ส้ำนักงำนทรัพยำกรน้ำแห่งชำติ

โครงกำรศึกษำประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์
พืนที่ลุ่มน้ำสะแกกรัง

รำยงำนฉบับสมบูรณ์
รำยงำนฉบับสมบูรณ์ประกอบด้วยรำยงำนจ้ำนวน 6 เล่ม
เล่มที่ 1 รำยงำนสรุปส้ำหรับผู้บริหำร กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์
เล่มที่ 2 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์
เล่มที่ 3 รำยงำนมำตรกำรบรรเทำผลกระทบ และมำตรกำรติดตำมตรวจสอบ
กำรด้ำเนินงำน
เล่มที่ 4 รำยงำนภำคผนวก
เล่มที่ 5 รำยงำนสรุปส้ำหรับผู้บริหำร รำยงำนแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน้ำแบบ
บูรณำกำรระดับยุทธศำสตร์
เล่มที่ 6 รำยงำนแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน้ำแบบบูรณำกำรระดับยุทธศำสตร์

โครงกำรศึกษำประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์
พืนที่ลุ่มน้ำสะแกกรัง

รำยงำนฉบับสมบูรณ์
รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์

รายชื่อคณะกรรมการกากับดูแลงานที่ปรึกษาด้านวิชาการ
โครงการศึกษาประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
พื้นที่ลุ่มน้าสะแกกรัง
1) สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติ
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

นายประดับ
นายจรัล
นายธวัชชัย
นางพัชรวีร์
นายดุลยฤทธิ์
นางวิมลภัทร

กลัดเข็มเพชร
เทพอวยพร
ใบเจริญ
สุวรรณิก
หอมนาน
บ้าบัดสรรพโรค
ค้ากันยา
นายศิรธิษณ์
วรวัฒน์ศุภรัฐ
นางสาวนันทวัน สุวรรณสถิตย์
นางสาวกีรติการ นาคีสนิ ธ์
นายอิทธิกร
บัวสมบุญ

รองเลขาธิการ สทนช.
ประธานกรรมการ
ผู้เชี่ยวชาญด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม
กรรมการ
ผู้เชี่ยวชาญด้านติดตามและประเมินผล
กรรมการ
ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารจัดการลุม่ น้า 2
กรรมการ
วิศวกรโยธาช้านาญการพิเศษ
กรรมการ
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์เศรษฐกิจ
กรรมการ
โครงการพัฒนาแหล่งนา้
วิศวกลชลประทานช้านาญการ
กรรมการ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช้านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

2) สานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(1)
(2)
(3)
(4)

ผู้อ้านวยการส้านักวางแผนการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
นางสาวสุภัทรา เชิดชูไชย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการพิเศษ
นายชาญชัย
รุกขวัฒนกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการพิเศษ
นายก่อเกียรติ สมประสงค์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการพิเศษ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

3) กรมชลประทาน
(1) นายพรมงคล ชิดชอบ
(2) นางสาวอรพรรณ จุลภักดิ์

ผู้อ้านวยการส่วนวางโครงการที่ 1
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

4) กรมทรัพยากรน้าบาดาล
(1) นายบรรจง

พรมจันทร์

(2) นางวาสนา

สาทถาพร

ผู้อ้านวยการส้านักอนุรักษ์
และฟื้นฟูทรัพยากรนา้ บาดาล
นักธรณีวิทยาช้านาญการพิเศษ

ชวนขยัน

นักวิทยาศาสตร์ชา้ นาญการ

กรรมการ

วิศวกรโยธาช้านาญการพิเศษ
วิศวกรโยธาช้านาญการ

กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ

5) กรมทรัพยากรน้า
(1) นางวลิตา

6) กรมโยธาธิการและผังเมือง
(1) นางมณีกานต์ ชุมคง
(2) นางสาวกรกันยา โกมลเมนะ

7) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
(1) นายอนุพงษ์
(2)
(3) นายยุทธนา

สมบูรณ์นาวากุล ผู้อ้านวยการส่วนจัดการต้นน้า
ส้านักงานบริหารพืนที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)
หัวหน้าหน่วยจัดการต้นนา้ ขุนนา้ เย็น
ส้านักงานบริหารพืนที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)
ดีสวน
นักวิชาการป่าไม้ชา้ นาญการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

8) กรมป่าไม้
(1) นายสุทัศน์
เล้าสกุล
(2) นายประพันธ์ ผู้กฤติยาคามี
(3) นางสาวกุลจิรา บุญญะปฏินาค

หัวหน้าสถานีศนู ย์วฒ
ั นวิจัยภาคกลาง
หัวหน้าศูนย์เมล็ดพันธุ์ไม้ภาคกลาง
นักวิชาการป่าไม้ชา้ นาญการพิเศษ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

9) สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(1) นางอินทิรา
เอือมลฉัตร
(2) นายวีรนิต
ฐานสุพร
(3) นางสาวอรสุภาว์ สายเพชร

ผู้อ้านวยการกองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพืนที่เฉพาะ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช้านาญการพิเศษ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช้านาญการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ผู้อ้านวยการกองจัดการคุณภาพน้า
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช้านาญการพิเศษ

กรรมการ
กรรมการ

10) กรมควบคุมมลพิษ
(1) นางสาวพรศรี
(2) นางสาวกิ่งดาว

สุทธนารักษ์
อินทรักเดช

11) ผู้ทรงคุณวุฒิ
(1) นางสาวลดาวัลย์ ค้าภา

กรรมการ

รายชื่อคณะที่ปรึกษา
โครงการศึกษาประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
พื้นที่ลุ่มน้าสะแกกรัง
1) บุคลากรหลักในโครงการ
(1) นายพรเทพ
(2) นายสรัน
(3) นายประพันธ์พงศ์
(4) นายวัชระ
(5) นายสนิท
(6) นายวินัย
(7) นายประเสริฐ
(8) นางสาวสมใจ
(9) ดร.รักศักดิ์
(10) รศ.ดร.อภิสิทธิ์
(11) นายวิชาญ
(12) ดร.กัญจน์นรี
(13) นางสาวอรไท
(14) ผศ.ดร.ปิยพงษ์
(15) ดร.ยุทธพงษ์
(16) ดร.นฤชิต
(17) ผศ.ดร.อรอนงค์
(18) นางสาวฉันท์กมล
(19) นายสมสิชฌน์
(20) ผศ.ดร.วรชัย
(21) ผศ.ดร.กิจจา
(22) ผศ.ดร.อนุชา
(23) นายสกล
(24) นายศิริกันต์

ชัยโกศล
วังใน
เชือเหิม
องค์โชติยะกุล
พิริยะพงษ์พันธ์
เบ็ญหีม
รักไทยดี
อมรรัชยาวิจารณ์
เสริมศักดิ์
เอี่ยมหน่อ
อรุณศรีแสงไชย
ช่วงฉ่้า
เดชบุรัมย์
ทองดีนอก
คีรีมังคละ
ด้าปิน
ผิวนิล
บุญรัตน์
บรมธนรัตน์
วิริยารมภ์
จิตรภิรมณ์
เพียรชนะ
มกรพันธ์
เพ็ชร์กลาง

ผู้จัดการโครงการ
ผู้ช้านาญการด้านสิ่งแวดล้อม
ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายสาธารณะ
ผู้เชี่ยวชาญด้านอุทกวิทยา
ผู้เชี่ยวชาญวางแผนพัฒนาและบริหารจัดการลุ่มน้า/วางโครงการ
ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจ
ผู้เชี่ยวชาญด้านสังคม และองค์กร
ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์/เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตร
ผู้เชี่ยวชาญด้านดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ผู้เชี่ยวชาญด้านธรณี/แผ่นดินไหว/แหล่งแร่
ผู้เชี่ยวชาญด้านอุทกธรณี/แหล่งน้าใต้ดิน
ผู้เชี่ยวชาญด้านการชดเชยทรัพย์สิน
ผู้เชี่ยวชาญด้านป่าไม้/การจัดการลุ่มน้า
ผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์ป่า
ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบนิเวศทางน้า/ประมง
ผู้เชี่ยวชาญด้านคุณภาพน้าผิวดิน/น้าใต้ดิน
ผู้เชี่ยวชาญด้านผังเมือง
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการอุทยาน/ท่องเที่ยว
ผู้เชี่ยวชาญด้านโบราณคดี/ประวัติศาสตร์
ผู้เชี่ยวชาญด้านประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการมีส่วนร่วม
ผู้เชี่ยวชาญด้านประชาสัมพันธ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์

2) บุคลากรสนับสนุน
(1) นางสาวชุติมา
(2) นางสาวกิตติกานต์
(3) นายบุรี
(4) นายรังสรรค์
(5) นายกมลพรรณ
(6) นายกฤษดา
(7) นางสาวเสาวลักษณ์
(8) นายธนวัฒน์
(9) นางสาววรรณประภา
(10) นายทรงยศ
(11) นางสาวสุกัญญา
(12) นางสาวพิมลพัทร์

สนั่นศรีสาคร
โสภณศิริ
สุวรรณรัตน์
ทองภูสวรรค์
แร่ทอง
ผุดอรุณ
พุ่มอุสิต
กิรวิทย์
เส็งสมาน
ป่าเขียว
พุทธโกศัย
ศรีบุรินทร์

ผู้ประสานงานโครงการ / วิศวกรสิ่งแวดล้อม
ผู้ประสานงานโครงการ / นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
วิศวกรชลประทาน
วิศวกรแหล่งน้า
วิศวกรแหล่งน้า
วิศวกรแหล่งน้า
วิศวกรแหล่งน้า
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
เจ้าหน้าที่ GIS
เจ้าหน้าที่ธุรการ / พิมพ์ดีด
เจ้าหน้าที่ธุรการ / พิมพ์ดีด

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน้ำแห่งชำติ

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ
โครงการศึกษาประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
พื้นที่ลุ่มน้้าสะแกกรัง
ลุ่ ม น้ ำ สะแกกรั ง เป็ น ลุ่ ม น้ ำ ที่ มี ค วำมโดดเด่ น แห่ ง วิ ถี ชี วิ ต วั ฒ นธรรม ธรรมชำติ และเกษตรกรรม ใน
ขณะเดียวกันพืนที่ลุ่มน้ำแต่ละส่วนก็มีสภำพปัญหำที่แตกต่ำงกันตำมลักษณะกำยภำพของลุ่มน้ำ และวิถีชีวิตของชุมชน
ที่อำศัยอยู่ กำรบริหำรจัดกำรน้ำจึงต้องพิจำรณำในองค์รวมเพื่อให้เกิดควำมสอดคล้องกันในระหว่ำงพืนที่ต้นน้ำ กลำง
น้ำ และปลำยน้ำ ในอดีตที่ผ่ำนมำ กำรวำงแผนพัฒนำแหล่งน้ำโดยส่วนใหญ่เป็นกำรพิจำรณำจำกมุมมองของภำครัฐ
เป็นรำยโครงกำรหรือเฉพำะด้ำน ขำดกำรพิจำรณำผลกระทบต่อเนื่องที่มีต่อภำคส่วนอื่นๆ เกิดเป็นปัญหำด้ำนควำม
เข้ำใจในโครงกำรระหว่ำงหน่วยงำนพัฒนำ ประชำชน ภำคเอกชน และประชำสังคม ส้ำนักงำนทรัพยำกรน้ำแห่งชำติ
จึงเห็นควำมจ้ำเป็นของโครงกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์พืนที่ลุ่มน้ำสะแกกรัง เพื่อประเมินศักยภำพและ
ข้อจ้ำกัดของสิ่งแวดล้อม และแนวทำงพัฒนำและบริหำรจัดกำรน้ำที่สำมำรถน้ำไปสู่ควำมสมดุลและกำรพัฒนำอย่ำง
ยั่งยืนทังในมิติของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงเปรียบเทียบทำงเลือกในกำรบริหำรจัดกำรน้ำ เพื่อให้กำร
ตัดสินใจเป็นไปอย่ำงรอบคอบและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชำติและประชำชนต่อไป
โครงกำรศึกษำประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ พืนที่ลุ่มน้ำสะแกกรัง เป็นโครงกำรที่จัดอยู่ในกลุ่ม แผน
บริหำรจัดกำรลุ่มน้ำ ซึ่งระเบียบส้ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ก้ำหนดให้มี
กำรศึกษำและจั ดท้ำรำยงำนประเมิน สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ พืนที่ศึกษำครอบคลุม ลุ่มน้ำสะแกกรังมีพืนที่
4,911.48 ตำรำงกิโลเมตร ประกอบด้วย 6 ลุ่มน้ำสำขำ ครอบคลุมพืนที่ 68 ต้ำบล 14 อ้ำเภอ ในเขต 3 จังหวัด ได้แก่
อุทัยธำนี นครสวรรค์ และก้ำแพงเพชร มีวัตถุประสงค์ของกำรศึกษำโครงกำร 1) เพื่อศึกษำและจัดท้ำรำยงำนกำร
ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ (Strategic Environmental Assessment, SEA) ของพืนที่ลุ่มน้ำสะแกกรัง 2)
เพื่ อ จั ด ท้ ำ แผนงำนตำมแนวทำงพั ฒ นำลุ่ ม น้ ำ แบบบู ร ณำกำรระดั บ ยุ ท ธศำสตร์ ( Strategic and Integrated
Development Program of River Basin, SIDP) และ 3) เพื่อศึกษำและจัดท้ำระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศของลุ่มน้ำ
สะแกกรังส้ำหรับส้ำนักงำนทรัพยำกรน้ำแห่งชำติ คณะกรรมกำรลุ่มน้ำ กำรบริหำรจัดกำรน้ำ กำรจัดท้ำแผนลุ่มน้ำ กำร
ตัดสินใจ กำรให้ข้อมูลกับผู้ใช้น้ำและประชำชน
ในส่วนของศึกษำและจัดท้ำรำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ (SEA) ได้ท้ำกำรสร้ำงทำงเลือก
กำรพั ฒ นำพื นที่ ลุ่ ม น้ ำ สะแกกรัง จ้ ำ นวน 4 ทำงเลื อ ก ด้ ว ยกำรผสมผสำนทั งวิ ธี กำรจำกบนลงล่ ำ ง (Top-down
approach) และจำกล่ ำ งขึ นบน (Bottom-up approach) กล่ ำ วคื อ มี ก ำรพิ จ ำรณำทำงเลื อ กทั งจำกนโยบำยรั ฐ
พืนฐำนของลุ่มน้ำสะแกกรัง และจำกกำรรับฟังสภำพปัญหำ ควำมต้องกำรของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียผ่ำนกระบวนกำรมี
ส่วนร่วมหลำยครัง ผลลัพธ์ที่เกิดขึนจึงเป็นทำงเลือกที่สะท้อนควำมต้องกำรของกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มำกที่สุด
จำกนันกำรพิจำรณำคัดเลือกทำงเลือกที่เหมำะสมเพื่อก้ำหนดเป็น ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำพืนที่ลุ่มน้ำสะแกกรัง ใช้กำร
ประเมินทำงเลือกด้วยตัวชีวัดที่ครอบคลุมมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม เพื่อประเมินศักยภำพและข้อจ้ำกัดของ
สิ่งแวดล้อม ให้ได้แนวทำงพัฒนำและบริหำรจัดกำรน้ำที่สำมำรถน้ำไปสู่ควำมสมดุลและกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน ผลสรุป
ของกำรด้ำเนินงำนพบว่ำ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำพืนที่ลุ่มน้ำสะแกกรังเป็นไปตำม ทำงเลือกที่ 2 กำรพัฒนำพืนที่ลุ่มน้ำ
สะแกกรังตำมควำมต้องกำรของประชำชนโดยมุ่งสู่กำรพัฒนำพืนที่เกษตรพืนถิ่นร่วมกับกำรพัฒนำด้ำนกำรท่องเที่ยว
โครงกำรศึกษำประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์
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บทคัดย่อ

ตำมนโยบำยรัฐ ประกอบด้วย 1) แผนบริหำรจัดกำรด้ำนกำรจัดกำรน้ำอุปโภค บริโภค 1 แผนงำน 2) แผนบริหำร
จัดกำรด้ำนกำรสร้ำงควำมมั่นคงของน้ำภำคกำรผลิต 5 แผนงำน 3) แผนบริหำรจัดกำรด้ำนกำรจัดกำรน้ำท่วมและ
อุทกภัย 2 แผนงำน 4) แผนบริหำรจัดกำรด้ำนกำรจัดกำรคุณภำพน้ำ และอนุรักษ์ทรัพยำกรน้ำ 2 แผนงำน 5) แผน
บริหำรจัดกำรด้ำนกำรอนุรักษ์ฟื้นฟูสภำพป่ำต้นน้ำที่เสื่อมโทรม และป้องกันกำรพังทลำยของดิน 2 แผนงำน 6) แผน
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 1 แผนงำน 7) แผนด้ำนกำรพัฒนำด้ำนกำรท่องเที่ยว 2 แผนงำน 8) แผนบริหำรจัดกำรด้ำน
กำรพัฒนำศักยภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร 5 แผนงำน รวมทังสิน 20 แผนงำนพัฒนำ
จำกยุ ท ธศำสตร์ ก ำรพั ฒ นำพื นที่ ลุ่ ม น้ ำ สะแกกรั ง ที่ ไ ด้ ม ำจำกกระบวนกำรประเมิ น สิ่ ง แวดล้ อ มระดั บ
ยุทธศำสตร์ (SEA) น้ำไปสู่กำรจัดท้ำแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน้ำแบบบูรณำกำรระดับยุทธศำสตร์ (Strategic
and Integrated Development Program of River Basin, SIDP) ประกอบด้ ว ย 2 ส่ ว น ส่ ว นแรกเป็ น แผนงำน/
โครงกำรตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำพืนที่ลุ่มน้ำสะแกกรัง ส่วนที่สองเป็นแผนงำน/โครงกำรของหน่วยงำนด้ำนบริหำร
ทรัพ ยำกรน้ ำ ที่ ส อดคล้ องกั บ ยุ ท ธศำสตร์กำรพั ฒ นำพื นที่ ลุ่ ม น้ ำ สะแกกรัง โดยแบ่ ง กำรพั ฒ นำเป็ น 3 ระยะตำม
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำพืนที่ลุ่มน้ำสะแกกรัง ระยะสันด้ำเนินกำรภำยในช่วงระยะเวลำ 2 ปีแรก (ปีงบประมำณ 25642565) ระยะกลำงด้ ำเนิ นกำรภำยในช่ วงระยะเวลำปี ที่ 3 ถึงปี ที่ 7 (ปี งบประมำณ 2566-2570) และระยะยำว
ด้ำเนินกำรภำยในช่วงระยะเวลำปีที่ 8 ถึงปีที่ 17 (ปีงบประมำณ 2571-2580) สอดคล้องกับแผนบริหำรจัดกำรน้ำ 20
ปีที่จะสินสุดในปี พ.ศ.2580
ถึงแม้ว่ำยุทธศำสตร์กำรพัฒนำพืนที่ลุ่มน้ำสะแกกรัง จะเป็นทำงเลือกที่ภำคส่วนต่ำงๆ ในพืนที่ลุ่มน้ำให้กำร
ยอมรับมำกที่สุด แต่ท้ำยที่สุดแล้ว กำรพัฒนำตำมแผนงำน/โครงกำรที่เสนอ อยู่ในดุลยพินิจของผู้มีอ้ำ นำจตัดสินใจ
ดังนันผลสัมฤทธิ์ของกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ นอกเหนือจำกผลกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนที่รับผิดชอบตำมที่
ก้ำหนดไว้ในแผนพัฒนำแต่ละด้ำน ยังขึนกับนโยบำยของผู้มีอ้ำนำจตัดสินใจ นอกจำกนันในปัจจุบันยังไม่มีควำมชัดเจน
ของหน่วยงำนและข้อกฎหมำย ที่จะรองรับกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ที่ได้จำกกระบวนกำร SEA กำรไม่มีหน่วยงำน
เจ้ำภำพหลักที่จะบูรณำกำรภำพรวมของเป้ำหมำยและตัวชีวัด อำจท้ำ ให้กำรขับเคลื่อนขำดเอกภำพ หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องไม่มีเวทีที่จะท้ำควำมเข้ำใจร่วมกันในกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำย อำจเกิดปัญหำกำรท้ำ งำนที่ไม่บูรณำกำรได้ใน
ที่สุด ในกำรศึกษำครังนีจึงได้เสนอแนะแนวทำงกำรขับเคลื่อน และกำรติดตำมประเมินผลยุทธศำสตร์กำรพัฒนำพืนที่
ลุ่มน้ำสะแกกรังสู่กำรปฏิบัติไว้ ดังรำยละเอียดในบทที่ 7 ของรำยงำนกำรศึกษำประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์
ในกำรศึกษำประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์พืนที่ลุ่มน้ำสะแกกรัง ครังนี กำรก้ำหนดขอบเขตพืนที่ลุ่มน้ำ
และพืนที่ศึกษำที่เกี่ยวข้องกับขอบเขตกำรปกครอง ยึดตำมร่ำงแผนที่ท้ำยพระรำชกฤษฎีกำ ก้ำหนดขอบเขตพืนที่ลุ่ม
น้ำสะแกกรัง (รหัสลุ่มน้ำ 11) พ.ศ.2562 โดยส้ำนักงำนทรัพยำกรน้ำแห่งชำติ ในอนำคตเมื่อพระรำชกฤษฎีกำก้ำหนด
ขอบเขตพืนที่ลุ่มน้ำสะแกกรังมีผลบั งคับใช้ หำกขอบเขตพืนที่ลุ่มน้ำ และขอบเขตกำรปกครอง มีควำมแตกต่ำงจำก
ขอบเขตพืนที่ศึกษำในครังนี หน่วยงำนที่ท้ำหน้ำที่ ขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำพืนที่ลุ่มน้ำสะแกกรัง ควรพิจำรณำ
ควำมจ้ำเป็นในกำรทบทวนปรับปรุงแผนงำนยุทธศำตร์ ให้มีควำมสอดคล้องกับ พืนที่ลุ่มน้ำและขอบเขตกำรปกครอง
ตำมพระรำชกฤษฎีกำ
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รำยงำนฉบับสมบูรณ์
รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์
สำรบัญ
หน้ำ
1
4
5

สำรบัญ
สำรบัญตำรำง
สำรบัญรูป
บทที่ 1 บทน้ำ
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์ของการจัดทารายงาน
พื้นที่ศึกษา
กรอบการดาเนินการและวิธีการศึกษา
ระยะเวลาดาเนินการศึกษา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1-1
1-2
1-3
1-7
1-10
1-10

บทที่ 2 สภำพทั่วไป และแนวโน้มกำรพัฒนำของลุ่มน้ำสะแกกรัง(กำรก้ำหนดขอบเขต)
2.1 การทบทวนและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
2.2 การระบุขอบเขตเชิงพื้นที่ ระยะเวลา และการหาประเด็นยุทธศาสตร์
2.3 การประเมินสถานภาพและแนวโน้มการพัฒนา
2.3.1 การประเมินสถานภาพของพืน้ ที่ลุ่มน้าสะแกกรังในสภาพปัจจุบัน
2.3.2 แนวโน้มการพัฒนาพืน้ ที่ลุ่มน้าสะแกกรัง
2.3.3 ทิศทางการพัฒนาลุ่มน้าสะแกกรังในเชิงนโยบายรัฐ
2.3.4 สภาพปัญหา ศักยภาพ และข้อจากัดที่ส่งผลต่อการพัฒนาพื้นทีล่ ุ่มน้าสะแกกรัง
2.4 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการจัดทาแผนการมีส่วนร่วมและการสื่อสาร
2.4.1 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2.4.2 การจัดทาแผนการมีส่วนร่วมและการสื่อสาร
2.5 การจัดทาและเสนอรายงานการกาหนดขอบเขต
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สำรบัญ

สำรบัญ (ต่อ)
หน้ำ
บทที่ 3 กำรก้ำหนด และกำรประเมินทำงเลือกของกำรพัฒนำพืนที่ลุ่มน้ำสะแกกรัง
3.1 การพัฒนาทางเลือกเพื่อใช้เปรียบเทียบทิศทางการพัฒนาพื้นที่ลมุ่ น้าสะแกกรัง
3.1.1 กระบวนการพัฒนาทางเลือก
3.1.2 การหาประเด็นยุทธศาสตร์เพื่อกาหนดทางเลือก
3.1.3 การกาหนดทางเลือกการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้าสะแกกรัง
3.2 ตัวชี้วัดการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
3.3 การประเมินทางเลือกการพัฒนาพื้นทีล่ ุ่มน้าสะแกกรัง
3.4 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นทีล่ ุ่มน้าสะแกกรัง
3.4.1 เป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์
3.4.2 แผนงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นทีล่ ุ่มน้าสะแกกรัง
3.4.3 ระยะเวลาในการดาเนินแผนยุทธศาสตร์
3.5 การจัดทาแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน้าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์
3.5.1 แนวการจัดทาแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน้าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์
3.5.2 การจัดลาดับความสาคัญของแผนงาน/โครงการ
3.5.3 แผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน้าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์
(Strategic and Integrated Development Program of River Basin, SIDP)
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4.1 มาตรการเพื่อความยั่งยืน (Measures for sustainability)
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5.1 การประชุมปฐมนิเทศโครงการ
5.2 การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1
5.3 การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2
5.4 การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 3
5.5 การประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ
5.6 กิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร ครั้งที่ 1
5.7 กิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร ครั้งที่ 2
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บทที่ 6 มำตรกำรบรรเทำผลกระทบ และมำตรกำรติดตำมตรวจสอบ
6.1 มาตรการบรรเทาผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบทางเศรษฐกิจ
6.1.1 ปริมาณน้าเก็บกักที่เปลี่ยนแปลง
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6.2

6.3

6.1.2 พื้นที่รับประโยชน์
6.1.3 ปริมาณการใช้น้ารวมต่อปริมาณน้าท่าตามธรรมชาติ
6.1.4 จานวนผู้เยี่ยมเยือน/นักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลง
6.1.5 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในพื้นที่ลุ่มน้าสะแกกรัง
6.1.6 การเพิ่มสถานประกอบการ
6.1.7 การใช้วัตถุดิบและการจ้างงานแรงงานท้องถิน่ ที่เพิ่มขึ้น
มาตรการบรรเทาผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบทางสังคม
6.2.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน/การเข้าถึงน้าของประชาชน
6.2.2 ประชากรที่ได้รับผลกระทบหากมีการพัฒนา
มาตรการบรรเทาผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม
6.3.1 พื้นที่ปา่ ไม้ที่เปลี่ยนแปลง
6.3.2 พื้นที่การอนุรักษ์ปา่ ต้นน้าและสภาพดิน
6.3.3 การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
6.3.4 จานวนชนิดพันธุ์ดัชนีบัญชีสีแดง
6.3.5 คุณภาพน้าผิวดิน
6.3.6 การจัดการของเสีย

บทที่ 7 กำรขับเคลื่อนและกำรติดตำมประเมินผลยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำพืนที่ลุ่มน้ำสะแกกรัง
7.1 แนวคิดในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้าสะแกกรัง
7.2 หน่วยงานในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาพืน้ ที่ลุ่มน้าสะแกกรัง
7.3 แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นทีล่ ุ่มน้าสะแกกรังสู่การปฏิบัติ
7.3.1 การสร้างความรู้ความเข้าใจให้ทุกภาคส่วน
7.3.2 การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพืน้ ทีล่ ุ่มน้าสะแกกรัง
สู่แผนปฏิบัติการของหน่วยงาน
7.3.3 การสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
7.4 การติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์
บทที่ 8 บทสรุปและข้อเสนอแนะ
8.1 บทสรุป
8.2 ข้อเสนอแนะ
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ตารางที่ 3.2-1
ตารางที่ 3.3-1
ตารางที่ 3.5.3-1
ตารางที่ 3.5.3-2
ตารางที่ 3.5.3-3
ตารางที่ 3.5.3-4
ตารางที่ 3.5.3-5
ตารางที่ 3.5.3-6
ตารางที่ 3.5.3-7
ตารางที่ 3.5.3-8

ขอบเขตการปกครองในพื้นที่ลุ่มน้าสะแกกรัง
ขอบเขตการปกครองในพื้นที่ลุ่มน้าสะแกกรัง
สรุปข้อมูลเปรียบเทียบเชิงลุ่มน้าสาขาของลุ่มน้าสะแกกรังในสภาพปัจจุบัน
เปรียบเทียบทางเลือกการพัฒนาพื้นทีล่ ุ่มน้าสะแกกรัง
ตัวชี้วัดสาหรับการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ พืน้ ทีล่ ุ่มน้าสะแกกรัง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้าสะแกกรัง
แผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน้าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์
สรุปแผนงาน/โครงการทีส่ าคัญของหน่วยงานต่างๆ ทีส่ อดคล้องกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาพื้นทีล่ ุ่มน้าสะแกกรัง
แผนงาน/โครงการของหน่วยงานด้านบริหารทรัพยากรน้า
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นทีล่ ุ่มน้าสะแกกรัง ลุ่มน้าสาขาแม่วงก์
แผนงาน/โครงการของหน่วยงานด้านบริหารทรัพยากรน้า ทีส่ อดคล้องกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาพื้นทีล่ ุ่มน้าสะแกกรัง ลุ่มน้าสาขาสะแกกรังตอนล่างส่วนที่ 1
แผนงาน/โครงการของหน่วยงานด้านบริหารทรัพยากรน้า ทีส่ อดคล้องกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาพื้นทีล่ ุ่มน้าสะแกกรัง ลุ่มน้าสาขาห้วยทับเสลา
แผนงาน/โครงการของหน่วยงานด้านบริหารทรัพยากรน้า ทีส่ อดคล้องกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาพื้นทีล่ ุ่มน้าสะแกกรัง ลุ่มน้าสาขาสะแกกรังตอนล่างส่วนที่ 2
แผนงาน/โครงการของหน่วยงานด้านบริหารทรัพยากรน้า ทีส่ อดคล้องกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาพื้นทีล่ ุ่มน้าสะแกกรัง ลุ่มน้าสาขาคลองโพธิ์
แผนงาน/โครงการของหน่วยงานด้านบริหารทรัพยากรน้า ทีส่ อดคล้องกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาพื้นทีล่ ุ่มน้าสะแกกรัง ลุ่มน้าสาขาสะแกกรังตอนล่างส่วนที่ 3
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ที่ตั้งของลุ่มน้าสะแกกรัง
ขั้นตอนในการศึกษาสิง่ แวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) พื้นทีล่ มุ่ น้าสะแกกรัง
แผนที่อุทกธรณีวิทยาของพื้นทีล่ ุ่มน้าสะแกกรัง
กลุ่มชุดดินในพื้นทีล่ ุ่มน้าสะแกกรัง
พื้นที่เสี่ยงภัยตามผลการศึกษา Area Based สะแกกรังตอนล่าง
กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศที่มีผลต่อการพัฒนาพื้นทีล่ ุ่มน้าสะแกกรัง
ทิศทางการพัฒนาลุ่มน้าสะแกกรังตามนโยบายรัฐและยุทธศาสตร์ในเชิงเศรษฐกิจ
สภาพปัญหาของพื้นที่ลุ่มน้าสะแกกรัง
กระบวนการพัฒนาทางเลือกของการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้าสะแกกรัง
การพัฒนาพื้นทีล่ ุ่มน้าสะแกกรังตามความต้องการของประชาชนโดยมุ่งสู่การพัฒนา
พื้นที่เกษตรพื้นถิ่นร่วมกับการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวตามนโยบายรัฐ
รูปที่ 3.4.2-1 พื้นที่นาท่
้ วมในพื้นทีล่ ุ่มน้าสะแกกรังจากภาพถ่ายดาวเทียม
รูปที่ 3.4.2-2 ทางผันน้าเพื่อช่วยระบายน้าจากลาน้าสายหลัก
รูปที่ 3.5.1-1 แนวทางการจัดทาแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน้าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์
(Strategic and Integrated Development Program of River Basin, SIDP)
รูปที่ 5.1-1 ภาพบรรยากาศการประชุมปฐมนิเทศโครงการ
รูปที่ 5.2-1 ภาพบรรยากาศการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1
รูปที่ 5.3-1 ภาพบรรยากาศการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2
รูปที่ 5.4-1 ภาพบรรยากาศการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 3
รูปที่ 5.5-1 ภาพบรรยากาศการประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ
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สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ

บทที่ 1 บทนํา

บทที่ 1
บทนํา
1.1

หลักการและเหตุผล

ลุมน้ําสะแกกรัง ตั้งอยู ตอนกลางของประเทศไทย ครอบคลุ มพื้นที่ป ระมาณ 4,911.48 ตารางกิ โลเมตร
ประกอบดวย 3 จังหวัด ไดแก อุทัยธานี นครสวรรค และกําแพงเพชร ลักษณะของลุมน้ําวางตัวตามแนวตะวันตกตะวันออก ทิศเหนือของลุมน้ําติดกับลุมน้ําปง ทิศใตติดกับลุมน้ําทาจีน ทิศตะวันตกติดกับลุมน้ําแมกลอง และทิศ
ตะวันออกติดกับลุมน้ําเจาพระยา ตนกําเนิดของลุมน้ําสะแกกรัง คือ เทือกเขาโมโกจู ในเขตอุทยานแหงชาติแมวงก ลํา
น้ําสาขาที่เปนตนกําเนิดของลุมน้ําสะแกกรัง คือ หวยแมวงก ซึ่งไหลผานจังหวัดนครสวรรค และอุทัยธานี เลียบผาน
ภูเขาสะแกกรัง กอนจะลงสูแมน้ําเจาพระยา
ลุมน้ําสะแกกรังแบงออกเปน 6 ลุมน้ํายอย ไดแก ลุมน้ําแมวงกมีพื้นที่รับน้ํา 1,016.33 ตารางกิโลเมตร ลุมน้ํา
คลองโพธิ์ มี พื้ น ที่ รั บ น้ํ า 1,169.11 ตารางกิ โ ลเมตร ลุ ม น้ํ า ห ว ยทั บ เสลามี พื้ น ที่ รั บ น้ํ า 733.88 ตารางกิ โ ลเมตร
ลุมน้ําแมน้ําสะแกกรังตอนลางสวนที่ 1 มีพื้นที่รับน้ํา 933.17 ตารางกิโลเมตร ลุมน้ําแมน้ําสะแกกรังตอนลางสวนที่ 2
มีพื้นที่รับน้ํา 156.40 ตารางกิโ ลเมตร และลุมน้ํ าแมน้ําสะแกกรั งตอนลางสวนที่ 3 มีพื้นที่รับน้ํา 902.59 ตาราง
กิโลเมตร ปจจุบันกรมชลประทานไดพัฒนาแหลงเก็บน้ําเพื่อรองรับปริมาณน้ําในฤดูฝนสํารองไวใชในฤดูแลงในสองลุม
น้ํายอย คือ อางเก็บน้ําคลองโพธิ์และอางเก็บน้ําหวยทับเสลา โดยมีเขื่อนวังรมเกลาเปนเครื่องมือชวยในการบริหาร
จัดการน้ําในตอนลาง ทั้งนี้ในลุมน้ําแมวงกซึ่งเปนตนกําเนิดของแมน้ําสะแกกรังยังไมมีการพัฒนาเครื่องมือในการ
บริหารจัดการน้ํา เนื่องจากยังมีความเห็นตางในการพัฒนาแหลงเก็บน้ําระหวางหนวยงานราชการ ประชาชน และกลุม
องคกรอนุรักษ ทําใหลุมน้ําสะแกกรังยังคงประสบปญหาการบริหารจัดการน้ําอยางตอเนื่อง เปนประจําทุกป
จากแผนยุ ท ธศาสตร ก ารบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรน้ํ า ป 2558 พบว า ป ญ หาหลั ก ในลุ ม น้ํ า สะแกกรั ง
ประกอบดวย
1) ปญหาขาดแคลนน้ํา : ความรุนแรงระดับปานกลาง 470,000 ไร คิดเปน 15.3% ของพื้นที่ลุมน้ํา ในเขต
อําเภอแมวงก อําเภอแมเปน อําเภอชุมตาบง อําเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค และอําเภอสวางอารมณ อําเภอลาน
สัก จังหวัดอุทัยธานี นอกจากนี้ ยังพบหมูบานขาดแคลนระบบประปาหมูบานดวย
2) ปญหาน้ําทวมและดินโคลนถลม : พบพื้นที่เสี่ยงภัยปานกลาง 74,736 ไร คิดเปน 2.4% ของพื้นที่ลุมน้ํา
และเสี่ ย งภั ย ระดั บ สู ง 37,721 ไร คิ ด เป น 1.2% ของพื้ น ที่ ลุ ม น้ํ า ในเขตอํ า เภอแม ว งก อํ า เภอลาดยาว จั ง หวั ด
นครสวรรค และอําเภอสวางอารมณ อําเภอทัพทัน อําเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
3) ปญหาคุณภาพน้ํา : เกิดในพื้นที่ตอนลางของลุมน้ํา บริเวณพื้นที่ชุมชนและจุดบรรจบของแมน้ําสะแก
กรังกับแมน้ําเจาพระยา ในเขตอําเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
จากสภาพปญหาน้ําทั้งสามดานขางตน สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติจึงเห็นความจําเปนของโครงการ
ประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรพ้ืนที่ลุมน้ําสะแกกรัง เพื่อประเมินศักยภาพและขอจํากัดของสิ่งแวดลอม และ
แนวทางพัฒนาและบริหารจัดการน้ําที่สามารถนําไปสูความสมดุลและการพัฒนาอยางยั่งยืนทั้งในมิติของเศรษฐกิจ
โครงการศึกษาประเมินสิง่ แวดลอมระดับยุทธศาสตร
พื้นที่ลุมน้ําสะแกกรัง
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สังคม และสิ่งแวดลอม รวมถึงเปรียบเทียบทางเลือกในการบริหารจัดการน้ํา เพื่อใหการตัดสินใจเปนไปอยางรอบคอบ
และเกิดประโยชนสูงสุดตอประเทศชาติและประชาชนตอไป เหตุผลและความจําเปนในการทํา SEA ของโครงการ มี
ดังนี้
1) เนื่องจากนายกรัฐมนตรีไดมีคําสั่งที่ 2/2560 แตงตั้งคณะอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดลอมระดับ
ยุทธศาสตร (คณะอนุกรรมการ SEA) ภายใตคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) เพื่อวางแนวทางการพัฒนา
SEA ของประเทศ ซึ่งในระยะเริ่มแรกนั้นคณะอนุกรรมการเห็นควรใหมี การกําหนดใหมีการศึกษาและจัดทํารายงาน
ประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรในการพัฒนา 7 กลุม ดังนี้
(1) การพัฒนาดานโครงขายคมนาคม
(2) การพัฒนาดานพลังงานและปโตรเลียม
(3) การพัฒนาทรัพยากรแร
(4) ผังเมืองตามที่คณะกรรมการนโยบายและการผังเมืองแหงชาติกําหนด
(5) การบริหารจัดการลุมน้ําหรือการพัฒนาชายฝง
(6) การพัฒนาพื้นที่เฉพาะหรือพื้นที่พิเศษ เชน เขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก เปนตน
(7) การพัฒนานิคมอุตสาหกรรมหรือการพัฒนาที่มีลักษณะคลายคลึงกัน
ซึ่งโครงการศึกษาประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร พื้นที่ลุมน้ําสะแกกรัง อยูในกลุมการบริหาร
จัดการลุมน้ํา
2) พรบ.สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 มาตรา 47 ไดระบุวา “ใน
กรณีที่มีการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรตามระเบียบหรือกฎหมายอื่นใดไวแลว การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอมใหคํ านึ งถึ งผลการประเมินสิ่ งแวดลอมระดั บยุ ทธศาสตรดั งกลาวดว ย” ซึ่ งหมายถึ งว าในอนาคตหาก
หนวยงานใดที่มี ความประสงคใ นการศึกษาและจัดทํา รายงานการประเมิน ผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA หรือ IEE)
โครงการพัฒ นาแหล งน้ํ า ใหมี การศึ กษาและจัด ทํา รายงานการประเมิ น ผลกระทบสิ่ง แวดลอม (EIA หรื อ IEE) ที่
สอดคลองหรือสัมพันธกับผลการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (SEA) ที่ไดมีการศึกษาไวสําหรับในพื้นที่ลุมน้ํา
นั้นดวย
ดังนั้นในการศึกษาโครงการศึกษาประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร พื้นที่ลุมน้ําสะแกกรัง จึงมี
ประโยชนสําหรับหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาแหลงน้ําในลุมน้ําสะแกกรัง ในการนําผลการศึกษาประเมิน
สิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร ไปจัดทําแผนหลัก (Master Plan) หรือรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA
หรือ IEE) ในระดับโครงการ เพื่อนําไปสูการพัฒนาลุมน้ําสะแกกรังอยางเปนระบบตอไป

1.2

วัตถุประสงคของการจัดทํารายงาน

1) เพื่อศึกษาและจัดทํารายงานการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (Strategic Environmental
Assessment; SEA) ของพื้นที่ลุมน้ําสะแกกรัง
2) เพื่อศึกษาและจัดทําแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําแบบบูรณาการในพื้นที่ลุมน้ําสะแกกรัง
(Integrated Water Resources Management Approaches of Sakaekrang River Basin)
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3) เพื่อศึกษาและจัดทําระบบฐานขอมูลสารสนเทศของลุมน้ําสะแกกรังสําหรับสํานักงานทรัพยากรน้ํา
แหงชาติ คณะกรรมการลุมน้ํา การบริหารจัดการน้ํา การจัดทําแผนลุมน้ํา การตัดสินใจ การใหขอมูลกับผูใชน้ําและ
ประชาชน

1.3

พื้นที่ศึกษา

ลุม น้ํ าสะแกกรั งตั้ ง อยูต อนกลางของประเทศไทย ครอบคลุ ม พื้ นที่ 3 จั ง หวั ด คือ อุทั ย ธานี นครสวรรค
กําแพงเพชร ลักษณะของลุมน้ําวางตัวตามแนวตะวันตก-ตะวันออก โดยมีพื้นที่ทิศเหนือติดกับลุมน้ําปง ทิศใตติดกับลุม
น้ํ า ท า จี น ทิ ศ ตะวั น ตกติ ด กั บ ลุ ม น้ํ า แม ก ลอง และทิ ศ ตะวั น ออกติ ด กั บ ลุ ม น้ํ า เจ า พระยา พื้ น ที่ ลุ ม น้ํ า สะแกกรั ง
ประกอบดวย 6 ลุมน้ํายอย คือ ลุมน้ําแมวงก ลุมน้ําคลองโพธิ์ ลุมน้ําหวยทับเสลา ลุมน้ําแมน้ําสะแกกรังตอนลางสวนที่
1 ลุมน้ําแมน้ําสะแกกรังตอนลางสวนที่ 2 และลุมน้ําแมน้ําสะแกกรังตอนลางสวนที่ 3 ดังแสดงในรูปที่ 1.3-1
ขอบเขตพื้นที่ศึกษาของโครงการครอบคลุมลุมน้ําสะแกกรังทั้งหมดและลุมน้ําอื่นๆ ที่อาจมีสวนเกี่ยวของ โดย
พื้นที่ลุมน้ําสะแกกรังครอบคลุมเขตการปกครองจํานวน 68 ตําบล 14 อําเภอของ 3 จังหวัด (ตารางที่ 1.3-1 และ
ตารางที่ 1.3-2)
ตารางที่ 1.3-1 ขอบเขตการปกครองในพื้นที่ลุมน้ําสะแกกรัง
จังหวัด
นครสวรรค
อุทัยธานี
กําแพงเพชร
รวม 3 จังหวัด

โครงการศึกษาประเมินสิง่ แวดลอมระดับยุทธศาสตร
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อําเภอ
6
6
2
14
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ตําบล
17
49
2
68
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ที่มา : อางอิงจากรางแผนที่ทา ยพระราชกฤษฎีกา กําหนดขอบเขต
พื้นที่ลุมน้ําสะแกกรัง (รหัสลุมน้ํา 11) พ.ศ.2562 สทนช.

รูปที่ 1.3-1 ที่ตั้งของลุมน้ําสะแกกรัง
โครงการศึกษาประเมินสิง่ แวดลอมระดับยุทธศาสตร
พื้นที่ลุมน้ําสะแกกรัง
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ตารางที่ 1.3-2 ขอบเขตการปกครองในพื้นที่ลุมน้ําสะแกกรัง
จังหวัด
นครสวรรค

อําเภอ
โกรกพระ
พยุหะคีรี
ลาดยาว

แมวงก

แมเปน
ชุมตาบง
อุทัยธานี

เมืองอุทัยธานี

ลานสัก
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ตําบล
หาดสูง
ยางขาว
น้ําทรง
ศาลเจาไกตอ
หวยน้ําหอม
หนองยาว
วังมา
สรอยละคร
มาบแก
วังเมือง
แมเลย
เขาชนกัน
วังซาน
แมวงก
แมเปน
ปางสวรรค
ชุมตาบง
เนินแจง
ทุงใหญ
โนนเหล็ก
หนองไผแบน
หนองเตา
หนองแก
ดอนขวาง
หนองพังคา
สะแกกรัง
อุทัยใหม
เกาะเทโพ
น้ําซึม
ทาซุง
หาดทนง
ระบํา
น้ํารอบ
ลานสัก
ประดูยืน
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ตารางที่ 1.3-2 ขอบเขตการปกครองในพื้นที่ลุมน้ําสะแกกรัง (ตอ)
จังหวัด
อุทัยธานี

อําเภอ
ทัพทัน

หนองขาหยาง

หนองฉาง

สวางอารมณ

กําแพงเพชร

ขาณุวรลักษบุรี
ปางศิลาทอง

ตําบล
โคกหมอ
หนองยายดา
หนองกระทุม
หนองหญาปลอง
เขาขี้ฝอย
ทัพทัน
หนองกลางดง
ตลุกดู
หนองสระ
ทุงนาไทย
ทุงพึ่ง
ดอนกลอย
ทาโพ
หนองขาหยาง
หวยรอบ
หนองไผ
หมกแถว
บานเกา
ทุงพง
อุทัยเกา
หนองฉาง
หนองสรวง
หนองนางนวล
เขากวางทอง
ทุงโพ
หนองยาง
ไผเขียว
บอยาง
พลวงสองนาง
สวางอารมณ
หนองหลวง
ปางมะคา
ปางตาไว

ที่มา : สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ (สทนช.), 2562
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กรอบการดําเนินการและวิธีการศึกษา

การศึกษาสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (SEA) เปนการประเมินสิ่งแวดลอมในภาพรวมของนโยบาย/แผนและ
แผนงานตางๆ ในระดับที่เหนือกวาการศึกษาสิ่งแวดลอมระดับโครงการ (Project-EIA) ที่ผานมาในอดีต การประเมินผล
กระทบสิ่งแวดลอม (EIA) ทําในระดับของโครงการหลังจากนโยบาย/แผนและแผนงาน/โครงการ ไดถูกกําหนดไปเรียบรอยแลว
ปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นจึงยังคงมีอยู เนื่องจากการตัดสินใจในระดับยุทธศาสตรไดเกิดขึ้นในขั้นตอนกอนหนาแลวใน
ระหวางการทํานโยบาย/แผนและแผนงาน การแกไขปญหาสิ่งแวดลอมจะเปนเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพก็ตอเมื่อไดมีการ
นํามาใชในขั้นตอนแรกๆ ของกระบวนการตัดสินใจ โดยการบูรณาการเขาไปในกระบวนการวางแผนในระดับที่เหนือกวา
ระดับโครงการ ดังนั้นการนํา SEA มาใชรวมกับการวางนโยบายและแผนการบริหารจัดการน้ําของลุมน้ําสะแกกรัง จึงเปน
วิธีการที่ชวยสนับสนุนการพิจารณาตัดสินใจที่เหมาะสมจากมุมมองทางดานสิ่งแวดลอม และความยั่งยืนของการพัฒนา ใน
การศึกษาสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (SEA) พื้นที่ลุมน้ําสะแกกรัง ไดกําหนดขั้นตอนการศึกษาไวดังนี้ (รูปที่ 1.4-1)
1) การกลั่นกรอง (Screening)
เปน ขั้นตอนแรกในการพิจ ารณาความจําเปนของการศึ กษาประเมิ นสิ่ง แวดลอมระดั บยุท ธศาสตร ของ
โครงการ มีวั ต ถุ ประสงค เพื่ อจะพิ จารณาข อเสนอ (Proposal) ของนโยบาย แผน และแผนงาน (Policy, Plan and
Program: PPP) วาควรหรือไม ที่จะตองจัดทํา SEA โดยเนนใหความสําคัญกับผลกระทบสําคัญ ทั้งเชิงบวกและลบที่คาด
วาจะเกิดขึ้น โดยคํานึงถึงปจจัยทางดานสิ่งแวดลอม รวมกับปจจัยทางดานเศรษฐกิจ สังคม และปจจัยอื่นๆ โดยเปดโอกาส
ใหทุกภาคสวนที่เกี่ยวของเขามามีสวนรวม
โครงการศึกษาประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร พื้นที่ลุมน้ําสะแกกรัง เปนโครงการที่จัดอยูในกลุม
โครงการบริหารจัดการลุมน้ํา ซึ่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรกําหนดใหมี
การศึกษาและจัดทํารายงานประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร ในการพัฒนาทางเลือก (Alternative development)
ของนโยบาย แผน และแผนงาน (Policy, Plan and Program: PPP) เพื่อประเมินและคัดเลือกทางเลือกการพัฒนาพื้นที่
ลุมน้ําสะแกกรัง ที่สอดคลองกับมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม ภายใตศักยภาพและขอจํากัดของสิ่งแวดลอมตอการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ําอยางยั่งยืน จะเปนขั้นตอนตอเนื่องจากการกําหนดขอบเขต (Scoping)
2) การกําหนดขอบเขต (Scoping)
เปนการดําเนินการเพื่อใหทราบประเด็นที่จําเปนตองใหความสําคัญในการทํา SEA โดยเฉพาะอยางยิ่งดาน
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ซึ่งดําเนินการพิจารณาประเด็นผลกระทบที่สําคัญ ทั้งทางตรง (Direct effects) และทางออม
(Indirect effects) การกําหนดขอบเขตนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อกําหนดขอบเขตพื้นที่ (Spatial) และเวลา (Temporal) ซึ่ง
จะเชื่อมโยงไปสูประเด็นที่ตองศึกษา การจัดหาขอมูลที่จําเปนในการตัดสินใจ รายละเอียดขอมูลที่จะตองเก็บเพิ่มเติม
แหล งที่ม าของข อมู ล ช วงเวลาขอมูล ที่พิจ ารณา หนว ยงานและผูที่ค วรเกี่ย วของในกระบวนการศึ กษา การประเมิ น
ทางเลือก รวมทั้งในการติดตามตรวจสอบ ในขั้นตอนของการกําหนดขอบเขตจะอาศัยกระบวนการการมีสวนรวมของทุก
สวนการพัฒนาที่เกี่ยวของ และจะมีความยืดหยุนในการกําหนดขอบเขตภายใตกรณีที่มีขอมูลเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงไป ใน
ขั้นตอนของการกําหนดขอบเขตจะดําเนินการควบคูกับการคัดเลือกตัวชี้วัด (Indicators) ที่เกี่ ยวของกับ มิติทางดา น
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ผานกระบวนการการมีสวนรวมของทุกสวนการพัฒนาที่เกี่ยวของ เพื่อใหไดขอสรุปของ
ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรน้ําใหเหมาะสมกับลุมน้ําสะแกกรังและความตองการของประชาชนในพื้นที่ลุมน้ํา นําไปสู
การจั ด เตรี ย มแนวทางการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรน้ํ า แบบบู ร ณาการในพื้ น ที่ ลุ ม น้ํ า สะแกกรั ง (Integrated Water
Resources Management Approaches of Sakaekrang River Basin) ตอไป
โครงการศึกษาประเมินสิง่ แวดลอมระดับยุทธศาสตร
พื้นที่ลุมน้ําสะแกกรัง
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การประเมินและคัดเลือกทางเลือก
การพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําสะแกกรัง
ระดับยุทธศาสตร (SEA)

รูปที่ 1.4-1 ขั้นตอนในการศึกษาสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (SEA) พื้นที่ลุมน้ําสะแกกรัง
โครงการศึกษาประเมินสิง่ แวดลอมระดับยุทธศาสตร
พื้นที่ลุมน้ําสะแกกรัง
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3) การเก็บรวบรวมขอมูลพื้นฐาน (Baseline data collection)
การเก็บรวบรวมขอมูลพื้นฐาน (Baseline data collection) มีวัตถุประสงคในการพิจารณาพื้นฐานทาง
สิ่งแวดลอม สังคม และระบบเศรษฐกิจ เพื่อใหทราบถึงศักยภาพของพื้นที่ที่สามารถรองรับการพัฒนา ขอจํากัดในการ
พัฒนา โดยทําการเก็บรวบรวมขอมูลสิ่งแวดลอมในปจจุบัน และขอมูลเกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเมื่อมีการ
ปฏิบัติตามนโยบาย แผน และแผนงาน โดยมีแนวทางดังนี้
(1) การรวบรวมขอมูลพื้นฐาน/ขอมูลทุติยภูมิ : ทําการรวบรวมขอมูลพื้นฐาน/ขอมูลทุติยภูมิท้ังดาน
วิศวกรรม ดานสิ่งแวดลอม ดานเศรษฐกิจและดานสังคมจากเอกสารและหนวยงานราชการตางๆ ทั้งขอมูลในอดีต
ปจจุบันและแผนพัฒนาในอนาคต เพื่อใชขอมูลดังกลาวเปนพื้นฐานในการประเมินสิ่งแวดลอมทางยุทธศาสตร รวมทั้ง
เพื่อใชในการกําหนดตัวชี้วัดการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร รวมกับการใชตัวชี้วัดที่ไดกําหนดไวในเอกสาร
บทวิเคราะหตัวชี้วัดการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรเชิงพื้นที่ ของกลุมวิเคราะหเศรษฐกิจและสังคม กอง
นโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ (2561)
(2) การสํารวจและรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ : ทําการสํารวจและรวบรวมขอมูลปฐมภูมิในดานตางๆ
เพิ่มเติมในกรณีที่ขอมูลทุติยภูมิที่รวบรวมไดยังไมเพียงพอ โดยเฉพาะขอมูลที่เกี่ยวของกับตัวชี้วัดเพื่อใหการประเมิน
สิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรสามารถดําเนินการไดอยางเหมาะสม
4) การกําหนดตัวชี้วัดการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร
การกําหนดตัวชี้วัด (Indicators) สําหรับการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร พื้นที่ลุมน้ําสะแกกรัง
เพื่อใหสามารถทราบถึงศักยภาพของพื้นที่ลุมน้ําและทิศทางการพัฒนายุทธศาสตรที่มีความเหมาะสมสําหรับลุมน้ํา
สะแกกรัง และสอดคลองกับความตองการของประชาชนในพื้นที่ โดยการวิเคราะหตัวชี้วัดนั้นจะใชวิธีการประเมิน
ตัวชี้วัดในแตละประเด็นประกอบการใหรายละเอียดและเหตุผลวายุทธศาสตรการพัฒนาลุมน้ําสะแกกรังควรมีการ
พัฒนาไปในดานใด เชน ควรมีการพัฒนาไปดานการเกษตรกรรมเปนหลัก ดานอุตสาหกรรม ดานการทองเที่ยวเชิง
อนุรักษ หรืออื่นๆ เปนตน
5) การระบุ การคาดการณ และการประเมินของผลที่จะเกิดขึ้น (Identification, prediction and
evaluation of effects)
พิจ ารณาผลกระทบทางตรง (Direct effects) และทางอ อม (Indirect effects) ที่ค รอบคลุม ทั้ง มิ ติ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการดําเนินนโยบาย แผน และแผนงาน โครงการในลักษณะ
เชิงเดี่ยว และที่เปนผลกระทบสะสม (Cumulative effects) จากการดําเนินกิจกรรมนโยบาย แผน และแผนงาน
รวมทั้งโครงการที่มากกวาหนึ่งโครงการ ทั้งนี้แนวคิดของผลกระทบสิ่งแวดลอมสะสม มีองคประกอบที่สําคัญสอง
ประการที่ จํ า เป น ต อ งคํ า นึ ง ถึ ง คื อ 1) ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งเหตุ แ ละผลของกิ จ กรรม และผลกระทบต อผู ไ ด รั บ
ผลกระทบทรัพยากรที่เกี่ยวของ หรือมูลคาขององคประกอบของระบบนิเวศ (Value of components) และ 2) เปน
การกระทบสะสมจากกิจกรรมที่ทําหลายๆ ครั้ง แมวาจะเล็กนอยในชวงเวลาและพื้นที่หนึ่งๆ

โครงการศึกษาประเมินสิง่ แวดลอมระดับยุทธศาสตร
พื้นที่ลุมน้ําสะแกกรัง
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6) การพัฒนาและการประเมินทางเลือก (Alternative Development and Assessment)
การพัฒ นาและการประเมิน ทางเลือกเป นขั้ นตอนสํ าคั ญในกระบวนการประเมิน สิ่ง แวดลอมระดั บ
ยุทธศาสตร โดยแบงเปน 2 ขั้นตอนหลัก มีรายละเอียดดังนี้
(1) การพัฒนาทางเลือกของการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําสะแกกรัง
การพิ จ ารณาทางเลื อ กของการพั ฒ นาพื้ น ที่ ลุ ม น้ํ า สะแกกรั ง (SEA for Water) จะพิ จ ารณา
ทางเลือกทั้งหมดที่เปนไปได โดยศึกษาเปรียบเทียบในกรณีที่ไมมีการดําเนินการใดๆ และในกรณีที่มีการพัฒนาทั้งใน
ทางเลือกที่ใชสิ่งกอสรางและไมใชสิ่งกอสรางทางวิศวกรรมในการพัฒนา ซึ่งในทางเลือกที่ใชสิ่งกอสรางนั้น จะพิจารณา
ในทางเลือกของการปรับปรุงเพิ่มความจุในการเก็บกักน้ํา การปรับปรุงประสิทธิภาพในการเก็บกักน้ําและการปรับปรุง
ประสิทธิภาพระบบชลประทาน รวมถึงแนวทางการระบายน้ําและการปองกันอุทกภัยในพื้นที่ลุมน้ําสะแกกรัง
(2) การประเมินหรือจัดลําดับทางเลือกของการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําสะแกกรัง
ภายหลังจากไดทางเลือกของการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําสะแกกรังแลวนั้น จะนําทางเลือกทั้งหมดมา
จัดลําดับความสําคัญ โดยใชการใหคาคะแนนปจจัยทางวิศวกรรม ผลกระทบสิ่งแวดลอม ทางสังคมและทางเศรษฐกิจ
รวมทั้งความคิดเห็นของประชาชนที่ไดรับจากกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน

1.5

ระยะเวลาดําเนินการศึกษา
ระยะเวลาดําเนินการศึกษา 360 วัน เริ่มงาน 1 กุมภาพันธ 2562 สิ้นสุดสัญญา 26 มกราคม 2563

1.6

ผลที่คาดวาจะไดรับ

การศึกษาการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment: SEA) จะ
ชวยในการขับเคลื่อนแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ.2561-2580) และแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 20
ป เพื่อกําหนดแผนงาน/แนวทางพัฒนาในระดับลุม น้ําหลัก โดยพิจารณาทางเลือกตางๆ ในการพัฒนาแบบบูรณาการ
พรอมคัดเลือกทางเลือกที่เหมาะสม ผลผลิตของรายงานการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (SEA) คือ แผนงาน/
แนวทางการพัฒนาลุมน้ําแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร ซึ่งจะถูกนําไปใชเปนกรอบในการศึกษาแผนแมบทพัฒนา
และบริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการระดับโครงการ (Integrated Water Resources Management Master Plan)

โครงการศึกษาประเมินสิง่ แวดลอมระดับยุทธศาสตร
พื้นที่ลุมน้ําสะแกกรัง
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บทที่ 2
สภำพทั่วไป และแนวโน้มกำรพัฒนำของลุ่มน้ำสะแกกรัง
(กำรก้ำหนดขอบเขต)
2.1

กำรทบทวนและวิเครำะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

1) ข้อมูลด้ำนกำยภำพ
สภำพทำงกำยภำพ ลั กษณะภูมิ ป ระเทศลาดเทจากทิ ศตะวั น ตกลงมาด้ า นทิ ศตะวั น ออก ด้ า นทิ ศ
ตะวันตกเป็นพื้น ที่ภูเขา มีทรัพ ยากรป่ าไม้ที่อุดมสมบู รณ์ เป็น แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ต้ นน้้าล้า ธาร ดึ งดูดการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ด้านทิศตะวันออกเป็นพื้นที่ดอนและราบเป็นพื้นที่ท้าการเกษตร พื้นที่ลูกคลื่นหรือลอนลาดตอนใน
เป็นแหล่งเพาะปลูกพืชพลังงาน กลุ่มอ้อยและมันส้าปะหลัง พื้นที่ราบตอนกลางและลุ่มต่้าทางฝั่งตะวันออก เป็นแหล่ง
เพาะปลูกพืชอาหาร (ข้าว) พื้นที่ลุ่มต่้าทางฝั่งตะวันออกเป็นพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยสูง มีการตั้งถิ่นฐานของเมืองและชุมชน
โดยมีศูนย์กลางเมืองหลักตั้งอยู่บริเวณปลายแม่น้าสะแกกรัง สภาพภูมิศาสตร์มีความได้เปรียบเชิงที่ตั้งในการเชื่อมโยง
แนวแกนพัฒนาเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ (North-Economic Corridor)
พืนที่ลุ่มน้ำ ลุ่มน้้าสะแกกรังมีพื้นที่ 4,911.48 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 6 ลุ่มน้้าสาขา ปริมาณ
น้้าฝนเฉลี่ยปีละ 1,203 มิลลิเมตร ซึ่งต่้ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศไทย (1,400 มิลลิเมตร/ปี) โดยมีปริมาณฝนในฤดูแล้ง
เพียง 173 มิลลิเมตร ปริมาณน้้าท่ารายปีเฉลี่ยทั้งลุ่มน้้า 1,373 ล้านลูกบาศก์เมตร มีปริมาณน้้าท่ารายปีเฉลี่ยรายลุ่มน้้า
สาขาดังนี้
ลุ่มน้ำสำขำ
น้้าแม่วงก์
คลองโพธิ์
ห้วยทับเสลา
แม่น้าสะแกกรังตอนล่างส่วนที่ 1
แม่น้าสะแกกรังตอนล่างส่วนที่ 2
แม่น้าสะแกกรังตอนล่างส่วนที่ 3
รวม

พืนที่ลุ่มน้ำ
ตำรำงกิโลเมตร
1,016.33
1,169.11
733.88
933.17
156.40
902.59
4,911.48

ร้อยละ
20.69
23.81
14.94
19.00
3.18
18.38
100.00

ปริมำณน้ำท่ำเฉลี่ย
(ล้ำนลูกบำศก์เมตร/ปี)
366.56
330.65
198.50
287.54
39.23
150.50
1,372.99

คุณภำพน้ำผิวดิน ในปัจจุบันแหล่งน้้าส่วนใหญ่มีคุณภาพน้้าจัดอยู่ในแหล่งน้้าผิวดินประเภทที่ 4 และ
ประเภทที่ 5 โดยเฉพาะบริเวณช่วงกลางน้้าและท้ายน้้าแม่น้าสะแกกรัง อย่างไรก็ตามปัจจุบันดัชนีคุณภาพน้้าส่วนใหญ่
ยังคงมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้้าเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าและเพื่อการชลประทาน หากแต่ในสภาพอนาคต
อาจมีคุณภาพน้้าผิวดินที่แย่ลงเนื่องจากการขยายตัวของเขตชุมชนเมือง รวมทั้งไม่มีการบ้าบัดน้้าเสียก่อนระบายลง
แม่น้า ประกอบกับขาดแหล่งเก็บกักน้้าในพื้นที่ตอนบนเพื่อระบายน้้ามาเจือจางและผลักดันน้้าเสีย ผลการวิเคราะห์
แสดงในรายงานภำคผนวก หัวข้อ 2.1.5
โครงกำรศึกษำประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์
พืนที่ลุ่มน้ำสะแกกรัง
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ศักยภำพกำรพัฒนำและน้ำแหล่งน้ำใต้ดินไปใช้ (รูปที่ 2.1-1 แสดงลักษณะอุทกธรณีวิทยาภาพรวม
ของพื้นที่ลุ่มน้้าสะแกกรัง ) สรุปลักษณะอุทกธรณีวิทยาในแต่ละพื้นที่ลุ่มน้้าย่อย ดังต่อไปนี้ (รายละเอียดการศึกษา
แสดงในรายงานภำคผนวก หัวข้อ 2.1.4)
- ลุ่มน้้าสาขาแม่วงก์มีศักยภาพน้าแหล่งน้้าใต้ดินไปใช้ ในอัตราค่อนข้างต่้า 2-10 ลูกบาศก์เมตร/
ชั่วโมง
- ลุ่ ม น้้ า สาขาคลองโพธิ์ บริ เวณที่ มี ศัก ยภาพเหมาะสมน้ า แหล่ ง น้้ า ใต้ ดิ น ไปใช้ ในอั ต รา 10-20
ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง เป็นบริเวณตอนปลายของลุ่มน้้าอยู่ในต้าบลห้วยน้้าหอม อ้าเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
ต้าบลบ่อยาง อ้าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ชลประทานของเขื่อนคลองโพธิ์แล้ว ส่ วนบริเวณ
พื้นที่ที่ขาดแคลนน้้ามีอัตราค่อนข้างต่้า 2-10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
- ลุ่มน้้าสาขาห้วยทับเสลา บริเวณที่มีศักยภาพเหมาะสมน้าแหล่งน้้าใต้ดินไปใช้ ในอัตรา 10-20
ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง เป็นบริเวณตอนปลายของลุ่มน้้าอยู่ในต้าบลประดู่ยืน ต้าบลลานสัก อ้าเภอลานสัก ต้าบล
เขากวางทอง อ้าเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ชลประทานของเขื่อนทับเสลาแล้ว ส่วนบริเวณพื้นที่
ที่ขาดแคลนน้้าในต้าบลระบ้า ต้าบลป่าอ้อ อ้าเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี มีอัตราต่้ากว่า 2 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
- ลุ่มน้้าสาขาแม่น้าสะแกกรังตอนล่างส่วนที่ 1 พื้นที่โดยส่วนใหญ่มีศักยภาพน้าแหล่งน้้าใต้ดินไปใช้
ในอัตรา 5-10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง มีบางจุดที่มีศักยภาพในอัตรา 10-20 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง แต่ไม่เป็นพื้นที่
ต่อเนื่อง บริเวณพื้นที่ที่ขาดแคลนน้้ามีอัตราต่้ากว่า 5 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
- ลุ่ ม น้้ า สาขาแม่ น้ า สะแกกรั ง ตอนล่ า งส่ ว นที่ 2 พื้ น ที่ ต้ า บลประดู่ ยื น อ้ า เภอลานสั ก ต้ า บล
เขากวางทอง อ้าเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี มีศักยภาพน้าแหล่งน้้าใต้ดินไปใช้ ในอัตรา 10-20 ลูกบาศก์เมตร/
ชั่วโมง นอกนั้นมีศักยภาพในอัตรา 2-10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
- ลุ่มน้้าสาขาแม่น้าสะแกกรังตอนล่างส่วนที่ 3 พื้นที่โดยส่วนใหญ่มีศักยภาพน้าแหล่งน้้าใต้ดินไปใช้
ในอัตรามากกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ขึ้นไป ยกเว้นมีบางจุดที่มีศักยภาพในอัตรา 2-10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
แต่เป็นบริเวณพื้นที่มีระบบชลประทานครอบคลุมแล้ว
น้้าบาดาลมีบทบาทส้าคัญในพื้นที่ลุ่มน้้าสะแกกรัง โดยในหลายพื้นที่น้าน้้าบาดาลมาใช้เพื่อการอุปโภค
และเพื่อการเกษตร อย่างไรก็ตาม มักประสบปัญหาขาดแคลนน้้าบาดาลในช่วงฤดูแล้งหรือฝนทิ้งช่วง ไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการ นอกจากนี้ยังประสบปัญหาเรื่องคุณภาพน้้าบาดาลในพื้นที่ลุ่มน้้าสะแกกรัง ได้แก่ สนิมเหล็กและความ
กระด้างในน้้าบาดาลในหลายพื้นที่ คุณภาพน้้าบาดาลในพื้นที่ลุ่มน้้าสะแกกรังถูกควบคุมด้วยลักษณะทางธรณีวิทยาจึง
ประสบปัญหากับสนิมเหล็กและน้้ากระด้างต่อเนื่องตลอดเวลา ผลการวิเคราะห์ดัชนีคุณภาพน้้าบาดาลของตัวอย่างน้้า
บาดาล จ้านวน 6 จุด กระจายในพื้นที่ลุ่มน้้าสะแกกรังพบว่า ปริมาณความเข้มข้นของเหล็กมีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานน้้า
บาดาลเพื่อการบริโภคบริเวณต้าบลปางมะค่า อ้าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก้าแพงเพชร พื้นที่ลุ่มน้้าแม่วงก์ และ
บริเวณต้าบลน้้าซึม อ้าเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี พื้นที่ลุ่มน้้าแม่น้าสะแกกรังตอนล่างส่วนที่ 3 ปริมาณความ
เข้มข้นของแมงกานีสมีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานน้้าบาดาลเพื่อการบริโภคบริเวณต้าบลปางมะค่า อ้าเภอขาณุวรลักษบุรี
จังหวัดก้าแพงเพชร และต้าบลสร้อยละคร อ้าเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ พื้นที่ลุ่มน้้าแม่วงก์ บริเวณต้าบลน้้าซึม
อ้าเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี พื้นที่ลุ่มน้้าแม่น้าสะแกกรังตอนล่างส่วนที่ 3 ส้าหรับการวิเคราะห์สารป้องกัน
และก้าจัดศัตรูพืชในตัวอย่างน้้าบาดาล ได้แก่ กลุ่มออร์กาโนคลอรีน และกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต ไม่พบสะสมตัวใน
พื้นที่ศึกษา
โครงกำรศึกษำประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์
พืนที่ลุ่มน้ำสะแกกรัง
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ที่มำ : ดัดแปลงจาก แผนที่น้าบาดาล กรมทรัพยากรน้า้ บาดาล, 2548
ดัดแปลงจาก แผนที่อุทกธรณีวิทยา กรทรัพยากรน้า้ บาดาล, 2548

รูปที่ 2.1-1 แผนที่อุทกธรณีวิทยาของพื้นที่ลุ่มน้้าสะแกกรัง
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ทรัพยำกรดิน (รูปที่ 2.1-2) พื้นที่ลุ่มน้้าสะแกกรังมีการแบ่งกลุ่มชุดดินออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มชุดดิน
นำข้ำว ซึง่ กลุ่มชุดดินที่พบ ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 1-25 และกลุ่มชุดดินที่ 59 โดยมีศักยภาพของสภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม
ต่้า ความลาดชันน้อย สามารถพัฒนาระบบชลประทานได้ หากมีน้าในฤดูแล้งอาจปลูกพืชผัก ปลูกพืชไร่อายุสั้นได้ แต่
มักมีความสมบูรณ์ดินต่้าถึงปานกลาง มีน้าท่วมขังในฤดูฝนและมีโอกาสที่จะขาดน้้าได้ง่ายเมื่อฝนทิ้งช่วง มีการใช้ที่ดิน
ไม่เป็นไปตามความเหมาะสมดินและขาดการจัดการดิน ปุ๋ยและน้้าตามความต้องการของพืชท้าให้ดินเสื่อมความ
สมบูรณ์ดิน และกลุ่มชุดดินดอนที่ มีพื้นที่เป็นลอนคลื่น ซึ่งปกติจะไม่มีน้าท่วมยกเว้นในกรณีน้าหลากมากหรือปีที่มี
ปริมาณฝนตกมากเท่านั้น ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 26-56 ที่มีศักยภาพของดินมีการระบายน้้าดี น้้าไม่ท่วมขัง แต่ดินมีความ
อุดมสมบูรณ์ต่้าถึงต่้ามาก ในบริเวณที่มีความลาดชันสูงจะมีปัญหาเกี่ยวกับการชะล้างพังทลายของหน้าดินรุนแรงได้
และกลุ่มชุดดินที่ 62 ซึ่งส่วนมากเป็นพื้นที่ภูเขา เนินเขา มีความลาดชันสูง มีป่าไม้ธรรมชาติปกคลุม เป็นระบบบริการ
นิเวศที่ดี หากน้ามาใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูกจะเสี่ยงต่อการชะล้างพังทลายหน้าดินรุนแรงมาก ควรปล่อยให้มี
สภาพป่าไม้ธรรมชาติ (รายละเอียดการศึกษาแสดงในหัวข้อ 2.1.6 ของรายงานภำคผนวก)
ควำมเหมำะสมดินด้ำนกำรเกษตร ในลุ่มน้้าสะแกกรังมีพื้นที่เหมาะสมส้าหรับการปลูกข้าว 692,352
ไร่ (ร้อยละ 22.55 ของพื้นที่ลุ่มน้้า) พื้นที่เหมาะสมส้าหรับการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 68,846 ไร่ (ร้อยละ 2.24 ของ
พื้นที่ลุ่มน้้า) พื้นที่เหมาะสมส้าหรับการปลูกมันส้าปะหลัง 295,201 ไร่ (ร้อยละ 9.62 ของพื้นที่ลุ่มน้้า) พื้นที่เหมาะสม
ส้าหรับการปลูกอ้อย 165,285 ไร่ (ร้อยละ 5.38 ของพื้นที่ลุ่มน้้า) และพื้นที่เหมาะสมส้าหรับการปลูกยางพารา 9,260
ไร่ (ร้อยละ 0.30 ของพื้นที่ลุ่มน้้า) (รายละเอียดการศึกษาแสดงในหัวข้อ 2.1.6.2 ของรายงานภำคผนวก)
ทรัพยำกรธรณี (แหล่งแร่) พื้นที่ลุ่มน้้าสะแกกรังมีพื้นที่แหล่งแร่ไม่มากนัก เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็น
ที่ราบและเป็นตะกอนน้้าท่วมถึง แหล่งแร่ที่พบในพื้นลุ่มน้้าสะแกกรัง คือแหล่งหินแกรนิตและหินปูนเนื้อโดโลไมต์
(รายละเอียดการศึกษาแสดงในหัวข้อ 2.1.8 ของรายงานภำคผนวก)
ทรั พ ยำกรป่ ำ ไม้ ในลุ่ ม น้้ า สะแกกรั ง มี เ ขตพื้ น ที่ ป่ า สงวนแห่ ง ชาติ ร วม 3,361.84 ตารางกิ โ ลเมตร
หรือ 2,101,151 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 68 ของพื้นที่ลุ่มน้้า โดยมีการกระจายของเขตการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดิน
ป่าไม้ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ดังนี้ (รายละเอียดการศึกษาแสดงในหัวข้อ 2.1.10 ของรายงานภำคผนวก)
เขตกำรใช้ประโยชน์
เขตพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ (Zone C)
เขตพื้นที่ป่าเพื่อเศรษฐกิจ (Zone E)
เขตพื้นที่ป่าที่เหมาะสมต่อการเกษตร (Zone A)
พื้นที่กันออก (N)
รวม

พืนที่ (ตร.กม.)
1,497.03
1,026.50
488.63
349.68
3,361.84

พืนที่ (ไร่)
935.646
641,560
305,394
218,550
2,101,151

พืนที่อนุรักษ์ตำมกฎหมำย พื้นที่ลุ่มน้้าสะแกกรังมีพื้นที่อนุรักษ์ตามกฎหมายรวมทั้งสิ้น 1,184.86
ตารางกิโลเมตร หรือ 740,537.50 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 24.12 ของพื้นที่ลุ่มน้้าสะแกกรัง ดังนี้
พืนที่
อุทยานแห่งชาติแม่วงก์
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้้าประทุน
รวม
โครงกำรศึกษำประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์
พืนที่ลุ่มน้ำสะแกกรัง

พืนที่ที่อยู่ในเขตลุ่มน้ำสะแกกรัง
ตำรำงกิโลเมตร
ไร่
770.11
481,318.75
412.29
257,681.25
2.46
1,537.50
1,184.86
740,537.50
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ร้อยละของพืนที่
ลุ่มน้ำสะแกกรัง
15.68
8.39
0.05
24.12

รำยงำนฉบับสมบูรณ์
รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์

บทที่ 2 สภำพทั่วไป และแนวโน้มกำรพัฒนำของลุ่มน้ำสะแกกรัง

รูปที่ 2.1-2 กลุ่มชุดดินในพืนที่ลุ่มน้ำสะแกกรัง

ที่มำ : กรมพัฒนาที่ดิน, 2561
(มาตราส่วน 1 : 50,000)

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน้ำแห่งชำติ

โครงกำรศึกษำประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์
พืนที่ลุ่มน้ำสะแกกรัง
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รำยงำนฉบับสมบูรณ์
รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน้ำแห่งชำติ

บทที่ 2 สภำพทั่วไป และแนวโน้มกำรพัฒนำของลุ่มน้ำสะแกกรัง

กำรใช้ประโยชน์ที่ดิน การใช้ประโยชน์ที่ดิน พ.ศ.2561 มีพื้นที่ป่าไม้ร้อยละ 32 พื้นที่เกษตรกรรมร้อยละ
59 และพื้นที่ชุมชนร้อยละ 5 การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน พ.ศ.2550-2561 พื้นที่ชุมชนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ส่วนใหญ่พบในพื้นที่ลุ่มน้้าแม่น้าสะแกกรังตอนล่างส่วนที่ 3 ในขณะที่พื้นที่ป่าไม้ลดลงส่วนใหญ่พบในพื้นที่ลุ่มน้้าแม่น้า
สะแกกรังตอนล่างส่วนที่ 3 สาเหตุจากบทบาทในการรองรับการขยายตัวของชุมชนหลัก และท้าการเกษตรมากขึ้น
รายละเอียดการศึกษาแสดงในหัวข้อ 2.2.3 ของรายงานภำคผนวก
กำรใช้ที่ดินในพืนที่เกษตรกรรม ปี พ.ศ.2561 พื้นที่ส่วนใหญ่ในลุ่มน้้าสะแกกรังใช้เพื่อการเกษตรกรรม
ถึง 1,811,415 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 59 ของพื้นที่ลุ่มน้้า โดยมีการใช้พื้นที่ส้าหรับเพาะปลูกข้าว 814,644 ไร่ พืชไร่
888,960 ไร่ ไม้ผล 23,589 ไร่ ไม้ยืนต้น 68,491 ไร่ และอื่นๆ 15,732 ไร่ (รายละเอียดการศึกษาแสดงในหัวข้อ 2.2.3
ของรายงานภำคผนวก)
พืนที่เสี่ยงอุทกภัย พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยสูงอยู่บริเวณพื้นที่ลุ่มต่้าทางฝั่งตะวันออกใกล้จุดบรรจบแม่น้า
เจ้าพระยา เขตอ้าเภอเมืองอุทัยธานี
พืนที่เสี่ยงภัยแล้ง ทุกอ้าเภอในลุ่มน้้าประสบปัญหาภัยแล้งทุกปี ส้าหรับพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งสูงส่วนใหญ่อยู่
ในเขตลุ่มน้้าสาขาแม่น้าสะแกกรังตอนล่างส่วนที่ 1 ปริมาณน้้าท่าในฤดูแล้งในน้้าแม่วงก์และแม่น้าตากแดด มี ปริมาณน้อย
มากเพียงร้อยละ 0.59-8.26 ของปริมาณน้้าท่าทั้งปีเฉลี่ย เนื่องจากปริมาณฝนเฉลี่ยในพื้นที่ต่้า 1,203 มม.ต่อปี พื้นที่ต้นน้้า
ทางฝั่งตะวันตกมีความสามารถในการอุ้มน้้าของดินต่้า และมีการชักน้้าจากน้้าแม่วงก์ไปใช้ส้าหรับท้า เกษตรกรรมในเขต
อ้าเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ส่งผลให้พื้นที่อ้าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี ประสบปัญหาภัยแล้งสูง
พืนที่เสี่ยงภัย Area Based จากโครงการศึกษาความเหมาะสมวิเคราะห์พื้นที่พิเศษและแนวทางแก้ไข
เชิงบูรณาการได้ก้าหนด Area Based พื้นที่ลุ่มน้้าสะแกกรัง โดยมีพื้นที่เสี่ยงภัยน้้าท่วม 74,331 ไร่ และพื้นที่เสี่ยงน้้า
ท่วมและภัยแล้ง 1,124,194 ไร่ ดังแสดงในรูปที่ 2.1-3
พืนที่เสี่ยงภัยดินถล่ม กรณีฝนตกตั้งแต่ 100-300 มิลลิเมตรต่อวันขึ้นไป อยู่บริเวณที่ลาดชันทางฝั่ง
ตะวันตกในเขตอ้าเภอแม่วงก์ อ้าเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ และอ้าเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี
ผลการศึกษาพื้นที่เสี่ยงภัยแสดงรายละเอียดในรายงานภำคผนวก หัวข้อ 2.3.8
2) ประชำกรและสังคม
ชุมชน เมืองในพื้นที่ลุ่มน้้าส่วนใหญ่เป็นเมืองขนาดกลางและขนาดเล็ก ที่มีระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการพื้นฐานให้บ ริการ อย่างไรก็ตามด้วยข้อจ้ากัด เชิ งกายภาพ โดยเฉพาะพื้น ที่ตอนใน (อ้ าเภอแม่เปิ น
อ้าเภอชุมตาบง อ้าเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ และอ้าเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี) และพื้นที่ตอนล่าง (อ้าเภอ
ทัพทัน และอ้าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี) จะประสบปัญหาขาดแคลนน้้าเพื่อการอุปโภคและบริโภคในช่วงฤดูแล้ง
การจัดการขยะมูลฝอยจ้าเป็นต้องมีการรวมกลุ่ม บริหารให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล เพื่อลดผลกระทบต่อชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม (รายละเอียดการศึกษาแสดงในหัวข้อ 2.2.4 ของรายงานภำคผนวก)
ประชำกร จากข้อมูลกรมการปกครอง ปี 2561 ประเมินจ้านวนประชากรที่อยู่อาศัยในเขตลุ่มน้้าจาก
สัดส่วนพื้นที่ของต้าบล มีประชากรรวม 381,393 คน ความหนาแน่นประชากรมากที่สุด ได้แก่ ต้าบลอุทัยใหม่ อ้าเภอ
เมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ความหนาแน่นประชากรน้อยที่สุด ได้แก่ ต้าบลระบ้า อ้าเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี
ประชากรในพื้นที่ลุ่มน้้าสะแกกรังแยกตามช่วงอายุ ในระยะ 6 ปี ที่ผ่านมา (2556-2561) พบว่าจ้านวนประชากรในวัย
เด็กและวัยท้างานมีแนวโน้มลดลง จ้านวนประชากรวัยสูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งมีแนวโน้มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
(Aging Society) (รายละเอียดการศึกษาแสดงในหัวข้อ 2.2.1 ของรายงานภำคผนวก)
โครงกำรศึกษำประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์
พืนที่ลุ่มน้ำสะแกกรัง
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รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์

โครงกำรศึกษำประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์
พืนที่ลุ่มน้ำสะแกกรัง
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ขุ ลอกอ่าง

สริม วาม ุอ่าง

อ้า อแม่ ปน

ขุ ลอก ลองม่วง

นองอี นียง

ปรั ปรุง ป ร. และ ันกั้นน้า้

รำยงำนฉบับสมบูรณ์
รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์

รูปที่ 2.1-3 พืนที่เสี่ยงภัยตำมผลกำรศึกษำ Area Based สะแกกรังตอนล่ำง

อ้า อพยุ ะ รี ี

อ้า อวั สิง

อ้า อม นรมย

ขุ ลอกแม่น้า

ระ ปองกันน้้าท่วม

ส านีสู น้้า

ส านีสู น้้า
พรอมระ ส่ง

ขื่อนวังร่ม กลา
วาม ุ 22.2 ลาน ล .ม.

อ้า อ กรกพระ

อ้า อ นองขา ย่าง

อ้า อ นองมะ มง

อ้า อ นอง าง

ัง วั น รสวรร

พืนที่ 902.59 ตร.กม.
น้ำท่ำเฉลี่ย 150.5 ล้ำน ลบ.ม./ปี

อ้า อ รรพ พิสัย

อ่าง ขาลูก าง

าย นอง ลวง 2

อ้า อทัพทัน

าย านวังส้ารา

ายสว่างอารมณ
ายสว่างนอย

อ้า อสว่างอารมณ

าย นอง ะ อง

สระ ก น้้า น ร่นา
าย านวังส้ารา

ระ ปองกันน้้าท่วม

อ้า อลา ยาว

ขุ ลอก งและ ลอง

ง ล่ม

ายวังมา

ขุ ลอก ลองวังมา

อ้า อ วย

อ้า อลานสัก

ระ ส่งน้้า

อ้า อขาณุวรลัก รุ ี

พืนที่ 933.17 ตร.กม.
น้ำท่ำเฉลี่ย 287.5 ล้ำน ลบ.ม./ปี

ปรั ปรุงป ร.สะ า าย

ายแม่ ปน

อ้า อ ุม า ง

อ้า อแม่วงก

าย นองขอน

ขุ ลอกอ่าง วย ินลั

ป ร.วัง ุมพร

พืนที่ 156.40 ตร.กม.
น้ำท่ำเฉลี่ย 39.2 ล้ำน ลบ.ม./ปี

อ่าง ก น้้าทั สลา
วาม ุ 1 ลาน ล .ม.

อ่าง ก น้้า ลอง พธิ
วาม ุ 2 ลาน ล .ม.

ป ร. ขา นกัน

สระ ก น้้า น ร่นา

ัง วั ก้าแพง พ ร

อ.ปาง ิลาทอง

ที่มำ : อ้ำงอิงพืนที่เสี่ยงภัยตำมผลกำรศึกษำ พืนที่เปำหมำยและแนวทำงแก้ไขเชิงบูรณำกำร (Area Based Approach) สทนช. 2562

พืนที่ 733.88 ตร.กม.
น้ำท่ำเฉลี่ย 198.5 ล้ำน ลบ.ม./ปี

พืนที่ 1,169.11 ตร.กม.
น้ำท่ำเฉลี่ย 330.7 ล้ำน ลบ.ม./ปี

อุทยานแ ่ง า ิแม่วงก

พืนที่ 1,016.33 ตร.กม.
น้ำท่ำเฉลี่ย 366.6 ล้ำน ลบ.ม./ปี
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บทที่ 2 สภำพทั่วไป และแนวโน้มกำรพัฒนำของลุ่มน้ำสะแกกรัง

ลักษณะทำงสังคมและวัฒนธรรม ประกอบด้วยคนไทยที่มีเชื้อสายหลากหลาย เช่น ไทย จีน กะเหรี่ยง
ลาวครั่ง ลาวเวียง และลาวอีสาน มีประเพณีท้องถิ่นที่ส้าคัญ เช่น ประเพณีตักบาตรเทโว ประเพณีจัดโต๊ะหมู่บูชา
ประดับงาช้าง ประเพณีต้าขนมจีนโบราณ การละเล่นพื้นเมืองบ้านท่าโพ งานหัตถกรรมผ้าทอที่มีชื่อเสียง ได้แก่ บ้านผาทั่ง
บ้านเจ้าวัด บ้านทับคล้าย บ้านทัพหลวง บ้านนาตาโพ บ้านหนองจอก (อ้าเภอบ้านไร่) และบ้านโคกหม้อ (อ้าเภอทัพทัน)
มีโบราณสถานที่ได้รับการขึ้นทะเบียน 6 แห่ง เช่น วัดขวิด (ร้าง) วัดอุโปสถาราม วัดสวนพลู วัดหนองพลวง (หนองพลู)
เมืองการุ้ง และเขาปลาร้า รายละเอียดการศึกษาแสดงในรายงานภำคผนวก หัวข้อ 2.2.2
3) เศรษฐกิจ (รายละเอียดการศึกษาแสดงในหัวข้อ 2.3.9 ของรายงานภำคผนวก)
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด จังหวัดในลุ่มน้้าสะแกกรังในภาพรวมมีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ย (GPP)
246,018 ล้านบาท เป็นการผลิตภาคเกษตรจ้านวน 63,252 ล้านบาท (ร้อยละ 25.71) และการผลิตภาคนอกเกษตร
จ้านวน 182,765 ล้านบาท (ร้อยละ 74.29) ทั้งนี้ภาพรวมผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ในพื้นที่โครงการคิดเป็น
ร้อยละ 20.80 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเหนือ (GRP) ที่มีมูลค่า 1,182,872 ล้านบาท และคิดเป็นร้อยละ 1.59 ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ที่มีมูลค่า 15,451,959 ล้านบาท
กำรประกอบอำชีพ และรำยได้
กำรประกอบอำชีพ และรำยได้
1. การประกอบอาชีพของประชากรส่วนใหญ่
- สาขาเกษตรกรรม การป่าไม้และการประมง
- การขายส่งและการขายปลีก
2. รายได้

อุทัยธำนี

นครสวรรค์

ก้ำแพงเพชร

หมำยเหตุ

55.58
12.29
97,948

38.33
17.54
109,977

53.70
15.33
142,660

ร้อยละของผู้มีงานท้า
ร้อยละของผู้มีงานท้า
บาท/ปี/ครัวเรือน

แรงงำนและกำรจ้ำงงำน กลุ่มจังหวัดในลุ่มน้้า สะแกกรัง มีลักษณะการเคลื่อนย้ายแรงงานออกนอก
ระบบเป็นวัฏจักรหรือเป็นวงจร เนื่องจากพื้นที่จังหวัดเป็นเขตเกษตรกรรม ประชาชนที่เป็นก้าลังแรงงานของจังหวัดจะ
อาศั ย อยู่ ในภาคเกษตรกรรมเพื่ อช่ ว ยครัว เรือนในการท้ า เกษตรเป็ น ส่ ว นใหญ่ เมื่ อหมดฤดู เก็บ เกี่ย วผลผลิ ต ก็จ ะ
เคลื่อนย้ายไปหางานท้าในภาคอุตสาหกรรมทั้งในและนอกจังหวัด และจะเคลื่อนย้ายกลับมาภาคการเกษตรอีกครั้งเมื่อ
ถึงฤดูกาลเพาะปลูก วนเวียนในลักษณะเช่นนี้ทุกปีซึ่งส่งผลกระทบต่อการขาดแคลนแรงงานในบางฤดูกาล อย่างไรก็
ตาม การขาดแคลนแรงงานด้านเกษตร โดยเฉพาะการตัดอ้อยสามารถใช้แรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านทดแทนได้
แนวโน้มในอนำคต ภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตรจะมีบทบาทสูงสุด จากศักยภาพของ
จังหวัดที่มีความช้านาญด้านเกษตรกรรม สอดรับกับทิศทางเชิงนโยบายในระดับประเทศและจังหวัด ที่ให้ความส้าคัญ
กับการยกระดับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับภาคเกษตร รวมถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพและนาโน
เทคโนโลยี และอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพจากวัสดุเหลือใช้จากอุตสาหกรรมน้้าตาล
4) โครงสร้ำงพืนฐำน (รายละเอียดการศึกษาแสดงในหัวข้อ 2.3.5 ของรายงานภำคผนวก)
ระบบกำรคมนำคมขนส่ง ระบบคมนาคมขนส่งในพื้นที่ลุ่มน้้าสะแกกรัง เชื่อมโยงด้วยโครงข่ายถนนเป็น
หลัก โดยมีทางหลวงหมายเลข 333, 1072, 3013, 3220, 3319, 3438 และ 3504 เชื่อมโยงพื้นที่ภายนอก นอกจากนี้
บริเวณใกล้เคียงพื้นที่ลุ่มน้้าสะแกกรังยังมีทางหลวงแผ่นดินที่ส้าคัญพาดผ่าน คือ ทางหลวงสายเอเชียหมายเลข 1
(AH 1) ซึ่งเป็นถนนที่มีล้าดับความส้าคัญในการพัฒนาด้านโลจิสติกส์ของประเทศ
กำรไฟฟำ ได้รับกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคเหนือ) จั งหวั ดลพบุรี ส้า หรับ
พลังงานทางเลือกปัจจุบันมีโรงไฟฟ้าชีวมวล 2 แห่ง ก้าลังการผลิตรวม 29.50 เมกะวัตต์ มีศักยภาพในการส่งเสริมการ
ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล ซึ่งใช้วัตุดิบจากการเกษตร
โครงกำรศึกษำประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์
พืนที่ลุ่มน้ำสะแกกรัง
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กำรประปำ อยู่ในความรับผิดชอบของการประปาส่วนภูมิภาค สถานีผลิตน้้าหลักใช้น้าดิบจากแม่น้า
เจ้าพระยา และสถานีผลิตน้้าหน่วยบริการใช้แหล่งน้้าดิบจากแควตากแดด คลองท่าชะอม ห้วยทับเสลา และน้้าบาดาล
พื้นที่ให้บริการยังครอบคลุมไม่ทั่วถึง
กำรจัดกำรน้ำเสีย ปริมาณน้้าเสียที่เกิดขึ้นในพื้นที่ลุ่มน้้าสะแกกรัง เท่ากับ 56,767 ลูกบาศก์เมตร/วัน
(ค้านวณจากอัตราการใช้น้าของประชากรในชนบทเท่ากับ 150 ลิตร/คน/วัน และร้อยละ 80 ของน้้าใช้เป็นน้้าเสีย)
ส่วนใหญ่เป็นน้้าเสียจากการช้าระล้างภายในครัวเรือน และน้้าเสียจากกิจกรรมทางการเกษตร ในพื้นที่โครงการส่วน
ใหญ่จะบ้าบัดสิ่งสกปรกและน้้าเสียแบบติดกับที่ (Onsite Treatment) เช่น บ่อเกรอะ บ่อซึม ระบบบ้าบัดน้้าเสียรวม
ของชุมชน มีจ้านวน 1 แห่ง คือ เทศบาลเมืองอุทัยธานี ปัจจุบันหยุดด้าเนินการเนื่องจากอยู่ระหว่างการจัดจ้างผู้รับจ้าง
รายใหม่ในการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ
กำรจัดกำรขยะมูลฝอย พื้นที่ลุ่มน้้าสะแกกรังมีสถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาล จ้านวน
1 แหง ไดแก เทศบาลเมืองอุทัยธานี ซึ่งมีการด้าเนินการจัดการขยะมูลฝอยแบบ Sanitary Landfill โดยมีศักยภาพ
รองรับขยะมูลฝอยเข้าระบบ เท่ากับ 22,776 ตันต่อปี
5) กำรพัฒนำกำรเกษตร (รายละเอียดการศึกษาแสดงในหัวข้อ 2.3.1 ของรายงานภำคผนวก)
ระบบชลประทำน ระบบชลประทานขนาดใหญ่ที่รองรับการพัฒนาด้านการเกษตรค่อนข้างจ้ากัด ซึ่ง
ครอบคลุมเฉพาะบริเวณที่ราบตอนล่างในเขตบางต้าบลของอ้าเภอหนองฉาง อ้าเภอทัพทัน อ้าเภอลานสัก อ้าเภอเมือง
อุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี และบริเวณที่ราบตอนกลางในเขตบางต้าบลของอ้าเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ อ้าเภอ
สว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี พื้นที่ที่เหลือส่วนใหญ่เป็นเขตเกษตรน้้าฝน
โครงกำรพัฒนำแหล่งน้ำในปัจจุบัน (ถึงปี พ.ศ.2563)
โครงการพัฒนาแหล่งน้้าในลุ่มน้้าสะแกกรัง มีโครงการอ่างเก็บน้้าขนาดใหญ่ 1 แห่ง คือ อ่างเก็บน้้าห้วย
ทับ เสลา อ้ า เภอลานสั ก จั ง หวั ดอุ ทัย ธานี ความจุเก็บ กัก 160 ล้า นลู กบาศก์เมตร พื้น ที่ช ลประทาน 143,500 ไร่
อ่างเก็บน้้าขนาดกลางจ้านวน 2 โครงการ ได้แก่ อ่างเก็บน้้าคลองโพธิ์ อ้าเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ ความจุเก็บกัก
82 ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่ชลประทาน 76,000 ไร่ และเขื่อนวังร่มเกล้า อ้าเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ความ
จุเก็บกัก (รวมแก้มลิง 7 แห่ง) 22.24 ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่ชลประทาน 40,700 ไร่ ที่เหลือเป็นโครงการขนาดเล็ก
ประเภทแหล่งน้้าเพื่อการเกษตร อุปโภคบริโภค ขุดลอกป้องกันตลิ่งรวม 545 โครงการ ความจุเก็บกักรวม 5.09
ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่ชลประทาน 176,085 ไร่ (รายละเอียดการศึกษาแสดงในหัวข้อ 2.3.6 ของรายงานภำคผนวก)
ควำมต้องกำรใช้น้ำ จากการประเมินความต้องการใช้น้าด้านต่างๆ ในปัจจุบัน (พ.ศ.2561) ของลุ่มน้้า
สะแกกรัง พบว่า มีปริมาณความต้องการใช้น้าทั้งลุ่มน้้ารวม 845.67 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี
ล้ำดับ
1
2
3
4
5

ควำมต้องกำรใช้น้ำลุ่มน้ำสะแกกรัง
น้้าเพื่ออุปโภคบริโภคและการท่องเที่ยว
น้้าเพื่อการชลประทาน
น้้าเพื่อการเกษตรนอกเขตชลประทาน
น้้าเพื่ออุตสาหกรรม
รวม
น้้าเพื่อการรักษาระบบนิเวศท้ายน้้า
รวมควำมต้องกำรใช้น้ำทังหมด

โครงกำรศึกษำประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์
พืนที่ลุ่มน้ำสะแกกรัง

ปริมำณควำมต้องกำรใช้น้ำ (ล้ำน ลบ.ม.ต่อปี)
16.53
306.02
501.61
3.38
827.54
18.13
845.67
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พืนที่เกษตรกรรม จากข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินของกรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ.2561 พื้นที่เกษตรกรรมใน
เขตลุ่มน้้าสะแกกรังมี จ้านวน 1,811,415 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 59 ของพื้นที่ลุ่มน้้า เป็น พื้นที่เกษตรในเขตชลประทาน
ประมาณร้อยละ 23 ที่เหลือเป็นเกษตรน้้าฝน
พืชเศรษฐกิจ 5 ชนิด ได้แก่ ข้าว อ้อย มันส้าปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และยางพารา
เขตกำรเพำะปลูก พืชอาหาร (ข้าว) และพืชหลังการท้านา พื้นที่ทางฝั่งตะวันออกในเขตอ้าเภอหนองขาหย่าง
อ้าเภอทัพทัน และอ้าเภอสว่างอารมณ์ เขตเพาะปลูกพืชพลังงาน/พืชอุตสาหกรรม (อ้อย มันส้าปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์ และยางพารา) พื้นที่ตอนในทางฝั่งตะวันตกในเขตอ้าเภอลานสัก
เขตปศุสัตว์ มีการเลี้ยงสัตว์หลากหลายชนิด เช่น ไก่ เป็ด สุกร กระบือ โคเนื้อ เขตปศุสัตว์ส่วนใหญ่อยู่
บริเวณพื้นที่ดอนแห้งแล้งตอนในทางฝั่งตะวันตก
เขตกำรเพำะเลียงสัตว์น้ำ มีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าหลายชนิด โดยเฉพาะปลาแรด ซึ่งจัดเป็นสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ของจังหวัด ส่วนใหญ่มีการเพาะเลี้ยงในเขตอ้าเภอเมืองอุทัยธานี และอ้าเภอหนองฉาง
6) อุตสำหกรรม (รายละเอียดการศึกษาแสดงในหัวข้อ 2.3.3 ของรายงานภำคผนวก)
โรงงำนอุตสำหกรรม จ้านวน 326 แห่ง ส่วนใหญ่พบในเขตอ้า เภอเมืองอุทัยธานี (ลุ่มน้้าสาขาแม่น้า
สะแกกรังตอนล่างส่วนที่ 3) 70 แห่ง รองลงไปเป็นอ้าเภอลาดยาว (ลุ่มน้้าสาขาแม่น้าสะแกกรังตอนล่างส่วนที่ 1) 58
แห่ง ประเภทโรงงานอุตสาหกรรมในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรขั้นต้น (ผลิตภัณฑ์ จากพืช)
โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ (เงินลงทุนมากกว่า 100 ล้านบาท) เป็นโรงงานอุตสาหกรรมผลิตน้้าตาลทราย และ
โรงงานผลิตไฟฟ้า ซึ่งอยู่ในเขตอ้าเภอสว่างอารมณ์
ศักยภำพในกำรพัฒนำและยกระดับอุตสำหกรรม ที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตร ได้แก่ อุตสาหกรรม
อาหารสุขภาพ อุตสาหกรรมพลังงาน (ชีวมวล ชีวภาพ ขยะ และแสงอาทิตย์) อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ และ
อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ
7) กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยว (รายละเอียดการศึกษาแสดงในหัวข้อ 2.3.4 ของรายงานภำคผนวก)
กำรพัฒ นำกำรท่องเที่ยว อยู่ในช่ วงเริ่มต้นของการพัฒนาอุ ตสาหกรรมการท่องเที่ยว พื้นที่ ทางฝั่ ง
ตะวันตกในเขตอ้าเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ อ้าเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี มีบทบาทเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ ควรพัฒนาและปรับปรุงองค์ประกอบพื้นฐานรองรับการท่องเที่ยว เช่น ศูนย์บริการด้านการท่องเที่ยว รวมถึง
เส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวภายในกลุ่มพื้นที่อ้า เภอแม่วงก์ และอ้าเภอลานสัก ส้าหรับกลุ่มพื้นที่เมืองอุทัยธานี
โดดเด่นด้านการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม จ้าเป็นต้องด้าเนินการปรับปรุงฟื้นฟูเมืองเก่า และพัฒนา
โครงข่ายเชื่อมโยงกลุ่มพื้นที่ชุมชนและระบบนิเวศล้าน้้าสะแกกรัง-เจ้าพระยา
สถำนที่ท่องเที่ยวที่ส้ำคัญ ระดับนานาชาติ ได้แก่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง อุทยานแห่งชาติแม่วงก์
หุบป่าตาด วัดท่าซุง ระดับประเทศ ได้แก่ พระชนกจักรี วัดอุโปสถาราม เขาปลาร้า ถ้้าพุหวาย เขาปฐวี เรือนแพแม่น้า
สะแกกรัง ถนนคนเดินตรอกโรงยา

โครงกำรศึกษำประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์
พืนที่ลุ่มน้ำสะแกกรัง
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บทที่ 2 สภำพทั่วไป และแนวโน้มกำรพัฒนำของลุ่มน้ำสะแกกรัง

กำรระบุขอบเขตเชิงพืนที่ ระยะเวลำ และกำรหำประเด็นยุทธศำสตร์

ขอบเขตในเชิงพืนที่ การก้าหนดขอบเขตเชิงพื้นที่ครอบคลุมสภาพทางกายภาพ ระบบนิเวศ ระบบเศรษฐกิจ
และระบบสังคม โดยพื้นที่ลุ่มน้้าสะแกกรังทั้งหมดถือเป็นขอบเขตในการด้าเนินการศึกษาในครั้งนี้ ครอบคลุมเขตการ
ปกครองจ้านวน 68 ต้าบล 14 อ้าเภอ ของจังหวัดอุทัยธานี จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดก้าแพงเพชร อย่างไรก็ตาม
ในการพิจารณาบางมิติอาจมีลักษณะเป็น transboundary ตัวอย่างเช่น สภาพปัญหาน้้าหลากในพื้นที่ลุ่มน้้าสะแกกรัง
ตอนล่าง (อ้าเภอเมืองอุทัยธานี) ที่ได้รับอิทธิพลของน้้าจากแม่น้าเจ้าพระยารวมกับปริมาณน้้าที่ไหลหลากมาจากทาง
ภาคเหนือ ขอบเขตในเชิงพื้นที่ จึงอาจมีได้หลายเขตตามทรัพยากรด้านสิ่งแวดล้อมแต่ละประเภท ขึ้นกับประเด็นที่
พิจารณาระหว่างการศึกษา
ขอบเขตด้ำนเวลำ การศึกษาข้อมูลสภาพทั่วไปของพื้นที่ลุ่มน้้าสะแกกรังพิจารณาข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย 5
ปี จากข้อมูลที่มีอยู่ปีล่าสุดของแต่ละหน่วยงานที่ท้าการรวบรวม ก้าหนดปีฐาน (Baseline) ของการศึกษาสถานการณ์
ลุ่มน้้าพิจารณาแผนงาน โครงการพัฒนาทรัพยากรต่างๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณด้าเนินการ
แล้วจนถึงปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และศึกษาคาดการณ์สภาพในอนาคตที่ระยะเวลา 20 ปี ถึงปี พ.ศ.2583
ประเด็นยุทธศำสตร์ การพิจารณาประเด็นยุทธศาสตร์ที่ส้า คัญของแผน หรือแผนงาน เป็นขั้นตอนที่ให้ผู้มี
ส่วนได้เสียได้ร่วมกันวิเคราะห์และให้ความเห็นว่าประเด็นส้า คัญของการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมของ
พื้นที่ลุ่มน้้าสะแกกรัง คืออะไร และมีสถานภาพอย่างไร รายละเอียดจะแทรกอยู่ในกระบวนการศึกษาแต่ละขั้นตอนใน
หัวข้อถัดไป

2.3

กำรประเมินสถำนภำพและแนวโน้มกำรพัฒนำ

2.3.1 กำรประเมินสถำนภำพของพืนที่ลุ่มน้ำสะแกกรังในสภำพปัจจุบัน
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของพื้นลุ่มน้้าสะแกกรังในสภาพปัจจุบัน (Baseline Data) แสดงเปรียบเทียบ
ในเชิงลุ่มน้้าสาขาในตำรำงที่ 2.3.1-1 โดยมีรายละเอียดไว้ในบทที่ 2 ของรำยงำนภำคผนวก จากผลวิเคราะห์ดังกล่าว
สามารถประเมินสถานภาพของพื้นลุ่มน้้าในประเด็นส้าคัญ ที่ส่งผลต่อทิศทางการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้้าสะแกกรังดังนี้
1) คุณสมบัติดินในพืนที่ลุ่มน้ำ
(ก) กลุ่มชุดดินนำข้ำว มีความเหมาะสมของดินเพื่อการชลประทานในระดับเหมาะสมปานกลางถึง
เหมาะสมมากประมาณ 692,352 ไร่ อย่างไรก็ตามปัจจุบันมีการใช้พื้นที่เพาะปลูกข้าวประมาณ 814,643 ไร่ กลุ่มชุด
ดินที่พบในพื้นที่ลุ่มน้้า ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 1-25 และกลุ่มชุดดินที่ 59 ส่วนใหญ่พบในบริเวณพื้นที่ลุ่มน้้าตอนล่าง มี
สภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มต่้า ความลาดชันน้อย สามารถพัฒนาระบบชลประทานได้ เหมาะต่อการปลูกข้าว หากมีน้าใน
ฤดูแล้งอาจปลูกพืชผัก ปลูกพืชไร่อายุสั้นได้ มีความสมบูรณ์ดินต่้าถึงปานกลาง มีน้าท่วมขังในฤดูฝน มีการใช้ที่ดินไม่
เป็นไปตามความเหมาะสมดินและขาดการจัดการดิน ปุ๋ยและน้้าตามความต้องการของพืชท้าให้ดินเสื่อมความสมบูรณ์
ดิน เนื้อดินหยาบ และหน้าดินแน่นทึบ บางพื้นที่เป็นดินตื้น
(ข) กลุ่มชุดดินดอน พืชไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้นกลุ่มชุดดินที่พบในพื้นที่ดอน ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 26-56
และ 60-62 มีความเหมาะสมของดินเพื่อการชลประทานในระดับเหมาะสมปานกลางถึงเหมาะสมมากประมาณ
538,607 ไร่ปัจจุบันมีการใช้พื้นที่เพาะปลูกประมาณ 996,772 ไร่ สภาพดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่้าถึงต่้ามาก ในช่วงฤดู
โครงกำรศึกษำประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์
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เพาะปลูกพืชอาจขาดน้้าได้หากฝนทิ้งช่วงไปเป็นเวลานาน ส่วนในบริเวณที่มีความลาดชันสูงจะมีปัญหาเกี่ยวกับการ
ชะล้างพังทลายของหน้าดินรุนแรงได้มีการใช้ที่ดินไม่เป็นไปตามความเหมาะสมดินและขาดการจัดการดิน ปุ๋ยและน้้าตาม
ความต้องการของพืชท้าให้ดินเสื่อมความสมบูรณ์ดิน บางพื้นที่มีเนื้อดินค่อนข้างเป็น ทราย ในกลุ่มชุดดินที่ 45, 46, 47,
48, 49, 51, 52, 53 ลักษณะเป็นดินตื้นถึงชั้นลูกรัง เศษหินหรือก้อนกรวดภายในความลึก 50 ซม. จากผิวดิน บางพื้นที่
พบลูกรัง เศษหิน หรือก้อนกรวดกระจัดกระจายทั่วไปอยู่บริเวณผิวหน้าดิน บางพื้นที่มีชั้นปูนมาร์ลหรือก้อนปูนในดิน
ล่าง มักเกิดชั้นดานไถพรวนได้ง่ายท้าให้ดินมีโครงสร้างแน่นทึบยากต่อการไชชอนของรากพืช หากปลูกมันส้าปะหลัง
มักจะมีน้าแช่ขังหลังฝนตก ท้าให้หัวมันเน่า ในบริเวณต้นน้้าเป็นพื้นที่ภูเขา เนินเขา มีความลาดชันสูง มีป่าไม้ธรรมชาติปก
คลุม หากน้ามาใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูกจะเสี่ยงต่อการชะล้างพังทลายหน้าดินรุนแรงมาก ควรปล่อยให้มีสภาพป่า
ไม้ธรรมชาติ หากไม่อยู่ในเขตหวงห้ามควรปลูกป่าไม้เศรษฐกิจหรือท้าวนเกษตร ยังมีการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้
ตำรำงที่ 2.3.1-1 สรุปข้อมูลเปรียบเทียบเชิงลุ่มน้ำสำขำของลุม่ น้ำสะแกกรังในสภำพปัจจุบนั
รำยกำร

1. พื้นที่รับน้้าฝน (ตร.กม.)
2. ปริมาณน้้าท่า (ล้านลบม./ปี)
3. ปริมาณฝน (มม./ปี)

4. คุณภาพน้้าผิวดิน
- มาตรฐานคุณภาพน้้า

5. ศักยภาพน้้าบาดาล

แม่วงก์

คลองโพธิ์

แม่น้ำ
แม่น้ำ
แม่น้ำ
รวม
สะแกกรัง
สะแกกรัง
สะแกกรัง
ทังลุ่มน้ำ
ตอนล่ำง 1
ตอนล่ำง 2
ตอนล่ำง 3
1,016.33
1,169.11
733.88
933.17
156.40
902.59
4,911.48
366.56
330.65
198.50
287.54
39.23
150.50
1,372.99
ต่้าสุด 1,042.68 มม./ปี บริเวณทิศตะวันออกของลุ่มน้้า (อ.ลาดยาว)
สูงสุด 1,524.37 มม./ปี บริเวณทิศตะวันตกเฉียงใต้ของลุ่มน้้า (อ.ลานสัก)
เฉลี่ย 1,202.71 มม./ปี
ประเภท 3 (ล้าน้้าแม่วงก์ ต.แม่เล่ย์ อ.แม่วงก์)
ประเภท 5 (คลองท่าตาอยู่ ต.ปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษบุรี)
ประเภท 5 (คลองโพธิ์ ต.ห้วยน้้าหอม อ.ลาดยาว)
ประเภท 4 (คลองโพธิ์ ต.ไผ่เขียว อ.สว่างอารมณ์)
ประเภท 5 (อ่างทับเสลา ต.ระบ้า อ.ลานสัก)
ประเภท 4 (ห้วยทับเสลา ต.ประดู่ยืน อ.ลานสัก)
ประเภท 5 (ห้วยน้้าหอม ต.มาบแก อ.ลาดยาว)
ประเภท 5
(แควตากแดด อ.ทัพทัน
และ ต.หนองไผ่แบน อ.เมืองฯ)
ประเภท 4
(สะแกกรัง ต.ท่าซุง อ.เมืองฯ)
< 2 ลบ.ม./ชม. (อ.แม่วงก์ และอ.ปางศิลาทอง)
< 2 ลบ.ม./ชม. (อ.แม่เปิน) และปริมาณ 2-10 ลบ.ม./ชม. (อ.สว่างอารมณ์)
< 2 ลบ.ม./ชม. (อ.ลานสัก)
< 2 ลบ.ม./ชม. (อ.ลาดยาว และอ.สว่างอารมณ์)
ปริมาณ 2-10 ลบ.ม./ชม. (อ.ขาณุวรลักษบุรี และอ.ลาดยาว)
< 2 ลบ.ม./ชม. (อ.ทัพทัน)
ปริมาณ 2-10 ลบ.ม./ชม. (อ.ลานสัก)
< 2 ลบ.ม./ชม. (อ.หนองฉาง
อ.หนองขาหย่าง อ.ทัพทัน)
2-10 ลบ.ม./ชม. (อ.เมืองฯ)

โครงกำรศึกษำประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์
พืนที่ลุ่มน้ำสะแกกรัง

ห้วย
ทับเสลำ

2-12

รำยงำนฉบับสมบูรณ์
รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน้ำแห่งชำติ

บทที่ 2 สภำพทั่วไป และแนวโน้มกำรพัฒนำของลุ่มน้ำสะแกกรัง

ตำรำงที่ 2.3.1-1 สรุปข้อมูลเปรียบเทียบเชิงลุ่มน้ำสำขำของลุม่ น้ำสะแกกรังในสภำพปัจจุบนั (ต่อ)
รำยกำร

6. โครงการพัฒนาแหล่งน้้าปัจจุบัน
6.1 โครงการขนาดใหญ่ ขนาดกลาง
- ความจุ (ล้านลบ.ม.)
- พื้นที่ในเขตชลประทาน (ไร่)
6.2 โครงการขนาดเล็ก
- จ้านวนโครงการ (แห่ง)
- ความจุ (ล้านลบ.ม.)
- พื้นที่ในเขตชลประทาน (ไร่)
7. ความต้องการใช้น้า
- ในเขตชลประทาน (ล้านลบ.ม./ปี)
- เกษตรน้้าฝน (ล้านลบ.ม.ปี)
- อุปโภคบริโภค (ล้านลบ.ม./ปี)
- อุตสาหกรรม (ล้านลบ.ม./ปี)
- รักษานิเวศท้ายน้า้ (ล้านลบ.ม./ปี)
8. การใช้ที่ดินในพื้นที่เกษตรกรรม
- นาข้าว (ไร่)
- พืชไร่ (ไร่)
- ไม้ผล (ไร่)
- ไม้ยืนต้น (ไร่)
- อื่นๆ (ไร่)
- รวมพื้นที่เกษตรกรรม (ไร่)
ร้อยละของพื้นที่ลุ่มน้้า
9. ความเหมาะสมของดินต่อการปลูกพืช
- ข้าว สูง+ปานกลาง (ไร่)
ร้อยละของพื้นที่ลุ่มน้้า
- ข้าวโพด สูง+ปานกลาง (ไร่)
ร้อยละของพื้นที่ลุ่มน้้า
- มันส้าปะหลัง สูง+ปานกลาง (ไร่)
ร้อยละของพื้นที่ลุ่มน้้า
- อ้อย สูง+ปานกลาง (ไร่)
ร้อยละของพื้นที่ลุ่มน้้า
- สับปะรด สูง+ปานกลาง (ไร่)
ร้อยละของพื้นที่ลุ่มน้้า
- ยางพารา สูง+ปานกลาง (ไร่)
ร้อยละของพื้นที่ลุ่มน้้า
10. ประชากร (คน)
ครัวเรือน
ประชากรต่อครัวเรือน

แม่วงก์

-

คลองโพธิ์

ห้วย
ทับเสลำ

อ่างคลองโพธิ์ อ่างทับเสลา*
82.00
160.00
76,000
143,500

แม่น้ำ
สะแกกรัง
ตอนล่ำง 1

แม่น้ำ
สะแกกรัง
ตอนล่ำง 2

แม่น้ำ
สะแกกรัง
ตอนล่ำง 3

รวม
ทังลุ่มน้ำ

-

-

วังร่มเกล้า
22.24
40,700

260,200

6
0.3
900

117
1.0
10,904

58
0.06
4,556

44
1.50
24,870

26
0.22
2,814

294
2.01
132,041

545
5.09
176,085

69.23
1.65
0.33
-

62.04
171.85
3.33
0.35
-

8.59
26.08
0.91
0.09
-

46.12
175.24
3.50
0.79
-

18.33
21.06
0.84
0.46
-

170.95
38.15
6.30
1.36
-

306.02
501.61
16.53
3.38
18.13

9,202
140,750
3,081
10,867
1,589
165,489
26.05

156,630
356,562
5,702
15,106
5,180
539,180
73.79

9,031
78,322
2,545
6,444
1,348
97,690
21.30

228,392
231,015
5,796
21,186
3,592
489,981
84.01

24,717
57,511
1,134
5,566
347
89,275
91.33

386,671
24,800
5,331
9,322
3,676
429,800
76.19

814,643
888,960
23,589
68,491
15,732
1,811,415
59.01

4,644
0.73
21,225
3.34
53,404
8.41
23,134
3.64
2,696
0.42
39,331
14,007
2.81

117,759
16.12
25,262
3.46
76,148
10.42
79,403
10.87
2,673
0.37
83,349
28,321
2.94

10,156
2.21
8,011
1.75
25,924
5.65
13,357
2.91
15
0.0033
586
0.13
29,266
10,380
2.82

196,332
33.66
7,364
1.26
120,288
20.62
32,417
5.56
2,810
0.48
82,722
29,117
2.84

21,305
21.80
5,460
5.59
17,248
17.65
15,648
16.01
484
0.50
16,237
5,442
2.98

342,156
60.65
1,524
0.27
2,189
0.39
1,326
0.24
11
0.002
130,488
51,038
2.56

692,352
22.55
68,846
2.24
295,201
9.62
165,285
5.38
15
0.0005
9,260
0.30
381,393
138,305
2.76

หมำยเหตุ : * พื้นที่ชลประทานในอ่างห้วยทับเสลาส่วนใหญ่อยู่ในลุ่มน้้าแม่น้าสะแกกรังตอนล่างส่วนที่ 2 และลุ่มน้้าแม่น้าสะแกกรังตอนล่างส่วนที่ 3

โครงกำรศึกษำประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์
พืนที่ลุ่มน้ำสะแกกรัง
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บทที่ 2 สภำพทั่วไป และแนวโน้มกำรพัฒนำของลุ่มน้ำสะแกกรัง

ตำรำงที่ 2.3.1-1 สรุปข้อมูลเปรียบเทียบเชิงลุ่มน้ำสำขำของลุม่ น้ำสะแกกรังในสภำพปัจจุบนั (ต่อ)
รำยกำร

11. รายได้ประชากรต่อหัว (บาท/คน/ปี)
12. ประชากรวัยแรงงาน
- เด็ก (0-14 ปี) (ร้อยละ)
- วัยแรงงาน (15-59 ปี) (ร้อยละ)
- ผู้สูงอายุ (>60 ปี) (ร้อยละ)
13. พื้นที่เสี่ยงน้้าท่วม
- ตารางกิโลเมตร
- ไร่
- ร้อยละของพื้นที่ลุ่มน้้า
14. พื้นที่เสี่ยงภัยน้้าท่วม+น้้าแล้ง
- ตารางกิโลเมตร
- ไร่
- ร้อยละของพื้นที่ลุ่มน้้า
15. ป่าสงวนแห่งชาติและป่าไม้
- พื้นที่ปา่ สงวนแห่งชาติ (ตร.กม.)
ป่าเพือ่ การอนุรักษ์ (Zone C)
ป่าเพือ่ เศรษฐกิจ (Zone E)
ป่าที่เหมาะต่อการเกษตร (Zone A)
พื้นที่กันออก (N)
16. พื้นที่อนุรักษ์ตามกฎหมาย (ตร.กม.)
- อุทยานแห่งชาติแม่วงก์
- เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง
- เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้้าประทุน

แม่วงก์

คลองโพธิ์

ห้วย
ทับเสลำ

แม่น้ำ
แม่น้ำ
แม่น้ำ
รวม
สะแกกรัง
สะแกกรัง
สะแกกรัง
ทังลุ่มน้ำ
ตอนล่ำง 1 ตอนล่ำง 2 ตอนล่ำง 3
120,641 บาท/คน/ปี (จ.ก้าแพงเพชร 142,660 จ.นครสวรรค์ 109,977 จ.อุทัยธานี 97,948 บาท/คน/ปี)
จ.อุทัยธานี (ร้อยละ 16.74) จ.นครสวรรค์ (ร้อยละ 17.43) และ จ.ก้าแพงเพชร (ร้อยละ 14.89)
จ.อุทัยธานี (ร้อยละ 62.87) จ.นครสวรรค์ (ร้อยละ 65.00) และ จ.ก้าแพงเพชร (ร้อยละ 65.24)
จ.อุทัยธานี (ร้อยละ 20.39) จ.นครสวรรค์ (ร้อยละ 17.57) และ จ.ก้าแพงเพชร (ร้อยละ 19.87)
-

-

-

-

-

118.93
74,331
13.18

118.93
74,331
2.42

132.47
82,794
13.03

446.64
279,150
38.20

0.25
156
0.03

575.22
359,513
61.64

112.31
70,194
71.81

531.82
332,387
58.92

1,798.71
1,124,194
36.62

1,012.18
718.28
177.58
116.31
-

895.74
238.17
345.92
116.33
195.32

728.59
488.39
130.60
31.06
78.54

567.17
45.95
327.78
193.45
-

143.92
0.40
36.22
31.48
75.82

14.24
5.84
8.40
-

3,361.84
1,497.03
1,026.50
488.63
349.68

663.17
-

106.93
-

412.29
2.46

-

-

-

770.11
412.29
2.46

2) กำรพัฒนำด้ำนเกษตรกรรม
ศักยภำพด้ำนเกษตรกรรม
(1) สภาพภูมิประเทศพื้นที่ตอนล่างเป็นที่ลุ่มเหมาะส้าหรับปลูกข้าว เกษตรกรมีองค์ความรู้และความ
ช้านาญในการปลูก มีศักยภาพในการส่ งเสริมให้ป ลูกข้าวอิ นทรีย์มี การแปรรูป เป็น ข้าวสาร/ข้าวกล้อง ส่ งขายถึง
ผู้บริโภคโดยตรง การหาตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตร และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปลูกพืชที่ตรงกับความ
ต้องการของตลาด
(2) เป็นพื้นที่ป่าเบญจพรรณเดิม เมื่อมีการยกเลิกมาตรา 7 ของ พรบ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 สามารถปลูก
ไม้มีค่าในแปลงที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์ได้ ข้อจ้ากัดการปลูกไม้มีค่าด้าเนินการได้ในแปลงที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์ ได้แก่ โฉนด
ที่ดิน โฉนดตราจอง โฉนดแผนที่ น.ส.3 น.ส.3ก น.ส.2 ส.ค.1 ใบไต่สวนหรือใบน้า ใบเหยียบย่้า ส้าหรับการปลูกไม้มีค่า
ในที่ดินที่ได้รับอนุญาต เช่น ส.ป.ก. ส.ท.ก. ค.ท.ช. ที่ราชพัสดุ นิคมสหกรณ์ ฯลฯ จะต้องมีการขออนุญาตในการตัดไม้
เช่นเดิม
โครงกำรศึกษำประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์
พืนที่ลุ่มน้ำสะแกกรัง

2-14

รำยงำนฉบับสมบูรณ์
รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน้ำแห่งชำติ
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(3) การเพิ่มพื้นที่ปลูกส้มโอพันธุ์ขาวอุทัยที่เป็นความต้องการตลาด และการขยายพื้นที่ปลูกผลไม้ที่มี
คุณภาพในพื้นที่ที่เหมาะสม แต่จากปัญหาพื้นที่น้าท่วมบริเวณริมแม่น้าสะแกกรัง ท้าให้พื้นที่ปลูกส้มโอขาวอุทัยลดลง
ต้องทดลองหาพื้นที่ปลูกอื่นที่มีความเหมาะสมเพิ่มขึ้น และส่งเสริมการปลูกให้กับเกษตรกร
(4) มีจุดเด่นของสายพันธุ์กระบืออุทัยธานี และไก่แสมด้า การพัฒนาสายพันธุ์กระบืออุทัยธานีต้องมี
ทุนเพิ่มเติมส้าหรับเกษตรกรรายย่อย และการเลี้ยงไก่แสมด้าที่มีคุณภาพต้องใช้ความเอาใจใส่เพิ่มขึ้น เพื่อให้ขายได้
ราคาดีและตรงกับความต้องการของตลาด
(5) การปลูกอ้อยเพิ่มขึ้น จากการลอยตัวค่าน้้าตาล นโยบายที่เปิดโอกาสให้ตั้งโรงงานที่ใช้อ้อยเป็น
วัตถุดิบเพิ่มขึ้น และมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของไทยปี 2561-2570 แต่การเพิ่มพื้นที่ปลูกอ้อยอาจจะมี
ผลกระทบจากปัญหาควันพิษ และ PM 2.5 เพิ่มขึ้นในพื้นที่ในช่วงหน้าแล้ง จากปัญหาการเผาไร่อ้อย
(6) มีศักยภาพของการรวมกลุ่มของเกษตรแปลงใหญ่ และการส่งเสริม SMEs จากภาครัฐ แต่ขาด
ผู้จัดการเกษตรแปลงใหญ่ที่มีความสามารถ และผู้ประกอบการ SMEs ที่สามารถน้าเอานวัตกรรมมาปรับใช้กับสินค้า
เกษตรอย่างเหมาะสมเป็นที่ต้องการของตลาด
แนวโน้มกำรพัฒนำด้ำนเกษตรกรรม
(1) นโยบายการตลาดน้าการผลิต ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เริ่มน้ามาใช้ในปี 2562 เป็นปีแรก
ซึ่งต้องมีการประเมินผล และปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และสินค้าที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ หากส่งเสริม
และท้าการตลาดในรูปแบบเดียวกันจะเกิดการแข่งขันกันเอง และเร่งผลิตสินค้าและบริการที่ขาดคุณภาพดังเช่นหลาย
นโยบายในอดีตที่ผ่านมา
(2) พืชเศรษฐกิจอ้อย และมันส้าปะหลังมีแนวโน้มที่จะมี พื้นที่และผลผลิตเพิ่มมากขึ้นในลุ่มน้้าสะแก
กรัง พื้นที่ปลูกข้าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไม่มากนัก
(3) การรวมกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่จะเพิ่มมากขึ้น ซึ่งข้อจ้ากัดด้านน้้าเป็นปัจจัยหนึ่งในการรวมกลุ่ม
(4) การใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลงเพิ่มมากขึ้นจากการผลิตสินค้าเกษตรเพื่อป้ อนตลาดอุตสาหกรรม
ส่งผลต่อพื้นดิน แหล่งน้้า และสุขภาพของคนในชุมชน
(5) การพั ฒ นาสิ น ค้ า เกษตรที่ มี เ อกลั ก ษณ์ ส ามารถเชื่ อ มโยงกั บ การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง อนุ รั ก ษ์ และ
วัฒนธรรมในพื้นที่
(6) การขาดแคลนแรงงานด้านเกษตร โดยเฉพาะการตัดอ้อยซึ่งต้องใช้แรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน
ทดแทน การลงทุนเครื่องจักรตัดอ้อยยังมีราคาสูงส้าหรับเกษตรกร
(7) ความกดดันให้มีการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น เป็นการตั้งก้าแพงการค้ารูปแบบ
ใหม่ วิถีเกษตรพอเพียง เกษตรอินทรีย์ วนเกษตร ที่เป็นภูมิปัญญาของไทยสามารถปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม หากตั้งใจ
ปฏิบัติอย่างจริงจัง
แนวทำงกำรส่งเสริมกำรเกษตรในลุ่มน้ำสะแกกรัง
ปัจจุบันแรงงานในวัยท้างานตั้งแต่อายุ 15-60 ปี ในลุ่มน้้าสะแกกรังประมาณร้อยละ 50 อยู่ในภาค
การเกษตร พื้นที่เกษตรในลุ่มน้้ามีมากถึง 1.81 ล้านไร่ ขณะที่มีดินที่เหมาะกับการเพาะปลูกเพียง 1.23 ล้านไร่ การ
ปลูกพืชบนพื้นดินที่ไม่เหมาะสมเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท้าให้ผลผลิตที่ได้น้อยลง ประชากรที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมในลุ่มน้้า
ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพื้นที่เกษตรน้้าฝน และยังคงวิธีการผลิตด้วยรูปแบบเดิม เผชิญกับปัญหาปัจจัยการผลิตมีราคาสูง
ราคาผลผลิตตกต่้า ขาดแคลนน้้าเพื่อการเกษตร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ด้าเนินแผนงานและโครงการในหลายด้านเพื่อ
โครงกำรศึกษำประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์
พืนที่ลุ่มน้ำสะแกกรัง
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ช่วยให้เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น แต่ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้หมดไปได้ จึงจ้าเป็นต้องมีแนวทางหลาย
รูปแบบประกอบกัน ดังนี้
(1) มุ่งเน้นการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรในลักษณะเกษตรน้าการผลิต โดยการพัฒนาเจ้าหน้าที่
และเกษตรกรให้เกิดการท้างานร่วมกัน การส่งเสริมให้เกษตรกรเรียนรู้สินค้าเกษตรที่ตลาดมีความต้องการ แนวโน้ม
ผลผลิตที่ส่งผลต่อราคาสินค้าเกษตร
(2) พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และสร้างเครือข่ ายเพื่อแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ระหว่างศูนย์เรียนรู้เพื่อปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของพื้นที่
(3) พั ฒ นาระบบการท้ า งานของเกษตรแปลงใหญ่ เ ชื่ อ มโยงเครื อข่ า ยทั้ ง ภาคการผลิ ต และภาค
การตลาด
(4) น้าเทคโนโลยีที่ เหมาะสมมาใช้ กับ กลุ่ มเกษตรกรตั้ งแต่ขั้นตอนการปลูกพื ช เก็ บเกี่ย ว แปรรูป
การตลาด เช่น การปรับเปลี่ยนระยะเวลาการปลูก การใช้น้าต้นทุนที่น้อยลง การใช้เครื่องจักรเก็บเกี่ยวเนื่องจากขาด
แคลนแรงงาน เป็นต้น
(5) ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรในการใช้เทคโนโลยีเพื่อท้าการตลาดออนไลน์ สามารถส่งสินค้าถึงผู้บริโภค
โดยตรง มีความเข้าใจว่าควรขายอะไร ขายให้ใคร ผลิตที่ไหน ผลิตอย่างไร
(6) ส่งเสริมการปรับปรุงดินในพื้นที่ที่ไม่มีความเหมาะสมเพื่อเพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้น โดยเฉพาะพื้นที่นอก
เขตชลประทานในพื้นที่ลุ่มน้้าสาขาแม่วงก์ และแม่น้าสะแกกรังตอนล่างส่วนที่ 1
(7) จัดโซนนิ่งพื้นที่เกษตรตามชนิดพืชที่เหมาะสม ควบคู่ไปกับการประกันราคาผลผลิตทางการเกษตร
เพื่อเป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรเปลี่ยนชนิดพืชที่ปลูก รวมทั้งหาตลาดรองรับอย่างเพียงพอ
(8) ส่งเสริมการสร้างมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร และเชื่อมโยงกับการส่งเสริมท่องเที่ยวในลุ่มน้้า
เพื่อให้รายได้สู่กลุ่มเกษตรกรโดยตรง
(9) ส่งเสริมการให้มาตรฐานสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า และสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค มีการ
ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องถึงคุณภาพสินค้าเกษตรจากลุ่มน้้าสะแกกรัง
(10) ติดตามประเมินผลแนวทางที่ได้ด้าเนินการต่างๆ เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์
และหาแนวทางใหม่ๆ เพิ่มเติม
3) กำรพัฒนำด้ำนประมง
ศักยภำพด้ำนประมง
(1) พื้นที่ลุ่มน้้าสะแกกรังตอนล่าง มีแหล่งน้้าที่อุดมสมบูรณ์ มีแม่น้าเจ้าพระยา และแม่น้าสะแกกรัง
และแม่น้าตากแดดไหลผ่าน มีความเหมาะสมต่อการพัฒนาด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าและการประมง แต่ปัญหามลพิษ
ทางน้้า เนื่องจากการขยายตัวของเขตชุมชนเมือง ไม่มีการบ้าบัดน้้าเสียก่อนระบายลงแม่น้า รวมทั้งขาดแหล่งเก็บกัก
น้้าในพื้นที่ตอนบนเพื่อระบายน้้ามาเจือจางและผลักดันน้้าเสีย โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง จะเป็นข้อจ้ากัดในการพัฒนา
รวมถึงในปัจจุบันการส่งเสริมสนับสนุนอาชีพ การแปรรูปสินค้า และการตลาดมีค่อนข้างน้อย
(2) ปลาแรดในแม่น้าสะแกกรัง ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของไทย (Geographical
Indication : GI) ซึ่งปลาแรดในแม่น้าสะแกกรังนี้ ขึ้นชื่อเรื่องเนื้อนุ่ม หวาน อร่อย ไม่มีกลิ่นโคลนหรือกลิ่นสาบ ซึ่งต่าง
จากพื้นที่อื่น โดยขอบเขตการเพาะเลี้ยงปลาแรดในแม่น้าสะแกกรัง คือ บริเวณแม่น้าสะแกกรังบริเวณบ้านจักษาจนไป
บรรจบที่ แ ม่น้ าเจ้ าพระยาที่ ต้า บลท่ าซุ ง อ้า เภอเมื องอุ ทัย ธานี แต่ การเพาะเลี้ ย งปลาแรดในแม่ น้ าสะแกกรังตาม
โครงกำรศึกษำประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์
พืนที่ลุ่มน้ำสะแกกรัง
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ธรรมชาติต้องใช้เวลานานกว่า 10 เดือน ดังนั้นแนวทางในการพัฒนาจะต้องวางแผนการผลิตโดยแบ่งกลุ่มผลิตตาม
ความถนั ด นั บ ตั้ ง แต่กลุ่ ม เพาะฟั ก กลุ่ มอนุ บ าล และกลุ่ ม เลี้ ย งปลาใหญ่ เพื่อเป็ น การลดความเสี่ ย งให้ กับ สมาชิ ก
นอกจากนี้ควรมีการก้าหนดมาตรฐานปลาแรด เช่น ก้าหนดขนาดปลาหรือน้้าหนักที่จะจ้าหน่าย เป็นต้น
แนวโน้มกำรพัฒนำด้ำนประมง
(1) นโยบายของกรมประมง ภายใต้นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการพัฒนาเกษตรกร
ให้เป็น Smart Farmer โดยมีแผนการสนับสนุนเกษตรกรที่ประกอบอาชีพท้าการประมง เพื่อพัฒนาให้เกษตรกร
กลุ่มเป้าหมายมีรายได้เพิ่มขึ้น รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของข้าราชการของกรมประมงให้เป็น Smart Officer เพื่อนคู่คิด
ของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้า
(2) โครงการจัดท้าแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Zoning by Agri-Map) โดยกรมประมง
และกรมพัฒนาที่ดิน โดยได้รวบรวมและจัดท้าข้อมูลพื้นที่เขตเหมาะสมส้าหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าและต้าแหน่งฟาร์ม
เพาะเลี้ยงสัตว์น้า รวมทั้งพื้นที่โครงการแปลงใหญ่ด้านการประมง
4) กำรพัฒนำด้ำนอุตสำหกรรม
(1) ในภาพรวมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในลุ่มน้้าสะแกกรังส่วนใหญ่มีขนาดกลางและขนาดย่อม มี
ทั้งกลุ่มทุน สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการรายย่อย มีสินค้าคุณภาพขึ้นชื่อหลายอย่าง เช่น ข้าวอินทรีย์ ผ้า
ทอมือ มีดสะสม ฯลฯ แต่ยังเป็นที่รู้จักในวงจ้ากัด จึงเป็นโจทย์ส้าคัญของหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ในพื้นที่ที่
จะร่วมกันส่งเสริม พัฒนาคุณภาพสินค้า และขยายตลาดเพิ่มเติม โดยมีความเชื่อมโยงกับทิศทางการพัฒนาตามความ
ต้องการของคนในท้องถิ่น เทคโนโลยี 5G ที่ก้าลังจะมาถึง ค่าขนส่งสินค้าที่ถูกลง เป็นโอกาสส้าคัญที่ผู้ประกอบการ
ในพื้นที่สามารถติดต่อผู้ซื้อได้โดยตรง และขยายขอบเขตของการขายสินค้าไปทั่วโลก ขณะเดียวกันจะมีคู่แข่งเพิ่มขึ้น
จากทุกมุมโลกในสินค้าประเภทเดียวกันหรือสินค้าที่ทดแทนกันได้ และในปี พ.ศ.2562 นี้ ศูนย์กระจายสินค้าอาลีบาบา
จะเปิดในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดฉะเชิงเทรา สินค้าต่ างๆ จากประเทศจีนจะเข้ามาได้ง่ายขึ้น จึงเป็นการเพิ่ม
คู่แข่งกับผู้ประกอบการของไทย ดังนั้น เอกลักษณ์ และคุณภาพของสินค้าที่โดดเด่น จึงจ้าเป็นอย่างมากในโลกยุคดิจิทัล
(2) ศักยภาพของลุ่มน้้ าสะแกกรังเป็นพื้ นที่ ที่ มีวั สดุเหลือใช้จากการเกษตร สามารถใช้ เป็ นวัตถุดิ บ
โรงไฟฟ้าชีวมวลได้ ปัญหาที่เกิดขึ้นจากโรงไฟฟ้าชีวมวลจากกรณีศึกษาในจังหวัดอุทัยธานีในปัจจุบัน 1 คือ ผลกระทบ
จากฝุ่ น ขี้ เ ถ้ า ของโรงงานไฟฟ้ า การมี เ สี ย งดั ง รบกวนในช่ ว งที่ มี ก ารล้ า งท้ า ความสะอาดอุ ป กรณ์ โ ดยขาดการ
ประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าให้กับประชาชนในพื้ นที่ น้้าเสียที่ปล่อยจากโรงงานสู่พื้นที่เพาะปลูกเกษตรกรใกล้โรงงาน ฝุ่น
ละอองจากการขนส่งวัตถุดิบ ปัญ หาเรื่อ งระบบทางเดิน หายใจและผิว หนัง ดัง นั้น จึง เป็น ด่า นส้า คัญ ในการตั้ง
โรงไฟฟ้า ชีว มวลเพิ่ม เติม ในพื้น ที่ ซึ่งผู้ประกอบการจ้าเป็นต้องแก้ไขปัญหาที่มีอยู่เดิม และสร้างความเชื่อมั่นให้กับ
ประชาชนที่อยู่รอบโรงไฟฟ้า ถึงแม้ว่าพลังงานชีวมวลเป็นพลังงานทางเลือกที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ เนื่องจาก
สามารถใช้วัสดุเหลือใช้ในพื้นที่ และช่วยลดสูญเสียการส่งกระแสไฟฟ้าในระบบจากนอกพื้นที่
(3) ศัก ยภาพการตั้ ง โรงงานแปรรู ป ไม้ ใ นอนาคต พระราชบั ญ ญั ติ ป่ า ไม้ (ฉบั บ ที่ 8) พ.ศ.2562 มี
สาระส้าคัญในมาตรา 4 ที่ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484 ซึ่งแก้ไข
1

พนิตา เจริญสุข, สุกานดา พัดพาดี, ปิยมาภรณ์ ดวงมนตรี, รณภูมิ สามัคคีคารมย์ (2561) การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการร้องเรียนด้านผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากการด้าเนินการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ปัจจัยส้าคัญที่ท้าให้สถานประกอบการอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน : กรณีโรงไฟฟ้า
ชีวมวล)
โครงกำรศึกษำประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์
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เพิ่มเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 106/2557 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ และให้
ใช้ความ ต่อไปนี้แทน “ไม้ชนิดใดที่ขึ้นในป่าจะให้เป็นไม้หวงห้ามประเภทใด ให้ก้าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา ส้าหรับไม้
ทุกชนิดที่ขึ้นในที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน ไม่เป็นไม้หวงห้าม หรือไม้ที่ปลูกขึ้น
ในที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ท้าประโยชน์ตามประเภทหนั งสือแสดงสิทธิที่รัฐมนตรีประกาศก้าหนดโดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรี ให้ถือว่าไม่เป็นไม้หวงห้าม” ดังนั้น จึงเป็นโอกาสให้ประชาชนปลูกไม้มีค่าในที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ ได้แก่
โฉนดที่ดิน น.ส.3 น.ส.3 ก เมื่อตัดไม้ (ตามประกาศในพระราชกฤษฎีกา) ไม่ต้องขออนุญาตจากกรมป่าไม้อีกต่อไป
พื้นที่ลุ่มน้้าสะแกกรังเดิมเป็นพื้นที่ป่าเบญจพรรณ ดังนั้น จึงเหมาะกับการปลูกไม้สัก ไม้ชิงชัน ไม้แดง ไม้ประดู่ ฯลฯ ซึ่ง
เป็นไม้มีราคา เป็น การเพิ่ม พื้น ที่ป่า ในทางอ้อม อีกทั้ง ในเขตอ้า เภอแม่ว งก์ จัง หวัด นครสวรรค์ มีผู้ป ระกอบการ
โรงเลื่อยที่มีอยู่เดิม จึงเหมาะกับการฟื้นคืนกิจการโรงเลื่อย และโรงงานแปรรูปไม้
5) กำรพัฒนำด้ำนกำรท่องเที่ยว
ศักยภำพด้ำนกำรท่องเที่ยว
(1) พื้นที่ลุ่มน้้าสะแกกรัง มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
ศาสนสถาน โบราณสถาน งานประเพณีที่ส้าคัญ ซึง่ ยังคงเอกลักษณ์เมืองวิถีชีวิตในชนบทดั้งเดิม รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ ได้แก่ อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้ วยขาแข้ง วิถีชี วิต ริมแม่น้า สะแกกรัง และสภาพ
ภูมิศาสตร์ที่ตั้งที่มีส่วนท้าให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงามดึงดูดใจหลายแห่งท้าให้เกิด ความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยว
หลากหลาย รูปแบบกิจกรรมไม่เกิดความซ้้าซาก ซึ่งเป็นศักยภาพการท่องเที่ยวที่ส้าคัญของพื้นที่ลุ่มน้้าสะแกกรัง
(2) ความเจริญด้านการพัฒนาเมือง เนื่อ งจากแผนพัฒนาต่างๆ ในพื้นที่ที่มียุทธศาสตร์ให้การพัฒนา
เมืองเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับกับความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจของประชากร ซึ่งมาพร้อมกับจ้านวน
ประชากรและประชากรแฝงในรูปแบบต่างๆ ที่เข้ามาอยู่อาศัย เนื่องจากการพัฒนาความมั่นคงในหลายๆ ด้าน จึง
ก่อให้เกิดผลกระทบที่มาพร้อมกับการพัฒนา ได้แก่ ปัญหาด้านการใช้ทรัพยากรที่ก่อให้เกิดมลพิษ หรือความเสื่อมโทรม
ทั้งในและนอกพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว
(3) การสร้างมาตรฐานด้านการท่องเที่ยวในด้านต่างๆ เนื่องจากพื้นที่มีศักยภาพในด้านทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม/ประวัติศาสตร์ ผสมผสานทางธรรมชาติที่มีความหลากหลาย ดังนั้น การส่งเสริมด้านการ
ท่องเที่ยวในหลายๆ ด้าน เช่น โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ้านวยความสะดวก ภาคแรงงานด้านการท่องเที่ยวที่ยังไม่ได้
รับการส่งเสริมด้านภาษาสากล นอกจากนี้ยังพบว่าแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งยังขาดป้ ายสื่อความหมาย และป้ายบอก
ทางที่ชัดเจน รวมทั้งการจัดการพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวให้เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ จะก่อให้เกิดปัญหาด้านเข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยวและท้าให้เกิดผลกระทบในเชิงลบต่อจังหวัดได้ ดังนั้นควรมีการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ท่องเที่ยว
เพิ่มเติม มีการฟื้นฟูและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานการท่องเที่ยวที่เป็นสิ่งอ้านวยความสะดวกทั้งหมดเพื่อการท่องเที่ยว
เช่น การปรับปรุงห้องน้้าในสถานที่ท่องเที่ยวให้มีความสะอาดและมีจ้านวนมากขึ้น เพื่อให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยว
ที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น จัดเตรียมถังขยะให้เพีย งพอกับการใช้บริการแก่นักท่องเที่ยว การปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่
ท่องเที่ยว ลานจอดรถ สื่อสารสนเทศ ป้ายสื่อความหมาย ทางเดินสาธารณะ ศูนย์ข้อมูลบริการท่องเที่ยว รวมถึงสิ่ง
อ้านวยความสะดวกส้าหรับคนพิการ และผู้สูงอายุให้ได้มาตรฐานตามหลักสากล และระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ต ซึ่ง
เป็นสิ่งส้าคัญที่สามารถสื่อได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานสากล รวมถึงเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ทางอ้อมให้แก่
แหล่งท่องเที่ยวนั้นได้เช่นกัน
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แนวโน้มกำรพัฒนำด้ำนกำรท่องเที่ยว
(1) แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560-2564 ที่มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนในการพัฒนา
ให้การท่องเที่ยว โดยมีเป้าหมายในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศพัฒนาแล้ว มีการบริหารจัดการอย่างมี
ประสิ ทธิภ าพ และการเป็น แหล่ง ท่องเที่ย วคุณ ภาพอย่า งยั่งยื น สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์ช าติ 20 ปี และ
แนวทางการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ซึ่งหากการพัฒนาตาม
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวสามารถน้านโยบายไปปฏิบัติด้านการท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ย่อมมี
ผลต่อการพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวในพื้นที่ลุ่มน้้าสะแกกรังให้มีมาตรฐานสูงขึ้น
(2) แนวโน้มด้านการท่องเที่ยวของพื้นที่ลุ่มน้้าสะแกกรัง จากภาพรวมของสัดส่วนผู้เยี่ยมเยือนทั้งหมด
ที่เข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่โครงการ พบว่า มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องมาจากปัจจัยหลายอย่าง เช่น การพัฒนาด้านความ
เชื่อมโยง การพัฒนาด้านสิ่งอ้านวยความสะดวก การส่งเสริมด้านธุ รกิจการค้า การบริการ การท่องเที่ยว และนโยบาย
แผนพัฒนาที่ส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวที่ส้าคัญต่างๆ ในอนาคตคาดว่าจะเป็นส่วนผลักดันให้มีแนวโน้มของจ้านวนผู้
เยี่ยมเยือนที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และจากพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวเองที่มีความสอดคล้องกับปัจจัย
แรงจูงใจการเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ ที่สามารถตอบสนองกับความต้องการเพื่อมาท่องเที่ยว/พักผ่อน มีการคมนาคม
จากศูนย์กลางที่กรุงเทพมหานครเชื่อมโยงสู่พื้นที่โครงการได้หลากหลายรูปแบบเพื่อเข้ามาท่องเที่ยวยังสถานที่ส้าคัญๆ
ท้าให้มีแนวโน้มการท่องเที่ยวที่ดีได้ในอนาคต
2.3.2 แนวโน้มกำรพัฒนำพืนที่ลุ่มน้ำสะแกกรัง
การวิเคราะห์นโยบาย และยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ส่งผลต่อการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้้าสะแกกรัง ได้พิจารณาทั้ง
ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน ซึ่งเป็นภาพรวมที่ส่งผลต่อสถานการณ์และแนวโน้มการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้้าสะแกกรัง
สรุปได้ดังนี้
1) สถำนกำรณ์ แ ละแนวโน้ ม กำรพั ฒ นำจำกภำยนอก ภายใต้ ก รอบความร่ ว มมื อ ระหว่ า งประเทศ
ประกอบด้วย ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง (GMS) และยุทธศาสตร์
ความร่ ว มมื อ ทางเศรษฐกิ จ อิ ร ะวดี - เจ้ า พระยา-แม่ โ ขง (ACMECS) (รู ป ที่ 2.3.2-1) ส่ ง ผลต่ อ โอกาสและขี ด
ความสามารถในการพัฒนาลุ่มน้้าสะแกกรัง ซึ่งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 2 (จังหวัดนครสวรรค์ ก้าแพงเพชร พิจิตร และอุทัยธานี) ได้ก้าหนดให้จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดพิจิตร และ
จังหวัดพิษณุโลก เป็นแนวเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ เป็นศูนย์กลางการค้า อุตสาหกรรม การแปรรูปเกษตร ศูนย์กระจาย
สินค้า และเชื่อมโยงกับพื้นที่ชายแดนจังหวัดตากและสี่แยกอินโดจีนที่จังหวัดพิษณุโลก และยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดอุทัยธานี ใน 3 ด้าน ได้แก่ (1) การส่งเสริมให้เป็นฐานการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปที่มีคุณภาพ
และขีดความสามารถในการแข่งขัน (2) การส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรม และ (3)
การส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการที่เกี่ยวเนื่องให้มีคุณภาพ
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ที่มำ : โครงการวางและจัดท้าผังเมืองรวมจังหวัดนครสวรรค์ กรมโยธาธิการและผังเมือง, 2561

รูปที่ 2.3.2-1 กรอบควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศที่มีผลต่อกำรพัฒนำพืนที่ลุ่มน้ำสะแกกรัง
2) สถำนกำรณ์และแนวโน้มกำรพัฒนำภำยใน นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับประเทศ ภาค
กลุ่มจังหวัด และจังหวัด รวมไปถึงแผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบคมนาคมขนส่ง ส่งผลต่อบทบาทและทิศ
ทางการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้้าสะแกกรัง ใน 5 ด้าน ดังนี้
(1) กำรท่องเที่ยวที่มีคุณ ภำพและยั่งยืน ภายใต้ทิศทางการพัฒนาภาคเหนื อในระยะแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) มุ่งส่งเสริมการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและ
ยั่งยืน มีธุรกิจบริการต่อเนื่องกับการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพที่ได้มาตรฐาน โดยจังหวัดอุทัยธานี ก้าแพงเพชร และ
นครสวรรค์จัดอยู่ในกลุ่มการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
(2) ฐำนกำรผลิตสินค้ำเกษตรปลอดภัยในรูปแบบฟำร์มเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm) ส่งเสริม
การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรและการสร้างมูลค่าเพิ่มภายใต้แนวคิดเกษตรปลอดภัย โดยส่งเสริมการ
ลดใช้สารเคมีในภาคเกษตร สนับสนุนการน้าเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาใช้ในกระบวนการผลิต
รวมถึงสนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกรในการวางแผนการผลิตและสร้างเครือข่ายตลาดให้มีประสิทธิภาพ
(3) กำรยกระดับกำรพัฒนำอุตสำหกรรมเกษตรแปรรูป ก้าหนดให้จังหวัดอุทัยธานี ก้าแพงเพชร และ
นครสวรรค์ เป็นพื้นที่หลักในการแปรรูปข้าว พืชไร่ และพืชพลังงาน โดยน้านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต และสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตอบสนองความต้องการของตลาดเฉพาะ อาทิ อาหารเสริมเพื่อ
สุขภาพ (Functional Food)

โครงกำรศึกษำประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์
พืนที่ลุ่มน้ำสะแกกรัง

2-20

รำยงำนฉบับสมบูรณ์
รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน้ำแห่งชำติ

บทที่ 2 สภำพทั่วไป และแนวโน้มกำรพัฒนำของลุ่มน้ำสะแกกรัง

(4) พืนที่เชื่อมโยงแนวแกนพัฒนำเศรษฐกิจแนวเหนือ -ใต้ ผังประเทศไทยได้ก้าหนดบทบาทหน้าที่
ของกลุ่มเมืองนครสวรรค์-อุทัยธานี ให้เป็นประตูสู่ภาคเหนือเชื่อมโยงตามแนวแกนพัฒนาเศรษฐกิจแนวเหนือ-ใต้ โดยมี
จัง หวั ดนครสวรรค์ เป็ น ศูน ย์กลางการพั ฒ นา การเชื่อมโยงกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เพื่อขยายไปยัง พื้น ที่ โดยรอบ
ประกอบกับแผนการลงทุน โครงสร้า งพื้น ฐานด้ านระบบคมนาคมขนส่งที่ ส้าคัญ ได้ แก่ โครงการรถไฟทาง คู่ และ
โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสะดวกและความรวดเร็วในการเดินทางและการขนส่งสินค้า
(ทั้งสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม) เชื่อมโยงพื้นที่ภูมิภาคต่างๆ
(5) กำรพัฒนำเมืองน่ำอยู่ ภายใต้ยุ ทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒ นาภาค เมื อง และพื้น ที่เศรษฐกิจ ใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) มุ่งส่งเสริมการพัฒนาเมืองศูนย์กลางของจังหวัด
ให้เป็นเมืองน่าอยู่ เอื้อต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างมีสมดุล
3) บทบำทหน้ำที่และจุดยืนกำรพัฒนำพืนที่จังหวัดอุทัยธำนี นครสวรรค์ และก้ำแพงเพชร
จากสถานการณ์และแนวโน้มการพัฒนาจากภายนอกและภายใน ส่งผลต่อบทบาทหน้าที่และจุดยืนการ
พัฒนาพื้นที่ (Positioning) จังหวัดอุทัยธานี นครสวรรค์ และก้าแพงเพชร ในด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม
ฐานการผลิตทางการเกษตร และเมืองน่าอยู่
(1) เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม เนื่องจากเป็นที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ เขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ครอบคลุมพื้นที่ทางฝั่งตะวันตกของลุ่มน้้า ซึ่งเป็นผืนป่าอนุรักษ์ต่อเนื่องที่มีขนาดใหญ่ที่สุดใน
ประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้ วยขาแข้ง ได้รับการขึ้นทะเบียนจาก
องค์การยูเนสโกให้เป็น “มรดกโลกทางธรรมชาติ” ทั้งนี้จะต้องปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอ้านวยความ
สะดวกให้ได้มาตรฐาน เชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียงในเขตอ้าเภอเมืองอุทัยธานี เช่น วัดท่าซุง
วิถีชีวิตชาวเรือนแพแม่น้าสะแกกรัง และวัดสังกัสรัตนคีรี
(2) ฐำนเศรษฐกิจทำงกำรเกษตรและอุตสำหกรรมต่อเนื่อง จังหวัดอุทัยธานี ก้าแพงเพชร และ
นครสวรรค์ เป็นฐานการผลิตสินค้าเกษตรที่หลากหลาย ได้แก่ ข้าว พืชไร่หรือพืชพลังงาน (อ้อย มันส้าปะหลัง ข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ และสับปะรด) และพืชอุตสาหกรรม (ยางพารา) ประกอบกับปัจจัยด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ ที่ส่งเสริมให้
เป็นฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยในรูปแบบฟาร์มเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm) สนับสนุนการน้าเทคโนโลยี
สมัยใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาใช้ในกระบวนการผลิต ต่อยอดไปถึงการยกระดับอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและ
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมชีวภาพ
(3) เมืองน่ำอยู่ ควบคู่กับอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศที่ส่งเสริมการพัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่ เอื้อต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมอย่าง
สมดุล ร่วมกับการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างมีบูรณาการ เพื่อให้การพัฒนาเมืองเติบโตอย่างมีคุณภาพ จังหวัด
อุทัยธานียังคงเอกลักษณ์ของเมืองวิถีชีวิตไทยชนบท นอกจากนี้ยังมีฐานทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้้าที่ส้าคัญ จึง
ควรส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ศิลปวั ฒนธรรม สถาปัตยกรรม สภาพภูมิทัศน์เมือง เพื่อคงรักษาเอกลักษณ์ของเมืองไว้
ควบคู่กับอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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2.3.3 ทิศทำงกำรพัฒนำลุ่มน้ำสะแกกรังในเชิงนโยบำยรัฐ
การศึกษานโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนา ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) แผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 20 ปี (พ.ศ.25612580) ยุ ทธศาสตร์การพัฒ นากลุ่มจั งหวั ดภาคเหนือตอนล่ าง 2 (พ.ศ.2561-2564) ยุ ทธศาสตร์ การพัฒ นาจั งหวั ด
นครสวรรค์ (พ.ศ.2561-2564) และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุทัยธานี (พ.ศ.2561-2564) พบว่า มุ่งส่งเสริมให้
จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดอุทัยธานี ในพื้นที่ลุ่มน้้าสะแกกรังเป็น (1) เขตพัฒนาการเกษตรคุณภาพสูงและเกษตร
ปลอดภัย รองรับการขับเคลื่อนการเกษตรที่หลากหลายด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มผลิตภาพทางการผลิต
ทั้งเชิงปริมาณและมูลค่า และ (2) เขตพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป โดยการพัฒนาเศรษฐกิจเดิมสู่ภาคอุตสาหกรรมที่
มีมูลค่าสูง ด้วยเศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตอบสนองความต้องการของตลาดเฉพาะ
รวมไปถึงการน้าผลผลิตและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาต่อ ยอดอุตสาหกรรมชีวภาพ ตัวอย่างเช่น พลังงานชีวมวล
ชีวเคมีภัณฑ์ วัสดุชีวภาพ อาหารเสริม และเวชส้าอาง เป็นต้น (รูปที่ 2.3.3-1 ทิศทางการพัฒนาลุ่มน้้าสะแกกรัง
ตามนโยบายรัฐและยุทธศาสตร์ในเชิงเศรษฐกิจ)
2.3.4 สภำพปัญหำ ศักยภำพ และข้อจ้ำกัดที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำพืนที่ลุ่มน้ำสะแกกรัง
1) สภำพปัญหำของลุ่มน้ำ
จากการด้าเนินการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในขั้นตอนปฐมนิเทศโครงการ และการ
ประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 ประกอบกับการศึกษาข้อมูลพื้นฐานของลุ่มน้้าสะแกกรังโดยที่ปรึกษา พื้นที่ลุ่มน้้าสะแกกรังมี
สภาพปัญหาที่แตกต่างกันตามลักษณะกายภาพของลุ่มน้้าแต่ละส่วน และวิถีชีวิตของชุมชนที่อาศัยอยู่ โดยลักษณะทาง
กายภาพของพื้นที่ลุ่มน้้าสะแกกรังแบ่งได้เป็น 3 ส่วน พืนที่ลุ่มน้ำตอนบนเหนืออ้าเภอแม่วงก์ อ้าเภอแม่เปิน จังหวัด
นครสวรรค์ และอ้าเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ภูเขาสูงชันมีป่าไม้สมบูรณ์ มีศักยภาพใน
การพัฒนาแหล่งเก็บกักน้้าในล้าน้้าแม่วงก์ ซึ่งจะช่วยในการบรรเทาปัญหาขาดแคลนน้้าและอุทกภัย ในลุ่มน้้าสาขาแม่
วงก์และลุ่มน้้าสาขาแม่น้าสะแกกรังตอนล่างส่วนที่ 1 แต่เนื่องจากเป็นพื้นที่อนุรักษ์ จึงมีข้อจ้ากัดในการใช้ประโย ชน์
พื้นที่ พืนที่ลุ่มน้ำตอนกลำงในเขตอ้าเภอแม่วงก์ อ้าเภอแม่เปิน อ้าเภอชุมตาบง อ้าเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
อ้าเภอลานสัก และอ้าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี (กลุ่มลุ่มน้้าสาขาคลองโพธิ์ ห้วยทับเสลา แม่น้าสะแกกรัง
ตอนล่างส่วนที่ 1 และ 2) ลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ ลอนคลื่น เนื้อดินส่วนมากมีลักษณะร่วนปนทราย มีความอุดม
สมบูรณ์ต่้า เนื้อดินไม่อุ้มน้้า และมีการชะล้างพังทลายสูง เกิดการตกตะกอนทับถมล้าน้้าตื้นเขินท้าให้ความสามารถใน
การระบายน้้าลดลง ตลอดจนศักยภาพของน้้าใต้ดินต่้า แหล่งเก็บกักน้้าและระบบกระจายน้้ามีไม่เพียงพอจึงมักประสบ
ปัญหาขาดแคลนน้้าและน้้าท่วมอยู่เสมอ พืนที่ลุ่มน้ำตอนล่ำงในเขตอ้าเภอทัพทัน อ้าเภอหนองฉาง อ้าเภอหนองขา
หย่าง อ้าเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี อ้าเภอโกรกพระ และอ้าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ (ลุ่มน้้าสาขาแม่น้า
สะแกกรังตอนล่างส่วนที่ 3) ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ลุ่ม สภาพพื้นที่เป็นจุดรวมของล้าน้้าสาขาต่างๆ มีสิ่งก่อสร้างกีด
ขวางทางน้้า การตื้นเขินเนื่องจากการตกตะกอนในล้าน้้า และได้รับอิทธิพลของระดับน้้าจากแม่น้าเจ้าพระยา ท้าให้มี
ความเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยทุก 2-5 ปี นอกจากนั้นยังมีปัญหาการเน่าเสียของน้้าในล้าน้้าสะแกกรังที่เกิดจากการ
ขยายตัวของเขตชุมชนเมือง การใช้สารเคมีในพื้นที่การเกษตร รวมถึงการขาดแหล่งเก็บกักน้้าในพื้นที่ตอนบนเพื่อ
ระบายน้้ามาเจือจางและผลักดันน้้าเสียในช่วงฤดูแล้ง
โครงกำรศึกษำประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์
พืนที่ลุ่มน้ำสะแกกรัง
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(Bioeconomy)

วิสัยทัศน์ : เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
เกษตรปลอดภัย สังคมอุทัยผาสุก

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจ.อุทัยธำนี

วิสัยทัศน์ : “จ.นครสวรรค์เป็นศูนย์กลางด้านเกษตรและ
อุตสาหกรรม เมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ
สังคมมีความเข้มแข็งและสิ่งแวดล้อมที่ดี ภายในปี พ.ศ.
2564”

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจ.นครสวรรค์

วิสัยทัศน์ : “เป็นศูนย์กลางธุรกิจข้าว สินค้าเกษตร
ปลอดภัย การท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรมล้้าค่า
ระดับประเทศ”

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกลุม่ จ.ภำคเหนือตอนล่ำง 2

>> ภาคเหนือตอนล่าง : พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต
ทางการเกษตรและสร้างมูลค่าเพิ่มภายใต้แนวคิดเกษตร
ปลอดภัย

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12

ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
>> เน้นเกษตรคุณภาพสูง
>> พัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอย่างยั่งยืน
โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมชีวภาพ

รูปที่ 2.3.3-1 ทิศทำงกำรพัฒนำลุ่มน้ำสะแกกรังตำมนโยบำยรัฐและยุทธศำสตร์ในเชิงเศรษฐกิจ

: (1)

แผนพัฒนำสถำนี
ขนส่งสินค้ำ และ
ศูนย์กระจำยสินค้ำ

โครงกำรรถไฟทำงคู่

ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)
ส้ำนักงำนทรัพยำกรน้ำแห่งชำติ
บทที่ 2 สภำพทั่วไป และแนวโน้มกำรพัฒนำของลุ่มน้ำสะแกกรัง

รำยงำนฉบับสมบูรณ์
รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน้ำแห่งชำติ

บทที่ 2 สภำพทั่วไป และแนวโน้มกำรพัฒนำของลุ่มน้ำสะแกกรัง

จากที่ กล่ าวมาข้า งต้น ลั กษณะปั ญ หาของพื้ น ที่ ลุ่ ม น้้า สะแกกรัง สามารถจ้ า แนกได้ เป็ น 6 กลุ่ ม ดั ง
รายละเอียดต่อไปนี้ (รูปที่ 2.3.4-1 สภาพปัญหาของพื้นที่ลุ่มน้้าสะแกกรัง)
(1) ปัญหำกำรขำดแคลนน้ำ การขาดแคลนน้้าอุปโภคบริโภค และน้้าเพื่อการเกษตรเป็นปัญหาหลัก
ในทุกพื้นที่ลุ่มน้้าสะแกกรัง พื้นที่ลุ่มน้้าสะแกกรังจัดอยู่ในเขตพื้นที่ที่มีฝนตกต่้ากว่าค่าเฉลี่ยปริมาณน้้าฝนรายปีของ
ประเทศ โดยมีปริมาณน้้าท่าต้นทุนทั้งลุ่มน้้า 1,373 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี ความสามารถในการเก็บกักน้้าผิวดินของ
โครงการพัฒนาแหล่งน้้าในปัจจุบันมีเพียง 281 ล้านลูกบาศก์เมตร ในขณะที่ปัจจุบันมีปริมาณความต้องการใช้น้ารวม
845.67 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี โดยกว่าร้อยละ 95 เป็นปริมาณความต้องการน้้าเพื่อการเกษตร 807.63 ล้านลูกบาศก์
เมตร/ปี (อุปโภคบริโภค 16.53 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี, อุตสาหกรรม 3.38 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี และนิเวศ 18.13
ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี) เนื่องจากมีพื้นที่ท้าการเกษตรในแต่ละปีสูงถึง 1.81 ล้านไร่ (ร้อยละ 59 ของพื้นที่ลุ่มน้้า) แต่มี
การพัฒนาเป็นพื้นที่ชลประทานเพียง 0.43 ล้านไร่ ที่เหลือเป็นพื้นที่เกษตรน้้าฝน ขณะเดียวกันศักยภาพของปริมาณน้้า
บาดาลในพื้นที่มีใช้ได้น้อย อัตราการให้น้าต่้า ชั้นน้้าอยู่ลึกเกินกว่าที่เกษตรกรจะด้าเนินการได้เอง โดยสรุปแล้วปัจจุบัน
ลุ่มน้้าสะแกกรังท้าการเกษตรมากเกินกว่าที่แหล่งเก็บกักน้้าในปัจจุบันจะรองรับได้ สภาพปัญหาการขาดแคลนน้้า
จ้าแนกเป็นรายพื้นที่ได้ดังนี้
พื้นที่ลุ่มน้้าสาขาแม่วงก์ มีปัญหาการขาดแคลนน้้าอยู่ในบริเวณตอนล่างของลุ่มน้้าในเขตต้าบลแม่เล่ย์
ต้าบลเขาชนกัน อ้าเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยเป็นพื้นที่นอกเขตชลประทาน
พื้นที่ลุ่มน้้าสาขาแม่น้าสะแกกรัง ตอนล่างส่วนที่ 1 พื้นที่ลุ่มน้้าส่วนใหญ่มีปัญหาการขาดแคลนน้้า
โดยอยู่ในบริเวณตอนล่างของลุ่มน้้าในเขตต้าบลเขาชนกัน ต้าบลวังซ่าน ต้าบลแม่วงก์ อ้าเภอแม่วงก์ ต้าบลปางสวรรค์
อ้าเภอชุมตาบง และต้าบลศาลเจ้าไก่ต่อ ต้าบลห้วยน้้าหอม อ้าเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ โดยส่วนใหญ่เป็นพื้นที่
นอกเขตชลประทาน
พื้นที่ลุ่มน้้าสาขาคลองโพธิ์ มีปัญหาการขาดแคลนน้้าเกือบทั้งลุ่มน้้า โดยอยู่ในบริเวณต้าบลแม่เปิน
อ้าเภอแม่เปิน ต้าบลชุมตาบง อ้าเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ ต้าบลลานสัก ต้าบลน้้ารอบ อ้าเภอลานสัก ต้าบลไผ่
เขียว ต้าบลบ่อยาง ต้าบลพลวงสองนาง อ้าเภอสว่างอารมณ์ ต้าบลหนองกระทุ่ม อ้าเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี โดย
ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่นอกเขตชลประทาน อย่างไรก็ดีเมื่อกรมชลประทานท้าการพัฒนาระบบชลประทานของอ่างเก็บน้้า
คลองโพธิ์เสร็จสมบูรณ์ จะช่วยลดปัญหาการขาดแคลนน้้าในเขตพื้นที่ลุ่มน้้าสาขาคลองโพธิ์ลงได้บางส่วน
พื้นที่ลุ่มน้้าสาขาห้วยทับเสลา และลุ่มน้้าสาขาแม่น้าสะแกกรัง ตอนล่างส่วนที่ 2 มีปัญหาการขาด
แคลนน้้าในเขตต้าบลน้้ารอบ อ้าเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี
พื้นที่ลุ่มน้้าสาขาแม่น้า สะแกกรัง ตอนล่างส่วนที่ 3 มีปัญหาการขาดแคลนน้้า ในระดับต่้า ในเขต
ต้าบลหนองยายดา ต้าบลทัพทัน ต้าบลทุ่งนาไทย ต้าบลหนองกระทุ่ม ต้าบลหนองหญ้าปล้อง อ้าเภอทัพทัน ต้าบลดอน
กลอย ต้าบลท่าโพ ต้าบลทุ่งพึ่ง ต้าบลหนองไผ่ ต้าบลหนองขาหย่าง ต้าบลหมกแถว อ้าเภอหนองขาหย่าง ต้าบลหนองเต่า
ต้าบลหนองแก ต้าบลหนองพังค่า อ้าเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
(2) ปัญหำน้ำหลำกท่วม สภาพน้้าท่วมในพื้นที่แบ่งเป็น 2 ลักษณะ แบบแรกเป็น น้ำท่วมระยะสัน
ประมำณ 1-3 วัน เกิดในพื้นที่ลุ่มน้้าสาขาแม่น้าสะแกกรังตอนล่างส่วนที่ 1 พื้นที่ลุ่มน้้าสาขาห้วยทับเสลา และพื้นที่ลุ่ม
น้้าคลองโพธิ์ สาเหตุเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ป่าต้นน้้าเป็นพื้นที่เกษตร ประกอบกับเนื้อดินมีอัตราการ
ชะล้างพังทลายสูง เกิดการตกตะกอนในล้าน้้าธรรมชาติ มีสิ่งกีดขวางทางน้้า(ฝายชั่วคราวของเกษตรกร)ท้าให้การ
ระบายน้้าลดลงเกิดเป็นน้้าล้นตลิ่ง นอกจากนั้นยังขาดแหล่งเก็บน้้าธรรมชาติในพื้นที่ลุ่มน้้าแม่วงก์ที่จะช่วยลดปริมาณ
น้้าหลากที่ไหลมายังพื้นที่ลุ่มน้้าสาขาแม่น้าสะแกกรังตอนล่างส่วนที่ 1 แบบที่สองเป็นน้ำท่วมขังระยะประมำณ 7-30 วัน
โครงกำรศึกษำประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์
พืนที่ลุ่มน้ำสะแกกรัง
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พืนที่ 733.88 ตร.กม.
น้ำท่ำเฉลี่ย 198.5 ล้ำน ลบ.ม./ปี

พืนที่ 1,169.11 ตร.กม.
น้ำท่ำเฉลี่ย 330.7 ล้ำน ลบ.ม./ปี

ปัญหำกำรขำดแคลนน้ำ
กำรกัดเ ำะดิน

อุทยานแ ่ง า ิแม่วงก

ขุ ลอกอ่าง

สริม วาม ุอ่าง

อ้า อแม่ ปน

รำยงำนฉบับสมบูรณ์
รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์

ปัญหำมลพิษทำงน้ำ

ปรั ปรุง ป ร. และ ันกั้นน้้า

อ้า อ กรกพระ

อ้า อวั สิง

อ้า อ นองขา ย่าง
อ้า อ นองมะ มง

ัง วั น รสวรร

อ้า อพยุ ะ ีรี

อ้า อม นรมย

ขุ ลอกแม่น้า

ระ ปองกันน้้าท่วม

ส านีสู น้้า

ส านีสู น้้า
พรอมระ ส่ง

ขื่อนวังร่ม กลา
วาม ุ 22.2 ลาน ล .ม.

อ่าง ขาลูก าง

อ้า อ นอง าง

อ้า อทัพทัน

าย านวังส้ารา

าย นอง ลวง 2

าย นอง ะ อง

สระ ก น้้า น ร่นา

ายสว่างอารมณ
ายสว่างนอย

อ้า อสว่างอารมณ

รูปที่ 2.3.4-1 สภำพปัญหำของพืนที่ลุ่มน้ำสะแกกรัง

อ้า อ วย

ระ ปองกันน้้าท่วม

นองอี นียง

พืนที่ 902.59 ตร.กม.
น้ำท่ำเฉลี่ย 150.5 ล้ำน ลบ.ม./ปี

อ้า อ รรพ พิสัย

ปัญหำน้ำหลำกท่วม

อ้า อลา ยาว

ขุ ลอก งและ ลอง

ง ล่ม

าย านวังส้ารา

ายวังมา
ขุ ลอก ลองวังมา

ขุ ลอก ลองม่วง

ปรั ปรุงป ร.สะ า าย

อ้า อลานสัก

ระ ส่งน้้า

อ้า อ ุม า ง

อ้า อแม่วงก

ายแม่ ปน

าย นองขอน
ขุ ลอกอ่าง วย ินลั

ป ร.วัง ุมพร

สระ ก น้้า น ร่นา

พืนที่ 933.17 ตร.กม.
น้ำท่ำเฉลี่ย 287.5 ล้ำน ลบ.ม./ปี

อ้า อขาณุวรลัก ุรี

 อ่ำงเก็บน้ำห้วยทับเสลำ ควำมจุเก็บกัก 160 ล้ำน ลบ.ม. พืนที่ชลประทำน 143,500 ไร่
อ่ำงเก็บน้ำคลองโพธิ์ ควำมจุเก็บกัก 82 ล้ำน ลบ.ม. พืนที่ชลประทำน 76,000 ไร่
เขื่อนวังร่มเกล้ำ ควำมจุเก็บกัก (รวมแก้มลิง 7 แห่ง) 22.24 ล้ำน ลบ.ม. พืนที่ชลประทำน 40,700 ไร่

พืนที่ 156.40 ตร.กม.
น้ำท่ำเฉลี่ย 39.2 ล้ำน ลบ.ม./ปี

อ่าง ก น้้าทั สลา
วาม ุ 1 ลาน ล .ม.

อ่าง ก น้้า ลอง พธิ
วาม ุ 2 ลาน ล .ม.

ป ร. ขา นกัน

พืนที่ 1,016.33 ตร.กม.
น้ำท่ำเฉลี่ย 366.6 ล้ำน ลบ.ม./ปี

อ.ปาง ิลาทอง
ัง วั ก้าแพง พ ร

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน้ำแห่งชำติ
บทที่ 2 สภำพทั่วไป และแนวโน้มกำรพัฒนำของลุ่มน้ำสะแกกรัง
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บทที่ 2 สภำพทั่วไป และแนวโน้มกำรพัฒนำของลุ่มน้ำสะแกกรัง

พื้นที่ที่ประสบปัญหาน้้าหลากท่วมเป็นประจ้า เป็นพื้นที่ลุ่มน้้า สาขาแม่น้าสะแกกรังตอนล่างส่วนที่ 3 ซึ่งเป็นที่ลุ่มต่้า
ปัญหาน้้าหลากท่วมเกิดจากอิทธิพลของระดับน้้าจากแม่น้าเจ้าพระยาเป็นหลัก ทั้งนี้ผลการศึกษาในโครงการพื้นที่
เป้าหมายและแนวทางแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ (Area-base Approach) ของส้า นักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาติ
(สทนช.) พบว่ามีพื้นที่เสี่ยงภัยน้้าท่วมประมาณ 124,200 ไร่ อยู่ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดอุทัยธานี จาก
การทบทวนข้อมูลน้้าท่วมพบว่า พื้นที่ที่ประสบปัญหาน้้าหลากท่วมเป็นประจ้า ได้แก่
1. จังหวัดนครสวรรค์ ต้าบลลาดยาว ต้าบลศาลเจ้าไก่ต่อ ต้าบลวังม้า ต้าบลวังเมือง ต้าบลสร้อย
ละคร ต้าบลหนองยาว ต้าบลมาบแก ต้าบลห้วยน้้าหอม อ้าเภอลาดยาว และต้าบลวังซ่าน อ้าเภอแม่วงก์ เกิดจากน้้าหลาก
จากพื้นที่ตอนบน บริเวณลุ่มน้้าสาขาแม่วงก์ เมื่อเกิดฝนตกหนักก็จะท้าให้เกิดน้้าป่าไหลหลากและน้้าท่วมขัง ท้าความ
เสียหายแก่พื้นที่ต่างๆ อย่างไรก็ดีสภาพภูมิประเทศบริเวณดังกล่าวมีความลาดเทท้าให้เกิดน้้าท่วมเป็นระยะเวลาสั้นๆ
2. จังหวัดอุทัยธานี
- พื้นที่ต้าบลทุ่งใหญ่ และต้าบลหนองไผ่แบน อ้า เภอเมืองอุทัยธานี มีสภาพภูมิประเทศ
เป็นแอ่งกระทะ ได้รับอิทธิพลของน้้าจากแม่น้าเจ้าพระยา รวมกับปริมาณน้้าที่ไหลหลากมาจากทางภาคเหนือและน้้า
แม่วงก์ ความสามารถในการระบายน้้าของล้าน้้ามีจ้ากัด เนื่องจากการบุกรุกในพื้นที่ชุมชน การตื้นเขิน เนื่องจากการ
ตกตะกอนในล้าน้้า โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่หน้าฝายที่ไม่ได้มีการขุดลอก
- พื้นที่อ้า เภอสว่างอารมณ์ อ้า เภอทัพทัน เป็นจุดรวมของสายน้้า มีสิ่งกีดขวางทางน้้า
การบุกรุกในพื้นที่ชุมชน และการตื้นเขินเนื่องจากการตกตะกอนในล้าน้้า ปริมาณน้้าที่ไหลหลากจากน้้าแม่วงก์มาตาม
แม่น้าตากแดดรวมกับปริมาณน้้าในคลองโพธิ์เกิดเป็นน้้าหลาก อย่างไรก็ดีสภาพภูมิประเทศบริเวณดังกล่าวมีความลาด
เทท้าให้เกิดน้้าท่วมเป็นระยะเวลาสั้นๆ
- พื้นที่อ้าเภอลานสัก อ้าเภอหนองฉาง และอ้าเภอหนองขาหย่าง มีน้าไหลหลากจากทิศ
ตะวันตกจากป่าต้นน้้ามาตามห้วยทับเสลา บริเวณล้าน้้าด้านท้ายน้้าของเขื่อนทับเสลาสภาพดินมีการกัดเซาะสูงท้าให้
เกิดการตื้นเขิน เนื่องจากการตกตะกอนในล้าน้้า จึงเกิดน้้าล้นตลิ่ง
(3) ปัญหำกำรชะล้ำงพังทลำยของดิน : เป็นปัญหาที่สะท้อนขึ้นมาจากเวทีการประชุมในพื้นที่โครงการทั้งสอง
ครั้ง โดยเกิดขึ้นในหลายส่วนของพื้นที่ลุ่มน้้าสะแกกรัง โดยเกิดมากในพื้นที่ลุ่มน้้าสาขาห้วยทับเสลา และพื้นที่ลุ่มน้้าคลองโพธิ์
จากฐานข้อมูลระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ของกรมพัฒนาที่ดินพบว่า ลุ่มน้้าสะแกกรังบริเวณที่ชุดดินมีคุณสมบัติ
การชะล้างพังทลายสูงส่วนใหญ่อยู่ทางด้านทิศตะวันตกของลุ่มน้้า ซึ่งเป็นพื้นที่ลาดชัน อยู่ในพื้นที่ดังต่อไปนี้
ลุ่มน้้าสาขาแม่วงก์ พื้นที่ในเขตต้าบลแม่เลย์ ต้าบลเขาชนกัน ต้าบลแม่วงก์ อ้าเภอแม่วงก์ จังหวัด
นครสวรรค์
ลุ่มน้้าสาขาคลองโพธิ์ พื้นที่ในเขตต้าบลแม่เปิน อ้าเภอแม่เปิน ต้าบลปางสวรรค์ อ้าเภอชุมตาบง
จังหวัดนครสวรรค์
ลุ่มน้้าสาขาแม่น้าสะแกกรัง ตอนล่างส่วนที่ 1 พื้น ที่ใ นเขตต้าบลวัง ม้า อ้า เภอลาดยาว จัง หวัด
นครสวรรค์ และต้าบลหนองหลวง อ้าเภอสว่างอารมณ์ ต้าบลโคกหม้อ อ้าเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
ลุ่มน้้าสาขาห้วยทับเสลา พื้นที่ในเขตต้าบลระบ้า ต้าบลลานสัก อ้าเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี
(4) ปัญหำคุณภำพน้ำ คุณภาพน้้าผิวดินมีปัญหาน้้าเน่าเสียเกิดในแม่น้าสะแกกรัง บริเวณลุ่มน้้าสาขา
แม่น้าสะแกกรังตอนล่างส่วนที่ 3 ในเขตอ้าเภอเมืองอุทัยธานี นอกจากนั้นยังมีปัญหาการเน่าเสียของน้้าในล้าน้้าแม่วงก์
ช่วงไหลผ่านพื้นที่ชุมชนเมืองในช่วงฤดูแล้ง ทั้งนี้เนื่องจาก (1) น้้าเสียจากการใช้ปุ๋ยเคมีในพื้นที่การเกษตร (2) การ
โครงกำรศึกษำประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์
พืนที่ลุ่มน้ำสะแกกรัง
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รำยงำนฉบับสมบูรณ์
รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์
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ขยายตัวของเขตชุมชนเมื อง รวมทั้งไม่มีการบ้าบัดน้้าเสียก่อนระบายลงแม่น้า และ (3) ขาดแหล่งเก็บกักน้้าในพื้นที่
ตอนบนเพื่อระบายน้้ามาเจือจางและผลักดันน้้าเสีย โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง ในส่วนของน้้าใต้ดินมีปัญหาคุณภาพไม่
เหมาะการบริโภค และมีปัญหาการจัดการคุณภาพน้้าประปาชุมชนในช่วงฤดูแล้ง
(5) ปัญหำกำรบริหำรจัดกำรน้ำ ระบบประปาหมู่บ้าน หรือบ่อน้้าบาดาลสาธารณะ สถานีสูบน้้าด้วย
ไฟฟ้า ฝายขนาดเล็กเพื่อการชลประทาน ที่ก่อสร้างโดยหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง แล้วถ่ายโอนให้กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นดูแล มีปัญหาขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมาด้าเนินการ ขาดการประสานงานกับกลุ่มผู้ใช้น้าใน
พื้นที่ และขาดงบประมาณในการดูแล และบ้ารุงรักษา ท้าให้การใช้งานไม่มีประสิทธิภาพ
(6) ปัญหำด้ำนกำรประกอบอำชีพ ในกลุ่มลุ่มน้้าสาขาน้้าแม่วงก์ คลองโพธิ์ ห้วยทับเสลา แม่น้าสะแกกรัง
ตอนล่างส่วนที่ 1 และแม่น้าสะแกกรังตอนล่างส่วนที่ 2 มีลักษณะปัญหาคล้ายกัน เนื่องจากการประกอบอาชีพของ
ประชากรส่วนใหญ่ของลุ่มน้้าอยู่ในภาคการเกษตร ปัญหาหลักได้แก่ ต้นทุนปัจจัยการผลิตสูง ราคาผลผลิตตกต่้า ขาด
ตลาดรองรับสินค้าเกษตร พื้นที่บางส่วนเป็นเขต สปก. เกษตรกรมีความต้องการปลูกไม้เศรษฐกิจแต่ไม่สามารถท้าได้
ในส่วนของพื้นที่ลุ่ม น้้าสาขาแม่น้าสะแกกรังตอนล่างส่วนที่ 3 มีกลุ่มผู้เลี้ยงปลากระชังในแม่น้ าสะแกกรังที่ได้รับ
ผลกระทบจากการที่ในฤดูแล้งระดับน้้าในแม่น้าสะแกกรังลดต่้า และน้้าเสียจากพื้นที่ตอนบนไหลมาสะสม กลุ่มแหล่ง
ท่องเที่ยวหลายแห่งขาดการประชาสัมพันธ์ส่งเสริม ขาดการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยว รวมถึงขาดที่พักที่จะดึงดูดให้
นักท่องเที่ยวพักค้างนานขึ้น
2) ศักยภำพของลุ่มน้ำสะแกกรัง
(1) พื้นที่ลุ่มน้้าตอนบนบริเวณด้านทิศตะวันตกของลุ่มน้้าสะแกกรัง มีสภาพเป็นพื้นที่สูงและภูเขา มี
ทรัพยากรป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งก้าเนิดต้นน้้าล้าธาร ซึ่งเป็นพื้นที่ต้นน้้าของล้าน้้าต่างๆ เช่น น้้าแม่วงก์ และ
คลองโพธิ์ มีศักยภาพในการพัฒนาแหล่งกักเก็บน้้าขนาดใหญ่ หลายครั้งฝนที่ตกชุกในบริเวณนี้เป็นสาเหตุส้าคัญที่ท้าให้
เกิดน้้าท่วมบริเวณพื้นที่ราบลุ่มในอ้าเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ และบางส่วนของจังหวัดอุทัยธานี การพัฒนา
โครงการอ่างเก็บน้้าด้านทิศตะวันตกจะได้ประโยชน์อย่างมากทั้งด้านการบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้ง โครงการที่ส้าคัญ
ที่อยู่ในแผนการพัฒนา ได้แก่ อ่างเก็บน้้าแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ ที่อ้าเภอแม่วงก์ มีความจุเก็บ กักน้้า 258 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร พื้นที่ชลประทานและพื้นที่รับประโยชน์ประมาณ 291,900 ไร่
(2) พื้น ที่ลุ่ มน้้ า สะแกกรัง ตอนกลางบริเวณอ้า เภอแม่ วงก์ อ้า เภอชุม ตาบง อ้า เภอแม่ เปิ น จั งหวั ด
นครสวรรค์ และอ้าเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ลักษณะเป็นที่ราบลาดเนินเกิดจากการทับถมของตะกอนล้าน้้าที่มีอายุ
มาก ปกติน้าจากแม่น้าจะไม่ท่วมถึง เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการปลูกพืชไร่
(3) พื้นที่ลุ่มน้้าสะแกกรัง ตอนล่าง บริเวณอ้าเภอลาดยาว อ้าเภอโกรกพระ อ้าเภอพยุหะคีรี จังหวัด
นครสวรรค์ และอ้าเภอสว่างอารมณ์ อ้า เภอทัพทัน อ้า เภอหนองฉาง อ้า เภอหนองขาหย่าง อ้า เภอเมืองอุทัย ธานี
จังหวัดอุทัยธานี ลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มและมีลักษณะทางธรณีสัณฐานแบบที่ราบน้้าท่วมถึง รวมทั้งตะพักล้าน้้า
กลางเก่ า กลางใหม่ ซึ่ ง น้้ า ได้ พั ด พาตะกอนมาทั บ ถมท้ า ให้ ดิ น มี ค วามอุ ด มสมบู ร ณ์ แ ละมี ศั ก ยภาพในการท้ า นา
โดยเฉพาะพื้นที่เกษตรกรรมบริเวณพื้นที่ราบลุ่มที่อยู่ในเขตชลประทานในปัจจุบัน
(4) ตามยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 (พ.ศ.2561-2564) พื้นที่ลุ่มน้้าสะแกกรัง
มีบทบาทที่เป็นฐานการผลิตข้าว น้้าตาล มันส้าปะหลัง ของประเทศ ซึ่งปัจจุบันพื้นที่ลุ่มน้้าสะแกกรังเป็นแหล่งปลูกข้าว
ส้ า คั ญ ของประเทศ โดยเฉพาะพื้ น ที่ บ ริ เ วณที่ ร าบอ้ า เภอเมื อ งอุ ทั ย ธานี อ้ า เภอหนองขาหย่ า ง อ้ า เภอทั พ ทั น
อ้าเภอสว่างอารมณ์ อ้าเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี และอ้าเภอลาดยาว อ้าเภอโกรกพระ อ้าเภอพยุหะคีรี จังหวัด
โครงกำรศึกษำประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์
พืนที่ลุ่มน้ำสะแกกรัง
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นครสวรรค์ โดยให้ความส้าคัญกับ การก้าหนดเขตเศรษฐกิจการผลิตข้าวหอมมะลิในเขตชลประทาน พร้อมกับการ
ส่ง เสริม การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภาพการผลิ ต โดยการปรับโครงสร้า งพื้ น ฐาน ส่ ง เสริม การใช้ ข้า วหอมพั น ธุ์ ดี ถ่า ยทอด
เทคโนโลยีให้เกษตรกรผลิตข้าวหอมอย่างมีคุณภาพ พร้อมทั้งจัดตั้งหน่วยตรวจสอบรับรองคุณภาพข้าวเปลือกจ าก
แหล่งผลิต ด้านการแปรรูป ส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพโรงสีให้ทันสมัยและได้มาตรฐาน เพื่อให้สามารถสีข้าวได้
ข้าวต้นในปริมาณมาก รักษาคุณภาพข้าวและความหอม ด้านการตลาด มีการก้าหนดมาตรฐานข้าวเพียงมาตรฐาน
เดียว และก้าหนดมาตรฐานตราสัญลักษณ์และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ทันสมัย พร้อมกับการโฆษณาประชาสัมพันธ์ข้าว
หอมมะลิให้เป็นที่รู้จักและยอมรับด้านคุณภาพและมาตรฐาน และยังต้องเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถด้านการ
บริหารจัดการของผู้ค้าข้าวให้ได้มาตรฐานสากลเพื่อการแข่งขันในตลาดโลก
(5) พื้นที่ลุ่มน้้าสะแกกรังตั้งอยู่บริเวณรอยต่อระหว่างภาคกลางและภาคเหนือของประเทศไทย ใกล้กับ
ทางหลวงสายเอเชีย AH1 และ AH2 จึงได้รับอิทธิพลจากการพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันตก-ตะวันออก สามารถ
จัดสร้างกิจกรรมที่ เกี่ยวข้องกับการคมนาคมขนส่ง เพื่ อเป็ นศูนย์ ในการรองรับและกระจายการเดิ นทางไปยั งภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และออกไปยังประเทศเวียดนามได้ อีกทั้งยังเป็นเส้นทางเชื่อมต่อกับเส้นทาง R3
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ -ใต้ (N-S Economic Corridor) ส่งผลให้มีเส้นทางในการเชื่อม
ต่อไปยังภาคเหนือ และออกไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนตอนใต้ได้อย่างสะดวก ซึ่งเป็นการส่งเสริมกิจกรรมโลจิสติกส์
ของพื้นที่ให้มีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้น รวมถึงเป็นการกระตุ้นกิจกรรม การใช้ที่ดินโดยรอบให้มีความหนาแน่นมากขึ้น
(6) ภายในพื้นที่ลุ่มน้้ามีถนนสายหลักเชื่อมต่อกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 หรือทางหลวงสาย
เอเชีย ได้แก่ ทางหลวงหมายเลข 333, 1072, 3319 และ 3265 ที่สามารถช่วยกระจายการเดินทางจากภาคกลางไปยัง
ภาคเหนือได้สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งท้าให้มีทางเลือกในการเดินทางเพิ่มขึ้น นอกจากนั้นยังสามารถกระจาย
กิจกรรมด้านโลจิสติกส์ให้ลงไปยังเส้นทางดังกล่าวได้ ไม่ให้เส้นทางใดเส้นทางหนึ่งเกิดความแออัดมากเกินไป
(7) การเชื่อมต่ อระบบคมนาคมทางถนนกับ ระบบการขนส่ง ทางราง สามารถท้าได้ส ะดวก ซึ่ งใน
อนาคตตามยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์มีแนวโน้มการพัฒนาระบบราง ซึ่งจะท้าให้การบูรณาการการ
ขนส่งทั้ง 2 รูปแบบ สามารถท้าได้สะดวก ลดปัญหาในการเข้าถึงระบบการคมนาคม นอกจากนั้นยังสามารถพัฒนา
กิจกรรมโดยรอบจุดเชื่อมต่อการขนส่งให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจได้อีกนอกเหนือจากพื้นที่ศูนย์กลางเมือง และในอนาคตจะ
ช่วยส่งเสริมให้การขนส่งสินค้าที่มีขนาดใหญ่ระหว่าง 2 รูปแบบ ลดต้นทุนในการขนส่งทางถนน
(8) การท่ อ งเที่ ย วในลุ่ ม น้้ า สะแกกรั ง มี แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ มี เ อกลั ก ษณ์ ทั้ ง แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
ประวัติศาสตร์ โบราณสถาน ยังคงเอกลักษณ์เมืองวิถีชีวิตในชนบทดั้งเดิม ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
และแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ได้แก่ อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง แนวโน้มการท่องเที่ยวมี
อนาคตเติบโตจากนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐซึ่งเป็นยุทธศาสตร์หลักของจังหวัดอุทัยธานี จึงควรส่งเสริมให้
จังหวัดอุทัยธานีเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ แหล่งท่องเที่ยวศึกษาทาง
โบราณคดี และการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ สามารถสร้างจุดขายที่มีความแตกต่างจากจังหวัดอื่น โดยอาศัยทรัพยากรที่
มีอยู่ในจังหวัดเป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยว
(9) ปลาแรดในลุ่ ม น้้ าสะแกกรัง ขึ้น ทะเบี ย นสิ่ง บ่ ง ชี้ ท างภูมิ ศาสตร์ของจั ง หวั ด อุทั ย ธานี โดยกรม
ทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์ เล่มที่ 18 เลขที่ประเทศ 67 วันที่ประกาศโฆษณา 12 กันยายน 2556 โดย
ขอบเขตการเพาะเลี้ยงปลาแรดลุ่มแม่น้าสะแกกรัง จังหวัดอุทัยธานี ดั้งเดิมบริเวณลุ่มแม่น้าสะแกกรังบ้านจักษา จนไป
บรรจบที่แม่น้าเจ้าพระยาที่ต้าบลท่าซุง อ้าเภอเมืองอุทัยธานี
โครงกำรศึกษำประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์
พืนที่ลุ่มน้ำสะแกกรัง
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(10) พื้นที่จังหวัดอุทัยธานี มีโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมแปรรูปข้าวหรือ โรงสี
ข้าว และอุตสาหกรรมน้้าตาล (มีโรงงานน้้าตาลขนาดใหญ่ที่รับซื้ออ้อยโรงงาน จ้านวน 2 แห่งในบริเวณใกล้เคียง ได้แก่
โรงงานอุตสาหกรรมมิตรเกษตร ตั้งอยู่ในเขตอ้า เภอสว่างอารมณ์ และโรงงานอุตสาหกรรมน้้าตาลบ้านไร่ ตั้งอยู่ในเขต
อ้าเภอบ้านไร่) สามารถใช้เป็นฐานการผลิตสินค้าเกษตรที่หลากหลาย เพื่อต่อยอดการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม
แปรรูปการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ดังนั้นอุตสาหกรรมหลักควรให้การส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตร เนื่องจากพื้นที่
เพาะปลูกอยู่ใกล้กับโรงงาน และมีความสะดวกในการน้าวัตถุดิบเข้าสู่กระบวนการอุตสาหกรรม
3) ข้อจ้ำกัดของลุ่มน้ำสะแกกรัง
(1) มี พื้ น ที่ ท รั พ ยากรป่ า ไม้ ถึ ง ร้ อยละ 32 ของพื้ น ที่ ลุ่ ม น้้ า ซึ่ ง เป็ น พื้ น ที่ ส งวนรั กษา พื้ น ที่ ท างด้ า น
ตะวันตกของลุ่มน้้าบริเวณอ้าเภอแม่วงก์ อ้าเภอแม่เปิน อ้าเภอชุมตาบง อ้าเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ และอ้าเภอ
ลานสัก จังหวัดอุทัยธานี อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และพื้นที่ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ท้าให้มีข้อจ้ากัดในการใช้
ประโยชน์ที่ดินที่มีวัตถุประสงค์ไว้เพื่อการเกษตร
(2) ขาดเครื่ อ งมื อ ในการบริ ห ารจั ด การน้้ า ที่ เ พี ย งพอ โดยสภาพกายภาพของลุ่ ม น้้ า สะแกกรั ง
ประกอบด้วยลุ่มน้้าสาขาที่เป็นต้นน้้า ได้แก่ ลุ่มน้้า สาขาแม่วงก์ ลุ่มน้้าสาขาคลองโพธิ์ และลุ่มน้้าสาขาห้วยทับเสลา ใน
ลุ่มน้้าสาขาคลองโพธิ์มีเขื่อนคลองโพธิ์ และลุ่มน้้าสาขาห้วยทับเสลามีเขื่อนทับเสลา ท้าหน้าที่ในการบริหารจัดการน้้า
ในขณะที่ลุ่มน้้าสาขาแม่วงก์ไม่มีอ่างเก็บน้้า จึงไม่สามารถกักเก็บน้้าและท้าหน้าที่บริหารจัดการน้้าในฤดูแล้งและฤดูน้า
หลากได้
(3) พื้นที่ทางตอนล่างของลุ่มน้้า ท้าเลที่ตั้งอยู่จุดบรรจบแม่น้าสะแกกรังกับแม่น้าเจ้าพระยา ลักษณะ
พื้นที่เป็นที่ราบลุ่มและมีลักษณะทางธรณีสัณฐานแบบที่ราบน้้าท่วมถึง ได้รับอิทธิพลจากระดับน้้าในแม่น้าเจ้าพระยา
หากเกิดสภาวะอุทกภัยในลุ่มน้้าเจ้าพระยาจะท้าให้การระบายน้้าจากพื้นที่เกิดความล่าช้า นอกจากนั้น ยังส่งผลให้การ
ก้าหนดมาตรการบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้้าสะแกกรังตอนล่างไม่สามารถพิจารณาได้โดยอิสระ จ้าเป็นต้องพิจารณา
ควบคู่ ไ ปกับ มาตรการการบรรเทาอุ ท กภัย ในพื้ น ที่ ลุ่ ม น้้ า เจ้ า พระยาในคราวเดี ย วกัน ส่ ง ผลให้ พื้ น ที่ ลุ่ ม ต่้ า ทางฝั่ ง
ตะวันออกของลุ่มน้้าประสบปัญหาอุทกภัย โดยเฉพาะในเขตอ้า เภอเมืองอุทัยธานี ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีเกิดน้้าท่วม
บ่อยครั้ง ท้าให้การผลิตของเกษตรกรเสียหาย
(4) จากการที่พื้นที่ลุ่มน้้าตอนล่างเกิดน้้าท่วมบ่อยครั้ง ท้าให้การผลิตของเกษตรกรมีความเสี่ยงสูง
ส่งผลต่อวัตถุดิบที่ป้อนเข้าสู่กระบวนการแปรรูปในภาคอุตสาหกรรมซึ่งส่งผลโดยตรงกับภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากใน
อุตสาหกรรมพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตร
(5) เนื่องจากลุ่มน้้ามีสภาพภูมิประเทศที่หลากหลาย ทั้งพื้นที่ราบลุ่ม พื้นที่ดอนและพื้นที่ภูเขาและป่า
ไม้ ประกอบกับพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่นอกเขตชลประทาน ต้องพึ่งพาน้้าฝนในการเพาะปลูกเป็นหลักจึงมักจะมีปัญหาการ
ขาดแคลนน้้าเมื่อฝนทิ้งช่วง ดังนั้น มาตรการในการพัฒนาและจัดหาแหล่งกักเก็บน้้าเพิ่มเติมในแต่ละพื้นที่ การบริหาร
จัดการน้้าให้มีประสิทธิภาพ การพัฒนาแหล่งน้้าบาดาลเพิ่มเติมในจุดที่สามารถท้าได้ และการใช้น้าอย่างประหยัด จึง
เป็นมาตรการที่ส้าคัญที่จะช่วยบรรเทาความรุนแรงของปัญหาให้ลดลง
(6) พื้นที่บริเวณริมน้้าส่วนใหญ่เป็นชุดดินที่ มีการกัดเซาะสูง ตัวอย่างเช่น ชุดดินบริเวณริมน้้าห้วยทับ
เสลาจัดอยู่ในกลุ่มชุดดินที่ 40, 56 สภาพดินเป็นดินร่วนเนื้อหยาบปนทรายมีการกัดเซาะสูง ล้าน้้าจึงตื้นเขินเนื่องจาก
การตกตะกอนในล้าน้้า ท้าให้ความสามารถในการระบายน้้าต่้า
โครงกำรศึกษำประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์
พืนที่ลุ่มน้ำสะแกกรัง
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(7) เกษตรกรขาดองค์ ค วามรู้ ด้ า นการพั ฒ นานวั ต กรรมและเทคโนโลยี ท างการเกษตรเพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่ม การเกษตรที่ขาดการจัดการที่ถูกต้องเหมาะสม การใช้ประโยชน์ที่ดินผิด
ประเภทไม่สอดคล้องกับสมรรถนะของดิน เป็นเหตุให้คุณภาพและสมรรถนะของดินเสื่อมโทรมลง ผลผลิตต่อไร่ต่้า การ
ท้าการเกษตรจึงจ้าเป็นต้องเพิ่มปัจจัยการผลิตที่สูงขึ้น
(8) เกษตรกรมีพื้นที่ปลูกขนาดเล็กหรือเป็นเกษตรกรรายย่อย ต้นทุนการผลิตของเกษตรกรค่อนข้างสูง
ประสบปัญหาราคาผันผวนตามราคาตลาดโลก เกษตรกรยังคงมีเทคนิคการผลิตที่ล้าสมัย
(9) การขยายตั ว ของพื้ น ที่ อุ ต สาหกรรม ที่ ตั้ ง อยู่ ก ระจั ด กระจายท้ า ให้ ย ากต่ อ การจั ด การปั ญ หา
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากภาคการผลิต เพื่อมิให้สร้างความเดือดร้อนให้กับภาคส่วนอื่นๆ โดยเฉพาะในด้านการ
จัดการน้้าเสียและขยะสารพิษจากผู้ประกอบการที่ตั้งอยู่ใกล้แหล่งน้้า รวมทั้งโครงข่ายการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
ป้อนเข้าโรงงาน ที่ต้องใช้รถบรรทุกขนาดใหญ่วิ่งสัญจรไปมาท้าให้เกิดปัญหาผิวจราจรเสียหายตามมา
(10) ขาดการพัฒนาสิ่งอ้านวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐานที่ส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว
เช่น โรงแรม สถานที่จัดประชุมสัมมนา แหล่งโบราณคดีเส้นทางเข้าถึงไม่สะดวก ด้านการท่องเที่ยวป้ายบอกสถานที่ไม่
ชัดเจน ขาดกิจกรรมการท่องเที่ยวและการประชาสัมพันธ์ แหล่งมรดกทางธรรมชาติได้รับผลกระทบจากการขยายตัว
ของการท่องเที่ยวและนันทนาการ ส่วนแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมก็ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาเมือง หากขาดการ
จัดการและมาตรการรองรับที่ดีจะท้าให้เกิดความเสื่อมโทรมต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ
(11) การเชื่อมโยงระหว่างระบบขนส่งทางถนน การขนส่งทางราง ไม่สามารถเชื่อมต่อเข้ากับการขนส่ง
ทางน้้าได้ เนื่องจากความต้องการการขนส่งทางน้้าไม่สอดคล้องกับรูปแบบการขนส่งทางบก ลักษณะทางกายภาพของ
ร่องน้้าสะแกกรัง และเจ้าพระยาช่วงจังหวัดนครสวรรค์ -อุทัยธานี-ชัยนาท มีร่องน้้าตื้น ไม่สามารถเดินเรือขนส่งสินค้า
ได้ตลอดทั้งปีและต้องเสียค่าใช้จ่ายในการขุดลอกร่องน้้าเพิ่มขึ้น ท้าให้ไม่เกิดความคุ้มค่าในการขนส่ง นอกจากนั้นจาก
โครงการระบบรถไฟความเร็วสูงที่มีสถานีในจังหวัดนครสวรรค์ 1 สถานี คือ สถานีนครสวรรค์ ซึ่งเชื่อมต่อกับทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 3001 อาจท้าให้เกิดการจราจรแออัดบนถนนหากมีการเปิดใช้โครงการ จึงจ้าเป็นต้องมีแผนรองรับ
การจัดการจราจรบนถนนเส้นดังกล่าว

2.4

กำรวิเครำะห์ผู้มีส่วนได้สว่ นเสีย และกำรจัดท้ำแผนกำรมีส่วนร่วมและกำรสื่อสำร

2.4.1 กำรวิเครำะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือ กลุ่ม เป้า หมายของโครงการ เนื่องจากกลุ่ม เป้า หมายในระดับยุท ธศาสตร์นั้น จะ
เกี่ยวข้องกับพื้นที่ในระดับลุ่มน้้าที่มีความกว้างขวางและครอบคลุมภาพรวมของประชาชนส่วนใหญ่ มิได้จ้าเพาะ
เจาะจงถึง กลุ่ม เป้า หมายที่ มีส่ว นเกี่ย วข้อ งในระดับ โครงการ เพราะในแต่ล ะทางเลือ กของการบริห ารจัด การ
ทรัพยากรน้้านั้นจะประกอบไปด้วยโครงการที่มีความหลากหลาย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจึงมีหลากหลายด้วย นอกจากนี้
ในทางเลือกหนึ่งกลุ่มของประชาชนกลุ่มหนึ่งอาจเป็นกลุ่มผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการจัดการในลักษณะหนึ่ง แต่ใน
ขณะเดีย วกันเมื่อพิจารณาอีกทางเลือกหนึ่ง กลุ่มประชาชนดังกล่าวอาจจะเป็นกลุ่มที่ต้องเสียประโยชน์จากการ
จัดการได้เช่นกัน ดังนั้น ในการวิเคราะห์กลุ่ม เป้า หมายในระดับ ยุท ธศาตร์จึงต้องมีการระบุบ ทบาท หน้าที่ และ
โครงกำรศึกษำประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์
พืนที่ลุ่มน้ำสะแกกรัง
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ระดับความส้าคัญของกลุ่มเป้าหมายในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าลุ่มน้้า สะแกกรัง โดยได้ก้าหนดกลุ่มเป้าหมาย
ไว้ 3 กลุ่มหลัก
1) ผู้ที่ใช้ประโยชน์-ผู้ที่ได้รับผลกระทบจำกทรัพยำกรในพืนที่ เป็นกลุ่มประชาชนที่ใช้ทรัพยากรในพื้นที่
ลุ่มน้้าสะแกกรัง ในการด้าเนินชีวิตหรือประกอบอาชีพ และสามารถได้รับผลกระทบโดยตรงจากการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นในพื้นที่ โดยอาจได้รับประโยชน์หรือเสียประโยชน์ ประกอบด้วย
1.1) กลุ่มประชาชนที่ใช้ทรัพยากรน้้าจากลุ่มน้้าสะแกกรัง ประกอบด้วย กลุ่มประชาชนในพื้นที่ลุ่ม
น้้าสะแกกรัง รวมทั้งอาศัยหรือประกอบอาชีพอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้้า สะแกกรัง และกลุ่ม ประชาชนที่อาศัยอยู่นอกพื้นที่
ซึ่ง ผลกระทบจากการบริห ารจัด การทรัพ ยากรน้้า ในพื้น ที่ลุ่ม น้้า สะแกกรัง สามารถส่ง ไปถึง ลุ่ม เจ้า พระยา และ
ลุ่มน้้าใกล้เคียง ผู้น้าชุมชน เช่น ก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น้ากลุ่มต่างๆ ผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ในด้านต่างๆ ชาวบ้านทั่วไป
ทั้งที่ประกอบอาชีพทางการเกษตร และอาชีพอื่นๆ
1.2) กลุ่มผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการภาคเอกชนที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับการเกษตร และอื่นๆ
เช่น โรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม การท่องเที่ยว
1.3) องค์กรพัฒนาที่ไม่ได้มุ่งผลก้าไร/สถาบันการศึกษา ที่มีบทบาทในการชี้น้าในสังคม เช่น มูลนิธิสืบ
นาคะเสถียร มูลนิธิเครือข่ายอนุรักษ์ผืนป่าตะวันตก มูลนิธิเพื่อการบริหารจัดการน้้าแบบบูรณาการ (ประเทศไทย)
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น
2) ผู้มีอ้ำนำจในกำรจัด กำรกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรในพืนที่ ซึ่งจะเป็นอ้านาจในเชิงนโยบาย
กฎหมาย หรือข้อบังคับ ได้แก่
2.1) หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ ได้แก่ ส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาติ คณะกรรมการก้ากับด้าน
วิชาการและเทคนิค และกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาซึ่งรับผิดชอบในการศึกษา
2.2) ส่วนราชการระดับท้องถิ่นที่ท้างานก้ากับดูแลในพื้นที่ลุ่มน้้าสะแกกรัง
2.3) คณะกรรมการลุ่มน้้าสะแกกรัง
3) ผู้มีอิทธิพลหรืออำจส่งผลต่อแผนหรือแผนกำรพัฒนำพืนที่ลุ่มน้ำ ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงหรือโดย
อ้อม ได้แก่
3.1) สื่อมวลชน
3.2) ประชาชนทั่วไปที่สนใจโครงการ
2.4.2 กำรจัดท้ำแผนกำรมีส่วนร่วมและกำรสื่อสำร
การก้าหนดแผนการมีส่วนร่วมและการสื่อสาร พิจารณาให้ครอบคลุมในขอบเขตระยะเวลาของทุกขั้นตอน
กระบวนการ SEA โดยก้าหนดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็น 5 ครั้ง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือกลุ่มเป้าหมายของ
การประชุมแต่ละครั้งแสดงไว้ในรายงานภาคผนวก โดยมีวัตถุประสงค์ของการด้าเนินงานแต่ละครั้ง ดังนี้
ก. กำรประชุมปฐมนิเทศโครงกำร เป็นขั้นตอนแรกในการให้ข้อมูลและการเข้ามามีส่วนร่วม (Information
and Engagement) มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ 1) น้ า เสนอความจ้ า เป็ น ของการศึ ก ษาการประเมิ น สิ่ ง แวดล้ อ มระดั บ
ยุท ธศาสตร์พื้น ที่ ลุ่ม น้้ าสะแกกรัง วัต ถุประสงค์ของโครงการ เป้ า หมายของโครงการ พร้อมทั้ งน้ า เสนอแนวทาง
การศึกษาโครงการ 2) ประชาสัมพันธ์และแนะน้าคณะท้างาน พร้อมทั้งขอความร่วมมือในการเข้าส้ารวจพื้นที่เพื่อเก็บ
โครงกำรศึกษำประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์
พืนที่ลุ่มน้ำสะแกกรัง
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ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ 3) รับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อให้การศึกษาโครงการมี
ความชัดเจน และได้รับการยอมรับ
ข. กำรประชุ มกลุ่มย่อย เป็ น การมี ส่ วนร่ว มในขั้น การปรึกษาหารือ (Consultation) และขั้น การร่ว ม
ตัดสินใจ (Decision Influence) ก้าหนดจ้านวน 3 ครั้ง พื้นที่เป้าหมายของการประชุมกลุ่มย่อยแต่ละครั้ง แบ่งการ
ด้าเนินการเป็น 4 เวที ได้แก่
เวทีที่ 1 : ลุ่มน้้าแม่วงก์ และลุ่มน้้าแม่น้าสะแกกรังตอนล่างส่วนที่ 1
เวทีที่ 2 : ลุ่มน้้าห้วยทับเสลา และลุ่มน้้าแม่น้าสะแกกรังตอนล่างส่วนที่ 2
เวทีที่ 3 : ลุ่มน้้าคลองโพธิ์
เวทีที่ 4 : ลุ่มน้้าแม่น้าสะแกกรังตอนล่างส่วนที่ 3
รูปแบบการด้าเนินงานประชุมกลุ่มย่อยแต่ละครั้งใช้การสื่อสารแบบสองทิศทาง โดยในแต่ละเวทีจะแบ่ง
ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นกลุ่มขนาดเล็ก 3 กลุ่มโดยยึดต้าบลที่อยู่ติดกันเป็นหลัก (พื้นที่ต่อเนื่อง) แต่ละกลุ่มมีเจ้าหน้าที่ของ
ที่ปรึกษาที่ผ่านการอบรมแล้วประจ้าอยู่ เพื่อซักถาม รับฟัง ชี้แจงข้อสงสัย และบันทึกข้อคิดเห็นที่เกิดขึ้น เน้นให้เกิด
การโต้ตอบภายในกลุ่มผู้เข้าร่วมประชุมและที่ปรึกษา วัตถุประสงค์ของการจัดประชุมกลุ่มย่อยแต่ละครั้งมีดังนี้
วัตถุประสงค์ของกำรจัดประชุมกลุ่มย่อยครังที่ 1 : น้าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของลุ่มน้้า
สะแกกรัง ระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อสะท้อนให้เห็นสภาพปัญหาที่แท้จริงของลุ่มน้้า โดยให้กลุ่มเป้าหมาย
ได้ชี้แจงสภาพปัญหา การให้น้าหนักความส้าคัญของปัญหาในมุมมองของประชาชน ความคิดเห็นต่อ จุดเด่น-จุดด้อยข้อจ้ากัดของพื้นที่ลุ่มน้้าสะแกกรัง ความคิดเห็นต่อแนวทางการพัฒนาลุ่มน้้าสะแกกรังและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และ
ร่วมในการเสนอความต้องการพัฒ นาพื้นที่ เพื่อใช้ ประกอบในการพิจ ารณาก้าหนด option การพัฒนาด้ านต่ างๆ
เบื้องต้นที่จะใช้ในทางเลือก (Alternative) ในการบริหารจัดการน้้า
วัตถุประสงค์ของกำรจัดประชุมกลุ่มย่อยครังที่ 2 : น้าเสนอและเปรียบเทียบทางเลือกยุทธศาสตร์ของ
การพัฒนาพื้น ที่ลุ่ม น้้าสะแกกรัง ให้ ผู้เข้าร่ว มประชุม แสดงความคิดเห็ นต่อแนวทางเลือกต่า งๆ และร่วมคัดเลือก
ทางเลือกเบื้องต้น เพื่อสะท้อนให้ได้ทางเลือกที่เหมาะสมกับพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมในการเสนอทางเลือกจะน้ามาใช้
เป็นส่วนหนึ่งของตัวชี้วัดที่ใช้ในการประเมินทางเลือกยุทธศาสตร์
วัตถุประสงค์ของกำรจัดประชุม กลุ่มย่อยครังที่ 3 : น้าเสนอผลการประเมินทางเลือกยุทธศาสตร์ใน
การพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้้าสะแกกรัง และร่างแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน้้าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ ( SIDP)
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็น และเสนอแนะ จนน้าไปสู่บทสรุปที่พอใจแก่ทุกฝ่าย
จ้ำนวนผู้เข้ำร่วมประชุม ส้าหรับการประชุมกลุ่มย่อยแต่ละครั้ง ได้ก้าหนดจ้านวนผู้เข้าร่วมประชุมใน
แต่ละเวทีไว้ไม่น้อยกว่า 30 คน หรือรวม 4 เวทีไม่น้อยกว่า 120 คน โดยผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละเวทีจะครอบคลุม
สัดส่วนภาคประชาชน 70% ภาครัฐ 30%
ค. กำรประชุมปัจฉิมนิเทศโครงกำร มีวัตถุประสงค์เพื่อน้าเสนอผลการศึกษาโครงการในภาพรวมทั้งหมด
พร้อมทั้งน้าเสนอแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้้าสะแกกรัง (SEA) และแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน้้าแบบ
บูรณาการระดับยุทธศาสตร์ (SIDP) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบและพิจารณาผลการศึกษาโครงการ
ง. กำรจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและการด้าเนินการโครงการ โดยจัดขึ้น 2
ครั้งเพื่อเผยแพร่ ประชาสัม พันธ์ เนื้ อหาข้อมูลที่เป็นประเด็นส้าคัญของโครงการที่ควรเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้
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บทที่ 2 สภำพทั่วไป และแนวโน้มกำรพัฒนำของลุ่มน้ำสะแกกรัง

ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับรู้และสร้างความเข้าใจ โดยผ่านสื่อมวลชนในวงกว้าง ทั้งสื่อโทรทัศน์ วิทยุและสิ่งพิมพ์ ให้
ประชาชนที่รับข่าวสารได้เกิดความเข้าใจและมีทัศนคติที่ดีต่อโครงการ

2.5

กำรจัดท้ำและเสนอรำยงำนกำรก้ำหนดขอบเขต

การจัดท้าและเสนอรายงานการก้าหนดขอบเขตเป็นขั้นตอนที่ก้าหนดไว้ใน “แนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์ (SEA Guideline)” (ส้านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , ธันวาคม 2562) โดยที่
ปรึกษาและผู้ที่ได้รับมอบหมายในการจัดท้าแผนฯ เสนอต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและหน่วยงานที่ท้าหน้าที่ในการพิจารณา
อนุมัติ ก่อนด้าเนินงานในการพัฒนาและประเมินทางเลือก รายงานการก้าหนดขอบเขตจะครอบคลุมการสรุปผลลัพธ์
ของทุกขั้น ตอนย่อยของการก้า หนดขอบเขต (ตั้ ง แต่หัว ข้อ 2.1 ถึง 2.4) ข้า งต้ น ส้ า หรับ โครงการศึกษาประเมิ น
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้้าสะแกกรัง การจัดท้ารายงานการก้าหนดขอบเขตได้ด้าเนินการไว้แล้วตั้งแต่
ขั้นตอนการจัดท้ารายงานการเริ่มงาน และมีการทบทวนปรับปรุงเนื้อหาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการก้าหนดขอบเขตใน
รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 2 และ 3 ตามล้าดับ
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บทที่ 3 การกําหนด และการประเมินทางเลือกของการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําสะแกกรัง

บทที่ 3
การกําหนด และการประเมินทางเลือกของการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําสะแกกรัง
(การพัฒนาและการประเมินทางเลือก)
3.1

การพัฒนาทางเลือกเพื่อใชเปรียบเทียบทิศทางการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําสะแกกรัง

3.1.1 กระบวนการพัฒนาทางเลือก
กระบวนการพัฒนาทางเลื อกของการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ํ าสะแกกรังใชทั้ง วิธีการจากบนลงลาง (Top-down
approach) และจากลางขึ้นบน (Bottom-up approach) กลาวคือ มีการพิจารณาทางเลือกทั้งจากนโยบายรัฐ พื้นฐาน
ของลุ ม น้ํ า สะแกกรั ง ผ า นการวิ เคราะห SWOT Analysis & TOWS Matrix และจากการรั บ ฟ ง สภาพป ญ หา ความ
ตองการของกลุมผูมีสวนไดสวนเสียผานกระบวนการมีสวนรวมในการประชุมปฐมนิเทศโครงการ และการประชุมกลุม
ยอยครั้งที่ 1 ในระดับลุมน้ําสาขา นํามาวิเคราะห SOAR Analysis เพื่อใชประกอบในการพิจารณากําหนด option และ
alternative เบื้องตนในการบริหารจัดการน้ํา ผลลัพธที่เกิดขึ้นจึงเปนทางเลือกที่ผสมผสานทิศทางการพัฒนาพื้นที่จาก
นโยบายรัฐ และความตองการของกลุมผูมีสวนได-สวนเสีย จึงเปนทางเลือกที่สะทอนความตองการของกลุมผูมีสวน
เกี่ยวของไดมากที่สุด
จากการศึกษาขอมูลพื้นฐานของลุมน้ําสะแกกรัง รวมกับกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสีย
ในพื้นที่ลุมน้ํา และการวิเคราะห SWOT และ SOAR สะทอนใหเห็นปญหาหลักของลุมน้ําใน 4 ประเด็นไดแก 1) ปญหา
การขาดแคลนน้ํา 2) ปญหาคุณสมบัติดิน 3) ปญหาปจจัยดานการเกษตร 4) ปญหาน้ําทวมในพื้นที่ตอนลาง ซึ่งสอดคลอง
กับพื้นฐานลุมน้ําสะแกกรังที่มีพื้นฐานของสังคมเกษตรเปนหลัก การสรางทางเลือกการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ํา (alternatives)
จึงมีทิศทางไปในแนวการพัฒนาดานการเกษตรรวมกับการพัฒนาดานอื่น การวิเคราะหทั้ง 2 วิธีใหตัวเลือกของการ
พัฒนา (options) ไปในทิศทางเดียวกัน อยางไรก็ตาม การวิเคราะหโดยใช SOAR Analysis ตัวเลือกที่ไดจะมาจากความ
ตองการของประชาชนในพื้นที่ และมีประเด็นที่พิจารณาหลากหลายครอบคลุมมากกวาตัวเลือกที่ไดจากการวิเคราะห
โดยวิธี SWOT Analysis ดังนั้นทางเลือกการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําสะแกกรัง จึงจะยึดตามผล SOAR Analysis ไปทําการ
ประเมินเพื่อคัดเลือกทางเลือกการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําสะแกกรังในลําดับถัดไป

โครงการศึกษาประเมินสิง่ แวดลอมระดับยุทธศาสตร
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บทที่ 3 การกําหนด และการประเมินทางเลือกของการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําสะแกกรัง

รูปที่ 3.1.1-1 กระบวนการพัฒนาทางเลือกของการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําสะแกกรัง
3.1.2 การหาประเด็นยุทธศาสตรเพื่อกําหนดทางเลือก
ในการกําหนดทางเลือกเพื่อใชเปรียบเทียบทิศทางการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําสะแกกรัง มีประเด็นพิจารณาดังนี้
1) ทิศทางการพัฒนาลุมน้ําสะแกกรังในเชิงนโยบายรัฐ มุง สงเสริมใหจังหวัดในพื้นที่ลุมน้ําสะแกกรังเปน (1)
เขตพัฒนาการเกษตรคุณภาพสูงและเกษตรปลอดภัย รองรับการขับเคลื่อนการเกษตรที่หลากหลายดวยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในการเพิ่มผลิตภาพทางการผลิต ทั้งเชิงปริมาณและมูลคา (2) เขตพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป โดยการ
พัฒนาเศรษฐกิจเดิมสูภาคอุตสาหกรรมที่มีมูลคาสูง ดวยเศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) เพื่อสรางผลิตภัณฑใหมที่
ตอบสนองความต อ งการของตลาดเฉพาะ รวมไปถึ ง การนํ า ผลผลิ ต และวั ส ดุ เ หลื อ ใช ท างการเกษตรมาต อ ยอด
อุ ต สาหกรรมชี ว ภาพ ตั ว อย า งเช น พลั ง งานชี ว มวล ชี ว เคมี ภั ณ ฑ วั ส ดุ ชี ว ภาพ อาหารเสริ ม และเวชสํ า อาง และ
(3) มุงสงเสริมการพัฒนาดานการทองเที่ยวใหมีคุณภาพและยั่งยืน มีธุรกิจบริการตอเนื่องกับการทองเที่ยวและบริการ
สุขภาพที่ไดมาตรฐาน โดยจังหวัดอุทัยธานี กําแพงเพชร และนครสวรรคจัดอยูในกลุมการทองเที่ยวเชิงธรรมชาติ
2) สภาพทางเศรษฐกิจในภาพรวมของลุมน้ํา ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดเฉลี่ย (GPP) เปนการผลิตภาคเกษตร
รอยละ 26 และการผลิตภาคนอกเกษตรรอยละ 74 ในขณะที่การประกอบอาชีพของประชากรสวนใหญเกินกวารอยละ
50 อยูในภาคเกษตรกรรม แนวโนมในอนาคต ภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตรจะมีบทบาทสูงสุด จาก
ศักยภาพของจังหวัดที่มีความชํานาญดานเกษตรกรรม สอดรับกับทิศทางเชิงนโยบายในระดับประเทศและจังหวัด ที่ให
ความสําคัญกับการยกระดับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับภาคเกษตร รวมถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ
และนาโนเทคโนโลยี และอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพจากวัสดุเหลือใชจากอุตสาหกรรมน้ําตาล
โครงการศึกษาประเมินสิง่ แวดลอมระดับยุทธศาสตร
พื้นที่ลุมน้ําสะแกกรัง
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3) ปจจุ บัน พื้นที่ ลุม น้ํา สะแกกรัง มีศักยภาพของดิน ที่เหมาะสมในการเพาะปลู ก 1.23 ลา นไร ในขณะที่
เกษตรกรมีการใชที่ดินทําการเกษตรประมาณ 1.81 ลานไร ดังนั้น 1 ใน 3 ของพื้น ที่เพาะปลูกปจจุบันเปนการทํ า
การเกษตรบนพื้นทีท่ ี่ขาดความเหมาะสม ทําใหไดผลผลิตต่ําและตองใชปจจัยทางการเกษตรเพิ่มขึ้น อยางไรก็ตาม การ
ปรับลดพื้นที่ทําการเกษตรลงในปจจุบันทําไดยาก เนื่องจากโดยพื้นฐานของประชากรสวนใหญอยูในภาคการเกษตร
ขณะเดียวกัน พื้นที่ทําการเกษตรบางสวนที่เปนพื้นที่ในเขต สปก. ซึ่งมีขอจํากัดในการเปลี่ยนการใชประโยชนที่ดิน มีการ
ปลูกยางพารา ออย มันสําปะหลัง ขาวโพด เปนพืชเศรษฐกิจ และพืชพลังงานตามนโยบายของรัฐ สิ่งที่สามารถทําไดจะ
เปนการลดพื้นที่เพาะปลูกพืชฤดูแลงจําพวกขาว ขาวโพด หรือพืชที่อายุสั้นปลูกเปนรอบตามฤดูกาล
4) ในเชิงอุปสงค อุปทานดานปริมาณน้ํา ลุมน้ําสะแกกรังมีปริมาณน้ําทาเฉลี่ยปละ 1,373 ลานลูกบาศกเมตร
มีความตองการใชน้ําของลุมน้ําในปจจุบันเทากับ 845.67 ลานลูกบาศกเมตร/ป เปนความตองการใชนํ้าภาคการเกษตร
เฉลี่ยปละ 807.63 ลานลูกบาศกเมตร ในจํานวนนี้สามารถจัดสรรน้ําไดในบริเวณพื้นที่ที่มีระบบการชลประทานได 306
ลานลูกบาศกเมตร สวนบริเวณพื้นที่นอกเขตชลประทานซึ่งเปนพื้นที่ขาดแคลนน้ํารุนแรง เกษตรกรมีการเพาะปลูกพืช
จําพวกยางพารา ออย มันสําปะหลัง ขาวโพด ซึ่งเปนพืชทนแลงและใชน้ํานอยอยูแลว การสงเสริมการปลูกพืชชนิดอื่นที่
ใหผลตอบแทนสูงกวา จําเปนตองคํานึงถึงการจัดหาน้ําเพื่อการเพาะปลูกใหเพียงพอ เพื่อใหไดผลผลิตที่ไดปริมาณและ
คุณภาพเปนที่ตองการของตลาด เปนผลทําใหความตองการใชน้ําเพื่อการเกษตรเพิ่มขึ้น
5) ในมุมมองของการพัฒนาอยางยั่งยืน การกําหนดทางเลือกในการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําสะแกกรัง ควรเปน
การบู ร ณาการระบบสิ่ ง แวดล อ ม เศรษฐกิ จ และสั ง คมให ก ลมกลื น กั น เพื่ อ เกิ ด ประโยชน สู ง สุ ด โดยคํ า นึ ง ถึ ง ขี ด
ความสามารถในการรองรับของพื้นที่ ซึ่งจะเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 20 ป (พ.ศ.25612580) ที่ไดกําหนดวิสัยทัศนการพัฒนาไววา “ทุกหมูบานมีน้ําสะอาดอุปโภค บริโภค น้ําเพื่อการผลิตมั่นคง ความ
เสียหายจากอุทกภัยลดลง คุณภาพน้ําอยูในเกณฑมาตรฐาน บริหารจัดการน้ําอยางยั่งยืน ภายใตการพัฒนาอยางสมดุล
โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน” ดังนั้นกระบวนการพัฒนาทางเลือกทุกทางเลือกจึงจะพิจารณาใหมีแผนการบริหาร
จัดการน้ําครอบคลุมทั้ง 6 ดานดังนี้
ดานที่ 1 การจัดการน้ําอุปโภค บริโภค ทุกทางเลือกจะพิจารณาการจัดหาน้ําสะอาดไดมาตรฐานเพื่อการ
อุปโภคบริโภคใหแกชุมชน ครบทุกหมูบานหรือทุกครัวเรือนชุมชนเมือง รวมทั้งการจัดหาแหลงน้ําสํารองในพื้นที่ซึ่งขาด
แคลนแหลงน้ําตนทุน
ดานที่ 2 การสรางความมั่นคงของน้ําภาคการผลิต พิจารณาแหลงเก็บกักน้ําขนาดใหญ หรือขนาดเล็ก
และระบบสงน้ําใหม ใหสอดคลองกับปริมาณความตองการใชน้ําของแตละทางเลือกและศักยภาพของพื้นที่ พรอมทั้งการ
จัดหาน้ําในพื้นที่เกษตรน้ําฝนเพื่อลดความเสี่ยงในพื้นที่ไมมีศักยภาพน้ําทา รวมถึงการเพิ่มผลิตภาพและปรับโครงสราง
การใชน้ํา
ดานที่ 3 การจัดการน้ําทวมและอุทกภัย พิจารณาการระบายน้ําในลําน้ําสายหลักของลุมน้ําใหระบายน้ํา
ไดที่รอบปการเกิดซ้ํา 2-10 ป พิจารณาการปองกันน้ําทวมชุมชนเมือง การจัดการพื้นที่น้ําทวมและพื้นที่ชะลอน้ํา ลด
ความเสี่ยงและความรุนแรงลง
ดานที่ 4 การจัดการคุณภาพน้ํา และอนุรักษทรัพยากรน้ํา พิจารณาระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน
ปองกันและลดการเกิดน้ําเสียโรงงาน การใชสารเคมีภาคการเกษตร การพิจารณาปริมาณการไหลของน้ําเพื่อรักษาระบบ
นิเวศ พิจารณาการฟนฟูแมน้ํา ลําคลอง และแหลงน้ําธรรมชาติ
โครงการศึกษาประเมินสิง่ แวดลอมระดับยุทธศาสตร
พื้นที่ลุมน้ําสะแกกรัง
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ดานที่ 5 การอนุรักษฟนฟูสภาพปาตนน้ําที่เสื่อมโทรม และปองกันการพังทลายของดิน พิจารณาการ
อนุรักษพื้นที่ปาตนน้ํา ฟนฟูปาที่เสื่อมโทรม การปองกันและลดการชะลางพังทลายของดินในพื้นที่ตนน้ําและพื้นที่ลาดชัน
ดานที่ 6 การบริหารจัดการ สงเสริมการประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชนและภาคสวนที่
เกี่ยวของกับการบริหารจัดการน้ํา
6) ผลการดําเนินการรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสียในขั้นตอนปฐมนิเทศโครงการ และการประชุม
กลุมยอยครั้งที่ 1 ผูเขารวมประชุมไดแสดงความคิดเห็นตอทิศทางการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําสะแกกรังไปใน 3 แนวทางหลัก
ไดแก (1) การพัฒนาภาคการเกษตรพืน้ ฐาน (2) การพัฒนาเกษตรเพื่อเปนอุตสาหกรรมในพื้นที่ และ (3) การพัฒนาภาค
การทองเที่ยว ซึ่ง สอดคลองกับทิศทางการพัฒนาลุมน้ําสะแกกรังในเชิงนโยบายรัฐ และสอดคลองกับลั กษณะการ
ประกอบอาชีพของประชากรสวนใหญในพื้นที่ลุมน้ํา ดังนั้น ในมิติของเศรษฐกิจและสังคม แกนหลักของการพัฒนาจึงมี
ลักษณะพัฒนาภาคการเกษตรเปนหลัก ผนวกกับการพัฒนาดานอื่นๆ เชน การทองเที่ยว การตอยอดเปนการเกษตร
อุตสาหกรรม ซึ่งจะพิจารณาขอจํากัดและผลกระทบในมิติสิ่งแวดลอมตอไป
3.1.3 การกําหนดทางเลือกการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําสะแกกรัง
1) การกําหนดวัตถุประสงคเพื่อความยั่งยืน
ในมุ ม มองของการพั ฒ นาอย า งยั่ ง ยื น
ทางเลื อ กในการพั ฒ นาพื้ น ที่ ลุ ม น้ํ า สะแกกรั ง ควรเป น
การบูรณาการระบบสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ และสังคมให
กลมกลืนกันเพื่อเกิดประโยชนสูงสุด โดยเปนการพัฒนาที่
ตอบสนองความตองการตามความจําเปนในปจจุบันและ
อนาคต การกระจายประโยชน ข องความก า วหน า ทาง
เศรษฐกิ จ เพื่ อ ทํ า ให คุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชนดี ขึ้ น
ภายใตระบบนิเวศวิทยาที่สามารถรองรับการดําเนินชีวิต
ไดอยางตอเนื่องในอนาคต ทางเลือกในการพัฒนาพื้นที่ลุม
น้ําสะแกกรัง จึงตองตอบสนองตอความตองการการพัฒนา
ในประเด็นของการแกไขปญหาการขาดแคลนแหลงน้ําเพื่อ
การอุ ป โภคบริ โ ภคและการผลิ ต การบรรเทาอุ ท กภั ย ในลุ ม น้ํ า การป อ งกั น แก ไ ขและอนุ รั ก ษ คุ ณ ภาพแหล ง น้ํ า
การอนุรักษฟนฟูดิน และสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ตามนโยบายรัฐและความตองการของประชาชน
2) ทางเลือกการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําสะแกกรัง
จากที่กลาวมาขางตน ในการสรางทางเลือกการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําสะแกกรัง จึงพิจารณาบนพื้นฐานของ
1) ทิศทางการพัฒนาลุมน้ําสะแกกรังในเชิงนโยบายรัฐ 2) โครงสรางทางเศรษฐกิจในภาพรวมของลุมน้ํา 3) ศักยภาพของ
ดินที่เหมาะสมในการเพาะปลูก 4) อุปสงค อุปทานดานปริมาณน้ํา 5) คํานึงถึงการพัฒนาอยางยั่งยืน โดยเปนการบูรณา
การระบบสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ และสัง คมใหกลมกลืนกั นเพื่อเกิ ดประโยชนสูงสุด 6) การรับฟง ความคิด เห็นจาก
ประชาชนในพื้นที่ถึงสภาพปญหาและความคาดหวังตอทิศทางการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําสะแกกรัง ผลการกําหนดทางเลือก
โครงการศึกษาประเมินสิง่ แวดลอมระดับยุทธศาสตร
พื้นที่ลุมน้ําสะแกกรัง
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เพื่อใชเปรียบเทียบทิศทางการพัฒนาสรุปไดเปน 4 ทางเลือก โดยทุกทางเลือกจะประกอบไปดวยแผนการบริหารจัดการ
น้ําครอบคลุมทั้ง 6 ดานตามยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 20 ป แตจะแตกตางกันในสวนของปริมาณน้ําที่
ตองจัดหา และแผนงานเสริมอื่นๆ ตามลักษณะของทางเลือกดังแสดงในตารางที่ 3.1.3-1 สรุปดังนี้
ทางเลือกที่ 1 : ไมดําเนินการ
ทางเลือกไมดําเนินงาน หมายถึง ทางเลือกที่ดําเนินการตามนโยบายแผน หรือ แผนงานเดิมที่ถูกกําหนด
ไวไมมีการดําเนินการที่เปลี่ยนแปลงจากทิศทางหรือแนวทางเดิมที่กําหนดไว
สําหรับพื้นที่ลุมน้ําสะแกกรังพิจารณาสถานการณโครงการพัฒนาทรัพยากรตางๆ ที่มีอยูในปจจุบันที่ไดรับ
การจัดสรรงบประมาณดําเนินการแลวจนถึงปงบประมาณ 2563 สวนแผนงานโครงการในระดับ Function และ Area
ถือเปนการดําเนินงานประจําปของหนวยงานระดับทองถิ่น ซึ่งไมสงผลโดยตรงกับทิศทางในการพัฒนาลุมน้ําจะไมนํามา
พิจารณารวม
ทางเลือกที่ 2 : การพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําสะแกกรังตามความตองการของประชาชนโดยมุงสูการพัฒนา
พื้นที่เกษตรพื้นถิ่นรวมกับการพัฒนาดานการทองเที่ยวตามนโยบายรัฐ
การวางแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาดังกลาว เนนการสรางความ
มั่นคงของน้ําภาคการผลิตใหเพียงพอกับความตองการน้ําตามลักษณะการเพาะปลูกในปจจุบัน รวมกับการพัฒนาพื้นที่
แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมโดยคงเอกลักษณเดิมของชุมชน เพื่อเปนการเสริมรายได
ใหกับประชาชน
ทางเลือกที่ 3 : การพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําสะแกกรังเพื่อการเกษตรอุตสาหกรรม
ยุทธศาสตรการพัฒนาดังกลาว เนนเพิ่มความเขมการใชพ้ืนที่เพาะปลูก พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทาง
การเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิตตอไร ปอนเขาสูโรงงานอุตสาหกรรมทางการเกษตรในพื้นที่ ภาคอุตสาหกรรมที่มีมูลคาสูง
จําเปนตองบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในดาน (1) การสรางความมั่นคงของน้ําภาคการผลิตใหเพียงพอกับความตองการ
น้ําที่มากขึ้น (2) การจัดการน้ําทวมและอุทกภัย และ (3) การจัดการคุณภาพน้ํา โดยเฉพาะการปองกันและลดการเกิดน้ํา
เสียที่แหลงกําเนิดจากการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม การจัดการโรงงานสถานประกอบการแปรรูปสินคาเกษตร และ
จัดหาน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคใหแกชุมชนใหทั่วถึงทุกครัวเรือน
ทางเลือกที่ 4 : การปรับสั ดสวนพื้นที่ปลู กพืชเศรษฐกิจ รวมกับการพัฒนาดานการทองเที่ยวเชิ ง
อนุรักษ
ปจจุบันพื้นที่ลุมน้ําสะแกกรังมีการใชที่ดินทําการเกษตรประมาณ 1.81 ลานไร คิดเปนความตองการใชน้ํา
ภาคการเกษตรเฉลี่ ย ป ล ะ 807.63 ล า นลู ก บาศก เมตร ในจํ า นวนนี้ ส ามารถจั ด สรรน้ํ า ได ใ นบริ เวณพื้ น ที่ ที่ มี ร ะบบ
ชลประทานได 306 ลานลูกบาศกเมตร ดังนั้น 1 ใน 3 ของพื้นที่เพาะปลูกปจจุบันเปนการทําการเกษตรบนพื้นที่ที่ขาด
ความเหมาะสม ทําใหไดผลผลิตต่ําและตองใชปจจัยทางการเกษตรเพิ่มขึ้น การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําบนพื้นฐาน
ศักยภาพของพื้นที่ ภาคการเกษตรอาจตองมีการปรับลดพื้นที่เพาะปลูกฤดูแลงและเปลี่ยนกิจกรรมดานการเกษตร เพื่อ
ไมใหเกินขีดความสามารถของปริมาณน้ําตนทุนที่มีอยู ใหเหมาะสมกับสภาพชุดดิน เสริมดวยการพัฒนาแหลงทองเที่ยว
ทางธรรมชาติแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม
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บทที่ 3 การกําหนด และการประเมินทางเลือกของการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําสะแกกรัง

ตารางที่ 3.1.3-1 เปรียบเทียบทางเลือกการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําสะแกกรัง
ที่

ตัวเลือกการพัฒนา

1

2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ทางเลือกการพัฒนา
1#
2#
3#
4#
ไม
เกษตรพื้นถิ่น+ เกษตรอุตสาหกรรม ปรับสัดสวนพื้นที่
ดําเนินการ
ทองเที่ยว
เกษตร+ทองเทีย่ ว
พัฒนาแหลงเก็บกักน้ําที่มีความจุมากพอทั้งดานการบรรเทาอุทกภัย
ในพื้นที่ที่มีศักยภาพ ในพื้นที่ที่มีศักยภาพ ในพืน้ ที่ที่มีศักยภาพ

ภัย แลง และอุปโภคบริโ ภค ในพื้ นที่ ที่มี ศักยภาพ และพั ฒนาระบบ
ชลประทาน
พัฒนาแหลงน้ําขนาดเล็กในบริเวณที่หางจากแหลงน้ําธรรมชาติ เพื่อ




ชวยกระจายน้ํา
พัฒนาแหลงน้ําการอุปโภคบริโภค พัฒนาระบบน้ําประปาใหเพียงพอ




กับการใชน้ําตลอดป
อนุรักษฟนฟูตนน้าํ สรางฝายชะลอน้ําในลําน้ําสาขาที่ตนน้ํา




เพิ่มการเก็บ กั ก ในลํ า น้ํ า และแหล งน้ํ า ธรรมชาติ เช น การพิ จ ารณา




อาคารควบคุม การขุดลอกเพิ่มความจุ
มีอาคารควบคุมน้ําในแมน้ําสะแกกรังบริเวณปลายน้ํา เพื่อเก็บกักและ
ลุมน้ําสาขาตอนลาง ลุมน้ําสาขาตอนลาง ลุมน้ําสาขาตอนลาง

รักษาระดับน้ําในแมน้ําสะแกกรังในฤดูแลง และชวยปองกันระดับน้ํา
เจาพระยาในฤดูน้ําหลาก
พิจารณาการบริหารจัดการน้ํารวมกับแมน้ําเจาพระยา
ลุมน้ําสาขาตอนลาง ลุมน้ําสาขาตอนลาง ลุมน้ําสาขาตอนลาง

การปรับปรุงสิ่งกีดขวางลําน้ํา การขุดลอก การปองกันการกัดเซาะตลิ่ง




แควตากแดด ทับเสลา สะแกกรัง เพิ่มการระบายน้ํา
ควบคุมน้ําเสียจากชุมชน และพื้นที่เกษตร




สรางทางผันน้ําเพื่อชวยระบายน้ําจากลําน้ําสายหลักเพื่อปองกันพื้นที่
ลุมน้ําสาขาตอนลาง ลุมน้ําสาขาตอนลาง ลุมน้ําสาขาตอนลาง

เศรษฐกิจ
ปรับเปลี่ย นระบบการปลูก พื ชป จ จุบั น ปลูก พื ชใช น้ํา นอ ย ปรั บปรุ ง




คุณสมบัติดิน
มาตรการประกันราคาพืช ควบคุมราคาตนทุนเมล็ดพืช ปุย สงเสริม




การตลาดสินคาเกษตร และผลิตภัณฑชุมชน
ส ง เสริ ม ความรู ด า นการเกษตร การใช เ ทคโนโลยี ช ว ยในการผลิ ต




สงเสริมปลูกพืชผลตอบแทนสูง
จัดโซนนิ่งพื้นที่เกษตร ควบคุมการใชประโยชนที่ดิน




ประชาสัมพันธและสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ




พั ฒ นาโครงสร า งพื้ น ฐานและสิ่ ง อํ า นวยความสะดวกรองรั บ การ




(เนนการอนุรักษ)
ขยายตัวดานการทองเที่ยว

17 จัดหาที่ดินใหเกษตรกร มาตรการใชประโยชนที่ดินในเขต สปก. เชน
การปลูกไมเศรษฐกิจ
18 การจัดการโรงงานแปรรูปสินคาเกษตร การจัดการของเสียอุตสาหกรรม
19 สงเสริมอุตสาหกรรมการเกษตร
20 สงเสริมการรวมกลุ มเกษตรกร /กลุ มอาชี พ ต างๆ /กลุ ม ผู เลี้ย งปลา
กระชัง
21 สงเสริมแปรรูปผลผลิตการเกษตรชุมชน
โครงการศึกษาประเมินสิง่ แวดลอมระดับยุทธศาสตร
พื้นที่ลุมน้ําสะแกกรัง
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3.2

บทที่ 3 การกําหนด และการประเมินทางเลือกของการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําสะแกกรัง

ตัวชี้วัดการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร

ตัวชี้วัด (Indicators) สําหรับการประเมินทางเลือกการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําสะแกกรัง ไดพิจารณาปรับปรุงและ
เพิ่มเติมตัวชี้วัดที่เสนอแนะโดยสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติในบางประเด็น ดังแสดงในตารางที่ 3.2-1 เพื่อใหเหมาะ
กับการใชประเมินเพื่อคัดเลือกทางเลือกยุทธศาสตรการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําสะแกกรัง โดยไดมีการนําเสนอตัวชี้วัดที่ใช
เปรียบเทียบทางเลือกการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําสะแกกรัง ใหกับประชาชนผูที่มีสวนไดสวนเสียไดรับทราบเพื่อรับฟงความ
คิดเห็นและขอเสนอแนะ ในทุกเวทีการประชุมกลุมยอยครั้งที่ 1 ซึ่งผูเขารวมประชุมในเวทีลุมน้ําสาขาแมน้ําสะแกกรัง
ตอนลางสวนที่ 3 ใหความสําคัญของตัวชี้วัดมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ทั้ง 3 มิติเทากัน สวนผูเขารวมประชุม
ในเวทีลุมน้ําสาขาอื่นๆ แสดงความคิดเห็นวา ควรใหน้ําหนักความสําคัญของตัวชี้วัดมิติเศรษฐกิจมากเปนลําดับที่ 1 ตัวชี้
มิติสังคมเปนลําดับที่ 2 และตัวชี้มิติสิ่งแวดลอมเปนลําดับที่ 3
ตารางที่ 3.2-1 ตัวชี้วัดสําหรับการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร พื้นที่ลุมน้ําสะแกกรัง
ลําดับ
เปาประสงค
มิติเศรษฐกิจ
1. การเพิ่มขึ้นของ
สินคาและบริการ

2.

3.

ตัวชี้วดั ที่สําคัญ

วิธีการประเมินตัวชี้วัด

1. ปริมาณน้ําตนทุนที่เปลี่ยนแปลงไป

- ปริมาณน้ําตนทุนของแหลงเก็บกักน้ําตนทุนในปจจุบันและแผนการพัฒนา
ในอนาคต ที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง
2. พื้นที่รับประโยชน
- ขนาดพื้นที่และประเภท (เกษตรกรรม, นิคมอุตสาหกรรม, พื้นที่ชุมชน) ของ
พื้นที่สงน้ํา/พื้นที่รับประโยชนของแหลงเก็บกักน้ํา
3. Water Footprint ภาคการผลิต
- การเปรียบเทียบ Water Footprint ในภาคการเกษตรกรรม,
* พิจารณาเปลี่ยนเปนปริมาณการใชน้ํารวม ภาคอุตสาหกรรมและภาคอื่นๆ
ตอปริมาณน้ําทาตามธรรมชาติ
* การใชน้ําและ water footprint มองในมุมปริมาณน้ําใชเชนเดียวกัน
4. จํานวนผูเยีย่ มเยือนที่เปลีย่ นแปลง*
* ประเมินจากจํานวนนักทองเที่ยว/นักทัศนาจรที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง
การลดปญหาความ 1. GPP ตอหัวที่เพิ่มขึ้น
- ประเมินจากรายไดที่เพิ่ม ขึ้นของประชากรจากการทํ าการเกษตรกรรม/
ยากจน
อุตสาหกรรม/การทองเที่ยว
2. GPP ที่สูญเสียจากการเกิดภัยพิบัติจาก - มูลคาความเสียหายของพื้นที่ที่เกิดจากภัยแลง น้ําทวม จากกรมปองกันและ
น้ํา
บรรเทาสาธารณภัย
การกระจายรายได 1. จํานวน SME ในระดับทองถิ่น
- จํานวน SME/กลุมอาชีพในทองถิ่นที่เพิ่มขึ้น
ที่เปนธรรม
2. การใชวัตถุดิบและแรงงานทองถิ่น
- สัดสวนของการใชวัตถุดิบ/ตนทุนที่เกิดขึ้นในพื้นที่
- สัดสวนของการใชแรงงานในทองถิ่นในภาคตางๆ
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บทที่ 3 การกําหนด และการประเมินทางเลือกของการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําสะแกกรัง

ตารางที่ 3.2-1 ตัวชี้วัดสําหรับการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร พื้นที่ลุมน้ําสะแกกรัง (ตอ)
ลําดับ
เปาประสงค
ตัวชี้วดั ที่สําคัญ
มิติทางสังคม
4. การตอบสนองความ 1. สัดสวนประชากรที่เขาถึงน้ํา
จําเปนขั้นพื้นฐาน 2. สัดสวนประชากรที่เขาถึงพลังงานจาก
น้ํา*
5. มีความยุติธรรม
1. จํานวนประชากรที่ตองอพยพหากมีการ
พัฒนา
2. จํานวนผูไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติ
ดานน้ํา
6.

มีความเทาเทียม

1. การมีสวนรวมในการเสนอทางเลือก

2. จํานวนมรดกทางวัฒนธรรมและ
ธรรมชาติที่ไดรับผลกระทบ
3. การเขาถึงขอมูลการบริหารจัดการน้าํ

มิติทางสิ่งแวดลอม
7. การใชทรัพยากร
อยางยั่งยืน

1. ปริมาณน้ําที่นํากลับมาใชใหม
2. รอยละของพื้นที่ปา ไมที่เปลี่ยนแปลง

3. พื้นที่ปาเสื่อมสภาพที่ไดรับการฟนฟู

8.

การอนุรักษ
1. ดัชนีบัญชีสีแดง (IUCN Red List of
ทรัพยากรธรรมชาติ Threatened Species, 2008)
และสิ่งแวดลอม
2. รอยละของทางน้ําที่ไดรับการปรับปรุง
- จํานวนสิ่งกีดขวางทางน้ํา
- ระยะทางที่ไดรับการขุดลอก
3. คุณภาพน้ําในแหลงน้ํา มีคุณภาพ
เหมาะสมกับการใชประโยชนประเภท*
4. ความสมบูรณของระบบนิเวศที่เพิ่มขึน้ *

วิธีการประเมินตัวชี้วัด
- จํานวนประชากร(ครัวเรือน) ทีม่ ีน้ําใชเทียบกับจํานวนประชากรในลุมน้ํา
* ไมทําการประเมินในดัชนีนี้เนื่องจากไมมีแหลงกําเนิดไฟฟาพลังงานน้ําใน
พื้นที่
- คาดการณจํานวนประชากรที่ตองอพยพยายถิ่นหากมีการพัฒนาโครงการ
ดานแหลงน้ํา และอางอิงผลการศึกษาของหนวยงานเจาของโครงการ
- คาดการณจํานวนประชากรที่ไดรับผลกระทบหากไมมีการพัฒนาโครงการ
และอ า งอิ งผลการศึก ษาของหนว ยงานเจา ของโครงการกรณีมี การพัฒนา
โครงการ
- รอยละของชุมชนที่เขารวมกิจกรรมการมีสวนรวม เทียบกับจํานวนชุมชนใน
พื้นที่
- จํานวนผูเขารวมประชุมที่เห็นดวยกับทางเลือก
- จํานวนที่ไดรับผลกระทบหากมีการพัฒนาโครงการดานแหลงน้ํา อางอิงจาก
หนวยตางๆ เชน กรมศิลปากร, กรมอุทยานฯ
- รอยละของประชาชนในพื้นที่ที่มีความสามารถในเขาถึงขอมูลการบริหาร
จัดการน้ําของหนวยงานราชการในพื้นที่
* ไมประเมินเนื่องจากไมมีความแตกตางในแตละทางเลือก
- ใชแบบสอบถามกับกลุมผูใชน้ําในภาคสวนตาง ๆ
* ภาคการใชน้ําในพื้นที่ไมมีการนําน้ํากลับมาใชใหมในปริมาณที่มีนัยสําคัญ
- การพัฒนาทางเลือกตางๆ สงผลตอการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินจากพื้นที่ปา
ไมเปนพื้นที่ประเภทอื่นๆ อยางไรและเทาไร
* ในที่นี้จะใชพื้นที่อนุรักษตามกฎหมายเปนหลัก
- การพัฒนาทางเลือกตางๆ สงผลใหปาเสื่อมสภาพไดรับการฟนฟูเทาไร
* เนื่ อ งจากในพื้ น ที่ ลุม น้ํ า ไม พ บพื้ นที่ ป า เสื่ อ มสภาพตามนิ ย ามของป า จึ ง
พิจารณาเปนรอยละของพื้นที่การอนุรักษปาตนน้ําและสภาพดิน
- จํ า นวนชนิ ด พั น ธุ ดั ช นี บั ญ ชี สี แ ดง (IUCN Red List of Threatened
Species, 2008) ในพื้นที่
- ขอมูลโครงการประเภท ฝาย, ประตูระบายน้ํา, เขื่อน การขุดลอกปองกัน
ตลิ่งโดยรวบรวมขอมูลจากหนวยงานราชการ และจากการรับฟงความคิดเห็น
ประชาชน
- คา WQI และประเภทการใชประโยชน
- คาผลผลิตทางการประมง (Standing crop,หนวย : กก./ไร)

ที่มา : 1. ตัวชี้วัดจากเอกสารบทวิเคราะหตัวชี้วัดการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรเชิงพื้นที่ : แผนบริหารจัดการลุมน้ํา ของกลุมวิเคราะหเศรษฐกิจและ
สังคม กองนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ (2561)
2. วิธีการประเมินตัวชี้วัดโดยที่ปรึกษา
*ตัวชี้วัดที่เสนอปรับปรุง/เพิ่มเติมโดยที่ปรึกษา
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3.3

บทที่ 3 การกําหนด และการประเมินทางเลือกของการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําสะแกกรัง

การประเมินทางเลือกการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําสะแกกรัง

การประเมินทางเลือกสําหรับการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําสะแกกรัง ประกอบดวย 2 กระบวนการหลัก กลาวคือ การ
คาดการณผลกระทบ และการประเมินจัดลําดับความสําคัญของทางเลือก
1) การคาดการณผลกระทบ
การคาดการณผลกระทบที่เกิดขึ้นจากแตละทางเลือกจากตัวชี้วัดทั้ง 3 มิติ จะพิจารณาผลกระทบทั้ง
ทางบวกและทางลบ โดยใหคาคะแนนผลกระทบในแตละประเด็นตัวชี้วัด ดังนี้
คาคะแนน
+3
+2
+1
0
-1
-2
-3

ความหมาย
ผลกระทบเชิงบวกมาก
ผลกระทบเชิงบวกปานกลาง
ผลกระทบเชิงบวกเล็กนอย
ไมมีผลกระทบ
ผลกระทบเชิงลบเล็กนอย
ผลกระทบเชิงลบปานกลาง
ผลกระทบเชิงลบมาก

จากดัชนีชี้วัดในหัวขอ 3.2 ตัวชี้วัดการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร สามารถคํานวณคาคะแนน
การประเมินผลกระทบทางเลือกในการพัฒนาลุมน้ําสะแกกรัง ไดดังนี้ (1) ตัวชี้วัดมิติเศรษฐกิจ เทากับ 27 คะแนน (2)
ตัวชี้วัดมิติสังคม เทากับ 21 คะแนน และ (3) ตัวชี้วัดมิติสิ่งแวดลอม เทากับ 27 คะแนน
2) การจัดลําดับความสําคัญของทางเลือก
การจัดลําดับความสําคัญของทางเลือกการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําสะแกกรัง พิจารณาตามความคิดเห็นของ
ผูเขารวมประชุมที่ใหน้ําหนักความสําคัญของตัวชี้วัดในแตละมิติไมเทากัน ดังนั้น จึงตองทําการหาคาถวงน้ําหนักคะแนน
ผลกระทบในแตละประเด็นตัวชี้วัด ดําเนินการโดยใชเทคนิควิธีการประเมินหลายหลักเกณฑ (Multi-Criteria Analysis)
การพิจารณาน้ําหนักความสําคัญของดัชนีชี้วัดในแตละมิติ พิจารณาความสําคัญและความสัมพันธของดัชนีชี้วัดแตละมิติ
ในรูปแบบแนวตั้ง (column) และแนวนอน (row) โดยใหน้ําหนักความสําคัญดังนี้
คะแนน 1 ของดัชนีชี้วัดแนวนอน หมายถึง มีความสําคัญนอยกวาดัชนีชี้วัดแนวตั้ง
คะแนน 2 ของดัชนีชี้วัดแนวนอน หมายถึง มีความสําคัญเทากับดัชนีชี้วัดแนวตั้ง
คะแนน 3 ของดัชนีชี้วัดแนวนอน หมายถึง มีความสําคัญมากกวาดัชนีชี้วัดแนวตั้ง
การพิจารณาน้ําหนักความสําคัญของตัวแปรในแตละมิติ สามารถสรุปไดดังตอไปนี้

โครงการศึกษาประเมินสิง่ แวดลอมระดับยุทธศาสตร
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บทที่ 3 การกําหนด และการประเมินทางเลือกของการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําสะแกกรัง

(1) กลุมลุมน้ําสาขาแมวงก ลุมน้ําสาขาแมน้ําสะแกกรังตอนลางสวนที่ 1 และลุมน้ําสาขาคลองโพธิ์
ดัชนีชี้วัด

มิติเศรษฐกิจ

มิติสังคม

มิติสิ่งแวดลอม

รวม

น้ําหนัก

มิติเศรษฐกิจ
มิติสังคม
มิติสิ่งแวดลอม

0
1
1

3
0
1

3
3
0

6
4
2
12

0.500
0.333
0.167
1

รวม

คาที่ใชถวงน้ําหนัก Factor
%
ปรับคา
50.00
50/27
33.33
33.33/21
16.67
16.67/27
100.00

(2) กลุมลุมน้ําสาขาหวยทับเสลา และลุมน้ําสาขาแมน้ําสะแกกรังตอนลางสวนที่ 2
ดัชนีชี้วัด

มิติเศรษฐกิจ

มิติสังคม

มิติสิ่งแวดลอม

รวม

น้ําหนัก

มิติเศรษฐกิจ
มิติสังคม
มิติสิ่งแวดลอม

0
1
1

3
0
2

3
2
0

6
3
3
12

0.500
0.250
0.250
1

รวม

คาที่ใชถวงน้ําหนัก
%
50.00
25.00
25.00
100.00

Factor
ปรับคา
50/27
25/21
25/27

(3) ลุมน้ําสาขาแมน้ําสะแกกรังตอนลางสวนที่ 3
ดัชนีชี้วัด

มิติเศรษฐกิจ

มิติสังคม

มิติสิ่งแวดลอม

รวม

น้ําหนัก

มิติเศรษฐกิจ
มิติสังคม
มิติสิ่งแวดลอม

0
1
1

1
0
1

1
1
0

2
2
2
12

0.333
0.333
0.333
1

รวม

คาที่ใชถวงน้ําหนัก Factor
%
ปรับคา
33.34
33.34/27
33.33
33.33/21
33.33
33.33/27
100.00

ผลรวมคาคะแนนผลกระทบตามประเด็นตัวชี้วัดในแตละมิติ จะปรับน้ําหนักความสําคัญโดยใชคาในตาราง
ขางตน ทางเลือกการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําที่มีคาคะแนนรวมสูงสุดจะคัดเลือกเปนแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
แบบบูรณาการในระดับยุทธศาสตรของพื้นที่ลุมน้ําสะแกกรัง และนําไปจัดทําแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ําแบบ
บูรณาการระดับยุทธศาสตรในลําดับถัดไป
ในการประชุมกลุมยอยครั้งที่ 2 ระหวางวันที่ 22 และ 24-25 ตุลาคม 2562 ไดมีการนําเสนอทางเลือกของการ
พัฒนาพื้นที่ลุมน้ําสะแกกรัง เพื่อใหผูเขารวมประชุมรวมคัดเลือกและรวมแสดงความคิดเห็นตอแนวทางเลือกตางๆ สรุปไดวา
ทางเลือกที่ 2 : การพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําสะแกกรังตามความตองการของประชาชนโดยมุงสูการพัฒนาพื้นที่เกษตรพื้น
ถิ่นรวมกับการพัฒนาดานการทองเที่ยวตามนโยบายรัฐ เปนทางเลือกที่ประชาชนใหการยอมรับเปนลําดับที่ 1 ในทุก
ลุมน้ําสาขา ความคิดเห็นของผูเขารวมประชุมดังกลาว ไดถูกนํามาใชเปนสวนหนึ่งของตัวชี้วัดมิติทางสังคม ในประเด็นการมี
สวนรวมในการเสนอทางเลือก และทําการประเมินทางเลือกทั้ง 4 ดวยตัวชี้วัดตางๆ ผลการประเมินทางเลือกการพัฒนา
พื้นที่ลุมน้ําสะแกกรังแสดงรายละเอียดไวในรายงานภาคผนวก บทที่ 5 สรุปไดดังนี้

โครงการศึกษาประเมินสิง่ แวดลอมระดับยุทธศาสตร
พื้นที่ลุมน้ําสะแกกรัง

3-10

รายงานฉบับสมบูรณ
รายงานการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร

สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ

ลุมน้ําสาขา
ลุมน้ําแมวงก
ลุมน้ําแมน้ําสะแกกรังตอนลาง
สวนที่ 1
ลุมน้ําคลองโพธิ์
ลุมน้ําหวยทับเสลา
ลุมน้ําแมน้ําสะแกกรังตอนลาง
สวนที่ 2
ลุมน้ําแมน้ําสะแกกรังตอนลาง
สวนที่ 3

ทางเลือกที่ 1
ลําดับที่ 4
(19.84 คะแนน)
ลําดับที่ 4
(25.13 คะแนน)
ลําดับที่ 4
(21.16 คะแนน)
ลําดับที่ 4
(24.60 คะแนน)
ลําดับที่ 4
(21.43 คะแนน)
ลําดับที่ 4
(13.41 คะแนน)

บทที่ 3 การกําหนด และการประเมินทางเลือกของการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําสะแกกรัง

ผลการประเมินทางเลือก, ลําดับที่ (คะแนนที่ได)
ทางเลือกที่ 2
ทางเลือกที่ 3
ลําดับที่ 1
ลําดับที่ 2
(31.83 คะแนน)
(26.54 คะแนน)
ลําดับที่ 1
ลําดับที่ 2
(43.39 คะแนน)
(38.10 คะแนน)
ลําดับที่ 1
ลําดับที่ 3
(41.71 คะแนน)
(36.07 คะแนน)
ลําดับที่ 1
ลําดับที่ 2
(40.74 คะแนน)
(36.77 คะแนน)
ลําดับที่ 1
ลําดับที่ 3
(31.75 คะแนน)
(26.85 คะแนน)
ลําดับที่ 1
ลําดับที่ 3
(38.63 คะแนน)
(30.87 คะแนน)

ทางเลือกที่ 4
ลําดับที่ 3
(20.72 คะแนน)
ลําดับที่ 3
(35.98 คะแนน)
ลําดับที่ 2
(38.27 คะแนน)
ลําดับที่ 3
(36.38 คะแนน)
ลําดับที่ 2
(27.38 คะแนน)
ลําดับที่ 2
(32.80 คะแนน)

ผลการประเมินการจัดลําดับทางเลือกของการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําสะแกกรัง สรุปไดวา ทางเลือกที่ 2 : การ
พัฒนาพื้นที่ลุมน้ําสะแกกรังตามความตองการของประชาชนโดยมุงสูการพัฒนาพื้นที่เกษตรพื้นถิ่นรวมกับการ
พัฒ นาดา นการท อ งเที่ย วตามนโยบายรั ฐ เป น ทางเลื อกที่มี ความเหมาะสมเป นลํ า ดั บ ที่ 1 โดยมีกิจ กรรมที่ ต อง
ดําเนินการดังตารางที่ 3.3-1 และรูปที่ 3.3-1 เนื่องจาก
1) มีการพัฒนาทั้งภาคการเกษตรและดานทองเที่ยวควบคูกันทําใหมีรายไดเพิ่มขึ้นมากกวาเมื่อเทียบกับ
ทางเลือกที่ 4 ซึ่งเปนการปรับลดพื้นที่เพาะปลูกฤดูแลง
2) มีผลกระทบดานคุณภาพสิ่งแวดลอมนอยกวาเมื่อเทียบกับทางเลือกที่ 3 ซึ่งเปนการพัฒนาเกษตรเชิง
อุตสาหกรรม
3) ไดรับคะแนนดานการมีสวนรวมของประชาชนมาเปนลําดับ 1
4) ผลการประเมินการจัดลําดับทางเลือกโดยตัวชี้วัดมีคาคะแนนรวมสูงสุดในทุกลุมน้ําสาขา

โครงการศึกษาประเมินสิง่ แวดลอมระดับยุทธศาสตร
พื้นที่ลุมน้ําสะแกกรัง

3-11

รายงานฉบับสมบูรณ
รายงานการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร

ตำรำงที่ 3.3-1 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำพืนทีล่ มุ่ น้ำสะแกกรัง
ลุ่มน้ำสำขำ
ล้ำดับ

แผนงำนพัฒนำ

แม่วงก์

แม่น้ำสะแกกรังตอนล่ำง
ส่วนที่ 1

คลองโพธิ์

ควำมสอดคล้องยุทธศำสตร์
ห้วยทับเสลำ

1 พัฒนาแหล่งเก็บกักน้้าที่มีความจุมากพอทั้ง พัฒนาแหล่งเก็บกักน้้าท่าธรรมชาติ
ด้านการบรรเทาอุทกภัย ภัยแล้ง และอุปโภค 273.295 ล้าน ลบ.ม.
บริโภคในพืน้ ที่ที่มีศกั ยภาพ และพัฒนาระบบ
ชลประทาน

แม่น้ำสะแกกรังตอนล่ำง
ส่วนที่ 2

แม่น้ำสะแกกรังตอนล่ำง
ส่วนที่ 3

ไม่ด้าเนินการ

- แหล่งน้้าผิวดิน 323 ล้าน ลบ.ม.
- ไม่มีศกั ยภาพน้้าใต้ดนิ

- แหล่งน้้าผิวดิน 374 ล้าน ลบ.ม.
- บ่อบาดาล 45 ล้าน ลบ.ม. ในต้าบล
บ่อยาง

- แหล่งน้้าผิวดิน 74 ล้าน ลบ.ม.
- ไม่มีศกั ยภาพน้้าใต้ดนิ ในบริเวณที่
ขาดแคลนน้้า

- แหล่งน้้าผิวดิน 55.5 ล้าน ลบ.ม.
- ไม่มีศกั ยภาพน้้าใต้ดนิ

3 พัฒนาแหล่งน้้าอุปโภคบริโภค พัฒนาระบบ
น้้าประปาให้เพียงพอกับการใช้น้าตลอดปี

- จัดหาแหล่งน้้าอุปโภคบริโภค 3.783
ล้าน ลบ.ม./ปี

- จัดหาแหล่งน้้าอุปโภคบริโภค 3.584
ล้าน ลบ.ม./ปี

- จัดหาแหล่งน้้าอุปโภคบริโภค 1.187
ล้าน ลบ.ม./ปี

- จัดหาแหล่งน้้าอุปโภคบริโภค 0.781 - จัดหาแหล่งน้้าอุปโภคบริโภค 6.208
ล้าน ลบ.ม./ปี
ล้าน ลบ.ม./ปี

4 อนุรักษ์ฟนื้ ฟูตน้ น้้า สร้างฝายชะลอน้้าในล้า
น้้าสาขาที่ตน้ น้้า
5 เพิม่ การเก็บกักในล้าน้้า และแหล่งน้้า
ธรรมชาติ เช่น การพิจารณาอาคารควบคุม
การขุดลอกเพิม่ ความจุ

- แหล่งน้้าผิวดิน 215 ล้าน ลบ.ม.
การสร้างความมั่นคงของน้้าภาค
- บ่อบาดาล 115 ล้าน ลบ.ม. ในอ้าเภอ การผลิต
พยุหะคีรี โกรกพระ หนองขาหย่าง
เมืองฯ

อนุรักษ์ป่าต้นน้้าและสภาพดินร้อยละ 50 ของพืน้ ที่
- ศักยภาพเก็บกักในล้าน้้าที่พฒ
ั นา
เท่ากับ 0.300 ล้าน ลบ.ม.

- ศักยภาพเก็บกักในล้าน้้าที่พฒ
ั นา
เท่ากับ 0.500 ล้าน ลบ.ม.

การจัดการน้้าอุปโภคบริโภค
การอนุรักษ์ฟนื้ ฟูสภาพป่าต้นน้้าฯ

ไม่พฒ
ั นาเนื่องจากปัญหาการตกตะกอน

ไม่พฒ
ั นา

- ศักยภาพเก็บกักในล้าน้้าที่พฒ
ั นา
เท่ากับ 3.55 ล้าน ลบ.ม.

การสร้างความมั่นคงของน้้าภาค
การผลิต
การสร้างความมั่นคงของน้้าภาค
การผลิต

6 มีอาคารควบคุมน้้าในแม่น้าสะแกกรังบริเวณ
ปลายน้้า เพือ่ เก็บกักและรักษาระดับน้้าใน
แม่น้าสะแกกรังในฤดูแล้ง

ไม่ด้าเนินการ

- อาคารบังคับน้้า ช่วงบริเวณวัดท่าซุง
เพือ่ แก้ปัญหาระดับน้้าในฤดูแล้ง

7 การบริหารจัดการน้้าร่วมกับแม่น้าเจ้าพระยา

ไม่ด้าเนินการ

- ปรับปรุงสถานีสบู น้้าบ้านจักษา สูบน้้า การจัดการน้้าอุปโภคบริโภค
เติมเขื่อนวังร่มเกล้า 41.35 ล้าน ลบ.ม.

8 การปรับปรุงสิ่งกีดขวางล้าน้้า การขุดลอก
- ระยะทางที่ได้รับการขุดลอก 5 กม. - ปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน้้า 14 แห่ง
การป้องกันการกัดเซาะตลิ่งแควตากแดด ทับ
- ระยะทางที่ได้รับการขุดลอก 70 กม.
เสลา สะแกกรัง เพิม่ การระบายน้้า

- ปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน้้า 17 แห่ง
- ระยะทางที่ได้รับการขุดลอก 60 กม.

- ระยะทางที่ได้รับการขุดลอก 45 กม.

9 ควบคุมน้้าเสียจากชุมชน และพืน้ ที่เกษตร

- ท้า

- ท้า

- ชุมชนแก่งเกาะใหญ่

- ท้า

10 สร้างทางผันน้้าเพือ่ ช่วยระบายน้้าจากล้าน้้า
สายหลักเพือ่ ป้องกันพืน้ ที่เศรษฐกิจ

-

- ท้า

ไม่ด้าเนินการ

11 ปรับเปลี่ยนระบบการปลูกพืชปัจจุบัน ปลูก
พืชใช้น้าน้อย ปรับปรุงคุณสมบัตดิ นิ

จังหวัด/
กลุ่มจังหวัด

การจัดการน้้าอุปโภคบริโภค
และการสร้างความมั่นคงของน้้า
ภาคการผลิต

2 พัฒนาแหล่งน้้าขนาดเล็กในบริเวณที่ห่างจาก - แหล่งน้้าผิวดิน 105 ล้าน ลบ.ม.
แหล่งน้้าธรรมชาติ เพือ่ ช่วยกระจายน้้า
- ไม่มีศกั ยภาพน้้าใต้ดนิ

- จัดหาแหล่งน้้าอุปโภคบริโภค
1.610 ล้าน ลบ.ม./ปี

แผนบริหำร
จัดกำรน้ำ

- ปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน้้า 6 แห่ง
- ระยะทางที่ได้รับการขุดลอก 45 กม.

การจัดการน้้าท่วมและอุทกภัย

- ปรับปรุงระบบบ้าบัดน้้าเสียเทศบาล
เมืองอุทัยธานี

การจัดการคุณภาพน้้า และ
อนุรักษ์ทรัพยากรน้้า

- คลองผันน้้าเลี่ยงเมืองอุทัยธานี (แคว การจัดการน้้าท่วมและอุทกภัย
ตากแดด-คลองพะแวง-คลองท่าโพธิ-์
แม่น้าสะแกกรัง) และอาคารบังคับน้้า *
ต้องศึกษาความเหมาะสม

จากผลการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 เกษตรกรเลือกที่จะคงรูปแบบการเพาะปลูกระบบเดิม และยอมรับแนวทางการจัดหาแหล่งน้้าขนาดเล็กในไร่นา ซึ่งต้องเสียที่ดนิ ของเกษตรกรในการขุดสระ
อย่างไรก็ตามปัญหาเรื่องคุณภาพดินเป็นปัญหาหลักของพืน้ ที่ลุ่มน้้า ดังนั้นจึงควรมีมาตรการปรับปรุงคุณสมบัตดิ นิ เพือ่ ช่วยลดปัจจัยในการผลิตพืชของเกษตรกร

การสร้างความมั่นคงของน้้าภาค
การผลิต

12 มาตรการประกันราคาพืช ควบคุมราคาต้นทุน
เมล็ดพืช ปุ๋ย ส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตร
และผลิตภัณฑ์ชุมชน

ท้า

กลุ่มจังหวัด

13 ส่งเสริมความรู้ดา้ นการเกษตร มาตรการการ
ใช้สารเคมี การใช้เทคโนโลยี ส่งเสริมปลูกพืช
ผลตอบแทนสูง

ท้า

กลุ่มจังหวัด/
ยุทธศาสตร์ชาติ

14 จัดโซนนิ่งพืน้ ที่เกษตร ควบคุมการใช้
ประโยชน์ที่ดนิ

- นาข้าว ฝน/แล้ง 9,202/1,003 ไร่ - นาข้าว ฝน/แล้ง 228,392/114,196 ไร่ - นาข้าว ฝน/แล้ง 156,630/62,652 ไร่ - นาข้าว ฝน/แล้ง 9,031/6,141 ไร่
- นาข้าว ฝน/แล้ง 24,717/16,808 ไร่ - นาข้าว ฝน/แล้ง 386,671/154,668 ไร่ การบริหารจัดการน้้า
- ข้าวโพด ฝน/แล้ง 18,750/2,044
- ข้าวโพด ฝน/แล้ง 23,354/11,677 ไร่ - ข้าวโพด ฝน/แล้ง 72,701/29,080 ไร่ - ข้าวโพด ฝน/แล้ง 15,234/10,359 ไร่ - ข้าวโพด ฝน/แล้ง 10,038/6,826 ไร่ - ข้าวโพด ฝน/แล้ง 5,179/2,072 ไร่
ไร่
- มันส้าปะหลัง 92,341 ไร่
- มันส้าปะหลัง 141,898 ไร่
- มันส้าปะหลัง 127,455 ไร่
- มันส้าปะหลัง 36,015 ไร่
- มันส้าปะหลัง 21,493 ไร่
- มันส้าปะหลัง 3,601 ไร่
- ยางพารา 4,934 ไร่

- ยางพารา 4,378 ไร่

- ยางพารา 5,356 ไร่

- ยางพารา 1,993 ไร่

- ยางพารา 979 ไร่

- ยางพารา 99 ไร่

- อ้อย 29,659 ไร่

- อ้อย 65,762 ไร่

- อ้อย 156,406 ไร่

- อ้อย 27,072 ไร่

- อ้อย 25,980 ไร่

- อ้อย 16,020 ไร่

- รวม ฝน/แล้ง 89,275/23,633 ไร่

- รวม ฝน/แล้ง 429,800/156,740 ไร่

- รวม ฝน/แล้ง 165,489/3,047 ไร่ - รวม ฝน/แล้ง 489,981/125,873 ไร่
15 ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์

- รวม ฝน/แล้ง 539,180/91,732 ไร่

- รวม ฝน/แล้ง 97,690/16,501 ไร่
ท้า

กลุ่มจังหวัด

16 พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและสิ่งอ้านวยความ
สะดวกรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยว

ท้า

กลุ่มจังหวัด

17 จัดหาที่ดนิ ให้เกษตรกร มาตรการใช้ประโยชน์
ที่ดนิ ในเขต สปก.

มาตรการใช้ประโยชน์ที่ดนิ ในเขต สปก. (แหล่งน้้าในไร่นา / การปลูกไม้เศรษฐกิจ)

18 การจัดการโรงงานแปรรูปสินค้าเกษตร การ
จัดการของเสียอุตสาหกรรม

ไม่อยู่ในแผนทางเลือก อย่างไรก็ตามควรมีการด้าเนินงานการจัดการโรงงานแปรรูปสินค้าเกษตร การจัดการของเสียอุตสาหกรรม เพือ่ เป็นการควบคุมคุณภาพน้้า และอนุรักษ์ทรัพยากรน้้า

19 ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร /กลุ่มอาชีพ
ต่างๆ /กลุ่มผู้เลี้ยงปลากระชัง

ท้า

กลุ่มจังหวัด

20 ส่งเสริมแปรรูปผลผลิตการเกษตรชุมชน

ท้า

กลุ่มจังหวัด

ยุทธศาสตร์ชาติ
การจัดการคุณภาพน้้า และ
อนุรักษ์ทรัพยากรน้้า

บทที่ 3 การกําหนด และการประเมินทางเลือกของการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําสะแกกรัง

รูปที่ 3.3-1 การพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําสะแกกรังตามความตองการของประชาชนโดยมุงสูการพัฒนาพื้นที่เกษตรพื้นถิ่นรวมกับการพัฒนาดานการทองเที่ยวตามนโยบายรัฐ

สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ

โครงการศึกษาประเมินสิง่ แวดลอมระดับยุทธศาสตร
พื้นที่ลุมน้ําสะแกกรัง
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3.4

บทที่ 3 การกําหนด และการประเมินทางเลือกของการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําสะแกกรัง

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําสะแกกรัง

3.4.1 เปาหมายของแผนยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําสะแกกรังไดจากการวิเคราะหสภาพปญหา ศักยภาพ ขอจํากัดและความ
ตองการในการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําซึ่งสะทอนมาจากการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ประกอบกับผลการศึกษาขอมูล
พื้นฐานของลุมน้ํา จนไดเปนแนวทางการพัฒนาที่คํานึงถึง มิติทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดลอม สงผลใหไดยุทธศาสตร
การพัฒนาที่ยั่งยืน สอดคลองกับนโยบายรัฐ และแผนพัฒนาของกลุมจังหวัด รวมถึงสอดคลองกับแผนแมบทการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ํา 20 ป (พ.ศ.2561-2580) โดยมีเปาหมายของการพัฒนาดังนี้
1) จัดหาแหลงน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคใหครอบคลุมทุกครัวเรือน
2) แกไขปญหาการขาดแคลนน้ําภาคการผลิต
3) บรรเทาอุทกภัยในลุมน้ํา
4) พัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ตามนโยบายรัฐ และความตองการของประชาชน
โดยประกอบดวย แผนบริหารจัดการ 8 ดาน และ 20 แผนงานพัฒนา มีกิจกรรมดําเนินการดังนี้
แผนบริหารจัดการ 8 ดาน ประกอบดวย
1) การจัดการน้ําอุปโภค บริโภค
2) การสรางความมั่นคงของน้ําภาคการผลิต
3) การจัดการน้ําทวมและอุทกภัย
4) การจัดการคุณภาพน้ํา และอนุรักษทรัพยากรน้ํา
5) การอนุรักษฟนฟูสภาพปาตนน้ําที่เสื่อมโทรม และปองกันการพังทลายของดิน
6) การบริหารจัดการ
7) การพัฒนาดานการทองเที่ยว
8) การพัฒนาศักยภาพการผลิตสินคาเกษตร
แผนงานพัฒนา ประกอบดวย
1) พัฒนาแหลงน้ําอุปโภคบริโภค พัฒนาระบบน้ําประปาใหเพียงพอกับการใชนา้ํ ตลอดป
2) พัฒนาแหลงเก็บกักน้ําทาธรรมชาติที่มีความจุมากพอทั้งดานการบรรเทาอุทกภัย ภัยแลง และอุปโภค
บริโภค ในพื้นที่ที่มีศักยภาพ และพัฒนาระบบชลประทาน
3) พัฒนาแหลงน้ําขนาดเล็กในบริเวณที่หางจากแหลงน้ําธรรมชาติ เพื่อชวยกระจายน้ํา
4) เพิ่มการเก็บกักในลําน้ําและแหลงน้ําธรรมชาติ
5) อาคารควบคุมน้ําในแมน้ําสะแกกรังบริเวณปลายน้ํา เพื่อเก็บกักและรักษาระดับน้ําในแมน้ําสะแกกรังใน
ฤดูแลง
6) การบริหารจัดการน้ํารวมกับแมน้ําเจาพระยา
7) แผนปรับปรุงฟนฟูคุณสมบัติดินในลุมน้ํา
8) การปรับปรุงสิ่งกีดขวางลําน้ํา การขุดลอก การปองกันการกัดเซาะตลิ่งแควตากแดด ทับเสลา สะแกกรัง
เพิ่มการระบายน้ํา
โครงการศึกษาประเมินสิง่ แวดลอมระดับยุทธศาสตร
พื้นที่ลุมน้ําสะแกกรัง
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บทที่ 3 การกําหนด และการประเมินทางเลือกของการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําสะแกกรัง

9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

สรางทางผันน้ําเพื่อชวยระบายน้ําจากลําน้ําสายหลักเพื่อปองกันพื้นที่เศรษฐกิจ
ควบคุมน้ําเสียจากชุมชน และพื้นที่เกษตร
การจัดการโรงงานแปรรูปสินคาเกษตร การจัดการของเสียอุตสาหกรรม
อนุรักษฟนฟูตนน้ํา สรางฝายชะลอน้ําในลําน้ําสาขาที่ตนน้ํา
จัดโซนนิ่งพื้นที่เกษตร ควบคุมการใชประโยชนที่ดิน
ประชาสัมพันธและสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกรองรับการขยายตัวดานการทองเที่ยว
มาตรการประกันราคาพืช ควบคุมราคาตนทุนเมล็ดพืช ปุย สงเสริมการตลาดสินคาเกษตร และผลิตภัณฑ

17)
18)
19)
20)

สงเสริมความรูดานการเกษตร การใชเทคโนโลยีชวยในการผลิต สงเสริมปลูกพืชผลตอบแทนสูง
จัดหาที่ดินใหเกษตรกร มาตรการใชประโยชนที่ดินในเขต สปก.
สงเสริมการรวมกลุมเกษตรกร / กลุมอาชีพตางๆ /กลุมผูเลี้ยงปลากระชัง
สงเสริมแปรรูปผลผลิตการเกษตรชุมชน

ชุมชน

3.4.2 แผนงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําสะแกกรัง
1) แผนบริหารจัดการดานการจัดการน้ําอุปโภค บริโภค ประกอบดวย
การพัฒนาแหลงน้ําอุปโภคบริโภค พัฒนาระบบน้ําประปาใหเพียงพอกับการใชน้ําตลอดป สําหรับแหลง
น้ําอุปโภคบริโภคแบงเปน การประปาภูมิภาค ประปาทองถิ่น (ครอบคลุมประปาเทศบาล ประปาอบต. และประปาหมูบาน)
และบอบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภคของเอกชน ปจจุบันมีปริมาณการใชน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคและการทองเที่ยว
รวม 17.091 ลานลูกบาศกเมตร/ป เปนน้ําผิวดิน 7.664 ลานลูกบาศกเมตร/ป น้ําใตดิน 9.427 ลานลูกบาศกเมตร/ป
แผนพัฒนาแหลงน้ําอุปโภคบริโภค พัฒนาระบบน้ําประปาใหเพียงพอกับการใชนา้ํ ตลอดป มีดังนี้
- ลุมน้ําสาขาแมวงก ปจจุบันมีปริมาณการใชน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคและการทองเที่ยวรวม 1.61
ลานลูกบาศกเมตร/ป ในอนาคต 20 ป (พ.ศ.2583) มีปริมาณความตองการใชน้ําดิบสูงสุดสําหรับการผลิตน้ําประปา
เทากับ 2.20 ลานลูกบาศกเมตร/ป (รวมปริมาณน้ําเพื่อการทองเที่ยวและอุตสาหกรรม)
เปาหมาย จากขอมูล กชช.2ค ป พ.ศ.2560 พบวาปจจุบันยังเหลือหมูบานที่ไมมีระบบประปาจํานวน
2 หมูบาน จึงควรพัฒนาระบบประปาผิวดินใหครอบคลุมหมูบานที่เหลือภายในป พ.ศ.2564-2565 และทําการปรับปรุง
ขยายกําลังผลิตรองรับความตองการใชน้ําในอนาคตในระยะถัดไป โดยกําหนดใหเปนภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- ลุมน้ําสาขาแมน้ําสะแกกรังตอนลางสวนที่ 1 ปจจุบันมีปริมาณการใชน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคและ
การทองเที่ยวรวม 3.783 ลานลูกบาศกเมตร/ป ในอนาคต 20 ป (พ.ศ.2583) มีปริมาณความตองการใชน้ําดิบสูงสุด
สําหรับการผลิตน้ําประปาเทากับ 5.646 ลานลูกบาศกเมตร/ป (รวมปริมาณน้ําเพื่อการทองเที่ยวและอุตสาหกรรม)
เปาหมาย จากขอมูล กชช.2ค ป พ.ศ.2560 พบวาปจจุบันยังเหลือหมูบานที่ไมมีระบบประปาจํานวน
4 หมูบาน จึงควรพัฒนาระบบประปาผิวดินใหครอบคลุมหมูบานที่เหลือภายในป พ.ศ.2564-2565 และทําการปรับปรุง
ขยายกําลังผลิตรองรับความตองการใชน้ําในอนาคตในระยะถัดไป โดยกําหนดใหเปนภารกิจขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น และการประปาสวนภูมิภาค
โครงการศึกษาประเมินสิง่ แวดลอมระดับยุทธศาสตร
พื้นที่ลุมน้ําสะแกกรัง
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บทที่ 3 การกําหนด และการประเมินทางเลือกของการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําสะแกกรัง

- ลุมน้ําสาขาคลองโพธิ์ ปจจุบั นมีปริม าณการใชน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคและการทองเที่ยวรวม
3.584 ลานลูกบาศกเมตร/ป ในอนาคต 20 ป (พ.ศ.2583) มีปริมาณความตองการใชน้ําดิบสูงสุดสําหรับการผลิ ต
น้ําประปาเทากับ 5.081 ลานลูกบาศกเมตร/ป (รวมปริมาณน้ําเพื่อการทองเที่ยวและอุตสาหกรรม)
เปาหมาย จากขอมูล กชช.2ค ป พ.ศ.2560 พบวาปจจุบันยังเหลือหมูบานที่ไมมีระบบประปาจํานวน
2 หมูบาน จึงควรพัฒนาระบบประปาผิวดินใหครอบคลุมหมูบานที่เหลือภายในป พ.ศ.2564-2565 และทําการปรับปรุง
ขยายกําลังผลิตรองรับความตองการใชน้ําในอนาคตในระยะถัดไป โดยกําหนดใหเปนภารกิจขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น และการประปาสวนภูมิภาค
- ลุมน้ําสาขาหวยทับเสลา ปจจุบันมีปริมาณการใชน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคและการทองเที่ยวรวม
1.187 ลานลูกบาศกเมตร/ป ในอนาคต 20 ป (พ.ศ.2583) มีปริมาณความตองการใชน้ําดิบสูงสุดสําหรับการผลิ ต
น้ําประปาเทากับ 1.705 ลานลูกบาศกเมตร/ป (รวมปริมาณน้ําเพื่อการทองเที่ยวและอุตสาหกรรม)
เปาหมาย จากขอมูล กชช.2ค ป พ.ศ.2560 พบวาปจจุบันยังเหลือหมูบานที่ไมมีระบบประปาจํานวน
1 หมูบาน จึงควรพัฒนาระบบประปาผิวดินใหครอบคลุมหมูบานที่เหลือภายในป พ.ศ.2564-2565 และทําการปรับปรุง
ขยายกําลังผลิตรองรับความตองการใชน้ําในอนาคตในระยะถัดไป โดยกําหนดใหเปนภารกิจขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น และการประปาสวนภูมิภาค
- ลุมน้ําสาขาแมน้ําสะแกกรังตอนลางสวนที่ 2 ปจจุบันมีปริมาณการใชน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคและ
การทองเที่ยวรวม 0.781 ลานลูกบาศกเมตร/ป ในอนาคต 20 ป (พ.ศ.2583) มีปริมาณความตองการใชน้ําดิบสูงสุด
สําหรับการผลิตน้ําประปาเทากับ 1.341 ลานลูกบาศกเมตร/ป (รวมปริมาณน้ําเพื่อการทองเที่ยวและอุตสาหกรรม)
เปาหมาย จากขอมูล กชช.2ค ป พ.ศ.2560 พบวาปจจุบันยังเหลือหมูบานที่ไมมีระบบประปาจํานวน
1 หมูบาน จึงควรพัฒนาระบบประปาผิวดินใหครอบคลุมหมูบานที่เหลือภายในป พ.ศ.2564-2565 และทําการปรับปรุง
ขยายกําลังผลิตรองรับความตองการใชน้ําในอนาคตในระยะถัดไป โดยกําหนดใหเปนภารกิจขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น และการประปาสวนภูมิภาค
- ลุมน้ําสาขาแมน้ําสะแกกรังตอนลางสวนที่ 3 ปจจุบันมีปริมาณการใชน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคและ
การทองเที่ยวรวม 6.208 ลานลูกบาศกเมตร/ป ในอนาคต 20 ป (พ.ศ.2583) มีปริมาณความตองการใชน้ําดิบสูงสุด
สําหรับการผลิตน้ําประปาเทากับ 8.835 ลานลูกบาศกเมตร/ป (รวมปริมาณน้ําเพื่อการทองเที่ยวและอุตสาหกรรม)
เปาหมาย จากขอมูล กชช.2ค ป พ.ศ.2560 พบวาปจจุบันยังเหลือหมูบานที่ไมมีระบบประปาจํานวน
3 หมูบาน จึงควรพัฒนาระบบประปาผิวดินใหครอบคลุมหมูบานที่เหลือภายในป พ.ศ.2564-2565 และทําการปรับปรุง
ขยายกําลังผลิตรองรับความตองการใชน้ําในอนาคตในระยะถัดไป โดยกําหนดใหเปนภารกิจขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น และการประปาสวนภูมิภาค
2) แผนบริหารจัดการดานการสรางความมั่นคงของน้ําภาคการผลิต
ปจจุบันพื้นที่เกษตรกรรมในเขตลุมน้ําสะแกกรังมีจํานวน 1,811,415 ไร คิดเปนรอยละ 59.01 ของพื้นที่
ลุมน้ํา เปนพื้นที่เกษตรในเขตชลประทานประมาณ 436,285 ไร โดยมีสภาพภูมิประเทศของลุมน้ําและศักยภาพการ
พัฒนาระบบชลประทานขนาดใหญที่รองรับการพัฒนาดานการเกษตรคอนขางจํากัดอยูบริเวณริมลําน้ําสายหลัก ซึ่ง
โครงการในปจจุบันจะครอบคลุมเฉพาะบริเวณที่ราบตอนลางในบางตําบลของอําเภอหนองฉาง อําเภอทัพทัน อําเภอ
ลานสัก อําเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี และบริเวณที่ราบตอนกลางในบางตําบลของอําเภอชุมตาบง จังหวัด
นครสวรรค อําเภอสวางอารมณ จังหวัดอุทัยธานี พื้นที่ที่เหลือสวนใหญเปนเขตเกษตรน้ําฝน
โครงการศึกษาประเมินสิง่ แวดลอมระดับยุทธศาสตร
พื้นที่ลุมน้ําสะแกกรัง
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จากยุทธศาสตรการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําสะแกกรังตามแนวทางเลือกที่ 2 มีความตองการใชน้ําเพื่อการ
เพาะปลู ก มากถึ ง 1,731 ล า นลู ก บาศก เ มตร/ป ซึ่ ง เกิ น กว า ศั ก ยภาพของน้ํ า ท า ในลํ า น้ํ า ธรรมชาติ ที่ มี อ ยู 1,373
ลานลูกบาศกเมตร/ป ปริมาณน้ําที่ตองจัดหาเพื่อสรางความมั่นคงของน้ําภาคการผลิตจึงตองดําเนินการในหลายรูปแบบ
ควบคูกัน ในบริเวณพื้นที่ลุมน้ําแมวงก และลุมน้ําสาขาแมน้ําสะแกกรังตอนลางสวนที่ 1 เปนบริเวณที่ยังคงมีศักยภาพใน
การพัฒนาแหลงเก็บน้ําขนาดใหญ ซึ่งสามารถเปนแหลงน้ําตนทุนใหกับลุมน้ําสาขาแมวงก ลุมน้ําสาขา แมน้ําสะแกกรัง
ตอนลางสวนที่ 1 และลุมน้ําสาขาแมน้ําสะแกกรังตอนลางสวนที่ 3 จึงควรพัฒนาแหลงเก็บกักน้ําที่มีความจุมากพอเพื่อ
ชวยดานการบรรเทาภัยแลง อุทกภัย และอุปโภคบริโภค ซึ่งจะชวยใหพัฒนาระบบชลประทานบริเวณพื้นที่ริมลําน้ําแม
วงก-แควตากแดดไดประมาณ 200,000 ไร อยางไรก็ตาม ยังคงมีพื้นที่เกษตรน้ําฝนอีกมากที่อยูหางไกลจากแหลงน้ํา
ธรรมชาติ การพัฒนาแหลงเก็บกักน้ําเพื่อสรางความมั่นคงของน้ําเพื่อการผลิตจึงตองพัฒนาในรูปแบบของแหลงน้ําขนาด
เล็กกระจายไปตามแปลงเพาะปลูกของเกษตรกร ซึ่งอาจเปนแหลงน้ําผิวดินขนาดเล็ก สระเก็บน้ําขนาดเล็กในไรนา หรือ
แหลงน้ําบาดาลเพื่อการเกษตรในบริเวณที่มีศักยภาพไดแกบริเวณตําบลบอยาง อําเภอสวางอารมณ (ลุมน้ําสาขาคลอง
โพธิ์) และพื้นที่สวนใหญของลุมน้ําสาขาแมน้ําสะแกกรังตอนลางสวนที่ 3 การพัฒนาในรูปแบบของแหลงน้ําขนาดเล็ก
ดังกลาวจําเปนที่เกษตรกรผูใชน้ําตองเสียสละที่ดินบางสวนสําหรับเก็บกักน้ํา ซึ่งในการประชุมกลุมยอยครั้งที่ 2 และ 3
ไดมีการนําเสนอใหเกษตรกรรับทราบและยอมรับแนวทางดังกลาวแลว
จากที่กลาวมาขางตน การพัฒนาแหลงเก็บกักน้ําเพื่อสรางความมั่นคงของน้ําเพื่อการผลิตของพื้นที่ลุมน้ํา
สะแกกรัง จึงตองประกอบดวยแผนงานหลายแนวทางดังนี้
(1) พัฒนาแหลงเก็บกักน้ําที่มีความจุมากพอทั้งดานการบรรเทาอุทกภัย ภัยแลง และอุปโภคบริโภค ใน
พื้นที่ที่มีศักยภาพ และพัฒนาระบบชลประทานริมลําน้ําสายหลัก
หนวยงานดําเนินการ กรมชลประทาน
เปาหมาย
- พัฒนาอาคารควบคุมและเก็บกักในลําน้ําแมวงก มีศักยภาพการพัฒนาในลุมน้ําสาขาแมน้ํา
สะแกกรังตอนลางสวนที่ 1 ไมนอยกวา 15 ลานลูกบาศกเมตร ดําเนินการในชวงปงบประมาณ 2565-2568
- พัฒนาแหลงเก็บกักน้ําทาธรรมชาติใหมีความจุไมนอยกวา 258 ลานลูกบาศกเมตร มีศักยภาพ
การพัฒนาในลุมน้ําสาขาแมวงกดําเนินการในชวงปงบประมาณ 2569-2573
- พัฒ นาระบบชลประทานบริ เวณพื้น ที่ริ มลํ า น้ํา แม วงก -แควตากแดด ในเขตอํา เภอแม วงก
อําเภอลาดยาว ศักยภาพการพัฒนาประมาณ 200,000 ไร ดําเนินการในชวงปงบประมาณ 2569-2573 หลังจากอาคาร
ควบคุมและเก็บกักในลําน้ําแมวงกแลวเสร็จ
- เนื่องจากเปนการพัฒนาโครงการแหลงน้ําขนาดใหญ จึงตองดําเนินการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบหลังการกอสรางตลอดระยะเวลาดําเนินงาน
(2) พัฒนาแหลงน้ําขนาดเล็กในบริเวณที่หางจากแหลงน้ําธรรมชาติ เพื่อชวยกระจายน้ํา
พิจารณาการเก็บกักปริมาณน้ําตนทุนทั้งจากน้ําทา น้ําใตดิน และน้ําฝน ใหเพียงพอกับความตองการ
ของพื้นที่ที่ระบบชลประทานขนาดใหญและกลางสงน้ําไมถึง
หนวยงานดําเนินการ กรมพัฒนาที่ดิน กรมทรัพยากรน้ํา และกรมทรัพยากรน้ําบาดาล

โครงการศึกษาประเมินสิง่ แวดลอมระดับยุทธศาสตร
พื้นที่ลุมน้ําสะแกกรัง
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เปาหมาย
แหลงน้ําผิวดิน : พัฒนาในรูปแบบโครงการชลประทานขนาดเล็ก การอนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา สระเก็บ
น้ําฝนขนาดเล็กในไรนา ซึ่งจะทําการพัฒนาโดยหนวยงานที่เกี่ยวตางๆ กระจายไปตามแปลงเพาะปลูกของเกษตรกรผูใช
น้ําโดยกําหนดปริมาณน้ําที่ตองจัดหาไวดังนี้
- ลุมน้ําสาขาแมวงก ปริมาณน้ําที่ตองจัดหาในรูปของแหลงน้ําผิวดินรวม 105 ลานลูกบาศกเมตร
- ลุมน้ําสาขาแมน้ําสะแกกรังตอนลางสวนที่ 1 ปริมาณน้ําที่ตองจัดหาในรูปของแหลงน้ําผิวดิน
รวม 323 ลานลูกบาศกเมตร
- ลุมน้ําสาขาคลองโพธิ์ ปริมาณน้ําที่ตองจัดหาในรูปของแหลงน้ําผิวดินรวม 374 ลานลูกบาศกเมตร
- ลุ ม น้ํ า สาขาห ว ยทั บ เสลา ปริ ม าณน้ํ า ที่ ต อ งจั ด หาในรู ป ของแหล ง น้ํ า ผิ ว ดิ น รวม 74
ลานลูกบาศกเมตร
- ลุมน้ําสาขาแมน้ําสะแกกรังตอนลางสวนที่ 2 ปริมาณน้ําที่ตองจัดหาในรูปของแหลงน้ําผิวดิน
รวม 55.5 ลานลูกบาศกเมตร
- ลุมน้ําสาขาแมน้ําสะแกกรังตอนลางสวนที่ 3 ปริมาณน้ําที่ตองจัดหาในรูปของแหลงน้ําผิวดิน
รวม 215 ลานลูกบาศกเมตร
แหลงน้ําใตดิน หรือแหลงน้ําบาดาลเพื่อการเกษตร : พัฒนาในบริเวณพื้นที่ที่มีศักยภาพโดยอัตรา
การใหน้ําไมควรต่ํากวา 10 ลูกบาศกเมตร/ชั่วโมง/บอ ทําการพัฒนาในลักษณะระบบสูบน้ําดวยแสงอาทิตยเพื่อเปนการ
ลดคาใชจายของเกษตรกร และตรวจสอบยืนยันปริมาณน้ําและคุณสมบัติของน้ําใตดินกอนทําการพัฒนา โดยกําหนด
พื้นที่และปริมาณน้ําที่ตองจัดหาไวดังนี้
- ลุมน้ําสาขาคลองโพธิ์ พื้นที่ที่มีศักยภาพพัฒนาไดแกบริเวณตําบลบอยาง อําเภอสวางอารมณ
ประมาณ 50,000 ไร ปริมาณน้ําที่ตองจัดหาในรูปของแหลงน้ําใตดินรวม 45 ลานลูกบาศกเมตร
- ลุมน้ําสาขาแมน้ําสะแกกรังตอนลางสวนที่ 3 พื้นที่ที่มีศักยภาพพัฒนาไดแกบริเวณอําเภอ
พยุหะคีรี อําเภอโกรกพระ อําเภอเมืองอุทัยธานี อําเภอหนองขาหยาง ประมาณ 112,000 ไร ปริมาณน้ําที่ตองจัดหาใน
รูปของแหลงน้ําใตดิน รวม 115 ลานลูกบาศกเมตร
(3) เพิ่มการเก็บกักในลําน้ําและแหลงน้ําธรรมชาติ
พิจารณาการเก็บกักปริมาณน้ําตนทุนที่เปนน้ําทาในลําน้ําสายหลักเพิ่มเติมจากการ การพัฒนาแหลง
น้ําขนาดใหญและขนาดเล็ก โดยหลีกเลี่ยงการเก็บกักในลําน้ําชวงที่มีปริมาณตะกอนสูง เนื่องจากปญหาการชะลาง
พังทลายของดินในลุมน้ํา
หนวยงานดําเนินการ กรมชลประทาน และกรมทรัพยากรน้ํา
เปาหมาย
- ลุมน้ําสาขาแมวงก เก็บกักในลําน้ําแมวงกในเขตตําบลเขาชนกัน ปริมาณเก็บกักประมาณ
0.300 ลานลูกบาศกเมตร
- ลุมน้ําสาขาแมน้ําสะแกกรังตอนลางสวนที่ 1 เก็บกักในลําน้ําแมวงกในเขตตําบลศาลเจาไกตอ
ถึงตําบลลาดยาว ปริมาณเก็บกักประมาณ 0.500 ลานลูกบาศกเมตร
- ลุมน้ําสาขาแมน้ําสะแกกรังตอนลางสวนที่ 3 เก็บกักในคลองทับเสลา แมน้ําสะแกกรัง ปริมาณ
เก็บกักประมาณ 3.55 ลานลูกบาศกเมตร
โครงการศึกษาประเมินสิง่ แวดลอมระดับยุทธศาสตร
พื้นที่ลุมน้ําสะแกกรัง
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(4) อาคารควบคุมน้ําในแมน้ําสะแกกรังบริเวณปลายน้ํา เพื่อเก็บกักและรักษาระดับน้ําในฤดูแลง
แมน้ําสะแกกกรัง ในชวงฤดูแลงประมาณเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนพฤษภาคม มีอัตราการไหลในลํา
น้ํานอยเนื่องจากการใชน้ําของพื้นที่ตอนบน และขาดแหลงเก็บกักน้ําในพื้นที่ตนน้ํา ระดับน้ําในแมน้ําสะแกกรังจะขึ้นอยู
กับระดับน้ําเหนือเขื่อนเจาพระยา ในกรณีที่ระดับน้ําเหนือเขื่อนเจาพระยาอยูที่ +15.50 ม.รทก. ถึง +16.00 ม.รทก.
ระดับน้ําในแมน้ําสะแกกรังจะอยูที่ระดับประมาณ +15.60 ม.รทก. ถึง +16.10 ม.รทก. และไมมีปญหากับการใชน้ําจาก
แมน้ําสะแกกรังในฤดูแลง อยางไรก็ตามในฤดูแลงโดยสวนใหญระดับน้ําเหนือเขื่อนเจาพระยาอยูต่ํากวา +13.50 ม.รทก.
ทําใหสภาพน้ําในแมน้ําสะแกกรังในชวงผานตัวเมืองอุทัยธานีมีระดับต่ําเปนน้ํานิ่ง เมื่อราษฎรที่ปลูกบานเรือนอาศัยอยูทั้ง
2 ฝง และที่อาศัยอยูในแพ ทิ้งของเสียและสิ่งปฏิกูลลงสูแมน้ําสะแกกรัง จึงเกิดการสะสมและไมมีปริมาณน้ํามาเจือจาง
ทําใหน้ํามีสภาพเนาเสีย สงผลตอการใชน้ําในแมน้ําสะแกกรังเปนแหลงน้ําดิบมาใชทําน้ําประปาซึ่งตองเสียคาใชจายใน
การบําบัดสูง รวมถึงสงผลตอชุมชนริมน้ําและแพปลาในบริเวณปลายน้ํา การมีอาคารควบคุมน้ําในแมน้ําสะแกกรัง
บริเวณปลายน้ํา จะชวยในการเก็บกักและรักษาระดับน้ําในแมน้ําสะแกกรังในฤดูแลง ดังนั้นจึงควรพิจารณาอาคาร
ควบคุมน้ําบริเวณใกลจุดบรรจบแมน้ําสะแกกรัง-แมน้ําเจาพระยา เพื่อเพิ่มน้ําตนทุนใหกับพื้นที่ลุมน้ําสาขาแมน้ําสะแก
กรังตอนลางสวนที่ 3 โดยใหมีการพิจารณาความเหมาะสมและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น กอนการตัดสินใจดําเนินการ
กอสรางโครงการ
หนวยงานดําเนินการ กรมชลประทาน
เปาหมาย
- ศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดลอมปตร.ปากแมน้ําสะแกกรัง
- สํารวจออกแบบ ชดเชยทรัพยสิน กอสราง ในกรณีท่ีพบวาโครงการมีความเหมาะสมในการ
ดําเนินการ
- ติดตามตรวจสอบผลกระทบหลังการกอสราง
(5) การบริหารจัดการน้ํารวมกับแมน้ําเจาพระยา
นอกจากการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ําภายในลุมน้ําสะแกกรังเองใหมากขึ้นแลว จําเปนตอง
พิจารณาหาน้ําจากแหลงน้ําอื่นที่มีศักยภาพมาชวยเสริม เพื่อบรรเทาปญหาการขาดแคลนน้ําและสรางความมั่นคงของ
น้ําภาคการผลิต ปจจุบันกรมชลประทานไดทําการปรับปรุงเพิ่มความจุเก็บกักน้ําของแกมลิงเขื่อนวังรมเกลา จังหวัด
อุทัยธานี แลวเสร็จ คิดเปนความจุใชการ 24.61 ลานลูกบาศกเมตร และกอสรางสถานีสูบน้ําบานจักษาเพื่อสูบน้ําจาก
แมน้ําสะแกกรังในชวงที่ระดับน้ําเจาพระยาขึ้นสูงตอเนื่องมาถึงจุดสูบน้ํา ไปเติมแกมลิงเขื่อนวังรมเกลา (โครงการสูบน้ํา
จากแมน้ําเจาพระยา-เขื่อนวังรมเกลา จังหวัดอุทัยธานี) ดังนั้นจึงพิจารณาใชประโยชนจากโครงการดังกลาว ในการเพิ่ม
น้ําตนทุนใหกับพื้นที่ลุมน้ําสาขาแมน้ําสะแกกรังตอนลางสวนที่ 3
หนวยงานดําเนินการ กรมชลประทาน
เปาหมาย
- ปรับปรุงการดําเนินงานสถานีสูบน้ําบานจักษา ใหสูบน้ําไปเติมแกมลิงเขื่อนวังรมเกลาไดไม
นอยกวา 41.35 ลานลูกบาศกเมตร

โครงการศึกษาประเมินสิง่ แวดลอมระดับยุทธศาสตร
พื้นที่ลุมน้ําสะแกกรัง
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3) แผนบริหารจัดการดานการจัดการน้ําทวมและอุทกภัย
ปญหาอุทกภัยภายในลุมน้ํา สะแกกรังเกิดขึ้นเปนประจําในชวงฤดูฝนระหวางเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม
ลักษณะอุทกภัยที่เกิดขึ้นแบงเปน 2 ลักษณะ แบบแรกเปนน้ําทวมระยะสั้นประมาณ 1-3 วัน เกิดในพื้นที่ลุมน้ําสาขา
แมน้ําสะแกกรังตอนลางสวนที่ 1 พื้นที่ลุมน้ําสาขาหวยทับเสลา และพื้นที่ลุมน้ําคลองโพธิ์ สวนใหญเปนน้ําลนตลิ่ง และ
เขาทวมขังในพื้นที่ลุม สาเหตุเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ปาตนน้ําเปนพื้นที่เกษตร ประกอบกับเนื้อดินมีอัตรา
การชะลางพังทลายสูง เกิดการตกตะกอนในลําน้ําธรรมชาติ มีสิ่งกีดขวางทางน้ํา(ฝายชั่วคราวของเกษตรกร) ทําใหการ
ระบายน้ําลดลงเกิดเปนน้ําลนตลิ่ง นอกจากนั้นยังขาดแหลงเก็บน้ําธรรมชาติในพื้นที่ลุมน้ําแมวงกที่จะชวยลดปริมาณน้ํา
หลากที่ไหลมายังพื้นที่ลุมน้ําสาขาแมน้ําสะแกกรังตอนลางสวนที่ 1 แบบที่สองเปนน้ําทวมขังระยะประมาณ 7-30 วัน
พื้นที่ที่ประสบปญหาน้ําหลากทวมเปนประจํา เปนพื้นที่ลุมน้ําสาขาแมน้ําสะแกกรังตอนลางสวนที่ 3 ซึ่งเปนที่ลุมต่ํา เปน
จุดรวมของลําน้ําสาขาตางๆ ไดรับอิทธิพลของระดับน้ําจากแมน้ําเจาพระยาเปนหลัก (รูปที่ 3.4.2-1) ทําใหมีความเสี่ยง
ตอการเกิดอุทกภัยทุก 2-5 ป ทั้งนี้ผลการศึกษาในโครงการพื้นที่เปาหมายและแนวทางแกไขปญหาแบบบูรณาการ
(Area-base Approach) ของสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ พบวามีพื้นที่เสี่ยงภัยน้ําทวมประมาณ 124,200 ไร อยูใน
เขตจังหวัดนครสวรรค และจังหวัดอุทัยธานี จากการทบทวนขอมูลน้ําทวมพบวา พื้นที่ที่ประสบปญหาน้ําหลากทวมเปน
ประจํา ไดแก
(1) จังหวัดนครสวรรค ตําบลลาดยาว ตําบลศาลเจาไกตอ ตําบลวังมา ตําบลวังเมือง ตําบลสรอยละคร
ตําบลหนองยาว ตําบลมาบแก ตําบลหวยน้ําหอม อําเภอลาดยาว และตําบลวังซาน อําเภอแมวงก เกิดจากน้ําหลากจาก
พื้นที่ตอนบน บริเวณลุมน้ําสาขาแมวงก เมื่อเกิดฝนตกหนักก็จะทําใหเกิดน้ําปาไหลหลากและน้ําทวมขัง ทําความเสียหาย
แกพื้นที่ตางๆ อยางไรก็ดีสภาพภูมิประเทศบริเวณดังกลาวมีความลาดเททําใหเกิดน้ําทวมเปนระยะเวลาสั้นๆ
(2) จังหวัดอุทัยธานี
- พื้นที่ตําบลทุงใหญ และตําบลหนองไผแบน อําเภอเมืองอุทัยธานี มีสภาพภูมิประเทศเปนแอง
กระทะ ไดรับอิทธิพลของน้ําจากแมน้ําเจาพระยา รวมกับปริมาณน้ําที่ไหลหลากมาจากทางภาคเหนือและน้ําแมวงก
ความสามารถในการระบายน้ําของลําน้ํามีจํากัด เนื่องจากการบุกรุกในพื้นที่ชุมชน การตื้นเขิน เนื่องจากการตกตะกอน
ในลําน้ํา โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่หนาฝายที่ไมไดมีการขุดลอก
- พื้นที่อําเภอสวางอารมณ อําเภอทัพทัน เปนจุดรวมของสายน้ํา มีสิ่งกีดขวางทางน้ํา การบุกรุก
ในพื้นที่ชุมชน และการตื้นเขินเนื่องจากการตกตะกอนในลําน้ํา ปริมาณน้ําที่ไหลหลากจากน้ําแมวงกมาตามแมน้ําตาก
แดดรวมกับปริมาณน้ําในคลองโพธิ์เกิดเปนน้ําหลาก อยางไรก็ดีสภาพภูมิประเทศบริเวณดังกลาวมีความลาดเททําใหเกิด
น้ําทวมเปนระยะเวลาสั้นๆ
- พื้นที่อําเภอลานสัก อําเภอหนองฉาง และอําเภอหนองขาหยาง มีนํา้ ไหลหลากจากทิศตะวันตก
จากปาตนน้ํามาตามหวยทับเสลา บริเวณลําน้ําดานทายน้ําของเขื่อนทับเสลาสภาพดินมีการกัดเซาะสูงทําใหเกิดการตื้น
เขิน เนื่องจากการตกตะกอนในลําน้ํา จึงเกิดน้ําลนตลิ่ง
แผนบริหารจัดการดานการจัดการน้ําทวมและอุทกภัย จึงพิจารณาใหสอดคลองกับลักษณะอุทกภัยที่
เกิดขึ้นในแตละพื้นที่ ดังนี้
1. ในพื้นที่ลุมน้ําสาขาแมน้ําสะแกกรังตอนลางสวนที่ 1 พื้นที่ลุมน้ําสาขาหวยทับเสลา และพื้นที่ลุมน้ํา
คลองโพธิ์ ที่สวนใหญเปนน้ําลนตลิ่งและเขาทวมขังในพื้นที่ลุม ควรทําการปรับปรุงสิ่งกีดขวางลําน้ํา การขุดลอก การ
ปองกันการกัดเซาะตลิ่ง ใหมีอัตราการระบายน้ําไดไมนอยกวารอบปการเกิดซ้ํา 10 ป
โครงการศึกษาประเมินสิง่ แวดลอมระดับยุทธศาสตร
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2. พื้นที่ลุมน้ําสาขาแมน้ําสะแกกรังตอนลางสวนที่ 3 ซึ่งเปนจุดรวมของลําน้ําสาขาตางๆ แผนบริหารจัดการ
ดานการจัดการน้ําทวมและอุทกภัย ควรเสริมดวยมาตรการลดปริมาณน้ําหลากจากพื้นที่ลุมน้ําตอนบนที่ไหลมาตามน้ํา
แมวงกซึ่งในปจจุบันลุมน้ําสาขาแมวงกยังไมมีอางเก็บน้ําทําหนาที่บริหารจัดการน้ําในฤดูน้ําหลาก จึงพิจารณาทางผันน้ํา
เพื่อชวยระบายน้ําจากลําน้ําสายหลักเพื่อปองกันพื้นที่เศรษฐกิจบริเวณเมืองอุทัยธานี อยางไรก็ตาม พื้นที่ลุมน้ําสาขา
แมน้ําสะแกกรังตอนลางสวนที่ 3 เปนพื้นที่ปลายน้ําที่ไดรับอิทธิพลจากระดับน้ําในแมน้ําเจาพระยา การกําหนดมาตรการ
บรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ลุมน้ํา สะแกกรังตอนลางไมสามารถพิจารณาไดโดยอิสระ จํา เปนตองพิจารณาควบคูไปกั บ
มาตรการการบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ลุมน้ําเจาพระยาในคราวเดียวกัน จึงตองศึกษาพิจารณาความเหมาะสมกอนดําเนินการ
แผนบริหารจัดการน้ําทวมและอุทกภัยที่ดําเนินการในพื้นที่ลุมน้ําสะแกกรัง ประกอบดวย
(1) การปรับปรุงสิ่งกีดขวางลําน้ํา การขุดลอก การปองกันการกัดเซาะตลิ่งแควตากแดด ทับเสลา สะแกกรัง
เพิ่มการระบายน้ํา
หนวยงานดําเนินการ กรมชลประทาน และกรมเจาทา
เปาหมาย
- ลุ ม น้ํ า สาขาแม ว งก ขุ ด ลอกพร อมป องกั น การกั ด เซาะตลิ่ ง น้ํ า แม ว งก ในเขตตํ า บลแม เล ย
ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร ใหสามารถระบายน้ําหลากไดไมนอยกวารอบปการเกิดซ้ํา 10 ป หรือมีอัตราการระบาย
น้ําไมนอยกวา 215 ลูกบาศกเมตร/วินาที
- ลุมน้ําสาขาแมน้ําสะแกกรังตอนลางสวนที่ 1 ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ําของฝาย
ปจจุบัน จํานวน 14 แหง ในน้ําแมวงก-คลองวังมา ลดการกีดขวางทางน้ํา
- ลุมน้ําสาขาแมน้ําสะแกกรังตอนลางสวนที่ 1 ขุดลอกน้ําแมวงก-คลองวังมา ระยะทางประมาณ
70 กิโลเมตร ใหสามารถระบายน้ําหลากไดไมนอยกวารอบปการเกิดซ้ํา 10 ป หรือมีอัตราการระบายน้ําไมนอยกวา 390
ลูกบาศกเมตร/วินาที
- ลุมน้ําสาขาคลองโพธิ์ ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ําของฝายปจจุบัน จํานวน 17
แหง ในคลองโพธิ์ ลดการกีดขวางทางน้ํา
- ลุมน้ํ าสาขาคลองโพธิ์ ขุ ดลอกพร อมปองกั นการกัดเซาะตลิ่ งคลองโพธิ์ ระยะทางประมาณ 60
กิ โ ลเมตร ให สามารถระบายน้ํ าหลากได ไม น อยกว ารอบป การเกิ ดซ้ํ า 10 ป หรือมี อัตราการระบายน้ํ าไม น อยกว า 240
ลูกบาศกเมตร/วินาที
- ลุมน้ําสาขาหวยทับเสลา ขุดลอกหวยทับเสลา ระยะทางประมาณ 45 กิโลเมตร ใหสามารถ
ระบายน้ําหลากไดไมนอยกวารอบปการเกิดซ้ํา 10 ป หรือมีอัตราการระบายน้ําไมนอยกวา 192 ลูกบาศกเมตร/วินาที
- ลุมน้ําสาขาแมน้ําสะแกกรังตอนลางสวนที่ 3 ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ําของฝาย
ปจจุบัน จํานวน 6 แหง ในแควตากแดด ลดการกีดขวางทางน้ํา
- ลุมน้ําสาขาแมน้ําสะแกกรังตอนลางสวนที่ 3 ขุดลอกแควตากแดด-แมน้ําสะแกกรัง ระยะทาง
ประมาณ 45 กิโลเมตร ใหสามารถระบายน้ําหลากไดไมนอยกวารอบปการเกิดซ้ํา 10 ป หรือมีอัตราการระบายน้ําไม
นอยกวา 946 ลูกบาศกเมตร/วินาที
(2) สรางทางผันน้ําเพื่อชวยระบายน้ําจากลําน้ําสายหลักเพื่อปองกันพื้นที่เศรษฐกิจ
พิจารณาทางผันน้ําเพื่อชวยระบายน้ําจากลําน้ําสายหลักเพื่อปองกันพื้นที่เศรษฐกิจบริเวณเมือง
อุทัยธานี โดยพิจารณาใชคลองสงน้ํา 1ขวา ของโครงการเขื่อนวังรมเกลา เปนทางผันน้ําออกจากแมน้ําตากแดดในเขต
อําเภอทัพทัน โดยพิจารณาเปรียบเทียบความเหมาะสมของการดําเนินการ 2 ทางเลือก (รูปที่ 3.4.2-2)
โครงการศึกษาประเมินสิง่ แวดลอมระดับยุทธศาสตร
พื้นที่ลุมน้ําสะแกกรัง
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รูปที่ 3.4.2-2 ทางผันน้ําเพื่อชวยระบายน้ําจากลําน้ําสายหลัก
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บทที่ 3 การกําหนด และการประเมินทางเลือกของการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําสะแกกรัง

ทางเลือกที่ 1 : คลองสงน้ํา 1ขวา-แควตากแดด-คลองพะแวง-คลองทาโพธิ์-แมน้ําสะแกกรัง
ทางเลือกที่ 2 : คลองสงน้ํา 1ขวา-คลองใหญ-คลองยาง-แมน้ําสะแกกรัง
หนวยงานดําเนินการ กรมชลประทาน
เปาหมาย
- ศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดลอม คลองผันน้ําเลี่ยงเมืองอุทัยธานีและอาคาร
บังคับน้ํา
-

สํารวจออกแบบ ชดเชยทรัพยสิน กอสราง ของทางเลือกที่ไดรับการคัดเลือก
ติดตามตรวจสอบผลกระทบหลังการกอสราง

4) แผนบริหารจัดการดานการจัดการคุณภาพน้ํา และอนุรักษทรัพยากรน้ํา
คุณภาพน้ําผิวดินปจจุบัน สวนใหญมีคุณภาพน้ําจัดอยูในแหลงน้ําผิวดินประเภทที่ 4 และประเภทที่ 5
โดยเฉพาะบริเวณชวงกลางน้ําและทายน้ําแมน้ําสะแกกรัง อยางไรก็ตาม ปจจุบันดัชนีคุณภาพน้ําสวนใหญยังคงมีคาอยู
ในเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและเพื่อการชลประทาน หากแตในสภาพอนาคตอาจมีคุณภาพ
น้ําผิวดินที่แยลงเนื่องจากการพัฒนาการเกษตร การขยายตัวของเขตชุมชนเมืองรวมทั้งไมมีการบําบัดน้ําเสียกอนระบาย
ลงแมน้ํา ประกอบกับขาดแหลงเก็บกักน้ําในพื้นที่ตอนบนเพื่อระบายน้ํามาเจือจางและผลักดันน้ําเสีย แผนบริหารจัดการ
ดานการจัดการคุณภาพน้ํา และอนุรักษทรัพยากรน้ํา จึงพิจารณาแนวทางการลดการระบายมลพิษจากแหลงกําเนิดลงสู
แหลงน้ํา และเพิ่มประสิทธิภาพการบําบัดใหมีคุณภาพน้ําเหมาะตอการนําไปใชประโยชน โดยเนนที่ชุมชนเมืองใกลแหลง
น้ําเปนหลัก ประกอบดวย
(1) ควบคุมน้ําเสียจากชุมชน และพื้นที่เกษตร
หนวยงานดําเนินการ กรมควบคุมมลพิษ และองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.)
เปาหมาย
- ปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลเมืองอุทัยธานี
- กอสรางระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนเมืองลาดยาว
- สงเสริมการติดตั้งระบบบําบัดน้ําเสีย สําหรับบานเรือนและชุมชนที่อยูริมน้ํา
- สงเสริม ใหเกษตรกรควบคุมการใชส ารเคมี กําจัดศัต รูพืชให ถูกตองและเหมาะสมตามหลั ก
วิชาการเพื่อลดการปนเปอนลงสูแหลงน้ําธรรมชาติ สําหรับมาตรการนี้จะถูกรวมอยูในแผนบริหารจัดการดานการพัฒนา
ศักยภาพการผลิตสินคาเกษตร
(2) การจัดการโรงงานแปรรูปสินคาเกษตร การจัดการของเสียอุตสาหกรรม
หนวยงานดําเนินการ กรมควบคุมมลพิษ และองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.)
เปาหมาย
- สงเสริมใหผูประกอบการอุตสาหกรรมมีนโยบายในการลดการใชน้ําและลดการเกิดน้ําเสีย
รวมทั้งนําน้ําที่ผานกระบวนการบําบัดปรับสภาพแลว จนมีคุณภาพน้ําเหมาะสมนําไปใชประโยชนในพื้นที่การเกษตร
- หนวยงานทองถิ่นรวมถึงชุมชน ควรมีการติดตามตรวจสอบกํากับดูแล ใหแหลงกําเนิดมลพิษ
ตองมีการบําบัดของเสียและระบายน้ําทิ้งเปนไปตามมาตรฐานกําหนด

โครงการศึกษาประเมินสิง่ แวดลอมระดับยุทธศาสตร
พื้นที่ลุมน้ําสะแกกรัง
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บทที่ 3 การกําหนด และการประเมินทางเลือกของการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําสะแกกรัง

5) แผนบริหารจัดการดานการอนุรักษฟนฟูสภาพปาตนน้ําที่เสื่อมโทรม และปองกันการพังทลายของดิน
ประกอบดวย
(1) อนุรักษฟนฟูตนน้ํา สรางฝายชะลอน้ําในลําน้ําสาขาที่ตนน้ํา
การอนุรักษฟนฟูพื้นที่ตนน้ําใหความสําคัญกับพื้นที่ที่ยังมีสภาพเปนปาไมในเขตพื้นที่อนุรักษไดแก
พื้นที่อุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา ปาเพื่อการอนุรักษ (โซน C) เนื่องจากเปนพื้นที่ที่มีหนวยงานที่รับผิดชอบ
ดูแลพื้นที่โดยตรง รูปแบบการดําเนินการยึดตามแนวทางของสํานักอนุรักษและจัดการตนน้ํา กรมอุทยานแหงชาติ สัตว
ปาและพันธุพืช โดยใหมีการดําเนินการอยางตอเนื่องตลอดระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร นอกจากนั้นควรสงเสริมให
ชุมชน มีสวนรวมในการอนุรักษและฟนฟูพื้นที่ปาตนน้ํา เพื่อใหราษฎรเห็นความสําคัญ วิธีการอยูรวมและใชประโยชน
จากปาไมโดยไมบุกรุกทําลาย
หนวยงานดําเนินการ กรมปาไม และกรมอุทยานฯ
เปาหมาย
พื้นที่ปาเพื่อ
การอนุรักษ
(Zone C)
(ตร.กม.)

แมวงก

718.28

คลองโพธิ์ หวยทับเสลา สะแกกรังตอนลาง
สวนที่ 1
238.17

488.39

45.95

สะแกกรังตอนลาง
สวนที่ 2

สะแกกรังตอนลาง
สวนที่ 3

รวม

0.40

5.84

1,497.03

(2) แผนปรับปรุงฟนฟูคุณสมบัติดินในลุมน้ํา
ปจจุบันพื้นที่ลุมน้ําสะแกกรังมีศักยภาพของดินที่เหมาะสมในการเพาะปลูก 1.23 ลานไร ในขณะที่
เกษตรกรมีการใชที่ดินทําการเกษตรประมาณ 1.81 ลานไร การใชพื้นที่เกษตรไมเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และชนิดพืชขาด
มาตรการอนุรักษดิ นและน้ําทําใหเกิด การเสื่ อมโทรมที่ ดิน เกษตรกรขาดองค ความรูด า นการพั ฒนานวัต กรรมและ
เทคโนโลยีทางการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสรางมูลคาเพิ่ม การเกษตรที่ขาดการจัดการที่ถูกตอง
เหมาะสม การใชประโยชนที่ดินผิดประเภทไมสอดคลองกับสมรรถนะของดิน เปนเหตุใหคุณภาพและสมรรถนะของดิน
เสื่อมโทรมลง ผลผลิตตอไรต่ํา การทําการเกษตรจึงจําเปนตองเพิ่มปจจัยการผลิตที่สูงขึ้น ประกอบกับพื้นที่บริเวณริมน้ํา
สวนใหญเปนชุดดินที่มีการกัดเซาะสูง ตัวอยางเชน ชุดดินบริเวณริมน้ําหวยทับเสลาจัดอยูในกลุมชุดดินที่ 40, 56 สภาพ
ดินเปนดินรวนเนื้อหยาบปนทรายมีการกัดเซาะสูง ลําน้ําจึงเกิดการตื้นเขินเนื่องจากการตกตะกอนในลําน้ํา ทําให
ความสามารถในการระบายน้ําต่ํา จึงจําเปนตองสงเสริมการปรับปรุงดินในพื้นที่ที่ไมมีความเหมาะสมเพื่อเพิ่มผลผลิตให
สูงขึ้น โดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทานในพื้นที่ลุมน้ําสาขาแมวงก และลุมน้ําสาขาแมน้ําสะแกกรังตอนลางสวนที่ 1
โดยมอบหมายใหกรมพัฒนาที่ดิน เปนผูรับผิดชอบการดําเนินการในสวนนี้
หนวยงานดําเนินการ กรมพัฒนาที่ดิน
เปาหมาย
พื้นที่
เกษตรกรรม
(ไร)

แมวงก

คลองโพธิ์

165,489

539,180

หวยทับเสลา สะแกกรังตอนลาง
สวนที่ 1
97,690
489,981

โครงการศึกษาประเมินสิง่ แวดลอมระดับยุทธศาสตร
พื้นที่ลุมน้ําสะแกกรัง

3-25

สะแกกรังตอนลาง
สวนที่ 2
89,275

สะแกกรังตอนลาง
รวม
สวนที่ 3
429,800
1,811,415

รายงานฉบับสมบูรณ
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บทที่ 3 การกําหนด และการประเมินทางเลือกของการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําสะแกกรัง

6) แผนดานการบริหารจัดการ ประกอบดวย
(1) จัดโซนนิ่งพื้นที่เกษตร ควบคุมการใชประโยชนที่ดินรวมกับการบริหารจัดการน้ํา
การจัดโซนนิ่งพื้นที่เกษตรกรรม มีวัตถุประสงคเพื่อควบคุม พื้นที่เพาะปลูกของพืชเศรษฐกิจหลัก 5
ชนิด ใหสอดคลองกับศักยภาพของพื้นที่ ซึ่งจะชวยใหจํานวนผลผลิตทางการเกษตรของพืชเศรษฐกิจแตละชนิดอยูใน
ปริมาณที่เหมาะสมกับตลาดรองรับผลผลิต เปนการปองกันผลผลิตลนตลาด รวมถึงเปนการควบคุมปริมาณการใชน้ํา
เพาะปลูกไมใหเกินกวาแผนบริหารจัดการดานการสรางความมั่นคงของน้ําภาคการผลิตที่วางไว ทั้งนี้จะตองดําเนินการ
ควบคูกับการวางแผนบริหารจัดการน้ํา ทั้งในสวนของการจัดการน้ําในเขตพื้นที่ชลประทาน ซึ่งเปนการบริหารจัดการ
รวมกันระหวางหนวยงานรัฐและเกษตรกรผูใชประโยชนในเขตพื้นที่ชลประทาน และในสวนของการบริหารจัดการน้ํา
นอกเขตพื้นที่ชลประทานของเกษตรกรแตละราย ขนาดพื้นที่เพาะปลูกของพืชเศรษฐกิจหลัก 5 ชนิดมีดังนี้
พื้นที่เกษตรกรรม
(ไร)
นาขาว
ขาวโพด
มันสําปะหลัง
ยางพารา
ออย
อื่นๆ
รวมพื้นที่

แมวงก
9,202
18,750
92,341
4,934
29,659
10,603
165,489

คลองโพธิ์ หวยทับเสลา สะแกกรังตอนลาง สะแกกรังตอนลาง สะแกกรังตอนลาง
รวม
สวนที่ 1
สวนที่ 2
สวนที่ 3
156,630
9,031
228,392
24,717
386,671
814,643
72,701
15,234
23,354
10,038
5,179
145,256
127,455
36,015
141,898
21,493
3,601
422,803
5,356
1,993
4,378
979
99
17,739
156,406
27,072
65,762
25,980
16,020
320,899
20,632
8,345
26,197
6,068
18,230
90,075
539,180
97,690
489,981
89,275
429,800
1,811,415

หนวยงานดําเนินการ กรมชลประทาน และคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ
เปาหมาย
1. กําหนดเขตพื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจแตละชนิด
2. การบริหารจัดการน้ําในเขตพื้นที่ชลประทานหวยทับเสลา คลองโพธิ์ วังรมเกลา
3. การบริหารจัดการน้ํานอกเขตพื้นที่ชลประทาน
7) แผนดานการพัฒนาดานการทองเที่ยว ประกอบดวย
(1) ประชาสัมพันธและสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ เพื่อเสริมสรางภาคการทองเที่ยวของลุมน้ํา
สะแกกรังใหเปนที่รูจักแกนักทองเที่ยวหรือผูมาเยี่ยมเยือน โดยเฉพาะการเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติและ
แหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมวิถีชุมชนที่สําคัญภายในพื้นที่ลุมน้ํา เพื่อใหเกิดความเหมาะสมกับชวงเวลาการทองเที่ยว
รวมถึงเปนการสรางรายไดใหกับกลุมธุรกิจทองเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ลุมน้ําสะแกกรัง
หนวยงานดําเนินการ จังหวัด องคกรปกครองสวนทองถิ่น และกรมการทองเที่ยว
เปาหมาย
- จัดทํ าแผนดา นการทองเที่ ยวใหมีค วามเชื่อมโยงกัน ในแตละแหล งทองเที่ ยว กิจกรรมการ
ทองเที่ยว และเหมาะสมกับชวงเวลาในการมาทองเที่ยวสําหรับผูเยี่ยมเยือน
- ประชาสัมพันธดานการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงธรรมชาติและวิถีชุมชนของลุมน้ําสะแกกรังแก
นักทองเที่ยว เพื่อดึงดูดผูเยี่ยมเยือนใหมาทองเที่ยวในลุมน้ําสะแกกรัง
โครงการศึกษาประเมินสิง่ แวดลอมระดับยุทธศาสตร
พื้นที่ลุมน้ําสะแกกรัง
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- เตรียมความพรอมของกลุมอาชีพทองถิ่นที่มีเอกลักษณหรือเปนจุดเดนของลุมน้ําสะแกกรัง
เชน กลุมเลี้ยงปลาแรด กลุมผูขายสินคาสมุนไพร กลุมชางทํามีด เปนตน ในการเตรียมความพรอมในการใหบริการและ
จําหนายสินคาแกนักทองเที่ยว เพื่อยกระดับใหเปนแหลงทองเที่ยวของพื้นที่และเพิ่มรายไดใหกับกลุมอาชีพดังกลาว
(2) พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกรองรับการขยายตัวดานการทองเที่ยว
หนวยงานดําเนินการ จังหวัด องคกรปกครองสวนทองถิ่น และกรมการทองเที่ยว
เปาหมาย
- พัฒนาและจัดเตรียมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐาน รวมถึงระบบ
ความปลอดภัยใหมีความเพียงพอในการรองรับจํานวนนักทองเที่ยวที่เพิ่มมากเชน หองน้ําสาธารณะ ถนน โรงแรมที่พัก
รานอาหาร สัญญานโทรศัพทมือถือและระบบอินเตอรเนต เปนตน โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดเตรียมแผน
และประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
- จัดอบรมและการเตรียมความพรอมของกลุมผูประกอบธุรกิจโรงแรม รีสอรท บานพักโฮมสเตย
ใหดานการใหบริการแกผูมาเยี่ยมเยือน เชน การใหขอมูลแหลงทองเที่ยวในพื้นที่ การใหขอมูลแหลงจําหนายสินคามี
เอกลักษณหรือเปนจุดเดนของลุมน้ําสะแกกรัง เปนตน
8) แผนบริหารจัดการดานการพัฒนาศักยภาพการผลิตสินคาเกษตร
จากการศึกษาแนวทางการสงเสริมการเกษตรในลุมน้ําสะแกกรัง ไดคํานึงถึงปญหาภาคการผลิตในภาค
การเกษตร จากการที่พื้นที่เกษตรในลุมน้ํามีมากถึง 1.81 ลานไร ขณะที่พื้นที่ดินที่เหมาะกับการเพาะปลูกมีเพียง 1.23
ล า นไร การปลู ก พื ช บนพื้ นดิ นที่ ไม เหมาะสมเป นป จจั ยหนึ่ งที่ ทํ าให ผลผลิ ตที่ ได น อยลง ประชากรที่ ประกอบอาชี พ
เกษตรกรรมในลุมน้ําสวนใหญอาศัยอยูในพื้นที่เกษตรน้ําฝน และยังคงวิธีการผลิตดวยรูปแบบเดิม เผชิญกับปญหาปจจัย
การผลิตมีราคาสูง ราคาผลผลิตตกต่ํา ขาดแคลนน้ําเพื่อการเกษตร หนวยงานที่เกี่ยวของไดดําเนินแผนงานและโครงการ
ในหลายดานเพื่อชวยใหเกษตรกรมีชีวิตความเปนอยูที่ดีข้ึน แตยังไมสามารถแกไขปญหาใหหมดไปได จึงจําเปนตองมี
แนวทางหลายรูปแบบประกอบกัน ดังนี้
(1) มาตรการประกันราคาพืช ควบคุมราคาตนทุนเมล็ดพืช ปุย สงเสริมการตลาดสินคาเกษตร และ
ผลิตภัณฑชุมชน
หนวยงานดําเนินการ นโยบายรัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงพาณิชย
เปาหมาย
1. จั ด โซนนิ่ ง พื้ น ที่ เกษตรตามชนิ ด พื ช ที่ เหมาะสม ควบคู ไ ปกั บ การประกั น ราคาผลผลิ ต ทาง
การเกษตรเพื่อเปนแรงจูงใจใหเกษตรกรเปลี่ยนชนิดพืชที่ปลูก รวมทั้งหาตลาดรองรับอยางเพียงพอ
2. มุงเนนการสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรในลักษณะเกษตรนําการผลิต โดยการพัฒนาเจาหนาที่
และเกษตรกรใหเกิดการทํางานรวมกัน การสงเสริมใหเกษตรกรเรียนรูสินคาเกษตรที่ตลาดมีความตองการ แนวโนม
ผลผลิตที่สงผลตอราคาสินคาเกษตร
3. พัฒนาระบบการทํางานของเกษตรแปลงใหญเชื่อมโยงเครือขายทั้งภาคการผลิต และภาค
การตลาด
4. สงเสริ มกลุม เกษตรกรในการใชเทคโนโลยีเพื่อทํา การตลาดออนไลน สามารถส งสิ นค าถึ ง
ผูบริโภคโดยตรง มีความเขาใจวาควรขายอะไร ขายใหใคร ผลิตที่ไหน ผลิตอยางไร
โครงการศึกษาประเมินสิง่ แวดลอมระดับยุทธศาสตร
พื้นที่ลุมน้ําสะแกกรัง
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(2) สงเสริมความรูดานการเกษตร การใชเทคโนโลยีชวยในการผลิต สงเสริมปลูกพืชผลตอบแทนสูง
จากผลการศึกษาดานประชากรพบวา พื้นที่ลุมน้ําสะแกกรังในระยะ 5 ปที่ผานมา (ป พ.ศ.25562561) พบว าจํา นวนประชากรมี แนวโน มลดลง คิ ดเปนอั ตราการเปลี่ ยนแปลงเฉลี่ย รอยละ 0.11 ตอป โดยจัง หวั ด
อุทัยธานี มีจํานวนประชากรลดลง คิดเปนอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยรอยละ 0.12 ตอป จังหวัดนครสวรรค มีจํานวน
ประชากรลดลง คิดเปนอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยรอยละ 0.15 ตอป และจังหวัดกําแพงเพชร มีจํานวนประชากร
เพิ่มขึ้น คิดเปนอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยรอยละ 0.17 ตอป ประชากรในพื้นที่ลุมน้ําสะแกกรังมีสัดสวนประชากรในวัย
เด็กและวัยทํางานลดลง ในขณะที่สัดสวนประชากรวัยสูงอายุเพิ่มขึ้น ซึ่งมีแนวโนมที่จะกาวสูสังคมผูสูงอายุ (Aging
Society) ซึ่งอาจนํามาสูปญหาการขาดแคลนแรงงานในอนาคตได ในการวางแผนยุทธศาสตรจึงไดทําการศึกษาการจาง
งานในสาขาที่สําคัญพบวา กลุมจังหวัดในลุมน้ํามีลักษณะการเคลื่อนยายแรงงานออกนอกระบบเปนวัฏจักรหรือเปนวงจร
เนื่องจากพื้นที่จังหวัดเปนเขตเกษตรกรรม ประชาชนที่เปนกําลังแรงงานของจังหวัดจะอาศัยอยูในภาคเกษตรกรรมเพื่อ
ชวยครัวเรือนในการทําเกษตรเปนสวนใหญ เมื่อหมดฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตก็จะเคลื่อนยายไปหางานทําในภาคอุตสาหกรรม
ทั้งในและนอกจังหวัด และจะเคลื่อนยายกลับมาภาคการเกษตรอีกครั้งเมื่อถึงฤดูกาลเพาะปลูก วนเวียนในลักษณะเชนนี้
ทุกปซึ่งสงผลกระทบตอการขาดแคลนแรงงานในบางฤดูกาล อยางไรก็ตาม การขาดแคลนแรงงานดานเกษตร โดยเฉพาะ
การตัดออยสามารถใชแรงงานจากประเทศเพื่อนบานทดแทนได จากการคาดการณดานการจางงานในอนาคตพบว า
แนวโนมดานแรงงานในอนาคตจําแนกตามสาขาการผลิต 5 อันดับแรก ประชากรอายุ 15 ปขึ้นไปสวนใหญยังคงอยูใน
สาขาเกษตรกรรม การปาไมและการประมง ทั้งนี้ ในระยะสั้นและกลางยังไมนากังวลเรื่องการวางงานเพราะการใช
หุนยนตหรือเครื่องจักรกลทางการเกษตรมีนอย สวนใหญจะใชเครื่องจักรเฉพาะการเก็บเกี่ยวและการไถดิน แตในระยะ
ยาวเมื่อมีการใชเครื่องจักรมากขึ้นก็อาจทําใหการใชแรงงานคนลดลงไดเชนกัน
หนวยงานดําเนินการ กรมสงเสริมการเกษตร
เปาหมาย
1. พั ฒ นาศู น ย เ รี ย นรู ก ารเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต สิ น ค า เกษตร และสร า งเครื อ ข า ยเพื่ อ
แลกเปลี่ยนประสบการณระหวางศูนยเรียนรูเพื่อปรับปรุงใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมของพื้นที่
2. นําเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใชกับกลุมเกษตรกรตั้งแตขั้นตอนการปลูกพืช เก็บเกี่ยว แปรรูป
การตลาด เชน การปรับเปลี่ยนระยะเวลาการปลูก การใชน้ําตนทุนที่นอยลง การใชเครื่องจักรเก็บเกี่ยวเนื่องจากขาด
แคลนแรงงาน
(3) จัดหาที่ดินใหเกษตรกร มาตรการใชประโยชนที่ดินในเขต สปก.
เนื่องจากพื้นที่การเกษตรกรรมโดยสวนใหญในลุมน้ําสะแกกรังอยูในเขตที่ดิน สปก. ประกอบกับ
แนวทางการสรางความมั่นคงของน้ําภาคการผลิต จําเปนตองดําเนินการในรูปของโครงการพัฒนาแหลงน้ําขนาดเล็ก ซึ่ง
อาจมีการดําเนินการในลักษณะของการขุดสระเก็บน้ํา จึงจําเปนตองมีกระบวนการขออนุญาตการขุดบอเพื่อเกษตรกรรม
หรือขอนําดินที่ไดจากการขุดบอออกไปนอกบริเวณที่ดิน สปก. รวมถึงการพัฒนาสงเสริมการเกษตร อาจจําเปนตองมี
การใชที่ดินเพื่อกิจการอื่นๆ นอกเหนือจากการทําการเกษตร จึงควรมีแนวทางการดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายที่
เกี่ ยวข อง เพื่ อให หน ว ยงานที่ เกี่ ย วข องสามารถดํ าเนิ นงานไดโ ดยไม ขัด กับ ระเบี ยบ คณะกรรมการปฏิ รู ปที่ ดิ นเพื่ อ
เกษตรกรรม
หนวยงานดําเนินการ นโยบายรัฐ คณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ สปก.
โครงการศึกษาประเมินสิง่ แวดลอมระดับยุทธศาสตร
พื้นที่ลุมน้ําสะแกกรัง
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บทที่ 3 การกําหนด และการประเมินทางเลือกของการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําสะแกกรัง

เปาหมาย
1. จัดหาที่ดินใหแกเกษตรกรผูไมมีที่ดินของตนเองหรือเกษตรกรที่มีที่ดินเล็กนอยไมเพียงพอแก
การครองชีพไดเชาซื้อ เชาหรือเขาทําประโยชนโดยรัฐใหความชวยเหลือในการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม การปรับปรุง
ทรัพยากรและปจจัยการผลิต ตลอดจนการผลิตและการจําหนายใหเกิดผลดียิ่งขึ้น
2. การขออนุญาตขุดบอเพื่อการเกษตรกรรมเกินรอยละหาของเนื้อที่ที่ไดรับมอบที่ดินจากการ
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือขอนําดิน หรือสิ่งของที่ไดจากการขุดบอออกไปนอกบริเวณที่ดินที่ไดรับอนุญาต
3. การอนุ ญ าตให ใ ช ที่ ดิ น เพื่ อ กิ จ การสาธารณู ป โภคและกิ จ การอื่ น ๆ ในเขตปฏิ รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ
การศึกษา/ เพื่อการอนามัยและการสาธารณสุข/ เพื่อการศาสนา/ เพื่อกิจการระบบไฟฟาประปา/ เพื่อกอสรางถนนทาง
ลําเลีย ง/ เพื่ อกอสร างปรับ ปรุ งแหลง น้ํา เพื่อการเกษตรกรรม/ เพื่อการสง เสริม เกษตรกรรม/ เพื่อก อสรางสถานที่
นันทนาการ/ เพื่อจัดสรางศาลาประจําหมูบานที่อานหนังสือประจําหมูบานหองสมุด (อํานาจเลขาธิการส.ป.ก.)
(4) สงเสริมการรวมกลุมเกษตรกร / กลุมอาชีพตางๆ /กลุมผูเลี้ยงปลากระชัง
หนวยงานดําเนินการ กรมสงเสริมการเกษตร
เปาหมาย
สงเสริมการรวมกลุมเกษตรกร / กลุมอาชีพตางๆ /กลุมผูเลี้ยงปลากระชัง เพื่อเปนการสรางมูลคา
ผลผลิตทางการเกษตร และเชื่อมโยงกับการสงเสริมทองเที่ยวในลุมน้ํา เพื่อใหรายไดสูกลุมเกษตรกรโดยตรง
(5) สงเสริมแปรรูปผลผลิตการเกษตรชุมชน
หนวยงานดําเนินการ กรมสงเสริมการเกษตร
เปาหมาย
สงเสริมการแปรรูปผลผลิตการเกษตรชุมชนใหมาตรฐานสินคาเกษตรเพื่อเพิ่มมูลคา และสรางความ
มั่นใจใหกับผูบริโภค มีการประชาสัมพันธอยางตอเนื่องถึงคุณภาพสินคาเกษตรจากลุมน้ําสะแกกรัง
3.4.3 ระยะเวลาในการดําเนินแผนยุทธศาสตร
ยุท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาพื้ นที่ ลุ ม น้ํ าสะแกกรัง แบ ง การพั ฒ นาเป น 3 ระยะ ระยะสั้น ดํ า เนิ นการภายในช ว ง
ระยะเวลา 2 ป แ รก (ป ง บประมาณ 2564-2565) ระยะกลางดํ า เนิ น การภายในช ว งระยะเวลาป ที่ 3 ถึ ง ป ที่ 7
(ปงบประมาณ 2566-2570) และระยะยาวดําเนินการภายในชวงระยะเวลาปที่ 8 ถึงปที่ 17 (ปงบประมาณ 2571-2580)
สอดคลองกับแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 20 ปที่จะสิ้นสุดในป พ.ศ.2580 ประกอบดวย แผนบริหาร
จัดการ 8 ดาน และ 20 แผนงานพัฒนา รายละเอียดของระยะเวลาดําเนินการจะกลาวในหัวขอ 3.5

โครงการศึกษาประเมินสิง่ แวดลอมระดับยุทธศาสตร
พื้นที่ลุมน้ําสะแกกรัง
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3.5

บทที่ 3 การกําหนด และการประเมินทางเลือกของการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําสะแกกรัง

การจัดทําแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ําแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร (Strategic
and Integrated Development Program of River Basin, SIDP)

3.5.1 แนวการจัดทําแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ําแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร
จากยุทธศาสตรการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําสะแกกรัง นําไปสูแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําแบบบูรณาการ
ในระดับยุทธศาสตรของพื้นที่ลุมน้ําสะแกกรัง (SIDP) โดยพิจารณาประกอบกับแผนงาน/โครงการของหนวยงานดาน
บริหารทรัพยากรน้ํา ดําเนินการดังนี้ (ดูรูปที่ 3.5.1-1 ประกอบ)
1) พิจารณาลักษณะงานของหนวยงานวาสอดคลองกับภารกิจในระดับใด และแยกเปนกลุมภารกิจพื้นฐาน
(Function) กลุมภารกิจเชิงนโยบายตามแผนแมบท (Agenda) และกลุมภารกิจระดับทองถิ่น (Area)
2) พิจารณาความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําสะแกกรัง โดยแยกเปน 8 ดาน ไดแก
ดานการจัดการน้ําอุปโภคบริโภค ดานการสรางความมั่นคงของน้ําภาคการผลิต ดานการจัดการน้ําทวมและอุทกภัย ดาน
การจัดการคุณภาพน้ําและอนุรักษทรัพยากรน้ํา ดานการอนุรักษฟนฟูสภาพปาตนน้ําที่เสื่อมโทรมและปองกันการ
พังทลายของดิน ดานการบริหารจัดการ การพัฒนาดานการทองเที่ยว และการพัฒนาศักยภาพการผลิตสินคาเกษตร
3) พิจารณาจัดลําดับความสําคัญของแผนงาน/โครงการ ในแตละระดับ โดยพิจารณาหลักเกณฑการจัดลําดับ
ความสําคัญดังนี้
(1) แผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตรการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําสะแกกรัง: พิจารณาความตองการการ
พัฒนาในพื้นที่ลุมน้ําสะแกกรัง เรียงตามลําดับความสําคัญของสภาพปญหาหลักในแตละพื้นที่ลุมน้ําสาขายอย ประกอบ
กับขอกําหนดและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการกําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งตองจัดทํารายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมหรือรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน ซึ่งรวมถึงระดับนัยสําคัญของ
ผลกระทบสิ่งแวดลอมที่สําคัญทั้งทางดานบวกและดานลบหากทําการพัฒนา
(2) แผนงาน/โครงการของหนวยงานดานบริหารทรัพยากรน้ํา ที่สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนา
พื้นที่ลุมน้ําสะแกกรัง : แผนงาน/โครงการที่สําคัญของหนวยงานดานบริหารทรัพยากรน้ํา ที่ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวของกับ
การใช การพัฒนา การบริหารจัดการ การบํารุงรักษา การฟนฟู และการอนุรักษทรัพยากรน้ํา ที่สอดคลองกับยุทธศาสตร
การพัฒ นาพื้นที่ ลุม น้ํา สะแกกรัง ไดรวบรวมขอมูล แผนงานโครงการของหนว ยงานดา นบริ หารทรัพ ยากรน้ํ าแตล ะ
หนวยงานรวมทั้งสิ้น 322 โครงการ พิจารณาหลักเกณฑการจัดลําดับความสําคัญดังนี้
1. พื้น ที่ อนุ รัก ษต ามกฎหมายที่ มี อยู ใ นลุ ม น้ํ า สะแกกรั ง ไดแ ก พื้ น ที่ ที่ ได รั บ ผลกระทบในเขต
อุทยานแหงชาติ เขตหามลา เขตรักษาพันธุสัตวปา, พื้นที่ชั้นคุณภาพลุมน้าํ ชัน้ ที่ 1, ปาสงวนแหงชาติ (โซน C), เขต สปก.
2. ขอกําหนดและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการกําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการ
ซึ่งตองจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมหรือรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
3. การแกปญหาตามลําดับความสําคัญของสภาพปญหาหลักในแตละพื้นที่ลุมน้าํ สาขายอย
4. สถานภาพความพรอมโครงการ ไดแก ดานที่ดินทรัพยสินราษฎร ดานขอใชพื้นที่ปา การศึกษา
ออกแบบ หรือไมทราบสถานะ
5. งบประมาณของโครงการ
โครงการศึกษาประเมินสิง่ แวดลอมระดับยุทธศาสตร
พื้นที่ลุมน้ําสะแกกรัง
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ฯลฯ

ชป.
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ภารกิจเชิงนโยบายตาม
แผนแมบท (Agenda)

ภารกิจระดับทองถิ่น
(Area)

ภารกิจพื้นฐาน
(Function)

ความสอดคลองกับ
ภารกิจ

ทน.

แผนงาน/โครงการ

ปที่ดําเนินการ :
สั้นพศ. 64-65
กลางพศ. 66-70
ยาว พศ. 70-80

จัดลําดับ
ความสําคัญ

แผนงาน/โครงการที่ สํ า คั ญ ของหน ว ยงานที่
สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ํา :
• พื้นที่อนุรักษ ตามกฎหมายที่มีอยูในลุมน้ํา สะแก
กรั ง ได แ ก อุ ท ยานแห ง ชาติ เขตห า มล า เขต
รักษาพันธุสัตวปา, พื้นที่ชั้นคุณภาพลุมน้ําชั้นที่1,
ปาสงวนแหงชาติ (โซน C), เขต สปก.
• EIA, IEE, CHECKLISTS
• การแกปญหาตามลําดั บความสําคั ญของสภาพ
ปญหาหลักในแตละพื้นที่ลุมน้ําสาขายอย
• สถานะภาพความพรอมโครงการ ไดแก ดานที่ดิน
ทรั พย สิน ราษฎร ด านขอใช พื้น ที่ ปา การศึก ษา
ออกแบบ หรือไมทราบสถานะ
• งบประมาณของโครงการ

แผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตรการพัฒนาพื้นที่
ลุมน้ําสะแกกรัง :
• ลําดับความสําคัญของสภาพปญหาหลักในแตละ
พื้นที่ลุมน้ําสาขายอย
• ประเภทและขนาดของโครงการซึ่ ง ต อ งจั ด ทํ า
IEE/EIA/EHIA
• ระดับนัยสําคัญของผลกระทบสิ่งแวดลอมทั้ง +/-

รูปที่ 3.5.1-1 แนวทางการจัดทําแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ําแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร
(Strategic and Integrated Development Program of River Basin, SIDP)

การพัฒนาศักยภาพการผลิตสินคาเกษตร
5 แผนงาน

การพัฒนาดานการทองเที่ยว 2 แผนงาน

การบริหารจัดการ 1 แผนงาน

การอนุรักษฟนฟูสภาพปาตนน้ําที่เสื่อม
โทรมและปองกันการพังทลายของดิน
2 แผนงาน

การจัดการคุณภาพน้ําและอนุรักษ
ทรัพยากรน้ํา 2 แผนงาน

การจัดการน้ําทวมและอุทกภัย 2 แผนงาน

การสรางความมั่นคงของน้ําภาคการผลิต
5 แผนงาน

การจัดการน้ําอุปโภคบริโภค 1 แผนงาน

ยุทธศาสตรการพัฒนา
พื้นที่ลุมน้ําสะแกกรัง

ยุทธศาสตรการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําสะแกกรัง => แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําแบบบูรณาการในระดับยุทธศาสตร (SIDP)
สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ
บทที่ 3 การกําหนด และการประเมินทางเลือกของการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําสะแกกรัง
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บทที่ 3 การกําหนด และการประเมินทางเลือกของการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําสะแกกรัง

4) แผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ําแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร ประกอบดวย 2 สวน สวนแรกเปน
แผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตรการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําสะแกกรัง ซึ่งจะระบุกรอบระยะเวลาการดําเนินงาน หนวยงาน
รับผิดชอบ สวนที่สองเปนแผนงาน/โครงการของหนวยงานดานบริหารทรัพยากรน้ําที่สอดคลองกับยุทธศาสตรการ
พัฒนาพื้นที่ลุมน้ําสะแกกรัง ซึ่งจะระบุกรอบระยะเวลาการดําเนินงาน หนวยงานรับผิดชอบ และงบประมาณรายปไว
3.5.2 การจัดลําดับความสําคัญของแผนงาน/โครงการ
1) การจัดลําดับความสําคัญของแผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตรการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําสะแกกรัง
จากผลการศึ กษา SWOT & SOAR ความตองการการพัฒนาในพื้ นที่ลุม น้ําสะแกกรั ง เรี ยงตามลําดั บ
ความสําคัญของสภาพปญหาหลักในแตละพื้นที่ลุมน้ําสาขายอย สรุปไดดังนี้
ความตองการการพัฒนา

ลําดับความสําคัญของปญหาในแตละพื้นที่ลุมน้ําสาขา
น้ําแมวงก สะแกกรังตอนลาง คลองโพธิ์ หวยทับเสลา สะแกกรังตอนลาง สะแกกรังตอนลาง
สวนที่ 1
สวนที่ 2
สวนที่ 3
น้ําอุปโภค บริโภค
1
1
1
1
1
1
น้ําภาคการผลิต
2
2
2
2
2
3
การจัดการน้ําทวม
6
4
6
7
7
2
การจัดการคุณภาพน้ํา
7
5
7
8
8
5
การอนุรักษปาตนน้ํา และดิน
4
6
5
3
4
8
การจัดการน้ําและการใชประโยชนที่ดิน
5
7
4
5
5
7
การพัฒนาการทองเที่ยว
8
8
8
6
6
6
การพัฒนาศักยภาพการผลิตสินคาเกษตร
3
3
3
4
3
4

2) การจัดลําดับความสําคัญแผนงาน/โครงการของหนวยงานดานบริหารทรัพยากรน้ํา ที่สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําสะแกกรัง
(1) เกณฑก ารจั ด ลํา ดั บ ความสํ า คัญ แผนงาน/โครงการของหนวยงานดา นบริ ห ารทรั พยากรน้ํ า
สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําสะแกกรัง
เกณฑ ก ารจั ด ลํ า ดั บ ความสํ า คั ญ แผนงาน/โครงการของหน ว ยงานด า นบริ ห ารทรั พ ยากรน้ํ า
ที่ ส อดคล อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาพื้ น ที่ ลุ ม น้ํ า สะแกกรั ง พิ จ ารณาจากป จ จั ย หลั ก 5 ด า น ดั ง กล า วในหั ว ข อ
1) โดยพิจารณาใหน้ําหนักคะแนนความสําคัญแตละดานเทากัน ดังนี้
ปจจัย

น้ําหนักคะแนน
20
20
20
20
20
100

พื้นที่อนุรักษตามกฎหมาย
ขอกําหนดและกฎหมายที่เกี่ยวของดานสิ่งแวดลอม
การแกปญหาตามลําดับความสําคัญของสภาพปญหา
สถานภาพความพรอมโครงการ
งบประมาณของโครงการ
รวม
โครงการศึกษาประเมินสิง่ แวดลอมระดับยุทธศาสตร
พื้นที่ลุมน้ําสะแกกรัง
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บทที่ 3 การกําหนด และการประเมินทางเลือกของการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําสะแกกรัง

รายละเอียดเกณฑการใหคะแนนของปจจัยแตละตัวดานมีดังนี้
1.1 พื้นที่อนุรักษตามกฎหมายที่มีอยูในลุมน้ําสะแกกรัง คะแนนรวม 20 คะแนน
ลําดับที่
1
2
3
4

พื้นที่อนุรักษตามกฎหมาย
พื้นที่อยูในเขตอุทยานแหงชาติ/เขตหามลาสัตวปา/เขตรักษาพันธุสัตวปา/ พื้นที่
อยูในเขตพื้นที่ชั้นคุณภาพลุมน้ําชั้นที่1/พื้นที่อยูในเขตปาสงวนแหงชาติ (โซน C)
พื้นที่อยูในเขตปาสงวนแหงชาติ (โซน E/A)
พื้นที่ ส.ป.ก.
พื้นทีไ่ มอยูในเขตปาสงวนแหงชาติ
รวม

คะแนน
5
10
15
20
20

1.2 ขอกําหนดและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการกําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือ
กิจการซึ่งตองจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมหรือรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
คะแนนรวม 20 คะแนน
ลําดับที่
1
2
3
4

ขอกําหนดและกฎหมายที่เกี่ยวของ
ตองทําการศึกษา EIA /EHIA
ตองทําการศึกษา IEE
ตองทําการศึกษา checklists
ไมตองทําการศึกษา
รวม

คะแนน
5
10
15
20
20

1.3 การแกปญหาตามลําดับความสําคัญของสภาพปญหาหลักในแตละพื้นที่ลุมน้ําสาขายอย
คะแนนรวม 20 คะแนน
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8

การแกปญหาตามลําดับความสําคัญของสภาพปญหา
ตรงกับความสําคัญของสภาพปญหาลําดับที่ 1
ตรงกับความสําคัญของสภาพปญหาลําดับที่ 2
ตรงกับความสําคัญของสภาพปญหาลําดับที่ 3
ตรงกับความสําคัญของสภาพปญหาลําดับที่ 4
ตรงกับความสําคัญของสภาพปญหาลําดับที่ 5
ตรงกับความสําคัญของสภาพปญหาลําดับที่ 6
ตรงกับความสําคัญของสภาพปญหาลําดับที่ 7
ตรงกับความสําคัญของสภาพปญหาลําดับที่ 8
รวม

โครงการศึกษาประเมินสิง่ แวดลอมระดับยุทธศาสตร
พื้นที่ลุมน้ําสะแกกรัง
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คะแนน
20.0
17.5
15.0
12.5
10.0
7.5
5.0
2.5
20
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บทที่ 3 การกําหนด และการประเมินทางเลือกของการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําสะแกกรัง

1.4 สถานภาพความพรอมโครงการ คะแนนรวม 20 คะแนน
ลําดับที่
1
2
3
4

สถานะภาพความพรอมโครงการ
มีความพรอมดานที่ดินทรัพยสินราษฎร+ดานขอใชพื้นที่ปา หรือไมติดปญหาที่ดิน
กอสราง และศึกษาออกแบบแลว
ศึกษาออกแบบแลว อยูระหวางขอใชพื้นทีก่ อสราง
ศึกษาออกแบบแลว
ไมมีความพรอม หรือไมทราบสถานะ
รวม

คะแนน
20
15
10
5
20

1.5 งบประมาณของโครงการ คะแนนรวม 20 คะแนน
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8

งบประมาณของโครงการ
ต่ํากวา 1 ลานบาท
ตั้งแต 1 แตไมถึง 10 ลานบาท
ตั้งแต 10 แตไมถึง 20 ลานบาท
ตั้งแต 20 แตไมถึง 30 ลานบาท
ตั้งแต 30 แตไมถึง 40 ลานบาท
ตั้งแต 40 แตไมถึง 50 ลานบาท
ตั้งแต 50 แตไมถึง 60 ลานบาท
ตั้งแต 60 ลานบาทขึ้นไป
รวม

คะแนน
20.0
17.5
15.0
12.5
10.0
7.5
5.0
2.5
20

(2) ผลการจั ด ลํ า ดั บ ความสํ า คั ญ แผนงาน/โครงการของหน ว ยงานด า นบริ ห ารทรั พ ยากรน้ํ า
ที่สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําสะแกกรัง
ผลการจัดลําดับความสําคัญแผนงาน/โครงการของหนวยงานดานบริหารทรัพยากรน้ํา ที่สอดคลอง
กับยุทธศาสตรการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําสะแกกรัง พิจารณาจากปจจัยหลัก 5 ดาน ดังกลาวในหัวขอที่ผานมา แสดงใน
รายงานภาคผนวก บทที่ 6
3.5.3 แผนงานตามแนวทางพั ฒ นาลุ ม น้ํ า แบบบู ร ณาการระดั บ ยุ ท ธศาสตร (Strategic and Integrated
Development Program of River Basin, SIDP)
ผลการจัดลําดับความสําคัญแผนงาน/โครงการในหัวขอขางตน สามารถนํามาจัดทําแผนงานตามแนวทางพัฒนา
ลุมน้ําแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตรพื้นที่ลุมน้ําสะแกกรัง (Strategic and Integrated Development Program of
River Basin, SIDP) ในชวงระยะเวลาตางๆ เพื่อเปนการกระจายงบประมาณ โดยแบงการพัฒนาเปน 3 ระยะตาม
ยุทธศาสตรการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําสะแกกรัง ระยะสั้นดําเนินการภายในชวงระยะเวลา 2 ปแรก (ปงบประมาณ 25642565) ระยะกลางดําเนินการภายในชวงระยะเวลาปที่ 3 ถึงปที่ 7 (ปงบประมาณ 2566-2570) และระยะยาวดําเนินการ
ภายในชวงระยะเวลาปที่ 8 ถึงปที่ 17 (ปงบประมาณ 2571-2580) สอดคลองกับแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
20 ป (พ.ศ.2561-2580) ที่จะสิ้นสุดในป พ.ศ.2580 ประกอบดวย แผนบริหารจัดการ 8 ดาน และ 20 แผนงานพัฒนา
ดังแสดงในตารางที่ 3.5.3-1 และตารางที่ 3.5.3-8
โครงการศึกษาประเมินสิง่ แวดลอมระดับยุทธศาสตร
พื้นที่ลุมน้ําสะแกกรัง

3-34

รายงานฉบับสมบูรณ
รายงานการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร

ตารางที่ 3.5.3-1 แผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน้าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์
แผนบริหารจัดการ

แผนงานพัฒนา

แผนระยะสัน

แผนระยะกลาง

แผนระยะยาว

ปี 2564-2565

ปี 2566-2570

ปี 2571-2580
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1. การจัดการน้าอุปโภค
บริโภค

2. การสร้างความมั่นคงของ
น้าภาคการผลิต

65

66

67

68

69

70

1.1 พัฒนาแหล่งน้าอุปโภคบริโภค พัฒนาระบบน้าประปาให้เพียงพอกับการใช้น้าตลอดปี
- น้าแม่วงก์ จัดหาน้าอุปโภคบริโภค 1.788 ล้าน ลบ.ม.
- สะแกกรังตอนล่างส่วนที่ 1 จัดหาน้าอุปโภคบริโภค 3.959 ล้าน ลบ.ม.
- คลองโพธิ์ จัดหาน้าอุปโภคบริโภค 3.885 ล้าน ลบ.ม.
- ห้วยทับเสลา จัดหาน้าอุปโภคบริโภค 1.325 ล้าน ลบ.ม.
- สะแกกรังตอนล่างส่วนที่ 2 จัดหาน้าอุปโภคบริโภค 0.84 ล้าน ลบ.ม.
- สะแกกรังตอนล่างส่วนที่ 3 จัดหาน้าอุปโภคบริโภค 6.521 ล้าน ลบ.ม.
2.1 พัฒนาแหล่งกักเก็บน้าทีม่ ีความจุมากพอทังด้านการบรรเทาอุทกภัย ภัยแล้ง และอุปโภคบริโภค ในพืนที่
ทีม่ ีศักยภาพ และพัฒนาระบบชลประทาน

5. การอนุรักษ์ฟนื้ ฟูสภาพ
ป่าต้นน้าทีเ่ สื่อมโทรม และ
ป้องกันการพังทลายของดิน

6. การบริหารจัดการ

7. การพัฒนาด้านการ
ท่องเทีย่ ว
8. การพัฒนาศักยภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร

74

75

76

77

78

79

80

จังหวัด/
กลุ่มจังหวัด
อปท./กปภ.
อปท./กปภ.
อปท./กปภ.
อปท./กปภ.
อปท./กปภ.
อปท./กปภ.

การสร้างความ
มั่นคงของน้า
ภาคการผลิต

กรมพัฒนาทีด่ ิน/ทน.
กรมพัฒนาทีด่ ิน/ทน.
กรมพัฒนาทีด่ ิน/ทน.
กรมพัฒนาทีด่ ิน/ทน.
กรมพัฒนาทีด่ ิน/ทน.
กรมพัฒนาทีด่ ิน/ทน.
กรมทรัพยากรน้าบาดาล
กรมทรัพยากรน้าบาดาล

การสร้างความ
มั่นคงของน้า
ภาคการผลิต

กรมชลประทาน/ทน.
กรมชลประทาน/ทน.
กรมชลประทาน/ทน.

การสร้างความ
มั่นคงของน้า
ภาคการผลิต

- ศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมปตร.ปากแม่น้าสะแกกรัง

4. การจัดการคุณภาพน้า
และอนุรักษ์ทรัพยากรน้า
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หมายเหตุ

กรมชลประทาน
กรมชลประทาน
กรมชลประทาน
กรมชลประทาน

2.3 เพิม่ การเก็บกักในล้าน้าและแหล่งน้าธรรมชาติ
- น้าแม่วงก์ เก็บกักในล้าน้า 0.300 ล้าน ลบ.ม.
- แม่น้าสะแกกรังตอนล่างส่วนที่ 1 เก็บกักในล้าน้า 0.500 ล้าน ลบ.ม.
- สะแกกรังตอนล่างส่วนที่ 3 เก็บกักในล้าน้า 3.55 ล้าน ลบ.ม.
2.4 อาคารควบคุมน้าในแม่น้าสะแกกรังบริเวณปลายน้า เพือ่ เก็บกักและรักษาระดับน้าในแม่น้าสะแกกรังใน
ฤดูแล้ง

3. การจัดการน้าท่วมและ
อุทกภัย
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แผนบริหาร
จัดการน้า
การจัดการน้า
อุปโภคบริโภค

- อาคารควบคุมและเก็บกักในล้าน้าแม่วงก์ไม่น้อยกว่า 15 ล้าน ลบ.ม.
- พัฒนาแหล่งเก็บกักน้าท่าผิวดินความจุไม่น้อยกว่า 258 ล้านลบ.ม.
- ระบบชลประทานบริเวณพืนทีร่ ิมล้าน้าแม่วงก์ -แควตากแดด 200,000 ไร่
- ติดตามตรวจสอบผลกระทบหลังการก่อสร้าง
2.2 พัฒนาแหล่งน้าขนาดเล็กในบริเวณทีห่ า่ งจากแหล่งน้าธรรมชาติ เพือ่ ช่วยกระจายน้า
แหล่งน้าผิวดิน
- น้าแม่วงก์ 105 ล้าน ลบ.ม.
- สะแกกรังตอนล่างส่วนที่ 1 323 ล้าน ลบ.ม.
- คลองโพธิ์ 374 ล้าน ลบ.ม.
- ห้วยทับเสลา 74 ล้าน ลบ.ม.
- สะแกกรังตอนล่างส่วนที่ 2 55.5 ล้าน ลบ.ม.
- สะแกกรังตอนล่างส่วนที่ 3 215 ล้าน ลบ.ม.
แหล่งน้าใต้ดิน
- คลองโพธิ์ 45 ล้าน ลบ.ม. ในต.บ่อยาง
- สะแกกรังตอนล่างส่วนที่3 115 ล้าน ลบ.ม. (พยุหะคีรี โกรกพระ เมืองฯ หนองขาหย่าง)

3. การจัดการน้าท่วมและ
อุทกภัย

71

ความสอดคล้องยุทธศาสตร์

กรมชลประทาน

- ส้ารวจออกแบบ ชดเชยทรัพย์สิน ก่อสร้าง

กรมชลประทาน

- ติดตามตรวจสอบผลกระทบหลังการก่อสร้าง

กรมชลประทาน

2.5 การบริหารจัดการน้าร่วมกับแม่น้าเจ้าพระยา
- ปรับปรุงสถานีสูบน้าบ้าจักษา สูบน้าไปเติมแก้มลิงเขื่อนวังร่มเกล้าไม่น้อยกว่า 41.35 ล้าน ลบ.ม.

การสร้างความ
มั่นคงของน้า
ภาคการผลิต

3.1 การปรับปรุงสิ่งกีดขวางล้าน้า การขุดลอก การป้องกันการกัดเซาะตลิ่งแควตากแดด ทับเสลา สะแกกรัง
เพิม่ การระบายน้า

การจัดการน้า
ท่วมและอุทกภัย

กรมชลประทาน

- ปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน้าน้าแม่วงก์-คลองวังม้า (สะแกกรังตอนล่างส่วนที่1)

กรมชลประทาน

- ปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน้าคลองโพธิ์
- ปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน้าแควตากแดด (สะแกกรังตอนล่างส่วนที่3)

กรมชลประทาน
กรมชลประทาน

- ขุดลอกป้องกันการกัดเซาะตลิ่งน้าแม่วงก์ เขต ต.แม่เล่ย์ 5 กม. (น้าแม่วงก์ )

กรมเจ้าท่า

- ขุดลอกน้าแม่วงก์-คลองวังม้า 70 กม. (สะแกกรังตอนล่างส่วนที่ 1 )
- ขุดลอกป้องกันการกัดเซาะตลิ่งคลองโพธิ์ 60 กม.
- ขุดลอกห้วยทับเสลา 45 กม.
- ขุดลอกแควตากแดด-แม่น้าสะแกกรัง 45 กม. (สะแกกรังตอนล่างส่วนที่3)

กรมเจ้าท่า
กรมเจ้าท่า
กรมเจ้าท่า
กรมเจ้าท่า

3.2 สร้างทางผันน้าเพือ่ ช่วยระบายน้าจากล้าน้าสายหลักเพือ่ ป้องกันพืนทีเ่ ศรษฐกิจ

การจัดการน้า
ท่วมและอุทกภัย

- ศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม คลองผันน้าเลี่ยงเมืองอุทัยธานี (แควตากแดด-คลอง
พะแวง-คลองท่าโพธิ-์ แม่น้าสะแกกรัง) และอาคารบังคับน้า
- ส้ารวจออกแบบ ชดเชยทรัพย์สิน ก่อสร้าง
- ติดตามตรวจสอบผลกระทบหลังการก่อสร้าง
4.1 ควบคุมน้าเสียจากชุมชน และพืนทีเ่ กษตร
- ปรับปรุงระบบบ้าบัดน้าเสียเทศบาลเมืองอุทัยธานี
- ก่อสร้างระบบรวบรวมและบ้าบัดน้าเสียชุมชนเมือง

กรมชลประทาน
กรมชลประทาน
กรมชลประทาน

การจัดการ
คุณภาพน้า และ
อนุรักษ์
ทรัพยากรน้า

กรมควบคุมมลพิษ/อปท.
กรมควบคุมมลพิษ/อปท.

4.2 การจัดการโรงงานแปรรูปสินค้าเกษตร การจัดการของเสียอุตสาหกรรม

การจัดการ
คุณภาพน้า และ
อนุรักษ์
ทรัพยากรน้า

กรมควบคุมมลพิษ/อปท.

5.1 อนุรักษ์ฟนื้ ฟูต้นน้า สร้างฝายชะลอน้าในล้าน้าสาขาทีต่ ้นน้า

การอนุรักษ์
ฟืน้ ฟูสภาพป่า
ต้นน้าฯ

กรมป่าไม้/ กรมอุทยานฯ

5.2 แผนปรับปรุงฟืน้ ฟูคุณสมบัติดินในลุ่มน้า

การสร้างความ
มั่นคงของน้า
ภาคการผลิต

กรมพัฒนาทีด่ ิน

6.1 จัดโซนนิง่ พืนทีเ่ กษตร ควบคุมการใช้ประโยชน์ทดี่ ิน
1. ก้าหนดเขตพืนทีเ่ พาะปลูกพืชเศรษฐกิจแต่ละชนิด
2. การบริหารจัดการน้าในเขตพืนทีช่ ลประทาน
3. การบริหารจัดการน้านอกเขตพืนทีช่ ลประทาน
7.1 ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเทีย่ วเชิงอนุรักษ์

การบริหาร
จัดการน้า

กลุ่มจังหวัด

กรมชลประทาน/คทช.
กรมชลประทาน
กรมชลประทาน
จังหวัด /อปท./ กทท.

7.2 พัฒนาโครงสร้างพืนฐานและสิ่งอ้านวยความสะดวกรองรับการขยายตัวด้านการท่องเทีย่ ว

กลุ่มจังหวัด/
ยุทธศาสตร์ชาติ

จังหวัด /อปท./ กทท.

8.1 มาตรการประกันราคาพืช ควบคุมราคาต้นทุนเมล็ดพืช ปุย๋ ส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตร และ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน

กลุ่มจังหวัด

นโยบายรัฐ/กษ./พณ.

8.2 ส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตร การใช้เทคโนโลยีช่วยในการผลิต ส่งเสริมปลูกพืชผลตอบแทนสูง

กลุ่มจังหวัด/
ยุทธศาสตร์ชาติ

กรมส่งเสริมการเกษตร

8.3 จัดหาทีด่ ินให้เกษตรกร มาตรการใช้ประโยชน์ทดี่ ินในเขต สปก.
8.4 ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร / กลุ่มอาชีพต่างๆ /กลุ่มผู้เลียงปลากระชัง

ยุทธศาสตร์ชาติ
กลุ่มจังหวัด

นโยบายรัฐ/คทช./สปก.
กรมส่งเสริมการเกษตร

8.5 ส่งเสริมแปรรูปผลผลิตการเกษตรชุมชน

กลุ่มจังหวัด

กรมส่งเสริมการเกษตร

รวม แผนบริหารจัดการ 8 ด้าน 20 แผนงาน

โครงการศึกษาประเมินสิง่ แวดลอมระดับยุทธศาสตร
พื้นที่ลุมน้ําสะแกกรัง
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3

ดานที่ 6 การบริหารจัดการน้ํา

รวม

7

4

196
27

85

(แหง )

โครงการ

จํานวนวน

ดานที่ 4 การจัดการคุณภาพน้ํา
ดานที่ 5 การอนุรักษฟนฟูสภาพปาตนน้ําที่เสื่อม
โทรมและปองกันการพังทลายของดิน

ดานที่ 3 การจัดการน้ําทวมและอุทกภัย

ดานที่ 1 การจัดการน้ําอุปโภค - บริโภค
ดานที่ 2 การสรางความมั่นคงน้ําภาคการเกษตร

แผนยุทธศาสตร
2564

2565

ระยะสั้น
2566

2567

2568

ระยะกลาง
2569

2570

2571

2572 2573

ปดําเนินการ
2574

2575

2576

ระยะยาว

ตารางที่ 3.5.3-2 สรุปแผนงาน /โครงการที่สําคัญของหนวยงานตางๆ ที่สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําสะแกกรัง

2577

2578

2579

2580

สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ
บทที่ 3 การกําหนด และการประเมินทางเลือกของการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําสะแกกรัง

3-36

รายงานฉบับสมบูรณ
รายงานการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร

ตารางที่ 3.5.3-3 แผนงาน/โครงการของหน่วยงานด้านบริหารทรัพยากรน้า ทีส่ อดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาพืน้ ทีล่ ุ่มน้าสะแกกรัง ลุ่มน้าสาขาแม่วงก์
ลาดับ
ความสาคัญ
โครงการ
1

โครงการ

หมูบ่ ้าน

ตาบล

อาเภอ

จังหวัด

หน่วยงาน

แผนยุทธศาสตร์

คะแนน
ทีไ่ ด้

พัฒนาแหล่งนํ้าบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาขาด
แคลนนํ้าอุปโภค/บริโภค

1-4,7,8,13,14

เขาชนกัน

แม่วงก์

นครสวรรค์

ทบ.

ด้านที่ 1 การจัดการน้ําอุปโภค-บริโภค

พัฒนาแหล่งนํ้าบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาขาด
แคลนนํ้าอุปโภค/บริโภค

23

แม่เล่ย์

แม่วงก์

นครสวรรค์

ทบ.

ด้านที่ 1 การจัดการน้ําอุปโภค-บริโภค

ปรับปรุงฟื้นฟูระบบนํ้าประปา

4,6,12

เขาชนกัน

แม่วงก์

นครสวรรค์

อปท.

ด้านที่ 1 การจัดการน้ําอุปโภค-บริโภค

เพิ่มแหล่งนํ้าต้นทุนเพื่ออุปโภค/บริโภค

2-4,6,7

เขาชนกัน

แม่วงก์

นครสวรรค์

ทน.

ด้านที่ 1 การจัดการน้ําอุปโภค-บริโภค

พัฒนาแหล่งนํ้าเพื่อการอุปโภค-บริโภค

ทุกหมู่

ปางมะค่า

ขาณุวรลักษ์บุรี

กําแพงเพชร

ทน.

ด้านที่ 1 การจัดการน้ําอุปโภค-บริโภค

พัฒนาแหล่งน้ําบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาขาด
แคลนนํ้าอุปโภค/บริโภค

2,7

แม่เล่ย์

แม่วงก์

นครสวรรค์

ทน.

ด้านที่ 1 การจัดการน้ําอุปโภค-บริโภค

3

ก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่

1-26

แม่เล่ย์

แม่วงก์

นครสวรรค์

อปท.

ด้านที่ 1 การจัดการน้ําอุปโภค-บริโภค
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4

ก่อสร้างฝายน้ําล้น

10

แม่เล่ย์

แม่วงก์

นครสวรรค์

ทน.

ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ํา
ภาคการเกษตร

70

ก่อสร้างฝายน้ําล้น

11

แม่เล่ย์

แม่วงก์

นครสวรรค์

ทน.

ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ํา
ภาคการเกษตร

ก่อสร้างฝายน้ําล้น

15

แม่เล่ย์

แม่วงก์

นครสวรรค์

ทน.

ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ํา
ภาคการเกษตร

5,11,19

แม่เล่ย์

แม่วงก์

นครสวรรค์

ทน.

ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ํา
ภาคการเกษตร

ประตูระบายน้ําเขาชนกัน

7

เขาชนกัน

แม่วงก์

นครสวรรค์

ชป.

ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ํา
ภาคการเกษตร

ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ําพร้อมประตูปิดเปิดวัง
ชุมพร

7

เขาชนกัน

แม่วงก์

นครสวรรค์

ชป.

ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ํา
ภาคการเกษตร

อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ําคลองไทร และก่อสร้าง
ฝายชะลอน้ํา

11

แม่เล่ย์

แม่วงก์

นครสวรรค์

ทน.

ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ํา
ภาคการเกษตร

6

ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าด้วยพลังแสงอาทิตย์

25

แม่เล่ย์

แม่วงก์

นครสวรรค์

ทน.

ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ํา
ภาคการเกษตร

65

7
8

ฟื้นฟูป่าต้นนํ้า
ก่อสร้างฝายกักเก็บนํ้าพร้อมประตูปิดเปิดน้ํา
วังปลาอ้าว

7

เขาชนกัน
เขาชนกัน

แม่วงก์
แม่วงก์

นครสวรรค์
นครสวรรค์

อส.
ทน.

ด้านที่ 5 การอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ํา
ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ํา
ภาคการเกษตร

64.7
62.5

9

อนุรักษ์ฟื้นฟูบุ่งผักหนาม

25

แม่เล่ย์

แม่วงก์

นครสวรรค์

ทน.

ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ํา
ภาคการเกษตร

60

10

ปรับปรุงฟื้นฟูป่าต้นนํ้าเขาแม่กระทู้
อาคารบังคับนํ้าคลองทรัพย์มะนาว

แม่วงก์
แม่วงก์

นครสวรรค์
นครสวรรค์

กรมป่าไม้
ชป.

ด้านที่ 5 การอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ํา
ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ํา
ภาคการเกษตร

57.5

20

แม่เล่ย์
แม่เล่ย์

อาคารบังคับน้ําปางสุด

12

แม่เล่ย์

แม่วงก์

นครสวรรค์

ทน.

ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ํา
ภาคการเกษตร

อาคารบังคับน้ําคลองไทร

11

แม่เล่ย์

แม่วงก์

นครสวรรค์

ทน.

ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ํา
ภาคการเกษตร

2

5

รวม

อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ําและก่อสร้างฝายชะลอน้ํา

22 โครงการ

หมายเหตุ : ทน. = กรมทรัพยากรน้าํ , ทบ. = กรมทรัพยากรน้าํ บาดาล, ชป. = กรมชลประทาน, ยผ. = กรมโยธาธิการและผังเมือง, อส. = กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, อปท. = องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

80

77.5

67.5

ปีทดี่ าเนินการ
ระยะสั้น
2564 2565

2566

ระยะกลาง
2567 2568 2569

2570

2571

2572

2573

2574

ระยะยาว
2575 2576

2577

2578

2579

2580

ตารางที่ 3.5.3-4 แผนงาน/โครงการของหน่วยงานด้านบริหารทรัพยากรน้า ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ลมุ่ น้าสะแกกรัง ลุม่ น้าสาขาแม่น้าสะแกกรังตอนล่างส่วนที่ 1
ลาดับ
ความสาคัญ
โครงการ

โครงการ

หมูบ่ ้าน

ตาบล

อาเภอ

จังหวัด

หน่วยงาน

แผนยุทธศาสตร์

รวมคะแนน
ระยะสัน้
2564

1

ขยายเขตประปาบาดาล

9

วังเมือง

ลาดยาว

นครสวรรค์

อปท.

ด้านที่ 1 การจัดการน้ําอุปโภค-บริโภค

85

2

ก่อสร้างระบบกรองนํ้าสะอาด

6

วังเมือง

ลาดยาว

นครสวรรค์

อปท.

ด้านที่ 1 การจัดการน้ําอุปโภค-บริโภค

82.5

ก่อสร้างระบบกรองนํ้าสะอาด

5

วังเมือง

ลาดยาว

นครสวรรค์

อปท.

ด้านที่ 1 การจัดการน้ําอุปโภค-บริโภค

พัฒนาแหล่งนํ้าผิวดินเพือ่ แก้ไขปัญหาขาดแคลนนํ้าอุปโภค/บริโภค

9

วังเมือง

ลาดยาว

นครสวรรค์

ทน.

ด้านที่ 1 การจัดการน้ําอุปโภค-บริโภค

3,4,7

หนองหลวง

สว่างอารมณ์

อุทัยธานี

ทบ.

ด้านที่ 1 การจัดการน้ําอุปโภค-บริโภค

พัฒนาแหล่งนํ้าผิวดินเพือ่ แก้ไขปัญหาขาดแคลนนํ้าอุปโภค/บริโภค

2

วังเมือง

ลาดยาว

นครสวรรค์

ทน.

ด้านที่ 1 การจัดการน้ําอุปโภค-บริโภค

พัฒนาแหล่งนํ้าผิวดินเพือ่ แก้ไขปัญหาขาดแคลนนํ้าอุปโภค/
บริโภค หนองน้ําโส

2

ห้วยนํ้าหอม

ลาดยาว

นครสวรรค์

ทน.

ด้านที่ 1 การจัดการน้ําอุปโภค-บริโภค

พัฒนาแหล่งนํ้าผิวดินเพือ่ แก้ไขปัญหาขาดแคลนนํ้าอุปโภค/
บริโภค หนองน้ําโส

6

ห้วยนํ้าหอม

ลาดยาว

นครสวรรค์

ทน.

ด้านที่ 1 การจัดการน้ําอุปโภค-บริโภค

พัฒนาแหล่งนํ้าผิวดินเพือ่ แก้ไขปัญหาขาดแคลนนํ้าอุปโภค/บริโภค

1

วังเมือง

ลาดยาว

นครสวรรค์

ทน.

ด้านที่ 1 การจัดการน้ําอุปโภค-บริโภค

อนุรักษ์ฟนื้ ฟูขุดลอกสระนํ้า

3

ศาลเจ้าไก่ต่อ

ลาดยาว

นครสวรรค์

ทน.

ด้านที่ 2 การสร้างความมัน่ คงของน้ําภาค
การเกษตร

อนุรักษ์ฟนื้ ฟูแหล่งน้ําคลองวังกะพง

11

วังม้า

ลาดยาว

นครสวรรค์

ทน.

ด้านที่ 2 การสร้างความมัน่ คงของน้ําภาค
การเกษตร

อนุรักษ์ฟนื้ ฟูอ่างเก็บน้ําดอนป่าช้า

12

วังม้า

ลาดยาว

นครสวรรค์

ทน.

ด้านที่ 2 การสร้างความมัน่ คงของน้ําภาค
การเกษตร

อนุรักษ์ฟนื้ ฟูแหล่งน้ําเหมืองทักษิณ

1-5,10

หนองหลวง

สว่างอารมณ์

อุทัยธานี

ทน.

ด้านที่ 2 การสร้างความมัน่ คงของน้ําภาค
การเกษตร

อนุรักษ์ฟนื้ ฟูขุดลอกคลองสาลี

1,4

ศาลเจ้าไก่ต่อ

ลาดยาว

นครสวรรค์

ทน.

ด้านที่ 2 การสร้างความมัน่ คงของน้ําภาค
การเกษตร

ขุดลอกท่อและรางระบายนํ้า

4-7,13

ลาดยาว

ลาดยาว

นครสวรรค์

ทน.

ด้านที่ 2 การสร้างความมัน่ คงของน้ําภาค
การเกษตร

อนุรักษ์ฟนื้ ฟูแหล่งนํ้าคลองแม่วงก์

3,4

ศาลเจ้าไก่ต่อ

ลาดยาว

นครสวรรค์

ทน.

ด้านที่ 2 การสร้างความมัน่ คงของน้ําภาค
การเกษตร

อนุรักษ์ฟนื้ ฟูแหล่งนํ้าคลองสาลี

3,5

ศาลเจ้าไก่ต่อ

ลาดยาว

นครสวรรค์

ทน.

ด้านที่ 2 การสร้างความมัน่ คงของน้ําภาค
การเกษตร

อนุรักษ์ฟนื้ ฟูโครงการขุดลอกคลองแม่วงก์

3,5

ศาลเจ้าไก่ต่อ

ลาดยาว

นครสวรรค์

ทน.

ด้านที่ 2 การสร้างความมัน่ คงของน้ําภาค
การเกษตร

พัฒนาแหล่งนํ้าบาดาลเพือ่ แก้ไขปัญหาขาดแคลนนํ้าอุปโภค/
บริโภค

3

4

ปีทดี่ าเนินการ

80

77.5

2565

ระยะกลาง
2566

2567

2568

2569

2570

ตารางที่ 3.5.3-4 แผนงาน/โครงการของหน่วยงานด้านบริหารทรัพยากรน้า ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ลมุ่ น้าสะแกกรัง ลุม่ น้าสาขาแม่น้าสะแกกรังตอนล่างส่วนที่ 1 (ต่อ)
ลาดับ
ความสาคัญ
โครงการ
5

6

7

8

9

โครงการ

หมูบ่ ้าน

ตาบล

อาเภอ

จังหวัด

หน่วยงาน

แผนยุทธศาสตร์

รวมคะแนน

ปีทดี่ าเนินการ
ระยะสัน้
2564

พัฒนาแหล่งนํ้าบาดาลเพือ่ แก้ไขปัญหาขาดแคลนนํ้าอุปโภค/
บริโภค

17

บ่อถ้ํา

ขาณุวรลักษ์บุรี

กําแพงเพชร

ทบ.

ด้านที่ 1 การจัดการน้ําอุปโภค-บริโภค

พัฒนาแหล่งนํ้าบาดาลเพือ่ แก้ไขปัญหาขาดแคลนนํ้าอุปโภค/
บริโภค

10

วังซ่าน

แม่วงก์

นครสวรรค์

ทบ.

ด้านที่ 1 การจัดการน้ําอุปโภค-บริโภค

พัฒนาแหล่งนํ้าบาดาลเพือ่ แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ําอุปโภค/
บริโภค

4

วังซ่าน

แม่วงก์

นครสวรรค์

ทบ.

ด้านที่ 1 การจัดการน้ําอุปโภค-บริโภค

พัฒนาแหล่งนํ้าบาดาลเพือ่ แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ําอุปโภค/
บริโภค

6

วังซ่าน

แม่วงก์

นครสวรรค์

ทบ.

ด้านที่ 1 การจัดการน้ําอุปโภค-บริโภค

พัฒนาแหล่งนํ้าบาดาลเพือ่ แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ําอุปโภค/
บริโภค

10

วังซ่าน

แม่วงก์

นครสวรรค์

ทบ.

ด้านที่ 1 การจัดการน้ําอุปโภค-บริโภค

เพิม่ แหล่งนํ้าต้นทุนเพือ่ อุปโภค/บริโภค

2,5

แม่วงก์

แม่วงก์

นครสวรรค์

ทน.

ด้านที่ 1 การจัดการน้ําอุปโภค-บริโภค

ขยายเขตและปรับปรุงระบบประปา

3,2,4

แม่วงก์

แม่วงก์

นครสวรรค์

อปท.

ด้านที่ 1 การจัดการน้ําอุปโภค-บริโภค

เจาะบ่อบาดาล

4

แม่วงก์

แม่วงก์

นครสวรรค์

ทบ.

ด้านที่ 2 การสร้างความมัน่ คงของน้ําภาค
การเกษตร

อนุรักษ์ฟนื้ ฟูแหล่งนํ้าสระหลวง

3

ศาลเจ้าไก่ต่อ

ลาดยาว

นครสวรรค์

ทน.

ด้านที่ 2 การสร้างความมัน่ คงของน้ําภาค
การเกษตร

ก่อสร้างระบบประปา (หลังวัด)

5

แม่วงก์

แม่วงก์

นครสวรรค์

อปท.

ด้านที่ 1 การจัดการน้ําอุปโภค-บริโภค

ก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่

12

บ่อถ้ํา

ขาณุวรลักษ์บุรี

กําแพงเพชร

อปท.

ด้านที่ 1 การจัดการน้ําอุปโภค-บริโภค

ก่อสร้างระบบประปาและระบบกรองนํ้า และย้ายระบบประปา

4

แม่วงก์

แม่วงก์

นครสวรรค์

อปท.

ด้านที่ 1 การจัดการน้ําอุปโภค-บริโภค

เพิม่ แหล่งนํ้าต้นทุนเพือ่ อุปโภค/บริโภค

9

แม่วงก์

แม่วงก์

นครสวรรค์

ทน.

ด้านที่ 1 การจัดการน้ําอุปโภค-บริโภค

เพิม่ แหล่งนํ้าต้นทุนเพือ่ อุปโภค/บริโภค

11

วังซ่าน

แม่วงก์

นครสวรรค์

ทน.

ด้านที่ 1 การจัดการน้ําอุปโภค-บริโภค

เพิม่ แหล่งน้ําต้นทุนเพือ่ อุปโภค/บริโภค(บาดาล)

5

แม่วงก์

แม่วงก์

นครสวรรค์

ทบ.

ด้านที่ 1 การจัดการน้ําอุปโภค-บริโภค

อนุรักษ์ฟนื้ ฟูอ่างเก็บน้ําโคกแสมสาร

3

มาบแก

ลาดยาว

นครสวรรค์

ทน.

ด้านที่ 2 การสร้างความมัน่ คงของน้ําภาค
การเกษตร

แม่วงก์

แม่วงก์

นครสวรรค์

ทน.

ด้านที่ 2 การสร้างความมัน่ คงของน้ําภาค
การเกษตร

อนุรักษ์ฟนื้ ฟูแหล่งน้ําคลองซับซ่าน
ก่อสร้างพนังกัน้ นํ้า คสล.(ซ.เทศบาล1-3)

6

ลาดยาว

ลาดยาว

นครสวรรค์

ทน.

ด้านที่ 3 การจัดการน้ําท่วมและอุทกภัย

ก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่

2

แม่วงก์

แม่วงก์

นครสวรรค์

อปท.

ด้านที่ 1 การจัดการน้ําอุปโภค-บริโภค

ก่อสร้างพนังกัน้ น้ํา คสล.(ถ.ลาดยาว-เขาชนกัน)

6

ลาดยาว

ลาดยาว

นครสวรรค์

ทน.

ด้านที่ 3 การจัดการน้ําท่วมและอุทกภัย

ระบบป้องกันน้ําท่วม พืน้ ที่ชุมชนลาดยาว

-

ลาดยาว

ลาดยาว

นครสวรรค์

ยผ.

ด้านที่ 3 การจัดการน้ําท่วมและอุทกภัย

รวม
39 โครงการ
หมายเหตุ : ทน. = กรมทรัพยากรน้ํา, ทบ. = กรมทรัพยากรน้ําบาดาล, ชป. = กรมชลประทาน, พด. = สํานักงานพัฒนาที่ดิน, อปท. = องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

75

72.5

70

67.5

57.5

2565

ระยะกลาง
2566

2567

2568

2569

2570

ตารางที่ 3.5.3-5 แผนงาน/โครงการของหน่วยงานด้านบริหารทรัพยากรน้า ทีส่ อดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นทีล่ ุ่มน้าสะแกกรัง ลุ่มน้าสาขาห้วยทับเสลา
ลาดับ
ความสาคัญ
โครงการ
1

โครงการ

หมู่บ้าน

อาเภอ

จังหวัด

หน่วยงาน

แผนยุทธศาสตร์

รวม
คะแนน

ก่อสร้างระบบประปาขนาดกลาง

3

ระบํา

ลานสัก

อุทัยธานี

อปท.

ด้านที่ 1 การจัดการน้ําอุปโภค-บริโภค

ก่อสร้างระบบประปาขนาดกลาง

7

ระบํา

ลานสัก

อุทัยธานี

อปท.

ด้านที่ 1 การจัดการน้ําอุปโภค-บริโภค

ลานสัก

ลานสัก

อุทัยธานี

ชป.

ด้านที่ 2 การสร้างความมัน่ คงของน้ําภาคการเกษตร

8

ระบํา

ลานสัก

อุทัยธานี

ทบ.

ด้านที่ 1 การจัดการน้ําอุปโภค-บริโภค

80

6,10

ลานสัก

ลานสัก

อุทัยธานี

ทน.

ด้านที่ 2 การสร้างความมัน่ คงของน้ําภาคการเกษตร

75

5

ลานสัก

ลานสัก

อุทัยธานี

ทน.

ด้านที่ 2 การสร้างความมัน่ คงของน้ําภาคการเกษตร

ป่าอ้อ

ลานสัก

อุทัยธานี

ทน.

ด้านที่ 2 การสร้างความมัน่ คงของน้ําภาคการเกษตร

ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ําฝายเพชรน้ําผึ้งความยาว 140 ม.โครงการส่งน้ํา
และบํารุงรักษาทับเสลา
2

พัฒนาแหล่งนํา้ บาดาลเพือ่ แก้ไขปัญหาการขาดแคลนนํา้ อุปโภคบริโภค

3

อนุรกั ษ์ฟนื้ ฟูแหล่งน้ําคลองห้วยเปล้า
อนุรกั ษ์ฟนื้ ฟูแหล่งน้ําบึงเขาพระยาพายเรือ
อนุรกั ษ์ฟนื้ ฟูแหล่งน้ําคลองกระเสิง ,คลองน้ําวิ่ง ช่วงที่ 2
ขุดลอกคลองห้วยเปล้า

6

ลานสัก

ลานสัก

อุทัยธานี

ทน.

ด้านที่ 2 การสร้างความมัน่ คงของน้ําภาคการเกษตร

ต่อรางลําห้วยเปล้าสู่ลําห้วยหวาย

7

ลานสัก

ลานสัก

อุทัยธานี

ทน.

ด้านที่ 2 การสร้างความมัน่ คงของน้ําภาคการเกษตร

ขุดลอกคลองบุง่ เต่า และก่อสร้างฝายน้ําล้น

2

ลานสัก

ลานสัก

อุทัยธานี

ทน.

ด้านที่ 2 การสร้างความมัน่ คงของน้ําภาคการเกษตร

ระบํา

ลานสัก

อุทัยธานี

ชป.

ด้านที่ 2 การสร้างความมัน่ คงของน้ําภาคการเกษตร

2,3,15

ระบํา

ลานสัก

อุทัยธานี

ทน.

ด้านที่ 2 การสร้างความมัน่ คงของน้ําภาคการเกษตร

โรงเรียนชุมชน

ทุง่ นางาม

ลานสัก

อุทัยธานี

ทบ.

ด้านที่ 1 การจัดการน้ําอุปโภค-บริโภค

ขุดลอกลําเหมืองยาว 100 ม.กว้าง 3 ม.

2

ทุง่ นางาม

ลานสัก

อุทัยธานี

ทน.

ด้านที่ 2 การสร้างความมัน่ คงของน้ําภาคการเกษตร

ขุดสระนํา้ เพือ่ เป็นแหล่งผลิตประปา

11

ระบํา

ลานสัก

อุทัยธานี

ทน.

ด้านที่ 1 การจัดการน้ําอุปโภค-บริโภค

ก่อสร้างระบบประปาขนาดกลาง

16

ระบํา

ลานสัก

อุทัยธานี

อปท.

ด้านที่ 1 การจัดการน้ําอุปโภค-บริโภค

ก่อสร้างระบบประปาขนาดกลาง

18

ระบํา

ลานสัก

อุทัยธานี

อปท.

ด้านที่ 1 การจัดการน้ําอุปโภค-บริโภค

แก้มลิงบ้านบุง่ อ้ายเจี้ยม และอาคารประกอบ

5

ระบํา

ลานสัก

อุทัยธานี

ฝายชะลอน้ําบ้านเขาไม้นวล

18

ระบํา

ลานสัก

อุทัยธานี

ทน.

ด้านที่ 2 การสร้างความมัน่ คงของน้ําภาคการเกษตร

ฝายน้ําล้น พร้อมระบบส่งน้ํา (เหมือง)

4

ป่าอ้อ

ลานสัก

อุทัยธานี

ทน.

ด้านที่ 2 การสร้างความมัน่ คงของน้ําภาคการเกษตร

ซ่อมแซมบํารุงรักษาระบบชลประทานตามข้อเสนอเกษตรกรผู้ใช้น้ํา
ชลประทานโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาทับเสลา

ระบํา

ลานสัก

อุทัยธานี

ชป.

ด้านที่ 2 การสร้างความมัน่ คงของน้ําภาคการเกษตร

สระเก็บน้ํา 5,000 ลบ.ม.
ฝายชะลอน้ําบ้านโป่ง 30

3

ป่าอ้อ
ระบํา

ลานสัก
ลานสัก

อุทัยธานี
อุทัยธานี

พด.
ทน.

ด้านที่ 2 การสร้างความมัน่ คงของน้ําภาคการเกษตร
ด้านที่ 2 การสร้างความมัน่ คงของน้ําภาคการเกษตร

4,9
2,3,15

ลานสัก
ระบํา

ลานสัก
ลานสัก

อุทัยธานี
อุทัยธานี

ทน.
ชป.

ด้านที่ 2 การสร้างความมัน่ คงของน้ําภาคการเกษตร
ด้านที่ 2 การสร้างความมัน่ คงของน้ําภาคการเกษตร

ซ่อมแซมบํารุงรักษาระบบชลประทานตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ํา
ชลประทาน จํานวน 10 รายการ โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาทับเสลา
ฝายชะลอน้ําบ้านห้วยรัง
พัฒนาแหล่งนํา้ บาดาลเพือ่ สนับสนุนนํา้ ดื่มสะอาดให้กบั โรงเรียน
รูปแบบที่ 2
4

ตาบล

ขุดลอกและปรับปรุงพืน้ ทีร่ บั น้ําหน้าฝายปากเหมือง
อนุรกั ษ์ฟนื้ ฟูคลองชลประทาน เสริมแนวป้องกันตลิ่ง

82.5

72.5

คป.อุทัยธานี ด้านที่ 2 การสร้างความมัน่ คงของน้ําภาคการเกษตร
70

67.5

6
7

ก่อสร้างประปาหมูบ่ ้านขนาดใหญ่
ขุดลอกอ่างเก็บน้ําเขาน้ําโจน

7

ลานสัก

ลานสัก

อุทัยธานี

อปท.

ด้านที่ 1 การจัดการน้ําอุปโภค-บริโภค

5

ทุง่ นางาม

ลานสัก

อุทัยธานี

ทน.

ด้านที่ 2 การสร้างความมัน่ คงของน้ําภาคการเกษตร

65

8

ก่อสร้างอาคารบังคับนํา้ บ้านเขาไม้นวน

10

ป่าอ้อ

ลานสัก

อุทัยธานี

ชป.

ด้านที่ 2 การสร้างความมัน่ คงของน้ําภาคการเกษตร

62.5

รวม
28 โครงการ
หมายเหตุ : ทน. = กรมทรัพยากรน้ํา, ทบ. = กรมทรัพยากรน้ําบาดาล, ชป. = กรมชลประทาน, พด. = สํานักงานพัฒนาทีด่ ิน, อปท. = องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระยะสั้น
2564 2565

ปีทดี่ าเนินการ
ระยะกลาง
2566 2567 2568 2569

2570

ตารางที่ 3.5.3-6 แผนงาน/โครงการของหน่วยงานด้านบริหารทรัพยากรน้า ทีส่ อดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นทีล่ ุ่มน้าสะแกกรัง ลุ่มน้าสาขาแม่น้าสะแกกรังตอนล่างส่วนที่ 2
ลาดับ
ความสาคัญ
โครงการ
1

2

โครงการ

หมู่บ้าน

ตาบล

อาเภอ

จังหวัด

หน่วยงาน

แผนยุทธศาสตร์

รวม
คะแนน

ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ําสาย 1R-RMC ระบบส่ง
น้ําฝายหลักเมตร จํานวน 409 ตารางเมตร

เขากวางทอง

หนองฉาง

อุทัยธานี

ชป.

ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ํา
ภาคการเกษตร

ซ่อมแซมขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ํา 1R-RMC ระบบส่ง
น้ําฝายหลักเมตร ปริมาณดิน 3,130 ลบ.ม.

เขากวางทอง

หนองฉาง

อุทัยธานี

ชป.

ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ํา
ภาคการเกษตร

ตลุกดู่

ทัพทัน

อุทัยธานี

อปท.

ด้านที่ 1 การจัดการน้ําอุปโภค-บริโภค

น้ํารอบ

ลานสัก

อุทัยธานี

ทบ.

ด้านที่ 1 การจัดการน้ําอุปโภค-บริโภค

ประดู่ยืน

ลานสัก

อุทัยธานี

ทน.

ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ํา
ภาคการเกษตร

80

ประดู่ยืน

ลานสัก

อุทัยธานี

ชป.

ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ํา
ภาคการเกษตร

77.5
75

ก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่

10

พัฒนาแหล่งน้ําบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ําดื่มสะอาดให้กับ
โรงเรียน
1

87.5

82.5

3

ขุดลอกแก้มลิงหน้าฝายทัพยายปอน

4

ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ําสาย LMC ระบบส่งน้ํา
ฝายตะคร้อ จํานวน 400 ตารางเมตร

5

โครงการก่อสร้างประตูปิดเปิดระบายน้ํา ลําน้ําฆ้องชัย

11

ประดู่ยืน

ลานสัก

อุทัยธานี

ทน.

ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ํา
ภาคการเกษตร

อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ําคลองห้วยทราย ช่วง 3

2

น้ํารอบ

ลานสัก

อุทัยธานี

ทน.

ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ํา
ภาคการเกษตร

6

ก่อสร้างท่อระบายน้ําวังเตย

11

ตลุกดู่

ทัพทัน

อุทัยธานี

ชป.

ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ํา
ภาคการเกษตร

72.5

7

อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ําสระน้ําทัพยายปอน

1

ประดู่ยืน

ลานสัก

อุทัยธานี

ทน.

ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ํา
ภาคการเกษตร

70

8

อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ําคลองเขาฆ้องขัย ช่วงที่ 2

2

ประดู่ยืน

ลานสัก

อุทัยธานี

ทน.

ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ํา
ภาคการเกษตร

65

9

ก่อสร้างฝายป่าคา

9

ประดู่ยืน

ลานสัก

อุทัยธานี

ชป.

ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ํา
ภาคการเกษตร

52.5

รวม
12 โครงการ
หมายเหตุ : ทน. = กรมทรัพยากรน้ํา, ทบ. = กรมทรัพยากรน้ําบาดาล, ชป. = กรมชลประทาน, พด. = สํานักงานพัฒนาที่ดิน, อปท. = องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระยะสั้น
2564
2565

ปีที่ดาเนินการ
ระยะกลาง
2566
2567
2568
2569

2570

ตารางที่ 3.5.3-7 แผนงาน/โครงการของหน่วยงานด้านบริหารทรัพยากรน้า ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้าสะแกกรัง ลุ่มน้าสาขาคลองโพธิ์ (ต่อ)
ลาดับ
ความสาคัญ
ของโครงการ
1

2

โครงการ

ตาบล

อาเภอ

จังหวัด

หน่วยงาน

แผนยุทธศาสตร์

พัฒนาแหล่งนํา้ บาดาลเพือ่ แก้ไขปัญหาขาดแคลนนํา้
อุปโภค/บริโภค

2

พลวงสองนาง

สว่างอารมณ์

อุทยั ธานี

ทบ.

ด้านที่ 1 การจัดการน้าํ อุปโภค-บริโภค

พัฒนาแหล่งนํา้ บาดาลเพือ่ แก้ไขปัญหาขาดแคลนนํา้
อุปโภค/บริโภค

4

พลวงสองนาง

สว่างอารมณ์

อุทยั ธานี

ทบ.

ด้านที่ 1 การจัดการน้าํ อุปโภค-บริโภค

อนุรักษ์ฟนื้ ฟูแหล่งนํา้ สระนํา้ บ้านสาริกา

4

หนองกระทุ่ม

ทัพทัน

อุทยั ธานี

อปท.

ด้านที่ 2 การสร้างความมัน่ คงของน้าํ ภาคการเกษตร

พัฒนาแหล่งนํา้ ผิวดินเพือ่ แก้ไขปัญหาขาดแคลนนํา้
อุปโภค/บริโภค

4

หนองกระทุ่ม

ทัพทัน

อุทยั ธานี

ทน.

ด้านที่ 1 การจัดการน้าํ อุปโภค-บริโภค

พัฒนาแหล่งนํา้ ผิวดินเพือ่ แก้ไขปัญหาขาดแคลนนํา้
อุปโภค/บริโภค

4

บ่อยาง

สว่างอารมณ์

อุทยั ธานี

ทน.

ด้านที่ 1 การจัดการน้าํ อุปโภค-บริโภค

พัฒนาแหล่งนํา้ ผิวดินเพือ่ แก้ไขปัญหาขาดแคลนนํา้
อุปโภค/บริโภค

6

บ่อยาง

สว่างอารมณ์

อุทยั ธานี

ทน.

ด้านที่ 1 การจัดการน้าํ อุปโภค-บริโภค

พัฒนาแหล่งนํา้ ผิวดินเพือ่ แก้ไขปัญหาขาดแคลนนํา้
อุปโภค/บริโภค

6

หนองกระทุ่ม

ทัพทัน

อุทยั ธานี

ทน.

ด้านที่ 1 การจัดการน้าํ อุปโภค-บริโภค

พัฒนาแหล่งนํา้ ผิวดินเพือ่ แก้ไขปัญหาขาดแคลนนํา้
อุปโภค/บริโภค

7

หนองกระทุ่ม

ทัพทัน

อุทยั ธานี

ทน.

ด้านที่ 1 การจัดการน้าํ อุปโภค-บริโภค

พัฒนาแหล่งนํา้ ผิวดินเพือ่ แก้ไขปัญหาขาดแคลนนํา้
อุปโภค/บริโภค

8

หนองกระทุ่ม

ทัพทัน

อุทยั ธานี

ทน.

ด้านที่ 1 การจัดการน้าํ อุปโภค-บริโภค

พัฒนาแหล่งนํา้ ผิวดินเพือ่ แก้ไขปัญหาขาดแคลนนํา้
อุปโภค/บริโภค

11

หนองกระทุ่ม

ทัพทัน

อุทยั ธานี

ทน.

ด้านที่ 1 การจัดการน้าํ อุปโภค-บริโภค

พัฒนาแหล่งนํา้ ผิวดินเพือ่ แก้ไขปัญหาขาดแคลนนํา้
อุปโภค/บริโภค

12

หนองกระทุ่ม

ทัพทัน

อุทยั ธานี

ทน.

ด้านที่ 1 การจัดการน้าํ อุปโภค-บริโภค

พัฒนาแหล่งนํา้ ผิวดินเพือ่ แก้ไขปัญหาขาดแคลนนํา้
อุปโภค/บริโภค

7

พลวงสองนาง

สว่างอารมณ์

อุทยั ธานี

ทน.

ด้านที่ 1 การจัดการน้าํ อุปโภค-บริโภค

พัฒนาแหล่งนํา้ ผิวดินเพือ่ แก้ไขปัญหาขาดแคลนนํา้
อุปโภค/บริโภค

3

พลวงสองนาง

สว่างอารมณ์

อุทยั ธานี

ทน.

ด้านที่ 1 การจัดการน้าํ อุปโภค-บริโภค

พัฒนาแหล่งนํา้ ผิวดินเพือ่ แก้ไขปัญหาขาดแคลนนํา้
อุปโภค/บริโภค

6

บ่อยาง

สว่างอารมณ์

อุทยั ธานี

ทน.

ด้านที่ 1 การจัดการน้าํ อุปโภค-บริโภค

พัฒนาแหล่งนํา้ ผิวดินเพือ่ แก้ไขปัญหาขาดแคลนนํา้
อุปโภค/บริโภค

1

พลวงสองนาง

สว่างอารมณ์

อุทยั ธานี

ทน.

ด้านที่ 1 การจัดการน้าํ อุปโภค-บริโภค

พัฒนาแหล่งนํา้ ผิวดินเพือ่ แก้ไขปัญหาขาดแคลนนํา้
อุปโภค/บริโภค

4

พลวงสองนาง

สว่างอารมณ์

อุทยั ธานี

ทน.

ด้านที่ 1 การจัดการน้าํ อุปโภค-บริโภค

โรงเรียนบ้านโกร

นํ้ารอบ

สานสัก

อุทยั ธานี

ทบ.

ด้านที่ 1 การจัดการน้าํ อุปโภค-บริโภค

ก่อสร้างฝายทดนํา้ (ฝายแม้ว)

1-8

พลวงสองนาง

สว่างอารมณ์

อุทยั ธานี

ทน.

ด้านที่ 2 การสร้างความมัน่ คงของน้าํ ภาคการเกษตร

อนุรักษ์ฟนื้ ฟูขุดลอกสระนํา้ ขนาด 10 ไร่

11

หนองกระทุ่ม

ทัพทัน

อุทยั ธานี

ทน.

ด้านที่ 2 การสร้างความมัน่ คงของน้าํ ภาคการเกษตร

อนุรักษ์ฟนื้ ฟูแหล่งนํา้ สระนํา้ บ้านเนินก้าว

6

สว่างอารมณ์

สว่างอารมณ์

อุทยั ธานี

ทน.

ด้านที่ 2 การสร้างความมัน่ คงของน้าํ ภาคการเกษตร

อนุรักษ์ฟนื้ ฟูแหล่งน้าํ หัวยยัดไส้

3,7

พลวงสองนาง

สว่างอารมณ์

อุทยั ธานี

ทน.

ด้านที่ 2 การสร้างความมัน่ คงของน้าํ ภาคการเกษตร

อนุรักษ์ฟนื้ ฟูแหล่งน้าํ หนองปลามัน

1

สว่างอารมณ์

สว่างอารมณ์

อุทยั ธานี

ทน.

ด้านที่ 2 การสร้างความมัน่ คงของน้าํ ภาคการเกษตร

อนุรักษ์ฟนื้ ฟูแหล่งน้าํ หนองใหญ่
อนุรักษ์ฟนื้ ฟูแหล่งนํา้ สระนํา้ บ้านหัวดง

6

สว่างอารมณ์

สว่างอารมณ์

อุทยั ธานี

3

หนองกระทุ่ม

ทัพทัน

อุทยั ธานี

ทน.
อปท.

ด้านที่ 2 การสร้างความมัน่ คงของน้าํ ภาคการเกษตร
ด้านที่ 2 การสร้างความมัน่ คงของน้าํ ภาคการเกษตร

พัฒนาแหล่งนํา้ บาดาลเพือ่ สนับสนุนนํา้ ดืม่ สะอาดให้กับ
โรงเรียน รูปแบบที่ 1
3

หมู่บ้าน

คะแนน
ที่ได้
85

82.5

80

ปีที่ดาเนินการ
ระยะสั้น
ระยะกลาง
ระยะยาว
2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580

ตารางที่ 3.5.3-7 แผนงาน/โครงการของหน่วยงานด้านบริหารทรัพยากรน้า ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้าสะแกกรัง ลุ่มน้าสาขาคลองโพธิ์ (ต่อ)
ลาดับ
ความสาคัญ
ของโครงการ

โครงการ

ก่อสร้างระบบกระจายนํา้ ด้วยพลังแสงอาทิตย์
ก่อสร้างระบบกระจายนํา้ ด้วยพลังแสงอาทิตย์

4

5

ขุดลอกเปิดทางน้าํ เหมืองธารสดึง
ก่อสร้างระบบกระจายน้าํ ด้วยพลังแสงอาทิตย์
อนุรักษ์ฟนื้ ฟูแหล่งน้าํ สระน้าํ วัดหนองม่วง
อนุรักษ์ฟนื้ ฟูแหล่งน้าํ สระน้าํ สาธารณะ
อนุรักษ์ฟนื้ ฟูแหล่งน้าํ สระน้าํ สาธารณะ
อนุรักษ์ฟนื้ ฟูแหล่งน้าํ คลองน้าํ รอบ
อนุรักษ์ฟนื้ ฟูแหล่งน้าํ หนองบัว
อนุรักษ์ฟนื้ ฟูแหล่งน้าํ สระเก็บน้าํ วัดป่าบ้านหนองตะเตียน
อนุรักษ์ฟนื้ ฟูแหล่งนํา้ คลองล่อมประพาน

หมู่บ้าน

จังหวัด

สว่างอารมณ์

สว่างอารมณ์

อุทยั ธานี

17

น้ํารอบ

ลานสัก

อุทยั ธานี

5

พลวงสองนาง

สว่างอารมณ์

อุทยั ธานี

10

สว่างอารมณ์

สว่างอารมณ์

อุทยั ธานี

11

น้ํารอบ

ลานสัก

อุทยั ธานี

1

น้ํารอบ

ลานสัก

อุทยั ธานี

3

น้ํารอบ

ลานสัก

อุทยั ธานี

น้ํารอบ,ไผ่เขียว

อุทยั ธานี

หน่วยงาน

ด้านที่ 2 การสร้างความมัน่ คงของน้าํ ภาคการเกษตร
ด้านที่ 2 การสร้างความมัน่ คงของน้าํ ภาคการเกษตร

ทน.
ทน.
ทน.
ทน.
ทน.
ทน.
ทน.
ทน.
อปท.

ด้านที่ 2 การสร้างความมัน่ คงของน้าํ ภาคการเกษตร
ด้านที่ 2 การสร้างความมัน่ คงของน้าํ ภาคการเกษตร
ด้านที่ 2 การสร้างความมัน่ คงของน้าํ ภาคการเกษตร
ด้านที่ 2 การสร้างความมัน่ คงของน้าํ ภาคการเกษตร
ด้านที่ 2 การสร้างความมัน่ คงของน้าํ ภาคการเกษตร
ด้านที่ 2 การสร้างความมัน่ คงของน้าํ ภาคการเกษตร
ด้านที่ 2 การสร้างความมัน่ คงของน้าํ ภาคการเกษตร
ด้านที่ 2 การสร้างความมัน่ คงของน้าํ ภาคการเกษตร
ด้านที่ 2 การสร้างความมัน่ คงของน้าํ ภาคการเกษตร
ด้านที่ 2 การสร้างความมัน่ คงของน้าํ ภาคการเกษตร
ด้านที่ 2 การสร้างความมัน่ คงของน้าํ ภาคการเกษตร
ด้านที่ 2 การสร้างความมัน่ คงของน้าํ ภาคการเกษตร
ด้านที่ 2 การสร้างความมัน่ คงของน้าํ ภาคการเกษตร
ด้านที่ 1 การจัดการน้าํ อุปโภค-บริโภค
ด้านที่ 1 การจัดการน้าํ อุปโภค-บริโภค

10

สว่างอารมณ์

5

บ่อยาง

สว่างอารมณ์

อุทยั ธานี

1

หนองกระทุ่ม

ทัพทัน

อุทยั ธานี

ก่อสร้างระบบกระจายนํา้ ด้วยพลังแสงอาทิตย์
ก่อสร้างระบบกระจายนํา้ ด้วยพลังแสงอาทิตย์
ก่อสร้างระบบกระจายนํา้ ด้วยพลังแสงอาทิตย์
อนุรักษ์ฟนื้ ฟูแหล่งน้าํ คลองซากุระพัฒนา
พัฒนาแหล่งนํา้ ผิวดินเพือ่ แก้ไขปัญหาขาดแคลนนํา้
อุปโภค/บริโภค

5

น้ํารอบ

ลานสัก

อุทยั ธานี

8

น้ํารอบ

ลานสัก

อุทยั ธานี

9

น้ํารอบ

ลานสัก

อุทยั ธานี

1

น้ํารอบ

ลานสัก

อุทยั ธานี

5

พลวงสองนาง

สว่างอารมณ์

อุทยั ธานี

ทน.
ทน.
ทน.
ทน.
ทน.

พัฒนาแหล่งนํา้ ผิวดินเพือ่ แก้ไขปัญหาขาดแคลนนํา้
อุปโภค/บริโภค

8

พลวงสองนาง

สว่างอารมณ์

อุทยั ธานี

ทน.

หนองหลวง

สว่างอารมณ์

อุทยั ธานี

3

ชุมตาบง

ชุมตาบง

นครสวรรค์

4,5

ชุมตาบง

ชุมตาบง

นครสวรรค์

-

ชุมตาบง

ชุมตาบง

นครสวรรค์

อนุรักษ์ฟนื้ ฟูขุดลอกคลองส่งน้าํ จากสระแก้มลิงคลองโพธิ์
เรียงหินยาแนวคันขอบสระ บ้านหนองเต่างับ

8

ชุมตาบง

ชุมตาบง

นครสวรรค์

9

สว่างอารมณ์

สว่างอารมณ์

เรียงหินยาแนวคันขอบสระ บ้านดอนใหญ่

2

สว่างอารมณ์

ก่อสร้างคันแซงดินป้องกันน้าํ ท่วม

6,1

ก่อสร้างคันแซงดินป้องกันน้าํ ท่วม ริมแควตากแดด

อนุรักษ์ฟนื้ ฟูขุดลอกคลองหินแห่
อนุรักษ์ฟนื้ ฟูขุดลอกลําเหมือง
อนุรักษ์ฟนื้ ฟูขุดลอกคลองจาก รพ.ชุมตาบงถึงสะพาน
วัดป่าเขาเขียว พร้อมก่อสร้างฝายกักเก็บน้าํ

อุทยั ธานี

แผนยุทธศาสตร์

ทน.
ทน.

ลานสัก,
สว่
สว่าางอารมณ์
งอารมณ์

คะแนน
ที่ได้

75

72.5

คป.อุทัยธานี ด้านที่ 2 การสร้างความมัน่ คงของน้าํ ภาคการเกษตร
ทน.
ทน.
ทน.

ด้านที่ 2 การสร้างความมัน่ คงของน้าํ ภาคการเกษตร
ด้านที่ 2 การสร้างความมัน่ คงของน้าํ ภาคการเกษตร
ด้านที่ 2 การสร้างความมัน่ คงของน้าํ ภาคการเกษตร

อุทยั ธานี

ทน.
ทน.

ด้านที่ 2 การสร้างความมัน่ คงของน้าํ ภาคการเกษตร
ด้านที่ 3 การจัดการน้าํ ท่วมและอุทกภัย

สว่างอารมณ์

อุทยั ธานี

ทน.

ด้านที่ 3 การจัดการน้าํ ท่วมและอุทกภัย

สว่างอารมณ์

สว่างอารมณ์

อุทยั ธานี

ทน.

ด้านที่ 3 การจัดการน้าํ ท่วมและอุทกภัย

3,6

สว่างอารมณ์

สว่างอารมณ์

อุทยั ธานี

ทน.

ด้านที่ 3 การจัดการน้าํ ท่วมและอุทกภัย

ก่อสร้างเรียงหินป้องกันการกัดเซาะ

5

หนองกระทุ่ม

ทัพทัน

อุทยั ธานี

ทน.

ด้านที่ 3 การจัดการน้าํ ท่วมและอุทกภัย

อนุรักษ์ฟนื้ ฟูแหล่งน้าํ คลองห้วยช้างฟัด

8

น้ํารอบ

ลานสัก

อุทยั ธานี

ทน.

ด้านที่ 2 การสร้างความมัน่ คงของน้าํ ภาคการเกษตร

6,8,14

น้ํารอบ

ลานสัก

อุทยั ธานี

ทน.

ด้านที่ 2 การสร้างความมัน่ คงของน้าํ ภาคการเกษตร

เรียงหินยาแนวคันขอบสระ หมูท่ ี่ 1

1

สว่างอารมณ์

สว่างอารมณ์

อุทยั ธานี

ทน.

ด้านที่ 3 การจัดการน้าํ ท่วมและอุทกภัย

ขุดลอกอ่างเก็บน้าํ คลองโพธิ์
ก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่

3

แม่เปิน

แม่เปิน

นครสวรรค์

10

บ่อยาง

สว่างอารมณ์

อุทยั ธานี

ชป.
อปท.

ด้านที่ 2 การสร้างความมัน่ คงของน้าํ ภาคการเกษตร
ด้านที่ 1 การจัดการน้าํ อุปโภค-บริโภค

พัฒนาแหล่งนํา้ ผิวดินเพือ่ แก้ไขปัญหาขาดแคลนนํา้
อุปโภค/บริโภค

10

บ่อยาง

สว่างอารมณ์

อุทยั ธานี

ทน.

ด้านที่ 1 การจัดการน้าํ อุปโภค-บริโภค

พัฒนาแหล่งนํา้ ผิวดินเพือ่ แก้ไขปัญหาขาดแคลนนํา้
อุปโภค/บริโภค

6

พลวงสองนาง

สว่างอารมณ์

อุทยั ธานี

ทน.

ด้านที่ 1 การจัดการน้าํ อุปโภค-บริโภค

พัฒนาแหล่งนํา้ ผิวดินเพือ่ แก้ไขปัญหาขาดแคลนนํา้
อุปโภค/บริโภค

13

หนองกระทุ่ม

ทัพทัน

อุทยั ธานี

ทน.

ด้านที่ 1 การจัดการน้าํ อุปโภค-บริโภค

อนุรักษ์ฟนื้ ฟูแหล่งน้าํ คลองห้วยน้าํ ดัง ช่วง 2
7

อาเภอ

8

สถานีสูบน้าํ ด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้าํ บ้านไร่ใหญ่
6

ตาบล

70

67.5

ปีที่ดาเนินการ
ระยะสั้น
ระยะกลาง
ระยะยาว
2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580

ตารางที่ 3.5.3-7 แผนงาน/โครงการของหน่วยงานด้านบริหารทรัพยากรน้า ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้าสะแกกรัง ลุ่มน้าสาขาคลองโพธิ์ (ต่อ)
ลาดับ
ความสาคัญ
ของโครงการ

8

โครงการ

หมู่บ้าน

ตาบล

อาเภอ

จังหวัด

หน่วยงาน

แผนยุทธศาสตร์

พัฒนาแหล่งนํา้ ผิวดินเพือ่ แก้ไขปัญหาขาดแคลนนํา้
อุปโภค/บริโภค

14

หนองกระทุ่ม

ทัพทัน

อุทยั ธานี

ทน.

ด้านที่ 1 การจัดการน้าํ อุปโภค-บริโภค

พัฒนาแหล่งนํา้ ผิวดินเพือ่ แก้ไขปัญหาขาดแคลนนํา้
อุปโภค/บริโภค

10

บ่อยาง

สว่างอารมณ์

อุทยั ธานี

ทน.

ด้านที่ 1 การจัดการน้าํ อุปโภค-บริโภค

ก่อสร้างท่อระบายนํา้ เกาะกลาง

15

ไผ่เขียว

สว่างอารมณ์

อุทยั ธานี

ชป.

ด้านที่ 2 การสร้างความมัน่ คงของน้าํ ภาคการเกษตร

อนุรักษ์ฟนื้ ฟูแหล่งน้าํ อ่างบึงแวง

17

น้ํารอบ

ลานสัก

อุทยั ธานี

ทน.

ด้านที่ 2 การสร้างความมัน่ คงของน้าํ ภาคการเกษตร

ก่อสร้างฝายดอนทราย

12

บ่อยาง

สว่างอารมณ์

อุทยั ธานี

ชป.

ด้านที่ 2 การสร้างความมัน่ คงของน้าํ ภาคการเกษตร

ปรับปรุงสวนป่าชุมชนเขาหินเทิน

4

พลวงสองนาง

สว่างอารมณ์

อุทยั ธานี

กรมป่าไม้

ด้านที่ 5 การอนุรักษ์ฟนื้ ฟูป่าต้นน้าํ

9,10

บ่อยาง

สว่างอารมณ์

อุทยั ธานี

กรมป่าไม้

ด้านที่ 5 การอนุรักษ์ฟนื้ ฟูป่าต้นน้าํ

ชุมตาบง

ชุมตาบง

นครสวรรค์

ชป.

ด้านที่ 2 การสร้างความมัน่ คงของน้าํ ภาคการเกษตร

ปลูกป่าอันเนือ่ งมาจากโครงการพระราชดําริ
อนุรักษ์ฟนื้ ฟูคลองโพธิ้สองล่งพร้อมก่อสร้างฝายนํา้ ล้น
ก่อสร้างคันแซงดินป้องกันน้าํ ท่วม

3,4,8,10

สว่างอารมณ์

สว่างอารมณ์

อุทยั ธานี

ทน.

ด้านที่ 3 การจัดการน้าํ ท่วมและอุทกภัย

ก่อสร้างคันแซงดินป้องกันน้าํ ท่วมห้วยยัดใส้

3,4,8,10

สว่างอารมณ์

สว่างอารมณ์

อุทยั ธานี

ทน.

ด้านที่ 3 การจัดการน้าํ ท่วมและอุทกภัย

ก่อสร้างคันแซงดินป้องกันน้าํ ท่วม สะพานคลองโพธิ์

3

สว่างอารมณ์

สว่างอารมณ์

อุทยั ธานี

ทน.

ด้านที่ 3 การจัดการน้าํ ท่วมและอุทกภัย

ก่อสร้างคันแซงดินป้องกันน้าํ ท่วม ลําคลองโพธิ์

3,4

สว่างอารมณ์

สว่างอารมณ์

อุทยั ธานี

ทน.

ด้านที่ 3 การจัดการน้าํ ท่วมและอุทกภัย

ก่อสร้างคันแซงดินป้องกันน้าํ ท่วม ลําคลองโพธิ์-หนอง
ยายดา

3,4

สว่างอารมณ์

สว่างอารมณ์

อุทยั ธานี

ทน.

ด้านที่ 3 การจัดการน้าํ ท่วมและอุทกภัย

ก่อสร้างคันแซงคันฝายแควตากแดด

6

สว่างอารมณ์

สว่างอารมณ์

อุทยั ธานี

ทน.

ด้านที่ 3 การจัดการน้าํ ท่วมและอุทกภัย

ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายชุมชน
สว่างอารมณ์ (ผูกพันปี 2567-2569)

สว่างอารมณ์

สว่างอารมณ์

อุทยั ธานี

9

ปลูกป่าไผ่เขาเขียว

พลวงสองนาง

สว่างอารมณ์

อุทยั ธานี

10
11
12

ก่อสร้างอาคารบังคับนํา้ บ้านน้อยพร้อมขุดลอก
ก่อสร้างฝายเขานมนาง พร้อมระบบส่งนํา้
อาคารป้องกันตลิง่ คลองโพธิ์ ระยะทางไม่น้อยกว่า 8
กิโลเมตร โครงการชลประทานอุทัยธานี

11

ไผ่เขียว

สว่างอารมณ์

อุทยั ธานี

10

บ่อยาง

สว่างอารมณ์

อุทยั ธานี

ไผ่เขียว

สว่างอารมณ์

ไผ่เขียว, บ่อยาง

คันกัน้ น้าํ คลองข่อยเป้า และอาคารประกอบ จังหวัด
อุทัยธานี (ผูกพันปี 2566-2568)

65

คป.อุทัยธานี ด้านที่ 2 การสร้างความมัน่ คงของน้าํ ภาคการเกษตร
ด้านที่ 5 การอนุรักษ์ฟนื้ ฟูป่าต้นน้าํ

62.5

อุทยั ธานี

ชป.
ด้านที่ 2 การสร้างความมัน่ คงของน้าํ ภาคการเกษตร
ชป.
ด้านที่ 2 การสร้างความมัน่ คงของน้าํ ภาคการเกษตร
คป.อุทัยธานี ด้านที่ 3 การจัดการน้าํ ท่วมและอุทกภัย

60
57.5
55

สว่างอารมณ์

อุทยั ธานี

คป.อุทัยธานี ด้านที่ 3 การจัดการน้าํ ท่วมและอุทกภัย

ไผ่เขียว

ไผ่เขียว

อุทยั ธานี

คป.อุทัยธานี ด้านที่ 3 การจัดการน้าํ ท่วมและอุทกภัย

คันกัน้ น้าํ คลองลําปาง และอาคารประกอบ จังหวัด
อุทัยธานี (ผูกพันปี 2566-2568)

ไผ่เขียว

ไผ่เขียว

อุทยั ธานี

คป.อุทัยธานี ด้านที่ 3 การจัดการน้าํ ท่วมและอุทกภัย

อนุรักษ์ป่าแม่เปิน

แม่เปิน

แม่เป็น

นครสวรรค์

คันกัน้ น้าํ คลองโพธิ์ และอาคารประกอบ จังหวัด
อุทัยธานี (ผูกพันปี 2565-2567)

13

คะแนน
ที่ได้

รวม
82 โครงการ
หมายเหตุ : ทน. = กรมทรัพยากรน้าํ , ทบ. = กรมทรัพยากรน้าํ บาดาล, ชป. = กรมชลประทาน, อปท. = องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

กรมป่าไม้

กรมป่าไม้

ด้านที่ 5 การอนุรักษ์ฟนื้ ฟูป่าต้นน้าํ

50

ปีที่ดาเนินการ
ระยะสั้น
ระยะกลาง
ระยะยาว
2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580

ตารางที่ 3.5.3-8 แผนงาน/โครงการของหน่วยงานด้านบริหารทรัพยากรน้า ทีส่ อดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นทีล่ มุ่ น้าสะแกกรัง ลุม่ น้าสาขาแม่น้าสะแกกรังตอนล่างส่วนที่ 3 (ต่อ)
ลาดับ
ความสาคัญ
ของโครงการ
1

โครงการ

หมู่บ้าน

ซ่อมแซมการกัดเซาะท้ายฝายทับเสลา ความยาว 154 เมตร โครงการ
ส่งน้ําและบํารุงรักษาทับเสลา
บํารุงรักษาคลองส่งน้ําสายซอย ระยะทาง 67.000 กม. โครงการ
ชลประทานอุทัยธานี
พัฒนาแหล่งน้ําบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภค

อาเภอ

จังหวัด

หน่วยงาน

แผนยุทธศาสตร์

ทุ่งโพ

หนองฉาง

อุทัยธานี

ชป.

ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ํา
ภาคการเกษตร

หนองแก

เมืองอุทัยธานี

อุทัยธานี

ชป.

ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ํา
ภาคการเกษตร

ทุ่งโพ

เมืองอุทัยธานี

อุทัยธานี

ทบ.

ด้านที่ 1 การจัดการน้ําอุปโภค-บริโภค

ขยายท่อประปา

1,6

หาดทนง

เมืองอุทัยธานี

อุทัยธานี

อปท.

ด้านที่ 1 การจัดการน้ําอุปโภค-บริโภค

ปรับปรุงซ่อมแซม ระบบประปาและอุปกรณ์ตา่ งๆ ระบบประปาหมู่บ้าน

2,3

หาดทนง

เมืองอุทัยธานี

อุทัยธานี

อปท.

ด้านที่ 1 การจัดการน้ําอุปโภค-บริโภค

โรงเรียนวัดดอน
กลอย

ดอนกลอย

หนองขาหย่าง

อุทัยธานี

ทบ.

ด้านที่ 1 การจัดการน้ําอุปโภค-บริโภค

หนองยายดา

ทัพทัน

อุทัยธานี

ทบ.

ด้านที่ 1 การจัดการน้ําอุปโภค-บริโภค

พัฒนาแหล่งนํ้าบาดาลเพื่อสนับสนุนนํ้าดืม่ สะอาดให้กบั โรงเรียน
รูปแบบที่ 2
พัฒนาแหล่งนํ้าบาดาลเพื่อสนับสนุนนํ้าดืม่ สะอาดให้กบั โรงเรียนบ้าน
หนองเมน

2

ตาบล

ก่อสร้างฝายนํ้าล้น

6

หาดทนง

เมืองอุทัยธานี

อุทัยธานี

อปท.

ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ํา
ภาคการเกษตร

ก่อสร้างระบบประปา

4

หนองยาง

หนองฉาง

อุทัยธานี

อปท.

ด้านที่ 1 การจัดการน้ําอุปโภค-บริโภค

พัฒนาแหล่งนํ้าผิวดินเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนนํ้าอุปโภค/บริโภค

1

หนองยายดา

ทัพทัน

อุทัยธานี

ทน.

ด้านที่ 1 การจัดการน้ําอุปโภค-บริโภค

พัฒนาแหล่งนํ้าผิวดินเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนนํ้าอุปโภค/บริโภค

2

หนองยายดา

ทัพทัน

อุทัยธานี

ทน.

ด้านที่ 1 การจัดการน้ําอุปโภค-บริโภค

พัฒนาแหล่งนํ้าผิวดินเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนนํ้าอุปโภค/บริโภค

6

หนองยายดา

ทัพทัน

อุทัยธานี

ทน.

ด้านที่ 1 การจัดการน้ําอุปโภค-บริโภค

พัฒนาแหล่งนํ้าผิวดินเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนนํ้าอุปโภค/บริโภค

7

หนองยายดา

ทัพทัน

อุทัยธานี

ทน.

ด้านที่ 1 การจัดการน้ําอุปโภค-บริโภค

พัฒนาแหล่งนํ้าผิวดินเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนนํ้าอุปโภค/บริโภค

8

หนองยายดา

ทัพทัน

อุทัยธานี

ทน.

ด้านที่ 1 การจัดการน้ําอุปโภค-บริโภค

พัฒนาแหล่งนํ้าผิวดินเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนนํ้าอุปโภค/บริโภค

3

หนองยายดา

ทัพทัน

อุทัยธานี

ทน.

ด้านที่ 1 การจัดการน้ําอุปโภค-บริโภค

พัฒนาแหล่งนํ้าผิวดินเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนนํ้าอุปโภค/บริโภค

4

หนองยายดา

ทัพทัน

อุทัยธานี

ทน.

ด้านที่ 1 การจัดการน้ําอุปโภค-บริโภค

พัฒนาแหล่งนํ้าผิวดินเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนนํ้าอุปโภค/บริโภค

5

หนองยายดา

ทัพทัน

อุทัยธานี

ทน.

ด้านที่ 1 การจัดการน้ําอุปโภค-บริโภค

ก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่

15

ตลุกตู่

ทัพทัน

อุทัยธานี

อปท.

ด้านที่ 1 การจัดการน้ําอุปโภค-บริโภค

พัฒนาแหล่งนํ้าผิวดินเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนนํ้าอุปโภค/บริโภค

1

หนองกระทุ่ม

ทัพทัน

อุทัยธานี

ทน.

ด้านที่ 1 การจัดการน้ําอุปโภค-บริโภค

พัฒนาแหล่งนํ้าผิวดินเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนนํ้าอุปโภค/บริโภค

3

หนองกระทุ่ม

ทัพทัน

อุทัยธานี

ทน.

ด้านที่ 1 การจัดการน้ําอุปโภค-บริโภค

พัฒนาแหล่งนํ้าผิวดินเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนนํ้าอุปโภค/บริโภค

2

หนองกระทุ่ม

ทัพทัน

อุทัยธานี

ทน.

ด้านที่ 1 การจัดการน้ําอุปโภค-บริโภค

พัฒนาแหล่งนํ้าผิวดินเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนนํ้าอุปโภค/บริโภค

5

หนองกระทุ่ม

ทัพทัน

อุทัยธานี

ทน.

ด้านที่ 1 การจัดการน้ําอุปโภค-บริโภค

2,8,11,14,15

ทุ่งโพ

หนองฉาง

อุทัยธานี

อปท.

ด้านที่ 1 การจัดการน้ําอุปโภค-บริโภค

โรงเรียนอนุบาล

หนองสรวง

หนองฉาง

อุทัยธานี

ทบ.

ด้านที่ 1 การจัดการน้ําอุปโภค-บริโภค

ก่อสร้างฝายน้ําล้นคลองล่อมประพาน

1

หนองไผ่แบน

เมืองอุทัยธานี

อุทัยธานี

ทน.

ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ํา
ภาคการเกษตร

ท่อระบายน้ําหนองจิก และก่อสร้างฝายกักเก็บน้ํา

3

หนองไผ่แบน

เมืองอุทัยธานี

อุทัยธานี

ทน.

ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ํา
ภาคการเกษตร

ปรับปรุงระบบระบายน้ําคลองบ่อยืมคลองส่งน้ํา 1 ซ้าย 1 ขวา วังร่ม
เกล้า โครงการชลประทานอุทัยธานี

-

ทุ่งใหญ่

เมืองอุทัยธานี

อุทัยธานี

คป.อุทัยธานี ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ํา
ภาคการเกษตร

ปรับปรุงท่อระบายน้ํา คลองส่งน้ําฝั่งขวา วังร่มเกล้า โครงการ
ชลประทานอุทัยธานี

ทุ่งใหญ่

เมืองอุทัยธานี

อุทัยธานี

คป.อุทัยธานี ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ํา
ภาคการเกษตร

ปรับปรุงท่อระบายน้ํา คลองส่งน้ําฝั่งซ้าย วังร่มเกล้า โครงการ
ชลประทานอุทัยธานี

เนินศาลา

โกรกพระ

นครสวรรค์

คป.อุทัยธานี ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ํา
ภาคการเกษตร

ซ่อมระบบประปา
พัฒนาแหล่งนํ้าบาดาลเพื่อสนับสนุนนํ้าดืม่ สะอาดให้กบั โรงเรียน
รูปแบบที่ 1

คะแนน
ที่ได้
85

82.5

ปีที่ดาเนินการ
ระยะสั้น
2564 2565

2566

ระยะกลาง
2567 2568 2569

2570

2571

2572

2573

2574

ระยะยาว
2575 2576

2577

2578

2579

2580

ตารางที่ 3.5.3-8 แผนงาน/โครงการของหน่วยงานด้านบริหารทรัพยากรน้า ทีส่ อดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นทีล่ มุ่ น้าสะแกกรัง ลุม่ น้าสาขาแม่น้าสะแกกรังตอนล่างส่วนที่ 3 (ต่อ)
ลาดับ
ความสาคัญ
ของโครงการ
3

โครงการ

หมู่บ้าน

อาเภอ

จังหวัด

หน่วยงาน

แผนยุทธศาสตร์

ขุดลอกหนองจระเข้

2,3

หาดทนง

เมืองอุทัยธานี

อุทัยธานี

อปท.

ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ํา
ภาคการเกษตร

อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ําสระเก็บน้ําหนองบัวสู่

5

หนองนางนวล

หนองฉาง

อุทัยธานี

ทน.

ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ํา
ภาคการเกษตร

ขุดลอกคลองพิบูลย์

6

หาดทนง

เมืองอุทัยธานี

อุทัยธานี

อปท.

ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ํา
ภาคการเกษตร

ทุ่งโพ

หนองฉาง

อุทัยธานี

ชป.

ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ํา
ภาคการเกษตร

ซ่อมแซมการกัดเซาะห้วยทับเสลา กม.43+090 ความยาว 106 เมตร

4

ตาบล

ก่อสร้างวางท่อระบายนํ้าสายหน้าบ้านนายมนัส

2

หาดทนง

เมืองอุทัยธานี

อุทัยธานี

อปท.

ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ํา
ภาคการเกษตร

ท่อระบายนํ้าดอนเทียง

4

ตลุกคู่

ทัพทัน

อุทัยธานี

อปท.

ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ํา
ภาคการเกษตร

ท่อระบายน้ําศาลพ่อปู่

6

ตลุกคู่

ทัพทัน

อุทัยธานี

อปท.

ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ํา
ภาคการเกษตร

ก่อสร้างประตูปิด-เปิดหนองจระเข้

2,3

หาดทนง

เมืองอุทัยธานี

อุทัยธานี

อปท.

ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ํา
ภาคการเกษตร

เขือ่ นป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําเจ้าพระยา บ.สะพานหิน ความยาว 175 เมตร

3

หาดทนง

เมืองอุทัยธานี

อุทัยธานี

ยผ.

ด้านที่ 3 การจัดการน้ําท่วมและอุทกภัย

อาคารระบายน้ําล้นฉุกเฉินคลอง 1 ขวา วังร่มเกล้า พร้อมอาคาร
ประกอบ

4

ทุ่งใหญ่

เมืองอุทัยธานี

อุทัยธานี

คป.อุทัยธานี ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ํา
ภาคการเกษตร

ปรับปรุงระบบส่งน้ําฝั่งขวา โครงการเขือ่ นวังร่มเกล้า จังหวัดอุทัยธานี
(ต่อเนื่องปี 2562-2567)

1

ทุ่งใหญ่

เมืองอุทัยธานี

อุทัยธานี

คป.อุทัยธานี ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ํา
ภาคการเกษตร

ปรับปรุงระบบส่งน้ําฝั่งซ้าย โครงการเขือ่ นวังร่มเกล้า จังหวัดอุทัยธานี
(ต่อเนื่องปี 2564-2567)

5

เนินศาลา

โกรกพระ

นครสวรรค์

คป.อุทัยธานี ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ํา
ภาคการเกษตร

ซ่อมแซมบานระบายประตูระบายน้ําวังร่มเกล้า โครงการชลประทาน
อุทัยธานี

ทุ่งใหญ่

เมืองอุทัยธานี

อุทัยธานี

คป.อุทัยธานี ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ํา
ภาคการเกษตร

ซ่อมแซมเครือ่ งกว้านบานระบายประตูระบายน้ําประพาสต้น โครงการ
ชลประทานอุทัยธานี

เกาะเทโพ

เมืองอุทัยธานี

อุทัยธานี

คป.อุทัยธานี ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ํา
ภาคการเกษตร

ซ่อมแซมสถานีสูบน้ําบ้านโนนเหล็ก โครงการชลประทานอุทัยธานี

โนนเหล็ก

เมืองอุทัยธานี

อุทัยธานี

คป.อุทัยธานี ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ํา
ภาคการเกษตร

ซ่อมแซมเครือ่ งกว้านบานระบายประตูระบายน้ําขุมทรัพย์ โครงการ
ชลประทานอุทัยธานี

เกาะเทโพ

เมืองอุทัยธานี

อุทัยธานี

คป.อุทัยธานี ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ํา
ภาคการเกษตร

บํารุงรักษาคลองส่งน้ําสายซอย ระยะทาง 73.000 กิโลเมตร โครงการ
ชลประทานอุทัยธานี

หนองแก

เมืองอุทัยธานี

อุทัยธานี

คป.อุทัยธานี ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ํา
ภาคการเกษตร

อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งนํ้าเหมืองส่งนํ้าสายในหมู่บ้าน

6

หนองไผ่แบน

เมืองอุทัยธานี

อุทัยธานี

ทน.

ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ํา
ภาคการเกษตร

ขุดลอกคลองสันกลาง

4

หาดทนง

เมืองอุทัยธานี

อุทัยธานี

อปท.

ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ํา
ภาคการเกษตร

ขุดลอกแหล่งนํ้าสาธารณะ

1,6

หาดทนง

เมืองอุทัยธานี

อุทัยธานี

อปท.

ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ํา
ภาคการเกษตร

อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งนํ้าเหมืองส่งนํ้าจากบ้านนายแก้วถึง กสช.

1

หนองไผ่แบน

เมืองอุทัยธานี

อุทัยธานี

ทน.

ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ํา
ภาคการเกษตร

อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองยาง (บึงทับแต้)

1

หลุมเข้า

หนองขาหย่าง

อุทัยธานี

ทน.

ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ํา
ภาคการเกษตร

คะแนน
ที่ได้
80

77.5

ปีที่ดาเนินการ
ระยะสั้น
2564 2565

2566

ระยะกลาง
2567 2568 2569

2570

2571

2572

2573

2574

ระยะยาว
2575 2576

2577

2578

2579

2580

ตารางที่ 3.5.3-8 แผนงาน/โครงการของหน่วยงานด้านบริหารทรัพยากรน้า ทีส่ อดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นทีล่ มุ่ น้าสะแกกรัง ลุม่ น้าสาขาแม่น้าสะแกกรังตอนล่างส่วนที่ 3 (ต่อ)
ลาดับ
ความสาคัญ
ของโครงการ

โครงการ

หมู่บ้าน

ตาบล

อาเภอ

จังหวัด

หน่วยงาน

แผนยุทธศาสตร์

1

หนองไผ่แบน

เมืองอุทัยธานี

อุทัยธานี

ทน.

ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ํา
ภาคการเกษตร

2,3,4

หนองไผ่แบน

เมืองอุทัยธานี

อุทัยธานี

ทน.

ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ํา
ภาคการเกษตร

อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ําหนองจิก

5

โนนเหล็ก

เมืองอุทัยธานี

อุทัยธานี

ทน.

ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ํา
ภาคการเกษตร

อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ําคลอง91011

5

โนนเหล็ก

เมืองอุทัยธานี

อุทัยธานี

ทน.

ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ํา
ภาคการเกษตร

อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ําสระดอนใหญ่

1,4

หนองไผ่แบน

เมืองอุทัยธานี

อุทัยธานี

ทน.

ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ํา
ภาคการเกษตร

อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ําคลองรอบดอนใหญ่

1

ทุ่งใหญ่

เมืองอุทัยธานี

อุทัยธานี

ทน.

ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ํา
ภาคการเกษตร

อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ําสระเก็บน้ําหุบตาหรัง่ วัดเขาพะแวง

7

เนินแจง

เมืองอุทัยธานี

อุทัยธานี

ทน.

ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ํา
ภาคการเกษตร

ดอนขวาง

เมืองอุทัยธานี

อุทัยธานี

ทน.

ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ํา
ภาคการเกษตร

อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งนํ้าเหมืองส่งนํ้าจากบ้านนางสายหยดถึงแม่นํ้าแคว
ตากแดด
อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งนํ้าคลองห้วยประคูน

อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ําสระเก็บน้ําบ้านห้วยปลาขาว
ขุดลอกคลองบางกุง้ -หนองตอ

4,6

หาดทนง

เมืองอุทัยธานี

อุทัยธานี

อปท.

ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ํา
ภาคการเกษตร

อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งนํ้าห้วยประคูณ

2,3,4

หนองไผ่แบน

เมืองอุทัยธานี

อุทัยธานี

อปท.

ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ํา
ภาคการเกษตร

อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งนํ้าหนองขุนทอง

6

หนองไผ่แบน

เมืองอุทัยธานี

อุทัยธานี

อปท.

ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ํา
ภาคการเกษตร

หนองแก

เมืองอุทัยธานี

อุทัยธานี

ชป.

ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ํา
ภาคการเกษตร

ซ่อมแซมบํารุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอเกษตรกรผู้ใช้น้ํา
ชลประทานโครงการชลประทานอุทัยธานี
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ําพร้อมประตูปิดเปิดบริเวณวัดหาดทนง

5

หาดทนง

เมืองอุทัยธานี

อุทัยธานี

อปท.

ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ํา
ภาคการเกษตร

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมบริเวณหนองตอ

6

หาดทนง

เมืองอุทัยธานี

อุทัยธานี

อปท.

ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ํา
ภาคการเกษตร

หนองฉาง

หนองฉาง

อุทัยธานี

ทบ.

ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ํา
ภาคการเกษตร

หาดทนง

เมืองอุทัยธานี

อุทัยธานี

อปท.

ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ํา
ภาคการเกษตร

โคกหม้อ

ทัพทัน

อุทัยธานี

คป.อุทัยธานี ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ํา
ภาคการเกษตร

พัฒนาระบบน้ําบาดาลชุมชนเพื่อการเกษตรยังชีพนอกเขตชลประทาน
(Quick win)
ประตูปิดเปิดน้ําคลองบางกุง้

4,6

ซ่อมแซมคันดินแก้มลิงโคกหม้อบน ระยะทางไม่น้อยกว่า 3 กิโลเมตร
โครงการชลประทานอุทัยธานี
ซ่อมแซมคันดินแก้มลิงสํานักโก ระยะทางไม่น้อยกว่า 2 กิโลเมตร
โครงการชลประทานอุทัยธานี

4

หนองหญ้าปล้อง

ทัพทัน

อุทัยธานี

คป.อุทัยธานี ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ํา
ภาคการเกษตร

ขุดลอกโดยรถขุดจ้างเหมา คลองฝั่งขวา เขือ่ นวังร่มเกล้า ปริมาณดินไม่
น้อยกว่า 30,000 ลูกบาศก์เมตร โครงการชลประทานอุทัยธานี

4

ทุ่งใหญ่

เมืองอุทัยธานี

อุทัยธานี

คป.อุทัยธานี ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ํา
ภาคการเกษตร

ขุดลอกโดยรถขุดจ้างเหมา คลองฝั่งซ้าย เขือ่ นวังร่มเกล้า ปริมาณดินไม่
น้อยกว่า 32,000 ลูกบาศก์เมตร โครงการชลประทานอุทัยธานี

4

เนินศาลา

โกรกพระ

นครสวรรค์

คป.อุทัยธานี ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ํา
ภาคการเกษตร

ซ่อมแซมคันดินแก้มลิงหนองเขาน้อย โครงการชลประทานอุทัยธานี

1

โคกหม้อ

ทัพทัน

อุทัยธานี

คป.อุทัยธานี ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ํา
ภาคการเกษตร

คะแนน
ที่ได้

ปีที่ดาเนินการ
ระยะสั้น
2564 2565

2566

ระยะกลาง
2567 2568 2569

2570

2571

2572

2573

2574

ระยะยาว
2575 2576

2577

2578

2579

2580

ตารางที่ 3.5.3-8 แผนงาน/โครงการของหน่วยงานด้านบริหารทรัพยากรน้า ทีส่ อดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นทีล่ มุ่ น้าสะแกกรัง ลุม่ น้าสาขาแม่น้าสะแกกรังตอนล่างส่วนที่ 3 (ต่อ)
ลาดับ
ความสาคัญ
ของโครงการ

โครงการ

หมู่บ้าน

อาเภอ

จังหวัด

หน่วยงาน

แผนยุทธศาสตร์

ซ่อมแซมคลองส่งน้ําสายใหญ่ฝั่งขวา วังร่มเกล้า ระยะทางไม่น้อยกว่า 6
กิโลเมตร โครงการชลประทานอุทัยธานี

4

ทุ่งใหญ่

เมืองอุทัยธานี

อุทัยธานี

คป.อุทัยธานี ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ํา
ภาคการเกษตร

ซ่อมแซมคลองส่งน้ําสายใหญ่ฝั่งซ้าย วังร่มเกล้า ระยะทางไม่น้อยกว่า 4
กิโลเมตร โครงการชลประทานอุทัยธานี

4

เนินศาลา

โกรกพระ

นครสวรรค์

คป.อุทัยธานี ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ํา
ภาคการเกษตร

บํารุงรักษาหัวงานโครงการฯ และฝ่ายส่งน้ําและบํารุงรักษาที่ 1 - 3
พื้นที่ 2,000 ไร่โครงการชลประทานอุทัยธานี

หนองแก

เมืองอุทัยธานี

อุทัยธานี

คป.อุทัยธานี ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ํา
ภาคการเกษตร

บํารุงรักษาคลองส่งน้ําสายใหญ่ ระยะทาง 72.500 กิโลเมตร โครงการ
ชลประทานอุทัยธานี

หนองแก

เมืองอุทัยธานี

อุทัยธานี

คป.อุทัยธานี ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ํา
ภาคการเกษตร

บํารุงรักษาโรงสูบน้ํา/เครือ่ งสูบน้ํา โครงการชลประทานอุทัยธานี

หนองแก

เมืองอุทัยธานี

อุทัยธานี

คป.อุทัยธานี ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ํา
ภาคการเกษตร

บริหารการส่งน้ําในเขตโครงการ พื้นที่ชลประทานไม่น้อยกว่า 60,000
ไร่ โครงการชลประทานอุทัยธานี

หนองแก

เมืองอุทัยธานี

อุทัยธานี

คป.อุทัยธานี ด้านที่ 6 การบริหารจัดการน้ํา

ซ่อมแซมบํารุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอเกษตรกรผู้ใช้น้ํา
ชลประทาน จํานวน 12 รายการ โครงการชลประทานอุทัยธานี

หนองแก

เมืองอุทัยธานี

อุทัยธานี

คป.อุทัยธานี ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ํา
ภาคการเกษตร

ทุ่งใหญ่

เมืองอุทัยธานี

อุทัยธานี

คป.อุทัยธานี ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ํา
ภาคการเกษตร

เนินแจง

เมืองอุทัยธานี

อุทัยธานี

คป.อุทัยธานี ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ํา
ภาคการเกษตร

บํารุงรักษาทางลําเลียงใหญ่ ฝ่ายส่งน้ําและบํารุงรักษาที่ 1 โครงการ
ชลประทานอุทัยธานี ระยะทาง 4.000 กิโลเมตร

4

สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ํา บ้านหนองหญ้านาง

5

ตาบล

สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ํา บ้านตานาด

3

เนินแจง

เมืองอุทัยธานี

อุทัยธานี

คป.อุทัยธานี ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ํา
ภาคการเกษตร

สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ํา บ้านเกาะพยอม

2

โคกหม้อ

ทัพทัน

อุทัยธานี

คป.อุทัยธานี ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ํา
ภาคการเกษตร

ติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งนํ้าผิวดินในพื้นที่รับผิดชอบ
สสภ.4

สะแกกรัง

เมืองอุทัยธานี

อุทัยธานี

สสภ.4/อปท. ด้านที่ 4 การจัดการคุณภาพน้ํา

ลดของเสียในแหล่งนํ้าวิกฤตและจัดการคุณภาพนํ้าในแหล่งนํ้าหลัก
ภายใต้โครงการบูรณาการงบประมาณการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา

สะแกกรัง

เมืองอุทัยธานี

อุทัยธานี

สสภ.4/อปท. ด้านที่ 4 การจัดการคุณภาพน้ํา

ติดตามตรวจสอบการปฏิบัตติ ามกฎหมายที่เกีย่ วข้องของแหล่งกําเนิด
มลพิษในพื้นที่รับผิดชอบ

สะแกกรัง

เมืองอุทัยธานี

อุทัยธานี

สสภ.4/อปท. ด้านที่ 4 การจัดการคุณภาพน้ํา

พัฒนามาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพนํ้าประปาหมู่บ้าน

สะแกกรัง

เมืองอุทัยธานี

อุทัยธานี

สสภ.4/อปท. ด้านที่ 4 การจัดการคุณภาพน้ํา

การจัดทําแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าและแผนป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภาวะนํ้าแล้ง/นํ้าท่วมลุ่มนํ้าสะแกกรัง

หนองพังค่า

เมืองอุทัยธานี

อุทัยธานี

ทน.

ด้านที่ 6 การบริหารจัดการ

ก่อสร้างฝายนํ้าล้นล่อมงประพาน

1

หนองไผ่แบน

เมืองอุทัยธานี

อุทัยธานี

อปท.

ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ํา
ภาคการเกษตร

ก่อสร้างฝายนํ้าล้นคลองร่มเย็น

3

หนองไผ่แบน

เมืองอุทัยธานี

อุทัยธานี

อปท.

ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ํา
ภาคการเกษตร

คลองระบายน้ําวังร่มเกล้า 3 ความยาวไม่น้อยกว่า 10 กิโลเมตร พร้อม
อาคารประกอบ โครงการชลประทานอุทัยธานี

2

หนองเต่า

เมืองอุทัยธานี

อุทัยธานี

คป.อุทัยธานี ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ํา
ภาคการเกษตร

เขาขี้ฝอย, หนอง
หญ้าปล้อง

ทัพทัน

อุทัยธานี

คป.อุทัยธานี ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ํา
ภาคการเกษตร

เนินศาลา

โกรกพระ

นครสวรรค์

คป.อุทัยธานี ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ํา
ภาคการเกษตร

ปรับปรุงระบบระบายน้ําแก้มลิงเหนือเขือ่ นวังร่มเกล้า โครงการ
ชลประทานอุทัยธานี
ปรับปรุงท่อลอดคลองระบายน้ําวังร่มเกล้า 1 โครงการชลประทาน
อุทัยธานี

คะแนน
ที่ได้

75

ปีที่ดาเนินการ
ระยะสั้น
2564 2565

2566

ระยะกลาง
2567 2568 2569

2570

2571

2572

2573

2574

ระยะยาว
2575 2576

2577

2578

2579

2580

ตารางที่ 3.5.3-8 แผนงาน/โครงการของหน่วยงานด้านบริหารทรัพยากรน้า ทีส่ อดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นทีล่ มุ่ น้าสะแกกรัง ลุม่ น้าสาขาแม่น้าสะแกกรังตอนล่างส่วนที่ 3 (ต่อ)
ลาดับ
ความสาคัญ
ของโครงการ

โครงการ

หมู่บ้าน

อาเภอ

จังหวัด

หน่วยงาน

แผนยุทธศาสตร์

เขาขี้ฝอย

ทัพทัน

อุทัยธานี

คป.อุทัยธานี ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ํา
ภาคการเกษตร

ทุ่งใหญ่/เนิน
เหล็ก/หนองไผ่
แบน/เนินแจง

เมืองอุทัยธานี

อุทัยธานี

คป.อุทัยธานี ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ํา
ภาคการเกษตร

ทัพทัน ทุ่งนาไทย
หนองหญ้าปล้อง
เขาขี้ฝอย

ทัพทัน

อุทัยธานี

ทน.

ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ํา
ภาคการเกษตร

อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ําคลองยาง (บึงทับแต้)

น้ําซึม

เมืองอุทัยธานี

อุทัยธานี

ทน.

ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ํา
ภาคการเกษตร

อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ําอ่างเก็บน้ําหนองตอ

น้ําซึม

เมืองอุทัยธานี

อุทัยธานี

ทน.

ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ํา
ภาคการเกษตร

หนองพังค่า

เมืองอุทัยธานี

อุทัยธานี

ทน.

ด้านที่ 6 การบริหารจัดการ

ก่อสร้างแหล่งน้ําในไร่นานอกเขตชลประทาน

ทุ่งพึ่ง

เมืองอุทัยธานี

อุทัยธานี

พด.

ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ํา
ภาคการเกษตร

แก้มลิงสระหลวง จังหวัดอุทัยธานี ปริมาณเก็บกักไม่น้อยกว่า 0.10 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร โครงการชลประทานอุทัยธานี

ทุ่งใหญ่

เมืองอุทัยธานี

อุทัยธานี

คป.อุทัยธานี ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ํา
ภาคการเกษตร

แก้มลิงบ้านเนินศาลา จังหวัดนครสวรรค์ ปริมาณเก็บกักไม่น้อยกว่า
0.20 ล้านลูกบาศก์เมตร โครงการชลประทานอุทัยธานี

เนินศาลา

โกรกพระ

นครสวรรค์

คป.อุทัยธานี ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ํา
ภาคการเกษตร

แก้มลิงดอนตาลพ จังหวัดอุทัยธานี ปริมาณเก็บกักไม่น้อยกว่า 0.20
ล้านลูกบาศก์เมตร โครงการชลประทานอุทัยธานี

โนนเหล็ก

เมืองอุทัยธานี

อุทัยธานี

คป.อุทัยธานี ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ํา
ภาคการเกษตร

แก้มลิงดอนเกาะเหม็น จังหวัดอุทัยธานี ปริมาณเก็บกักไม่น้อยกว่า 0.15
ล้านลูกบาศก์เมตร โครงการชลประทานอุทัยธานี

ทุ่งใหญ่

เมืองอุทัยธานี

อุทัยธานี

คป.อุทัยธานี ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ํา
ภาคการเกษตร

ปรับปรุงท่อลอดคลองส่งน้ํา ระบบส่งน้ําเขาขีฝ้ อย โครงการชลประทาน
อุทัยธานี
ขุดขยายลําน้ําแม่น้ําตากแดด ช่วงที่ 2 และอาคารประกอบ จังหวัด
อุทัยธานี
6

ตาบล

ขุดลอกคลองทัพทัน กว้าง 20 เมตร ยาว 12,000 เมตรก้นกว้าง 12.80
เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร ลาดเอียง 1:1:5

โครงการบริหารจัดการลุ่มนํ้าสะแกกรัง

1-5

4

สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ํา บ้านโคกหม้อ

3

โคกหม้อ

ทัพทัน

อุทัยธานี

คป.อุทัยธานี ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ํา
ภาคการเกษตร

สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ํา บ้านคอกวัว

7

หนองยายดา

ทัพทัน

อุทัยธานี

คป.อุทัยธานี ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ํา
ภาคการเกษตร

สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ํา บ้านหนองบัวแดง

4

หนองยายดา

ทัพทัน

อุทัยธานี

คป.อุทัยธานี ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ํา
ภาคการเกษตร

หนองไผ่แบน

เมืองอุทัยธานี

อุทัยธานี

คป.อุทัยธานี ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ํา
ภาคการเกษตร

โคกหม้อ/หนอง
ยายดา/หนองหลวง

ทัพทัน

อุทัยธานี

คป.อุทัยธานี ด้านที่ 3 การจัดการน้ําท่วมและอุทกภัย

เนินก้าว

โกรกพระ

อุทัยธานี

คป.อุทัยธานี ด้านที่ 3 การจัดการน้ําท่วมและอุทกภัย

สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมอาคารประกอบ หนองจิก
คันกัน้ น้ําแม่น้ําตากแดดเหนือเขือ่ นวังร่มเกล้า จังหวัดอุทัยธานี (ผูกพันปี
2565-2567)
คลองระบายน้ําวังร่มเกล้า 1 ระยะที่ 2 (ผูกพันปี 2565-2566)

คะแนน
ที่ได้

72.5

ปีที่ดาเนินการ
ระยะสั้น
2564 2565

2566

ระยะกลาง
2567 2568 2569

2570

2571

2572

2573

2574

ระยะยาว
2575 2576

2577

2578

2579

2580

ตารางที่ 3.5.3-8 แผนงาน/โครงการของหน่วยงานด้านบริหารทรัพยากรน้า ทีส่ อดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นทีล่ มุ่ น้าสะแกกรัง ลุม่ น้าสาขาแม่น้าสะแกกรังตอนล่างส่วนที่ 3 (ต่อ)
ลาดับ
ความสาคัญ
ของโครงการ
7

โครงการ

หมู่บ้าน

แผนยุทธศาสตร์

เมืองอุทัยธานี

อุทัยธานี

ชป.

ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ํา
ภาคการเกษตร

ก่อสร้างประตูปิด-เปิดนํ้า ปากคลองยาง

1

น้ําซึม

เมืองอุทัยธานี

อุทัยธานี

ทน.

ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ํา
ภาคการเกษตร

อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองถํา้ ช่วง 2

3

เกาะเทโพ

เมืองอุทัยธานี

อุทัยธานี

ทน.

ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ํา
ภาคการเกษตร

ปรับปรุงท่อลอดถนนและท่อลอดคลองส่งน้ําสายใหญ่ฝั่งขวา วังร่มเกล้า
โครงการชลประทานอุทัยธานี

4

ทุ่งใหญ่

เมืองอุทัยธานี

อุทัยธานี

คป.อุทัยธานี ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ํา
ภาคการเกษตร

เขาขี้ฝอย

ทัพทัน

อุทัยธานี

คป.อุทัยธานี ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ํา
ภาคการเกษตร

หนองไผ่แบน

เมืองอุทัยธานี

อุทัยธานี

คป.อุทัยธานี ด้านที่ 3 การจัดการน้ําท่วมและอุทกภัย

หลุมเข้า/ดงขวาง

หนองขาหย่าง

อุทัยธานี

คป.อุทัยธานี ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ํา
ภาคการเกษตร

อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ําเขาน้อย

6

ทุ่งพึ่ง

หนองขาหย่าง

อุทัยธานี

ทน.

ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ํา
ภาคการเกษตร

ก่อสร้างท่อระบายน้ําหนองจิกยาว

16

ตลุกตู่

ทัพทัน

อุทัยธานี

ชป.

ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ํา
ภาคการเกษตร

ทุ่งใหญ่

เมืองอุทัยธานี

อุทัยธานี

คป.อุทัยธานี ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ํา
ภาคการเกษตร

หนองไผ่แบน,
หาดสูง

เมืองอุทัยธานี,
โกรกพระ

อุทัยธานี,
นครสวรรค์

คป.อุทัยธานี ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ํา
ภาคการเกษตร

แก้มลิงดอนใหญ่ จังหวัดอุทัยธานี ปริมาณเก็บกักไม่น้อยกว่า 0.30 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร โครงการชลประทานอุทัยธานี
ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านตากแดด (ผูกพันปี
2565-2566)
สถานิสูบนํ้าด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมระบบส่งนํ้า บ้านเขาน้อย

1

โคกหม้อ

ทัพทัน

อุทัยธานี

แก้มลิงบ้านหินกอง จังหวัดอุทัยธานี ปริมาณเก็บกักไม่น้อยกว่า 0.13
ล้านลูกบาศก์เมตร โครงการชลประทานอุทัยธานี

5

โคกหม้อ

ทัพทัน

อุทัยธานี

คป.อุทัยธานี ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ํา
ภาคการเกษตร

หนองไผ่แบน,
หาดสูง

เมืองอุทัยธานี,
โกรกพระ

อุทัยธานี,
นครสวรรค์

คป.อุทัยธานี ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ํา
ภาคการเกษตร

อาคารบังคับน้ําวังร่มเกล้า (ผูกพันปี 2564-2565)

ชป.

ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ํา
ภาคการเกษตร

ก่อสร้างท่อระบายน้ําศาลพ่อปู่

6

ตลุกดู่

ทัพทัน

อุทัยธานี

ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านวังสาธิต (ผูกพันปี
2565-2567)

4

หนองไผ่แบน

เมืองอุทัยธานี

อุทัยธานี

คป.อุทัยธานี ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ํา
ภาคการเกษตร

ทุ่งใหญ่/เนิน
เหล็ก/หนองไผ่
แบน/เนินแจง

เมืองอุทัยธานี

อุทัยธานี

คป.อุทัยธานี ด้านที่ 3 การจัดการน้ําท่วมและอุทกภัย

หนองไผ่แบน/เนิน
แจง

เมืองอุทัยธานี

อุทัยธานี

คป.อุทัยธานี ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ํา
ภาคการเกษตร

ทุ่งใหญ่

เมืองอุทัยธานี

อุทัยธานี

คป.อุทัยธานี ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ํา
ภาคการเกษตร

อาคารป้องกันตลิ่งแม่น้ําตากแดด ท้ายเขือ่ นวังร่มเกล้า ระยะทางไม่น้อย
กว่า 10 กิโลเมตร โครงการชลประทานอุทัยธานี
ขุดขยายลําน้ําแม่น้ําตากแดด จังหวัดอุทัยธานี
11

หน่วยงาน

เกาะเทโพ

สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมอาคารประกอบ ร่องประพาน

10

จังหวัด

4

คันกัน้ น้ําห้วยขุนแก้ว จังหวัดอุทัยธานี (ผูกพันปี 2566-2568)

9

อาเภอ

พัฒนาบึงขุมทรัพย์

แก้มลิงบ้านหัวเขานาค จังหวัดอุทัยธานี ปริมาณเก็บกักไม่น้อยกว่า 0.19
ล้านลูกบาศก์เมตร โครงการชลประทานอุทัยธานี

8

ตาบล

ซ่อมแซมคลองส่งน้ําสายซอยฝั่งขวา วังร่มเกล้า ระยะทางไม่น้อยกว่า 3
กิโลเมตร โครงการชลประทานอุทัยธานี

4

ชป.

ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ํา
ภาคการเกษตร

คะแนน
ที่ได้
70

67.5

65

62.5

62

ปีที่ดาเนินการ
ระยะสั้น
2564 2565

2566

ระยะกลาง
2567 2568 2569

2570

2571

2572

2573

2574

ระยะยาว
2575 2576

2577

2578

2579

2580

ตารางที่ 3.5.3-8 แผนงาน/โครงการของหน่วยงานด้านบริหารทรัพยากรน้า ทีส่ อดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นทีล่ มุ่ น้าสะแกกรัง ลุม่ น้าสาขาแม่น้าสะแกกรังตอนล่างส่วนที่ 3 (ต่อ)
ลาดับ
ความสาคัญ
ของโครงการ
12

โครงการ

อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ําคลองผึ้ง

หมู่บ้าน

5

สถานีสูบน้ําด้วยระบบไฟฟ้าบึงขุมทรัพย์พร้อมปรับปรุงลําน้ํา

อาเภอ

จังหวัด

หน่วยงาน

แผนยุทธศาสตร์

ทุ่งใหญ่

เมืองอุทัยธานี

อุทัยธานี

ทน.

ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ํา
ภาคการเกษตร

เกาะเทโพ

เมืองอุทัยธานี

อุทัยธานี

ชป.

ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ํา
ภาคการเกษตร

ยผ.

ด้านที่ 3 การจัดการน้ําท่วมและอุทกภัย

เขือ่ นป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําเจ้าพระยา ม.1 ความยาว 1,000 ม.

1

หาดทนง

เมืองอุทัยธานี

อุทัยธานี

ซ่อมแซมคลองส่งน้ําสายซอยฝั่งซ้าย วังร่มเกล้า ระยะทางไม่น้อยกว่า 3
กิโลเมตร โครงการชลประทานอุทัยธานี

3

เนินศาลา

โกรกพระ

นครสวรรค์

โคกหม้อ/หนอง
ยายดา

ทัพทัน

อุทัยธานี

คป.อุทัยธานี ด้านที่ 3 การจัดการน้ําท่วมและอุทกภัย

อาคารป้องกันตลิ่งแม่น้ําตากแดด เหนือเขือ่ นวังร่มเกล้า ระยะทางไม่
น้อยกว่า 12 กิโลเมตร โครงการชลประทานอุทัยธานี
13

ตาบล

คะแนน
ที่ได้

ปีที่ดาเนินการ
ระยะสั้น
2564 2565

60

คป.อุทัยธานี ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ํา
ภาคการเกษตร

ฝายหัวงานพร้อมสะพานข้ามแม่น้ํา โครงการฝายบ้านหนองอีเติง่
(ผูกพันปี 2565-2566)

8

เนินแจง

เมืองอุทัยธานี

อุทัยธานี

คป.อุทัยธานี ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ํา
ภาคการเกษตร

ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านเขาน้อย (ผูกพันปี
2566-2568)

1

โคกหม้อ

ทัพทัน

อุทัยธานี

คป.อุทัยธานี ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ํา
ภาคการเกษตร

ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านโคกหม้อ (ผูกพันปี
2567-2569)

3

โคกหม้อ

ทัพทัน

อุทัยธานี

คป.อุทัยธานี ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ํา
ภาคการเกษตร

57.5

14

คันกัน้ น้ําห้วยขุนแก้ว

2-7

หลุมเข้า

หนองขาหย่าง

อุทัยธานี

ทน.

ด้านที่ 3 การจัดการน้ําท่วมและอุทกภัย

55

15

อ่างเก็บน้ํา เขาลูกช้าง

-

โคกหม้อ

ทัพทัน

อุทัยธานี

ชป.

ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ํา
ภาคการเกษตร

45

รวม
139 โครงการ
หมายเหตุ : ทน. = กรมทรัพยากรน้ํา, ทบ. = กรมทรัพยากรน้ําบาดาล, ชป. = กรมชลประทาน, พด. = สํานักงานพัฒนาที่ดนิ , ยผ. = กรมโยธาธิการและผังเมือง, สสภ.4 = สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 , อปท. = องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

2566

ระยะกลาง
2567 2568 2569

2570

2571

2572

2573

2574

ระยะยาว
2575 2576

2577

2578

2579

2580
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ส้ำนักงำนทรัพยำกรน้ำแห่งชำติ

บทที่ 4 กำรก้ำหนดมำตรกำรเพื่อควำมยั่งยืน

บทที่ 4
กำรก้ำหนดมำตรกำรเพื่อควำมยั่งยืน
4.1

มำตรกำรเพื่อควำมยั่งยืน (Measures for sustainability)

มาตรการเพื่อความยั่งยืน หมายถึง มาตรการ วิธีการต่างๆ ที่สนับสนุนให้ทางเลือกการพัฒนาที่ต้องการ
สามารถบรรลุเป้าหมายวัตถุประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ นาไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ตัวอย่างเช่น เป้าหมายของ
การพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ในพื้นที่ให้เกิดความยั่งยืน คือการปรับปรุงให้เป็นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและอุตสาหกรรมสี
เขียว จึงกาหนดมาตรการเพื่อความยั่งยืนของการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่เป็นการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่หลีกเลี่ยง
มลพิษทางอากาศ การใช้นวัตกรรมการหมุนเวียนของเสียกลับมาใช้ใหม่ เป็นต้น (อ้างอิงจาก : แนวทางการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ธันวาคม 2562) ทั้งนี้ในการ
กาหนดมาตรการเพื่อความยั่งยืน ต้องระบุกรอบระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ/ภาคีและผู้มีส่วนได้เสียไว้ด้วย

4.2

กำรก้ำหนดมำตรกำรเพื่อควำมยั่งยืนในกำรพัฒนำพืนที่ลุ่มน้ำสะแกกรัง

ในการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้าสะแกกรังตามความต้องการของประชาชนโดยมุ่งสู่การ
พัฒนาพื้นที่เกษตรพื้นถิ่นร่วมกับการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว กาหนดมาตรการเพื่อความยั่งยืนโดยมีกรอบระยะเวลา
ให้ดาเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์ (ตั้งแต่ปี พ.ศ.2564-2580) ดังนี้
ประเด็นยุทธศำสตร์
มำตรกำรเพื่อควำมยั่งยืน
1) แผนบริหารจัดการด้าน - การพัฒนาน้าเพื่อการอุปโภคบริโภคได้พิจารณาจากแหล่งน้าผิวดินเป็นหลัก
กา ร จั ด ก า รน้ าอุ ป โ ภ ค เนื่องจากการนาน้าบาดาลมาใช้เพื่อการอุปโภคบริโ ภค ประสบปัญหาเรื่อง
บริโภค
คุณภาพน้าบาดาล ได้แก่ สนิมเหล็กและความกระด้าง ซึ่งเป็นสาเหตุมาจาก
ลักษณะทางธรณีวิทยาในพื้นที่ลุ่มน้าสะแกกรัง อย่างไรก็ตามในกรณีที่ต้องมี
การปรับปรุงคุณภาพน้าบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค จาเป็นที่จะต้องมีการ
ปรับปรุงคุณภาพน้าบาดาลให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนดตามกฎหมายเพื่อ
การอุปโภคหรือบริโภค สาหรับวิธีการปรับปรุง คุณภาพน้าบาดาลที่ประสบ
ปัญหาเรื่องสนิมเหล็กและความกระด้าง เช่น การเติมสารเคมี การกรองแบบ
กรองช้า (ระบบน้าหยด) และออสโมซิสแบบย้อนกลับ (RO) เป็นต้น
2) แผนบริหารจัดการด้าน - เนื่องจากพื้นที่ลุ่มน้าสะแกกรังมีความต้องการใช้น้าเพื่อการเพาะปลูกมากถึง
การสร้างความมั่นคงของ 1,731 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี ซึ่งเกินกว่าศักยภาพของน้าท่าในลาน้าธรรมชาติ
น้าภาคการผลิต
ที่มีอยู่ 1,373 ล้านลูก บาศก์เมตร/ปี ปริมาณน้าที่ต้องจัดหาเพื่อสร้างความ
มั่นคงของน้าภาคการผลิตจึงต้องดาเนินการในหลายรูปแบบควบคู่กัน การ
พัฒนาแหล่งเก็บน้าท่าในลาน้าสายหลักจาเป็นต้องดาเนินการเพื่อ ช่วยเหลือ
พื้นที่ริมลาน้าประมาณ 5-10 กิโลเมตร รวมถึงช่วยในการบรรเทาอุทกภัยและ
เพื่อการอุปโภคบริโ ภค อย่างไรก็ ตามจะก่ อให้เกิ ดผลกระทบในเรื่องการใช้
ประโยชน์ที่ดิน ป่าไม้และผลกระทบต่อที่ดินทรัพย์สินของราษฎร จึงควรมี
มาตรการในการป้องกันและลดผลกระทบ เพื่อบรรเทาผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
โครงกำรศึกษำประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์
พืนที่ลุ่มน้ำสะแกกรัง

4-1

หน่วยงำนรับผิดชอบ
กร มชลประ ทาน กร ม
ทรัพยากรน้ า กรมพัฒนา
ที่ ดิ น กรมทรั พ ยากรน้ า
บาดาล การประปาส่ ว น
ภู มิ ภ า ค แ ล ะ อ ง ค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

กร มชลประ ทาน กร ม
ทรัพยากรน้ า กรมพัฒนา
ที่ ดิ น กรมทรั พ ยากรน้ า
บาดาล การประปาส่ ว น
ภู มิ ภ า ค แ ล ะ อ ง ค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

รำยงำนฉบับสมบูรณ์
รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน้ำแห่งชำติ

บทที่ 4 กำรก้ำหนดมำตรกำรเพื่อควำมยั่งยืน

ประเด็นยุทธศำสตร์
มำตรกำรเพื่อควำมยั่งยืน
2) แผนบริหารจัดการด้านการ - บริเวณพื้นที่ห่างจากลาน้าสายหลัก และพื้นที่ดอน จาเป็นต้องใช้การ
สร้ า งความมั่ นคงของน้าภาค พัฒนาแหล่งเก็บกักน้าขนาดเล็กกระจายไปตามแปลงเพาะปลูกของ
การผลิต (ต่อ)
เกษตรกร เกษตรกรผู้ใช้น้าต้องเสียสละที่ดินบางส่วนสาหรับเก็บกักน้า
จึงควรมีการรณรงค์ให้ใช้น้าอย่างประหยัด หรือเลือกปลูกพืชชนิดที่ใช้
น้าน้อยลง
- ดินในลุ่มน้าสะแกกรังส่วนมากมีลักษณะร่วนปนทราย เนื้อดินไม่อุ้ม
น้า การขุดสระเก็บน้าขนาดเล็กควรขุดให้ลึกและแคบ และป้องกันการ
รั่วซึมเพื่อลดการสูญเสียน้า
- แผนบริหารจัดการด้านการสร้างความมั่นคงของน้าภาคการผลิตตาม
ยุทธศาสตร์นี้ พิจารณาบนพื้นฐานของการเกษตรพื้นถิ่ น ในอนาคต
หากรูปแบบการเพาะปลูกของเกษตรกรเปลี่ยนไปจากปัจจุบัน จะมีผล
ให้ปริมาณน้าที่จัดหา เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย
3) แผนบริหารจัดการด้านการ - ปั ญ หาอุ ท กภั ย ภายในลุ่ ม น้ าสะแกกรั ง ส่ ว นหนึ่ ง มาจากการ
จัดการน้าท่วมและอุทกภัย
เปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ป่าต้นน้าเป็นพื้นที่เกษตร ประกอบกับเนื้อดิน
มีอัตราการชะล้างพังทลายสูง เกิดการตกตะกอนในลาน้าธรรมชาติ
ทาให้การระบายน้าลดลงเกิดเป็นน้าล้นตลิ่ ง ดังนั้นหากไม่มีมาตรการ
ฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าต้นน้า จะเป็นการยากที่จะบรรเทาปัญหาอุทกภัยใน
พื้นที่ตอนบน ส่วนพื้นที่ลุ่มน้าสาขาแม่น้าสะแกกรังตอนล่างส่วนที่ 3
เป็นพื้นที่ปลายน้าที่ได้รับอิทธิพลจากระดับน้าในแม่น้าเจ้าพระยา การ
ก าหนดมาตรการบรรเทาอุทกภัย ในพื้นที่ ลุ่ มน้ าสะแกกรั งตอนล่า ง
จาเป็นต้องพิจารณาควบคู่ไปกับมาตรการการบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่
ลุ่มน้าเจ้าพระยา การสร้างทางผันน้าเพื่อช่วยระบายน้าจากลาน้าสาย
หลั ก เพื่ อ ป้ อ งกั น พื้ น ที่ เ ศรษฐกิ จ ต้ อ งศึ ก ษาความเหมาะสมและ
ผลกระทบสิ่ง แวดล้อ ม คลองผั นน้ าเลี่ย งเมื องอุทั ย ธานีแ ละอาคาร
บังคับน้าก่อนตัดสินใจดาเนินการ
4) แผนบริหารจัดการด้านการ - คุณภาพน้าผิวดินปัจจุบัน ส่วนใหญ่มีคุณภาพน้าจัดอยู่ในแหล่งน้าผิว
จั ด ก า ร คุ ณ ภ า พ น้ า แ ล ะ ดินประเภทที่ 4 และประเภทที่ 5 โดยเฉพาะบริเวณช่วงกลางน้าและ
อนุรักษ์ทรัพยากรน้า
ท้ายน้าแม่น้าสะแกกรัง อย่างไรก็ตาม ปัจ จุบันดัชนีคุณ ภาพน้าส่วน
ใหญ่ยังคงมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้าเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้าและเพื่อการชลประทาน หากแต่ในสภาพอนาคตอาจมีคุณภาพน้า
ผิวดินที่แย่ลงเนื่องจากการพัฒนาการเกษตร การขยายตัวของเขต
ชุมชนเมือง รวมทั้งไม่มีการบาบัดน้าเสียก่อนระบายลงแม่น้า
- ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรในพื้นที่ใช้สารเคมีด้านการเกษตรอย่าง
ถูกวิธี
- ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ย วร่ว มกั นดูแล
รักษาแหล่งน้าผิวดิน

โครงกำรศึกษำประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์
พืนที่ลุ่มน้ำสะแกกรัง

4-2

หน่วยงำนรับผิดชอบ
กรมชลประทาน กรม
ทรัพยากรน้า กรมพัฒนา
ที่ ดิ น กรมทรั พ ยากรน้ า
บาดาล การประปาส่ ว น
ภู มิ ภ า ค แ ล ะ อ ง ค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

กรมชลประทาน กรม
ทรัพยากรน้า กรมพัฒนา
ที่ ดิ น กรมทรั พ ยากรน้ า
บาดาล การประปาส่ ว น
ภู มิ ภ า ค แ ล ะ อ ง ค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

กรมส่ ง เสริ ม การเกษตร
กรมวิ ชาการเกษตร กรม
พัฒ นาที่ ดิ น กรมควบคุ ม
ม ล พิ ษ ก ร ม ส่ ง เ ส ริ ม
คุ ณ ภ า พ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม
สานักงานสิ่งแวดล้อมภาค
และองค์ก รปกครองส่ว น
ท้องถิ่น

รำยงำนฉบับสมบูรณ์
รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน้ำแห่งชำติ

ประเด็นยุทธศำสตร์
5) แผนบริหารจัดการด้านการ
อนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้าที่
เสื่ อ มโทรม และป้ อ งกั น การ
พังทลายของดิน

บทที่ 4 กำรก้ำหนดมำตรกำรเพื่อควำมยั่งยืน

มำตรกำรเพื่อควำมยั่งยืน
- พื้นที่ภายในลุ่มน้าสะแกกรังส่วนใหญ่เป็นชุดดินที่มีก ารกัดเซาะสูง
ขาดความอุดมสมบูรณ์ การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้าที่เสื่อมโทรม
และป้องกันการพังทลายของดิน ส่งเสริมการปรับปรุงดินจะส่งผลดีต่อ
การพัฒนาด้านอื่นๆ ทั้งการบรรเทาอุทกภัย และในเชิงเศรษฐกิจใน
การเพิ่มรายได้ของเกษตรกร

6) แผนด้านการบริหารจัดการ - การจัดโซนนิ่งพื้นที่เกษตร ควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินร่วมกับการ
บริห ารจัดการน้า จะช่ว ยให้จานวนผลผลิ ตทางการเกษตรของพื ช
เศรษฐกิจแต่ละชนิดอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมกับตลาดรองรับผลผลิต
เป็นการป้องกันผลผลิตล้นตลาด รวมถึงเป็นการควบคุมปริมาณการใช้
น้าเพาะปลูก ช่วยลดความขัดแย้งในกิจกรรมการใช้น้า ส่งผลดีต่อการ
บริหารจัดการน้าในลุ่มน้า
- พื้นที่เกษตรกรรมในลุ่มน้าประมาณร้อยละ 30 อยู่ในเขต สปก. จึง
ต้ อ งมี ก ารก าหนดมาตรการการใช้ ที่ ดิ น และข้ อ ตกลงระหว่ า ง
หน่วยงานของรัฐที่ เป็นเจ้าของพื้นที่ กั บหน่วยงานของรัฐที่ ทาการ
พัฒนา รวมถึงเกษตรกรที่ใช้ประโยชน์

7) แผนด้ า นการพั ฒ นาด้ า น - ควบคุ มการพั ฒ นาให้ส อดคล้ องกั บเอกลั ก ษณ์ ข องพื้ นที่ ที่ เป็ น วิ ถี
การท่องเที่ยว
ชุมชนเกษตร และมีประเพณีวัฒนธรรมเฉพาะถิ่น โดยการสร้างการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ท่องเที่ยววิถีไทย เพื่อบูรณา
การการท่องเที่ยวกับภาคส่วนอื่น และใช้ประโยชน์พื้นที่ท่องเที่ยวให้
เหมาะสมกับศักยภาพการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และสร้างรายได้ให้
ชุมชนที่ดูแลและอนุรักษ์พื้นที่ท่องเที่ยวและทรัพยากรธรรมชาติ
8) แผนบริหารจัดการด้านการ - แผนการส่งเสริมการเกษตรในลุ่มน้าสะแกกรัง ได้คานึงถึงปัญหาภาค
พัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้า การผลิตในภาคการเกษตร จึงมีแนวทางหลายรูปแบบประกอบกั น
เกษตร
อย่ างไรก็ ต ามในหลายๆ แผนงานขึ้ นอยู่ กั บ นโยบายภาครัฐ ซึ่ง อยู่
นอกเหนืออานาจการตัดสินใจของหน่วยงานระดับปฏิบัติการ ดังนั้น
ความสาเร็จของแผนบริหารจัดการด้ านการพัฒนาศักยภาพการผลิต
สินค้าเกษตร จึงจาเป็นต้องอาศัยกลไกการขับเคลื่อนในเชิงของรัฐบาล
เป็นหลัก
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หน่วยงำนรับผิดชอบ
กรมป่ า ไม้ กรมอุ ท ยาน
แห่ ง ชาติ ฯ กรมส่ ง เสริ ม
การเกษตร กรมวิช าการ
เกษตร กรมพั ฒ นาที่ ดิ น
และองค์ก รปกครองส่ว น
ท้องถิ่น
กรมป่ า ไม้ กรมอุ ท ยาน
แห่ ง ชาติ ฯ กรมส่ ง เสริ ม
การเกษตร กรมวิช าการ
เกษตร กรมชลประทาน
ก ร มพั ฒ นา ที่ ดิ น ก ร ม
ทรัพยากรน้าบาดาล กรม
ทรัพยากรน้า การประปา
ส่ ว น ภู มิ ภ า ค อ ง ค์ ก ร
ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น
สานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม และคณะ
กรรมการนโยบายที่ ดิ น
แห่งชาติ
กรมการท่ อ งเที่ ย ว และ
อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น
ท้องถิ่น

กรมส่ ง เสริ ม การเกษตร
กรมวิชาการเกษตร กรม
ชลประทาน กรมพั ฒ นา
ที่ ดิ น กรมทรั พ ยากรน้ า
กรมทรัพยากรน้าบาดาล
การประปาส่ ว นภู มิ ภ าค
และองค์ก รปกครองส่ว น
ท้องถิ่น
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ส้ำนักงำนทรัพยำกรน้ำแห่งชำติ

บทที่ 5 กำรประชำสัมพันธ์ มวลชนสัมพันธ์และกำรมีส่วนร่วมของประชำชน

บทที่ 5
กำรประชำสัมพันธ์ มวลชนสัมพันธ์และกำรมีส่วนร่วมของประชำชน
5.1

กำรประชุมปฐมนิเทศโครงกำร

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน้ำแห่งชำติร่วมกับ บริษัทที่ปรึกษำได้ด้ำเนินกำรจัดประชุมปฐมนิเทศโครงกำร เมื่อวัน
อังคำรที่ 14 พฤษภำคม 2562 เพื่อ ชีแจงควำมเป็น มำของโครงกำร วัตถุป ระสงค์ และแนวทำงกำรศึกษำโครงกำร
ตลอดจนรับฟังควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำกประชำชนและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้เข้ำร่วมประชุมทังสิน 154
คน ประกอบด้วยตัวแทนจำกหน่วยงำนภำครัฐ ภำคประชำชน และภำคเอกชน (รูปที่ 5.1-1)
หลังจำกที่เปิดโอกำสให้ผู้เข้ำร่วมประชุมได้แสดงควำมคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ สำมำรถสรุปได้ดังนี
ประเด็นที่ 1: เสนอให้พิจำรณำเพิ่มเติมปัญหำที่เกิดขึนในพืนที่ลุ่มน้ำสะแกกรัง โดยเพิ่มปัญหำกำรชะล้ำง
พังทลำยหน้ำดิน บริเวณลุ่มน้ำสำขำห้วยทับเสลำ พืนที่ต้ำบลระบ้ำ ต้ำบลป่ำอ้อ อ้ำเภอลำนสัก จังหวัดอุทัยธำนี ซึ่งท้ำให้
มีทรำยทับถมในห้วย คลอง เมื่อท้ำกำรขุดลอก ก็เกิดปัญหำกำรกัดเซำะตลิ่งตำมมำ
ประเด็นที่ 2: เสนอให้พิจำรณำเติมน้ำในพืนที่ลุ่มน้ำสะแกกรัง โดยน้ำน้ำมำจำกห้วยขำแข้ง หรือกำรวำงท่อสูบ
น้ำจำกลุ่มน้ำเจ้ำพระยำ ส้ำหรับปัญหำคุณภำพน้ำ ปัจจุบันพบกำรปนเปื้อนของสำรหนูในแหล่งน้ำบริเวณอ้ำเภอบ้ำนไร่
ประเด็นที่ 3: เสนอให้พิจำรณำใน 2 ประเด็น คือ ประเด็นที่ 1) ข้อจ้ำกัดด้ำนทรัพยำกรน้ำ เนื่องจำกในพืนที่มี
ปริมำณฝนเฉลี่ยต่้ำกว่ำเกณฑ์ของประเทศ น้ำบำดำลมีศักยภำพน้อยมำก กำรมุ่งเน้นน้ำเพื่อกำรเกษตรเป็นไปได้ยำก ควร
มีกำรสนับสนุนอำชีพอื่นๆ เพื่อเพิ่มทำงเลือก และประเด็นที่ 2) กำรบริหำรจัดกำรเชิงพืนที่ พืนที่เขตชลประทำนมีปัญหำ
ควำมต้องกำรใช้ น้ำมำกกว่ำ ปริมำณน้ำ ที่มี ส้ ำหรับ พืนที่น อกเขตชลประทำนประมำณ 2 ล้ ำนไร่ ส่วนใหญ่ป ลูกพื ช
เชิงเดี่ยว มีผลกระทบเรื่องกำรพังทลำยและชะล้ำงหน้ำดิน ท้ำให้แหล่งน้ำย่อยที่ส้ำคัญตืนเขิน ส่งผลให้เกิดปัญหำน้ำท่ วม
และน้ำแล้ง
ประเด็นที่ 4: เสนอให้พิจำรณำจุดเด่นและจุดขำยของจังหวัดอุทัยธำนี ดังนี 1) วิถีชีวิตชำวแพ ชำวพืนเมือง 2)
วิถีธรรมชำติ มรดกโลกห้วยขำแข้ง และ 3) วิถีเกษตร เพื่อน้ำมำพัฒนำศักยภำพในพืนที่
ประเด็นที่ 5: เสนอให้มีกำรขุดบ่อ เจำะบ่อบำดำลให้เกษตรกรที่ท้ำไร่ พืชไร่ที่ขำดแคลนน้ำในพืนที่ต้นน้ำ
นอกจำกนีเพื่อให้ได้ข้อมูลที่จะน้ำมำใช้ในกำรด้ำเนินกำรศึกษำ SEA ต่อไป ที่ปรึกษำได้ให้ผู้เข้ำร่วมประชุมตอบ
แบบสอบถำมดังนี
1) ควำมต้องกำรต่อทิศทำงกำรพัฒนำพืนที่ ผู้เข้ำร่วมประชุมส่วนใหญ่มีควำมต้องกำรให้มีกำรพัฒนำพืนที่
มำกที่สุดในด้ำนเกษตร/เกษตรอุ ตสำหกรรม รองลงมำคือด้ำนกำรท่องเที่ยว โดยควรมี กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวใน
ลักษณะท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์/เกษตรปลอดภัย/ป่ำไม้
2) สภำพปัญหำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำในพืนที่ ผู้เข้ำร่วมประชุมให้ควำมเห็นว่ำกำรขำดแคลน
น้ำในพืนที่เป็นปัญหำที่ส้ำคัญในพืนที่ ส้ำหรับกำรเกิดอุทกภัยส่วนใหญ่จะเกิดจำกเป็นพืนที่ลุ่มต่้ำ ขณะที่ปัญหำคุณภำพ
น้ำจะเกิดจำกน้ำเสียในชุมชนซึ่งเกิดในพืนที่ชุมชนเมือง
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บทที่ 5 กำรประชำสัมพันธ์ มวลชนสัมพันธ์และกำรมีส่วนร่วมของประชำชน

รูปที่ 5.1-1 ภำพบรรยำกำศกำรประชุมปฐมนิเทศโครงกำร

5.2

กำรประชุมกลุ่มย่อยครังที่ 1

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน้ำแห่งชำติร่วมกับ บริษัทที่ปรึกษำได้ด้ำเนินกำรจัดประชุม กลุ่มย่อยครังที่ 1 ระหว่ำงวันที่
23-26 กรกฎำคม 2562 จ้ำนวน 4 เวที โดยกำรจัดประชุมครังนีเพื่อรับฟังสภำพปัญหำ ควำมต้องกำรของประชำชนผู้ที่
มีส่วนได้ส่วนเสียในพืนที่ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ส้ำหรับประกอบกำรพิจำรณำก้ำหนด Option และทำงเลือกเบืองต้น
ในกำรพัฒนำพืนที่ลุ่มน้ำสะแกกรัง โดยผู้เข้ำร่วมประชุมแต่ละเวทีจะครอบคลุมกลุ่มเป้ำหมำย 2 กลุ่มหลัก คือ ภำค
ประชำชน (70%) และภำครัฐ (30%) (รูปที่ 5.2-1) มีผู้เข้ำร่วมประชุมสรุปได้ดังนี
พืนที่เป้ำหมำย
เวทีที่ 1 ลุ่มน้ำแม่วงก์ และลุ่มน้ำแม่น้ำสะแกกรังตอนล่ำงส่วนที่ 1
เวทีที่ 2 ลุ่มน้ำห้วยทับเสลำ และลุ่มน้ำแม่น้ำสะแกกรังตอนล่ำงส่วนที่ 2
เวทีที่ 3 ลุ่มน้ำคลองโพธิ์
เวทีที่ 4 ลุ่มน้ำแม่น้ำสะแกกรังตอนล่ำงส่วนที่ 3
รวมทังหมด
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กลุ่มเป้ำหมำย (คน)
ภำคประชำชน
ภำครัฐ
47
3
24
6
48
6
28
5
147
20

รวม
50
30
54
33
167
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บทที่ 5 กำรประชำสัมพันธ์ มวลชนสัมพันธ์และกำรมีส่วนร่วมของประชำชน

รูปที่ 5.2-1 ภำพบรรยำกำศกำรประชุมกลุ่มย่อยครังที่ 1
หลังจำกที่เปิดโอกำสให้ผู้เข้ำร่วมประชุมได้แสดงควำมคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ สำมำรถสรุปได้ดังนี
1) เวทีที่ 1 ลุ่มน้ำแม่วงก์ และลุ่มน้ำแม่น้ำสะแกกรังตอนล่ำงส่วนที่ 1: สภำพปัญหำในพืนที่ที่เป็นปัญหำ
หลักคือ ปัญหำกำรขำดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภคในหน้ำแล้ง กำรขำดน้ำเพื่อกำรเกษตร กำรขำดแหล่งเก็บกักน้ำ และ
ปัญหำด้ำนกำรเกษตร โดยในพืนที่มีควำมต้องกำรพัฒนำพืนที่ในด้ำนแหล่งน้ำ/กำรจัดกำรน้ำ ด้ำนกำรเกษตร ด้ำนกำร
คมนำคม และด้ำนกำรท่องเที่ยว ตำมล้ำดับ
นอกจำกนีที่ปรึกษำได้ท้ำกำรน้ำเสนอตัวชีวัด ส้ำหรับกำรประเมินสิ่งแวดล้ อมระดับยุทธศำสตร์ในแต่ละ
ประเด็นประกอบกำรให้รำยละเอียดและเหตุผลว่ำยุทธศำสตร์กำรพัฒนำลุ่มน้ำสะแกกรังควรมีกำรพัฒนำไปในด้ำนใด
โดยผู้เข้ำร่วมประชุมในเวทีที่ 1 ให้ควำมเห็นว่ำตัวชีวัดมิติทำงเศรษฐกิจมีควำมส้ำคัญมำกที่สุด รองลงมำคือ ตัวชีวัดมิติ
ทำงสังคม และตัวชีวัดมิติทำงสิ่งแวดล้อม ตำมล้ำดับ
2) เวทีที่ 2 ลุ่มน้ำห้วยทับเสลำ และลุ่มน้ำแม่น้ำสะแกกรังตอนล่ำงส่วนที่ 2: สภำพปัญหำในพืนที่ที่เป็น
ปัญหำหลักคือ ปัญหำกำรขำดแคลนน้ำในหน้ำแล้ง ปัญหำด้ำนกำรเกษตร และปัญหำกำรพังทลำยของดิน และกำรกัด
เซำะตลิ่งในทุกล้ำน้ำ โดยในพืนที่มีควำมต้องกำรพัฒนำพืนที่ในด้ำนแหล่งน้ำ/กำรจัดกำรน้ำ ด้ำนกำรเกษตร และด้ำน
กำรท่องเที่ยวเชิงธรรมชำติ/เกษตร
นอกจำกนีที่ปรึกษำได้ท้ำกำรน้ำเสนอตัวชีวัด ส้ำหรับกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ ในแต่ละ
ประเด็นประกอบกำรให้รำยละเอียดและเหตุผลว่ำยุทธศำสตร์กำรพัฒนำลุ่มน้ำสะแกกรังควรมีกำรพัฒนำไปในด้ำนใด
โดยผู้เข้ำร่วมประชุมในเวทีที่ 2 ให้ควำมเห็นว่ำตัวชีวัดมิติทำงเศรษฐกิจมีควำมส้ำคัญมำกที่สุด รองลงมำให้ควำมส้ำคัญ
กับตัวชีวัดมิติทำงสังคม และตัวชีวัดมิติทำงสิ่งแวดล้อมเท่ำกัน
โครงกำรศึกษำประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์
พืนที่ลุ่มน้ำสะแกกรัง
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รำยงำนฉบับสมบูรณ์
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ส้ำนักงำนทรัพยำกรน้ำแห่งชำติ

บทที่ 5 กำรประชำสัมพันธ์ มวลชนสัมพันธ์และกำรมีส่วนร่วมของประชำชน

3) เวทีที่ 3 ลุ่มน้ำคลองโพธิ์: สภำพปัญหำในพืนที่ที่เป็นปัญหำหลักคือ ปัญหำกำรขำดแคลนน้ำในหน้ำแล้ง
ล้ำน้ำตืนเขิน ปัญหำกำรพังทลำยของดิน และกำรกัดเซำะตลิ่งในทุกล้ำน้ำ และปัญหำด้ำนกำรเกษตร โดยในพืนที่มีควำม
ต้องกำรพัฒนำพืนที่ในด้ำนแหล่งน้ำ/กำรจัดกำรน้ำ ด้ำนกำรเกษตร ด้ำนกำรท่องเที่ยว และด้ำนอุตสำหกรรมเกษตร
นอกจำกนีที่ปรึกษำได้ท้ำกำรน้ำเสนอตัวชีวัด ส้ำหรับกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ ในแต่ละ
ประเด็นประกอบกำรให้รำยละเอียดและเหตุผลว่ำยุทธศำสตร์กำรพัฒนำลุ่มน้ำสะแกกรังควรมีกำรพัฒนำไปในด้ำนใด
โดยผู้เข้ำร่วมประชุมในเวทีที่ 3 ให้ควำมเห็นว่ำตัวชีวัดมิติทำงเศรษฐกิจมีควำมส้ำคัญมำกที่สุด รองลงมำคือ ตัวชีวัดมิติ
ทำงสังคม และตัวชีวัดมิติทำงสิ่งแวดล้อม ตำมล้ำดับ
4) เวทีที่ 4 ลุ่มน้ำแม่น้ำสะแกกรังตอนล่ำงส่วนที่ 3: สภำพปัญหำในพืนที่ที่เป็นปัญหำหลักคือ ปัญหำด้ำน
ภัยแล้ง ปัญหำด้ำนอุทกภัยในพืนที่ลุ่มต่้ำ ปัญหำน้ำเสียจำกชุมชนเมืองอุทัยธำนี และปัญหำด้ำนกำรเกษตร โดยในพืนที่มี
ควำมต้องกำรพัฒนำพืนที่ในด้ำนแหล่งน้ำ/กำรจัดกำรน้ำ ด้ำนกำรเกษตร ด้ำนกำรท่องเที่ยว และด้ำนกำรคมนำคม
นอกจำกนีที่ปรึกษำได้ท้ำกำรน้ำเสนอตัวชีวัด ส้ำหรับกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ ในแต่ละ
ประเด็นประกอบกำรให้รำยละเอียดและเหตุผลว่ำยุทธศำสตร์กำรพัฒนำลุ่มน้ำสะแกกรังควรมีกำรพัฒนำไปในด้ำนใด
โดยผู้ เข้ำ ร่ว มประชุ มในเวที ที่ 4 ให้ควำมเห็ นว่ ำ ตัว ชีวั ด มิติ ทำงเศรษฐกิจ ตั วชี วัด มิติ ท ำงสัง คม และตั วชี วั ดมิ ติ ท ำง
สิ่งแวดล้อม มีควำมส้ำคัญเท่ำๆ กันทังหมด

5.3

กำรประชุมกลุ่มย่อยครังที่ 2

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน้ำแห่งชำติร่วมกับ บริษัทที่ปรึกษำได้ด้ำเนินกำรจัดประชุม กลุ่มย่อยครังที่ 2 ระหว่ำงวันที่
22 และ 24-25 ตุลำคม 2562 จ้ำนวน 4 เวที โดยกำรจัดประชุมครังนีเพื่อ น้ำเสนอทำงเลือกของกำรพัฒนำพืนที่ลุ่มน้ำ
สะแกกรัง ให้ผู้เข้ำร่วมประชุมร่วมคัดเลือกทำงเลือก และร่วมแสดงควำมคิดเห็นต่อแนวทำงเลือกต่ำงๆ เพื่อสะท้อนให้ได้
ทำงเลือกที่เหมำะสมกับพืนที่ โดยผู้เข้ำร่วมประชุมแต่ละเวทีจะครอบคลุมกลุ่มเป้ำหมำย 2 กลุ่มหลัก คือ ภำคประชำชน
(70%) และภำครัฐ (30%) (รูปที่ 5.3-1) มีผู้เข้ำร่วมประชุมสรุปได้ดังนี
พืนที่เป้ำหมำย
เวทีที่ 1 ลุ่มน้ำแม่วงก์ และลุ่มน้ำแม่น้ำสะแกกรังตอนล่ำงส่วนที่ 1
เวทีที่ 2 ลุ่มน้ำคลองโพธิ์
เวทีที่ 3 ลุ่มน้ำแม่น้ำสะแกกรังตอนล่ำงส่วนที่ 3
เวทีที่ 4 ลุ่มน้ำห้วยทับเสลำ และลุ่มน้ำแม่น้ำสะแกกรังตอนล่ำงส่วนที่ 2
รวมทังหมด

กลุ่มเป้ำหมำย (คน)
ภำคประชำชน
ภำครัฐ
34
4
55
6
35
11
34
6
158
27

รวม
38
61
46
40
185

หลังจำกที่เปิดโอกำสให้ผู้เข้ำร่วมประชุมร่วมกันคัดเลือกทำงเลือกกำรพัฒนำพืนที่ลุ่มน้ำสะแกกรัง สรุปได้ว่ำ
ผู้เข้ำร่วมประชุมส่วนใหญ่ในเวทีที่ 1 ลุ่มน้ำแม่วงก์ และลุ่มน้ำแม่น้ำสะแกกรังตอนล่ำงส่วนที่ 1 และเวทีที่ 2 ลุ่มน้ำคลอง
โพธิ์ เห็นด้วยกับกำรพัฒนำพืนที่ลุ่มน้ำสะแกกรังตำมทำงเลือกที่ 2 : กำรพัฒนำพืนที่ลุ่มน้ำสะแกกรังตำมควำมต้องกำร
ของประชำชนโดยมุ่งสู่กำรพัฒนำพืนที่เกษตรพืนถิ่นร่วมกับกำรพัฒนำด้ำนกำรท่องเที่ยวตำมนโยบำยรัฐ ขณะที่ในเวทีที่
3 ลุ่มน้ำแม่น้ำสะแกกรังตอนล่ำงส่วนที่ 3 และเวทีที่ 4 ลุ่มน้ำห้วยทับเสลำ และลุ่มน้ำแม่น้ำสะแกกรังตอนล่ำงส่วนที่ 2
โครงกำรศึกษำประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์
พืนที่ลุ่มน้ำสะแกกรัง
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บทที่ 5 กำรประชำสัมพันธ์ มวลชนสัมพันธ์และกำรมีส่วนร่วมของประชำชน

ผู้เข้ำร่วมประชุมส่วนใหญ่เห็นด้วยกับกำรพัฒนำพืนที่ลุ่มน้ำสะแกกรังตำมทำงเลือกที่ 4 : กำรปรับสัดส่วนพืนที่ปลูกพืช
เศรษฐกิจ ร่วมกับกำรพัฒนำด้ำนกำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

รูปที่ 5.3-1 ภำพบรรยำกำศกำรประชุมกลุ่มย่อยครังที่ 2

5.4

กำรประชุมกลุ่มย่อยครังที่ 3

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน้ำแห่งชำติร่วมกับ บริษัทที่ปรึกษำได้ด้ำเนินกำรจัดประชุม กลุ่มย่อยครังที่ 3 ระหว่ำงวันที่
2-4 ธันวำคม 2562 จ้ำนวน 4 เวที โดยกำรจัดประชุมครังนีเพื่อ น้ำเสนอผลกำรประเมินทำงเลือกยุทธศำสตร์ในกำร
พัฒนำพืนที่ลุ่มน้ำสะแกกรัง (SEA) และร่ำงแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน้ำแบบบูรณำกำรระดับยุทธศำสตร์ (SIDP)
โดยผู้เข้ำร่วมประชุมแต่ละเวทีจะครอบคลุมกลุ่มเป้ำหมำย 2 กลุ่มหลัก คือ ภำคประชำชน (70%) และภำครัฐ (30%)
(รูปที่ 5.4-1) มีผู้เข้ำร่วมประชุมสรุปได้ดังนี
พืนที่เป้ำหมำย
เวทีที่ 1 ลุ่มน้ำแม่วงก์ และลุ่มน้ำแม่น้ำสะแกกรังตอนล่ำงส่วนที่ 1
เวทีที่ 2 ลุ่มน้ำคลองโพธิ์
เวทีที่ 3 ลุ่มน้ำแม่น้ำสะแกกรังตอนล่ำงส่วนที่ 3
เวทีที่ 4 ลุ่มน้ำห้วยทับเสลำ และลุ่มน้ำแม่น้ำสะแกกรังตอนล่ำงส่วนที่ 2
รวมทังหมด

โครงกำรศึกษำประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์
พืนที่ลุ่มน้ำสะแกกรัง
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กลุ่มเป้ำหมำย (คน)
ภำคประชำชน
ภำครัฐ
51
5
64
4
55
4
30
4
200
17

รวม
56
68
59
34
217
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บทที่ 5 กำรประชำสัมพันธ์ มวลชนสัมพันธ์และกำรมีส่วนร่วมของประชำชน

จำกกำรจัดประชุมกลุ่มย่อยครังที่ 3 ทังหมดจ้ำนวน 4 เวที ที่ปรึกษำได้มีกำรน้ำเสนอผลกำรประเมินทำงเลือก
ยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำพืนที่ลุ่มน้ำสะแกกรัง ซึ่งได้แก่ ทำงเลือกที่ 2 : กำรพัฒนำพืนที่ลุ่มน้ำสะแกกรังตำมควำม
ต้องกำรของประชำชนโดยมุ่งสู่กำรพัฒนำพืนที่เกษตรพืนถิ่นร่วมกับกำรพัฒนำด้ำนกำรท่องเที่ยวตำมนโยบำยรัฐ ว่ำ
เป็นทำงเลือกที่มีควำมเหมำะสมที่สุดในทุกลุ่มน้ำสำขำ โดยผู้เข้ำร่วมประชุมทัง 4 เวที ได้แสดงควำมเห็นด้วยและยอมรับ
ให้ใช้ทำงเลือกนีเป็นแนวทำงส้ำหรับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำพืนที่ลุ่มน้ำสะแกกรัง

รูปที่ 5.4-1 ภำพบรรยำกำศกำรประชุมกลุ่มย่อยครังที่ 3

5.5

กำรประชุมปัจฉิมนิเทศโครงกำร

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน้ำแห่งชำติร่วมกับ บริษัทที่ปรึกษำได้ด้ำเนินกำรจัดประชุมปัจฉิมนิเทศโครงกำร เมื่อวันพุธ
ที่ 15 มกรำคม 2563 โดยกำรจัดประชุมครังนีเพื่อน้ำเสนอผลกำรศึกษำโครงกำรในภำพรวมทังหมด พร้อมทังน้ำเสนอ
แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำพืนที่ลุ่มน้ำสะแกกรัง (SEA) และแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน้ำแบบบูรณำกำรระดับ
ยุทธศำสตร์ (SIDP) ตลอดจนรับฟังควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำกประชำชนและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้เข้ำร่วม
ประชุมทังสิน 134 คน ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจำกหน่วยงำนภำครัฐ ภำคประชำชน และภำคเอกชน (รูปที่ 5.5-1)
หลังจำกที่เปิดโอกำสให้ผู้เข้ำร่วมประชุมได้แสดงควำมคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ สำมำรถสรุปได้ดังนี
ประเด็นที่ 1 : มีข้อสอบถำมว่ำต้ำบลบ่อถ้ำ อ้ำเภอขำณุวรลักษบุรี จังหวัดก้ำแพงเพชร ในปัจจุบันมีพืนที่อยู่ใน
ลุ่มน้ำใด เหตุใดถึงไม่อยู่ในพืนที่ลุ่มน้ำสะแกกรัง

โครงกำรศึกษำประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์
พืนที่ลุ่มน้ำสะแกกรัง
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บทที่ 5 กำรประชำสัมพันธ์ มวลชนสัมพันธ์และกำรมีส่วนร่วมของประชำชน

ประเด็นที่ 2 : มีข้อเสนอแนะ 2 ประเด็นคือ 1) เสนอแนะว่ำควรมีกำรปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบ ข้อบังคับของ
หน่วยงำนรำชกำรต่ำงๆ เพื่อให้กำรพัฒนำแหล่งน้ำสำมำรถด้ำเนินกำรได้ง่ำยขึน และ 2) มีข้อเสนอแนะต่อกำรพัฒนำ
แหล่งน้ำขนำดเล็ก หำกเกษตรกรมีควำมต้องกำรขุดสระน้ำในไร่นำ ทำงรำชกำรควรจะมีกำรสนับสนุนเงินทุนช่วยเหลือ
หรือจัดให้มีกำรกู้ยืมในลักษณะของกองทุน เพื่อที่เกษตรกรจะได้ไม่ต้องรองบประมำณและควำมช่วยเหลือจำกรำชกำร
และเปิดโอกำสให้เกษตรกรบริหำรจัดกำรแหล่งน้ำด้วยตัวเอง
ประเด็นที่ 3: มีข้อสอบถำมถึงกำรศึกษำโครงกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ลุ่มน้ำสะแกกรังว่ำมีกำร
จัดท้ำเป็นรูปเล่มหรือไม่ หำกมีกำรจัดท้ำเป็นรูปเล่มรำยงำน จะสำมำรถน้ำไปเผยแพร่ให้ประชำชนได้รับรู้ได้ทำงใด ทังนี
คณะกรรมกำรลุ่มน้ำมีกำรเสนอให้น้ำรูปเล่มรำยงำนที่จัดท้ำส่งมอบให้แต่ละอ้ำเภอในพืนที่ เพื่อให้ง่ำยต่อกำรติดตำม
เอกสำร
ประเด็นที่ 4 : มีกำรเสนอแนะกำรพัฒนำแหล่งเก็บกักน้ำใต้ดินด้วยโครงกำรธนำคำรน้ำใต้ดิน
ประเด็นที่ 5 : มีข้อเสนอแนะให้มีกำรน้ำเสนอข้อมูลกำรศึกษำของโครงกำรในรูปแบบของวีดีทัศน์ เพื่อง่ำยต่อ
กำรสร้ำงกำรรับรู้ของประชำชน และเพื่อเพิ่มควำมน่ำสนใจของโครงกำรมำกกว่ำกำรน้ำเสนอเป็นรูปเล่ม
นอกจำกนีที่ปรึกษำได้ให้ผู้เข้ำร่วมประชุมร่วมแสดงควำมคิดเห็นต่อ แนวทำงกำรจัดท้ำแผนยุ ทธศำสตร์กำร
พัฒนำพืนที่ลุ่มน้ำสะแกกรัง และแผนงำนยุทธศำสตร์พืนที่ลุ่มน้ำสะแกกรัง ผ่ำนแบบสอบถำม โดยผู้ตอบแบบสอบถำม
ส่วนใหญ่ (มำกกว่ำร้อยละ 90) ยอมรับและเห็นด้วยกับ แนวทำงกำรจัดท้ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำพืนที่ลุ่มน้ำสะแก
กรัง และแผนงำนยุทธศำสตร์พืนที่ลุ่มน้ำสะแกกรังที่ด้ำเนินกำรศึกษำในครังนี

รูปที่ 5.5-1 ภำพบรรยำกำศกำรประชุมปัจฉิมนิเทศโครงกำร

โครงกำรศึกษำประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์
พืนที่ลุ่มน้ำสะแกกรัง
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5.6

บทที่ 5 กำรประชำสัมพันธ์ มวลชนสัมพันธ์และกำรมีส่วนร่วมของประชำชน

กิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร ครังที่ 1

กิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร ครังที่ 1 ด้ำเนินกำรระหว่ำงวันที่ 15-16 สิงหำคม พ.ศ.2562 ผู้เข้ำร่วมทังสิน 33 คน
(สื่อมวลชน 16 คน ผู้น้ำชุมชนและผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน ส้ำนักงำนทรัพยำกรน้ำแห่งชำติ 8 คน และที่ปรึกษำ 4 คน) กำร
จัดกิจกรรมสื่ อมวลชนสัญจร ครังที่ 1 มีวัตถุประสงค์ส้ำคัญเพื่อ สร้ำงกำรรับ รู้สำระส้ำคัญ ของโครงกำรผ่ำนกำรพำ
สื่อมวลชนลงพืนที่และแสดงให้เห็นควำมต้องกำรของประชำชนในพืนที่ ซึ่งจะน้ำไปสู่ทิศทำงกำรพัฒนำและแก้ไขปัญหำ
ด้ำนน้ำในลุ่มน้ำสะแกกรัง โดยมีรูปแบบกำรสื่อสำรผ่ำนกำรพูดคุยแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นทังในส่วนของส้ำนักงำน
ทรัพยำกรน้ำแห่งชำติ บริษัทที่ปรึกษำ ผู้น้ำชุมชนและสื่อมวลชน รวมทังได้มีกำรสัมภำษณ์ผู้แทนส้ำนักงำนทรัพยำกรน้ำ
แห่งชำติ ผู้จัดกำรโครงกำร และผู้น้ำชุมชนเพื่อกำรน้ำเสนอ ข้อมูลข่ำวสำรของโครงกำรสู่สำธำรณชนให้รับทรำบอย่ำง
ทั่วถึง โดยมีรูปถ่ำยประกอบกิจกรรมดังรูปที่ 5.6-1

รูปที่ 5.6-1 ภำพถ่ำยประกอบกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร ครังที่ 1

โครงกำรศึกษำประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์
พืนที่ลุ่มน้ำสะแกกรัง
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5.7

บทที่ 5 กำรประชำสัมพันธ์ มวลชนสัมพันธ์และกำรมีส่วนร่วมของประชำชน

กิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร ครังที่ 2

กิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร ครังที่ 2 ด้ำเนินกำรระหว่ำงวันที่ 23-24 มกรำคม พ.ศ.2563 ผู้เข้ำร่วมทังสิน 35 คน
(สื่อมวลชน 18 คน ผู้น้ำชุมชนและผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน ส้ำนักงำนทรัพยำกรน้ำแห่งชำติ 7 คน และที่ปรึกษำ 5 คน) กำร
จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร ครังที่ 2 มีวัตถุประสงค์ส้ำคัญเพื่อสร้ำงกำรรับรู้แนวทำงกำรพัฒนำพืนที่ลุ่มน้ำสะแกกรัง
แบบบูรณำกำรอย่ำงยั่งยืน พร้อมทังน้ำเสนอแผนงำนตัวอย่ำงกำรพัฒนำตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำพืนที่ลุ่มน้ำสะแกกรัง
โดยมีรูปแบบกำรสื่อสำรผ่ำนกำรพูดคุยแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นทังในส่วนของส้ำนักงำนทรัพยำกรน้ำแห่งชำติ บริษัทที่
ปรึกษำ ผู้น้ำชุมชนและสื่อมวลชน รวมทังได้มีกำรสัมภำษณ์ผู้แทนส้ำนักงำนทรัพยำกรน้ำแห่งชำติ ผู้จัดกำรโครงกำร
และผู้น้ำชุมชนเพื่อกำรน้ำเสนอ ข้อมูลข่ำวสำรของโครงกำรสู่สำธำรณชนให้รับทรำบอย่ำงทั่วถึง โดยมีรูปถ่ำยประกอบ
กิจกรรมดังรูปที่ 5.7-1

รูปที่ 5.7-1 ภำพถ่ำยประกอบกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร ครังที่ 2

โครงกำรศึกษำประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์
พืนที่ลุ่มน้ำสะแกกรัง
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บทที่ 6 มำตรกำรบรรเทำผลกระทบ และมำตรกำรติดตำมตรวจสอบ

บทที่ 6
มำตรกำรบรรเทำผลกระทบ และมำตรกำรติดตำมตรวจสอบ
6.1

มำตรกำรบรรเทำผลกระทบ และมำตรกำรติดตำมตรวจสอบทำงเศรษฐกิจ

มาตรการบรรเทาผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบทางเศรษฐกิจให้หน่วยงานที่รับผิดชอบไปจัดทาแผน
ให้สอดคล้องกับมาตรการดังกล่าว โดยให้ดาเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์ (ตั้งแต่ปี พ.ศ.
2564-2580) ในการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้าสะแกกรังตามความต้องการของประชาชนโดยมุ่งสู่การ
พัฒนาพื้นที่เกษตรพื้นถิ่นร่วมกับการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว มีมาตรการในด้านต่างๆ และหน่วยงานรับผิดชอบ ดังนี้
6.1.1 ปริมำณน้ำเก็บกักที่เปลี่ยนแปลง
มำตรกำรบรรเทำผลกระทบ
- ในกรณีที่ไม่มีการดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ ศักยภาพของแหล่งเก็บกักน้าต้นทุนใน
ปัจจุบันและแผนการพัฒนาในอนาคตของหน่วยงานต่างๆ เท่ากับ 542.58 ล้าน ลบ.ม. หาก
ดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ จะก่อให้เกิดการเพิ่มขึ้นของปริมาณน้าเก็บกักภายในพื้นที่
ลุ่ ม น้ าเป็ น 1,853.44 ล้ า น ลบ.ม. ท าให้ มี น้ าเพี ย งพอกั บ การประกอบอาชี พ ส่ ง ผลให้
ประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ามีรายได้มากขึ้น ซึ่งจะต้องดาเนินการก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่ง
น้าเป็นจานวนมาก จึงต้องมีมาตรการควบคุมในระหว่างการก่อสร้าง มาตรการการใช้ที่ดินใน
เขตพื้นที่อนุรักษ์ รวมถึงมาตรการชดเชยต่างๆ ตามลักษณะของกิจกรรมก่อสร้างที่ดาเนินการ
มำตรกำรติดตำมตรวจสอบ
- ติดตามตรวจสอบการเพิ่มขึ้นของปริมาณน้าเก็บกักภายในพื้นที่ลุ่มน้าตามเป้าหมายที่วางไว้
- ติดตามตรวจสอบการดาเนินการมาตรการควบคุมในระหว่างการก่อสร้าง มาตรการการใช้
ที่ดินในเขตพื้นที่อนุรักษ์ รวมถึงมาตรการชดเชยต่างๆ ตามลักษณะของกิจกรรมก่อสร้างที่
ดาเนินการ

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
กรมชลประทาน กรมทรั พ ยากรน้ า
กรมพั ฒ นาที่ ดิ น กรมทรั พ ยากรน้ า
บาดาล การ ประปาส่ ว นภู มิ ภ า ค
และอปท.

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
กรมชลประทาน กรมทรั พ ยากรน้ า
กรมพั ฒ นาที่ ดิ น กรมทรั พ ยากรน้ า
บาดาล การ ประปาส่ ว นภู มิ ภ า ค
และอปท.

6.1.2 พืนที่รับประโยชน์
มำตรกำรบรรเทำผลกระทบ
- พื้น ที่รับประโยชน์ร วมภายในลุ่ มน้าไม่เปลี่ย นแปลงจากกิ จ กรรมการใช้ประโยชน์ที่ดิ น
เนื่องจากยังคงรูปแบบการเกษตรกรรม แต่สัดส่วนการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจจะเปลี่ยนแปลง
ไปตามการโซนนิ่ง ซึ่งจะต้องมีการวางแผนการเพาะปลูกให้สอดคล้องกับการโซนนิ่งที่กาหนด
มำตรกำรติดตำมตรวจสอบ
- ติดตามตรวจสอบผลการจัดสรรน้าและบริหารจัดการน้าให้สอดคล้องกับความต้องการของ
พืชเศรษฐกิจที่ปลูกอยู่ในเขตพื้นที่ชลประทาน
- ติดตามตรวจสอบการดาเนินการมาตรการควบคุมในระหว่างการก่อสร้าง มาตรการการใช้
ที่ดินในเขตพื้นที่อนุรักษ์ รวมถึงมาตรการชดเชยต่างๆ ตามลักษณะของกิจกรรมก่อสร้างที่
ดาเนินการ
โครงกำรศึกษำประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์
พืนที่ลุ่มน้ำสะแกกรัง
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กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้า กรม
พัฒนาที่ดิ น กรมทรัพยากรน้าบาดาล
การประปาส่วนภูมิภาค และอปท.
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
กรมชลประทาน กรมทรั พ ยากรน้ า
กรมพั ฒ นาที่ ดิ น กรมทรั พ ยากรน้ า
บาดาล การ ประปาส่ ว นภู มิ ภ า ค
และอปท.
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บทที่ 6 มำตรกำรบรรเทำผลกระทบ และมำตรกำรติดตำมตรวจสอบ

6.1.3 ปริมำณกำรใช้น้ำรวมต่อปริมำณน้ำท่ำตำมธรรมชำติ
มำตรกำรบรรเทำผลกระทบ
- ความต้องการใช้น้าเพื่อการเพาะปลูกมากถึง 1,731 ล้าน ลบ.ม./ปี ซึ่งเกินกว่าศักยภาพของ
น้าท่าในลาน้าธรรมชาติที่มี อยู่ 1,373 ล้าน ลบ.ม./ปี จาเป็นที่เกษตรกรต้องร่วมมือในการ
ประหยัดน้า รู้จักควบคุมปริมาณการใช้น้าให้เหมาะสม วางแผนการใช้น้าให้มีประสิทธิภาพ
รวมถึงพิจารณาแนวทางการปรับเปลี่ยนชนิดพืชที่ใช้น้าน้อย
มำตรกำรติดตำมตรวจสอบ
- ไม่มีมาตรการ

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้า
กรมพัฒนาที่ดิน กรมทรัพยากรน้า
บาดาล การประปาส่ ว นภู มิ ภ าค
และอปท.
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
-

6.1.4 จ้ำนวนผู้เยี่ยมเยือน/นักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลง
มำตรกำรบรรเทำผลกระทบ
- จั ด ท าแผนด้ า นการท่ อ งเที่ ย วของลุ่ ม น้ าสะแกกรั ง ให้ มี ค วามเชื่ อ มโยงกั น ในแต่ ล ะแหล่ ง
ท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยว และเหมาะสมกับช่วงเวลาในการมาท่องเที่ยวสาหรับผู้เยี่ยม
เยือน
- จัดประชาสัมพันธ์ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวิถีชุมชนของลุ่มน้าสะแก
กรังแก่นักท่องเที่ยว เพื่อดึงดูดผู้เยี่ยมเยือนให้มาท่องเที่ยวในลุ่มน้าสะแกกรัง
- จัดเตรียมความพร้อมของกลุ่มอาชีพท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์หรือเป็นจุดเด่นของลุ่มน้าสะแกกรัง
เช่น กลุ่มเลี้ยงปลาแรด กลุ่มผู้ขายสินค้าสมุนไพร กลุ่มช่างทามีด เป็นต้น ในการเตรียมความ
พร้อมในการให้บริการและจาหน่ายสินค้าแก่นักท่องเที่ยว เพื่อยกระดับให้เป็นแหล่งท่องเที่ ยว
ของพื้นที่และเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มอาชีพดังกล่าว
- จั ดเตรีย มความเพี ย งพอของโครงสร้างพื้นฐานที่ สนับ สนุน การท่องเที่ย วและระบบความ
ปลอดภัยในการรองรับจานวนผู้เยี่ยมเยือนที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่ลุ่มน้าสะแกกรัง
- จัดอบรมและการเตรียมความพร้อมของกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท บ้านพักโฮมสเตย์
ให้ด้านการให้บริการแก่ผู้มาเยี่ยมเยือน เช่น การให้ข้อมูลแหล่งท่ องเที่ยวในพื้นที่ การให้ข้อมูล
แหล่งจาหน่ายสินค้ามีเอกลักษณ์หรือเป็นจุดเด่นของลุ่มน้าสะแกกรัง เป็นต้น
มำตรกำรติดตำมตรวจสอบ
- ติด ตามตรวจสอบจานวนผู้ เยี่ ย มเยื อน สภาพปั ญหาด้ านการท่ องเที่ ย วของผู้ เยี่ ย มเยื อ น
จากแหล่งท่องเที่ยวและผู้ให้บริการที่พักต่างๆ เช่น อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ วัด โรงแรม รีสอร์ท
เป็นต้น เพื่อนามาจัดทาเป็นสถิติจานวนผู้เยี่ยมเยือน และนาสภาพปัญหาต่างๆ มาปรับปรุง
แก้ไขให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น

โครงกำรศึกษำประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์
พืนที่ลุ่มน้ำสะแกกรัง
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หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
กรมการท่องเที่ยว และอปท.

กรมการท่องเที่ยว และอปท.
อปท. และกลุ่มอาชีพท้องถิ่น

อปท. และหน่วยงานราชการที่
เกี่ยวข้อง
อปท. และหน่วยงานราชการที่
เกี่ยวข้อง
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
กรมการท่องเที่ยว และอปท.

รำยงำนฉบับสมบูรณ์
รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน้ำแห่งชำติ

บทที่ 6 มำตรกำรบรรเทำผลกระทบ และมำตรกำรติดตำมตรวจสอบ

6.1.5 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในพืนที่ลุ่มน้ำสะแกกรัง
มำตรกำรบรรเทำผลกระทบ
1. ก่อนเกิดผลกระทบ/ เตรียมรับสถำนกำรณ์/ ประเมินสถำนกำรณ์
1.1 สถานการณ์ภัยแล้งและอุทกภัย
- จัดทาฐานข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ข้อมูลการเกษตรและข้อมูลประชากรสัตว์

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ

กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์
และกรมประมง
- ติดตามสถานการณ์และวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการ กรมพัฒนาที่ดิน
เกิดผลกระทบ
- จัดทาแผนเตรียมรับสถานการณ์ ตามช่วงฤดูกาลที่คาดว่าจะเกิดผลกระทบต่อการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน
โดยใช้ข้อมูลดินและปริมาณฝน
- ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เกษตรกรทราบเกี่ยวกับการคาดการณ์สถาน กรมพัฒนาที่ดิน
การณ์ในพื้นที่เสี่ยงภัยและผลกระทบที่จะได้รับ
- แนะนาให้เกษตรกรหลีกเลี่ยงการปลูกพืชในพื้นที่เสี่ยงภัยและส่งเสริมให้เกษตรกรปลูก กรมพัฒนาที่ดิน
พืชที่เหมาะสมกับช่วงฤดูกาลและมีผลกระทบน้อยที่สุด
- ประเมินสถานการณ์และวิเคราะห์ข้อมูลผลผลิตทางการเกษตร (เกษตร ปศุสัตว์และ สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ประมง)
กรมปศุสัตว์ และกรมประมง
- จัดทาแผนประชาสัมพันธ์และให้คาแนะนาทางวิชาการแก่เกษตรกรเพื่อทาเกษตรให้ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์
เหมาะสมกับฤดูกาลและปริมาณน้า
และกรมประมง
- วางแผนเก็บเกี่ยวผลผลิตก่อนกาหนด โดยพิจารณาตลาดและความต้องการในพื้นที่เพื่อ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์
เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของเกษตรกร
และกรมประมง
- การกาหนดมาตรการป้องกันและเตือนภัยล่วงหน้า
กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์
และกรมประมง
1.2 สถานการณ์การระบาดของศัตรูพืช โรคระบาดสัตว์ และโรคระบาดสัตว์น้า
- วิเคราะห์สถานการณ์การระบาดของศัตรูพืช โรคระบาดสัตว์ และโรคระบาดสัตว์น้า
กรมวิชาการเกษตร กรมปศุสัตว์
และกรมประมง
- ติดตามสถานการณ์การเพาะปลูก การเลี้ย งสัตว์ การประมง และออกเยี่ยมเกษตรกร กรมวิชาการเกษตร กรมปศุสัตว์
เพื่อให้คาแนะนาในการดูแลรักษาผลผลิตและเฝ้าระวังการระบาดของศัตรูพืช โรคระบาดสัตว์ และกรมประมง
และโรคระบาดสัตว์น้า
- จัดทาแผนการเฝ้าระวังและเตือนภัยศัตรูพืชระบาด โรคระบาดสัตว์และโรคระบาดสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมปศุสัตว์
น้า และแนะนาการป้องกันและกาจัดที่ถูกต้อง
และกรมประมง
2. ช่วงที่เกิดผลกระทบ
2.1 สถานการณ์ภัยแล้งและอุทกภัย
- รายงานสถานการณ์เมื่อเกิดภัยพิบัติ
กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์
และกรมประมง
- สารวจและประเมินความเสียหายในพื้นที่ประสบภัยที่จะบรรเทาความเสียหาย เพื่อให้ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุ
เงินช่วยเหลือ
สัตว์ และกรมประมง
2.2 สถานการณ์การระบาดของศัตรูพืช โรคระบาดสัตว์ และโรคระบาดสัตว์น้า
- สารวจพื้นที่ระบาดและช่วยเหลือเกษตรกร โดยให้คาแนะนาและการปฏิบัติที่ถูกต้อง
กรมส่งเสริมการเกษตร
- สารวจและวิเคราะห์ข้อมูลโรค แมลงศัตรูพืชรวมถึงสภาพนิเวศทั่วไป แหล่งของโรค การ กรมส่งเสริมการเกษตร
เคลื่อนย้าย
- เก็บตัวอย่างศัตรูพืชในแหล่งระบาดและจาแนกชนิดศัตรูพืช
กรมส่งเสริมการเกษตร
โครงกำรศึกษำประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์
พืนที่ลุ่มน้ำสะแกกรัง
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รำยงำนฉบับสมบูรณ์
รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์
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6.1.5 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในพืนที่ลุ่มน้ำสะแกกรัง (ต่อ)
มำตรกำรบรรเทำผลกระทบ

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ

3. หลังเกิดผลกระทบ
- สนับสนุนต้นทุนการผลิตให้เกษตรกร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากภาระต้นทุนการ
ผลิตที่สูงขึ้น และสร้างแรงจูงใจในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกร
- การแทรกแซงราคาหรือพยุงราคาผลผลิต
- การเพิ่ ม รายได้ เ กษตรกรด้ ว ยการเพิ่ ม ผลผลิ ต ต่ อ ไร่ แ ละลดต้ น ทุ น การผลิ ต โดยน า
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (Technology and Innovation) มาประยุกต์ใช้
- การใช้เทคโนโลยีและการบริหารจั ดการความรู้ เพื่อเพิ่มมูล ค่าด้วยการแปรรูปสินค้ า
เกษตร (ข้าวหรือสินค้าเกษตรอื่นๆ)
- พัฒนามาตรฐานสินค้าเกษตรและมาตรฐานความปลอดภัย ด้านอาหารเพื่อเพิ่มมูลค่า
สินค้าเกษตร
- การช่วยเกษตรกรให้เข้าถึงแหล่งทุนได้ดีขึ้นและปล่อยสินเชื่อให้เกษตรกรโดยตรงไม่ต้อง
ผ่านคนกลาง เช่น โรงสี บริษัทค้าปัจจัยการผลิตต่างๆ
- จัดอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตให้เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งให้สามารถ
ดารงชีพได้ในช่วงวิกฤตภัยแล้ง
- จัดอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตให้เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาราคาสินค้า
การเกษตรให้สามารถดารงชีพได้ โดยปรับโครงสร้างการผลิตให้เหมาะสมกับภูมิสังคมและตลาด
สินค้า
- ออกมาตรการช่วยเหลือดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ
- ด้านภาระหนี้สินให้มีมาตรการขยายระยะเวลาชาระหนี้
- การให้สินเชื่อเพื่อฟื้นฟูการผลิตและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
- มอบเงิ นช่ วยเหลือทั้ งในเรื่อ งของการซ่อ มแซมบ้า น ของใช้ จาเป็ นในครั วเรือ น การ
ซ่อมแซมเครื่องมือ เครื่องจักรกลทางการเกษตร
- การจ่ายค่าสินไหมทดแทนแก่เกษตรกรผู้ประสบภัยแล้งที่เข้าร่วมโครงการประกันภัยข้าว
นาปี
- การจ่ า ยสิ นเชื่ อฉุ ก เฉิ นให้เ กษตรกรที่ป ระสบภั ย ทั้ง ภัย แล้ง และอุท กภั ย และสิ นเชื่ อ
สาหรับฟื้นฟูผู้ประสบภัย
มำตรกำรติดตำมตรวจสอบ
- ประเมินความสาเร็จของการพัฒนา Big Data ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- ติดตามตรวจสอบความถูกต้องของการเบิกจ่ายงบประมาณตามหลักเกณฑ์ของมาตรการต่างๆ
ที่ให้ความช่วยเหลือเกษตรกร
- ติดตาม เฝ้าระวัง และรายงานสถานการณ์การระบาดของศัตรูพืช โรคระบาดสัตว์ และโรค
ระบาดสัตว์น้า
- การตรวจเยี่ยมฟาร์ม การเฝ้าระวังการเกิดโรค การเฝ้าระวังเชิงรุก (Active Surveillance) การ
เฝ้าระวังเชิงรุก (Passive Surveillance) และการตรวจสอบรายงานภาวะโรค
- ประเมินผลความรู้ที่เกษตรกรได้รับจากการฝึกอบรมไปปรับใช้
- ประเมินความพอใจของเกษตรกรผู้เข้ารับการฝึกอบรม

โครงกำรศึกษำประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์
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กระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

กระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สานักงบประมาณ
กรมวิชาการเกษตร กรมปศุสัตว์
และกรมประมง
กรมวิชาการเกษตร กรมปศุสัตว์
และกรมประมง
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
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รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน้ำแห่งชำติ
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6.1.6 กำรเพิ่มสถำนประกอบกำร
สถานประกอบการที่เพิ่มขึ้นส่งผลกระทบด้านบวกต่อเศรษฐกิจในพื้นที่ เมื่อมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ทาให้มีเงิน
หมุนเวียนและสร้างงาน ขณะเดียวกันจะส่งผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อมหากมีการปล่อยของเสียสู่แหล่งน้าธรรมชาติ
และบรรยากาศ ซึ่งจะเกี่ยวเนื่องกับสุขภาพของประชาชน และทรัพยากรธรรมชาติ เมื่อพิจารณาจากทางเลือกการพัฒนา
ในลุ่มน้าสะแกกรังที่ให้ความสาคัญกับการเกษตรและท่องเที่ยว จะมี ความเกี่ยวข้องกับการใช้สารเคมีทางการเกษตร
โรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับสินค้าเกษตร สถานประกอบการที่พัก โรงแรม ดังนั้นมาตรการบรรเทาผลกระทบจึง
ให้ความสาคัญกับคุณภาพน้าที่มาจากชุมชน และโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้ งการปนเปื้ อนของสารกาจัดศัตรูพืช
เนื่องจากให้ความสาคัญกับการเกษตร สาหรับคุณภาพอากาศจะเกี่ยวข้องทั้งจากโรงงานอุตสาหกรรม และการเผา
แปลงเพาะปลูกส่งผลต่อสภาพอากาศโดยตรง ในส่วนของมาตรการติดตามตรวจสอบ สามารถติดตามข้อมูลเพื่อดู
แนวโน้มจานวนสถานประกอบการที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใช้เปรียบเทียบกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
ข้อมูลที่ได้ส่วนใหญ่เป็นข้อมูลเชิงปริมาณที่แสดงถึงการเพิ่มขึ้นหรือลดลง ในส่วนของข้อมูลเชิงคุณภาพมีความสาคัญ
เช่นกัน โดยใช้จากบทวิเคราะห์ของหน่วยงาน (หากมี) เพื่อใช้ในการสนับสนุน ส่งเสริม แก้ไขปัญหาที่ตรงประเด็นและ
ความต้องการของพื้นที่ สามารถสรุปมาตรการได้ดังนี้
มำตรกำรบรรเทำผลกระทบ

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
กรมควบคุมมลพิษ และอปท.
กรมควบคุมมลพิษ และอปท.
กรมโรงงานอุตสาหกรรม และอปท.
กรมวิชาการเกษตร
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
กรมพัฒนาชุมชน และจังหวัด
กรมส่งเสริมการเกษตร และจังหวัด
กรมโรงงานอุตสาหกรรม และจังหวัด
จังหวัด

1)
2)
3)
4)

ติดตามคุณภาพน้า
ติดตามคุณภาพอากาศ
ติดตามคุณภาพน้าของโรงงานอุตสาหกรรม
ส่งเสริมการใช้สารกาจัดศัตรูพืชอย่างถูกวิธี
มำตรกำรติดตำมตรวจสอบ
1) ติดตามจานวนสถานประกอบการ
2) ติดตามจานวนวิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียน
3) ติดตามจานวนโรงงานอุตสาหกรรมที่จดทะเบียน
4) ติดตามจานวนที่พัก โรงแรมที่จดทะเบียน

6.1.7 กำรใช้วัตถุดิบและกำรจ้ำงงำนแรงงำนท้องถิ่นที่เพิ่มขึน
การใช้วัตถุดิบและการจ้างแรงงานท้องถิ่นเกี่ยวข้องกับทางเลือกของการพัฒนาในพื้นที่ ซึ่งให้ความสาคัญกับ
การเกษตรและการท่องเที่ยว วัตถุดิบส่วนใหญ่มาจากพืชหลักทางเศรษฐกิจทั้ง 5 ชนิด ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด อ้อย มัน
สาปะหลัง และยางพารา มาตรการบรรเทาผลกระทบจึงลดผลกระทบที่ เกิดจากการใช้วัตถุดิบ การใช้ประโยชน์จาก
วัตถุดิบส่วนที่เหลือให้เกิดประโยชน์เพื่อลดต้นทุนของเกษตรกร ในด้านแรงงานให้ความสาคัญกับการพัฒนาฝีมือ
แรงงานให้เป็นแรงงานที่มีคุณภาพ ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และหากมีการเลิกจ้างงาน ควรมีการชดเชยตาม
กฎหมายแรงงาน และจัดหางานที่เหมาะสมทดแทน ช่วยลดอัตราว่างงานและขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สาหรับมาตรการ
ติดตามตรวจสอบ เพื่อให้มีการใช้วัตถุดิบและแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ และติดตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงใน
ระยะยาว มีความเกี่ยวข้องกับพื้นที่เพาะปลูกและแรงงาน สาหรับแรงงานต่างด้าวอาจมีแนวโน้มเพิ่ม ขึ้นมาทดแทน
แรงงานภาคการเกษตร โดยแรงงานชาวไทยควรมีการพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อเพิ่มรายได้ที่สูงกว่า มีมาตรการดังนี้
โครงกำรศึกษำประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์
พืนที่ลุ่มน้ำสะแกกรัง
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มำตรกำรบรรเทำผลกระทบ
- รณรงค์ไม่ให้มีการเผาตอซังข้าว และการเผาไร่อ้อยก่อนตัด
- ส่งเสริมให้ใช้เศษพืชทาปุ๋ยพืชสด
- รณรงค์การคัดแยกขยะจากชุมชน สถานประกอบการ
- ติดตามการพัฒนาฝีมือแรงงาน
- ติดตามการชดเชยกรณีเลิกจ้าง
มำตรกำรติดตำมตรวจสอบ
- ติดตามข้อมูลพื้นที่เพาะปลูก
- ติดตามข้อมูลการปลูกพืชในพื้นที่ชลประทาน
- ติดตามข้อมูลโรงงานแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
- ติดตามจานวนผู้ประกันตนตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม
- ติดตามการจ้างงานในภาคต่างๆ ของแรงงานท้องถิ่น
- ติดตามจานวนแรงงานต่างด้าวในภาคการจ้างงานต่างๆ

6.2

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
จังหวัด
สานักงานเกษตรจังหวัด
อปท.
สานักงานแรงงานจังหวัด
สานักงานแรงงานจังหวัด
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
กรมเศรษฐกิจการเกษตร
โครงการชลประทาน ชลประทานจังหวัด
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
สานักงานประกันสังคมจังหวัด
สานักงานแรงงานจังหวัด
สานักงานแรงงานจังหวัด

มำตรกำรบรรเทำผลกระทบ และมำตรกำรติดตำมตรวจสอบทำงสังคม

มาตรการบรรเทาผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบทางสังคมให้หน่วยงานที่รับผิดชอบไปจัดทาแผน
ให้สอดคล้องกับมาตรการดังกล่าว โดยให้ดาเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์ (ตั้งแต่ปี พ.ศ.
2564-2580) ในการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้าสะแกกรังตามความต้องการของประชาชนโดยมุ่งสู่
การพัฒนาพื้นที่เกษตรพื้นถิ่นร่วมกับการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว มีมาตรการในด้านต่างๆ และหน่วยงานรับผิดชอบ ดังนี้
6.2.1 กำรเข้ำถึงน้ำของประชำชน
มำตรกำรบรรเทำผลกระทบ
- พื้น ที่รับ ประโยชน์ รวมภายในลุ่ม น้าไม่เปลี่ย นแปลงจากกิ จ กรรมการใช้ประโยชน์ที่ดิ น
เนื่ อ งจากยั ง คงรู ป แบบการเกษตรกรรม แต่ มี ก ารปรั บ เปลี่ ย นสั ด ส่ ว นการเพาะปลู ก พื ช
เศรษฐกิ จ ตามการโซนนิ่ ง จึ ง จะต้ อ งมี ม าตรการก าหนดการวางแผนการเพาะปลู ก ให้
สอดคล้องกับการโซนนิ่งที่กาหนด
- ส่งเสริมการทาเกษตรปลอดภัย ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร และการนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมาใช้เพิ่มผลผลิตและลดการใช้น้า
- ก าหนดมาตรการให้ ก ลุ่ ม ผู้ ใ ช้ น้ าทุ ก ภาคส่ ว น ได้ ร่ ว มกั น ในการวางแผนการใช้ น้ าให้ มี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับปริมาณน้าต้นทุนอย่างเหมาะสม
มำตรกำรติดตำมตรวจสอบ
- ติดตามตรวจสอบผลการจัดสรรน้าและบริหารจัดการน้าให้สอดคล้องกับความต้องการของ
กิจกรรมการใช้น้าต่างๆ ในพื้นที่รับประโยชน์
- ติดตามตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่รับประโยชน์ให้สอดคล้องกับการโซนนิ่ง
- ติดตามตรวจสอบการเข้าถึงน้าของประชาชนในพื้นที่ ได้แก่ จานวนประชากร และขอบเขต
การปกครองที่ขาดน้า ช่วงฤดูก าลที่ประสบปัญหาขาดน้า เป็นต้น เพื่อจัดแผนการพัฒนา
แหล่งน้าให้กับกลุ่มดังกล่าว

โครงกำรศึกษำประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์
พืนที่ลุ่มน้ำสะแกกรัง
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ส านั ก งานทรั พ ยากรน้ าแห่ ง ชาติ
กรมชลประทาน กรมทรัพ ยากรน้า
กรมพั ฒ นาที่ ดิ น กรมทรั พ ยากรน้ า
บาดาล การประปาส่ ว นภู มิ ภ าค
กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการ
เกษตร อปท. และกลุ่มผู้ใช้น้า

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
ส านั ก งานทรั พ ยากรน้ าแห่ ง ชาติ
กรมชลประทาน กรมทรัพ ยากรน้า
กรมพั ฒ นาที่ ดิ น กรมทรั พ ยากรน้ า
บาดาล การประปาส่ ว นภู มิ ภ าค
กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการ
เกษตร อปท. และกลุ่มผู้ใช้น้า
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6.2.2 ประชำกรทีไ่ ด้รับผลกระทบหำกมีกำรพัฒนำ
มำตรกำรบรรเทำผลกระทบ
- หน่วยงานเจ้าของโครงการพัฒนาดาเนินการตามกฎหมายหรือระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการ
บรรเทาผลกระทบด้านลบที่เกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่โครงการ เช่น การปฏิบัติตามเงื่อนไขที่
กาหนดในรายงาน EHIA/EIA/IEE การช่วยเหลือเยีย วยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้านการ
เวนคืนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตาม พรบ.เวนคืน เป็นต้น
มำตรกำรติดตำมตรวจสอบ
- หน่วยงานเจ้าของโครงการพัฒนาดาเนินการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติในการบรรเทา
ผลกระทบด้ า นลบที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ ประชาชนในพื้ น ที่ โ ครงการ เช่ น การตามมาตรการติ ด ตาม
ตรวจสอบที่เป็นเงื่อนไขที่กาหนดในรายงาน EHIA/EIA/IEE เป็นต้น

6.3

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ และ
อปท.

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ และ
อปท.

มำตรกำรบรรเทำผลกระทบ และมำตรกำรติดตำมตรวจสอบด้ำนสิ่งแวดล้อม

มาตรการบรรเทาผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมให้หน่วยงานที่รับผิดชอบไปจัดทา
แผนให้สอดคล้องกับมาตรการดังกล่าว โดยให้ดาเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 20 ปี (ตั้งแต่ปี พ.ศ.2564-2580)
ในการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้าสะแกกรังตามความต้องการของประชาชน โดยมุ่งสู่การพัฒนาพื้นที่
เกษตรพื้นถิ่นร่วมกับการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว มีมาตรการในด้านต่างๆ และหน่วยงานรับผิดชอบ ดังนี้
6.3.1 พืนที่ป่ำไม้ที่เปลี่ยนแปลง
มำตรกำรบรรเทำผลกระทบ
- ส่งเสริมให้ประชาชนหรือเกษตรกรปลูกไม้ยืนต้นเศรษฐกิจหรือไม้หวงห้ามที่ได้รับการอนุญาตให้
ปลูกและใช้ประโยชน์ได้ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2562 ที่ระบุว่า
ไม้ชนิดใดที่ขึ้นในป่าจะให้เป็นไม้หวงห้ามประเภทใดให้กาหนดโดยพระราชกฤษฏีกา สาหรับไม้
ทุกชนิดที่ขึ้นในที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดินไม่เป็นไม้หวง
ห้าม หรือไม้ที่ปลูกขึ้นในที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ทาประโยชน์ตามประเภทหนังสือแสดงสิทธิที่
รัฐมนตรีประกาศกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีให้ถือว่าไม่เป็นไม้หวงห้าม
- จัดการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวในด้านการอนุรักษ์
และการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และอุทยานแห่งชาติ เพื่อป้องกันการบุกรุกและทาลาย
ทรัพยากรป่าไม้
- การฟื้นฟูสภาพป่าธรรมชาติที่เสื่อมโทรมโดยการปลูกป่าทดแทน

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
กรมป่าไม้

กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
มำตรกำรติดตำมตรวจสอบ
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
- ติดตามตรวจสอบพื้นที่ป่าไม้ที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลังจากดาเนินการตามยุทธศาสตร์การ กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ
พัฒนาลุ่มน้าสะแกกรัง โดยการใช้ภาพถ่ายดาวเทียมและแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อติดตาม สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
ตรวจสอบการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของพื้นที่ป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติและพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
ในลุ่มน้าสะแกกรัง
- ติดตามตรวจสอบผลการดาเนินงานและจานวนพื้นที่ป่าธรรมชาติที่ได้รับการฟื้นฟูโดยการปลูก กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ
ป่าทดแทนตามแผนงานของกรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมป่าไม้
- ติดตามตรวจสอบจานวนพื้นที่สวนป่าปลูกไม้ยืนต้นเศรษฐกิจหรือไม้หวงห้ามของประชาชนใน
พื้นที่ ที่ได้รับ การอนุญาตให้ปลูก และใช้ประโยชน์ได้ตามมาตรา 7 แห่ งพระราชบั ญญัติป่าไม้
(ฉบับที่ 8) พ.ศ.2562
โครงกำรศึกษำประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์
พืนที่ลุ่มน้ำสะแกกรัง
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รำยงำนฉบับสมบูรณ์
รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน้ำแห่งชำติ

บทที่ 6 มำตรกำรบรรเทำผลกระทบ และมำตรกำรติดตำมตรวจสอบ

6.3.2 พืนที่กำรอนุรักษ์ป่ำต้นน้ำและสภำพดิน
มำตรกำรบรรเทำผลกระทบ
- การฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้าที่เสื่อมโทรมโดยการปลูกป่าทดแทน
- ก่ อสร้างฝายชะลอน้าเพื่อชะลอการไหลของน้า เพื่อรักษาความชุ่มชื้นของดินและลดความ
รุนแรงของกระแสน้าเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดินในบริเวณพื้นที่ต้นน้า
- จัดการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวในด้านความสาคัญ
และการอนุรักษ์พื้นที่ป่าต้นน้า เพื่อร่วมกันในการอนุรักษ์พื้นที่ป่าต้นน้า
มำตรกำรติดตำมตรวจสอบ
- ติดตามตรวจสอบผลการดาเนินงานและจานวนพื้นที่ป่าต้นน้า ที่ได้รับการฟื้นฟูตามแผนงาน
ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
- ติดตามตรวจสอบผลการดาเนินงานการก่อสร้างฝายชะลอน้าที่พื้นที่ต้นน้า รวมถึง สภาพนิเวศ
ป่าไม้โ ดยรอบฝายชะลอน้ า รวมถึงปริ มาณการชะล้ างพังทลายของดิน เพื่อตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของสภาพนิเวศป่าไม้และการช่วยบรรเทาการชะล้างพังทลายของดินภายหลังจากการมี
ฝายชะลอน้า

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์
ป่ า และพั น ธุ์ พื ช สปก.(พื้ น ที่ ใ นเขต
สปก.)

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์
ป่าและพันธุ์พืช
สปก.(พื้นที่ในเขต สปก.)

6.3.3 กำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
มำตรกำรบรรเทำผลกระทบ
- ส่งเสริมการปลูกพืชให้เหมาะสมกับดิน

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
กรมพัฒนาที่ดิน สปก.(ในเขต สปก.)

- พัฒนาองค์ความรู้ด้านการฟื้นฟูปรับปรุงคุณภาพดิน
- ส่งเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยีด้านการฟื้นฟูปรับปรุงดินให้เหมาะสมกับสภาพของพื้นที่
- ส่งเสริมให้เกษตรกรปรับปรุงดินในพื้นที่เกษตรอย่างต่อเนื่อง
- ส่งเสริมและขยายผลการอนุรักษ์ดินและน้า
- จัดทาระบบอนุรักษ์ดินและน้าให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
- สนับสนุนความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชน ในการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการ
พัฒนาที่ดิน
- เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อ ม ให้เกษตรกรสามารถนาไปใช้
ประโยชน์ในพื้นที่เกษตร เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
- ติดตามการควบคุมให้เป็นไปตามแผนผังและการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวม
- ด าเนิ นการพัฒ นาสาธารณูป โภคและโครงสร้างพื้นฐานตามแผนที่วางไว้ เพื่อ ให้ก าหนดทิ ศ
ทางการขยายตัวของเมือง
มำตรกำรติดตำมตรวจสอบ
- ติดตามข้อมูลพื้นที่เพาะปลูกที่เหมาะสมกับดิน
- ติดตามข้อมูลพื้นที่ที่มีการปรับปรุงคุณภาพดินในลุ่มน้า
- ติดตามข้อมูลที่ได้ดาเนินการและขยายผลการอนุรักษ์ดินและน้า
- ติดตามข้อมูลความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชน ในการพัฒนาที่ดิน
- ติดตามข้อมูลผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเปรียบเทียบก่อนและหลังที่มีการปรับปรุงคุณภาพดิน
- ติดตามข้อมูลพื้นที่ที่มีการพัฒนาเป็นไปตามผังเมืองรวม และนอกเหนือผังเมืองรวม
- ติดตามข้อมู ลสาธารณู โ ภคและโครงสร้างพื้ นฐานที่เป็ นไปตามผั งเมือ งรวม และนอกเหนื อ
ผังเมืองรวม

กรมพัฒนาที่ดิน
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมพัฒนาที่ดิน สปก.(ในเขต สปก.)
กรมพัฒนาที่ดิน

โครงกำรศึกษำประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์
พืนที่ลุ่มน้ำสะแกกรัง
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กรมพัฒนาที่ดิน
กรมโยธาธิการและผังเมือง อปท.
กรมโยธาธิการและผังเมือง อปท.
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมโยธาธิการและผังเมือง อปท.
กรมโยธาธิการและผังเมือง อปท.

รำยงำนฉบับสมบูรณ์
รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน้ำแห่งชำติ

บทที่ 6 มำตรกำรบรรเทำผลกระทบ และมำตรกำรติดตำมตรวจสอบ

6.3.4 จ้ำนวนชนิดพันธุ์ดัชนีบัญชีสีแดง
มำตรกำรบรรเทำผลกระทบ
- ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับชนิดสัตว์และพืชตามดัชนี
บัญชีสีแดงที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่ลุ่มน้าสะแกกรัง เพื่อให้ตระหนักถึงความสาคัญและภาวะ
เสี่ยงในการสูญพันธุ์ของชนิดพันธุ์ดังกล่าว เพื่อร่วมกันในการอนุรักษ์และป้องกันถิ่นที่อ ยู่อาศัยของ
สัตว์และพืชตามดัชนีบัญชีสีแดงดังกล่าว
- จั ด ท าโครงการศึ ก ษาและขยายพั น ธุ์ สั ต ว์ แ ละพื ช ดั ช นี สี แ ดงที่ อ ยู่ ใ นภาวะใกล้ สู ญ พั น ธุ์ เช่ น
เสือโคร่ง นกยูง เป็นต้น เพื่อเพิ่มจานวนสัตว์และพืชดัชนีสีแดงให้มากขึ้น
มำตรกำรติดตำมตรวจสอบ
- ติดตามตรวจสอบจานวนชนิด การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์และพืช
ตามดัชนีบัญชีสีแดง ที่อาจได้รับผลกระทบจากการดาเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาลุ่มน้า
สะแกกรัง
- ติดตามตรวจสอบผลการดาเนินงานในการศึกษาและขยายพันธุ์สัตว์และพืชตามดัชนีบัญชีสีแดง
ภายหลังจากการดาเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาลุ่มน้าสะแกกรัง

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

6.3.5 คุณภำพน้ำผิวดิน
มำตรกำรบรรเทำผลกระทบ
- ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรในพื้นที่ใช้สารเคมีด้านการเกษตรอย่างถูก วิธี เพื่อป้องกั นและลด
ผลกระทบด้านการปนเปื้อนสารเคมีทางการเกษตรลงสู่แหล่งน้าผิวดิน
- อบรมให้ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ การป้ อ งกั น การชะล้ า งพั ง ทลายของดิ น จากพื้ น ที่ เ กษตรกรรมแก่
เกษตรกรในพื้นที่ เพื่อลดผลกระทบด้านตะกอนและความขุ่นของแหล่งน้าผิวดินที่เกิดจากการชะ
ล้างพังทลายของดิน
- ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวร่วมกันดูแลรักษาแหล่งน้าผิวดิน เช่น การ
ไม่ทิ้งขยะและสิ่งปฏิกูลลงสู่แหล่งน้า เป็นต้น เพื่อป้องกันผลกระทบด้านการเสื่อมโทรมของแหล่ง
น้าผิวดิน
มำตรกำรติดตำมตรวจสอบ
- ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้าผิวดินในทุกลุ่มน้าย่อยของลุ่มน้าสะแกกรัง โดยใช้ดัชนีคุณภาพน้า
ผิวดินของกรมควบคุมมลพิษ (Water Quality Index; WQI) ปริมาณตะกอนแขวนลอย (SS) และ
สารเคมีทางการเกษตร ภายหลังจากการดาเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาลุ่มน้าสะแกกรัง

โครงกำรศึกษำประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์
พืนที่ลุ่มน้ำสะแกกรัง
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หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
กรมส่ ง เสริ ม การเกษตร กรม
วิชาการเกษตร อปท.
กรมพัฒนาที่ดิน

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
และอปท.
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
สานักงานสิ่งแวดล้อมภาค
กรมควบคุมมลพิษ อปท.
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ส้ำนักงำนทรัพยำกรน้ำแห่งชำติ

บทที่ 6 มำตรกำรบรรเทำผลกระทบ และมำตรกำรติดตำมตรวจสอบ

6.3.6 กำรจัดกำรของเสีย
มำตรกำรบรรเทำผลกระทบ
- ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่และผู้เยี่ยมเยือน ทิ้งขยะลงในถังขยะที่จัดเตรียม
ไว้ เพื่ อ ให้ ง่ า ยต่ อ การจั ด เก็ บ และน าไปก าจั ด และลดผลกระทบของขยะในการปนเปื้ อ นสู่
สิ่งแวดล้อมอื่นๆ
- องค์ก รปกครองส่ วนท้อ งถิ่ นควบคุม ดูแ ลการจัด การของเสี ย จากชุม ชนให้ ถูก ต้อ งตามหลั ก
วิชาการและกฎหมาย
- กรมโรงงานอุตสาหกรรมควบคุมดูแลการจัดการของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ให้
ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายที่กาหนด

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
อปท.

อปท.
กรมโรงงานอุตสาหกรรม และ
อปท.

มำตรกำรติดตำมตรวจสอบ
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
- ติดตามตรวจสอบความเพียงพอด้านการให้บริการจัดการของเสียจากชุมชน โดยตรวจสอบ อปท.
ข้อมูล คือ ปริมาณและประเภทของของเสียชุมชนที่เก็บขนได้ ปริมาณของเสียที่กาจัดได้ สภาพ
ปัญหาด้านการให้บริการกาจัดของเสีย เป็นต้น

โครงกำรศึกษำประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์
พืนที่ลุ่มน้ำสะแกกรัง
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บทที่ 7 กำรขับเคลื่อนและกำรติดตำมประเมินผลยุทธศำสตร์
กำรพัฒนำพืนที่ลุ่มน้ำสะแกกรัง

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน้ำแห่งชำติ

บทที่ 7
กำรขับเคลื่อนและกำรติดตำมประเมินผลยุทธศำสตร์
กำรพัฒนำพืนที่ลุ่มน้ำสะแกกรัง
7.1

แนวคิดในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำพืนที่ลุ่มน้ำสะแกกรัง

ความส้าเร็จของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้้าสะแกกรังสู่การปฏิบัติขึ้นอยู่กับปัจจัยส้าคัญ
หลายประการประกอบด้วย ความชัดเจนของสาระของแผนพัฒนาฯ การรับรู้ เข้าใจ ความรู้สึกเป็นเจ้าของ ความ
ตระหนักถึงภารกิจและความรับผิดชอบร่วมกันของทุกภาคส่วนในสังคมต่ อการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้้าภายใต้ทิศทางที่ได้
ร่วมกันก้าหนดขึ้น มีการด้าเนินงานร่วมกันของทั้งภาครัฐและภาคประชาชน มีระบบและกลไกการบริหารจัดการจาก
แผนสู่การปฏิบัติที่มีความเชื่อมโยงกันในระดับต่างๆ ตั้งแต่ระดับยุทธศาสตร์ชาติที่เชื่อมต่อกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่ง ชาติ แผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 20 ปี ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2
ถ่ายทอดลงมาสู่ยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดอุทัยธานี จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดก้าแพงเพชร ตลอดจนระบบการ
จัดสรรงบประมาณที่มีประสิทธิภาพที่ตอบสนองการพัฒนาเชิงพื้นที่แบบบูรณาการและการพัฒนาที่ต่อเนื่อง ทั้งนี้การ
ด้าเนินแผนงาน/โครงการด้านต่างๆ จะถูกก้าหนดจากประเด็นการพัฒนาที่ก้าหนดไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ลุ่ม
น้้าสะแกกรัง โดยในช่วงปี พ.ศ.2564-2580 นอกจากการพัฒนาตามที่ก้าหนดไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้้า
สะแกกรังแล้ว จะต้องผลักดันให้ระบบการจัดสรรงบประมาณมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง และมีการติดตามประเมินผล
แบบมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ ตามที่เสนอแนะไว้ในมาตรการติดตามตรวจสอบของการศึกษาครั้งนี้ ดังนั้นเพื่อให้
การติดตามและประเมินผลการด้าเนินงานตามยุทธศาสตร์และการประเมินผลการด้าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมี
ความสอดคล้องกัน จะต้องมีหน่วยงานที่ท้าหน้าที่ในการก้ากับการปฏิบัติงานและการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์
และผลักดันการน้ายุทธศาสตร์ให้มีผลบังคับใช้ทางกฎหมายเพื่อน้าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในทุกรัฐบาล

7.2

หน่วยงำนในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำพืนที่ลุ่มน้ำสะแกกรัง

เนื่ อ งจากยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาพื้ น ที่ ลุ่ ม น้้ า สะแกกรั ง ประกอบด้ ว ยแผนบริ ห ารจั ด การหลายด้ า น
นอกเหนื อจากการบริหารจัด การด้ า นทรัพ ยากรน้้า ดั ง นั้น หน่ วยงานที่ เข้า มามีบ ทบาทในการก้า กับ ติ ด ตามการ
ปฏิบัติงานและขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ จึงต้องประกอบด้วยหน่วยงานที่มีภารกิจสอดคล้องกับ การด้าเนินงาน
ของแผนยุทธศาสตร์แต่ละด้าน (รูปที่ 7.2-1) ได้แก่ ส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาติ (สทนช.) หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท้าหน้าที่ ร่วมกันในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ติดตามและประเมินผลในแผนยุทธศาสตร์แต่ละด้านที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
1) ส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาติ เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ติดตามและประเมินผล
ในแผนยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้้าอุปโภคบริโภค การสร้างความมั่นคงของน้้าภาคการผลิต การจัดการน้้าท่วมและ
อุทกภัย การจัดการคุณภาพน้้า การอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้้า และการบริหารจัดการ
โครงกำรศึกษำประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์
พืนที่ลุ่มน้ำสะแกกรัง
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บทที่ 7 กำรขับเคลื่อนและกำรติดตำมประเมินผลยุทธศำสตร์
กำรพัฒนำพืนที่ลุ่มน้ำสะแกกรัง
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รูปที่ 7.2-1 หน่วยงำนในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำพืนที่ลุ่มน้ำสะแกกรัง
2) กระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ า เป็ น หน่ ว ยงานหลั ก ในการขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ติ ด ตามและ
ประเมินผลในแผนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว
3) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ติดตามและประเมินผลใน
แผนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตร
นอกจากหน่วยงานทั้งสามที่กล่าวมาข้างต้น จ้าเป็นต้องมีหน่วยงานที่ท้าหน้าที่เป็นตัวกลางในการอ้านวยการ
การประสานงานระหว่างหน่วยงานปฏิบัติต่างๆ ตามแผนยุทธศาสตร์ โดยควรเป็นหน่วยงานที่มีความสามารถในการ
ติดตาม และประเมิน ผลการบริหารจัดการทั้ง ในมิติ เศรษฐกิจ มิ ติสั งคม และมิ ติสิ่ งแวดล้อม อั นได้แก่ ส้า นักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ง ชาติ (สศช.) ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ และภารกิจส้าคัญอั น
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศในการ
1) ส้ารวจศึกษาและวิเคราะห์สภาวะเศรษฐกิจและสังคม เพื่อใช้ในการวางแผนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และการเสนอแนะนโยบายมาตรการทางเศรษฐกิจ และสังคมในการพัฒนาประเทศ
โครงกำรศึกษำประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์
พืนที่ลุ่มน้ำสะแกกรัง
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บทที่ 7 กำรขับเคลื่อนและกำรติดตำมประเมินผลยุทธศำสตร์
กำรพัฒนำพืนที่ลุ่มน้ำสะแกกรัง
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2) วิ เ คราะห์ ประเมิ น แผนงานและโครงการพั ฒ นาของส่ ว นราชการและรั ฐ วิ ส าหกิ จ ให้ เ ป็ น ไปตาม
วัตถุประสงค์เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
3) ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมทั้งแผนงานโครงการพัฒนาของส่วน
ราชการและรัฐวิสาหกิจ
4) การประสานการพั ฒ นาเพื่ อ ให้ เ กิด มี ก ารแปลงแผนพั ฒ นาฯ ไปสู่ ก ารปฏิบั ติ รวมทั้ ง การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาไปสู่ประชาชนทุกกลุ่มอาชีพได้เกิดความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนเสริมสร้างให้เกิดการเข้า
มามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ
ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จึงควรเข้ามาร่วมมีบทบาทในการก้ากับการ
ปฏิบัติงานและการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้้าสะแกกรัง (รูปที่ 7.2-1) อย่างไรก็ตามในสภาพ
ปัจจุบัน ยังไม่มีกฎหมายที่จะรองรับอ้านาจหน้าที่ในการบริหารจัดการที่ชัดเจน ในระยะแรกส้านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จึงท้าหน้าที่ในลักษณะของหน่วยงานในการอ้านวยการและประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานปฏิบัติต่างๆ ที่มีหน้าที่ตามแผนยุทธศาสตร์ และท้าหน้าที่ติดตามและประเมินผลการด้าเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร์ในภาพรวม พร้อมทั้งจัดท้ารายงานผลการพัฒนายุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้้าสะแกกรังทุก 1 ปี เพื่อเผยแพร่
ผลการประเมินต่อสาธารณชน หรือรายงานต่อคณะรัฐมนตรี ซึ่งถือเป็นหนึ่งในผลการด้าเนินงานตามนโยบายของรัฐ

7.3

แนวทำงกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำพืนที่ลุ่มน้ำสะแกกรังสู่กำรปฏิบัติ

7.3.1 กำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจให้ทุกภำคส่วน
การสร้างความเข้าใจกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมายของยุทธศาสตร์การพัฒนา
พื้นที่ลุ่มน้้าสะแกกรัง เป็นหน้าที่ของหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทั้ง 4 หน่วยงาน (รูปที่ 7.3.1-1) ดังนี้
1) ส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาติ รับผิดชอบในการสร้างความเข้าใจกับ คณะกรรมการทรัพยากรน้้า
แห่งชาติ (กนช.) คณะกรรมการลุ่มน้้าสะแกกรัง องค์กรผู้ใช้น้า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมายของยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้้าสะแกกรัง แนวทางการ
จัดท้าแผนงาน แนวทางการติดตามและประเมินผลในแผนยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้้าอุปโภคบริโภค การสร้างความ
มั่นคงของน้้าภาคการผลิต การจัดการน้้าท่วมและอุทกภัย การจัดการคุณภาพน้้า การอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้้า การ
บริหารจัดการ
2) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รับผิดชอบในการสร้างความเข้าใจกับหน่วยงานระดับจังหวัดในสังกัด
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมายของยุทธศาสตร์การพัฒนา
พื้นที่ลุ่มน้้าสะแกกรังด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว แนวทางการจัดท้าแผนงาน แนวทางการติดตามและประเมินผลใน
แผนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว
3) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับผิดชอบในการสร้างความเข้าใจกับ หน่วยงานระดับจังหวัดในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมายของยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่
ลุ่มน้้าสะแกกรังด้านการพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตร แนวทางการจัดท้าแผนงาน แนวทางการติดตามและ
ประเมินผลในแผนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตร
โครงกำรศึกษำประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์
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4) ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สร้างความเข้าใจกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกภาคส่ วน ถึง วั ต ถุป ระสงค์ เป้ าหมายของยุ ท ธศาสตร์การพัฒ นาพื้น ที่ ลุ่ม น้้ าสะแกกรัง ในภาพรวม โดยสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์อย่างเหมาะสม สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพผ่านบุคคลสื่อมวลชนทั้ งระดับชาติและ
ท้องถิ่น กิจกรรมสื่อสมัยใหม่ที่เข้าใจง่าย รวมทั้งการสร้างเครือข่ายให้ข้อมูลข่าวสารกระจายไปยังพื้นที่ต่างๆ อย่าง
กว้างขวางและต่อเนื่อง รวมถึงสร้างความเข้าใจให้ภาคการเมืองในเป้าประสงค์และแนวทางของยุทธศาสตร์การพัฒนา
พื้นที่ลุ่มน้้าสะแกกรัง และผลักดันให้พรรคการเมืองน้าประเด็นการพัฒนาส้าคัญไปผสมผสานในการจัดท้านโยบายของ
พรรคและนโยบายของรัฐบาล

รูปที่ 7.3.1-1 กำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเพื่อขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำพืนที่ลุ่มน้ำสะแกกรัง
7.3.2 กำรถ่ำยทอดแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำพืนที่ลุ่มน้ำสะแกกรังสู่แผนปฏิบัติกำรของหน่วยงำน
ส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาติ ได้จัดท้าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้้าสะแกกรังให้มีความสอดคล้อง
และสนับสนุนเป้าหมายแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 20 ปี และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ.25612580 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวประกอบด้วย แผนพัฒนา 8 ด้าน 20 แผนงาน การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พื้นที่ลุ่มน้้าสะแกกรังสู่แผนปฏิบัติการของหน่วยงานราชการต่างๆ (รูปที่ 7.3.2-1) ได้เสนอแนวทางไว้ดังนี้
1) ส้ า นั กงานทรัพ ยากรน้้ า แห่ ง ชาติ กระทรวงการท่ องเที่ ย วและกี ฬ า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ถ่ายทอดเป้าหมายแผนยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่ลุ่มน้้า
สะแกกรังไปสู่แผนแม่บทลุ่มน้้า โดยพิจารณาแผนปฏิบัติการตามภารกิจของหน่วยงาน และโครงการส้าคัญที่ต้อง
ด้าเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ จ้าแนกเป็นรายลุ่มน้้าสาขา เพื่อใช้เป็นข้อมูลให้กับคณะกรรมการลุ่มน้้า คณะกรรมการ
จังหวัด พัฒนาจัดท้าแผนแม่บทลุ่มน้้า
โครงกำรศึกษำประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์
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รูปที่ 7.3.2-1 กำรถ่ำยทอดแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำพืนที่ลุ่มน้ำสะแกกรัง
2) คณะกรรมการลุ่ ม น้้ า คณะกรรมการจั ง หวั ด (โดยส้ า นั ก งานทรั พ ยากรน้้ า แห่ ง ชาติ ท้ า หน้ า ที่ เ ป็ น
เลขานุการลุ่มน้้า หน่วยงาน จังหวัด ผู้มีส่วนได้เสีย) ท้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลแผนปฏิบัติการตามภารกิจของหน่วยงาน
เชื่อมโยงกับ แผนงานพัฒ นา 20 แผนงานตามยุ ทธศาสตร์การพั ฒนาพื้ นที่ ลุ่ม น้้า สะแกกรัง โดยให้มี การจั ดล้ าดั บ
ความส้าคัญของแผนงาน/โครงการ ตามเกณฑ์การจัดล้าดับความส้าคัญที่เสนอไว้ในรายงานฉบับนี้
3) ส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาติในฐานะเลขานุการลุ่มน้้า ท้าหน้าที่ในการวิเคราะห์และจัดท้าแผนปฏิบตั ิ
การประจ้ า ปี ตามกรอบแผนงานโครงการที่ ระบุ ไ ว้ ในแผนยุ ท ธศาสตร์การพั ฒ นาพื้ น ที่ ลุ่ ม น้้ า สะแกกรัง โดยเมื่ อ
คณะกรรมการลุ่มน้้าพิจารณาให้ความเห็นต่อแผนปฏิบัติการประจ้าปีแล้ว จะได้เสนอให้คณะกรรมการทรัพยากรน้้า
แห่งชาติให้ความเห็นชอบต่อแผนปฏิบัติการ และแผนบูรณาการงบประมาณประจ้าปีต่อไป
4) ในส่ ว นของแผนบู รณาการงบประมาณประจ้ า ปี นั้ น ตามพระราชบั ญ ญั ติ ท รัพ ยากรน้้ า พ.ศ.2561
คณะกรรมการทรัพยากรน้้าแห่งชาติจะต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเมื่อแผนดังกล่าวผ่าน
ความเห็น ชอบแล้ว กระทรวงเจ้าสังกัดจะได้ขอจัดสรรงบประมาณต่อส้านักงบประมาณในการขับเคลื่อนแผนงาน
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้้าและแผนปฏิบัติการประจ้าปีต่อไป ทั้งนี้แผนงานภายใต้แผนบูรณา
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การต้องตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้้าสะแกกรัง ซึ่งมีหน่วยงานที่ต้องขับเคลื่อนแผนงานโครงการ
ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงมหาดไทย
5) เพื่อให้การด้าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้้าสะแกกรัง ตอบสนองต่อความต้องการ
ในการพัฒนาของพื้นที่ลุ่มน้้าในทุกระยะการพัฒนา สอดคล้องกับบริบทและแนวทางการพัฒนาประเทศที่เปลี่ยนแปลง
ควรมีการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้้าทุก 5 ปี โดยอาศัยผลการติดตามตรวจสอบประเมินผลที่
ด้าเนินการโดยส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
7.3.3 กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมให้เอือต่อกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์
นอกเหนือจากการสร้างความรู้ความเข้าใจให้ทุกภาคส่วน และการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่
ลุ่มน้้าสะแกกรังสู่แผนปฏิบั ติการของหน่วยงาน จ้า เป็นต้องสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการขับเคลื่อนประเด็ น
ยุทธศาสตร์ เพื่อน้าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ดังนี้
1) ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผลักดันให้ภาคเอกน้าประเด็นการ
พัฒนาส้าคัญในแผนยุทธศาสตร์ พิจารณาประกอบการจัดท้าแผนการลงทุนทางธุรกิจ ที่สร้างการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาอย่างเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา และส่งเสริมให้คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ
(กรอ.) ระดับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด เป็นกลไกหลักในการเชื่อมโยงการพัฒนาระหว่างภาครัฐและเอกชน โดยค้านึงถึง
ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และความเชื่อมโยงในระดับพื้นที่
2) ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอต่อคณะรัฐมนตรี ผลักดันให้เกิด
การปรับปรุงกฎ ระเบียบ และกฎหมายต่างๆ ให้เอื้อต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาในระดับต่างๆ โดยปรับปรุงกฎหมาย
ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ ลดความซ้้า ซ้อนและเพิ่มประสิทธิภาพกลไกและเครื่องมือที่มีอยู่ให้มากขึ้น
เป็นการลดอุปสรรคการพัฒนาในด้านต่างๆ อาทิ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปที่ดิน การถือครองและใช้ประโยชน์
ที่ดินในเขต สปก. นอกจากนั้นจ้าเป็นต้องมีกฎหมายเพื่อรองรับ และให้อ้านาจหน่วยงานที่ท้าหน้าที่ก้ากับขับเคลื่อน
นโยบายยุทธศาสตร์ เพื่อให้เกิดการน้าไปสู่การปฏิบัติใช้อย่างเป็นรูปธรรม
3) ส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดท้า
ฐานข้อมูลการพัฒนาในส่วนที่เกี่ยวข้อง ที่สาธารณชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในการมีส่วนร่วมพัฒนาด้านต่างๆ
โดยพัฒนาระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย
เป็นข้อมูลที่ แสดงถึงลั กษณะเฉพาะของแต่ล ะพื้น ที่ สามารถน้ามาวิเคราะห์ เชื่อมโยงให้สอดคล้ องกับ แนวทางใน
ยุทธศาสตร์ของลุ่มน้้าสะแกกรัง
4) ส้านั กงานคณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิจ และสั งคมแห่ง ชาติ ส้า นักงานทรัพ ยากรน้้า แห่ งชาติ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สร้างช่องทางให้ประชาชนมีโอกาสแสดงความคิดเห็น
และเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาอย่างกว้างขวางทั้ งระดั บนโยบายและพื้นที่ โดยเปิดพื้ นที่สาธารณะให้ทุกภาคีใช้
ประโยชน์ในการจัดเวทีระดมความคิดเห็นในรูปแบบต่างๆ อาทิ การจัดเวทีประชาคม การสานเสวนา รวมถึงใช้
ช่องทางเครือข่ายออนไลน์ ส้าหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมด้าเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาประเทศ
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พืนที่ลุ่มน้ำสะแกกรัง

7-6

รำยงำนฉบับสมบูรณ์
รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์

บทที่ 7 กำรขับเคลื่อนและกำรติดตำมประเมินผลยุทธศำสตร์
กำรพัฒนำพืนที่ลุ่มน้ำสะแกกรัง

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน้ำแห่งชำติ

5) ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท้าหน้าที่สร้างความเข้าใจ และประสาน
ความร่วมมือระหว่างภาคีการพัฒนาต่างๆ และคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนระดั บต่างๆ ทั้งในส่วนกลางและพื้นที่ ให้
สามารถผลักดันยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง

7.4

กำรติดตำมและประเมินผลกำรด้ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์

การติดตามประเมินผลการด้าเนินงานตามยุทธศาสตร์ ด้าเนินการผ่านตัวชี้วัดที่ใช้ประเมินทางเลือกตามที่
เสนอแนะไว้ในมาตรการติดตามตรวจสอบของการศึกษาครั้งนี้ (รูปที่ 7.4-1) โดยให้เป็นหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานดังนี้
1) ส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาติ ติดตามและประเมินผลในแผนยุทธศาสตร์ด้าน การจัดการน้้าอุปโภค
บริโภค การสร้างความมั่นคงของน้้าภาคการผลิต การจัดการน้้าท่วมและอุทกภัย การจัดการคุณภาพน้้า การอนุรักษ์
ฟื้นฟูป่าต้นน้้า การบริหารจัดการ ในมิติด้านเศรษฐกิจ (ปริมาณน้้าต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงไป พื้นที่รับประโยชน์ ปริมาณ
การใช้น้ารวมต่อปริมาณน้้าท่าตามธรรมชาติ ) มิติด้านสังคม (สัดส่วนประชากรที่เข้าถึงน้้า จ้านวนประชากรที่ต้อง
อพยพหากมีการพัฒนา จ้านวนผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติด้านน้้า การมีส่วนร่วมในทางเลือกการพัฒนา) มิติด้าน
สิ่งแวดล้อม (ปริมาณน้้าที่น้ากลับมาใช้ใหม่ ร้อยละของทางน้้าที่ได้รับการปรับปรุง คุณภาพน้้าในแหล่งน้้า)
2) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ติดตามและประเมินผลในแผนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว
ในมิติด้านเศรษฐกิจ (จ้านวนผู้เยี่ยมเยือนที่เปลี่ยนแปลง) มิติด้านสังคม (จ้านวนมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติที่
ได้รับผลกระทบ การมีส่วนร่วมในทางเลือกการพัฒนา)
3) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดตามและประเมินผลในแผนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร ในมิติด้านสิ่งแวดล้อม (พื้นที่ป่าไม้ที่เปลี่ยนแปลง พื้นที่ป่าเสื่อมสภาพที่ได้รับการฟื้นฟู ดัชนีบัญชีสี
แดง ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ)
4) ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ท้าหน้าที่ติดตามและประเมินผลการ
ด้าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ในมิติด้านเศรษฐกิจ (GPP ที่เปลี่ยนแปลง จ้านวน SME การใช้วัตถุดิบและแรงงานใน
ระดับท้องถิ่น) และท้าหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการประสานงานระหว่างส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาติ กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการรวบรวมผลการติดตามและประเมินผล พร้อมทั้งจัดท้ารายงาน
ผลการพั ฒ นายุ ท ธศาสตร์พื้ น ที่ ลุ่ ม น้้ า สะแกกรัง ในรูป แบบของรายงานประจ้ า ปี ให้ ท ราบผลความก้า วหน้ า การ
ด้าเนินการ ปัญหาอุปสรรค และผลกระทบจากการด้าเนินแผนยุทธศาสตร์ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล การจัดท้ารายงานการติดตามประเมินผลการด้าเนินงานตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนาพื้นที่ลุ่มน้้าสะแกกรังเมื่อแล้วเสร็จในแต่ละปี ให้มีการรายงานต่อคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการทรัพยากรน้้า
แห่งชาติ และคณะกรรมการลุ่มน้้าสะแกกรัง รวมทั้งเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านสื่อในวงกว้าง ซึ่งถือเป็นหนึ่งในผลการ
ด้าเนินงานตามนโยบายของรัฐ
เพื่อให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้้าสะแกกรังมีความสอดคล้องกับบริบทของลุ่มน้้าที่เปลี่ยนแปลงไปใน
อนาคตในทุกๆ 5 ปี ของการด้าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาติ ควรพิจารณาทบทวน
ความเหมาะสมของแผนยุทธศาสตร์การพัฒ นาพื้น ที่ลุ่มน้้ าสะแกกรัง และท้าการปรับปรุงในกรณีที่ พบว่า มีความ
จ้ า เป็ น ต้ องด้ า เนิ น การ เพื่ อให้ ส้ า นั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิจ และสั ง คมแห่ ง ชาติ น้ า ไปพิ จ ารณา
ประกอบการจัดท้าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 แผนพัฒนาจังหวัด
โครงกำรศึกษำประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์
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นครสวรรค์-จังหวัดอุทัยธานี-จังหวัดก้าแพงเพชร ให้เกิดความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์และแผนงานด้านทรัพยากรน้้า
แต่ละระดับ รวมถึงส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
คณะกรรมการลุ่มน้้าสะแกกรั ง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ในระดับจังหวัด น้าไปใช้ประโยชน์ในการพิจารณา
จัดท้าแผนปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้้าสะแกกรังต่อไป

รูปที่ 7.4-1 กำรติดตำมและประเมินผลกำรด้ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์
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บทที่ 8 บทสรุปและข้อเสนอแนะ

บทที่ 8
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
8.1

บทสรุป

โครงการศึกษาประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ พื้นที่ลุ่มน้้าสะแกกรัง เป็นโครงการที่จัดอยู่ในกลุ่ม
โครงการบริหารจัด การลุ่มน้้า ซึ่ง ระเบี ยบส้ า นักนายกรัฐมนตรี ว่าด้ วยการประเมิ นสิ่งแวดล้ อมระดับยุ ทธศาสตร์
ก้าหนดให้มีการศึกษาและจัดท้ารายงานประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ผลสรุปของการด้าเนินโครงการมีดังนี้
1) พืนที่ลุ่มน้ำ ลุ่มน้้าสะแกกรังมีพื้นที่ 4,911.48 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 6 ลุ่มน้้าสาขา ปริมาณ
น้้าฝนเฉลี่ยปีละ 1,203 มิลลิเมตร ซึ่งต่้ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศไทย (1,400 มิลลิเมตร/ปี) โดยมีปริมาณฝนในฤดูแล้ง
เพียง 173 มิลลิเมตร ปริมาณน้้าท่ารายปีเฉลี่ยทั้งลุ่มน้้า 1,373 ล้านลูกบาศก์เมตร
2) พื นที่ ป่ ำ ไม้ ในลุ่ ม น้้ า สะแกกรั ง มี เ ขตพื้ น ที่ ป่ า สงวนแห่ ง ชาติ ร วม 3,361.84 ตารางกิ โ ลเมตร หรื อ
2,101,151 ไร่ คิ ด เป็ น ร้อยละ 68 ของพื้ นที่ ลุ่ มน้้ า การใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ น พ.ศ.2561 มี พื้ นที่ ป่ าไม้ ร้ อยละ 32 พื้ นที่
เกษตรกรรมร้อยละ 59 และพื้ น ที่ ชุ ม ชนร้ อยละ 5 พื้ น ที่ ส่ ว นใหญ่ ใ นลุ่ ม น้้ า สะแกกรั ง ใช้ เ พื่ อ การเกษตรกรรมถึ ง
1,811,415 ไร่ เป็น พื้นที่เกษตรในเขตชลประทานประมาณร้อยละ 23 ที่เหลือเป็นเกษตรน้้าฝน โดยมีการใช้พื้นที่
ส้าหรับเพาะปลูกข้าว 814,644 ไร่ พืชไร่ 888,960 ไร่ ไม้ผล 23,589 ไร่ ไม้ยืนต้น 68,491 ไร่ และอื่ นๆ 15,732 ไร่
ในขณะที่ความเหมาะสมดินด้านการเกษตรมีพื้นที่เหมาะสมส้าหรับการปลูกข้าว 692,352 ไร่ พื้นที่เหมาะสมส้าหรับ
การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 68,846 ไร่ พื้นที่เหมาะสมส้าหรับการปลูกมันส้าปะหลัง 295,201 ไร่ พื้นที่เหมาะสม
ส้าหรับการปลูกอ้อย 165,285 ไร่ และพื้นที่เหมาะสมส้าหรับการปลูกยางพารา 9,260 ไร่
3) สภำพทำงเศรษฐกิ จ จัง หวั ด ในลุ่มน้้าสะแกกรั งในภาพรวมมี ผ ลิต ภัณ ฑ์ มวลรวมจั ง หวั ด เฉลี่ ย (GPP)
246,018 ล้านบาท เป็นการผลิตภาคเกษตรจ้านวน 63,252 ล้านบาท (ร้อยละ 25.71) และการผลิตภาคนอกเกษตร
จ้านวน 182,765 ล้านบาท (ร้อยละ 74.29) อย่างไรก็ตามการประกอบอาชีพของประชากรส่วนใหญ่ ประมาณร้อยละ
50 ของผู้มีงานท้าอยู่ในสาขาเกษตรกรรม การป่าไม้และการประมง
4) แรงงำนและกำรจ้ำงงำน กลุ่มจังหวัดในลุ่มน้้า สะแกกรังมีลักษณะการเคลื่อนย้ายแรงงานออกนอก
ระบบเป็นวัฏจักรหรือเป็นวงจร เนื่องจากพื้นที่จังหวัดเป็นเขตเกษตรกรรม ประชาชนที่เป็นก้าลังแรงงานของจังหวัดจะ
อาศั ย อยู่ ในภาคเกษตรกรรมเพื่ อช่ ว ยครัว เรือนในการท้ า เกษตรเป็ น ส่ ว นใหญ่ เมื่ อหมดฤดู เก็บ เกี่ย วผลผลิ ต ก็จ ะ
เคลื่อนย้ายไปหางานท้าในภาคอุตสาหกรรมทั้งในและนอกจังหวัด และจะเคลื่อนย้ายกลับมาภาคการเกษตรอีกครั้งเมื่อ
ถึงฤดูกาลเพาะปลูก วนเวียนในลักษณะเช่นนี้ทุกปีซึ่งส่งผลกระทบต่อการขาดแคลนแรงงานในบางฤดูกาล อย่างไรก็
ตาม การขาดแคลนแรงงานด้านเกษตร โดยเฉพาะการตัดอ้อยสามารถใช้แรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านทดแทนได้
5) ประชำกร ประชากรในพื้นที่ลุ่มน้้าสะแกกรังแยกตามช่วงอายุ ในระยะ 6 ปี ที่ผ่านมา (2556-2561)
พบว่าจ้านวนประชากรในวัยเด็กและวัยท้างานมีแนวโน้มลดลง จ้านวนประชากรวัยสูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งมี
แนวโน้มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society)

โครงกำรศึกษำประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์
พืนที่ลุ่มน้ำสะแกกรัง
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6) โครงกำรพัฒนำแหล่งน้ำในปัจจุบัน (ถึงปี พ.ศ.2563) มีโครงการอ่างเก็บน้้าขนาดใหญ่ 1 แห่ง คือ
อ่างเก็บน้้าห้วยทับเสลา อ้า เภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ความจุเก็บกัก 160 ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่ชลประทาน
143,500 ไร่ อ่างเก็บน้้าขนาดกลางจ้านวน 2 โครงการ ได้แก่ อ่างเก็บน้้าคลองโพธิ์ อ้า เภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์
ความจุเก็บกัก 82 ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่ชลประทาน 76,000 ไร่ และเขื่อนวังร่มเกล้า อ้าเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัด
อุทัยธานี ความจุเก็บกัก (รวมแก้มลิง 7 แห่ง) 22.24 ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่ชลประทาน 40,700 ไร่ ที่เหลือเป็น
โครงการขนาดเล็กประเภทแหล่งน้้าเพื่อการเกษตร อุปโภคบริโภค ขุดลอกป้องกันตลิ่งรวม 545 โครงการ ความจุเก็บ
กักรวม 5.09 ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่ชลประทาน 176,085 ไร่
7) ควำมต้องกำรใช้น้ำ จากการประเมินความต้องการใช้น้าด้านต่างๆ ในปัจจุบัน (พ.ศ.2561) ของลุ่มน้้า
สะแกกรัง พบว่า มีปริมาณความต้องการใช้น้าทั้งลุ่มน้้ารวม 845.67 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี
8) โรงงำนอุตสำหกรรม จ้านวน 326 แห่ง ส่วนใหญ่พบในเขตอ้า เภอเมืองอุทัยธานี (ลุ่มน้้าสาขาแม่น้า
สะแกกรังตอนล่างส่วนที่ 3) 70 แห่ง รองลงไปเป็นอ้าเภอลาดยาว (ลุ่มน้้าสาขาแม่น้าสะแกกรังตอนล่างส่วนที่ 1) 58
แห่ง ประเภทโรงงานอุตสาหกรรมในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรขั้นต้น (ผลิตภัณฑ์จากพืช)
โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ (เงินลงทุนมากกว่า 100 ล้านบาท) เป็นโรงงานอุตสาหกรรมผลิตน้้าตาลทราย และ
โรงงานผลิตไฟฟ้า ซึ่งอยู่ในเขตอ้าเภอสว่างอารมณ์ แนวโน้มในอนาคตภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตรจะมี
บทบาทสู ง สุ ด จากศั ก ยภาพของจั ง หวั ด ที่ มี ค วามช้ า นาญด้ า นเกษตรกรรม สอดรั บ กั บ ทิ ศ ทางเชิ ง นโยบายใน
ระดับประเทศและจังหวัด ที่ให้ความส้าคัญกับการยกระดับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับภาคเกษตร รวมถึงการพัฒนา
อุ ต สาหกรรมเทคโนโลยี ชี ว ภาพและนาโนเทคโนโลยี และอุ ต สาหกรรมพลาสติ ก ชี ว ภาพจากวั ส ดุ เ หลื อ ใช้ จ าก
อุตสาหกรรมน้้าตาล
9) กำรพัฒ นำกำรท่องเที่ยว อยู่ในช่ วงเริ่มต้นของการพัฒนาอุ ตสาหกรรมการท่องเที่ยว พื้นที่ ทางฝั่ ง
ตะวันตกในเขตอ้าเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ อ้าเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี มีบทบาทเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ ควรพัฒนาและปรับปรุงองค์ประกอบพื้นฐานรองรับการท่องเที่ยว เช่น ศูนย์บริการด้านการท่องเที่ยว รวมถึง
เส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวภายในกลุ่มพื้นที่อ้าเภอแม่วงก์ อ้าเภอลานสัก ส้าหรับกลุ่มพื้นที่เมืองอุทัยธานี โดดเด่น
ด้านการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม จ้าเป็นต้องด้าเนินการปรับปรุงฟื้นฟูเมืองเก่า และพัฒนาโครงข่าย
เชื่อมโยงกลุ่มพื้นที่ชุมชนและระบบนิเวศล้าน้้าสะแกกรัง -เจ้าพระยา สถานที่ท่องเที่ยวที่ส้าคัญระดับนานาชาติ ได้แก่
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง หุบป่าตาด วัดท่าซุง กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านนาตาโพและบ้านผาทั่ง ระดับประเทศ
ได้แก่ พระชนกจักรี วัดอุโปสถาราม เรือนแพแม่น้าสะแกกรัง ถนนคนเดินตรอกโรงยา เขาปลาร้า ถ้้าพุหวาย และเขาปฐวี
10) ทิศทำงกำรพัฒนำลุ่มน้ำ สะแกกรังในเชิงนโยบำยรัฐ มุ่งส่งเสริมให้ จังหวัด นครสวรรค์และจังหวั ด
อุทัยธานีในพื้นที่ลุ่มน้้าสะแกกรังเป็น (1) เขตพัฒนาการเกษตรคุณภาพสูงและเกษตรปลอดภัย รองรับการขับเคลื่อน
การเกษตรที่หลากหลายด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มผลิตภาพทางการผลิต ทั้งเชิงปริมาณและมูลค่า และ
(2) เขตพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป โดยการพัฒนาเศรษฐกิจเดิมสู่ ภาคอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูง ด้วยเศรษฐกิจ
ชีวภาพ (Bioeconomy) เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตอบสนองความต้องการของตลาดเฉพาะ รวมไปถึงการน้าผลผลิต
และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาต่อยอดอุตสาหกรรมชีวภาพ ตัวอย่างเช่น พลังงานชีวมวล ชีวเคมีภัณฑ์ วัสดุชีวภาพ
อาหารเสริม และเวชส้าอาง เป็นต้น
11) สภำพปัญหำของลุ่มน้ำ พื้นที่ลุ่มน้้าสะแกกรังมีสภาพปัญหาที่แตกต่างกันตามลักษณะกายภาพของลุ่ม
น้้าแต่ละส่วน และวิถีชีวิตของชุมชนที่อาศัยอยู่ โดยสามารถจ้าแนกได้เป็น 6 กลุ่มดังรายละเอียดต่อไปนี้
โครงกำรศึกษำประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์
พืนที่ลุ่มน้ำสะแกกรัง
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(1) ปัญหำกำรขำดแคลนน้ำ การขาดแคลนน้้าอุปโภคบริโภคและน้้าเพื่อการเกษตร เป็นปัญหาหลัก
ในทุกพื้นที่ลุ่มน้้าสะแกกรัง พื้นที่ลุ่มน้้าสะแกกรังจัดอยู่ในเขตพื้นที่ที่มีฝนตกต่้ากว่าค่าเฉลี่ยปริมาณน้้าฝนรายปีของ
ประเทศ โดยมีปริมาณน้้าท่าต้นทุนทั้งลุ่มน้้า 1,373 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี ความสามารถในการเก็บกักน้้าผิวดินของ
โครงการพัฒนาแหล่งน้้าในปัจจุบันมีเพียง 281 ล้านลูกบาศก์เมตร ในขณะที่ปัจจุบันมีปริมาณความต้องการใช้น้ารวม
845.67 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี โดยกว่าร้อยละ 95 เป็นปริมาณความต้องการน้้าเพื่อการเกษตร เนื่องจากมีพื้นที่ท้า
การเกษตรในแต่ละปีสูงถึง 1.81 ล้านไร่ (ร้อยละ 59 ของพื้นที่ลุ่มน้้า) แต่มีการพัฒนาเป็นพื้นที่ชลประทานเพียง 0.43
ล้านไร่ ที่เหลือเป็นพื้นที่เกษตรน้้าฝน ขณะเดียวกันศักยภาพของปริมาณน้้าบาดาลในพื้นที่มีใช้ได้น้อย อัตราการให้น้า
ต่้า ชั้นน้้าอยู่ลึกเกินกว่าที่เกษตรกรจะด้าเนินการได้เอง โดยสรุปแล้วปัจจุบันลุ่มน้้าสะแกกรังท้าการเกษตรมากเกินกว่า
ที่แหล่งเก็บกักน้้าในปัจจุบันจะรองรับได้
(2) ปัญหำน้ำหลำกท่วม สภาพน้้าท่วมในพื้นที่แบ่งเป็น 2 ลักษณะ แบบแรกเป็น น้ำท่วมระยะสัน
ประมำณ 1-3 วัน เกิดในพื้นที่ลุ่มน้้าสาขาแม่น้าสะแกกรังตอนล่างส่วนที่ 1 พื้นที่ลุ่มน้้าสาขาห้วยทับเสลา และพื้นที่ลุ่ม
น้้าคลองโพธิ์ สาเหตุเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ป่าต้นน้้าเป็นพื้นที่เกษตร ประกอบกับเนื้อดินมีอัตราการชะ
ล้างพังทลายสูง เกิดการตกตะกอนในล้าน้้าธรรมชาติ มีสิ่งกีดขวางทางน้้า แบบที่สองเป็น น้ำท่วมขังระยะประมำณ 730 วัน พื้นที่ที่ประสบปัญหาน้้าหลากท่วมเป็นประจ้า เป็นพื้นที่ลุ่มน้้า สาขาแม่น้าสะแกกรังตอนล่างส่วนที่ 3 ซึ่งเป็นที่
ลุ่มต่้า ปัญหาน้้าหลากท่วมเกิดจากอิทธิพลของระดับน้้าจากแม่น้าเจ้าพระยาเป็นหลัก
(3) ปัญหำกำรชะล้ำงพังทลำยของดิน เป็นปัญหาที่สะท้อนขึ้นมาจากเวทีการประชุมในพื้นที่โครงการทั้งสอง
ครั้ง โดยเกิดขึ้นในหลายส่วนของพื้นที่ลุ่มน้้าสะแกกรัง โดยเกิดมากในพื้นที่ลุ่มน้้าสาขาห้วยทับเสลา และพื้นที่ลุ่มน้้าคลองโพธิ์
(4) ปัญหำคุณภำพน้ำ คุณภาพน้้าผิวดินมีปัญหาน้้าเน่าเสียเกิดในแม่น้าสะแกกรัง บริเวณลุ่มน้้าสาขา
แม่น้าสะแกกรังตอนล่างส่วนที่ 3 ในเขตอ้าเภอเมืองอุทัยธานี นอกจากนั้นยังมีปัญหาการเน่าเสียของน้้าในล้าน้้าแม่วงก์
ช่วงไหลผ่านพื้นที่ชุมชนเมืองในช่วงฤดูแล้ง
(5) ปัญหำกำรบริหำรจัดกำรน้ำ ระบบประปาหมู่บ้าน หรือบ่อน้้าบาดาลสาธารณะ สถานีสูบน้้าด้วย
ไฟฟ้า ฝายขนาดเล็กเพื่อการชลประทาน ที่ก่อสร้างโดยหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง แล้วถ่ายโอนให้กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นดูแล มีปัญหาขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมาด้าเนินการ ขาดการประสานงานกับกลุ่มผู้ใช้น้าใน
พื้นที่ และขาดงบประมาณในการดูแลและบ้ารุงรักษา ท้าให้การใช้งานไม่มีประสิทธิภาพ
(6) ปัญหำด้ำนกำรประกอบอำชีพ ในกลุ่มลุ่มน้้าสาขาแม่วงก์ คลองโพธิ์ ห้วยทับเสลา แม่น้าสะแก
กรังตอนล่างส่วนที่ 1 และแม่น้าสะแกกรังตอนล่างส่วนที่ 2 มีลักษณะปัญหาคล้ายกัน เนื่องจากการประกอบอาชีพของ
ประชากรส่วนใหญ่ของลุ่มน้้าอยู่ในภาคการเกษตร ปัญหาหลักได้แก่ ต้นทุนปัจจัยการผลิตสูง ราคาผลผลิตตกต่้า ขาด
ตลาดรองรับสินค้าเกษตร พื้นที่บางส่วนเป็นเขต สปก. เกษตรกรมีความต้องการปลูกไม้เศรษฐกิจแต่ไม่สามารถท้าได้
ในส่วนของพื้นที่ลุ่ม น้้าสาขาแม่น้าสะแกกรังตอนล่างส่วนที่ 3 มีกลุ่มผู้เลี้ยงปลากระชังในแม่น้ าสะแกกรังที่ได้รับ
ผลกระทบจากการที่ในฤดูแล้งระดับน้้าในแม่น้าสะแกกรังลดต่้า และน้้าเสียจากพื้นที่ตอนบนไหลมาสะสม กลุ่มแหล่ง
ท่องเที่ยวหลายแห่งขาดการประชาสัมพันธ์ส่งเสริม ขาดการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ ยว รวมถึงขาดที่พักที่จะดึงดูดให้
นักท่องเที่ยวพักค้างนานขึ้น
12) กระบวนกำรพัฒนำทำงเลือกของกำรพัฒนำพืนที่ลุ่มน้ำสะแกกรัง เป็นการผสมผสานทั้งวิธีการจากบน
ลงล่าง (Top-down approach) และจากล่างขึ้นบน (Bottom-up approach) กล่าวคือ มีการพิจารณาทางเลือกทั้ง
จากนโยบายรัฐ พื้นฐานของลุ่มน้้าสะแกกรัง และจากการรับฟังสภาพปัญหา ความต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
โครงกำรศึกษำประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์
พืนที่ลุ่มน้ำสะแกกรัง
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ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจึงเป็นทางเลือกที่สะท้อนความต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มาก
ที่สุด ผลสรุปของการด้าเนินงานพบว่า ยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้้าสะแกกรัง เป็นไปตาม ทำงเลือกที่ 2 : กำร
พัฒนำพืนที่ลุ่มน้ำสะแกกรังตำมควำมต้องกำรของประชำชนโดยมุ่งสู่กำรพัฒนำพืนที่เกษตรพืนถิ่นร่วมกับกำร
พัฒนำด้ำนกำรท่องเที่ยวตำมนโยบำยรัฐ เป็นทางเลือกที่มีความเหมาะสมเป็นล้าดับที่ 1 ในทุกลุ่มน้้าสาขาเนื่องจาก
(1) มีการพัฒนาทั้งภาคการเกษตรและด้านท่องเที่ยวควบคู่กันท้าให้มีรายได้เพิ่มขึ้นมากกว่าเมื่อเทียบ
กับทางเลือกที่ 4 ซึ่งเป็นการปรับลดพื้นที่เพาะปลูกฤดูแล้ง
(2) มีผลกระทบด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าเมื่อเทียบกับทางเลือกที่ 3 ซึ่งเป็นการพัฒนาเกษตร
เชิงอุตสาหกรรม
(3) ได้รับคะแนนด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนมาเป็นล้าดับ 1
4) ผลการประเมินการจัดล้าดับทางเลือกโดยตัวชี้วัดมีค่าคะแนนรวมสูงสุดในทุกลุ่มน้้าสาขา
13) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำพืนที่ลุ่มน้ำสะแกกรัง แบ่งการพัฒนาเป็น 3 ระยะ ระยะสั้นด้าเนินการภายใน
ช่วงระยะเวลา 2 ปีแรก (ปีงบประมาณ 2564-2565) ระยะกลางด้าเนินการภายในช่วงระยะเวลาปีที่ 3 ถึงปีที่ 7
(ปีงบประมาณ 2566-2570) และระยะยาวด้าเนินการภายในช่วงระยะเวลาปีที่ 8 ถึงปีที่ 17 (ปีงบประมาณ 25712580) สอดคล้องกับ แผนบริหารจัดการน้้า 20 ปีที่จะสิ้นสุดในปี พ.ศ.2580 โดยมีเป้าหมายของการพัฒนา ในการ
จัดหาแหล่งน้้าเพื่อการอุปโภคบริโภคให้ครอบคลุมทุกครัวเรือน แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้้าภาคการผลิต บรรเทา
อุทกภัยในลุ่มน้้า และพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ตามนโยบายรัฐและความต้องการของประชาชน โดยประกอบด้วย 1)
แผนบริหารจัดการด้านการจัดการน้้าอุปโภค บริโภค 1 แผนงาน 2) แผนบริหารจัดการด้านการสร้างความมั่นคงของ
น้้าภาคการผลิต 5 แผนงาน 3) แผนบริหารจัดการด้านการจัดการน้้าท่วมและอุทกภัย 2 แผนงาน 4) แผนบริหาร
จัดการด้านการจัดการคุณภาพน้้า และอนุรักษ์ทรัพยากรน้้า 2 แผนงาน 5) แผนบริหารจัดการด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟู
สภาพป่าต้นน้้าที่เสื่อมโทรม และป้องกันการพังทลายของดิน 2 แผนงาน 6) แผนด้านการบริหารจัดการ 1 แผนงาน 7)
แผนด้านการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 2 แผนงาน 8) แผนบริหารจัดการด้านการพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตร
5 แผนงาน รวมทั้งสิ้น 20 แผนงานพัฒนา
14) กำรก้ำหนดมำตรกำรเพื่อควำมยั่งยืน มำตรกำรบรรเทำผลกระทบ และมำตรกำรติดตำมตรวจสอบ
พิจารณาครอบคลุมมิติทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยให้หน่วยงานที่รับผิดชอบไปจัดท้าแผนให้สอดคล้อง
กับมาตรการดังกล่าว และด้าเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์ (ตั้งแต่ปี พ.ศ.2564 - 2580)
15) กำรจัด ท้ำ แผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่ มน้ำแบบบูรณำกำรระดับยุทธศำสตร์ (Strategic and
Integrated Development Program of River Basin, SIDP) จากยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้้าสะแกกรัง
น้าไปสู่การจัดท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน้้าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ (Strategic and Integrated
Development Program of River Basin, SIDP) ประกอบด้ ว ย 2 ส่ ว น ส่ ว นแรกเป็ น แผนงาน/โครงการตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้้าสะแกกรัง ส่วนที่สองเป็นแผนงาน/โครงการของหน่วยงานด้านบริหารทรัพยากรน้้า ที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้้าสะแกกรัง โดยแบ่งการพัฒนาเป็น 3 ระยะตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
พื้นที่ลุ่มน้้าสะแกกรัง ระยะสั้นด้าเนินการภายในช่วงระยะเวลา 2 ปีแรก (ปีงบประมาณ 2564-2565) ระยะกลาง
ด้าเนินการภายในช่วงระยะเวลาปีที่ 3 ถึงปีที่ 7 (ปีงบประมาณ 2566-2570) และระยะยาวด้าเนินการภายในช่วง
ระยะเวลาปีที่ 8 ถึงปีที่ 17 (ปีงบประมาณ 2571-2580) สอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 20 ปี
ที่จะสิ้นสุดในปี พ.ศ.2580
โครงกำรศึกษำประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์
พืนที่ลุ่มน้ำสะแกกรัง
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ข้อเสนอแนะ

1) ในหลายพื้นที่น้าน้้าบาดาลมาใช้เพื่อการอุปโภค คุณภาพน้้าบาดาลในพื้นที่ลุ่มน้้าสะแกกรังถูกควบคุม
ด้วยลักษณะทางธรณีวิทยาจึงประสบปัญหากับสนิมเหล็กและน้้ากระด้างต่อเนื่องตลอดเวลา การพัฒนาน้้าอุปโภค
บริโภคจึงควรพิจารณาแหล่งน้้าผิวดินเป็นหลัก
2) ในสภาพอนาคตพื้นที่ลุ่มน้้าสะแกกรังมีความต้องการใช้น้า เกินกว่าศักยภาพของน้้าท่าในล้าน้้าธรรมชาติ
ที่มีอยู่ 1,373 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี ปริมาณน้้าที่ต้องจัดหาเพื่อสร้างความมั่นคงของน้้าภาคการผลิตจึงต้องด้า เนินการ
ในหลายรูปแบบควบคู่กัน การพัฒนาแหล่งเก็บน้้าท่าในล้าน้้าสายหลักจ้าเป็นต้องด้าเนินการเพื่อช่วยเหลือพื้นที่ริมล้า
น้้าประมาณ 5-10 กิโลเมตร อย่างไรก็ตามอาจก่อให้เกิดผลกระทบในเรื่องการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้และผลกระทบต่อ
ที่ดินทรัพย์สินของราษฎร จึงควรมีมาตรการในการป้องกันและบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้น
3) บริเวณพื้นที่ห่างจากล้าน้้าสายหลัก และพื้นที่ดอน จ้าเป็นต้องใช้การพัฒนาแหล่งเก็บ กักน้้าขนาดเล็ก
กระจายไปตามแปลงเพาะปลูกของเกษตรกร เกษตรกรผู้ใช้น้าต้องเสียสละที่ดินบางส่วนส้าหรับเก็บกักน้้าจึงควรมีการ
รณรงค์ให้ใช้น้าอย่างประหยัด หรือเลือกปลูกพืชชนิดที่ใช้น้าน้อยลง ทั้งนี้โดยคุณสมบัติดินในลุ่มน้้า การขุดสระเก็บน้้า
ขนาดเล็กควรขุดให้ลึกและแคบ และป้องกันการรั่วซึมเพื่อลดการสูญเสียน้้า
4) แผนบริหารจัดการด้านการสร้างความมั่นคงของน้้าภาคการผลิตตามยุทธศาสตร์นี้ พิจารณาบนพื้นฐาน
ของการเกษตรพื้นถิ่น ในอนาคตหากรูปแบบการเพาะปลูกของเกษตรกรเปลี่ยนไปจากปัจจุบัน จะมีผลให้ปริมาณน้้าที่
จัดหาเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย
5) ปัญหาอุทกภัยภายในลุ่มน้้าสะแกกรัง ส่วนหนึ่งมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ป่าต้นน้้าเป็นพื้นที่
เกษตร ประกอบกับเนื้อดินมีอัตราการชะล้างพังทลายสูง เกิดการตกตะกอนในล้าน้้าธรรมชาติ ท้าให้การระบายน้้า
ลดลงเกิดเป็นน้้าล้นตลิ่ง ดังนั้นหากไม่มีมาตรการฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าต้นน้้า จะเป็นการยากที่จะบรรเทาปัญหาอุทกภัยใน
พื้นที่ตอนบน ส่วนพื้นที่ลุ่มน้้าสาขาแม่น้าสะแกกรังตอนล่างส่วนที่ 3 เป็นพื้นที่ปลายน้้าที่ได้รับอิทธิพลจากระดับน้้าใน
แม่น้าเจ้าพระยา การก้าหนดมาตรการบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้้าสะแกกรังตอนล่างจ้าเป็นต้องพิจารณาควบคู่ไปกับ
มาตรการการบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้้าเจ้าพระยา การสร้างทางผันน้้าเพื่อช่วยระบายน้้าจากล้าน้้าสายหลักเพื่อ
ป้องกันพื้นที่เศรษฐกิจ ต้องศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม คลองผันน้้าเลี่ยงเมืองอุทัยธานีและอาคาร
บังคับน้้าก่อนตัดสินใจด้าเนินการ
6) พื้นที่ภายในลุ่มน้้าสะแกกรังส่วนใหญ่เป็นชุดดินที่มีการกัดเซาะสูง ขาดความอุดมสมบูรณ์ การอนุรักษ์
ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้้าที่เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลายของดิน ส่งเสริมการปรับปรุง ดินจะส่งผลดีต่อการพัฒนาด้าน
อื่นๆ ทั้งการบรรเทาอุทกภัย และในเชิงเศรษฐกิจในการเพิ่มรายได้ของเกษตรกร
7) พื้นที่เกษตรกรรมในลุ่มน้้าประมาณร้อยละ 30 อยู่ในเขต สปก.จึงต้องมีการก้าหนดมาตรการการใช้ที่ดิน
และข้อตกลงระหว่างหน่วยงานของรัฐที่เป็นเจ้าของพื้นที่ กับหน่วยงานของรัฐที่ท้าการพัฒนา รวมถึงเกษตรกรที่ใช้
ประโยชน์ ขณะเดียวกันการจัดโซนนิ่งพื้นที่เกษตร ควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินร่วมกับการบริหารจัดการน้้า จะช่วยให้
จ้านวนผลผลิตทางการเกษตรของพืชเศรษฐกิจแต่ละชนิดอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมกับตลาดรองรับผลผลิต เป็นการ
ป้องกันผลผลิตล้นตลาด รวมถึงเป็นการควบคุมปริมาณการใช้น้าเพาะปลูก ช่วยลดความขัดแย้งในกิจกรรมการใช้น้า
ส่งผลดีต่อการบริหารจัดการน้้าในลุ่มน้้า
8) การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ควรพัฒนาให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของพื้นที่ที่เป็นวิถีชุมชนเกษตร และมี
ประเพณีวัฒนธรรมเฉพาะถิ่น โดยการสร้างการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ท่องเที่ยววิถีไทย เพื่อบูรณา
การการท่องเที่ยวกับภาคส่วนอื่น
โครงกำรศึกษำประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์
พืนที่ลุ่มน้ำสะแกกรัง
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ส้ำนักงำนทรัพยำกรน้ำแห่งชำติ

บทที่ 8 บทสรุปและข้อเสนอแนะ

9) แผนการส่งเสริมการเกษตรในลุ่มน้้าสะแกกรัง ได้ค้านึงถึงปัญหาภาคการผลิตในภาคการเกษตร จึงมี
แนวทางหลายรูปแบบประกอบกัน อย่างไรก็ตามในหลายๆ แผนงานขึ้นอยู่กับนโยบายภาครัฐ ซึ่งอยู่นอกเหนืออ้านาจ
การตัดสินใจของหน่วยงานระดับปฏิบัติการ ดังนั้นความส้าเร็จของแผนบริหารจัดการด้านการพัฒนาศักยภาพการผลิต
สินค้าเกษตร จึงจ้าเป็นต้องอาศัยกลไกการขับเคลื่อนในเชิงของรัฐบาลเป็นหลัก
10) ข้อจ้ากัดของการน้าผลการศึกษาไปใช้งาน ขอบเขตพื้นที่ศึกษาประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
พื้นที่ลุ่มน้้าสะแกกรังครั้งนี้ การก้าหนดขอบเขตพื้นที่ลุ่มน้้าและพื้นที่ศึกษาที่เกี่ยวข้องกับขอบเขตการปกครอง ยึดตาม
ร่างแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกา ก้าหนดขอบเขตพื้นที่ลุ่มน้้าสะแกกรัง (รหัสลุ่มน้้า 11) พ.ศ.2562 โดยส้านักงาน
ทรัพยากรน้้าแห่งชาติ มีขนาดพื้นที่ลุ่มน้้า 4,911.48 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมเขตการปกครองจ้านวน 68 ต้าบล 14
อ้าเภอของ 3 จังหวัด ได้แก่ อุทัยธานี นครสวรรค์ และก้าแพงเพชร ในอนาคตเมื่อพระราชกฤษฎีกาก้าหนดขอบเขต
พื้นที่ลุ่มน้้าสะแกกรังมีผลบังคับใช้ หากขอบเขตพื้นที่ลุ่มน้้าและขอบเขตการปกครอง มีความแตกต่างจากขอบเขตพื้นที่
ศึกษาในครั้งนี้ หน่วยงานที่ท้าหน้าที่ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้้าสะแกกรัง ควรพิจารณาความจ้าเป็น
ในการทบทวนปรับปรุงแผนงานยุทธศาตร์ ให้มีความสอดคล้องกับพื้นที่ลุ่มน้้าและขอบเขตการปกครองตามพระราช
กฤษฎีกา
11) ข้อจ้ากัดของหน่วยงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกฎหมายรองรับ ในปัจจุบันยังไม่มีความชัดเจนของ
หน่วยงานและข้อกฎหมายที่จะรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ได้จากกระบวนการ SEA การไม่มีหน่วยงานเจ้าภาพ
หลักที่จะบูรณาการภาพรวมของเป้าหมายและตัวชี้วัด อาจท้า ให้การขับเคลื่อนขาดเอกภาพ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่มี
เวทีที่จะท้า ความเข้าใจร่วมกันในการขับเคลื่อนเป้าหมาย อาจเกิดปัญหาการท้า งานที่ไม่บูรณาการได้ ในที่สุด ใน
การศึกษาครั้งนี้จึงได้เสนอแนะแนวทางการขับเคลื่อน และการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้้า
สะแกกรังสู่การปฏิบัติไว้ ดังรายละเอียดในบทที่ 7
12) ถึงแม้ผลการคัดเลือกทางเลือกการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้้าสะแกกรัง สรุปทางเลือกที่ 2 เป็นทางเลือกที่ภาค
ส่วนต่างๆ ในพื้นที่ลุ่มน้้าให้การยอมรับมากที่สุด แต่การตัดสินใจพัฒนาตามแผนงานโครงการที่เสนอ ในท้ายที่สุดแล้ว
อยู่ในดุลยพินิจของผู้มีอ้านาจตัดสินใจ ดังนั้นผลสัมฤทธิ์ของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ นอกเหนือจากผลการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานที่รับผิดชอบตามที่ก้าหนดไว้ในแผนพัฒนาแต่ละด้าน นโยบายของผู้มีอ้านาจตัดสินใจจะส่งผลโดยตรงต่อ
ผลสัมฤทธิ์ของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
“ การศึกษาประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) เป็นเพียงเครื่องมือในการจัดการสิ่งแวดล้อม ที่
เน้นการพัฒนากระบวนการเพื่อให้เกิดความเข้าใจและตระหนักรู้ถึงความสาคัญของ SEA มากกว่าที่จะมุ่งผลิต
เพียงรายงาน SEA ที่มีรูปเล่มตรงตามคู่มือแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA Guideline)
ซึ่งอาจไม่ได้นาไปสู่การดาเนินการตามเป้าประสงค์ของการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้า การดาเนินการตามกระบวนการและ
ขั้นตอนของ SEA ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการเสริมสร้างศักยภาพให้กับภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่ลุ่มน้า
สะแกกรังให้เกิดการเรียนรู้และร่วมระดมสมอง หัวใจสาคัญในการดาเนินการ SEA คือ ขั้นตอนการสร้างทางเลือก
ซึ่งจากการดาเนินการในครั้งนี้ ทางเลือกที่ได้เป็นทางเลือกที่มีการดาเนินการอย่างเป็นขั้นตอน คือ มีการระดม
สมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่ลุ่มน้าสะแกกรังเพื่อให้ได้ตัวเลือก (Options) และทางเลือก
(Alternative) ผสมผสานเข้ากับนโยบายรัฐ และพื้นฐานทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมของพื้นที่ลุ่มน้า จน
ได้มาซึ่งยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้าสะแกกรังได้รับการยอมรับจากภาคส่วนต่างๆ”
โครงกำรศึกษำประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์
พืนที่ลุ่มน้ำสะแกกรัง
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