลิน  จังหวัดสุโขทัย 

************************************* 
 

  การประชุมเรื่อง  “ ทางเลือกการจัดการน้ําในลุมนํ้ายม : โดยกระบวนการ SEA " เปนการนําเสนอผล
การศึกษาวิจัยของคณะนักวิจัยในโครงการการพัฒนากระบวนการยุทธศาสตรทางเลือกเชิงนโยบายและ
กระบวนการตัดสินใจตอนโยบายสาธารณะที่ดี : กรณีการจัดการน้ําในลุมนํ้ายม โดยไดรับการสนับสนุนจาก 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)  มูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ (มสช.) และสถาบันวิจัย
ระบบสาธารณสุข (สวรส.)  
  
 วิทยากรนําเสนอ “การศึกษาจัดทําแนวทางการจัดการน้ําในลุมนํ้ายม : โดยกระบวนการ SEA” โดย 
รศ.ดร.ทวีวงศ  ศรีบุรี  อาจารยปาริชาต  ศิวะรักษ  และอาจารยสมบัติ  เหสกุล และวิทยากรการอภิปราย“ผล
การศึกษาจัดทําแนวทางการจัดการน้ําในลุมนํ้ายม : โดยกระบวนการ SEA” โดย ผศ.วิชาญ  อมรากุล 
มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา  คุณพรมงคล  ชิดชอบ สํานักชลประทานที่ 4 จังหวัด
กําแพงเพชร  คุณประสิทธิพร  กาฬออนศรี ศูนยฝกอบรมสิ่งแวดลอม  ผูดําเนินรายการ รศ.พัฒนา  พัฒนวงศ 
จากมหาวิทยาลัยนเรศวร  
  
 โดยมีผูเขารวมประชุมทั้งหมด 69 คน  จาก จังหวัดแพร พะเยา สุโขทัย พิษณุโลก กําแพงเพชร และ
พิจิตร ประกอบดวย คณะกรรมการลุมนํ้ายม หนวยงานราชการที่เกี่ยวของ นักวิชาการมหาวิทยาลัย 
ภาคเอกชน องคกรพัฒนาเอกชน ตัวแทนเกษตรกรผูใชนํ้า สื่อมวลชน และผูประเมินโครงการฯ 
 
 สรุปการประชมุนําเสนอและรับฟงความคดิเห็น ไดดังน้ี 
 
1)  การศึกษาจัดทําแนวทางการจัดการนํ้าในลุมน้ํายม : โดยกระบวนการ SEA 
 
อาจารยปาริชาต  ศิวะรักษ  นําเสนอ  
 กรมทรัพยากรน้ําไดจัดทําแผนรวมการจัดการทรัพยากรน้ําในพ้ืนที่ลุมนํ้ายม เปนแผนที่ใหความสําคัญ
ทางเลือกหลายๆทางเลือก ที่จะนํามาพิจารณารวมกันเรื่องปญหาตางๆในลุมนํ้ายมที่เกี่ยวกับนํ้าวามีอะไรบาง 
และนาจะมีทางเลือกในการแกปญหาอยางไร แผนนี้เสร็จ ประมาณ กลางป 2548 นอกจากนั้นรวมกับกรม
ชลประทานทํายุทธศาสตรการบริหารจัดการน้ําในลุมนํ้ายมแบบบูรณาการ เปนการขยายกรอบความคิดเรื่องลุม
นํ้ายมที่สําคัญ  
 คณะนักวิจัยขอดูทางเลือกการจัดการน้ําในลุมนํ้ายมดวย และเพื่อเปนประสบการณในการคิดในพื้นที่
อ่ืนๆดวย วัตถุประสงคเพ่ือเปนการแสวงหาแนวทาง ทางเลือกการจัดการลุมนํ้ายม และกระบวนการตัดสินใจ 
เพ่ือเลือกแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสม SEA เปนกระบวนการคิดรูปแบบหนึ่ง มีผูศึกษาขอมูลลุมนํ้ายมเปน
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โครงการใหญๆ จํานวนมาก โครงการนี้จึงไมเนนเรื่องการศึกษา การนําเสนอขอมูล แตเนนเรื่องกระบวนการ
ความคิดวาควรคิดประเด็นไหน คิดอยางไร และใหทุกฝายมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกันในประเด็นที่
สําคัญตามกระบวนการ SEA จึงใหความสําคัญกับกระบวนการแสวงหาทางเลือกในการพัฒนา เพ่ือแกไข
ปญหาโดยเนนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น วาอะไรคือสาเหตุของปญหา ทางเลือก และแตละทางเลือกมี
ผลกระทบอยางไร 
 ขอจํากัดที่สําคัญ คือ เรื่องการจัดการน้ําในลุมนํ้ายมเปนประเด็นรอนที่มีการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย
ตลอดเวลา แมชวงการศึกษาในโครงการนี้ จึงตองพยายามใชบริบททางนโยบายและการศึกษาในพื้นที่    
 เน้ือหาการจัดการน้ําในลุมนํ้ายมมีเน้ือหากวางขวางมากและมีหลายประเด็น  แตเน่ืองจากโครงการนี้มี
ขอจํากัดหลายดาน เชน เรื่อง บุคลากร งบประมาณ จึงตองพยายามจํากัดขอบเขตเอาเฉพาะสาระที่สําคัญ ใน
เรื่อง ปญหาน้ําทวม นํ้าแลง               
 หลักการสําคัญของ SEA คือ เปาหมายระยะยาวที่หนวยงานตางๆ จะนําเรื่อง SEA เพ่ือมุงสูการพัฒนา
ที่ยั่งยืน คือมีการบูรณาการ ในมิติเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม ในการวางแผนและตัดสินใจ การคนหาและ
พัฒนาทางเลือกเชิงยุทธศาสตรในการแกปญหา โดยไมรอใหถึงจุดการพัฒนาโครงการ ซ่ึงถาไปถึงจุดนั้นจะไมมี
ทางเลือก หรือมีคอนขางจํากัด  
 หลักการ คือควรดําเนินการชวงตนน้ํา ดานนโยบาย แผน และสาขา ไมใชดําเนินการชวงปลายน้ําหรือ
ระดับที่มี 

 

รศ.ดร.ทวีวงศ  ศรีบุรี   นําเสนอการจัดการนํ้าในมุมมองดานวิศวกรรม 
 โครงการใชขอมูลที่มีการศึกษาอยูกอนแลว ไมไดใชขอมูลการศึกษษใหม แตเปนการนําขอมูลทั้งหมด
มาประเมิน  

จากจุดที่มองและทุกทานเปนกังวล คือ การมองตองมอง 3 พ้ืนที่  
1) พ้ืนที่ตนนํ้า 
2) พ้ืนที่กลางน้ํา 
3) พ้ืนที่ปลายน้ํา 

จากการศึกษาการจัดการทรัพยากรน้ํา ในลุมนํ้าทั้งหมด ควรมี 5 กิจกรรม ดังน้ี 
1) พัฒนาแหลงนํ้าเพื่อประโยชนตางๆอยางพอเพียงทุกฤดูกาล ปจจุบัน นํ้าอุปโภค บริโภคยัง

เปนปญหาอยู บางครั้งมีนํ้ามาก บางครั้งมีนํ้านอย  
2) การจัดสรรคนํ้าใหมีประสิทธิภาพและยุติธรรม เปนปญหาวาในชวงฤดูแลงน้ํามีปญหา จาก

จุดนี้ โครงการฯจึงนํามาประเมินตอไป 
3) ควรมีการอนุรักษแหลงน้ําในตนน้ํา ลําธาร ขณะนี้เห็นชัดวามีความเสื่อมโทรมเกิดขึ้น

จํานวนมาก มีปญหาตามมามาก ทําใหมองวาความจําเปน กลยุทธหรือยุทธศาสตรตองเขามาประเมิน 
4) ปญหาน้ําทวมตองมีการแกไข มีการสูญเสียในรูปแบบตางๆกัน ควรตองมีมาตรการแกไข 

วาเปนอยางไร 
5) ปญหาน้ําเนา นํ้าเสีย มาจากกิจกรรมของมนุษย 
ลุมนํ้ายมมีรายงานการศึกษาอยูจํานวนมาก และคอนขางละเอียด กรมทรัพยากรน้ํา และกรม

ชลประทานไดรวบรวมแผนทั้งหมด เปนจํานวนมาก คณะนักวิจัยพยายามมองวามีโครงการไหนบางไมใช
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สิ่งกอสราง และโครงการใดบางที่ใชสิ่งกอสราง พยายามประเมินวาไมใชสิ่งกอสรางแลวควรเปนอะไร และ
เปนไปไดแคไหน  

หนวยงานตางๆที่รับผิดชอบ ไดทําเรื่องน้ีอยูมาก แตไมไดมองทั้งลุมนํ้า ซ่ึงขึ้นอยูกับการ
บริหารจัดการ ที่ตางคนตางทําทําใหเปนปญหา 

จากการศึกษาทั้งหมด โครงการมองดังน้ี  
1) การผันนํ้าลงเขื่อนสิริกิติ์ เปนกลยุทธทางหนึ่งที่จําเปน ที่ตองดู 
2) การพัฒนาแหลงนํ้าขนาดกลาง 
3) โครงการเขื่อนแกงเสือเตน มีความจําเปนแคไหน ขั้นตอนเปนอยางไร 
4) ประสิทธิภาพระบบระบายน้ํา 
5) ชะลอน้ําในพื้นที่แกมลิงธรรมชาติ 
ภาพรวมทั้งหมดที่หนวยงานของรัฐรวมดําเนินการ คอนขางครอบคลุมทั้งหมด และที่ SEA 

มอง ประชาชนยอมรับมากนอยแคไหน 
 

2)  วิเคราะหผลการศึกษาจัดทําแนวทางการจัดการน้ําในลุมน้ํายม : โดยกระบวนการ SEA 

 
ผศ.วิชาญ  อมรากุล   มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา  นําเสนอ 
  มอง SEA ใน 3 หลักการ 
  1) หลักการ 
  2) กระบวนการ 
  3) ผลที่ได  
 
 1) หลักการ SEA  
  กรมทรัพยากรน้ําก็ทําอยูแบบผสมผสาน ของ IWRM  มุงใหทุกภาคสวนมีสวนรวม  ใน 4-5 ป 
หลักการ SEA เหลานี้ดําเนินการมาเยอะมาก  
 ขอดีของโครงการนี้ 

  -  จะเห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นวาโครงการตางๆ ที่ผานมามีขอดี ขอยอยอยางไร 
  -  เกิดจากนักวิชาการภายนอกลุมนํ้ายมมาศึกษาให 
 

 2) กระบวนการ 
  ดําเนินการโดยใชการมีสวนรวม จากทุกภาคสวนโดยเฉพาะคนในลุมนํ้า มีการประชุมหลาย
ครั้ง ถึงแมจะมีขอจํากัดวาไมสามารถดูแลไดทุกพื้นที่ 
 ขอดีของโครงการ 
   -  เปนความโชคดีของคนในพื้นที่น้ี โครงการนี้เลือกพื้นที่ลุมนํ้ายมในการศึกษา  
   -  ลุมนํ้ายมมีขอมูลการศึกษาอยูมากจากหลายหนวยงาน  
   -  ผูวิจัยมีความรูความสามารถ หลากหลาย เชน อาจารยทวีวงศ อาจารยปาริชาต 
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  ฉะน้ันคนในพื้นที่ลุมนํ้ายมควรตื่นตัวใหมากกวานี้ กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ํา อาจมอง
แคนํ้าเปนทรัพยากรวาจําทํา จะใช จะเก็บ จะดูแล จะเพ่ิมประสิทธิภาพอยางไร แตโครงการมองมากกวานั้น วา
นํ้าเปนทรัพยากรธรรมชาติที่จะทําอยางไรใหยั่งยืน 
 
 3) ผลที่ได  
  เห็นภาพวามีการพัฒนา การเพิ่มประสิทธิภาพ สวนใหญผลที่ไดตรงกับความเปนจริง ในเรื่อง
แหลงนํ้าตางๆ ซ่ึงเปนความตองการในทุกพื้นที่  
 ขอแนะนํา  
  - ควรมีกระบวนการใหคนในลุมนํ้าหัดคิด หัดทําไดดวยตนเอง ควรใสเรื่องการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของคนในลุมนํ้า โดยเฉพาะคณะกรรมการลุมนํ้า 
  -  ผลการศึกษาที่ได คนในลุมนํ้าอยากใหดําเนินการเปนรูปธรรม ทั้งระบบ 
 
คุณพรมงคล  ชิดชอบ  วิศวกรชลประทาน สํานักชลประทานที่ 4 จังหวัดกําแพงเพชร  นําเสนอ 
  

ขอมูลเก่ียวกับลุมน้ํายม 
 1) ลักษณะทางภูมิศาสตร ชวงบนภูเขาลอมรอบ ตั้งแต จังหวัดพะเยา จนมาถึง อําเภอศรีสัชนาลัย 
จังหวัดสุโขทัย จากนั้นจะเปนพ้ืนที่ราบ 
 2) ลักษณะทางกายภาพของลําน้ํายม ตอนบนมีปริมาณความจุที่รับนํ้าไดคอนขางมาก เม่ือลงมา
บริเวณที่ราบ ลําน้ําจะเล็กลง และรับปริมาณน้ําไดนอย  ฉะนั้นทําใหปริมาณน้ําที่ไหลจากตอนบนลงสูตอนลาง
เออลนและทวมที่ราบ ซ่ึงเกิดขึ้นเปนประจําตามกายภาพของมัน ตองยอมรับตรงนี้ 
 
กรมชลประทานวางแผนการพัฒนา 3 สวน 

1) สวนของตนนํ้า ไดเปรียบภูมิประเทศซึ่งเปนภูเขา สามารถกอสรางแหลงเก็บกักน้ําได 
2) กลางน้ํา เปนที่ราบและพื้นที่ชุมชน ปริมาณน้ําที่ไหลมาจากขางบนไมสามารถเก็บไวได ตอง

ผันน้ําที่ไหลมามากไมใหผานเขตชุมชน และเขตเศรษฐกิจ  
3) ปลายน้ํา เปนที่ราบที่ตองเรงระบายใหนํ้าจากแมนํ้ายมไปลงที่แมนํ้านาน และจากแมนํ้านาน

ออกสูทะเล 
 แมนํ้ายม มีลําน้ํายอย 11 สาขา เขื่อนแกงเสือเตนครอบคลุมพ้ืนที่ลุมนํ้าได 3 ลุมนํ้า คือ แมนํ้ายม
ตอนบน นํ้าควน นํ้าป ซ่ึงมีปริมาณน้ําประมาณ 900 ถาสรงแกงเสือเตนที่มีความจุ 1,175 หมายความวา 3 ลุม
นํ้ายอยสามารถควบคุมไดหมด บริหารจัดการได 
 กรมชลประทาน ยืนยันวาเขื่อนแกงเสือเตนไมใชทางออกสุดทายของการแกปญหา เพราะถาฝนไมตก
ตอนบนแตมาตกที่ลุมนํ้างาว แมนํ้างาวก็ตองไหลมาที่สุโขทัย พิจิตร บางระกําเชนกัน ฉะน้ันทั้งระบบตองทํา
รวมกันทั้งขนาดใหญและขนาดกลาง ถาสามารถควบคุมไดหมดก็สามารถบริหารจัดการได 
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คุณประสิทธิพร  กาฬออนศรี  ศูนยฝกอบรมสิ่งแวดลอม นําเสนอ 
  เรื่องสิ่งแวดลอม เปนเรื่องของทุกคนและไมมีพรหมแดน และชวยพัฒนาขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ เร่ือง
มุมมอง กระบวนการ SEA กับมุมมองดานสิ่งแวดลอม 
  ขอดีของกระบวนการ SEA  มีดังน้ี 

-  เห็นกระบวนการมีสวนรวมของพ่ีนอง ของผูมีสวนได สวนเสีย ทั้งหลาย มีการจัดกิจกรรม
หลายครั้ง มีผูเขารวมจํานวนหนึ่ง สวนใหญเปนขาราชการ แตครั้งน้ี ตัวแทนทองถิ่นมากขึ้น 

- เห็นทางเลือก การจัดการน้ําในรูปแบบอ่ืนๆ ที่มากไปกวาเขื่อนขนาดใหญ ที่ผานมาไมไดทํา 
แตมันขึ้นอยูกับฝายนโยบาย หรือฝายการเมืองเปนสวนใหญ 

มุมมองดานสิ่งแวดลอม  
- รายละเอียดมีนอย ควรบอกวามันคืออะไร กระทบกับอะไร จะทําใหผูมีอํานาจตัดสินใจมีขอมูล

ในการตัดสินใจไดถูกตอง 
- กระแสนานาชาติตื่นตัวดานสิ่งแวดลอมมากขึ้ และไทยก็ลงนามในหลายเรื่อง เชน ภาวะโลก

รอน และสงผานสูระดับนโยบายของไทย ถาวันนี้ยังไมทําก็ตองเร่ิมขยับที่จะตองทํา 
- ธนาคารโลก และ ADB ก็ใหความสําคัญกับเรื่องสิ่งแวดลอม มีสวนในการสนับสนุนโครงการ

ตางๆอยางมาก โดยเฉพาะในประเทศดอยพัฒนา 
- ขอเสนอของผูเขารวมประชุมในโครงการนี้เห็นความสําคัญกับการฟนฟูปา และรักษาปา ฉะน้ัน

แนวทางการพัฒนาตางๆตองตระหนักใหมากวาจะสงผลกระทบกับสิ่งแวดลอม และอนาคตของลูกหลานอยางไร
บาง 

- เรื่องเขื่อนแกงเสือเตนมีการศึกษาไวมาก โดยเฉพาะของทานผูหญิงสุธาวัลย เสถียรไทย มีผล
การศึกษาวา การพัฒนาโครงการขนาดใหญในปาแมยมไมควรเกิดขึ้น ขอเสนอนี้ไดนําไปสูระดับนโยบายแลว
ครั้งหน่ึง รัฐบาลทักษิณบอกวาจะไมสรางแกงเสือเตน เม่ือเปลี่ยนรัฐบาลโครงการแกงเสือเตนก็กลับมาอีก คิดวา
ขอมูลเหลานี้คงยังไมถึงมือผูมีอํานาจในการตัดสินใจ ตองผลักดันใหเรื่องนี้ถึงมือผูตัดสินใจ 
 ผลการศึกษาที่ผานมา 

- FAO ศึกษาพบวา การสรางเขื่อนแกปญหาน้ําทวมได 8% เทานั้น แตถามองแบบ SEA ไมเอา
เขื่อนแกงเสือเตนเปนตัวตั้ง แตจะเอาการจัดการน้ําทั้งระบบเปนตัวตั้ง จึงสามารถแกไขปญหาน้ําทวม นํ้าแลง
ได 
 เรื่องความคุมทุน 

- กรณีเขื่อนแกงเสือเตน กระทรวงการคลังมีการศึกษาซอน ไดจาง TDRI ศึกษาเพราะเปน
โครงการขนาดใหญ และใชงบประมาณไมต่ํากวา 7-8 พันลาน ในป 2540 – 2541  ฉะน้ัน ในป 2549 จะ
เพ่ิมขึ้นอีกเทาไหร ตัวอยางเขื่อนปากมูล เม่ืออนุมัติโครงการ 3,380 ลานบาท  แตเม่ือสรางเสร็จ 7 พันกวา
ลานบาท  เปนเรื่องที่ตองทบทวน 

- การไฟฟาฝายผลิตเคยทําเรื่องนี้ และขอกูเงินจากธนาคารโลก แตธนาคารโลกมีมติที่ชัดเจน
แลววาไมสนับสนุนโครงการนี้ เจาหนาที่ธนาคารโลกบอกวาโครงการที่ไมอนุมัติจะไมมีสิทธิ์กลับมาทบทวน
ใหม เพราะเขาไดตัดสินใจแลววามีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสังคมมากเกินไป 

- สกว.ศึกษาและบอกวามีผลกระทบกับสิ่งแวดลอมมาก ไมควรดําเนิการ 
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- ผลการศึกษาของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย บอกวาเปนปาไมที่สมบูรณ ไมควรกระทบซึ่งจะ
สงผลตอระบบนิเวศในระยะยาว 
 วันนี้ไดเห็นทางออก ทางเลือกการจัดการน้ําที่เปนองครวม ไมใชการจัดการน้ําแบบเขื่อนขนาดใหญ

เพียงอยางเดียว 
 
 

*********************************** 



 119

รายชื่อผูเขารวมประชุม 
 

วิทยากร 
1. รศ.พัฒนา  ราชวงศ    คณะเกษตรศาสตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
       มหาวิทยาลยันเรศวร 
2. ผศ.วิชาญ  อมรากุล    มหาวิทยาลยันเรศวร วทิยาเขตพะเยา 
3. คุณพรมงคล  ชิดชอบ   สํานักงานชลประทานที่ 4 จังหวัดกําแพงเพชร 
4. คุณประสิทธพิร  กาฬออนศร ี  ศูนยฝกอบรมสิ่งแวดลอม 
 
รายชื่อคณะนักวิจัย 
5. รศ.ดร.ทววีงศ  ศรีบุรี   สถาบันวิจัยสภาวะแวดลอม  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 
6. อาจารยปาริชาต  ศิวะรักษ   นักวิชาการอสิระ 
7. คุณหาญณรงค  เยาวเลิศ   มูลนิธิคุมครองสัตวปาและพรรณพืชแหงประเทศไทย 
       ในพระบรมราชินูปถัมภ 
8. อาจารยสมบัติ  เหสกุล   มูลนิธินโยบายสุขภาวะ 
9. คุณบัณฑูร  เศรษฐศิโรตม   โครงการยุทธศาสตรนโยบายฐานทรัพยากร  
10. คุณจรัสพร  รักษาแกว   โครงการยุทธศาสตรนโยบายฐานทรัพยากร       
11.  คุณชนิศา กลอมทอง   โครงการยุทธศาสตรนโยบายฐานทรัพยากร 
 
คณะผูประเมินโครงการ SEA 
12. อาจารยอรัญชัย  ชีวานนท   นักวิจัย  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
13. อาจารยวัชรพงษ  พนิตธํารง   นักวิจัย  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 
รายชื่อผูเขารวมประชุม 
จังหวัดแพร 
14. พระอธิการหลอง  สุธมโม   เจาอาวาสวัดดอนชัย ตําบลสะเอียบ อําเภอสอง จังหวัดแพร 
15. คุณพฤทธิพงศ  ทัศนอัญชลุีกุล  ฝายจัดสรรน้ําและปรบัปรุงระบบชลประทาน โครงการสงนํ้า
       และบํารุงแมยม จังหวัดแพร 
16. คุณดํารง  เฉยปญญา   แขวงการทางแพร 
17. คุณเลิศพร  ประพฤติธรรม   หัวหนาสํานักงานการขนสงทางน้ําที่ 1 จังหวัดแพร 
18. คุณนนทกาล  ขันมณี   คณะอนุกรรมการลุมนํ้า จังหวัดแพร 
19. คุณณัฐพล  ทองไหล    สมาชิกสภาจังหวัดแพร 
20. คุณสมชัย  จําปา    รองนายก องคการบริหารสวนจังหวัดแพร 
21. คุณชุม  สะเอียบคง    กํานัน ตําบลสะเอียบ อําเภอสอง จังหวัดแพร 
22. ผูใหญเส็ง  ขวัญยืน    ผูใหญบาน ตาํบลสะเอียบ อําเภอสอง จังหวัดแพร 
23. คุณประสาท  ประเทศรตัน   ตําบลทุงกวาง อําเภอสอง จังหวัดแพร 
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24. คุณชาติชาย  ธรรมโม   ตําบลสะเอียบ อําเภอสอง จังหวัดแพร 
25. คุณสายัณน  ขามหนึ่ง   ตําบลสะเอียบ อําเภอสอง จังหวัดแพร 
26. คุณชวลิต  ศกึษากิจ    ตําบลทุงโฮง อําเภอเมือง จังหวัดแพร 
27. คุณถวลิ  วงศแกว    ตําบลหัวทุง อําเภอลอง จังหวัดแพร 
28. คุณวิลาวลัย  ขนัทะบุตร   ตําบลสะเอียบ อําเภอสอง จังหวัดแพร 
29. คุณพิษณุ  สรอยเงิน    ตําบลสะเอียบ อําเภอสอง จังหวัดแพร 
30. คุณศรีมูล  ขนัทะบตุร   ตําบลสะเอียบ อําเภอสอง จังหวัดแพร 
31. คุณเทอดพงษ  สะเอียบคง   ตําบลสะเอียบ อําเภอสอง จังหวัดแพร 
32. คุณพันธศักดิ์  บัวลอย   ตําบลสะเอียบ อําเภอสอง จังหวัดแพร 
33. จังหวัดสอําเภอชัย สุขมี   ม.พัน 12 อําเภอเดนชัย จังหวัดแพร 
34. คุณเอมอร  พรหมดี    ตําบลบานบิน อําเภอลอง จังหวัดแพร 
 
จังหวัดพะเยา 
35. คุณศรีเดช  ชมุภูชนะภัย   เทศมนตรีตําบนเชียงมวน สํานักงานเทศมนตรี  
       ตําบลเชียงมวน จังหวัดพะเยา 
36. คุณภาวัต  ขนัติโสภณ   นายชางโยธา  อบตําบลบานมาง อําเภอเชียงมวน  
       จังหวัดพะเยา 
37. คุณหลั่น  ทองทา    อนุกรรมการลุมนํ้ายม ( อําเภอเชียงมวน จังหวัดพะเยา) 
38. คุณมิตรชัย  พอใจ    คณะทํางานลุมนํ้ายมตอนบน  อําเภอเชียงมวน  
       จังหวัดพะเยา 
 

จังหวัดสโุขทยั 
39. พระใบฎีกาทองคํา  ปภากโร   อนุกรรมการลุมนํ้ายม วัดสวนปา จังหวัดสุโขทัย 
40. คุณสัมพันธ  บุญจอง   ผูอํานวยการโครงการชลประทานสุโขทัย 
41. คุณไพโรจน  คชนิล    ผูอํานวยการโครงการกอสราง 2 สํานักงานชลประทานที่ 4 
       จังหวัดสุโขทยั 
42. คุณจําเริญ  เพชรสวัสดิ ์   ผูชวยผูอํานวยการสํานักงาน ธกส.จังหวดัสุโขทัย 
43. คุณไพศาล  ช. ศิริสนธ ิ   หัวหนากลุมงานแผนงานและขอมูล สํานกังานพัฒนาชุมชน 
       จังหวัดสุโขทยั 
44. คุณประพฤติ  ยอดไพบูลย   หัวหนาอุตุนิยมวิทยาสุโขทยั 
45. คุณเกียรตศิักดิ์  เพชรจินดา   หัวหนางานบริหารและควบคุมนํ้าสูญเสีย  
       สํานักงานประปาสวรรคโลก 
46. คุณทัศนัย  โทนใหญ   สํานักงานปองกันและบรรสาธารณภัย จังหวัดสุโขทัย 
47. คุณประเวศน  เทพบุญ   สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดสุโขทัย 
48. คุณรัษฎา  เมธาวีกลุชัย   สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย 
49. คุณพีรยุทธ  แสนศร ี   สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดสุโขทัย 
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50. คุณประสพสขุ  สุขสวรรค   หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง  
      สํานักงานเทศบาลเมืองสุโขทัยธาน ี
51. คุณสมจิตร  เจาะจง    สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  
       จังหวัดสุโขทยั 
52. คุณเสาแกว  สายเทพ   รองนายก อบตําบลบานแกง อําเภอศรีสัชนาลัย  
       จังหวัดสุโขทยั 
53. คุณปราโมทย  นักธรรม   รองนายก อบตําบลทาทอง อําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 
54. คุณเพ็ง  บุญธาน ี    องคการบริหารสวนตําบลปากแคว อําเภอเมือง  
       จังหวัดสุโขทยั 
55. คุณครูประยทุธ  ครุฑแกว   โรงเรียนสุโขทัยวทิยาคม จังหวัดสุโขทยั 
56. คุณสนิท  ยังเที่ยง    ผูใหญบาน ม.2 ตําบลบานดาน อําเภอบานดานลานหอย  
       จังหวัดสุโขทยั 
57. คุณอรวรรณ  คล่ําดิษฐ   อําเภอบานดานลานหอย จังหวัดสุโขทัย 
58. คุณทองคํา  บุญรอด    อนุกรรมการลุมนํ้ายม  
 

จังหวัดกําแพงเพชร 
59. คุณพิพัฒน  กาญจนากร   แขวงการทางกําแพงเพชร 
 

จังหวัดพิษณโุลก 
60. คุณอํานาจ  บํารุงพงศ   สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที3่ จังหวัดพิษณุโลก 
61. คุณนฤมล  นาคมี    สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที3่ จังหวัดพิษณุโลก 
62. คุณวัชรา  สงมา    สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน จังหวัดพิษณุโลก 
63. คุณอัญชิสา  บุญสาใจ   มหาวิทยาลยันเรศวร 
 

จังหวัดพจิิตร 
64. คุณมนูญ  มณีโชต ิ    อนุกรรมการลุมนํ้ายม  
 

สื่อมวลชน 
65. คุณแมนวาด  กุญชร    สํานักพิมพทางชางเผือก 
66. คุณวิชัย  สิทธิพันธ    สํานักงานประชาสัมพันธ จังหวัดสุโขทัย 
67. คุณอุทัยวรรณ      สํานักงานประชาสัมพันธ จังหวัดสุโขทัย 
68. คุณวสันต  เตชะวงศธรรม   นักเขียนอิสระ      

 
 

*********************************************** 
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สรุปการสัมมนานําเสนองานวิจัย 
เร่ือง “การประยุกตใชการประเมินสิง่แวดลอมเชงิยุทธศาสตร (SEA) ในสังคมไทย  

: บทเรียน ประสบการณ และการขับเคลื่อนในอนาคต” 
วันอังคาร ที่ 19 ธันวาคม 2549 เวลา 08.30-16.30 นาฬิกา 

          ณ หองรัชดาบอลรูม  ชั้น 6 โรงแรม ซีเอส ปารค  (รามคําแหง 39) กรุงเทพฯ 
 

     ********************************** 
   
 การสัมมนา เรื่อง “การประยุกตใชการประเมินสิ่งแวดลอมเชิงยุทธศาสตร (SEA) ในสังคมไทย : บทเรียน 
ประสบการณ และการขับเคลื่อนในอนาคต” เปนการสัมมนาเพื่อนําเสนอผลการศึกษาวิจัยการเรื่องการจัดการ
ขยะของประเทศไทยและเรื่องการจัดการน้ําในลุมนํ้ายมในโครงการการพัฒนากระบวนการยุทธศาสตรทางเลือก
เชิงนโยบายและกระบวนการตัดสินใจตอนโยบายสาธารณะที่ดี ซ่ึงเปนกรณีศึกษาตัวอยางการใชกรอบแนวคิด
การประเมินสิ่งแวดลอมเชิงยุทธศาสตร(Strategic Environmental Assessment : SEA) ในการศึกษา โดยไดรับ
การสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)  มูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ (มสช.) 
และสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 
 
 วัตถุประสงค เพ่ือนําเสนอประสบการณของโครงการฯ และแลกเปลี่ยนมุมมองการประยุกตใช SEA ใน
การพัฒนานโยบายและแผนของหนวยงานตางๆ นําไปสูการขับเคลื่อนในอนาคต และเพื่อนําเสนอแนวคิด SEA 
สูสาธารณะในการดําเนินงานตามกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่ 10 และแผนการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอมระยะ 5 ป โดยมีผูเขารวมสัมมนาประมาณ 130 คน ประกอบดวย คณะอนุกรรมการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมเชิงพ้ืนที่  ในคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ หนวยงานราชการ กระทรวงและ
กรม กอง ตางๆ ที่เกี่ยวของ องกรคอิสระ นักวิชาการในมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยอิสระ ภาคเอกชน องคกรพัม
นาเอกชน และสื่อมวลชน  
 
 การสัมมนาภาคเชา เริ่มดวยประธานในพิธี คุณจุฑามาศ  บาระมีชัย รองเลขาธิการ สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กลาวเปดการสัมมนา จากนั้นเปนการนําเสนอ “ บทเรียน
และประสบการณการใช  SEA ในสังคมไทย ” กรณีศึกษาการจัดการน้ําในลุมนํ้ายม โดย คุณบัณฑูร  
เศรษฐศิโรตม จากโครงการการพัฒนากระบวนการยุทธศาสตรทางเลือกเชิงนโยบายและกระบวนการ
ตัดสินใจตอนโยบายสาธารณะที่ดี : กรณีการจัดการน้ําในลุมนํ้ายม และกรณีศึกษาการจัดการขยะ โดย อาจารย
สมบัติ  เหสกุล จากโครงการการพัฒนากระบวนการและขอเสนอทางเลือกเชิงนโยบายสาธารณะที่ดีดวยกรอบ
คิดการประเมินทางเลือกดานสิ่งแวดลอมเชิงยุทธศาสตร และการอภิปรายใหขอคิดเห็น นําอภิปรายโดย ศ.ดร.
ธงชัย  พรรณสวัสดิ์ ที่ปรึกษาอนุกรรมการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมเชิงพ้ืนที่ ในคณะกรรมการสิ่งแวดลอม
แหงชาติ ศ.ดร.ปริญญา  นุตาลัยประธานอนุกรรมการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมเชิงพ้ืนที่ ในคณะกรรมการ
สิ่ งแวดลอมแหงชาติ  และคุณชนินทร   ทองธรรมชาติ  รองเลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ดําเนินรายการโดย คุณ
บัณฑูร  เศรษฐศิโรตม  
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 ภาคบาย นําเสนอบทเรียนการประยุกตใช SEA ประเด็น เร่ืองนํ้า โดย คุณมนตรี  จันทวงศมูลนิธิฟนฟู
ชีวิตและธรรมชาติ ประเด็น เรื่องพลังงาน โดย คุณศยามล ไกยูรวงศ  โครงการสรางเสริมจิตสํานึกนิเวศวิทยา 
และประเด็น เร่ืองสุวรรณภูมิมหานคร โดย คุณภารณี  สวัสดิ์รักษ คณะทํางานประเมินสิ่งแวดลอมระดับ
ยุทธศาสตร ดําเนินรายการโดย  รศ.พัฒนา  ราชวงศ   มหาวิทยาลัยนเรศวร 
คุณภาพสิ่งแวดลอม  
 
 สรุปการประชมุนําเสนองานศึกษษวิจัยและรับฟงความคิดเห็น ไดดังน้ี 
 
คุณจุฑามาศ บาระมีชัย รองเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ กลาวเปดการสมัมนา 
  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 มุงการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน ยึดหลักความพอเพียง 
คุณธรรม ความเพียร สรางภูมิคุมกัน และยึดการพัฒนาแบบองครวมที่มีคนเปนศูนยกลางการพัฒนา เชื่อมโยง
ทุกมิติแบบบูรณาการ ใหความสําคัญกับการนําทุนพัฒนาประเทศมาใชประโยชนควบคูกับระบบวัฒนธรรม ธรร
มาภิบาล และประชาธิปไตย เพ่ือใหทุกภาคสวนมีสวนรวม มี 5 ยุทธศาสตร ตองสรางความรูและความมีเหตุผล 
ใชภูมิปญญาแกปญหา ลดผลกระทบกอนดําเนินการ รูเทาทันการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะขอตกลงระหวาง
ประเทศ การใชเทคโนโลยีชีวภาพบนฐานภูมิปญญาเดิม  

ประกอบดวย 4 หลักการ คือ  ใหความสําคัญตอการอนุรักษและดูแลสิ่งแวดลอมอยางจริงจัง  ระวังการ
ใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติใหเปนธรรม นําจุดแข็งและโอกาสของประเทศ ทรัพยากรความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ดวยการปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจ และบริหารจัดการความขัดแยงในการใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติ ดวยสันติวิธี 

และ 3 แนวทาง คือ 1)รักษาฐานทรัพยากรระบบนิเวศ สรางองคความรู พัฒนาฐานขอมูล 2)สราง
สภาพแวดลอมที่ดี ยกระดับการพัฒนาที่ยั่งยืน ลดผลกระทบตอฐานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม การพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อลดมลพิษ ใหเกิดระบบการประเมินสิ่งแวดลอมเชิงยุทธศาสตร (แผนและ
พ้ืนที่) กําหนดใหมีกลไกทางสิ่งแวดลอม กําหนดเขตการใชที่ดินใหเหมาะสม การจัดการสารเคมีอันตราย 
สงเสริมการใชเครื่องยนตและพลังงานที่สะอาด และ3)การจัดการองคความรู และสรางภูมิคุมกัน พัฒนาขีด
ความสามารถและสรางนวัตกรรม 

ระบบการประเมินสิ่งแวดลอมเชิงยุทธศาสตรเปนแนวทางที่สําคัญ จากการพัฒนาที่ผานมาเปนแบบ
แยกสวน กอใหเกิดการพัฒนาไมสมดุลและไมยั่งยืน ถึงแมมีการจัดทํา EIA แลว แตครอบคลุมเฉพาะระดับ
โครงการหรือกิจกรรม ยังไมสามารถควบคุมปญหา หรือการพัฒนาเชิงบูรณาการได  

ปญหาปริมาณน้ําขาดแคลนในพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก การแยงใชนํ้า มีปริมาณไนโตรเจนได
ออกไซด และซัลเฟอรไดออกไซดมาก ที่มาบตาพุด ระยอง 

สหภาพยุโรปกําหนดใหทุกประเทศที่เปนสมาชิกตองจัดทํา SEA เชน เกาหลีใต ญ่ีปุน จึงควรผลักดัน
ในประเทศไทย เพ่ือใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนตลอดไป 
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ขอเสนอประเด็นตอที่ประชมุ 
 - เพ่ือกําหนดขอบเขตของนโยบาย แผนงาน และพ้ืนที่ ตามนโยบาย SEA อยางเหมาะสม โดยเฉพาะ
มิติทางเศรษฐกิจ  

-  วิธีการกําหนดความสมคาของทรัพยากรใหมีความนาเชื่อถือและยอมรับโดยทั่วไปไดอยางไร  
-  การประยุกตใชประสบการณตางประเทศใหเหมาะสมกับประเทศไทยไดอยางไร 
-  ผูรับผิดชอบหลัก 
-  กลไกการบริหารจัดการ 

 
 
1) บทเรียน ประสบการณของการใช SEA ในสังคมไทย 
 

อาจารยสมบัติ  เหสกุล นําเสนอ : กรณีศึกษาการจัดการขยะ 
 

 เรื่อง SEA เราตองมองวาที่ผานมาในสังคมไทยเรารูจักและเขาใจการประเมินผลกระทบเรื่อง EIA จาก
การดําเนินการดานขนาดของโครงการ ในดานสิ่งแวดลอมเกี่ยวกับนโยบาย แผน และแผนงานมีหรือไม หรือ 
Mega Project เราจะประเมินผลกระทบกันอยางไร 
 SEA จึงเปนแนวคิดในอเมริกาและยุโรป วาการวางกรอบนโยบายควรมีเครื่องมือมาวางกรอบตั้งแต 
1970 แตเริ่มพัฒนา 1980-1990 โดยเฉพาะในแถบยุโรป 
 แนวคิด SEA เกิดขึ้นเพ่ือการตอบคําถามเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน  
เชน โครงการรถไฟฟา (โครงการ) ระบบการขนสงมวลชน (นโยบาย) Mode of Transportation (ทางรถ 
เครื่องบิน)  

การตัดสินใจกระบวนการเชิงนโยบายไมมีความชัดเจน เราติดอยูกับภาคสวนของตรงกลาง รวมศูนย 
ไมไดมองบริบทเง่ือนไขของพื้นที่ การวางหนึ่งนโยบายไมสามารถใชไดกับทุกพื้นที่ แตถามีสาระเนื้อหาที่ชัด ก็
จะสามารถตัดสินใจไดบนฐานกระบวนการ นโยบายบานเราไมคอยมีทางเลือก  

- ขาดความชัดเจนในสาระเนื้อหาของแนวคิด  
- ปรับกระบวนการใหเกิดความหลากหลาย  
- นโยบายเดียวกันไมสามารถใชไดกับประชาชนทุกกลุม พิจารณาเงื่อนไข ขอจํากัดและบริบททาง

สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม  
- นโยบายสาธารณะเปนเรื่องของสาธารณะ ไมใชเรื่องเฉพาะสวนการเมือง การกําหนดนโยบายจึง

ตองมาจากกระบวนการภาคสังคมดวย  
- จะทําอยางไรยุทธศาสตร… 
Manual of Hong Kong เราคุยเรื่องปญหากันบนตนไม Problem Trees แตฐานคิดจะหยิบมาคุยกัน

อยางไร Mind-set 
SEA as a Bridge Building Process กระบวนการจะถูกวางแผนอยางไรใหทุกฝายเขามานั่งคุยกัน  
หลักการพื้นฐาน SEA เลือกในสิ่งที่ดีที่สุดบนเงื่อนไขและขอจํากัด EIA มองผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ใน

เชิงนโยบายตองนํามาเปนเง่ือนไขและขอจํากัดในการพัฒนาดวย 
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รูปแบบ 4 รูปแบบ มีกระบวนการวิธีการแตกตางกัน 
1) สง Report ใหคนตัดสินใจ แลวจบไป Single shot 
2) ใหขอมูลเพ่ือการตัดสินใจ  
3) ทีมศึกษาและผูตัดสินใจ เปนทีมเดียวกัน อาจมีเง่ือนไขอ่ืนมาเกี่ยวของ 
4) แยกกันตัดสินใจ ถกเถียงขอมูลที่ไดมาตลอดเวลา  

ระดับความสัมพันธของขั้นการศึกษา SEA และ EIA 
SEA ระดับ นโยบาย แผน แผนงาน (ภูมิภาค พ้ืนที่ สาขาการพัฒนา) 

 EIA ระดับ โครงการ (แผนงาน การพัฒนา/ การลงทุน) 
กรอบคิด 

-  EU ทําแค Plan กับ Program ไมทํา Policy  
-  Canada / America การผสมผสาน Tools & Methodology 

การพัฒนาการศึกษา SEA ของแตละภูมิภาค 
-  America เหนือ 
-  Asia ญ่ีปุน จีน เกาหลีใต ฮองกง 

 
กรอบแนวคิดของการกําหนดนโยบาย: ความรู ทิศทาง และแนวโนมของการจัดการขยะ 
ความรูพ้ืนฐานที่เปนความจริง 

- การตัดสินใจทรัพยากรสาธารณะขึ้นอยูกับสาธารณะ  
- การใหคุณคา 
- หลักธรรมาภิบาล  
- สวนรวมจากภาคสวนตางๆ 

แนวโนมของการพัฒนาการจัดการขยะ 3 วิธี (เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และสังคม)  
เอาขยะมาใชใหมากที่สุด โดยเฉพาะเรื่องของพลังงาน 
ขยะรีไซเคิลในภาคสังคม 
2538-2548  Zero waste ใหภาคสวนสังคมมีสวนรวมมากขึ้น 

การจัดการสมัยกอนมองแบบเสนตรง (เก็บขน รวบรวม กําจัด) แตแนวคิดใหมมองแบบวงรอบปด 
Close Mapping ณ วันนี้เรายืนอยูบนเรื่องการจัดการขยะ อนาคต Waste Minimisation การกอเกิดขยะใหนอย
ที่สุด 
กรอบแนวทางการจัดการขยะอยางครบวงจร Solid Waste Management : SWM) 
Goal  Zero waste management & Zero Landfill 
 
(ราง) แผนการจัดการขยะมูลฝอยแหงชาติ 
ประเด็นเชิงหลักการ 
 - ขยะเปนสิ่งของเหลือใชที่ไมมีประโยชนและนําไปทิ้ง 

- ขยะสรางประโยชนไดหลายเรื่อง ความหมายของคําวาขยะ การปฏิบัติการทางสังคมจึงตองวางจุดยืน
ใหมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร (Waste Reform)  
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 - ขยะกับยุทธศาสตรทั้งระบบ  Climate Change, Waste Land (บอขยะ),  
 - วงจรระบบการจัดการขยะกับสิ่งแวดลอม  

- วงจรระบบการจัดการขยะกับกลไกการจัดการ  หนวยงานทุกภาคสวนตองชวยกัน 
- วงจรระบบการจัดการขยะกับสุขภาพมนุษย 
 

ประเด็นขอถกเถียงการวางนโยบายและยุทธศาสตร 
- การกระจายอํานาจสูทองถิ่นตัดสินใจและดําเนินการ 
- ผลประโยชนของภาคเอกชนกับชุมชน 
- เนนประชาชนมีสวนรวม 
- การเลือกใชเทคโนโลยีและความรูพ้ืนฐานของชุมชน 
- คุณคาของขยะที่หลากหลาย 

 
การกําหนดนโยบายและยทุธศาสตรการจัดการขยะ 
รูปแบบ มีมุมมองไมเหมือนกัน ใหนํ้าหนักแตกตางกัน ถาตองการ Goal เดียวกันมีทางเลือก 4-5 ทาง 
(สนับสนุนสังคมลดการกอใหเกิดขยะ สนับสนุนขยะของสังคม ฯ) 
 
ปจจัยสนับสนุน-เง่ือนไขขยะ Recycle 
เราผลิตไฟตนทุนสูง คาใชจายดําเนินการที่ภูเก็ต 5-7.50 บาท แตเราขายได 2.50 
 
การมีสวนรวมและเทคโนโลยีสวนทางกัน แตสามารถทํางานพรอมกันได แตเราจะวางหลักการ SEA ยังไง 
 
คุณบัณฑูร  เศรษฐศิโรตม  นําเสนอ :  กรณีศึกษาการจัดการนํ้าในลุมน้ํายม  
 
 ลุมนํ้ายมกับ SEA ขอถกเถียงในเร่ืองโครงการคือ เร่ืองการพัฒนาแหลงน้ําตางๆ ในประเด็นดาน
นโยบาย 
ขั้นตอน SEA 

1) ระบุ ปญหาสําคัญ   
2) ระบุเปาหมาย หลักเกณฑสําคัญของการพัฒนา 
3) พัฒนาทางเลือกเชิงยุทธศาสตร 
4) ประเมินผลกระทบทางเลือก วาตอบสนองเปาหมายในขั้นที่ 2 หรือไม 
5) การวิเคราะหขอดี-ขอเสีย และแสวงหาแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสม 

การระบุเหลานี้ใชความคิดเห็นของคนในพื้นที่ 
 
ประเด็นปญหาหากนํา SEA มาใชกับกรณีลุมนํ้ายม 

1 ความสัมพันธระหวางกระบวน SEA กับกระบวนการตัดสินใจทางนโยบายในกรณีลุมนํ้ายม เปน
แบบใน quarter ที่ 2  
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  2. การกําหนดเปาหมายการพัฒนา: มีเปาหมายที่แตกตาง โดยในแตละกลุมมีจุดเนนแตกตางกัน เชน 
ภาคเอกชนใหนํ้าหนักการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน  เปนตน  ในความแตกตางทางจุดเนนเหลานี้จะทําใหเกิด
การยอมรับเกณฑทางเลือกรวมกันไดอยางไร? 
  3.ใหความสําคัญกับการกําหนดทางเลือกเชิงยุทธศาสตร  
  4. ความพรอมของฐานขอมูลที่ใชสนับสนุนการวิเคราะหผลกระทบของทางเลือก 
  5. ประเด็นเรื่องความยืดหยุน การดําเนินงานที่ไมตายตัวของกระบวนการ SEA  
  6. ปญหาเรื่องการตัดสินทางนโยบายที่ถูกกําหนดลวงหนา  
  7. การมีสวนรวมของผูมีสวนเกี่ยวของ 
 
ขอเสนอในระยะตอไป 

- ดานองคกรที่รับผิดชอบ 
- ดานการพัฒนา หรือแกไขกฎหมาย กฎระเบียบเทาที่จําเปน 
- ดานการจัดความสัมพันธระหวางกระบวนการ SEA กับกระบวนการกําหนดตัดสินใจเชิง

นโยบาย 
- ดานการจัดทําระบบเครือขายฐานขอมูลดานสิ่งแวดลอมเศรษฐกิจและสังคม 

 
2) การอภิปรายใหขอคิดเห็น  
 

1) ศ.ดร.ธงชัย  พรรณสวัสดิ์  ที่ปรึกษาอนุกรรมการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมเชิงพื้นที่ ใน
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
 
 - ชองทางการเดินทาง(Mode of transportation) ในการนําเสนอของอําเภอสมบัติ ยังมีจักรยานดวย 
น่ันคือยังมองไมครบ หากมองไมครบจะกลายเปน EIA ที่ตอยอดเทานั้น 
 - Policy  Plan  Programme Project ในมุมมองของดร.ธงชัย SEA อยูในระดับ Policy ซ่ึงจะตองวาง
ใหครอบคลุม เปนตัวไปกําหนด Plan และ Programme  แตปจจุบันหากยังทําไมไดก็ทําในขั้น Plan หรือ 
Programme ไปกอน  
 - SEA ที่สําเร็จคือ รัฐจะตองนําไปทําได 
 - SEA จะเปนเพียง perception หรือความเขาใจของชาวบาน ยังคงไมถูกตอง 
 - การทํา SEA ตองใชเวลา resource ที่ใชคือ ขาดเงิน เวลา ความรู ขอมูล แตเรายังขาด resource 
เหลานี้ และตองพิจารณาถึงปญหาการตัดสินใจทางการเมือง 
 - Model การศึกษาแกงเสือเตน ควรใช แกงเสือเตนเปนหลัก base on Fact & Figure ของSEA 
 - Engineering, Economics, Social, Environment ในการคุยเรื่องทางเลือกที่ดีที่สุด การกําหนด 
Stakeholder มารวมควรจะทําให balance เพ่ือมิใหคะแนนเอนไปฝายใดฝายหนึ่ง 
 - องคกรที่จะดูแลเรื่อง SEA  

1. ควรเปนองคกรอิสระ เพ่ือคานกับสผ.และสสช.  
2. เปนหนวยงานใหเทียบระดับกรมในกระทรวงทรัพยากรฯ  แทนที่จะภายใตเปน สผ. 
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3. เปนระดับเดียวกันกับสสช. 
4. หรือใหสสช.เปนผูดูแล SEA แตตองคิดใหเปนการพัฒนาที่ยั่งยืนใหได (จุดยืนอยูที่เรื่องเงิน) 

 - SEA ตองมองผลกระทบที่สืบเนื่องตอไปใหครบ เชน เรื่องหลังนํ้าทวม 
 - การใชขอมูลจริง ไดแก ความรู ความรูสึกของประชาชน ก็เปน Fact & Figure ประการหนึ่งที่ตอง
นํามาประกอบการพิจารณา SEA 
 - เราเชื่อวา การทํา SEA ประชาชนตองเขามามีสวนรวมดวย แตมีขอคิดเห็นวา ภาคีแตละภาคีจะมี
สวนรวมไมเทากัน เน่ืองจากความชํานาญการ  ความรู  ความเขาใจตางกัน  
 - ขอสังเกตของที่ยืน(Space) ของอาชีพนักวิศวกรรม เทคโนโลยีของอาจารยเอง อาจารยเห็นวามีที่ยืน
นอยลงเรื่อยๆ เน่ืองจากถูกตั้งคําถาม  แสดงใหเห็นวาควรพิจารณามิติทางสังคมและเทคโนโลยีรวมกัน มิไดมุง
ที่เทคโนโลยีอยางเดียวเทานั้น 
 
2) ศ.ดร.ปริญญา  นุตาลัย ประธานอนุกรรมการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมเชิงพื้นที่ ใน
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
 
  - ทุกประเทศมีการออกแบบ SEA ใหกับประเทศของเขาเอง ประเทศไทยก็ควรออกแบบ
สําหรับประเทศไทยเองโดยไมยึดติดกับของประเทศใดๆทั้งสิ้น 
  - เรื่องลุมนํ้ายม ดร.ปริญญา ใหขอแนะนําวา ควรใชขอมูลเชิงสัมภาษณบาง จะไดรูวามีสวนที่
เปนการเมืองเขามาเกี่ยวของอยางไรบาง   
  - ปญหาลุมนํ้ายมที่สําคัญในการนํามาพิจารณาทิศทาง SEA เชน   

1. นํ้ายมจากตาก กําแพงเพชร สุโขทัย พิจิตร โพธิ์ทะเล พิษณุโลก บางบุนนาค นครสวรรค   
ทางฝงตะวันตกมีพ้ืนที่สูง  นํ้าจึงไหลแมนํ้ายมมากกวาแมนํ้าปง  แมนํ้านานตลิ่งสูงกวา แมนํ้ายมจึงไหลเขาสู
แมนํ้านานไมได  ตรงกลางของแมนํ้ายมในชวงจังหวัดพิจิตร นํ้านิ่ง ระบายไมได  เพราะ elevation มีความ
ใกลเคียงกันหมด (no gradient) 

2. ตะกอนดินในแมนํ้ายมนั้นมีมหาศาล  และจะไหลจากแมนํ้ายมลงแกงเสือเตน 10ลานตัน      
  -  54 ลานตันตอป  ซ่ึงตรงนี้มีการบิดเบือนขอมูลและเพิกเฉยตอขอมูลน้ี   

จึงควรพิจารณาอยางรอบดานในการพัฒนาลุมนํ้ายมทั้งระบบ ซ่ึงอาจจะเปนไปไมได 
  - Projection base on what? ตองทํา Economic Analysis/Financial Analysis  และพิจารณา
ดวยวาจะพัฒนาอะไร? ในขณะที่ประชาชนมีคาครองชีพ ตลอดจนรายไดตอหัวต่ํา 
  - SEA ปราศจากมิติการพิจารณาอํานาจในการตัดสินใจของนักการเมืองมิได เพราะการใชเงิน 
การใชอํานาจตัดสินใจจะตองมีกฎหมายรองรับ และกฎหมายอยูในอํานาจของนักการเมือง 
  - การจัดการลุมนํ้ายมตองดูการจัดการน้ําผิวดินและน้ําบาดาลรวมกัน 
  - SEA ควรเนนทั้งกระบวนการและรายงาน เพราะรายงานเปน record  กระบวนการเปน 
mechanic ในมุมมองของภาครัฐ ตองใชควบคูกันไป และอยาใหเปน mechanic จนเกินไป ตองใหควบคูกับ 
record ไปใหได 
  - แมนํ้าปง แมนํ้านานที่ไหลลงมาเจาพระยา มีความเร็วนํ้าสูงมาก  ตั้งแตชวงตากลงมาไมมี
ระบบควบคุมนํ้า 
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  - การมีสวนรวม มี Stakeholder 18 รายตาม list ของอาจารย รายที่พบใหมคือในหลวง 
เน่ืองจากชาวบานทูลเกลาฯถวายฎีกาถึงพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
 
3) คุณชนินทร  ทองธรรมชาติ รองเลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 
  - ขั้นตอน กระบวนการจัดการขยะ จะเอา SEA มากําหนดขั้นตอนเหลานี้ไดอยางไร หรือ 
combination อยางไร  ยังไมเห็นขอมูลเชิงวิชาการในการจัดการอยางแทจริง 
  - อยากเห็นขอดี-ขอเสียของทางเลือกเชิงนโยบาย 
  - ฐานขอมูลควรเปน DIS  
  - What is MEANs? What is ENDs?  ควรใชปจจัยใดบาง? มีทางเลือกอะไร? ในการพิจารณา 
SEA เน่ืองจากกระบวนการนั้นเปนระบบ  ดังน้ันโจทยที่เรา discuss กันอยูน้ีมันถูกตองหรือไม? 
 
3) ความคิดเห็นของผูเขารวมประชุม 
 

 - SEA ควรทําตลอดทั้งกระบวนการ ตั้งแต Policy Plan Programme และ Project 
 - การศึกษาควรเปนในเชิง scientific พอสมควร ในเชิง cross cultural 
 - อยาดูแตขยะชุมชนเทานั้น   
 - ใช economic instrument พิจารณา คิด cost & price 
 - compensation คืออะไร 
 - หาก SEA สมบูรณแลว แตไมมีบทบาทเหนือการเมืองของรัฐ SEA คงตองจบลงที่ความสนใจของ
คณะรัฐบาล หรือผูบริหารประเทศที่มีอํานาจในการจัดการ ซ่ึงสนใจการแกปญหาเฉพาะหนามากกวา  สิ่งที่ตอง
มองเหนือกวานั้นคือความหลากหลายของพื้นที่ เชน ลุมนํ้ายมนั้น   
 - SEA ควรเปนระดับ Macro แตเม่ือมาจับกับลุมนํ้ายมดูจะเปน Micro มากกวา  จึงควรวางใหเปน
ระดับ Macro ในระดับ Policy  เพ่ือแสดงใหเห็นวาควรอยูในการตัดสินใจระดับใด 
 - ภาครัฐเปนผูที่มีอํานาจในการตัดสินใจสูงสุด ซ่ึงจะตองฟงเสียงประชาชน แตสุดทายก็เปนการ
ตัดสินใจของนักการเมืองเทานั้น  หากเรามี resource พรอมมีทางเลือก(Alternative) แต decision maker ไม
เลือกก็จะไมมีประโยชน  การตัดสินใจขึ้นกับ ความโปรงใสของผูตัดสินใจ   
 - process ของ SEA ทั้งขั้นตอนของอําเภอบัณฑูร ตองอาศัยผูมีความรูความสามารถอยางสูง หากมี
ความรู ความสามารถไมพอก็จะทําใหขั้นตอนผิดไปเสียหมด 
 - อํานาจของนักการเมืองที่อยูเหนือธรรมาภิบาลในการตัดสินใจ SEA เปนเรื่องที่รับไมได เน่ืองจาก
โครงการตางๆ เกิดจากงบประมาณที่มาจากภาษีของประชาชน  กระบวนการจัดการ SEA จึงขึ้นกับอํานาจของ
นักการเมืองอยางเดียวไมได แตตองจํากัดใหได    
 - ควรใหความสําคัญกับหลักการในสังคมไทย  ปรับปรุง แกไข เพ่ือขับเคลื่อนให SEA เกิดขึ้นอยาง
โปรงใส 



 130

 - การจัดการลุมนํ้ายมจะกระทบกับการระบายน้ําในภาคกลาง  การศึกษาจะตองดูไปถึงลุมนํ้าเจาพระยา
ตอนลางดวย คือ ความสามารถในการระบายน้ําในภาคกลาง หรือ ศึกษา SEA ในการระบายน้ําของลุมแมนํ้า
เจาพระยาในฤดูฝน  เพ่ือทําใหเกิดการบริหารจัดการน้ําในภาพรวมมิใชเพียงแคโครงการเดียวเทานั้น 
 - SEA ใหญเกินกวาจะพูดถึงเพียงแคเร่ืองขยะหรือนํ้า  ควรหาเหตุจริงๆใหไดแลวจึงแกไข ยกตัวอยาง
อริยสัจ 4  
 - SEA ควรเปนหนวยงานอิสระ   ซ่ึงหากแยกแลวก็ตองโยงใหได 
 - การบอก Boss ของเราใหสนใจ SEA คงทําไมได  สิ่งที่ควรทําเพื่อเปนแรงเสริมคือใหความรู
ประชาชนในทุกระดับ  
 
 - กระบวนการตัดสินใจมีในทุกขั้นตอน  มีการ record บนพ้ืนฐานการตัดสินใจเหลานั้นทั้งระบบ จึงมิใช
การตัดสินใจครั้งสุดทายเทานั้น 
 - การตัดสินใจสะทอนใหเห็นการบิดเบือนตัวนโยบาย 
 - อะไรคือหลักการในการตัดสินใจจะสะทอนออกผานการตัดสินใจ 
 - กระบวนการ SEA จะเปนการตรวจสอบไปในตัว หากบิดเบี้ยวไปจากชุดขั้นตอนที่มันมีอยูจะแสดงให
เห็นจุดประสงคของผูตัดสินใจเอง  
 - ประเด็นลุมนํ้ายม มิไดตองการใหเปน SEA ในระดับโครงการ เน่ืองจากลุมนํ้ายมเปนเรื่องที่กระทบกับ
หลายจังหวัด มิใชจังหวัดเดียว  สุดทายแลวการศึกษาไดคํานึงถึงการคํานวณจากระดับใดภายใต resource ที่มี
อยู จึงไดพิจารณาเรื่องลุมนํ้ายมขึ้นมาเปนตัวอยาง  และ scoping ตัวประเด็นปญหา 
 
ภาคบาย 
 

ก)  บทเรียนการประยุกตใช SEA  
 

1) คุณมนตรี  จันทวงศ  มูลนิธิฟนฟูชีวิตและธรรมชาติ นําเสนอ : ประเด็น เร่ืองนํ้า  
 

โครงการนี้ทําแค EIA ธรรมดา แตนําหลักเกณฑเรื่องนี้เขามาดู เกิดขึ้นตั้งแต 2543  
การประยุกตใช SEA มีเรื่องหลักๆ คือ การดูความเปนมาและเปาหมาย (ตองมีความโปรงใส มีสวนรวม

และไดรับการยอมรับจากทุกฝาย) กระบวนการตองไมกีดกันผูมีสวนเสียออกไปจากกระบวนการ คํานึงถึง
ผลลัพธและผลกระทบของโครงการมากกวาคํานึงถึงความพอใจของคนบางกลุม  
 โครงการเพิ่มปริมาณน้ําใหแกเขื่อนแมกวงอุดมธารา (ผันน้ําเขื่อนแมกวง) 
 ปญหาคือ เขตสีมวงคือพ้ืนที่ชลประทาน ปริมาณนํ้าในเขื่อนแมกวงแหงไปเรื่อยๆ ขาดแคลนประมาณ 
140 ลาน ลบ.ม. อนาคตจะขาดเพิ่มขึ้น แตเขื่อนจะตองจายน้ําใหเกษตร อุตสาหกรรม และเมือง  

วิธี คือ ผันน้ําจากแมนํ้าแมแตงเปนอุโมงคที่เขื่อนแมงัด แลวผันน้ํามาสูเขื่อนแมกวง 
 โครงการผันน้ําจะสรางประตูระบายน้ําใหมขึ้นมา 
 การใชนํ้าในโครงการชลประทานแมแตงมีการแยงนํ้ากันอยูกอนแลว ระหวางภาคเกษตรดวยกันเอง  
 โครงการพืชสวนโลกถือวิสาสะโดยการสูบนํ้าจากแมนํ้าแมแตง เขามาแยงนํ้าซึ่งมีอยูอยางจํากัดออกไป
จากระบบอีก 
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กลุมเกษตรกรทราบขาวโครงการผันน้ํา จึงเกิดจุดยืนไมอยากใหเกิดโครงการผันนํ้าแมแตง 
กระบวนการ SEA ที่หายไป  
 - การมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย ตอความเปนมาของโครงการ 
 - การปกปดขอมูลการศึกษา เผยแพรขอมูลไมครบถวน (คาไฟ คาใชจายในการสูบนํ้าชวงฤดูแลง) 
 - ความเปนธรรมของการใชและจัดสรรน้ํา (พืชสวนโลก&ไนทซาฟารี) / การจัดสรรน้ําของเขื่อนแมกวง
ที่จัดสรรใหนิคมอุตสาหกรรมลําพูน และประปาเชียงใหม / หลักประกันตามราง พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ํา 
 - ปญหาดานจริยธรรมของกรมชลประทาน ตั้งงบประมาณออกแบบกอสรางไวแลว แตชาวบานไมแนใจ
วาตกลงโครงการนี้เกิดขึ้นจริงหรือไม 
 - กลไกการบริหารจัดการน้ําในแองเชียงใหม-ลําพูน (Zero discard)  
  
ขอเสนอ ความเปนไปไดในกระบวนการสาธารณะ 
 - รัฐบาลตองลงทุนที่จะทํางานรวมกันกับหนวยงานตางๆ ในลุมนํ้ายอย เราตองดูเร่ืองขีดความสามารถ 
ลงทุนงบประมาณ บุคลากร ความสามารถ 
 - ทุกโครงการแสดงขีดความสามารถในการจัดหาน้ําโดยไมกระทบตอผูใชนํ้า เชน ชวงพืชสวนโลก เปน
ชวงที่ชาวบานกําลังประสบปญหาขาดแคลนน้ํา 
 - ปรับปรุงกระบวนการจัดทํารายงานการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบตอสิ่งแวดลอม โดยการ
แยกขั้นตอนที่เหมาะสม และจัดตั้งกลไกอิสระ 
 - ปรับปรุงมาตรฐานกระบวนการประชาพิจารณ ใหไดมาตรฐาน 
 
2) คุณศยามล ไกยูรวงศ  โครงการสรางเสริมจิตสํานึกนิเวศวิทยา นําเสนอ :  เร่ืองพลังงาน 
 

ยุทธศาสตรพลังงานหมุนเวียนภาคใต ใชมุมมองแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 สภาพัฒนวิเคราะหยุทธศาสตร
เชิงพ้ืนที่วามีขอเดนทางดานฐานทรัพยากร การพัฒนาเชิงพ้ืนที่อยางรวดเร็ว เชน แผนพัฒนา 5 จังหวัดภาคใต 
ภาคใตเนนการทองเที่ยวในฝงอันดามัน สวนฝงตะวันออกเนนการพัฒนาทางดานอุตสาหกรรม เนนภาคเกษตร
สงออกยางพาราและปาลมนํ้ามัน 
  โครงการเสนทางยุทธศาสตรพลังงาน Land Bridge สงขลากับสตูล มีการกวานซื้อและเวนคืนที่ดิน
เรียบรอยแลว และจะสรางทาเทียบเรือ รวมทั้งเชื่อมโยงโครงการทอกาซไทย-มาเลเซีย นอกจากนี้เราจะขาย
นํ้ามันได โดยผานทางอุโมงคที่จะขุดใตถนน 4 เลน ไมตองออมชองแคบมะละกา เปนการสํารองพลังงาน
ทั้งหมด 
 ความคืบหนาถูกชะลอไว แตสภาพัฒนก็รอการลงทุน มีการผลักดันสภาอุตสาหกรรมและหอการคา  
 การวางแผนนโยบายระดับประเทศเรื่องพลังงานนั้น กฟผ.ผลิตและจัดจําหนาย  

ที่มาของพลังงาน เชน กาซธรรมชาติ ตนทุนต่ําและดีที่สุดเม่ือเทียบกับพลังงานถานหิน มีการสงกาซ
ธรรมชาติจําหนายที่อุตสาหกรรมมาบตาพุด มีการสรางโรงไฟฟาที่อําเภอจะนะในขณะที่ยังมีความขัดแยงใน
พ้ืนที่ 

ภาคใตมีความตองการใชไฟฟาต่ําที่สุด กรุงเทพมหานครมากสุด รองลงมาคือภาคกลาง 
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ภาระของผูบริโภคพลังงานมีความมากนอยตางกัน โครงสรางนโยบายพลังงานควรปรับทิศทางใหแยก
ภาระของแตละประเภทของผูบริโภค เชน โรงงานอุตสาหกรรมก็ตองมีคา ft เพ่ิมขึ้น แตภาระทั้งหมดไปสราง
ผลกระทบในพื้นที่ตอการสรางโครงการ  
ผลกระทบของการพัฒนาพลังงานกระแสหลัก 

- ประชาชนไมมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาพลังงาน 
- ตนทุนทางเศรษฐกิจสูงขึ้น 
- ผลกระทบตอการทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การแยงทรัพยากรธรรมชาติ 
- ละเมิดรัฐธรรมนูญ 
- ผลกระทบตอสังคมและสุขภาพ 
- ผลกระทบตอความมั่นคงและสันติสุขของสังคมไทย เชน แมเมาะ/ ภาคใต  

พลังงานทดแทน ยังใชพลังงานจากฟอสซิล แตใหมีนโยบายการนําไบโอดีเซลเขามา 
พลังงานหมุนเวียน นํากลับมาใชใหม ไมสูญไปเลย อนาคตถาประเทศไทยมีการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน เราก็
จะไมเจอปญหาน้ํามันหมด กําหนดใหอยูในแผน PDP 8% 

เทคโนโลยีสามารถใชทรัพยากรของชุมชนได เชน กาซชีวภาพ ในจังหวัดพัทลุง เลี้ยงวัว เลี้ยงหมู มี
การสงออก อบตําบลไดรับการสนับสนุน  

พลังงานแสงอาทิตย กระทรวงพลังงานสนับสนุนการทําโซลารเซลล โดยเฉพาะในพื้นที่เขตปา ใช
พลังงานน้ําตก ประสบปญหาอุทยานทับที่ รวมทั้งมีขอจํากัดเยอะ แตผลิตไมเพียงพอ มีโอกาสดับบอย  

พลังงานลม มาจากกังหันลม กฟผ. มีแผนขยายพลังงานลม เพ่ือเขาไปอยูในพลังงานทดแทน เชน ใน
พ้ืนที่ทะเลสาบสงขลา โดย กฟภ.มาลงทุนเอง ตองทําผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอม ประชาชนยังไมมีสวนรวม 
จึงยังไมไวใจในเรื่องการเกิดปญหามลพิษ  

ขยะคอนขางเปนการลงทุนสูง อบตําบลหรือเทศบาล 
พลังงานทดแทน มีตนทุนต่ํา ไมทําลาย ไมผูกขาด ชวยลดปญหาคอรรัปชั่นโครงการขนาดใหญ 

ปญหาอุปสรรคการสงเสริมพลังงานหมุนเวียน 
- โครงสรางยังผูกขาดโดยกลไกรัฐและกลไกตลาด 
- กฎหมายไมเอ้ืออํานวยการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน 
- แผนยุทธศาสตรการสงเสริมพลังงานหมุนเวียนขาดเอกภาพ 
- กระบวนการตัดสินใจของประชาชนขาดการมีสวนรวม 
 

3) คุณภารณี  สวัสดิ์รักษ  คณะทํางานประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร 
นําเสนอ : ประเด็น การพัฒนาพื้นที่สุวรรณภูมิมหานคร 
 
 สุวรรณภูมิ: ยุทธศาสตรที่เปลี่ยนแปลง  
 กอน ป 2503 ใหบริษัท Rich Fill วางผังเมือง กทม. บอกวาถึงเวลาจะตองมีสนามบินแหงใหม โดย
เสนอที่บริเวณหนองงูเหา บางพลี เสนอวาดอนเมืองไมพอ เปนของทหารอากาศจึงตองมีสนามบินใหม 3 ป
ตอมามีกระบวนการหาซื้อที่ดินและเวนคืน 
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 ป 2521 มีการทบทวนพื้นที่อีกครั้งหน่ึง แตผลสรุปยังเปนหนองงูเหา และมีการจัดทําแผนแมบททา
อากาศยานทั่วประเทศไทย 
 ป 2534 อนุมัติใหสรางสนามบินใหม 
 ป 2543 เปนเวลา46 ป จากขอเสนอใหมีสนามบินใหม  
มีการศึกษากระบวนการ EIA อยูเรื่อยๆ จนถึงปจจุบันก็ยังไมจบสิ้น  
 ป 2547 Project ทําใหมียุทธศาสตรมารองรับ โครงการหนึ่งอาจมีผลตอยุทธศาสตรที่ตามมา 
 ป 2549 เกิดปญหาตางๆ มากมายจากการสรางสนามบินสุวรรณภูมิ เน่ืองจากการไมมีกระบวนการ
รวมคิด 
เชน นํ้าใช นํ้าเสีย ขยะ เสียง ความสั่นสะเทือน มลพิษอากาศ สุขภาพ นํ้าทวม สภาพดินทรุดจากการสูบนํ้า
บาดาล  
 
แผนแมบท ใหสุวรรณภูมิเปนศูนยกลางการบิน Metro 
 - ผังเมืองสุวรรณภูมิ 
 - สุวรรณภูมิมหานคร 
 
 ป 2547 การออกกฎกระทรวง  
 - ออนนุช พ้ืนที่อุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา 
 
กรมโยธาศึกษาวาจะเกิดผลกระทบอะไรขึ้น? 

มีผูอาศัยและผูประกอบกิจการ 1 ลานกวาคน ปริมาณการจราจรเพิ่มขึ้น ความตองการใชนํ้า ปริมาณ
ขยะ นํ้าเสีย เพ่ิมขึ้น 
 
การขยายตัวของพื้นที่เมือง กทม.  
 พ้ืนที่ Buffer Zone พ้ืนที่สีเขียวจะหายไป 
 
แผนปฏิบัติการ 
 พ้ืนที่รองรับกิจกรรมที่ควรจะเกิดขึ้นในแผนแมบท เปนพ้ืนที่ที่เลี้ยงปลา วัด   
 
การพัฒนาที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ 2548-2578 

- ธุรกิจนานาชาติ การขนสง Logistic ดานถนนออนนุช 
- อุทยานอุตสาหกรรม – ออนนุช 
- พ้ืนที่บริการการคาและพักอาศัย -ถ.กิ่งแกว  
 

ความเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจและสังคม 
- การจางงาน  
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วิสัยทัศน “สุวรรณภูมิเมืองน้ํา- เมืองศูนยกลางการบินและการขนสง” 
 

จากแผนแมบท นํามาแบงเปนผังแนวคิด ผังเฉพาะ ภาพรวม ผังโครงขาย (เสนทางน้ํา ขนสงทางบก 
ขนสงความเร็วสูง อาคาร ระยะถอยรนของอาคาร) 

การเติบโตของชุมชน  
- ชุมชนบางปลา 1 ลานคน จะเกิดปญหาชุมชนแออัด ?  

 - กระทรวงมหาดไทย จัดใหมี การศึกษาสุวรรณภูมิมหานคร มีการเทียบเคียงกับในตางประเทศ  
 - “ขึ้นตนเปนสนามบินใหม ใยจีงลงทายเปนมหานคร” 
 - วิสัยทัศนที่วาประเทศไทยตองเปนศูนยกลางการขนสง คุมแลวหรือไม?  
 - โครงการนี้ชอบธรรมดวยยุทธศาสตรหรือยัง? 

- ขอเสนอในผังภาคตะวันออก จะนํากาซลําเลียงมาทางภาคตะวันออก 
- กระแสการพัฒนาจากภายนอก เราใหนํ้าหนักการแขงขันกระแสโลกาภิวัตน แตกลับมองเร่ืองสุขภาพ

เปนเรื่องรอง 
 
SEA? 

- กรอบแนวคิด 
- บูรณาการ  
- ทางเลือก 
- กระบวนการจัดทํานโยบายและการวางแผนพัฒนา 
- การตัดสินใจ  
- การมีสวนรวม 

 
 - สุวรรณภูมิ คําตอบขึ้นกับการตั้งโจทยและการหาทางเลือก คําตอบบนกระบวนการมีสวนรวม 
สุวรรณภูมิ เปนเพียงตัวอยางหนึ่งของฝายพัฒนา  
 
ข) ความเห็นจากผูเขารวมประชุม 

- ทุกพื้นที่มีแนวคิด คือ โครงการลงไป แตการกําหนดการพัฒนาไมมีแนวคิดที่ชัดเจน กรณีสุวรรณภูมิ
เห็นไดชัด 

- SEA ยากและกวาง แตมีขอบเขตทางวิชาการ คิดถึงผลกระทบ  
 - นํ้าทวม ไมมีเจาภาพตัดสินใจแกปญหา 
 - โครงสรางของโครงการที่พัฒนาในอดีต เชน โครงการพัฒนาขนาดใหญ (ไฟฟาและชลประทาน) ระยะ
หลังการแกปญหาน้ําทวมเปนประเด็นปญหาหลักของประเทศ  

- อุตสาหกรรมตองหาน้ําเอง Water Reuse  
 - ประชาชนเจาของพื้นที่ไมคอยมีบทบาท เราอยากมีองคกรอิสระที่มีบทบาทศึกษาหรือตรวจสอบ
โครงการที่เกิดขึ้น การพัฒนาที่ผานมามีเรื่องของสวนไดสวนเสีย ผลประโยชน  สรางบรรทัดฐานวามีผลกระทบ
อะไรบาง เพราะสังคมเราเปนสังคมที่แกปญหาเฉพาะหนา 
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 - SEA ควรมองระดับจุลภาคหรือ Micro แลวรวมเปนมหภาคได นาจะหนุนชวยการขับเคลื่อนการ
ประเมินทางยุทธศาสตร เพราะทองถิ่นตองมีการกําหนดแผน รองรับการเอาประสบการณ SEA ไปใชใหเกิด
ประโยชนในพ้ืนที่ไดดวย  
 - SEA เปนเรื่องที่เราอยากปรับปรากฏการณที่เกิดขึ้นในไทยที่ลมเหลวหรือผิดหวังตอโครงการ
ทรัพยากรสิ่งแวดลอมธรรมชาติของสังคม  
 - SEA ไมใชคําตอบของโครงการทั้งหมด ถาชุมชนเขมแข็งก็สนับสนุนเลย ไมตองเอา SEA ไปจับ  
 - ขณะนี้ไทยไมมีหนวยงานไหนมีฐานขอมูลทรัพยากรระดับประเทศภาพรวม องคการอิสระควรพัฒนา
แผนการมีสวนรวมในพื้นที่ สภาพัฒนควรปรับวิธีการศึกษาลักษณะเชิงพ้ืนที่และเขาไปในชุมชน จะทําใหคนที่
อยูในชุมชนสามารถเขาถึงขอมูลน้ัน เรื่องสิ่งแวดลอมตองมองในพื้นที่ แลวในประเทศไทยก็ยังไมเกิด 
 การพัฒนาเครือขายของคนในพื้นที่ ชุมชนหรืออบตําบลยังขาดฐานขอมูลการพัฒนาสิ่งแวดลอม ตอง
มองทุกมิติ เชื่อมโยงนโยบายและชุมชน ชาวบานก็จะใชขอมูล SEA ที่เหมาะสมกับชาวบาน นําฐานขอมูลใน
พ้ืนที่มาตรวจสอบ  
 - เราคิดแบบแยกสวน sectoral มานาน  อยากใหชาวบานมารวมทํา R&D และใหรัฐบาลลดบทบาท  
 - กระบวนการการมีสวนรวม ในสวนของ อปท. เปน Sector หน่ึงที่จะดึงคนเขามารวมกันเปนเครือขายได  

- นโยบายระดับ Macro-Micro จาก กทม.ไปเชียงใหม พอลงไปในระดับทองถิ่น ยังไมมีเมืองไหนที่จะ
พัฒนาเลนสําหรับจักรยานและคนเดิน 
 - SEA เปนกระบวนการ เครื่องมือ เปนเหตุเปนผล ถามหาความเปนไปไดที่ไมถูกจํากัดแคโครงการ 
เชน ปากมูล งานวิจัยไทบาน ระดับทองถิ่นเปนไปได 2 แบบ คือ รับมือกับนโยบายตั้งโจทยขามวันขามคืน กับ 
อปท.เอาไปใชประโยชนเปนเครื่องมือได 
 SEA ผลักดันแลวไมใชแกปญหาที่เราเผชิญได เครื่องมือหลายอยางก็จําเปนตองมีองคกรอิสระ
สิ่งแวดลอม เรื่องแกรัฐธรรมนูญ ปฏิรูปก็ตองเดินหนาตอไป 
 ถึงแมทํา SEA แต EIA ก็ยังไมหมดไป เร่ืองพลังงาน ถาทํา SEA เร่ืองพลังงานหมุนเวียน ไมมีถานหิน
แลว ก็ยังตองทํา EIA Project อยูดี 
  - เราสามารถทํา SEA ระดับทองถิ่น เพราะมีการทํา SEA ระดับใหญมากอนแลว 
 - ชาวบานยังไมมีฐานขอมูลระดับพ้ืนที่ เราพยายามเชื่อมโยงแผนสภาพัฒนทําวาเรื่องน้ีเกี่ยวของกับตัว
เขา เขามีศักยภาพศึกษาขอมูลระดับพ้ืนที่เล็กๆ ปจจุบันผูนําความคิดมีความรู 
 - กรณีสงเสริมพลังงานรวมกับชาวบาน แมรัฐตองอุดหนุนในชวงแรก เคยไปดู Biomass ที่ขยะ
กําแพงแสน พอหมดกองทุนอนุรักษพลังงาน เขาก็ตองหยุด  

- ความพรอมของชุมชน เวลาพูดถึงชุมชน มันมีนัยยะการตัดสินใจพูดคุยคอนขางละเอียด ถาชุมชน
เขมแข็งมีแผนการตัดสินใจ SEA สนับสนุนเขาไปรวมก็สามารถทําไดเลย เราใชระดับเล็กขึ้นมาผลักดันสู
ระดับประเทศได 
 - สามารถเริ่มไดที่ระดับ Micro แตไมควรทิ้งระดับ Macro จุดโหวของ 2 ระดับคืออะไร ลองทดลองทํา
พรอมกัน  

-  Linkage of Micro & Macro 
 

************************************ 
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รายชื่อผูเขารวมประชุม 
      

• วิทยากร 
1. คุณจุฑามาศ  บาระมีชัย   รองเลขาธิการ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ 

      เศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ
2. คุณชนินทร  ทองธรรมชาต ิ   รองเลขาธิการ สํานักงานนโยบายและแผน  

      ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
3. ศ.ดร.ปริญญา  นุตาลัย   ประธานอนุกรรมการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมเชิงพ้ืนที่ 
4. ศ.ดร.ธงชัย  พรรณสวัสดิ ์   ที่ปรึกษาอนุกรรมการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมเชิงพ้ืนที่ 
5. รศ.พัฒนา  ราชวงศ    มหาวิทยาลยันเรศวร 
6. คุณมนตรี  จันทวงศ    มูลนิธิฟนฟูชวีิตและธรรมชาต ิ
7. คุณศยามล ไกยูรวงศ   โครงการสรางเสริมจิตสํานึกนิเวศวทิยา 
8. คุณภารณี  สวัสดิ์รักษ   คณะทํางานประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร 
9. อาจารยสมบัติ  เหสกุล   มูลนิธินโยบายสุขภาวะ 
10. คุณบัณฑูร  เศรษฐศิโรตม   โครงการยุทธศาสตรนโยบายฐานทรัพยากร 
 

• คณะนักวจิัยโครงการ SEA :  ลุมน้ํายม 
11. รศ.ดร.ทววีงศ  ศรีบุรี   สถาบันวิจัยสภาวะแวดลอม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 
12. อาจารยปาริชาต  ศิวะรักษ   นักวิชาการอสิระ 
13. คุณหาญณรงค  เยาวเลิศ   มูลนิธิคุมครองสัตวปาและพรรณพืชแหงประเทศไทย 
      ในพระบรมราชินูปถัมภ 

 

• ผูประเมินโครงการ SEA  
14. ดร.บวร  ประพฤติดี    มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
15. อาจารยอรัญชัย  ชีวานนท   นักวิจัย มหาวทิยาลัยรามคาํแหง 
  

• คณะอนุกรรมการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดลอมเชิงพื้นที ่ คณะกรรมการสิง่แวดลอมแหงชาต ิ
16. คุณสุคนธ  เจียสกุล    สํานักที่ปรึกษา  กรมอนามัย 
17. คุณสุรชัย  คุมสิน    สํานักงานวางแผนทรัพยากรธรรมชาติฯ  สภาพัฒน 
18. คุณสุวลี  รักพาณิชสิริ   ผูอํานวยการกองสิ่งแวดลอมและพลังงาน                                     

      การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
19. คุณชอ  พงศรุงทรัพย   กลุมงานเศรษฐกิจปาไม สํานักวิจัยการจดัการปาไม 

      และผลิตผลปาไม  กรมปาไม 
20. คุณอรพรรณ  พยัคฆาภรณ             สํานักนโยบายและแผนทรพัยากรน้ํา  กรมทรัพยากรน้ํา 
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21. คุณเอกชัย  ภาระนันท   สํานักวิเคราะหผลกระทบสิง่แวดลอม  สํานักงาน  
      นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

 
หนวยงานอสิระ 
 สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (กปร). 

22. คุณนภาพร  ฉิมแกว    เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 7ว 
23. คุณกาญจนา  กําเนิดพันธ   เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 5 
 สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาต ิ

24. คุณสุชัช  ศุภวัฒนาเจริญ   เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 6ว   
      กองนโยบายและวางแผนการวิจัย 

   สํานักงานผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา 

25. คุณพินิจ  ตันติวิญูพงศ   เจาหนาที่สอบสวน 

• สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ
26. คุณวีรวัธน  ธรีประศาธน   สมาชิกสภาทีป่รึกษาฯ  

• สถาบันพระปกเกลา 
27. คุณชัยวชัร  พรหมจิตติพงศ   พนักงานบริหารโครงการวิจัย  สํานักวิจัยและพัฒนา 
 ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร 

28. คุณภาณุวัฒน  ออนเทศ   เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 6 สาํนักสิ่งแวดลอม 
 

สํานักนายกรัฐมนตรี 

 สํานักงานปลดัสํานักนายกรัฐมนตร ี
29. คุณกฤตย  สิงหเหลือง   นิติกร 5 สํานกังานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
 กรมประชาสมัพันธ 

30. คุณสินีนาถ  วิมุกตานนท   สํานักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ 
 สํานักงบประมาณ 

31. คุณดวงตา  ตนัโช    สํานักจัดทํางบประมาณดานเศรษฐกิจ 3 
 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

32. คุณสุมลรัตน  นาคพานิช   นิติกร 4  ฝายกฎหมายทรัพยากรธรรมชาต ิ
 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

33. คุณสุปราณี  จงดีไพศาล   รองผูอํานวยการฝายสวสัดิภาพและสาธารณะ 

   สํานักงานบริหารการแปลงสินทรัพยเปนทุน 

34. คุณศรัณยพงศ  ฟุงเกียรต ิ   เจาหนาที่บรหิารการแปลงสินทรัพยเปนทุน 
35. คุณบริสุทธิณี  กอพลูกลาง   เจาหนาที่บรหิารการแปลงสินทรัพยเปนทุน 
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     สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมและสังคมแหงชาต ิ

36. คุณสมศรี  เหลืองมณีรัตน    เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 9 ชช. 
37. คุณลดาวลัย  คําภา    ผูอํานวยการสํานักวางแผนทรัพยากรธรรมชาติ   

      สิ่งแวดลอมวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี
38. คุณชมพูนุช  ชวงโชต ิ   เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 8ว   
      สํานักวางแผนทรัพยากรธรรมชาติฯ 

39. คุณวรรณา  บุญเจือ    เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 6   
      สํานักพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวติ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

 สํานักงานปลดักระทรวง 
40. คุณกมล  ศักดิ์ประสิทธิ ์   ผูอํานวยการกองนิติการ 
 กรมชลประทาน 

41. คุณบัญญัติ  บุญมา    เจาหนาที่จัดหาที่ดิน 8ว กองกฎหมายและที่ดิน 
42. คุณวศพร  เตชะพีระวนิช   วิศวกรโยธา 7วช 
 กรมประมง 

43. คุณพัชรา  เพชรพิรุณ   นักวิชาการประมง 8ว  กลุมงานวิจัยสิ่งแวดลอม ฯ 
 

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 สํานักปลัดกระทรวง 
44. คุณอัมพันธ  พินธุกนก   ผูอํานวยการสํานักความรวมมือดานทรัพยากรธรรมชาติและ

     สิ่งแวดลอมระหวางประเทศ 
 กรมทรัพยากรน้ํา 

45. คุณธเนศ  ดาวาสุรรณ   นายชางใหญดานระบบการจัดการทรัพยากรน้ํา 
46. คุณสมคิด  ชัยวรานุรักษ   ผูอํานวยการสวนวางแผนและมาตรการ  ศนูยปองกันวิกฤตินํ้า 
47. คุณประยุทธ  ไกรปราบ   วิศวกรโยธา 7วช  สํานักพฒันาแหลงนํ้า 
 กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 

48. คุณรัชนี  เอมะรุจิ    ผูอํานวยการสํานักสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 
49. คุณพรพิมล  วราทร    นักวิชาการสิ่งแวดลอม 7ว  สํานักสงเสริมการมีสวนรวม ฯ 
 กรมทรัพยากรธรณ ี

50. คุณพิทักษ  รัตนจารุรักษ   ผูอํานวยการกองอนุรักษและจัดการทรพัยากรธรณ ี
51. คุณนพคุณ  ธนะเรืองสกุลไทย  เจาหนาที่บรหิารงานทั่วไป 7ว  สํานักบรหิารกลาง 
52. คุณกรกช  โพธิสัตย    เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายฯ 6ว  กลุมพัฒนาระบบบรหิาร 
 กรมควบคุมมลพิษ 

53. คุณสายชล  แสงใหสุข   สํานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย 
54. คุณเพ็ญพร  เพชรศรี   สํานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย 
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55. คุณจิระนันท  เหมพูลเสรฐิ   นักวิชาการสิ่งแวดลอม 7ว  กองแผนงานและประเมินผล 
 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 

56. คุณกฤษณี  อดุลยธนกาญจน  เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 7ว 
57. คุณกาญจนา  เอกบุตร   เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 5 
58. คุณศิริชัย  เอ่ียมละออ   เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 
 กรมทรัพยากรน้ําบาดาล 

59. คุณเพลินพรรณ  เขตตกัน   เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 4  กองแผนงาน 
 กรมอุทยานแหงชาติ  สัตวปา และพันธุพืช 

60. คุณรุงฤดี  หยิบงามเจริญสุข   เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 6ว   
      สํานักแผนงานและสารสนเทศ 
61. คุณนิวตัิ  เจริญนิยม    เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน   
      สํานักแผนงานและสารสนเทศ 
62. คุณสุรวัชร  เปลี่ยนปราณ   นักวิชาการปาไม 7ว สํานกัอนุรักษและจัดการตนนํ้า 
 สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  (สผ.)   

63. คุณนพพร  จรุงเกียรต ิ   เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน  
 องคการจัดการน้ําเสีย 

64. คุณหรรษา  พันธุพิมานมาศ   พนักงานบริหารทั่งไป 7  องคการจัดการน้ําเสีย 
 กรมปาไม 

65. คุณศุภรัตน  สําราญ    นักวิชาการปาไม 8ว  กองแผนงาน 

• ไมทราบสังกดั 
66. คุณอดิสัย  จารุรัตน    ผูอํานวยการสวนเฝาระวังฯ 
67. คุณนฤดี  คณิตจินดา   นักวิชาการสิ่งแวดลอม 8ว 
68. คุณกนกวรรณ  ภิบาลสุข   นักวิชาการสิ่งแวดลอม 6ว 
69. คุณธิดาสวัสดิ ์ เศวตมาสข   เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 5 
 
กระทรวงมหาดไทย 

• สํานักงานปลดักระทรวง 
70. คุณสมพร  ยิ้มเผือก    เจาหนาที่วเิคราะหนโยบายและแผน 6ว สํานักนโยบายและแผน  

 
กระทรวงอุตสาหกรรม 

• กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
71. คุณอรอนงค  ทรงกิตต ิ   สํานักเทคโนโลยีนํ้าและการจัดการมลพิษโรงงาน           

กระทรวงคมนาคม 

 สํานักงานปลดักระทรวง 
72. คุณธนิต  วงศปยนันทกุล   เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน  กองแผนงาน 
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กระทรวงการทองเที่ยวและศึกษา 

 สํานักงานปลดักระทรวง 
73. คุณวันวิสาข  ภาคสุวรรณ   เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 7ว    
      สํานักนโยบายและยทุธศาสตร 

กระทรวงพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 

 สํานักงานปลดักระทรวง 
74. คุณสุลาวัณย  ทัศนานุตริยะ   เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 8ว   
      สํานักนโยบายและยทุธศาสตร 

 
กระทรวงยตุธิรรม 

• สํานักงานปลดักระทรวง 
75. คุณบุรพัฒน  อรรถมานะ   นิติกร 4  สํานกักฎหมาย 

 
กระทรวงการคลัง 

• สํานักงานเศรษฐกิจการคลงั 
76. คุณดวงกมล  คลายคลัง   เศรษฐกร 8ว  
77. คุณสินรัฐ  มงคลโรดม   เศรษฐกร 4 
 
นักวิชาการมหาวิทยาลยั 
78. รศ.ดร.บัญชา  ขวัญยืน   ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวศิวกรรมศาสตร 

      มหาวิทยาลยัมหิดล 
79. อาจารยประภาส  ปนตบแตง   คณะรัฐศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 
80. คุณศุภณัฐ  เฉลิมศุภนิมิต   ผูชวยนักวจัิย คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร 

      มหาวิทยาลยัมหิดล 
81. คุณณัติกาญจน  สูติพันธวหิาร  นักวิจัยอิสระ  คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร 

      มหาวิทยาลยัมหิดล 
82. คุณพรพิมล  คุปตจักร   ผูชวยนักวิจัย  คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร 

      มหาวิทยาลยัมหิดล 
83. ตัวแทน ดร.กัมปนาท  ภักดีกุล  คณะสิ่งแวดลอมและทรพัยากรศาสตร ม.มหิดล  
 
สถาบันวิจัยอิสระ / องคกรพัฒนาเอกชน 
84. คุณเรวดี  ประเสริฐเจริญสขุ   มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
85. คุณฐิติณัฏฐ  ศักรานุกิจ   สถาบันสิ่งแวดลอมไทย 
86. คุณสุมน  สุเมธเชิงปรชัญา   สถาบันสิ่งแวดลอมไทย 
87. คุณรัตพล  พรพิพิธ    สถาบันสิ่งแวดลอมไทย 
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88. คุณปณิตา  ธรีสฤษกุล   สถาบันชุมชนทองถิ่นพัฒนา 
89. คุณอนัญญา  เสนห    มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาสิ่งแวดลอมและพลังงาน 
90. คุณสุพรรณี  นวลนาค   ศูนยอํานวยการบริหารยุทธศาสตรเมืองไทยแข็งแรง 
91. คุณลักษณา  ประสิทธิ์วัฒนเสรี  ศูนยอํานวยการบริหารยุทธศาสตรเมืองไทยแข็งแรง 

 
ภาคเอกชน 
92. คุณไพรัตน  ตังคเศรณ ี   รองเลขาธิการ สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
93. คุณวิราวรรณ  ธารานนท   ผูอํานวยการฝายสํานักกรรมการผูอํานวยการใหญ                    

      บริษทั จัดการน้ําและพัฒนาภาคตะวันออก จํากัด (มหาชน)  
94. คุณสมศักดิ์  ทิพยรัตนพรทว ี  ผูจัดการโรงงาน บริษัททวทีรัพย จังหวดัอางทอง 
 
ภูมิภาค 

• ภาคเหนือ 
95. คุณสุนัน  บวบนา    รักษาการ ผอ.สํานักอนุกรรมการลุมนํ้ายม 
96. คุณดุษิต  ประสิทธเิขต   สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
      จังหวัดพิษณุโลก 
97. คุณเส็ง  ขวัญยืน    ผูใหญบาน  ตาํบลสะเอียบ อําเภอสอง จังหวัดแพร 
98. คุณเชียร บุญชิต    ตําบลสะเอียบ อําเภอสอง จังหวัดแพร 
99. คุณยง  วิไลรตัน    ตําบลสะเอียบ อําเภอสอง จังหวัดแพร 
100. คุณเพียร  บญุทิพย   ตําบลสะเอียบ อําเภอสอง จังหวัดแพร 
101. คุณหลั่น  ทองทา   อนุกรรมการลุมนํ้ายม (จังหวัดพะเยา) 
102. คุณแสงเทียน  จันทา   ตําบลเชียงมวน อําเภอเชียงมวน จังหวัดพะเยา 

• ภาคใต 
103. คุณยดารัตน  มิสา   โรงเรียนบานจิกใต หาดใหญ สงขลา 
104. คุณสุคนธ  ปจฉิมศิริ   โรงเรียนบานจิกใต หาดใหญ สงขลา 
105. คุณสักศิริ  โตเอ่ียม   โรงเรียนพะพง  จังหวัดสงขลา 
106. คุณสุริยา  ยีขนุ    นายกเทศมนตรีเทศบาล ตาํบลพะพง จังหวัดสงขลา 
107. คุณสันติ  จันทโน   รองนายกเทศมนตรีเทศบาล ตําบลพะพง จังหวัดสงขลา 
108. คุณกอเสม  ดาอี    รองนายกเทศมนตรีเทศบาล ตําบลปริก จังหวัดสงขลา 
109. คุณสมศักดิ์  หัทยานนท   ปลัดเทศบาล ตําบลปริก จังหวัดสงขลา 
110. คุณฐิติพงศ  กําเนิดดี   เครือขายเมืองนาอยู จังหวัดสงขลา   

•    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
111. คุณไชยา  หาพันธุ     โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดรอยเอ็ด 
112. คุณคมสันต  ขันบตุร   ปลัด องคการบริหารสวนตาํบลเมืองบวั  อําเภอเกษตรวิสัย  

     จังหวัดรอยเอ็ด  
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113. คุณมังกร  แกวพัฒน   ผูอํานวยการโรงเรียนบานทาเกษตม จังหวัดสระแกว 
114. คุณโกศล  จันทวงษ   ผูอํานวยการโรงเรียนบานกโิลสาม จังหวัดสระแกว 
115. คุณสะอาด  รวมจิตร   ผูอํานวยการโรงเรียนบานแกงสีเสียด จังหวัดสระแกว 

• ภาคตะวันออก 
116. คุณอัญชลี  สารสุวรรณ     ผูอํานวยการโรงเรียนวัดเกาะลอย จังหวัดระยอง 
117. คุณนาฏยา  ดีนาน    กลุมขยะชุมชนบานจํารุง จังหวัดระยอง 
118. คุณชาติชาย  เหลืองเจริญ  ผูใหญบานชุมชนบานจรุง จังหวัดระยอง 
119. คุณนพรัตน  เหลืองเจริญ  ชุมชนบานจรงุ จังหวัดระยอง 

• ภาคกลาง 
120. คุณธีรารัตน  ทองงามดี   โรงเรียนบางระกําวิทยศึกษา จังหวัดพิษณุโลก 
121. คุณวรางรัตน  อริยะวรรณ  โรงเรียนบางระกําวิทยศึกษา จังหวัดพิษณุโลก 
122. คุณสุรีย  สงบภัย   โรงเรียนบอวทิยบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก 
123. คุณลัดดา  อัศวเดช   โรงเรียนบอวทิยบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก 
 
สื่อมวลชน 
124. คุณมุทิตา  เชือ้ชั่ง   ประชาไท ออนไลน 
125. คุณยงยุทธ  คงเกษม   ไทยโพสต 
 
คณะทํางาน 
126. คุณจรัสพร  รักษาแกว   โครงการยุทธศาสตรนโยบายฐานทรัพยากร 
127. คุณชนิศา  กลอมทอง   โครงการยุทธศาสตรนโยบายฐานทรัพยากร 
128. คุณนภพาพร  ยกชม   มูลนิธินโยบายสุขภาวะ 

129. คุณปรียาภรณ  เชวงชินวงศ  มูลนิธินโยบายสุขภาวะ 

130. คุณวัชชยา  เกยีรติกองมณ ี  มูลนิธินโยบายสุขภาวะ 
131. คุณดวงเดือน  อภิชิตพงศพันธ  มูลนิธินโยบายสุขภาวะ 
132. คุณทรงภรณ  ภิระบรรณ  มูลนิธินโยบายสุขภาวะ 
133. คุณวรรณวรางค  สิริวรนาค  มูลนิธินโยบายสุขภาวะ 
134. คุณทัศนีย  เครือคง   มูลนิธินโยบายสุขภาวะ 
  

****************************** 



 
 
 
 
 
 

ภาคผนวกที่ 5 
 

แบบสัมภาษณความคิดเห็น 
เกี่ยวกับการจัดการลุมน้าํยม 
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แบบสัมภาษณความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการลุมนํ้ายม 
(สําหรับผูมีสวนไดเสียในพื้นท่ีลุมนํ้ายมตอนบน) 

 
สวนที่ 1 – ขอมูลผูใหสัมภาษณ  
สวนที่ 2 – ขอมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาสําคัญของลุมน้ํายม   
สวนที่ 3 – ความคิดเห็นเกี่ยวกับวัตถุประสงคสําคัญที่ควรใชกําหนดแนวทางการจัดการลุมน้ํายม  
สวนที่ 4 – ความคิดเห็นเกี่ยวกับทางเลือกการจัดการลุมน้ํายม   

 

 
สวนที่ 1 – ขอมูลผูใหสัมภาษณ  

ชื่อ-สกุล …………………………………………………………………………………………………………... 
ตําแหนง …………………………………………………………………………………………………………… 
สังกัด ………………………………………………………………………………………………………………. 
ท่ีอยู ……………………………………………………………………………………………………………… 
เบอรติดตอ ………………………………………………………………………………………………………. 
 
บทบาทเกี่ยวกับการจัดการลุมนํ้ายม ........…………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
_________________________________________________________________________________ 

 
สวนที่ 2 – ขอมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาสําคัญของลุมนํ้ายม  

 
2.1   ถาปญหาของลุมนํ้ายมมี 10 สวน  กรุณาแจงน้ําหนักความสําคัญของปญหาของลุมนํ้ายม  
 
น้ําทวม  ….. สวน   ระบุพ้ืนที่ ………………………………………........................... 
น้ําแลง  ….. สวน   ระบุพ้ืนที่ ………………………………………........................... 
ปญหาอื่น ….. สวน   ระบุปญหาและพื้นที่ …..………………………........................... 
รวม         10     สวน 
 
2.2   ทานคิดวาอะไรคือสาเหตุสําคัญของนํ้าทวม  (เรียงตามลําดับความสําคัญ)  ขอขอมูลท่ี

เกี่ยวของ (ถามี) 
 

 ลักษณะทางอุทกวิทยา   ธรรมชาติของพ้ืนที่บางแหงเปนแองกระทะ   
 การใชพ้ืนที่ไมเหมาะสม   
 การรุกลํ้าทางระบายน้ําสาธารณะ  ถนนปดกั้นทางระบายน้ําธรรมชาติ 

� ปาซับน้ําถูกทําลาย  ปาชุมน้ําถูกเปล่ียนสภาพ 
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2.3   ทานคิดวาอะไรคือผลกระทบสําคัญของนํ้าทวม  และใครคือผูรับผลกระทบดังกลาว (เรียง

ตามลําดับความสําคัญ)    ขอขอมูลท่ีเกี่ยวของ (ถามี) 
 
 ผลกระทบ   ลักษณะผลกระทบและผูรับผลกระทบสําคัญ  
 

 ผลผลิตการเกษตร   ………………………………………………………… 
     ………………………………………………………… 

 เศรษฐกิจภาคเมือง  ………………………………………………………… 
     ………………………………………………………… 

 อุตสาหกรรม   ………………………………………………………… 
     ………………………………………………………… 

 สุขภาพ คุณภาพชีวิต  ………………………………………………………… 
     ………………………………………………………… 
 
2.4   ทานคิดวาอะไรคือสาเหตุสําคัญของนํ้าแลง  (เรียงตามลําดับความสาํคัญ)  ขอขอมูลท่ี

เกี่ยวของ (ถามี) 
 

 ปาตนน้ําถูกทําลาย 
 น้ําถูกดึงไปใชในการเกษตรมากขึ้นในชวงตนน้ํา 
 เมืองขยายตัว   

� อุตสาหกรรมขยายตัว 
 
2.5   ทานคิดวาอะไรคือผลกระทบสําคัญของนํ้าแลง  และใครคือผูรับผลกระทบดังกลาว (เรียง

ตามลําดับความสําคัญ)   ขอขอมูลท่ีเกี่ยวของ (ถามี) 
 
 ผลกระทบ   ลักษณะผลกระทบและผูรับผลกระทบสําคัญ  
 

 ผลผลิตการเกษตร   ………………………………………………………… 
     ………………………………………………………… 

 การอุปโภคบริโภคน้ําในเมือง ………………………………………………………… 
     ………………………………………………………… 

 การอุปโภคบริโภคน้ําในชนบท ………………………………………………………… 
     ………………………………………………………… 

 อุตสาหกรรม   ………………………………………………………… 
     ………………………………………………………… 

 ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม  …………………………………………………………   
     ………………………………………………………… 
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สวนท่ี 3 – ความคิดเห็นเกี่ยวกับวัตถุประสงคสําคัญท่ีควรใชกําหนดแนวทางการจัดการลุมนํ้ายม   

 
3.   ทานคิดวาอะไรเปนหลักเกณฑ/วัตถุประสงคสําคัญท่ีควรนํามาใชในการกําหนดแนวทางการ

จัดการลุมนํ้ายม   กรุณาเลือก 5 ขอโดยเลือกใหครบทุกกลุม  และเรียงลําดับขอท่ีทานเลือก
ดวย 

 
กลุมเศรษฐกิจ: 

 ลดความสูญเสียผลิตผลทางเกษตร 
 เพ่ิมพ้ืนที่เพาะปลูก 
 ปองกันน้ําทวมเขตเศรษฐกิจภาคเมือง 
 รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

กลุมสังคม: 
 ประชาชนในพื้นที่ตางๆ มีความสามารถในการบริหารจัดการน้ําไดเองมากขึ้น 
 คนเมืองและชนบทมีน้ําอุปโภคบริโภคเพียงพอตลอดป 
 มีการจัดสรรน้ําอยางเปนธรรม (เกษตร-เมือง-อุตสาหกรรม) 
 ประชาชนในเมืองและชนบทมีความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตดีขึ้น   

กลุมสิ่งแวดลอม: 
 ใชพ้ืนที่ใหเหมาะสมตามศักยภาพทางสิ่งแวดลอม 
 รักษาและฟนฟูปาตนน้ํา 
 รักษาและฟนฟูพ้ืนที่ชุมน้ํา 
 ไมผันน้ําขามลุมน้ําโดยไมจําเปน 
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สวนที่ 4 – ขอมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับทางเลือกการจัดการลุมนํ้ายม 
 

พื้นท่ี ทางเลือกการจัดการปญหาน้ําทวม ทางเลือกการจัดการปญหาน้ําแลง 

ลุมนํ้ายม
ตอนบน 

1) ผันนํ้าลงเขื่อนสิริกิต์ิ 
- ผันน้ําจากแมน้ํายมบริเวณทายจุดบรรจบ
ลําน้ํางาวในชวงฤดูฝน 
- อัตราผันน้ําสูงสุด 35 ลูกบาศกเมตรตอ
วินาที 
หรือประมาณ 400 ลานลูกบาศกเมตรตอ/ป 
(6 เดือน) 
 
2) ปรับปรุงระบบระบายน้ํา 
- ปรับปรุงขุดลอกแมน้ํายมจาก อําเภอเมือง 
จังหวัดสุโขทัย – อําเภอบางระกํา, ปรับปรุง
ลําน้ํายมสายเกา ฯลฯ  
- ลดปริมาณน้ําหลากใน แมน้ํายม กอนไหล
ผานตัวเมืองสุโขทัยไดในอัตรา 400 
ลูกบาศกเมตรตอวินาที ลดระดับน้ําที่ตัว
เมืองสุโขทัย กรณีป 2538 ได 0.30 เมตร 
 
3) เข่ือนแกงเสือเตน 
- ความจุ  1,175 ลานลูกบาศกเมตร 

1) พัฒนาแหลงนํ้าขนาดกลาง 
- อางเก็บน้ําขนาดกลาง ฝาย และระบบสง
น้ํา 26 แหง ปรมิาณน้ําเก็บกักรวมกัน 
307.22 ลูกบาศกเมตร พ้ืนที่รับประโยชน
รวม 323,670 ไร 
- อางเก็บน้ําขนาดกลางพรอมระบบสงน้ํา 
32 โครงการ ปรมิาณน้ําเก็บกักรวมกัน 
323.01 ลานลูกบาศกเมตร พ้ืนที่รับ
ประโยชนรวม 88,110 ไร 
 
2) เข่ือนแกงเสือเตน 
- ความจุ  1,175 ลานลูกบาศกเมตร 
- บรรเทาอุทกภัยที่ตัวเมืองจังหวัดแพร(Tr 
25 ป)และจังหวัดสุโขทัย (Tr 2 ป) โดยลด
ระดับน้ําทวมที่เคยเกิดในป 2538 (Tr 50 ป) 
2.40 เมตรและ 0.34 เมตร  ตามลําดับ 

ลุมนํ้ายม
ตอนกลาง 

1) เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ํา (เชน 
ขุดลอกยมเกา) 
- ปรับปรุงขุดลอกแมน้ํายมจาก อําเภอเมือง 
จังหวัดสุโขทัย – อําเภอบางระกํา, ปรับปรุง
ลําน้ํายมสายเกา ฯลฯ  
- ลดปริมาณน้ําหลากใน แมน้ํายม กอนไหล
ผานตัวเมืองสุโขทัยไดในอัตรา 400 
ลูกบาศกเมตรตอวินาที ลดระดับน้ําที่ตัว
เมืองสุโขทัย กรณีป 2538 ได 0.30 เมตร 
 
2) ชะลอน้ําในพื้นท่ีแกมลิงธรรมชาติ  
- ปรับปรุงพ้ืนที่ลุมน้ําหรือหนองน้ํา
ธรรมชาติ ชวยบรรเทาน้ําทวมไดบางสวน 
สามารถเก็บน้ําและนําน้ํามาใชสําหรับทํา
การเกษตรในพื้นที่บริเวณรอบแกมลิงในฤดู
แลว 
 

1) พัฒนาแหลงนํ้าขนาดกลาง เชน 
โครงการทะเลหลวง 
- อางเก็บน้ําขนาดกลาง ฝาย และระบบสง
น้ํา 26 แหง ปรมิาณน้ําเก็บกักรวมกัน 
307.22 ลูกบาศกเมตร พ้ืนที่รับประโยชน
รวม 323,670 ไร 
- อางเก็บน้ําขนาดกลางพรอมระบบสงน้ํา 
32 โครงการ ปรมิาณน้ําเก็บกักรวมกัน 
323.01 ลานลูกบาศกเมตร พ้ืนที่รับ
ประโยชนรวม 88,110 ไร 
2) ใชนํ้าในพื้นท่ีแกมลิงธรรมชาติ 
- ปรับปรุงพ้ืนที่ลุมน้ําหรือหนองน้ํา
ธรรมชาติ ชวยบรรเทาน้ําทวมไดบางสวน 
สามารถเก็บน้ําและนําน้ํามาใชสําหรับทํา
การเกษตรในพื้นที่บริเวณรอบแกมลิงในฤดู
แลว 
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4.    ทานคิดวาทางเลือกการจัดการปญหาน้ําทวมตอไปน้ีจะมีผลตอหลักเกณฑ/วัตถุประสงคสําคัญ
การจัดการลุมนํ้ายมอยางไร    

 ใชเคร่ืองหมาย + แสดงผลกระทบที่ดี, ++ ผลกระทบที่ดีมาก,   
           –  แสดงผลกระทบทางลบ, และ - - เพื่อแสดงผลกระทบทางลบมาก  
           ๐  แสดงการไมสงผลทางใดทางหนึ่ง   และกรุณาอธิบายเหตุผลประกอบ   
 หมายเหตุ -  ตอบเฉพาะหลักเกณฑ/วัตถุประสงค 5 ขอท่ีทานเลือกในขอ 3 

ทางเลือกการแกปญหานํ้าทวม-นํ้าแลงในลุมนํ้ายมตอนบน 
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ทางเลือกการแกปญหานํ้าทวม ทางเลือกการแกปญหานํ้าแลง วัตถุประสงค 

ผันนํ้าลงเขื่อน
สิริกิต์ิ 

ปรับปรุงระบบ
ระบายน้ํา 

เข่ือนแกง
เสือเตน 

พัฒนาแหลง
นํ้าขนาดกลาง 

เข่ือนแกงเสือ
เตน 

ลดความสูญเสียผลิตผลทาง
เกษตร 

     

เพิ่มพื้นท่ีเพาะปลูก 
 

     

ปองกันนํ้าทวมเขตเศรษฐกิจ
ภาคเมือง 

     

รองรับการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ 

     

ประชาชนในพื้นท่ีตางๆ มี
ความสามารถในการบริหาร
จัดการนํ้าไดเองมากขึ้น 

     

คนเมืองและชนบทมีนํ้า
อุปโภคบริโภคเพียงพอตลอด
ป 

     

มีการจัดสรรน้ําอยางเปน
ธรรม (เกษตร-เมือง-
อุตสาหกรรมตามลําดับ) 

     

ประชาชนในเมืองและชนบท
มีความปลอดภัยและ
คุณภาพชีวิตดีข้ึน   

     

ใชพื้นท่ีใหเหมาะสมตาม
ศักยภาพทางสิ่งแวดลอม 

     

รักษาและฟนฟูปาตนนํ้า 
 

     

รักษาและฟนฟูพื้นท่ีชุมนํ้า 
 

     

ไมผันนํ้าขามลุมนํ้าโดยไม
จําเปน 
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แบบสัมภาษณความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการลุมนํ้ายม  
(สําหรับผูมีสวนไดเสียในพื้นท่ีลุมนํ้ายมตอนกลาง-ลาง) 

 
สวนที่ 1 – ขอมูลผูใหสัมภาษณ  
สวนที่ 2 – ขอมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาสําคัญของลุมน้ํายม   
สวนที่ 3 – ความคิดเห็นเกี่ยวกับวัตถุประสงคสําคัญที่ควรใชกําหนดแนวทางการจัดการลุมน้ํายม  
สวนที่ 4 – ความคิดเห็นเกี่ยวกับทางเลือกการจัดการลุมน้ํายม   

 

 
สวนที่ 1 – ขอมูลผูใหสัมภาษณ  

ชื่อ-สกุล …………………………………………………………………………………………………………... 
ตําแหนง …………………………………………………………………………………………………………… 
สังกัด ………………………………………………………………………………………………………………. 
ท่ีอยู ……………………………………………………………………………………………………………… 
เบอรติดตอ ………………………………………………………………………………………………………. 
 
บทบาทเกี่ยวกับการจัดการลุมนํ้ายม ........…………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
_________________________________________________________________________________ 

 
สวนที่ 2 – ขอมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาสําคัญของลุมนํ้ายม  

 
2.1   ถาปญหาของลุมนํ้ายมมี 10 สวน  กรุณาแจงน้ําหนักความสําคัญของปญหาของลุมนํ้ายม  
 
น้ําทวม  ….. สวน   ระบุพ้ืนที่ ………………………………………........................... 
น้ําแลง  ….. สวน   ระบุพ้ืนที่ ………………………………………........................... 
ปญหาอื่น ….. สวน   ระบุปญหาและพื้นที่ …..………………………........................... 
รวม         10     สวน 
 
2.2   ทานคิดวาอะไรคือสาเหตุสําคัญของนํ้าทวม  (เรียงตามลําดับความสําคัญ)  ขอขอมูลท่ี

เกี่ยวของ (ถามี) 
 

 ลักษณะทางอุทกวิทยา   ธรรมชาติของพ้ืนที่บางแหงเปนแองกระทะ   
 การใชพ้ืนที่ไมเหมาะสม   
 การรุกลํ้าทางระบายน้ําสาธารณะ  ถนนปดกั้นทางระบายน้ําธรรมชาติ 

� ปาซับน้ําถูกทําลาย  ปาชุมน้ําถูกเปล่ียนสภาพ 
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2.3   ทานคิดวาอะไรคือผลกระทบสําคัญของนํ้าทวม  และใครคือผูรับผลกระทบดังกลาว (เรียง

ตามลําดับความสําคัญ)    ขอขอมูลท่ีเกี่ยวของ (ถามี) 
 
 ผลกระทบ   ลักษณะผลกระทบและผูรับผลกระทบสําคัญ  
 

 ผลผลิตการเกษตร   ………………………………………………………… 
     ………………………………………………………… 

 เศรษฐกิจภาคเมือง  ………………………………………………………… 
     ………………………………………………………… 

 อุตสาหกรรม   ………………………………………………………… 
     ………………………………………………………… 

 สุขภาพ คุณภาพชีวิต  ………………………………………………………… 
     ………………………………………………………… 
 
2.4   ทานคิดวาอะไรคือสาเหตุสําคัญของนํ้าแลง  (เรียงตามลําดับความสาํคัญ)  ขอขอมูลท่ี

เกี่ยวของ (ถามี) 
 

 ปาตนน้ําถูกทําลาย 
 น้ําถูกดึงไปใชในการเกษตรมากขึ้นในชวงตนน้ํา 
 เมืองขยายตัว   

� อุตสาหกรรมขยายตัว 
 
2.5   ทานคิดวาอะไรคือผลกระทบสําคัญของนํ้าแลง  และใครคือผูรับผลกระทบดังกลาว (เรียง

ตามลําดับความสําคัญ)   ขอขอมูลท่ีเกี่ยวของ (ถามี) 
 
 ผลกระทบ   ลักษณะผลกระทบและผูรับผลกระทบสําคัญ  
 

 ผลผลิตการเกษตร   ………………………………………………………… 
     ………………………………………………………… 

 การอุปโภคบริโภคน้ําในเมือง ………………………………………………………… 
     ………………………………………………………… 

 การอุปโภคบริโภคน้ําในชนบท ………………………………………………………… 
     ………………………………………………………… 

 อุตสาหกรรม   ………………………………………………………… 
     ………………………………………………………… 

 ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม  …………………………………………………………   
     ………………………………………………………… 
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สวนท่ี 3 – ความคิดเห็นเกี่ยวกับวัตถุประสงคสําคัญท่ีควรใชกําหนดแนวทางการจัดการลุมนํ้ายม   

 
3.   ทานคิดวาอะไรเปนหลักเกณฑ/วัตถุประสงคสําคัญท่ีควรนํามาใชในการกําหนดแนวทางการ

จัดการลุมนํ้ายม   กรุณาเลือก 5 ขอโดยเลือกใหครบทุกกลุม  และเรียงลําดับขอท่ีทานเลือก
ดวย 

 
กลุมเศรษฐกิจ: 

 ลดความสูญเสียผลิตผลทางเกษตร 
 เพ่ิมพ้ืนที่เพาะปลูก 
 ปองกันน้ําทวมเขตเศรษฐกิจภาคเมือง 
 รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

กลุมสังคม: 
 ประชาชนในพื้นที่ตางๆ มีความสามารถในการบริหารจัดการน้ําไดเองมากขึ้น 
 คนเมืองและชนบทมีน้ําอุปโภคบริโภคเพียงพอตลอดป 
 มีการจัดสรรน้ําอยางเปนธรรม (เกษตร-เมือง-อุตสาหกรรม) 
 ประชาชนในเมืองและชนบทมีความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตดีขึ้น   

กลุมสิ่งแวดลอม: 
 ใชพ้ืนที่ใหเหมาะสมตามศักยภาพทางสิ่งแวดลอม 
 รักษาและฟนฟูปาตนน้ํา 
 รักษาและฟนฟูพ้ืนที่ชุมน้ํา 
 ไมผันน้ําขามลุมน้ําโดยไมจําเปน 
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สวนที่ 4 – ขอมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับทางเลือกการจัดการลุมนํ้ายม 
 

พื้นท่ี ทางเลือกการจัดการปญหาน้ําทวม ทางเลือกการจัดการปญหาน้ําแลง 

ลุมนํ้ายม
ตอนบน 

1) ผันนํ้าลงเขื่อนสิริกิต์ิ 
- ผันน้ําจากแมน้ํายมบริเวณทายจุดบรรจบ
ลําน้ํางาวในชวงฤดูฝน 
- อัตราผันน้ําสูงสุด 35 ลูกบาศกเมตรตอ
วินาที 
หรือประมาณ 400 ลาน ลบ.ม./ป (6 เดือน) 
 
2) ปรับปรุงระบบระบายน้ํา 
- ปรับปรุงขุดลอกแมน้ํายมจาก อ.เมือง จ.
สุโขทัย – อ.บางระกํา, ปรับปรุงลําน้ํายม
สายเกา ฯลฯ  
- ลดปริมาณน้ําหลากใน น.ยม กอนไหล
ผานตัวเมืองสุโขทัยไดในอัตรา 400 ลบ.ม/
วินาที ลดระดับน้ําที่ตัวเมืองสุโขทัย กรณีป 
2538 ได 0.30 เมตร 
 
3) เข่ือนแกงเสือเตน 
- ความจุ  1,175 ลาน ลบ.ม. 

1) พัฒนาแหลงนํ้าขนาดกลาง 
- อางเก็บน้ําขนาดกลาง ฝาย และระบบสง
น้ํา 26 แหง ปรมิาณน้ําเก็บกักรวมกัน 
307.22 ลบ.ม. พ้ืนที่รับประโยชนรวม 
323,670 ไร 
- อางเก็บน้ําขนาดกลางพรอมระบบสงน้ํา 
32 โครงการ ปรมิาณน้ําเก็บกักรวมกัน 
323.01 ลาน ลบ.ม. พ้ืนที่รับประโยชนรวม 
88,110 ไร 
 
2) เข่ือนแกงเสือเตน 
- ความจุ  1,175 ลาน ลบ.ม. 
- บรรเทาอุทกภัยที่ตัวเมืองจังหวัด แพร(Tr 
25 ป)และสุโขทัย (Tr 2 ป) โดยลดระดับน้ํา
ทวมที่เคยเกิดในป 2538 (Tr 50 ป) 2.40 ม.
และ 0.34 ม.  ตามลําดับ 

ลุมนํ้ายม
ตอนกลาง-ลาง 

1) เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ํา (เชน 
ขุดลอกยมเกา) 
- ปรับปรุงขุดลอกแมน้ํายมจาก อ.เมือง จ.
สุโขทัย – อ.บางระกํา, ปรับปรุงลําน้ํายม
สายเกา ฯลฯ  
- ลดปริมาณน้ําหลากใน น.ยม กอนไหล
ผานตัวเมืองสุโขทัยไดในอัตรา 400 ลบ.ม/
วินาที ลดระดับน้ําที่ตัวเมืองสุโขทัย กรณีป 
2538 ได 0.30 เมตร 
 
2) ชะลอน้ําในพื้นท่ีแกมลิงธรรมชาติ  
- ปรับปรุงพ้ืนที่ลุมน้ําหรือหนองน้ํา
ธรรมชาติ ชวยบรรเทาน้ําทวมไดบางสวน 
สามารถเก็บน้ําและนําน้ํามาใชสําหรับทํา
การเกษตรในพื้นที่บริเวณรอบแกมลิงในฤดู
แลว 
 
 

1) พัฒนาแหลงนํ้าขนาดกลาง เชน 
โครงการทะเลหลวง 
- อางเก็บน้ําขนาดกลาง ฝาย และระบบสง
น้ํา 26 แหง ปรมิาณน้ําเก็บกักรวมกัน 
307.22 ลบ.ม. พ้ืนที่รับประโยชนรวม 
323,670 ไร 
- อางเก็บน้ําขนาดกลางพรอมระบบสงน้ํา 
32 โครงการ ปรมิาณน้ําเก็บกักรวมกัน 
323.01 ลาน ลบ.ม. พ้ืนที่รับประโยชนรวม 
88,110 ไร 
 
2) ใชนํ้าในพื้นท่ีแกมลิงธรรมชาติ 
- ปรับปรุงพ้ืนที่ลุมน้ําหรือหนองน้ํา
ธรรมชาติ ชวยบรรเทาน้ําทวมไดบางสวน 
สามารถเก็บน้ําและนําน้ํามาใชสําหรับทํา
การเกษตรในพื้นที่บริเวณรอบแกมลิงในฤดู
แลว 
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4.    ทานคิดวาทางเลือกการจัดการปญหาน้ําทวมตอไปน้ีจะมีผลตอหลักเกณฑ/วัตถุประสงคสําคัญ
การจัดการลุมนํ้ายมอยางไร    

 ใชเคร่ืองหมาย + แสดงผลกระทบที่ดี, ++ ผลกระทบที่ดีมาก,   
           –  แสดงผลกระทบทางลบ, และ - - เพื่อแสดงผลกระทบทางลบมาก  
           ๐  แสดงการไมสงผลทางใดทางหนึ่ง   และกรุณาอธิบายเหตุผลประกอบ   
 หมายเหตุ -  ตอบเฉพาะหลักเกณฑ/วัตถุประสงค 5 ขอท่ีทานเลือกในขอ 3 

ทางเลือกการแกปญหานํ้าทวม-นํ้าแลงในลุมนํ้ายมตอนกลาง-ลาง 
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ทางเลือกการแกปญหา 
นํ้าทวม 

ทางเลือกการแกปญหา 
นํ้าแลง 

วัตถุประสงค 

เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การระบายน้ํา 

ชะลอน้ําใน
พื้นท่ีแกมลิง
ธรรมชาติ 

พัฒนาแหลง
นํ้าขนาดกลาง 

ใชนํ้าในพื้นท่ี
แกงลิง

ธรรมชาติ 

ลดความสูญเสียผลิตผลทาง
เกษตร 

    

เพิ่มพื้นท่ีเพาะปลูก 
 

    

ปองกันนํ้าทวมเขตเศรษฐกิจ
ภาคเมือง 

    

รองรับการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ 

    

ประชาชนในพื้นท่ีตางๆ มี
ความสามารถในการบริหาร
จัดการนํ้าไดเองมากขึ้น 

    

คนเมืองและชนบทมีนํ้า
อุปโภคบริโภคเพียงพอตลอด
ป 

    

มีการจัดสรรน้ําอยางเปน
ธรรม (เกษตร-เมือง-
อุตสาหกรรม) 

    

ประชาชนในเมืองและชนบท
มีความปลอดภัยและ
คุณภาพชีวิตดีข้ึน   

    

ใชพื้นท่ีใหเหมาะสมตาม
ศักยภาพทางสิ่งแวดลอม 

    

รักษาและฟนฟูปาตนนํ้า 
 

    

รักษาและฟนฟูพื้นท่ีชุมนํ้า 
 

    

ไมผันนํ้าขามลุมนํ้าโดยไม
จําเปน 

    



 
 

ภาคผนวกที่ 6 
 
 
 

ผลการสัมภาษณผูมีสวนไดสวนเสีย 
ในพื้นที่ลุมน้ํายมตอนบน 

 
 
 
 

 โดย 
 

รศ.พัฒนา  ราชวงศและคณะ 



 1

ผลการสัมภาษณผูมีสวนไดเสียในพื้นที่ลุมน้ํายมตอนบน ลุมน้ํายม
ตอนกลาง และลุมน้ํายมตอนลางในชวงเดือนธันวาคม 2548 - เดือน
มกราคม 2549 

รศ. พัฒนา ราชวงศ และคณะ 

สวนที่ 1 ความคิดเห็นเก่ียวกับปญหาสาํคัญของลุมน้ํายม 

ความสําคัญของปญหา 

ในพ้ืนที่ลุมนํ้ายมตอนกลาง (จังหวัดสุโขทัย) มีผูตอบแบบสัมภาษณทั้งหมด 40 คน สวน
ใหญแลวเห็นวาปญหาที่สําคัญของลุมนํ้ายมคือ ปญหาน้ําแลงโดยเฉลี่ยแลวมีระดับคะแนนเทากับ
รอยละ 5.23 สําหรับปญหาน้ําทวมนั้นมีระดับคะแนนเฉลี่ยเทากับรอยละ 3.85 และรอยละ 0.93 
เปนระดับคะแนนเฉลี่ยของปญหาอ่ืนๆ เชน การบุกรุกพื้นที่แหลงน้ํา การสรางสิ่งกีดขวางทางน้ํา 
ปญหาระบบนิเวศ ปญหาการแยงกันใชนํ้า ปญหาไมมีที่กักเก็บนํ้า ปญหาคุณภาพน้ํา เปนตน 
สําหรับพ้ืนที่ที่ประสบปญหาน้ําทวม ไดแก อําเภอสวรรคโลก อําเภอศรีสําโรง อําเภอเมือง ชุมชน
บริเวณริมแมนํ้ายม และพ้ืนที่ทีประสบปญหาน้ําแลง ไดแก อําเภอบานดานลานหอย อําเภอ
สวรรคโลก อําเภอศรีสําโรง  

ขณะที่พ้ืนที่ลุมนํ้ายมตอนบน (จังหวัดแพร) จํานวนผูตอบแบบสัมภาษณทั้งหมด 34 คน  
สวนใหญแลวเห็นวาปญหาที่สําคัญของลุมนํ้ายมคือ ปญหานํ้าแลงโดยเฉลี่ยแลวมีระดับคะแนน
เทากับรอยละ 5.29 สําหรับปญหาน้ําทวมน้ันมีระดับคะแนนเฉลี่ยเทากับรอยละ 3.62 และ รอยละ 
1.15 เปนระดับคะแนนเฉลี่ยของปญหาอ่ืนๆ เชน การบุกรุกพื้นที่แหลงนํ้า การสรางสิ่งกีด
ขวางทางน้ํา ปญหาระบบนิเวศ ปญหาการแยงกันใชนํ้า ปญหาไมมีที่กักเก็บนํ้า ปญหาคุณภาพน้ํา 
เปนตน สําหรับปญหาน้ําทวมสวนใหญแลวจะเกิดขึ้นกับกับอําเภอเมือง อําเภอสูงเมน อําเภอเดน
ชัย อําเภอหนองมวงไข ในชวงเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม และปญหานํ้าแลงจะเกิดขึ้นทุก
อําเภอในจังหวัดแพร ในชวงเดือนมกราคมถึงเดือนกรกฎาคม  

ตารางที่ 1 ความสําคัญของปญหาเกี่ยวกับน้ํา 

 จังหวัดสุโขทยั จังหวัดแพร 

จํานวนผูตอบ(คน) 40 34 
ปญหาน้ําแลง(รอยละ) 5.23 5.29 
ปญหาน้ําทวม(รอยละ) 3.85 3.62 
ปญหาอ่ืน ๆ(รอยละ) 0.93 1.15 
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ปญหาน้ําทวม 

ในพ้ืนที่ลุมนํ้ายมตอนกลาง มีความคิดเห็นวา สาเหตุของปญหาน้ําทวมที่สําคัญเปน
อันดับที่ 1 คือ ปาซับนํ้าถูกทําลาย คิดเปนรอยละ 28.5 อันดับ 2 คือ ลักษณะทางอุทกวิทยา คิด
เปนรอยละ 27.75 อันดับ 3 คือ การรุกล้ําทางระบายน้ํา คิดเปนรอยละ 26.75 และอันดับที่ 4 คือ 
การใชพ้ืนที่ไมเหมาะ คิดเปนรอยละ 17  

ขณะที่พ้ืนที่ลุมนํ้ายมตอนบน มีความเห็นวา สาเหตุของปญหาน้ําทวมที่สําคัญเปนอันดับ
ที่ 1 คือ ลักษณะทางอุทกวิทยา คิดเปนรอยละ 30.67 อันดับที่ 2  คือ การรุกล้ําทางระบายน้ํา
สาธารณะ ถนนปดกั้นทางระบายน้ําธรรมชาติ คิดเปนรอยละ 25 อันดับที่ 3  คือ ปาซับนํ้าถูก
ทําลาย ปาชุมนํ้าเปลี่ยนสภาพ คิดเปนรอยละ 23.33 และอันดับ 4 การใชพ้ืนที่ไมเหมาะสม คิด
เปนรอยละ 21 

ตารางที่ 2 เหตุแหงปญหาน้ําทวม (รอยละ) 

 จังหวัดสุโขทยั จังหวัดแพร 

จํานวนผูตอบ(คน) 40 34 
ปาซับนํ้าถูกทาํลาย(รอยละ) 28.50 23.33 
ลักษณะทางอุทกวิทยา(รอยละ) 27.75 30.87 
การรุกล้ําทางระบายน้ํา(รอยละ) 26.75 25.00 
การใชพ้ืนที่ไมเหมาะสม(รอยละ) 17.00 21.00 
 

ในพ้ืนที่ลุมนํ้ายมตอนกลาง ผูตอบแบบสัมภาษณเห็นวา ผลกระทบที่สําคัญของน้ําทวม
อันดับที่ 1 คือ กอใหเกิดความเสียหายแกผลผลิตทางการเกษตร คิดเปนรอยละ 37 อันดับที่ 2 คือ 
เกิดผลกระทบตอสุขภาพและคุณภาพชีวิต คือ ไมสามารถเดินทางไปไหนมาไหนไดสะดวก คิด
เปนรอยละ 26.25 อันดับ 3 คือ เกิดผลกระทบตอเศรษฐกิจภาคเมือง ถาน้ําทวมนานๆ ก็มีผลให
รานคาในเมืองขายของไมได คิดเปนรอยละ 26 และอันดับสุดทายคือ เกิดผลกระทบตอ
อุตสาหกรรม คิดเปนรอยละ 10.75 

 ลักษณะของผลกระทบที่สําคัญของปญหานํ้าทวมในพื้นที่ลุมนํ้ายมตอนกลาง คือ  1) 
ผลผลิตทางการเกษตรไดรับความเสียหาย ราคาพืชผลตกต่ํา ผูที่ไดรับผลกระทบสวนใหญแลว
เปนเกษตรกร 2) เศรษฐกิจภาคเมืองไดรับผลกระทบ ทําใหรานคาบางรานตองปดดําเนินการ
ชั่วคราว 3) สงผลกระทบตอภาคอุตสาหกรรม สําหรับจังหวัดสุโขทัยน้ันอุตสาหกรรมยังไมคอย
ไดรับผลกระทบเทาที่ควรเนื่องจากภาคอุตสาหกรรมมีนอยหรือแทบจะไมมี และ 4) สงผลกระทบ
ตอสุขภาพและคุณภาพชีวิต สวนใหญแลวมักจะเปนผลตอเน่ืองมาจากสาเหตุอ่ืน ทําใหเกิดภาวะ
เครียด มีผลตอสุขภาพจิต การสัญจรไปมาไมสะดวก สวนโรคที่มากับนํ้าทวมนั้นก็ไมคอยพบ  
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สวนพ้ืนที่ลุมนํ้ายมตอนบนเห็นวา ผลกระทบที่สําคัญของน้ําทวมอันดับที่ 1 คือ กอใหเกิด
ความเสียหายแกผลผลิตทางการเกษตร คิดเปนรอยละ 36.5 อันดับที่ 2 คือ เกิดผลกระทบตอ
สุขภาพและคุณภาพชีวิต คือ ไมสามารถเดินทางไปไหนมาไหนไดสะดวก คิดเปนรอยละ 26.41 
อันดับ 3 คือ เกิดผลกระทบตอเศรษฐกิจภาคเมือง ถาน้ําทวมนานๆ ก็มีผลใหรานคาในเมืองขาย
ของไมได คิดเปนรอยละ 25.22 และอันดับสุดทาย คือ เกิดผลกระทบตออุตสาหกรรม คิดเปนรอยละ 
11.87  

ลักษณะของผลกระทบที่สําคัญของปญหาน้ําทวมเขตลุมนํ้ายมตอนบน คือ 1) ผลผลิตทาง
การเกษตรไดรับความเสียหาย ผลผลิตนอยลง สงผลกระทบตอนาขาวและขาวโพด  ผูที่ไดรับ
ผลกระทบสวนใหญแลวเปนเกษตรกร 2) เศรษฐกิจภาคเมืองไดรับผลกระทบ ทําใหรานคาบาง
รานตองปดดําเนินการชั่วคราว มีความเสียหายเรื่องของทรัพยสิน รานคาขาดรายได สงผล
กระทบตอหน้ีสินที่ตองสงคืน 3) สงผลกระทบตอภาคอุตสาหกรรม สําหรับแพรน้ันอุตสาหกรรมยัง
ไมคอยไดรับผลกระทบเทาที่ควรเนื่องจากภาคอุตสาหกรรมมีนอย และ 4) สงผลกระทบตอ
สุขภาพและคุณภาพชีวิต สวนใหญแลวมักจะเปนผลตอเน่ืองมาจากสาเหตุอ่ืน ทําใหเกิดภาวะ
เครียด มีผลตอสุขภาพจิต สูญเสียที่อยูอาศัย สูญเสียชีวิตและทรัพยสิน สําหรับประชาชนที่เคย
ประสบปญหากับนํ้าทวมจะเกิดอาการหวาดวิตก กังวล และระแวง 

ตารางที่ 3 ผลกระทบที่สําคัญของนํ้าทวม (รอยละ) 

 จังหวัดสุโขทยั จังหวัดแพร 

จํานวนผูตอบ(คน) 40 34 
เกิดความเสียหายแกผลผลติทางการเกษตร 
(รอยละ) 

37.00 36.50 

เกิดผลกระทบตอสุขภาพและคุณภาพชวีติ 
(รอยละ) 

26.25 26.41 

เกิดผลกระทบตอเศรษฐกจิภาคเมือง 
(รอยละ) 

26.00 25.22 

เกิดผลกระทบตออุตสาหกรรม 
(รอยละ) 

10.75 11.87 

 
ปญหาภาวะแหงแลง 

พ้ืนที่ลุมนํ้ายมตอนกลางผูตอบแบบสัมภาษณทั้งหมด เห็นวา สาเหตุที่สําคัญของปญหา
นํ้าแลงอันดับที่ 1 คือ ปาตนน้ําถูกทําลาย คิดเปนรอยละ 37.5 อันดับที่ 2 คือ นํ้าถูกดึงไปใชใน
การเกษตรมากขึ้นในชวงตนน้ํา ทําใหเกิดการขาดแคลนน้ําได คิดเปนรอยละ 28.75 อันดับที่ 3 
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คือ เมืองขยายตัว คิดเปนรอยละ 21.75 และอันดับสุดทาย คือ อุตสาหกรรมขยายตัว คิดเปนรอย
ละ 12  

สวนพ้ืนที่ลุมนํ้ายมตอนบนเห็นวา สาเหตุที่สําคัญของปญหาน้ําแลงอันดับที่ 1 คือ ปาตน
นํ้าถูกทําลาย คิดเปนรอยละ 38.44 อันดับที่ 2 คือ นํ้าถูกดึงไปใชในการเกษตรมากขึ้นในชวงตน
นํ้า ทําใหเกิดการขาดแคลนน้ําได คิดเปนรอยละ 29.13 อันดับที่ 3 คือ เมืองขยายตัว คิดเปนรอย
ละ 21.62 และอันดับสุดทาย คือ อุตสาหกรรมขยายตัว คิดเปนรอยละ 10.81 

ตารางที่ 4 สาเหตุของปญหาภาวะแหงแลง (รอยละ) 
 จังหวัดสุโขทยั จังหวัดแพร 

จํานวนผูตอบ(คน) 40 34 

ปาตนน้ําถูกทาํลาย(รอยละ) 37.50 38.44 
นํ้าถูกดึงไปใชในการเกษตรมากชวงตนน้าํ(รอยละ) 28.75 29.13 
เมืองขยายตัว(รอยละ) 21.75 21.62 
อุตสาหกรรมขยายตวั(รอยละ) 12.00 10.81 

พ้ืนที่ลุมนํ้ายมตอนกลางจากผูตอบแบบสัมภาษณทั้งหมด 40 คน เห็นวา ผลกระทบที่
สําคัญของปญหานํ้าแลงอันดับที่ 1 คือ ผลผลิตทางการเกษตรเสียหาย คิดเปนรอยละ 32.32 
อันดับที่ 2 คือ การอุปโภคบริโภคน้ําในชนบท คิดเปนรอยละ 25.54 อันดับที่ 3 คือ การอุปโภค
บริโภคน้ําในเมือง คิดเปนรอยละ 22.5 อันดับที่ 4 คือ มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม คิดเปนรอยละ  
16.07 และอันดับสุดทาย คือ เกิดผลกระทบตออุตสาหกรรม คิดเปนรอยละ  3.57 

 ลักษณะผลกระทบที่สําคัญของปญหาน้ําแลว คือ 1) ผลผลิตทางการเกษตรไดรับความ
เสียหาย พืชผลขายไมไดตามจํานวนที่คาดการณไว เน่ืองมาจากขาดแคลนน้ําใช 2) การอุปโภค
บริโภคน้ําในเมืองไดรับผลกระทบแตก็ถือวานอยมาก บางครั้งอาจจะตองมีการควบคุมปริมาณ
การใช 3) การอุปโภคบริโภคน้ําในชนบทไดรับผลกระทบ เน่ืองมาจากความตองการน้ํามีมากกวา
ปริมาณน้ําที่มีอยู 4) ภาคอุตสาหกรรม ขาดแคลนน้ําสําหรับใชในอุตสาหกรรม และ 5) ผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอม สงผลใหอุณหภูมิสูงขึ้น พืชพรรณขาดความชุมชื่น พ้ืนดินดูแหงแลง  

สวนพื้นที่ลุมนํ้ายมตอนบนเห็นวา ผลกระทบที่สําคัญของปญหาน้ําแลงอันดับที่ 1 คือ 
ผลผลิตทางการเกษตรเสียหาย คิดเปนรอยละ 33.89 อันดับที่ 2 คือ การอุปโภคบริโภคน้ําใน
ชนบท คิดเปนรอยละ 24.69 อันดับที่ 3 คือ การอุปโภคบริโภคน้ําในเมือง คิดเปนรอยละ 19.04 
และอันดับสุดทาย คือ เกิดผลกระทบตออุตสาหกรรม คิดเปนรอยละ 3.35 

 ลักษณะผลกระทบที่สําคัญของปญหาน้ําแลว คือ 1) ผลผลิตทางการเกษตรไดรับความ
เสียหาย พืชผลขายไมไดตามจํานวนที่คาดการณไว เน่ืองมาจากขาดแคลนน้ําใช     2) การ
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อุปโภคบริโภคน้ําในเมืองไดรับผลกระทบแตก็ถือวานอยมาก บางครั้งอาจจะตองมีการควบคุม
ปริมาณการใช และมีผลตอคุณภาพน้ํา 3) การอุปโภคบริโภคนํ้าในชนบทไดรับผลกระทบ 
เ น่ืองมาจากความตองการน้ํ า มีมากกวาปริมาณน้ํ าที่ มีอยู และมีผลตอคุณภาพน้ํ า  4) 
ภาคอุตสาหกรรม ขาดแคลนน้ําสําหรับใชในการผลิตและกําจัดของเสีย และ            5) 
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ขาดแคลนน้ําในการรักษาระบบนิเวศ 

ตารางที่ 5 ผลกระทบของปญหาฝนแลง (รอยละ) 
 จังหวัดสุโขทยั จังหวัดแพร 
จํานวนผูตอบ(คน) 40 34 
ผลผลติทางการเกษตรเสียหาย(รอยละ) 32.32 33.89 
การอุปโภคบริโภคน้ําในเมือง(รอยละ) 22.50 19.04 
การอุปโภคบริโภคน้ําในชนบท(รอยละ) 25.54 24.69 
สิ่งแวดลอม(รอยละ) 16.07 19.04 
อุตสาหกรรม(รอยละ) 3.57 3.35 
 
สวนที่ 2 ความคิดเห็นเก่ียวกับหลักเกณฑ/วัตถุประสงคสําคัญที่ใชในการกําหนดแนวทางการ
จัดการลุมน้ํายม 

 จากการพิจารณาคะแนนรวมของกลุมเศรษฐกิจ กลุมสังคม และกลุมสิ่งแวดลอม สําหรับ
กลุมผูตอบแบบสอบถามในเขตพื้นที่ลุมนํ้ายมตอนกลางจะพบวา ผูตอบแบบสัมภาษณทั้งหมด 40 
คน สวนใหญแลวใหความสําคัญกับกลุมสังคมเปนอันดับที่ 1 คิดเปนรอยละ 36.83 รองลงมาคือ ให
ความสําคัญกับกลุมเศรษฐกิจเปนอันดับที่ 2 คิดเปนรอยละ 34 และอันดับที่ 3 ใหความสําคัญกับ
กลุมสิ่งแวดลอม คิดเปนรอยละ 29.17 ทั้งน้ีวัตถุประสงคที่ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นวาควร
ที่จะเปนวัตถุประสงคที่สําคัญในการกําหนดแนวทางการจัดการลุมนํ้ายมอันดับที่ 1 ไดแก ลดความ
สูญเสียผลิตผลทางการเกษตร คิดเปนรอยละ 19.50 อันดับที่ 2 ไดแก รักษาและฟนฟูปาตนนํ้า คิด
เปนรอยละ 15.33 อันดับที่ 3 ไดแก ประชาชนในพื้นที่ตาง ๆ มีความสามารถในการบรหิารจัดการน้าํ
ไดเองมากขึ้น คิดเปนรอยละ 11.5 อันดับที่ 4 ไดแก ปองกันนํ้าทวมเขตเศรษฐกิจภาคเมือง คิดเปน
รอยละ 11.17 และอันดับสุดทายไดแก มีการจัดสรรน้ําอยางเปนธรรม คิดเปนรอยละ 11  

 ขณะที่ในเขตพ้ืนที่ลุมนํ้ายมตอนบนคะแนนรวมของกลุมเศรษฐกิจ กลุมสังคม และกลุม
สิ่งแวดลอม สวนใหญแลวใหความสําคัญกับกลุมสังคมเปนอันดับที่ 1 คิดเปนรอยละ 43.48 
รองลงมาคือ ใหความสําคัญกับกลุมเศรษฐกิจเปนอันดับที่ 2 คิดเปนรอยละ 32.70 และอันดับที่ 3 ให
ความสําคัญกับกลุมสิ่งแวดลอม คิดเปนรอยละ 23.82 วัตถุประสงคที่ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ
เห็นวาควรที่จะเปนวัตถุประสงคที่สําคัญในการกําหนดแนวทางการจัดการลุมนํ้ายมอันดับที่ 1 ไดแก 
คนเมืองและคนชนบทมีนํ้าอุปโภคบริโภคเพียงพอตลอดป คิดเปนรอยละ 16.45 อันดับที่ 2 ไดแก 
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ลดความสูญเสียผลิตผลทางการเกษตร คิดเปนรอยละ 15.12 อันดับที่ 3 ไดแก รักษาและฟนฟูปาตน
นํ้า คิดเปนรอยละ 14.37 อันดับที่ 4 ไดแก มีการจัดสรรน้ําอยางเปนธรรม คิดเปนรอยละ 10.96 และ
อันดับสุดทายไดแก ปองกันน้ําทวมเขตเศรษฐกิจภาคเมือง คิดเปนรอยละ 10.21 

ตารางที่ 6 ความสําคัญของเปาหมายการพัฒนา (รอยละ) 
 สุโขทัย แพร 
จํานวนผูตอบ(คน) 40 34 

กลุมเศรษฐกจิ 
ลดความสูญเสียผลิตผลทางเกษตร(รอยละ) 19.50 15.12 

เพ่ิมพ้ืนที่เพาะปลูก(รอยละ) 0.83 6.43 
ปองกันน้ําทวมเขตเศรษฐกจิภาคเมือง(รอยละ) 11.17 10.21 
รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ(รอยละ) 2.50 0.95 
คะแนนรวมของกลุมเศรษฐกิจ(รอยละ) 34.00 32.70 
กลุมสังคม 
ประชาชนในพื้นที่ตางๆ มีความสามารถในการ
บริหารจัดการน้ําไดเองมากขึ้น(รอยละ) 

11.50 9.07 

คนเมืองและชนบทมีนํ้าอุปโภคบริโภคเพยีงพอ
ตลอดป(รอยละ) 

8.50 16.45 

มีการจัดสรรน้ําอยางเปนธรรม (เกษตร-เมือง-
อุตสาหกรรม)(รอยละ) 

11.00 10.96 

ประชาชนในเมืองและชนบทมีความปลอดภัยและ
คุณภาพชีวิตดีขึ้น(รอยละ) 

5.83 6.99 

คะแนนรวมของกลุมสังคม 36.83 43.48 
กลุมสิ่งแวดลอม 
ใชพ้ืนที่ใหเหมาะสมตามศกัยภาพสิ่งแวดลอม 
(รอยละ) 

10.17 5.29 

รักษาและฟนฟูปาตนน้ํา(รอยละ) 15.33 14.37 
รักษาและฟนฟูพ้ืนที่ชุมนํ้า(รอยละ) 3.50 2.65 
ไมผันน้ําขามลุมนํ้าโดยไมจําเปน(รอยละ) 0.17 1.51 
คะแนนรวมของกลุมสิ่งแวดลอม 29.17 23.82 
 
สวนที่ 3 ขอมูลและความคิดเห็นเก่ียวกับทางเลือกในการจัดการลุมน้ํายม 

ขั้นตอนนี้ไดทําการสํารวจขอมูลและความคิดเห็นของผูที่เกี่ยวของในเขตพ้ืนที่ลุมนํ้ายม
ตอนกลางและตอนบน โดยแบงแนวทางการจัดการหลักๆ สองประเด็น คือ  
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1. ภาวะแหงแลง มีแนวทางในการจัดการสําหรับพ้ืนที่ลุมนํ้ายมตอนกลางสองประการ คือ 
การพัฒนาแหลงนํ้าขนาดกลาง และการใชนํ้าในแกมลิงธรรมชาติ ขณะที่พ้ืนที่ลุมนํ้ายมตอนบนมี
แนวทางแปลกแยกออกไปเปนการพัฒนาแหลงน้ําขนาดกลาง และการสรางเขื่อนแกงเสือเตน 

2. ภาวะน้ําทวม มีแนวทางในการจัดการสําหรับพ้ืนที่ลุมนํ้ายมตอนกลางสองประการ คือ 
การเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ํา และการชะลอน้ําในแกมลิงธรรมชาติ ขณะที่พ้ืนที่ลุมนํ้ายม
ตอนบนมีแนวทางแปลกแยกออกไปเปนการผันน้ําลงเขื่อนสิริกิติ์ การปรับปรุงระบบระบายน้ํา และ
การสรางเขื่อนแกงเสือเตน 

ทั้งน้ีจะไดแบงการนําเสนอผลกระทบจากแนวทางการจัดการตางๆ ออกไปตามกลุมหลัก
ของการพัฒนาที่ยั่งยืน คือ กลุมเศรษฐกิจ (ลดความสูญเสียผลิตผลทางการเกษตร  เพ่ิมพ้ืนที่
เพาะปลูก ปองกันน้ําทวมเขตเศรษฐกิจภาคเมือง และรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ) กลุมสังคม  
(ประชาชนในพื้นที่ตาง ๆ มีความสามารถในการบริหารจัดการน้ําไดเองมากขึ้น คนเมืองและชนบทมี
นํ้าอุปโภคบริโภคเพียงพอตลอดป มีการจัดสรรน้ําอยางเปนธรรม (เกษตร-เมือง-อุตสาหกรรม) และ
ประชาชนในเมืองและชนบทมีความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตดีขึ้น) และกลุมสิ่งแวดลอม  (ใชพ้ืนที่
ใหเหมาะสมตามศักยภาพทางสิ่งแวดลอม รักษาและฟนฟูปาตนนํ้า รักษาและฟนฟูพ้ืนที่ชุมนํ้า และ
ไมผันน้ําขามลุมนํ้าโดยไมจําเปน) มีรายละเอียดแยกตามพื้นที่ลุมนํ้าตอนกลาง และตอนบน ดังนี้ 

ลุมน้ํายมตอนกลาง (จังหวัดสุโขทัย) 

กลุมเศรษฐกิจ 

ผลกระทบจากการแกไขปญหาน้ําทั้งสองประเด็น ที่มีตอภาคเศรษฐกิจในการมีสวนตอการ
ลดความสูญเสียผลิตผลทางการเกษตร  และการเพิ่มพ้ืนที่เพาะปลูก สวนใหญมีความเห็นวาสงผล
เชิงบวกสูงมาก ขณะที่ผลกระทบตอการปองกันน้ําทวมเขตเศรษฐกิจภาคเมือน้ัน มีความเห็น
ประมาณเทาๆ กันระหวางผลกระทบเชิงบวกสูง กับเชิงบวกสูงมาก สวนผลกระทบที่เกิดกับการ
รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจน้ันสวนใหญเห็นวา สงผลกระทบเชิงบวกเทานั้น  

สําหรับผลกระทบเชิงลบน้ัน แมวาจะมีผูใหความเห็นไมมากนัก แตก็มีประเด็นที่นาสนใจ 
คือ ผลกระทบจากการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ําเพื่อแกปญหาน้ําทวม ในกรณีที่สงผล
กระทบตอการแกปญหาน้ําตอการลดการสูญเสียผลผลิตเกษตร และการปองกันน้ําทวมเขต
เศรษฐกิจภาคเมือง ในสวนของแกไขปญหาภาวะแหงแลงน้ันการพัฒนาแหลงนํ้าขนาดกลางและ
การใชนํ้าในแกมลิงธรรมชาติ ถูกตั้งคําถามบางเล็กนอยถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในเชิงลบ 

1. ลดความสูญเสียผลิตผลทางการเกษตร  
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ตารางที่ 7 ผลกระทบจากการแกปญหาน้ําตอการลดการสญูเสยีผลผลติเกษตร (รอยละ) 

ผลกระทบตอการลดการสูญเสียผลผลิต  
-- - ๐ + ++ 

แนวทางการแกปญหาน้ําทวม 
o เพ่ิมประสิทธภิาพการระบายน้ํา 0 3 0 33 45 
o ชะลอน้ําในแกมลิงธรรมชาต ิ 0 0 3 30 48 
แนวทางการแกปญหาน้ําแลง 
o พัฒนาแหลงนํ้าขนาดกลาง 0 3 0 33 45 
o ใชนํ้าในแกมลงิธรรมชาต ิ 0 0 3 35 43 

2. เพ่ิมพ้ืนทีเ่พาะปลูก 

ตารางที่ 8 ผลกระทบจากการแกปญหาน้ําที่มีผลตอการเพ่ิมพื้นที่เพาะปลกู (รอยละ) 

ผลกระทบตอการเพ่ิมพื้นที่เพาะปลกู  
-- - ๐ + ++ 

แนวทางการแกปญหาน้ําทวม 
o เพ่ิมประสิทธภิาพการระบายน้ํา 0 0 0 3 8 
o ชะลอน้ําในแกมลิงธรรมชาต ิ 0 0 0 3 8 
แนวทางการแกปญหาน้ําแลง 
o พัฒนาแหลงนํ้าขนาดกลาง 0 0 3 5 3 
o ใชนํ้าในแกมลงิธรรมชาต ิ 0 0 3 3 5 

3. ปองกันนํ้าทวมเขตเศรษฐกจิภาคเมือง 

ตารางที่ 9 ผลกระทบจากการแกปญหาน้ําที่มีผลตอการปองกันนํ้าทวมเขตเศรษฐกิจ ภาค
เมือง (รอยละ) 

ผลกระทบตอการปองกันนํ้าทวม 
เขตเศรษฐกจิภาคเมือง 

 

-- - ๐ + ++ 

แนวทางการแกปญหาน้ําทวม 
o เพ่ิมประสิทธภิาพการระบายน้ํา 0 3 0 20 30 
o ชะลอน้ําในแกมลิงธรรมชาต ิ 0 0 3 30 20 
แนวทางการแกปญหาน้ําแลง 
o พัฒนาแหลงนํ้าขนาดกลาง 0 0 0 3 28 
o ใชนํ้าในแกมลงิธรรมชาต ิ 0 3 0 28 23 
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4. รองรับการขยายตวัทางเศรษฐกิจ 

ตารางที่ 10 ผลกระทบจากการแกปญหาน้ําที่มีผลตอการรองรับการขยายตวัทางเศรษฐกจิ 
(รอยละ) 

ผลกระทบตอการรองรับ 
การขยายตวัทางเศรษฐกจิ 

 

-- - ๐ + ++ 

แนวทางการแกปญหาน้ําทวม 
o เพ่ิมประสิทธภิาพการระบายน้ํา 0 0 3 15 3 
o ชะลอน้ําในแกมลิงธรรมชาต ิ 0 0 5 13 3 
แนวทางการแกปญหาน้ําแลง 
o พัฒนาแหลงนํ้าขนาดกลาง 0 0 3 15 3 
o ใชนํ้าในแกมลงิธรรมชาต ิ 0 0 5 13 3 
กลุมสงัคม 

ผลกระทบในกลุมสังคมจากการแกไขปญหาน้ําทวม  ประเด็นแรกที่จะชวยใหประชาชนใน
พ้ืนที่ตาง ๆ มีความสามารถในการบริหารจัดการน้ําไดเองมากขึ้นน้ัน ความเห็นสวนใหญเห็นวาการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ําจะทําใหประชาชนสามารถบริหารฯ ไดเองในทางบวกระดบัสงู ขณะที่
การชะลอน้ําในแกมลิงธรรมชาติกลับเห็นวาสงบวกธรรมดา เชนเดียวกับกรณีภาวะแหงแลง ที่เห็น
วาการพัฒนาแหลงน้ําขนาดกลางจะสงผลกระทบบวกสูง สวนแกมลิงธรรมชาติกลับคอยลด
ผลกระทบเชิงบวกลงมากเปนบวกธรรมดา 

ผลกระทบตอคนเมืองและชนบทมีนํ้าอุปโภคบริโภคเพียงพอตลอดป ทั้งในกรณีของการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการระบายน้ําและการชะลอน้ําในแกมลิงธรรมชาติ เพ่ือแกปญหาน้ําทวมนั้น สวนใหญ
เห็นวาสงผลกระทบทางบวก ไมสงผลกระทบ และสงผลกระทบทางบวกสูง เชนเดียวกับผลกระทบ
จากแนวทางการพัฒนาแหลงนํ้าขนาดกลาง และการใชนํ้าในแกมลิงธรรมชาติเพ่ือแกปญหาภาวะ
แหงแลง 

ผลกระทบที่จะทําใหมีการจัดสรรน้ําอยางเปนธรรม (เกษตร-เมือง-อุตสาหกรรม) ทั้งในดาน
การแกปญหาน้ําทวมและภาวะแหงแลง มีความเห็นวาจะสงผลกระทบทางบวกธรรมดา ขณะที่ใน
สวนของการแกปญหาน้ําทวมดวยการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ํา มีสวนหนึ่งไมมากนักที่เห็นวา
อาจจะสงผลกระทบทางลบ สําหรับผลกระทบที่จะทําใหประชาชนในเมืองและชนบทมีความปลอดภยั
และคุณภาพชีวิตดีขึ้นนั้น สวนใหญเห็นวาแนวทางทั้งสองของการแกปญหาน้ําทวม และสองแนทาง
ของการแกปญหาภาวะแหงแลง ลวนสงผลในเชิงบวกทั้งสิ้น 

5. ประชาชนในพืน้ที่ตาง ๆ มีความสามารถในการบริหารจัดการน้ําไดเองมากขึน้ 
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ตารางที่ 11 ผลกระทบจากการแกปญหาน้ําที่มีผลตอประชาชนในพื้นที่ตาง ๆ มี
ความสามารถในการบริหารจัดการนํ้าไดเองมากขึ้น (รอยละ) 

ผลกระทบตอประชาชนในพื้นที่ตางๆ 
มีความสามารถในการบรหิารจัดการนํ้า 

ไดเองมากขึ้นน 

 

-- - ๐ + ++ 

แนวทางการแกปญหาน้ําทวม 
o เพ่ิมประสิทธภิาพการระบายน้ํา 0 5 8 18 20 
o ชะลอน้ําในแกมลิงธรรมชาต ิ 0 0 5 35 10 
แนวทางการแกปญหาน้ําแลง 
o พัฒนาแหลงนํ้าขนาดกลาง 0 0 13 18 20 
o ใชนํ้าในแกมลงิธรรมชาต ิ 0 0 0 28 13 

6. คนเมืองและชนบทมีนํ้าอุปโภคบริโภคเพยีงพอตลอดป 

ตารางที่ 12 ผลกระทบจากการแกปญหาน้ําที่มีผลตอคนเมืองและชนบทมีนํ้าอุปโภคบริโภค
เพียงพอตลอดป (รอยละ) 

ผลกระทบตอคนเมืองและชนบท 
มีนํ้าอุปโภคบริโภคเพียงพอตลอดป 

 

-- - ๐ + ++ 

แนวทางการแกปญหาน้ําทวม 
o เพ่ิมประสิทธภิาพการระบายน้ํา 0 0 10 20 18 
o ชะลอน้ําในแกมลิงธรรมชาต ิ 0 0 13 28 8 
แนวทางการแกปญหาน้ําแลง 
o พัฒนาแหลงนํ้าขนาดกลาง 0 0 15 18 15 
o ใชนํ้าในแกมลงิธรรมชาต ิ 0 0 20 18 10 

7. มีการจัดสรรน้าํอยางเปนธรรม (เกษตร-เมือง-อุตสาหกรรม ตามลาํดับ)  
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ตารางที่ 13 ผลกระทบจากการแกปญหาน้ําที่มีผลตอการจัดสรรน้าํอยางเปนธรรม    (รอยละ) 

ผลกระทบตอการจัดสรรน้ําอยางเปนธรรม  
-- - ๐ + ++ 

แนวทางการแกปญหาน้ําทวม 
o เพ่ิมประสิทธภิาพการระบายน้ํา 0 3 0 45 15 
o ชะลอน้ําในแกมลิงธรรมชาต ิ 0 0 10 35 18 
แนวทางการแกปญหาน้ําแลง 
o พัฒนาแหลงนํ้าขนาดกลาง 0 0 0 40 20 
o ใชนํ้าในแกมลงิธรรมชาต ิ 0 0 10 33 20 

8. ประชาชนในเมืองและชนบทมีความปลอดภัยและคณุภาพชวีิตดีขึ้น  

ตารางที่ 14 ผลกระทบจากการแกปญหาน้ําที่มีผลตอประชาชนในเมืองและชนบทมคีวาม
ปลอดภัยและคณุภาพชวีติดีข้ึน (รอยละ) 

ผลกระทบตอประชาชนในเมืองและชนบทมี
ความปลอดภัยและคณุภาพชวีติดีข้ึน 

 

-- - ๐ + ++ 

แนวทางการแกปญหาน้ําทวม 
o เพ่ิมประสิทธภิาพการระบายน้ํา 0 0 3 15 13 
o ชะลอน้ําในแกมลิงธรรมชาต ิ 0 0 3 15 13 
แนวทางการแกปญหาน้ําแลง 
o พัฒนาแหลงนํ้าขนาดกลาง 0 0 3 23 8 
o ใชนํ้าในแกมลงิธรรมชาต ิ 0 0 3 18 10 

กลุมสิ่งแวดลอม 

ผลกระทบจากการจัดการแกปญหาน้ําในพ้ืนที่ลุมนํ้ายมตอนกลาง ในกลุมสิ่งแวดลอม ที่
ประกอบดวยประเด็นพิจารณา 4 ประเด็นหลักนั้น ในเรื่องของใชพ้ืนที่ใหเหมาะสมตามศักยภาพทาง
สิ่งแวดลอมผลกระทบจากการจัดการแกปญหานํ้าในพื้นที่ลุมนํ้ายมตอนกลาง ในกลุมสิ่งแวดลอม ที่
ประกอบดวยประเด็นพิจารณา 4 ประเด็นหลักนั้น ในเรื่องของใชพ้ืนที่ใหเหมาะสมตามศักยภาพทาง
สิ่งแวดลอม สวนใหญเห็นวาทุกแนวทางทั้งการจัดการแกปญหาน้ําทวมและภาวะแหงแลง ลวนสงผล
กระทบเชิงบวกและบวกสูงสลับกัน มีที่นาสังเกตก็คือ การปเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ําเพื่อ
ปองกันน้ําทวม การพัฒนาแหลงนํ้าขนาดกลางเพื่อแกปญหาภาวะแหงแลง และใชนํ้าในแกมลิง
ธรรมชาติเพ่ือแกปญหาภาวะแหงแลง ที่มีความเห็นอยูบางแมไมมากนัก แตก็ควรพิจารณา เพราะ
สวนนี้เห็นวาอาจจะสงผลกระทบเชิงลบตอการใชพ้ืนที่ใหเหมาะสมตามศักยภาพทางสิ่งแวดลอมได 
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ผลกระทบตอการแกปญหานํ้าที่มีผลตอการรักษาและฟนฟูปาตนนํ้าในสวนนี้ ทั้งหมดเห็น
วาจะเกิดผลในเชิงบวกสูงมากทุกเงื่อนไข แตมีขอสังเกตในกรณีของการเพิ่มประสิทธิภาพการระบาย
นํ้า ที่มีสวนหนึ่งเห็นวาอาจจะสงผลกระทบเชิงลบได เชนเดียวกับผลกระทบตอการแกปญหาน้ําที่มี
ผลตอการรักษาและฟนฟูพ้ืนที่ชุมนํ้า ทีทั้งหมดเห็นวาสงผลกระทบในเชิงบวกสูง แตก็ยังมีขอสงสัย
ตอผลกระทบอันเกิดจากการแกปญหาภาวะแหงแลงทั้งในการพัฒนาแหลงนํ้าขนาดกลางและการใช
นํ้าในแกมลิงธรรมชาติ ที่อาจจะสงผลกระทบเชิงลบขึ้นมาได  สวนผลกระทบตอการแกปญหานํ้าที่มี
ผลตอการไมผันน้ําขามลุมโดยไมจําเปน แมจะมีผูตอบแบบสอบถามนอยมาก แตทั้งหมดให
ความเห็นวาสงผลทางบวกสูง 

9. ใชพ้ืนที่ใหเหมาะสมตามศกัยภาพทางสิ่งแวดลอม 
 
ตารางที่ 15 ผลกระทบจากการแกปญหาน้ําที่มีผลตอการใชพื้นทีใ่หเหมาะสมตามศักยภาพ
ทางสิง่แวดลอม (รอยละ) 

ผลกระทบตอการใชพื้นทีใ่หเหมาะสม 
ตามศักยภาพทางสิง่แวดลอม 

 

-- - ๐ + ++ 

แนวทางการแกปญหาน้ําทวม 
o เพ่ิมประสิทธภิาพการระบายน้ํา 0 3 3 23 25 
o ชะลอน้ําในแกมลิงธรรมชาต ิ 0 0 0 25 28 
แนวทางการแกปญหาน้ําแลง 
o พัฒนาแหลงนํ้าขนาดกลาง 0 3 3 25 23 
o ใชนํ้าในแกมลงิธรรมชาต ิ 0 3 0 25 25 
 
10. รักษาและฟนฟูปาตนนํ้า 
 
ตารางที่ 16 ผลกระทบตอการแกปญหาน้ําที่มีผลตอการรักษาและฟนฟูปาตนนํ้า     (รอยละ) 

ผลกระทบตอการรักษาและฟนฟูปาตนนํ้า  
-- - ๐ + ++ 

แนวทางการแกปญหาน้ําทวม 
o เพ่ิมประสิทธภิาพการระบายน้ํา 0 3 8 23 38 
o ชะลอน้ําในแกมลิงธรรมชาต ิ 0 0 8 20 43 
แนวทางการแกปญหาน้ําแลง 
o พัฒนาแหลงนํ้าขนาดกลาง 0 0 5 18 48 
o ใชนํ้าในแกมลงิธรรมชาต ิ 0 0 10 18 43 
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11. รักษาและฟนฟูพ้ืนที่ชุมนํ้า 
 
ตารางที่ 17 ผลกระทบตอการแกปญหาน้ําที่มีผลตอการรักษาและฟนฟูพื้นทีชุ่มน้ํา   (รอย
ละ) 

ผลกระทบตอการรักษา 
และฟนฟูพื้นที่ชุมน้ํา 

 

-- - ๐ + ++ 

แนวทางการแกปญหาน้ําทวม 
o เพ่ิมประสิทธภิาพการระบายน้ํา 0 0 0 5 15 
o ชะลอน้ําในแกมลิงธรรมชาต ิ 0 0 0 5 15 
แนวทางการแกปญหาน้ําแลง 
o พัฒนาแหลงนํ้าขนาดกลาง 0 3 0 8 10 
o ใชนํ้าในแกมลงิธรรมชาต ิ 0 3 0 8 10 
 
12. ไมผันนํ้าขามลุมนํ้าโดยไมจําเปน 
 
ตารางที่ 18 ผลกระทบตอการแกปญหาน้ําที่มีผลตอการไมผันนํ้าขามลุมโดยไมจําเปน (รอย
ละ) 

ผลกระทบตอการไมผันนํ้าขามลุม 
โดยไมจําเปน 

 

-- - ๐ + ++ 

แนวทางการแกปญหาน้ําทวม 
o เพ่ิมประสิทธภิาพการระบายน้ํา 0 0 0 0 3 
o ชะลอน้ําในแกมลิงธรรมชาต ิ 0 0 0 0 3 
แนวทางการแกปญหาน้ําแลง 

o พัฒนาแหลงนํ้าขนาดกลาง 0 0 0 0 3 
o ใชนํ้าในแกมลงิธรรมชาต ิ 0 0 0 0 3 
 
ลุมน้ํายมตอนบน (จังหวดัแพร) 

กลุมเศรษฐกจิ 

1. ลดความสูญเสียผลิตผลทางการเกษตร 
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ผลกระทบทางดานเศรษฐกิจที่มีตอการลดการสูญเสียผลผลิตเกษตร อันเกิดจากการจัดการ
แกปญหาน้ําทวมในพื้นที่ลุมนํ้ายมตอนบน ในสวนของปรับปรุงระบบระบายน้ํา สวนใหญเห็นวาจะ
เกิดผลในเชิงบวกสูงเทาๆ กับที่เห็นวาจะเปนผลบวกธรรมดา แตในสวนของการสรางเขื่อนแกงเสือ
เตนนั้น แมวาสวนใหญจะเห็นวาจะเกิดผลกระทบในเชิงบวกสูง แตก็มีสัดสวนที่ไมแนใจ และบาง
สวยเห็นวาอาจจะเกิดผลกระทบเชิงลบ สําหรับการผันน้ําลงเชื่อนสิริกิติ์ สวนใหญไมทราบวาจะมี
ผลกระทบตอเรื่องนี้อยางไร และก็มีบางสวนที่เห็นวาอาจจะเกิดผลกระทบเชิงลบ เชนเดียวกับ
เกิดผลกระทบเชิงบวกและบวกมากไปพรอมๆ กัน 

สําหรับการจัดการภาวะแหงแลงน้ัน ทั้งการพัฒนาแหลงน้ําขนาดกลาง และการสรางเขื่อ
แกงเสือเตน คนสวนใหญเห็นวาจะสงผลกระทบเชิงบวกสูงในการที่จะไมทําใหผลผลิตเกษตรสูญเสีย 
แตในกรณีของเขื่อนแกงเสือเตนมีตัวเลขของผูที่เห็นวาอาจจะสงผลกระทบเชิงลบดานสูงมาก
พอสมควร 

 
ตารางที่ 19 ผลกระทบจากการจัดการแกปญหาน้ําทีม่ีตอการลดการสญูเสียผลผลิตเกษตร 
(รอยละ) 

ผลกระทบตอการลดการสูญเสียผลผลิต  
-- - ๐ + ++ 

แนวทางการแกปญหาน้ําทวม 
o ผันน้ําลงเขื่อนสิริกิติ ์ 0 9 35 18 3 
o ปรับปรุงระบบระบายน้ํา 0 0 0 32 32 
o เขื่อนแกงเสือเตน 0 3 12 18 32 
แนวทางการแกปญหาน้ําแลง 
o พัฒนาแหลงนํ้าขนาดกลาง 0 3 0 21 41 
o เขื่อนแกงเสือเตน 0 9 9 18 29 
 
2. เพ่ิมพ้ืนทีเ่พาะปลูก 

สําหรับผลกระทบจากการแกปญหานํ้าทวมที่มีตอการเพิ่มพ้ืนที่เพาะปลูกนั้น แนนอนวา 
การปรับปรุงระบบระบายน้ําจะสงในเชิงบวกสูง เชนเดียวกับกรณีที่จะใหมีการสรางเขื่อนแกงเสอืเตน 
แตการสรางเขื่อนแกงเสือเตนก็ยังมีความเห็นในเชิงลบดวยเชนกัน ขณะที่การผันนํ้าลงเขื่อสิริกิติ์น้ัน 
สวนใหญไมทราบถึงผลกระทบ แตนาสังเกตวาสวนหนึ่งซึ่งมากพอควร ที่เห็นวาอาจจะเกิด
ผลกระทบในเชิงลบ 
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ทางดานการแกปญหาภัยแลงน้ัน การพัฒนาแหลงนํ้าขนาดกลางไดรับการยอมรับวาจะ
สงผลตอการเพิ่มพ้ืนที่เพาะปลูกในทางบวกและบวกสูง เชนเดียวกับการสรางเขื่อแกงเสือเตน แต
กรณีหลังนี้กลับมีความเห็นแปลกแตกตางกันทั้งทางบวกและทางลบ 

ตารางที่ 20 ผลกระทบจากการแกปญหาน้ําที่มีผลตอการเพ่ิมพื้นที่เพาะปลกู (รอยละ) 

ผลกระทบตอการลดการสูญเสียผลผลิต  
-- - ๐ + ++ 

แนวทางการแกปญหาน้ําทวม 
o ผันน้ําลงเขื่อนสิริกิติ ์ 0 9 18 3 0 
o ปรับปรุงระบบระบายน้ํา 0 0 0 18 12 
o เขื่อนแกงเสือเตน 0 3 9 6 12 
แนวทางการแกปญหาน้ําแลง 
o พัฒนาแหลงนํ้าขนาดกลาง 0 0 0 18 12 
o เขื่อนแกงเสือเตน 0 3 9 3 15 

 
3. ปองกันนํ้าทวมเขตเศรษฐกจิภาคเมือง 

 ผลกระทบจากการแกปญหาน้ําที่มีผลตอการปองกันนํ้าทวมเขตเศรษฐกิจภาคเมืองนั้น ใน
สวนของการแกไขปญหาน้าํทวมดวยการปรับปรุงระบบระบายน้าํลวนสงผลกระทบเชิงบวกสูงและ
บวก สวนการสรางเขื่อนแกงเสือเตนแมวาจะมีความเห็นวาจะสงผลกระทบเชิงบวกสูง แตก็ยงัมี
ความเห็นอ่ืนที่เห็นวาอาจจะสงผลกระทบเชิงลบ สําหรบัการผันนํ้าลงเขื่อนสิริกิติ์ความเห็นกลบั
แปลกแตกตางกันออกไปหลายทิศทาง (ดูตารางที่ 21) เชนเดียวกันกับการณีการแกปญหาภยัแลง
ที่สวนใหญเห็นวาการพัฒนาแหลงน้าํขนาดกลางเปนสิ่งที่ดี ขณะที่การสรางเขื่อแกงเสือเตนนัน้ 
แมวาสวนใหญจะเห็นวาจะสงผลกระทบเชิงบวกสูง ตแตก็มีความเหน็อ่ืนที่กระจัดกระจายพอสมควร 
 

ตารางที่ 21 ผลกระทบจากการแกปญหาน้ําที่มีผลตอการปองกันนํ้าทวมเขตเศรษฐกิจภาค
เมือง (รอยละ) 

ผลกระทบตอการลดการสูญเสียผลผลิต  
-- - ๐ + ++ 

แนวทางการแกปญหาน้ําทวม 
o ผันน้ําลงเขื่อนสิริกิติ ์ 3 12 9 21 6 
o ปรับปรุงระบบระบายน้ํา 0 0 6 21 24 
o เขื่อนแกงเสือเตน 0 3 3 6 38 
แนวทางการแกปญหาน้ําแลง 
o พัฒนาแหลงนํ้าขนาดกลาง 0 0 0 27 24 
o เขื่อนแกงเสือเตน 0 3 3 3 41 
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4. รองรับการขยายตวัทางเศรษฐกิจ 

ผลกระทบจากการแกปญหาน้ําที่มีผลตอการรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ สวนนี้มี
ผูตอบแบบสอบถามนอยมาก ผลการวิเคราะหจึงอาจจะไมนาเชื่อถือในทางสถิติเทาที่ควร  จึงขอให
พิจารณาจากตารางที่ 22  

ตารางที่ 22 ผลกระทบจากการแกปญหาน้ําที่มีผลตอการรองรับการขยายตวัทางเศรษฐกจิ 
(รอยละ) 

ผลกระทบตอการลดการสูญเสียผลผลิต  
-- - ๐ + ++ 

แนวทางการแกปญหาน้ําทวม 
o ผันน้ําลงเขื่อนสิริกิติ ์ 0 0 3 3 0 
o ปรับปรุงระบบระบายน้ํา 0 0 0 0 6 
o เขื่อนแกงเสือเตน 0 0 6 0 0 
แนวทางการแกปญหาน้ําแลง 
o พัฒนาแหลงนํ้าขนาดกลาง 0 0 0 3 3 
o เขื่อนแกงเสือเตน 0 0 6 0 0 

กลุมสังคม 

5. ประชาชนในพืน้ที่ตาง ๆ มีความสามารถในการบริหารจัดการน้ําไดเองมากขึน้ 

ผลกระทบจากการแกปญหานํ้าทุกแนวทางมีผลเชิงบวกสูงและสูงมากตอประชาชนในพื้นที่
ตางๆ มีความสามารถในการบริหารจัดการน้ําไดเองมากขึ้น ยกเวนกรณีของการผันน้ําลงเขื่อน
สิริกิติ์ที่แมวาสวนใหญไมแนใจนักวาจะมีผลกระทบ (หรือไมมีผลกระทบ) แตมีสวนหนึ่งที่ไมนอย
เลย ที่มีความเห็นวาจะสงผลกระทบเชิงลบ 
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ตารางที่ 23 ผลกระทบจากการแกปญหาน้ําที่มีผลตอประชาชนในพื้นที่ตาง ๆ มี
ความสามารถในการบริหารจัดการนํ้าไดเองมากขึ้น (รอยละ) 

ผลกระทบตอการลดการสูญเสียผลผลิต  
-- - ๐ + ++ 

แนวทางการแกปญหาน้ําทวม 

o ผันน้ําลงเขื่อนสิริกิติ ์ 0 9 21 12 3 
o ปรับปรุงระบบระบายน้ํา 0 0 3 27 15 
o เขื่อนแกงเสือเตน 0 0 9 15 21 
แนวทางการแกปญหาน้ําแลง 
o พัฒนาแหลงนํ้าขนาดกลาง 0 0 0 18 27 
o เขื่อนแกงเสือเตน 0 0 9 15 21 

6. คนเมืองและชนบทมีนํ้าอุปโภคบริโภคเพยีงพอตลอดป 

ผลกระทบจากการแกปญหาภาวะแหงแลงที่มีผลตอคนเมืองและชนบทมีนํ้าอุปโภคบริโภค
เพียงพอตลอดป ในสวนของการพัฒนาแหลงนํ้าขนาดเล็ก ผูตอบแบบสอบถามสวนใหยเห็นวาจะ
สงผลกระทบในเชิงบวกสูงมาก ขณะที่การสรางเขื่อแกงเสือเตน (ทั้งเพ่ือแกปญหาน้ําทวมและปญหา
ภาวะแหงแลง) และการปรับปรุงระบบระบายน้ํานั้น แมวาสวนใหญจะเห็นวาสงผลกระทบเชิงบวกสูง
มาก แตบางสวนที่เห็นตรงกันขาม และยิ่งมีความเห็นวาจะสงผลกระทบเชิงลบและเชิงลบสูงในการ
ผันน้ําลงเขื่อนสิริกิติ์ 

ตารางที่ 24 ผลกระทบจากการแกปญหาน้ําที่มีผลตอคนเมืองและชนบทมีนํ้าอุปโภคบริโภค
เพียงพอตลอดป (รอยละ) 

ผลกระทบตอการลดการสูญเสียผลผลิต  
-- - ๐ + ++ 

แนวทางการแกปญหาน้ําทวม 
o ผันน้ําลงเขื่อนสิริกิติ ์ 3 3 35 21 0 
o ปรับปรุงระบบระบายน้ํา 0 3 9 21 29 
o เขื่อนแกงเสือเตน 0 6 9 21 27 
แนวทางการแกปญหาน้ําแลง 
o พัฒนาแหลงนํ้าขนาดกลาง 0 0 3 18 38 
o เขื่อนแกงเสือเตน 0 3 9 18 32 
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7. มีการจัดสรรน้าํอยางเปนธรรม (เกษตร-เมือง-อุตสาหกรรม)  

ผูตอบแบบสอบถามจํานวนไมนอยเลยในกรณีน้ีที่เห็นวา ผลกระทบจะเกิดขึ้นในเชิงลบตอ
การจัดสรรน้ําอยางเปนธรรมจากการแกปญหาน้ําดวยการผันน้ําลงเขื่อนสิริกิติ์ โดยไมมีความเห็น
ใดเลยที่ระบุวาจะเกิดผลเชิงบวกสูง สวนอีกทั้งสามประการนั้น ผูตอบแบบสอบถามเห็นวาจะ
สงผลกระทบเชิงบวกและบวกสูง ดังตารางที่ 25 ขางลางนี้ 

ตารางที่ 25 ผลกระทบจากการแกปญหาน้ําที่มีผลตอการจัดสรรน้าํอยางเปนธรรม    (รอยละ) 

ผลกระทบตอการลดการสูญเสียผลผลิต  
--  --  -- 

แนวทางการแกปญหาน้ําทวม 
o ผันน้ําลงเขื่อนสิริกิติ ์ 0 15 32 15 0 
o ปรับปรุงระบบระบายน้ํา 0 0 6 32 24 
o เขื่อนแกงเสือเตน 0 3 18 15 27 
แนวทางการแกปญหาน้ําแลง 
o พัฒนาแหลงนํ้าขนาดกลาง 0 3 0 21 38 
o เขื่อนแกงเสือเตน 0 3 15 15 29 

8. ประชาชนในเมืองและชนบทมีความปลอดภัยและคณุภาพชวีิตดีขึ้น  

จากการแกปญหานํ้าที่มีผลตอประชาชนในเมืองและชนบทมีความปลอดภัยและคุณภาพ
ชีวิตดีขึ้นน้ัน การปรับปรุงระบบระบายน้ําเพื่อแกปญหาน้ําทวม และการพัฒนาแหลงนํ้าขนาด
กลางเพื่อแกปญหาภาวะแหงแลง คนสวนใหญที่ตอบแบบสอบถามเห็นวาผลกระทบเชิงบวก 
เชนเดียวกับการสรางเขื่อนแกงเสือเตน (ทั้งสองวัตถุประสงค) แตกรณีน้ีมีสวนหนึ่งที่เห็นวาจะ
สงผลกระทบเชิงลบ ขณะที่การผันนํ้าลงเขื่อนสิริกิติ์มีสวนหนึ่งที่เห็นวาจะสงผลกระทบเชิงลบสูง 
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ตารางที่ 26 ผลกระทบจากการแกปญหาน้ําที่มีผลตอประชาชนในเมืองและชนบทมคีวาม
ปลอดภัยและคณุภาพชวีติดีข้ึน (รอยละ) 

ผลกระทบตอการลดการสูญเสียผลผลิต  
-- - ๐ + ++ 

แนวทางการแกปญหาน้ําทวม 

o ผันน้ําลงเขื่อนสิริกิติ ์ 3 0 12 15 0 
o ปรับปรุงระบบระบายน้ํา 0 0 6 15 9 
o เขื่อนแกงเสือเตน 0 3 3 12 12 
แนวทางการแกปญหาน้ําแลง 
o พัฒนาแหลงนํ้าขนาดกลาง 0 0 0 15 15 
o เขื่อนแกงเสือเตน 0 9 12 15 12 

กลุมสิ่งแวดลอม 

9. ใชพ้ืนที่ใหเหมาะสมตามศกัยภาพทางสิ่งแวดลอม 

ผลกระทบจากการแกปญหาน้ําทวม ทั้งการผันนํ้าลงเขื่อนสิริกิติ์ และการสรางเขื่อนแกงเสือ
เตน ผูตอบแบบสอบถามใหความเห็นในทํานองที่จะมีผลตอการใชพ้ืนที่ใหเหมาะสมตามศักยภาพ
ทางสิ่งแวดลอมอยูตรงกลางๆ คือไมแนใจนัก โดยมีกลุมหน่ึงแสดงความเห็นวาอาจจะสงผลกระทบ
เชิงลบ สําหรับการปรับปรุงระบบระบายน้ําเห็นวามีผลกระทบเชิงบวก สําหรับการแกปญหาภาวะ
แหงแลงน้ัน การพัฒนาแหลงนํ้าขนาดกลางจะสงผลกระทบเชิงบวกตอการใขพ้ืนที่ใหเหมาะสมตาม
ศักยภาพสิ่งแวดลอม สวนการสรางเขื่อนแกงเสือเตนความเห็นสวนใหญเห็นวาสงผลกระทบเชิงบวก
สูง แตก็มีสวนหนึ่งที่เห็นวาสงผลกระทบเชิงลบ 

ตารางที่ 27 ผลกระทบจากการแกปญหาน้ําที่มีผลตอการใชพื้นทีใ่หเหมาะสมตามศักยภาพ
สิ่งแวดลอม (รอยละ) 

ผลกระทบตอการลดการสูญเสียผลผลิต  
-- - ๐ + ++ 

แนวทางการแกปญหาน้ําทวม 
o ผันน้ําลงเขื่อนสิริกิติ ์ 0 3 24 12 0 
o ปรับปรุงระบบระบายน้ํา 0 0 9 18 12 
o เขื่อนแกงเสือเตน 0 3 9 15 12 
แนวทางการแกปญหาน้ําแลง 
o พัฒนาแหลงนํ้าขนาดกลาง 0 0 6 18 15 
o เขื่อนแกงเสือเตน 0 3 9 12 15 



 20

10. รักษาและฟนฟูปาตนนํ้า  

ผลกระทบจากการแกปญหาน้ําทวมตอการแกปญหาน้ําที่มีผลตอการรักษาและฟนฟูปาตน
นํ้า การปรับปรุงระบบระบายน้ําจะสงผลกระทบเชิงบวกและบวกสูงมาก การผันน้ําลงเขื่อนสิริกิติ์
สวนใหญเห็นวาจะไมมีผลกระทบอะไร สวนหนึ่งจํานวนไมนอยที่เห็นวาจะสงผลกระทบเชิงบวกสูง
และบวก ลักษณะคลายๆ กับการสรางเขื่อนแกงเสือเตน ทั้งน้ีการสรางเขื่อนแกงเสือเตนยัง
ผลกระทบเชนเดียวกันจากการแกปญหาภาวะแหงแลง คือ สงผลกระทบเชิงบวกสูง แตมีบางสวนที่
ระบุวาจะสงผลกระทบเชิงลบและลบสูงดวย 

ตารางที่ 28 ผลกระทบตอการแกปญหาน้ําที่มีผลตอการรักษาและฟนฟูปาตนนํ้า     (รอยละ) 

ผลกระทบตอการลดการสูญเสียผลผลิต  
-- - ๐ + ++ 

แนวทางการแกปญหาน้ําทวม 
o ผันน้ําลงเขื่อนสิริกิติ ์ 3 12 35 21 29 
o ปรับปรุงระบบระบายน้ํา 0 0 21 27 24 
o เขื่อนแกงเสือเตน 3 6 18 21 24 
แนวทางการแกปญหาน้ําแลง 
o พัฒนาแหลงนํ้าขนาดกลาง 0 0 3 24 44 
o เขื่อนแกงเสือเตน 3 6 15 21 27 
 

11. รักษาและฟนฟูพ้ืนที่ชุมนํ้า 

ผลกระทบจากทั้งแนวทางการแกปญหาน้ําทวมและปญหาภาวะแหงแลง ดวยการปรบัปรงุ
ระบบระบายน้ําและการพัฒนาแหลงน้ําขนาดกลาง ที่มีตอการแกปญหาน้ําที่มีผลตอการรักษาและ
ฟนฟูพ้ืนที่ชุมนํ้านั้น ผูตอบแบบสอบถามตางไมสงสัยในผลกระทบวาจะมีในเชิงลบหรือไม แตกลับมี
ความเห็นวาการผันนํ้าลงเขื่อนสิริกิติ์และการสรางเขื่อนแกงเสือเตน กลับมีความเห็นในทางตรงกัน
ขาม 
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ตารางที่ 29 ผลกระทบตอการแกปญหาน้ําที่มีผลตอการรักษาและฟนฟูพืน้ที่ชุมน้ํา   (รอยละ) 

ผลกระทบตอการลดการสูญเสียผลผลิต  
--  --  -- 

แนวทางการแกปญหาน้ําทวม 
o ผันน้ําลงเขื่อนสิริกิติ ์ 0 0 12 9 3 
o ปรับปรุงระบบระบายน้ํา 0 0 0 18 6 
o เขื่อนแกงเสือเตน 0 3 9 6 6 
แนวทางการแกปญหาน้ําแลง 

o พัฒนาแหลงนํ้าขนาดกลาง 0 0 0 21 3 
o เขื่อนแกงเสือเตน 0 3 9 3 9 
 
12. ไมผันนํ้าขามลุมนํ้าโดยไมจําเปน 

ในสวนของผลกระทบตอการแกปญหาน้ําที่มีผลตอการไมผันนํ้าขามลุมโดยไมจําเปน จาก
การแกปญหาน้ําทวมและปญหาภาวะแหงแลงทุกทาง ผูตอบแบบสอบถาม (แมจะตอบคําถามนี้ไม
มากนัก) เห็นวาจะไมสงผลกระทบ บางสวนระบุวาสงผลกระทบเชิงบวกและบวกสูง ยกเวนแตการ
ผันน้ําลงเขื่อนสิริกิติ์ที่มีการระบุวาจะสงกระทบเชิงบสูงมาก 

ตารางที่ 30 ผลกระทบตอการแกปญหาน้ําที่มีผลตอการไมผันนํ้าขามลุมโดยไมจําเปน (รอย
ละ) 

ผลกระทบตอการลดการสูญเสียผลผลิต  

-- - ๐ + ++ 

แนวทางการแกปญหาน้ําทวม 
o ผันน้ําลงเขื่อนสิริกิติ ์ 3 0 6 3 0 
o ปรับปรุงระบบระบายน้ํา 0 0 3 2 6 
o เขื่อนแกงเสือเตน 0 0 6 6 0 
แนวทางการแกปญหาน้ําแลง 
o พัฒนาแหลงนํ้าขนาดกลาง 0 0 3 6 6 
o เขื่อนแกงเสือเตน 0 0 6 6 0 

 
 




