


โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 1 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

 

รายงานฉบับสุดท้าย 
รายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

 

สารบัญ 
    หน้า 
สารบัญ      1 
สารบัญตาราง     6 
สารบัญรูป      10 
 
บทที่ 1 บทนำและความเป็นมาของโครงการ 
 1.1 ความเป็นมาของโครงการ 1-1 
 1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 1-5 
 1.3 ขอบเขตพื้นที่ศึกษา 1-5 
 1.4 เหตุผลและความจำเป็นในการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ 1-7 
 1.5 แนวทางและขั้นตอนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA)  1-8 
  พื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 
 
บทที่ 2 ข้อมูลพ้ืนฐานและสถานการณ์ของพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 
 2.1 คำนำ  2-1 
 2.2 การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 2-1 
  2.2.1 สภาพทางกายภาพ 2-1 
  2.2.2 สภาพสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ 2-11 
  2.2.3 ประชากรและสังคม 2-18 
  2.2.4 สภาพเศรษฐกิจ 2-19 
  2.2.5 โครงสร้างพื้นฐาน 2-20 
  2.2.6 ความต้องการใช้น้ำ 2-23 
  2.2.7 การพัฒนาการเกษตร 2-23 
  2.2.8 การอุตสาหกรรม 2-25 
  2.2.9 การท่องเที่ยวและนันทนาการ 2-25 
  2.2.10 แหล่งมรดกโลก 2-25 
 2.3 สรุปข้อมูลเปรียบเทียบเชิงพื้นที่ในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงตามสถานภาพปัจจุบัน 2-26 
 2.4 การวิเคราะห์สถานการณ์พื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกงในอนาคต 20 ปี 2-30 
  2.4.1 คำนำ 2-30  
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  2.4.2 การคาดการณ์ด้านประชากรในอนาคต 2-30 
  2.4.3 การคาดการณ์จำนวนอุตสาหกรรมในอนาคต 2-33 
  2.4.4 การวิเคราะห์และคาดการณ์ระบบเศรษฐกิจของลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 2-41 
   ในอนาคต 
  2.4.5 การคาดการณ์รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต 2-45 
  2.4.6 การวิเคราะห์ความต้องการใช้น้ำในอนาคต 2-52 
  2.4.7 การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ในอนาคต 2-54 
 
บทที่ 3 ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาในพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 
 3.1 คำนำ  3-1 
 3.2 การทบทวนละเอียดแผนการพัฒนาที่เก่ียวข้อง 3-2 
  3.2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 3-2 
  3.2.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 3-4 
  3.2.3 แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 3-5 
  3.2.4 แผนการปฎิรูปประเทศ 3-6 
  3.2.5 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals, SDGs) 3-7 
  3.2.6 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 3-9 
  3.2.7 พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 3-10 
  3.2.8 แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560-2564 3-10 
  3.2.9 ทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกและการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ  3-11 
   (Eastern Economic Corridor) 
  3.2.10 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและแผนพัฒนาจังหวัดในภาคตะวันออกและพื้นที่ข้างเคียง 3-14 
 3.3 การวิเคราะห์ประเด็นความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)  3-19 
  และแผนงานอ่ืนๆ กับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 
 
บทที่ 4 การกำหนดและประเมินทางเลือกของการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 
 4.1 การกำหนดเป้าหมายและการวิเคราะห์ศักยภาพและข้อจำกัดในการพัฒนา 4-1 
  พื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 
  4.1.1 การกำหนดเป้าหมายการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 4-1 
  4.1.2 การวเิคราะห์ศักยภาพและข้อจำกัดในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 4-4 
  4.1.3 การวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 4-16 
 4.2 การวิเคราะห์ความต้องการของภาคประชาสังคมต่อทิศทางการพัฒนา 4-22 
  พื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 
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  4.2.1 การประชุมปฐมนิเทศโครงการ 4-22 
  4.2.2 การประชุมกลุ่มย่อยคร้ังที่ 1 4-32 
  4.2.3 สรุปความต้องการและทิศทางการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 4-42 
 4.3 การกำหนดทางเลือกการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 4-45 
  4.3.1 ทางเลือกการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 4-45 
  4.3.2 รายละเอียดทางเลือกการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 4-46 
 4.4 หลักเกณฑ์และปัจจัยในการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 4-50 
  4.4.1 ตัวชี้วัดรายมิติของทางเลือกการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 4-50 
  4.4.2 การกำหนดเกณฑ์การจัดลำดับความพึงพอใจ 4-57 
 4.5 การเปรียบเทียบและประเมินทางเลือกของการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 4-58 
  4.5.1 การวิเคราะห์และเปรียบเทียบทางเลือกของการพัฒนา 4-58 
   พื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 
  4.5.2 การจัดลำดับความสำคัญของแต่ละทางเลือกของการพัฒนา 4-65 
   พื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 
  4.5.3 การประเมินทางเลือกการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 4-67 
 
บทที่ 5 แผนการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงอย่างย่ังยืน 
 5.1 แผนการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 5-1 
  5.1.1 เป้าหมายการพัฒนา 5-1 
  5.1.2 การจัดทำแผนการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 5-2 
 5.2 การจัดทำแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณาการระดับพื้นที่ลุ่มน้ำ 5-8 
  (Strategic and Integrated Development Program of River Basin, SIDP) 
  5.2.1 การวิเคราะห์สถานการณ์พื้นที่ลุ่มน้ำและการแก้ไขและบรรเทาปัญหาเชิงพื้นที่ 5-8 
  5.2.2 การกำหนดเกณฑ์การจัดระดับความสำคัญของแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 5-16 
  5.2.3 การพิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการในการแก้ไขและบรรเทาปัญหา 5-23 
   ในแต่ละส่วนของพื้นที่ลุ่มน้ำ 
  5.2.4 แผนหลักและแผนปฏิบัติการของพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงตามมิติของกลยุทธ์ 5-24 
   และมิติของแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 
  5.2.5 สรุปแผนหลักและแผนปฏิบัติการของพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงตามมิติ 5-56 
   ของกลยุทธ์และมิติของแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี  
   (พ.ศ. 2561-2580) 
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บทที่ 6 การกำหนดมาตรการเพ่ือความย่ังยืน มาตรการบรรเทาผลกระทบและติดตามตรวจสอบ 
 6.1 คำนำ  6-1 
 6.2 มาตรการเพื่อความยั่งยืน 6-1 
 6.3 มาตรการติดตามตรวจสอบ 6-6 
  6.3.1 มาตรการบรรเทาผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบตามมิติเศรษฐกิจ 6-6 
  6.3.2 มาตรการบรรเทาผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบตามมิติสังคม 6-7 
  6.3.3 มาตรการบรรเทาผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบตามมิติสิ่งแวดล้อม 6-8 
 
บทที่ 7 การมีส่วนร่วมของประชาชนและการประชาสัมพันธ์ 
 7.1 คำนำ  7-1 
 7.2 การประชุมปฐมนิเทศโครงการ 7-1 
  7.2.1 การจัดประชุมปฐมนิเทศและกลุ่มเป้าหมาย 7-1 
  7.2.2 สรุปประเด็นการรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 7-5 
 7.3 การประชุมกลุ่มย่อยคร้ังที่ 1 7-6 
  7.3.1 การจัดประชุมกลุ่มย่อยคร้ังที่ 1 และกลุ่มเป้าหมาย 7-6 
  7.3.2 สรุปประเด็นการรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 7-9 
  7.3.3 การจัดลำดับความสำคัญความต้องการและทิศทางพัฒนา 7-15 
   พื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 
 7.4 การประชุมสัมมนาโครงการคร้ังที่ 1 7-17 
  7.4.1 การจัดประชุมสัมมนาโครงการคร้ังที่ 1 และกลุ่มเป้าหมาย 7-17 
  7.4.2 สรุปประเด็นการรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 7-19 
 7.5 การประชุมกลุ่มย่อยคร้ังที่ 2 7-25 
  7.5.1 การจัดประชุมกลุ่มย่อยคร้ังที่ 2 และกลุ่มเป้าหมาย 7-25 
  7.5.2 สรุปประเด็นการรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 7-27 
 7.6 การประชุมสัมมนาโครงการคร้ังที่ 2 7-31 
  7.6.1 การจัดประชุมสัมมนาโครงการคร้ังที่ 2 และกลุ่มเป้าหมาย 7-31 
  7.6.2 สรุปประเด็นการรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 7-34 
  7.6.3 สรุปโครงการ/แผนงานที่เสนอเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาน้ำต้นทุน 7-35 
   ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-ปางปะกง 
 7.7 การประชุมกลุ่มย่อยคร้ังที่ 3 7-35 
  7.7.1 การจัดประชุมกลุ่มย่อยคร้ังที่ 3 และกลุ่มเป้าหมาย 7-35 
  7.7.2 สรุปประเด็นการรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 7-37 
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 7.8 การประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ 7-38 
  7.8.1 การจัดประชุมปัจฉิมนิเทศ และกลุ่มเป้าหมาย 7-38 
  7.8.2 สรุปประเด็นการรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 7-39 
 7.9 การประชุมกลุ่มย่อยเพิ่มเติม 7-42 
 7.10 กิจกรรมการสร้างการรับรู้ผ่านสื่อ 7-46 
  7.10.1 กิจกรรมการสร้างการรับรู้ผ่านสื่อคร้ังที่ 1 7-46 
  7.10.2 กิจกรรมการสร้างการรับรู้ผ่านสื่อคร้ังที่ 2 7-47 
 
บทที่ 8 การจัดทำฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
 8.1 คำนำ  8-1 
 8.2 การรวบรวมข้อมูลและการจัดหาภาพถ่ายดาวเทียม 8-1 
 8.3 การออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Data dictionary) 8-5 
 8.4 การจัดทำฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 8-7 
 8.5 การวิเคราะห์ข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 8-12 
 
บทที่ 9 การขับเคลื่อนแผนการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงสู่การปฏิบัติ 
 9.1 คำนำ  9-1 
 9.2 กลไกการขับเคลื่อนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ (SEA) ของประเทศไทย 9-1 
 9.3 กลไกการขับเคลื่อนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ (SEA)  9-2 
  ด้านแผนบริหารจัดการลุ่มน้ำไปสู่การปฎิบัติ 
 9.4 กลไกการขับเคลื่อนแผนงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 9-4 
 
บทที่ 10 บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 10.1 บทสรุป  10-1 
 10.2 ข้อเสนอแนะ 10-6 
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โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 6 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

สารบัญตาราง 
ตารางที่    หน้า 
1.1-1  โครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ในปัจจุบันในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 1-2 
1.1-2  โครงการพัฒนาแหล่งน้ำตามแผนงานของกรมชลประทานในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 1-3 
 
2.3-1  สรุปข้อมูลเปรียบเทียบเชิงพื้นที่ในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงตามสถานภาพปัจจุบัน 2-27 
2.4-1  การคาดการณ์ประชากรภายในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง (รวมประชากรแฝง) 2-32 
 กรณีมีโครงการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
2.4-2 การคาดการณ์ประชากรในอนาคต 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ภายในพื้นที่ 2-32 
 ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง (รวมประชากรแฝง) กรณีมีโครงการพัฒนา 
 พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
2.4-3 จำนวนโรงงาน เงินทุน แรงม้าและจำนวนแรงงานในลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงตามหมวด 2-34 
 ของอุตสาหกรรมสำคัญ 21 หมวด (พ.ศ. 2561) 
2.4-4 การคาดการณ์จำนวนโรงงาน เงินทุน แรงม้าและจำนวนแรงงานในลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางประกง 2-35 
 ตามหมวดของอุตสาหกรรมสำคัญ 21 หมวดในรอบ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 
2.4-5 นิคม/ชุมชน/เขตประกอบการ/สวนอุตสาหกรรมทั้งในปัจจุบันและการพัฒนาในอนาคต 2-36 
 ในพื้นที่เขตส่งเสริมอุตสาหกรรม/เขตนวัตกรรม/เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษที่อยู่ในแผนการ 
 ร่วมดำเนินงานในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
2.4-6  การคาดการณ์จำนวนโรงงาน เงินทุน แรงม้าและจำนวนแรงงานในลุ่มน้ำปราจีนบุรีตามหมวด 2-38 
 ของอุตสาหกรรมสำคัญ 21 หมวดในรอบ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 
2.4-7  การคาดการณ์จำนวนโรงงาน เงินทุน แรงม้าและจำนวนแรงงานในลุ่มน้ำบางปะกงตามหมวด 2-39 
 ของอุตสาหกรรมสำคัญ 21 หมวดในรอบ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 
2.4-8 ผลิตภัณฑ์มวลรวมลุ่มน้ำ (GPP) ในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงในคาบ 16 ปี (พ.ศ. 2545-2560) 2-41 
2.4-9  ผลการคาดการณ์ผลิตภัณฑ์มวลรวมลุ่มน้ำ (GPP) ในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 2-43 
 ในคาบ 20 ปี (2561-2580) 
2.4-10 การใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง พ.ศ. 2545, พ.ศ. 2550,  2-44 
 พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2560 
2.4-11 รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงตามสถานภาพปัจจุบัน (พ.ศ. 2560)  2-48 
 และสภาพอนาคต 20 ปี (พ.ศ. 2580) เปรียบเทียบกับแผนที่เกษตร 
 เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) 
2.4-12 ข้อมูลสถิติเฉลี่ยเชิงพื้นที่ของปริมาณฝนตรวจวัดและปริมาณฝนในสภาพอนาคตภายใต้สถานการณ์ 2-60 
 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 
3.2-1  ความเชื่อมโยงของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals; SDGs) 3-7 
 กับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 
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โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 7 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
ตารางที่    หน้า 
3.2-2  ความเชื่อมโยงของแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดกับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 3-14 
 (พ.ศ. 2561-2580) 
3.2-3 ความเชื่อมโยงของแผนพัฒนาจังหวัดกับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 3-16 
 (พ.ศ. 2561-2580) 
 
4.1-1  การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการ 4-18 
 พื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 
4.2-1  การจัดลำดับความสำคัญความต้องการและทิศทางการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง  4-43 
 (มาก-น้อย) 
4.4-1 ตัวชี้วัดรายมิติของทางเลือกการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 4-51 
4.4-2 เกณฑ์ระดับคะแนนตัวชี้วัดรายมิติของทางเลือกการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 4-53 
4.4-3 สรุปความสัมพันธ์ของทางเลือกการพัฒนา แผนแม่บทฯ และความยั่งยืนของการพัฒนาทรัพยากรน้ำ 4-55 
4.4-4 การจัดลำดับความสำคัญของตัวชี้วัดรายมิติในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 4-57 
4.5-1 การวิเคราะห์และเปรียบเทียบทางเลือกของการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 4-59 
 (พื้นที่ลุ่มน้ำตอนบน) 
4.5-2 การวิเคราะห์และเปรียบเทียบทางเลือกของการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 4-61 
 (พื้นที่ลุ่มน้ำตอนกลาง) 
4.5-3 การวิเคราะห์และเปรียบเทียบทางเลือกของการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 4-63 
 (พื้นที่ลุ่มน้ำตอนปลาย) 
4.5-4 การจัดลำดับความสำคัญของแต่ละทางเลือกโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม 4-66 
 จำแนกรายพื้นที่ลุ่มน้ำ 
4.5-5 การจัดลำดับความสำคัญของแต่ละทางเลือกโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม 4-67 
 ในภาพรวมของพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 
4.5-6 การประเมินทางเลือกการพัฒนาลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงจำแนกรายพื้นที่ตอนบน  4-68 
 พื้นที่ตอนกลางและพื้นที่ตอนปลาย 
4.5-7 การประเมินผลการจัดลำดับความสำคัญของแต่ละทางเลือกในการพัฒนา 4-70 
 พื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง-พื้นที่ลุ่มน้ำตอนบน 
4.5-8 การประเมินผลการจัดลำดับความสำคัญของแต่ละทางเลือกในการพัฒนา 4-72 
 พื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง-พื้นที่ลุ่มน้ำตอนกลาง 
4.5-9 การประเมินผลการจัดลำดับความสำคัญของแต่ละทางเลือกในการพัฒนา 4-74 
 พื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง-พื้นที่ลุ่มน้ำตอนปลาย 
 
5.1-1  แผนการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง (พื้นที่ลุ่มน้ำตอนบน) 5-9 
5.1-2  แผนการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง (พื้นที่ลุ่มน้ำตอนกลาง) 5-10 
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สารบัญตาราง (ต่อ) 
ตารางที่    หน้า 
5.1-3  แผนการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง (พื้นที่ลุ่มน้ำตอนปลาย) 5-11 
5.1-4  แผนการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงอย่างยั่งยืน (ภาพรวม) 5-12 
5.2-1  ตัวอย่างเมทริกซ์ที่ใช้ในเปรียบเทียบเป็นคู่ 5-18 
5.2-2  แผนหลักและแผนปฏิบัติการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง  5-29 
 (พื้นที่ตอนบน) ในมิติการวิเคราะห์ TOWS Matrix 
5.2-3 แผนหลักและแผนปฏิบัติการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง  5-33 
 (พื้นที่ตอนบน) ในมิติของแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 
5.2-4  แผนหลักและแผนปฏิบัติการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มน้ำตอนกลาง 5-40 
 ตามมิติของกลยุทธ์โดยใช้การวิเคราะห์ TOWS Matrix 
5.2-5  แผนหลักและแผนปฏิบัติการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มน้ำตอนกลาง 5-44 
 ตามมิติของแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 
5.2-6  แผนหลักและแผนปฏิบัติการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มน้ำตอนปลายตามมิติของ 5-50 
 กลยุทธ์โดยใช้การวิเคราะห์ TOWS Matrix 
5.2-7  แผนหลักและแผนปฏิบัติการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มน้ำตอนปลาย 5-54 
 ตามมิติของแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 
5.2-8  แผนหลักและแผนปฏิบัติการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 5-62 
 ตามมิติของกลยุทธ์โดยใช้การวิเคราะห์ TOWS Matrix 
5.2-9 แผนหลักและแผนปฏิบัติการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 5-66 
 ตามมิติของแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 
 
6.2-1 มาตรการเพื่อความยั่งยืนจากการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงอย่างยั่งยืน 6-3 
 
7.2-1  สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมปฐมนิเทศโครงการ 7-3 
7.3-1  สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมการดำเนินงานกลุ่มย่อยคร้ังที่ 1 7-7 
7.3-2 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเก่ียวกับสภาพปัญหาในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี 7-10 
7.3-3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเก่ียวกับความต้องการพัฒนาในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี 7-11 
7.3-4 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเก่ียวกับสภาพปัญหาในพื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกง 7-13 
7.3-5 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเก่ียวกับความต้องการพัฒนาในพื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกง 7-14 
7.3-6 การจัดลำดับความสำคัญความต้องการและทิศทางการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง  7-16 
 (มาก-น้อย) 
7.4-1  สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาโครงการคร้ังที่ 1 7-17 
7.4-2  ความคิดเห็นต่อสภาพปัญหาและความต้องการพัฒนาในพื้นที่ลุ่มน้ำตอนบน 7-19 
7.4-3  ความคิดเห็นต่อสภาพปัญหาและความต้องการพัฒนาในพื้นที่ลุ่มน้ำตอนกลาง 7-21 
7.4-4  ความคิดเห็นต่อสภาพปัญหาและความต้องการพัฒนาในพื้นที่ลุ่มน้ำตอนปลาย 7-23 
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โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 9 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
ตารางที่    หน้า 
7.4-5  การจัดลำดับความสำคัญของตัวชี้วัดรายมิติในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 7-24 
7.5-1  สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อยคร้ังที่ 2 7-25 
7.5-2  สรุปผลการจัดลำดับความสำคัญของแต่ละทางเลือก 7-28 
7.6-1  สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาโครงการคร้ังที่ 2 7-32 
7.7-1  สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อยคร้ังที่ 3 7-36 
7.8-1 สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ 7-39 
 
8.2-1 รายการกลุ่มข้อมูลด้านต่างๆ ในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 8-2 
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โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 10 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

สารบัญรูป 
รูปที่    หน้า 
1.3-1 ขอบเขตพื้นที่ศึกษาโครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ 1-6 
 โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 
1.5-1 ขั้นตอนการจัดทำรายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA)  1-9 
 โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางประกง 
1.5-2 กรอบแนวคิดการกำหนดทิศทางและทางเลือกการพัฒนาลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 1-11 
 อย่างเป็นระบบและยั่งยืน 
 
2.2-1  สภาพภูมิประเทศของพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 2-2 
2.2-2  ระบบลุ่มน้ำและระบบลำน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 2-4 
2.2-3  ระบบลำน้ำสายหลัก (ปราจีนบุรี-บางปะกง) และลำน้ำสาขาในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 2-5 
2.2-4 กลุ่มชุดดินในขอบเขตพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 2-6 
2.2-5  ลักษณะการกระจายของกลุ่มชุดดินตามความเหมาะสมของการปลูกพืช 2-8 
 ในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 
2.2-6  แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 2-9 
2.2-7  ขอบเขตพื้นที่น้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงในรอบ 14 ปี (พ.ศ. 2548-2561) 2-10 
2.2-8 พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งในขอบเขตพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 2-12 
2.2-9 ลักษณะอุทกธรณีวิทยาในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 2-14 
2.2-10 พื้นที่สงวนและอนุรักษ์ในขอบเขตพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 2-16 
2.2-11  ระบบโครงข่ายคมนาคมในขอบเขตพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 2-22 
2.4-1  การคาดการณ์ประชากรภายในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง (รวมประชากรแฝง) 2-31 
 กรณีมีโครงการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
2.4-2  การคาดการณ์ผลิตภัณฑ์มวลรวมในอนาคต 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)  2-42 
 พื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 
2.4-3  แผนภูมิการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง (พ.ศ. 2545-2560) 2-45 
2.4-4  การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง พ.ศ. 2565 2-45 
2.4-5  การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง พ.ศ. 2570 2-46 
2.4-6  การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง พ.ศ. 2580 2-46 
2.4-7  รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงตามสถานภาพปัจจุบัน (พ.ศ. 2560) 2-49 
 เปรียบเทียบกับแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) 
2.4-8 รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงตามสภาพอนาคต 20 ปี (พ.ศ. 2580) 2-50 
 เปรียบเทียบกับแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) 
2.4-9 ภาพรวมปริมาณความต้องการใช้น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงในสภาพปัจจุบันและ 2-52 
 สภาพอนาคต 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 
2.4-10  การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเฉลี่ยทั่วโลกระหว่าง ค.ศ. 1901-2012 (อ้างอิง IPCC, 2013) 2-54 
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โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 11 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

สารบัญรูป (ต่อ) 
รูปที่    หน้า 
2.4-11  แผนที่แสดงการเปลี่ยนแปลงปริมาณฝนระหว่าง ค.ศ. 1901-2010 และ ค.ศ. 1951-2010 2-55 
2.4-12  การเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเลในช่วง ค.ศ. 1800-1980 2-55 
2.4-13  อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกตั้งแต่ปี ค.ศ. 1900-2000 และจากการคาดการณ์โดย IPCC  2-57 
 ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2000+ 
2.4-14  การเปรียบเทียบปริมาณฝนตรวจวัดและปริมาณฝนภายใต้สถานการณ์ RCP2.6; RCP4.5; RCP8.5 2-61 
 ของสถานีวัดน้ำฝนในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี 

2.4-15  การเปรียบเทียบปริมาณฝนตรวจวัดและปริมาณฝนภายใต้สถานการณ์ RCP2.6; RCP4.5; RCP8.5 2-62 
 ของสถานีวัดฝนในลุ่มน้ำบางปะกง 
 
3.2-1  เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตามท่ีประชาคมโลกตกลงร่วมกันจะใช้เป็นกรอบ 3-7 
 ในการดำเนินงานด้านการพัฒนา (The 17 Sustainable Development Goals (SDGs)  
 to Transform Our Woprld) 
3.3-1  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) และแผนงานอ่ืนๆ กับแผนแม่บท 3-20 
 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 
 
4.1-1 เป้าหมายในการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงสอดคล้องกับเป้าหมาย 4-3 
 การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals, SDGs) และยุทธศาสตร์อ่ืนๆ  
 ภายใต้วิสัยทัศน์ของการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง “ทรัพยากรน้ำมั่นคง  
 ทุกภาคส่วนเข้าถึงการใช้อย่างสมดุล เสริมสร้างรายได้และรักษาระบบนิเวศอย่างยั่งยืน” 
4.1-2 การผันปริมาณน้ำท่วมขังหรือปริมาณน้ำส่วนเกินจากสภาพธรรมชาติโดยใช้ระบบ UPRSS 4-16 
 (Underground Plastic Rainwater Storage Structure) 
4.4-1 องค์ประกอบแสดงตัวชี้วัดรายมิติและความสัมพันธ์ของทางเลือกและแผนแม่บท 4-56 
 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 
4.5-1 การพิจารณากำหนดกิจกรรมที่จำเป็นต้องดำเนินการในพื้นที่ลุ่มน้ำตอนบนตามทางเลือกที่ 2 4-76 
4.5-2 การพิจารณากำหนดกิจกรรมที่จำเป็นต้องดำเนินการในพื้นที่ลุ่มน้ำตอนกลางตามทางเลือกที่ 3 4-77 
4.5-3 การพิจารณากำหนดกิจกรรมที่จำเป็นต้องดำเนินการในพื้นที่ลุ่มน้ำตอนปลายตามทางเลือกที่ 3 4-78 
4.5.4 การพิจารณากำหนดกิจกรรมที่จำเป็นต้องดำเนินการในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง (ภาพรวม) 4-80 
 
5.2-1 พื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงแบ่งตามลักษณะทางกายภาพ สภาพปัญหาและวิถีชีวิต 5-15 
 ของชุมชนที่อาศัยแต่ละส่วน 
5.2-2 ตัวอย่างแผนภูมิลำดับชั้นหรือแบบจำลองของการตัดสินใจ 5-17 
5.2-3 สรุปแผนงาน/โครงการตามแผนหลักและแผนปฏิบัติการของพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง  5-31 
 (พื้นที่ลุ่มน้ำตอนบน) 
  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ สารบัญ 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 12 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

สารบัญรูป (ต่อ) 
รูปที่    หน้า 
5.2-4 ตำแหน่งที่ตั้งแผนงาน/โครงการตามแผนหลักและแผนปฏิบัติการการบริหาร 5-32 
 จัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มน้ำตอนบน 
5.2-5 สรุปแผนงาน/โครงการตามแผนหลักและแผนปฏิบัติการของพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง  5-42 
 (พื้นที่ลุ่มน้ำตอนกลาง) 
5.2-6 ตำแหน่งที่ตั้งแผนงาน/โครงการตามแผนหลักและแผนปฏิบัติการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 5-43 
 พื้นที่ลุ่มน้ำตอนกลาง 
5.2-7 สรุปแผนงาน/โครงการตามแผนหลักและแผนปฏิบัติการของพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง  5-52 
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บทท่ี 1 

บทนำและความเปนมาของโครงการ 

1.1 ความเปนมาของโครงการ 

 

 ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงจัดเปนลุมน้ำสำคัญในพ้ืนท่ีภาคตะวันออก เดิมมาตรฐานลุมน้ำและลุมน้ำสาขาของ

คณะอนุกรรมการศูนยขอมูลสารสนเทศอุทกวิทยา (น้ำผิวดิน) ภายใตคณะกรรมการอุทกวิทยาแหงชาต ิ(ปจจุบันรวมอยูใน

กรมทรัพยากรน้ำ) มีการแบงเปน 2 ลุมน้ำ ไดแก ลุมน้ำปราจีนบุรี (รหัสลุมน้ำ 15) และลุมน้ำบางปะกง (รหัสลุมน้ำ 16) 

หากพิจารณาสถานภาพปจจุบันตามรางลุมน้ำใหมของประเทศไทยไดมีการรวมเปนชื่อ “ลุมน้ำบางปะกง รหัสลุมน้ำ 15” 

และเปนสวนหน่ึงของคลัสเตอรลุมน้ำภาคตะวันออก) มีพ้ืนท่ีท้ังสิ้น 20,358.99 ตร.กม. พ้ืนท่ีสวนใหญครอบคลุม 5 จังหวัด 

ไดแก นครนายก ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแกวและชลบุรี และพ้ืนท่ีบางสวนครอบคลุม 7 จังหวัด ไดแก จันทบุรี สระบุรี 

ปทุมธานี สมุทรปราการ บุรีรัมย นครราชสีมาและกรุงเทพมหานครโดยพ้ืนท่ีลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงมีระบบนิเวศวิทยา

ท่ีสำคัญ ไดแก นิเวศวิทยาปาไม นิเวศวิทยาการเกษตร นิเวศวิทยาเมือง ชุมชนและอุตสาหกรรม นิเวศวิทยาแหลงน้ำและ

นิเวศวิทยาชายฝงทะเลจะมีความอุดมสมบูรณมากเปนแหลงผลิตทางการเกษตรสําคัญมาตั้งแตอดีต-ปจจุบัน โดยเฉพาะ

การปลูกขาวนาป/นาปรัง สวนไมผล-ไมยืนตน พืชผักสวนครัว ฟารมสุกร การเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ และการปศุสัตว ฯลฯ 

สืบเน่ืองจากความหลากหลายทางชวีภาพและความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของพ้ืนท่ีลุมน้ำ

ปราจีนบุรี-บางปะกงทําใหมีศักยภาพในการพัฒนาเชิงเศรษฐกิจเพ่ือเปนฐานการผลิตหลักของภาคตะวันออกและประเทศ

หากพิจารณาผลจากการเรงรัดการพัฒนาในระยะท่ีผานมาโดยเฉพาะอยางยิ่งผลสืบเน่ืองจากการขยายตัวของชุมชนและ

พ้ืนท่ีอุตสาหกรรมท่ีเพ่ิมมากขึ้นอยางไรทิศทางและตอเน่ืองจากนโยบายตามโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝงทะเลตะวันออก 

หรือ Eastern Seaboard ตั้งแต พ.ศ. 2524-ปจจุบัน หรือการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC: ASEAN Economic 

Community) และการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) ฯลฯ ทําให

เกิดการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจนเกินศักยภาพและขาดความสมดุลภายในพ้ืนท่ีลุมน้ำปราจีนบุรี-

บางปะกงสงผลกระทบตอเน่ืองใหเกิดขอจำกัดและปญหาตางๆ เกิดขึ้นโดยเฉพาะปญหาดานอุทกภัยและภัยแลงหรือการ

รุกล้ำของน้ำเค็มเปนประจำ 

 

 เนื่องจากพื้นท่ีลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงจะมีปริมาณน้ำตนทุนมากถึง 9,158.06 ลาน ลบ.ม./ป เพียงพอตอ

ความตองการใชน้ำทุกๆ ดาน (3,180.98 ลาน ลบ.ม./ป-ไมนับรวมความตองการใชน้ำในพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค

ตะวันออก (EEC), โครงการศึกษาเพ่ือจัดทำแผนหลักการพัฒนาและจัดการทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก, พ.ศ. 2562) แต

จะมีพ้ืนท่ีอางเก็บน้ำท้ังหมดตั้งแตขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญภายในลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง (เฉพาะกรมชลประทาน) ดัง

ตารางที่ 1.1-1 มีความจุกักเก็บทั้งสิ้น 1,386.15 ลาน ลบ.ม. หรือคิดเปนรอยละ 15.13 ของปริมาณน้ำทารายปเฉลี่ย 

(โครงการศึกษาเพ่ือจัดทำแผนหลักการพัฒนาและจัดการทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก, พ.ศ. 2562) จึงมีแหลงกักเก็บน้ำไม

เพียงพอตอการรองรับปริมาณน้ำตนทุนท่ีเกิดขึ้นในแตละป โดยตามศักยภาพการพัฒนาแหลงน้ำในพ้ืนท่ีลุมน้ำปราจีนบุรี-

บางปะกงจะมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหลายแหงท่ีมีศักยภาพ แตยังไมไดดำเนินการเนื่องจากพื้นท่ีโครงการ

ตั้งอยูในพ้ืนท่ีเขตอุทยานแหงชาติหรือพ้ืนท่ีมรดกโลกดังตารางท่ี 1.1-2 (เชน โครงการอางเก็บน้ำคลองมะเดื่ออันเน่ืองมา 

จากพระราชดำริ (85.31 ลาน ลบ.ม.) โครงการอางเก็บน้ำใสนอยใสใหญอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ (334.30 ลาน ลบ.ม.) 

และโครงการอางเก็บน้ำลำพระยาธารอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ (30.00 ลาน ลบ.ม.) ฯลฯ) พรอมท้ังพ้ืนท่ีตอนบนของ



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาต ิ บทที่ 1 บทนำและความเปนมาของโครงการ 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 1-2 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร 

ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงมีความลาดชันมากทำใหปริมาณน้ำหลากไหลลงทวมพ้ืนท่ีราบทายลุมน้ำชวงฤดูฝนเปนประจำ 

หากถึงชวงฤดูแลงจะสงผลกระทบใหประสบปญหาขาดแคลนน้ำซ้ำซากดวยเชนกันเพราะชวงฤดฝูนมีปริมาณน้ำทาในพ้ืนท่ี

ลุมน้ำกักเก็บอยูในเกณฑนอยมากเม่ือเทียบกับปริมาณน้ำทารายปทำใหปริมาณน้ำสวนเกินท้ังหมดไหลลงแมน้ำบางปะกง

และออกสูทะเลในท่ีสุด โดยลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงยังมีปญหาการรุกตัวของน้ำเค็มจากอาวไทยเขาสูแมน้ำบางปะกง

และแมน้ำปราจีนบุรีเปนประจำเน่ืองจากชวงทายแมน้ำมีความลาดชันนอยทำใหน้ำเค็มรุกล้ำจากปากแมน้ำบางปะกงไป

ไกลไดมากกวา 100 กม. โดยเฉพาะชวงฤดูแลงจะไมมีปริมาณน้ำทาเพียงพอตอการผลักดันน้ำเค็มสงผลกระทบใหน้ำเค็ม

รุกล้ำจนถึงแมน้ำปราจีนบุรีในพื้นท่ีอำเภอเมืองปราจีนบุรีและมีผลกระทบตอการนำปริมาณน้ำไปใชเพื่อการเกษตรและ

การผลิตน้ำประปาเพ่ืออุปโภค-บริโภค ขณะเดียวกันยังเกิดปญหาความขัดแยงในการใชประโยชนระหวางพ้ืนท่ีน้ำจืดและ

น้ำเค็ม พรอมท้ังสงผลกระทบตอคุณภาพน้ำในแมน้ำสายหลักในลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงมีแนวโนมเสื่อมโทรมลงอยาง

ตอเน่ืองประกอบกับเปนพ้ืนท่ีอยูใกลพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครจึงเกิดการลงทุนดานอุตสาหกรรมและการขยายตัวของชุมชน

อยางรวดเร็วแตการเติบโตที่ขาดการวางแผนอยางเหมาะสมประกอบกับความพรอมในการพัฒนาการบริการขั้นพื้นฐาน

ดานระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการไมสามารถขยายตัวรองรับไดทันกับสถานการณจนทําใหเกิดสภาพชุมชนเมือง

แออัดและทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรมลงอยางรวดเร็ว 

ตารางที่ 1.1-1 โครงการพัฒนาแหลงน้ำขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญในปจจุบันในพ้ืนที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 

โครงการพัฒนา 
สถานท่ีต้ัง ความจุกักเก็บ

(ลาน ลบ.ม.) 

พ้ืนท่ีชลประทาน

(ไร) ตำบล อำเภอ จังหวัด 

โครงการฯขนาดใหญ      

1) อางเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา1/ แกงดินสอ นาดี ปราจีนบุรี 295.00 111,300 

2) อางเก็บน้ำคลองสียัด ทาตะเกียบ ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 455.00 182,000 

3) เขื่อนขุนดานปราการชล1/ หินต้ัง เมืองนครนายก นครนายก 224.00 184,000 

รวมโครงการฯขนาดใหญ    974.00 477,300 

โครงการฯขนาดกลาง      

1) อางเก็บน้ำเขาอีโต 11/ บานดงขี้เหล็ก เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 3.20 ประปา 

2) อางเก็บน้ำเขาอีโต 2 บานดงขี้เหล็ก เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 0.90 ประปา 

3) อางเก็บน้ำคลองไมปลอง1/ เนินหอม เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 10.70 9,000 

4) อางเก็บน้ำทับลาน1/ บุพราหมณ นาดี ปราจีนบุรี 2.73 600 

5) อางเก็บน้ำลุมน้ำโจน 21/ เขาหินซอน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 1.96 1,330 

6) อางเก็บน้ำลุมน้ำโจน 161/ เขาหินซอน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 1.60 3,600 

7) อางเก็บน้ำลาดกระทิง1/ ลาดกระทิง สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 4.20 3,000 

8) อางเก็บน้ำคลองระบม1/ ทากระดาน สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 40.00 155,400 

9) อางเก็บน้ำหวยปรือ1/ เขาพระ เมืองนครนายก นครนายก 8.87 3,570 

10) อางเก็บน้ำคลองโบด1/ พรหมณี เมืองนครนายก นครนายก 4.25 1,000 

11) อางเก็บน้ำทรายทอง1/ เขาพระ เมืองนครนายก นครนายก 2.00 2,700 

12) อางเก็บน้ำคลองสีเสียด1/ หนองแสง ปากพลี นครนายก 1.14 3,000 

13) อางเก็บน้ำคลองวังบอน1/ นาหินลาด ปากพลี นครนายก 7.60 2,620 

14) อางเก็บน้ำวังมวง1/ นาหินลาด ปากพลี นครนายก 0.80 650 

15) อางเก็บน้ำคลองกลาง1/ นาหินลาด ปากพลี นครนายก 3.10 3,200 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาต ิ บทที่ 1 บทนำและความเปนมาของโครงการ 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 1-3 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร 

ตารางที่ 1.1-1 (ตอ) โครงการพัฒนาแหลงน้ำขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญในปจจุบันในพ้ืนที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 

โครงการพัฒนา 
สถานท่ีต้ัง ความจุกักเก็บ พ้ืนท่ีชลประทาน 

ตำบล อำเภอ จังหวัด (ลาน ลบ.ม.) (ไร) 

16) อางเก็บน้ำบานบึงขยาย คลองก่ิว บานบึง ชลบุร ี 10.98 3,000 

17) อางเก็บน้ำคลองหลวงรชัชโลทร1/ เกาะจันทร เกาะจันทร ชลบุร ี 98.00 44,000 

18) อางเก็บน้ำทากะบาก1/ ทาแยก เมืองสระแกว สระแกว 7.30 4,000 

19) อางเก็บน้ำคลองพันโป1/ โคกปฆอง เมืองสระแกว สระแกว 0.27 2,800 

20) อางเก็บน้ำพระปรง1/ ชองกุม วัฒนานคร สระแกว 97.00 11,319 

21) อางเก็บน้ำหวยชัน1/ ชองกุม วัฒนานคร สระแกว 4.00 3,000 

22) อางเก็บน้ำคลองเกลือ1/ หนองหมากฝาย วัฒนานคร สระแกว 5.50 3,000 

23) อางเก็บน้ำชองกล่ำลาง1/ หนองหมากฝาย วัฒนานคร สระแกว 2.20 1,000 

24) อางเก็บน้ำคลองทราย1/ หนองตะเคียนบอน วัฒนานคร สระแกว 0.18 1,000 

25) อางเก็บน้ำคลองชองกล่ำบน1/ หนองหมากฝาย วัฒนานคร สระแกว 0.28 500 

26) อางเก็บน้ำคลองสามสิบ1/ เขาสามสิบ เขาฉกรรจ สระแกว 5.70 2,680 

27) อางเก็บน้ำคลองพระสะทึง1/ วังใหม วังสมบูรณ สระแกว 65.00 40,640 

รวมโครงการฯขนาดกลาง    389.46 306,609 

โครงการฯขนาดเล็ก+สูบน้ำดวยไฟฟา    22.69 191,568 

รวมโครงการฯขนาดเล็ก    22.69 191,568 

รวมโครงการฯขนาดใหญ+กลาง+เล็ก    1,386.15 975,477 

ที่มา: 1) โครงการศึกษาเพ่ือจัดทำแผนหลักการพัฒนาและจัดการทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก ของสำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ (พ.ศ. 2562) 

 2) โครงการบรรเทาอุทกภัยและภัยแลงในแมน้ำปราจีนบุรีและแมน้ำสาขา จังหวัดปราจีนบุรี ของกรมชลประทาน พ.ศ. 2559 

หมายเหต:ุ 1/โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

ตารางที่ 1.1-2 โครงการพัฒนาแหลงน้ำตามแผนงานของกรมชลประทานในพ้ืนที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 

โครงการพัฒนา 
สถานที่ตัง้ ปริมาณน้ำตนทุน

(ลาน ลบ.ม.) 

พ้ืนที่ชลประทาน 

(ไร) ตำบล อำเภอ จังหวัด 

1) อางเก็บน้ำใสนอยใสใหญP-RID, 4) สะพานหิน นาดี ปราจีนบุรี 334.30 283,900 

2) อางเก็บน้ำลำพระยาธารP-RID, 4) บุพราหมณ นาดี ปราจีนบุรี 30.00 30,000 

3) ปตร.บานวังชัน1/+FSRID สัมพันธ ศรีมหาโพธิ์ ปราจีนบุรี 2.73 ** 

4) ปรับปรุงฯบางพลวง1/+FSRID - - ปราจีนบุรี 271.15 - 

5) กอสรางฯกบินทรบุรี1/+FSRID กบินทรบุรี กบินทรบุรี ปราจีนบุรี 36.97 - 

6) อางเก็บน้ำคลองกะพงMTEF ทากระดาน สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 27.50 35,000 

7) อางเก็บน้ำบานหนองกระทิงMTEF ทากระดาน สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 15.00 10,000 

8) เพ่ิมความจุอางเก็บน้ำคลองระบม1/+FSRID, 4) ทุงพระยา สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 55.50 - 

9) อางเก็บน้ำหวยกรอกเคียนMTEF ทาตะเกียบ ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 19.20 11,000 

10) อางเก็บน้ำคลองมะเดื่อMTEF, 4) สาลิกา เมืองนครนายก นครนายก 85.31 354,000 

11) เพ่ิมความจุเก็บกักน้ำอางเก็บน้ำหวยปรือMTEF, 4) เขาพระ เมืองนครนายก นครนายก 8.80 3,000 

12) เพ่ิมความจุเก็บกักอางเก็บน้ำคลองกลางMTEF, 4) นาหินลาด ปากพลี นครนายก 3.50 550 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาต ิ บทที่ 1 บทนำและความเปนมาของโครงการ 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 1-4 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร 

ตารางที่ 1.1-2 (ตอ) โครงการพัฒนาแหลงน้ำตามแผนงานของกรมชลประทานในพ้ืนที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 

โครงการพัฒนา 
สถานที่ตัง้ ปริมาณน้ำตนทุน

(ลาน ลบ.ม.) 

พ้ืนที่ชลประทาน 

(ไร) ตำบล อำเภอ จังหวัด 

13) เพ่ิมความจุอางเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทรEEC, 4) เกาะจันทร เกาะจันทร ชลบุรี 125.00 - 

14) อางเก็บน้ำหวยปอ3/+FSRID เกาะจันทร เกาะจันทร ชลบุรี 3.30 - 

15) เพ่ิมความจุอางเก็บน้ำบานบึงEEC คลองก่ิว บานบึง ชลบุรี 13.30 - 

16) อางเก็บน้ำคลองปนแตก3/+FSRID เกษตรสุวรรณ บอทอง ชลบุรี 6.00 - 

17) อางเก็บน้ำคลองนางชิงMTEF หวยโจด วัฒนานคร สระแกว 2.00 900 

18) อางเก็บน้ำคลองตาพลายMTEF, 4) ปะตง สอยดาว จันทบุรี 5.09 2,000 

หมายเหต:ุ 1) โครงการบรรเทาอุทกภัยและภัยแลงในแมน้ำปราจีนบุรีและแมน้ำสาขา จังหวัดปราจีนบุรี (พ.ศ. 2560) 

 2) เม่ือมีการพัฒนาโครงการ ปตร.บานวังชันจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพการใชน้ำในพื้นที่โครงการสงน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง 

 3) ผลการศึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงระบบชลประทานเพื่อบรรเทาอุทกภัยและภัยแลง คลองทาลาด คลองหลวงฯ 

 4) โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ 

 P-RID = แผนงานกรมชลประทาน  FSRID = ผลงานการศึกษาความเหมาะสมโครงการฯ ของกรมชลประทาน 

 MTEF = แผนงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลาง (Medium Terms Expenditure Framework: MTEF) พ.ศ. 2561-2564 

 EEC = แผนงานระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

 

 หากพิจารณาการพัฒนาและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ีลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง

ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและดําเนินการควบคูไปกับการอนุรักษ จึงมีความจำเปนตองใหความสำคัญตอบทบาทและ

การกำหนดเปาหมายและทิศทางการพัฒนาระบบเศรษฐกิจในการสรางรายไดของภาคประชากรและการพัฒนาภาค

การเกษตรและภาคอุตสาหกรรมในภาพรวมในพ้ืนท่ีลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงใหสอดคลองกับสถานการณเปลี่ยนแปลงท่ี

จะเกิดขึ้นในสภาพอนาคต เชน การพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) 

หรือการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC: ASEAN Economic Community) ฯลฯ ทำใหเกิดแนวโนมการขยายตัว

ของภาคประชากร พ้ืนท่ีชุมชนและพ้ืนท่ีภาคอุตสาหกรรมตามนโยบายระดับตางๆ จึงสงผลกระทบตอความตองการใชน้ำ

เพ่ิมมากขึ้น เกิดปญหาการขาดแคลนน้ำและเปนผลใหเกิดสภาวะการแยงชิงน้ำระหวางภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม

เพราะฉะนั้นการเพิ่มปริมาณน้ำตนทุนในพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงจึงเปนสวนสำคัญในการชวยผลักดันและแกไข

สภาพปญหาที่เกิดขึ้นตามสถานภาพปจจุบัน โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ เห็นความจำเปนวาตามสถานภาพ

ปจจุบันของพ้ืนท่ีลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงจะตองมีการศึกษาโครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมเชิง

ยุทธศาสตร โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงเพื่อประเมินศักยภาพและขอจำกัดของทรัพยากร-

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำภายในพ้ืนท่ีลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงท่ีสามารถนำไปสูความ

สมดุลและการพัฒนาอยางยั่งยืนท้ังในมิติของเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม รวมถึงเปรียบเทียบทางเลือกในการบริหาร

จัดการทรัพยากรน้ำในพ้ืนท่ีลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงเพ่ือใหการตัดสินใจเปนไปอยางรอบคอบและเกิดประโยชนสูงสุดตอ

ประเทศชาติและภาคประชาชนสอดคลองกับยุทธศาสตรชาต ิ20 ป (พ.ศ. 2561-2580) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) แผนความม่ันคง แผนแมบท

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) แผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุมจังหวัดและจังหวัด 

(พ.ศ. 2560-2564) ในพ้ืนท่ีลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาต ิ บทที่ 1 บทนำและความเปนมาของโครงการ 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 1-5 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร 

1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 

 

 วัตถุประสงคหลักของการศกึษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมเชงิยทุธศาสตร โครงการพัฒนาน้ำตนทุน

ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง มีดังน้ี 

 1) เพื่อศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (Strategic Environmental 

Assessment: SEA) ของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพ้ืนท่ีลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 

 2) เพื่อศึกษาและจัดทำรายงานแผนงานตามแนวทางการพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

(Strategic and Integrated Development Program of River Basin: SIDP) ในพ้ืนท่ีลุมน้ำปราจีนบรีุ-

บางปะกง 

 3) เพื ่อศึกษาและจัดทำระบบฐานขอมูลสารสนเทศของลุ มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงสำหรับสำนักงาน

ทรัพยากรน้ำแหงชาตแิละคณะกรรมการลุมน้ำในการบริหารจัดการน้ำ การจัดทำแผนลุมน้ำ การตัดสินใจ 

การใหขอมูลกับผูใชน้ำและประชาชน 

 

1.3 ขอบเขตพ้ืนที่ศึกษา 

 

 พ้ืนท่ีศึกษาครอบคลุมพ้ืนท่ีลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงท้ังหมด 12 จังหวัด 59 อำเภอ 373 ตำบล และมีขนาด

พ้ืนท่ีท้ังหมด 20,358.99 ตร.กม. รวมถึงพ้ืนท่ีลุมน้ำอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของและพ้ืนท่ีอิทธิพลท่ีเก่ียวเน่ืองและอาจเปนพ้ืนท่ีเพ่ือ

การพัฒนาโครงการท่ีมีความเชื่อมโยงกันดังแสดงในรูปท่ี 1.3-1 ประกอบดวย 

 1) พื้นท่ีลุมน้ำปราจีนบุรี มีพื้นที่ทั้งสิ้น 9,651.44 ตร.กม. ครอบคลุม 7 จังหวัด 27 อำเภอ 130 ตำบล 

ไดแก พื้นที่สวนใหญในจังหวัดปราจีนบุรี (4,666.73 ตร.กม.) สระแกว (4,086.07 ตร.กม.) และพื้นท่ี

บางสวนในจังหวัดจันทบุรี (528.88 ตร.กม.) ฉะเชิงเทรา (214.51 ตร.กม.) นครนายก (85.95 ตร.กม.) 

นครราชสีมา (69.19 ตร.กม.) และบุรีรัมย (0.11 ตร.กม.) 

 2) พื้นที่ลุมน้ำบางปะกง มีพื้นที่ทั้งสิ้น 10,707.55 ตร.กม. ครอบคลุม 11 จังหวัด 46 อำเภอ 277 ตำบล 

ไดแก พื้นที่สวนใหญในจังหวัดฉะเชิงเทรา (5,018.35 ตร.กม.) ชลบุรี (2,093.98 ตร.กม.) นครนายก 

(1,799.20 ตร.กม.) และพื้นที่บางสวนในจังหวัดสมุทรปราการ (528.96 ตร.กม.) กรุงเทพมหานคร 

(451.97 ตร.กม.) ปทุมธานี (351.10 ตร.กม.) ปราจีนบุรี (270.57 ตร.กม.) สระบุรี (184.68 ตร.กม.) 

จันทบุรี (6.43 ตร.กม.) สระแกว (2.08 ตร.กม.) และนครราชสีมา (0.20 ตร.กม.) 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาต ิ บทที่ 1 บทนำและความเปนมาของโครงการ 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 1-6 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร 

 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาต ิ บทที่ 1 บทนำและความเปนมาของโครงการ 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 1-7 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร 

1.4 เหตุผลและความจำเปนในการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 

 

 สืบเนื่องจาก ฯพณฯนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ จันทรโอชา) ไดกำหนดใหมีการขับเคลื่อนการประเมิน

สิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (SEA: Strategic Environmental Assessment) ใหเปนท่ียอมรับและถูกนำมาใชเปนกรอบ

ในการวางแผนพัฒนาประเทศอยางเปนรูปธรรมโดยผานคณะอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (หรือ

คณะอนุกรรมการ SEA) ภายใตคณะกรรมการเพือ่การพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) ตามคำสั่งที่ 2/2560 ลงวันที่ 19 กันยายน 

2560 ไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรท่ีมีนายปตพิงศ พ่ึงบุญ ณ อยุธยา เปนประธาน 

มีสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม (สผ.) เปนฝายเลขานุการรวม โดยคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน (กพย.) ไดมีมติเห็นชอบในหลักการ 

(ราง) ขอเสนอการจัดทำการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร และ (ราง) แนวทางการประเมินสิ่งแวดลอมระดับ

ยุทธศาสตร (SEA Guideline) ตามที่คณะอนุกรรมการ SEA จัดทำเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 และไดกำหนดประเภท

ของแผน/แผนงานและพื้นที่ที่ควรศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (SEA) ในเบื้องตน

จำนวน 7 แผน/แผนงาน ไดแก 1) แผนดานคมนาคม 2) แผนพัฒนาพลังงานและปโตรเลียม 3) แผนพัฒนาทรัพยากรแร 

4) ผังเมือง 5) แผนบริหารจัดการลุมน้ำหรือแผนพัฒนาชายฝงทะเล 6) แผนพัฒนาพื้นที่เฉพาะหรือพื้นที่พิเศษ เชน เขต

พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และ 7) แผนพัฒนานิคมอุตสาหกรรมหรือการพัฒนาพ้ืนท่ีท่ีมีลักษณะคลายคลึงกันรวมท้ังท่ี

ประชุมคณะกรรมการเพื ่อการพัฒนาที่ยั ่งยืน (กพย.) มีไดมติเห็นชอบใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการระดับชาติโดยมี

นายกรัฐมนตรีเปนประธานเพื่อขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (SEA) มาใชในการวางแผนพัฒนา

ประเทศอยางเปนรูปธรรมและใหหนวยงานท่ีเก่ียวของเรงสรางความรูความเขาใจกับภาคประชาชน หนวยงานท่ีเก่ียวของ

และผูมีสวนไดสวนเสียใหไดเห็นถึงความสำคัญของการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (SEA) และแนวทางการ

ดำเนินงานที่ชัดเจน พรอมทั้งตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรกัษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 

มาตรา 47 ระบุวา “ในกรณีที่มีการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรตามระเบียบหรือกฎหมายอื่นใดไวแลว การ

ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมใหคํานึงถึงผลการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรดังกลาวดวย” จะเห็นวา หาก

หนวยงานใดท่ีมีความประสงคจะดำเนินการเพ่ือการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) หรือ

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน (IEE) ของโครงการพัฒนาใดๆ ในท้ัง 7 แผน/แผนงานจำเปนตองมีการดำเนินการ

ใหสอดคลองหรือมีความสัมพันธกับผลการวิเคราะหท่ีไดจากการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (SEA) ตามท่ีไดมี

การศึกษาไวแลว 

 

 หากพิจารณาถึงโครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมเชิงยุทธศาสตร โครงการพัฒนาน้ำตนทุน

ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงของสำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาต ิ จัดเปนแผน/แผนงานลำดับท่ี 5 แผนบริหารจัดการลุมน้ำ

หรือแผนพัฒนาชายฝงทะเลที่ควรศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (SEA) เพื่อให

หนวยงานที่เกี่ยวของนำผลการศึกษาและวิเคราะหครอบคลุมทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอมภาพรวม/ระดบั

พ้ืนท่ีลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง เพ่ือนำไปกำหนดวัตถุประสงคและเปาหมายทิศทางการพัฒนาของพ้ืนท่ีลุมน้ำปราจีนบุรี-

บางปะกงใหเกิดประโยชนสูงสุดพรอมท้ังมีความยั่งยืนในการพัฒนาอยางเปนระบบและสามารถนำไปจัดทำแผนงานตาม

แนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดบัยุทธศาสตร (Strategic and Integrated Development Program of River 

Basin: SIDP) ในพ้ืนท่ีลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง ใหมีระดับความละเอียดในเชิงพ้ืนท่ี (Area-based) ของการจัดทำแผน/

แผนงานตอไป 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาต ิ บทที่ 1 บทนำและความเปนมาของโครงการ 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 1-8 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร 

1.5 แนวทางและข้ันตอนการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร (SEA) พ้ืนที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 

 

 แนวทางการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment: SEA) พื้นท่ี 

ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงเปนการประเมินศักยภาพและขอจำกัดของทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมตอการ

บริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงเพื่อเปนกระบวนการชวยในการตัดสินใจเชิงระบบ และมี

จุดมุงหมายทำใหเกิดความยัง่ยนืในทางมิติเศรษฐกิจ มิติสังคม มิติสิ่งแวดลอม และการพิจารณาการพัฒนาทางเลือกในการ

บริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพ้ืนท่ีลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงใหมีความเหมาะสมและเกิดความม่ันคงและอยางรอบดาน

และมีประสิทธิภาพในการตัดสินใจระดับนโยบาย (Policy) แผนงาน (Plan) หรือแผนงาน (Program) (หรือเรียกวา PPP) 

เพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืนและมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมโดยภาพรวมในระดับต่ำ 

 

 การประเมินสิ่งแวดลอมระดบัยุทธศาสตรไดใหความสำคัญกับการบูรณาการท้ังมิติเศรษฐกิจ มิติสังคมและมิติ

สิ่งแวดลอมท่ีสำคัญในบริบทของพ้ืนท่ีลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงเพ่ือนำไปสูการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพ้ืนท่ีลุมน้ำ

ปราจีนบุรี-บางปะกงอยางยั่งยืนโดยการศึกษาไดดำเนินการตาม “แนวทางการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (SEA 

Guideline) จัดทำโดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (ธันวาคม, 2562)” โดยสรุปขั้นตอนการ

จัดทำการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยทุธศาสตร (SEA) ในโครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบุรี-บางประกง ดังแสดงใน

รูปท่ี 1.5-1 มีรายละเอียดดังน้ี 

 1) ขั้นตอนที่ 1 การกลั่นกรองโครงการ (Screening) เปนขั้นตอนแรกในการประเมินสิ่งแวดลอมระดับ

ยุทธศาสตรเพื่อพิจารณาขอเสนอของแผนหรือแผนงานของเจาของแผนหรือแผนงานวามีความจำเปน

หรือไมจะตองดำเนินการจัดทำ SEA โดยใหพิจารณาวา ก) เปนประเภทของแผนหรือแผนงานที่อยูใน 

(ราง) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรท้ังหมด 7 แผนงาน 

(พฤศจิกายน, 2562) กำหนดไววาตองจัดทำหรือไม หรือ ข) เปนแผนหรือแผนงานท่ีหนวยงานเจาของ

แผนหรือแผนงานพิจารณาเห็นวาการดำเนินงานของแผนในอนาคตอาจกอใหเกิดผลกระทบตอมิติ

เศรษฐกิจ มิติสังคมและมิติสิ่งแวดลอมในวงกวาง ในมิติพ้ืนท่ีหรือระยะเวลาในการดำเนินงานโดยมีผูมี

สวนไดเสียจำนวนมากอาจกอใหเกิดความขัดแยงและตอตาน กรณีหนวยงานเจาของแผนหรือแผนงาน

พิจารณาวาประเภทและลักษณะของแผนฯ ไมอยูในรายการที่ระบุวาตองดำเนินงานตามนโยบายหรือ

กฎหมายของรัฐตามขอ ก) และไดพิจารณาวาไมเปนไปตามขอ ข) ขางตน หนวยงานเจาของแผนหรือ

แผนงานนั้นควรแจงไวชัดเจนวาไมเขาขายตองจัดทำ SEA ประกอบไวในการเสนอแผนฯ ดังกลาวแก

หนวยงานท่ีทำหนาที่ในการพิจารณาอนุมัติแผนดวย หากพิจารณาวาตองจัดทำ SEA ใหหนวยงาน

เจาของแผนหรือแผนงานจัดทำขอบเขตการศึกษา (Terms of Reference: TOR) โดยอางอิงขอบเขต

การศึกษาและกระบวนการใหครบถวนตามที่แนะนำใน SEA Guideline (ธันวาคม, 2562) เพื่อให

กระบวนการครบถวน ถูกตองและสมบูรณ 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาต ิ บทที่ 1 บทนำและความเปนมาของโครงการ 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 1-9 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร 

 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาต ิ บทที่ 1 บทนำและความเปนมาของโครงการ 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 1-10 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร 

 2) ขั้นตอนท่ี 2 การกำหนดขอบเขตการศึกษา (Scoping) เพ่ือกำหนดขอบเขตพ้ืนท่ี (Spatial) ระยะเวลา 

(Temporal) และประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issues) ของแผนหรือแผนงาน ตลอดจนการประเมิน

สถานภาพในอดตีถึงปจจุบันของประเดน็ยุทธศาสตร (Past and Current Trend) หรืออาจมีการประเมิน

แนวโนมท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคตของประเด็นยุทธศาสตรน้ัน ในการดำเนินงานตามแผนหรือแผนงานเดิม

ผานการระดมความเห็นและมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย และสรางแผนการมีสวนรวมและการสื่อสาร

ตั้งแตตนของกระบวนการ ผลลัพธของการกำหนดขอบเขตคือ การรายงานและเห็นดวยตรงกันวา SEA 

ไดครอบคลุมประเด็นสำคัญท่ีผูมีสวนไดเสียมีความสนใจหรือหวงกังวล และขั้นตอนสุดทายคือการจัดทำ

รายงานการกำหนดขอบเขต (Scoping Report) ดังสรุปการกำหนดขอบเขตมีขั้นตอนยอยดังน้ี 

  2.1 การวิเคราะหและทบทวนแผนหรือแผนงาน (Analyse and Review of Plan/Program) และ

การทบทวนขอมูลท่ีเก่ียวของ (Relevant Background Information) 

  2.2 การระบุขอบเขตเชิงพ้ืนท่ีและระยะเวลา (Spatial and Temporal Scope) และการหาประเดน็

ยุทธศาสตร (Strategic Issues Identification) 

  2.3 การกำหนดวัตถุประสงคเพ่ือความยั่งยืน (Sustainability Objectives) และการกำหนดตัวชี้วัด 

(Indicators) 

  2.4 การประเมินสถานภาพและแนวโนมการพัฒนา (Baseline Assessment) 

  2.5 การวิเคราะหผูมีสวนไดเสีย (Stakeholder Analysis) และการจัดทำแผนการมีสวนรวมและการ

สื่อสาร (Participation and Communication Plan) เพ่ือวิเคราะหประเด็นในการตัดสินใจเชิง

ยุทธศาสตรเพื่อใหไดขอสรุปยุทธศาสตรการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงอยางเปน

ระบบและยั่งยืนหรือตามความตองการของภาคประชาสังคมและนำไปสูการจัดเตรียมขอกำหนด

วัตถุประสงคและเปาหมายทิศทางการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงที่พิจารณาความ

สอดคลองดานมิติเศรษฐกิจ มิติสังคม มิติสิ่งแวดลอมและความยั่งยืนในการพัฒนาตามหลักการ

จัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ (IWRM: Integrated Water Resources Management) 

  2.6 การจัดทำและเสนอรายงานการกำหนดขอบเขต (Scoping Report) 

 3) ขั้นตอนที่ 3 การพัฒนาและการประเมินทางเลือก (Alternative Development and Assessment) 

ในการพิจารณากรอบแนวคิดการกำหนดทิศทางและทางเลือกการพัฒนาลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง

อยางเปนระบบและยั่งยนืดังแสดงในรูปท่ี 1.5-2 จะไดรับการตรวจสอบยืนยันโดยผานการปรึกษาหารือ

ระหวางกลุมทำงาน SEA และกลุมทำงานวางแผนหรือแผนงานและหนวยงานกำกับดูแลการศึกษา SEA

เพื่อนำไปเสนอและการรับฟงขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากกลุมผูมีสวนไดสวนเสียหรือภาคประชาสงัคมท่ี

ไดรับประโยชนหรือผลกระทบโดยผานกระบวนการมีสวนรวมและการสื่อสารตอสาธารณชนจะเห็นวา 

ผลลัพธท่ีเกิดขึ้นจะเปนทางเลือกท่ีสะทอนความตองการของกลุมผูมีสวนเก่ียวของไดมากท่ีสุด ดังแบง

การพัฒนาและการประเมินทางเลือกออกเปน 2 ขั้นตอน ไดแก 

  3.1 การพัฒนาทางเลือก เปนขั้นตอนสำคัญมากเนื่องจากเปนการบูรณาการมิติเศรษฐกิจ มิติสังคม 

และมิติสิ่งแวดลอมเขาไปสูนโยบาย แผนและแผนงานโดยการกำหนดทางเลือกที่พัฒนาขึ้นใน

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงจะพิจารณาแบงพื้นที่ออกเปน 3 สวนตาม

ลักษณะทางกายภาพ ระบบเศรษฐกิจ ปญหาและวิถีชีวิตของชุมชนที่อาศัยอยูแตกตางกันตาม

พ้ืนท่ีลุมน้ำแตละสวน ไดแก 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาต ิ บทที่ 1 บทนำและความเปนมาของโครงการ 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 1-11 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาต ิ บทที่ 1 บทนำและความเปนมาของโครงการ 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 1-12 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร 

   ก) พ้ืนท่ีลุมน้ำตอนบน 

    ก.1 ทางเลือกที่ 1 ทางเลือกท่ีไมดำเนินงานหรือปลอยใหเปนไปตามปกติ (Business 

as Usual or Zero Alternative/No Action) 

    ก.2 ทางเลือกท่ี 2 การพัฒนาน้ำตนทุนเพ่ือการอุปโภค-บริโภค การเกษตรพ้ืนถิ่นและ

การทองเท่ียวเชิงนิเวศ 

    ก.3 ทางเลือกท่ี 3 การพัฒนาน้ำตนทุนเพ่ือการอนุรักษ ฟนฟูและบริหารจัดการพ้ืนท่ี

ตนน้ำ 

    ก.4 ทางเลือกท่ี 4 การพัฒนาน้ำตนทุนเต็มศักยภาพของพ้ืนท่ีลุมน้ำ 

   ข) พ้ืนท่ีลุมน้ำตอนกลาง 

    ข.1 ทางเลือกที่ 1 ทางเลือกท่ีไมดำเนินงานหรือปลอยใหเปนไปตามปกติ (Business 

as Usual or Zero Alternative/No Action) 

    ข.2 ทางเลือกที่ 2 การพัฒนาน้ำตนทุนเพื่อการอุปโภค-บริโภค การเกษตรมูลคาสูง

และอุตสาหกรรมขนาดเล็ก 

    ข.3 ทางเลือกที่ 3 การพัฒนาน้ำตนทุนเพื่อรองรับการเติบโตของชุมชนเมืองและเขต

เศรษฐกิจ 

   ค) พ้ืนท่ีลุมน้ำตอนปลาย 

    ค.1 ทางเลือกที่ 1 ทางเลือกท่ีไมดำเนินงานหรือปลอยใหเปนไปตามปกติ (Business 

as Usual or Zero Alternative/No Action) 

    ค.2 ทางเลือกที่ 2 การพัฒนาน้ำตนทุนเพื่อการอุปโภค-บริโภค การเกษตรมูลคาสูง

และอุตสาหกรรม 

    ค.3 ทางเลือกที่ 3 การพัฒนาน้ำตนทุนเพื่อรองรับการเติบโตของชุมชนเมืองและเขต

เศรษฐกิจ 

  3.2 การประเมินทางเลือก เพ่ือเปรียบเทียบทางเลือกตางๆ วาจะบรรลุวัตถุประสงคการพัฒนาอยาง

ยั่งยืน (Sustainability Objectives) ไดหรือไม มากนอยแตกตางกันอยางไร โดยตองแสดงให

เห็นชัดเจนวา แตละทางเลือกจะทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสูความยั่งยืนไดหรือไม ระดับใด และ

บงชี้ขอดี ขอเสีย ความเสี่ยงและความไมแนนอนของแตละทางเลือก ดังขั้นตอนการประเมิน

ทางเลือกตองพิจารณาทางเลือกใหบรรลุสูเปาหมายความยั่งยืน (Sustainable Development 

Objectives) เพื่อแนใจวาทางเลือกที่ตัดสินใจเสนอจะไมเปนเพียงแตทางเลือกที่ตองการและ

นาสนใจของเจาของแผนหรือแผนงานหรือผูมีสวนไดเสียเทานั้น แตตองเปนทางเลือกที่ดีที่สุด

สำหรับการบรรลุเปาหมายความยั่งยืนจะเปนเปาหมายระยะยาวของกระบวนการ SEA และการ

ประเมินทางเลือกมีขั้นตอนยอยดังน้ี 

   ก) การคัดเลือกตัวชี้วัดท่ีใชประเมินทางเลือก (Selection of Assessment Indicators) จะ 

ตองใชตัวชี้วัดสะทอนการบรรลุวัตถุประสงคความยั่งยืนและมิติการพัฒนาอยางยั่งยืนท้ัง

ดานมิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติสิ่งแวดลอม โดยการทบทวนและคัดเลือกตัวชี้วัดจาก

การกำหนดประเด็นยุทธศาสตรและการประเมินสถานภาพและแนวโนมการพัฒนาท่ี

เหมาะสมนำมาใชในการประเมินทางเลือกตางๆ 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาต ิ บทที่ 1 บทนำและความเปนมาของโครงการ 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 1-13 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร 

   ข) การใหน้ำหนักตัวชี้วัด (Indicators Weighting) แตละตัวเปรียบเทียบกบัตัวอื่นๆ ทำให

เกิดการวิเคราะหและประเมินทางเลือกในเชิงเปรียบเทียบโดยการใหน้ำหนักสะทอนถึง

ความเหมาะสมในการใชตัวชี้วัดวามีความสำคัญระดบัใดในเชิงเปรียบเทียบ เชน ตัวชี้วัด

ดานมิติเศรษฐกิจ มิติสังคมและมิติสิ่งแวดลอมอาจมีน้ำหนักเทากันหรือแตกตางกันขึ้นกับ

บริบทและสถานการณการพัฒนาแผนหรือแผนงาน ณ ชวงเวลาและเงื่อนไขท่ีมีอยู 

   ค) การพิจารณาใหคะแนนและเปรียบเทียบทางเลือกตางๆ (Scoring and Comparison of 

Alternatives) เปนการพิจารณาท้ังผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบของแตละทางเลือกโดย

ตองระบุลักษณะและนัยสำคัญของผลกระทบท่ีเกิดขึ้นตามมาเม่ือใชทางเลือกน้ันและควร

พิจารณาทบทวนการประเมินทางเลือกซ้ำใหมได (Iterative Assessment) หากมีการ

ปรับปรุงทางเลือกตางๆ เพื่อสงเสริมผลกระทบเชิงบวกและหลีกเลีย่งผลกระทบเชงิลบ 

และการพิจารณาใหคะแนนและเปรียบเทียบทางเลอืกโดยกลุมผูมีสวนไดเสียและควรเนน

การใชตัวชี้วัดที่ครอบคลุมความสำเร็จโดยรวมของการบรรลุสูวัตถุประสงคความยั่งยืน 

และความสำเร็จของทางเลือกในการบูรณาการมิตเิศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติสิ่งแวดลอม 

ใหดีขึ้นหากเปรียบเทียบกับทางเลือกท่ีไมดำเนินงานจะไดทางเลือกท่ีเหมาะสมกวาและ

ไดคะแนนรวมสูงสุดและทางเลือกท่ีไดคะแนนรองตามลาดับ 

 4) ขั้นตอนท่ี 4 การกำหนดมาตรการเพ่ือความยั่งยืน (Measures for Sustainability) จะตองเชื่อมโยงกับ

การแกไข การปรับปรุงหรือการสงเสริมใหประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issues) เพ่ือนำไปสูการบรรลุ

วัตถุประสงคเพ่ือความยัง่ยนื (Sustainability objective) และใชตัวชี้วัดท่ีเหมาะสมในการติดตามความ 

กาวหนาและความสำเร็จสูการพัฒนาที่ยั่งยืนครอบคลุมมิติสิ่งแวดลอม มิติเศรษฐกิจและมติิสังคมของ

ประเด็นยุทธศาสตรตางๆ 

 5) ขั้นตอนที่ 5 การจัดทำรายงานฉบับสมบูรณและรายงานภาคประชาชน (Final Technical and Non-

technical Report) เนนเปนกระบวนการเปดและรอบดานผานการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย และให

เชื่อมโยงกับเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืนของประเทศ โดยรายงานท่ีมีความสมบูรณ นาเชื่อถือ และ

ยอมรับไดของสาธารณะจะมีบทบาทสำคัญมากในการปฏิรูปกระบวนการวางแผนหรือแผนงานของ

หนวยงานเจาของแผนหรือแผนงานใหบรรลุเปาหมายความยั่งยืน 

 6) ขั้นตอนที่ 6 การควบคุมคุณภาพของกระบวนการ SEA (Quality Control) เพื่อใหกระบวนการศึกษา 

SEA มีความครบถวนสมบูรณและมีคุณภาพจำเปนตองมีการควบคุมขั้นตอนการจัดทำ SEA ใหเปนไป

ตามวัตถุประสงคของแตละขั้นตอนโดยอาจจัดทำเปนบัญชีรายการ (Checklist) เพื่อสะดวกตอการ

ตรวจสอบควบคุม หากพบประเด็นท่ีอาจสงผลกระทบในอนาคตหรือมีประเด็นท่ีไมครบถวนสมบูรณจะ

ชวยใหสามารถทบทวนและดำเนินการซ้ำได 

 7) ขั้นตอนที่ 7 การดำเนินงานแผนหรือแผนงานที่บูรณาการผลกับกระบวนการ SEA (Plan/Program 

Implementation) เปนการนำผลการศึกษา SEA ไปใชในการบูรณาการเขากับแผนหรือแผนงานพัฒนา

และนำทางเลือกที่เหมาะสมกวาไปนำเสนอตอแผนหรือแผนงานเพื่อพิจารณาวาจะชวยสนับสนุนการ

ดำเนินงานของแผนหรือแผนงานในชวงเวลาของรอบการดำเนินงานของแผนหรือแผนงานไดทันทีหรือ

รอระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาต ิ บทที่ 1 บทนำและความเปนมาของโครงการ 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 1-14 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร 

 8) ขั้นตอนท่ี 8 การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล (Follow-up, Monitoring and Evaluation) เปน

ขั ้นตอนที ่มีความจำเปนตองดำเนินงานอยางตอเนื ่องภายหลังการจัดทำรายงานฯ เนื ่องจากการ

ดำเนินงานของแผนหรือแผนงานท่ีปรับปรุงหลังนำทางเลือกท่ีเหมาะสมกวาไปใชอาจมีความไมแนนอน

และเสี่ยงตอความ สำเร็จตามเปาหมาย ดังน้ันการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลเปนระยะหลังการ

ดำเนินงานตามทางเลือกฯ จะชวยใหเกิดการทบทวนแผนหรือแผนงานซ้ำไดเพ่ือปรับปรุงการดำเนินงาน

ตามแผนหรือแผนงาน และควรรวมแผนปฏิบัติการ (Action Plan) เขาไปดวยเพื่อติดตามตัวชี้วัดตาม

วัตถุประสงคเพ่ือความยั่งยืนได อน่ึงตัวชี้วัดตางๆ สำหรับการติดตามฯ จะตองระบุเกณฑหรือมาตรฐาน

เพื่อบรรลุเปาหมายไว โดยเจาของแผนหรือแผนงานตองเปนผูรับผิดชอบจัดทำแผนการติดตามฯ อาจ

ขอรับการสนับสนุนชวยเหลือจากผูเชี่ยวชาญและท่ีปรึกษาได 

 9) ขั้นตอนท่ี 9 การมีสวนรวมและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกระบวนการ SEA เพ่ือสรางความเขาใจ

และสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนท่ีลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง โดยผานกระบวนการมีสวนรวมและการแลก 

เปลี่ยนเรียนรูกับผูมีสวนไดสวนเสียหรือภาคประชาสังคมในแตละกลุมในแตละขั้นตอน 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่  2 
ข้อมูลพื้นฐานและสถานการณ์ของพื้นที ่

ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 
 
 
 
 



โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 2-1 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

บทท่ี 2 
ข้อมูลพ้ืนฐานและสถานการณ์ของพ้ืนท่ีลุม่น้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 

2.1 คำนำ 
 
 การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์พื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงเพื่อทำความเข้าใจต่อสภาพปัญหา
และความต้องการในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง พร้อมทั้งให้มีข้อมูลภาพรวมก่อนจะนำไปกำหนดขอบเขตพื้นที่
สำรวจข้อมูลปฐมภูมิในภาคสนามเพิ่มเติมได้เหมาะสมและตรงประเด็นที่สุด เช่น สภาพทางกายภาพ สภาพสิ่งแวดล้อม
และระบบนิเวศ ประชากรและสังคม สภาพเศรษฐกิจ โครงสร้างพื้นฐาน ความต้องการใช้น้ำ การพัฒนาการเกษตร การ
อุตสาหกรรม การท่องเที่ยวและนันทนาการ โดยข้อมูลสถานการณ์พื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงครอบคลุมทั้ง 3 มิติ 
ได้แก่ มิติเศรษฐกิจ มิติสังคมและมิติสิ่งแวดล้อมและเป็นส่วนหนึ่งในขั้นตอนการกำหนดขอบเขต (Scoping) โดยข้อมูล
พื้นฐานที่รวบรวมได้จะนำไปใช้วิเคราะห์และการคาดการณ์ประเด็นปัญหาตา่งๆ และประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
เน่ืองจากการดำเนินการพัฒนาโครงการต่างๆ ภายในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 
 
2.2 การวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานของพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 
 
2.2.1 สภาพทางกายภาพ 
 
 สภาพทางกายภาพของพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงอธิบายได้ดังน้ี 
 1) สภาพภูมิประเทศของพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง (รูปที่ 2.2-1) สรุปได้ดังน้ี 
  1.1 ลุ่มน้ำปราจีนบุรี มีพื้นที่ลุ่มน้ำทั้งสิ้น 6,032,149.70 ไร่ (9,651.44 ตร.กม.) พื้นที่โดยส่วนใหญ่

ครอบคลุมจังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดสระแก้ว พื้นที่ต้นน้ำมีทิวเขาสันกำแพงอยู่ทางทิศเหนือ
และทิศตะวันออกเฉียงเหนือ พื้นที่ตอนใต้มีเนินเขา เขาเตี้ยและเทือกเขาติดต่อกันไม่ยาวมาก 
มีพื้นที่ลุ่มและพื้นที่ราบระหว่างแม่น้ำและพื้นที่ราบด้านตะวันตกของลุ่มน้ำ  โดยพื้นที่ลุ่มน้ำ 
มีขอบเขตการปกครองและอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ส่วนอื่น ได้แก่ ทิศเหนือตดิต่อกับลุ่มน้ำมูล 
ทิศใต้และทิศตะวันตกติดต่อกับลุ่มน้ำบางปะกง ทิศตะวันออกติดต่อกับลุ่มน้ำโตนเลสาป 

  1.2 ลุ่มน้ำบางปะกง มีพื้นที่ลุ่มน้ำทั้งสิ้น 6,692,217.52 ไร่ (10,707.55 ตร.กม.) พื้นที่โดยส่วนใหญ่
ครอบคลุมจังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรีและจังหวัดนครนายก สภาพภูมิประเทศโดยส่วนใหญ่
เป็นที่ราบลุ่มและที่ราบตามแนวชายฝั่งทะเล พื้นที่ตอนเหนือมีเทือกเขาสูงเป็นต้นกำเนิดของ
แม่น้ำนครนายก ส่วนพื้นที่ตอนใต้และด้านตะวันออกเฉียงใต้ของลุ่มน้ำมีเทือกเขาเป็นแนวแบ่ง
เขตระหว่างจังหวัดชลบุรี จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดจันทบุรี และเป็นต้นกำเนิดของลำน้ำ
สาขาสายต่างๆ โดยพื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกงมีขอบเขตการปกครองและอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่
ส่วนอ่ืนๆ ได้แก่ ทิศเหนือติดต่อกับลุ่มน้ำป่าสักและลุ่มน้ำมูล ทิศใต้ติดต่อกับลุ่มน้ำชายฝั่งทะเล
ตะวันออก ทิศตะวันออกติดต่อกับลุ่มน้ำปราจีนบุรี ทิศตะวันตกติดต่อกับลุ่มน้ำเจ้าพระยาและ
อ่าวไทย 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 2 ข้อมูลพ้ืนฐานและสถานการณ์ของพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 2-2 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 2 ข้อมูลพ้ืนฐานและสถานการณ์ของพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 2-3 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

 2) ระบบลุ่มน้ำและระบบลำน้ำของพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงดังอธิบายได้ดังนี้ (รูปที่ 2.2-2 และ 
รูปที่ 2.2-3) 

  2.1 ลุ่มน้ำปราจีนบุรี มีพื้นที่ลุ่มน้ำทั้งสิ้น 9,651.44 ตร.กม. มีลำน้ำสำคัญ ได้แก่ แม่น้ำปราจีนบุรี 
ห้วยโสมง แควหนุมาน ห้วยใสน้อย ห้วยใสใหญ่ คลองพระปรง ฯลฯ ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยปีละ 
1,515.90 มิลลิเมตร เป็นปริมาณฝนช่วงฤดูฝน (เดือนพฤษภาคม-ตุลาคม) 1,332.76 มิลลิเมตร 
และปริมาณฝนช่วงฤดูแล้ง (เดือนพฤศจิกายน-เมษายน) 183.14 มิลลิเมตร ปริมาณน้ำท่ารายปี
เฉลี่ย 4,632.88 ล้าน ลบ.ม. 

  2.2 ลุ่มน้ำบางปะกง มีพื้นที่ลุ่มน้ำทั้งสิ้น 10,707.55 ตร.กม. มีลำน้ำสำคัญ ได้แก่ แม่น้ำนครนายก 
คลองใหญ่ คลองหลวงและคลองท่าลาด (รวมคลองระบม คลองสียัด) ฯลฯ ปริมาณฝนรายปี
เฉลี ่ย 1,404.58 มิลลิเมตร เป็นปริมาณฝนช่วงฤดูฝน (เดือนพฤษภาคม-ตุลาคม) 1,243.14 
มิลลิเมตร ปริมาณฝนช่วงฤดูแล้ง (เดือนพฤศจิกายน-เมษายน) 161.44 มิลลิเมตร ปริมาณน้ำท่า
รายปีเฉลี่ย 3,940.17 ล้าน ลบ.ม. 

 3) ทรัพยากรดินและความเหมาะสมของดิน ได้จากการศึกษาและรวบรวมจากกข้อมูลแผนที่กลุ่มชุดดิน
ของกรมพัฒนาที่ดิน (พ.ศ. 2562) (รูปที่ 2.2-4) อธิบายได้ดังน้ี 

  3.1 ลุ่มน้ำปราจีนบุรี มีกลุ่มชุดดินทั้งหมด 40 กลุ่ม โดยกลุ่มชุดดินพบมากที่สุด คือ กลุ่มชุดดินที่ 62 
มีพื้นที่ 1,276,013.11 ไร่ หรือร้อยละ 21.15 ของพื้นที่ลุ่มน้ำ เป็นกลุ่มชุดดินในพื้นที่ลาดชัน
เชิงซ้อนที่มีความลาดชันมากกว่าร้อยละ 35 ส่วนใหญ่เป็นดินตื้นมีเศษหิน ก้อนหินและหินพื้น
โผล่กระจัดกระจายที่ผิวดินเน่ืองจากสภาพพ้ืนที่มีความลาดชันสูง ยากต่อการจัดการดูแลรักษา 
หากทำการเกษตรจะเกิดการชะล้างพังทลายสูญเสียหน้าดินอย่างรุนแรง ขาดแคลนน้ำและบาง
พื้นที่พบชั้นหินพื้นหรือเศษหินกระจายอยู่ตามหน้าดินและควรปล่อยไว้ให้เป็นป่าตามธรรมชาติ 
เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าและแหล่งต้นน้ำลำธาร 

  3.2 ลุ่มน้ำบางปะกง มีกลุ่มชุดดินทั้งหมด 41 กลุ่ม โดยกลุ่มชุดดินพบมากที่สุด คือ กลุ่มชุดดินที่ 46 
มีพื้นที่ 833,055.70 ไร่ หรือร้อยละ 12.45 ของพื้นที่ลุ่มน้ำ เป็นกลุ่มชุดดินเกิดจากตะกอนลําน้ำ
หรือวัตถุต้นกําเนิดที่ผุพังสลายตัวอยู่กับที่หรือการสลายตัวผุพังแล้ว เคลื่อนย้ายมาทับถมของ
วัสดุเนื้อละเอียดของพวกหินตะกอนหรือหินภูเขาไฟ เป็นดินตื้นมาก มีการระบายน้ำดี เนื้อดิน
เป็นพวกดินเหนียวปนกรวด ลูกรังหรือเศษหินที่มีเหล็กเคลือบ พบภายในความลึก 50 ซม. สีดิน
เป็นสีน้ำตาล เหลืองหรือแดง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ pH 5.0-6.5 และมีการใช้ประโยชน์ใน
การปลูกมันสําปะหลัง อ้อยโรงงานและปอ ฯลฯ แต่มีปัญหาการชะล้างพังทะลายของหน้าดินได้
ง่ายหากเป็นพื้นที่มีความลาดชัน 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 2 ข้อมูลพ้ืนฐานและสถานการณ์ของพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 2-4 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 2 ข้อมูลพ้ืนฐานและสถานการณ์ของพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 2-5 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

 
รูปที่ 2.2-3 ระบบลำน้ำสายหลัก (ปราจีนบรุี-บางปะกง) และลำน้ำสาขาในพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบรุี-บางปะกง 

  

อ่าง ขุน ่านปราการ ล
Ny.4

 ครงการ นครนายก

Ny.7

Ny.1B

Kgt.30

เขื่อน บางปะกง

อ่าง คลองสียั 

อ่าง คลองหลวงรั  ลทร
Kgt.19A

Kgt.3

อ่าง คลองพระสะท ง

อ่าง น บ ินทรจิน า

อ่าง คลองระบม

 ายท่าลา 

ป ร.เสาวภา ่อง รี
คลองรังสิ  

ป ร.สมบูรณ์

คลองหกวา

ป ร.บางขนาก

คลองแสนแสบ

ป ร.ท่า ข่
คลองท่า ข่

Kgt.23

คลองท่าลา 

แม่น้ านครนายก

แม่น้ าบางปะกง

ป ร. ลหารพิจิ ร

คลองส า รง

สถานีสูบน้ าเขื่อน บางปะกง

สถานีสูบน้ า East Water

คลองประเว บุรีรมย์

สถานีสูบน้ าประเว 

แม่น้ านครนายก

ห้วย สมง

คลองพระปรง

แค
วห

นุม
าน

แม่น้ าปราจีนบุรี

Kgt.1

(98.0 ล้าน ลบ.ม.)

(420.0 ล้าน ลบ.ม.)

(55.5 ล้าน ลบ.ม.)

(65.0 ล้าน ลบ.ม.)

(295.0 ล้าน ลบ.ม.)

(224.0 ล้าน ลบ.ม.)

อ.เมือง จ.นครนายก

อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

อ.พนมสารคาม จ. ะเ ิงเทรา

อ่าว ทย

คล
อง

พร
ะส

ะท
 ง

อ่าง พระปรง
(97.0 ล้าน ลบ.ม.)

Kgt.12

Kgt.9

Kgt.10

Kgt.13A

Kgt.15A

Kgt.33
Kgt.14คลองยาง

อ. รีมหา พ ิ จ.ปราจีนบุรี

อ.นา ี จ.ปราจีนบุรี

Ny.3

Ny.6

อ.บ้านนา จ.นครนายก

อ.เกาะจันทร์ จ. ลบุรี

ลุ่มน้ าปราจีนบุรี+บางปะกง

1   12 

3     3

1  2  

    3 

   1  

อ่าง ลา กระทิง
(4.20 ล้าน ลบ.ม.)

2    

      

 ครงการ ท่าแห

111 3  

ห้ว
ย 

คร
้      

 ายห้วย คร้

1  1  

ป ร. คกกะจะ

2     

ป ร.สารภี

แม่น้ าปราจีนบุรี

      

ทรบ. ะเคียนทอง

คลองประจัน คาม

ป ร.ประจัน คาม

อ.ประจัน คาม จ.ปราจีนบุรี

12  23

คลองบ้านนา

1   31

คลองสันทรีย์

1    2

ป ร.คลองยาง

อ่าง วังบอน
(6.90 ล้าน ลบ.ม.)

1 23 

อ่าง คลองกลาง
(3.10 ล้าน ลบ.ม.)

2,491

อ่าง คลองสีเสีย 
(1.1  ล้าน ลบ.ม.)

2,143

13 2 3

อ.เมือง จ.สระแก้ว

อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว

อ.วังน้ าเย น จ.สระแก้ว

อ่าง คลองสามสิบ
( .   ล้าน ลบ.ม.)

2 3 1

อ.สนาม ัยเข  จ. ะเ งิเทรา

อ.ท่า ะเกียบ จ. ะเ ิงเทรา

อ่าง คลองเกลือ
( .   ล้าน ลบ.ม.)

  
 1

 

อ่าง ท่ากะบาก
( .3  ล้าน ลบ.ม.)

  
31

2

อ.เมือง จ. ะเ ิงเทรา

อ.บางน้ าเปร้ียว จ. ะเ ิงเทรา อ.บางคล้า จ. ะเ ิงเทรา

อ.คลองเขื่อน จ. ะเ ิงเทรา

อ.บ้าน พ ิ  จ. ะเ ิงเทรา

อ.บางปะกง จ. ะเ ิงเทรา

อ.วั นานคร จ.สระแก้ว

อ.พนัสนิคม จ. ลบุรี

อ.พานทอง จ. ลบุรี

คลองบาง  ่

       

คบ.คลองพระองค์  ยนุ ิ คล
อง

พร
ะอ

งค์
  

ยนุ
 ิ 

    12 

คบ.รังสิ ใ ้

 3  3  

ป ร.บางพลวง

เขื่อน/ป ร.

สถานีสูบน้ า
สถานีวั น้ า

อ่างเก บน้ า

คลองส่งน้ า

ล าน้ า/แม่น้ า

สั ลัก ณ์

1     พ้ืนที่ ลประทาน 1 ,000  ร่

      

คลองท่าทองหลาง

อ่าง ห้วยปรือ
( .3  ล้าน ลบ.ม.)

1 
  

 

อ่าง ทรายทอง
(2.   ล้าน ลบ.ม.)

  
 

  
  

 

อ่าง ห้วย ัน
(4.00 ล้าน ลบ.ม.)



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 2 ข้อมูลพ้ืนฐานและสถานการณ์ของพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 2-6 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 2 ข้อมูลพ้ืนฐานและสถานการณ์ของพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 2-7 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

หากพิจารณากลุ่มชุดดินในพื้นที่ลุ่มน้ำลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง จำแนกชนิดกลุ่มชุดดินตามความ
เหมาะสมของการปลูกพืชออกเป็น 5 ประเภทสรุปได้ดังน้ี (รูปที่ 2.2-5) 

ลักษณะกลุ่มชุดดินที่เหมาะสม 
ในการเพาะปลูกพืช 

ลุ่มน้ำปราจีนบุรี ลุ่มน้ำบางปะกง 

ตร.กม. ไร่ ร้อยละ ตร.กม. ไร่ ร้อยละ 

กลุ่มชุดดินเหมาะสมสำหรับปลูกข้าว 1,495.52 934,700.68 15.50 2,645.79 1,653,620.24 24.71 
กลุ่มชุดดินเหมาะสมสำหรับปลูกพืชไร่: 
อ้อยโรงงาน มันสำปะหลังและข้าวโพด-
เลี้ยงสัตว์ ฯลฯ  

1,823.03 1,139,395.44 18.89 525.43 328,393.83 4.91 

กลุ่มชุดดินเหมาะสมสำหรับปลูกไม้ผล-
ไม้ยืนต้น: เงาะ มังคุด ทุเรียน ยางพารา 
และลำไย ฯลฯ 

266.73 166,708.86 2.76 718.58 449,114.03 6.71 

พื้นที่อ่ืนๆ (ที่ลุ่มชื้น แหล่งน้ำ เหมืองแร่ 
และพื้นที่เบ็ดเตล็ด)  

3,420.52 2,137,827.46 35.44 5,450.66 3,406,662.33 50.90 

พื้นที่ป่าอนุรักษ์ 2,645.63 1,653,517.56 27.41 1,367.09 854,428.32 12.77 
รวมพื้นที่ทั้งหมด 9,651.44 6,032,150.00 100.00 10,707.55 6,692,218.75 100.00 

ที่มา: กรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2562 

 4) การใช้ประโยชน์ที่ดิน จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินของกรมพัฒนาทีด่นิ 
(พ.ศ. 2559-2561) พร้อมกับการแปลภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 5/Landsat 8 (พ.ศ. 2560) และการ
สำรวจภาคสนามเพิ่มเติม (เดือนสิงหาคม-กันยายน 2562) (รูปที่ 2.2-6) ได้ข้อสรุปดังน้ี 

  4.1 ลุ่มน้ำปราจีนบุรี มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรคิดเปน็ร้อยละ 56.62 ของพื้นที่ลุ่มน้ำ รองลงมา
เป็นพื้นที่ป่าไม้คิดเป็นร้อยละ 29.21 ของพื้นที่ลุ่มน้ำ พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างคิดเป็นร้อยละ 
8.35 ของพื้นที่ลุ่มน้ำ พื้นที่เบ็ดเตล็ดคิดเป็นร้อยละ 4.48 ของพื้นที่ลุ่มน้ำ และพื้นที่แหล่งน้ำคิด
เป็นร้อยละ 1.13 ของพื้นที่ลุ่มน้ำ 

  4.2 ลุ่มน้ำบางปะกง มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรคิดเป็นร้อยละ 66.71 ของพื้นที่ลุ่มน้ำ รองลงมา
เป็นพื้นที่ป่าไม้คิดเป็นร้อยละ 15.57 ของพื้นที่ลุ่มน้ำ พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างคิดเป็นร้อยละ 
12.04 ของพื้นที่ลุ่มน้ำ พื้นที่เบ็ดเตล็ดคิดเป็นร้อยละ 3.74 ของพื้นที่ลุ่มน้ำ และพื้นที่แหล่งน้ำ 
คิดเป็นร้อยละ 1.93 ของพื้นที่ลุ่มน้ำ 

 5) พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย ดังรูปที่ 2.2-7 
  5.1 พื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี ภาพรวมของการเกิดอุทกภัยแบ่งเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ สภาวะน้ำท่วม

ฉับพลัน (Flash Flood) ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลาก ได้แก่ พื้นที่ตามรอยขอบในพื้นที่อำเภอนาดี
และพื้นที่ตลาดเก่าในเทศบาลตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี ฯลฯ และสภาวะน้ำท่วมล้นตลิ่ง
สองฝั่งลำน้ำ (River Flood) โดยมีพืน้ที่ที่เกิดปัญหาเป็นประจำเป็นพื้นที่ราบตัง้แตบ่ริเวณรอยตอ่
แควหนุมาน คลองพระปรง คลองพระสะทึง และแม่น้ำปราจีนบุรี เช่น อำเภอศรีมหาโพธิ อำเภอ
ศรีมโหสถ อำเภอประจันตคาม อำเภอบ้านสร้าง อำเภอเมืองปราจีนบุรี ฯลฯ 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 2 ข้อมูลพ้ืนฐานและสถานการณ์ของพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 2-8 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 2 ข้อมูลพ้ืนฐานและสถานการณ์ของพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 2-9 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 2 ข้อมูลพ้ืนฐานและสถานการณ์ของพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 2-10 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

 

 

 
ที่มา: 1) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (GISTDA) พ.ศ. 2548-2561 
 2) โครงการบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้งในแม่น้ำปราจีนบุรีและแม่น้ำสาขา จังหวัดปราจีนบุรี ของกรมชลประทาน (พ.ศ. 2560) 

 รูปที่ 2.2.7 ขอบเขตพ้ืนที่น้ำท่วมในพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบรุี-บางปะกงในรอบ 14 ปี (พ.ศ. 2548-2561)   



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 2 ข้อมูลพ้ืนฐานและสถานการณ์ของพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 2-11 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

  5.2 พื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกง ภาพรวมของการเกิดอุทกภัยจากสภาพอากาศ สภาพภูมิประเทศลาดชัน
และยังได้รับอิทธิพลจากการขึ้นลงของน้ำทะเล เป็นสาเหตุหลักให้พื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกงตอนล่าง
เกิดปริมาณน้ำท่วมเป็นประจำเกือบทุกปี ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองนครนายก อำเภอบ้านนา 
อำเภอองครักษ์ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก อำเภอพนมสารคาม อำเภอราชสาส์น อำเภอ
บางคล้า อำเภอสนามชัยเขต อำเภอคลองเขื่อน อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 
อำเภอพานทอง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ฯลฯ 

 6) พื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง ดังรูปที่ 2.2-8 
  6.1 ลุ่มน้ำปราจีนบุรี ประสบปัญหาภัยแล้งจากการขาดแคลนแหล่งน้ำต้นทุน และองค์ประกอบใน

การกระจายน้ำทำให้พื้นที่ด้านท้ายน้ำเกิดปัญหาขาดแคลนน้ำเป็นประจำ การตื้นเขินของลำน้ำ
ธรรมชาติจึงมีปัญหาตะกอนดินและตะกอนทรายสะสมในบางช่วงของลำน้ำ ทำให้ลำน้ำตื้นเขิน 
ความสามารถในการระบายน้ำได้ไม่ดีและมีประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำได้น้อย และยังพบปัญหา
การรุกตัวของน้ำเค็มบางช่วงเวลาโดยเฉพาะช่วงฤดูแล้ง และปัญหาคุณภาพน้ำผิวดินเสื่อมโทรม
ทำให้ไม่สามารถนำปริมาณน้ำที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์ได้ 

  6.2 ลุ่มน้ำบางปะกง ประสบปัญหาภัยแล้งเป็นประจำจากภาวะฝนทิ้งช่วงยาวนาน 3-4 เดือนทำให้
พื้นที่การเกษตรน้ำฝนเกิดความแห้งแล้ง ขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภคและมีหมู่บ้านประสบ
ปัญหาภัยแล้งส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา 261 หมู่บ้านหรือคิดเป็นร้อยละ 38.61 
ของหมู่บ้านที่ประสบปัญหาภัยแล้ง โดยสาเหตุการประสบปัญหาภัยแล้งมีลักษณะที่คล้ายคลึง
กับพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี 

 
2.2.2 สภาพสิ่งแว ล้อมและระบบนิเว  
 
 สภาพสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงอธิบายได้ดังน้ี 
 1) คุณภาพน้ำผิวดิน ได้ทบทวนและวิเคราะห์ข้อมูลจากรายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำผิวดิน (พ.ศ. 2559-

2562) ของกรมควบคุมมลพิษ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7 (สระบุรี) และสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 
13 (ชลบุรี) ดังสรุปได้ว่าคุณภาพน้ำผิวดินในแหล่งน้ำผิวดินตามสถานภาพปัจจุบันโดยส่วนใหญ่จัดอยู่ใน
แหล่งน้ำผิวดินประเภทที่ 3-4 อธิบายได้ดังน้ี 

  1.1 ลุ่มน้ำปราจีนบุรี 
   ก) แม่น้ำปราจีนบุรี การตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน 5 สถานีโดยภาพรวมมีคุณภาพน้ำผิวดิน

จัดอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม-ดีหากเทียบดัชนีคุณภาพน้ำผิวดิน (WQI: Water Quality 
Index) เน่ืองจากบางสถานีจะรับน้ำทิ้งจากชุมชนเมือง พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมและพื้นที่
การเกษตร 

   ข) คลองพระสะทึง การตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน 3 สถานีโดยภาพรวมมีคุณภาพน้ำผิวดิน
จัดอยู่ในเกณฑ์พอใช้-ดหีากเทียบดัชนีคุณภาพน้ำผิวดิน (WQI: Water Quality Index) 
เน่ืองจากบางสถานีจะรับน้ำทิ้งจากชุมชนเมือง และพื้นที่การเกษตร 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 2 ข้อมูลพ้ืนฐานและสถานการณ์ของพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 2-12 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 2 ข้อมูลพ้ืนฐานและสถานการณ์ของพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 2-13 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

  1.2 ลุ่มน้ำบางปะกง 
   ก) แม่น้ำนครนายก การตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน 5 สถานีโดยภาพรวมมีคุณภาพน้ำผิวดิน

จัดอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม-ดี หากเทียบดัชนีคุณภาพน้ำผิวดิน (WQI: Water Quality 
Index) เนื ่องจากบางสถานีรับน้ำทิ ้งจากชุมชนเมืองขนาดเล็กจนถึงขนาดกลาง เช่น 
เทศบาลเมืองนครนายก เทศบาลตำบลบ้านนา เทศบาลตำบลเกาะหวาย องค์การบริหาร
ส่วนตำบลปากพลี ฯลฯ และพื้นที่การเกษตร 

   ข) คลองท่าลาด การตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน 2 สถานีโดยภาพรวมมีคุณภาพน้ำผิวดินจัด
อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม-พอใช้เนื่องจากบางสถานีรองรับน้ำทิ้งจากชุมชนเมืองขนาดเล็ก
จนถึงขนาดกลาง เช่น เทศบาลตำบลพนมสารคาม เทศบาลตำบลเขาหินซ้อน เทศบาล
ตำบลบางน้ำเปร้ียว องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ ฯลฯ และพื้นที่การเกษตร 

   ค) แม่น้ำบางปะกง การตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน 14 สถานีโดยภาพรวมมีคุณภาพน้ำผิวดิน
จัดอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม-พอใช้เนื่องจากเป็นพื้นที่ปลายน้ำจะรับน้ำจากพื้นที่ตอนบน
และบางสถานีจะรับน้ำทิ้งจากชุมชนเมืองขนาดกลางจนถงึขนาดใหญไ่ม่น้อยกว่า 30 แหง่ 
เช่น กรุงเทพมหานคร เทศบาลนครสมุทรปราการ เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา เทศบาล
เมืองพนัสนิคม เทศบาลเมืองบ้านบึง เทศบาลเมืองชลบุรี ฯลฯ พื้นที่แหล่งอุตสาหกรรม
โดยเฉพาะนิคมอุตสาหกรรม/สวนอุตสาหกรรม/ชุมชนอุตสาหกรรม และพื้นที่การเกษตร 

 2) ศักยภาพการพัฒนาแหล่งน้ำใต้ดิน เน่ืองจากพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงมีลักษณะอุทกธรณีวิทยา
เป็นชั้นหินให้น้ำตะกอนหินร่วน (Unconsolidated Sediment Aquifers) และชั้นหินให้น้ำหินแข็ง 
(Consolidated Rock Aquifers) ดังอธิบายได้ดังน้ี 

  2.1 ลุ่มน้ำปราจีนบุรี (รูปที่ 2.2-9) 
   ก) แหล่งน้ำบาดาลในชั้นหินให้น้ำตะกอนหินร่วน (Unconsolidated Sediment Aquifers)

ได้แก่ ชั้นหินให้น้ำตะกอนน้ำพา (Qfd) ปริมาณน้ำน้อยกว่า 2-10 ลบ.ม./ชม. คุณภาพน้ำ
ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดี และชั้นหินให้น้ำตะกอนเศษหินเชิงเขา (Qcl) ปริมาณน้ำน้อยกว่า 
2-20 ลบ.ม./ชม. คุณภาพน้ำส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดี ส่วนชั้นหินให้น้ำตะกอนตะพักลำน้ำ
ยุคเก่า (Qot) ปริมาณน้ำตั้งแต่ 10-20 ลบ.ม./ชม. คุณภาพน้ำส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์กร่อย 

   ข) แหล่งน้ำบาดาลในชั้นหินให้น้ำหินแข็ง (Consolidated Rock Aquifers) ได้แก่ ชั้นหิน 
ให้น้ำหินตะกอน (Sedimentary Rock Aquifers) ปริมาณน้ำน้อยกว่า 2-20 ลบ.ม./ชม. 
คุณภาพน้ำส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดี และชั้นหินให้น้ำหินตะกอนก่ึงแปร (Metasediments 
Aquifers) ปริมาณน้ำน้อยกว่า 2-10 ลบ.ม./ชม. คุณภาพน้ำส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปาน-
กลางถึงดี และชั้นหินให้น้ำหินอัคนี (Igneous Aquifers) ได้แก่ ชั้นหินให้น้ำหินภูเขาไฟ 
(Vc) และชั้นหินให้น้ำหินแกรนิต (Gr) ปริมาณน้ำน้อยกว่า 2 ลบ.ม./ชม. คุณภาพน้ำอยู่ใน
เกณฑ์ดี 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 2 ข้อมูลพ้ืนฐานและสถานการณ์ของพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 2-14 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 2 ข้อมูลพ้ืนฐานและสถานการณ์ของพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 2-15 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

  2.2 ลุ่มน้ำบางปะกง (รูปที่ 2.2-9) 
   ก) แหล่งน้ำบาดาลในชั้นหินให้น้ำตะกอนหินร่วน (Unconsolidated Sediment Aquifers) 

มีลักษณะคล้ายกับลุ่มน้ำปราจีนบุรี พื้นที่บางส่วนพบชั้นหินให้น้ำตะกอนตะพักลำน้ำ 
ยุคใหม่ (Qyt) ปริมาณน้ำน้อยกว่า 2-10 ลบ.ม./ชม. คุณภาพน้ำส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑด์ี 
และด้านทิศตะวันตกของลุ่มน้ำพบแหล่งน้ำบาดาลหินร่วนในแอ่งน้ำบาดาลเจ้าพระยา
ตอนล่างเป็นชั้นน้ำแผ่ขยายออกไปในแนวราบ มีลักษณะทางอุทกธรณีวิทยาเฉพาะตัว
โดยชั้นน้ำบาดาลแตล่ะชั้นมีชั้นดินเหนียวรองรับอยูด่้านล่างและปิดทบัอยู่ดา้นบน เป็นชั้น
น้ำบาดาลภายใต้แรงดันมีความลึก 650 เมตร แบ่งเป็นชั้นน้ำบาดาล 8 ชั้น 

   ข) แหล่งน้ำบาดาลในชั้นหินให้น้ำหินแข็ง (Consolidated Rock Aquifers) มีลักษณะเดียว 
กับลุ่มน้ำปราจีนบุรี 

การพัฒนาน้ำบาดาลในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงต้องพิจารณาด้านคุณภาพน้ำกร่อยและน้ำเค็ม
และเฝ้าระวังการปนเปื้อนของธาตุโลหะหนักในน้ำบาดาลเพื่อป้องกันผลกระทบด้านสาธารณสุขและ
การอนุรักษ์แหล่งน้ำบาดาล โดยสรุปปริมาณน้ำบาดาลกักเก็บในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงได้ดังน้ี 

พื้นที่ลุ่มน้ำ 
ปริมาณน้ำกักเก็บ 
(ล้าน ลบ.ม.)1/ 

ปริมาณน้ำเพิ่มเติมในแต่ละปี 
(ล้าน ลบ.ม./ปี)2/ 

ปริมาณน้ำบาดาลที่
พัฒนาได้ทั้งหมด
(ล้าน ลบ.ม./ปี)3/ 

ปริมาณน้ำบาดาลที่
สามารถนำมาใช้ได้ 
(ล้าน ลบ.ม./ปี)4/ 

ลุ่มน้ำปราจีนบุรี 6,876 1,746 1,309 1,183 

ลุ่มน้ำบางปะกง 83,781 1,552 1,164 1,087 

รวมทั้งหมด 90,657 3,298 2,473 2,271 
หมายเหตุ: 1/ ปริมาณน้ำที่กักเก็บ = ความหนาของช้ันหินให้น้ำ x ค่าสัมประสิทธ์ิการกักเก็บ x พื้นที่ของช้ันหินให้น้ำ 
 2/ ปริมาณน้ำที่เพิ่มเติมในแต่ละปี = ปริมาณร้อยละ 10 ของปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 
 3/ ปริมาณน้ำบาดาลที่พัฒนาได้ทั้งหมด = ปริมาณร้อยละ 75 ของปริมาณน้ำที่เพิ่มเติมในแต่ละปี 
 4/ ปริมาณน้ำบาดาลที่สามารถนำมาใช้ได้ = ร้อยละของพื้นที่ช้ันคุณภาพลุ่มน้ำ 1A, 1B ของปริมาณน้ำบาดาลที่พัฒนาได้ทั้งหมด 
ที่มา: กรมทรัพยากรน้ำบาดาล พ.ศ. 2562 

 3) นิเวศวิทยาป่าไม้ ได้จากการแปลภาพถ่ายดาวเทียมไทยโชตและดาวเทียม Landsat 8 (พ.ศ. 2560) โดย
ไม่รวมถึงสวนยูคาลิปตัสหรือพื้นที่ที่มีต้นไม้แต่ประเมินได้ว่าผลผลิตหลักของการดำเนินการไม่ใช่เน้ือไม้ 
(ได้แก่ พื้นที่วนเกษตร สวนผลไม้ สวนยางพาราและสวนปาล์ม) ของสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ 
(พ.ศ. 2562) ดังรูปที่ 2.2-10 อธิบายได้ดังน้ี 

  3.1 ลุ่มน้ำปราจีนบุรี 
   ก) เขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาต ิ16 แห่ง คิดเป็นพื้นที่รวมทั้งสิ้น 4,566.25 ตร.กม. จำแนกเป็น

พื้นที่ป่าที่เหมาะสมต่อการเกษตร (Zone A) 690.77 ตร.กม. พื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ 
(Zone C) 1,761.04 ตร.กม. พื้นที่ป่าเพื่อเศรษฐกิจ (Zone E) 2,108.82 ตร.กม. และ
พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ (ไม่ระบุประเภทการใช้ประโยชน์) 5.62 ตร.กม. 

   ข) เขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติ 3 แห่ง ครอบคลุมเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อุทยาน
แห่งชาติทับลาน และอุทยานแห่งชาติปางสีดา คิดเป็นพื้นที่รวมทั้งสิ้น 2,283.57 ตร.กม. 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 2 ข้อมูลพ้ืนฐานและสถานการณ์ของพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 2-16 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 2 ข้อมูลพ้ืนฐานและสถานการณ์ของพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 2-17 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

   ค)  พื้นที่ซ้อนทับในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ครอบคลุมเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติและเขตรกัษา
พันธุ์สัตว์ป่าจำนวน 6 แห่ง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติทับลาน 
อุทยานแห่งชาติปางสีดา อุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชัน้ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว 
และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน คิดเป็นพื้นที่รวมทั้งสิ้น 2,661.23 ตร.กม. 

  3.2 ลุ่มน้ำบางปะกง 
   ก) เขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาต ิ10 แห่ง คิดเป็นพื้นที่รวมทั้งสิ้น 2,581.73 ตร.กม. จำแนกเป็น

พื้นที่ป่าที่เหมาะสมต่อการเกษตร (Zone A) 133.87 ตร.กม. พื้นที่ป่าเพื่อการอนุรกัษ์ 
(Zone C) 895.69 ตร.กม. พื้นที่ป่าเพื่อเศรษฐกิจ (Zone E) 1,324.21 ตร.กม. และพื้นที่
ป่าสงวนแห่งชาติ (ไม่ระบุประเภทการใช้ประโยชน์) 227.96 ตร.กม. 

   ข) เขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ คิดเป็นพื้นที่รวมทั้งสิ้น 614.97 ตร.กม. 
   ค) พื้นที่ซ้อนทับในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ครอบคลุมเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติและเขตรักษา

พันธุ์สัตว์ป่า 3 แห่ง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน 
และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียว-เขาชมภู่ คิดเป็นพื้นที่รวมทั้งสิ้น 1,250.78 ตร.กม. 

 4) นิเวศวิทยาสัตว์ป่า ที่ปรึกษาได้ดำเนินการสำรวจทรัพยากรสัตว์ป่าในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 
โดยกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสำรวจพบ 252 ชนิด กลุ่มนกสำรวจพบ 1,280 ชนิด กลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน
สำรวจพบ 309 ชนิด และกลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกสำรวจพบ 156 ชนิด รายละเอียดแสดงใน
ภาคผนวก ก.7 การสำรวจด้านทรัพยากรสัตว์ป่า 

 5) นิเวศวิทยาทางน้ำ ที่ปรึกษาได้สำรวจและวิเคราะห์นิเวศวิทยาทางน้ำพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี -บางปะกง 
จากสถานีเก็บตัวอย่างจำนวน 15 สถานี ในช่วงเวลาเดียวกับการเก็บตัวอยา่งคุณภาพน้ำผิวดนิช่วงปลาย
ฤดูฝน (3-9 สิงหาคม 2562) ได้ข้อสรุปว่า แพลงก์ตอนพืชสำรวจพบ 3 ดิวิชั่น จำนวน 68 ชนิด มี
ปริมาณความหนาแน่นของแพลงก์ตอนทั้งหมดเฉลี่ยแต่ละสถานี 16,184,143 เซลล์/ลบ.ม. แพลงก์ตอน
สัตว์สำรวจพบ 4 ไฟลัม จำนวน 48 ชนิด มีปริมาณความหนาแน่นของแพลงก์ตอนทั้งหมดเฉลี่ยแต่ละ
สถานี 439,697 เซลล์/ลบ.ม. สัตว์หน้าดินสำรวจพบจำนวน 3 ไฟลัม จำนวน 32 ชนิด ความหนาแน่น 
เฉลี่ย 624 ตัว/ตร.ม. ปลาสำรวจพบจำนวน 29 วงศ์ 62 ชนิด มีค่าดัชนีความหลากหลายของปลาเฉลี่ย 
1.69 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง และพรรณไม้น้ำสำรวจพบพืชลอยน้ำ และพืชชายน้ำ รวม 24 วงศ์ 
จำนวน 35 ชนิด รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ก.5 คุณภาพน้ำผิวดิน/น้ำใต้ดิน/นิเวศวิทยาทางน้ำ 

 6) นิเวศวิทยาชายฝั่งทะเล ได้รวบรวมข้อมูลจากกองบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง พ.ศ. 2561 พบว่า พื้นที่ชายฝั่งมีลักษณะเป็นหาดโคลนมีพื้นที่ป่าชายเลนที่มีความอุดม
สมบูรณ์ ในด้านความหลากหลายของทรัพยากรปลาสำรวจพบปลาทั้งสิ้น 170 ชนิด ใน 53 วงศ์ และ
พบปลาที่อยู่ในสภาพที่มีแนวโน้มสูญพันธุ์ (vulnerable) ตามบัญชีรายชื่อสถานภาพทรัพยากรชีวภาพ
ของประเทศไทย (สำนักงานนโยบายและแผนสิ ่งแวดล้อม , 2540) 5 ชนิด คือ ปลาห่างไก่ (Coilia 
lindmani) ม้าน้ำ (Hippocampus kuda) ปลากะพงขี้เซา (Lobotes surinamensis) ปลากระทิงไฟ 
(Mastacembelus erythrotaenia) และ ปลาปักเป้า สกุล Chonerhinus spp. นอกจากน้ียังพบสัตว์
ทะเลหายาก จำนวน 4 ชนิดที่พบบ่อยในบริเวณแหล่งน้ำกร่อยปากแม่น้ำบางปะกง ได้แก่ โลมาอิรวดี 
(Irrawaddy dolphin: Orcaella brevirostris) โลมาหลังโหนก/โลมาเผือก ( Indo-Pacific Hump-
backed dolphin: Sousa chinensis) โลมาหัวบาตรหลังเรียบ (Finless porpoise: Neophocaena 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 2 ข้อมูลพ้ืนฐานและสถานการณ์ของพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 2-18 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

phocaenoides) และวาฬบรูด้า (Bryde’s whale: Balaenoptera edeni) ผลการสำรวจสถานการณ์
การกัดเซาะชายฝั่ง พบว่า มีอัตราการกัดเซาะอยู่ในระดับรุนแรง (มากกว่า 5 เมตร/ปี) บริเวณตำบล 
บางปะกง อำเภอเมืองบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา รวมระยะทาง 0.01 กิโลเมตร  

 
2.2.3 ประ ากรและสังคม 
 
 ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงโดยภาพรวมแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ พื้นที่ลุ่มน้ำตอนบน ครอบคลุมพื้นที่ 29 อำเภอ 
9 จังหวัด ส่วนใหญ่เป็นชุมชนเมืองขนาดเล็กถึงขนาดกลาง เช่น เทศบาลตำบลนาดี องค์การบริหารส่วนตำบลปากพลี
เทศบาลเมืองนครนายก เทศบาลเมืองปราจีนบุรี เทศบาลเมืองสระแก้ว ฯลฯ พื้นที่ลุ่มน้ำตอนกลางครอบคลุมพื้นที่ 23 
อำเภอ 6 จังหวัด ส่วนใหญ่เป็นชุมชนเมืองขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่ เช่น เทศบาลตำบลกบินทร์ องค์การบริหารส่วนตำบล
เมืองเก่า องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม เทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ เทศบาลตำบลบ้านสร้าง เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น ฯลฯ 
พื้นที่ลุ่มน้ำตอนปลาย (ปลายน้ำ) ครอบคลุมพื้นที่ 20 อำเภอ 5 จังหวัด ส่วนใหญ่เป็นชุมชนเมืองขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ 
เช่น เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา เทศบาลเมืองชลบุรี เทศบาลนครสมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร ฯลฯ  
 1) ประชากร การรวบรวบและวิเคราะห์ข้อมูลประชากรและสภาพสังคมในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 

จากสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง (พ.ศ. 2561) และข้อมูลพื ้นฐานระดับหมู ่บ้าน  
(กชช.2ค) พ.ศ. 2560 จากกรมการพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2562) สำนักงานสถิติแห่งชาต ิ(พ.ศ. 2561) และ
โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนหลักการพัฒนาและจัดการทรัพยากรน้ำภาคตะวันออกของสำนักงาน
ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (พ.ศ. 2562)  

  1.1 ลุ่มน้ำปราจีนบุรี มีประชากรรวมทั้งสิ้น 832 ,469 คน คิดเป็นร้อยละ 25.03 ของประชากรทั้ง 
ลุ่มน้ำ จำแนกเป็นเพศชาย 414,790 คน เพศหญิง 417,679 คน หรือคิดเป็นสัดส่วนเพศชายต่อ
เพศหญิง 1:0.99 จำนวนครัวเรือน 328,371 ครัวเรือนหรือเฉลี่ย 2.54 คน/ครัวเรือน และมี
ความหนาแน่นประชากร 86.25 คน/ตร.กม. จะเห็นว่าประชากรโดยส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพื้นที่
จังหวัดปราจีนบุรี 441,046 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 13.26 ของประชากรทั้งลุ่มน้ำ รองลงมาเป็น
พื้นที่จังหวัดสระแก้ว 329,109 คนหรือร้อยละ 9.89 ของประชากรทั้งลุ่มน้ำ จังหวัดจันทบุรี 
42,409 คนหรือร้อยละ 1.27 ของประชากรทั้งลุ่มน้ำ และจังหวัดฉะเชิงเทรา 12,726 คน หรือ
ร้อยละ 0.38 ของประชากรทั้งลุ่มน้ำ 

  1.2 ลุ่มน้ำบางปะกง มีประชากรรวมทั้งสิ้น 2,494,039 คน คิดเป็นร้อยละ 74.97 ของประชากรทั้ง
ลุ่มน้ำ จำแนกเป็นเพศชาย 1,210,198 คน เพศหญิง 1,283,841 คน หรือคิดเป็นสัดส่วนเพศ
ชายต่อเพศหญิง 1:0.94 จำนวนครัวเรือน 1,173,190 ครัวเรือนหรือเฉลี่ย 2.13 คน/ครัวเรอืน 
และมีความหนาแน่น 232.92 คน/ตร.กม. จะเห็นว่าประชากรโดยส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพื้นที่
จังหวัดฉะเชิงเทรา 651,213 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 19.58 ของประชากรทั้งลุ่มน้ำ รองลงมา
เป็นพื้นที่จังหวัดชลบุรี 509,475 คนหรือร้อยละ 15.32 ของประชากรทั้งลุ่มน้ำ กรุงเทพมหานคร 
394,256 คน หรือร้อยละ 11.85 ของประชากรทั้งลุ่มน้ำ และจังหวัดปทุมธานี 348 ,527 คน 
หรือร้อยละ 10.48 ของประชากรทั้งลุ่มน้ำ 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 2 ข้อมูลพ้ืนฐานและสถานการณ์ของพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 2-19 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

 2) ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรม 
  2.1 ลุ่มน้ำปราจีนบุรี มีกลุ่มชาติพันธุ์ท่ีอาศัยอยู่ปะปนกับกลุ่มชาติพันธุ์ดั้งเดมิ 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มชาติ

พันธุ์ลาว กลุ่มชาติพันธุ์ชอง กลุ่มชาติพันธุ์ญ้อ และกลุ่มชาติพันธุ์ญัฮกุร (ชาวบน) โดยประเพณี
ท้องถิ่นสำคัญ เช่น ประเพณีการนมัสการรอยพระบาทเขาคิชฌกูฏ ประเพณีการชักพระบาทของ
ชาวหมู่บ้านตะปอน งานเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน งานประเพณีการแข่งเรือยาวในแม่น้ำ
ปราจีนบุรี ประเพณีบายศรีสู่ขวัญข้าวของตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 
และงานสืบสานประเพณีแห่เจ้าพ่อพระปรงไปตามถนนสุวรรณศร ฯลฯ และมีโบราณสถานที่ขึ้น
ทะเบียนตามพระราชบัญญัติฯ พ.ศ. 2504 จำนวน 27 แห่ง เช่น ดงละคร (เมืองโบราณดงละคร) 
บ่อน้ำโบราณบ้านหัวซา ลายพระหัตถ์ จ.ป.ร. ปราสาทหินบ้านแชร์ออ ปราสาทบ้านน้อย วัดใหญ่
ทักขิณาราม วัดศรีมหาโพธ์ิ เมืองพระรถ (เมืองศรีมโหสถ) ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ที่ว่าการ-
มณฑลหรือตึกบัญชาการ (หลังเก่า) (ค่ายจักรพงษ์) ฯลฯ 

  2.2 ลุ่มน้ำบางปะกง มีกลุ่มชาติพันธุ์ท่ีอาศัยอยู่ปะปนกับกลุ่มชาติพันธุ์ดั้งเดิม 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มชาติ
พันธุ์ลาวและกลุ่มชาติพันธุ์ญ้อ โดยประเพณีท้องถิ่นสำคัญ เช่น งานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์
จังหวัดสมุทรปราการ ประเพณีโยนบัวของชาวบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ประเพณีตักบาตร
พระร้อยในจังหวัดปทุมธานี ประเพณีแห่หลวงพ่อพุทธโสธร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
 ประเพณีตักบาตรน้ำผึ้ง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเพณีกองข้าวชาวศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี งานประเพณีวิ่งควาย จังหวัดชลบุรี ฯลฯ และมีโบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนตาม
พระราชบัญญัติฯ พ.ศ. 2504 จำนวน 18 แห่ง เช่น เมืองพญาเร่ เนินดินโคกพนมดี วัดใต้ต้นลาน 
วัดสุคันธศีลาราม (หอมศีล) พระพุทธรูปศิลาสมัยทวารวดี (โบราณวัตถุ) กำแพงเมืองฉะเชิงเทรา 
วัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดพยัคฆอินทาราม (วัดเจดีย์) วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ ์(วัดเมือง) อาคาร
ไปรษณีย์หลังเก่า อาคารพุทธสมาคม (ศาลเก่า) และศาลากลางหลังเก่าฉะเชิงเทรา ฯลฯ 

 
2.2.  สภาพเ ร ฐกิจ 
 
 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดจากข้อมูลสถติิผลติภณัฑ์มวลรวมของจังหวัด 12 จังหวัดภายในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบรีุ-
บางปะกง (GPP; Gross Provincial Product) ณ ราคาคงที่ปี พ.ศ. 2545 ในรอบ 16 ปี (พ.ศ. 2545-2560) ของสำนักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (พ.ศ. 2562) และข้อมูลประชากรจากสำนักบริหารการทะเบียน กรมการ
ปกครอง (พ.ศ. 2561) ได้ข้อสรุปว่า มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นทั้ง
ภาพรวมและรายภาคการผลิตโดยเฉพาะภาคเกษตร ภาคการผลิตอุตสาหกรรม ภาคศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ 
ภาคไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้ำและระบบการปรับอากาศ ภาคที่พักแรมและบริการด้านอาหาร ฯลฯ จากมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม 
460,762.31 ล้านบาท (พ.ศ. 2545) เพิ่มเป็น 1,208,847.41 ล้านบาท (พ.ศ. 2560) หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ยตั้งแต่ปีละ -0.17% 
จนถึง 17.82% หรือมีค่าเฉลี่ย 6.81%/ปี ดังตารางที่ 2.2-27 จะมีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าหากเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยการขยายตัว
ของประเทศไทย (สัดส่วนเพิ่มเฉลี่ย 6.84%/ปี) และภาคตะวันออก (สัดส่วนเพิ่มเฉลี่ย 8.84%/ปี) 
 พิจารณาแนวโน้มในอนาคตพบว่าลักษณะโครงสร้างทางเศรษฐกิจของพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงจะขึ้นกับ
ภาคนอกเกษตรโดยเฉพาะการผลิตทั้งประเภทการผลิตเพื่อบริโภคภายในประเทศและจำหน่ายยังต่างประเทศ จะเห็นได้ว่า
มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงยังคงมีแนวโน้มขยายตวัเพิ่มขึ้นทุกปี โดยเฉพาะภาคศิลปะ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%8B%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%96%E0%B9%8C_%E0%B8%88.%E0%B8%9B.%E0%B8%A3.&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%AD&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%B4%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%B4%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%96_(%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%AA%E0%B8%96)&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%A8%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3_(%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%B2)&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3_(%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%B2)&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%88&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%B5_(%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%96%E0%B8%B8)&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%82%E0%B8%AA%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%86%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1_(%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C)&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B4%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1_(%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%B2)&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%89%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1


สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 2 ข้อมูลพ้ืนฐานและสถานการณ์ของพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 2-20 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

ความบันเทิงและนันทนาการ ภาคไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้ำและระบบการปรับอากาศ ภาคที่พักแรมและบริการด้านอาหาร ภาค
การขายส่งและการขายปลีก ภาคการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ และภาคข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร ยกเว้นภาค
อ่ืนๆ มีการเปลี่ยนแปลงลดลงเล็กน้อยในช่วงปี พ.ศ. 2559-2560 เช่น ภาคการเกษตร การป่าไม้ และการประมง ฯลฯ 
 การประกอบอาชีพและรายได้ ครัวเรือนในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี -บางปะกงส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตร 
(ร้อยละ 29.69) เช่น การปลูกข้าวนาปีและนาปรัง (ร้อยละ 39.39) พืชไร่ (ร้อยละ 37.88) ไม้ผล+ไม้ยืนต้น+พืชผสมผสาน 
(ร้อยละ 10.61) และพืชผักสวนครัว (ร้อยละ 9.09) รองลงมาเป็นอาชีพค้าขาย (ร้อยละ 16.92) อาชีพธุรกิจส่วนตัว/
เจ้าของกิจการภาคอุตสาหกรรม (ร้อยละ 16.15) อาชีพรับจ้างนอกภาคการเกษตร (ร้อยละ 15.69) อาชีพรับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ (ร้อยละ 13.85) และอาชีพรับจ้างแรงงานภาคการเกษตร (ร้อยละ 7.69) มีรายได้จากการประกอบอาชีพตัง้แต่ 
28,450-56,620 บาท/เดือน หรือมีรายได้เฉลี่ย 42,525 บาท/เดือน และมีรายจ่ายตั้งแต่ 23,280-43,540 บาท/เดือน 
หรือมีรายได้เฉลี่ย 33,835 บาท/เดือน 
 
2.2.   ครงสร้างพ้ืนฐาน 
 
 พื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงมีระบบโครงสร้างพื้นที่ฐานอยู่ในขั้นสมบูรณ์ปานกลาง-สมบูรณ์มาก สรุปได้ดังน้ี 
 1) ระบบการคมนาคมขนส่ง (รูปที่ 2.2-11) 
  1.1 ลุ่มน้ำปราจีนบุรี มีโครงข่ายคมนาคมและขนส่งเชื่อมโยงกับพื้นที่ภูมิภาคโดยรอบได้อย่างสะดวก 

ได้แก่ การคมนาคมทางบก และการคมนาคมทางรถไฟ เส้นทางสายหลักที่มีความสำคัญต่อ
ระบบเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี ได้แก่ ทางหลวงหมายเลข 33 , 304, 319, 
320, 359 และเส้นทางเดินรถไฟแยกออกจากเส้นทางสายเหนือช่วงระหว่างสถานีกรุงเทพ–
สถานีสามเสนจนถึงสถานีชุมทางฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา จากนั้นแยกเป็น 2 เส้นทาง 
ได้แก่ เส้นทางที่ 1 วิ่งไปทางทิศตะวันออก สิ้นสุดทางที่สถานีอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 
จากนั้นเชื่อมต่อกับทางรถไฟของราชอาณาจักรกัมพูชา ส่วนเส้นทางที่ 2 วิ่งจากสถานีชุมทาง
ฉะเชิงเทราไปทางทิศใต้และสิ้นสุดเส้นทางทีส่ถานีท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ จังหวัดชลบุรี 

  1.2 ลุ่มน้ำบางปะกง มีโครงข่ายคมนาคมและขนส่งเชื่อมโยงกับพื้นที่ภูมิภาคโดยรอบได้อย่างสะดวก 
ได้แก่ การคมนาคมทางบก การคมนาคมทางรถไฟ และการคมนาคมทางน้ำ เส้นทางสายหลักที่
มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกง ได้แก่ ทางหลวงหมายเลข 
34, 304, 314, 315, 319, 331, 359, ฉช.3001 (แยกทางหลวงหมายเลข 314 (กม.14+800)–
บ้านลาดกระบัง) เส้นทางเดินรถไฟแยกออกจากเส้นทางสายเหนือช่วงระหว่างสถานีกรงุเทพ–
สถานีสามเสน และสิ้นสุดเส้นทางที่สถานีท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ จังหวัดชลบุรี ส่วนเส้นทางการ
คมนาคมทางน้ำที่ใช้ประโยชน์ติดต่อระหว่างจังหวัดฉะเชิงเทรากับกรุงเทพมหานคร และจังหวัด
สมุทรปราการอาศัยคลองสำคัญ เช่น คลองสำโรง คลองแสนแสบ คลองบางขนาก คลองท่าไข่ 
และคลองประเวศบุรีรมย์ ฯลฯ ส่วนการคมนาคมขนส่งทางน้ำภายในจังหวัดเป็นการเดินทาง
หรือการติดต่อธุรกิจจะอาศัยเรือข้ามฝั่งไปมาหาสู่กันตามแม่น้ำบางปะกงและลำคลองสาขา 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 2 ข้อมูลพ้ืนฐานและสถานการณ์ของพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 2-21 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

 2) ระบบประปา ส่วนใหญ่อยู่ในความรับผิดชอบของการประปาส่วนภูมิภาคและบางส่วนอยู ่ในความ
รับผิดชอบของการประปานครหลวง (กรุงเทพมหานครและสมุทรปราการ (บางส่วน)/ปทุมธานี)  โดย
พื้นที่นอกเขตจำหน่ายน้ำของการประปาส่วนภูมิภาค/การประปานครหลวงในพื้นที่ห่างไกลหรือหา่ง
ชุมชนหลักจะมีระบบประปาที่ดำเนินการโดยหน่วยงานท้องถิ่น ได้แก่ ระบบประปาเทศบาล ระบบ
ประปาหมู่บ้าน ส่วนเขตเศรษฐกิจและเขตอุตสาหกรรมใช้ระบบประปาของนิคมอุตสาหกรรมและระบบ
ประปาที่เอกชนได้รับสัมปทาน หากพิจารณาความเพียงพอของการบริการน้ำประปาพบว่าชุมชนและ
หมู่บ้านมีการบริการน้ำประปาใช้เพียง 472,947 ครัวเรือน หรือคิดเป็นร้อยละ 23.46 ของครัวเรือน
ทั้งหมดในลุ่มน้ำ (2,016,320 ครัวเรือน) หากพิจารณาความเพียงพอของปริมาณน้ำใช้เพื่ออุปโภค -
บริโภคและการเกษตรพบว่ามีปริมาณน้ำดื่มและบริโภคเพียงพอ 888,097 ครัวเรือน หรือคิดเป็นร้อยละ 
44.05 ของครัวเรือนทั้งหมดในลุ่มน้ำ ส่วนปริมาณน้ำเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอ 23,926 ครัวเรือน หรือ
คิดเป็นร้อยละ 12.11 ของครัวเรือนเกษตรทั้งหมดในลุ่มน้ำ (197,509 ครัวเรือน) 

 3) การจัดการน้ำเสีย ปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมของมนุษย์พิจารณาจากจำนวนประชากรในพื้นที่
ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงทั้งสิน้ 3,326,508 คน คิดเป็นปริมาณการใช้น้ำ 665,301.60 ลบ.ม./วัน และ
มีอัตราการเกิดน้ำเสียของชุมชนรวม 638,689.54 ลบ.ม./วัน (80% ของปริมาณน้ำใช้ และ 20% ของ
ปริมาณน้ำซึมจากภายนอก) ชุมชนเมืองขนาดเล็ก-ขนาดใหญ่โดยส่วนใหญ่ภายในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-
บางปะกงยังไม่มีระบบบำบัดน้ำเสียรวม แต่ใช้การบำบัดน้ำเสียและสิ่งสกปรกแบบติดตั้งกับที่ (Onsite 
Treatment) เช่น ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป บ่อเกรอะ และบ่อซึม ฯลฯ และมีการระบายน้ำเสียและ 
สิ่งปฏิกูลลงสู่ท่อระบายน้ำหรือแหล่งน้ำสาธารณะโดยตรง หากพิจารณาตามสถานภาพปัจจุบันในพื้นที่
ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงมีโรงบำบัดน้ำเสียชุมชนรวมที่ยงัเปิดดำเนินการอยู่ 6 แห่ง จำแนกเป็นจังหวดั
ชลบุรี 4 แห่ง และจังหวัดฉะเชิงเทรา 2 แห่ง ได้แก่ โรงบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองพนัสนิคม โรงปรับปรุง
คุณภาพน้ำองค์การบริหารสวนจังหวัดชลบุรี โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลเมืองศรีราชา จังหวัดชลบรีุ 
โรงบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี โรงบำบัดน้ำเสียเทศบาลตำบลบางคล้า จังหวัด
ฉะเชิงเทรา และโรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 

 4) การจัดการขยะมูลฝอย ปริมาณขยะมูลฝอยจากกิจกรรมของมนุษย์พิจารณาจากจำนวนประชากรใน
พื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงทั้งสิ้น 3,326,508 คน คิดเป็นปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้น 2 ,892.62 
ลบ.ม./วัน (1.15 กก./คน/วัน) จะเห็นว่าชุมชนเมืองขนาดเล็ก-ขนาดใหญ่โดยส่วนใหญ่ในพื้นที่ลุ่มน้ำ
ปราจีนบุรี-บางปะกงยังมีระบบการกำจัดขยะมูลฝอยของชุมชนไม่เพียงพอและไม่มีประสิทธิภาพหรือใช้
การเทกอง/เผาโดยไม่มีการฝังกลบแบบถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาปริมาณ
ขยะมูลฝอยหลงเหลือและตกค้างเป็นจำนวนมาก หากพิจารณาตามสถานภาพปัจุบันในพื้นที่ลุ่มน้ำ
ปราจีนบุรี-บางปะกง มีสถานที่กำจัดมูลฝอยชุมชนทั้งสิ้น 55 แห่ง จำแนกเป็นลุ่มน้ำปราจีนบุรี 35 แห่ง
และลุ่มน้ำบางปะกง 20 แห่ง แบ่งออกเป็นสถานที่กำจัดมูลฝอยชุมชนที่มีการดำเนินงานอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล 1 แห่งและไม่ถูกหลักสุขาภิบาล 54 แห่ง โดยการกำจัดมูลฝอยแบบถูกต้องตามหลักวิชาการ
ใช้ระบบฝังกลบเชิงวิศวกรรม (Engineer Landfill) ส่วนการกำจัดแบบไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการใช้
การกำจัดมูลฝอยแบบเทกอง (Open Dump) จะเป็นวิธีการกำจัดขยะที่พบมากที่สุดในพื้นที่ลุ่มน้ำฯ 
  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 2 ข้อมูลพ้ืนฐานและสถานการณ์ของพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 2-22 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 2 ข้อมูลพ้ืนฐานและสถานการณ์ของพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 2-23 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

2.2.  ความ ้องการใ ้น้ำ 
 
 พื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงมีความต้องการใช้น้ำทั้งลุ่มน้ำรวม 7,470.96 ล้าน ลบ.ม./ปี และมีปริมาณน้ำที่
นำมาใช้ได้ 6,357 ล้าน ลบ.ม./ปี คิดเป็นปริมาณน้ำที่ต้องจัดหาเพิ่มเติม 1,113.96 ล้าน ลบ.ม./ปี จำแนกความต้องการน้ำเพื่อ
กิจกรรมต่างๆ ตามรายลุ่มน้ำได้ดังน้ี 
 1) ลุ่มน้ำปราจีนบุรี มีความต้องการใช้น้ำทั้งลุ่มน้ำรวม 2,782.85 ล้าน ลบ.ม./ปี จำแนกเป็นเพื่อการเกษตรและ

ชลประทานมากสุด 1,573.00 ล้าน ลบ.ม./ปี (ในเขตชลประทาน 226.00 ล้าน ลบ.ม. และนอกเขต
ชลประทาน 1,207.00 ล้าน ลบ.ม./ปี) รองลงมาจะเป็นเพื ่อการรักษาระบบนิเวศและผลักดันน้ำเค็ม 
1,081.00 ล้าน ลบ.ม./ปี การอุตสาหกรรม 122.83 ล้าน ลบ.ม./ปี การปศุสัตว์ 66.00 ล้าน ลบ.ม./ปี และการ
อุปโภค-บริโภคและการท่องเที่ยว 39.92 ล้าน ลบ.ม./ปี 

 2) ลุ่มน้ำปราจีนบุรี มีความต้องการใช้น้ำทั้งลุ่มน้ำรวม 2,782.85 ล้าน ลบ.ม./ปี จำแนกเป็นเพื่อการเกษตรและ
ชลประทานมากสุด 1,573.00 ล้าน ลบ.ม./ปี (ในเขตชลประทาน 806.00 ล้าน ลบ.ม. และนอกเขต
ชลประทาน 3,456.00 ล้าน ลบ.ม./ปี) รองลงมาจะเป็นเพื่อการอุตสาหกรรม 206.13 ล้าน ลบ.ม./ปี การ
อุปโภค-บริโภคและการท่องเที่ยว 87.08 ล้าน ลบ.ม./ปี การปศุสัตว์ 76.00 ล้าน ลบ.ม./ปี และการรกัษา
ระบบนิเวศและผลักดันน้ำเค็ม 57.00 ล้าน ลบ.ม./ปี 

 สรุปความต้องการน้ำเพื่อกิจกรรมต่างๆ ตามรายลุ่มน้ำได้ดังน้ี 

กิจกรรมการใช้น้ำ 
ความต้องการน้ำเพื่อกิจกรรมต่างๆ (ล้าน ลบ.ม./ปี) 

ลุ่มน้ำปราจีนบุรี ลุ่มน้ำบางปะกง 
1. การอุปโภค-บริโภคและการท่องเที่ยว1/ 39.92 87.08 
2. การอุตสาหกรรม1/ 122.83 206.13 
3. การเกษตรและชลประทาน   

3.1 นอกเขตชลประทาน2/ 266.00 806.00 
3.2 ในเขตชลประทาน2/ 1,207.00 3,456.00 

4. การปศุสัตว์2/ 66.00 76.00 
5. การรักษาระบบนิเวศและผลักดันน้ำเค็ม2/ 1,081.00 57.00 

รวมปริมาณความต้องการน้ำ 2,782.75 4,688.21 
ที่มา: 1/ โครงการศึกษาเพ่ือจัดทำแผนหลักการพัฒนาและจัดการทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก ของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (พ.ศ. 2562) 
 2/ รายงานการศึกษาพิเศษ (Special Report) แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำบริเวณลุ่มน้ำบางปะกง-ปราจีนบุรีของคณะทำงานเพ่ือการศึกษา 
  แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำบริเวณลุ่มน้ำบางปะกง-ปราจีนบุรี จังหวัดนครนายกและจังหวัดปราจีนบุรี (พ.ศ. 2562) 

 
2.2.  การพั นาการเก  ร 
 
 พื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงมีการพัฒนาระบบการเกษตรดังสรุปได้ดังน้ี 
 1) พื้นที่เกษตร พื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงมีพื้นที่การเกษตรคิดเป็นพื้นที่ทั้งหมด 12,500.50 ตร.กม. หรือ 

7,875,721.02 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 61.40 ของพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง โดยพืชเศรษฐกิจที่ปลูกในพื้นที่ 
ลุ่มน้ำ ได้แก่ ข้าวนาปี/ข้าวนาปรัง มันสำปะหลัง อ้อยโรงงาน ทุเรียน มังคุด เงาะ มะม่วง มะพร้าว หมาก ยูคา



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 2 ข้อมูลพ้ืนฐานและสถานการณ์ของพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 2-24 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

ลิปตัส ยางพารา พืชผักสวนครัว ฯลฯ พิจารณาแนวโน้มการพัฒนาด้านการเกษตรในพื้นทีลุ่่มน้ำปราจีนบุรี-บาง
ปะกงยังเป็นเหมือนกับสภาพปัจจุบันโดยเฉพาะมีการปลูกพืชไม่กี่ชนิด เช่น ข้าวนาปี/ข้าวนาปรัง พืชไร่  
(มันสำปะหลัง อ้อยโรงงาน สับปะรด ฯลฯ) ไม้ผล (เช่น ทุเรียน มังคุด เงาะ มะม่วง มะพร้าว ฯลฯ) ไม้ยืนต้น (เช่น 
ยูคาลิปตัส ยางพารา ไผ่ตง ฯลฯ) โดยยังไม่มีการนำพืชชนิดใหม่เข้ามามีบทบาทในภาคการเกษตรเน่ืองจากความ
เหมาะสมของดินและสภาพอากาศที่มีความเหมาะสมเฉพาะพืชดั้งเดิมสอดคล้องกับภาคเกษตรกรมีทักษะและ
ความชำนาญในการปลูกพืชที่เคยปลูกอยู่ก่อนแต่ปัจจุบนัมีผู้บริโภคสว่นใหญห่ันกลับมานิยมการบริโภคอาหารที่
ปลอดภัยจากสารเคมีทางการเกษตรส่งผลกระทบเชิงบวกต่อภาคเกษตรกรในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 
ในการปรับตัวและคัดเลือกการผลิตภาคการเกษตรให้เป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยเนื ่องจากมีความรู้ 
ความสามารถ เทคโนโลยีและเครือข่ายที่เข็มแข็ง ฯลฯ ทั้งการทำเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดสารเคมีหรือเกษตร
ธรรมชาติที่เป็นระบบการจัดการผลิตดา้นการเกษตรแบบองค์รวมที่เก้ือหนุนต่อระบบนิเวศและความหลากหลาย
ทางชีวภาพโดยเน้นใช้วัสดุธรรมชาต ิหลีกเลี่ยงการใชว้ัตถดุิบจากการสังเคราะห์และไม่ใช่พืช สัตว์และเทคนิคทาง
พันธุวิศวกรรม มีการจัดการกับผลติภณัฑ์เน้นแปรรูปด้วยความระมัดระวังเพื่อรักษาสภาพการเป็นเกษตรอินทรีย์
และคุณภาพที่สำคัญของการผลิตในทุกขั้นตอน 

 2) ระบบชลประทาน พื้นที่ชลประทานในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 944,557 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 7.42 
ของพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง ทำให้พื้นทีก่ารเกษตรส่วนใหญ่ยงัเป็นพื้นที่การเกษตรน้ำฝน และระบบการ
ชลประทานโดยส่วนใหญ่เป็นการส่งน้ำช่วยในการทำนาข้าวช่วงฝนทิ้งช่วงและทำนาปรังในฤดูแล้งในเฉพาะบาง
พื้นที่ลุ่มน้ำ 

 3) การปศุสัตว/์การเพาะเสี้ยงสัตว์น้ำ 
  3.1 การปศุสัตว์ กลุ่มเกษตรกรส่วนใหญ่ในพื้นที่ลุม่น้ำปราจีนบุรี-บางปะกงจะเป็นรายยอ่ยมีการเลีย้งเพือ่ขาย 

ใช้งานและเป็นอาหารในครัวเรือนหรือจำหน่ายเป็นรายได้เสริม ลักษณะเป็นการเลี้ยงเป็นแบบปล่อยหา
กินตามสภาพธรรมชาติ เช่น พื้นที่สาธารณะ ที่ว่างเปล่า หัวไร่ปลายนา และริมแหล่งน้ำธรรมชาติ ฯลฯ 
และมีเกษตรกรท้องถิ่นบางส่วนจะเลี้ยงไว้ภายในโรงเรือนหรือใตถุ้นบ้านหรือหลังบา้น ฯลฯ โดยสัตวเ์ลีย้ง
สำคัญมีการเลี้ยงไก่ไข่และการผลิตไขไ่ก่ได้เป็นอันดับหน่ึงของประเทศ และสุกรมีการเลี้ยงมากเป็นอันดบั
สองรองจากจังหวัดนครปฐม ส่วนที่เหลือจะเป็นการเลี้ยงโคเน้ือ/โคนม กระบือ เป็ดเน้ือ/เป็ดไข่ ห่าน และ
แพะ ฯลฯ ตามสถานภาพปัจจุบันมีการส่งเสริมและสนับสนุนการเลี้ยงปศุสัตว์โดยเฉพาะโคเน้ือและโคนม
ในเขตพื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตว์ (เช่น มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว ์หญ้าเนเปียร์ ฯลฯ) และตลาดยังมี
ความต้องการผลิตภัณฑ์จากโคเนื้อและโคนมจำนวนมาก หากมีการพัฒนาพันธุ์โคเนื้อและโคนมให้มี
ผลผลิตสูง เลี้ยงง่าย โตเร็วจะทำให้ภาคเกษตรกรมีรายได้จากการเลี้ยงปศุสัตว์ได้เพิ่มขึ้น 

  3.2 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ปัจจุบันมีการทำประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำคิดเป็นสัดส่วนสูงมากเม่ือเทียบกับ
พื ้นที ่ส่วนอื ่นๆ ในพื ้นที ่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง มีจำนวนครัวเรือนเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 21,541 
ครัวเรือน พื้นที่เพาะเลี้ยง 130,926.28 ไร่ หรือมีค่าเฉลี่ย 6.08 ไร่/ครัวเรือน ผลผลิตสัตว์น้ำทั้งหมด 
55,191.48 ตัน หรือคิดเป็นมูลค่าสัตว์น้ำ 3,080.75 ล้านบาท หรือค่าเฉลี่ย 143,019.45 บาท/ครัวเรือน 
และมีรูปแบบการเพาะเลี้ยงในบ่อ นา ร่องสวนและกระชังในแม่น้ำโดยมีกลุ่มเกษตรกรไม่น้อยกวา่ 570 
ราย มีการเลี้ยงปลาทับทิมภายในกระชังในแม่น้ำปราจีนบุรี แม่น้ำบางปะกงและลำน้ำสาขาเนื่องจาก
แหล่งน้ำมีความกว้างและเป็นร่องน้ำลึกมากเพียงพอใช้แขวนกระชังปลาและปริมาณน้ำมีการไหลเวียนได้
ดี ทำให้คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี 
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โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 2-25 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

2.2.  อุ สาหกรรม 
 
 รวบรวมข้อมูลจากฐานข้อมูลภาคอุตสาหกรรมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2562 พบว่า 
พื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรีมีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก-ขนาดใหญ่ 749 โรงงาน นิคมอุตสาหกรรม 3 แห่งเขตประกอบการ
อุตสาหกรรม 2 แห่ง เขตชุมชนอุตสาหกรรม 1 แห่ง สวนอุตสาหกรรม 4 แห่ง และมีจำนวนคนงานภาคอุตสาหกรรม 62,088 คน 
ส่วนพื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกงมีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก-ขนาดใหญ่ 5,727 โรงงาน นิคมอุตสาหกรรม 9 แห่ง เขตประกอบการ
อุตสาหกรรม 3 แห่ง และมีจำนวนคนงานภาคอุตสาหกรรม 429,612 คน 
 ศักยภาพในการพัฒนาและยกระดับภาคอุตสาหกรรมพบว่าภาครัฐบาลได้กำหนด 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องนวัตกรรมและเศรษฐกิจดิจิทัลเป็นส่วนใหญ่และเป็นปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New Growth Engine) ของ
ประเทศในอนาคต โดยได้มีการแบ่งอุตสาหกรรมออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1: การต่อยอดอุตสาหกรรมเดิม (First S-Curve) 
ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ และอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร และกลุ่มที่ 2: การเติมอุตสาหกรรมอนาคต (New S-
Curve) ประกอบด้วย อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมเชื้อเพลิง
ชีวภาพและเคมีชีวภาพ อุตสาหกรรมดิจิทัลและอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร 
 
2.2.  การท่องเที่ยวและนันทนาการ 
 
 การรวบรวบและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวและนันทนาการในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงได้จากการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2562) สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (พ.ศ. 2562) และกรมการท่องเที่ยว  
(พ.ศ. 2562) พบว่าพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงมีแหล่งท่องเที่ยวและนันทนาการที่มีความสำคัญทั ้งในระดับท้องถิ่น-
ระดับประเทศ เช่น อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติทับลาน อุทยานแห่งชาติปางสีดา น้ำตกธารทิพย์ น้ำตกสาริกา 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรี วัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดสมานรัตนาราม ตลาดเก่าคลองสวน 100 ปี วัดใหญ่อินทาราม  
ถ้ำเขาวง วัดถ้ำสาริกา น้ำตกนางรอง ฯลฯ 
 สถานการณ์การท่องเที่ยวในพื ้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรีมีผู้มาเยี่ยมเยือนภายในรอบ 10 ปี (พ.ศ. 2552-2561) ตั้งแต่ 
347,197-673,871 คน/ปี (ค่าเฉลี่ย 498,733 คน/ปี) ทำให้มีรายได้จากการท่องเที่ยวและนันทนาการตั้งแต่ 622.23-2,003.30 
ล้านบาท/ปี (ค่าเฉลี่ย 1,253.54 ล้านบาท/ปี) และมีอัตราเพิ่มขึ้นทุกปีตั้งแต่ +4.51% จนถึง +37.12% ต่อปีส่วนพื้นที่ลุ่มน้ำบาง
ปะกงมีผู้มาเยี่ยมเยือนในรอบ 10 ปี (พ.ศ. 2552-2561) ตั้งแต่ 1,923,155-4,482,715 คน/ปี (ค่าเฉลี่ย 3,322,165 คน/ปี) และมี
รายได้จากการท่องเที่ยวและนันทนาการตั้งแต่ 15,287.08-54,936.50 ล้านบาท/ปี (ค่าเฉลี่ย 33,199.68 ล้านบาท/ปี) และมีอัตรา
เพิ่มขึ้นทุกปีตั้งแต่ +0.56% จนถึง +35.23% ต่อปี 
 
2.2.1  แหล่งมร ก ลก 
 
 “มรดกโลก” คือ “มรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติที่มีความโดดเด่นเป็นเลิศในระดับสากล เม่ือได้รับการยอมรับ
ให้เป็นแหล่งมรดกโลกแล้ว ไม่ว่าจะตั้งอยู่ในขอบเขตดินแดนของประเทศใด ถือได้ว่าเป็นมรดกของมวลมนุษยชาติทั้งปวงในโลก” 
โดยพื ้นที ่ล ุ ่มน้ำปราจ ันบุ รี -บางปะกงม ีแหล่งมรดกโลกที่ ได ้ร ับการประกาศขึ ้นทะเบ ียนเป็นมรดกโลกภายใต ้ชื่ อ  
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โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 2-26 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

“ผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่”จากการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 29 เมื่อปี พ.ศ. 2548 ที่เมืองเดอร์บัน 
ประเทศแอฟริกาใต้ ประกอบด้วย 
 1) อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ นับเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 1 ของประเทศไทย มีอาณาเขตครอบคลุม 11 อำเภอ 

ของ 4 จังหวัด คืออำเภอมวกเหล็ก อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี อำเภอปากช่อง อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัด
นครราชสีมา อำเภอนาดี อำเภอกบินทร์บุรี อำเภอประจันตคาม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี และอำเภอ
ปากพลี อำเภอบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ได้รับสมญานามว่าเป็นอุทยานมรดกทางธรรมชาติแห่ง
ประเทศกลุ่มอาเซียน (ASEAN Heritage Park) เป็นป่าผืนใหญ่ตั้งอยู่ในเทือกเขาพนมดงรักรวมเน้ือที่ 1,795.73 
ตร.กม. (1,122,33.80 ไร่) และเป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำลำธารที่สำคัญหลายสาย โดยเฉพาะแม่น้ำปราจีนบุรีและ
แม่น้ำนครนายก แม่น้ำสองสายพบกันที่จังหวัดฉะเชิงเทรา มีสังคมพืชที่อุดมสมบูรณ์ประกอบด้วยป่าดงดิบ
และป่าเบญจพรรณ ทำให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านานาชนิด  

 2) อุทยานแห่งชาติทับลาน นับเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 40 ของประเทศ และเป็นอุทยานแห่งชาติที่มีขนาด
พื้นที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ของประเทศครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 361.61 ตร.กม. (226,007.86 ไร่) 
สภาพภูมิประเทศประกอบด้วยภูเขาใหญ่น้อยสลับซับซ้อนต่อเนื่องกันเป็นบริเวณกว้าง ทำให้มีหุบเขาตาม
ธรรมชาติ เหว และน้ำตก รวมทั้งเป็นต้นกำเนิดของลำน้ำหลายสายไหลมารวมกันเป็นแม่น้ำบางปะกง โดยมี
สังคมพืชเป็นป่าลุ่มต่ำที่มีความอุดมสมบูรณ์มากจำแนกได้เป็น 4 ประเภท ได้แก่ ป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ  
ป่าดิบชื้น และป่าดิบแล้ง นอกจากน้ียังมีป่าลานซ่ึงจัดเป็นประเภทป่าผลัดใบมีสภาพเป็นป่าโปร่ง และเป็นป่า
ลานผืนใหญ่แห่งสุดท้ายของประเทศไทย โดยมีไม้ลาน (Corypha locomtei Becc.) ขึ้นอย่างหนาแน่นทั่ว
พื ้นที ่มีพื ้นที ่ประมาณ 200 ไร่ พบบริเวณที่ราบบนเขาละมั ่งด้านตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัด
ปราจีนบุรี 

 3) อุทยานแห่งชาติปางสีดา มีพื้นที่ครอบคลุมอำเภอตาพระยา อำเภอวัฒนานคร อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 
และอำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ขนาดพื้นที่ประมาณ 741.20 ตร.กม. (463,247.90 ไร่) สภาพภูมิประเทศ
ส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนและเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาพนมดงรักซึ่งทอดยาวมาจากอุทยาน
แห่งชาติเขาใหญ่ โดยมีพื้นที่ป่าประมาณร้อยละ 95 ของพื้นที่ทั้งหมด และมีความหลากชนิดของป่ารวม 5 
ชนิด ได้แก่ ป่าดิบชื้น ป่าดิบแล้ง ป่าดิบเขา ป่าเบญจพรรณ และป่าเต็งรัง ทำให้บริเวณน้ีเป็นแหล่งต้นน้ำลำ
ธารหลายสายซ่ึงเหมาะสมที่จะเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า จึงมีสัตว์ป่าที่มีขนาดใหญ่จนถึงขนาดเล็กและนกไม่
ต่ำกว่า 200 ชนิด อาศัยอยู่กระจัดกระจายทั่วไป สัตว์ป่าที่พบได้แก่ ช้าง กระทิง วัวแดง เสือโคร่ง เก้ง กวางป่า 
กระจง ชะนีมงกุฎ เป็นต้น นอกจากนี้ยังพบเห็นผีเสื้อจำนวนมากและเห็นได้ง่ายจนได้รับการยอมรับว่าเป็น 
“เมืองผีเสื้อแห่งป่าตะวันออก” 

 
2.3 สรุปข้อมูลเปรียบเทียบเ ิงพ้ืนที่ในพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง ามสถานภาพปัจจุบัน 
 
 การวิเคราะห์และเปรียบเทียบข้อมูลพื ้นฐานและสถานการณ์ของพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงตามสถานภาพ
ปัจจุบัน (Baseline Data) เป็นการแสดงเปรียบเทียบในเชิงพื้นที่ 3 ส่วนดังตารางที่ 2.3-1 ได้แก่ พื้นที่ลุ่มน้ำตอนบน พื้นที่ลุ่มน้ำ
ตอนกลาง และพื้นที่ลุ่มน้ำตอนปลาย  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 2 ข้อมูลพ้ืนฐานและสถานการณ์ของพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 2-27 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

ตารางที่ 2.3-1 สรปุข้อมูลเปรียบเทียบเชิงพ้ืนที่ในพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบรุี-บางปะกงตามสถานภาพปจัจุบัน 

รายการ ลุ่มน้ำปราจีนบุรี ลุ่มน้ำบางปะกง 
ลุ่มน้ำปราจีนบุรี ลุ่มน้ำบางปะกง 

พื้นท่ีต้นน้ำ พื้นท่ีกลางน้ำ พื้นท่ีต้นน้ำ พื้นท่ีกลางน้ำ พื้นท่ีปลายน้ำ 

1. พื้นท่ีรับน้ำฝน (ตร.กม.) 9,651.44 10,707.55 4,909.40 4,742.04 2,567.23 4,791.27 3,349.05 

2. ปริมาณน้ำท่า (ล้าน ลบ.ม./ปี) 4,632.88 3,940.17 เฉลี่ย 4,632.88 ล้าน ลบ.ม./ป ี เฉลี่ย 3,940.17 ล้าน ลบ.ม./ป ี

ปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยรายปีต่อหน่วยพื้นท่ีรับน้ำฝน (ลิตร/วินาที/ตร.กม.) 15.19 11.68 15.19 ลิตร/วินาที/ตร.กม. 11.68 ลิตร/วินาที/ตร.กม. 

3. ปริมาณฝน (มม./ปี) 1,515.90 1,370.00 เฉลี่ย 1,515.90 มม./ป ี เฉลี่ย 1,370.00 มม./ป ี

 
  เดือนพฤษภาคม-ตุลาคม 1,332.76 มม. เดือนพฤษภาคม-ตุลาคม 1,243.14 มม. 

 
  เดือนพฤศจิกายน-เมษายน 183.14 มม. เดือนพฤศจิกายน-เมษายน 161.44 มม. 

4. คุณภาพน้ำผิวดิน   ประเภทท่ี 2-3 แม่น้ำปราจีนบุรี ประเภทท่ี 2-3 คลองพระสะทึง ประเภทท่ี 3 แม่น้ำนครนายกถึงคลองท่าด่าน ประเภทท่ี 3 คลองท่าลาด ประเภทท่ี 4 แม่น้ำบางปะกง 
มาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดิน ประเภท 2-3 ประเภท 3-4 ตำบลบางแตน อำเภอบ้านสร้าง ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก อำเภอพนมสารคาม จนถึง ตำบลบางแตน อำเภอบ้านสร้าง 
   จนถึงตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จนถึงตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ ตำบลเนินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก ตำบลปากน้ำ อำเภอบางคล้า จนถึงปากแม่น้ำบางปะกง 

5. พื้นท่ีศักยภาพน้ำบาดาล        

5.1 พื้นท่ีปริมาณน้ำบาดาลท่ีพัฒนาได้ (ตร.กม.)        

พื้นท่ีปริมาณน้ำบาดาลท่ีพัฒนาได้ <2 ลบ.ม./ชม. (ตร.กม.) 5,607.82 4,619.81 3,477.19 2,130.63 1,718.31 2,445.97 455.53 

พื้นท่ีปริมาณน้ำบาดาลท่ีพัฒนาได้ 2-10 ลบ.ม./ชม. (ตร.กม.) 3,606.29 3,042.45 1,212.56 2,393.72 777.36 1,578.34 686.75 

พื้นท่ีปริมาณน้ำบาดาลท่ีพัฒนาได้ 10-20 ลบ.ม./ชม. (ตร.กม.) 278.18 913.43 141.19 136.99 64.17 420.44 428.82 

พื้นท่ีปริมาณน้ำบาดาลท่ีพัฒนาได้ >20 ลบ.ม./ชม. (ตร.กม.) 159.16 2,131.86 78.46 80.70 7.39 346.52 1,777.95 

5.2 ปริมาณน้ำบาดาลท่ีกักเก็บ (ล้าน ลบ.ม./ปี) 6,876.36 83,781.32 3,194.07 3,682.29 4,155.60 12,898.32 66,727.10 

5.3 ปริมาณน้ำบาดาลเพิ่มเติมแต่ละปี (ล้าน ลบ.ม./ปี) 1,745.87 1,552.15 904.55 841.32 434.19 673.09 444.87 

5.4 ปริมาณน้ำบาดาลพัฒนาได้ท้ังหมด (ล้าน ลบ.ม./ปี) 1,308.81 1,164.16 678.14 630.77 325.78 504.78 333.61 

5.5 ปริมาณน้ำบาดาลท่ีสามารถนำมาใช้ได้ (ล้าน ลบ.ม./ปี) 1,183.48 1,087.19 608.95 574.53 275.59 480.52 331.08 

6. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำปัจจุบัน        

6.1 โครงการขนาดใหญ ่ 1 2 1 - 2 -  

ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) 295 644 295 - 644 - - 

พื้นท่ีในเขตชลประทาน (ไร่) 111,300 366,000 111,300 - 366,000 - - 

6.2 โครงการขนาดกลาง 13 14 13 - 11 3 - 

ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) 140 248 140 - 146 102 - 

พื้นท่ีในเขตชลประทาน (ไร่) 38,899 266,790 38,899 - 217,860 48,930 - 

6.3 โครงการขนาดเล็ก        

จำนวนโครงการ (แห่ง) 3,129 2,273 3,129 2,273 

7. ความต้องการใช้น้ำ        

เขตชลประทาน (ล้าน ลบ.ม./ปี) 1,207.00 3,456.00 613.97 593.03 828.61 1,546.44 1,080.95 

เขตเกษตรน้ำฝน (ล้าน ลบ.ม.ปี) 266 806 135.31 130.69 193.25 360.66 252.10 

ภาคอุปโภค-บริโภค (ล้าน ลบ.ม./ปี) 39.92 87.08 20.31 19.61 20.88 38.97 27.24 

ภาคอุตสาหกรรม (ล้าน ลบ.ม./ปี) 122.83 206.13 62.48 60.35 49.42 92.24 64.47 

การรักษานิเวศท้ายน้ำ (ล้าน ลบ.ม./ปี) 1,081.00 57.00 549.87 531.13 13.67 25.51 17.83 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 2 ข้อมูลพ้ืนฐานและสถานการณ์ของพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 2-28 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

ตารางที่ 2.3-1 (ตอ่) สรุปขอ้มูลเปรียบเทียบเชิงพ้ืนที่ในพ้ืนทีลุ่่มน้ำปราจีนบรุี-บางปะกงตามสถานภาพปจัจุบัน 

รายการ ลุ่มน้ำปราจีนบุรี ลุ่มน้ำบางปะกง 
ลุ่มน้ำปราจีนบุรี ลุ่มน้ำบางปะกง 

พื้นท่ีต้นน้ำ พื้นท่ีกลางน้ำ พื้นท่ีต้นน้ำ พื้นท่ีกลางน้ำ พื้นท่ีปลายน้ำ 

8. การใช้ท่ีดินในพื้นท่ีลุ่มน้ำ        

นาข้าว (ไร่) 869,633 1,624,038 307,012 562,620 300,961 789,271 533,807 

พืชไร่ (ไร่) 1,120,265 624,804 249,370 870,894 46,882 486,016 91,906 

ไม้ยืนต้น (ไร่) 1,144,970 1,064,200 369,512 775,458 84,384 865,959 113,857 

ไม้ผล (ไร่) 263,981 172,200 120,831 143,150 42,604 78,893 50,703 

พืชสวน (ไร่) 14,441 25,749 11,160 3,281 7,905 5,333 12,511 

ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์/โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ (ไร่) 27,355 68,616 8,760 18,595 5,387 40,786 22,442 

พืชน้ำ (ไร่) 169 1,434 98 71 47 44 1,342 

สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ไร่) 81,476 708,614 15,638 65,837 37,865 163,525 507,224 

เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม (ไร่) 274 595 191 84 - 201 394 

รวมพื้นท่ีเกษตร (ไร่) 3,522,563 4,290,250 1,082,573 2,439,990 526,035 2,430,029 1,334,186 

ร้อยละของพื้นท่ีลุ่มน้ำ 58.40 64.11 35.28 82.33 32.78 81.15 63.74 

9. ความเหมาะสมของดินต่อการปลูกพืช        

ข้าว สูง+ปานกลาง+เล็กน้อย (ไร่) 707,272 1,496,669 251,559 455,713 290,997 716,716 488,956 

ร้อยละของพื้นท่ีลุ่มน้ำ 11.73 22.36 8.20 15.38 18.14 23.93 23.36 

ข้าวโพด สูง+ปานกลาง+เล็กน้อย (ไร่) 99,895 4,528 22,360 77,535 933 3,297 298 

ร้อยละของพื้นท่ีลุ่มน้ำ 1.66 0.07 0.73 2.62 0.06 0.11 0.01 

มันสำปะหลัง สูง+ปานกลาง+เล็กน้อย (ไร่) 693,870 331,753 176,738 517,132 21,930 247,476 62,347 

ร้อยละของพื้นท่ีลุ่มน้ำ 11.50 4.96 5.76 17.45 1.37 8.26 2.98 

สับปะรด สูง+ปานกลาง+เล็กน้อย (ไร่) 37 41,812 - 37 1,770 38,249 1,794 

ร้อยละของพื้นท่ีลุ่มน้ำ 0.0006 0.62 - 0.00 0.11 1.28 0.09 

อ้อยโรงงาน สูง+ปานกลาง+เล็กน้อย (ไร่) 298,294 210,790 40,944 257,350 6,216 171,068 33,506 

ร้อยละของพื้นท่ีลุ่มน้ำ 4.95 3.15 1.33 8.68 0.39 5.71 1.60 

ยางพารา สูง+ปานกลาง+เล็กน้อย (ไร่) 138,884 358,627 46,085 92,799 20,069 305,340 33,218 

ร้อยละของพื้นท่ีลุ่มน้ำ 2.30 5.36 1.50 3.13 1.25 10.20 1.59 

ปาล์มน้ำมัน สูง+ปานกลาง+เล็กน้อย (ไร่) 3,937 58,392 1,248 2,689 5,013 50,425 2,954 

ร้อยละของพื้นท่ีลุ่มน้ำ 0.07 0.87 0.04 0.09 0.31 1.68 0.14 

ลำไย สูง+ปานกลาง+เล็กน้อย (ไร่) 14,447 660 3,197 11,250 278 356 26 

ร้อยละของพื้นท่ีลุ่มน้ำ 0.24 0.01 0.10 0.38 0.02 0.01 0.001 

ไม้ผลอื่นๆ สูง+ปานกลาง+เล็กน้อย (ไร่) 5,186 1,594 1,598 3,587 86 1,470 38 

ร้อยละของพื้นท่ีลุ่มน้ำ 0.09 0.02 0.05 0.12 0.01 0.05 0.002 

10. ประชากร (คน) 832,469 2,494,039 424,377 408,092 327,939 744,920 1,421,180 

ครัวเรือน 328,371 1,173,190 169,164 159,207 134,333 337,050 701,807 

ประชากรต่อครัวเรือน 2.54 2.13 2.51 2.56 2.44 2.21 2.03 

11. รายได้ประชากรต่อหัว (บาท/คน/ปี) 206,312 292,637 220,209 192,415 205,280 337,914 334,716 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 2 ข้อมูลพ้ืนฐานและสถานการณ์ของพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 2-29 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

ตารางที่ 2.3-1 (ตอ่) สรุปขอ้มูลเปรียบเทียบเชิงพ้ืนที่ในพ้ืนทีลุ่่มน้ำปราจีนบรุี-บางปะกงตามสถานภาพปจัจุบัน 

รายการ ลุ่มน้ำปราจีนบุรี ลุ่มน้ำบางปะกง 
ลุ่มน้ำปราจีนบุรี ลุ่มน้ำบางปะกง 

พื้นท่ีต้นน้ำ พื้นท่ีกลางน้ำ พื้นท่ีต้นน้ำ พื้นท่ีกลางน้ำ พื้นท่ีปลายน้ำ 

12. ประชากรวัยแรงงาน (คน) 832,469 2,494,039 424,377 408,092 327,939 744,920 1,421,180 

ผู้อยู่ในกำลังแรงงาน (15-59 ปี) 590,683 1,777,164 301,119 289,564 233,677 530,804 1,012,683 

ผู้อยู่นอกกำลังแรงงาน (0-14 ปี, > 60 ปี) 241,786 716,874 123,258 118,528 94,261 214,116 408,497 

13. พื้นท่ีเสี่ยงน้ำท่วม        

ตารางกิโลเมตร 1,905.45 4,671.07 907.53 997.91 918.98 1,635.30 2,116.79 

ไร่ 1,190,905 2,919,421 567,208 623,697 574,363 1,022,062 1,322,996 

ร้อยละของพื้นท่ีลุ่มน้ำ 19.74 48.40 18.49 21.04 35.80 34.13 63.21 

14. ความเสียหายท่ีได้รับจากภาวะน้ำท่วม        

ความเสียหายต่อทรัพย์สิน (ครัวเรือน) 1,473 22,042 749 724 6,810 11,181 4,051 

ความเสียหายต่อผลผลิตการเกษตร (ครัวเรือน) 103 - 52 51 - - - 

ความเสียหายต่อธุรกิจ (ครัวเรือน) 314 10,022 160 154 3,096 5,084 1,842 

15. พื้นท่ีเสี่ยงภัยน้ำแล้ง        

ตารางกิโลเมตร 1,945.25 1,600.27 496.86 1,448.39 221.39 994.37 384.51 

ไร่ 1,215,783 1,000,167 310,536 905,246 138,369 621,481 240,317 

ร้อยละของพื้นท่ีลุ่มน้ำ 20.16 14.95 10.12 30.54 8.62 20.75 11.48 

16. สถานการณ์ภัยแล้ง        

การประสบกับภัยแล้งในรอบ 10 ปี (ครัวเรือน) 48,575 38,160 24,709 23,866 11,789 19,358.19 7,013 

17. ป่าสงวนแห่งชาติและป่าไม้        

17.1 พื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ (ตร.กม.) 4,566.25 2,581.73 2,465.55 2,100.70 1,090.11 1,467.13 24.49 

เขตพ้ืนท่ีป่าเพื่อการอนุรักษ์ (Zone C) 1,761.04 895.69 1,707.33 53.70 890.51 5.18 - 

เขตพ้ืนท่ีป่าเพื่อเศรษฐกิจ (Zone E) 2,108.82 1,324.21 628.04 1,480.79 186.65 1,137.55 - 

เขตพ้ืนท่ีป่าท่ีเหมาะสมต่อการเกษตร (Zone A) 690.77 133.87 130.18 560.59 12.94 120.93 - 

17.2 เขตพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ (ไม่ระบุ)/พื้นท่ีกันออก (N) 5.62 227.96 - 5.62 - 203.47 24.49 

พื้นท่ีป่าอนุรักษ์ 2,661.23 1,250.78 2,656.92 4.32 1,250.78 - - 

พื้นท่ีอุทยานแห่งชาติ 2,283.57 614.97 2,278.52 5.05 614.97 - - 
หมายเหตุ: มหาวิทยาลัยมหิดลได้สรุปข้อมูลเปรียบเทียบเชิงพ้ืนที่ในพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุร-ีบางปะกงตามสถานภาพปัจจุบันจากบทที่ 2 การวิเคราะห์สถานการณ์พ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 2 ข้อมูลพ้ืนฐานและสถานการณ์ของพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 2-30 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

2.  การวิเคราะห์สถานการณ์พ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกงในอนาค  20 ปี 
 
2. .1 คำนำ 
 
 การวิเคราะห์สถานการณ์พื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงในสภาพอนาคต 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) เป็นการ
เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานต่างๆ ทั้งในสำนักงานและภาคสนามพร้อมกับจากการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในขั้นตอนปฐมนิเทศโครงการ การประชุมกลุ่มย่อยคร้ังที่ 1 การประชุมสัมมนาคร้ังที่ 1 และการประชุมกลุ่มย่อยคร้ังที่ 2 
เพื่อใช้ในการวิเคราะห์แนวโน้มและคาดการณ์อุปสงค์-อุปทานในอนาคตของพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงได้พิจารณา
ข้อมูลพื้นฐานที่ได้เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ตั้งแต่สภาพอดีตจนถึงปัจจุบันในช่วง 5-10 ปี (พ.ศ. 2551-2560) เป็นปีฐาน 
และคาดการณ์ในอนาคตอีก 20 ปี ข้างหน้า (พ.ศ. 2561-2580) 
 
2. .2 การคา การณ์ ้านประ ากรในอนาค  
 
 ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง ประกอบด้วยพื้นที่ลุ่มน้ำหลัก 2 ลุ่มน้ำ (ลุ่มน้ำปราจีนบุรี และลุ่มน้ำบางปะกง) และ
ลุ่มน้ำสาขาจำนวน 8 ลุ่มน้ำสาขา (ลุ่มน้ำสาขาคลองพระสะทึง ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำปราจีนบุรีตอนล่าง ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำ 
พระปรง ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำหนุมาน ลุ่มน้ำสาขาคลองท่าลาด ลุ่มน้ำสาขาคลองหลวง ลุ่มน้ำสาขาที่ราบแม่น้ำบางปะกง และ
ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำนครนายก) มีพื้นที่ทั้งสิ้น 20,358.99 ตร.กม. พื้นที่ส่วนใหญ่ครอบคลุม 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครนายก 
ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว ชลบุรี และพื้นที่บางส่วนครอบคลุม 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี สมุทรปราการ 
สระบุรี ปทุมธานี บุรีรัมย์ นครราชสีมาและกรุงเทพมหานคร ในปี พ.ศ. 2561 มีประชากรรวมทั้งหมด 3,326,508 คน 
จำนวนครัวเรือน 1,501,560 หลัง คิดเป็นขนาดครัวเรือนเฉลี่ย 2.22 คนต่อหลัง ความหนาแน่นเฉลี่ย 163.39 คน/ตร.กม. 
 
 การคาดการณ์ประชากรภายในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง (รวมประชากรแฝง) กรณีมีโครงการพัฒนา
พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกโดยการใช้ 3 รูปแบบ ได้แก่ แบบเลขคณิต/เชิงเส้นตรง (Linear Model) แบบ
ทวีคูณ/ต่อเนื่อง (Exponential Model) และแบบเรขาคณิต/ดอกเบี้ยทบต้น (Power Model) ได้ข้อสรุปว่า ค่าการ
พยากรณ์แบบทวีคูณ/ต่อเน่ือง (Exponential Model) ให้ใกล้เคียงความจริงมากสุดโดย 20 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2561-2580) 
(รูปที่ 2.4-1 และตารางที่ 2.4-1) มีจำนวนประชากรรวมประชากรแฝงเป็น 3,414,085 คน (พ.ศ. 2562); 3,559,214 คน 
(พ.ศ. 2565); 3,814,936 คน (พ.ศ. 2570); 4,089,030 คน (พ.ศ. 2575); 4,382,818 คน (พ.ศ. 2580) หากพิจารณาแยก
รายลุ่มน้ำสรุปได้ดังน้ี 
 1) ลุ่มน้ำปราจีนบุรี ประกอบด้วย 4 ลุ่มน้ำสาขา ได้แก่ ลุ่มน้ำสาขาคลองพระสะทึง ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำ

ปราจีนบุรีตอนล่าง ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำพระปรง และลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำหนุมาน ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่
ของจังหวัดปราจีนบุรี นครนายก จันทบุรี สระแก้ว และบางส่วนของจังหวัดฉะเชิงเทรา นครราชสีมา 
บุรีรัมย์ สระบุรี ในปี พ.ศ. 2561 มีประชากรรวมทั้งหมด 832,469 คน จำนวนครัวเรือน 328,370 หลัง 
คิดเป็นขนาดครัวเรือนเฉลี่ย 2.54 คนต่อหลัง และความหนาแน่นเฉลี่ย 86.25 คน/ตร.กม. โดยการ
คาดการณ์ประชากรในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี (รวมประชากรแฝง) กรณีมีโครงการพัฒนาพื้นที่ระเบยีง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ได้ข้อสรุปว่าการพยากรณ์แบบเชิงเสน้ตรง (Linear Model) ให้ใกล้เคียง
ความจริงมากสุด โดยช่วง 20 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2561-2580) ดังตารางที่ 2.4-2 มีจำนวนประชากรรวม



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 2 ข้อมูลพ้ืนฐานและสถานการณ์ของพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 2-31 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

ประชากรแฝง 837,094 คน (พ.ศ. 2562); 847,189 คน (พ.ศ. 2565); 864,014 คน (พ.ศ. 2570); 
880,840 คน (พ.ศ. 2575); 897,665 คน (พ.ศ. 2580) 

 2) ลุ่มน้ำบางปะกง ประกอบด้วย 4 ลุ่มน้ำสาขา ได้แก่ ลุ่มน้ำสาขาคลองท่าลาด ลุ่มน้ำสาขาคลองหลวง 
ลุ่มน้ำสาขาที่ราบแม่น้ำบางปะกง และลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำนครนายก ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัด 
ฉะเชิงเทรา ชลบุรี กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ปทุมธานี และบางส่วนของจังหวัดนครนายกและ
ปราจีนบุรี ในปี พ.ศ. 2561 มีประชากรรวมทั้งหมด 2,494,039 คน จำนวนครัวเรือน 1,173,190 หลัง 
คิดเป็นขนาดครัวเรือนเฉลี่ย 2.13 คนต่อหลัง และความหนาแน่นเฉลี่ย 232.92 คน/ตร.กม. โดยการ
คาดการณ์ประชากรในพื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกง (รวมประชากรแฝง) กรณีมีโครงการพัฒนาพื้นที่ระเบยีง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ได้ข้อสรุปว่าการพยากรณ์แบบทวีคูณ/ต่อเน่ือง (Exponential Model) 
ให้ใกล้เคียงความจริงมากสุดโดยช่วง 20 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2561-2580) ดังตารางที่ 2.4-2 มีจำนวน
ประชากรรวมประชากรแฝง 2,582,720 คน (พ.ศ. 2562); 2,722,403 คน (พ.ศ. 2565); 2,972,197 คน 
(พ.ศ. 2570); 3,244,912 คน (พ.ศ. 2575); 3,542,649 คน (พ.ศ. 2580) 

 
รูปที่ 2. -1 การคา การณ์ประ ากรภายในพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง (รวมประ ากรแ ง) 

กรณีมี ครงการพั นาพ้ืนทีร่ะเบียงเ ร ฐกิจพิเ  ภาค ะวันออก 
  

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

4,000,000

4,500,000

5,000,000

2542 2544 2546 2548 2550 2552 2554 2556 2558 2560 2562 2564 2566 2568 2570 2572 2574 2576 2578 2580

จ านวนประ ากร  คน   ั้งแ ่ พ           8 

จ านวนประ ากรในอ ี Linear Model Exponential Model Power Model

Linear Model : Y = 40,912.70X + 2,532,322 ; R² =   8762
Exponential Model : Y = 2,551,029e0.0139X ; R² =   8805
Power Model  : Y = 2,408,929X0.0959 ; R² =   7937



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 2 ข้อมูลพ้ืนฐานและสถานการณ์ของพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 2-32 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

 ารางที่ 2. -1 การคา การณป์ระ ากรภายในพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง (รวมประ ากรแ ง) 
กรณีมี ครงการพั นาพ้ืนทีร่ะเบียงเ ร ฐกิจพิเ  ภาค ะวันออก 

ปี พ.ศ. 
จำนวนประชากรในอดีต Linear Model Exponential Model Power Model 
ประชากร อัตราเพิ่ม ประชากร อัตราเพิ่ม ประชากร อัตราเพิ่ม ประชากร อัตราเพิ่ม 

(คน) (%) (คน) (%) (คน) (%) (คน) (%) 
2542 2,595,096 - 2,573,234 - 2,586,675 - 2,408,929 - 
2546 2,855,637 5.57 2,736,885 1.52 2,734,314 1.40 2,811,009 2.16 
2551 2,865,044 -0.20 2,941,449 1.41 2,930,768 1.40 3,004,237 1.02 
2556 3,262,867 4.78 3,146,012 1.32 3,141,337 1.40 3,123,368 0.66 
2557 3,320,335 1.76 3,186,925 1.30 3,185,233 1.40 3,142,761 0.62 
2558 3,271,508 -1.47 3,227,837 1.28 3,229,742 1.40 3,161,088 0.58 
2559 3,362,046 2.77 3,268,750 1.27 3,274,873 1.40 3,178,465 0.55 
2560 3,059,764 -8.99 3,309,663 1.25 3,320,634 1.40 3,194,990 0.52 
2561 3,326,508 8.72 3,350,576 1.24 3,367,035 1.40 3,210,746 0.49 
2562   3,391,488 1.22 3,414,085 1.40 3,225,806 0.47 
2565   3,514,226 1.18 3,559,214 1.40 3,267,385 0.41 
2570   3,718,790 1.11 3,814,936 1.40 3,327,230 0.33 
2575   3,923,353 1.05 4,089,030 1.40 3,378,379 0.29 
2580   4,127,917 1.00 4,382,818 1.40 3,423,129 0.25 
R2 (%)   87.62  88.05  79.37  

หมายเหตุ: มหาวิทยาลัยมหิดลได้พยากรณ์ประชากรภายในพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง (รวมประชากรแฝง) โดยใช้ข้อมูลประชากรรายตำบลจาก 
 สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง พ.ศ. 2542-2561 

 ารางที่ 2. -2 การคา การณป์ระ ากรในอนาค  2  ปี (พ. . 2  1-2   ) ภายในพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 
(รวมประ ากรแ ง) กรณีมี ครงการพั นาพ้ืนที่ระเบียงเ ร ฐกิจพิเ  ภาค ะวันออก 

ปี พ.ศ. 
ลุ่มน้ำปราจีนบุรี อัตราเพิ่ม ลุ่มน้ำบางปะกง อัตราเพิ่ม ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง อัตราเพิ่ม 

(คน)1/ (%) (คน)2/ (%) (คน)2/ (%) 
2562 837,094 0.40 2,582,720 1.77 3,414,085 1.40 
2565 847,189 0.40 2,722,403 1.77 3,559,214 1.40 
2570 864,014 0.39 2,972,197 1.77 3,814,936 1.40 
2575 880,840 0.38 3,244,912 1.77 4,089,030 1.40 
2580 897,665 0.38 3,542,649 1.77 4,382,818 1.40 
R2 (%) 48.91  89.60  88.05  

หมายเหตุ: มหาวิทยาลัยมหิดลได้พยากรณ์ประชากรภายในพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง (รวมประชากรแฝง) โดยใช้ข้อมูลประชากรรายตำบลจาก 
 สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง พ.ศ. 2542-2561 
 1/ การคาดการณ์ประชากรโดยใช้การพยากรณ์แบบเชิงเส้นตรง (Linear Model) 
 2/ การคาดการณ์ประชากรโดยใช้การพยากรณ์แบบทวีคูณ/ต่อเนื่อง (Exponential Model) 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 2 ข้อมูลพ้ืนฐานและสถานการณ์ของพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 2-33 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

2. .3 การคา การณ์จำนวนอุ สาหกรรมในอนาค  
 
 การคาดการณ์จำนวนอุตสาหกรรมในอนาคตในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี -บางปะกงพิจารณาจากจำนวนโรงงาน
อุตสาหกรรมที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานในปี พ.ศ. 2561 ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2562) จำนวน 
4,743 แห่ง เงินลงทุนรวม 699,057 ล้านบาท หรือคิดเป็น 147.39 ล้านบาท/แห่ง จำนวนแรงม้าในภาคอุตสาหกรรมรวม 
42,888,861 แรงม้า หรือคิดเป็น 9042.56 แรงม้า/แห่ง และจำนวนคนงานในภาคอุตสาหกรรม 268,394 คน หรือคิดเป็น 
56.59 คน/แห่ง หากจำแนกตามหมวดอุตสาหกรรม 21 หมวดดังตารางที่ 2.4-3 โดย 5 ลำดับแรก ได้แก่ หมวดการผลิต
อ่ืนๆ (Other Manufacturing Industry) นอกเหนือจากหมวดอุตสาหกรรมสำคัญ 21 หมวดมีสัดส่วนมากสุดหรือคิดเป็น
ร้อยละ 28.48 รองลงมาเป็นหมวดผลิตภัณฑ์จากพืช (Basic Agro-Industry) หรือคิดเป็นร้อยละ 11.17 หมวดผลิตภัณฑ์
โลหะ (Fabricated Products) หรือคิดเป็นร้อยละ 8.62 และหมวดยานพาหนะและอุปกรณ์รวมทั้งการซ่อมยานพาหนะ
และอุปกรณ์ (Transport Equipment) หรือคิดเป็นร้อยละ 7.70 ฯลฯ 
 
 การคาดการณ์จำนวนโรงงานอุตสาหกรรมใน 20 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2561-2580) ดังตารางที่ 2.4-4 จะมีจำนวน
โรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานเป็น 4,860 แห่ง (พ.ศ. 2562); 5,488 แห่ง (พ.ศ. 2565); 
6,197 แห่ง (พ.ศ. 2570); 6,997 แห่ง (พ.ศ. 2575); 7,901 แห่ง (พ.ศ. 2580) ส่วนจำนวนนิคม/ชุมชน/เขตประกอบการ/
สวนอุตสาหกรรมทั้งในสภาพปัจจุบันและการพัฒนาในอนาคตในพื้นที่เขตส่งเสริมอุตสาหกรรม/เขตนวัตกรรม/เขตส่งเสริม
เศรษฐกิจพิเศษที่อยู่ในแผนการร่วมดำเนินงานในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ดังแสดงในตารางที่ 2.4-5
หากพิจารณาการคาดการณ์จำนวนอุตสาหกรรมในอนาคตแยกรายลุ่มน้ำสรุปได้ดังน้ี 
 1) ลุ่มน้ำปราจีนบุรี มีโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานในปี พ.ศ. 2561 ของ

กรมโรงงานอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2562) จำนวน 1,484 แห่ง เงินลงทุนรวม 309,798 ล้านบาท จำนวน
แรงม้าในอุตสาหกรรมรวม 14,775,541 แรงม้า และจำนวนคนงานในภาคอุตสาหกรรม 91,520 คน 
จำแนกตามหมวดอุตสาหกรรมสำคัญ 21 หมวดดังแสดงในตารางที่ 2.4-3 โดย 5 ลำดับแรก ได้แก่ 
หมวดผลิตภัณฑ์จากพืช (Basic Agro-Industry) มีสัดส่วนมากสุดหรือคิดเป็นร้อยละ 20.82 รองลงมา
เป็นหมวดการผลิตอื่นๆ (Other Manufacturing Industry) นอกเหนือจากหมวดอุตสาหกรรมสำคัญ 
21 หมวดหรือหรือคิดเป็นร้อยละ 20.62 หมวดยานพาหนะและอุปกรณ์รวมทั้งการซ่อมยานพาหนะและ
อุปกรณ์ (Transport Equipment) หรือคิดเป็นร้อยละ 7.14 หมวดอุตสาหกรรมอาหาร (Food) และ
กิจการที่เก่ียวข้องหรือคิดเป็นร้อยละ 6.81 ฯลฯ และการคาดการณ์จำนวนโรงงานอุตสาหกรรมในช่วง 
20 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2561-2580) ดังตารางที่ 2.4-6 จะมีจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโรงงานเป็น 1,521 แห่ง คิดเป็นจำนวนเงินลงทุน 317,418 ล้านบาท (พ.ศ. 2562); 
1,717 แห่ง คิดเป็นจำนวนเงินลงทุน 358,429 ล้านบาท (พ.ศ. 2565); 1,939 แห่ง คิดเป็นจำนวนเงิน
ลงทุน 404,739 ล้านบาท (พ.ศ. 2570); 2,189 แห่ง คิดเป็นจำนวนเงินลงทุน 457,032 ล้านบาท  
(พ.ศ. 2575); 2,472 แห่ง คิดเป็นจำนวนเงินลงทุน 516,082 ล้านบาท (พ.ศ. 2580) 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 2 ข้อมูลพ้ืนฐานและสถานการณ์ของพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 2-34 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

ตารางที่ 2.4-3 จำนวนโรงงาน เงินทุน แรงม้าและจำนวนแรงงานในลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงตามหมวดของอตุสาหกรรมสำคัญ 21 หมวด (พ.ศ. 2561) 

หมวดของอุตสาหกรรม 
พื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง พื้นที่ลุ่มปราจีนบุรี พื้นที่ลุ่มบางปะกง 

โรงงาน เงินทุน 
แรงม้า 

แรงงาน โรงงาน เงินทุน 
แรงม้า 

แรงงาน โรงงาน เงินทุน 
แรงม้า 

แรงงาน 
(แหง่) (ล้านบาท) (คน) (แหง่) (ล้านบาท) (คน) (แหง่) (ล้านบาท) (คน) 

1. ผลิตภัณฑ์จากพืช (Basic Agro-Industry) 530 20,465 492,918 6,960 309 6,173 200,737 3,317 221 14,292 292,181 3,643 
2. อุตสาหกรรมอาหาร (Food) และกิจการที่เก่ียวข้อง 307 25,904 827,597 13,642 101 7,494 557,119 3,966 206 18,410 270,478 9,676 
3. เคร่ืองดื่ม (Beverage) 38 12,810 292,020 3,850 19 6,101 156,112 1,848 19 6,709 135,908 2,002 
4. สิ่งทอ (Textile) 76 8,989 193,503 8,112 30 4,130 115,144 3,943 46 4,859 78,359 4,169 
5. อุตสาหกรรมเคร่ืองแต่งกาย ยกเว้นรองเท้า (Wearing Apparel) 36 2,296 16,101 10,114 21 1,945 12,934 8,867 15 351 3,167 1,247 
6. ผลิตหนังสัตว์และผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์ (Leather Products & Footwear) 29 2,989 24,556 3,463 16 1,376 19,428 2,083 13 1,613 5,128 1,380 
7. แปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ (Wood & Wood Products) 214 10,366 224,003 5,646 73 6,268 163,604 1,867 141 4,098 60,399 3,779 
8. เคร่ืองเรือน/เคร่ืองตบแต่งในอาคารจากไม้ แก้ว ยางหรือโลหะอ่ืนๆ (Furniture & Fixture) 96 2,747 47,989 8,000 50 634 17,668 2,807 46 2,113 30,321 5,193 
9. ผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ (Paper & Paper Products) 75 38,503 666,954 7,384 29 29,402 551,280 3,033 46 9,101 115,674 4,351 
10. การพิมพ์ การเย็บเล่ม ทำปกหรือทำแม่พิมพ์ (Printing, Publishing, Allied Products) 66 7,129 55,044 4,679 9 607 6,249 395 57 6,522 48,795 4,284 
11. เคมีภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์เคมี (Chemical & Chemical Products) 145 7,775 109,570 4,215 44 2,173 49,283 1,036 101 5,602 60,287 3,179 
12. ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม (Petroleum Products) 27 791 24,794 436 7 122 9,502 64 20 669 15,292 372 
13. ยางและผลิตภัณฑ์ยาง (Rubber Products) 34 4,504 128,465 4,893 14 1,913 84,430 2,553 20 2,591 44,035 2,340 
14. ผลิตภัณฑ์พลาสติก (Plastic Products) 284 36,021 384,944 20,438 71 8,567 92,575 4,287 213 27,454 292,369 16,151 
15. ผลิตภัณฑ์อโลหะ (Non-metallic Products) หรือเก่ียวกับการก่อสร้าง 222 19,402 211,462 5,092 81 6,702 46,334 1,369 141 12,700 165,128 3,723 
16. ผลิตโลหะขั้นพื้นฐาน (Basic Metal Products) 93 15,132 513,266 5,665 23 5,363 168,548 1,595 70 9,769 344,718 4,070 
17. ผลิตภัณฑ์โลหะ (Fabricated Products) 409 27,922 384,677 24,909 79 3,979 65,431 5,428 330 23,943 319,246 19,481 
18. ผลิตเคร่ืองจักร และเคร่ืองกล (Machinery) 159 122,040 210,686 19,226 42 113,670 136,367 14,106 117 8,370 74,319 5,120 
19. เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์เก่ียวกับไฟฟ้า (Electrical Machinery and Supplies) 187 60,135 19,254,588 43,186 54 19,609 9,454,659 12,383 133 40,526 9,799,929 30,803 
20. ยานพาหนะและอุปกรณ์รวมทั้งการซ่อมยานพาหนะและอุปกรณ์ (Transport Equipment) 365 129,206 765,931 34,890 106 34,278 189,010 11,264 259 94,928 576,921 23,626 
21. การผลิตอ่ืนๆ (Other Manufacturing Industry) 1,351 143,930 18,059,795 33,594 306 49,291 2,679,128 5,309 1,045 94,639 15,380,667 28,285 

รวมทั้งหมด 4,743 699,056 42,888,863 268,394 1,484 309,797 14,775,542 91,520 3,259 389,259 28,113,321 176,874 
ที่มา: กรมโรงงานอุตสาหกรรม, พ.ศ. 2562 
  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 2 ข้อมูลพ้ืนฐานและสถานการณ์ของพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 2-35 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

ตารางที่ 2.4-4 การคาดการณจ์ำนวนโรงงาน เงินทุน แรงม้าและจำนวนแรงงานในลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางประกงตามหมวดของอุตสาหกรรมสำคัญ 21 หมวดในรอบ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2570 พ.ศ. 2575 พ.ศ. 2580 

หมวดของอุตสาหกรรม โรงงาน เงินทุน 
แรงม้า 

แรงงาน โรงงาน เงินทุน 
แรงม้า 

แรงงาน โรงงาน เงินทุน 
แรงม้า 

แรงงาน โรงงาน เงินทุน 
แรงม้า 

แรงงาน โรงงาน เงินทุน 
แรงม้า 

แรงงาน 

 (แห่ง) (ล้านบาท) (คน) (แห่ง) (ล้านบาท) (คน) (แห่ง) (ล้านบาท) (คน) (แห่ง) (ล้านบาท) (คน) (แห่ง) (ล้านบาท) (คน) 

1. ผลิตภัณฑ์จากพืช (Basic Agro-Industry) 543 20,968 505,044 7,131 613 23,678 570,297 8,053 692 26,737 643,980 9,093 782 30,191 727,184 10,268 883 34,092 821,138 11,594 

2. อุตสาหกรรมอาหาร (Food) และกิจการที่เก่ียวข้อง 315 26,541 847,956 13,978 355 29,970 957,514 15,784 401 33,843 1,081,227 17,823 453 38,215 1,220,924 20,126 511 43,153 1,378,670 22,726 

3. เครื่องดื่ม (Beverage) 39 13,125 299,204 3,945 44 14,821 337,862 4,454 50 16,736 381,514 5,030 56 18,898 430,806 5,680 63 21,340 486,468 6,414 

4. สิ่งทอ (Textile) 78 9,210 198,263 8,312 88 10,400 223,879 9,385 99 11,744 252,805 10,598 112 13,261 285,468 11,967 127 14,975 322,351 13,514 

5. อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย ยกเว้นรองเท้า (Wearing Apparel) 37 2,352 16,497 10,363 42 2,656 18,629 11,702 47 3,000 21,035 13,214 53 3,387 23,753 14,921 60 3,825 26,822 16,849 

6. ผลิตหนังสัตว์และผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์ (Leather Products & 
Footwear) 

30 3,063 25,160 3,548 34 3,458 28,411 4,007 38 3,905 32,082 4,524 43 4,410 36,227 5,109 48 4,979 40,907 5,769 

7. แปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ (Wood & Wood Products) 219 10,621 229,513 5,785 248 11,993 259,167 6,532 280 13,543 292,652 7,376 316 15,293 330,463 8,329 356 17,268 373,160 9,406 

8. เครื่องเรือน/เครื่องตบแต่งในอาคารจากไม้ แก้ว ยางหรือโลหะ
อ่ืนๆ (Furniture & Fixture) 

98 2,815 49,170 8,197 111 3,178 55,522 9,256 125 3,589 62,696 10,452 142 4,053 70,796 11,802 160 4,576 79,943 13,327 

9. ผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ (Paper & Paper Products) 77 39,450 683,361 7,566 87 44,547 771,653 8,543 98 50,303 871,352 9,647 111 56,802 983,933 10,893 125 64,141 1,111,059 12,301 

10. การพิมพ์ การเย็บเล่ม ทำปกหรือทำแม่พิมพ์ (Printing, Publish-
ing, Allied Products) 

68 7,304 56,398 4,794 76 8,248 63,685 5,414 86 9,314 71,913 6,113 97 10,517 81,204 6,903 110 11,876 91,696 7,795 

11. เคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี (Chemical & Chemical Products) 149 7,966 112,265 4,319 168 8,996 126,770 4,877 189 10,158 143,149 5,507 214 11,470 161,645 6,218 242 12,952 182,529 7,022 

12. ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม (Petroleum Products) 28 810 25,404 447 31 915 28,686 504 35 1,033 32,392 570 40 1,167 36,578 643 45 1,318 41,304 726 

13. ยางและผลิตภัณฑ์ยาง (Rubber Products) 35 4,615 131,625 5,013 39 5,211 148,632 5,661 44 5,884 167,835 6,393 50 6,645 189,520 7,218 57 7,503 214,006 8,151 

14. ผลิตภัณฑ์พลาสติก (Plastic Products) 291 36,907 394,414 20,941 329 41,676 445,373 23,646 371 47,060 502,916 26,702 419 53,140 567,894 30,151 473 60,006 641,267 34,047 

15. ผลิตภัณฑ์อโลหะ (Non-metallic Products) หรือเกี่ยวกับการ
ก่อสร้าง 

227 19,879 216,664 5,217 257 22,448 244,657 5,891 290 25,348 276,268 6,653 328 28,623 311,962 7,512 370 32,321 352,268 8,483 

16. ผลิตโลหะขั้นพ้ืนฐาน (Basic Metal Products) 95 15,504 525,892 5,804 108 17,507 593,839 6,554 122 19,769 670,564 7,401 137 22,324 757,203 8,357 155 25,208 855,035 9,437 

17. ผลิตภัณฑ์โลหะ (Fabricated Products) 419 28,609 394,140 25,522 473 32,305 445,064 28,819 534 36,479 502,567 32,543 603 41,192 567,500 36,747 681 46,514 640,822 41,495 

18. ผลิตเครื่องจักร และเครื่องกล (Machinery) 163 125,042 215,869 19,699 184 141,198 243,760 22,244 208 159,441 275,254 25,118 235 180,041 310,817 28,363 265 203,303 350,976 32,028 

19. เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์เก่ียวกับไฟฟ้า (Electrical Machinery 
and Supplies) 

192 61,614 19,728,251 44,248 216 69,575 22,277,186 49,965 244 78,564 25,155,450 56,421 276 88,715 28,405,593 63,711 312 100,177 32,075,661 71,942 

20. ยานพาหนะและอุปกรณ์รวมทั้งการซ่อมยานพาหนะและอปุกรณ์ 
(Transport Equipment) 

374 132,384 784,773 35,748 422 149,489 886,167 40,367 477 168,803 1,000,662 45,583 538 190,613 1,129,950 51,472 608 215,241 1,275,942 58,122 

21. การผลิตอ่ืนๆ (Other Manufacturing Industry) 1,384 147,471 18,504,066 34,420 1,563 166,524 20,894,834 38,868 1,765 188,040 23,594,495 43,889 1,993 212,335 26,642,958 49,560 2,251 239,769 30,085,290 55,963 

รวมทั้งหมด 4,860 716,253 43,943,929 274,996 5,488 808,794 49,621,586 310,527 6,197 913,292 56,032,810 350,647 6,997 1,031,292 63,272,378 395,952 7,901 1,164,537 71,447,315 447,110 

หมายเหตุ: มหาวิทยาลัยมหิดลได้คาดการณ์จำนวนอุตสาหกรรมจากสถิติการจดทะเบียนโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ลุ่มน้ำในรอบ 13 ปี (พ.ศ. 2549-2561) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2549-2561) จะมีอัตราเพ่ิมเป็น +0.98% ถึง +3.24% หรือคิดเป็นค่าเฉลี่ย +2.46%/ปี 
ที่มา: กรมโรงงานอุตสาหกรรม, พ.ศ. 2562 
  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 2 ข้อมูลพ้ืนฐานและสถานการณ์ของพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 2-36 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

ตารางที่ 2.4-5 นิคม/ชุมชน/เขตประกอบการ/สวนอตุสาหกรรมทั้งในปจัจุบันและการพัฒนาในอนาคตในพ้ืนที่เขตส่งเสริมอุตสาหกรรม/เขตนวตักรรม/เขตส่งเสริมเศรษฐกจิพิเศษที่อยูใ่นแผนการร่วมดำเนินงานในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 

รายชื่อนิคมอุตสาหกรรม 
ตำแหน่งที่ตั้งนิคม/เขตประกอบการ/เขตชุมชน/สวนอุตสาหกรรม พื้นที่ตาม พื้นที่สำหรับขาย/ให้เช่า (ไร่) พื้นที่คงเหลือสำหรับขาย/ให้เช่า (ไร่) 

ตำบล อำเภอ จังหวัด ผังแม่บท (ไร่) GIZ I-FZ CM รวม GIZ I-FZ CM รวม 

1. นิคมอุตสาหกรรม TFD หนองจอก/ท่าสะอ้าน บางปะกง ฉะเชิงเทรา 302 156 75 - 231 - 15 1 16 
2. นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางวัว/บางสมัคร/พิมพา บางปะกง ฉะเชิงเทรา 3,508 2,659 - 6 2,665 - - 6 6 

3. นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร (โครงการ 2) บางผึ้ง/เกาะลอย/บางนาง/บางหัก บางปะกง/พานทอง ฉะเชิงเทรา/ชลบุรี 8,227 5,351 - 727 6,078 5,351 - 727 6,078 

4. นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ หัวสำโรง/แปลงยาว แปลงยาว ฉะเชิงเทรา 5,154 3,358 434 150 3,942 359 126 124 609 
5. นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค กบินทร์ ลาดตะเคียน กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 1,075 710 - - 710 489 - - 489 

6. นิคมอุตสาหกรรมบ้านบึง หนองอิรุณ บ้านบึง ชลบุรี 1,941 1,281 - 96 1,377 1,281 - 96 1,377 

7. นิคมอุตสาหกรรมยามาโตะอินดัสทรีส์ หนองใหญ่ หนองใหญ่ ชลบุรี 700 - - - - - - - 525 

8. นิคมอุตสาหกรรมแหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด แห่งที่ 3 หนองเสือช้าง หนองใหญ่ ชลบุรี 2,202 - - - - - - - - 
9. นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร บ้านเก่า/หนองกะขะ/คลองตำหรุ/ดอนหัวฬ่อ พานทอง/เมืองชลบุรี ชลบุรี 17,318 11,300 - 1,558 12,858 181 - 580 761 

10. นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง หนองขาม ศรีราชา ชลบุรี 1,346 1,042 - 23 1,064 - - 15 15 

11. นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) หนองขาม ศรีราชา ชลบุรี 1,028 766 - 12 778 14 - 5 19 
12. นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ 3) บ่อวิน/บึง ศรีราชา ชลบุรี 1,561 1,008 - 133 1,141 229 - 23 252 

13. นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ 4) บึง ศรีราชา ชลบุรี 654 - - - - - - - - 

14. นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี บ่อวิน ศรีราชา ชลบุรี 3,483 2,185 466 72 2,724 87 206 61 354 

15. นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง1/ ทุ่งสุขลา ศรีราชา ชลบุรี 3,556 1,824 979 - 2,803 - - - - 
16. นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ 5) เขาคันทรง ศรีราชา ชลบุรี 1,473 1,078 - 28 1,106 955 - 28 983 

17. นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี (โครงการ 2) เขาคันทรง ศรีราชา ชลบุรี 632 420 - 14 434 204 - 9 213 

18. นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) บ่อวิน/ตาสิทธ์ิ/ปลวกแดง ศรีราชา/ปลวกแดง ชลบุรี/ระยอง 9,688 7,089 - 144 7,234 308 - 123 431 

19. นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด ตาสิทธ์ิ/เขาคันทรง ปลวกแดง/ศรีราชา ระยอง/ชลบุรี 8,003 5,985 - 68 6,054 - - 237 237 
20. นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด แห่งที่ 2 เขาคันทรง/คลองก่ิว ศรีราชา/บ้านบึง ชลบุรี/ระยอง 3,502 2,506 - 24 2,530 1,534 - 9 1,542 

รวมนิคมอุตสาหกรรม    75,353 48,718 1,954 3,055 53,729 10,992 347 2,044 13,907 

1. ชุมชนอุตสาหกรรม-บจก.วินโคสท์ อินดัสเทรียล พาร์ค ท่าข้าม บางปะกง ฉะเชิงเทรา 65 - - - - - - - - 
2. ชุมชนอุตสาหกรรมพานทอง มาบโป่ง พานทอง ชลบุรี 763 - - - - - - - - 

รวมเขตชุมชนอุตสาหกรรมฯ    828 - - - - - - - - 

1. เขตประกอบการอุตสาหกรรมซันโยฉะเชิงเทรา คลองอุดมชลจร เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 233 - - - - - - - - 

2. เขตประกอบการอุตสาหกรรมอัลฟา เทคโนโพลิส วังตะเคียน เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 1,329 - - - - - - - - 
3. เขตประกอบการอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี หนองก่ี กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 2,563 - - - - - - - - 

4. เขตประกอบการอุตสาหกรรมปราจีนอินดัสเตรียลปาร์ค ประจันตคาม ประจันตคาม ปราจีนบุรี 1,436 - - - - - - - - 

5. เขตประกอบการอุตสาหกรรมสินรตันสตีล คลองตำหรุ เมืองชลบุรี ชลบุรี 330 - - - - - - - - 

6. เขตประกอบการอุตสาหกรรมสวนหนองบอน พานทอง พานทอง ชลบุรี 765 - - - - - - - - 
รวมเขตประกอบการอุตสาหกรรมตาม ม.30 แห่ง พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535    6,656 - - - - - - - - 

1. เมืองอุตสาหกรรมทองโกรว์ คลองตำหรุ เมืองชลบุรี ชลบุรี 386 - - - - - - - - 

2. สวนอุตสาหกรรมกลุ่มวนชัย หนองอิรุณ บ้านบึง ชลบุรี 216 - - - - - - - - 
3. สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ศรีราชา หนองขาม ศรีราชา ชลบุรี 1,483 - - - - - - - - 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 2 ข้อมูลพ้ืนฐานและสถานการณ์ของพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 2-37 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

ตารางที่ 2.4-5 (ตอ่) นิคม/ชุมชน/เขตประกอบการ/สวนอตุสาหกรรมทั้งในปจัจบุันและการพัฒนาในอนาคตในพ้ืนที่เขตสง่เสริมอตุสาหกรรม/เขตนวตักรรม/เขตส่งเสริมเศรษฐกจิพิเศษที่อยู่ในแผนการร่วมดำเนินงานในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 

นิคม/ชุมชน/เขตประกอบการ/สวนอุตสาหกรรม 
ตำแหน่งที่ต้ังนิคม/เขตประกอบการ/เขตชุมชน/สวนอุตสาหกรรม พื้นท่ีตาม พื้นท่ีสำหรับขาย/ให้เช่า (ไร่) พื้นท่ีคงเหลือสำหรับขาย/ให้เช่า (ไร่) 

ตำบล อำเภอ จังหวัด ผังแม่บท (ไร่) GIZ I-FZ CM รวม GIZ I-FZ CM รวม 

4. สวนอุตสาหกรรมโรจนะชลบุรี (บ่อวิน 1) บ่อวิน ศรีราชา ชลบุรี 1,000 - - - - - - - - 

5. สวนอุตสาหกรรมโรจนะชลบุรี (บ่อวิน 2)2/ บ่อวิน ศรีราชา ชลบุรี 1,082         
6. สวนอุตสาหกรรมโรจนะปราจีนบุรี2/ หัวหว้า ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 6,000         

รวมสวนอุตสาหกรรม    11,541 - - - - - - - - 
1. ขยายนิคมอุตสาหกรรม TFD 3 ท่าสะอ้าน บางปะกง ฉะเชิงเทรา 5,000 - - - - - - - - 

2. นิคมอุตสาหกรรม TFD 2 ท่าสะอ้าน/บางวัว บางปะกง ฉะเชิงเทรา 841 - - - - - - - - 

3. นิคมอุตสาหกรรมใหม่ Bluetech ยานยนต์ไฟฟ้า เขาดิน บางปะกง ฉะเชิงเทรา 2,500 - - - - - - - - 

4. กลุ่มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์บางปะกง บางสมัคร บางปะกง ฉะเชิงเทรา 232 - - - - - - - - 

5. กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์อนาคต (Toyota บ้านโพธ์ิ) ลาดขวาง บ้านโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา 1,640 - - - - - - - - 

6. นิคมอุตสาหกรรมใหม่และโรงไฟฟ้าชีวภาพ บจก.อิมเพรส เอทานอล เขาหินซ้อน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 2,500 - - - - - - - - 

7. นิคมอุตสาหกรรมใหม่น้ำตาลราชบุรี คลองตำหรุ/ท่าข้าม เมืองชลบุรี/บางปะกง ชลบุรี/ฉะเชิงเทรา 1,028 - - - - - - - - 

8. นิคมอุตสาหกรรมใหม่อีอีซี เอ็นอาร์ คลองตำหรุ เมืองชลบุรี ชลบุรี 990 - - - - - - - - 

9. ขยายนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร คลองตำหรุ เมืองชลบุรี ชลบุรี 990 - - - - - - - - 

10. ขยายนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ แหลมฉบัง ตะเคียนเตี้ย บางละมุง ชลบุรี 100 - - - - - - - - 

11. นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ แหลมฉบัง ตะเคียนเตี้ย บางละมุง ชลบุรี 6,878 - - - - - - - - 

12. นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ หนองใหญ่ หนองใหญ่ หนองใหญ ่ ชลบุรี 2,333 - - - - - - - - 

13. นิคมอุตสาหกรรมใหม่องค์การเภสัชกรรม หนองใหญ่ หนองใหญ ่ ชลบุรี 1,500 - - - - - - - - 

14. นิคมอุตสาหกรรมใหม่ TCC หนองเสือช้าง หนองเสือช้าง หนองใหญ ่ ชลบุรี 2,200 - - - - - - - - 

15. นิคมอุตสาหกรรมใหม่เหมราชพัฒนาท่ีดิน หนองเสือช้าง หนองใหญ ่ ชลบุรี 420 - - - - - - - - 

16. นิคมอุตสาหกรรมใหม่โกไทยฟู้ดส์ หนองเสือช้าง หนองใหญ ่ ชลบุรี 1,320 - - - - - - - - 

17. นิคมอุตสาหกรรมใหม่โรจนะ-ยานยนต์อิเล็กทรอนิกส์ หนองอิรุณ/หนองไผ่แก้ว/ห้างสูง/หนองใหญ่ บ้านบึง/หนองใหญ่ ชลบุรี 2,300 - - - - - - - - 

18. นิคมอุตสาหกรรมใหม่เอเซียคลีน (ชัยโย) หนองอิรุณ/ห้างสูง บ้านบึง/หนองใหญ ่ ชลบุรี 1,300 - - - - - - - - 

19. นิคมอุตสาหกรรมใหม่อีสเทิร์น เว็ลธ์ เขาคันทรง ศรีราชา ชลบุรี 1,500 - - - - - - - - 

นิคมอุตสาหกรรมเป้าหมาย2/    43,116         

1. EECi-ศรีราชา (อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ) ทุ่งสุขลา ศรีราชา ชลบุรี 120 - - - - - - - - 

2. เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Park Thailand; EECd) ทุ่งสุขลา ศรีราชา ชลบุรี 709 - - - - - - - - 

3. เขตนวัตกรรมการแพทย์ครบวงจรธรรมศาสตร์ (พัทยา) หรือ EECmd โป่ง บางละมุง ชลบุรี 566 - - - - - - - - 

เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษสำหรับกิจกรรมพิเศษ (เขตส่งเสริม EEC)2/    1,395 - - - - - - - - 

รวมท้ังหมด    138,889 48,718 1,954 3,055 53,729 10,992 347 2,044 13,907 
หมายเหตุ: GIZ หมายถึง เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 
 I-FZ หมายถึง เขตประกอบการเสรี 
 CM หมายถึง เขตที่พักอาศัยและพาณิชยกรรม 
 1/ เป็นนิคมอุตสาหกรรมที่การนิคมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ดำเนินการเอง 
 2/ เป็นนิคมอุตสาหกรรม/สวนอุตสาหกรรม/เขตส่งเสริม EEC ตามแผนงานในอนาคต 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 2 ข้อมูลพ้ืนฐานและสถานการณ์ของพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 2-38 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

ตารางที่ 2.4-6 การคาดการณจ์ำนวนโรงงาน เงินทุน แรงม้าและจำนวนแรงงานในลุ่มน้ำปราจีนบุรีตามหมวดของอุตสาหกรรมสำคัญ 21 หมวดในรอบ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2570 พ.ศ. 2575 พ.ศ. 2580 

หมวดของอุตสาหกรรม โรงงาน เงินทุน 
แรงม้า 

แรงงาน โรงงาน เงินทุน 
แรงม้า 

แรงงาน โรงงาน เงินทุน 
แรงม้า 

แรงงาน โรงงาน เงินทุน 
แรงม้า 

แรงงาน โรงงาน เงินทุน 
แรงม้า 

แรงงาน 

 (แห่ง) (ล้านบาท) (คน) (แห่ง) (ล้านบาท) (คน) (แห่ง) (ล้านบาท) (คน) (แห่ง) (ล้านบาท) (คน) (แห่ง) (ล้านบาท) (คน) 

1. ผลิตภัณฑ์จากพืช (Basic Agro-Industry) 317 6,325 205,675 3,399 358 7,142 232,249 3,838 404 8,065 262,256 4,334 456 9,107 296,140 4,893 515 10,283 334,402 5,526 

2. อุตสาหกรรมอาหาร (Food) และกิจการที่เก่ียวข้อง 103 7,678 570,824 4,064 117 8,670 644,576 4,589 132 9,791 727,857 5,181 149 11,056 821,897 5,851 168 12,484 928,088 6,607 

3. เครื่องดื่ม (Beverage) 19 6,251 159,952 1,893 22 7,059 180,619 2,138 25 7,971 203,955 2,414 28 9,001 230,306 2,726 32 10,163 260,062 3,079 

4. สิ่งทอ (Textile) 31 4,232 117,977 4,040 35 4,778 133,219 4,562 39 5,396 150,432 5,151 44 6,093 169,868 5,817 50 6,880 191,815 6,569 

5. อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย ยกเว้นรองเท้า (Wearing Apparel) 22 1,993 13,252 9,085 24 2,250 14,964 10,259 27 2,541 16,898 11,584 31 2,869 19,081 13,081 35 3,240 21,546 14,771 

6. ผลิตหนังสัตว์และผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์ (Leather Products & 
Footwear) 

16 1,410 19,906 2,134 19 1,592 22,478 2,410 21 1,798 25,382 2,721 24 2,030 28,661 3,073 27 2,292 32,365 3,470 

7. แปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ (Wood & Wood Products) 75 6,422 167,629 1,913 84 7,252 189,287 2,160 95 8,189 213,743 2,439 108 9,247 241,359 2,754 122 10,442 272,543 3,110 

8. เครื่องเรือน/เครื่องตบแต่งในอาคารจากไม้ แก้ว ยางหรือโลหะ
อ่ืนๆ (Furniture & Fixture) 

51 650 18,103 2,876 58 734 20,442 3,248 65 828 23,083 3,667 74 935 26,065 4,141 83 1,056 29,433 4,676 

9. ผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ (Paper & Paper Products) 30 30,125 564,841 3,108 34 34,018 637,820 3,509 38 38,413 720,228 3,963 43 43,376 813,283 4,474 48 48,980 918,361 5,053 

10. การพิมพ์ การเย็บเล่ม ทำปกหรือทำแม่พิมพ์ (Printing, Publish-
ing, Allied Products) 

9 622 6,403 405 10 702 7,230 457 12 793 8,164 516 13 895 9,219 583 15 1,011 10,410 658 

11. เคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี (Chemical & Chemical Products) 45 2,226 50,495 1,061 51 2,514 57,019 1,199 57 2,839 64,387 1,353 65 3,206 72,705 1,528 73 3,620 82,099 1,726 

12. ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม (Petroleum Products) 7 125 9,736 66 8 141 10,994 74 9 159 12,414 84 10 180 14,018 94 12 203 15,829 107 

13. ยางและผลิตภัณฑ์ยาง (Rubber Products) 14 1,960 86,507 2,616 16 2,213 97,684 2,954 18 2,499 110,305 3,335 21 2,822 124,557 3,766 23 3,187 140,649 4,253 

14. ผลิตภัณฑ์พลาสติก (Plastic Products) 73 8,778 94,852 4,392 82 9,912 107,107 4,960 93 11,192 120,946 5,601 105 12,639 136,573 6,324 118 14,272 154,218 7,142 

15. ผลิตภัณฑ์อโลหะ (Non-metallic Products) หรือเกี่ยวกับการ
ก่อสร้าง 

83 6,867 47,474 1,403 94 7,754 53,608 1,584 106 8,756 60,534 1,789 119 9,887 68,355 2,020 135 11,165 77,186 2,281 

16. ผลิตโลหะขั้นพ้ืนฐาน (Basic Metal Products) 24 5,495 172,694 1,634 27 6,205 195,007 1,845 30 7,007 220,202 2,084 34 7,912 248,653 2,353 38 8,934 280,779 2,657 

17. ผลิตภัณฑ์โลหะ (Fabricated Products) 81 4,077 67,041 5,562 91 4,604 75,702 6,280 103 5,198 85,483 7,091 117 5,870 96,528 8,008 132 6,629 109,000 9,042 

18. ผลิตเครื่องจักร และเครื่องกล (Machinery) 43 116,466 139,722 14,453 49 131,514 157,774 16,320 55 148,506 178,159 18,429 62 167,693 201,177 20,810 70 189,360 227,170 23,499 

19. เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์เก่ียวกับไฟฟ้า (Electrical Machinery 
and Supplies) 

55 20,091 9,687,244 12,688 62 22,687 10,938,858 14,327 71 25,618 12,352,184 16,178 80 28,928 13,948,114 18,268 90 32,666 15,750,243 20,628 

20. ยานพาหนะและอุปกรณ์รวมทั้งการซ่อมยานพาหนะและอปุกรณ์ 
(Transport Equipment) 

109 35,121 193,660 11,541 123 39,659 218,681 13,032 138 44,783 246,935 14,716 156 50,569 278,840 16,617 177 57,103 314,866 18,764 

21. การผลิตอ่ืนๆ (Other Manufacturing Industry) 314 50,504 2,745,035 5,440 354 57,029 3,099,699 6,142 400 64,397 3,500,188 6,936 451 72,717 3,952,420 7,832 510 82,112 4,463,082 8,844 

รวมทั้งหมด 1,521 317,418 15,139,020 93,771 1,717 358,429 17,095,017 105,887 1,939 404,739 19,303,732 119,568 2,189 457,032 21,797,819 135,016 2,472 516,082 24,614,148 152,461 

หมายเหตุ: มหาวิทยาลัยมหิดลได้คาดการณ์จำนวนอุตสาหกรรมจากสถิติการจดทะเบียนโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ลุ่มน้ำในรอบ 13 ปี (พ.ศ. 2549-2561) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2549-2561) จะมีอัตราเพ่ิมเป็น +0.98% ถึง +3.24% หรือคิดเป็นค่าเฉลี่ย +2.46%/ปี 
ที่มา: กรมโรงงานอุตสาหกรรม, พ.ศ. 2562 
  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 2 ข้อมูลพ้ืนฐานและสถานการณ์ของพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 2-39 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

ตารางที่ 2.4-7 การคาดการณจ์ำนวนโรงงาน เงินทุน แรงม้าและจำนวนแรงงานในลุ่มน้ำบางปะกงตามหมวดของอตุสาหกรรมสำคัญ 21 หมวดในรอบ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2570 พ.ศ. 2575 พ.ศ. 2580 

หมวดของอุตสาหกรรม โรงงาน เงินทุน แรงม้า แรงงาน โรงงาน เงินทุน แรงม้า แรงงาน โรงงาน เงินทุน แรงม้า แรงงาน โรงงาน เงินทุน แรงม้า แรงงาน โรงงาน เงินทุน แรงม้า แรงงาน 

 (แห่ง) (ล้านบาท)  (คน) (แห่ง) (ล้านบาท)  (คน) (แห่ง) (ล้านบาท)  (คน) (แห่ง) (ล้านบาท)  (คน) (แห่ง) (ล้านบาท)  (คน) 

1. ผลิตภัณฑ์จากพืช (Basic Agro-Industry) 226 14,644 299,369 3,733 256 16,536 338,048 4,215 289 18,672 381,724 4,759 326 21,084 431,044 5,374 368 23,809 486,736 6,069 

2. อุตสาหกรรมอาหาร (Food) และกิจการที่เก่ียวข้อง 211 18,863 277,132 9,914 238 21,300 312,938 11,195 269 24,052 353,370 12,641 304 27,160 399,026 14,275 343 30,669 450,581 16,119 

3. เครื่องดื่ม (Beverage) 19 6,874 139,251 2,051 22 7,762 157,243 2,316 25 8,765 177,559 2,616 28 9,898 200,500 2,953 32 11,176 226,405 3,335 

4. สิ่งทอ (Textile) 47 4,979 80,287 4,272 53 5,622 90,660 4,823 60 6,348 102,373 5,447 68 7,168 115,600 6,150 77 8,094 130,536 6,945 

5. อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย ยกเว้นรองเท้า (Wearing Apparel) 15 360 3,245 1,278 17 406 3,664 1,443 20 459 4,138 1,629 22 518 4,672 1,840 25 585 5,276 2,077 

6. ผลิตหนังสัตว์และผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์ (Leather Products & 
Footwear) 

13 1,653 5,254 1,414 15 1,866 5,933 1,597 17 2,107 6,700 1,803 19 2,380 7,565 2,036 22 2,687 8,543 2,299 

7. แปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ (Wood & Wood Products) 144 4,199 61,885 3,872 163 4,741 69,880 4,372 184 5,354 78,909 4,937 208 6,046 89,104 5,575 235 6,827 100,617 6,295 

8. เครื่องเรือน/เครื่องตบแต่งในอาคารจากไม้ แก้ว ยางหรือโลหะ
อ่ืนๆ (Furniture & Fixture) 

47 2,165 31,067 5,321 53 2,445 35,081 6,008 60 2,761 39,613 6,784 68 3,117 44,731 7,661 77 3,520 50,511 8,651 

9. ผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ (Paper & Paper Products) 47 9,325 118,520 4,458 53 10,530 133,833 5,034 60 11,890 151,124 5,684 68 13,426 170,650 6,419 77 15,161 192,698 7,248 

10. การพิมพ์ การเย็บเล่ม ทำปกหรือทำแม่พิมพ์ (Printing, Publish-
ing, Allied Products) 

58 6,682 49,995 4,389 66 7,546 56,455 4,957 74 8,521 63,749 5,597 84 9,622 71,985 6,320 95 10,865 81,286 7,137 

11. เคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี (Chemical & Chemical Products) 103 5,740 61,770 3,257 117 6,481 69,751 3,678 132 7,319 78,763 4,153 149 8,264 88,939 4,690 168 9,332 100,430 5,296 

12. ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม (Petroleum Products) 20 685 15,668 381 23 774 17,693 430 26 874 19,978 486 30 987 22,560 549 33 1,114 25,475 620 

13. ยางและผลิตภัณฑ์ยาง (Rubber Products) 20 2,655 45,118 2,398 23 2,998 50,948 2,707 26 3,385 57,530 3,057 30 3,822 64,963 3,452 33 4,316 73,357 3,898 

14. ผลิตภัณฑ์พลาสติก (Plastic Products) 218 28,129 299,561 16,548 246 31,764 338,265 18,686 278 35,868 381,970 21,101 314 40,502 431,321 23,827 355 45,735 487,049 26,905 

15. ผลิตภัณฑ์อโลหะ (Non-metallic Products) หรือเกี่ยวกับการ
ก่อสร้าง 

144 13,012 169,190 3,815 163 14,694 191,050 4,307 184 16,592 215,734 4,864 208 18,736 243,607 5,492 235 21,157 275,082 6,202 

16. ผลิตโลหะขั้นพ้ืนฐาน (Basic Metal Products) 72 10,009 353,198 4,170 81 11,303 398,832 4,709 91 12,763 450,362 5,317 103 14,412 508,550 6,004 117 16,274 574,256 6,780 

17. ผลิตภัณฑ์โลหะ (Fabricated Products) 338 24,532 327,099 19,960 382 27,702 369,361 22,539 431 31,281 417,084 25,451 487 35,322 470,972 28,740 550 39,886 531,823 32,453 

18. ผลิตเครื่องจักร และเครื่องกล (Machinery) 120 8,576 76,147 5,246 135 9,684 85,986 5,924 153 10,935 97,095 6,689 173 12,348 109,640 7,553 195 13,943 123,806 8,529 

19. เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์เก่ียวกับไฟฟ้า (Electrical Machinery 
and Supplies) 

136 41,523 10,041,007 31,561 154 46,888 11,338,329 35,638 174 52,946 12,803,267 40,243 196 59,787 14,457,478 45,443 222 67,511 16,325,418 51,314 

20. ยานพาหนะและอุปกรณ์รวมทั้งการซ่อมยานพาหนะและอปุกรณ์ 
(Transport Equipment) 

265 97,263 591,113 24,207 300 109,830 667,486 27,335 338 124,020 753,727 30,867 382 140,044 851,111 34,855 431 158,138 961,076 39,358 

21. การผลิตอ่ืนๆ (Other Manufacturing Industry) 1,071 96,967 15,759,031 28,981 1,209 109,495 17,795,135 32,725 1,365 123,643 20,094,307 36,953 1,542 139,617 22,690,538 41,728 1,741 157,656 25,622,208 47,119 

รวมทั้งหมด 3,339 398,835 28,804,909 176,874 3,771 450,365 32,526,569 176,874 4,258 508,553 36,729,077 176,874 4,808 574,260 41,474,559 176,874 5,429 648,455 46,833,168 176,874 

หมายเหตุ: มหาวิทยาลัยมหิดลได้คาดการณ์จำนวนอุตสาหกรรมจากสถิติการจดทะเบียนโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ลุ่มน้ำในรอบ 13 ปี (พ.ศ. 2549-2561) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2549-2561) จะมีอัตราเพ่ิมเป็น +0.98% ถึง +3.24% หรือคิดเป็นค่าเฉลี่ย +2.46%/ปี 
ที่มา: กรมโรงงานอุตสาหกรรม, พ.ศ. 2562 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 2 ข้อมูลพ้ืนฐานและสถานการณ์ของพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 2-40 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

 2) ลุ่มน้ำบางปะกง มีโรงงานที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจำนวน 3,259 แห่ง เงินลงทุนรวม 
389,259 ล้านบาท จำนวนแรงม้าในอุตสาหกรรมรวม 28,113,320 แรงม้า และจำนวนคนงานใน
ภาคอุตสาหกรรม 176,874 คน จำแนกตามหมวดอุตสาหกรรมสำคัญ 21 หมวดดังตารางที่ 2.4-3  
โดย 5 ลำดับแรก ได้แก่ หมวดการผลิตอื่นๆ (Other Manufacturing Industry) นอกเหนือจากหมวด
อุตสาหกรรมสำคัญ 21 หมวดมีสัดส่วนมากสุดหรือร้อยละ 32.07 รองลงมาเป็นหมวดผลิตภัณฑ์โลหะ 
(Fabricated Products) หรือคิดเป็นร้อยละ 10.13 หมวดยานพาหนะและอุปกรณ์รวมทั้งการซ่อม
ยานพาหนะและอุปกรณ์ (Transport Equipment) หรือคิดเป็นร้อยละ 7.95 หมวดผลิตภัณฑ์จากพืช 
(Basic Agro-Industry) หรือคิดเป็นร้อยละ 6.78 และหมวดผลิตภัณฑ์พลาสติก (Plastic Products) 
หรือคิดเป็นร้อยละ 6.54 ฯลฯ และการคาดการณ์จำนวนโรงงานอุตสาหกรรมในช่วง 20 ปีข้างหน้า 
(พ.ศ. 2561-2580) ดังตารางที่ 2.4-7 จะมีจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมที่ไดรั้บใบอนุญาตประกอบกิจการ
โรงงานเป็น 3,339 แห่ง คิดเป็นจำนวนเงินลงทุน 398,835 ล้านบาท (พ.ศ. 2562); 3,771 แห่ง คิดเป็น
จำนวนเงินลงทุน 450,365 ล้านบาท (พ.ศ. 2565); 4,258 แห่ง คิดเป็นจำนวนเงินลงทุน 508,553 ล้าน
บาท (พ.ศ. 2570); 4,808 แห่ง คิดเป็นจำนวนเงินลงทุน 574,260 ล้านบาท (พ.ศ. 2575); 5,429 แห่ง 
คิดเป็นจำนวนเงินลงทุน 648,455 ล้านบาท (พ.ศ. 2580) 

 
2. .  การวิเคราะห์และคา การณ์ระบบเ ร ฐกิจของลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงในอนาค  
 
 การวิเคราะห์และคาดการณ์ระบบเศรษฐกิจของพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงในอนาคตเป็นการคาดการณ์
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP: Gross Provincial Product) 12 จังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงจะได้จากการ
รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดในรอบ 16 ปี (พ.ศ. 2545 -2560) โดยใช้สัดส่วนพื้นที่ของแต่ละ
จังหวัดในขอบเขตพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง ดังอธิบายว่า ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำอยู่ในช่วง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) ถึงฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ดังตารางที่ 2.4-8 
พบว่าข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมลุ่มน้ำ พ.ศ. 2560 มีมูลค่าเป็น 1,208,847.41 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 42.31 ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคตะวันออก (2,857,299.71 ล้านบาท) จำแนกตามสาขาการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตร 
(สาขาการเกษตร การป่าไม้ และการประมง) มีมูลค่าเป็น 44,227.88 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 3.66 ของผลิตภัณฑ์
มวลรวมทั้งหมด และผลิตภัณฑ์มวลรวมนอกภาคเกษตรมีมูลค่าเป็น 1,164,619.52 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 96.34 
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งหมด หากพิจารณาสัดส่วนการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมลุ่มน้ำต่อปีจะมีค่าเป็น -1.43% 
จนถึง +17.82% หรือมูลค่าเฉลี่ย 6.81% โดยผลิตภัณฑ์มวลรวมลุ่มน้ำ 5 สาขาที่มีมูลค่าเฉลี่ยการขยายตัวมากสุด ได้แก่ 
สาขาศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการมีมูลค่าเฉลี่ยเป็น 11.97% รองลงมาเป็นสาขากิจกรรมทางการเงินและการ
ประกันภัยมีมูลค่าเฉลี่ยเป็น 9.99% สาขาที่พักแรมและบริการด้านอาหารมีมูลค่าเฉลี่ยเป็น 9.78% สาขาการทำเหมืองแร่
และเหมืองหินมีมูลค่าเฉลี่ยเป็น 9.09% และสาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้ามีมูลค่าเฉลีย่เป็น 8.21% ส่วนผลิตภัณฑ์
มวลรวมลุ่มน้ำในสาขาที่มีมูลค่าเฉลี่ยการขยายตัวต่ำสุดเป็นสาขาการเกษตร การป่าไม้และการประมงมีมูลคา่เฉลี่ยเป็น 
3.66% โดยภาพรวมของรายได้ต่อหัวของประชากรในพื้นที่ลุ่มน้ำมีค่าเป็น 395,079.09 บาท/คน/ปี หรือคิดเป็นรอ้ยละ 
78.91 ของรายได้ต่อหัวของประชากรในภาคตะวันออก (500,675.77 บาท/คน/ปี) และมีสัดส่วนการขยายตัวของรายได้
ต่อหัวของประชากรในพื้นที่ลุ่มน้ำเป็น -4.96% จนถึง +17.24% หรือมูลค่าเฉลี่ย 5.96% 
  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 2 ข้อมูลพ้ืนฐานและสถานการณ์ของพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 2-41 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

ตารางที่ 2.4-8 ผลิตภัณฑ์มวลรวมลุ่มน้ำ (GPP) ในพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบรุี-บางปะกงในคาบ 16 ปี (2545-2560) 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจำแนกรายสาขา 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมลุ่มน้ำในรอบ 16 ปี (พ.ศ. 2545-2560) คำนวณ ณ ราคาประจำปี (ล้านบาท)1/ 

2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558r 2559r 2560p 

ภาคเกษตร 27,054.85 29,607.05 27,556.83 30,137.07 29,313.79 31,893.40 37,022.26 39,486.78 39,431.99 48,446.03 49,276.43 51,465.74 47,986.82 44,612.95 44,338.71 44,227.88 

การเกษตร การป่าไม้ และการประมง 27,054.85 29,607.05 27,556.83 30,137.07 29,313.79 31,893.40 37,022.26 39,486.78 39,431.99 48,446.03 49,276.43 51,465.74 47,986.82 44,612.95 44,338.71 44,227.88 

ภาคนอกเกษตร 433,687.46 513,239.81 547,874.69 610,146.11 676,901.99 768,690.13 803,009.14 812,173.39 853,102.98 859,149.64 1,017,004.20 1,025,629.94 1,075,229.25 1,076,733.89 1,182,011.61 1,164,619.52 

การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน 660.93 780.70 776.73 857.15 1,008.74 1,079.03 1,435.10 1,357.23 1,147.34 1,395.86 1,458.24 1,594.46 1,667.63 1,874.96 2,391.20 2,191.04 

การผลิต 229,980.83 287,172.82 304,849.32 344,052.36 386,809.15 440,964.73 465,831.56 457,320.26 495,587.99 469,983.33 578,395.14 554,631.74 579,483.58 555,152.80 610,742.88 600,398.89 

ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้ำ และระบบการปรับอากาศ 14,072.07 16,516.52 16,936.16 17,509.80 18,725.24 18,611.45 19,001.85 21,816.10 20,345.04 21,423.57 24,514.29 30,455.89 31,890.26 33,827.53 35,212.33 37,387.04 

การจัดหาน้ำ การจัดการน้ำเสียและของเสีย รวมถึงกิจกรรมที่
เก่ียวข้อง 

2,235.67 2,417.85 2,750.55 2,762.85 2,783.06 2,819.79 3,083.89 3,778.81 3,588.64 3,692.93 4,181.92 4,761.00 5,119.56 5,388.54 5,759.74 5,686.95 

การก่อสร้าง 10,564.81 11,695.59 12,647.74 14,714.28 15,188.05 16,171.09 15,608.38 16,481.28 17,383.50 19,341.91 22,388.89 24,559.46 23,020.12 25,065.88 26,001.63 23,093.59 

การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต ์ 64,011.31 71,404.55 75,328.83 81,940.41 86,539.75 95,911.38 99,744.38 101,841.63 106,206.34 113,373.40 126,537.93 127,779.55 136,355.48 143,073.64 162,143.03 165,149.64 

การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า 21,624.11 23,131.69 25,167.75 26,588.27 35,116.88 52,055.43 50,475.94 54,284.79 52,128.34 55,514.65 60,838.06 62,576.23 63,703.94 68,432.39 72,169.64 62,988.54 

ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 11,333.87 11,402.99 12,109.03 12,174.96 13,106.56 14,324.52 14,830.53 15,074.64 16,036.14 17,792.14 20,219.12 23,231.37 25,264.40 30,032.11 39,305.12 44,359.20 

ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร 6,486.14 7,382.44 8,217.01 9,213.86 9,708.41 10,136.16 10,423.86 10,197.45 10,587.98 11,564.63 12,882.82 14,357.76 14,958.35 16,036.01 16,892.14 17,002.34 

กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย 13,557.72 15,645.64 17,807.93 20,416.33 21,488.70 23,581.97 24,539.22 27,365.78 26,532.89 30,490.85 35,172.54 42,231.49 47,529.60 50,879.09 56,309.85 55,065.75 

กิจกรรมเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์ 11,804.03 12,840.24 12,931.47 13,692.40 14,730.52 14,836.40 14,586.57 14,739.35 14,136.66 16,001.19 17,361.03 17,829.79 19,800.65 19,814.38 21,149.11 20,101.01 

กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ 4,133.06 4,928.13 5,772.79 6,800.81 8,006.47 9,403.66 9,477.91 8,760.37 10,176.01 9,765.98 11,346.49 11,853.87 12,125.93 11,251.70 11,489.30 11,967.06 

กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน 5,231.25 6,664.73 8,088.97 9,897.48 10,663.89 12,122.04 12,560.56 12,454.68 12,904.27 15,087.12 16,662.29 16,824.76 16,399.45 16,673.53 17,005.03 15,641.07 

การบริหารราชการ การป้องกันประเทศและการประกันสงัคม
ภาคบังคับ 

17,642.37 18,827.58 19,728.94 21,983.63 23,799.32 25,893.11 30,057.70 33,383.90 32,479.03 35,310.71 40,547.08 44,354.39 46,457.50 46,153.10 49,333.95 49,269.97 

การศึกษา 8,412.09 9,192.42 10,071.45 11,157.37 12,096.05 12,987.97 13,366.10 14,716.35 14,415.33 16,662.26 18,739.13 20,265.68 22,117.08 22,458.02 23,220.20 22,418.59 

กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์ 5,937.20 6,178.59 6,654.15 7,215.31 7,604.14 8,163.65 8,308.90 9,201.59 9,524.48 10,573.93 11,402.94 12,446.88 13,292.05 13,483.66 14,518.65 13,880.43 

ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ 841.69 1,183.25 1,601.09 1,983.46 1,923.54 1,541.76 1,523.87 1,586.92 1,910.31 2,245.19 2,897.17 3,170.51 2,916.31 3,506.69 3,747.35 3,902.19 

กิจกรรมการบริการด้านอ่ืนๆ 5,158.30 5,874.09 6,434.78 7,185.36 7,603.51 8,086.00 8,152.83 7,812.26 8,012.67 8,930.00 11,459.13 12,705.12 13,127.35 13,629.87 14,620.48 14,116.22 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมลุ่มน้ำ (GPP) 460,742.31 542,846.87 575,431.53 640,283.18 706,215.77 800,583.54 840,031.41 851,660.17 892,534.97 907,595.67 1,066,280.62 1,077,095.69 1,123,216.07 1,121,346.83 1,226,350.33 1,208,847.41 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมลุ่มน้ำต่อประชากร (บาท) 170,329.06 190,096.84 207,821.77 225,297.39 248,961.67 278,881.46 293,200.13 281,528.47 307,312.58 292,059.45 342,419.86 330,107.39 338,284.39 342,761.72 364,762.41 395,079.09 

ประชากร (1,000 คน) 2,705.01 2,855.63 2,768.87 2,841.95 2,836.64 2,870.69 2,865.04 3,025.13 2,904.32 3,107.57 3,113.96 3,262.86 3,320.33 3,271.51 3,362.05 3,059.76 

สัดส่วนการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมลุ่มน้ำ (ร้อยละ)  17.82 6.00 11.27 10.30 13.36 4.93 1.38 4.80 1.69 17.48 1.01 4.28 (0.17) 9.36 (1.43) 

สัดส่วนการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมลุ่มน้ำต่อประชากร 
(ร้อยละ) 

- 11.61 9.32 8.41 10.50 12.02 5.13 (3.98) 9.16 (4.96) 17.24 (3.60) 2.48 1.32 6.42 8.31 

สัดส่วนการขยายตัวของประชากรลุ่มน้ำ (ร้อยละ)  5.57 (3.04) 2.64 (0.19) 1.20 (0.20) 5.59 (3.99) 7.00 0.21 4.78 1.76 (1.47) 2.77 (8.99) 

หมายเหตุ: มหาวิทยาลัยมหิดลใชข้้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมแต่ละจังหวัดในขอบเขตพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงในรอบ 15 ปี (พ.ศ. 2545-2560) มาปรับสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมตามพ้ืนที่ฯ 
ที่มา: สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, พ.ศ. 2562 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 2 ข้อมูลพ้ืนฐานและสถานการณ์ของพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 2-42 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

 เม่ือพิจารณาการคาดการณ์ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP: Gross Provincial Product) 12 จังหวัดในพื้นที่
ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงในสภาพอนาคตในรอบ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ได้กำหนดใช้แบบจำลอง 3 รูปแบบ ได้แก่ 
แบบเลขคณิต/เชิงเส้นตรง (Linear Model) แบบทวีคูณ/ต่อเน่ือง (Exponential Model) และแบบเรขาคณิต/ดอกเบี้ย-
ทบต้น (Power Model) เป็นการใช้แนวโน้มการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในอดีตมาคาดการณ์ผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
อนาคตในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงสามารถพิจารณาจากลักษณะและรูปแบบการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในพื้นที่ลุ่มน้ำในช่วง 16 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2545-2560) จากการศึกษาข้อมูลในอดีต 16 ปีที่ผ่านมาพบว่ารูปแบบการ
เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมโดยทั่วไปมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นแบบไม่คง ได้ข้อสรุปว่า ค่าการพยากรณ์ตามแบบเลขคณิต/เชิง
เส้นตรง (Linear Model) ให้ใกล้เคียงความจริงมากสุดโดย 20 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2561-2580) ดังรูปที่ 2.4-2 และตารางที่ 
2.4-9 มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของลุ่มน้ำเป็น 1,361,323 ล้านบาท (พ.ศ. 2562); 1,514,088 ล้านบาท (พ.ศ. 2565); 
1,768,697 ล้านบาท (พ.ศ. 2570); 2,023,306 ล้านบาท (พ.ศ. 2575); 2,277,915 ล้านบาท (พ.ศ. 2580) จะเห็นไดว้่า
หากมีการพัฒนาใดๆ ในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงโดยเฉพาะการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานตามความจำเป็นจะ
ส่งผลกระทบเชิงบวกอย่างต่อเน่ืองให้เกิดการพัฒนาในสาขาการผลิตอ่ืนๆ ตามมา เช่น ภาคการเกษตร ภาคธุรกิจการค้า
และบริการ และภาคอุตสาหกรรม ฯลฯ โดยมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมเพิ่มขึ้นจาก 1,208,847.41 ล้านบาท (พ.ศ. 2560) 
เป็น 2,277,915 ล้านบาท (พ.ศ. 2580) หรือเพิ่มขึ้น +1.88 เท่า หรือมีสัดส่วนการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมลุ่มน้ำ
ต่อปีเป็น +2.24% จนถึง +4.04% หรือมีมูลค่าเฉลี่ย 3.01% 

 
รูปที่ 2. -2 การคา การณ์ ลิ ภัณฑ์มวลรวมในอนาค  2  ปี (พ. . 2  1-2   ) พ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบรุี-บางปะกง 
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 ลิ ภัณฑ์มวลรวมลุ่มน้ า  GPP)  ั้งแ ่ พ           8 

 ลิ ภัณฑ์มวลรวมลุ่มน้ า  GPP) ในอ ี Linear Model Exponential Model Power Model

Linear Model : Y = 50,922X + 444,731 ; R² =   9813
Exponential Model : Y = 497,746e0.0620X ; R² =   9508
Power Model  : Y = 409,991X0.3759 ; R² =   9616



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 2 ข้อมูลพ้ืนฐานและสถานการณ์ของพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 
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 ารางที่ 2. -   ลการคา การณ์ ลิ ภัณฑ์มวลรวมลุ่มน้ำ (GPP) ในพ้ืนทีลุ่่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 
ในคาบ 20 ปี (2561-2580) 

พ.ศ. 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมลุ่มน้ำในอดีต Linear Model Exponential Model Power Model 

GPP1/ อัตราเพ่ิม (%) GPP อัตราเพ่ิม (%) GPP อัตราเพ่ิม (%) GPP อัตราเพ่ิม (%) 

2545 460,742  495,653  529,557  409,991  

2546 542,847 17.82 546,575 10.27 563,402 6.39 532,014 29.76 
2547 575,432 6.00 597,497 9.32 599,409 6.39 619,600 16.46 

2548 640,283 11.27 648,418 8.52 637,718 6.39 690,354 11.42 
2549 706,216 10.30 699,340 7.85 678,475 6.39 750,754 8.75 

2550 800,584 13.36 750,262 7.28 721,837 6.39 804,007 7.09 

2551 840,031 4.93 801,184 6.79 767,970 6.39 851,968 5.97 
2552 851,660 1.38 852,106 6.36 817,052 6.39 895,820 5.15 

2553 892,535 4.80 903,027 5.98 869,271 6.39 936,370 4.53 

2554 907,596 1.69 953,949 5.64 924,827 6.39 974,196 4.04 
2555 1,066,281 17.48 1,004,871 5.34 983,934 6.39 1,009,729 3.65 

2556 1,077,096 1.01 1,055,793 5.07 1,046,818 6.39 1,043,298 3.32 

2557 1,123,216 4.28 1,106,714 4.82 1,113,721 6.39 1,075,164 3.05 
2558 1,121,347 -0.17 1,157,636 4.60 1,184,900 6.39 1,105,533 2.82 

2559 1,226,350 9.36 1,208,558 4.40 1,260,628 6.39 1,134,578 2.63 
2560 1,208,847 -1.43 1,259,480 4.21 1,341,196 6.39 1,162,437 2.46 

2561   1,310,401 4.04 1,426,913 6.39 1,189,230 2.30 

2562   1,361,323 3.89 1,518,109 6.39 1,215,056 2.17 
2563   1,412,245 3.74 1,615,133 6.39 1,240,001 2.05 

2564   1,463,167 3.61 1,718,357 6.39 1,264,140 1.95 

2565   1,514,088 3.48 1,828,179 6.39 1,287,537 1.85 
2566   1,565,010 3.36 1,945,020 6.39 1,310,248 1.76 

2567   1,615,932 3.25 2,069,328 6.39 1,332,324 1.68 
2568   1,666,854 3.15 2,201,581 6.39 1,353,808 1.61 

2569   1,717,775 3.05 2,342,286 6.39 1,374,741 1.55 

2570   1,768,697 2.96 2,491,984 6.39 1,395,157 1.49 
2571   1,819,619 2.88 2,651,250 6.39 1,415,089 1.43 

2572   1,870,541 2.80 2,820,694 6.39 1,434,566 1.38 

2573   1,921,463 2.72 3,000,967 6.39 1,453,613 1.33 
2574   1,972,384 2.65 3,192,762 6.39 1,472,254 1.28 

2575   2,023,306 2.58 3,396,815 6.39 1,490,512 1.24 

2576   2,074,228 2.52 3,613,908 6.39 1,508,405 1.20 
2577   2,125,150 2.45 3,844,877 6.39 1,525,953 1.16 

2578   2,176,071 2.40 4,090,607 6.39 1,543,172 1.13 
2579   2,226,993 2.34 4,352,042 6.39 1,560,078 1.10 

2580   2,277,915 2.29 4,630,185 6.39 1,576,685 1.06 

2581   2,328,837 2.24 4,926,105 6.39 1,593,006 1.04 
R2 (%) 98.13 95.08 96.16 

หมายเหตุ: 1/ ใช้ข้อมูลผลิตภณัฑ์มวลรวมแต่ละจังหวัดในขอบเขตพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงในรอบ 15 ปี (พ.ศ. 2545-2560) มาปรับสัดส่วนตามพื้นที่ฯ 
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2. .  การคา การณ์รูปแบบการใ ้ประ ย น์ที่ ินในอนาค  
 
2.4. .1 รูปแบบการใ ้ประ ย น์ที่ ินในอนาค  
 
 การศึกษาและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงจะใช้ข้อมูล 
พ.ศ. 2545 และ 2550 ในการคาดการณ์การใช้ประโยชน์ที่ดิน พ.ศ. 2555 และใช้ข้อมูล พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2555 ใน
การคาดการณ์การใช้ประโยชน์ที่ดิน พ.ศ. 2560 มาประกอบการคาดการณ์การใช้ประโยชน์ที่ดิน พ.ศ. 2565; พ.ศ. 2570; 
พ.ศ. 2575 และ พ.ศ. 2580 ด้วยแบบจำลอง Land Change Modeler (LCM) 
 
 การศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงช่วง 16 ปีที่ผ่านมา 
(พ.ศ. 2545-2560) ดังตารางที่ 2.4-10 พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 
พื้นที่การเกษตร พื้นที่แหล่งน้ำและพื้นที่อ่ืนๆ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ส่วนพื้นที่ป่าไม้มีแนวโน้มลดลง จะเห็นว่าพื้นที่ชุมชนและ
สิ่งปลูกสร้างมีพื้นที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 118.14 (1,123.05 ตร.กม.) คิดเป็นสัดส่วนเพิ่มร้อยละ 7.38 ต่อปี พื้นที่การเกษตร
เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.13 (17.16 ตร.กม.) คิดเป็นสัดส่วนเพิ่มร้อยละ 0.01 ต่อปี พื้นที่แหล่งน้ำเพิ่มขึ้นร้อยละ 174.51 (301.85 
ตร.กม.) คิดเป็นสัดส่วนการเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.91 ต่อปี ส่วนพื้นที่อื่นๆ เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.97 (105.41 ตร.กม.) คิดเป็น
สัดส่วนเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.94 ต่อปี ขณะที่พ้ืนที่ป่าไม้ลดลงร้อยละ 27.49 (1,547.47 ตร.กม.) คิดเป็นสัดส่วนลดลงร้อยละ 
1.72 ต่อปี (ดังรูปที่ 2.4-3) 
 
 การคาดการณ์การใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) พื้นที่ลุ่มน้ำปราจีน-บางปะกง ได้จาก
การศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในช่วง 16 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2545-2560) นำมา
คาดการณ์การใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) พบว่าในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงมีการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทการเกษตรมากที่สุด รองลงมาเป็นพื้นที่ป่าไม้ พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง พื้นที่อ่ืนๆ และแหล่งน้ำ 
ตามลำดับ ดังแสดงไว้ในรูปที่ 2.4-4 ถึงรูปที่ 2.4-6 

 ารางที่ 2. -1  การใ ้ประ ย น์ที ่ินบรเิวณพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง พ. . 2545, พ. . 2550, พ. . 2555 และ 
พ. . 2560 

ประเภทการใช้
ประโยชน์ที่ดิน 

พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2560 
ตร.กม. ร้อยละ ตร.กม. ร้อยละ ตร.กม. ร้อยละ ตร.กม. ร้อยละ 

ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 950.59 4.67 1,934.17 9.50 1,935.27 9.51 2,073.64 10.19 

เกษตรกรรม 12,902.84 63.38 13,062.18 64.16 13,004.15 63.87 12,920.00 63.46 
ป่าไม้ 5,628.64 27.65 4,144.68 20.36 4,106.03 20.17 4,081.17 20.05 

แหล่งน้ำ 172.97 0.85 397.10 1.95 448.29 2.20 474.82 2.33 

อ่ืนๆ 703.95 3.46 820.86 4.03 865.24 4.25 809.36 3.98 

รวมทั้งหมด 20,358.99 100.00 20,358.99 100.00 20,358.99 100.00 20,358.99 100.00 
ที่มา: กรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2545-2562 
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รูปที่ 2.4-3 แ นภูมิการเปลี่ยนแปลงการใ ้ประ ย น์ที ่ินพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง (พ. . 2   -2   ) 

 
รูปที่ 2.4-4 การใ ้ประ ย น์ที่ ินในพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบรุี-บางปะกง พ. . 2565 
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โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 2-47 รายงานฉบับสุดท้าย 
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2. . .2 การ รวจสอบรูปแบบการใ ้ประ ย น์ที่ ินในอนาค  
 
 การศึกษาและวิเคราะห์แนวโน้มการเปลีย่นแปลงรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง
ตามสถานภาพปัจจุบัน (พ.ศ. 2560) และสภาพอนาคต 20 ปี (พ.ศ. 2580) เปรียบเทียบกับแผนที่เกษตรเพื่อการบริหาร
จัดการเชิงรุก (Agricultural Map for Dynamic Management: Agri-Map) เพื่อติดตามรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินว่า
มีการใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับศักยภาพและสมรรถนะของดินตามท่ีระบุไว้ใน Agri-Map ดังแสดง
ไว้ในตารางที่ 2.4-11 และรูปที่ 2.4-7 และรูปที่ 2.4-8 ดังอธิบายได้ดังน้ี 
 1) พืน้ทีเ่กษตรกรรมชั้นด ี(พื้นทีพ่ืชไร่ ไม้ผลและไม้ยืนต้น) มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์จากพื้นทีอ่ื่นๆ 

ลดลงมากสุด -39.582 ตร.กม. โดยการเปลี่ยนสภาพพื้นที่เป็นพื้นที่การเกษตร +25.291 ตร.กม. หรือ
คิดเป็นร้อยละ 0.12 ของพื้นที่ลุ่มน้ำ รองลงมาเป็นพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง +11.763 ตร.กม. หรือ
ร้อยละ 0.06 ของพื้นที่ลุ่มน้ำ และพื้นที่แหล่งน้ำน้อยสุด +2.528 ตร.กม. หรือร้อยละ 0.01 ของพื้นที่ 
ลุ่มน้ำ 

 2) พื้นที่เกษตรกรรมศักยภาพการผลิตสูง (พื้นที่พืชไร่ ไม้ผล และไม้ยืนต้น) มีการเปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชน์จากพื้นที่อ่ืนๆ ลดลงมากสุด -45.689 ตร.กม. โดยการเปลี่ยนสภาพพื้นทีเ่ป็นพื้นที่ชุมชนและ 
สิ่งปลูกสร้างมากสุด +34.701 ตร.กม. หรือร้อยละ 0.17 ของพื้นที่ลุ่มน้ำ รองลงมาเป็นพื้นที่แหล่งน้ำ 
+10.484 ตร.กม. หรือร้อยละ 0.05 และพื้นที่การเกษตรน้อยสุด +0.504 ตร.กม. หรือร้อยละ 0.002 
ของพื้นที่ลุ่มน้ำ 

 3) พืน้ทีเ่กษตรกรรมชั้นด ี(พื้นทีท่ำนา) มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ลดลงเกือบทุกประเภทโดยเฉพาะ
พื้นที่การเกษตรลดลงมากสุด -117.168 ตร.กม. รองลงมาเป็นพื้นที่อื่นๆ -15.484 ตร.กม. และพื้นที่
แหล่งน้ำ -2.778 ตร.กม. โดยการเปลี่ยนสภาพพื้นทีเ่ป็นพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างมากถึง +135.430 
ตร.กม. หรือร้อยละ 0.67 ของพื้นที่ลุ่มน้ำ 

 4) พื้นที่เกษตรกรรมศักยภาพการผลิตสูง (พื้นที่ทำนา) มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์จากพื้นที่อื่นๆ 
ลดลงมากสุด -4.315 ตร.กม. และพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างลดลง -2.943 ตร.กม. โดยการเปลี่ยน
สภาพพื้นทีเ่ป็นพื้นที่การเกษตร +6.754 ตร.กม. หรือร้อยละ 0.03 ของพื้นที่ลุ่มน้ำ และพื้นที่แหล่งน้ำ 
+0.504 ตร.กม. หรือร้อยละ 0.002 

 5) พื้นที่เกษตรกรรมศักยภาพการผลิตต่ำ มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์จากพื้นที่การเกษตร ลดลง
มากสุด -100.531 ตร.กม. และพื้นที่อ่ืนๆ ลดลง -50.572 ตร.กม. โดยการเปลี่ยนสภาพพื้นที่เป็นพื้นที่
ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างเพิ่มขึ้น +146.498 ตร.กม. หรือร้อยละ 0.72 ของพื้นที่ลุ่มน้ำ และพื้นที่แหล่งน้ำ 
+4.605 ตร.กม. หรือร้อยละ 0.02 

 6) พื้นที่สงวนและอนุรักษ์ 7,714.894 ตร.กม. หรือร้อยละ 37.89 ของพื้นที่ลุ่มน้ำ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไป
จากสภาพปัจจุบัน (พ.ศ. 2560) ได้แก่ พื้นที่อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ป่าสงวนแห่งชาติ 
(Zone C) พื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้น 1A/1B ฯลฯ 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 2 ข้อมูลพ้ืนฐานและสถานการณ์ของพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 2-48 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

ตารางที่ 2.4-11 รูปแบบการใช้ประโยชน์ทีด่ินในพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบรุี-บางปะกงตามสถานภาพปจัจบุัน (พ.ศ. 2560) และสภาพอนาคต 20 ปี (พ.ศ. 2580) เปรียบเทียบกับแผนที่เกษตรเพ่ือการบรหิารจัดการเชิงรกุ (Agri-Map) 

รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามสถานภาพปัจจุบัน (พ.ศ. 2560), ตร.กม. สัดส่วน รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามสถานภาพอนาคต (พ.ศ. 2580), ตร.กม. สัดส่วน การเปลี่ยนแปลง สัดส่วน 

พื้นที่ต้นน้ำ พื้นที่กลางน้ำ พื้นที่ปลายน้ำ รวมทั้งหมด (%) (%) พื้นที่กลางน้ำ พื้นที่ปลายน้ำ รวมทั้งหมด (%) เพิ่มขึ้น/ลดลง (ตร.กม.) (%) 

1. พื้นที่เกษตรกรรมชั้นดี (พื้นที่พืชไร่ ไม้ผล และไม้ยืนต้น) 507.145 1,336.564 316.172 2,159.881 10.609 507.145 1,336.564 316.172 2,159.881 10.609 - - 
พื้นที่เกษตรกรรม 295.339 741.011 266.844 1,303.194 6.401 313.545 762.159 252.781 1,328.485 6.525 +25.291 +0.124 

พื้นที่ป่าไม้ 93.311 463.945 3.997 561.253 2.757 93.311 463.945 3.997 561.253 2.757 - - 

พื้นที่อ่ืนๆ 54.113 54.475 10.622 119.210 0.586 38.313 32.572 8.743 79.628 0.391 -39.582 -0.194 
พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 54.605 55.156 27.456 137.217 0.674 51.321 54.811 42.848 148.980 0.732 +11.763 +0.058 

พื้นที่แหล่งน้ำ 9.777 21.977 7.253 39.007 0.192 10.655 23.077 7.803 41.535 0.204 +2.528 +0.012 

2. พื้นที่เกษตรกรรมศักยภาพการผลิตสูง (พื้นที่พืชไร่ ไม้ผลและไม้ยืนต้น) 730.706 2,940.710 206.038 3,877.454 19.045 730.706 2,940.710 206.038 3,877.454 19.045 - - 

พื้นที่เกษตรกรรม 121.063 1,069.646 170.820 1,361.529 6.688 118.974 1,069.014 174.045 1,362.033 6.690 +0.504 +0.002 
พื้นที่ป่าไม้ 569.096 1,741.844 10.730 2,321.670 11.404 569.096 1,741.844 10.730 2,321.670 11.404 - - 

พื้นที่อ่ืนๆ 17.948 51.927 7.149 77.024 0.378 7.995 21.172 2.168 31.335 0.154 -45.689 -0.224 

พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 20.438 65.812 15.711 101.961 0.501 29.847 89.514 17.301 136.662 0.671 +34.701 +0.170 

พื้นที่แหล่งน้ำ 2.161 11.481 1.628 15.270 0.075 4.794 19.166 1.794 25.754 0.126 +10.484 +0.051 
3. พื้นที่เกษตรกรรมชั้นดี (พื้นที่ทำนา) 607.828 1,600.050 1,294.195 3,502.073 17.202 607.828 1,600.050 1,294.195 3,502.073 17.202 - - 

พื้นที่เกษตรกรรม 524.675 1,335.535 947.717 2,807.927 13.792 527.022 1,335.901 827.836 2,690.759 13.217 -117.168 -0.576 

พื้นที่ป่าไม้ 15.806 136.667 - 152.473 0.749 15.806 136.667 - 152.473 0.749 - - 
พื้นที่อ่ืนๆ 16.391 32.991 78.016 127.398 0.626 14.964 32.667 64.283 111.914 0.550 -15.484) -0.076 

พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 37.617 67.850 243.553 349.020 1.714 36.281 67.797 380.372 484.450 2.380 +135.430 +0.665 

พื้นที่แหล่งน้ำ 13.339 27.007 24.909 65.255 0.321 13.755 27.018 21.704 62.477 0.307 -2.778 -0.014 

4. พื้นที่เกษตรกรรมศักยภาพการผลิตสูง (พื้นที่ทำนา) 293.243 84.188 33.542 410.973 2.019 293.243 84.188 33.542 410.973 2.019 - - 
พื้นที่เกษตรกรรม 232.435 70.519 16.017 318.971 1.567 245.915 70.717 9.093 325.725 1.600 +6.754 +0.033 

พื้นที่ป่าไม้ 0.213 - - 0.213 0.001 0.213 - - 0.213 0.001 - - 

พื้นที่อ่ืนๆ 21.310 7.092 2.125 30.527 0.150 17.149 7.060 2.003 26.212 0.129 -4.315 -0.021 

พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 32.200 5.522 14.728 52.450 0.258 22.551 5.339 21.617 49.507 0.243 -2.943 -0.014 
พื้นที่แหล่งน้ำ 7.085 1.055 0.672 8.812 0.043 7.415 1.072 0.829 9.316 0.046 +0.504 +0.002 

5. พื้นที่เกษตรกรรมศักยภาพการผลิตต่ำ 206.018 1,734.864 752.833 2,693.715 13.231 206.018 1,734.864 752.833 2,693.715 13.231 - - 

พื้นที่เกษตรกรรม 93.688 877.254 537.874 1,508.816 7.411 98.210 838.403 471.672 1,408.285 6.917 -100.531 -0.494 
พื้นที่ป่าไม้ 73.187 689.482 8.195 770.864 3.786 73.187 689.482 8.195 770.864 3.786 - - 

พื้นที่อ่ืนๆ 16.778 73.891 47.715 138.384 0.680 11.944 41.703 34.165 87.812 0.431 -50.572 -0.248 

พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 19.930 78.887 144.342 243.159 1.194 18.302 146.321 225.034 389.657 1.914 +146.498 +0.720 

พื้นที่แหล่งน้ำ 2.435 15.350 14.707 32.492 0.160 4.375 18.955 13.767 37.097 0.182 +4.605 +0.023 
6. พื้นที่สงวนและอนุรักษ์ 5,119.578 1,877.533 717.783 7,714.894 37.894 5,119.578 1,877.533 717.783 7,714.894 37.894 - - 

รวมทั้งหมด 7,464.518 9,573.909 3,320.563 20,358.990 100.000 7,464.518 9,573.909 3,320.563 20,358.990 100.000 - - 
หมายเหตุ: มหาวิทยาลัยมหิดลได้ใช้แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินซ้อนทับกับแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก (Agricultural Map for Dynamic Management: Agri-Map) เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของการใช้ประโยชนที่ดินในพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงตามสถานภาพปัจจุบัน (พ.ศ. 2560) และสภาพอนาคต 20 ปี (พ.ศ. 2580) 
ที่มา: 1/ กรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2560 และการคาดการณ์การใช้ประโยชน์ที่ดินสภาพอนาคต 20 ปี (พ.ศ. 2580) ด้วยแบบจำลอง Land Change Modeler (LCM) 
 2/ แผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก (Agricultural Map for Dynamic Management: Agri-Map), กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2559 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 2 ข้อมูลพ้ืนฐานและสถานการณ์ของพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 2-49 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 2 ข้อมูลพ้ืนฐานและสถานการณ์ของพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 2-50 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 2 ข้อมูลพ้ืนฐานและสถานการณ์ของพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 2-51 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

2. .  การวิเคราะห์ความ ้องการใ ้น้ำในอนาค  
 
 ภาพรวมปริมาณความต้องการใช้น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงในอนาคต 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ได้
จากโครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนหลักการพัฒนาและจัดการทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก ของสำนักงานทรัพยากรน้ำ
แห่งชาติ (พ.ศ. 2562) ดังสรุปได้ดังน้ี 
 1) ลุ่มน้ำปราจีนบุรี ปัจจุบันมีปริมาณความต้องการใช้น้ำรวมทั้งสิ้น 2,782.75 ล้าน ลบ.ม. (แหล่งน้ำผิวดิน

สัดส่วนร้อยละ 93.47 และแหล่งน้ำบาดาลสัดส่วนร้อยละ 6.53) ดังรูปที่ 2.4-9 โดยมีความต้องการ 
ใช้น้ำด้านเกษตรชลประทานมากที่สุด 1,473.00 ล้าน ลบ.ม. (แหล่งน้ำผิวดินสัดส่วนร้อยละ 98.30 และ
แหล่งน้ำบาดาลสัดส่วนร้อยละ 1.70) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 52.93 ของความต้องการใช้น้ำในพื้นที่ 
ลุ่มน้ำปราจีนบุรีทั้งหมด รองลงมา ได้แก่ ภาคอุตสาหกรรมมีความต้องการใช้น้ำ 122.83 ล้าน ลบ.ม. 
(แหล่งน้ำผิวดินสัดส่วนร้อยละ 83.99 และแหล่งน้ำบาดาลสัดส่วนร้อยละ 16.01) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
4.41 และภาคอุปโภค-บริโภคและการท่องเที่ยวและอื่นๆ มีปริมาณความต้องการใช้น้ำ 105.92 ล้าน 
ลบ.ม. (แหล่งน้ำผิวดินสัดส่วนร้อยละ 56.15 และแหล่งน้ำบาดาลสัดส่วนร้อยละ 43.85) คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 3.81 หากพิจารณาปริมาณความต้องการใช้น้ำในพื ้นที่ลุ ่มน้ำปราจีนบุรีในอนาคต 20 ปี  
(พ.ศ. 2580) มีค่าเป็น 4,565.24 ล้าน ลบ.ม. (แหล่งน้ำผิวดินสัดส่วนร้อยละ 93.24 และแหล่งน้ำบาดาล
สัดส่วนร้อยละ 6.76) ดังแสดงในรูปที่ 2.4-9 โดยมีความต้องการใช้น้ำด้านเกษตรชลประทานมากที่สุด 
2,647.82 ล้าน ลบ.ม. (แหล่งน้ำผิวดินสัดส่วนร้อยละ 97.95 และแหล่งน้ำบาดาลสัดส่วนร้อยละ 2.05) 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 57.25 ของความต้องการใช้น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรีทั้งหมด รองลงมา ได้แก่ 
ภาคอุตสาหกรรมมีความต้องการใช้น้ำ 727.88 ล้าน ลบ.ม. (แหล่งน้ำผิวดินสัดส่วนร้อยละ 84.53 และ
แหล่งน้ำบาดาลสัดส่วนร้อยละ 15.47) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15.74 และภาคอุปโภค-บริโภคและการ
ท่องเที่ยวและอื่นๆ มีปริมาณความต้องการใช้น้ำ 168.54 ล้าน ลบ.ม. (แหล่งน้ำผิวดินสัดส่วนร้อยละ 
60.36 และแหล่งน้ำบาดาลสัดส่วนร้อยละ 39.64) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.46 

 2) ลุ่มน้ำบางปะกง ปัจจุบันมีปริมาณความต้องการใช้น้ำรวมทั้งสิ้น 4,688.21 ล้าน ลบ.ม. (แหล่งน้ำผิวดิน
สัดส่วนร้อยละ 99.26 และแหล่งน้ำบาดาลสัดส่วนร้อยละ 0.74) ดังรูปที่ 2.4-9 โดยมีความต้องการ 
ใช้น้ำด้านเกษตรชลประทานมากที่สุด 4,262.00 ล้าน ลบ.ม. (แหล่งน้ำผิวดินสัดส่วนร้อยละ 99.94 และ
แหล่งน้ำบาดาลสัดส่วนร้อยละ 0.06) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90.91 ของความต้องการใช้น้ำในพื้นที่ 
ลุ่มน้ำบางปะกงทั้งหมด รองลงมา ได้แก่ ภาคอุตสาหกรรมมีความต้องการใช้น้ำ 206.13 ล้าน ลบ.ม. 
(แหล่งน้ำผิวดินสัดส่วนร้อยละ 95.32 และแหล่งน้ำบาดาลสัดส่วนร้อยละ 4.68) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
4.40 และภาคอุปโภค-บริโภคและการท่องเที่ยวและอื่นๆ มีปริมาณความต้องการใช้น้ำ 163.08 ล้าน 
ลบ.ม. (แหล่งน้ำผิวดินสัดส่วนร้อยละ 81.69 และแหล่งน้ำบาดาลสัดส่วนร้อยละ 18.31) คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 3.84 หากพิจารณาปริมาณความต้องการใช้น้ำในพื ้นที่ลุ ่มน้ำบางปะกงในอนาคต 20 ปี  
(พ.ศ. 2580) มีค่าเป็น 5,310.70 ล้าน ลบ.ม. (แหล่งน้ำผิวดินสัดส่วนร้อยละ 98.15 และแหล่งน้ำบาดาล
สัดส่วนร้อยละ 1.85) ดังแสดงในรูปที่ 2.4-9 โดยมีความต้องการใช้น้ำด้านเกษตรชลประทานมากที่สุด 
4,246.27 ล้าน ลบ.ม. (แหล่งน้ำผิวดินสัดส่วนร้อยละ 99.77 และแหล่งน้ำบาดาลสัดส่วนร้อยละ 0.23) 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 79.96 ของความต้องการใช้น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกงทั้งหมด รองลงมา ได้แก่ 
ภาคอุตสาหกรรมมีความต้องการใช้น้ำ 632.53 ล้าน ลบ.ม. (แหล่งน้ำผิวดินสัดส่วนร้อยละ 92.37 และ
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แหล่งน้ำบาดาลสัดส่วนร้อยละ 7.63) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 11.91 และภาคอุปโภค-บริโภคและการ
ท่องเที่ยวและอ่ืนๆ มีปริมาณความต้องการใช้น้ำ 374.90 ล้าน ลบ.ม. (แหล่งน้ำผิวดินสัดส่วนร้อยละ 
89.54 และแหล่งน้ำบาดาลสัดส่วนร้อยละ 10.46) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.06 

 

 
 

 
รูปที่ 2. -  ภาพรวมปริมาณความ ้องการใ ้น้ำในพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบรุี-บางปะกงในสภาพปจัจุบันและ 

สภาพอนาค  2  ปี (พ. . 2  1-2   ) 

ลุ่มน้ าปราจีนบรุ ี ลุ่มน้ าบางปะกง

 การอุป ภค บร ิภคและการท่องเทีย่ว 39.92 87.08

 การอุ สาหกรรม 122.83 206.13

 การ เก  รในเข  ลประทาน 266.00 806.00

 การ เก  รนอกเข  ลประทาน 1,207.00 3,456.00

 การป สุ ัว ์ 66.00 76.00

 การรกั าระบบนเิว และ ลกั นัน้ าเค  ม 1,081.00 57.00
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ลุ่มน้ าปราจีนบรุ ี ลุ่มน้ าบางปะกง

 การอุป ภค บร ิภคและการท่องเทีย่ว 63.52 200.19

 การอุ สาหกรรม 727.88 632.53

 การ เก  รในเข  ลประทาน 478.15 803.03

 การ เก  รนอกเข  ลประทาน 2,169.67 3,443.24

 การป สุ ัว ์ 105.02 174.71

 การรกั าระบบนเิว และ ลกั นัน้ าเค  ม 1,081.00 57.00
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2. .  การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากา  (Climate Change) ในอนาค  
 
2. . .1 การทบทวนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากา  ลก 
 
 คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ( IPCC: Intergovernmental Panel 
on Climate Change) ได้ถูกตั้งขึ้นโดยองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (World Meteological Organization, WMO) และ
โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Environmental Programme, UNEP) ในปี ค.ศ. 1988 ทำ
หน้าที่หลักเพื่อให้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจนและเชื่อถือ ได้แก่ สังคมโลกเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ โดยผลจากการศึกษาของ IPCC เป็นพื้นฐานสำคัญในการแก้ไขปัญหาการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในปัจจุบัน โดยเฉพาะการสนับสนุนนโยบายการเปลี่ยนแปลงภมิูอากาศโลกผ่านกลไกของอนุสญัญา
สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (UNFCCC: United Nations Framework Convention on Climate 
Change) 
 
 Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) ได้ทำการสังเคราะห์และประมวลองค์ความรู้เป็น
ครั้งที่ 5 (IPCC 5th Assessment Report, IPCC AR5) แสดงถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภาพการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในอนาคตและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหากไม่มีการแก้ไขปัญหา และจากการรวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูลโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์พบว่าโลกร้อนขึ้นทั้งบนบกภาคพื้นทวีปและในมหาสมุทรเกิดการละลายของน้ำแข็ง การ
เพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลและระดับความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง IPCC สรุปผลการรวบรวม
ข้อมูลว่า อุณหภูมิเฉลี่ยทั่วโลกจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 0.85 องศาเซลเซียส ในช่วง ค.ศ. 1850-2012 (รูปที่ 2.4-10) ปริมาณ
น้ำฝนในเขตอบอุ่นของซีกโลกเหนือหลังปี ค.ศ. 1901 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน อีกทั้งพบว่าเหตุการณ์สภาวะอากาศ
รุนแรง (Extreme Weather and Climate Events) เพิ่มขึ้นในช่วงหลัง ค.ศ. 1950 จำนวนวันที่มีฝนตกหนักและความถี่
ของการเกิดฝนตกหนักจะเพิ่มขึ้น (IPCC, 2013) ดังแสดงแผนที่การเปรียบเทียบแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงปริมาณฝน 
ทั่วโลกในรูปที่ 2.4-11 
 
 ส่วนการเปลี่ยนระดับน้ำทะเลดังแสดงในรูปที่ 2.4-12 จากข้อมูลทางธรณีวิทยาปรากฏว่า 6,000 ปีที่ผ่านมา
ระดับน้ำทะเลของโลกสูงขึ้นในอัตราเฉลี่ยประมาณ 0.50 มม./ปี และในระยะ 3,000 ปีที่ผ่านมาสูงขึ้นเฉลี่ย 0.10-0.20 
มม./ปี (IPCC, 2001) แต่จากข้อมูลตรวจวัดในศตวรรษที่ 20 ระดับน้ำทะเลของโลกสูงขึ้นในอัตราเฉลี่ย 1-2 มม./ปี และ
อัตราเฉลี่ยของโลกมีระดับน้ำทะเลอยู่ที่ประมาณ 1.70 มม./ปี ในช่วงระหว่าง ปี ค.ศ. 1901-2010 สูงขึ้นเป็น 2 มม./ปี 
ในช่วงระหว่าง ค.ศ. 1971-2010 และสูงขึ้นเป็น 3.20 มม./ป ีในช่วงระหว่าง ค.ศ. 1993-2010 
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รูปที่ 2. -1  การเปล่ียนแปลงอุณหภูมิเ ลี่ยทั่ว ลกระหว่าง ค. . 1901-2012 (อ้างอิง IPCC, 2013) 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 2 ข้อมูลพ้ืนฐานและสถานการณ์ของพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 2-55 รายงานฉบับสุดท้าย 
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รูปที่ 2. -11 แ นที่แส งการเปลี่ยนแปลงปริมาณ นระหว่าง ค. . 1901-2010 และ ค. . 1951-2010 

(อ้างอิง IPCC, 2013) 
 

 
รูปที่ 2. -12 การเปล่ียนแปลงของระ ับน้ำทะเลใน ่วง ค. . 1   -1    
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2. . .2 การวิเคราะห์แนว น้มการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ  ย IPCC 
 
 ปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมของมนุษย์ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเน่ืองจะส่งผลให้อุณหภูมิของโลกเพิ่มสูงขึ้น 
และเกิดการเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบในระบบภูมิอากาศ การคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคต 
ต้องอาศัยแบบจำลองสภาพภูมิอากาศและภาพจำลองของปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมของมนุษย์ (scenarios of 
anthropogenic forcing) จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่ากิจกรรมของมนุษยเ์ป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งที่ก่อให้เกิดการเพิ่มขึน้
ของอุณหภูมิบรรยากาศและมหาสมุทร การเปลี่ยนแปลงของวัฏจักรน้ำ การลดลงของปริมาณหิมะและธารน้ำแข็งหรือการ
เพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลและการเปลี่ยนแปลงของสภาวะความรุนแรงของสภาพภูมิอากาศ (climate extremes) ตั้งแต่
ช่วงกลางศตวรรษที่ 20 ดังนั้นแนวโน้มในอนาคตของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจึงขึ้นอยู่กับปริมาณก๊าซเรือน
กระจกในอนาคตจะเก่ียวเน่ืองถึงมาตรการและนโยบายในระดับประเทศ ระดับภูมิภาคและระดับโลกที่จะแก้ไขปัญหาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวต่อผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตามมา 

 
 เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้นจะมีความแตกต่างกันในเชิงพื้นที่และเวลา 
ดังน้ันการศึกษาการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบในระดับภูมิภาคจำเปน็ต้องอาศัยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อหาสภาพ
ภูมิอากาศโลก แต่เทคนิคในการคาดการณ์ระดับโลกมีความละเอียดเชิงพื้นที่ต่ำมาก เม่ือนำมาใช้ในการศึกษาระดับภูมิภาค
หรือพืน้ที่หน่ึงๆ จำเป็นต้องมีการพัฒนาด้านเทคนิคหลากหลายเพื่อให้มีความเหมาะสมกับลักษณะภูมิอากาศเฉพาะพื้นที่ 
การประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เพิ่มขึ้นในอนาคตขึ้นอยู่กับกลุ่มภาพจำลอง  (scenario) แตกต่างกัน ทำให้การ
เปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกแตกต่างกันไป โดยภาพจำลองจะจำลองสภาพอากาศที่มีผลมาจากการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ การพัฒนาทั้งด้านอุตสาหกรรม พลังงาน การเกษตร การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน คุณภาพสิ่งแวดลอ้ม
ที่เสื่อมโทรมลงโดยเป้าหมายการฉายภาพหรือการคาดการณ์ (Projection) ของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจึงขึน้อยู่
กับกิจกรรมของมนุษย์เป็นสำคัญ โดยผลการวิเคราะห์ได้ข้อสรุปว่าหากมีการพัฒนามาก ระบบเศรษฐกิจจะเติบโตอย่าง
รวดเร็วและจำนวนประชากรเพิ่มมากทำให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจะมากตาม หากมีการอนุรักษ์การใช้ทรัพยากรเน้น
การเติบโตของระบบเศรษฐกิจ การพัฒนาอย่างยั่งยืนและการขยายตวัของประชากรต่ำสง่ผลกระทบให้การปลอ่ยก๊าซเรือน
กระจกจะต่ำ 
 
 การจัดทำรายงานการประเมินสถานการณ์ฉบับที่ 5 (AR5) ของ IPCC ได้กำหนดสมมติฐานปริมาณก๊าซเรือน
กระจกที่สะท้อนถึงนโยบายเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในศตวรรษที่ 21 สมมติฐานที่ใช้ในรายงานฉบับที่ 5 
เรียกว่า Representative Concentration Pathways (RCP) แสดงถึงปริมาณ radiative forcing ในปี ค.ศ. 2100 เทียบ
กับปี ค.ศ. 1750 โดยมีทั้งหมด 4 สมมติฐานดังน้ี 
 RCP2.6 หมายถึง ปริมาณ Radiative Forcing ที่ระดับ 2.6 W/m2 
 RCP4.5 หมายถึง ปริมาณ Radiative Forcing ที่ระดับ 4.5 W/m2 
 RCP6.0 หมายถึง ปริมาณ Radiative Forcing ที่ระดับ 6.0 W/m2 
 RCP8.5 หมายถึง ปริมาณ Radiative Forcing ที่ระดับ 8.5 W/m2 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 2 ข้อมูลพ้ืนฐานและสถานการณ์ของพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 2-57 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

 สมมติฐานที่กำหนดขึ้นเป็นเพียงตัวชี้วัดโดยภาพรวมเนื่องจากปริมาณ Radiative Forcing ขึ้นอยู่กับหลาย
ปัจจัยและแตกต่างกันไปในแต่ละแบบจำลอง โดยสมมติฐานใหม่ท้ัง 4 สมมติฐาน ได้แก่ RCP2.6 สะท้อนสภาพการณ์ของ
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดลง RCP4.5 และ RCP6.0 สะท้อนสภาพการณ์ที่ปริมาณก๊าซเรือนกระจกอยู่ในสภาวะคงที่ 
และ RCP8.5 สะท้อนสภาพการณ์ที่ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงมาก 
 
 ผลที่ได้จากการคาดการณ์อุณหภูมิโลกเฉลี่ยโดย IPCC แสดงในรูปที่ 2.4-13 พบว่าอุณหภูมิของโลกเฉลี่ยคาดวา่
จะเพิ่มสูงขึ้น 2.00–11.50 องศาฟาเรนไฮซ์ ภายในปี ค.ศ. 2100 หรือสองเท่าของการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิในช่วง 100 ปีที่
ผ่านมาและขึ้นอยู่กับภาพจำลองการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกและประเภทของแบบจำลองภูมิอากาศและอุณหภูมบิน
ภาคพื้นดินมีแนวโน้มจะสูงขึ้นเร็วกว่าอุณหภูมิบนภาคพื้นทะเล (NCR, 2007; IPCC, 2007) ขณะที่บางส่วนของภูมิภาคจะ
มีการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิสูงกว่าค่าเฉลี่ย 

 
 จากรายงานการประเมินสถานการณ์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ IPCC ได้จัดพิมพ์ตั้งแต่ปี ค.ศ. 
1990 ทั้งหมด 5 ฉบับ ดังสรุปได้ว่าสภาพภูมิอากาศโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในช่วงตั้งแต่ทศวรรษที่  1950 โดย
อุณหภูมิของบรรยากาศและมหาสมุทรสูงขึ้น ปริมาณหิมะและธารน้ำแข็งลดลง ระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้น และปริมาณก๊าซ
เรือนกระจกเพิ่มมากขึ้น โดยตามรายงานของ IPCC ถือว่าเป็นแหล่งข้อมูลหลักของโลกในเร่ืองการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 
ข้อค้นพบท่ีสำคัญในรายงานตั้งแต่ฉบับแรกในปี ค.ศ. 1990 จนถึงฉบับที่ 5 ในปี ค.ศ. 2014 ที่ว่ามนุษย์เป็นสาเหตุสำคัญ
ของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและได้เปลี่ยนแปลงแนวคิดการพัฒนาทางระบบเศรษฐกิจและสังคมของโลกไปในทิศทางที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 

 
รูปที่ 2. -13 อุณหภูมิเ ลี่ยของ ลก ั้งแ ่ปี ค. . 1   -2    และจากการคา การณ์  ย IPCC  ัง้แ ่ปี ค. . 2   + 
  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 2 ข้อมูลพ้ืนฐานและสถานการณ์ของพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 2-58 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

2. . .3 การวิเคราะห์เปล่ียนแปลงปริมาณ นกรณีสภาพภูมิอากา เปล่ียนแปลง 
 
 การศึกษาและวิเคราะห์ปริมาณฝนในพื ้นที ่ลุ ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงกรณีสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง
ประกอบด้วย การรวบรวมข้อมูลจากแบบจำลองภูมิอากาศโลก CanESM และการประเมินปริมาณฝนในสภาพอนาคต
ภายใต้สถานการณ์ต่างๆ ดังอธิบายได้ดังน้ี 
 1) การรวบรวมข้อมูลจากแบบจำลองภูมิอากาศโลก CanESM สืบเน่ืองจากคณะกรรมการระหว่างรัฐบาล

ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ( Intergovernmental Panel on Climate Change: IPCC) 
ได้มีการพัฒนาภาพฉายสถานการณ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกดังแสดงไว้ใน The Fifth Assessment 
Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (between September 2013 
and November 2014) หรือ AR5 (อ้างอิง https://www.ipcc.ch/report/ar5/) โดยแบ่งสถานการณ์
จำลองเป็น 4 รูปแบบ เรียกว่า RCPs (Representative Concentration Pathways) ได้แก่ RCP2.6; 
RCP4.5; RCP6.0 และ RCP8.5 แต่ละ RCP จะแสดงรูปแบบสถานการณ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
และค่าการปล่อยรังสี (Radiative Force, W/m2) แตกต่างกัน 

  1.1 RCP2.6 (2.60 W/m2, 490 ppm CO2) เป็นสถานการณ์ที่มีการใช้มาตรการลดก๊าซเรือนกระจก
ที่เข้มงวด จึงมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับต่ำ 

  1.2 RCP4.5 (4.50 W/m2, 650 ppm CO2) เป็นสถานการณ์ที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับ
ปานกลาง-ต่ำ 

  1.3 RCP6.0 (6.00 W/m2, 850 ppm CO2) เป็นสถานการณ์ที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับ
ปานกลาง 

  1.4 RCP8.5 (8.50 W/m2, 1,370 ppm CO2) เป็นสถานการณ์ที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน
ระดับสูง 

การศึกษาและวิเคราะห์ปริมาณฝนได้นำข้อมูลจากแบบจำลองภูมิอากาศโลก CanESM2 (Canadian 
Centre for Climate Modelling and Analysis) เป็นแบบจำลองสำหรับประเมินการเปลี่ยนแปลงทาง
ภูมิอากาศภายใต้การทดลองของ CMIP5 (Coupled Model Intercomparison Project Phase 5) 
ประกอบด้วยแบบจำลองย่อย-แบบจำลองลักษณะทางกายภาพของภมิูอากาศและมหาสมุทร (Physical 
Coupled Atmosphere-ocean Model) แบบจำลองคาร์บอนไดออกไซด์ส่วนพื ้นดิน (Terrestrial 
Carbon Model) และแบบจำลองคาร์บอนไดออกไซด์ส่วนมหาสมุทร (Ocean Carbon Model) โดย
ปริมาณฝนในสภาพอนาคตภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ได้จากแบบจำลอง 
GCMs จะมีความละเอียดค่อนข้างต่ำและปริมาณฝนที่ได้จากแบบจำลอง CanESM ได้ถูกนำมาย่อส่วน
โดยวิธีการทางสถิติ (Statistical Downscaling Method) เพื่อให้ประเมินปริมาณฝนในสภาพอนาคต
ภายใต้สถานการณ์ต่างๆ ของแต่ละสถานีตรวจวัดน้ำฝนได้ การศึกษาคร้ังน้ีได้มีย่อส่วนข้อมูลปริมาณฝน
ภายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของแต่ละสถานีตรวจวัดน้ำฝนรวมทั้งสิ้น 42 สถานีในพื้นที่ลุ่มน้ำ
ปราจีนบุรี-บางปะกง (ลุ่มน้ำปราจีนบุรี 22 สถานี และลุ่มน้ำบางปะกง 20 สถานี) โดยวิธีการ Quantile 
Mapping Bias Correction และข้อมูลปริมาณฝนจากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (สสน.) ได้ถูกนำ 
มาใช้ประเมินปริมาณฝนในสภาพอนาคตภายใต้ 3 สถานการณ์ ได้แก่ RCP2.6; RCP4.5 และ RCP8.5 

  

https://www.ipcc.ch/report/ar5/
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โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 2-59 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

 2) การประเมินปริมาณฝนในสภาพอนาคตภายใต้ 3 สถานการณ์ ได้แก่ RCP2.6; RCP4.5 และ RCP8.5 
ดังอธิบายได้ดังน้ี 

  2.1 การประเมินปริมาณฝนเฉลี่ยรายปี จะเห็นได้ว่า ค่าการเปลี่ยนแปลงปริมาณฝนเฉลี่ยที่ได้จาก
แบบจำลอง CanESM ภายใต้ 3 สถานการณ์ (RCP2.6; RCP4.5; RCP8.5) ช่วงปี ค.ศ. 2020-
2099 ในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง (ลุ่มน้ำปราจีนบุรี 22 สถานี และลุ่มน้ำบางปะกง 20 
สถานี) ดังตารางที่ 2.4-12 เมื่อเปรียบเทียบปริมาณฝนเฉลี่ยรายปีระหว่างข้อมูลที่ได้จากการ
ตรวจวัดกับข้อมูลที่ได้จากแบบจำลอง CanESM สำหรับ 2 ช่วงเวลา ได้แก่ ช่วงเวลาระยะใกล้
ตั้งแต่ปีปัจจุบันจนถึงปี ค.ศ. 2035 และช่วงระยะยาวในช่วงปี ค.ศ. 2035-2099 

   ก) ช่วงระยะเวลาใกล้ (ปีปัจจุบันถึงปี ค.ศ. 2035) พบว่าสถานีตรวจวัดน้ำฝนในพื้นที่ลุ่มน้ำ
บางปะกงมีค่าปริมาณฝนลดลงมากที่สุดเป็นสถานี 440301 (NY.4-เหวนรก อำเภอเมือง
ปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี) จากปริมาณฝนตรวจวัดเฉลี่ยรายปีมีค่า 2,673.45 มม. 
หากอยู่ภายใต้สถานการณ์ RCP8.5 มีปริมาณฝนลดลงเหลือเพียง 1,197.82 มม. หรือ
ลดลง -1,475.63 มม. และสถานีตรวจวัดน้ำฝนที่มีปริมาณฝนเฉลี่ยรายปีเพิ่มขึ้นมาก
ที่สุดเป็นสถานี 030312 (อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา) ในพื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกง 
มีค่าปริมาณฝนตรวจวัดเฉลี่ยรายปีมีค่า 812.61 มม. หากอยู่ภายใต้สถานการณ์ RCP4.5 
ค่าปริมาณฝนเพิ่มขึ้นเป็น 1,048.60 มม. หรือเพิ่มขึ้น +235.99 มม. จะเห็นได้ว่าช่วง
ระยะเวลาใกล้ (ปีปัจจุบันถึงปี ค.ศ. 2035) สถานีที่มีค่าการเปลี่ยนแปลงปริมาณฝนสงูสดุ
และต่ำสุดเป็นสถานีเดียวกัน 

   ข) ช่วงระยะยาวช่วงปี ค.ศ. 2036-2099 พบว่าสถานีตรวจวัดน้ำฝนในพื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกง
มีค่าปริมาณฝนลดลงมากที่สุดเป็นสถานี 440301 (NY.4-เหวนรก อำเภอเมืองปราจนีบรีุ) 
จากปริมาณฝนตรวจวัดเฉลี่ยรายปีมีค่าเป็น 2,673.45 มม. หากอยู่ภายใต้สถานการณ์ 
RCP2.6 มีปริมาณฝนลดลงเหลือเพียง 1,225.56 มม. หรือลดลง -1,447.88 มม. และ
สถานีตรวจวัดน้ำฝนที่มีปริมาณฝนเฉลี่ยรายปีเพิ่มขึ้นมากที่สุดจะเป็นสถานี 030312 
(อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา) ในพื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกงมีค่าปริมาณฝนตรวจวัด
เฉลี่ยรายปีมีค่า 812.61 มม. หากอยู่ภายใต้สถานการณ์ RCP2.6 ค่าปริมาณฝนเพิ่มขึ้น
เป็น 982.27 มม. หรือเพิ่มขึ้น +169.65 มม. จะเห็นได้ว่า ช่วงระยะเวลายาวในชว่งปี 
2036-2099 สถานีที่มีค่าการเปลี่ยนแปลงปริมาณฝนสูงสุดและต่ำสุดเป็นสถานีเดียวกัน 

จากผลการประเมินรายลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงพบว่าพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรีจากสถานีตรวจวดั 
น้ำฝนทั้งสิ้น 22 สถานี โดยส่วนใหญ่ (16-19 สถานี) มีค่าปริมาณฝนรายปีเฉลี่ยลดลงขึ้นอยู่กับ
สถานการณ์และช่วงเวลาการประเมินในช่วงระยะเวลาใกล้หรือในช่วงระยะเวลายาวเช่นเดยีวกับ
พื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกงที่มีสถานีตรวจวัดน้ำฝนทั้งสิ้น 20 สถานีโดยส่วนใหญ่ (13-19 สถานี) มีค่า
ปริมาณฝนรายปีเฉลี่ยลดลง ดังสรุปได้ว่าปริมาณฝนเฉลี่ยรายปีของสถานีตรวจวัดฝนส่วนใหญ่ใน
พื้นทีลุ่่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีแนวโน้ม
ลดลง 

  2.2 การประเมินปริมาณฝนเฉลี่ยรายเดือนในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง โดยการเปรียบเทียบ
ปริมาณฝนรายเดือนจากการตรวจวัดจริงและแบบจำลอง CanESM ทั้ง 3 สถานการณ์ในช่วง



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 2 ข้อมูลพ้ืนฐานและสถานการณ์ของพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 2-60 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

ระยะเวลาใกล้ (ปีปัจจุบันถึงปี ค.ศ. 2035) และช่วงระยะยาวในช่วงปี ค.ศ. 2036–2099 ดัง
แสดงผลการประเมินปริมาณฝนเฉลี่ยรายเดือนดังรูปที่ 2.4-14 ถึงรูปที่ 2.4-15 พบว่าสถานี
ตรวจวัดน้ำฝนภายในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรีบางสถานีจะมีปริมาณฝนภายใต้สถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้ง 3 สถานการณ์มีค่าต่ำกว่าปริมาณฝนที่ได้จากการตรวจวัดจริง
อย่างมากในช่วงเดือนเมษายน-ตุลาคมและจะมีค่าต่ำกว่าปริมาณฝนตรวจวัดจริงเพียงเล็กนอ้ย
ในช่วงเดือนธันวาคม-มีนาคมเช่นเดียวกับพื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกง (รูปที่ 2.4-15) แสดงให้เห็นว่า 
ปริมาณฝนภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะมีค่าต่ำกว่าปริมาณฝนตรวจ 
วัดจริง แต่ค่าความแตกต่างจะน้อยกว่าผลที่ได้จากพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี 

 ารางที่ 2. -12 ขอ้มูลสถ ิิเ ลี่ยเ ิงพ้ืนที่ของปริมาณ น รวจว ัและปริมาณ นในสภาพอนาค ภายใ ้สถานการณ์ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากา  

ลุ่มน้ำ สถานการณ์ 
ค่าการเปลีย่นแปลงต่ำสดุ ค่าการเปลีย่นแปลงสงูสดุ 

รหัสสถานี เปลี่ยนแปลง (%) รหัสสถานี เปลี่ยนแปลง (%) 

ค.
ศ.

 2
02

0-
20

35
 ลุ่มน้ำปราจีนบุรี 

RCP2.6 
440201 

-55.10 
740052 

11.70 
RCP4.5 -56.10 2.80 
RCP8.5 -52.10 12.00 

ลุ่มน้ำบางปะกง 
RCP2.6 

440301 
-56.60 

030312 
19.10 

RCP4.5 -54.90 10.90 
RCP8.5 -54.20 20.80 

ค.
ศ.

 2
03

6-
20

99
 ลุ่มน้ำปราจีนบุรี 

RCP2.6 
440201 

-51.10 
740052 

13.30 
RCP4.5 -51.20 10.10 
RCP8.5 -51.80 440342 9.10 

ลุ่มน้ำบางปะกง 
RCP2.6 

440301 
-52.90 

030312 
22.50 

RCP4.5 -52.50 21.70 
RCP8.5 -51.20 14.70 

ที่มา: วิเคราะห์โดยมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2562 
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โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 2-61 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

 

 

 
รูปที่ 2. -1  การเปรียบเทียบปริมาณ น รวจว ัและปริมาณ นภายใ ้สถานการณ์ RCP2.6; RCP4.5; RCP8.  

ของสถานีว ัน้ำ นในพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบรุ ี
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สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 2 ข้อมูลพ้ืนฐานและสถานการณ์ของพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 2-62 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

 

 
รูปที่ 2. -1  การเปรียบเทียบปริมาณ น รวจว ัและปริมาณ นภายใ ้สถานการณ์ RCP2.6; RCP4.5; RCP8.5 

ของสถานีว ั นในลุ่มน้ำบางปะกง 
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บทที่  3 
ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา 

ในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 
 
 
 
 



โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 3-1 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

บทท่ี 3 
ยุทธศาสตร์และแผนพฒันาในพ้ืนที่ลุ่มนำ้ปราจีนบุรี-บางปะกง 

3.1 คำนำ 
 
 การศึกษาและทบทวนรายละเอียดของแผนและแผนงานที่มีความเก่ียวข้องกับพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 
เช่น ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 
แผนการปฏิรูปประเทศ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals, SDGs) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำแห่งชาติ พ.ศ. 2561 แผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560-2564 ทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกและการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  
(Eastern Economic Corridor, EEC) แผนพัฒนาระดับภูมิภาค แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาจังหวัด เป็นต้น 
เพื่อเป็นการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายทิศทางการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงให้มีความสอดคล้องทั้ง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนในการพัฒนาพื้นที่ลุ่ มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงตามหลักการจัดการ
ทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ (Integrated Water Resources Management: IWRM Approach) 
 
 การศึกษาและทบทวนจะพิจารณาภาพรวมของสภาพปัญหา ข้อจำกัดและความจำเป็นในการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำ
ปราจีนบุรี-บางปะกง พร้อมทั้งการตรวจสอบวิสัยทัศน์ จุดมุ่งหมายเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นปัญหา วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
กรอบการบริหารกำกับดูแลเพื่อวิเคราะห์ประเด็นสำคัญ ศักยภาพและข้อจำกัดในการพิจารณาตัดสินใจในการพัฒนาพื้นที่
ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง ดังมีทิศทางและเป้าหมายหลักในการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงให้สอดรับตาม
วิสัยทัศน์ของแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ว่า “ทุกหมู่บ้านมีน้ำสะอาดอุปโภค
บริโภค น้ำเพื่อการผลิตม่ันคง ความเสียหายจากอุทกภัยลดลง คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ป่าต้นน้ำได้รับการฟื้นฟู 
การบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนภายใต้การพัฒนาอย่างสมดุล โดยมีการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน” พร้อมทั้งกำหนดให้ 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
ตามวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) โดยการดำเนินการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงจะเน้น
ปัจจัยหลักหรือองค์ประกอบที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาและบริหารจัดการระบบผลิตสินค้าเกษตรพื้นฐานและเชิงพาณิชย์ 
จะเห็นว่าทรัพยากรน้ำภายในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงจะมีปริมาณน้ำต้นทุนมากถึง 9,158.06 ล้าน ลบ.ม./ปี 
เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำทุกๆ ด้าน (3,180.98 ล้าน ลบ.ม./ปี-ไม่นับรวมความต้องการใช้น้ำในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor; EEC), โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนหลักการพัฒนาและจัดการ
ทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก, พ.ศ. 2562) แต่จะมีพื้นที่อ่างเก็บน้ำทั้งหมดตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ในลุ ่มน้ำ
ปราจีนบุรี-บางปะกง (เฉพาะกรมชลประทาน) มีความจุกักเก็บรวมทั้งสิ้น 1,349.62 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็นร้อยละ 14.74 
ของปริมาณน้ำท่ารายปีเฉลี่ย (โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนหลักการพัฒนาและจัดการทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก, พ.ศ. 
2562) จึงมีแหล่งกักเก็บน้ำไม่เพียงพอต่อการรองรับปริมาณน้ำต้นทุนที่เกิดขึ้นในแต่ละปี พร้อมทั้งภาครัฐหลายหน่วยงาน
พยายามจะพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการผลิตภาคการเกษตร ภาคการอุปโภค-
บริโภค ภาคอุตสาหกรรมหรือลดความเสี่ยงจากปัญหาการขาดแคลนน้ำและปัญหาอุทกภัย และเพิ่มประสิทธิภาพการ
อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะพื้นที่ป่าต้นน้ำหรือพื้นที่ป่าชายเลนตามปากแม่น้ำที่เสื่อมโทรม 
แต่ปัจจัยและแนวโน้มการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศในมิติต่างๆ มีความซับซ้อน



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 3 ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาในพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 3-2 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร ์

หลากหลายมิติ และยังไม่มีประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลเท่าที่ควร จึงส่งผลกระทบต่ออนาคตการพัฒนาประเทศอย่างมาก 
หากมีการปรับปรุงแก้ไขและวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำภายในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงครอบคลุมทกุ
มิติและทุกด้านการพัฒนาที่เก่ียวข้อง มีความร่วมมือในลักษณะประชารัฐจากภาคส่วนต่างๆ ในรูปแบบหุ้นส่วนการพัฒนา
ที่เป็นการดำเนินงานอย่างบูรณาการจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และจะนำประเทศไทยเข้าไปสู่เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ของ
ยุทธศาสตร์ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 
 
3.2 การทบทวนละเอียดแผนการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง 
 
3.2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 
 
 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จะต้องนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความ
ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มีเป้าหมายการพัฒนา
ประเทศไทย คือ “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเน่ือง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากร-
ธรรมชาติยั่งยืน หรือย่อว่า ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศไทยในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุก
มิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่งและมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยเป้าหมายอนาคตของ
ประเทศไทยปี 2580 จะมีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งเป็นประเทศการค้าบนพื้นฐานการ
ขยายตัวของการค้าส่งค้าปลีกและระบบเศรษฐกิจดิจิทัลที่มีความเข้มแข็ง มีการเติบโตอย่างมีคุณภาพ มีการกระจายฐาน
การผลิตและบริการครอบคลุมพื้นที่ส่วนต่างๆ ของประเทศอย่างทั่วถึง มีเสถียรภาพ แข่งขันบนพื้นฐานการพัฒนา
นวัตกรรมและมีฐานการผลิตบริการและลงทุนเชื่อมโยงในกลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อให้ประเทศไทยเข้าสู่การมีรายได้สูง
ภายในปี 2580 และเข้าสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้วตามเป้าหมายดังอธิบายได้ดังน้ี 

ประเด็น/เงื่อนไข เป้าหมายสู่การเป็นประเทศพฒันาแล้ว 

1. ภาคเกษตร เป็นฐานการผลิต Bio-base สำคัญเป็นฐานการผลิตอาหารที่ม่ันคงและ
ปลอดภัยและเป็นฐานการผลิตที่มีผลิตภาพการผลิตสูง มีระบบบริหาร
จัดการดีด้านการประมง 

2. ภาคอุตสาหกรรม ฐานอุตสาหกรรมเดิมมีศักยภาพสูงขึ้น มีอุตสาหกรรมอนาคตที่ได้รับ
การพัฒนาให้เป็นฐานรายได้ใหม่ โดยมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต 
การค้าและการลงทุนในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน เช่น ศูนย์กลาง
การผลิตรถยนต์และชิ้นส่วน ศูนย์ทดสอบและวิจัยพัฒนารถยนต์และ
ชิ้นส่วนของเอเชีย ศูนย์กลางการผลิตพลังงาน/วัสดุชีวภาพของภูมิภาค
อาเซียน ศูนย์กลางการผลิตอุตสาหกรรมดิจิทัล ฯลฯ 
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โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 3-3 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร ์

ประเด็น/เงื่อนไข เป้าหมายสู่การเป็นประเทศพฒันาแล้ว 

3. ภาคบริการ ธุรกิจบริการเดิมได้รับการพัฒนายกระดับคุณภาพและศักยภาพให้
สูงขึ้น เช่น การขนส่งทั้งทางบก ทางอากาศและทางทะเล และส่งเสริม
ธุรกิจบริการอนาคตให้เป็นฐานรายได้ใหม่ โดยมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลาง
การลงทุนและการให้บริการของภูมิภาคอาเซียน เช่น ศูนย์กลางการ
ให้บริการสุขภาพของภูมิภาคอาเซียน เมืองหลวงแห่งการท่องเที่ยวและ
การบริการของภูมิภาคอาเซียน ศูนย์บริการทางการเงิน การศึกษา
นานาชาติและการบริการด้านโลจิสติกส์ ฯลฯ 

4. วิสาหกิจและการดำเนินธุรกิจ วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อมเข็มแข็ง เป็นฐานการผลิตและบริการที่
สำคัญของประเทศ 

5. คนไทยมีศักยภาพ มีศักยภาพในการร่วมกันพัฒนาประเทศ สามารถปรับตัวรองรับบริบท
การพัฒนาในอนาคต มีความพร้อมทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญาและมี
ทักษะในการวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีภูมิคุ้มกัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง มีจิตสำนึกวัฒนธรรมที่ดีงาม รู้คุณค่าความเป็นไทย
และมีความรับผิดชอบเป็นรากฐานที่มั่นคงของชุมชน สังคม รักชาติ
และสถาบันพระมหากษัตริย์ 

6. สังคมไทยเป็นสังคมที่เป็นธรรม มีความเหลื่อมล้ำน้อย อัตราความยากจนต่ำ มีการกระจายโอกาสการ
เข้าถึงทรัพยากร การสร้างฐานอาชีพบริการทางสังคมที่มีคุณภาพและ
กระบวนการยุติธรรมอย่างทั่วถึง ไม่คอร์รัปชั่น โดยที่ภาคประชาชนทุก
ช่วงวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดี และครอบครัวอยู่ดีมีสุข 

7. เศรษฐกิจและสังคมพัฒนาอย่างเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 

เป็นประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจสีเขียว ระดับการปล่อยก๊าซคาร์บอน-
ไดออกไซด์ต่ำ มีพื้นที่สีเขียวใหญ่ขึ้น และภาคประชาชนมีพฤติกรรม
การผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

8. ระบบบริการภาครัฐมีประสิทธิภาพ ทันสมัย รับผิดชอบ โปร่งใส ตรวจสอบได้และภาคประชาชนมีส่วนร่วม 
กระจายอำนาจและมีการกำหนดภารกิจที่เหมาะสมระหว่างส่วนกลาง 
ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น 

ที่มา: ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 

 
 การวางระบบการบริหารจัดการประเทศไทยและจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติตามมาตรา 65 ตามรัฐธรรมนญูแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เพื่อให้เกิดการผลักดันประเทศไทยบรรลุสู่เป้าหมายการเป็นประเทศที่มีรายได้สูง
ภายในปี 2580 ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์ด้าน
ความมั่นคง (2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน (3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้าง
ทรัพยากรมนุษย์ (4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม (5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ (6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารภาครัฐ 
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โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 3-4 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร ์

3.2.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 
 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) มีประเด็นยุทธศาสตร์สำคัญรวมถึงแนวทางการ
พัฒนาถ่ายทอดลงสู่แผนระดับต่างๆ และได้คำนึงถึงประเด็นร่วมหรือประเด็นข้ามยุทธศาสตร์และการประสานเชื่อมโยง
เป้าหมายของแต่ละแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติให้มีความสอดคล้องไปในทางเดียวกันกับทรัพยากรน้ำประกอบด้วย 
 1) ประเด็นที่ 19 การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ เป็นเร่ืองที่มีความสำคัญและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ 

สังคม และสิ่งแวดล้อมเก่ียวข้องโดยตรงกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อสร้างความม่ันคงด้านน้ำ
ของประเทศ ประกอบด้วย 3 แผนย่อย คือ (1) พัฒนาการจัดการน้ำเชิงลุ่มน้ำทั้งระบบเพื่อเพิ่มความ
มั่นคงด้านน้ำของประเทศ (2) เพิ่มผลิตภาพของน้ำทั้งระบบในการใช้น้ำอย่างประหยัด รู้คุณค่าและ
สร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้น้ำให้ทัดเทียมกับระดับสากล และ (3) อนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำ ลำคลองและ
แหล่งน้ำธรรมชาติทั่วประเทศ 

 2) ประเด็นที่ 3 การพัฒนาการเกษตร ให้ความสำคัญกับการปรับตัวจากการทำเกษตรแบบดั้งเดิมไปเป็น
เกษตรอุตสาหกรรม การแปรรูปเกษตรที่มีมูลค่าเพิ่มสูง การเพิ่มผลิตภาพการผลิต โดยอาศัยเทคโนโลยี
และนวัตกรรม รวมถึงการใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรชีวภาพควบคู่ไปกับการสร้างความม่ันคงและ
ความปลอดภัยอาหารเพื่อเป็นภาคการผลิตที่สร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เกษตรกรสามารถ
พึ่งตนเองได้ 

 3) ประเด็นที่ 4 อุตสาหกรรมและบริการแหง่อนาคต ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเป็นองคร์วมและการสร้าง
ระบบนิเวศให้อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตได้เติบโต โดยเน้นการสร้างรากฐานของอุตสาหกรรม
และบริการ การพัฒนาต่อยอดจากฐานอุตสาหกรรมและบริการเดิมที่มีความเข้มแข็งและสร้างโอกาส 
ทุกอุตสาหกรรมในการปรับตัวและสร้างศักยภาพใหม่ เป็นการสนับสนุนให้อุตสาหกรรมและบริการแห่ง
อนาคตได้เติบโตเป็นเสาหลักของเศรษฐกิจไทย สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมของตนเอง 
ลดการพึ่งพาเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากต่างประเทศ และเป็นผู้นำของอุตสาหกรรมและบริการที่
ประเทศไทยมีศักยภาพในระดับภูมิภาคและระดับโลก 

 4) ประเด็นที่ 5 การท่องเที่ยว ให้ความสำคัญกับการรักษาการเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยว
ระดับโลกที่เป็นกลไกหลักในการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยจะตอ้งพัฒนาการท่องเที่ยว
ทั้งระบบ มุ่งเน้นนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพ สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของนักท่องเที่ยว รวมถึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาการท่องเที่ยวในสาขาที่มีศักยภาพ 
แต่ยังคงรักษาจุดเด่นของประเทศด้านขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อัตลักษณ์ความเป็นไทย 
ตลอดจนให้คุณค่ากับสิ่งแวดล้อมธรรมชาติไว้ได้ 

 5) ประเด็นที่ 6 พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ มุ่งเน้นการพัฒนาเมืองน่าอยู่ในทุกภาคของประเทศเพื่อเป็น
ศูนย์เศรษฐกิจ แหล่งจ้างงานและที่อยู่อาศัย รวมทั้งพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์ที่มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน สอดคล้องกับอัตลักษณ์ท้องถิ่นและศักยภาพของเมือง โดยมีระบบการบริหารจัดการเมืองที่มี
ประสิทธิภาพ มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่สามารถรองรับต่อความต้องการของคนทุกกลุ่ม รวมทั้งมีการ
จัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีและการผลักดันการพัฒนาให้เป็นอัจฉริยะในพื้นที่ที่มีความพร้อมในการพัฒนา 
โดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 3 ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาในพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 3-5 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร ์

 6) ประเด็นที่ 7 โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสจิกส์และดิจิทัล มุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน
คมนาคมและระบบโลจิสติกส์ พลังงานและดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการกระจายความเจริญ สร้างศูนย์
เศรษฐกิจใหม่พร้อมทั้งพัฒนาการเชื่อมโยงระบบโคร่งข่ายคมนาคม การพัฒนาแหล่งพลังงานใหม่เพื่อ
นำไปสู่การผลิตและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เสถียรภาพและทันกับกับแนวโน้มการเปลี่ยน-
แปลงทางเทคโนโลยีด้านพลังงานในอนาคต พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลให้สามารถบริการได้
อย่างต่อเน่ืองและมีเสถียรภาพ สนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ยกระดับเศรษฐกิจของ
ประเทศและการเป็นศูนย์กลางด้านดิจิทัลในอนาคต 

 7) ประเด็นที่ 9 เขตเศรษฐกิจพิเศษ ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ที่สำคัญ ได้แก่ เขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้และเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนโดยการ
ลงทุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่อุตสาหกรรมขั้นสูง เชื่ อมโยง
โครงข่ายด้านคมนาคมกับพื้นที่เศรษฐกิจใกล้เคียงและประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพ
และสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งการปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการใน 
ปัจจบันไปสู่การผลิตและบริการแห่งอนาคตให้บรรลุเป้าหมายการเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ยกระดับ
เศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 

 
3.2.3 แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 
 
 การจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาให้
ครอบคลุมตามแนวทางการพัฒนาย่อยที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ประกอบด้วยสาระหลัก
ดังน้ี 
 1) การจัดการน้ำเพื่อชุมชนชนบท ได้แก่ การจัดให้มีน้ำสะอาดใช้ทุกครัวเรือนในชุมชนชนบททั้งปรมิาณ 

คุณภาพและราคาที่เข้าถึงได้ มีระบบการจัดการน้ำชุมชนที่เหมาะสมกับการพัฒนามิติเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

 2) การจัดการน้ำในเขตเมือง ได้แก่ การจัดให้มีน้ำเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของเขตเมือง เพื่อการอยู่
อาศัย การพาณิชย์และบริการพร้อมระบบการจัดการน้ำในเขตเมือง มีระบบแผนผังน้ำ ระบบกระจาย
น้ำดี ระบบรวบรวมน้ำเสีย ระบบป้องกันน้ำท่วมและระบายน้ำ 

 3) การจัดการน้ำเพื่อการพัฒนา ได้แก่ การพัฒนาน้ำเพื่อการเกษตร การพัฒนาน้ำเพื่ออุตสาหกรรม  การ
เพิ่มมูลค่าน้ำและการปรับโครงสร้างการใช้น้ำด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม 

 4) การจัดการน้ำเพื่อสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การจัดการพื้นที่ต้นน้ำ การพัฒนา ฟื้นฟู แหล่งน้ำธรรรมชาติ การ
ควบคุมปริมาณการไหลของน้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศ การจัดการคุณภาพน้ำ (การลดแหล่งน้ำเสียที่
แหล่งกำเนิดและพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย) การจัดการน้ำเสียภาคการเกษตร และ
การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำให้ครอบคลุมถึงการไหลลงทะเล 

 5) การจัดระบบการจัดการน้ำในภาวะวิกฤติ ได้แก่ การบริหารจัดการพื้นที่เสี่ยงภัย (การปรับตัว  หนีภัย 
การบริหารจัดการพื้นที่น้ำท่วม) และการจัดการเชิงโครงสร้าง 

 6) การบริหารเชิงลุ่มน้ำอย่างมีธรรมาภิบาล ได้แก่ การวางแผนลุ่มน้ำแบบองค์รวมและบูรณาการ การจัด 
การให้มีการจัดหา การใช้น้ำที่สมดุล ทันสมัย ทันการณ์และสร้างความเป็นธรรมโดยมีโครงสร้าง องค์กร 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 3 ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาในพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 3-6 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร ์

การจัดการ กฎระเบียบ การจัดหาและการใช้น้ำอย่างสมดุล มีระบบและกลไกการจัดสรรน้ำ และการ
พัฒนารูปแบบการจัดการ ระบบการจัดการน้ำชุมชนที่เหมาะสม มีระบบผังน้ำ การจัดทำแผนตามความ 
สำคัญในพื้นที่ การเตรียมความพร้อมขององค์กร เคร่ืองมือ การจัดการ การสื่อสารและสารสนเทศ การ
ดำเนินการความร่วมมือระหว่างประเทศเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเชื่อมโยงประเด็นการ
พัฒนาด้านอ่ืนร่วมกัน การศึกษา วิจัย พัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรมเก่ียวกับทรัพยากรน้ำ 

 
3.2.4 แผนการปฏิรูปประเทศ 
 
 แผนการปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลกระทบและมีความเชื่อมโยงกับการพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่
ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง เป็นแผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีการนำเสนอประเด็น
ปฏิรูป 6 เร่ืองหลัก ได้แก่ 1) ทรัพยากรทางบก ประกอบด้วย ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ทรัพยากรดิน และทรัพยากรแร่ 
มีประเด็นปฏิรูปหลักจำนวน 3 เร่ือง ประเด็นปฏิรูปย่อยจำนวน 14 เร่ือง 2) ทรัพยากรน้ำมีประเด็นหลัก 5 เร่ือง ประเด็น
ปฏิรูปย่อยจำนวน 11 เร่ือง 3) ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมีประเด็นหลัก 13 เร่ือง 4) ความหลากหลายทางชีวภาพมี
ประเด็นหลัก 6 เร่ือง ประเด็นปฏิรูปย่อยจำนวน 8 เร่ือง 5) สิ่งแวดล้อมมีประเด็นหลัก 3 เร่ือง ประเด็นปฏิรูปย่อยจำนวน 
20 เรื่อง และ 6) ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีประเด็นหลัก  8 เรื่อง ประเด็นปฏิรูปย่อย
จำนวน 3 เร่ือง ดังมีประเด็นปฏิรูปหลักท้ังสิ้น 38 เร่ือง และประเด็นปฏิรูปย่อยจำนวน 56 เร่ือง โดยส่วนแผนการปฏิรูป
ประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประเด็นการปฏิรูปทรัพยากรน้ำมีประเด็นปฏิรูปหลักทั้งสิ้น 5 ประเด็น 
(27 เรื่อง/กิจกรรม) โดยจะมีความเชื่อมโยงกับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561 -2580) 
จำนวน 28 กลยุทธ์ 54 แผนงาน ดังสรุปได้น้ี 

รายการ รายละเอียด 

ประเด็นการปฏิรูปที่ 1 การบริหารแผนโครงการที ่สำคัญตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
ประกอบด้วย ประเด็นปฏิรูปย่อยจำนวน 2 เร่ือง ได้แก่ 1) พัฒนาโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
ตามยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และ  2) ปรับปรุงวิธีบริหารโครงสร้าง
เชิงซ้อนร่วมกันอย่างเป็นระบบ 

ประเด็นการปฏิรูปที่ 2 การบริหารเชิงพื้นที่ ประกอบด้วย ประเด็นปฏิรูปย่อยจำนวน 5 เรื่อง ได้แก่ 1) บริหาร
จัดการร่วมกัน 2) ถ่ายโอนภารกิจและความรับผิดชอบ 3) บริหารการใช้ประโยชน์ที่ดิน 4) 
สมดุลการใช้น้ำทั้งผิวดินและใต้ดิน และ 5) บริหารจัดการพื้นที่น้ำท่วมตามฤดูกาล 

ประเด็นการปฏิรูปที่ 3 ระบบเส้นทางน้ำ ประกอบด้วย ประเด็นปฏิรูปย่อยจำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ 1) จัดการระบบ
เส้นทางน้ำ และ 2) ดูแลรักษาเส้นทางน้ำในบริเวณโรงพยาบาลที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม 

ประเด็นการปฏิรูปที่ 4 ระบบขยายผลแบบอย่างความสำเร็จ ประกอบด้วย ประเด็นปฏิรูปย่อยจำนวน 2 เรื่อง 
ได้แก่ 1) ขยายผลความสำเร็จด้านการบริหารจัดการน้ำและดูแลรักษาอย่างมีส่วนร่วมและ
ยั่งยืน และ 2) เพิ่มการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ผิวน้ำในอ่างเก็บน้ำ 

ประเด็นการปฏิรูปที่ 5 ความรู้ เทคโนโลยีและทรัพยากรมนุษย์เพื่อการบริหารจัดการน้ำ 
  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 3 ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาในพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 3-7 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร ์

3.2.5 เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable Development Goals, SDGs) 
 
 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยนื (Sustainable Development Goals, SDGs) เป็นกรอบทิศทางการพัฒนาของโลก
ภายหลังปี ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) ตามท่ีองค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN) กำหนดต่อเน่ืองจากเป้าหมาย
การพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals: MDGs) ส้ินสุดลงเม่ือเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 (United 
Nations: UN) จึงริเร่ิมกระบวนการหารือเพื่อกำหนดวาระการพัฒนาภายหลังปี พ.ศ. 2558 (post-2015 development 
agenda) ครอบคลุมระยะเวลา 15 ปี (พ.ศ. 2558-2573) ตามกระบวนทัศน์ “การพัฒนาที่ยั่งยืน” การจัดทำเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals–SDGs) มีเป้าหมายของการพัฒนา 17 เป้าหมาย ดังรูปที่ 3.2-1 

 
ที่มา: UN Thailand (un.or.th)/https://siam.edu/th/sustainable-development-goals-sdgs/#1537858886458-312fc745-3d22 

รูปที่ 3.2-1 เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนตามที่ประชาคมโลกตกลงรว่มกันจะใช้เป็นกรอบในการดำเนินงาน 
ด้านการพัฒนา (The 17 Sustainable Development Goals (SDGs) to Transform Our Woprld) 

 
 การทบทวนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals; SDGs) พบว่า มีการระบุถึง
สาระสำคัญที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการน้ำไว้ในเป้าหมายที่ 6 สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้ำและสุขอนามัย
สำหรับทุกคนและมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืนดังมีประเด็นเชื่อมโยงกับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561-2580) ดังแสดงในตารางที่ 3.2-1 

ตารางที่ 3.2-1 ความเช่ือมโยงของเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable Development Goals; SDGs) 
กับแผนแมบ่ทการบรหิารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 

 เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ความเชื่อมโยงกับแผนแม่บทฯ 

6.1 ให้ทุกคนเข้าถึงน้ำดื่มที่ปลอดภัยและมีราคา
ท่ีสามารถซื้อหาได้ 

ร้อยละของประชากรที่ใช้บริการน้ำดื่มท่ี
ได้รับการจัดการอย่างปลอดภัย 

ด้านท่ี 1 การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค 
➢ พัฒนาน้ำดื่มให้ได้มาตรฐานและ

ราคาท่ีเหมาะสม 

  

https://siam.edu/th/sustainable-development-goals-sdgs/#1537858886458-312fc745-3d22


สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 3 ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาในพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 3-8 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร ์

ตารางที่ 3.2-1 (ตอ่) ความเช่ือมโยงของเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable Development Goals; SDGs) 
กับแผนแมบ่ทการบรหิารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 

 เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ความเชื่อมโยงกับแผนแม่บทฯ 

6.2 ให้ทุกคนเข้าถึงสุขอนามัยท่ีพอเพียงและเป็น
ธรรม 

ร้อยละของประชากรท่ีใช้บริการสุขอนามัย
ได้รับการจัดการอย่างปลอดภัย รวมถึง
การอำนวยความสะดวกในการล้างมือ
ด้วยสบู่และน้ำ 

ด้านท่ี 1 การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค 
➢ พัฒนาน้ำดื่มให้ได้มาตรฐานและ

ราคาท่ีเหมาะสม 

6.3 ยกระดับคุณภาพน้ำ โดยลดมลพิษ ขจัดการ
ท้ิงขยะ ลดการปล่อยสารเคมีและวัสดุอันตราย 

6.3.1 ร้อยละของน้ำเสียได้รับการบำบัด
อย่างปลอดภัย 

6.3.2 ร้อยละของแหล่งน้ำ (เช่น มหาสมุทร 
ทะเล  ทะเลสาบ แม ่น ้ำ  ธารน้ำ 
คลองหรือสระน้ำ) ที่มีคุณภาพน้ำ
โดยรอบท่ีด ี

ด้านที่ 4 การจัดการคุณภาพน้ำและ
อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรน้ำ 

6.4 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในทุกภาคส่วน
และสร้างหลักประกันว่าจะมีการใช้น้ำและ
จัดหาน้ำท่ีย่ังยืน 

6.4.1 ร้อยละความเปลี่ยนแปลงของการ
ใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพในช่วง 
เวลาท่ีผ่านมา 

6.4.2 ร้อยละของปริมาณน้ำที่สามารถใช้
ประโยชน์ท่ีถูกใช้ไปโดยรวมโดยนำ
ความต้องการน้ำของสิ่งแวดล้อม
มาพิจารณาร่วมด้วย 

ด้านท่ี 1 การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค 

➢ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ 
ด้านท่ี 2 การสร้างความมั่นคงของน้ำ
ภาคการผลิต 

➢ การจัดการด้านความต้องการ 

6.5 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบองค์รวม
ในทุกระดับ 

ระดับการดำเนินงานจัดการทรัพยากรน้ำ
แบบบูรณาการ 

ด้านท่ี 6 การบริหารจัดการ 
➢ ส่งเสริม พัฒนา องค์กรการบริหาร

จัดการทรัพยากรน้ำในระดับชาติ/
ระดับลุ่มน้ำ 

➢ การประชาสัมพันธ์และการมีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการน้ำ 

6.6 ปกป้องและฟื้นฟูระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับ
แหล่งน้ำ รวมถึงภูเขา ป่าไม้ พื ้นที ่ช ุ ่มน้ำ 
แม่น้ำ ชั้นหินอุ้มน้ำ และทะเลสาบ 

ร้อยละการเปลี่ยนแปลงในบริบทของระบบ
นิเวศท่ีเกี่ยวข้องกับน้ำทุกระยะเวลา 

ด้านที่ 4 การจัดการคุณภาพน้ำ และ
อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรน้ำ 
➢ การรักษาสมดุลของระบบนิเวศ 
➢ อนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำลำคลอง

และแหล่งน้ำธรรมชาติท่ัวประเทศ 
   ด้านที่ 5 การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่า

ต้นน้ำที่เสื ่อมโทรมและป้องกันการ
พังทลายของดิน 
➢ การอนุรักษ์ฟื้นฟูพ้ืนท่ีป่าต้นน้ำท่ี

เสื่อมโทรม 
   ➢ การป้องกันและลดการชะล ้าง

พังทลายของดินในพื้นท่ีต้นน้ำ 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 3 ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาในพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 3-9 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร ์

ตารางที่ 3.2-1 (ตอ่) ความเช่ือมโยงของเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable Development Goals; SDGs) 
กับแผนแมบ่ทการบรหิารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 

 เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ความเชื่อมโยงกับแผนแม่บทฯ 

6.a ขยายความร่วมมือระหว่างประเทศและสนับ-
สนุนการเสริมสร้างขีดความสามารถให้แก่
ประเทศกำลังพัฒนาในกิจกรรมและแผนงาน
ท่ีเกี่ยวข้องกับน้ำและสุขอนามัย 

จำนวนความช่วยเหลือเพื ่อการพัฒนา
อย่างเป็นทางการในด้านท่ีเกี่ยวข้องกับน้ำ
และสุขอนามัย เป็นส่วนหนึ ่งของแผน
บูรณาการการใช้จ่ายของรัฐบาล 

ด้านท่ี 6 การบริหารจัดการ 
➢ พัฒนากลไกความร่วมมือระหว่าง

ประเทศด้านทรัพยากรน้ำ 

6.b สนับสนุนและเพิ่มความเข้มแข็งในการมีส่วน
ร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาการจัด 
การน้ำและสุขอนามัย 

ร้อยละของหน่วยงานบริหารส่วนท้องถ่ิน
ที่จัดตั้งและวางนโยบายปฏิบัติการและ
กระบวนการปฏิบัติดำเนินงานเพื่อการมี
ส ่วนร่วมของชุมชนท้องถิ ่นในด้านการ
จัดการน้ำและสุขอนามัย 

ด้านท่ี 6 การบริหารจัดการ 
➢ การประชาสัมพันธ์ และการมี

ส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำ 
➢ ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรทั้งใน

ระดับชาติ ระดับลุ่มน้ำและระดับ
ชุมชน 

ที่มา: 1/ เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศไทย. สืบค้นจาก http://www.un.or.th/globalgoals/th/the-goals/ 
 2/ ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เร่ือง แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580), 
  ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 234 ง ลงวันที่ 18 กันยายน 2562 

 
3.2.6 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
 
 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สศช. (Office of the National Economics and 
Social Development Council) ได้จัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) มุ่ง
บรรลุเป้าหมายการพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปีสามารถต่อยอดในระยะต่อไปเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาระยะยาว
ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 
 
 แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มียุทธศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
เติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยัง่ยืนและมีแนวทางการพัฒนาที่เก่ียวขอ้ง คือ 1) การรักษาฟื้นฟูทรัพยากร-
ธรรมชาติ สร้างสมดุลการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 2) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำเพื่อให้เกิดความม่ันคง สมดุลและยั่งยืน 3) การบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติและได้จัดทำทิศ
ทางการพัฒนาภาคในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ การกำหนดทิศทาง 
การพัฒนาเชิงพื้นที่ตามศักยภาพภูมิสังคมของแต่ละภาคทั้ง 6 ภาค โดยด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำได้กำหนดทิศ
ทางการพัฒนาด้านน้ำในแต่ละภาคไว้ให้สอดคลอ้งและสนับสนุนกันตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ สำหรับ
ลุ่มน้ำบางปะกงและปราจีนบุรีจะเก่ียวข้องกับลุ่มน้ำตะวันออกและมีทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกับทิศทางการ
พัฒนาทรัพยากรน้ำดังน้ี 
  

http://www.un.or.th/globalgoals/th/the-goals/
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โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 3-10 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร ์

แผนพัฒนาฯ ฉบับที ่12 ทิศทางการบริหารจดัการทรัพยากรน้ำ 

1. พัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (ECC) 
ให้ทันสมัยที่สุดในภูมิภาคอาเซียน 

2. เป็นแหล่งผลิตอาหารคุณภาพมาตรฐานสากล 
3. ปรับปรุงมาตรฐานสินค้าและบริการท่องเที่ยว  
4. พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนให้เป็นประตูเศรษฐกิจ

เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน  
5. เร่งแก้ปัญหาและจัดระบบการบริหารจัดการมลพิษ  

1. พัฒนาแหล่งน้ำ โครงข่ายน้ำและจัดหาน้ำทางเลือกใหม่
เพื่อรองรับพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (ECC) 
และเขตเศรษฐกิจพิเศษ  

2. พัฒนาระบบประปาเมือง เพื่อรองรับการขยายตัวของ
ชุมชนเมืองและภาคการท่องเที่ยว  

3. บริหารจัดการน้ำเพื ่อสนับสนุนภาคเกษตร และภาค
เศรษฐกิจ พร้อมทั้งวางแผนจัดสรรน้ำรายภาคการผลิต
และรายฤดู 

4. เพิ ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ ปรับโครงสร้างการใช้น้ำ 
เพิ่มผลิตภาพการใช้น้ำภาคอุตสาหกรรมและการเกษตร 

5. ส่งเสริมและสนับสนุนการลดและการนำกลับมาใช้ใหม่
ในภาคอุตสาหกรรมและการเกษตร 

 
3.2.7 พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 
 
 พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 เป็นกฎหมายว่าด้วยทรัพยากรน้ำมีบทบัญญตัิบางประการเก่ียวกับการ
จำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล เหตุผลและความจำเป็นในการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัติฯ 
เพื่อให้การบริหารทรัพยากรน้ำในมิติด้านการจัดสรร การใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ การบำรุงรักษา การฟื้นฟู การ
อนุรักษ์ และสิทธิในน้ำมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอันจะเป็นประโยชน์แก่การบริการ สาธารณูปโภคและประโยชน์
สาธารณะอย่างอ่ืนและได้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561 มีประเด็นที่เชื่อมโยงกับแผน
แม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) คือ หมวด 4 การจัดสรรน้ำและการใช้น้ำ มาตรา 40-55 
 
3.2.8 แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560-2564 
 
 ประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มที่สำคญัภายใตแ้ผนการจัดการคณุภาพ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560-2564 ที่มีความเชื่อมโยงกับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 
สรุปได้ว่า มียุทธศาสตร์ที่เก่ียวข้องรวมทั้งสิ้น 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
 1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและเป็นธรรม ได้แก่ ด้านที่ 2, 4-6 
 2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีได้รับการป้องกัน บำบัดและฟื้นฟู ได้แก่ ด้านที่ 4-5 
 3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน  

ได้แก่ ด้านที่ 2, 4 
 4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างศักยภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติและส่งเสริม

ความร่วมมือกับต่างประเทศ ได้แก่ ด้านที่ 6 
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โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 3-11 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร ์

3.2.9 ทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกและการพัฒนาเขตเศรษฐกจิพิเศษ (Eastern Economic Corridor) 
 
3.2.9.1 แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรัพยากรน้ำภายใต้โครงการพัฒนาพ้ืนทีร่ะเบียงเศรษฐกจิภาคตะวันออก 
 
 รัฐบาลมีนโยบายในการพัฒนาพื้นที่ 3 จังหวัด (จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง) เป็นพื้นที่
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกและจะเป็นเขตการค้าเสรีและส่งเสริมการลงทุน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นสูง 
ยานยนต์อัจฉริยะ อิเล็กทรอนิกส์ หุ่นยนต์ เกษตรแปรรูป รวมถึงการท่องเที่ยวและการพัฒนาเมืองใหม่ โครงสร้างพื้นฐาน
ที่มีการศึกษาวางระบบที่จะเกิดขึ้น เช่น การเพิ่มศักยภาพสนามบินอู่ตะเภา ท่าเรือพาณิชย์ 3 แห่ง (สัตหีบ แหลมฉบัง และ
มาบตาพุด) รถไฟความเร็วสูง รถไฟทางคู่ มอเตอร์เวย์สายใหม่ สาธารณูปโภคต่างๆ ระบบน้ำ ไฟฟ้า กำจัดขยะ เป็นต้น 
 
 มติคณะรัฐมนตรี 4 มกราคม 2560 มอบให้หน่วยงานต่างๆ ดำเนินการสนับสนุนนโยบายพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) และมีมติเห็นชอบแผนงานด้านน้ำ 16 โครงการตามกรมชลประทาน
เสนอผ่านสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อสนับสนุน EEC ต่อมาเม่ือวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ใน
การประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ครั้งที่ 1/2561 กรมชลประทานได้เสนอแผนงานภาพรวมเพื่อ
รองรับความต้องการน้ำเพื่อพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ในระยะ 10 ปี โดย กนช. มีมติเห็นชอบตามท่ี
กรมชลประทานเสนอและมอบให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ไปดำเนินการศึกษาทบทวนความต้องการใช้น้ำ
ให้ชัดเจนและการศึกษาวางแผนรองรับความต้องการน้ำในระยะยาวต่อไป และ กนช. ได้นำเสนอแผนดังกล่าวต่อที่ประชุม 
ครม. ในวันที่ 6 กุมภาพันธ ์2561 และ ครม. มีมติรับทราบ 
 
 ข้อเท็จจริงและสภาพปัญหา ภาคตะวันออกทั้งภาคมีปริมาณน้ำท่าตามธรรมชาติเฉลี่ยปลีะ 26,081 ล้าน ลบ.ม. 
ในขณะทีป่ัจจุบันสามารถเก็บกักน้ำไว้ได้เพียง 2,534 ล้าน ลบ.ม. (ร้อยละ 9 ของปริมาณน้ำท่า) ในจำนวนน้ีเก็บกักอยู่ใน 3 
จังหวัด ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC-จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง) 1,589 ล้าน ลบ.ม. 
โดยมีระบบท่อผันน้ำเชื่อมต่อระหว่างแหลง่น้ำและอ่างเก็บน้ำต่างๆ เช่น การผันน้ำจากคลองพระองค์เจ้าไชยยานุชิตมาเตมิ
ที่อ่างเก็บน้ำบางพระ การผันน้ำจากพื้นที่จังหวัดระยองจากอ่างเก็บน้ำประแสร์ อ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ อ่างเก็บน้ำดอกกราย 
และอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลไปช่วยเหลือพื้นที่จังหวัดชลบุรี เป็นต้น โดยปริมาณน้ำที่กรมชลประทานสามารถจัดสรรให้
กิจกรรมต่างๆ (ทั้งภาคตะวันออก) เฉลี่ยปีละ 2,180 ล้าน ลบ.ม. โดยเป็นปริมาณน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคคิดเป็นร้อยละ 16 
เพื่อรักษาระบบนิเวศร้อยละ 30 เพื่อการเกษตรร้อยละ 36 และเพื่ออุตสาหกรรมร้อยละ 18 
 
 การประเมินเบื้องต้นร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในปี พ.ศ. 2560 ได้ข้อสรุปว่า แผนพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก (EEC) จะทำให้ความต้องการน้ำเพื่อรองรับกิจกรรมต่างๆ เพิ่มขึ้นโดยความต้องการน้ำด้านอุปโภคบริโภค
และภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ที่ต้องการจากระบบแหล่งน้ำของกรมชลประทาน
ตามสถานภาพปัจจุบัน (ปี 2562) เป็น 350 ล้าน ลบ.ม./ปี จะเพิ่มขึ้นเป็น 820 และ 1,050 ล้าน ลบ.ม./ปี ในระยะ 10 ปี 
และ 20 ปีข้างหน้า ตามลำดับ 
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3.2.9.2 การพัฒนาเพ่ือรองรับความตอ้งการน้ำในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ในระยะแรก (10 ปี) 
 
 แผนการพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุนภายในประเทศโดยกรมชลประทาน มีเป้าหมายเพื่อจัดหาแหลง่น้ำและจัดสรรน้ำ
เพื่อการอุปโภค-บริโภค ภาคอุตสาหกรรมให้สมดุลกับภาคการเกษตรจะเจริญเติบโตควบคู่ไปด้วยกันทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต รวมถึงการป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC: Eastern Economic Corridor) เช่น 
การสร้างแหล่งน้ำใหม่ การปรับปรุงแหล่งน้ำเดิมให้มีความจุเพิ่มขึ้น การสูบกลับน้ำท้ายอ่างเก็บน้ำและเชื่อมโยงแหล่งน้ำ
เพิ่มเติมร่วมกับการจัดหาแหลง่น้ำสำรองเพิ่มเติมจากภาคเอกชนจะทำให้ได้ปริมาณน้ำใชก้ารในระบบโครงขา่ยเพิ่มอีก 354 
ล้าน ลบม./ปี จะมีความเพียงพอต่อความต้องการน้ำที่เพิ่มขึ้นในระยะเวลา 10 ปี สรุปรายละเอียดดังน้ี 
 1) ปรับปรุงแหล่งน้ำเดิม โดยการเพิ่มความจุอ่างเก็บน้ำเดิมที่มีศักยภาพ 9 แห่ง รวมแล้วสามารถเก็บกักน้ำ

ได้เพิ่มอีก 116.90 ล้าน ลบ.ม. จากความจุเดิม 969 ล้าน ลบ.ม.. 
 2) พัฒนาอ่างเก็บน้ำในลุ่มน้ำคลองวังโตนด จังหวัดจันทบุรี 4 แห่ง มีความจุรวมกัน 308.50 ล้าน ลบ.ม. 

ส่งน้ำให้พื้นที่การเกษตรในลุ่มน้ำวังโตนด จังหวัดจันทบุรี และผันน้ำส่วนเกินในฤดูฝนด้วยระบบท่อ 
คลองวังโตนด-อ่างเก็บน้ำประแสร์ เพื่อส่งจ่ายให้พื้นที่ EEC ได้ 100 ล้าน ลบ.ม./ปี  

 3) เชื่อมโยงแหล่งน้ำและระบบผันน้ำ ทำการเชื่อมโยงแหล่งน้ำต่างด้วยระบบท่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
บริหารจัดการ 5 แห่ง ได้น้ำใช้การเพิ่มขึ้น 20 ล้าน ลบ.ม./ปี 

 4) สูบกลับน้ำท้ายอ่างเก็บน้ำ มีแผนงานสูบน้ำด้านท้ายกลับไปไว้ในอ่างเก็บน้ำ 2 แห่ง ได้ปริมาณนำ้เพิ่ม 
55 ล้าน ลบ.ม. 

 5) การป้องกันน้ำท่วม มีแผนการป้องกันน้ำท่วมเมืองระยอง และแผนงานป้องกันน้ำท่วมพื้นที่อุตสาหกรรม 
อำเภอพนัสนิคม และอำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 

 6) แหล่งน้ำสำรองภาคเอกชน บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ
East Water มีแผนดำเนินการจัดหาแหล่งน้ำเพิ่มเติมโดยการพัฒนาบ่อดินในพื้นที่เอกชนและการขุด
สระทับมา มีความจุรวม 62 ล้าน ลบ.ม. 

 
3.2.9.3 การพัฒนาเพ่ือรองรับความตอ้งการน้ำในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ในระยะยาว (20 ปี) 
 
 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (พ.ศ. 2561) ได้ทำการศึกษาเพื่อจัดทำแผนหลักการพัฒนาและจัดการน้ำภาค
ตะวันออกเพื่อทบทวนความต้องการใช้น้ำที่จะเกิดขึ้นในสภาพอนาคตให้ชัดเจนยิ่งขึ้น รวมทั้งการหาแนวทางและทางเลือก
ต่างๆ เพื่อวางแผนรองรับสถานการณ์ในสภาพอนาคตในระยะยาวภายในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง ดังสรุปข้อมูล
และแผนการดำเนินงานในสถานภาพปัจจุบันได้ดังน้ี 
 1) สภาพการพัฒนาแหล่งน้ำและแผนการพัฒนาแหล่งน้ำภายในประเทศสามารถรองรับความต้องการน้ำ

เพื่อการเกษตรในเขตชลประทานได้ทั้งในสภาพปัจจุบันและอนาคต 
 2) แผนการพัฒนาจากแหล่งน้ำต้นทุนภายในประเทศ ตามสภาพปัจจุบันจะมีความเพียงพอสำหรับความ

ต้องการน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภคและอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) 
ได้ในระยะเวลา 10 ปี 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 3 ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาในพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 3-13 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร ์

 3) เพื่อรองรับความต้องการน้ำด้านอุตสาหกรรมและอุปโภค-บริโภคภายในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ EEC 
(Eastern Economic Corridor) จะเพิ่มขึ้นภายในระยะเวลา 20 ปี จำเป็นต้องจัดหาปริมาณน้ำต้นทุน
อีกประมาณ 220 ล้าน ลบ.ม./ปี ดังมีแนวทางดังน้ี 

  3.1 การพัฒนาแหล่งน้ำที่มีอยู่ภายในประเทศให้เต็มศักยภาพ เบื้องต้นพบว่ามีโครงการอ่างเกบ็น้ำ
จำนวน 3 แห่งที่มีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันทีและอยู่ภายในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา 
คิดเป็นความจุ 61.90 ล้าน ลบ.ม. ได้แก่ อ่างเก็บน้ำคลองกะพง (27.50 ล้าน ลบ.ม.) อ่างเก็บน้ำ
ห้วยกรอกเคียน (19.20 ล้าน ลบ.ม.) และอ่างเก็บน้ำหนองกระทิง (15.00 ล้าน ลบ.ม.) 

  3.2 แนวทางการเชื่อมโยงแหล่งน้ำหรือผันน้ำ (ภายในประเทศ) จากภายนอกพื้นทีร่ะเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก (EEC: Eastern Economic Corridor) ยกตัวอย่างเช่น การผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำ
คลองพระสะทึง จังหวัดสระแก้ว ไปยังอ่างเก็บน้ำคลองสียัด ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา (จะต้อง
มีการศึกษาในรายละเอียดต่อไป) 

 
3.2.9.4 แผนการพัฒนาแหล่งน้ำตามยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำ 
 
 การพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกงและพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC: Eastern 
Economic Corridor) สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำได้ 3 ยุทธศาสตร์ โดยพิจารณาจาก
ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินการโครงการ ได้แก่ 
 1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค 
 2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความม่ันคงของน้ำภาคการผลิต (เกษตรและอุตสาหกรรม) 
 3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย 
 
3.2.9.5 แผนสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC: Eastern Economic Corridor) 
 
 แผนสิ่งแวดล้อมฉบับนี้ได้กำหนดให้มีระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561-2564 เป็นแผนงานที่จะ
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในพื้นที่ EEC ในระยะที่ 1 และสอดคล้องกับกรอบระยะเวลาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) และแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560-2564 จึงกำหนดกรอบแนว
ทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก มุ่งเน้น “จัดการ
ปัญหาสิ ่งแวดล้อมที ่ม ีในปัจจุบ ัน เตรียมความพร้อม รู ้ เท ่าทันในการจัดการคุณภาพสิ ่งแวดล้อมและรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติในอนาคต ควบคู่กับการสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Creative and Green 
Economy) ที่ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนกลุ่ม
ต่างๆ สามารถเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างเท่าเทียมกัน” ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 11 มาตรการ 
 โดยประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (พ.ศ. 2561-2564) 
ที่มีความเชื่อมโยงกับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ ในมาตรการ 4.2 บริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อสร้างความม่ันคง
ของน้ำภาคการผลิต 
  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 3 ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาในพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 3-14 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร ์

3.2.10 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและแผนพัฒนาจังหวัดในภาคตะวันออกและพ้ืนที่ข้างเคียง 
 
 ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ เร่ือง การจัดตั้งกลุ่ม
จังหวัดและกำหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด (ฉบับที่ 3) ได้ปรับปรุงรูปแบบการจัดกลุ่มจังหวัดออกเป็น 
6 ภาค 18 กลุ่มจังหวัด (พ.ศ. 2560) ได้แก่ ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคใต้ชายแดน ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และภาคเหนือโดยพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงครอบคลุมพื้นที่ 12 จังหวัด (นับรวมกรุงเทพมหานคร) ใน 5 กลุ่มจังหวัด
ในภาคตะวันออก พื้นที่บางส่วนของภาคกลาง 3 จังหวัด (ไม่นับรวมกรุงเทพมหานคร) และบางส่วนของภาคตะวันออก-
เฉียงเหนือตอนล่าง 2 จังหวัดดังน้ี 
 1) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 ประกอบด้วย จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดชลบุรี 
 2) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 ประกอบด้วย จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดจันทบุรี และ

จังหวัดสระแก้ว 
 3) กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ประกอบด้วย จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสมุทรปราการ 
 4) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ประกอบด้วย จังหวัดสระบุรี 
 5) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประกอบด้วย จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดบุรีรัมย์ 
 
 หากพิจารณาความเชื่อมโยงของแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและแผนพัฒนาจังหวัดในภาคตะวันออกและพื้นที่
ข้างเคียงที่มีความเหมาะสมกับลักษณะทางกายภาพ สิ่งแวดล้อม ประชากร อาชีพ เศรษฐกิจและสังคมภายในพื้นที่ลุ่มน้ำ
ปราจีนบุรี-บางปะกงกับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ดังแสดงในตารางที่ 3.2-2 
และตารางที่ 3.2-3 

ตารางที่ 3.2-2 ความเช่ือมโยงของแผนพัฒนากลุ่มจังหวดักับแผนแม่บทการบรหิารจดัการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561-2580) 

กลุ่มจังหวัด วิสัยทัศน์ ความเช่ือมโยงกับแผนแม่บทฯทรัพยากรน้ำ 

ภาคตะวันออก 1 พื้นที่พัฒนาพิเศษระดับอาเซียน แหล่งผลิตอาหาร 
และผลไม้ปลอดภัยเพ ื ่อการส่งออกและแหล่ง
ท่องเที่ยวมาตรฐานระดับนานาชาติ 

1. ป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ น้ำเสีย 
ขยะ รวมทั้งของเสียอันตรายอย่างครบวงจร 

2. เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
3. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพน้ำใน

พื้นที่ลุ่มน้ำสำคัญ 
4. บูรณะฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธารให้เกิดสมดุลต่อ

ระบบนิเวศ 
5. ป้องกันการกัดเซาะชายฝ่ังทะเลในพื้นที่แหล่ง

ท่องเที่ยวและพื้นที่เศรษฐกิจ 
6. ปกป้องและฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ โดยชุมช 

นมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเพื่อให้พื้นที่
ป่าไม้มีความหลากหลาย และคงความอุดม-
สมบูรณ์ 
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD


สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 3 ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาในพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 3-15 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร ์

ตารางที่ 3.2-2 (ตอ่) ความเช่ือมโยงของแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดกับแผนแมบ่ทการบรหิารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561-2580) 

กลุ่มจังหวัด วิสัยทัศน์ ความเช่ือมโยงกับแผนแม่บทฯทรัพยากรน้ำ 

ภาคตะวันออก 1 (ต่อ)  7. อนุรักษ์ ฟื้นฟูป่าชายเลนและทรัพยากรชาย-
ฝ่ังทะเล สร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรภาคี
และเครือข่ายภายนอกเพื่อระดม 

8. สร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักและ
การมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคส่วน
ต่างๆ ในการรับมือกับการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

9. พัฒนาระบบฐานข้อมูลที่ทันสมัยสำหรับการ
บริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

10. จัดทำแผนปฏิบัติการปรับตัวต่อการเปลี่ยน-
แปลงสภาพภูมิอากาศและแผนรับภัยพิบัติใน
ระดับพื้นที่เชิงบูรณาการ 

ภาคตะวันออก 2 ท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม อุตสาหกรรม 
อัญมณีและเศรษฐกิจฐานรากกำวหน้า แหล่งผลิต
อาหาร สินค้าเกษตรและผลไม้คุณภาพปลอดภัย 
เมืองสมุนไพรแห่งเอเชีย การค้าชายแดนเช่ือมโยง 
EEC และประเทศเพื่อนบ้าน 

1. ฟื้นฟูป่าต้นน้ำให้สมบูรณ์เกิดความสมดุลต่อ
ระบบนิเวศ 

2. การปกป้อง อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนและ
ทรัพยากรชายฝ่ังทะเล 

3. พัฒนาและฟื ้นฟูแหล่งน้ำและการบริหาร
จัดการน้ำในพื้นที่อย่างทั่วถึง 

4. สร้างเสริมระบบการป้องกันกัดเซาะชายฝ่ัง
ทะเลในพื้นที่วิกฤติ พื้นที่แหล่งท่องเที่ยว และ
พื้นที่เศรษฐกิจ 

  5. การป้องกันการพังทลายของดินและตลิ่งริม
แม่น้ำและคลองสาขา 

6. พัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม
อย่างมีส่วนร่วม 

7. ป้องกัน แก้ไขปัญหามลพิษขยะและน้ำเสีย 

ภาคกลางปริมณฑล ศูนย์กลางการค้า การลงทุน บริการธุรกิจและการ
พาณิชย์ การผลิตอุตสาหกรรมระดับประเทศ 
ศูนย์กลางโลจิสติกส์ ศูนย์บริการด้านสุขภาพ 
แหล่งผลิตอาหาร การศึกษาระดับมาตรฐาน 
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ 

1. การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัด-
การน้ำและระบบป้องกันน้ำท่วมเขตเมือง
และพื้นที่เศรษฐกิจ 

2. การอนุรักษ์ ฟื ้นฟู และพัฒนาทรัพยากร-
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมดุลและยั่งยืน 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 3 ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาในพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 3-16 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร ์

ตารางที่ 3.2-2 (ตอ่) ความเช่ือมโยงของแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดกับแผนแมบ่ทการบรหิารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561-2580) 

กลุ่มจังหวัด วิสัยทัศน์ ความเช่ือมโยงกับแผนแม่บทฯทรัพยากรน้ำ 

ภาคกลางตอนบน เมืองแห่งคุณภาพชีวิต แหล่งของนวัตกรรม ศูนย์- 
กลางการลงทุนด้านอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยี
ชั้นสูง การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และการ
ผลิตอาหารปลอดภัย 

1. การฟื ้นฟูค ุณภาพระบบนิเวศของแม่น้ำ
เจ้าพระยา/ป่าสักและลำน้ำสาขา 

2. ปรับปรุงระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่เศรษฐกิจ 
3. เพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำต้นทุนสนับสนุน

ภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 1 

ศูนย์กลางเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม 
ท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและการค้าชายแดน 

1. พัฒนาแหล่งน้ำเดิมและแหล่งน้ำธรรมชาติ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักในพื้นที่ปลูก
พืชเศรษฐกิจ 

2. พัฒนาศูนย์กลางอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
และอาหารครบวงจร 

ที่มา: กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง/ภาคตะวันออก/ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย , พ.ศ. 2561 และประกาศ
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เร่ือง แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580), ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอน
พิเศษ 234 ง ลงวันที่ 18 กันยายน 2562 

ตารางที่ 3.2-3 ความเช่ือมโยงของแผนพัฒนาจังหวัดกับแผนแม่บทการบริหารจดัการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561-2580) 

จังหวัด วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์ ความเชื่อมโยงกับแผนแม่บทฯทรัพยากรน้ำ 

ฉะเชิงเทรา เมืองอุตสาหกรรมสีเขียว ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
และนิเวศ แหล่งผลิตสินค ้าเกษตรปลอดภัย 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อมได้ร ับการ
ฟื้นฟูและพัฒนาอย่างสมดุล สวัสดิการสังคมมี
คุณภาพและประชาชนสามารถเข้าถึงบร ิการ
อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง 

1. อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าบกและป่าชายเลน 
2. เสริมสร้างองค์ความรู้เพื่อให้เกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
3. บูรณาการการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
4. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อ

รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ/ภัยธรรมชาติ 
ปราจีนบุรี เมืองอุตสาหกรรมสีเขียว ท่องเที ่ยวเชิงนิเวศ 

เกษตรปลอดภัย เมืองสมุนไพรต้นแบบ 
1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
2. สร้างเสริมการอนุรักษ์และฟื ้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม 
นครนายก เมืองท่องเที ่ยวเชิงธรรมชาติ บริการทางการ 

แพทย์และสุขภาพ บ้านแห่งความสุขใกล้กรุง 
สังคมและประชาชนผาสุก 

1. จัดทำระบบโครงข่ายบริการพื ้นฐานด้านถนน ไฟฟา 
ประปาเพื่อใหบริการประชาชนไดครอบคลุมและเพียง-
พอตอประชาชนเพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

2. พัฒนาปรับปรุงแหลงน้ำใหมีความเพียงพอตอความ
ต้องการของประชาชน 

3. สรางการมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากร-
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางตอเน่ืองและยั่งยืน 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 3 ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาในพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 3-17 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร ์

ตารางที่ 3.2-3 (ตอ่) ความเช่ือมโยงของแผนพัฒนาจังหวดักบัแผนแม่บทการบรหิารจดัการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561-2580) 

จังหวัด วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์ ความเชื่อมโยงกับแผนแม่บทฯทรัพยากรน้ำ 

นครนายก 
(ต่อ) 

 4. พัฒนาคุณภาพดินให้สามารถทําการเกษตรไดอยางมี
คุณภาพ 

5. ปลูกปาเพิ่มเติมเพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ
ใหยั่งยืน 

6. พัฒนาระบบกําจัดขยะและบําบัดน้ำเสีย 
สระแก้ว เมืองชายแดนแห่งความสุข ถิ่นเกษตรปลอดภัย 

แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและอารยธรรมโบราณ
เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วม่ันคง 

1. พัฒนาแหล่งน้ำและระบบชลประทานตลอดจนฟื้นฟู
และปรับปรุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้น 

2. ส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดย
การมีส่วนร่วมของชุมชน 

จันทบุรี ศูนย ์กลางการผลิตและการค้าส ินค ้าเกษตร
คุณภาพ ศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเคร ื ่อง 
ประดับชั้นเลิศ เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวิถี-
ชุมชน ประตูการค้าชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน 

1. ปกป้อง อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชน
มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเพื่อให้พื้นที่ป่าไม้และ
แหล่งน้ำมีความหลากหลายคงความอุดมสมบูรณ์ 

2. สร้างความเข้มแข็งให้ภาคีเครือข่ายด้านทรัพยากร -
ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  

3. ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำ
ให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน 

4. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร 

ชลบุรี เมืองนวัตกรรม เศรษฐกิจชั้นนำของอาเซียน 1. ส่งเสริมการผลิตน้ำประปาและประสิทธิภาพระบบ
จำหน่ายน้ำประปาให้บริการน้ำประปาในเชิงปริมาณ
และคุณภาพแก่ประชาชน ธุรกิจและอุตสาหกรรมได้
อย่างเพียงพอ 

2. พัฒนาแหล่งน้ำใหม่และปรับปรุงแหล่งน้ำเดิมให้มี
ปริมาณกักเก็บน้ำเพิ่มขึ้น 

3. ฟื้นฟูพื้นที่ป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์โดยการมีส่วนร่วม
แบบประชารัฐ 

4. เพิ ่มแหล่งน้ำเพื ่ออุปโภค-บริโภคในพื ้นที่ขาดแคลน
แหล่งน้ำ 

5. อนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งน้ำตามธรรมชาติ ขุดลอกคูคลอง 
ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำและพัฒนาแหล่งน้ำตามแนว
พระราชดำริ 

6. สร้างความเข้มแข็งให้แก่ภาคประชาชนเพื่อระดมความ
ร่วมมือในการคุ้มครองและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

7. จัดทำแผนการจัดการน้ำเสียชุมชน 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 3 ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาในพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 3-18 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร ์

ตารางที่ 3.2-3 (ตอ่) ความเช่ือมโยงของแผนพัฒนาจังหวดักบัแผนแม่บทการบรหิารจดัการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561-2580) 

จังหวัด วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์ ความเชื่อมโยงกับแผนแม่บทฯทรัพยากรน้ำ 

ปทุมธานี เมืองสิ่งแวดล้อมสะอาด อาหารปลอดภัย แหล่ง
ท่องเที่ยวเรียนรู้และพักผ่อนหย่อนใจของอาเซียน 
สังคมอยู่เย็นเป็นสุข 

1. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ร ับการสงวน
รักษาไว้ใช้ประโยชน์ได้อย่างยาวนาน สามารถคงความ
อุดมสมบรูณ์และใช้อย่างประหยัด มีประสิทธภาพและ
เกิดความสมดุล 

2. สร้างระบบและกลไกในการควบคุมเฝ้าระวังคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมตั้งแต่ระดับชุมชน 

สมุทรปราการ เมืองอุตสาหกรรมสะอาด ปลอดภัย น่าอยู่ 1. เร่งบูรณะและฟื้นฟูแม่น้ำสายหลักไม่ให้เสื่อมโทรม
มากกว่าที่เป็นอยู่โดยการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วน 

2. สร้างเสริมระบบการป้องกันกัดเซาะชายฝั่งและการเฝ้า
ระวังภัยพิบัติทางธรรมชาติเพื่อป้องกันการกัดเซาะ
ชายฝั่งและการพังทลายของดิน 

สระบุรี เมืองการค้าการลงทุนในอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ
นานาชาติสังคมแห่งความสุข 

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ 

นครราชสีมา โคราชเมืองน่าอยู ่ มุ่งสู่นวัตกรรม และเกษตร- 
อุตสาหกรรม สังคมปลอดภัย/พัฒนาทรัพยากร-
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการน้ำ
อย่างบูรณาการ 

1. อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ 
2. ส่งเสริมให้ อปท. ดำเนินการจัดการน้ำเสีย 
3. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ำทั้งในเขตชลประทาน

และนอกเขตชลประทาน 
4. พัฒนาระบบป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ชุมชนเมือง และ

เพิ่มส่ิงก่อสร้างเพื่อลดการพังทลายของตลิ่งตามแม่น้ำ 
ลำคลองสายหลัก 

บุรีรัมย์ ศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬา
มาตรฐานโลก เศรษฐกิจม่ันคง สังคมสันติสุข 9 ดี 

1. จัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำเพื ่อการอุปโภค-บริโภคให้
เพียงพอควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำ
ภาคการผลิต (ภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม) โดย
เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและเครือข่าย
องค์กรต่างๆ 

2. การพัฒนาคุณภาพแหล่งน้ำและการจัดการแหล่งน้ำ
โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและเครืองข่ายประชา
สังคม 

3. ส่งเสริม อนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพทรัพยากรป่าไม้ และ
ทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ โดยเน้นการใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืนและชาญฉลาด 

4. ส่งเสริมให้เกิดชุมชนต้นแบบในการบริหารจัดการและ
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 3 ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาในพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 3-19 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร ์

ตารางที่ 3.2-3 (ตอ่) ความเช่ือมโยงของแผนพัฒนาจังหวดักบัแผนแม่บทการบรหิารจดัการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561-2580) 

จังหวัด วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์ ความเชื่อมโยงกับแผนแม่บทฯทรัพยากรน้ำ 

บุรีรัมย์ 
(ต่อ) 

 5. ส่งเสริม พัฒนากระบวนการบริหารจัดการทรัพยากร-
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

6. ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการควบคุมและลดมลพิษโดย
เน้นการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และระบบนิเวศ 

ที่มา: 1/ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา/ปราจีนบุรี/นครนายก/สระแก้ว/จันทบุรี/ชลบุรี/ 
  ปทุมธานี/สมุทรปราการ/สระบุรี/นครราชสีมา/บุรีรัมย์, พ.ศ. 2561 
 2/ ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เร่ือง แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580), 
  ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 234 ง ลงวันที่ 18 กันยายน 2562 

 
3.3 การวิเคราะห์ประเด็นความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) และแผนงานอื่นๆ กับ 
 แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 
 
 การทบทวนและวิเคราะห์แผนพัฒนาในระดับต่างๆ ตั้งแต่ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) แผนการ
ปฏิรูปประเทศ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals, SDGs) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำแห่งชาติ พ.ศ. 2561 แผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560-2564 ผังนโยบายและผังกลยทุธ์ของภาคตะวันออก แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและแผนพัฒนาจงัหวดั 
ทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกและพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  (Eastern Economic Corridor, EEC) 
ดังสรุปความเชื่อมโยงกับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ดังรูปที่ 3.3-1 จะเห็นได้ว่า
การพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกประเทศเพื่อกำหนดทิศทางประเด็นเชิงยุทธศาสตร์และการพฒันา
เชิงพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาเชิงพื้นที่จะมีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) และ
แผนงานอ่ืนๆ ดังอธิบายได้ดังน้ี 
 1) การเปลี่ยนแปลงด้านระบบเศรษฐกิจ สังคม สถานการณ์และกระแสโลกที่มีผลกระทบต่อการบริหาร

จัดการทรัพยากรน้ำในระดับพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 
  1.1 ประเด็นสถานการณ์ของประชากรในพื้นที่ลุ่มน้ำฯ เคลื่อนย้ายเข้าสู่เมืองหลกัมากขึ้นสืบเน่ืองจาก

เมืองหลักของภูมิภาคจะมีอัตราการขยายตัวสูงมากจะส่งผลกระทบต่อทิศทางการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำดังน้ี 

   ก) การจัดหาปริมาณน้ำต้นทุนภายในพื้นที่ลุ่มน้ำหรือนอกลุ่มน้ำเพื่อรองรับการพัฒนาและ
ขยายตัวในอนาคต 

   ข) การกำหนดข้อตกลงในการจัดสรรน้ำที่เหมาะสมต่อกิจกรรมการใช้ทุกประเภทโดยต้อง
พิจารณาจัดลำดับความสำคัญของกิจกรรมการใช้น้ำ 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 3 ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาในพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 3-20 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

 
รูปที่ 3.3-1 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) แผนพัฒนาต่างๆ ทั้งในระดบัประเทศ ระดับภูมิภาคจนถงึระดบัจังหวดักับแผนแมบ่ทการบรหิารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 3 ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาในพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 3-21 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร ์

  1.2 ประเด็นสถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างระบบเศรษฐกิจในพื้นที่ลุ่มน้ำฯ จะเกิดมี
รายได้จากภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีสัดส่วนเพิ ่มขึ้นมากกว่ากิจกรรมอื่นๆ จะส่งผล
กระทบต่อทิศทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำโดยเฉพาะการจัดสรรน้ำ (โควต้า) ไม่ให้มี
ผลกระทบต่อภาคส่วนอ่ืนๆ ได้แก่ การอุปโภค-บริโภค การเกษตรและอุตสาหกรรม ฯลฯ 

  1.3 ประเด็นสถานการณ์ของการผลิตด้านการเกษตรเป็นแกนหลักสำคัญของภาคประชาชนในชนบท
ในพื้นที่ลุ่มน้ำฯ สืบเน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงระบบการผลิตเป็นการผลิตในเชิงพาณิชย์มากขึ้น 
การผลิตในภูมิภาคยังคงขึ้นกับการเกษตรเป็นสำคัญ และภาพรวมการผลิตในภาคการเกษตรมี
การแข่งขันในเชิงธุรกิจสูงมากขึ้น จะส่งผลกระทบต่อทิศทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำดังน้ี 

   ก) ความจำเป็นต่อการปรับปรุงแหล่งน้ำเดิมและการพัฒนาแหล่งน้ำใหม่เพิ่มขึ้น 
   ข) การขยายระบบชลประทานและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและครอบคลุมทั้งพื้นที่

ลุ่มน้ำฯ 
   ค) การส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรของพื้นที่ลุ่มน้ำฯ ให้กลายเป็นสินค้าสร้าง

รายได้หลักให้กับชุมชน 
  1.4 ประเด็นสถานการณ์ของภาคบริการและท่องเที่ยวในพื้นที่ลุ่มน้ำฯ สืบเนื่องจากการพัฒนาและ

ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในพื้นที่ลุ่มน้ำฯ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้กับชุมชนจะ
ส่งผลกระทบต่อทิศทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำดังน้ี 

   ก) การจัดหาแหล่งน้ำใหม่ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเดิม แต่มีข้อจำกัดและใช้เงินลงทุนสูงมาก 
   ข) การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ตามความสามารถในการจัดหาแหล่งน้ำ 
  1.5 ประเด็นสถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น ช่วงเวลา 

ที่เปลี่ยนแปลงของพายุฝน การกระจายตัวและกระจุกตัวของปริมาณฝนภายในพื้นที่ลุ่มน้ำฯ จะ
ส่งผลกระทบต่อทิศทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำดังน้ี 

   ก) ปริมาณน้ำต้นทุนและผลผลิตทางการเกษตรลดลง 
   ข) ความจำเป็นในการเร่งจัดทำแผนที่ชั้นความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำและอุทกภัย รวมทั้ง 

การพัฒนาระบบพยากรณ์เตือนภัยให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
   ค) การสร้างความพร้อมในการรับมือและลดความเสียหายจากปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง 
 2) การเปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสถานการณ์ของประเทศไทยที่มีผลกระทบต่อ

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 
  2.1 ประเด็นสถานการณ์ของพื้นที่ป่าต้นน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำฯ ยังถูกบุกรุกอย่างต่อเน่ืองและการบริหาร

จัดการพื้นที่ป่าและการพัฒนาแหล่งน้ำไม่สอดคล้องกันในการกำหนดนโยบายของภาครัฐจะ
ส่งผลกระทบต่อทิศทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำดังน้ี 

   ก) จำเป็นต้องกำหนดมาตรการบริหารจัดการพื้นที่ป่าต้นน้ำอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม 
   ข) เพิ่มความเข้มข้นของกฎหมายในการบริหารจัดการพื้นที่ป่าต้นน้ำอย่างเข้มงวด 
   ค) มีการจัดระบบการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างชัดเจน และครอบคลุมทั่วพื้นที่ลุ่มน้ำฯ 
   ง) การจัดทำมาตรการและแผนงานด้านการบริหารจัดการพื้นที่ป่าต้นน้ำให้สอดคล้องกับ 

นโยบายภาครัฐ 
  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 3 ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาในพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 3-22 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร ์

  2.2 ประเด็นสถานการณ์ของการเกิดอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำฯ 
   ก) แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง 
    ก.1 การเกิดอุทกภัยมีความรุนแรงมากขึ้นและมีแนวโน้มปริมาณน้ำท่า ระดับน้ำทะเล

และอัตราการไหลสูงสุดเพิ่มขึ้น 
    ก.2 สภาพการไหลของปริมาณน้ำท่าจากพื้นที่การเกษตรมีการเปลี่ยนแปลง 
    ก.3 การขยายตัวของชุมชนเมืองในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยหรือผังเมืองไม่เหมาะสม 
   ข) ผลกระทบต่อทิศทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำดังน้ี 
     ข.1 กำหนดมาตรการในการควบคุมปัจจัยที่ทำให้เกิดผลกระทบต่างๆ เกิดขึ้น 
    ข.2 การควบคุมผังเมือง การบุกรุกเส้นทางน้ำและการบังคับใช้กฎหมายในประเด็นที่

เก่ียวข้อง 
    ข.3 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบเตือนภัยฉุกเฉิน 
    ข.4 การเพิ่มการพัฒนาแหล่งน้ำให้มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับกับการเกิดอุทกภัย 
    ข.5 การสนับสนุนให้มีการจัดทำแผนพื้นที่เสี ่ยงภัยเพื่อเตรียมการรองรับการเกิด

อุทกภัย 
  2.3 ประเด็นสถานการณ์ของการจัดหาแหล่งน้ำต้นทุนในพื้นที่ลุ่มน้ำฯ 
   ก) แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง 
    ก.1 แนวโน้มการพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำขนาดใหญ่และกลางได้ยาก 
    ก.2 การขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภคในชุมชนชนบทได้รับการแก้ไขอยู่ในระดับค่อน 

ข้างดี-ดี แต่ยังมีปัญหาในปีที่ฝนทิ้งช่วงหรือแล้งมาก 
    ก.3 การขาดแคลนน้ำเพื่อภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการและเมืองหลักจำเป็นต้องสร้าง

ระบบการจัดสรรน้ำระหว่างกิจกรรมให้มีความเหมาะสมและเป็นธรรม 
    ก.4 การพัฒนาแอ่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่ในพื้นที่ลุ่มน้ำฯ ยังมีศักยภาพมากที่จะพัฒนา

และนำปริมาณน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ประโยชน์ 
   ข) ผลกระทบต่อทิศทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำดังน้ี 
    ข.1 การพัฒนาโครงข่ายน้ำเชื่อมโยงระหว่างแหล่งน้ำภายในพื้นที่ลุ่มน้ำฯ หรือการผัน

ปริมาณน้ำส่วนเกินมาจากต่างลุ่มน้ำฯ เพื่อสร้างเสถียรภาพของปริมาณน้ำต้นทุน
ภายในลุ่มน้ำฯ 

    ข.2 การพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กทั้งผิวดินและน้ำบาดาลเพิ่มเติมเพื่อเป็นแหล่งน้ำ
สำหรับความจำเป็นขั้นพื้นฐานภายในชุมชน 

    ข.3 การศึกษาและวิเคราะห์แนวทางเพื่อเพิ่มศักยภาพที่จะพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุนเพิ่ม 
รวมทั้งการวางแผนการจัดสรรน้ำระหว่างภาคส่วนการใช้น้ำต่างๆ ให้เหมาะสม 

    ข.4 การพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อเสริมศักยภาพแหล่งน้ำผิวดินเพื่อการผลิตภาคการ 
เกษตร ภาคอุตสาหกรรมและภาคการอุปโภค-บริโภค 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 3 ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาในพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 3-23 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร ์

  2.4 ประเด็นสถานการณ์ของการแก้ไขและบรรเทาปัญหาคุณภาพน้ำ (น้ำเสีย/น้ำเค็ม) ในพื้นที่ลุ่มน้ำฯ 
   ก) แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง 
    ก.1 ปริมาณน้ำเสียจากแหล่งชุมชนเป็นปริมาณน้ำเสียที่ระบายลงสู่แหล่งน้ำมากที่สุด 

และจะเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของประชากรและระบบเศรษฐกิจ 
    ก.2 การใช้น้ำจากลำน้ำเพิ่มมากขึ้นทำให้น้ำเค็มรุกตัวมากกว่าในอดีต 
   ข) ผลกระทบต่อทิศทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำดังน้ี 
    ข.1 กำหนดมาตรการเข้มงวดในการบริหารจัดการคุณภาพน้ำจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

ทางน้ำด้านต่างๆ 
    ข.2 การจัดหาแหล่งน้ำสำรองเพื่ออุปโภค-บริโภคให้เพียงพอกับความต้องการของ

ชุมชนชนบทและชุมชนเมืองเพื่อป้องกันปัญหาการใช้น้ำจากลำน้ำมากขึ้นทำให้
น้ำเค็มรุกตัว 

  2.5 ประเด็นสถานการณ์ของการบริหารจัดการทรัพยากรดินและการใช้ที่ดินในพื้นที่ลุ่มน้ำฯ 
   ก) แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง 
    ก.1 มีการนำพื้นที่การเกษตรมาใช้ในการขยายตัวของเมืองและพื้นที่อุตสาหกรรมเพิ่ม

มากขึ้น 
    ก.2 การใช้ประโยชน์จากที่ดินที่ไม่เหมาะสมกับชนิดและคุณภาพของดิน 
   ข) ผลกระทบต่อทิศทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำดังน้ี 
    ข.1 การบังคับใช้กฎหมายผังเมืองอย่างเข้มงวด 
    ข.2 การจัดหาแหล่งน้ำเพิ่มเติมโดยพิจารณาถึงความคุ้มค่ากับการลงทุน 
    ข.3 การปรับระบบการปลูกพืชให้เหมาะสมกับศักยภาพน้ำและคุณสมบัติของดิน 
  2.6 ประเด็นสถานการณ์ของการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำฯ 
   ก) แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง 
    ก.1 พื้นที่ชุ่มน้ำส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย และมีการบุกรุกเข้าทำ

ประโยชน์ 
    ก.2 การสูญเสียพื้นที่ชุ่มน้ำจากการใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ 
   ข) ผลกระทบต่อทิศทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจำเป็นต้องมีการปรับปรุงการบริหาร

จัดการพื้นที่ชุ่มน้ำให้เหมาะสมและป้องกันไม่ให้พื้นที่ชุ่มน้ำมีขนาดลดลงหรือสูญเสีย
ระบบนิเวศวิทยาตามธรรมชาติ 

  2.7 ประเด็นสถานการณ์ของหน่วยงานด้านน้ำมีลักษณะแยกส่วนและมีความซ้ำซ้อนในภารกิจ 
   ก) แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง 
    ก.1 ปัญหาด้านน้ำมีความท้าทายและความซับซ้อนมากขึ้น 
    ก.2 องค์กรและกฎหมายจะไม่สามารถตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรน้ำ

หากไม่มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่เป็นเอกภาพ 
  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 3 ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาในพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 3-24 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร ์

   ข) ผลกระทบต่อทิศทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำดังน้ี 
    ข.1 หน่วยงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจำเป็นต้องบูรณาการการทำงาน

เพื่อแก้ไขปัญหาในการดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของ
ประเทศทั้งด้านนโยบายและการจัดทำแผนปฏิบัติการ 

    ข.2 มีระบบและกระบวนการที่เป็นเอกภาพและสามารถตอบสนองต่อปัญหาด้านการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที 

  2.8 ประเด็นสถานการณ์ของการจัดสรรงบประมาณในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำยังไม่เป็นไปใน 
ทิศทางที่สอดคล้องและใช้ประโยชน์ได้อย่างทันท่วงที 

   ก) แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงหากมีการบริหารจัดการงบประมาณแบบบูรณาการจะชว่ยให้ 
หน่วยงาน/องค์ด้านน้ำสามารถดำเนินการได้ง่ายขึ้น 

   ข) ผลกระทบต่อทิศทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำดังน้ี 
    ข.1 การจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอและแก้ไขปัญหาให้ครบถ้วน 
    ข.2 การปรับปรุงกฎหมาย แผนแม่บทความร่วมมือด้านต่างๆ ทั้งระดับประเทศและ

ระหว่างประเทศ การศึกษาวิจัยด้านการประชาสัมพันธ์รวมทั้งการติดตามและ
ประเมินผลเพื่อให้เกิดการบูรณาการและสอดคล้องกันในทุกระดับ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่  4 
การกำหนดและประเมินทางเลือกของการพัฒนา 

พื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 
 
 
 
 



โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 4-1 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

บทท่ี 4 
การกำหนดและประเมินทางเลือกของการพัฒนา 

พ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจนีบุรี-บางปะกง 

4.1 การกำหนดเป้าหมายและการวิเคราะห์ศักยภาพและข้อจำกัดในการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 
 
4.1.1 การกำหนดเป้าหมายการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 
 
 เน่ืองจากพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงมีลักษณะทางกายภาพ ระบบเศรษฐกิจ ปัญหาและวิถีชีวิตของชุมชน
ที่อาศัยอยู่แตกต่างกันตามพื้นทีลุ่่มน้ำแต่ละส่วนและเป็นลุ่มน้ำสำคัญในภาคตะวันออก (ตามร่างลุ่มน้ำใหม่ของประเทศไทย
รวมเป็นชื่อ “ลุ่มน้ำบางปะกง รหัสลุ่มน้ำ 15” และเป็นส่วนหนึ่งของคลัสเตอร์ลุ่มน้ำภาคตะวันออก) มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 

20,358.99 ตร.กม. มีพื้นที่ส่วนใหญ่ครอบคลุม 5 จังหวัด ได้แก่ นครนายก ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว ชลบุรี และมี
พื้นที่บางส่วนใน 7 จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี สระบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ บุรีรัมย์ นครราชสีมา และกรุงเทพมหานคร 
โดยพื้นที่อ่างเก็บน้ำทั้งหมดตั้งแต่ขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่ในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง (เฉพาะกรมชลประทาน) มี
ความจุกักเก็บรวม 1,386.15 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็นร้อยละ 15.13 ของปริมาณน้ำท่ารายปีเฉลี่ย (โครงการศึกษาเพื่อจัด 
ทำแผนหลักการพัฒนาและจัดการทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก, พ.ศ. 2562) จะเห็นได้ว่าพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง
จะมีปริมาณน้ำต้นทุน (9,158.06 ล้าน ลบ.ม./ปี) เพียงพอต่อความต้องการใช้ในทุกๆ ด้าน (3,180.98 ล้าน ลบ.ม./ปี-ไม่
นับรวมความต้องการใช้น้ำในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC), โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนหลักการ
พัฒนาและจัดการทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก, พ.ศ. 2562) แต่พื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงช่วงตอนบนมีลักษณะ 
ภูมิประเทศโดยส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ภูเขา เนินเขาและที่ลาดชัน มีพื้นที่ป่าไม้ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์และมีศักยภาพในการ
พัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำขนาดกลาง-ขนาดใหญ่เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาขาดแคลนน้ำ/ภัยแล้งและอุทกภัย แต่มีข้อจำกัดใน
การใช้ประโยชน์พื้นที่มากเน่ืองจากเป็นพื้นที่สงวน-อนุรักษ์ (ได้แก่ เขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติปางสีดา 
อุทยานแห่งชาติทับลาน อุทยานแห่งชาตเิขาสิบห้าชั้น เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน 
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียว-เขาชมภู่ เขตป่าสงวนแห่งชาติ (Zone C) พื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้น 1 และเขตมรดกโลก
ทางธรรมชาติ) เป็นพื้นที่ที่มีการชะล้างพังทลายสูง มีการตกตะกอนทับถมลำน้ำตื้นเขิน ความสามารถในการระบายน้ำต่ำ 
พร้อมทั้งการไม่มีแหล่งเก็บกักในช่วงฤดูฝนเนื่องจากพื้นที่ตอนบนมีความลาดชันมาก ทำให้ปริมาณน้ำหลากไหลลงทว่ม
พื้นที่ราบท้ายลุ่มน้ำช่วงฤดูฝน เมื่อถึงฤดูแล้งส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาขาดแคลนน้ำซ้ำซากเช่นกันเพราะช่วงฤดูฝนมี
ปริมาณน้ำท่าในพื้นที่ลุ่มน้ำกักเก็บอยู่ในเกณฑ์น้อยมากเมื่อเทียบกับปริมาณน้ำท่ารายปี ทำให้ปริมาณน้ำท่าส่วนเกิน
ทั้งหมดไหลลงแม่น้ำบางปะกงและออกสู่ทะเลในที่สุด รวมทั้งพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงยังมีปัญหาการรุกตัวของ
น้ำเค็มจากอ่าวไทยเข้าสู่แม่น้ำบางปะกงและแม่น้ำปราจีนบุรีเนื่องจากช่วงท้ายลุ่มน้ำมีความลาดชันน้อย-น้อยมากทำให้
น้ำเค็มรุกล้ำจากปากแม่น้ำบางปะกงเข้าสู่ช่วงต้นแม่น้ำไปไกลมากกว่า 100 กม. โดยเฉพาะช่วงฤดูแล้งจะไม่มีปริมาณ
น้ำท่าเพียงพอต่อการผลักดันน้ำเค็มส่งผลกระทบให้น้ำเค็มรุกล้ำจนถึงแม่น้ำปราจีนบุรีช่วงอำเภอเมืองปราจีนบุรีและมี
ผลกระทบต่อการนำปริมาณน้ำไปใช้เพื่อการเกษตรและการผลิตน้ำประปาเพื่ออุปโภค-บริโภค 
 
 จากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงและพื้นที่ข้างเคียง จึงจำเป็นต้อง
ทำการศึกษาและวิเคราะห์เพื่อกำหนดแผนการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงอยา่งยัง่ยนืดังมีเป้าหมายหลักในการ



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 4 การกำหนดและประเมินทางเลือกในการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 4-2 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

บรรเทาปัญหาอุทกภัย ภัยแล้ง คุณภาพน้ำ (น้ำเสีย/น้ำเค็ม) การยกระดับคุณภาพชีวิตของภาคประชาสังคมในพื้นที่ลุ่มน้ำ
ปราจีนบุรี-บางปะกงให้ดีขึ้นและมีรายได้เพิ่มสูงกว่าค่าเฉลี่ยในระดับประเทศ พร้อมทั้งการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของพื้นที่
ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ

พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) และสอดคล้องกับ

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals, SDGs) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ดังได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงในมิติเศรษฐกิจ มิติสังคม 
และมิติสิ่งแวดล้อมดังแสดงในรูปที่ 4.1-1 ภายใต้วิสัยทัศน์ของการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง “ทรัพยากรน้ำ

ม่ันคง ทุกภาคส่วนเข้าถึงการใช้อย่างสมดุล เสริมสร้างรายได้และรักษาระบบนิเวศอย่างย่ังยืน” สรุปได้ดังน้ี 

 1) มิติเศรษฐกิจ 
  1.1 การเสริมสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงในการใช้น้ำภายในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี -บางปะกง

และพื้นที่ข้างเคียง เป็นการสร้างโอกาสให้ภาคประชาสังคมสามารถเข้าถึงทรัพยากรน้ำได้เพิ่ม
มากขึ้นโดยเฉพาะการก่อสร้างและพัฒนาเพิ่มความจุอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง-ขนาดใหญ่ได้ความจุ
ใช้การไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของปริมาณน้ำท่ารายปีในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี -บางปะกง และ
การเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้เพียงพอกับพื้นที่ชลประทานและพื้นที่รับประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ของพื้นที่การเกษตรทั้งหมด 

  1.2 การเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมและรายได้ประชากรต่อครัวเรือนในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง
ได้ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 

 2) มิติสังคม 
  2.1 การจัดหาน้ำอุปโภค-บริโภคทุกหมู่บ้านในพื้นที่ลุ่มน้ำมีคุณภาพน้ำได้ตามเกณฑ์มาตรฐานและมี

การใช้น้ำอุปโภค-บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ 
  2.2 การจัดหาให้พื้นที่นอกเขตชลประทาน (พื้นที่เกษตรน้ำฝน) เพื่อเพิ่มพูนรายได้และยกระดับ

คุณภาพชีวิตของภาคเกษตรกรและลดความเสียหายในพื้นที่วิกฤติได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของ
พื้นที่ที่เคยเกิดวิกฤติ 

  2.3 การบรรเทาปัญหาอุทกภัย ภัยแล้ง และคุณภาพน้ำ (น้ำเสีย/น้ำเค็ม) ในพื้นที่ส่วนต่างๆ ของพื้นที่
ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงและพื้นที่ข้างเคียงพร้อมทั้งลดปัญหาการกัดเซาะและพังทลายของ
ตลิ่งตามริมสองฝั่งแม่น้ำปราจีนบุรี-บางปะกงและลำน้ำสาขา 

 3) มิติสิ่งแวดล้อม 
  3.1 การอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารและพื้นที่ป่าเศรษฐกิจให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของ

พื้นที่ลุ่มน้ำและการฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นการสร้างสมดุลให้ระบบ
นิเวศวิทยาภายในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงและมีการใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

  3.2 การพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุนภายในพ้ืนที่ลุ่มน้ำให้คำนึงถึงความสมดุลด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและเป็นการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำอย่างยั่งยืน 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 4 การกำหนดและประเมินทางเลือกในการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 4-3 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals, SDGs) และยุทธศาสตร์ด้านอื ่นๆ จำเป็นต้องมีการกำหนดมาตรการ แผนงาน 
โครงการต่างๆ และกำหนดทางเลือกการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 

 
รูปที่ 4.1-1 เป้าหมายในการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบรุี-บางปะกงสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน 

(Sustainable Development Goals, SDGs) และยุทธศาสตรอ์ื่นๆ ภายใต้วิสัยทัศน์ของการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำ

ปราจีนบรุ-ีบางปะกง “ทรัพยากรน้ำม่ันคง ทกุภาคสว่นเข้าถึงการใชอ้ย่างสมดุล เสริมสร้างรายได้และรกัษาระบบ

นิเวศอย่างย่ังยืน” 
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โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 4-4 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

4.1.2 การวิเคราะห์ศักยภาพและข้อจำกัดในพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 
 
4.1.2.1 การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม (SWOT Analysis) 
 
 การวิเคราะห์ศักยภาพและข้อจำกัดในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงเพื่อการกำหนดทิศทางการพัฒนาด้าน
ทรัพยากรน้ำ เป้าหมายและตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2562-2581) 
เป็นการนำข้อมูลต่างๆ ตามสถานการณ์ปัญหาและอุปสรรคภายในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงในบทที่ 2 ข้อ 2.2 
“การวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานของพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง” มาเป็นพื้นฐานในการพิจารณาร่วมกับข้อมูลจากภาค
ประชาสังคมจากการประชุมปฐมนิเทศ (17 และ 22 พฤษภาคม 2562) และการประชุมกลุ่มย่อยคร้ังที่ 1 (19-23 สิงหาคม 
2562) โดยการนำเอา SWOT Analysis (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) มาใช้ในวิเคราะห์เพื่อให้
เกิดความเข้าใจถึงศักยภาพและข้อจำกัดในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงทำให้กำหนดเป้าหมายและทิศทางในอนาคตได้
ดังแบ่งการวิเคราะห์เป็น 2 ส่วน ได้แก่ การวิเคราะห์จุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses) เป็นการวิเคราะห์
จากสภาพแวดล้อมภายใน และการวิเคราะห์โอกาส (Opportunities) และภัยคุกคาม (Threats) เป็นการวิเคราะห์จาก
สภาพแวดล้อมภายนอก ดังอธิบายรายละเอียดดังน้ี 
 1) จุดแข็ง (Strengths) 
  1.1 พื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารสำคัญไม่น้อยกว่า 6 สาย (เช่น แม่น้ำปราจีนบุรี 

แม่น้ำนครนายก คลองพระสะทึง คลองพระปรง ห้วยใสน้อย ห้วยใสใหญ่ และแควหนุมาน ฯลฯ) 
และมีพื้นที่สงวนและอนุรักษ์สำคัญ เช่น อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติปางสีดา 
อุทยานแห่งชาติทับลาน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาใน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว 
และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียว-เขาชมภู่ ฯลฯ 

  1.2 การกระจายตัวของปริมาณน้ำฝน (1,515.90 มม.) และปริมาณน้ำท่า (9,158.06 ล้าน ลบ.ม./ปี) 
โดยเฉพาะช่วงฤดูฝนอยู่ในเกณฑ์ดี-ดีมาก (เดือนพฤษภาคม-พฤศจิกายน) แต่ปริมาณน้ำท่า
บางส่วนของพื้นที่ลุ่มน้ำโดยเฉพาะด้านท้ายน้ำมีปัญหาจากการรุกตัวของน้ำเค็มในช่วงหน้าแล้ง 
(เดือนพฤศจิกายน-เมษายน) หากพิจารณาสถานภาพปัจจุบันมีอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่
ในพื้นที่ลุ่มน้ำสามารถเก็บกักปริมาณน้ำท่าได้เพียง 1,349.66 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็นรอ้ยละ 
14.38 ของปริมาณน้ำท่ารายปีเฉลี่ย แต่พื้นที่ลุ่มน้ำตอนบนยังมีศักยภาพสูงในการพัฒนาแหล่ง
เก็บกักน้ำเพิ่มเติม 

  1.3 พืน้ที่ตอนบนของลุ่มน้ำมีการพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำขนาดกลาง-ขนาดใหญ่รวมทั้งหมด 30 แห่ง 
เช่น อ่างเก็บน้ำนฤบดินจินดา เขื่อนขุนด่านปราการชล อ่างเก็บน้ำคลองสียัด อ่างเก็บน้ำคลอง-
พระสะทึง อ่างเก็บน้ำพระปรง อ่างเก็บน้ำบ้านบึงขยาย อ่างเก็บน้ำคลองระบม อ่างเก็บน้ำคลอง-
หลวงรัชชโลทรและอ่างเก็บน้ำคลองไม้ปล้อง ฯลฯ และมีศักยภาพในการพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำ
ขนาดกลาง-ขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นหลายแห่งเช่น อ่างเก็บน้ำคลองมะเดื่ออันเน่ืองมาจากพระราชดำริ 
(85.31 ล้าน ลบ.ม.) อ่างเก็บน้ำลำพระยาธารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (30.00 ล้าน ลบ.ม.) 
อ่างเก็บน้ำใสน้อยใสใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (334.30 ล้าน ลบ.ม.) อ่างเก็บน้ำบ้าน-
หนองกระทิง (15.00 ล้าน ลบ.ม.) อ่างเก็บน้ำคลองกะพง (27.50 ล้าน ลบ.ม.) และอ่างเก็บน้ำ
ห้วยกรอกเคียน (19.20 ล้าน ลบ.ม.) ฯลฯ 
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โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 4-5 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

  1.4 กลุ่มประชากรในพื้นที่ลุ่มน้ำโดยส่วนใหญ่ (ไม่น้อยกว่า 35%) ประกอบอาชีพการเกษตรแบ่งออก 
เป็นการปลูกข้าวนาปีและนาปรัง พืชไร่ ไม้ผล+ไม้ยืนต้น+พืชผสมผสาน พืชผักสวนครัว การ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและปศุสัตว์โดยการส่งเสริมการประกอบอาชีพการเกษตรต้องใช้ทั้งแผนงาน
ด้านการจัดหาและพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำ แผนงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ แผนงาน
ด้านการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้ง แผนงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและคุณภาพน้ำ 
(น้ำเสีย/น้ำเค็ม) 

  1.5 มีกลุ่มนิคมอุตสาหกรรม 12 แห่ง เขตประกอบการอุตสาหกรรม 3 แห่ง เขตชุมชนอุตสาหกรรม 
1 แห่ง และสวนอุตสาหกรรม 4 แห่ง เช่น นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์บุรี นิคมอุตสาหกรรม
เกตเวย์ซิตี้ นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร นิคมอุตสาหกรรม 304 
ปราจีนบุรี เขตประกอบการอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ปราจีนบุรี) 
และชุมชนอุตสาหกรรมพานทอง ฯลฯ รวมทั้งมีกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรม
การเกษตรกระจายอยู่ตามพ้ืนที่ส่วนต่างๆ ในพื้นที่ลุ่มน้ำฯ 

  1.6 มีแหล่งชุมชนหนาแน่นโดยเฉพาะเทศบาลเมือง/เทศบาลตำบลไม่น้อยกว่า 50 แห่ง เช่น เทศบาล
เมืองนครนายก เทศบาลตำบลกบินทร์ เทศบาลเมืองปราจีนบุรี เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 
เทศบาลตำบลบางปะกง เทศบาลตำบลบางคล้า เทศบาลเมืองหนองปรือ เทศบาลตำบลบางบ่อ 
เทศบาลตำบลบางพลี เทศบาลตำบลธัญบุรี เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น เทศบาลเมืองสระแก้ว ฯลฯ
จะเป็นศูนย์กลางธุรกิจการค้าขายและการบริการและการศึกษาทั้งระดับต่ำกว่าอุดมศึกษาและ
ระดับอุดมศึกษาภายในพื้นทีลุ่่มน้ำพร้อมทั้งมีแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งนันทนาการหลากหลาย
รูปแบบทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวทาง
นิเวศและแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ฯลฯ จะเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนจุดแข็งของแหล่ง
ชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ลุ่มน้ำ 

  1.7 พื้นที่ลุ่มน้ำตอนบน (อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี) จะมีโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัย-
ภูเบศรเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านการแพทย์และสมุนไพรและเป็นแหล่งผลิตภัณฑ์สมุนไพร
เพื่อรักษาโรคและดูแลรักษาสุขภาพ โดยพืชสมุนไพรจะมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงและเหมาะกับ
การส่งเสริมเพื่อนำไปแปรรูปเป็นยารักษาโรคและผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ได้ 

  1.8 พื้นที่ลุ่มน้ำมีการติดตั้งระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติและมีการพัฒนาระบบสนับสนุน
การตัดสินใจในการพยากรณ์น้ำสถานการณ์น้ำล่วงหน้า เช่น ระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกล
อัตโนมัติลุ่มน้ำบางปะกง ฯลฯ 

  1.9 ภาคประชาสังคมภายในพื้นที่ลุ่มน้ำมีความใส่ใจและตระหนักต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
อนามัยมากขึ้นโดยเฉพาะการบริโภคกลุ่มสินค้าเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้น หรือกลุ่มเกษตรกรมีการ
ปลูกพืชตามหลักวิธีปฏิบัติทางการเกษตรที่ด ีผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจโดยการผลิตสินค้าที่เปน็
มิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและแบ่งปันและเอ้ือ
ต่อกันเพื่อสร้างคุณค่าให้กับระบบสังคม 

  1.10 กลุ่มเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่ลุ่มน้ำมีความเข็มแข็ง ตื่นตัวและให้ความสนใจเป็นพิเศษใน
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการอนุรักษ์ การดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมมากขึ้น พร้อมทั้งมีกิจกรรมส่งเสริมบทบาทและกระบวนการมีส่วนร่วมในการร่วมคิด 
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โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 4-6 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

ร่วมตัดสินใจ ร่วมทำและร่วมรับผิดชอบแก้ไขปัญหาภายในชุมชนทำให้ชุมชนท้องถิ่นเกิดการ
เรียนรู้ผ่านการเข้าร่วมกระบวนการรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงและเกิดสังคมแห่งการเรยีนรู้
ส่งผลกระทบเชิงบวกให้ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนทำให้ทิศทางการพัฒนาใดๆ ใน
พื้นที่ลุ่มน้ำเป็นการพัฒนาพร้อมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดย
ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมและเป็นการตอบสนองความต้องการของภาค
ประชาสังคมมากขึ้นหรือผ่านใช้กลไกคณะกรรมการลุ่มน้ำและองค์กรผู้ใช้น้ำตามพระราชบัญญัติ
ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 

  1.11 ทำเลที่ตั้งเหมาะสมเป็นศูนย์กลางด้านการคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงติดต่อกับภูมิภาคต่างๆ เช่น 
ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและประตูสู่ชายแดนราชอาณาจักร
กัมพูชาและยังเชื่อมโยงกับท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบัง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ/ดอนเมืองหรือ
แหล่งกระจาย/ซ้ือขายสินค้าในพื้นที่ชุมชนเมืองขนาดใหญ่ เช่น กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ 
นนทบุรี ปทุมธานี นครราชสีมา ฯลฯ เป็นข้อได้เปรียบและจุดแข็งตอ่การพัฒนาดา้นธุรกิจการคา้
และการลงทุนกับต่างประเทศ และเป็นพื้นที่เหมาะสมต่อการรองรับการเจริญเติบโต มีศักยภาพ
และความพร้อมสูงจะเป็น “ประตูเศรษฐกิจ” เพื่อเปิดตลาดการค้าไปสู่ภูมิภาคอ่ืนๆ ของโลก 

  1.12 พื้นที่ลุ่มน้ำมีความเสี่ยงต่อการได้รับการเสียหายจากแผ่นดินไหวในระดับน้อย (น้อยกว่า 3.00 
ตามมาตราริคเตอร์) และการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางและขนาดใหญ่สามารถพัฒนาได้โดยไม่
ต้องออกแบบให้สามารถรับความเสียหายจากแผ่นดินไหวในระดับสูงทำให้ค่าลงทุนไม่สูงมาก 

  1.13 พื้นทีลุ่่มน้ำโดยส่วนใหญ่มีชั้นหินให้น้ำตะกอนหินร่วน (Unconsolidated Sediment Aquifers) 
สามารถให้ปริมาณน้ำบาดาลได้ในเกณฑ์ตั้งแต่ 2-20 ลบ.ม./ชม. และค่า TDS (น้อยกว่า 500 
มก./ล.) อยู่ในระดับที่สามารถนำไปใช้งานได้ยกเว้นบางพื้นที่มีคุณภาพน้ำบาดาลในเกณฑไ์มด่ี
หากนำไปใช้ต้องมีการบำบัดค่อนข้างมาก ได้แก่ อำเภอบางน้ำเปร้ียว อำเภอคลองเขื่อน อำเภอ
บางปะกง และอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา เขตลาดกระบังและเขตหนองจอก 

 2) จุดอ่อน (Weaknesses) 
  2.1 ศักยภาพในการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำตอนบนและปริมาณน้ำต้นทุนมีจำนวนมาก (9,158.06 ล้าน 

ลบ.ม./ปี) แต่ยังไม่ได้รับการพัฒนาด้านแหล่งน้ำเก็บกักน้ำ จึงมีแหล่งกักเก็บน้ำไม่เพียงพอต่อ
การรองรับปริมาณน้ำต้นทุนที่เกิดขึ้นในแต่ละปี โดยศักยภาพการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำ
จะมีโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำริหลายแห่งที่มีศักยภาพ แต่ยังไม่ได้ดำเนินการเน่ืองจาก
ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติหรือพื้นที่มรดกโลก (เช่น อ่างเก็บน้ำคลองมะเดื่ออันเน่ืองมา-
จากพระราชดำริ (85.31 ล้าน ลบ.ม.) อ่างเก็บน้ำลำพระยาธารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
(30.00 ล้าน ลบ.ม.) อ่างเก็บน้ำใสน้อยใสใหญ่อันเน่ืองมาจากพระราชดำริ (334.30 ล้าน ลบ.ม.) 
อ่างเก็บน้ำบ้านหนองกระทิง (15.00 ล้าน ลบ.ม.) อ่างเก็บน้ำคลองกะพง (27.50 ล้าน ลบ.ม.) 
อ่างเก็บน้ำห้วยกรอกเคียน (19.20 ล้าน ลบ.ม.) ฯลฯ) พร้อมทั้งพื้นที่ตอนบนมีความลาดชันสูง
ทำให้ปริมาณน้ำหลากไหลลงท่วมพื้นที่ราบท้ายลุ่มน้ำช่วงฤดฝูนเป็นประจำ หากถึงช่วงฤดูแลง้จะ
ส่งผลกระทบให้ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำซ้ำซากด้วยเช่นกันเพราะช่วงฤดฝูนมีปริมาณน้ำท่าใน
พื้นที่ลุ่มน้ำกักเก็บอยู่ในเกณฑ์น้อยมากหากเทียบกับปริมาณน้ำท่ารายปีทำให้ปริมาณน้ำส่วนเกิน
ทั้งหมดไหลลงแม่น้ำบางปะกงและออกสู่ทะเลในที่สุด 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 4 การกำหนดและประเมินทางเลือกในการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 4-7 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

  2.2 แหล่งพื้นที่การเกษตรเป็นกิจกรรมที่มีความต้องการใช้น้ำสูง และพื้นที่บางส่วนยังสะสมมลพิษ
จากยาฆ่าแมลงและสารเคมีทางเกษตร โดยพื้นที่เกษตรบางส่วนมีความอ่อนไหวต่อการประสบ
ปัญหาน้ำท่วมและบางส่วนมีการขาดแคลนน้ำหรือภัยแล้งเป็นประจำ เช่น อำเภอศรีมหาโพธิ 
อำเภอศรีมโหสถ อำเภอประจันตคาม อำเภอบ้านสร้าง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
อำเภอบ้านนา อำเภอองครักษ์ อำเภอปากพลี อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก อำเภอ
พนมสารคาม อำเภอสนามชัยเขต อำเภอราชสาส์น อำเภอแปลงยาว อำเภอคลองเขื่อน อำเภอ
เมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอพานทอง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ฯลฯ 

  2.3 การกระจุกตัวของพื้นที่ชลประทานในจังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดนครนายกและจังหวัดฉะเชิงเทรา
เป็นส่วนใหญ่ ส่วนจังหวัดสระแก้วมีพื้นที่ชลประทานน้อยมากพร้อมทั้งการขยายพื้นที่การเกษตร
ไปยังพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมตามศักยภาพของดินและการปลูกพืชเชิงเดียวเป็นเวลานานและใช้
สารเคมีจำนวนมากได้ก่อให้เกิดปัญหามลภาวะ ความอุดมสมบูรณ์ของดินลดต่ำลงมากและมีการ
ชะล้างพังทลายสูงมากและยังมีการจับสัตว์น้ำโดยไม่ถูกวิธีทำให้ปริมาณสัตว์น้ำตามธรรมชาติ
ลดลงอย่างรวดเร็วและพื้นที่ป่าชายเลนบริเวณปากแม่น้ำบางปะกงมีอัตราลดลงไปจากเดิมมาก
เน่ืองจากการบุกรุกพื้นที่ใช้ทำนากุ้งแม้ว่าภาครัฐจะพยายามหาแนวทางแก้ไขอย่างต่อเน่ือง แต่
ปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมยังเป็นปัญหาที่รุนแรงและเร้ือรัง หากยังมิได้รับการแก้ไขและบริหาร
จัดการอย่างถูกวิธีและมีประสิทธิภาพจะเป็นข้อจำกัดสำคัญต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของพื้นที่ลุ่มน้ำ 

  2.4 การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจสังหาริมทรัพย์ภายในพื้นที่ชุมชนเมืองทำให้ขาดการ
ควบคุมและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม การพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรมของภาครัฐและเอกชนบางแห่งเร่ิมมีปัญหาเร่ืองการบริหารจัดการด้านมลพิษ
ระดับรุนแรงที่เกิดจากกระบวนการผลิตในเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม (เช่น นิคมอุตสาหกรรม
ไฮเทคกบินทร์บุรี นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร นิคมอุตสาหกรรม 
304 ปราจีนบุรี) เช่น ปัญหามลพิษทางอากาศ ปัญหามลพิษทางน้ำและสารโลหะหนักที่ลงไปใน
แหล่งน้ำต่างๆ ปัญหาการบริหารจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม ฯลฯ หากการบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังไม่มีการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินการอย่างเป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพรวมทั้งยังขาดความโปร่งใส การใช้หลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาสังคมและผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกภาคส่วนยังไม่มีการดำเนินการอย่างจริงจัง 

  2.5 การขยายตัวของชุมชนเมืองและแหล่งที่อยู่อาศัย แหล่งอุตสาหกรรม และแหล่งท่องเที่ยวอย่าง
รวดเร็วส่งผลกระทบให้เกิดความตอ้งการใช้น้ำในกระบวนการผลิต การบริการและอุปโภค-บริโภค
มากขึ้นประกอบกับสภาพภูมิประเทศของพื้นที่ตอนล่างโดยส่วนใหญ่เป็นที่ราบและเป็นดินร่วน
ปนทรายและดินทรายทำให้การกักเก็บน้ำของดินไม่ดีส่งผลกระทบต่อความสามารถกักเก็บน้ำไว้ 
จึงเกิดความไม่เพียงพอต่อการใช้น้ำในฤดูแล้ง พร้อมทั้งแหล่งเก็บกักน้ำมีอย่างจำกัดในการ
รองรับการขยายตัวในอนาคต จนเกิดปัญหาความขัดแย้งในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
โดยเฉพาะภาคเกษตรเน่ืองจากพื้นที่เกษตรโดยส่วนใหญ่เปน็พื้นที่ปลูกไม้ผล-ไม้ยืนต้นจะต้องการ
ใช้น้ำในปริมาณสูง แต่ปริมาณน้ำที่มีอยู่ตามสถานภาพปัจจุบันถูกดึงไปใช้ในภาคอุตสาหกรรมใน
ปริมาณสูงเช่นเดียวกัน และแนวโน้มการขยายตัวของความต้องการใช้น้ำของภาคอุตสาหกรรม
เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเพื่อรองรับการเป็นพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
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โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 4-8 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

  2.6 ปัญหาการรุกตัวของน้ำเค็ม เน่ืองจากอิทธิพลการขึ้นของน้ำทะเลมีน้ำทะเลไหลและพาความเค็ม
เข้ามาสู่แม่น้ำปราจีนบุรีและแม่น้ำบางปะกง แต่การผลักดันน้ำเค็มที่ไหลเข้ามาช่วงน้ำทะเลขึ้น
ให้ออกไปได้เกิดในช่วงปริมาณน้ำท่าในแม่น้ำมากจึงมีปริมาณน้ำกร่อยจำกัดอยู่เฉพาะปากแม่น้ำ 
แต่ช่วงแล้งมีปริมาณน้ำท่าน้อยไม่เพียงพอผลักดันน้ำเค็มส่งผลกระทบให้ความเค็มจากทะเลรุก
เข้ามาในแม่น้ำเรื่อยๆ จนกว่าจะถึงฤดูฝนหรือมีการระบายน้ำจากต้นน้ำที่มีปริมาณน้ำท่ามาก
พอจะผลักดันน้ำเค็มได้ บางปีมีปริมาณน้ำท่าน้อยมีการสูบน้ำจืดในแม่น้ำบางปะกงและแม่น้ำ
ปราจีนบุรีไปใช้ในปริมาณมากทำให้ความเค็มอาจรุกตัวขึ้นไปจากปากแม่น้ำได้มากกว่า 100 กม. 

  2.7 ปัญหาน้ำเน่าเสียในพืน้ทีลุ่่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง แบ่งตามสาเหตุเป็น 2 ลักษณะดังน้ี 
   ก) ปัญหาน้ำเน่าเสียจากการปล่อยสารมลพิษจากแหล่งกำเนิดลงลู่ลำน้ำสายหลัก เน่ืองจาก

พื้นที่ลุ่มน้ำมีกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมตั้งเรียงรายตามสองฝั่งแม่น้ำปราจีนบุรี-บางปะกง
ตั้งแต่พื้นที่ต้นน้ำมากกว่า 600 โรงงาน และพื้นที่ปลายน้ำในจังหวัดฉะเชิงเทรามากกว่า 
2,000 โรงงานและภาคเกษตรมีการปรับเปลี่ยนมาใช้สารเคมีในการผลิตมากขึ้นและยังมี
การขยายตัวของชุมชนเมือง (เทศบาลเมือง/เทศบาลตำบล) ไม่น้อยกว่า 30 แห่งโดยไม่มี
การบริหารจัดการน้ำเสียที่ดีเพียงพอก่อให้เกิดปัญหาด้านคุณภาพน้ำผิวดินเสื่อมโทรมใน
พื้นที่ลุ่มน้ำตอนกลางและตอนปลายโดยเฉพาะช่วงผ่านชุมชนเมืองขนาดใหญ่ (เทศบาล
เมือง/เทศบาลตำบล) พื้นที่อุตสาหกรรม พื้นที่เกษตรและพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

   ข) ปัญหาน้ำเน่าเสียจากสาเหตุธรรมชาติและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเกิดขึ้นกรณีมี
ปริมาณน้ำมากหรือน้อยเกิน เช่น ช่วงอุทกภัยมีปริมาณน้ำหลากเข้าท่วมพื้นที่ส่วนต่างๆ 
พัดพาเอาสิ่งสกปรกปะปนมาส่งผลกระทบให้เกิดการสะสมของตะกอนของสิ่งที่พัดพามา
บริเวณประตูระบายน้ำและสิ่งสกปรกบางส่วนถูกย่อยสลายโดยดึงออกซิเจนจากน้ำไปใช้
ส่งผลให้ค่าออกซิเจนละลายน้ำลดลง เมื่อปริมาณน้ำ/ตะกอนถูกระบายลงแม่น้ำทำให้
ออกซิเจนในแม่น้ำลดลงจนเกิดสภาวะเน่าเสีย ส่วนปริมาณน้ำที่ระบายออกมีจำนวนมาก
แต่ปริมาณน้ำต้นทุนจากพื้นทีต่้นน้ำที่มีคุณภาพดีและมีปริมาณออกซิเจนละลายน้ำสูงมี
จำนวนน้อยไม่เพียงพอจะผลักดันและเติมออกซิเจนในลำน้ำได้อย่างเพียงพอ 

 3) โอกาส (Opportunities) 
  3.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติการกระจายอำนาจฯ ได้เปิด

โอกาสให้ส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนบริหารจัดการและดูแลรักษาทรัพยากรน้ำ
เพื่อให้เกิดประโยชน์และตรงกับความต้องการของส่วนท้องถิ่นมากที่สุด 

  3.2 แผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตร์ชาต ิด้านที่ 19 ประเด็นการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ (พ.ศ. 2561-
2580) กำหนดการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อการพัฒนา จัดให้มีทรัพยากรน้ำอย่างเพียงพอ
สำหรับการพัฒนาภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรมตามแผนการเจริญเติบโตแบบสีเขียว การ
ท่องเที่ยวและเพื่อผลิตพลังงานพร้อมมีระบบดูแลทรัพยากรน้ำในพื้นที่สำหรับผู้ใช้น้ำภายในนิคม
เกษตร ภาคอุตสาหกรรมสมัยใหม่ พื้นที่ชลประทาน พื้นที่เกษตรน้ำฝน พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษ แหล่งท่องเที่ยว ภาคเกษตรพลังงาน ภาคเกษตรเพิ่มมูลค่าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม
จำเป็นต้องกำหนดให้มีการพัฒนาแหล่งน้ำให้ปริมาณมีน้ำอย่างเพียงพอโดยเน้นพื้นที่เกษตรที่มี
มูลค่าสูงหรือพื้นที่อุตสาหกรรม 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 4 การกำหนดและประเมินทางเลือกในการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 4-9 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

  3.3 พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 เป็นกฎหมายในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของ
ประเทศที่ให้การเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนในพื้นที่ลุ่มน้ำสามารถดำเนินการได้อย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ พร้อมทั้งกำหนดให้คณะกรรมการลุ่มน้ำมีหน้าที่บริหารจัดการทรัพยากรน้ำในเขต
ลุ่มน้ำโดยมีหน้าที่สำคัญที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำ ประกอบด้วย การ
จัดทำแผนแม่บทการใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ การบำรุงรักษา การฟื้นฟูและการอนุรักษ์
ทรัพยากรน้ำเพื่อให้คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติเห็นชอบและเสนอความเห็นด้านน้ำใน
เขตลุ่มน้ำ 

  3.4 จังหวัดฉะเชิงเทราและชลบุรีได้รับการประกาศจัดตั้งให้เป็นพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก (EEC) เป็นการส่งเสริมการลงทุนทำให้มีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคอย่างเร่งด่วน
เพื่อให้รองรับการลงทุนในพื้นที่ EEC โดยมีกลุ่มอุตสาหกรรมเป็นเป้าหมายทำให้กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจมีแนวโน้มเติบโตต่อไป พร้อมทั้งการพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุนในพื้นที่ลุ่มน้ำตอนบนมี
โอกาสสร้างมูลค่าภาคการผลิตสูงทั้งภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมเน่ืองจากจำเป็นตอ้งสง่
ปริมาณน้ำมารองรับกิจกรรมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 

  3.5 มีการนำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS: Geographic Information System) และระบบสาร-
สนเทศเพื่อการจัดการ (MIS: Management Information System) เข้ามาใช้ในการบริหารจัด 
การทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำ 

  3.6 มีหน่วยงานภาครัฐที่มีขีดความสามารถในพัฒนาและปรับปรุงระบบแหล่งน้ำและระบบปอ้งกัน
น้ำท่วมจะช่วยให้ลดการขาดแคลนน้ำในกิจกรรมต่างๆ เช่น กรมชลประทาน กรมโยธาธิการและ
ผังเมือง กรมทรัพยากรน้ำ การประปาส่วนภูมิภาค เป็นต้น 

  3.7 หน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงานให้ความสำคญักับการฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธาร การป้องกันและเฝ้า
ระวังปัญหาการชะล้างพังทลายของดินตามริมสองฝั่งลำน้ำเพื่อลดปริมาณตะกอนดินและทราย
ไหลลงสู่แหล่งน้ำผิวดินและลดปัญหาการตื้นเขินของแหล่งน้ำผิวดินโดยเฉพาะแม่น้ำนครนายก 
คลองพระปรง แควหนุมาน แม่น้ำปราจีนบุรี และแม่น้ำบางปะกง ฯลฯ 

 4) ภัยคุกคาม (Threats) 
  4.1 การเจริญเติบโตทางระบบเศรษฐกิจและการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC: Asean 

Economics Community) อาจก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานเกือบทุกภาคส่วนจากพื้นที่
อ่ืนๆ และแรงงานจากต่างประเทศ (เช่น สหภาพเมียนมาร์ สปป.ลาว หรือสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม ฯลฯ) เข้ามาในพื้นที่ลุ่มน้ำอย่างถูกต้องและไม่ถูกต้องตามกฎหมายส่งผลกระทบเชิง
ลบต่อระบบการให้บริการสาธารณะ ระบบการศึกษาและการบริการด้านสาธารณสุขมูลฐานเป็น
สำคัญ รวมทั้งทำให้การควบคุมหรือป้องกันปัญหาที่เกิดจากแรงงานต่างด้าวกระทำได้ยาก 

  4.2 สถานการณ์พื้นที่ป่าไม้ในพื้นที่ลุ่มน้ำลดลงจาก 5,628.64 ตร.กม. (พ.ศ. 2545) เหลือ 4,081.17 
ตร.กม. (พ.ศ. 2560) หรือลดลงร้อยละ 1.72 ต่อปี เน่ืองจากการบุกรุกเข้าไปครอบครองและทำ
ประโยชน์ในพื้นที่ทั้งเขตป่าสงวนแห่งชาติและอุทยานแห่งชาติ และมีการลักลอบตัดไม้ทำลาย
พื ้นที่ป่าโดยเฉพาะไม้เศรษฐกิจที่สำคัญ เช่น พะยูง กฤษณา ประดู ่ ตะเคียน และสัก ฯลฯ 
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมาก และเป็นสาเหตุให้ขาด
ปัจจัยหลักทางธรรมชาติจะรักษาความชุ่มชื้นของพื้นดินและชะลอการไหลบ่าของน้ำช่วงฤดูฝนที่



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 4 การกำหนดและประเมินทางเลือกในการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 4-10 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

มีปริมาณน้ำท่าในลุ่มน้ำจำนวนมากและฤดูแล้งจะมีพื้นที่ส่วนใหญ่ค่อนข้างแห้งแล้งและมีการ
ขาดแคลนน้ำเพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆ เป็นประจำ 

  4.3 พื้นที่ลุ่มน้ำตอนกลางและตอนปลายได้รับผลกระทบจากการทิ้งของเสียลงในแม่น้ำสายหลักและ
ลำน้ำสาขาทั้งจากชุมชนเมืองตามริมสองฝั่งลำน้ำไม่น้อยกว่า 50 ชุมชน (เช่น เทศบาลเมือง
ปราจีนบุรี เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา เทศบาลตำบลประจันตคาม เทศบาลเมืองพนัสนิคม ฯลฯ) 
ปริมาณน้ำเสียจากภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรมส่งผลกระทบให้แม่น้ำสายหลักและสายรอง
เร่ิมเน่าเสียในบางช่วงโดยเฉพาะฤดูแล้งที่มีปริมาณน้ำไหลน้อยมาก พร้อมทั้งการบริหารจัดการ
และกำจัดขยะมูลฝอยและสารอันตรายยังขาดประสิทธิภาพและไม่มีแหล่งกำจัดอย่างครบวงจร
และมีมาตรฐานอย่างทั่วถึงครอบคลุมทั้งพื้นที่ลุ่มน้ำ 

  4.4 การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมหลายประเภทโดยเฉพาะอุตสาหกรรมการผลิตชิ ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมอาหารหรืออุตสาหกรรมจากผลผลิตการเกษตร ฯลฯ เพื่อรองรับ
พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หากภาคอุตสาหกรรมมีการจัดตั้งกระจัดกระจาย
โดยไม่มีการรวมกลุ่มจะยากต่อการบริหารจัดการปัญหาผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

  4.5 กลุ่มเกษตรกรขาดองค์ความรู้ด้านการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตและเพิ่ม
มูลค่าของภาคเกษตรและมีการบริหารจัดการรูปแบบการเกษตรไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ
โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์ที่ดินไม่สอดคล้องกับสมรรถนะและคุณสมบัติดินหรือตามแผนที่
เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) ส่งผลกระทบให้ทรัพยากรดินเสื่อมโทรมอย่าง
รวดเร็ว 

  4.6 การขาดรูปแบบการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นหรือองค์กรที่จะดูแลด้าน
การบริหารจัดการด้านทรัพยากรน้ำ เช่น คณะกรรมการลุ่มน้ำในระดับต่างๆ ยังได้รับการแต่งตั้ง
ไม่ครอบคลุมลุ่มน้ำย่อยบางลุ่มน้ำหรือชุมชนท้องถิ่นบางส่วนยังไม่มีความเข้าใจและยังไม่ได้เข้า
มามีส่วนร่วมในการดูแลด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบ 

  4.7 การจัดสรรงบประมาณในแต่ปีเพื่อนำมาดำเนินการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการ
บำรุงรักษาแหล่งเก็บกักน้ำยังมีจำนวนไม่เพียงพอเม่ือเทียบกับกิจกรรมส่วนอ่ืนๆ 

  4.8 การเปลี่ยนแปลงหรือความไม่แน่นอนของสภาพภมิูอากาศก่อให้เกิดภยัพิบัตรุินแรงขึน้โดยเฉพาะ
ปัญหาน้ำท่วม ภัยแล้ง หรือแผ่นดินถล่ม ฯลฯ ส่งผลกระทบเชิงลบต่อผลผลิตและรายได้ของภาค
เกษตรมีมูลค่าลดลง 

  4.9 ภาคประชาสังคมยังไม่ทราบถึงข้อมูลและความรู้ความเข้าใจในการวางแผนและการบริหารจัดการ
โดยภาครัฐต้องมีการประชาสัมพันธ์พร้อมการฝึกอบรมและสนับสนุนความรู้ในการวางบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ำให้กับภาคประชาสังคมอย่างต่อเน่ือง 

 
4.1.2.2 การวิเคราะห์จุดแข็ง โอกาส แรงบันดาลใจ และผลลัพธ์ในเชิงบวกที่เกิดขึ้นในอนาคต (SOAR Analysis) 
 
 การวิเคราะห์ศักยภาพและข้อจำกัดในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง เป็นการนำข้อมูลต่างๆ ตามสถานการณ์
ปัญหาและอุปสรรคภายในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงในบทที่ 2 ข้อ 2.2 “การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของพื้นที่ 
ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง” มาเป็นพื้นฐาน โดยการนำเอา SOAR Analysis (Strengths, Opportunities, Aspirations, 
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โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 4-11 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

Results) มาใช้ในวิเคราะห์เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงศักยภาพและข้อจำกัดต่างๆ ในพื้นทีลุ่่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง โดย
ตั้งสมมติฐานว่า “ทุกระบบลุ่มน้ำหลัก/ลุ่มน้ำย่อย ทุกตัวบุคคล ทุกกลุ่มชุมชนในลุ่มน้ำ มีแนวคิดดีๆ ซ่อนเร้น รอการค้นพบ
หรือการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ทำให้กำหนดเป้าหมายและทิศทางในอนาคตในการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงได้
อย่างรัดกุมเน่ืองจาก SOAR Analysis เป็นกระบวนการวิเคราะห์วางแผนเชิงกลยุทธ์ในเชิงบวกโดยมุ่งเน้นการหาจุดแข็ง 
การค้นหาโอกาสแห่งความสำเร็จ สร้างแรงบันดาลใจให้ไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ร่วมกันโดยจะพิจารณาบนข้อมูลพื้นฐานของ
พื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงร่วมกับประเด็นและความต้องการจากภาคประชาสังคมในพื้นทีลุ่่มน้ำคาดหวังในผลลัพธ์ที่
ต้องการจากการระดมความคิดเห็น การวิเคราะห์ปัญหา ศักยภาพและข้อจำกัดพร้อมกับแนวทางการแก้ไขในพื้นที่ลุ่มน้ำ
ร่วมกันจากการประชุมปฐมนิเทศ (17 และ 22 พฤษภาคม 2562) การประชุมกลุ่มย่อยคร้ังที่ 1 (19-23 สิงหาคม 2562) 
การประชุมสัมมนาครั้งที่ 1 (29-31 ตุลาคม 2562) และการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 (18-22 และ 25-26 พฤศจิกายน 
2562) และยังมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) เพื่อให้เกิดความ
เข้าใจถึงศักยภาพและข้อจำกัดในพื้นที่ลุ่มน้ำทำให้กำหนดเป้าหมายและทิศทางในอนาคตได้ดังอธิบายได้ดังน้ี 
 1) จุดแข็ง (S: Strengths) 
  1.1 พื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารสำคัญไม่น้อยกว่า 6 สาย (เช่น แม่น้ำปราจีนบุรี 

แม่น้ำนครนายก คลองพระสะทึง คลองพระปรง ห้วยใสน้อย ห้วยใสใหญ่ และแควหนุมาน ฯลฯ) 
และมีพื้นที่สงวนและอนุรักษ์สำคัญ เช่น อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติปางสีดา 
อุทยานแห่งชาติทับลาน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาใน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว 
และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียว-เขาชมภู่ ฯลฯ 

  1.2 การกระจายตัวของปริมาณน้ำฝน (1,515.90 มม.) และปริมาณน้ำท่า (9,158.06 ล้าน ลบ.ม./ปี) 
โดยเฉพาะช่วงฤดูฝนอยู่ในเกณฑ์ดี-ดีมาก (เดือนพฤษภาคม-พฤศจิกายน) แต่ปริมาณน้ำท่า
บางส่วนของพื้นที่ลุ่มน้ำโดยเฉพาะด้านท้ายน้ำมีปัญหาจากการรุกตัวของน้ำเค็มในช่วงหน้าแล้ง 
(เดือนพฤศจิกายน-เมษายน) หากพิจารณาสถานภาพปัจจุบันมีอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่
ในพื้นที่ลุ่มน้ำสามารถเก็บกักปริมาณน้ำท่าได้เพียง 1,349.66 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็นรอ้ยละ 
14.38 ของปริมาณน้ำท่ารายปีเฉลี่ย แต่พื้นที่ลุ่มน้ำตอนบนยังมีศักยภาพสูงในการพัฒนาแหล่ง
เก็บกักน้ำเพิ่มเติม 

  1.3 พืน้ที่ตอนบนของลุ่มน้ำมีการพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำขนาดกลาง-ขนาดใหญ่รวมทั้งหมด 30 แห่ง 
เช่น อ่างเก็บน้ำนฤบดินจินดา เขื่อนขุนด่านปราการชล อ่างเก็บน้ำคลองสียัด อ่างเกบ็น้ำคลอง
พระสะทึง อ่างเก็บน้ำพระปรง อ่างเก็บน้ำบ้านบึงขยาย อ่างเก็บน้ำคลองระบม อ่างเก็บน้ำคลอง
หลวงรัชชโลทรและอ่างเก็บน้ำคลองไม้ปล้อง ฯลฯ และมีศักยภาพในการพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำ
ขนาดกลาง-ขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นหลายแห่งเช่น อ่างเก็บน้ำคลองมะเดื่ออันเน่ืองมาจากพระราชดำริ 
(85.31 ล้าน ลบ.ม.) อ่างเก็บน้ำลำพระยาธารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (30.00 ล้าน ลบ.ม.) 
อ่างเก็บน้ำใสน้อยใสใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (334.30 ล้าน ลบ.ม.) อ่างเก็บน้ำบ้าน-
หนองกระทิง (15.00 ล้าน ลบ.ม.) อ่างเก็บน้ำคลองกะพง (27.50 ล้าน ลบ.ม.) และอ่างเก็บน้ำ
ห้วยกรอกเคียน (19.20 ล้าน ลบ.ม.) ฯลฯ 

  1.4 กลุ่มประชากรในพื้นที่ลุ่มน้ำโดยส่วนใหญ่ (ไม่น้อยกว่า 35%) ประกอบอาชีพการเกษตรแบ่งออก 
เป็นการปลูกข้าวนาปีและนาปรัง พืชไร่ ไม้ผล+ไม้ยืนต้น+พืชผสมผสาน พืชผักสวนครัว การ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและปศุสัตว์โดยการส่งเสริมการประกอบอาชีพการเกษตรต้องใช้ทั้งแผนงาน
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โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 4-12 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

ด้านการจัดหาและพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำ แผนงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ แผนงาน
ด้านการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้ง แผนงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและคุณภาพน้ำ 
(น้ำเสีย/น้ำเค็ม) 

  1.5 มีกลุ่มนิคมอุตสาหกรรม 12 แห่ง เขตประกอบการอุตสาหกรรม 3 แห่ง เขตชุมชนอุตสาหกรรม 
1 แห่ง และสวนอุตสาหกรรม 4 แห่ง เช่น นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์บุรี นิคมอุตสาหกรรม
เกตเวย์ซิตี้ นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร นิคมอุตสาหกรรม 304 
ปราจีนบุรี เขตประกอบการอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ปราจีนบุรี) 
และชุมชนอุตสาหกรรมพานทอง ฯลฯ รวมทั้งมีกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรม
การเกษตรกระจายอยู่ตามพ้ืนที่ส่วนต่างๆ ในพื้นที่ลุ่มน้ำฯ 

  1.6 มีแหล่งชุมชนหนาแน่นโดยเฉพาะเทศบาลเมือง/เทศบาลตำบลไม่น้อยกว่า 50 แห่ง เช่น เทศบาล
เมืองนครนายก เทศบาลตำบลกบินทร์ เทศบาลเมืองปราจีนบุรี เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 
เทศบาลตำบลบางปะกง เทศบาลตำบลบางคล้า เทศบาลเมืองหนองปรือ เทศบาลตำบลบางบ่อ 
เทศบาลตำบลบางพลี เทศบาลตำบลธัญบุรี เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น เทศบาลเมืองสระแก้ว ฯลฯ 
จะเป็นศูนย์กลางธุรกิจการค้าขายและการบริการและการศึกษาทั้งระดับต่ำกว่าอุดมศึกษาและ
ระดับอุดมศึกษาภายในพื้นที่ลุ่มน้ำ พร้อมทั้งมีแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งนันทนาการหลากหลาย
รูปแบบทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวทาง
นิเวศและแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ฯลฯ จะเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนจุดแข็งของแหล่ง
ชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ลุ่มน้ำ 

  1.7 พื้นที่ลุ่มน้ำตอนบน (อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี) จะมีโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัย-
ภูเบศรเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านการแพทย์และสมุนไพรและเป็นแหล่งผลิตภัณฑ์สมุนไพร
เพื่อรักษาโรคและดูแลรักษาสุขภาพ โดยพืชสมุนไพรจะมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงและเหมาะกับ
การส่งเสริมเพื่อนำไปแปรรูปเป็นยารักษาโรคและผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ได้ 

  1.8 พื้นที่ลุ่มน้ำมีการติดตั้งระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติและมีการพัฒนาระบบสนับสนุน
การตัดสินใจในการพยากรณ์น้ำสถานการณ์น้ำล่วงหน้า เช่น ระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกล
อัตโนมัติลุ่มน้ำบางปะกง ฯลฯ 

  1.9 ภาคประชาสังคมภายในพื้นที่ลุ่มน้ำมีความใส่ใจและตระหนักต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
อนามัยมากขึ้นโดยเฉพาะการบริโภคกลุ่มสินค้าเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้น หรือกลุ่มเกษตรกรมีการ
ปลูกพืชตามหลักวิธีปฏิบัติทางการเกษตรที่ด ีผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจโดยการผลิตสินค้าที่เปน็
มิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและแบ่งปันและเอ้ือ
ต่อกันเพื่อสร้างคุณค่าให้กับระบบสังคม 

  1.10 กลุ่มเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่ลุ่มน้ำมีความเข็มแข็ง ตื่นตัวและให้ความสนใจเป็นพิเศษใน
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการอนุรักษ์ การดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมมากขึ้น พร้อมทั้งมีกิจกรรมส่งเสริมบทบาทและกระบวนการมีส่วนร่วมในการร่วมคิด 
ร่วมตัดสินใจ ร่วมทำและร่วมรับผิดชอบแก้ไขปัญหาภายในชุมชนทำให้ชุมชนท้องถิ่นเกิดการ
เรียนรู้ผ่านการเข้าร่วมกระบวนการรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงและเกิดสังคมแห่งการเรยีนรู้
ส่งผลกระทบเชิงบวกให้ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนทำให้ทิศทางการพัฒนาใดๆ ใน
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โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 4-13 รายงานฉบับสุดท้าย 
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พื้นที่ลุ่มน้ำเป็นการพัฒนาพร้อมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดย
ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมและเป็นการตอบสนองความต้องการของภาค
ประชาสังคมมากขึ้นหรือผ่านใช้กลไกคณะกรรมการลุ่มน้ำและองค์กรผู้ใช้น้ำตามพระราชบัญญัติ
ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 

  1.11 ทำเลที่ตั้งเหมาะสมเป็นศูนย์กลางด้านการคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงติดต่อกับภูมิภาคต่างๆ เช่น 
ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและประตูสู่ชายแดนราชอาณาจักร
กัมพูชาและยังเชื่อมโยงกับท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบัง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ/ดอนเมืองหรือ
แหล่งกระจาย/ซ้ือขายสินค้าในพื้นที่ชุมชนเมืองขนาดใหญ่ เช่น กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ 
นนทบุรี ปทุมธานี นครราชสีมา ฯลฯ เป็นข้อได้เปรียบและจุดแข็งตอ่การพัฒนาดา้นธุรกิจการคา้
และการลงทุนกับต่างประเทศ และเป็นพื้นที่เหมาะสมต่อการรองรับการเจริญเติบโต มีศักยภาพ
และความพร้อมสูงจะเป็น “ประตูเศรษฐกิจ” เพื่อเปิดตลาดการค้าไปสู่ภูมิภาคอ่ืนๆ ของโลก 

  1.12 พื้นที่ลุ่มน้ำมีความเสี่ยงต่อการได้รับการเสียหายจากแผ่นดินไหวในระดับน้อย (น้อยกว่า 3.00 
ตามมาตราริคเตอร์) และการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางและขนาดใหญ่สามารถพัฒนาได้โดยไม่
ต้องออกแบบให้สามารถรับความเสียหายจากแผ่นดินไหวในระดับสูงทำให้ค่าลงทุนไม่สูงมาก 

  1.13 พื้นทีลุ่่มน้ำโดยส่วนใหญ่มีชั้นหินให้น้ำตะกอนหินร่วน (Unconsolidated Sediment Aquifers) 
สามารถให้ปริมาณน้ำบาดาลได้ในเกณฑ์ตั้งแต่ 2-20 ลบ.ม./ชม. และค่า TDS (น้อยกว่า 500 
มก./ล.) อยู่ในระดับที่สามารถนำไปใช้งานได้ยกเว้นบางพื้นที่มีคุณภาพน้ำบาดาลในเกณฑไ์มด่ี
หากนำไปใช้ต้องมีการบำบัดค่อนข้างมาก ได้แก่ อำเภอบางน้ำเปร้ียว อำเภอคลองเขื่อน อำเภอ
บางปะกง และอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา เขตลาดกระบังและเขตหนองจอก 
กรุงเทพมหานคร อำเภอบางบ่อ และอำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 

 2) โอกาส (O: Opportunities) 
  2.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติการกระจายอำนาจฯ ได้เปิด

โอกาสให้ส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนบริหารจัดการและดูแลรักษาทรัพยากรน้ำ
เพื่อให้เกิดประโยชน์และตรงกับความต้องการของส่วนท้องถิ่นมากที่สุด 

  2.2 แผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตร์ชาต ิด้านที่ 19 ประเด็นการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ (พ.ศ. 2561-
2580) กำหนดการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อการพัฒนา จัดให้มีทรัพยากรน้ำอย่างเพียงพอ
สำหรับการพัฒนาภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรมตามแผนการเจริญเติบโตแบบสีเขียว การ
ท่องเที่ยวและเพื่อผลิตพลังงานพร้อมมีระบบดูแลทรัพยากรน้ำในพื้นที่สำหรับผู้ใช้น้ำภายในนิคม
เกษตร ภาคอุตสาหกรรมสมัยใหม่ พื้นที่ชลประทาน พื้นที่เกษตรน้ำฝน พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษ แหล่งท่องเที่ยว ภาคเกษตรพลังงาน ภาคเกษตรเพิ่มมูลค่าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม
จำเป็นต้องกำหนดให้มีการพัฒนาแหล่งน้ำให้ปริมาณมีน้ำอย่างเพียงพอโดยเน้นพื้นที่เกษตรที่มี
มูลค่าสูงหรือพื้นที่อุตสาหกรรม 

  2.3 พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 เป็นกฎหมายในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของ
ประเทศที่ให้การเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนในพื้นที่ลุ่มน้ำสามารถดำเนินการได้อย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ พร้อมทั้งกำหนดให้คณะกรรมการลุ่มน้ำมีหน้าที่บริหารจัดการทรัพยากรน้ำในเขต
ลุ่มน้ำโดยมีหน้าที่สำคัญที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำ ประกอบด้วย การ



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 4 การกำหนดและประเมินทางเลือกในการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 4-14 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

จัดทำแผนแม่บทการใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ การบำรุงรักษา การฟื้นฟูและการอนุรักษ์
ทรัพยากรน้ำเพื่อให้คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติเห็นชอบและเสนอความเห็นด้านน้ำใน
เขตลุ่มน้ำ 

  2.4 จังหวัดฉะเชิงเทราและชลบุรีได้รับการประกาศจัดตั้งให้เป็นพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก (EEC) เป็นการส่งเสริมการลงทุนทำให้มีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคอย่างเร่งด่วน
เพื่อให้รองรับการลงทุนในพื้นที่ EEC โดยมีกลุ่มอุตสาหกรรมเป็นเป้าหมายทำให้กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจมีแนวโน้มเติบโตต่อไป พร้อมทั้งการพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุนในพื้นที่ลุ่มน้ำตอนบนมี
โอกาสสร้างมูลค่าภาคการผลิตสูงทั้งภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมเน่ืองจากจำเป็นตอ้งสง่
ปริมาณน้ำมารองรับกิจกรรมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 

  2.5 มีการนำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS: Geographic Information System) และระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS: Management Information System) เข้ามาใช้ในการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำ 

  2.6 มีหน่วยงานภาครัฐที่มีขีดความสามารถในพัฒนาและปรับปรุงระบบแหล่งน้ำและระบบปอ้งกัน
น้ำท่วมจะช่วยให้ลดการขาดแคลนน้ำในกิจกรรมต่างๆ เช่น กรมชลประทาน กรมโยธาธิการและ
ผังเมือง กรมทรัพยากรน้ำ การประปาส่วนภูมิภาค เป็นต้น 

  2.7 หน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงานให้ความสำคญักับการฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธาร การป้องกันและเฝ้า
ระวังปัญหาการชะล้างพังทลายของดินตามริมสองฝั่งลำน้ำเพื่อลดปริมาณตะกอนดิและทราย
ไหลลงสู่แหล่งน้ำ-ผิวดินและลดปัญหาการตื้นเขินของแหล่งน้ำผิวดินโดยเฉพาะแม่น้ำนครนายก 
คลองพระปรง แควหนุมาน แม่น้ำปราจีนบุรี และแม่น้ำบางปะกง ฯลฯ 

 3) แรงบันดาลใจ (A: Aspiration) 
  3.1 การพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุนในพื้นที่ตอนบนมีโอกาสสูงจะต้องเร่งรีบดำเนินการเพื่อเป็นการสร้าง

ความม่ันคงให้กับภาคการผลิตต่างๆ โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมในพื้นทีร่ะบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก รวมทั้งบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำหนุมาน ลุ่มน้ำนครนายกและลุ่มน้ำ
ปราจีนบุรีตอนกลาง รวมถึงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปัญหาน้ำเน่าเสียและปัญหาน้ำทะเลรุกล้ำ
ในพืน้ที่ตอนปลายของพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 

  3.2 การพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำตอนบนจะทำให้การพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพเิศษภาค
ตะวันออกในจังหวัดฉะเชิงเทราและชลบุรีมีความมั่นคงและยั่งยืน และยังเป็นการรองรับการ
พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการด้านต่างๆ และทำให้รายได้ต่อหัวของภาคประชา
สังคมสูงขึ้นไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ (>228,398 บาท/คน/ปี) ทำให้เพิ่มโอกาสในการ
แข่งขันของประเทศเพิ่มสูงขึ้น 

  3.3 การพัฒนาอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดใหญ่ในพื้นที่ลุ่มน้ำตอนบนหลายพื้นที่ซ้อนทับกับ
พื้นทีส่งวนและอนุรักษ์ (เช่น อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติปางสีดา อุทยานแห่งชาติ
ทับลาน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาใน ฯลฯ) พื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้น 1A พื้นที่มรดกโลก
ทางธรรมชาติ (อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่) โดยการพัฒนาใดๆ ในพื้นที่ลุ่มน้ำจะต้องดำเนินการ
ศึกษาและวิเคราะห์อย่างรอบคอบเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนาและอนุรักษ์ 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 4 การกำหนดและประเมินทางเลือกในการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 4-15 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

  3.4 การพัฒนาระบบข้อมูล-ข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับพื้นที่ลุ่มน้ำเพื่อให้ภาคประชาสังคมเข้าถึงและ
รับทราบข้อมูลโดยเฉพาะทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรน้ำ ฯลฯ) จะ
ทำให้ภาคประชาสังคมเข้าใจบทบาทของการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพิ่มมากขึ้น 

  3.5 การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมให้ภาคประชาสังคมรู้สึกเป็นเจ้าของในการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำจึง
ต้องดำเนินการให้ข้อมูล-ข่าวสารอย่างครบถว้นกับภาคประชาสังคมอย่างตอ่เน่ืองและเปิดโอกาส
ให้ภาคประชาสังคมได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นตามกระบวนการที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับ
ฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 

  3.6 ภาครัฐควรสนับสนุนการระบบบำบัดน้ำเสีย การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำอย่างมีคุณภาพและ
การนำปริมาณน้ำทิ้งกลับมาใช้ใหม่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเพื่อลดความต้องการใช้น้ำดิบจาก
แหล่งน้ำต้นทุนต่างๆ และรักษาฟื้นฟูคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำต่างๆ 

 4) ผลดีที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (R: Results) 
  4.1 การพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุนในพื้นที่ลุ่มน้ำตอนบนต้องส่งน้ำไปยังพื้นที่ที่มูลค่าระบบเศรษฐกจิสูง

เน่ืองจากต้องมีการสูญเสียพื้นที่สงวนและอนุรักษ์และพื้นที่มรดกโลกบางส่วน ประกอบกับแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านที ่19 ประเด็นการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ (พ.ศ. 2561-2580) 
กำหนดให้การพัฒนาแหล่งน้ำเน้นพื้นที่การเกษตรที่มีมูลค่าสูงหรือพื้นที่อุตสาหกรรมจะสอด 
คล้องกับพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงโดยเฉพาะจังหวัดฉะเชิงเทราและชลบุรี 

  4.2 การพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุนในพื้นที่ลุ่มน้ำทุกส่วนต้องได้รับการยอมรับจากภาคประชาสังคมและ
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการลุ่มน้ำและคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ รวมถึงให้
ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของในการพัฒนาโครงการตั้งแต่เริ่มดำเนินการและ
ต้องมีการสนับสนุนข้อมูลต่างๆ ที่เก่ียวข้องให้ทุกภาคสว่นรับรู้-รับทราบอยา่งต่อเน่ืองและตอ้งจดั
ให้มีการรับฟังความคิดเห็นตามกระบวนการและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น ตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน พ.ศ. 2548 

  4.3 การพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่ลุ่มน้ำหรือตามริมสองฝั่งแม่น้ำปราจีนบุรี-บางปะกงสามารถ
ดำเนินการเพื่อช่วยลดปัญหาภัยจากน้ำท่วมและภัยแล้งได้บางส่วน โดยการใช้น้ำต้องไม่เกินค่า
ความสามารถของน้ำบาดาลพร้อมทั้งมีการติดตั้งระบบตรวจสอบการใช้น้ำบาดาล ยกตัวอย่าง
การพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล เช่น 

   ก) การพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ (Riverbank Filtration: RBF) 
เพื่อแก้ไขปัญหาปริมาณน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคเป็นหลัก 

   ข) การสร้างแหล่งกักเก็บน้ำใต้ดินด้วยการสร้างระบบทางน้ำใต้ดินเชื่อมต่อกันเป็นระบบ
โครงข่ายใต้ดินเพื่อนำไปเก็บสะสมในแอ่งน้ำรวมใต้ดิน (Horizontal Collector Well: 
HCW) หรือสะสมไว้ในชั้นกรวดทรายสู่ชั้นน้ำบาดาลที่กักเก็บในชั้นตะกอนหินร่วนตาม
ชายฝั่งแม่น้ำโดยปริมาณน้ำจะถูกนำขึ้นมาใช้ในช่วงฤดูแล้ง (เดือนกุมภาพันธ์-เมษายน) 
และโครงข่ายทางน้ำใต้ดินเป็น Permeable Trenches ที่ถูกสร้างขึ้นโดยอาศัยหลักของ



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 4 การกำหนดและประเมินทางเลือกในการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 4-16 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

ความโน้มถ่วงของโลกเพื่อประหยัดพลังงาน รวมทั้งการทำ Permeable Box เพื่อเร่ง
ระบายน้ำลงสู่ชั้นใต้ดินกรณีที่มีภาวะน้ำไหลหลากอย่างรวดเร็ว 

   ค) การผันปริมาณน้ำท่วมขังที่เกิดจากสภาพธรรมชาติหรือปริมาณน้ำส่วนเกินจากพื้นที่ที่
รองรับผันลงสู่ชั้นน้ำใต้ดินโดยเสนอแนะว่าพื้นที่เขตชุมชนเมืองขนาดใหญ่หรือตามแหล่ง
นิคมอุตสาหกรรมต้องใช้ระบบ UPRSS (Underground Plastic Rainwater Storage 
Structure) ดังแสดงในรูปที่ 4.1-2 ส่วนพื้นที่เขตชนบทหรือชุมชนเมืองขนาดเล็กต้องใช้
ระบบเติมน้ำใต้ดินระบบตื้น (Horizontal Collector Well: HCW) โดยกระบวนการทั้ง
สองระบบจะเป็นการสร้างจิตสำนึกให้กับผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องได้อย่างยั่งยืนโดยอาศัยการ
ประยุกต์กับหลักการ 3P (Polluter Pay Principle: PPP) 

   ง) การสร้างคูคลองเพิ่มเติมในพื้นที่ส่วนต่างๆ เพื่อต่อเชื่อมกับโครงข่ายน้ำใต้ดินในพื้นที่ที่มี
ความเหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศและสภาพธรณีวิทยา 

  4.4 เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำมีความยั่งยืน เกิดประสิทธิภาพอย่างเป็น
ระบบลุ่มน้ำ จึงต้องติดตั้งระบบตรวจวัดทั้งลุ่มน้ำและให้มีการรายงานสถานการณ์น้ำให้ ภาค
ประชาสังคมเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว 

  4.5 การพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำจะต้องคำนึงถึงความสมดุลทั้งภาคเกษตร ภาคชุมชน
และภาคอุตสาหกรรมเพื่อป้องกันการขัดแย้งการใช้น้ำของกลุ่มผู้ใช้น้ำทุกภาคส่วน รวมทั้งต้อง
คำนึงถึงความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลุ่มน้ำ 

  4.6 แผนการพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำจะเป็นเคร่ืองมือลดความ
เสี่ยงปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้งและคุณภาพน้ำให้กับพื้นที่ลุ่มน้ำ 

 
รูปที่ 4.1-2 การผันปริมาณน้ำท่วมขังหรือปริมาณน้ำส่วนเกินจากสภาพธรรมชาติโดยใช้ระบบ UPRSS 

(Underground Plastic Rainwater Storage Structure) 
 
4.1.3 การวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 
 
 การวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในพื้นทีลุ่่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงเพื่อใช้เปรียบเทียบทิศทางการพัฒนา
ต่างๆ ในพื้นที่ลุ่มน้ำดังอธิบายได้ดังน้ี 
 1) พื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี เป็นประตูการขนส่งเชื่อมโยงภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

และประเทศเพื่อนบ้าน (ราชอาณาจักรกัมพูชา สปป.ลาว สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม) ถูกกำหนด
ภายใต้แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) สู่การพัฒนาเป็นพื้นที่เศรษฐกิจ



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 4 การกำหนดและประเมินทางเลือกในการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 4-17 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

ชายแดนในจังหวัดสระแก้ว และพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรียังมีแหล่งท่องเที่ยวท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ 
สุขภาพ ศิลปวัฒนธรรม อารยธรรมและประวัติศาสตร์ ฯลฯ ส่วนภาคอุตสาหกรรมจะมีศักยภาพในการ
ยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันและยกระดับมูลค่าภาคอุตสาหกรรมให้สูงขึ้นโดยคำนึงถึงการ
พัฒนาภาคอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในพื้นทีจ่ังหวัดปราจีนบุรีและสระแก้ว และภาคเกษตร
จะมีแนวโน้มการปรับเปลี่ยนรูปแบบไปสู่การทำเกษตรแปรรูปและยกระดับคุณภาพผลผลิตและส่งเสริม
การปลูกพืชตามระบบการตลาดเป็นหลัก จะเห็นได้ว่า ประเด็นการพัฒนาและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ทำให้พื้นทีลุ่่มน้ำปราจีนบุรีต้องมุ่งเน้นการพัฒนาตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาของพื้นที่ลุ่มน้ำโดย
การพัฒนาและขยายเขตให้บริการประปาในพื้นที่ชุมชนเมืองหลัก ชุมชนเมืองเศรษฐกิจชายแดน และ
แหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ฯลฯ โดยการพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำต้นทุนในพื้นที่ลุ่มน้ำตอนบนให้เต็มศักยภาพ
ให้มากที่สุดเพื่อลดความเสี่ยงในการขาดแคลนปริมาณน้ำต้นทุนในอนาคต รวมถึงพิจารณาแหล่งเก็บกัก
ปริมาณน้ำต้นทุนสำรองหรือแหล่งน้ำทางเลือกอ่ืนๆ เป็นทางเลือกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้ 
แก่ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตร ภาคชุมชน พร้อมทั้งการพัฒนาระบบป้องกันอุทกภัยในพื้นที่ชุมชน 
พื้นที่เศรษฐกิจและแหล่งท่องเที่ยวสำคญัหรือพัฒนาพื้นที่ชะลอน้ำหรือแก้มลิงเพื่อบริหารจัดการน้ำท่วม
อย่างเป็นระบบหรือการบริหารจัดการคุณภาพน้ำตั้งแต่แหล่งกำเนิด การก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย 
การกำกับ ติดตามและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำรวมถงึการจัดสรรน้ำเพื่อรักษานิเวศดา้นท้ายน้ำและการฟื้นฟู
แม่น้ำ ลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่สำคัญดังตารางที่ 4.1-1 

 2) พื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกง เป็นศูนย์รวมที่ตั้งภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของประเทศและมีแนวโน้มจะเติบโต
เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมสมัยใหม่ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นพื้นที่ ระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรม นวัตกรรมและเทคโนโลยีมูลค่าสูงของ
ประเทศในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและฉะเชิงเทรา พร้อมทั้งมีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายประเภททั้งแหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ฯลฯ และยังเป็นฐานการเพาะปลูกผลไม้มูลค่าสูงของ
ประเทศเพราะฉะนั้นทิศทางการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกงโดยเฉพาะแหล่งเก็บกักน้ำจะต้องมุ่งเน้น
การพัฒนาตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาของพื้นที่ลุ่มน้ำ ได้แก่ การพัฒนาและขยายประปาเพื่อ
รองรับพื้นที่ชุมชนเมือง พื้นที่เศรษฐกิจและแหล่งท่องเที่ยวที่มีการขยายตัวสูงขึ้น ฯลฯ โดยการพัฒนา
แหล่งเก็บกักน้ำต้นทุนในพื้นที่ลุ่มน้ำตอนบนให้เต็มศักยภาพให้มากที่สุด หรือพัฒนาระบบเครือข่ายน้ำ
และเชื่อมโยงแหล่งน้ำเพื่อลดความเสี่ยงในการขาดแคลนปริมาณน้ำต้นทุนในอนาคต รวมถึงพิจารณา
แหล่งเก็บกักปริมาณน้ำต้นทุนสำรองหรือแหล่งน้ำทางเลือกอ่ืนๆ เพื่อเป็นทางเลือกในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำให้แก่ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตร ภาคชุมชน พร้อมทั้งการปรับโครงสร้างภาคการใช้น้ำ
เพื่อยกระดับมูลค่าภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
(EEC) การพัฒนาระบบป้องกันอุทกภัยในพื้นที่ชุมชน พื้นทีเ่ศรษฐกิจและแหล่งท่องเที่ยวสำคญั หรือการ
พัฒนาพื้นที่ชะลอน้ำหรือแก้มลิง การแก้ไขสิ่งกีดขวางทางน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเพื่อ
บริหารจัดการน้ำท่วมอย่างเป็นระบบและการรักษาสมดุลของระบบนิเวศวิทยาท้ายน้ำหรือการบริหาร
จัดการคุณภาพน้ำตั้งแต่การจัดการตามแหล่งกำเนิด การก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย การกำกับ ติดตาม
และเฝ้าระวังคุณภาพน้ำในพื้นที่ชุมชนเมืองและโรงงานอุตสาหกรรมรวมทั้งการผลักดันให้เกิดการมีส่วน
ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในระดับลุ่มน้ำ เพื่อสร้างกลไกในการร่วมกันวางแผนการพัฒนาและ
การจัดสรรน้ำให้ภาคส่วนต่างๆ ให้มีความเพียงพอและเกิดความสมดุลและยั่งยืนดังตารางที่ 4.1-1 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 4 การกำหนดและประเมินทางเลือกในการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 4-18 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

ตารางที่ 4.1-1 การเปล่ียนแปลงด้านเศรษฐกจิ สังคมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบตอ่การบรหิารจดัการพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 

ประเด็นการพัฒนา สถานการณ์/แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง ทิศทาง/กลยุทธ์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 

พื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี   
1. ภาคการพัฒนาเมืองและบริการ 

ปราจีนบุรี พัฒนาเป็นเมืองการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สุขภาพ อารยธรรม 
ศิลปวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์อย่างยั่งยืน 
สระแก้ว พัฒนาสู่การเมืองเศรษฐกิจชายแดน เขตระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษและแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและอารยธรรมโบราณ 

1. จำนวนประชากรและนักท่องเที่ยวมีอัตราเพิ่มขึ้นตามการพัฒนาสู่การเป็นเมืองเศรษฐกิจพิเศษ เมือง
เศรษฐกิจชายแดน และแหล่งท่องเที่ยว จึงมีความเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำจากความต้องการน้ำเพื่อ
การพัฒนาและบริการเพิ่มมากขึ้น 

2. สถานการณ์น้ำอุปโภค-บริโภคในเขตชนบทยังมีปัญหาด้านคุณภาพน้ำและน้ำดื่มในราคาที่เหมาะสม 
3. การพัฒนาสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมทำให้ต้องพิจารณาถึง

การรักษาระบบนิเวศวิทยา การฟื้นฟูสภาพแม่น้ำ ลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อเพิ่มศักยภาพ
การท่องเที่ยว 

4. การเกิดอุทกภัยในพื้นที่เมืองเศรษฐกิจพิเศษ เมืองเศรษฐกิจชายแดน และแหล่งท่องเที่ยวสำคัญอาจ
สร้างผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจมากขึ้นกว่าในอดีตเน่ืองจากมีบทบาททางเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น 

1. ชุมชนชนบทที่มีคุณภาพน้ำประปายังไม่ได้มาตรฐานต้องพัฒนาระบบประปาให้ได้มาตรฐานและราคาที่เหมาะสม 
2. จำนวนประชากรและนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นในเมืองเศรษฐกิจและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ โดยเฉพาะจังหวัด

ปราจีนบุรีและสระแก้วทำให้ต้องพัฒนาขยายให้บริการน้ำประปาควบคู่กับการกำหนดมาตรการประหยัดน้ำของ
ภาคบริการในพื้นที่เสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำเพื่อรองรับความต้องการใช้น้ำของภาคบริการที่เพิ่มมากขึ้น 

3. พื้นที่เศรษฐกิจและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่มีความหนาแน่นสูงต้องมีการวางระบบการป้องกันน้ำท่วมควบคู่กับการ
จัดทำผังน้ำและบังคับใช้ในผังเมืองพร้อมทั้งพัฒนาพื้นที่ชะลอน้ำเพื่อลดความเสียหายและบรรเทาอุทกภัยในเชิง
พื้นที่อย่างเป็นระบบในระดับลุ่มน้ำ 

4. แหล่งท่องเที่ยวที่เน้นการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติต้องมีการจัดสรรน้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศ วิทยา และฟื้นฟูแม่น้ำ 
ลำคลอง และแหล่งน้ำที่สำคัญเพื่อรักษาภูมิทัศน์และทัศนียภาพของแหล่งท่องเที่ยว 

2. ภาคอุตสาหกรรม 
ปราจีนบุรี เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมและ
สร้างการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
สระแก้ว ส่งเสริมจัดตั้งอุตสาหกรรมเชิงนิเวศใน เขตระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษ 

1. โครงสร้างภาคอุตสาหกรรมยังคงพัฒนาอยู่ในพื้นที่เดิมภายในจังหวัดปราจีนบุรีและสระแก้วจึงมี
ความเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำหากมีการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม 

2. พื้นที่ฐานภาคอุตสาหกรรมสำคัญในจังหวัดปราจีนบุรีและสระแก้วยังมีความเสี่ยงจะขาดแคลนน้ำ
และเกิดปัญหาอุทกภัยจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

3. ปริมาณน้ำต้นทุนมีจำกัดอาจไม่สามารถจัดหาปริมาณน้ำได้เต็มศักยภาพการผลิตอาจส่งผลกระทบ
กับภาคอุตสาหกรรมที่ใช้ปริมาณน้ำในกระบวนการผลิตมากจำเป็นต้องมีทางเลือกใหม่ๆ ในการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 

4. การเพิ่มขึ้นของภาคอุตสาหกรรมอาจส่งผลกระทบต่อการเกิดมลพิษสิ่งแวดล้อม จึงต้องพิจารณาถึง
มาตรการในการควบคุม เฝ้าระวังและบริหารจัดการมลพิษตามแหล่งกำเนิด 

1. เพื่อสร้างความม่ันคงของปริมาณน้ำให้ภาคการผลิตในพื้นที่อุตสาหกรรมสำคัญ จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุน
โดยการพัฒนาแหล่งน้ำเพิ่มเติมเพื่อสร้างความม่ันคงและหลักประกันด้านปริมาณน้ำต้นทุน 

2. พื้นที่อุตสาหกรรมที่สร้างรายได้ทางระบบเศรษฐกิจสูงต้องมีทางเลือกใหม่ๆ ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
เช่น การผันน้ำข้ามลุ่ม/ภายในลุ่ม การพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่เพื่อสร้างความม่ันคงของปริมาณน้ำให้แก่
ภาคการผลิต ภาคอุปโภค-บริโภค และระบบเศรษฐกิจของลุ่มน้ำ 

3. พื้นที่เศรษฐกิจที่สร้างมูลค่าและมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจสูงต้องมีมาตรการในการป้องกัน การพัฒนาพื้นที่ชะลอน้ำ 
การแก้ไขส่ิงกีดขวางทางน้ำและบรรเทาอุทกภัยระดับลุ่มน้ำเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายรุนแรง 

4. ภาคอุตสาหกรรมที่ใช้น้ำมากมีความจำเป็นต้องพัฒนานวัตกรรมหรือระบบเทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ใช้น้ำและการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ 3Rs (Reuse, Reduce, Recycle) การลดความเสี่ยงในการขาดแคลนน้ำและ
ลดต้นทุนในการพัฒนาด้านทรัพยากรน้ำ 

5. ความไม่แน่นอนหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาจส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำต้นทุนของภาคอุตสาหกรรม 
จึงต้องกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรน้ำในช่วงที่มีปริมาณน้ำต้นทุนน้อยและช่วงฤดูแล้งเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย
ต่อระบบเศรษฐกิจ 

6. ภาคอุตสาหกรรมที่มีการปล่อยน้ำเสียในปริมาณมากต้องกำหนดมาตรการในการควบคุม กำกับ ติดตาม เฝ้าระวัง
และบริหารจัดการมลพิษตามแหล่งกำเนิด 

3. ภาคการเกษตร 
ปราจีนบุรี เพิ่มศักยภาพการผลิตและระบบการตลาดสินค้าเกษตรที่มี
คุณภาพได้มาตรฐานด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม 
สระแก้ว ปรับปรุงปัจจัยและกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย
ให้ได้คุณภาพมาตรฐานสากล 

1. ภาคเกษตรในจังหวัดปราจีนบุรีและสระแก้วมีแนวโน้มปรับเปลี่ยนรูปแบบไปสู่การทำเกษตรแปรรูป
และยกระดับปรับปรุงคุณภาพและราคาของสินค้าเกษตรให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นจึงต้องสร้างหลักประกัน
ความม่ันคงของปริมาณน้ำมากยิ่งขึ้น 

2. พื้นที่ลุ่มน้ำโดยส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมต่อระบบการเกษตรแปรรูปและมีปริมาณน้ำ
ต้นทุนสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นการเกษตรเพิ่มมูลค่าและปรับโครงสร้างการใช้น้ำให้สอดรับ
บริบทที่เปลี่ยนแปลง 

3. พื้นที่เกษตรน้ำฝนที่ต้องพึ่งพาน้ำฝนเป็นหลักยังคงมีความเสี่ยงขาดแคลนน้ำที่อาจเกิดขึ้นเป็นประจำ
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

4. กรณีการเกิดอุทกภัยขนาดใหญ่ระดับลุ่มน้ำสามารถปรับพื้นที่เกษตร/พื้นที่ลุ่มต่ำเป็นพื้นชะลอน้ำ
โดยเฉพาะในพื้นที่ทุ่งบางพลวง จังหวัดปราจีนบุรี 

1. พื้นที่การเกษตรสำคัญในจังหวัดปราจีนบุรีและสระแก้วยังคงต้องอาศัยการพัฒนาแหล่งน้ำผิวดิน แหล่งน้ำบาดาล 
และระบบกระจายน้ำเพิ่มเติมเพื่อสร้างความม่ันของปริมาณน้ำ 

2. พื้นที่ที่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตภาคเกษตรแปรรูปและภาคเกษตรมูลค่าสูงต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้างภาค
การใช้น้ำให้เหมาะสมกับรูปแบบการเพาะปลูกและรูปแบบการผลิตที่เปลี่ยนไปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ 

3. พื้นที่เกษตรน้ำฝนต้องมีการพัฒนาแหล่งน้ำผิวดิน แหล่งน้ำบาดาลและแหล่งน้ำชุมชนเพิ่มเติมเพื่อสร้างความม่ัน
ของปริมาณน้ำให้เพียงสามารถเพาะปลูกได้อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี 

4. การพัฒนาพื้นที่ชะลอน้ำต้องพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้สอดคล้องกับการเพาะปลูกพืชเพื่อ
บรรเทาความเสียหายของผลผลิตทางการเกษตรและต้องสนับสนุนการปรับตัวของระบบเพาะปลูกในพื้นที่น้ำท่วม 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 4 การกำหนดและประเมินทางเลือกในการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 4-19 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

ตารางที่ 4.1-1 (ตอ่) การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอ้มที่มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบรุี-บางปะกง 

ประเด็นการพัฒนา สถานการณ์/แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง ทิศทาง/กลยุทธ์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 

4. คุณภาพน้ำ 
ปราจีนบุรี แก้ไขปัญหาน้ำเสียจากภาคอุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพ 
สระแก้ว การบริหารจัดการคุณภาพน้ำภายในภาคอุตสาหกรรมเพื่อ
ส่งเสริมการเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว 

1. การพัฒนาและขยายพื้นที่ชุมชนเมือง ภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรมทำให้คุณภาพน้ำมีแนวโน้ม
เสื่อมโทรมจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณน้ำเสียจากชุมชนเมือง ภาคอุตสาหกรรมและสารเคมีจากภาค
เกษตร 

2. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติจำเป็นต้องการปริมาณน้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศวิทยามากขึ้น 
รวมทั้งการแก้ไขปัญหาการรุกล้ำแม่น้ำ ลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติ 

1. เมืองเศรษฐกิจและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญจำเป็นต้องบริหารจัดการน้ำเสียจากแหล่งกำเนิด เช่น การติดตั้งระบบ
บำบัดน้ำเสียในครัวเรือน/ชุมชน และการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำ
ธรรมชาติ 

2. พื้นที่การเกษตรและอุตสาหกรรมสำคัญในจังหวัดปราจีนบุรีและสระแก้วที่มีการปล่อยมลพิษลงสู่ แหล่งน้ำใน
ปริมาณมากต้องกำหนดมาตรการในการควบคุม กำกับและการบริหารจัดการสารเคมีและการพัฒนานวัตกรรม 
และเทคโนโลยีในการบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ 

3. แหล่งท่องเที่ยวที่เน้นการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรมต้องมีการฟื้นฟูสภาพแม่น้ำ ลำคลอง และแหล่งน้ำ
ธรรมชาติ รวมถึงการจัดสรรน้ำเพื่อรักษาสภาพลำน้ำ รักษาระบบนิเวศวิทยาและทัศนียภาพของแหล่งท่องเที่ยว 

5. ทรัพยากรป่าไม้ 
ปราจีนบุรี/สระแก้ว สร้างเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้
อย่างยั่งยืน 

พื้นที่สงวนและอนุรักษ์ (เช่น อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า หรือพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ฯลฯ) มี
แนวโน้มลดลงเน่ืองจากถูกบุกรุกเข้าครอบครองเพื่อใช้ประโยชน์ด้านเกษตรโดยเฉพาะการทำนา พืชไร่
และกิจกรรมทางการเกษตรอ่ืนๆ เช่น การเลี้ยงสัตว์หรือการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฯลฯ 

1. พื้นที่ป่าต้นน้ำเสื่อมโทรม พื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้น 1 และช้ัน 2 จำเป็นต้องดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำเพื่อ
การยกระดับความสมดุลของระบบนิเวศและการช่วยในการชะลอน้ำหลากก่อนไหลลงสู่พื้นที่ราบตอนกลางและ
ตอนล่าง 

2. พื้นที่ป่าไม้และพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้น 3; 4 และ 5 ที่มีการใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตรต้องใช้มาตรการป้องกัน
การชะล้างการพังทลายของดินโดยการอนุรักษ์ดิน 

6. การบริหารจัดการ 
ปราจีนบุรี การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างสมดุล 
สระแก้ว เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้เพียงพอ
กับการใช้น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำและเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 

การขยายตัวของระบบเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมเพิ่มสูงขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อความ
ต้องการใช้น้ำในภาพรวม มีโอกาสจะเกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำและการแย่งชิงน้ำของระหว่างภาคการ
ผลิตในอนาคต 

1. ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมในการวางแผนและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในระดับลุ่มน้ำ/
พื้นที่ผ่านกลไกของคณะกรรมการลุ่มน้ำ 

2. สถานการณ์ที่แต่ละภาคส่วนมีความต้องการใช้น้ำมากขึ้นจำเป็นต้องสร้างจัดตั้งกลุ่มองค์กรผู้ใช้น้ำเพื่อสร้าง
กระบวนการในการจัดสรรน้ำที่เป็นธรรมและยืดหยุ่นและการไกล่เกลีย่ข้อพิพาทเก่ียวกับการใช้ทรัพยากรน้ำโดย
ผ่านกลไกของคณะกรรมการลุ่มน้ำ 

3. ลุ่มน้ำที่มีรูปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจหลายประเภทต้องดำเนินการจัดทำหลักเกณฑ์การใช้น้ำ รวมถึงการจัดทำ
แผนการจัดสรรน้ำให้แต่ละภาคส่วน โดยพิจารณาจัดลำดับความสำคัญตามบริบทของแต่ละพื้นที่ 

พื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกง   

1. ภาคการพัฒนาเมืองและบริการ 
ฉะเชิงเทรา พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและบริการให้ได้มาตรฐานสามารถ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ชุมชน 
นครนายก ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ วัฒนธรรมและ
สุขภาพที่ได้มาตรฐานสากล 
ชลบุรี ยกระดับให้เป็นเมืองท่องเที่ยวนานาชาติมีมาตรฐานระดับสากล 

1. จำนวนประชากรและนักท่องเที่ยวมีอัตราเพิ่มขึ้นตามการพัฒนาสู่การเป็นเมืองเศรษฐกิจพิเศษ เมือง
เศรษฐกิจชายแดน และแหล่งท่องเที่ยว จึงมีความเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำจากความต้องการน้ำเพื่อ
การพัฒนาและบริการเพิ่มมากขึ้น 

2. สถานการณ์น้ำอุปโภค-บริโภคในเขตชนบทยังมีปัญหาด้านคุณภาพน้ำและน้ำดื่มในราคาที่เหมาะสม 
3. การพัฒนาสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมทำให้ต้องพิจารณาถึง

การรักษาระบบนิเวศวิทยา การฟื้นฟูสภาพแม่น้ำ ลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อเพิ่มศักยภาพ
การท่องเที่ยว 

4. การเกิดอุทกภัยในพื้นที่เมืองเศรษฐกิจพิเศษ เมืองเศรษฐกิจชายแดน และแหล่งท่องเที่ยวสำคัญอาจ
สร้างผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจมากขึ้นกว่าในอดีตเน่ืองจากมีบทบาททางเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น 

1. ชุมชนชนบทที่มีคุณภาพน้ำประปายังไม่ได้มาตรฐานต้องพัฒนาระบบประปาให้ได้มาตรฐานและราคาที่เหมาะสม 
2. จำนวนประชากรและนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นในเมืองเศรษฐกิจและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญโดยเฉพาะจังหวัด

ปราจีนบุรีและสระแก้วทำให้ต้องพัฒนาขยายให้บริการน้ำประปาควบคู่กับการกำหนดมาตรการประหยัดน้ำของ
ภาคบริการในพื้นที่เสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำเพื่อรองรับความต้องการใช้น้ำของภาคบริการที่เพิ่มมากขึ้น 

3. พื้นที่เศรษฐกิจและแหล่งท่องเที ่ยวสำคัญที่มีความหนาแน่นสูงโดยเฉพาะพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออกต้องมีการวางระบบการป้องกันน้ำท่วมควบคู่กับการจัดทำผังน้ำและบังคับใช้ในผังเมืองพร้อมทั้งพัฒนา
พื้นที่ชะลอน้ำเพื่อลดความเสียหายและบรรเทาอุทกภัยในเชิงพื้นที่อย่างเป็นระบบในระดับลุ่มน้ำ 

4. แหล่งท่องเที่ยวที่เน้นการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติต้องมีการจัดสรรน้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศวิทยา และฟื้นฟูแม่น้ำ 
ลำคลอง และแหล่งน้ำที่สำคัญเพื่อรักษาภูมิทัศน์และทัศนียภาพของแหล่งท่องเที่ยว 

2. ภาคอุตสาหกรรม 
ฉะเชิงเทรา พัฒนาศักยภาพการผลิตภาคอุตสาหกรรมให้มีขีดความ 
สามารถในการแข่งขันและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ชลบุรี ยกระดับการพัฒนานวัตกรรมอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

1. พื้นที่ฐานภาคอุตสาหกรรมสำคัญในจังหวัดฉะเชิงเทราและชลบุรีโดยเฉพาะนิคมอุตสาหกรรมหรือ
สวนอุตสาหกรรมยังมีความเสี่ยงจะขาดแคลนน้ำและเกิดปัญหาอุทกภัยจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

2. ปริมาณน้ำต้นทุนมีจำกัดอาจไม่สามารถจัดหาปริมาณน้ำได้เต็มศักยภาพการผลิตอาจส่งผลกระทบ
กับภาคอุตสาหกรรมที่ใช้ปริมาณน้ำในกระบวนการผลิตมากจำเป็นต้องมีทางเลือกใหม่ๆ ในการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 

1. เพื่อสร้างความม่ันคงของปริมาณน้ำให้ภาคการผลิตในพื้นที่อุตสาหกรรมสำคัญในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนโดยการพัฒนาแหล่งน้ำเพิ่มเติมเพื่อสร้างความม่ันคงและหลักประกัน
ด้านปริมาณน้ำต้นทุน 

2. พื้นที่เศรษฐกิจที่สร้างมูลค่าและมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจสูงในการผลิตน้ำจืด (ประปา) จากน้ำทะเลต้องมีมาตรการ
ในการป้องกัน การพัฒนาพื้นที่ชะลอน้ำ การแก้ไขส่ิงกีดขวางทางน้ำและบรรเทาอุทกภัยระดับลุ่มน้ำเพื่อไม่ให้เกิด
ความเสียหายรุนแรง 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 4 การกำหนดและประเมินทางเลือกในการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 4-20 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

ตารางที่ 4.1-1 (ตอ่) การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอ้มที่มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบรุี-บางปะกง 

ประเด็นการพัฒนา สถานการณ์/แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง ทิศทาง/กลยุทธ์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 

2. ภาคอุตสาหกรรม (ต่อ) 3. การเพิ่มขึ้นของภาคอุตสาหกรรมอาจส่งผลกระทบต่อการเกิดมลพิษสิ่งแวดล้อมจึงต้องพิจารณาถึง
มาตรการในการควบคุม เฝ้าระวังและบริหารจัดการมลพิษตามแหล่งกำเนิด 

3. พื้นที่อุตสาหกรรมที ่สร้างรายได้ทางระบบเศรษฐกิจสูงในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกต้องมี
ทางเลือกใหม่ๆ ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เช่น การผันน้ำข้ามลุ่ม/ภายในลุ่ม การพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล
ขนาดใหญ่หรือการผลิตน้ำจืด (ประปา) จากน้ำทะเลเพื่อสร้างความม่ันคงของปริมาณน้ำให้แก่ภาคการผลิต ภาค
อุปโภค-บริโภค และระบบเศรษฐกิจของลุ่มน้ำ 

4. ภาคอุตสาหกรรมที่ใช้น้ำมากในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกมีความจำเป็นต้องพัฒนานวัตกรรม
หรือระบบเทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ การนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ 3Rs (Reuse, Reduce, Recycle) 
การลดความเสี่ยงในการขาดแคลนน้ำและลดต้นทุนในการพัฒนาด้านทรัพยากรน้ำ 

5. ความไม่แน่นอนหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาจส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำต้นทุนของภาคอุตสาหกรรม 
จึงต้องกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรน้ำในช่วงที่มีปริมาณน้ำต้นทุนน้อยและช่วงฤดูแล้งเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย
ต่อระบบเศรษฐกิจ 

6. ภาคอุตสาหกรรมที่มีการปล่อยน้ำเสียในปริมาณมากต้องกำหนดมาตรการในการควบคุม กำกับ ติดตาม เฝ้าระวัง
และบริหารจัดการมลพิษตามแหล่งกำเนิด 

3. ภาคเกษตร 
ฉะเชิงเทรา พัฒนาสู่การเป็นฐานผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตรที่มี
คุณภาพ ปลอดภัยและได้มาตรฐานสาก 
นครนายก ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปให้มี
ความปลอดภัยตรงกับความต้องการของตลาด 
ชลบุรี เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้ 
กับสินค้าเกษตรโดยใช้นวัตกรรมในการแปรรูป 

1. ภาคเกษตรภายในจังหวัดฉะเชิงเทรา นครนายกและชลบุรีมีแนวโน้มปรับเปลี่ยนรูปแบบไปสู่การทำ
เกษตรแปรรูปและยกระดับปรับปรุงคุณภาพและราคาของสินค้าเกษตรให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นจึงต้องสร้าง
หลักประกันความม่ันคงของปริมาณน้ำมากยิ่งขึ้น 

2. พื้นที่ลุ่มน้ำโดยส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมต่อระบบการเกษตรแปรรูปและมีปริมาณน้ำ
ต้นทุนสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นการเกษตรเพิ่มมูลค่าและปรับโครงสร้างการใช้น้ำให้สอดรับ
บริบทที่เปลี่ยนแปลง 

3. พื้นที่เกษตรน้ำฝนที่ต้องพึ่งพาน้ำฝนเป็นหลักยังคงมีความเสี่ยงขาดแคลนน้ำที่อาจเกิดขึ้นเป็นประจำ
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

4. กรณีการเกิดอุทกภัยขนาดใหญ่ระดับลุ่มน้ำสามารถปรับพื้นที่เกษตร/พื้นที่ลุ่มต่ำเป็นพื้นชะลอน้ำ
โดยเฉพาะในพื้นที่ตอนปลายลุ่มน้ำในเขตอำเภอบางคล้า อำเภอบางปะกง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 

1. พื้นที่การเกษตรสำคัญในจังหวัดฉะเชิงเทรา นครนายกและชลบุรียังคงต้องอาศัยการพัฒนาแหล่งน้ำผิวดิน แหล่ง
น้ำบาดาล และระบบกระจายน้ำเพิ่มเติมเพื่อสร้างความม่ันของปริมาณน้ำ 

2. พื้นที่ที่มีการพัฒนาระบบกระจายน้ำ/ระบบส่งน้ำจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตภาคเกษตรแปรรูปและภาค
เกษตรมูลค่าสูงต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้างภาคการใช้น้ำให้เหมาะสมกับรูปแบบการเพาะปลูกพืชและรูปแบบการ
ผลิตที่เปลี่ยนไปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ 

3. พื้นที่เกษตรน้ำฝนต้องมีการพัฒนาแหล่งน้ำผิวดิน แหล่งน้ำบาดาลและแหล่งน้ำชุมชนเพิ่มเติมเพื่อสร้างความม่ัน
ของปริมาณน้ำให้เพียงสามารถเพาะปลูกได้อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี 

4. การพัฒนาพื้นที่ชะลอน้ำหรือแก้มลิงในพื้นที่ตอนปลายของลุ่มน้ำต้องพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
ให้สอดคล้องกับการเพาะปลูกพืชเพื่อบรรเทาความเสียหายของผลผลิตทางการเกษตรและต้องสนับสนุนการ
ปรับตัวของระบบเพาะปลูกในพื้นที่น้ำท่วม 

5. คุณภาพน้ำ 
ฉะเชิงเทรา บูรณาการการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการบริหาร
จัดการน้ำเสีย 
นครนายก พัฒนาให้ทุกชุมชนและท้องถิ่นทุกแห่งมีระบบบำบัดน้ำเสีย
รวม แก้ปัญหาน้ำเสียในครัวเรือน 
ชลบุรี เร่งรัดฟื้นฟูระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนเดิมให้มีประสิทธิภาพ
เพียงพอ และติดตามตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพระบบบำบัด
น้ำเสีย 

1. การพัฒนาและขยายพื้นที่ชุมชนเมือง ภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรมทำให้คุณภาพน้ำมีแนวโน้ม
เสื่อมโทรมจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณน้ำเสียจากชุมชนเมือง ภาคอุตสาหกรรมและสารเคมีจากภาค
เกษตร 

2. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติจำเป็นต้องการปริมาณน้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศวิทยามากขึ้น 
รวมทั้งการแก้ไขปัญหาการรุกล้ำแม่น้ำ ลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติ 

1. เมืองเศรษฐกิจและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญจำเป็นต้องบริหารจัดการน้ำเสียจากแหล่งกำเนิด เช่น การติดตั้งระบบ
บำบัดน้ำเสียในครัวเรือน/ชุมชน และการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำ
ธรรมชาติ 

2. พื้นที่การเกษตรและอุตสาหกรรมสำคัญในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกที่มีการปล่อยมลพิษลงสู่
แหล่งน้ำในปริมาณมากต้องกำหนดมาตรการในการควบคุม กำกับและการบริหารจัดการสารเคมีและการพัฒนา
นวัตกรรม และเทคโนโลยีในการบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ 

3. แหล่งท่องเที่ยวที่เน้นการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรมต้องมีการฟื้นฟูสภาพแม่น้ำ ลำคลอง และแหล่งน้ำ
ธรรมชาติ รวมถึงการจัดสรรน้ำเพื่อรักษาสภาพลำน้ำ รักษาระบบนิเวศวิทยาและทัศนียภาพของแหล่งท่องเที่ยว 

5. ทรัพยากรป่าไม้ 
ฉะเชิงเทรา อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ที่เสื่อมโทรม  
นครนายก อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้โดยการส่วนร่วมของภาค
ประชาชน 
ชลบุรี จัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่าง
มีส่วนร่วม 

พื้นที่สงวนและอนุรักษ์ (เช่น อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าหรือพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ฯลฯ) มี
แนวโน้มลดลงเน่ืองจากถูกบุกรุกเข้าครอบครองเพื่อใช้ประโยชน์ด้านเกษตรโดยเฉพาะการทำนา พืชไร่
และกิจกรรมทางการเกษตรอ่ืนๆ เช่น การเลี้ยงสัตว์หรือการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฯลฯ 

1. พื้นที่ป่าต้นน้ำเสื่อมโทรม พื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้น 1 และชั้น 2 จำเป็นต้องดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำเพื่อ
การยกระดับความสมดุลของระบบนิเวศและการช่วยในการชะลอน้ำหลากก่อนไหลลงสู่พื้นที่ราบตอนกลางและ
ตอนล่าง 

2. พื้นที่ป่าไม้และพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้น 3; 4 และ 5 ที่มีการใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตรต้องใช้มาตรการป้องกัน
การชะล้างการพังทลายของดินโดยการอนุรักษ์ดิน 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 4 การกำหนดและประเมินทางเลือกในการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 4-21 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

ตารางที่ 4.1-1 (ตอ่) การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอ้มที่มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบรุี-บางปะกง 

ประเด็นการพัฒนา สถานการณ์/แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง ทิศทาง/กลยุทธ์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 

6. การบริหารจัดการ 
ฉะเชิงเทรา บริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างบูรณาการ สมดุลและเกิด
ประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน 
นครนายก สร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่าง
ต่อเน่ืองและยั่งยืน 
ชลบุรี บริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้เกิดความสมดุลอย่างมีส่วนร่วม 

การขยายตัวของระบบเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมเพิ่มสูงขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อความ
ต้องการใช้น้ำในภาพรวม มีโอกาสจะเกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำและการแย่งชิงน้ำของระหว่างภาคการ
ผลิตในอนาคต 

1. ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมในการวางแผนและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในระดับลุ่มน้ำ/
พื้นที่ผ่านกลไกของคณะกรรมการลุ่มน้ำ 

2. สถานการณ์แต่ละภาคส่วนมีความต้องการใช้น้ำมากขึ้นจำเป็นต้องสร้างจัดตั้งกลุ่มองค์กรผู้ใช้น้ำเพื่อสร ้าง
กระบวนการในการจัดสรรน้ำที่เป็นธรรมและยืดหยุ่นและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเก่ียวกับการใช้ทรัพยากรน้ำโดย
ผ่านกลไกของคณะกรรมการลุ่มน้ำ 

3. ลุม่น้ำที่มีรูปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจหลายประเภทต้องดำเนินการจัดทำหลักเกณฑ์การใช้น้ำ รวมถึงการจัดทำ
แผนการจัดสรรน้ำให้แต่ละภาคส่วน โดยพิจารณาจัดลำดับความสำคัญตามบริบทของแต่ละพื้นที่ 

4. ลุ่มน้ำบางปะกงจำเป็นต้องผันน้ำจากลุ่มน้ำข้างเคียงเพื่อใช้ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกและการ
จัดสรรการใช้น้ำต้องวิเคราะห์เป็นระบบใหญ่อาจต้องใช้กลไกอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการทรัพยากรน้ำ
แห่งชาติเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำข้ามลุ่มน้ำหลัก 

 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 4 การกำหนดและประเมินทางเลือกในการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 4-22 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

4.2 การวิเคราะห์ความต้องการของภาคประชาสังคมต่อทิศทางการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 
 
4.2.1 การประชุมปฐมนิเทศโครงการ 
 
 การจัดประชุมปฐมนิเทศโครงการดำเนินการ 2 เวที ได้แก่ เวทีที่ 1 เม่ือวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรม
แคนทารี 304 จังหวัดปราจีนบุรี มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุม 95 คน (ไม่นับรวมผู้แทนมหาวิทยาลัยมหิดล 12 คน และ
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 3 คน) และเวทีที่ 2 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมซันธารา เวลเนสรีสอร์ท 
จังหวัดฉะเชิงเทรา มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุม 137 คน (ไม่นับรวมผู้แทนมหาวิทยาลัยมหิดล 12 คน และสำนักงาน
ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 9 คน) ดังสรุปจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 232 คน ดังสรุปประเด็นการรับฟังข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะและความต้องการต่อทิศทางการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงจำแนกเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำได้ 3 ส่วนดังน้ี 
 1) พื้นที่ลุ่มน้ำตอนบน (ต้นน้ำ) ครอบคลุมพื้นที่ 29 อำเภอ 9 จังหวัด ได้แก่ อำเภอแก่งหางแมว อำเภอ

สอยดาว อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี อำเภอท่าตะเกียบ อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 
อำเภอศรีราชา อำเภอบ้านบึง อำเภอบ่อทอง อำเภอเมืองชลบุรี อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี อำเภอ
บ้านนา อำเภอเมืองนครนายก อำเภอปากพล ีจังหวัดนครนายก อำเภอวังน้ำเขียว อำเภอครบุรี อำเภอ
ปากช่อง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี 
อำเภอนาดี อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี อำเภอวังสมบูรณ์ อำเภอวัฒนานคร อำเภอเมือง
สระแก้ว อำเภอตาพระยา อำเภอวังน้ำเย็น อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว อำเภอแก่งคอย อำเภอ
มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ดังสรุปปัญหา/ข้อคิดเห็น ความต้องการและทิศทางการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำ
ตอนบนได้ดังน้ี 

สภาพปญัหา/ข้อคดิเห็น ความต้องการและทศิทางการพฒันาพื้นที่ลุ่มน้ำ 
สภาพปัญหา การจัดการน้ำอุปโภค-บริโภค 
1. ขาดการบริหารจัดการทรัพยากรนำ้อย่างเป็น

ระบบทำให้การใช้น้ำไม่เต็มประสิทธิภาพ 
2. ปริมาณน้ำไม่เพียงพอช่วงฤดูแล้งและมีแหล่ง

น้ำตื้นเขินไม่สามารถเก็บกักน้ำไว้ใช้หน้าแล้ง 
3. การผันน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติไปใช้ในภาค 

อุตสาหกรรมทำให้ภาคเกษตรมีการขาดน้ำ 
4. คุณภาพน้ำเน่าเสียจากการปล่อยน้ำเสียและ

ขยะมูลฝอยจากแหล่งชุมชน/บ้านเรือน และ
สารเคมีที่ใช้ในการเกษตร 

5. พื้นทีน้่ำท่วมซ้ำซากในเขตอำเภอประจันตคาม 
และอำเภอเมืองปราจีนบุรี 

6. ตลิ่งตามริมลำน้ำสายหลัก/ลำน้ำสาขามีการ
พังทลายจากการกัดเซาะและการดูดทรายใน
แม่น้ำปราจีนบุรีและแม่น้ำบางปะกง 

1. ให้มีการสร้างแหล่งน้ำในครัวเรือนหรือให้แต่ละครัวเรือนมี
ภาชนะใส่น้ำเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง 

2. หน่วยงานภาครัฐต้องจัดหาและช่วยส่งน้ำเพื่อการอุปโภค-
บริโภคในช่วงฤดูแล้ง 

3. การจัดสรรใช้น้ำให้ประเมินตามความจำเป็นเร่งด่วน ได้แก่ 
ภาคอุปโภค-บริโภค ภาคเกษตร และภาคอุตสาหกรรม 

4. ต้องการให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเข้ามาช่วยเหลือและเจาะ
บ่อบาดาลเพื่อทำระบบประปาให้กับชุมชนท้องถิ่น 

5. ให้การประปาส่วนภูมิภาคขยายเขตการส่งจ่ายน้ำประปาให้
ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 

6. การปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
7. การพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ โดยการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ 

(RBF: Riverbank Filtration) เพื ่อแก้ไขและบรรเทาปัญหา
ขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 4 การกำหนดและประเมินทางเลือกในการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 4-23 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

สภาพปญัหา/ข้อคดิเห็น ความต้องการและทศิทางการพฒันาพื้นที่ลุ่มน้ำ 
7. แหล่งกักเก็บน้ำต้นทุนมีน้อยมาก ไม่เพียงพอ

กับปริมาณน้ำต้นทุน 
8. จังหวัดสระแก้วมีลักษณะภมิูประเทศส่วนใหญ่ 

เป็นที่ราบเชิงเขาและไม่มีแม่น้ำไหลผ่านหากมี
ปริมาณน้ำหลากไหลมา ไม่มีแหล่งกักเก็บน้ำ
และอ่างเก็บน้ำมีไม่เพียงพอ มีน้ำท่วม 60 วัน 
น้ำแล้ง 300 วัน ทำให้เขตอุตสาหกรรมจึงไม่
สามารถเกิดได้เพราะปริมาณน้ำไม่เพียงพอ 

9. ฤดูแล้งมีน้ำเค็มรุกล้ำเขา้มาในแม่น้ำปราจีนบรีุ
ถึงตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี ทำให้
ไม่สามารถปลูกข้าวหรือพืชในฤดูแล้งได้ 

10. การบุกรุกที่ดินตามริมสองฝั่งลำน้ำหรือตาม
แหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อใช้ทำการเกษตรและ
การปลูกสร้างบ้านเรือน 

11. การทำการเกษตรในพื้นที่เกษตรน้ำฝนไม่เป็น 
ไปตามปริมาณน้ำฝน และความเหมาะสมของ
สมรรถนะดินและแผนที่เกษตรเพื่อการบริหาร
จัดการเชิงรุก (Agri-Map) 

ข้อคิดเห็น 
1. ภาคประชาชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการเข้า

มาบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ตนเอง 
1. ภาคประชาชนบางส่วนในพื้นที่ลุ่มน้ำตอนบน

ต้องการผลักดันการก่อสร้างแหล่งเก็บกักน้ำ
ขนาดกลาง-ขนาดใหญ่ เช่น อ่างเก็บน้ำคลอง
มะเดื่อ อ่างเก็บน้ำใสน้อย-ใสใหญ่ อ่างเก็บน้ำ
ลำพระยาธาร ฯลฯ เนื่องจากแหล่งกักเก็บน้ำ
ในพื้นที่มีขนาดเล็กและไม่สมดุลกับปริมาณน้ำ
ต้นทุนที่มีอยู่ตามธรรมชาติ 

2. ปัญหาการขาดแคลนน้ำภาคเกษตรและภาค
อุปโภค-บริโภคมีสาเหตุหลักมาจากการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำ 

3. ระบบชลประทานยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ลุ่มน้ำ
ตอนบนทำให้การบริหารจัดการไม่เป็นรูปแบบ
แน่นอนในการวางระบบส่งน้ำ 

การสร้างความม่ันคงของน้ำภาคการผลิต 
1. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา 

ให้สามารถนำมาใช้ในช่วงฤดูแล้งให้เพียงพอต่อทุกภาคส่วน 
2. การปรับปรุงแหล่งน้ำขนาดเล็กในแต่ละท้องถิ่นที่เสื่อมโทรม/

ถูกละทิ้งและขุดลอกคู/คลองส่งน้ำหรือลำน้ำช่วงฤดูแล้งเพื่อ
เตรียมการรับน้ำในฤดูน้ำหลาก 

3. การก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดใหญ่ในพื้นที่ที่มี
ศักยภาพ 

4. การก่อสร้างแหล่งกักเก็บน้ำใต้ดินด้วยระบบทางน้ำใต้ดิน
เชื่อมต่อกันเป็นระบบโครงข่ายใต้ดินเพื่อนำไปเก็บสะสมใน
แอ่งน้ำรวมใต้ดิน (Horizontal Collector Well: HCW) 

5. การตรวจสอบพื้นที่ลุ่มต่ำเพื่อพิจารณาเป็นแหล่งรับน้ำและ
พัฒนาเป็นแหล่งเก็บกักน้ำต้นทุนทั้งในพื้นที่ของภาครัฐและ
ภาคเอกชน เช่น หน้าประตูน้ำบางพืน้ที ่

6. การทำเกษตรเชิงเดี่ยวต้องมีการสร้างแหล่งน้ำของตนเอง เช่น 
การขุดสระน้ำใช้เอง 

7. ปัจจุบันมีการเวนคืนที่ดินเพื่อก่อสร้างถนนและควรริเริ่มการ
เวนคืนที่ดินเพื่อก่อสร้างคลองส่งน้ำและระบายน้ำตามลำดับ
ความสำคัญ เช่น คลองภักดีรำไพของจังหวัดจันทบุรี ฯลฯ 

8. การพัฒนาระบบสูบน้ำย้อนกลับหรือการนำปริมาณน้ำที่ไหล
ลงสู่ราชอาณาจักรกัมพูชากลับมากักเก็บในพื้นที่ประเทศไทย 
และผันน้ำลงสู่แหล่งน้ำต่างๆ ในพื้นที่ลุ่มน้ำ 

การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย 
1. การก่อสร้างประตูระบายน้ำในพื้นที่ที่มีศักยภาพและมีการ

บริหารจัดการประตูระบายน้ำและการระบายน้ำให้เหมาะสม
ตามสถานการณ์ 

2. การขุดเกาะแก่งในลำน้ำตลอดลำน้ำเพื่อให้น้ำไหลสะดวกขึ้น 
3. แม่น้ำปราจีนบุรีควรจะก่อสร้างประตูเพื่อปรับระดับน้ำและ

ควบคุมน้ำช่วงตำบลหาดยางเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
ในฤดูแล้งและควบคุมการผันน้ำในช่วงฤดูน้ำหลากไปยังพื้นที่
ลุ่มต่ำในทุ่งบางพลวงและอำเภอบ้านสร้าง 

4. การระบายน้ำออกจากคลองพระสะทึงไปยังลุ่มน้ำโตนเลสาบ
ตอนบนเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมและบรรเทาภัยแล้งของลุ่มน้ำ
โตนเลสาบ 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 4 การกำหนดและประเมินทางเลือกในการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 4-24 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

สภาพปญัหา/ข้อคดิเห็น ความต้องการและทศิทางการพฒันาพื้นที่ลุ่มน้ำ 
4. ภาคประชาชนบางส่วนในพื้นที่ต้นน้ำต้องการ

ปลูกป่าแทนการสร้างอ่างเก็บน้ำ 
5. โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร อำเภอ

เมืองปราจีนบุรี เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้าน
การแพทย์และสมุนไพร เป็นแหล่งผลิตภัณฑ์
สมุนไพรเพื่อรักษาโรคและดูแลรักษาสุขภาพ 
มีความเหมาะกับการส่งเสริมพืชสมุนไพรแปร
รูปเป็นยารักษาโรคและผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ได้ 

5. การผันปริมาณน้ำท่วมขังจากสภาพธรรมชาติหรือปริมาณน้ำ
ส่วนเกินจากพื้นที่ที่รองรับผันลงสู่ชั้นน้ำใต้ดินโดยการใช้ระบบ 
Underground Plastic Rainwater Storage Structure 

6. การผันน้ำส่วนเกินจากลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงสู่ลุ่มน้ำมูล 
การจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ 
1. ควบคุมสัดส่วนการระบายน้ำเสียจากแหล่งชุมชน ภาคเกษตร

และภาคอุตสาหกรรม 
2. การนำปริมาณน้ำที ่ไม่ได้คุณภาพมาทำการบำบัด และนำ

กลับมาใช้ประโยชน์ใหม ่
3. การจัดสร้างระบบบำบัดขนาดเล็กเพื่อบำบัดน้ำเสียจากแหล่ง

ชุมชนก่อนปล่อยลงแหล่งน้ำเป็นจุดๆ ตลอดลำน้ำ 
4. หน่วยงานภาครัฐต้องดูแลและควบคุมผลกระทบของน้ำเสีย

จากภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรมที่จะส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค 

5. เทศบาลและชุมชนเมืองต้องมีระบบบำบัดน้ำเสียรวม 
การอนุรักษ์ฟื ้นฟูสภาพป่าต้นน้ำที่เสื ่อมโทรมและป้องกันการ
พังทลายของดิน 
1. การส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในเขตชุมชนและบ้านเรือน 
2. การรณรงค์การอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมในพื้นที่

ต้นน้ำโดยการปลูกป่าเพิ่มเติมในพื้นต้นน้ำ 
3. การสร้างฝายชะลอน้ำในพื้นที่ต้นน้ำ 
4. การส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการกัดเซาะและ

การพังทะลาย 
5. การจัดสรรที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้แก่กลุ่มราษฎรบุกรุก

แผ้วถางถือครองที่ดินอย่างถูกต้องตามกฎหมายในรูปของ
หมู่บ้านป่าไม้ 

6. การปลูกป่าทดแทนในพื้นที่ที่มีการก่อสร้างแหล่งเก็บกักน้ำ 
7. ใช้แนวต้นไม้ตามธรรมชาติในการแก้ไขการพังทลายของตลิ่ง 

ลำน้ำและช่วยซับน้ำสิ่งปฏิกูล 
8. การจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อลดการชะล้างพังทลาย 
9. ควบคุมการบุกรุกพื้นที่ป่าต้นน้ำ การตัดไม้และการเผาป่าเพื่อ

ทำการเกษตรหรือเก็บหาของป่าเน่ืองจากเป็นแหล่งเก็บกักน้ำ
ตามธรรมชาติ 

  
  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 4 การกำหนดและประเมินทางเลือกในการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 4-25 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

สภาพปญัหา/ข้อคดิเห็น ความต้องการและทศิทางการพฒันาพื้นที่ลุ่มน้ำ 
 การบริหารจัดการ 

1. การจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบเพื่อการ
ติดตามและประเมินสถานการณ์ แจ้งเตือนและปรับปรุงแก้ไข
อย่างมีระบบที่มีประสิทธิภาพ 

2. การติดตั้งระบบเตือนภัยในพื้นที่เสี่ยงภัย 
3. นำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และระบบสารสนเทศ

เพื่อการจัดการ (MIS) มาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
4. การสนับสนุนอาชีพท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยใช้จุดเด่นของ

ชุมชนมาเป็นจุดขาย เช่น สภาพแวดล้อมธรรมชาติ วิถีชีวิต
หรือพื้นที่เอกลักษณ์ชุมชน ฯลฯ 

5. ให้มีการประกาศเขตชลประทานตลอดแม่น้ำปราจีนบุรี 
6. การบริหารจัดการพื้นที่ลุ่มน้ำให้คิดในภาพรวมทั้งระบบลุ่มน้ำ

เพื่อตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้ 
7. รวบรวมการวิจัยและศึกษาเกี่ยวกับลุ่มน้ำในทุกหน่วยงานมา

ประเมินร่วมกันแล้วเรียงลำดับความสำคัญในการบริหาร
จัดการให้เหมาะสมกับงบลงทุนของประเทศ 

8. การแก้ไขปัญหาแต่ละพื้นที่ควรใช้วิธีที่เหมาะสมตามสภาพ
พื้นที่และปรับปรุงกลไกเดิมให้มีประสิทธิภาพ 

9. การจดัทำผังน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำหลักและลุ่มน้ำสาขา 
10. การศึกษาปรับเปลี่ยนรูปแบบการเพาะปลูกพืชและวิถีชีวิตให้

สอดคล้องกับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ 
11. การประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศพร้อม

กับเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว 
12. การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่นในการมีส่วนร่วม

ในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นเพื่อให้ชุมชน
ท้องถิ่นมีรายได้อย่างพอเพียงและพึ่งตนเองได้ในระยะยาว 

 2) พื้นที่ลุ่มน้ำตอนกลาง (กลางน้ำ) ครอบคลุมพื้นที่ 23 อำเภอ 6 จังหวัด ได้แก่ อำเภอสอยดาว จังหวัด
จันทบุรี อำเภอท่าตะเกียบ อำเภอสนามชัยเขต อำเภอบางน้ำเปร้ียว อำเภอบางคล้า อำเภอคลองเขื่อน 
อำเภอราชสาส์น อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอหนองใหญ่ อำเภอเกาะจันทร์ อำเภอ
บ้านบึง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก อำเภอศรีมหาโพธิ อำเภอ
ศรีมโหสถ อำเภอบ้านสร้าง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี อำเภอวังสมบูรณ์ อำเภอวัฒนานคร 
อำเภอเมืองสระแก้ว อำเภอคลองหาด อำเภอวังน้ำเย็น อำเภอเขาฉกรรจ ์จังหวัดสระแก้ว ดังสรุปปัญหา/
ข้อคิดเห็น ความต้องการและทิศทางการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำตอนกลางได้ดังน้ี 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 4 การกำหนดและประเมินทางเลือกในการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 4-26 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

สภาพปญัหา/ข้อคดิเห็น ความต้องการและทศิทางการพฒันาพื้นที่ลุ่มน้ำ 
สภาพปัญหา การจัดการน้ำอุปโภค-บริโภค 
1. ขาดการบริหารจัดการทรัพยากรนำ้อย่างเป็น

ระบบทำให้การใช้น้ำไม่เต็มประสิทธิภาพ 
2. ปริมาณน้ำไม่เพียงพอช่วงฤดูแล้งและมีแหล่ง

น้ำตื้นเขินไม่สามารถเก็บกักน้ำไว้ใช้หน้าแล้ง 
3. การผันน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติไปใช้ในภาค 

อุตสาหกรรมทำให้ภาคเกษตรมีการขาดน้ำ 
4. พื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากในเขตอำเภอกบินทร์บุรี 

อำเภอศรีมหาโพธิ์ อำเภอศรีมโหสถ อำเภอ
บ้านสร้าง 

5. พื้นที่แหล่งกักเก็บน้ำมีน้อย ไม่เพียงพอกับ
ปริมาณน้ำต้นทุน ไม่มีแหล่งกักเก็บขนาดเล็ก
และขนาดกลาง 

6. ฤดูแล้งมีน้ำเค็มรุกล้ำเขา้มาในแม่น้ำปราจีนบรีุ
ทำให้ไม่สามารถปลูกข้าวหรือพืชในฤดูแล้งได้ 

7. แม่น้ำและลำคลองมีผักตบชวา วัชพืชนำ้และ
สิ่งกีดขวางจำนวนมากไม่สามารถระบายน้ำได้ 

8. การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในแม่น้ำปราจีนบุรีและ
ลำน้ำสาขาส่งผลกระทบรุนแรงต่อคุณภาพน้ำ
ในแหล่งน้ำธรรมชาติ 

9. ตลิ่งตามริมลำน้ำสายหลัก/ลำน้ำสาขามีการ
พังทลายจากการกัดเซาะและการดูดทรายใน
แม่น้ำปราจีนบุรีและแม่น้ำบางปะกง 

10. คุณภาพน้ำเน่าเสียจากการปล่อยน้ำเสียและ
ขยะมูลฝอยจากแหล่งชุมชนและบ้านเรือน 
สารเคมีที่ใช้ในภาคการเกษตรและการปล่อย
น้ำเสียจากภาคอุตสาหกรรม และการรุกล้ำ
ของน้ำเค็ม 

11. การขยายตัวของชุมชนเมืองและแหล่งที ่อยู่
อาศัย แหล่งอุตสาหกรรม และแหล่งท่องเทีย่ว
เพิ ่มอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบให้เกิดความ
ต้องการใช้น้ำในกระบวนการผลิต การบริการ
และการอุปโภค-บริโภคมากขึ้น 

1. ให้มีการสร้างแหล่งน้ำในครัวเรือนหรือให้แต่ละครัวเรือนมี
ภาชนะใส่น้ำเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง 

2. หน่วยงานภาครัฐต้องจัดหาและช่วยส่งน้ำเพื่อการอุปโภค-
บริโภคในช่วงฤดูแล้ง 

3. การจัดสรรใช้น้ำให้ประเมินตามความจำเป็นเร่งด่วน ได้แก่ 
ภาคอุปโภค-บริโภค ภาคเกษตร และภาคอุตสาหกรรม 

4. ต้องการให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเข้ามาช่วยเหลือและเจาะ
บ่อบาดาลเพื่อทำระบบประปาให้กับชุมชนท้องถิ่น 

5. ให้การประปาส่วนภูมิภาคขยายเขตการส่งจ่ายน้ำประปาให้
ครอบคลุมทุกหมู่บ้านโดยเฉพาะจากบ้านหนองปลาแขยงไป
จนถึงเทศบาลตำบลกบินทร์และพื้นที่โดยรอบ 

6. การปรับปรุงระบบประปาและคุณภาพน้ำประปาในเขตชุมชน
เมืองให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

7. การพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่ โดยการใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ (RBF: Riverbank Filtration) เพื่อแก้ไขและบรรเทา
ปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค 

การสร้างความม่ันคงของน้ำภาคการผลิต 
1. การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งแต่ละพื้นที่ควรใช้วิธีการที่

เหมาะสมตามสภาพพื้นที ่และต้องปรับปรุงกลไกเดิมให้มี
ประสิทธิภาพ 

2. การก่อสร้างแหล่งกักเก็บน้ำใต้ดินด้วยระบบทางน้ำใต้ดิน
เชื่อมต่อกันเป็นระบบโครงข่ายใต้ดินเพื่อนำไปเก็บสะสมใน
แอ่งน้ำรวมใต้ดิน (Horizontal Collector Well: HCW) 

3. การปรับปรุงแหล่งน้ำขนาดเล็กในแต่ละท้องถิ่นที่เสื่อมโทรม/
ถูกละทิ้งและขุดลอกคู/คลองส่งน้ำหรือลำน้ำช่วงฤดูแล้งเพื่อ
เตรียมการรับน้ำในฤดูน้ำหลาก 

4. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในแหล่งเก็บกักน้ำที่มีอยู่ให้
สามารถนำมาใช้ในช่วงฤดูแล้งให้เพียงพอต่อทุกภาคส่วน 

5. การทำเกษตรเชิงเดี่ยวหรือการเกษตรมูลค่าสูงต้องมีการสร้าง
แหล่งน้ำของตนเอง เช่น การขุดสระน้ำใช้เอง 

6. การก่อสร้างประตูระบายน้ำเป็นช่วงๆ ในแม่น้ำสายหลักและ
สายรองเพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำ 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 4 การกำหนดและประเมินทางเลือกในการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 4-27 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

สภาพปญัหา/ข้อคดิเห็น ความต้องการและทศิทางการพฒันาพื้นที่ลุ่มน้ำ 
ข้อคิดเห็น 
1. ภาคประชาชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการเข้า

มาบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ตนเอง 
2. ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่ลุ่มน้ำตอนกลาง

ในช่วงฝนตกทำให้ปริมาณน้ำล้นตลิ่งเขา้ท่วม
แหล่งชุมชนเมือง พื้นที่ธุรกิจการค้า พื้นที่เขต
เศรษฐกิจและพื้นที่การเกษตร ฯลฯ เน่ืองจาก
ไม่มีแหล่งเก็บกักน้ำเพราะภาคประชาชนไม่
ยินยอมให้ก่อสร้าง 

3. ปัญหาการขาดแคลนน้ำภาคเกษตรมูลค่าสูง
ภาคอุปโภค-บริโภคและภาคอุตสาหกรรมมี
สาเหตุมาจากการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
ในพื้นที่ลุ่มน้ำ 

4. ระบบชลประทานยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ลุ่มน้ำ
ตอนกลางทำให้การบริหารจัดการจึงไม่เป็น
รูปแบบแน่นอนในการวางระบบส่งน้ำ 

7. การตรวจสอบพื้นที่ลุ่มต่ำเพื่อพิจารณาเป็นแหล่งรับน้ำและ
พัฒนาเป็นแหล่งเก็บกักน้ำต้นทุนทั้งในพื้นที่ของภาครัฐและ
ภาคเอกชน เช่น หน้าประตูน้ำบางพื้นที ่

การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย 
1. การก่อสร้างประตูระบายน้ำในพื้นที่ที่มีศักยภาพและมีการ

บริหารจัดการประตูระบายน้ำและการระบายน้ำให้เหมาะสม
ตามสถานการณ์ 

2. การขุดลอกตะกอนดิน/ทรายและปรับปรุงลำน้ำหรือรื้อย้าย
สิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อให้น้ำไหลสะดวกขึ้น 

3. การผันปริมาณน้ำท่วมขังจากสภาพธรรมชาติหรือปริมาณน้ำ
ส่วนเกินจากพื้นที่ที่รองรับผันลงสู่ชั้นน้ำใต้ดินโดยการใช้ระบบ 
Underground Plastic Rainwater Storage Structure 

4. การก่อสร้างประตูระบายน้ำเพื่อปรับระดับน้ำและควบคุมน้ำ
เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในฤดูแล้งและควบคุมการ
ผันน้ำในช่วงฤดูน้ำหลากไปยังพื้นที่ลุ่มต่ำในทุ่งบางพลวงและ
อำเภอบ้านสร้าง 

การจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ 
1. ควบคุมสัดส่วนการระบายน้ำเสียจากแหล่งชุมชน ภาคเกษตร

และภาคอุตสาหกรรมขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่ 
2. การนำปริมาณน้ำที ่ไม่ได้คุณภาพมาทำการบำบัด และนำ

กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ในภาคการเกษตรมูลค่าสูงและภาค 
อุตสาหกรรม 

3. การจัดสร้างระบบบำบัดน้ำเสียขนาดเล็กในแหล่งชุมชนก่อน
ปล่อยลงแหล่งน้ำเป็นจุดๆ ตลอดลำน้ำ 

4. หน่วยงานภาครัฐต้องดูแลและควบคุมการบังคับใช้กฎหมาย
กับภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรมที่จะส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค 

5. เทศบาลและชุมชนเมืองหรือการรวมกลุ่มภาคอุตสาหกรรม
ต้องมีระบบบำบัดน้ำเสียรวม 

การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรมและการป้องกันการ
พังทลายของดิน 
1. การส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในเขตชุมชนเมืองและบ้านเรือน 
2. การรณรงค์การอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมริมลำน้ำ

สายหลัก/สายรองเพื่อใช้เป็นแนวตามธรรมชาติในการแก้ไข
การพังทลายของตลิ่ง ลำน้ำและช่วยซับน้ำสิ่งปฏิกูล 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 4 การกำหนดและประเมินทางเลือกในการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 4-28 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

สภาพปญัหา/ข้อคดิเห็น ความต้องการและทศิทางการพฒันาพื้นที่ลุ่มน้ำ 
3. การจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อลดการชะล้างพังทลาย

ของดิน 
4. การส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการกัดเซาะและ

การพังทะลาย 
5. การปรับปรุงภูมิทัศน์ตามริมแม่น้ำหรือตามชุมชนที่อยู่ริมน้ำ 
การบริหารจัดการ 
1. การจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบเพื่อการ

ติดตามและประเมินสถานการณ์ แจ้งเตือนและปรับปรุงแก้ไข
อย่างมีระบบที่มีประสิทธิภาพ 

2. การบังคับใช้กฎหมายผังเมือง/กฎหมายสิ่งแวดล้อม/กฎหมาย
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกันโดยเคร่งครัด 

3. การติดตั้งระบบเตือนภัยในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม/ภัยแล้ง 
4. นำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และระบบสารสนเทศ

เพื่อการจัดการ (MIS) มาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
5. การบริหารจัดการพื้นที่ลุ่มน้ำให้คิดในภาพรวมทั้งระบบลุ่มน้ำ

เพื่อตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้ 
6. การสนับสนุนการจัดทำแผนงานด้านการใช้น้ำภาคเกษตร 

ภาคอุปโภค-บริโภคและภาคอุตสาหกรรม พร้อมแผนงานด้าน
การลดการใช้สารเคมีด้านการเกษตร 

7. รวบรวมการวิจัยและศึกษาเกี่ยวกับลุ่มน้ำในทุกหน่วยงานมา
ประเมินร่วมกันแล้วเรียงลำดับความสำคัญในการบริหาร
จัดการให้เหมาะสมกับงบลงทุนของประเทศ 

8. การแก้ไขปัญหาแต่ละพื้นที่ควรใช้วิธีที่เหมาะสมตามสภาพ
พื้นที่และปรับปรุงกลไกเดิมให้มีประสิทธิภาพ 

9. การจัดทำผังน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำหลักและลุ่มน้ำสาขา 
10. การจัดตั้งกลุ่มบริหารจัดการทรัพยากรน้ำระดับลุ่มน้ำ ระดับ

หมู่บ้าน ระดับตำบลและระดับจังหวัด 
11. การเสริมสร้างการรับรู้ให้ภาคประชาชนรับทราบถึงระบบการ

บริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่ได้ดำเนินการในพื้นที่ลุ่มน้ำเพื่อ
เกิดความเข้าใจและร่วมมืออันดี 

12. การส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มอุตสาหกรรม
ขนาดเล็กหรืออุตสาหกรรมชุมชน 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 4 การกำหนดและประเมินทางเลือกในการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 4-29 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

 3) พื้นที่ลุ่มน้ำตอนปลาย (ปลายน้ำ) ครอบคลุมพื้นที่ 20 อำเภอ 5 จังหวัด ได้แก่ เขตดอนเมือง เขตมีนบุรี 
เขตหนองจอก เขตสายไหม เขตคลองสามวา เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร อำเภอบ้านโพธ์ิ อำเภอ
บางปะกง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา อำเภอแปลงยาว อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอพานทอง 
อำเภอพนัสนิคม อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี อำเภอลำลูกกา อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี อำเภอ
บางบ่อ อำเภอบางพลี อำเภอบางเสาธง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ดังสรุป
ปัญหา/ข้อคิดเห็น ความต้องการและทิศทางการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำตอนปลายได้ดังน้ี 

สภาพปญัหา/ข้อคดิเห็น ความต้องการและทศิทางการพฒันาพื้นที่ลุ่มน้ำ 
สภาพปัญหา การจัดการน้ำอุปโภค-บริโภค 
1. ปริมาณน้ำเน่าเสียช่วงฤดูแล้งตรงจุดบรรจบ

ของแม่น้ำปราจีนและแม่น้ำบางปะกงในพื้นที่
ตำบลโยธะกา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

2. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำยากลำบาก
เพราะเกี่ยวข้องกับภาครัฐหลายหน่วยงานจึง
ไม่เป็นระบบและไม่มีประสิทธิภาพ 

3. การจัดสรรน้ำขาดความสมดุลระหว่างภาค
อุปโภค-บริโภค ภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม 
จึงไม่สามารถบริหารจัดการทรัพยากรน้ำหรือ
แบ่งสรรให้เป็นไปตามความต้องการของทุก
ภาคส่วน 

4. ระบบนิเวศวิทยาตามริมลำน้ำและปากแม่น้ำ
เสื่อมโทรมจากการบุกรุกเข้าใช้ประโยชน์และ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ที่ดิน 

5. ตลิ่งตามริมลำน้ำสายหลัก/ลำน้ำสาขามีการ
พังทลายจากการกัดเซาะและการดูดทรายใน
แม่น้ำปราจีนบุรีและแม่น้ำบางปะกง 

6. ปัญหาความขัดแย้งของกลุ่มผู้ใช้น้ำเค็ม (กลุ่ม
เลี้ยงกุ้ง) และกลุ่มผู้ใช้น้ำจืด (ทำการเกษตร) 

7. คุณภาพน้ำเน่าเสียและเสื ่อมโทรมจากการ
ปล่อยน้ำเสียและขยะมูลฝอยจากแหล่งชุมชน
และบ้านเรือน สารเคมีที่ใช้ในภาคการเกษตร
และการปล่อยน้ำเสียจากภาคอุตสาหกรรม
และการรุกล้ำของน้ำเค็ม 

8. แม่น้ำและลำคลองมีผักตบชวา วัชพืชนำ้และ
สิ่งกีดขวางจำนวนมากไม่สามารถระบายน้ำได้ 

1. หน่วยงานภาครัฐต้องจัดหาและก่อสร้างแหล่งเก็บกักน้ำใน
พื้นที่ที่มีศักยภาพเพื่อการสำรองน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง 

2. การจัดสรรใช้น้ำให้ประเมินตามความจำเป็นเร่งด่วน ได้แก่ 
ภาคอุปโภค-บริโภค ภาคเกษตร และภาคอุตสาหกรรม 

3. ให้การประปาส่วนภูมิภาคขยายเขตการส่งจ่ายน้ำประปาให้
ครอบคลุมทุกพื้นที่โดยเฉพาะชุมชนเมืองและเขตเศรษฐกิจ 

4. การปรับปรุงระบบประปาและคุณภาพน้ำประปาในเขตชุมชน
เมืองให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

5. การพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่ โดยการใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ (RBF: Riverbank Filtration) เพื่อแก้ไขและบรรเทา
ปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค 

6. การเปลี่ยนน้ำทะเลให้เป็นน้ำจืด 
การสร้างความม่ันคงของน้ำภาคการผลิต 
1. การก่อสร้างแหล่งกักเก็บน้ำใต้ดินด้วยระบบทางน้ำใต้ดิน

เชื่อมต่อกันเป็นระบบโครงข่ายใต้ดินเพื่อนำไปเก็บสะสมใน
แอ่งน้ำรวมใต้ดิน (Horizontal Collector Well: HCW) 

2. การวางแผนงานจัดหาน้ำสำรองเพื่อรองรับการขยายตัวของ
ภาคอุตสาหกรรมเพื่อป้องกันการแย่งน้ำของภาคเกษตร 

3. การก่อสร้างประตูระบายน้ำเป็นช่วงๆ ในแม่น้ำสายหลักและ
สายรองเพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำ 

4. การพัฒนาโครงข่ายน้ำพร้อมระบบส่งน้ำภายในลุ่มน้ำ 
5. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในแหล่งเก็บกักน้ำที่มีอยู่ให้

สามารถนำมาใช้ในช่วงฤดูแล้งให้เพียงพอต่อทุกภาคส่วน 
6. การอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำเดิม เช่น ปรับปรุงลำน้ำ/สิ่งกีด

ขวางลำน้ำ การขุดลอกเพิ่มความจุ การเพิ่มอาคารควบคุม/
บังคับน้ำ และการป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง ฯลฯ 

7. การพัฒนาระบบสูบน้ำย้อนกลับ 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 4 การกำหนดและประเมินทางเลือกในการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 4-30 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

สภาพปญัหา/ข้อคดิเห็น ความต้องการและทศิทางการพฒันาพื้นที่ลุ่มน้ำ 
9. การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในแม่น้ำปราจีนบุรีและ

แม่น้ำบางปะกงและลำน้ำสาขาส่งผลกระทบ
รุนแรงต่อการเสื ่อมโทรมของคุณภาพน้ำใน
แหล่งน้ำธรรมชาติ 

10. ฤดูแล้งมีน้ำเค็มรุกล้ำเขา้มาในแม่น้ำปราจีนบรีุ
และแม่น้ำบางปะกงทำให้ไม่สามารถปลูกข้าว
หรือพืชในฤดูแล้งได้ 

11. การขยายพื้นที่การเกษตรมูลค่าสูงไปยงัพื้นที่
ที่ไม่เหมาะสมตามศักยภาพของดินและการ
ปลูกพืชเชิงเดียวเป็นเวลานานและใชส้ารเคมี
จำนวนมาก 

12. การขยายตัวของชุมชนเมืองและแหล่งที ่อยู่
อาศัย แหล่งอุตสาหกรรม และแหล่งท่องเทีย่ว
เพิ ่มอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบให้เกิดความ
ต้องการใช้น้ำในกระบวนการผลิต การบริการ
และการอุปโภค-บริโภคมากขึ้น 

ข้อคิดเห็น 
1. ปัญหาคุณภาพน้ำเสื ่อมโทรมพบเป็นปัญหา

มากที่สุดในพื้นที่ตอนปลาย รองลงมาเป็นการ
ขาดแคลนน้ำ โดยมีสาเหตุหลักมาจากการ
บริหารจัดการของภาครัฐ 

2. ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่ลุ่มน้ำตอนปลาย
ในช่วงฝนตกทำให้ปริมาณน้ำล้นตลิ่งเขา้ท่วม
แหล่งชุมชนเมือง พื้นที่ธุรกิจการค้า พื้นที่เขต
เศรษฐกิจและพื้นที่การเกษตร ฯลฯ เน่ืองจาก
ไม่มีแหล่งเก็บกักน้ำ 

3. ปัญหาการขาดแคลนน้ำภาคเกษตรมูลค่าสูง
ภาคอุปโภค-บริโภคและภาคอุตสาหกรรมมี
สาเหตุมาจากการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
ในพื้นที่ลุ่มน้ำตอนบน 

4. การพัฒนาระบบชลประทานยังไม่ครอบคลุม
พื้นที่ลุ่มน้ำตอนปลายทำให้การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำจะไม่เป็นรูปแบบแน่นอนในการ
วางระบบส่งน้ำ 

8. การตรวจสอบพื้นที่ลุ่มต่ำเพื่อพิจารณาเป็นแหล่งรับน้ำและ
พัฒนาเป็นแหล่งเก็บกักน้ำต้นทุนทั้งในพื้นที่ของภาครัฐและ
ภาคเอกชน 

9. การพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำขนาดกลางและขนาดใหญ่และ
ระบบส่งน้ำในพื้นที่ที่มีศักยภาพ 

10. การทำเกษตรเชิงเดี่ยวหรือการเกษตรมูลค่าสูงต้องมีการสร้าง
แหล่งน้ำของตนเอง เช่น การขุดสระน้ำใช้เอง 

11. การปรับปรุงแหล่งกักเก็บน้ำเดิมเพื่อเพิ่มความจุเก็บกัก 
12. การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพโครงการ/ระบบส่งน้ำเดิม 
13. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชและการใช้น้ำเพื่อเพิ่มมูลค่า

ในพื้นที่เกษตรน้ำฝนและพื้นที่ชลประทานเดิม 
การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย 
1. การก่อสร้างประตูระบายน้ำในพื้นที่ที่มีศักยภาพและมีการ

บริหารจัดการประตูระบายน้ำและการระบายน้ำให้เหมาะสม
ตามสถานการณ์ 

2. การก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วม (พื้นที่ปิดล้อม) พื้นที่ชุมชน
เมืองและเขตเศรษฐกิจ 

3. การพัฒนาคลองผันน้ำ/คลองระบายน้ำเลี่ยงชุมชนเมืองและ
เขตเศรษฐกิจ 

4. การขุดลอกตะกอนดิน/ทรายในลำน้ำและปากแม่น้ำและ
ปรับปรุงลำน้ำหรือรื้อย้ายสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อให้น้ำไหลได้
สะดวกขึ้น 

5. การก่อสร้างประตูระบายน้ำเพื่อปรับระดับน้ำและควบคุมน้ำ
เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในฤดูแล้งและควบคุมการ
ผันน้ำในช่วงฤดูน้ำหลากไปยังพื้นที่ลุ่มต่ำในทุ่งบางพลวงและ
อำเภอบ้านสร้าง 

6. การผันปริมาณน้ำท่วมขังจากสภาพธรรมชาติหรือปริมาณน้ำ
ส่วนเกินจากพื้นที่ที่รองรับผันลงสู่ชั้นน้ำใต้ดินโดยการใช้ระบบ 
Underground Plastic Rainwater Storage Structure 

7. การติดตั้งระบบเตือนภัย ระบบตรวจวัดน้ำฝน ปริมาณน้ำท่า
ในพื้นที่เสี่ยงภัย 

การจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ 
1. ควบคุมสัดส่วนการระบายน้ำเสียจากแหล่งชุมชน ภาคเกษตร

และภาคอุตสาหกรรมขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่ 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 4 การกำหนดและประเมินทางเลือกในการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 4-31 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

สภาพปญัหา/ข้อคดิเห็น ความต้องการและทศิทางการพฒันาพื้นที่ลุ่มน้ำ 
5. ภาคประชาชนให้ความสำคัญกับการบังคับใช้

กฏหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
และการสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง 

6. ภาคประชาชนมีความต้องการใช้น้ำต่างกัน 
เช่น น้ำจืด (การเพาะปลูกพืช) น้ำกร่อยและ
น้ำเค็ม (การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) 

2. การนำปริมาณน้ำที ่ไม่ได้คุณภาพมาทำการบำบัด และนำ
กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ในภาคการเกษตรมูลค่าสูงและภาค 
อุตสาหกรรม 

3. การจัดสร้างระบบบำบัดน้ำเสียขนาดเล็กในแหล่งชุมชนก่อน
ปล่อยลงแหล่งน้ำเป็นจุดๆ ตลอดลำน้ำ 

4. กำหนดมาตรการควบคุมการดำเนินการท่าเรือน้ำตื ้นเขต
อำเภอบ้านโพธิ์เพราะมีผลกระทบต่อระบบนิเวศของแม่น้ำ
บางปะกง 

5. การควบคุมและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดกรณีมีการ
ปล่อยน้ำเสียที่มีส่วนผสมของสารเคมีจากการทำการเกษตร 
และการเลี้ยงปลาในกระชังลงสู่แม่น้ำ/ลำคลอง 

6. หน่วยงานภาครัฐต้องดูแลและควบคุมการบังคับใช้กฎหมาย
กับภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรมที่จะส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค 

7. เทศบาลและชุมชนเมืองหรือการรวมกลุ่มภาคอุตสาหกรรม
ต้องมีระบบบำบัดน้ำเสียรวม 

การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรมและการป้องกันการ
พังทลายของดิน 
1. การส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในเขตชุมชนเมืองและบ้านเรือน 
2. การรณรงค์การอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมริมลำน้ำ

สายหลัก/สายรองเพื่อใช้เป็นแนวตามธรรมชาติในการแก้ไข
การพังทลายของตลิ่ง ลำน้ำและช่วยซับน้ำสิ่งปฏิกูล 

3. การจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อลดการชะล้างพังทลาย
ของดิน 

4. การส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการกัดเซาะและ
การพังทะลาย 

5. การปรับปรุงภูมิทัศน์ตามริมแม่น้ำหรือตามชุมชนที่อยู่ริมน้ำ 
การบริหารจัดการ 
1. การจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบเพื่อการ

ติดตามและประเมินสถานการณ์ แจ้งเตือนและปรับปรุงแก้ไข
อย่างมีระบบที่มีประสิทธิภาพ 

2. การบังคับใช้กฎหมายผังเมือง/กฎหมายสิ่งแวดล้อม/กฎหมาย
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกันโดยเคร่งครัด 

3. การติดตั้งระบบเตือนภัยในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม/ภัยแล้ง 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 4 การกำหนดและประเมินทางเลือกในการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 4-32 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

สภาพปญัหา/ข้อคดิเห็น ความต้องการและทศิทางการพฒันาพื้นที่ลุ่มน้ำ 
4. นำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และระบบสารสนเทศ

เพื่อการจัดการ (MIS) มาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
5. การสนับสนุนการจัดทำแผนงานด้านการใช้น้ำภาคเกษตร 

ภาคอุปโภค-บริโภคและภาคอุตสาหกรรม พร้อมแผนงานด้าน
การลดการใช้สารเคมีด้านการเกษตร 

6. การบริหารจัดการพื้นที่ลุ่มน้ำให้คิดในภาพรวมทั้งระบบลุ่มน้ำ
เพื่อตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้ 

7. รวบรวมการวิจัยและศึกษาเกี่ยวกับลุ่มน้ำในทุกหน่วยงานมา
ประเมินร่วมกันแล้วเรียงลำดับความสำคัญในการบริหาร
จัดการให้เหมาะสมกับงบลงทุนของประเทศ 

8. การแก้ไขปัญหาแต่ละพื้นที่ควรใช้วิธีที่เหมาะสมตามสภาพ
พื้นที่และปรับปรุงกลไกเดิมให้มีประสิทธิภาพและต้องกำหนด
แผนงาน/โครงการให้มีความสอดคล้องกับแผนแม่บทการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2581) จะแบ่ง
ออกเป็นระยะสั ้น (ไม่เกิน 3 ปี) ระยะกลาง (3-5 ปี) และ
ระยะยาว (มากกว่า 5 ปี) 

9. การจัดทำผังน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำหลักและลุ่มน้ำสาขา 
10. การจัดตั้งกลุ่มบริหารจัดการทรัพยากรน้ำระดับลุ่มน้ำ ระดับ

หมู่บ้าน ระดับตำบลและระดับจังหวัด 
11. การเสริมสร้างการรับรู้ให้ภาคประชาชนรับทราบถึงระบบการ

บริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่ได้ดำเนินการในพื้นที่ลุ่มน้ำเพื่อ
เกิดความเข้าใจและร่วมมืออันดี 

12. การจัดทำผังการใช้ประโยชน์ที่ดินตามข้อกำหนดผังเมืองใน
มิติการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 

13. การศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัญหาของลุ่มน้ำอย่างละเอียด
เพื่อจัดทำเป็นแผนพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำให้สอดคล้องกับสภาพ
ความเป็นจริง 

14. การส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มอุตสาหกรรม 
 
4.2.2 การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 
 
 การจัดประชุมกลุ่มย่อยคร้ังที่ 1 มีการดำเนินการ 10 เวที (พื้นที่ลุ่มน้ำตอนบน 3 เวที พื้นที่ลุ่มน้ำตอนกลาง 4 
เวทีและพื้นที่ลุ่มน้ำตอนปลาย 3 เวที) มีผู้เข้าร่วมประชุมท้ังสิ้น 430 คน (ไม่นับรวมผู้แทนมหาวิทยาลัยมหิดล 51 คน และ
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 13 คน) ดังสรุปประเด็นการรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะและความต้องการต่อ 
ทิศทาง ศักยภาพและข้อจำกัดในการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงจำแนกเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำได้ 3 ส่วนดังน้ี 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 4 การกำหนดและประเมินทางเลือกในการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 4-33 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

 1) พื้นที่ลุ่มน้ำตอนบน ดังสรุปปัญหา/ข้อคิดเห็น ความต้องการและทิศทาง ศักยภาพและข้อจำกัดในการ
พัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำตอนบนได้ดังน้ี 

สภาพปญัหา/ข้อคดิเห็น ความต้องการ ทศิทาง ศักยภาพและข้อจำกัด 
สภาพปัญหา การจัดการน้ำอุปโภค-บริโภค 
1. ไม่มีแหล่งกักเก็บน้ำไวใ้ช้ในฤดูแล้ง 
2. แหล่งเก็บกักน้ำสำรองยังไม่พอเพียงต่อภาค

การเกษตรและอุปโภค-บริโภค 
3. แหล่งกักเก็บน้ำตื้นเขิน 
4. ปริมาณน้ำไหลหลากเร็วเกินไป และไม่มีแหล่ง

กักเก็บน้ำในพื้นที่เน่ืองจากพื้นที่โดยส่วนใหญ่
เป็นพื้นที่สงวนและอนุรักษ์ 

5. แหล่งเก็บกักน้ำและคลองส่งน้ำบางส่วนขาด
การดูแลบำรุงรักษาของหน่วยงานรับผิดชอบ 

6. การระบายน้ำไม่มีประสิทธิภาพเนื่องเส้นทาง
น้ำตื้นเขินและมีตะกอนตามท้องน้ำมาก 

7. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำโดยหน่วยงาน
ภาครัฐไม่มีความสมดุลและมีการกระจายน้ำ
ไม่ทั่วทุกภาคส่วน 

ข้อคิดเห็น 
1. การสำรวจเส้นทางน้ำจากห้วยโสมงเพื่อผันน้ำ

ลงสู่คลองยางทำให้พื้นที่อำเภอนาดีจะได้รับ
ประโยชน์มาก 

2. หน่วยงานภาครัฐไม่ใส่ใจการแก้ไขปัญหาอยา่ง
จริงจัง 

3. พื้นที่ต้นน้ำมีปัญหาน้ำท่วมในช่วงฤดูฝนและ
ขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งและไม่มีพื้นทีใ่ช้ใน
การกักเก็บน้ำ 

4. อำเภอนาดีต้องการใช้น้ำจากห้วยโสมงมาก 
กว่าแม่น้ำปราจีนบุรี หากลงทุนที่ห้วยโสมง
และพื้นที่ใกล้เคียงเป็นประโยชน์มากกวา่การ
ผันจากแม่น้ำปราจีนบุรีมาให้อำเภอนาดี 

5. มีฝายกั้นน้ำจำนวนน้อย และกักเก็บน้ำไมอ่ยู่ 
คลองตื้น ปริมาณน้ำแห้งเร็ว และต้องการขุด
คลองให้ลึกและกว้าง 

1. เสนอการขุดลอกคลองพระปรงบริเวณหมู่ที่ 1 บ้านปากน้ำ 
และหมู่ที่ 7 บ้านหนองโดน ตำบลบ่อทอง อำเภอกบินทร์บุรี
เพื่อใช้กักเก็บน้ำไว้ทำน้ำประปาและเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง 

2. ขอให้หน่วยงานเข้ามาตรวจสอบคุณภาพน้ำในระบบประปา
หมู่บ้าน 

3. การจัดหาแหล่งน้ำต้นทุนเพิ่มให้มีความเหมาะสมในพื้นที่ที่ไม่
มีผลกระทบกับทุกๆ ภาคส่วน 

4. ต้องการให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเข้ามาช่วยเหลือและเจาะ
บ่อบาดาลเพื่อทำระบบประปาให้กับชุมชนท้องถิ่น 

5. ให้การประปาส่วนภูมิภาคขยายเขตการส่งจ่ายน้ำประปาให้
ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 

6. การปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
7. การพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ โดยการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ 

(RBF: Riverbank Filtration) เพื ่อแก้ไขและบรรเทาปัญหา
ขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค 

การสร้างความม่ันคงของน้ำภาคการผลิต 
1. จัดหาพื้นที่กักเก็บน้ำเพิ่มเติมให้สามารถมีน้ำใช้ให้เพียงพอต่อ

ภาคอุปโภค-บริโภค ภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรม
โดยเฉพาะการก่อสร้างแหล่งเก็บกักน้ำขนาดกลาง-ขนาดใหญ่ 
เช่น อ่างเก็บน้ำคลองมะเดื่อ อ่างเก็บน้ำใสน้อย-ใสใหญ่ และ
อ่างเก็บน้ำลำพระยาธาร ฯลฯ 

2. การก่อสร้างแหล่งกักเก็บน้ำใต้ดินด้วยระบบทางน้ำใต้ดิน
เชื่อมต่อกันเป็นระบบโครงข่ายใต้ดินเพื่อนำไปเก็บสะสมใน
แอ่งน้ำรวมใต้ดิน (Horizontal Collector Well: HCW) 

3. การก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ 5 ตำบลสะพานหิน 
อำเภอนาดี 

4. การหาพื้นที่เจาะบ่อบาดาลขนาดใหญ่เพิ่มเติมโดยเฉพาะตาม
ริมลำน้ำสายหลักหรือสายรอง 

5. การซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ (ฝายแม้ว) และการขยายก้างปลา
เพื่อให้มีปริมาณน้ำเพียงพอในการปลูกพืช 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 4 การกำหนดและประเมินทางเลือกในการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 4-34 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

สภาพปญัหา/ข้อคดิเห็น ความต้องการ ทศิทาง ศักยภาพและข้อจำกัด 
6. การบังคับใช้กฎหมายไม่เข้มงวด โดยเฉพาะ

การบุกรุกเข้าครอบครองและทำประโยชนใ์น
พื้นทีป่่าต้นน้ำและพื้นที่อนุรักษ์ 

7. พื้นที่ตอนบนเป็นพื้นที่ลาดชันมาก ปริมาณน้ำ
มาเร็วแล้วแห้งเร็ว เพราะไม่มีแหล่งกักเก็บน้ำ
ขนาดใหญ่ 

8. คลองชัน (บ้านโนนสูง ตำบลนาดี อำเภอนาดี) 
มีคุณภาพน้ำค่อนข้างเสื่อมโทรมเนื่องจากมี
ปริมาณน้ำเสียไหลลงมาก 

9. โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร อำเภอ
เมืองปราจีนบุรี เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้าน
การแพทย์และสมุนไพร เป็นแหล่งผลิตภัณฑ์
สมุนไพรเพื่อรักษาโรคและดูแลรักษาสุขภาพ 
มีความเหมาะกับการส่งเสริมพืชสมุนไพรแปร
รูปเป็นยารักษาโรคและผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ได้ 

ศักยภาพของพื้นที่ลุ่มน้ำ 
1. แหล่งต้นน้ำลำธารสำคัญมากกว่า 6 สาย เช่น 

แม่น้ำปราจีนบุรี แม่น้ำนครนายก ห้วยใสน้อย 
ห้วยใสใหญ่ คลองพระสะทึง คลองพระปรง 
ฯลฯ) และพื้นที่สงวนและอนุรักษ์สำคัญ เช่น 
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติ 
ทับลาน อุทยานแห่งชาติปางสีดา ฯลฯ 

2. กลุ่มประชากรส่วนใหญ่ (ไม่น้อยกว่า 35%) มี
อาชีพการเกษตรแบ่งเป็นข้าวนาปีและนาปรัง 
พืชไร่ ไม้ผล+ไม้ยืนต้น+พืชผสมผสาน พืชผัก
สวนครัว การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและปศุสัตว์ 

3. โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร อำเภอ
เมืองปราจีนบุรี เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้าน
การแพทย์และสมุนไพร เป็นแหล่งผลิตภัณฑ์
สมุนไพรเพื่อรักษาโรคและดูแลรักษาสุขภาพ 
มีความเหมาะกับการส่งเสริมพืชสมุนไพรแปร
รูปเป็นยารักษาโรคและผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ได้ 

การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย 
1. การทำฝายหินชะลอน้ำเป็นช่วงๆ ในพื้นที่ต้นน้ำ 
2. การขุดลอกบึงหนองเข้ พื้นที่ 140 ไร่ บริเวณหมู่ที่ 9 ตำบล

บ่อทอง อำเภอกบินทร์บุรี เพื่อใช้กักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง
และทำเป็นแก้มลิงรองรับน้ำในฤดูน้ำหลาก 

3. การขุดเกาะแก่งและตะกอนดินและทรายตามลำน้ำเพื่อให้น้ำ
ไหลสะดวกขึ้น 

4. การก่อสร้างประตูเพื่อปรับระดับน้ำและควบคุมน้ำในแม่น้ำ
ปราจีนบุรีช่วงตำบลหาดยางเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
และควบคุมการผันน้ำในช่วงฤดูน้ำหลากไปยังพื้นที่ลุ่มต่ำใน
พื้นที่ทุ่งบางพลวงและอำเภอบ้านสร้าง 

5. การผันปริมาณน้ำท่วมขังจากสภาพธรรมชาติหรือปริมาณน้ำ
ส่วนเกินจากพื้นที่ที่รองรับผันลงสู่ชั้นน้ำใต้ดินโดยการใช้ระบบ 
Underground Plastic Rainwater Storage Structure 

6. การผันน้ำส่วนเกินออกจากพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง
ลงสู่พื้นทีลุ่่มน้ำมูลหรือลุ่มน้ำข้างเคียง 

7. การเพิ่มระดับสันฝายคอนกรีตให้มีความสูงขึ้น 
8. ให้หน่วยงานภาครัฐทำการก่อสร้างฝายคอนกรีตในลำน้ำใน

เขตพื้นที่ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี 
การจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ 
1. การนำปริมาณน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วและนำกลับมาใช้

ประโยชน์ใหม ่
2. การจัดสร้างระบบบำบัดขนาดเล็กในพื้นที่ชุมชนทุกชุมชนเพื่อ

บำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงแหล่งน้ำเป็นจุดๆ ตลอดลำน้ำ 
3. เทศบาลตำบล/เมืองและชุมชนเมืองในพื้นที่ลุ่มน้ำต้องมีการ

ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียรวมเพื่อแก้ไขและบรรเทาปญัหา
คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติเสื่อมโทรม 

4. การฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติเสื่อมโทรมและเพิ่มประสิทธิภาพ
ของแหล่งน้ำธรรมชาติที่มีอยู่โดยปรับปรุง/ขุดลอกตะกอนดิน
และทราย 

5. การแก้ไขปัญหาน้ำเสียในพื้นที่เกษตรก่อนถึงฤดูกาลเก็บเก่ียว
ผลผลิตโดยเฉพาะน้ำขังในนาข้าว 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 4 การกำหนดและประเมินทางเลือกในการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 4-35 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

สภาพปญัหา/ข้อคดิเห็น ความต้องการ ทศิทาง ศักยภาพและข้อจำกัด 
4. แหล่งท่องเที่ยว/แหล่งนันทนาการหลากหลาย

รูปแบบทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ 
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยว
ทางนิเวศ แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ฯลฯ 

5. ภาคประชาสังคมมีความใส่ใจและตระหนักต่อ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัยมากขึ้น
โดยเฉพาะมีการบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์
เพิ่มขึ้น หรือกลุ่มเกษตรกรมีการปลูกพืชตาม
หลักวิธีปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี 

ข้อจำกัด 
1. ปริมาณน้ำต้นทุนมีจำนวนมาก (9 ,158.06 

ล้าน ลบ.ม./ปี) แต่ยังไม่ได้รับการพัฒนาด้าน
แหล่งน้ำเก็บกักน้ำเน่ืองจากพื้นที่โดยส่วนใหญ่
จะเป็นพื้นที่สงวนและอนุรักษ์ (เช่น อุทยาน
แห่งชาติเขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติทับลานและ
อุทยานแห่งชาติปางสีดา ฯลฯ) จึงมีแหลง่กัก
เก็บน้ำไม่เพียงพอต่อการรองรับปริมาณน้ำ
ต้นทุนที่เกิดขึ้นในแต่ละปี  

2. พื้นที่มีความลาดชันสูงทำให้ปริมาณน้ำหลาก
ไหลลงท่วมพื้นที่ท้ายลุ่มน้ำในช่วงฤดูฝนเป็น
ประจำ หากถึงช่วงฤดูแล้งจะส่งผลกระทบให้
ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำซ้ำซาก 

3. พื้นที่การเกษตรเป็นกิจกรรมที่มีความต้องการ
ใช้น้ำสูง และพื้นที่บางส่วนยังสะสมมลพิษจาก
ยาฆ่าแมลงและสารเคมีทางเกษตร โดยพื้นที่
เกษตรบางส่วนมีความอ่อนไหวต่อการประสบ
ปัญหาน้ำท่วมและบางส่วนมีการขาดแคลนน้ำ
หรือภัยแล้งเป็นประจำทุกปี เช่น อำเภอเมือง
ปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี และอำเภอเมือง
นครนายก จังหวัดนครนายก ฯลฯ 

การอนุรักษ์ฟื ้นฟูสภาพป่าต้นน้ำที่เสื ่อมโทรมและป้องกันการ
พังทลายของดิน 
1. การส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ต้นน้ำหรือป่าเสื่อมโทรม 
2. การรณรงค์การอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมในพื้นที่

ต้นน้ำโดยการปลูกป่าเพิ่มเติมในพื้นต้นน้ำ 
3. การสร้างฝายชะลอน้ำเป็นช่วงๆ ในพื้นที่ต้นน้ำ 
4. การส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการกัดเซาะและ

การพังทะลาย 
5. การเข้มงวดและบังคับใช้กฎหมายควบคุมการบุกรุกพื้นที่ป่า

ต้นน้ำ การตัดไม้และเผาป่าเพื่อทำการเกษตร/เก็บหาของป่า 
6. การปลูกป่าทดแทนในพื้นที่ที่มีการก่อสร้างแหล่งเก็บกักน้ำ 
7. การจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อลดการชะล้างพังทลาย 
การบริหารจัดการ 
1. การจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบเพื่อการ

ติดตามและประเมินสถานการณ์ แจ้งเตือนและปรับปรุงแก้ไข
อย่างมีระบบที่มีประสิทธิภาพ 

2. การติดตั้งระบบเตือนภัยในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมและภยัแล้ง
หรือแผ่นดินถล่ม 

3. การสนับสนุนอาชีพการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยใช้จุดเด่น
ของชุมชนมาเป็นจุดขาย เช่น สภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ 
วิถีชีวิต อาชีพหรือพื้นที่เอกลักษณ์ชุมชน ฯลฯ 

4. การศึกษาปรับเปลี่ยนรูปแบบการเพาะปลูกพืชและวิถีชีวิตให้
สอดคล้องกับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ 

5. การประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศพร้อม
กับเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว 

6. การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่นในการมีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นเพื่อให้ชุมชน
ท้องถิ่นมีรายได้อย่างพอเพียงและพึ่งตนเองได้ในระยะยาว 

การจัดลำดับความสำคัญ 
1. ความต้องการและทิศทางการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำ (มาก-น้อย) 

1.1 การพัฒนาแหล่งน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน 
1.2 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
1.3 การอนุรักษ์และฟื้นฟูพ้ืนที่ป่าต้นน้ำ 
1.4 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศภายในท้องถิ่น 
1.5 การนำปริมาณน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดมาใช้ประโยชน์ใหม ่



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 4 การกำหนดและประเมินทางเลือกในการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 4-36 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

สภาพปญัหา/ข้อคดิเห็น ความต้องการ ทศิทาง ศักยภาพและข้อจำกัด 
2. ความสำคัญของตัวชี้วัด (มาก-น้อย) 

2.1 มิติสิ่งแวดล้อม (ร้อยละ 39.88) 
2.2 มิติเศรษฐกิจ (ร้อยละ 33.24) 
2.3 มิติสังคม (ร้อยละ 26.88) 

 2) พื้นที่ลุ่มน้ำตอนกลาง ดังสรุปปัญหา/ข้อคิดเห็น ความต้องการและทิศทาง ศักยภาพและข้อจำกัดในการ
พัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำตอนกลางได้ดังน้ี 

สภาพปญัหา/ข้อคดิเห็น ความต้องการ ทศิทาง ศักยภาพและข้อจำกัด 
สภาพปัญหา การจัดการน้ำอุปโภค-บริโภค 
1. มีพื้นที่ศักยภาพก่อสร้างแหล่งกักเก็บน้ำน้อย 
2. มีการเปลี่ยนแปลงสภาพภมิูอากาศเป็นประจำ

จึงเกิดภัยจากน้ำท่วมและภัยแล้งเป็นประจำ 
3. ปริมาณน้ำเสียจากภาคอุตสาหกรรมไหลลงสู่

แหล่งน้ำธรรมชาติ 
4. วัชพืชน้ำและผักตบชวาจำนวนมากในแม่น้ำ

ปราจีนบุรีและลำน้ำสาขา 
5. แหล่งเก็บกักน้ำและคลองส่งน้ำบางส่วนขาด

การดูแลบำรุงรักษาและมีสภาพตื้นเขินใช้งาน
ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ 

6. การระบายน้ำไม่มีประสิทธิภาพเนื่องเส้นทาง
น้ำตื้นเขินและมีตะกอนตามท้องน้ำมาก 

7. มีปริมาณน้ำเน่าเสียจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
8. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำโดยหน่วยงาน

ภาครัฐไม่มีความสมดุลและมีการกระจายน้ำ
ไม่ทั่วทุกภาคส่วน 

ข้อคิดเห็น 
1. ฝายห้วยเจริญมีวัชพืชขึ้นเต็มหน้าฝายทำให้

ตื้นเขิน ระดับน้ำน้อยทำให้สัตว์น้ำตายและมี
น้ำเน่าเสีย 

2. มีวัชพืชน้ำและผักตบชวาในแหล่งน้ำธรรมชาติ
จำนวนมาก ไม่มีออกซิเจนในน้ำ ไม่มีพื้นที่ให้
สัตว์น้ำอาศัย ทำให้ภาคประชาชนไม่มีอาหาร
โปรตีนบริโภค 

3. น้ำทะเลรุกล้ำเข้ามาในแม่น้ำปราจีนบุรีทำให้
เพาะปลูกพืชไม่ได้ 

1. การจัดหาแหล่งน้ำต้นทุนเพิ่มให้มีความเหมาะสมในพื้นที่ที่ไม่
มีผลกระทบกับทุกๆ ภาคส่วน 

2. ต้องการให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเข้ามาช่วยเหลือและเจาะ
บ่อบาดาลเพื่อทำระบบประปาให้กับชุมชนท้องถิ่น 

3. ให้การประปาส่วนภูมิภาคขยายเขตการส่งจ่ายน้ำประปาให้
ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน/ชุมชน 

4. การปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
5. การพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ โดยการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ 

(RBF: Riverbank Filtration) เพื ่อแก้ไขและบรรเทาปัญหา
ขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค 

การสร้างความม่ันคงของน้ำภาคการผลิต 
1. การขุดลอกตะกอนดินในคลองบ้านนางเลง (ตำบลกบินทร์บุรี 

อำเภอกบินทร์บุรี) ให้ทะลุต่อเชื่อมถึงคลองเจ้าแรง (ตำบล
ย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี) เพื่อเป็นแก้มลิงธรรมชาติ และเสนอ
ให้สร้างประตูบังคับน้ำก่อนจะระบายออกคลองพระปรงเพื่อ
เก็บกักน้ำในช่วงฤดูน้ำหลากและใช้ในฤดูแล้ง 

2. การขุดลอกตะกอนดินในอ่างเก็บน้ำลาดกระทิง หมู่ท่ี 2 บ้าน
ห้วยน้ำทรัพย์ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต 

3. การขุดลอกตะกอนดินและทรายบริเวรหน้าฝายวังสองสลิง 
บ้านโป่งเจริญ ตำบลท่ากระดาน และหน้าฝายวังขอน บ้าน
โฮ่งเจริญ ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต 

4. การก่อสร้างแหล่งกักเก็บน้ำใต้ดินด้วยระบบทางน้ำใต้ดิน
เชื่อมต่อกันเป็นระบบโครงข่ายใต้ดินเพื่อนำไปเก็บสะสมใน
แอ่งน้ำรวมใต้ดิน (Horizontal Collector Well: HCW) 

5. การก่อสร้างประตูน้ำกักเก็บน้ำบริเวณสำนักงานที่ดินสาขา
กบินทร์บุรี เพื่อให้มีน้ำใช้ในฤดูแล้ง 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 4 การกำหนดและประเมินทางเลือกในการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 4-37 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

สภาพปญัหา/ข้อคดิเห็น ความต้องการ ทศิทาง ศักยภาพและข้อจำกัด 
4. บึงสาธารณะมีจำนวนมากหากมีการขุดลอก

ตะกอนดินและทรายออกจะกักเก็บน้ำไว้ใช้ใน
ฤดูแล้ง 

5. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของภาครัฐ
และการกักเก็บน้ำไว้ใช้ไม่สอดคล้องกับการ
ประกอบอาชีพของภาคประชาชน 

6. ทุกภาคส่วนมีการใช้น้ำจากแม่น้ำบางปะกง 
คลองสาขาหรือคลองชลประทานปริมาณมาก
จะไม่มีปริมาณน้ำผลักดันการรุกล้ำของน้ำเค็ม 

7. การเติบโตและขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม
และภาคธุรกิจการค้าและบริการส่งผลกระทบ
ให้เกิดปัญหาน้ำใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ 

ศักยภาพของพื้นที่ลุ่มน้ำ 
1. มีกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรม

การเกษตรกระจายอยู ่ตามพื ้นที ่ส่วนต่างๆ 
เช่น เขตประกอบการอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี 
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ปราจีนบุรี) 
นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์บุรี และนิคม
อุตสาหกรรม 304 ปราจีนบุรี ฯลฯ 

2. มีแหล่งชุมชนหนาแน่น โดยเฉพาะเทศบาล
เมือง/เทศบาลตำบลไม่น้อยกว่า 30 แห่ง เช่น 
เทศบาลตำบลกบินทร์ เทศบาลเมืองวังน้ำเยน็ 
เทศบาลเมืองสระแก้ว ฯลฯ จะเป็นศูนย์กลาง
ธุรกิจการค้าขายและการบริการ การศึกษาทั้ง
ระดับต่ำกว่าอุดมศึกษาและระดับอุดมศึกษา 

3. ทำเลที ่ต ั้งเหมาะสมเป็นศูนย์กลางด้านการ
คมนาคมขนส่งเชื่อมโยงกับภูมิภาคต่างๆ เช่น 
ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออก-
เฉียงเหนือตอนล่างและเป็นประตูสู่ชายแดน
ราชอาณาจักรกัมพูชาและยังเชื ่อมโยงกับ
ท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบัง สนามบินนานาชาติ
สุวรรณภูมิ/ดอนเมืองหรือแหล่งกระจาย/ซ้ือ
ขายสินค้าในพื้นที่ชุมชนเมืองขนาดใหญ่ เช่น 
กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ปทุมธานี 
นนทบุรี และนครราชสีมา ฯลฯ 

การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย 
1. การใช้พื้นที่สาธารณะประโยชน์บึงกล่ำ-บึงท่าลาบ-เกาะวังกุ้ง-

บึงหลุมพัว ตำบลศีรษะกระบือ อำเภอองครักษ์ เพื่อเป็นพื้นที่
แก้มลิง 

2. การก่อสร้างประตูเพื่อปรับระดับน้ำและควบคุมน้ำในแม่น้ำ
ปราจีนบุรีและแม่น้ำบางปะกงเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
และควบคุมการผันน้ำในช่วงฤดูน้ำหลากไปยังพื้นที่ลุ่มต่ำใน
พื้นที่ทุ่งบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง 

3. การกำหนดขอบเขตพื้นที่แม่น้ำปราจีนบุรีและลำน้ำสาขาให้
ชัดเจนเพื่อป้องกันการรุกล้ำและมีสิ่งปลูกสร้างขวางทางน้ำ 

4. เทศบาลตำบลกบินทร์ต้องการให้ปรับยกระดับพนังกั ้นน้ำ
เนื่องจากมีปัญหาอุทกภัยจากการปล่อยน้ำของอ่างเก็บน้ำ
นฤบดินทรจินดา ทำให้น้ำท่วมในเขตชุมชนตลาดเก่า 

5. การผันปริมาณน้ำท่วมขังจากสภาพธรรมชาติหรือปริมาณน้ำ
ส่วนเกินจากพื้นที่ที่รองรับผันลงสู่ชั้นน้ำใต้ดินโดยการใช้ระบบ 
Underground Plastic Rainwater Storage Structure 

การจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ 
1. การนำปริมาณน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วและนำกลับมาใช้

ประโยชน์ใหม่ 
2. การจัดสร้างระบบบำบัดขนาดเล็กในพื้นที่ชุมชนทุกชุมชนเพื่อ

บำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงแหล่งน้ำเป็นจุดๆ ตลอดลำน้ำ 
3. เทศบาลตำบล/เมืองและชุมชนเมืองในพื้นที่ลุ่มน้ำต้องมีการ

ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียรวมเพื่อแก้ไขและบรรเทาปญัหา
คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติเสื่อมโทรม 

4. การฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติเสื่อมโทรมและเพิ่มประสิทธิภาพ
ของแหล่งน้ำธรรมชาติที่มีอยู่โดยการปรับปรุง/ขุดลอก 

5. หน่วยงานภาครัฐต้องจัดเตรียมแผนงานกำจัดวัชพืชน้ำและ
ผักตบชวา 

6. การบังคับใช้กฎหมายควบคุมให้ภาคอุตสาหกรรมกำหนดวิธี  
การแก้ไขไม่ให้มีน้ำเสียไหลออกสู่พื้นที่ภายนอก 

การอนุรักษ์ฟื ้นฟูสภาพป่าต้นน้ำที่เสื ่อมโทรมและป้องกันการ
พังทลายของดิน 
1. การส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ว่างเปล่า 
2. การรณรงค์การอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ริมลำน้ำโดยการปลูก

พืชคลุมดิน 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 4 การกำหนดและประเมินทางเลือกในการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 4-38 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

สภาพปญัหา/ข้อคดิเห็น ความต้องการ ทศิทาง ศักยภาพและข้อจำกัด 
4. กลุ่มเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นมีความเข็มแข็ง

และตื่นตัวในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
และการอนุรักษ์ ดูแลและรักษาทรัพยากร-
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 

5. ชุมชนท้องถิ่นมีการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ
รู ้เท่าทันต่อการเปลี ่ยนแปลงและเกิดสังคม
แห่งการเรียนรู้ส่งผลกระทบเชิงบวกให้มีความ
เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

ข้อจำกัด 
1. ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำซ้ำซากเพราะช่วง

ฤดูฝนมีปริมาณน้ำท่าในพื้นที่ลุ่มน้ำกักเก็บอยู่
ในเกณฑ์น้อยมากหากเทียบกับปริมาณน้ำท่า
รายปีทำให้ปริมาณน้ำส่วนเกินทั้งหมดไหลลง
แม่น้ำบางปะกงและออกสู่ทะเลในที่สุด 

2. พื้นที่การเกษตรเป็นกิจกรรมที่มีความต้องการ
ใช้น้ำสูงและสะสมมลพิษจากยาฆ่าแมลงและ
สารเคมีทางเกษตร โดยพื้นที่เกษตรบางส่วนมี
ความอ่อนไหวต่อการประสบปัญหาน้ำท่วม
และบางส่วนมีการขาดแคลนน้ำหรือภัยแล้ง
เป็นประจำ เช่น อำเภอองครักษ์ และอำเภอ
ปากพลี จังหวัดนครนายก อำเภอราชสาส์น 
อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ฯลฯ 

3. การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของภาครัฐและ
เอกชนบางแห่งเร่ิมมีปัญหาการบริหารจัดการ
ด้านมลพิษระดับรุนแรงที ่เกิดจากกระบวน-
การผลิตในเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม (เช่น 
นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์บุรี นิคม
อุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี ้ นิคมอุตสาหกรรม
อมตะนคร นิคมอุตสาหกรรม 304 ปราจีนบุรี) 

4. การขยายพื้นที่การเกษตรไปยังพื ้นที ่ที ่ไม่มี
ความเหมาะสมตามศักยภาพของดินและการ
ปลูกพืชเชิงเดียวเป็นเวลานานและใชส้ารเคมี
จำนวนมากได้ก่อให้เกิดปัญหามลภาวะ ความ
อุดมสมบูรณ์ของดินลดต่ำลงและมีการชะล้าง
พังทลายสูงมาก 

3. การส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการกัดเซาะและ
การพังทะลายตามริมแม่น้ำปราจนีบุรีและลำน้ำสาขา 

4. การจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อลดการชะล้างพังทลาย 
การบริหารจัดการ 
1. การจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบเพื่อการ

ติดตามและประเมินสถานการณ์ แจ้งเตือนและปรับปรุงแก้ไข
อย่างมีระบบที่มีประสิทธิภาพ 

2. การติดตั้งระบบเตือนภัยในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมและภัยแล้ง 
3. เพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ภาครัฐในการดูแลและควบคุมให้มี

ความเข้าใจการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของทุกภาคส่วน 

4. การปรับเปลี่ยนรูปแบบการเพาะปลูกพืช อาชีพและวิถีชีวิตให้
สอดคล้องกับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ 

การจัดลำดับความสำคัญ 
1. ความต้องการและทิศทางการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำ (มาก-น้อย) 

1.1 การพัฒนาแหล่งน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน 
1.2 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
1.3 การนำปริมาณน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดมาใช้ประโยชน์ใหม่ 
1.4 การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจการค้า/บริการ 
1.5 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 

2. ความสำคัญของตัวชี้วัด (มาก-น้อย) 
2.1 มิติสิ่งแวดล้อม (ร้อยละ 40.89) 
2.2 มิติเศรษฐกิจ (ร้อยละ 34.57) 
2.3 มิติสังคม (ร้อยละ 24.54) 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 4 การกำหนดและประเมินทางเลือกในการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 4-39 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

 3) พื้นที่ลุ่มน้ำตอนปลาย ดังสรุปปัญหา/ข้อคิดเห็น ความต้องการและทิศทาง ศักยภาพและข้อจำกัดในการ 
พัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำตอนปลายได้ดังน้ี 

สภาพปญัหา/ข้อคดิเห็น ความต้องการ ทศิทาง ศักยภาพและข้อจำกัด 
สภาพปัญหา การจัดการน้ำอุปโภค-บริโภค 
1. มีการเปลี่ยนแปลงสภาพภมิูอากาศเป็นประจำ

จึงเกิดภัยจากน้ำท่วมและภัยแล้งเป็นประจำ 
2. ปริมาณน้ำเสียจากภาคอุตสาหกรรมไหลลงสู่

แหล่งน้ำธรรมชาติ 
3. วัชพืชน้ำและผักตบชวาจำนวนมากในแม่น้ำ

บางปะกงและลำน้ำสาขา 
4. แหล่งเก็บกักน้ำและคลองส่งน้ำบางส่วนขาด

การดูแลบำรุงรักษาและมีสภาพตื้นเขินใช้งาน
ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ 

5. มีปริมาณน้ำเน่าเสียจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ในกระชัง 

6. มีการกัดเซาะและพังทะลายตามริมสองฝั่ง
แม่น้ำบางปะกงตั้งแต่ปากแม่น้ำจนถึงจนถึง
อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก และ
อำเภอศรีมหาโพธ์ิ จังหวัดปราจีนบุรี 

7. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำโดยหน่วยงาน
ภาครัฐไม่มีความสมดุลและมีการกระจายน้ำ
ไม่ทั่วทุกภาคส่วน 

8. เขื่อนทดน้ำบางปะกงช่วงฤดูแล้งไม่ปล่อยน้ำ
ลงด้านท้ายน้ำทำให้มีปัญหาน้ำเน่าเสียหากมี
การระบายน้ำในช่วงฝนตกจะมีมวลน้ำเสียถูก
ปล่อยออกมาส่งผลกระทบต่อการเลี้ยงสัตวน้์ำ 

9. บริเวณใต้สะพานข้ามคลองจางวางตื้นเขิน มี
ตะกอนดินและทรายสะสม ระบายน้ำได้ไม่ดี 
(ถนนศิลโสธร หมู่ที ่2 เขตหนองจอก) 

ข้อคิดเห็น 
1. ปากแม่น้ำบางปะกงตื้นเขินและมีตะกอนดิน

และทรายสะสมบริเวณตำบลท่าข้าม 
2. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของภาครัฐ

และการกักเก็บน้ำไว้ใช้ไม่สอดคล้องกับการ
ประกอบอาชีพของภาคประชาชน 

1. ต้องการให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเข้ามาช่วยเหลือและเจาะ
บ่อบาดาลเพื่อทำระบบประปาให้กับชุมชนท้องถิ่น 

2. ให้การประปาส่วนภูมิภาคขยายเขตการส่งจ่ายน้ำประปาให้
ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง 

3. การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคให้
ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานฯ 

4. การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบประปาในชุมชน
เมืองและเขตเศรษฐกิจ 

5. การเปลี่ยนน้ำทะเลให้เป็นน้ำจืด 
6. การพัฒนาแหล่งน้ำใต้ดินเพื่อการอุปโภค-บริโภคในชุมชน

เมืองและการเกษตรมูลค่าสูง 
7. การพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ โดยการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ 

(RBF: Riverbank Filtration) เพื ่อแก้ไขและบรรเทาปัญหา
ขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค 

การสร้างความม่ันคงของน้ำภาคการผลิต 
1. การเจาะน้ำบาดาลเพื่อใช้ในภาคการเกษตร (ตำบลหนองปรือ 

อำเภอบางละมุง) 
2. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชและประสิทธิภาพการใช้น้ำ

เพื่อเพิ่มมูลค่าในพื้นที่เกษตรน้ำฝนและพื้นที่ชลประทานเดิม 
3. การปรับปรุงแหล่งกักเก็บน้ำเดิมเพื่อเพิ่มความจุเก็บกักและ

เพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งน้ำเดิม 
4. การพัฒนาโครงข่ายน้ำพร้อมระบบส่งน้ำภายในลุ่มน้ำ 
5. การก่อสร้างแหล่งกักเก็บน้ำใต้ดินด้วยระบบทางน้ำใต้ดิน

เชื่อมต่อกันเป็นระบบโครงข่ายใต้ดินเพื่อนำไปเก็บสะสมใน
แอ่งน้ำรวมใต้ดิน (Horizontal Collector Well: HCW) 

การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย 
1. การก่อสร้างประตูควบคุมน้ำในแม่น้ำบางปะกงเพื่อบริหาร

จัดการทรัพยากรน้ำและควบคุมการผันน้ำในช่วงฤดูน้ำหลาก
ไปยังพื้นที่ลุ่มต่ำ 

2. การพัฒนาระบบป้องกันน้ำท่วม (พื้นที่ปิดล้อม) ชุมชนเมือง
และเขตเศรษฐกิจ 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 4 การกำหนดและประเมินทางเลือกในการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 4-40 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

สภาพปญัหา/ข้อคดิเห็น ความต้องการ ทศิทาง ศักยภาพและข้อจำกัด 
3. น้ำทะเลรุกล้ำเข้ามาในแม่น้ำบางปะกงจนถึง

แม่น้ำปราจีนบุรีทำให้เพาะปลูกพืชไม่ได้ 
4. สภาพคลองในพื้นที่ตำบลหนองปรือไม่มแีนว

เขตชัดเจนเกิดการรุกล้ำพื้นที่กีดขวางทางน้ำ 
5. ตำบลสองคลองเป็นพื้นที่รับน้ำก่อนระบายลง

ทะเล ทุกคลองตื้นเขินเพราะตะกอนดิน ขี้เลน 
ขยะมูลฝอยไหลมาจากพื้นที่ตอนบน 

6. ทุกภาคส่วนมีการใช้น้ำจากแม่น้ำบางปะกง 
คลองสาขาหรือคลองชลประทานปริมาณมาก
จะไม่มีปริมาณน้ำผลักดันการรุกล้ำของน้ำเค็ม 

7. การเติบโตและขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม
และภาคธุรกิจการค้าและบริการส่งผลกระทบ
ให้เกิดปัญหาน้ำใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ 

8. ปริมาณน้ำในแม่น้ำบางปะกงและลำน้ำสาขา
ไม่พอใช้ในฤดูแล้งเน่ืองจากประตูน้ำปลายทาง
ไม่ปิดน้ำและปล่อยน้ำไหลลงสู่แม่น้ำจนหมด 

9. คันคลองหลวงในพื้นที่ตำบลบ้านช้างเป็นดิน
ปนทรายทำให้ช่วงฤดูฝนมีกระแสน้ำแรงเกิด
การกัดเซาะตลิ่งพังทะลาย และมีปริมาณน้ำ
ไหลท่วมเข้าพื้นที่การเกษตร 

10. การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสิ่งปลูก
สร้างกีดขวางทางน้ำทำให้การเปลี่ยนแปลง
ทางน้ำจึงเกิดน้ำท่วม 

ศักยภาพของพื้นที่ลุ่มน้ำ 
1. มีกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป อุตสาหกรรม

การเกษตร และอุตสาหกรรมผลิตชิ ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์หรืออุตสาหกรรมผลิตชิ้นสว่น
รถยนต์กระจายอยู่ตามพื้นที่ส่วนต่างๆ เช่น 
นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ นิคมอุตสาหกรรม
อมตะนคร ชุมชนอุตสาหกรรมพานทอง และ
นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ ฯลฯ 

2. กลุ่มเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นมีความเข็มแข็ง
และตื่นตัวในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
และการอนุรักษ์ ดูแลและรักษาทรัพยากร-
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 

3. การก่อสร้างอุโมงค์รับน้ำจากอำเภอพนัสนิคมเอาไปปล่อยลง
แม่น้ำบางปะกงหรือคลองน้ำเค็มหรือการทำคลองบายพาส
ต่อไปยังอำเภอพานทองและออกสู่แม่น้ำบางปะกง 

4. การพัฒนาคลองผันน้ำ/คลองระบายน้ำเลี่ยงชุมชนเมืองและ
เขตเศรษฐกิจ 

5. การกำหนดขอบเขตพื้นที่แม่น้ำบางปะกงและลำน้ำสาขาให้
ชัดเจนเพื่อป้องกันการรุกล้ำและมีสิ่งปลูกสร้างขวางทางน้ำ 

6. การขุดลอกตะกอนดินและทรายบริเวณปากแม่น้ำบางปะกง 
เพื่อเปิดทางน้ำให้ระบายลงทะเลได้รวดเร็วขึ้น 

7. การผันปริมาณน้ำท่วมขังจากสภาพธรรมชาติหรือปริมาณน้ำ
ส่วนเกินจากพื้นที่ที่รองรับผันลงสู่ชั้นน้ำใต้ดินโดยการใช้ระบบ 
Underground Plastic Rainwater Storage Structure 

การจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ 
1. การนำปริมาณน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วและนำกลับมาใช้

ประโยชน์ใหม่ 
2. เทศบาลตำบล/เมืองและชุมชนเมืองในพื้นที่ลุ่มน้ำต้องมีการ

ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียรวมเพื่อแก้ไขและบรรเทาปญัหา
คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติเสื่อมโทรม 

3. การควบคุมการปล่อยน้ำเสียหรือขยะมูลฝอยจากแหล่งชุมชน
เมืองและเขตเศรษฐกิจ 

4. การควบคุมและเฝ้าระวังการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด/น้ำกร่อยใน
แม่น้ำบางปะกง 

5. การฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติเสื่อมโทรมและเพิ่มประสิทธิภาพ
ของแหล่งน้ำธรรมชาติที่มีอยู่โดยการปรับปรุง/ขุดลอก 

6. หน่วยงานภาครัฐต้องจัดเตรียมแผนงานกำจัดวัชพืชน้ำและ
ผักตบชวา 

7. การบังคับใช้กฎหมายควบคุมให้ภาคอุตสาหกรรมกำหนด
วิธีแก้ไขไม่ให้มีน้ำเสียไหลออกสู่พื้นที่ภายนอก 

การอนุรักษ์ฟื ้นฟูสภาพป่าต้นน้ำที่เสื ่อมโทรมและป้องกันการ
พังทลายของดิน 
1. การส่งเสริมการปลูกต้นไม้และพื้ชคลุมดินในพื้นที่ว่างเปล่า 

และการสร้างสวนสาธารณะในเขตชุมชนเมือง 
2. ปัญหาน้ำกัดเซาะตลิ่งควรมีการประชุมร่วมของทุกภาคส่วน

เพื่อกำหนดเกณฑ์การขุดลอก กำหนดระดับคันคลอง และหา
รูปแบบการป้องกันการกัดเซาะให้เป็นไปในรูปแบบเดียวกัน 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 4 การกำหนดและประเมินทางเลือกในการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 4-41 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

สภาพปญัหา/ข้อคดิเห็น ความต้องการ ทศิทาง ศักยภาพและข้อจำกัด 
3. มีแหล่งชุมชนหนาแน่น โดยเฉพาะเทศบาล

เมือง/เทศบาลตำบลไม่น้อยกว่า 50 แห่ง เช่น 
เทศบาลเมืองชลบุรี เทศบาลเมืองพนัสนิคม 
เทศบาลนครสมุทรปราการ เทศบาลตำบล
บางบ่อ เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ฯลฯ จะเป็น
ศูนย์กลางธุรกิจการค้าขายและการบริการ 
ศูนย์กลางอุตสาหกรรมผลิตชิ ้นส่วนรถยนต์
และอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์กลางการศึกษาทั้ง
ระดับต่ำกว่าอุดมศึกษาและระดับอุดมศึกษา 

4. ทำเลที ่ต ั้งเหมาะสมเป็นศูนย์กลางด้านการ
คมนาคมขนส่งเชื่อมโยงกับภูมิภาคต่างๆ เช่น 
ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออก-
เฉียงเหนือตอนล่างและเป็นประตูสู่ชายแดน
ราชอาณาจักรกัมพูชาและยังเชื ่อมโยงกับ
ท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบัง สนามบินนานาชาติ
สุวรรณภูมิ/ดอนเมืองหรือแหล่งกระจาย/ซ้ือ
ขายสินค้าในพื้นที่ชุมชนเมืองขนาดใหญ่ เช่น 
กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ปทุมธานี 
นนทบุรี และนครราชสีมา ฯลฯ 

5. ชุมชนท้องถิ่นมีการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ
รู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงและจะเกิดระบบ
สังคมแห่งการเรียนรู้ส่งผลกระทบเชิงบวกใหมี้
ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

ข้อจำกัด 
1. ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำซ้ำซากเพราะช่วง

ฤดูฝนมีปริมาณน้ำท่าในพื้นที่ลุ่มน้ำกักเก็บอยู่
ในเกณฑ์น้อยมากหากเทียบกับปริมาณน้ำท่า
รายปีทำให้ปริมาณน้ำส่วนเกินทั้งหมดไหลลง
แม่น้ำบางปะกงและออกสู่ทะเลในที่สุด 

2. การขยายพื้นที่การเกษตรออกไปในพื้นที่ที่ไม่
มีความเหมาะสมตามศักยภาพของดิน หรือมี
การปลูกพืชเชิงเดียวเป็นเวลานานและการใช้
สารเคมีจำนวนมากก่อให้เกิดปัญหามลภาวะ 
ความอุดมสมบูรณ์ของดินลดต่ำลงและมีการ
ชะล้างพังทลายสูงมาก 

3. การอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำบางปะกงโดยการ
ปลูกพืชคลุมดิน 

4. การส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการกัดเซาะและ
การพังทะลายตามริมแม่น้ำบางปะกงและลำน้ำสาขา 

5. การจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อลดการชะล้างพังทลาย
ตามสองฝั่งแม่น้ำบางปะกงและลำน้ำสาขา 

การบริหารจัดการ 
1. การจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบเพื่อการ

ติดตามและประเมินสถานการณ์ แจ้งเตือนและปรับปรุงแก้ไข
อย่างมีระบบที่มีประสิทธิภาพ 

2. การพัฒนาและติดตั้งระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยน้ำท่วมและ
ภัยแล้ง 

3. เพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ภาครัฐในการดูแลและควบคุมให้มี
ความเข้าใจการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของทุกภาคส่วน 

4. การปรับเปลี่ยนรูปแบบการเพาะปลูกพืช อาชีพและวิถีชีวิตให้
สอดคล้องกับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ 

5. การส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มอุตสาหกรรม 
การจัดลำดับความสำคัญ 
1. ความต้องการและทิศทางการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำ (มาก-น้อย) 

1.1 การพัฒนาแหล่งน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน 
1.2 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
1.3 การนำปริมาณน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดมาใช้ประโยชน์ใหม่ 
1.4 การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจการค้า/บริการ 
1.5 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
1.6 การอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำ/ลำคลอง 

2. ความสำคัญของตัวชี้วัด (มาก-น้อย) 
2.1 มิติสิ่งแวดล้อม (ร้อยละ 39.60) 
2.2 มิติเศรษฐกิจ (ร้อยละ 37.20) 
2.3 มิติสังคม (ร้อยละ 23.20) 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 4 การกำหนดและประเมินทางเลือกในการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 4-42 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

สภาพปญัหา/ข้อคดิเห็น ความต้องการ ทศิทาง ศักยภาพและข้อจำกัด 
3. พื้นที่การเกษตรเป็นกิจกรรมที่มีความต้องการ

ใช้น้ำสูงและสะสมมลพิษจากยาฆ่าแมลงและ
สารเคมีทางเกษตร โดยพื้นที่เกษตรบางส่วนมี
ความอ่อนไหวต่อการประสบปัญหาน้ำท่วม
และบางส่วนมีการขาดแคลนน้ำหรือภัยแล้ง
เป็นประจำ เช่น อำเภอบางปะกง อำเภอเมือง
ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ฯลฯ 

4. การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของภาครัฐและ
เอกชนบางแห่งเร่ิมมีปัญหาการบริหารจัดการ
ด้านมลพิษระดับรุนแรงที ่เกิดจากกระบวน-
การผลิตในเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม (เช่น 
นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ นิคมอุตสาหกรรม
อมตะนคร นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้และ 
ชมุชนอุตสาหกรรมพานทอง) 

5. ภาคเกษตรมีการปรับเปลี่ยนมาใช้สารเคมใีน
การผลิตมากขึ้น และยังมีการขยายตัวของ
ชุมชนเมือง (เทศบาลเมืองและเทศบาลตำบล) 
ไม่น้อยกว่า 50 แห่งโดยไม่มีการบริหารจัดการ
น้ำเสียที่ดีพอก่อให้เกิดปัญหาด้านคุณภาพน้ำ-
ผิวดินเสื ่อมโทรมโดยเฉพาะช่วงผ่านชุมชน
เมืองขนาดใหญ่ (เทศบาลเมืองและเทศบาล
ตำบล) พื้นที่อุตสาหกรรม พื้นที่เกษตรและ
พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฯลฯ 

 
4.2.3 สรุปความต้องการและทิศทางการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 
 
 การจัดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมจากการประชุมปฐมนิเทศโครงการ (17 และ 22 พฤษภาคม 
2562) มีการดำเนินการ 2 เวที จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 232 คน และการจัดประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 (19-23 
สิงหาคม 2562) มีการดำเนินการทั้งสิ้น 10 เวที (พื้นที่ลุ่มน้ำตอนบน 3 เวที พื้นที่ลุ่มน้ำตอนกลาง 4 เวทีและพื้นที่ลุ่มน้ำ
ตอนปลาย 3 เวที) มีผู้เข้าร่วมประชุมท้ังสิ้น 430 คน ได้ข้อสรุปความต้องการและทิศทางการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-
บางปะกง (ตารางที่ 4.2-1) จำแนกรายพื้นที่ส่วนต่างๆ ดังน้ี 
 1) พื้นที่ลุ่มน้ำตอนบน มีลำดับความสำคัญของความต้องการและทิศทางการพัฒนาพื้นทีลุ่่มน้ำฯ จากมาก

ไปน้อย ได้แก่ 
  1.1 การพัฒนาแหล่งน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน (ร้อยละ 43.41) ลำดับที่ 1 
  1.2 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ร้อยละ 16.28) ลำดับที่ 2 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 4 การกำหนดและประเมินทางเลือกในการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 4-43 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
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สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 4 การกำหนดและประเมินทางเลือกในการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 4-44 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

  1.3 การอนุรักษ์และฟื้นฟูพ้ืนที่ป่าต้นน้ำ (ร้อยละ 13.18) ลำดับที่ 3 
  1.4 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศภายในท้องถิ่น (ร้อยละ 9.30) 
  1.5 การนำปริมาณน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดมาใช้ประโยชน์ใหม่ (ร้อยละ 6.98) 
  1.6 การอนุรักษ์และฟื้นฟูพ้ืนที่ริมสองฝั่งแม่น้ำ/ลำคลอง (ร้อยละ 5.43) 
  1.7 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค (ร้อยละ 3.88) 
  1.8 การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจการค้า/บริการ (ร้อยละ 1.55) ลำดับที่ 8 
 2) พื้นที่ลุ่มน้ำตอนกลาง 
  2.1 การพัฒนาแหล่งน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน (ร้อยละ 44.38) ลำดับที่ 1 
  2.2 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ร้อยละ 15.38) ลำดับที่ 2 
  2.3 การนำปริมาณน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดมาใช้ประโยชน์ใหม่ (ร้อยละ 13.61) ลำดับที่ 3 
  2.4 การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจการค้า/บริการ (ร้อยละ 8.28) 
  2.5 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค (ร้อยละ 7.10) 
  2.6 การอนุรักษ์และฟื้นฟูพ้ืนที่ป่าต้นน้ำ (ร้อยละ 5.92) 
  2.7 การอนุรักษ์และฟื้นฟูพ้ืนที่ริมสองฝั่งแม่น้ำ/ลำคลอง (ร้อยละ 4.73) 
  2.8 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศภายในท้องถิ่น (ร้อยละ 0.59) ลำดับที่ 8 
 3) พื้นที่ลุ่มน้ำตอนปลาย 
  3.1 การพัฒนาแหล่งน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน (ร้อยละ 25.76) ลำดับที่ 1 
  3.2 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ร้อยละ 23.48) ลำดับที่ 2 
  3.3 การนำปริมาณน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดมาใช้ประโยชน์ใหม่ (ร้อยละ 18.94) ลำดับที่ 3 
  3.4 การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจการค้า/บริการ (ร้อยละ 12.12) 
  3.5 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค (ร้อยละ 10.61) 
  3.6 การอนุรักษ์และฟื้นฟูพ้ืนที่ริมสองฝั่งแม่น้ำ/ลำคลอง (ร้อยละ 6.06) 
  3.7 การอนุรักษ์และฟื้นฟูพ้ืนที่ป่าต้นน้ำ (ร้อยละ 2.27) 
  3.8 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศภายในท้องถิ่น (ร้อยละ 0.76) ลำดับที่ 8 
 4) พื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง ได้ข้อสรุปภาพรวมของการจัดลำดับความสำคัญความต้องการและ

ทิศทางพัฒนาดังน้ี 
  4.1 การพัฒนาแหล่งน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน (ร้อยละ 25.76) ลำดับที่ 1 
  4.2 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ร้อยละ 23.48) ลำดับที่ 2 
  4.3 การนำปริมาณน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดมาใช้ประโยชน์ใหม่ (ร้อยละ 13.26) ลำดับที่ 3 
  3.7 การอนุรักษ์และฟื้นฟูพ้ืนที่ป่าต้นน้ำ (ร้อยละ 8.14) 
  3.4 การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจการค้า/บริการ (ร้อยละ 7.44) 
  3.5 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค (ร้อยละ 7.21) 
  3.6 การอนุรักษ์และฟื้นฟูพ้ืนที่ริมสองฝั่งแม่น้ำ/ลำคลอง (ร้อยละ 4.19) 
  3.8 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศภายในท้องถิ่น (ร้อยละ 3.25) ลำดับที่ 8 
  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 4 การกำหนดและประเมินทางเลือกในการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 4-45 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

4.3 การกำหนดทางเลือกการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 
 
4.3.1 ทางเลือกการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 
 
 การพิจารณากำหนดทางเลือกการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงอย่างยั่งยืนเป็นการบูรณาการจากมิติ
เศรษฐกิจ มิติสังคมและมิติสิ่งแวดล้อมให้มีความสอดคล้องกันและเกิดผลประโยชน์สูงสุด โดยได้คำนึงถึงขีดความสามารถ
ในการรองรับของพื้นที่ลุ่มน้ำและความต้องการของภาคประชาสังคมเป็นหลักจากการระดมความคิดเห็น การวิเคราะห์
ปัญหา ศักยภาพและข้อจำกัดพร้อมกับแนวทางการแก้ไขในพื้นที่ลุ่มน้ำร่วมกันจากการประชุมปฐมนิเทศ (17 และ 22 
พฤษภาคม 2562) การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 (19-23 สิงหาคม 2562) การประชุมสัมมนาครั้งที่ 1 (29-31 ตุลาคม 
2562) และการประชุมกลุ่มย่อยคร้ังที่ 2 (18-22 และ 25-26 พฤศจิกายน 2562) และยังมีความเชื่อมโยงกับแผนแม่บท
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและแผนพัฒนาจังหวัดในภาคตะวันออก
และพื้นที่ข้างเคียง จึงได้พิจารณากำหนดเป้าหมายหลักและทางเลือกการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงเพื่อให้
ครอบคลุมทั้งพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงเกิด “ความม่ันคง ม่ังคั่ง และยั่งยืน พร้อมกับมีความสมดุลใน 3 มิติ ได้แก่ 
มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติสิ่งแวดล้อม” และเป็นการวางแผนพัฒนาอย่างเป็นระบบและมีการบูรณาการร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเปา้หมายทีว่างไว้ดังได้เสนอทางเลือกในการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำ
ปราจีนบุรี-บางปะกงภายใต้วิสัยทัศน์ของการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง “ทรัพยากรน้ำม่ันคง ทุกภาคส่วน

เข้าถึงการใช้อย่างสมดุล เสริมสร้างรายได้และรักษาระบบนิเวศอย่างย่ังยืน” แยกเป็น 3 ส่วนดังน้ี 

 1) พื้นที่ลุ่มน้ำตอนบน 
  1.1 ทางเลือกที่ 1 ทางเลือกที่ไม่ดำเนินงานหรือปล่อยให้เป็นไปตามปกติ (Business as Usual or 

Zero Alternative/No Action) 
  1.2 ทางเลือกที่ 2 การพัฒนาน้ำต้นทุนเพื่อการอุปโภค-บริโภค การเกษตรพื้นถิ่นและการท่องเที่ยว

เชิงนิเวศ 
  1.3 ทางเลือกที่ 3 การพัฒนาน้ำต้นทุนเพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและบริหารจัดการพื้นที่ต้นน้ำ 
  1.4 ทางเลือกที่ 4 การพัฒนาน้ำต้นทุนเต็มศักยภาพของพื้นที่ลุ่มน้ำ 
 2) พื้นที่ลุ่มน้ำตอนกลาง 
  2.1 ทางเลือกที่ 1 ทางเลือกที่ไม่ดำเนินงานหรือปล่อยให้เป็นไปตามปกติ (Business as Usual or 

Zero Alternative/No Action) 
  2.2 ทางเลือกที่ 2 การพัฒนาน้ำต้นทุนเพื่อการอุปโภค-บริโภค การเกษตรมูลค่าสูงและอุตสาหกรรม

ขนาดเล็ก 
  2.3 ทางเลือกที่ 3 การพัฒนาน้ำต้นทุนเพื่อรองรับการเติบโตของชุมชนเมืองและเขตเศรษฐกิจ 
 3) พื้นที่ลุ่มน้ำตอนปลาย 
  3.1 ทางเลือกที่ 1 ทางเลือกที่ไม่ดำเนินงานหรือปล่อยให้เป็นไปตามปกติ (Business as Usual or 

Zero Alternative/No Action) 
  3.2 ทางเลือกที่ 2 การพัฒนาน้ำต้นทุนเพื่อการอุปโภค-บริโภค การเกษตรมูลค่าสูงและอุตสาหกรรม 
  3.3 ทางเลือกที่ 3 การพัฒนาน้ำต้นทุนเพื่อรองรับการเติบโตของชุมชนเมืองและเขตเศรษฐกิจ 
  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 4 การกำหนดและประเมินทางเลือกในการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 4-46 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

4.3.2 รายละเอียดทางเลือกการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 
 
4.3.2.1 พ้ืนที่ลุ่มน้ำตอนบน 
 
 การกำหนดทางเลือกและเป้าหมายในการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงกรณีพื้นที่ลุ่มน้ำตอนบนได้
พิจารณาครอบคลุมสมดุล 3 มิติ ได้แก่ มิติเศรษฐกิจ มิติสังคมและมิติสิ่งแวดล้อมและเป็นไปตามความต้องการของภาค
ประชาสังคมจากการประชุมสัมมนาคร้ังที่ 1 (29-31 ตุลาคม 2562) และการประชุมกลุ่มย่อยคร้ังที่ 2 (18-22 และ 25-26 
พฤศจิกายน 2562) และยังมีความเชื่อมโยงกับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) และ
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 (จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดชลบุรี) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 (จังหวัด
นครนายก จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดสระแก้ว) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (จังหวัดสระบุรี) และกลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 (จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดบุรีรัมย์) ดังได้เสนอทางเลือกในการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำ
ตอนบนออกเป็น 4 ทางเลือกดังน้ี 
 1) ทางเลือกที่ 1 ทางเลือกที่ไม่ดำเนินงานหรือปล่อยให้เป็นไปตามปกติ (Business as Usual or Zero 

Alternative/No Action) เพื่อเป็นฐานเปรียบเทียบ (Benchmark or Status Quo) ให้ทราบว่าผลลัพธ์
ของการไม่ใช้ทางเลือกที่พัฒนาเสนอขึ้นใหม่ว่าจะมีความแตกต่างจากการปล่อยให้การเปลี่ยนแปลงของ
ประเด็นยุทธศาสตร์เป็นไปอย่างไร โดยไม่ปรับปรุงและไม่มีการปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic 
Options) ใดๆ เพื่อทำให้แผนหรือแผนงานได้รับการปรับปรุงเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 2) ทางเลือกที่ 2 การพัฒนาน้ำต้นทุนเพื่อการอุปโภค-บริโภค การเกษตรพื้นถิ่นและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
เป็นการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำภายใต้ยุทธศาสตร์การสร้างความมั่นคงในภาคการอุปโภค-บรโิภค
และภาคเกษตรให้เพียงพอกับความต้องการของภาคประชาสังคมและตามรูปแบบการเพาะปลูกพืช
ปัจจุบัน ร่วมกับการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีส่วนสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม สภาพสังคม วัฒนธรรม เอกลักษณ์และวิถีชีวิตดั้งเดมิในชุมชนท้องถิ่นบนพืน้ฐานของความรู้
และความรับผิดชอบต่อระบบนิเวศในพื้นที่ลุ่มน้ำ ดังมีการดำเนินการตามทางเลือกได้ดังน้ี 

  2.1 การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานฯ 
  2.2 การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบประปาในชุมชนชนบท 
  2.3 การอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำเดิม เช่น ปรับปรุงลำน้ำ/สิ่งกีดขวางลำน้ำ การขุดลอกเพิ่มความจุ 

การเพิ่มอาคารควบคุม/บังคับน้ำ และการป้องกันชุมชนเมือง/การกัดเซาะตลิ่ง ฯลฯ 
  2.4 การพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำขนาดเล็กและขนาดกลางและระบบส่งน้ำในพื้นที่ที่มีศักยภาพ 
  2.5 การพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำขนาดเล็ก/สระน้ำในไร่นา 
  2.6 การพัฒนาแหล่งน้ำใต้ดินเพื่อการอุปโภค-บริโภคในชุมชนชนบทและการเกษตรพื้นถิ่น 
  2.7 การบริหารจัดการเชิงรุกในพื้นที่เกษตรน้ำฝนตามปริมาณน้ำฝน ศักยภาพของน้ำใต้ดิน ความ

เหมาะสมของสมรรถนะดินและแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) 
  2.8 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชในพื้นที่เกษตรน้ำฝนและพื้นที่ชลประทานเดิม 
  2.9 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝนและพื้นที่ชลประทานเดิม 
  2.10 การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพโครงการและระบบส่งน้ำเดิม 
  2.11 การควบคุมการปล่อยน้ำเสียหรือขยะมูลฝอยจากแหล่งชุมชนและพื้นที่การเกษตร 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 4 การกำหนดและประเมินทางเลือกในการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 4-47 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

  2.12 การประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศพร้อมกับเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว 
  2.13 การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่นในการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว

ในท้องถิ่นเพื่อให้ชุมชนท้องถิ่นมีรายได้อย่างพอเพียงและพึ่งตนเองได้ในระยะยาว 
  2.14 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยว

เชิงนิเวศ 
 3) ทางเลือกที่ 3 การพัฒนาน้ำต้นทุนเพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและบริหารจัดการพื้นที่ต้นน้ำ 
  3.1 การอนุรักษ์ฟื้นฟูพ้ืนที่ป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรม 
  3.2 การสร้างฝายชะลอน้ำ (ฝายแม้ว) ในพื้นที่ต้นน้ำเพื่อรักษาความชุ่มชื้นของผืนป่าต้นน้ำ 
  3.3 การส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ 
  3.4 การติดตั้งระบบตรวจวัดน้ำฝน ปริมาณน้ำท่าและระบบเตือนภัยในพื้นที่เสี่ยง 
  3.5 การจัดฝึกอบรมกลุ่มราษฎรในพื้นที่ต้นน้ำให้มีจิตสำนึกในการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับป่า 
  3.6 การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ระบบเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ชุมชนต้นน้ำ 
  3.7 การจัดสรรที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้แก่กลุ่มราษฎรที่บุกรุกแผ้วถางถือครองที่ดินอย่างถูกตอ้ง

ตามกฎหมายในรูปหมู่บ้านป่าไม้ 
 4) ทางเลือกที่ 4 การพัฒนาน้ำต้นทุนเต็มศักยภาพของพื้นที่ลุ่มน้ำ 
  4.1 การพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย (Riverbank Filtration; RBF) 
  4.2 การสร้างระบบกักเก็บน้ำใต้ดิน (Horizontal Collector Well; HCW) 
  4.3 การพัฒนาโครงการขนาดกลางและขนาดใหญแ่ละการสร้างระบบส่งน้ำครอบคลุมพื้นที่ศักยภาพ 
  4.4 การพัฒนาโครงข่ายน้ำพร้อมระบบส่งน้ำภายในลุ่มน้ำ 
  4.5 การผันน้ำส่วนเกินข้ามลุ่มน้ำ 
  4.6 การปรับปรุงแหล่งกักเก็บน้ำเดิมเพื่อเพิ่มความจุเก็บกัก 
  4.7 การพัฒนาระบบสูบน้ำย้อนกลับ 
  4.8 การเปลี่ยนน้ำทะเลเป็นน้ำจืด 
  4.9 การนำปริมาณน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดกลับมาใช้ประโยชน์ 
 
4.3.2.2 พ้ืนที่ลุ่มน้ำตอนกลาง 
 
 การกำหนดทางเลือกและเป้าหมายในการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงกรณีพื้นที่ลุ่มน้ำตอนกลางได้
พิจารณาครอบคลุมสมดุล 3 มิติ ได้แก่ มิติเศรษฐกิจ มิติสังคมและมิติสิ่งแวดล้อมและเป็นไปตามความต้องการของภาค
ประชาสังคมจากการประชุมสัมมนาคร้ังที่ 1 (29-31 ตุลาคม 2562) และการประชุมกลุ่มย่อยคร้ังที่ 2 (18-22 และ 25-26 
พฤศจิกายน 2562) และยังมีความเชื่อมโยงกับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) และ
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 (จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดชลบุรี) และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 (จังหวัด
นครนายก จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดสระแก้ว) ดังได้เสนอทางเลือกในการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำตอนกลาง
ออกเป็น 3 ทางเลือกดังน้ี 
 1) ทางเลือกที่ 1 ทางเลือกที่ไม่ดำเนินงานหรือปล่อยให้เป็นไปตามปกติ (Business as Usual or Zero 

Alternative/No Action) เพื่อเป็นฐานเปรียบเทียบ (Benchmark or Status Quo) ให้ทราบว่าผลลัพธ์



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 4 การกำหนดและประเมินทางเลือกในการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 4-48 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

ของการไม่ใช้ทางเลือกที่พัฒนาเสนอขึ้นใหม่ว่าจะมีความแตกต่างจากการปล่อยให้การเปลี่ยนแปลงของ
ประเด็นยุทธศาสตร์เป็นไปอย่างไร โดยไม่ปรับปรุงและไม่มีการปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic 
Options) ใดๆ เพื่อทำให้แผนหรือแผนงานได้รับการปรับปรุงเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 2) ทางเลือกที่ 2 การพัฒนาน้ำตน้ทุนเพื่อการอุปโภค-บริโภค การเกษตรมูลคา่สูงและอุตสาหกรรมขนาดเล็ก 
  2.1 การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานฯ 
  2.2 การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบประปาในชุมชนเมืองและเขตเศรษฐกิจ 
  2.3 การอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำเดิม เช่น ปรับปรุงลำน้ำ/สิ่งกีดขวางลำน้ำ การขุดลอกเพิ่มความจุ 

การเพิ่มอาคารควบคุม/บังคับน้ำ และการป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง ฯลฯ 
  2.4 การพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำขนาดกลางและระบบส่งน้ำในพื้นที่ที่มีศักยภาพ 
  2.5 การพัฒนาโครงข่ายน้ำพร้อมระบบส่งน้ำภายในลุ่มน้ำ 
  2.6 การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพโครงการและระบบส่งน้ำเดิม 
  2.7 การพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย (Riverbank Filtration; RBF) 
  2.8 การสร้างระบบกักเก็บน้ำใต้ดิน (Horizontal Collector Well; HCW) 
  2.9 การพัฒนาแหล่งน้ำใต้ดินเพื่อการอุปโภค-บริโภคในชุมชนเมืองและการเกษตรมูลค่าสูง 
  2.10 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเพื่อเพิ่มมูลค่าในพื้นที่เกษตรน้ำฝนและพื้นที่ชลประทานเดิม 
  2.11 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำเพื่อเพิ่มมูลค่าในพื้นที่เกษตรน้ำฝนและพื้นที่ชลประทานเดิม 
  2.12 การควบคุมการปล่อยน้ำเสียหรือขยะมูลฝอยจากแหล่งชุมชนเมือง พื้นที่อุตสาหกรรมขนาดเล็ก 

และพื้นที่การเกษตรมูลค่าสูง 
  2.13 การส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดเล็กหรืออุตสาหกรรมชุมชน 
 3) ทางเลือกที่ 3 การพัฒนาน้ำต้นทุนเพื่อรองรับการเติบโตของชุมชนเมืองและเขตเศรษฐกิจ 
  3.1 การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานฯ 
  3.2 การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบประปาในชุมชนเมืองและเขตเศรษฐกิจ 
  3.3 การอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำเดิม เช่น ปรับปรุงลำน้ำ/สิ่งกีดขวางลำน้ำ การขุดลอกเพิ่มความจุ 

การเพิ่มอาคารควบคุม/บังคับน้ำ และการป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง ฯลฯ 
  3.4 การพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำขนาดกลางและขนาดใหญ่และระบบส่งน้ำในพื้นที่ที่มีศักยภาพ 
  3.5 การพัฒนาโครงข่ายน้ำพร้อมระบบส่งน้ำภายในลุ่มน้ำ 
  3.6 การผันน้ำส่วนเกินข้ามลุ่มน้ำ 
  3.7 การปรับปรุงแหล่งกักเก็บน้ำเดิมเพื่อเพิ่มความจุเก็บกัก 
  3.8 การพัฒนาระบบสูบน้ำย้อนกลับ 
  3.9 การเปลี่ยนน้ำทะเลเป็นน้ำจืด 
  3.10 การนำปริมาณน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดกลับมาใช้ประโยชน์ 
  3.11 การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพโครงการและระบบส่งน้ำเดิม 
  3.12 การพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย (Riverbank Filtration; RBF) 
  3.13 การสร้างระบบกักเก็บน้ำใต้ดิน (Horizontal Collector Well; HCW) 
  3.14 การควบคุมการปล่อยน้ำเสียหรือขยะมูลฝอยจากแหล่งชุมชนเมืองและเขตเศรษฐกิจ 
  3.15 การพัฒนาระบบป้องกันน้ำท่วม (พื้นที่ปิดล้อม) ชุมชนเมืองและเขตเศรษฐกิจ 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 4 การกำหนดและประเมินทางเลือกในการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 4-49 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

  3.16 การพัฒนาคลองผันน้ำ/คลองระบายน้ำเลี่ยงชุมชนเมืองและเขตเศรษฐกิจ 
  3.17 การพัฒนาระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยน้ำท่วมและภัยแล้ง 
 
4.3.2.3 พ้ืนที่ลุ่มน้ำตอนปลาย 
 
 การกำหนดทางเลือกและเป้าหมายในการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงกรณีพื้นที่ลุ่มน้ำตอนปลายได้
พิจารณาครอบคลุมสมดุล 3 มิติ ได้แก่ มิติเศรษฐกิจ มิติสังคมและมิติสิ่งแวดล้อมและเป็นไปตามความต้องการของภาค
ประชาสังคมจากการประชุมสัมมนาคร้ังที่ 1 (29-31 ตุลาคม 2562) และการประชุมกลุ่มย่อยคร้ังที่ 2 (18-22 และ 25-26 
พฤศจิกายน 2562) และยังมีความเชื่อมโยงกับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) และ
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 (จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดชลบุรี) และกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล 
(จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสมุทรปราการ) ดังเสนอทางเลือกในการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำตอนปลายออกเป็น 3 ทางเลือกดังน้ี 
 1) ทางเลือกที่ 1 ทางเลือกที่ไม่ดำเนินงานหรือปล่อยให้เป็นไปตามปกติ (Business as Usual or Zero 

Alternative/No Action) เพื่อเป็นฐานเปรียบเทียบ (Benchmark or Status Quo) ให้ทราบว่าผลลัพธ์
ของการไม่ใช้ทางเลือกที่พัฒนาเสนอขึ้นใหม่ว่าจะมีความแตกต่างจากการปล่อยให้การเปลี่ยนแปลงของ
ประเด็นยุทธศาสตร์เป็นไปอย่างไร โดยไม่ปรับปรุงและไม่มีการปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic 
Options) ใดๆ เพื่อทำให้แผนหรือแผนงานได้รับการปรับปรุงเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 2) ทางเลือกที่ 2 การพัฒนาน้ำต้นทุนเพื่อการอุปโภค-บริโภค การเกษตรมูลค่าสูงและอุตสาหกรรม 
  2.1 การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานฯ 
  2.2 การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบประปาในชุมชนเมืองและเขตเศรษฐกิจ 
  2.3 การอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำเดิม เช่น ปรับปรุงลำน้ำ/สิ่งกีดขวางลำน้ำ การขุดลอกเพิ่มความจุ 

การเพิ่มอาคารควบคุม/บังคับน้ำ และการป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง ฯลฯ 
  2.4 การพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำขนาดกลางและระบบส่งน้ำในพื้นที่ที่มีศักยภาพ 
  2.5 การพัฒนาโครงข่ายน้ำพร้อมระบบส่งน้ำภายในลุ่มน้ำ 
  2.6 การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพโครงการและระบบส่งน้ำเดิม 
  2.7 การพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย (Riverbank Filtration; RBF) 
  2.8 การสร้างระบบกักเก็บน้ำใต้ดิน (Horizontal Collector Well; HCW) 
  2.9 การพัฒนาแหล่งน้ำใต้ดินเพื่อการอุปโภค-บริโภคในชุมชนเมืองและการเกษตรมูลค่าสูง 
  2.10 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเพื่อเพิ่มมูลค่าในพื้นที่เกษตรน้ำฝนและพื้นที่ชลประทานเดิม 
  2.11 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำเพื่อเพิ่มมูลค่าในพื้นที่เกษตรน้ำฝนและพื้นที่ชลประทานเดิม 
  2.12 การพัฒนาระบบป้องกันน้ำท่วม (พื้นที่ปิดล้อม) พื้นที่อุตสาหกรรม 
  2.13 การพัฒนาคลองผันน้ำ/คลองระบายน้ำเลี่ยงชุมชนเมืองและเขตเศรษฐกิจ 
  2.14 การควบคุมการปล่อยน้ำเสียหรือขยะมูลฝอยจากแหล่งชุมชนเมือง พื้นที่อุตสาหกรรมและพื้นที่

การเกษตรมูลค่าสูง 
  2.15 การส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มอุตสาหกรรม 
  2.16 การพัฒนาระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยน้ำท่วมและภัยแล้ง 
 3) ทางเลือกที่ 3 การพัฒนาน้ำต้นทุนเพื่อรองรับการเติบโตของชุมชนเมืองและเขตเศรษฐกิจ 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 4 การกำหนดและประเมินทางเลือกในการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 4-50 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

  3.1 การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานฯ 
  3.2 การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบประปาในชุมชนเมืองและเขตเศรษฐกิจ 
  3.3 การอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำเดิม เช่น ปรับปรุงลำน้ำ/สิ่งกีดขวางลำน้ำ การขุดลอกเพิ่มความจุ 

การเพิ่มอาคารควบคุม/บังคับน้ำ และการป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง ฯลฯ 
  3.4 การพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำขนาดกลางและขนาดใหญ่และระบบส่งน้ำในพื้นที่ที่มีศักยภาพ 
  3.5 การพัฒนาโครงข่ายน้ำพร้อมระบบส่งน้ำภายในลุ่มน้ำ 
  3.6 การผันน้ำส่วนเกินข้ามลุ่มน้ำ 
  3.7 การปรับปรุงแหล่งกักเก็บน้ำเดิมเพื่อเพิ่มความจุเก็บกัก 
  3.8 การพัฒนาระบบสูบน้ำย้อนกลับ 
  3.9 การเปลี่ยนน้ำทะเลเป็นน้ำจืด 
  3.10 การนำปริมาณน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดกลับมาใช้ประโยชน์ 
  3.11 การขุดลอกสันดอนปากแม่น้ำบางปะกง 
  3.12 การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพโครงการและระบบส่งน้ำเดิม 
  3.13 การพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย (Riverbank Filtration; RBF) 
  3.14 การสร้างระบบกักเก็บน้ำใต้ดิน (Horizontal Collector Well; HCW) 
  3.15 การควบคุมการปล่อยน้ำเสียหรือขยะมูลฝอยจากแหล่งชุมชนเมืองและเขตเศรษฐกิจ 
  3.16 การพัฒนาระบบป้องกันน้ำท่วม (พื้นที่ปิดล้อม) ชุมชนเมืองและเขตเศรษฐกิจ 
  3.17 การพัฒนาคลองผันน้ำ/คลองระบายน้ำเลี่ยงชุมชนเมืองและเขตเศรษฐกิจ 
  3.18 การพัฒนาระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยน้ำท่วมและภัยแล้ง 
 
4.4 หลักเกณฑ์และปัจจัยในการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
 
4.4.1 ตัวชี้วัดรายมิติของทางเลือกการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 
 
 การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) จะมีการประเมินทางเลือกการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบรีุ-
บางปะกงแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ ได้กำหนดตัวชี้วัดรายมิติที่ตอบสนองต่อเป้าประสงค์ 3 มิติตามข้อเสนอแนะ
ของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และได้พิจารณาปรับปรุง เสนอเป้าประสงค์และตัวชี้วัดเพิ่มเติมตามความเหมาะสม
และสอดคล้องกับทางเลือกและความสัมพันธ์ระหว่างตัวชีว้ัด/ทางเลอืก แผนแม่บทการพัฒนาทรัพยากรน้ำและความยัง่ยนื
ที่มีเป้าประสงค์ทั้งมิติเศรษฐกิจ มิติสังคมและมิติสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้เป็นตัวชี้วัดผลกระทบสำคัญที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในการ
ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ รวมทั้งหมด 8 เป้าประสงค์ 30 ตัวดังตารางที่ 4.4-1 และตารางที่ 4.4-2 ได้แก่ 
 1) ตัวชี้วัดมิติเศรษฐกิจ 3 เป้าประสงค์ 9 ตัว ได้แก่ 
  การเพิ่มขึ้นของสินค้าและบริการ 
  1.1 ปริมาณน้ำต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงไป พิจารณาจากแหล่งเก็บกักน้ำเปลี่ยนแปลง (เพิ่มขึ้น/ลดลง)

(ล้าน ลบ.ม./ปี) 
  1.2 พื้นที่รับประโยชน์ ได้แก่ ขนาดพื้นที่และประเภท (เกษตร, นิคมอุตสาหกรรม, พื้นที่ชุมชน) และ

ผลผลิตรวม (ร้อยละ) 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 4 การกำหนดและประเมินทางเลือกในการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 4-51 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

  การลดปัญหาความยากจน 
  1.3 GPP ต่อหัวที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ ประเมินจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นของประชากรจากการทำการเกษตร/

อุตสาหกรรม/การท่องเที่ยว (ร้อยละ) 
  1.4 GPP สูญเสียจากการเกิดภัยพิบัติจากน้ำ 
   1.4.1 ความเสียหายภัยแล้งต่อทรัพย์สิน (เพิ่มขึ้น/ลดลง) 
   1.4.2 ความเสียหายอุทกภัยต่อทรัพย์สิน (เพิ่มขึ้น/ลดลง) 
  การกระจายรายได้ที่เป็นธรรม 
  1.5 จำนวน SME ในระดับท้องถิ่น ได้แก่ จำนวน SME/กลุ่มอาชีพในท้องถิ่นที่เพิ่มขึ้น 
  1.6 การใช้วัตถุดิบและแรงงานท้องถิ่น ได้แก่ 
   1.6.1 สัดส่วนการใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น (เพิ่มขึ้น/ลดลง) 
   1.6.2 สัดส่วนการใช้แรงงานในท้องถิ่น (เพิ่มขึ้น/ลดลง) 
  1.7 สัดส่วนพื้นที่ภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม/ธุรกิจการค้า (ร้อยละ) จากการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

ตารางที่ 4.4-1 ตัวชี้วดัรายมิติของทางเลือกการพัฒนาพ้ืนที่ลุม่น้ำปราจีนบรุี-บางปะกง 

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัดรายมิติ1/ การพิจารณาระดับคะแนนการประเมินทางเลือก 

มิติเศรษฐกิจ การจำแนกระดับคะแนนการประเมินผลกระทบใน
แต่ละทางเลือกได้พิจารณาจากระดับการบรรเทาและ
แก้ไขปัญหาผลกระทบและผลประโยชน์ที่ได้รับจาก
การพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 

1. การเพิ่มขึ้นของสินค้าและบริการ 
1.1 ปริมาณน้ำต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงไป 

1.2 พื้นที่รับประโยชน์ 

2. การลดปัญหาความยากจน ระดับความรุนแรงของผลกระทบ ทิศทาง/ระดับ 

2.1 GPP ต่อหัวที่เพิ่มขึ้น ผลกระทบเชิงบวกมาก +3 
2.2 GPP สูญเสียจากการเกิดภัยพิบัติจากน้ำ ผลกระทบเชิงบวกปานกลาง +2 

2.2.1 ความเสียหายภัยแล้งต่อทรัพย์สิน ผลกระทบเชิงบวกน้อย +1 

2.2.2 ความเสียหายอุทกภัยต่อทรัพย์สิน ไม่มีผลกระทบ 0 

3. การกระจายรายได้ที่เป็นธรรม ผลกระทบเชิงลบน้อย -1 
3.1 จำนวน SME ในระดับท้องถิ่น ผลกระทบเชิงลบปานกลาง -2 

3.2 การใช้วัตถุดิบและแรงงานท้องถิ่น ผลกระทบเชิงลบมาก -3 

3.2.1 สัดส่วนการใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น ระดับคะแนนจำแนกรายมิติ2/ คะแนน 
3.2.2 สัดส่วนการใช้แรงงานในท้องถิ่น มิติเศรษฐกิจ 9x3 = 27 

3.3 สัดส่วนพื้นที่ภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม/ธุรกิจการค้า มิติสังคม 10x3 = 30 

มิติสังคม มิติสิ่งแวดล้อม 11x3 = 33 

4. การตอบสนองความจำเป็นขั้นพื้นฐาน คะแนนรวมทุกมิติ 90 
4.1 สัดส่วนประชากรที่เข้าถึงน้ำ   

4.1.1 จำนวนประชากรที่มีน้ำใช้   

4.1.2 จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่ได้รับผลประโยชน์   

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 4 การกำหนดและประเมินทางเลือกในการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 4-52 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

ตารางที่ 4.4-1 (ตอ่) ตัวชีว้ัดรายมิติของทางเลือกการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัดรายมิติ1/ การพิจารณาระดับคะแนนการประเมินทางเลือก 

มิติสังคม (ต่อ)   
4.2 พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ   

4.2.1 พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบด้านอุทกภัย   

4.2.2 พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบด้านภัยแล้ง   

5. มีความยุติธรรม   
5.1 จำนวนประชากรที่ต้องอพยพหากมีการพัฒนา   

5.2 จำนวนผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติด้านน้ำ   

5.2.1 จำนวนประชากรที่ได้รับภัยพิบัติน้ำแล้ง   

5.2.2 จำนวนประชากรที่ได้รับภัยพิบัติน้ำท่วม   
6. มีความเท่าเทียม   

6.1 การมีส่วนร่วมในการเสนอทางเลือก   

6.1.1 สัดส่วนชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมต่อจำนวนชุมชนในพื้นที่   
6.1.2 สัดส่วนจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมที่เห็นด้วยกับทางเลือก   

6.2 จำนวนมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติที่ได้รับผลกระทบ   

มิติสิ่งแวดล้อม   

7. การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน   
7.1 ปริมาณน้ำที่นำกลับมาใช้ใหม่   

7.2 พื้นที่สงวนอนุรักษ์/พื้นที่ป่าไม้ที่เปลี่ยนแปลงจากการพัฒนา   

7.2.1 พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในเขตอุทยานแห่งชาติ/เขตรักษา 
        พันธ์ุสัตว์ป่า/และลุ่มน้ำชั้นที่ 1 

  

7.2.2 พื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับผลกระทบในเขต Zone C   

7.2.3 พื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับผลกระทบในเขต Zone E/A   

7.3 พื้นที่ป่าเสื่อมสภาพที่ได้รับการฟื้นฟูจากการพัฒนาทางเลือก   
7.3.1 พื้นที่ป่าเสื่อมสภาพที่ได้รับการฟื้นฟู   

7.3.2 มาตรการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำและสภาพดิน   

8. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

8.1 ดัชนีบัญชีสีแดง   
8.2 จำนวนสิ่งกีดขวางทางน้ำ   

8.3 ระยะทางที่ได้รับการขุดลอก   

8.4 พื้นที่ชุ่มน้ำที่ได้รับการอนุรักษ์   
8.5 คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน   

หมายเหตุ: 1/ มหาวิทยาลัยมหิดลได้ปรับปรุงและเพ่ิมเติมตัวชี้วัดรายมิติจากข้อเสนอแนะของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติจำนวน 18 ตัวชี้วัด
เป็น 30 ตัวชี้วัด 

 2/ ระดับคะแนนจำแนกรายมิติได้พิจารณาจากตัวชี้วัดรายมิติ x ค่าระดับความรุนแรงของผลกระทบสูงสุด 
  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 4 การกำหนดและประเมินทางเลือกของการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 4-53 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

ตารางที่ 4.4-2 เกณฑ์ระดับคะแนนตวัชี้วดัรายมิติของทางเลือกการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบรุี-บางปะกง 

รายละเอียดตัวช้ีวัดรายมิติ 
ทิศทาง/ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 

ไม่มีผลกระทบ (0) น้อย (+1) ปานกลาง (+2) มาก (+3) 

มิติเศรษฐกิจ (ระดับคะแนน 9 ตัวชี้วัด x 3 (ระดับความรุนแรงของผลกระทบสูงสุด)) = 27 คะแนน     

1) ปริมาณน้ำต้นทุนที่เปล่ียนแปลงไป พิจารณาแหล่งเก็บกักน้ำเปล่ียนแปลง (เพ่ิมขึ้น/ลดลง) (ล้าน ลบ.ม./ปี) เท่าเดิม 1-100 101-500 >500 

2) พ้ืนที่รับประโยชน์ ได้แก่ ขนาดพ้ืนที่และประเภท (เกษตร, นิคมอุตสาหกรรม, พ้ืนที่ชุมชน) และผลผลิตรวม (ร้อยละ) เท่าเดิม 1.00-10.00% 10.01-15.00% >15.00% 
3) GPP ต่อหัวที่เพ่ิมขึ้น ได้แก่ ประเมินจากรายได้ที่เพ่ิมขึ้นของประชากรจากการทำการเกษตร/อุตสาหกรรม/การท่องเที่ยว (ร้อยละ) เท่าเดิม 1.00-10.00% 10.01-15.00% >15.00% 

4) GPP สูญเสียจากการเกิดภัยพิบัติจากน้ำ     

4.1 ความเสียหายภัยแล้งต่อทรัพย์สิน (เพ่ิมขึ้น/ลดลง) เท่าเดิม 1.00-25.00% 25.01-50.00% >50.00% 

4.2 ความเสียหายอุทกภัยต่อทรัพย์สิน (เพ่ิมขึ้น/ลดลง) เท่าเดิม 1.00-25.00% 25.01-50.00% >50.00% 

5) จำนวน SME ในระดับท้องถ่ิน ได้แก่ จำนวน SME/กลุ่มอาชีพในท้องถ่ินที่เพ่ิมขึ้น เท่าเดิม 1.00-10.00% 10.01-20.00% >20.00% 

6) การใช้วัตถุดิบและแรงงานท้องถ่ิน ได้แก่     

6.1 สัดส่วนการใช้วัตถุดิบในท้องถ่ิน (เพ่ิมขึ้น/ลดลง) เท่าเดิม 1.00-10.00% 10.01-20.00% >20.00% 
6.2 สัดส่วนการใช้แรงงานในท้องถ่ิน (เพ่ิมขึ้น/ลดลง) เท่าเดิม 1.00-10.00% 10.01-20.00% >20.00% 

7) สัดส่วนพ้ืนที่ภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม/ธุรกิจการค้า (ร้อยละ) จากการใช้ประโยชน์ที่ดิน เท่าเดิม 1.00-5.00% 5.01-10.00% >10.00% 

มิติสังคม (ระดับคะแนน 10 ตัวชี้วัด x 3 (ระดับความรุนแรงของผลกระทบสูงสุด)) = 30 คะแนน     

1) สัดส่วนประชากรที่เข้าถึงน้ำ     

1.1 จำนวนประชากรที่มีน้ำใช้ (ครัวเรือน) เท่าเดิม 1.00-25.00% 25.01-50.00% >50.00% 

1.2 จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่ได้รับผลประโยชน์ เท่าเดิม 1.00-25.00% 25.01-50.00% >50.00% 

2) พ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ     
 2.1 พ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบด้านอุทกภัย เท่าเดิม 1.00-25.00% 25.01-50.00% >50.00% 

 2.2 พ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบด้านภัยแล้ง เท่าเดิม 1.00-25.00% 25.01-50.00% >50.00% 

3) จำนวนประชากรที่ต้องอพยพหากมีการพัฒนา ได้แก่ จำนวนประชากรที่ต้องอพยพย้ายถ่ินหากมีการพัฒนาโครงการฯ เท่าเดิม 1-20,000 20,001-25,000 >25,000 

4) จำนวนผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติด้านน้ำ     

4.1 จำนวนประชากรที่ได้รับภัยพิบัติน้ำแล้ง (เพ่ิมขึ้น/ลดลง) เท่าเดิม 1.00-20.00% 20.01-40.00% >40.00% 

4.2 จำนวนประชากรที่ได้รับภัยพิบัติน้ำท่วม (เพ่ิมขึ้น/ลดลง) เท่าเดิม 1.00-20.00% 20.01-40.00% >40.00% 

5) การมีส่วนร่วมในการนำเสนอทางเลือก     

5.1 สัดส่วนชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมต่อจำนวนชุมชนในพ้ืนที่ (ร้อยละ) เท่าเดิม 1.00-50.00% 50.01-75.00% >75.00% 
5.2 สัดส่วนจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมที่เห็นด้วยกับทางเลือก (ร้อยละ) เท่าเดิม 1.00-50.00% 50.01-75.00% >75.00% 

6) จำนวนมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่ จำนวนที่ได้รับผลกระทบหากมีการพัฒนาโครงการฯ (แห่ง) เท่าเดิม 1-2 3-5 >5 

มิติส่ิงแวดล้อม (ระดับคะแนน 11 ตัวชี้วัด x 3 (ระดับความรุนแรงของผลกระทบสูงสุด)) = 33 คะแนน     

1) ปริมาณน้ำที่นำกลับมาใช้ใหม่ เป็นการนำน้ำในระบบกลับมาใช้ใหม่หากมีการพัฒนาโครงการฯ (แห่ง) เท่าเดิม 1-5 6-10 >10 

2) พ้ืนที่สงวนอนุรักษ์/พ้ืนที่ป่าไม้ที่เปล่ียนแปลงจากการพัฒนาทางเลือกต่างๆ (เพ่ิมขึ้น/ลดลง)     

2.1 พ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบในเขตอุทยานแห่งชาติ/เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า/และลุ่มน้ำช้ันที่ 1 เท่าเดิม 1-5,000 5,001-10,000 >10,000 

2.2 พ้ืนที่ป่าไม้ที่ได้รับผลกระทบในเขต Zone C เท่าเดิม 1-5,000 5,001-10,000 >10,000 
2.3 พ้ืนที่ป่าไม้ที่ได้รับผลกระทบในเขต Zone E/A เท่าเดิม 1-5,000 5,001-10,000 >10,000 

3) พ้ืนที่ป่าเส่ือมสภาพที่ได้รับการฟ้ืนฟูจากการพัฒนาทางเลือกต่างๆ (เพ่ิมขึ้น/ลดลง)     

3.1 พ้ืนที่ป่าเส่ือมสภาพที่ได้รับการฟ้ืนฟู (แห่ง) เท่าเดิม 1-5 6-10 >10 

3.2 มาตรการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำและสภาพดิน (ร้อยละ) (เพ่ิมขึ้น/ลดลง) เท่าเดิม 1.00-25.00% 25.01-50.00% >50.00% 

4) ดัชนีบัญชีสีแดง ได้แก่ จำนวนชนิดพันธุ์ดัชนีบัญชีสีแดง (ชนิด) - 1-100 101-300 >300 

5) จำนวนส่ิงกีดขวางทางน้ำ (แห่ง) เท่าเดิม 1-20 21-40 >40 

6) ระยะทางที่ได้รับการขุดลอก (แห่ง/กิโลเมตร) เท่าเดิม 1-100 101-200 >200 
7) พ้ืนที่ชุ่มน้ำที่ได้รับการอนุรักษ์ (ตามประกาศทางกฎหมาย) (ร้อยละ) (เพ่ิมขึ้น/ลดลง) เท่าเดิม 0.01-0.50% 0.51-1.00% >1.00% 

8) คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน (การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม) เท่าเดิม WQI (<70) WQI (71-90) WQI (91-100) 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 4 การกำหนดและประเมินทางเลือกในการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 4-54 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

 2) ตัวชี้วัดมิติสังคม 3 เป้าประสงค์ 10 ตัว ได้แก่ 
  การตอบสนองความจำเป็นขั้นพื้นฐาน 
  2.1 สัดส่วนประชากรที่เข้าถึงน้ำ 
   2.1.1 จำนวนประชากรที่มีน้ำใช้ (ครัวเรือน) 
   2.1.2 จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่ได้รับผลประโยชน์ 
  2.2 พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ 
   2.2.1 พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบด้านอุทกภัย 
   2.2.2 พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบด้านภัยแล้ง 
  มีความยุติธรรม 
  2.3 จำนวนประชากรที่ต้องอพยพหากมีการพัฒนา ได้แก่ จำนวนประชากรที่ต้องอพยพย้ายถิ่นหากมี

การพัฒนาโครงการฯ 
  2.4 จำนวนผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติด้านน้ำ 
   2.4.1 จำนวนประชากรที่ได้รับภัยพิบัติน้ำแล้ง (เพิ่มขึ้น/ลดลง) 
   2.4.2 จำนวนประชากรที่ได้รับภัยพิบัติน้ำท่วม (เพิ่มขึ้น/ลดลง) 
  มีความเท่าเทียม 
  2.5 การมีส่วนร่วมในการนำเสนอทางเลือก 
   2.5.1 สัดส่วนชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมต่อจำนวนชุมชนในพื้นที่ (ร้อยละ) 
   2.5.2 สัดส่วนจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมท่ีเห็นด้วยกับทางเลือก (ร้อยละ) 
  2.6 จำนวนมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่ จำนวนที่ได้รับผลกระทบหาก

มีการพัฒนาโครงการฯ (แห่ง) 
 3) ตัวชี้วัดมิติสิ่งแวดล้อม 2 เป้าประสงค์ 11 ตัว ได้แก่ 
  การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน 
  3.1 ปริมาณน้ำที่นำกลับมาใช้ใหม่ เป็นการนำน้ำในระบบกลับมาใช้ใหม่หากมีการพัฒนาโครงการฯ 

(แห่ง) 
  3.2 พื้นที่สงวนอนุรักษ์/พื้นที่ป่าไม้ที่เปลี่ยนแปลงจากการพัฒนาทางเลือกต่างๆ (เพิ่มขึ้น/ลดลง) 
    3.2.1 พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในเขตอุทยานแห่งชาติ/เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า/และลุ่มน้ำ 
     ชั้นที่ 1 
   3.2.2 พื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับผลกระทบในเขต Zone C 
   3.2.3 พื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับผลกระทบในเขต Zone E/A 
  3.3 พื้นที่ป่าเสื่อมสภาพที่ได้รับการฟื้นฟูจากการพัฒนาทางเลือกต่างๆ (เพิ่มขึ้น/ลดลง) 
   3.3.1 พื้นที่ป่าเสื่อมสภาพที่ได้รับการฟื้นฟู (แห่ง) 
   3.3.2 มาตรการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำและสภาพดิน (ร้อยละ) (เพิ่มขึ้น/ลดลง) 
  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  3.4 ดัชนีบัญชีสีแดง ได้แก่ จำนวนชนิดพันธุ์ดัชนีบัญชีสีแดง (ชนิด) 
  3.5 จำนวนสิ่งกีดขวางทางน้ำ (แห่ง) 
  3.6 ระยะทางที่ได้รับการขุดลอก (แห่ง/กิโลเมตร) 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 4 การกำหนดและประเมินทางเลือกในการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 4-55 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

  3.7 พื้นที่ชุ่มน้ำที่ได้รับการอนุรักษ์ (ตามประกาศทางกฎหมาย) (ร้อยละ) (เพิ่มขึ้น/ลดลง) 
  3.8 คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน (การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม) 
 
 ส่วนองค์ประกอบแสดงตัวชี้วัดรายมิติและความสัมพันธ์ของทางเลือกและแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงดังตารางที่ 4.4-3 และรูปที่ 4.4-1 

ตารางที่ 4.4-3 สรปุความสัมพันธ์ของทางเลือกการพัฒนา แผนแม่บทฯ และความย่ังยืนของการพัฒนาทรัพยากรน้ำ 

พื้นที่ลุ่มน้ำ/ทางเลือก 
แผนแม่บทการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ำ 
ความยั่งยืนของการ
พัฒนาทรัพยากรน้ำ 

พื้นที่ลุ่มน้ำตอนบน   

1. ทางเลือกที่ 1 ทางเลือกที่ไม่ดำเนินงานหรือปล่อยให้เป็นไป
ตามปกติ (Business as Usual or Zero Alternative/No 
Action) 

1. แผนที่ 1 การจัดการน้ำอุปโภค
บริโภค 

2. แผนที่ 2 การสร้างความมั ่นคง
ของน้ำภาคการผลิต 

3. แผนที่ 3 การจัดการน้ำท่วมและ
อุทกภัย 

4. แผนที่ 4 การจัดการคุณภาพน้ำ
และอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ 

5. แผนที่ 5 การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพ
ป่าต้นน้ำ/พื้นที่เสื ่อมโทรมและ
ป้องกันการกัดเซาะและพังทลาย 

6. แผนที่ 6 การบริหารจัดการ 

1. มิติเศรษฐกิจ 
2. มิติสังคม 
3. มิติสิ่งแวดล้อม 

2. ทางเลือกที่ 2 การพัฒนาน้ำต้นทุนเพื่อการอุปโภค-บริโภค 
การเกษตรพื้นถิ่นและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

3. ทางเลือกที่ 3 การพัฒนาน้ำต้นทุนเพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู
และบริหารจัดการพื้นที่ต้นน้ำ 

4. ทางเลือกที่ 4 การพัฒนาน้ำต้นทุนเต็มศักยภาพของพื้นที่
ลุ่มน้ำ 

พื้นที่ลุ่มน้ำตอนกลาง 

1. ทางเลือกที่ 1 ทางเลือกที่ไม่ดำเนินงานหรือปล่อยให้เป็นไป
ตามปกติ (Business as Usual or Zero Alternative/No 
Action) 

2. การพัฒนาน้ำต้นทุนเพื่อการอุปโภค-บริโภค การเกษตร
มูลค่าสูงและอุตสาหกรรมขนาดเล็ก 

3. การพัฒนาน้ำต้นทุนเพื่อรองรับการเติบโตของชุมชนเมือง
และเขตเศรษฐกิจ 

พื้นที่ลุ่มน้ำตอนปลาย 
1. ทางเลือกที่ 1 ทางเลือกที่ไม่ดำเนินงานหรือปล่อยให้เป็นไป

ตามปกติ (Business as Usual or Zero Alternative/No 
Action) 

2. การพัฒนาน้ำต้นทุนเพื่อการอุปโภค-บริโภค การเกษตร
มูลค่าสูงและอุตสาหกรรม 

3. การพัฒนาน้ำต้นทุนเพื่อรองรับการเติบโตของชุมชนเมือง
และเขตเศรษฐกิจ 

หมายเหตุ: มหาวิทยาลัยมหิดลได้พิจารณากำหนดทางเลือกและเป้าหมายในการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงครอบคลุมสมดุลใน 3 มิติ ได้แก่ 
มิติเศรษฐกิจ มิติสังคมและมิติสิ่งแวดล้อมและเป็นไปตามความต้องการของภาคประชาสังคม 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 4 การกำหนดและประเมินทางเลือกในการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 4-56 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

รูปที่ 4.4-1 องค์ประกอบแสดงตัวชีว้ัดรายมิตแิละความสัมพันธ์ของทางเลือกและแผนการบรหิารจัดการทรัพยากรน้ำในพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 

 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 4 การกำหนดและประเมินทางเลือกในการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 4-57 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

4.4.2 การกำหนดเกณฑ์การจัดลำดับความพึงพอใจ 
 
 การกำหนดเกณฑ์การจัดลำดับความพึงพอใจเพื่อคัดเลือกทางเลือกที่มีความเหมาะสมในการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำ
ปราจีนบุรี-บางปะกงแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ดังตัวชี้วัดทั้ง 3 มิติที่ใช้เปรียบเทียบทางเลือกการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำ
ปราจีนบุรี-บางปะกงได้นำเสนอให้ภาคประชาสังคมได้รับทราบจากการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการประชุม
กลุ่มย่อยคร้ังที่ 1 (19-23 สิงหาคม 2562) และการประชุมสัมมนาคร้ังที่ 1 (29-31 ตุลาคม 2562) ดังตารางที่ 4.4-4 และ
ยังเป็นการตรวจสอบตัวชี้วัดทั้ง 3 มิติว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ที่จะนำมาใช้ในการประเมินความเหมาะสมในการพัฒนา
พื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงแบบบูรณาการฯ ได้ข้อสรุปว่าการจัดลำดับความพึงพอใจหรือค่าถ่วงน้ำหนักเพื่อคัดเลือก
ทางเลือกที่มีความเหมาะสมในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง ได้แก่ มิติสิ่งแวดล้อมมีความสำคัญมากสุดหรือร้อยละ 
40.12 โดยให้เหตุผลว่าเกือบทุกองค์ประกอบทางเลือกมีผลกระทบต่อคณุภาพสิ่งแวดล้อมในระดับปานกลาง-สูงโดยเฉพาะ
การสูญเสียพื้นที่สงวนและอนุรักษ์หรือพื้นที่อ่อนไหวและการเพิ่มปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม ฯลฯ รองลงมาเป็นมิติเศรษฐกิจ
หรือคิดเป็นร้อยละ 34.80 ดังมีเหตุผลสนับสนุนด้านรายได้จากการประกอบอาชีพของภาคส่วนต่างๆ ทั้งในส่วนที่เพิ่มขึ้น
หรือลดลงโดยไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้และมิติสังคมหรือคิดเป็นร้อยละ 25.09 ดังมีเหตุผลสนับสนุนด้านการ
ขาดโอกาสในการประกอบอาชีพหรือความเดือดร้อนจากการสูญเสียที่ดินทำกินหรือขาดโอกาสในการเข้าร่วมกระบวนการ
พิจารณารายละเอียดของแผนพัฒนาตามที่ภาครัฐจัดเตรียมไว้ ฯลฯ หากพิจารณาจำแนกรายลุ่มน้ำพบว่าระดับความ 
สำคัญของตัวชี้วัดรายมิติที่ได้รับจากภาคประชาสังคมเป็นดังน้ี 
 1) พื้นที่ลุ่มน้ำตอนบน กำหนดระดับความสำคัญของตัวชี้วัดรายมิติเป็นมิติสิ่งแวดล้อมเท่ากับ 39.88% มิติ

เศรษฐกิจเท่ากับ 33.24% และมิติสังคมเท่ากับ 26.88% 
 2) พื้นที่ลุ่มน้ำตอนกลาง กำหนดระดับความสำคัญของตัวชี้วัดรายมิติเป็นมิติสิ่งแวดล้อมเท่ากับ 40.89% 

มิติเศรษฐกิจเท่ากับ 34.57% และมิติสังคมเท่ากับ 24.54% 
 3) พื้นที่ลุ่มน้ำตอนปลาย กำหนดระดับความสำคัญของตัวชี้วัดรายมิติเป็นมิติสิ่งแวดล้อมเท่ากับ 40.12% 

มิติเศรษฐกิจเท่ากับ 37.20% และมิติสังคมเท่ากับ 23.20% 

ตารางที่ 4.4-4 การจัดลำดับความสำคัญของตัวชี้วดัรายมิตใินพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 

พื้นที่ลุ่มน้ำ 
น้ำหนักความสำคัญของตัวชี้วดั 

มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม มิติสิ่งแวดล้อม รวมทั้งหมด 
 จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 
1. ลุ่มน้ำตอนบน         

ประชุมกลุ่มย่อยคร้ังที่ 1         
เวทีที่ 3 นาดี 12 32.43 7 18.92 18 48.65 37 100.00 
เวทีที่ 7 เมืองปราจีนบุรี 17 40.48 9 21.43 16 38.10 42 100.00 
เวทีที่ 9 เมืองนครนายก 21 36.84 18 31.58 18 31.58 57 100.00 
สัมมนาคร้ังที่ 1         
เวทีที่ 2 เมืองปราจีนบุรี 33 31.43 31 29.52 41 39.05 105 100.00 
เวทีที่ 3 เมืองนครนายก 32 30.48 28 26.67 45 42.86 105 100.00 

เฉลี่ยลุ่มน้ำตอนบน 115 33.24 93 26.88 138 39.88 346 100.00 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 4 การกำหนดและประเมินทางเลือกในการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 4-58 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

ตารางที่ 4.4-4 (ตอ่) การจดัลำดบัความสำคัญของตัวชี้วดัรายมิติในพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบรุี-บางปะกง 

พื้นที่ลุ่มน้ำ 
น้ำหนักความสำคัญของตัวชี้วดั 

มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม มิติสิ่งแวดล้อม รวมทั้งหมด 
2. ลุ่มน้ำตอนกลาง         

ประชุมกลุ่มย่อยคร้ังที่ 1         
เวทีที่ 1 วังน้ำเย็น 11 33.33 8 24.24 14 42.42 33 100.00 
เวทีที่ 2 สนามชัยเขต 19 40.43 11 23.40 17 36.17 47 100.00 
เวทีที่ 5 กบินทร์บุรี 10 28.57 9 25.71 16 45.71 35 100.00 
เวทีที่ 10 องครักษ์ 15 31.91 10 21.28 22 46.81 47 100.00 
สัมมนาคร้ังที่ 1         
เวทีที่ 1 เมืองสระแก้ว 38 35.51 28 26.17 41 38.32 107 100.00 

เฉลี่ยลุ่มน้ำตอนกลาง 93 34.57 66 24.54 110 40.89 269 100.00 
3. ลุ่มน้ำตอนปลาย         

ประชุมกลุ่มย่อยคร้ังที่ 1         
เวทีที่ 4 พนัสนิคม 15 41.67 10 27.78 11 30.56 36 100.00 
เวทีที่ 6 บางปะกง 10 22.73 9 20.45 25 56.82 44 100.00 
เวทีที่ 8 เมืองฉะเชิงเทรา 23 44.23 12 23.08 17 32.69 52 100.00 
สัมมนาคร้ังที่ 1         
เวทีที่ 4 เมืองฉะเชิงเทรา 45 38.14 27 22.88 46 38.98 118 100.00 

เฉลี่ยลุ่มน้ำตอนปลาย 93 37.20 58 23.20 99 39.60 250 100.00 
ค่าเฉลี่ยทั้งลุ่มน้ำ 301 34.80 217 25.09 347 40.12 865 100.00 

กำหนดใช ้  35.00  25.00  40.00   
หมายเหตุ: 1/ การจัดลำดับความสำคัญของตัวชี้วัดรายมิติได้นำเสนอให้ภาคประชาสังคมได้รับทราบจากการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะในการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 (19-23 สิงหาคม 2562) และการประชุมสัมมนาครั้งที่ 1 (29-31 ตุลาคม 2562) 
 2/ ระดับความสำคัญของตัวชี้วัดรายมิติได้กำหนดใช้มิติสิ่งแวดล้อม = 40.00% มิติเศรษฐกิจ = 35.00% และมิติสังคม = 25.00% 

 
4.5 การเปรียบเทียบและประเมินทางเลือกของการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 
 
4.5.1 การวิเคราะห์และเปรียบเทียบทางเลือกของการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 
 
 การวิเคราะห์และเปรียบเทียบทางเลือกของการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงจำแนกพื้นที่เป็น 3 ส่วน 
ได้แก่ พื้นที่ลุ่มน้ำตอนบน พื้นที่ลุ่มน้ำตอนกลางและพื้นที่ลุ่มน้ำตอนปลาย โดยข้อมูลทางเลือกแต่ละทางเลือกของการ
พัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงดังแสดงในตารางที่ 4.5-1 ถึงตารางที่ 4.5-3 
  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 4 การกำหนดและประเมินทางเลือกของการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 4-59 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

ตารางที่ 4.5-1 การวิเคราะห์และเปรียบเทียบทางเลือกของการพัฒนาพ้ืนลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง (พ้ืนที่ลุ่มน้ำตอนบน) 

ลำดับ กิจกรรมของการพัฒนา 

ทางเลือกของการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำตอนบน ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร ์

ทางเลือกที่ 1 ทางเลือกที่ 2 ทางเลือกที่ 3 ทางเลือกที่ 4 แผนแม่บทการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 

จังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

ทางเลือกที่ไม่ดำเนินงานหรือ
ปล่อยให้เป็นไปตามปกติ 

(Business as Usual/Zero 
Alternative/No Action) 

การพัฒนาน้ำต้นทุนเพ่ืออุปโภค-บริโภค การเกษตรพ้ืนถิ่นและ
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

การพัฒนาน้ำต้นทุนเพ่ืออนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และบริหารจัดการ
พ้ืนที่ต้นน้ำ 

การพัฒนาน้ำต้นทุนเต็มศักยภาพของพ้ืนที่ลุ่มน้ำ 
1 2 3 4 5 6 

1 การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพน้ำเพ่ือการอุปโภค-บริโภค
ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานฯ 

ไม่ดำเนินการ จัดหาแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคที่ได้มาตรฐาน 39.13 ล้าน ลบ.ม. จัดหาแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคที่ได้มาตรฐาน 80.32 ล้าน ลบ.ม. จัดหาแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคที่ได้มาตรฐาน 80.32 ล้าน ลบ.ม. √ 
     

นครนายก/ชลบุรี 

2 การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบประปาในชุมชน
ชนบท 

ไม่ดำเนินการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านน้ำผิวดินและน้ำบาดาล ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านน้ำผิวดินและน้ำบาดาล ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านน้ำผิวดินและน้ำบาดาล 
 

√ 
    

นครนายก/ชลบุรี 

3 การอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำเดิม เช่น ปรับปรุงลำน้ำ/ 
สิ่งกีดขวางลำน้ำ การขุดลอกเพิ่มความจุ การเพิ่มอาคาร
ควบคุม/บังคับน้ำ และการป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง ฯลฯ 

ไม่ดำเนินการ เร่งแก้ไขปัญหาสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ระบายน้ำหน้าฝน 

เร่งแก้ไขปัญหาสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ระบายน้ำหน้าฝน 

เร่งแก้ไขปัญหาสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ระบายน้ำหน้าฝน 

 
√ √ 

   
ภาคตะวันออก 2/

ชลบุรี 

4 การพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำขนาดเล็กและขนาดกลางและ
ระบบส่งน้ำในพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ 

ไม่ดำเนินการ เพ่ิมแหล่งกักเก็บน้ำ 551.60 ล้าน ลบ.ม. ไม่ดำเนินการ ไม่ดำเนินการ 
 

√ 
    

ชลบุรี 

5 การพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำขนาดเล็ก/สระน้ำในไร่นา ไม่ดำเนินการ เกษตรกรเจ้าของที่ดินร่วมมือกับกรมพัฒนาที่ดิน ไม่ดำเนินการ ไม่ดำเนินการ 
 

√ 
     

6 การพัฒนาแหล่งน้ำใต้ดินเพื่อการอุปโภค-บริโภคในชุมชน
ชนบทและการเกษตรพ้ืนถิ่น 

ไม่ดำเนินการ จัดหาแหล่งน้ำบาดาล 12.73 ล้าน ลบ.ม. ไม่ดำเนินการ ไม่ดำเนินการ √ √ 
     

7 การบริหารจัดการเชิงรุกในพื้นที่เกษตรน้ำฝนตามปริมาณ
น้ำฝน ศักยภาพของน้ำใต้ดิน ความเหมาะสมของสมรรถนะ
ดินและแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-
Map) 

ไม่ดำเนินการ ข้าว 297,312 ไร ่ ไม่ดำเนินการ ไม่ดำเนินการ 
 

√ 
   

√ 
 

มันสำปะหลัง 5,573.77 ไร ่

ปาล์มน้ำมัน 3,243.26 ไร ่

อ้อยโรงงาน 3,170 ไร ่

ข้าวโพด 2,704 ไร ่

8 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืชในพ้ืนที่เกษตรน้ำฝนและ
พ้ืนที่ชลประทานเดิม 

ไม่ดำเนินการ นาข้าว 608,387 ไร ่ ไม่ดำเนินการ ไม่ดำเนินการ 
 

√ 
   

√ 
 

ไม้ยืนต้น 454,407 ไร ่

พืชไร่ 296,495 ไร ่

ไม้ผล 163,695 ไร ่

สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 53,658 ไร ่

9 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝนและ
พ้ืนที่ชลประทานเดิม 

ไม่ดำเนินการ สร้างระบบเครือข่ายน้ำสำหรับพ้ืนที่เกษตรน้ำฝน ไม่ดำเนินการ ไม่ดำเนินการ 
 

√ 
   

√ 
 

10 การปรับปรุงและเพิ ่มประสิทธิภาพโครงการ และระบบ 
ส่งน้ำเดิม 

ไม่ดำเนินการ ดำเนินการ ไม่ดำเนินการ ไม่ดำเนินการ 
 

√ 
   

√ ภาคตะวันออก 1 

11 การควบคุมการปล่อยน้ำเสียหรือขยะมูลฝอยจากแหล่ง
ชุมชนและพ้ืนที่การเกษตร 

ไม่ดำเนินการ ดำเนินการ ไม่ดำเนินการ ไม่ดำเนินการ 
   

√ 
  

ภาคตะวันออก 1/
ภาคตะวันออก 2/

นครนายก 

12 การประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
พร้อมกับเช่ือมโยงแหล่งท่องเที่ยว 

ไม่ดำเนินการ ดำเนินการ ไม่ดำเนินการ ไม่ดำเนินการ 
    

√ √ 
 

13 การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่นในการมีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นเพ่ือให้ชุมชน
ท้องถิ่นมีรายได้อย่างพอเพียงและพ่ึงตนเองได้ในระยะยาว 

ไม่ดำเนินการ ดำเนินการ ไม่ดำเนินการ ไม่ดำเนินการ 
     

√ ภาคตะวันออก 1/
ภาคตะวันออก 2 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 4 การกำหนดและประเมินทางเลือกของการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 4-60 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

ตารางที่ 4.5-1 (ตอ่) การวิเคราะหแ์ละเปรียบเทียบทางเลือกของการพัฒนาพ้ืนลุ่มน้ำปราจีนบรุี-บางปะกง (พ้ืนที่ลุ่มน้ำตอนบน) 

ลำดับ กิจกรรมของการพัฒนา 

ทางเลือกของการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำตอนบน ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร ์

ทางเลือกที่ 1 ทางเลือกที่ 2 ทางเลือกที่ 3 ทางเลือกที่ 4 แผนแม่บทการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 

จังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

ทางเลือกที่ไม่ดำเนินงานหรือ
ปล่อยให้เป็นไปตามปกติ 

(Business as Usual/Zero 
Alternative/No Action) 

การพัฒนาน้ำต้นทุนเพ่ืออุปโภค-บริโภค การเกษตรพ้ืนถิ่นและ
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

การพัฒนาน้ำต้นทุนเพ่ืออนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และบริหารจัดการ
พ้ืนที่ต้นน้ำ 

การพัฒนาน้ำต้นทุนเต็มศักยภาพของพ้ืนที่ลุ่มน้ำ 
1 2 3 4 5 6 

14 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก
รองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

ไม่ดำเนินการ ดำเนินการ ไม่ดำเนินการ ไม่ดำเนินการ 
     

√ 
 

15 การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าต้นน้ำที่เส่ือมโทรม ไม่ดำเนินการ ไม่ดำเนินการ อนุรักษ์ป่าต้นน้ำและสภาพดินร้อยละ 50 ของพ้ืนที่ ไม่ดำเนินการ 
    

√ 
 

ภาคตะวันออก 1/
ภาคตะวันออก 2/
ฉะเชิงเทรา/ชลบุร ี

16 การสร้างฝายชะลอน้ำ (ฝายแม้ว) ในพื้นที่ต้นน้ำเพื่อรกัษา
ความชุ่มชื้นของผืนป่าต้นน้ำ 

ไม่ดำเนินการ ไม่ดำเนินการ ดำเนินการ ไม่ดำเนินการ 
    

√ 
  

17 การส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพ่ืออนุรักษ์ดินและน้ำ ไม่ดำเนินการ ไม่ดำเนินการ ดำเนินการ ไม่ดำเนินการ 
    

√ 
  

18 การติดตั้งระบบตรวจวัดน้ำฝน ปริมาณน้ำท่า และระบบ
เตือนภัยในพ้ืนที่เส่ียง 

ไม่ดำเนินการ ไม่ดำเนินการ ดำเนินการ ไม่ดำเนินการ 
  

√ 
   

ภาคตะวันออก 1 

19 การจัดฝึกอบรมกลุ่มราษฎรในพื้นที่ต้นน้ำให้มีจิตสำนึกใน
การอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับป่า 

ไม่ดำเนินการ ไม่ดำเนินการ ดำเนินการ ไม่ดำเนินการ 
    

√ 
 

ภาคตะวันออก 1/
ภาคตะวันออก 2/

ฉะเชิงเทรา/
ปราจีนบุรี 

20 การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ระบบเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตร
ทฤษฎีใหม่ในพ้ืนที่ชุมชนต้นน้ำ 

ไม่ดำเนินการ ไม่ดำเนินการ ดำเนินการ ไม่ดำเนินการ 
    

 √ 
 

21 การจัดสรรที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้แก่กลุ่มราษฎรที่บุก
รุกแผ้วถางถือครองที่ดินอย่างถูกต้องตามกฎหมายในรูป
หมู่บ้านป่าไม้ 

ไม่ดำเนินการ ไม่ดำเนินการ มาตรการการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขต สปก. ไม่ดำเนินการ 
    

√ 
  

22 การพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่โดยใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัย (Riverbank Filtration; RBF) 

ไม่ดำเนินการ ไม่ดำเนินการ ไม่ดำเนินการ ดำเนินการ √ 
      

23 การสร้างระบบกักเก็บน้ำใต้ดิน (Horizontal Collector 
Well; HCW) 

ไม่ดำเนินการ ไม่ดำเนินการ ไม่ดำเนินการ ดำเนินการ 
 

√ √ 
    

24 การพัฒนาโครงการขนาดกลางและขนาดใหญ่และการสร้าง
ระบบส่งน้ำครอบคลุมพ้ืนที่ศักยภาพ 

ไม่ดำเนินการ ไม่ดำเนินการ ไม่ดำเนินการ เพ่ิมแหล่งเก็บกักน้ำ 915.60 ล้าน ลบ.ม. 
 

√ √ 
    

25 การพัฒนาโครงข่ายน้ำพร้อมระบบส่งน้ำภายในลุ่มน้ำ ไม่ดำเนินการ ไม่ดำเนินการ ไม่ดำเนินการ ดำเนินการ 
 

√ 
     

26 การผันน้ำส่วนเกินข้ามลุ่มน้ำ ไม่ดำเนินการ ไม่ดำเนินการ ไม่ดำเนินการ ดำเนินการ 
 

√ 
     

27 การปรับปรุงแหล่งกักเก็บน้ำเดิมเพ่ือเพ่ิมความจุเก็บกัก ไม่ดำเนินการ ไม่ดำเนินการ ไม่ดำเนินการ ดำเนินการ √ √ 
     

28 การเปลี่ยนน้ำทะเลเป็นน้ำจืด ไม่ดำเนินการ ไม่ดำเนินการ ไม่ดำเนินการ ดำเนินการ √ √ 
     

29 การนำปริมาณน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดกลับมาใช้ประโยชน์ ไม่ดำเนินการ ไม่ดำเนินการ ไม่ดำเนินการ ดำเนินการ 
 

√ 
 

√ 
   

หมายเหตุ: แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 1 = แผนที่ 1 การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค 
      2 = แผนที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต 
      3 = แผนที่ 3 การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย 
      4 = แผนที่ 4 การจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ 
      5 = แผนที่ 5 การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภาพป่าต้นน้ำ/พ้ืนที่เส่ือมโทรมและป้องกันการกัดเซาะและพังทลาย 
      6 = แผนที่ 6 การบริหารจัดการ 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 4 การกำหนดและประเมินทางเลือกของการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 4-61 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

ตารางที่ 4.5-2 การวิเคราะห์และเปรียบเทียบทางเลือกของการพัฒนาพ้ืนลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง (พ้ืนที่ลุ่มน้ำตอนกลาง) 

ลำดับ กิจกรรมของการพัฒนา 

ทางเลือกของการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำตอนกลาง ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร ์

ทางเลือกที่ 1 ทางเลือกที่ 2 ทางเลือกที่ 3 แผนแม่บทการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 

จังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
ทางเลือกที่ไม่ดำเนินงานหรือปล่อยให้เป็นไป

ตามปกติ (Business as Usual/Zero 
Alternative/No Action) 

การพัฒนาน้ำต้นทุนเพ่ืออุปโภค-บริโภค การเกษตรมูลค่าสูงและ
อุตสาหกรรมขนาดเล็ก 

การพัฒนาน้ำต้นทุนเพ่ือรองรับการเติบโตของชุมชนเมืองและ 
เขตเศรษฐกิจ 1 2 3 4 5 6 

1 การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคให้ได้ตาม
เกณฑ์มาตรฐานฯ 

ไม่ดำเนินการ จัดหาแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคที่ได้มาตรฐาน 62.21 ล้าน ลบ.ม. จัดหาแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคที่ได้มาตรฐาน 62.21 ล้าน ลบ.ม. √      นครนายก/ชลบุรี 

2 การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบประปาในชุมชนเมืองและ
เขตเศรษฐกิจ 

ไม่ดำเนินการ เพ่ิมสถานีผลิตน้ำและกำลังการผลิต เพ่ิมสถานีผลิตน้ำและกำลังการผลิต √      นครนายก/ชลบุรี 

3 การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน้ำเดิม เช่น ปรับปรุงลำน้ำ/สิ่งกีดขวางลำน้ำ 
การขุดลอกเพิ่มความจุ การเพิ่มอาคารควบคุม/บังคับน้ำ และการ
ป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง ฯลฯ 

ไม่ดำเนินการ เร่งแก้ไขปัญหาสิ่งกีดขวางทางน้ำเพ่ือเพ่ิมประสิทธภิาพระบายน้ำหน้าฝน เร่งแก้ไขปัญหาสิ่งกีดขวางทางน้ำเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบายน้ำหน้าฝน  √ √    ภาคตะวันออก 2/ชลบุร ี

4 การพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำขนาดกลางและระบบส่งน้ำในพื ้นที่ที่มี
ศักยภาพ 

ไม่ดำเนินการ เพ่ิมแหล่งเก็บกักน้ำ 1,154.53 ล้าน ลบ.ม. เพ่ิมแหล่งเก็บกักน้ำ 1,154.53 ล้าน ลบ.ม.  √ √    ชลบุรี 

5 การพัฒนาโครงข่ายน้ำพร้อมระบบส่งน้ำภายในลุ่มน้ำ ไม่ดำเนินการ ดำเนินการ ดำเนินการ  √      

6 การปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพโครงการและระบบส่งน้ำเดิม ไม่ดำเนินการ ปรับปรุงประตูระบายน้ำ 2.73 ล้าน ลบ.ม. ปรับปรุงประตูระบายน้ำ 2.73 ล้าน ลบ.ม.  √     ภาคตะวันออก 1 

7 การพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่โดยใช้เทคโนโลยีท ี ่ทันสมัย 
(Riverbank Filtration; RBF) 

ไม่ดำเนินการ ดำเนินการ ดำเนินการ √       

8 การสร้างระบบกักเก็บน้ำใต้ดิน (Horizontal Collector Well; HCW) ไม่ดำเนินการ ดำเนินการ ดำเนินการ  √ √     

9 การพัฒนาแหล่งน้ำใต้ดินเพื่อการอุปโภค-บริโภคในชุมชนเมืองและ
การเกษตรมูลค่าสูง 

ไม่ดำเนินการ จัดหาแหล่งน้ำบาดาล 29.17 ล้าน ลบ.ม. จัดหาแหล่งน้ำบาดาล 29.17 ล้าน ลบ.ม.  √      

10 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเพื่อเพิ่มมูลค่าในพื้นที่เกษตรน้ำฝน
และพ้ืนที่ชลประทานเดิม 

ไม่ดำเนินการ ไม้ยืนต้น 1,641,130 ไร ่ ไม่ดำเนินการ  √    √  

  พืชไร ่1,356,909 ไร ่         

   นาข้าว 1,352,288 ไร ่         

   สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 230,008 ไร ่         

   ไม้ผล 222,146 ไร ่         

11 การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้ำเพ่ือเพ่ิมมูลค่าในพ้ืนที่เกษตรน้ำฝนและ
พ้ืนที่ชลประทานเดิม 

ไม่ดำเนินการ สร้างระบบเครือข่ายน้ำสำหรับพ้ืนที่เกษตรน้ำฝน ไม่ดำเนินการ  √    √  

12 การควบคุมการปล่อยน้ำเสียหรือขยะมูลฝอยจากแหล่งชุมชนเมือง  
พ้ืนที่อุตสาหกรรมขนาดเล็กและพ้ืนที่การเกษตรมูลค่าสูง 

ไม่ดำเนินการ ดำเนินการ ดำเนินการ    √   ภาคตะวันออก 1/ภาคตะวันออก 2/
นครนายก 

13 การส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดเล็ก
หรืออุตสาหกรรมชุมชน 

ไม่ดำเนินการ ดำเนินการ ไม่ดำเนินการ      √  

14 การผันน้ำส่วนเกินข้ามลุ่มน้ำ ไม่ดำเนินการ ไม่ดำเนินการ ดำเนินการ  √ √     

15 การปรับปรุงแหล่งกักเก็บน้ำเดิมเพ่ือเพ่ิมความจุเก็บกัก ไม่ดำเนินการ ไม่ดำเนินการ ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำเดิม 6 แห่ง 933.25 ล้าน ลบ.ม. √ √      

16 การพัฒนาระบบสูบน้ำย้อนกลับ ไม่ดำเนินการ ไม่ดำเนินการ พัฒนาระบบสูบน้ำย้อนกลับ 6.00 ล้าน ลบ.ม.  √      

17 การเปลี่ยนน้ำทะเลเป็นน้ำจืด ไม่ดำเนินการ ไม่ดำเนินการ ดำเนินการ √ √      

18 การนำปริมาณน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดกลับมาใช้ประโยชน์ ไม่ดำเนินการ ไม่ดำเนินการ ดำเนินการ  √  √    

19 การขุดลอกสันดอนปากแม่น้ำบางปะกง ไม่ดำเนินการ ไม่ดำเนินการ ขุดลอกปริมาณตะกอนดินสะสม 610,662.15 ลบ.ม./ปี   √ √    

20 การพัฒนาระบบป้องกันน้ำท่วม (พื้นที่ปิดล้อม) ชุมชนเมืองและเขต
เศรษฐกิจ 

ไม่ดำเนินการ ไม่ดำเนินการ ดำเนินการ   √    ภาคกลางปริมณฑล/ภาคกลางตอนบน 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 4 การกำหนดและประเมินทางเลือกของการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 4-62 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

ตารางที่ 4.5-2 (ตอ่) การวิเคราะหแ์ละเปรียบเทียบทางเลือกของการพัฒนาพ้ืนลุ่มน้ำปราจีนบรุี-บางปะกง (พ้ืนที่ลุ่มน้ำตอนกลาง) 

ลำดับ กิจกรรมของการพัฒนา 

ทางเลือกของการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำตอนกลาง ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร ์

ทางเลือกที่ 1 ทางเลือกที่ 2 ทางเลือกที่ 3 แผนแม่บทการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 

จังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
ทางเลือกที่ไม่ดำเนินงานหรือปล่อยให้เป็นไป

ตามปกติ (Business as Usual/Zero 
Alternative/No Action) 

การพัฒนาน้ำต้นทุนเพ่ืออุปโภค-บริโภค การเกษตรมูลค่าสูงและ
อุตสาหกรรมขนาดเล็ก 

การพัฒนาน้ำต้นทุนเพ่ือรองรับการเติบโตของชุมชนเมืองและ 
เขตเศรษฐกิจ 1 2 3 4 5 6 

21 การพัฒนาคลองผันน้ำ/คลองระบายน้ำเลี ่ยงชุมชนเมืองและเขต
เศรษฐกิจ 

ไม่ดำเนินการ ไม่ดำเนินการ ดำเนินการ   √   √  

22 การพัฒนาระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยน้ำท่วมและภัยแล้ง ไม่ดำเนินการ ไม่ดำเนินการ ดำเนินการ   √   √ ภาคตะวันออก 1 

หมายเหตุ: แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 1 = แผนที่ 1 การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค 
      2 = แผนที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต 
      3 = แผนที่ 3 การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย 
      4 = แผนที่ 4 การจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ 
      5 = แผนที่ 5 การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภาพป่าต้นน้ำ/พ้ืนที่เส่ือมโทรมและป้องกันการกัดเซาะและพังทลาย 
      6 = แผนที่ 6 การบริหารจัดการ 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 4 การกำหนดและประเมินทางเลือกของการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 4-63 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

ตารางที่ 4.5-3 การวิเคราะห์และเปรียบเทียบทางเลือกของการพัฒนาพ้ืนลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง (พ้ืนที่ลุ่มน้ำตอนปลาย) 

ลำดับ กิจกรรมของการพัฒนา 

ทางเลือกของการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำตอนปลาย ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร ์

ทางเลือกที่ 1 ทางเลือกที่ 2 ทางเลือกที่ 3 แผนแม่บทการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 

จังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
ทางเลือกที่ไม่ดำเนินงานหรือปล่อยให้เป็นไป

ตามปกติ (Business as Usual/Zero 
Alternative/No Action) 

การพัฒนาน้ำต้นทุนเพ่ืออุปโภค-บริโภค การเกษตรมูลค่าสูงและ
อุตสาหกรรม 

การพัฒนาน้ำต้นทุนเพ่ือรองรับการเติบโตของชุมชนเมืองและ 
เขตเศรษฐกิจ 1 2 3 4 5 6 

1 การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคให้ได้ตาม
เกณฑ์มาตรฐานฯ 

ไม่ดำเนินการ จัดหาแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคที่ได้มาตรฐาน 34.47 ล้าน ลบ.ม. จัดหาแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคที่ได้มาตรฐาน 34.47 ล้าน ลบ.ม. √      นครนายก/ชลบุรี 

2 การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบประปาในชุมชนเมืองและ
เขตเศรษฐกิจ 

ไม่ดำเนินการ เพ่ิมสถานีผลิตน้ำและกำลังการผลิต เพ่ิมสถานีผลิตน้ำและกำลังการผลิต √      นครนายก/ชลบุรี 

3 การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน้ำเดิม เช่น ปรับปรุงลำน้ำ/สิ่งกีดขวางลำน้ำ 
การขุดลอกเพิ่มความจุ การเพิ่มอาคารควบคุม/บังคับน้ำ และการ
ป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง ฯลฯ 

ไม่ดำเนินการ เร่งแก้ไขปัญหาสิ่งกีดขวางทางน้ำเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบายน้ำหน้าฝน เร่งแก้ไขปัญหาสิ่งกีดขวางทางน้ำเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบายน้ำหน้าฝน  √ √    ภาคตะวันออก 2/ชลบุร ี

4 การพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำขนาดกลางและระบบส่งน้ำในพื ้นที่ที่มี
ศักยภาพ 

ไม่ดำเนินการ เพ่ิมแหล่งเก็บกักน้ำ 50.00 ล้าน ลบ.ม. เพ่ิมแหล่งเก็บกักน้ำ 50.00 ล้าน ลบ.ม.  √ √    ชลบุรี 

5 การพัฒนาโครงข่ายน้ำพร้อมระบบส่งน้ำภายในลุ่มน้ำ ไม่ดำเนินการ ดำเนินการ ดำเนินการ  √ √     

6 การปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพโครงการและระบบส่งน้ำเดิม ไม่ดำเนินการ ดำเนินการ ไม่ดำเนินการ  √ √    ภาคตะวันออก 1 

7 การพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่โดยใช้เทคโนโลยีท ี ่ทันสมัย 
(Riverbank Filtration; RBF) 

ไม่ดำเนินการ ดำเนินการ ดำเนินการ √       

8 การสร้างระบบกักเก็บน้ำใต้ดิน (Horizontal Collector Well; HCW) ไม่ดำเนินการ ดำเนินการ ดำเนินการ  √ √     

9 การพัฒนาแหล่งน้ำใต้ดินเพื่อการอุปโภค-บริโภคในชุมชนเมืองและ
การเกษตรมูลค่าสูง 

ไม่ดำเนินการ จัดหาแหล่งน้ำบาดาล 34.60 ล้าน ลบ.ม. จัดหาแหล่งน้ำบาดาล 34.60 ล้าน ลบ.ม. √ √      

10 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเพื่อเพิ่มมูลค่าในพื้นที่เกษตรน้ำฝน
และพ้ืนที่ชลประทานเดิม 

ไม่ดำเนินการ นาข้าว 532,994 ไร ่ ไม่ดำเนินการ  √    √  

  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 506,422 ไร ่         

   ไม้ยืนต้น 113,631 ไร ่         

   พืชไร ่91,663 ไร ่         

   ไม้ผล 50,338 ไร ่         

11 การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้ำเพ่ือเพ่ิมมูลค่าในพ้ืนที่เกษตรน้ำฝนและ
พ้ืนที่ชลประทานเดิม 

ไม่ดำเนินการ สร้างระบบเครือข่ายน้ำสำหรับพ้ืนที่เกษตรน้ำฝน ไม่ดำเนินการ  √    √  

12 การพัฒนาระบบป้องกันน้ำท่วม (พื้นที่ปิดล้อม) พื้นที่อุตสาหกรรม 
ชุมชนเมือง และเขตเศรษฐกิจ 

ไม่ดำเนินการ ดำเนินการ ดำเนินการ   √    ภาคกลางปริมณฑล/ภาคกลางตอนบน 

13 การพัฒนาคลองผันน้ำ/คลองระบายน้ำเลี ่ยงชุมชนเมืองและเขต
เศรษฐกิจ 

ไม่ดำเนินการ ดำเนินการ ดำเนินการ   √   √  

14 การควบคุมการปล่อยน้ำเสียหรือขยะมูลฝอยจากแหล่งชุมชนเมือง  
พ้ืนที่อุตสาหกรรมและพ้ืนที่การเกษตรมูลค่าสูง 

ไม่ดำเนินการ ดำเนินการ ดำเนินการ    √   ภาคตะวันออก 1/ภาคตะวันออก 2/
นครนายก 

15 การส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มอุตสาหกรรม ไม่ดำเนินการ ดำเนินการ ไม่ดำเนินการ      √  

16 การพัฒนาระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยน้ำท่วมและภัยแล้ง ไม่ดำเนินการ ดำเนินการ ดำเนินการ   √   √  

17 การผันน้ำส่วนเกินข้ามลุ่มน้ำ ไม่ดำเนินการ ไม่ดำเนินการ ดำเนินการ  √ √     

18 การปรับปรุงแหล่งกักเก็บน้ำเดิมเพ่ือเพ่ิมความจุเก็บกัก ไม่ดำเนินการ ไม่ดำเนินการ ดำเนินการ √ √      

19 การพัฒนาระบบสูบน้ำย้อนกลับ ไม่ดำเนินการ ไม่ดำเนินการ พัฒนาระบบสูบน้ำย้อนกลับ 2 แห่ง  √      

20 การเปลี่ยนน้ำทะเลเป็นน้ำจืด ไม่ดำเนินการ ไม่ดำเนินการ ดำเนินการ √ √      

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 4 การกำหนดและประเมินทางเลือกของการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 4-64 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

ตารางที่ 4.5-3 (ตอ่) การวิเคราะหแ์ละเปรียบเทียบทางเลือกของการพัฒนาพ้ืนลุ่มน้ำปราจีนบรุี-บางปะกง (พ้ืนที่ลุ่มน้ำตอนปลาย) 

ลำดับ กิจกรรมของการพัฒนา 

ทางเลือกของการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำตอนปลาย ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร ์

ทางเลือกที่ 1 ทางเลือกที่ 2 ทางเลือกที่ 3 แผนแม่บทการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 

จังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
ทางเลือกที่ไม่ดำเนินงานหรือปล่อยให้เป็นไป

ตามปกติ (Business as Usual/Zero 
Alternative/No Action) 

การพัฒนาน้ำต้นทุนเพ่ืออุปโภค-บริโภค การเกษตรมูลค่าสูงและ
อุตสาหกรรม 

การพัฒนาน้ำต้นทุนเพ่ือรองรับการเติบโตของชุมชนเมืองและ 
เขตเศรษฐกิจ 1 2 3 4 5 6 

21 การนำปริมาณน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดกลับมาใช้ประโยชน์ ไม่ดำเนินการ ไม่ดำเนินการ ดำเนินการ  √  √    

22 ขุดลอกสันดอนปากแม่น้ำบางปะกง ไม่ดำเนินการ ไม่ดำเนินการ ขุดลอกปริมาณตะกอนดินสะสม 610,662.15 ลบ.ม./ปี   √ √    

หมายเหตุ: แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 1 = แผนที่ 1 การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค 
      2 = แผนที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต 
      3 = แผนที่ 3 การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย 
      4 = แผนที่ 4 การจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ 
      5 = แผนที่ 5 การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภาพป่าต้นน้ำ/พ้ืนที่เส่ือมโทรมและป้องกันการกัดเซาะและพังทลาย 
      6 = แผนที่ 6 การบริหารจัดการ 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 4 การกำหนดและประเมินทางเลือกในการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 4-65 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

4.5.2 การจัดลำดับความสำคัญของแต่ละทางเลือกของการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 
 
 การประเมินผลเพื่อจัดลำดับความสำคัญของแต่ละทางเลือกของการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงได้
นำเสนอในการประชุมกลุ่มย่อยคร้ังที่ 2 (18-26 พฤศจิกายน 2562) จำนวน 10 เวที จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 342 คน ดัง
ตารางที่ 4.5-4 ได้ข้อสรุปว่าการจัดลำดับความสำคัญของแต่ละทางเลือกโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม
ได้สะท้อนให้เห็นทางเลือกที่มีความเหมาะสมต่อสภาพและบริบทของพื้นที่ลุ่มน้ำทั้ง 3 ส่วนดังน้ี 
 1) พื้นที่ลุ่มน้ำตอนบน 3 เวที มีผู้เข้าร่วมประชุม 96 คน ได้ให้ความสำคัญสูงสุดต่อทางเลือกที่ 2 การ

พัฒนาน้ำต้นทุนเพื่อการอุปโภค-บริโภค การเกษตรพื้นถิ่นและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจำนวน 52 คน คิด
เป็นร้อยละ 54.17 รองลงมาเป็นลำดับสองเป็นทางเลือกที่ 3 การพัฒนาน้ำต้นทุนเพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู
และบริหารจัดการพื้นที่ต้นน้ำจำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 27.08 และลำดับที่ 3 เป็นทางเลือกที่ 4 
การพัฒนาน้ำต้นทุนเต็มศักยภาพของพื้นที่ลุ่มน้ำจำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 18.75 

 2) พื้นที่ตอนกลาง 4 เวที มีผู้เข้าร่วมประชุม 138 คน ได้ให้ความสำคัญสูงสุดต่อทางเลือกที่ 3 การพัฒนา
น้ำต้นทุนเพื่อรองรับการเติบโตของชุมชนเมืองและเขตเศรษฐกิจจำนวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 56.52 
รองลงมาเป็นลำดับสองเป็นทางเลือกที่ 2 การพัฒนาน้ำต้นทุนเพื่อการอุปโภค-บริโภค การเกษตรมูลค่า
สูงและอุตสาหกรรมขนาดเล็กจำนวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 41.30 และลำดับที่ 3 เป็นทางเลือกที่ 1 
ทางเลือกที่ไม่ดำเนินงานหรือปล่อยให้เป็นไปตามปกติ (Business as Usual or Zero Alternative/No 
Action) จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 2.13 

 3) พื้นที่ตอนปลาย 3 เวที มีผู้เข้าร่วมประชุม 108 คน ได้ให้ความสำคัญสูงสุดต่อทางเลือกที่ 3 การพัฒนา
น้ำต้นทุนเพื่อรองรับการเติบโตของชุมชนเมืองและเขตเศรษฐกิจจำนวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 62.04
รองลงมาเป็นลำดับสองเป็นทางเลือกที่ 2 การพัฒนาน้ำต้นทุนเพื่อการอุปโภค-บริโภค การเกษตรมูลค่า-
สูงและอุตสาหกรรมจำนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 37.04 และลำดับที่ 3 เป็นทางเลือกที่ 1 ทางเลือกที่
ไม่ดำเนินงานหรือปล่อยให้เป็นไปตามปกติ (Business as Usual or Zero Alternative/No Action) 
จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.93 

 
 หากพิจารณาภาพรวมของการจัดลำดับความสำคัญของแต่ละทางเลือกของการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบรีุ-
บางปะกงจากกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมดังแสดงในตารางที่ 4.5-5 ได้ข้อสรุปว่า การพัฒนาน้ำต้นทุน
เพื่อรองรับการเติบโตของชุมชนเมืองและเขตเศรษฐกิจเป็นทางเลือกที่มีความสำคัญสูงสุดหรือคิดเป็นร้อยละ 42.40 
รองลงมาเป็นการพัฒนาน้ำต้นทุนเพื่อการอุปโภค-บริโภค การเกษตรมูลค่าสูงและอุตสาหกรรมขนาดเล็กหรือร้อยละ 
16.67 การพัฒนาน้ำต้นทุนเพื่อการอุปโภค-บริโภค การเกษตรพื้นถิ่นและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศหรือร้อยละ 15.20 การ
พัฒนาน้ำต้นทุนเพื่อการอุปโภค-บริโภค การเกษตรมูลค่า-สูงและอุตสาหกรรมหรือร้อยละ 11.70 การพัฒนาน้ำต้นทุนเพื่อ
การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและบริหารจัดการพื้นที่ต้นน้ำหรือคิดเป็นร้อยละ 7.60 และการพัฒนาน้ำต้นทุนเพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู
และบริหารจัดการพื้นที่ต้นน้ำหรือคิดเป็นร้อยละ 5.26 และน้อยสุดเป็นทางเลือกที่ไม่ดำเนินงานหรือปล่อยให้เป็นไป
ตามปกติ (Business as Usual or Zero Alternative/No Action) 
  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 4 การกำหนดและประเมินทางเลือกในการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 4-66 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

 กระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการเสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและร่วมคัดเลือกทางเลือก
จะเป็นตัวชี้วัดรายมิติ (มิติสังคม) ในการประเมินผลเพื่อจัดลำดับความสำคัญของแต่ละทางเลือกในการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำ
ปราจีนบุรี-บางปะกง 

ตารางที่ 4.5-4 การจัดลำดับความสำคัญของแตล่ะทางเลือกโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมจำแนก
รายพ้ืนที่ลุ่มน้ำ 

พื้นที่ลุ่มน้ำ 
ลำดับความสำคัญของแตล่ะทางเลือก 

ทางเลือกที่ 1 ทางเลือกที่ 2 ทางเลือกที่ 3 ทางเลือกที่ 4 
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

1. ลุ่มน้ำตอนบน         
ประชุมกลุ่มย่อยคร้ังที่ 2         
เวทีที่ 3 นาดี -  21  9  3  
เวทีที่ 7 เมืองปราจีนบุรี -  14  10  2  
เวทีที่ 9 เมืองนครนายก -  17  7  13  

ลุ่มน้ำตอนบน - - 52 54.17 26 27.08 18 18.75 
2. ลุ่มน้ำตอนกลาง         

ประชุมกลุ่มย่อยคร้ังที่ 2         
เวทีที่ 1 วังน้ำเย็น 1  14  13    
เวทีที่ 2 สนามชัยเขต -  10  18    
เวทีที่ 5 กบินทร์บุรี 2  18  20    
เวทีที่ 10 องครักษ์ -  15  27    

ลุ่มน้ำตอนกลาง 3 2.17 57 41.30 78 56.52   
3. ลุ่มน้ำตอนปลาย         

ประชุมกลุ่มย่อยคร้ังที่ 2         
เวทีที่ 4 พนัสนิคม 1  10  19    
เวทีที่ 6 บางปะกง -  15  20    
เวทีที่ 8 เมืองฉะเชิงเทรา -  15  28    

ลุ่มน้ำตอนปลาย 1 0.93 40 37.04 67 62.04   
หมายเหตุ: พื้นที่ลุ่มน้ำตอนบน:  ทางเลือกที่ 1 ทางเลือกที่ไม่ดำเนินงานหรือปล่อยให้เป็นไปตามปกติ (Business as Usual or Zero Alternative/No Action) 
    ทางเลือกที่ 2 การพัฒนาน้ำต้นทุนเพื่อการอุปโภค-บริโภค การเกษตรพื้นถ่ินและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
    ทางเลือกที่ 3 การพัฒนาน้ำต้นทุนเพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและบริหารจัดการพื้นที่ต้นน้ำ 
    ทางเลือกที่ 4 การพัฒนาน้ำต้นทุนเต็มศักยภาพของพื้นที่ลุ่มน้ำ 
 พื้นที่ลุ่มน้ำตอนกลาง:  ทางเลือกที่ 1 ทางเลือกที่ไม่ดำเนินงานหรือปล่อยให้เป็นไปตามปกติ (Business as Usual or Zero Alternative/No Action) 
    ทางเลือกที่ 2 การพัฒนาน้ำต้นทุนเพื่อการอุปโภค-บริโภค การเกษตรมูลค่าสูงและอุตสาหกรรมขนาดเล็ก 
    ทางเลือกที่ 3 การพัฒนาน้ำต้นทุนเพื่อรองรับการเติบโตของชุมชนเมืองและเขตเศรษฐกิจ 
 พื้นที่ลุ่มน้ำตอนปลาย:  ทางเลือกที่ 1 ทางเลือกที่ไม่ดำเนินงานหรือปล่อยให้เป็นไปตามปกติ (Business as Usual or Zero Alternative/No Action) 
    ทางเลือกที่ 2 การพัฒนาน้ำต้นทุนเพื่อการอุปโภค-บริโภค การเกษตรมูลค่าสูงและอุตสาหกรรม 
    ทางเลือกที่ 3 การพัฒนาน้ำต้นทุนเพื่อรองรับการเติบโตของชุมชนเมืองและเขตเศรษฐกิจ 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 4 การกำหนดและประเมินทางเลือกในการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 4-67 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

ตารางที่ 4.5-5 การจัดลำดับความสำคัญของแตล่ะทางเลือกโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมใน
ภาพรวมของพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบรุี-บางปะกง 

รายละเอียดทางเลือก 
พื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 

จำนวน1/ ร้อยละ 

1. ทางเลือกที่ไม่ดำเนินงานหรือปล่อยให้เป็นไปตามปกติ (Business as Usual or Zero 
Alternative/No Action) 

4 1.17 

2. ทางเลือกการพัฒนาน้ำต้นทุนเพื่อการอุปโภค-บริโภค การเกษตรพื้นถิ่น และการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

52 15.20 

3. ทางเลือกการพัฒนาน้ำต้นทุนเพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและบริหารจัดการพื้นที่ต้นน้ำ 26 7.60 

4. ทางเลือกการพัฒนาน้ำต้นทุนเต็มศักยภาพของพื้นที่ลุ่มน้ำ 18 5.26 

5. ทางเลือกการพัฒนาน้ำต้นทุนเพื ่อการอุปโภค-บริโภค การเกษตรมูลค่าสูง และ
อุตสาหกรรมขนาดเล็ก 

57 16.67 

6. ทางเลือกการพัฒนาน้ำต้นทุนเพื ่อการอุปโภค-บริโภค การเกษตรมูลค่าสูง และ
อุตสาหกรรม 

40 11.70 

7. ทางเลือกการพัฒนาน้ำต้นทุนเพื่อรองรับการเติบโตของชุมชนเมืองและเขตเศรษฐกิจ2/ 145 42.40 

รวมทั้งหมด 342 100.00 
หมายเหตุ: 1/ สรุปการจัดลำดับความสำคัญของแต่ละทางเลือกโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในภาพรวมของพ้ืนที่ลุ่มน้ำฯ 
  จากตารางที่ 4.5-3 
 2/ รวมจำนวนจากทางเลือกที่ 3 ของพ้ืนที่ตอนกลาง+ทางเลือกที่ 3 ของพ้ืนที่ตอนปลาย 

 
4.5.3 การประเมินทางเลือกการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 
 
4.5.3.1 การประเมินทางเลือกการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงจำแนกรายพ้ืนที่ 
 
 การประเมินทางเลือกการพัฒนาลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงจำแนกรายพื้นที่ตอนบน พื้นที่ตอนกลางและ 
พื้นที่ตอนปลายดังแสดงในตารางที่ 4.5-6 ถึงตารางที่ 4.5-9 สรุปได้ว่า พื้นที่ลุ่มน้ำตอนบนกำหนดการพัฒนาตาม
ทางเลือกที่ 2 (45.44%) การพัฒนาน้ำต้นทุนเพื่อการอุปโภค-บริโภค การเกษตรพื้นถิ่นและการท่องเที่ยวเชงินิเวศ 
เป็นการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำภายใต้แผนการสร้างความม่ันคงในภาคการอุปโภค-บริโภคและภาคเกษตรให้เพียงพอ
กับความต้องการของภาคประชาสังคมและตามรูปแบบระบบการเพาะปลูกพืชปัจจุบันร่วมกับการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศที่มีส่วนสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากร-ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาพสังคม วัฒนธรรม เอกลักษณ์และวถิีชีวิต
ดั้งเดิมในชุมชนท้องถิ่นบนพื้นฐานของความรู้ ความเข้าใจ ส่วนพ้ืนที่ลุ่มน้ำตอนกลาง (40.06%%) และพ้ืนที่ลุ่มน้ำตอน
ปลาย (44.32%) จะกำหนดการพัฒนาตามทางเลือกที่ 3 การพัฒนาน้ำต้นทุนเพื่อรองรับการเติบโตของชมุชนเมือง
และเขตเศรษฐกิจ เป็นการพัฒนาเพื่อรองรับการเติบโตของชุมชนเมืองและเขตเศรษฐกิจเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ภาคประชาสังคมในพื ้นที ่ลุ ่มน้ำให้ดีขึ้นและมีรายได้เพิ ่มสูงกว่าค่าเฉลี่ยในระดับประเทศ พร้อมทั้งการพัฒนาระบบ
เศรษฐกิจของพื้นที่ลุ่มน้ำฯ ให้บรรลุวิสัยทัศน์การพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง “ทรัพยากรน้ำมั่นคง ทุกภาค

ส่วนเข้าถึงการใช้อย่างสมดุล เสริมสร้างรายได้และรักษาระบบนิเวศอย่างย่ังยืน” และวิสัยทัศน์ตามยุทธศาสตร์ชาต ิ20 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 4 การกำหนดและประเมินทางเลือกในการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 4-68 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

ปี (พ.ศ. 2561-2580) “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) และยังสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา

ที่ยั่งยืน (SDGs) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
 
 ส่วนการกำหนดกิจกรรมต่างๆ ที่จำเป็นต้องดำเนินการในพ้ืนที่ลุ่มน้ำลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงดังสรุปได้ว่า 
พ้ืนที่ตอนบนตามทางเลือกที ่2 และพ้ืนที่ลุ่มน้ำตอนกลางและพ้ืนทีลุ่่มน้ำตอนปลายตามทางเลือกที ่3 ดังรูปที่ 4.5-1 ถึง
รูปที่ 4.5-3 ได้คำนึงถึงสถานการณ์ภาพรวม ศักยภาพ ข้อจำกัดและตัวชี้วัดรายมิติพร้อมทั้งกระบวนการรับฟังความคิดเหน็
จากภาคประชาสังคมในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงเพื่อให้การขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) บรรลุผลสัมฤทธิ์และตอบสนองต่อความต้องการของภาคประชาสงัคม
และอยู่ภายใต้การจัดสรรการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรด้านต่างๆ ที่มีอย่างจำกัด 

ตารางที่ 4.5-6 การประเมินทางเลือกการพัฒนาลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงจำแนกรายพ้ืนที่ตอนบน พ้ืนทีต่อนกลาง
และพ้ืนที่ตอนปลาย 

การประเมินทางเลือก 
ทางเลือกการพัฒนาลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 

ทางเลือกที่ 1 ทางเลือกที่ 2 ทางเลือกที่ 3 ทางเลือกที่ 4 
พ้ืนที่ลุ่มน้ำตอนบน     

ผลการจัดลำดับความสำคัญของแต่ละทางเลือก* - 54.17% 27.08% 18.75% 
รวมคะแนนมิติเศรษฐกิจ 1 16 12 18 
รวมคะแนนมิติสังคม 4 14 13 14 
รวมคะแนนมิติสิ่งแวดล้อม 3 7 9 1 
รวมคะแนน 3 มิติ (เศรษฐกิจ+สังคม+สิ่งแวดล้อม) 8 37 34 33 

รวมคะแนนทางเลือก (ถ่วงน้ำหนักแล้ว) -1.60 40.89 37.30 36.21 
คะแนนทางเลือก (%) -1.78% 45.44% 41.44% 40.24% 

พ้ืนที่ลุ่มน้ำตอนกลาง     
ผลการจัดลำดับความสำคัญของแต่ละทางเลือก* 0.93% 37.04% 62.04% 

 

รวมคะแนนมิติเศรษฐกิจ 2 15 17 
รวมคะแนนมิติสังคม 2 12 11 
รวมคะแนนมิติสิ่งแวดล้อม - 4 4 
รวมคะแนน 3 มิติ (เศรษฐกิจ+สังคม+สิ่งแวดล้อม) 4 31 32 

รวมคะแนนทางเลือก (ถ่วงน้ำหนักแล้ว) 4.26 34.29 36.05 
คะแนนทางเลือก (%) 4.73% 38.10% 40.06% 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 4 การกำหนดและประเมินทางเลือกในการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 4-69 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

ตารางที่ 4.5-6 การประเมินทางเลือกการพัฒนาลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงจำแนกรายพ้ืนที่ตอนบน พ้ืนทีต่อนกลาง
และพ้ืนที่ตอนปลาย 

การประเมินทางเลือก 
ทางเลือกการพัฒนาลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 

ทางเลือกที่ 1 ทางเลือกที่ 2 ทางเลือกที่ 3 ทางเลือกที่ 4 
พ้ืนที่ลุ่มน้ำตอนปลาย     

ผลการจัดลำดับความสำคัญของแต่ละทางเลือก* 2.17% 41.30% 56.52% 

 

รวมคะแนนมิติเศรษฐกิจ 2 10 14 
รวมคะแนนมิติสังคม 3 12 13 
รวมคะแนนมิติสิ่งแวดล้อม - 9 9 
รวมคะแนน 3 มิติ (เศรษฐกิจ+สังคม+สิ่งแวดล้อม) 5 31 36 

รวมคะแนนทางเลือก (ถ่วงน้ำหนักแล้ว) 5.09 34.87 39.89 
คะแนนทางเลือก (%) 5.66% 37.64% 44.32% 

หมายเหตุ: * ผลการจัดลำดับความสำคัญของแต่ละทางเลือกได้จากการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 (18-22 และ 25-26 พฤศจิกายน 2562) 
 พ้ืนที่ลุ่มน้ำตอนบน 
 ทางเลือกที่ 1 ทางเลือกที่ไม่ดำเนินงานหรือปล่อยให้เป็นไปตามปกติ (Business as Usual or Zero Alternative/No Action) 
 ทางเลือกที่ 2 การพัฒนาน้ำต้นทุนเพื่อการอุปโภค-บริโภค การเกษตรพื้นถิ่นและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
 ทางเลือกที่ 3 การพัฒนาน้ำต้นทุนเพ่ือการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและบริหารจัดการพ้ืนที่ต้นน้ำ 
 ทางเลือกที่ 4 การพัฒนาน้ำต้นทุนเต็มศักยภาพของพ้ืนที่ลุ่มน้ำ 
 พ้ืนที่ลุ่มน้ำตอนกลาง 
 ทางเลือกที่ 1 ทางเลือกที่ไม่ดำเนินงานหรือปล่อยให้เป็นไปตามปกติ (Business as Usual or Zero Alternative/No Action) 
 ทางเลือกที่ 2 การพัฒนาน้ำต้นทุนเพ่ือการอุปโภค-บริโภค การเกษตรมูลค่าสูงและอุตสาหกรรมขนาดเล็ก 
 ทางเลือกที่ 3 การพัฒนาน้ำต้นทุนเพื่อรองรับการเติบโตของชุมชนเมืองและเขตเศรษฐกิจ 
 พ้ืนที่ลุ่มน้ำตอนปลาย 
 ทางเลือกที่ 1 ทางเลือกที่ไม่ดำเนินงานหรือปล่อยให้เป็นไปตามปกติ (Business as Usual or Zero Alternative/No Action) 
 ทางเลือกที่ 2 การพัฒนาน้ำต้นทุนเพ่ือการอุปโภค-บริโภค การเกษตรมูลค่าสูงและอุตสาหกรรม 
 ทางเลือกที่ 3 การพัฒนาน้ำต้นทุนเพื่อรองรับการเติบโตของชุมชนเมืองและเขตเศรษฐกิจ 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 4 การกำหนดและประเมินทางเลือกของการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 4-70 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

ตารางที่ 4.5-7 การประเมินผลการจดัลำดับความสำคัญของแต่ละทางเลือกในการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง (พ้ืนที่ลุ่มน้ำตอนบน) 

 
  

ค ะแนน ค ะแนน ค ะแนน ค ะแนน ค ะแนน

มิติเศ รษฐกิจ

1 1. ปริมาณน ้าต้นทนุที่เปล่ียนแปลงไป เกษตร อุปโภค อุตสาหกรรม รักษาระบบนิเวศ รวม เกษตร อุปโภค อุตสาหกรรม รักษาระบบนิเวศ รวม เกษตร อุปโภค อุตสาหกรรม รักษาระบบนิเวศ รวม เกษตร อุปโภค อุตสาหกรรม รักษาระบบนิเวศ รวม เกษตร อุปโภค อุตสาหกรรม รักษาระบบนิเวศ รวม

1,771.13         41.18              111.90          563.54            2,487.75       2,364.95         80.31              521.91            563.54            3,530.70 2,364.95         80.31              521.91            563.54            3,530.70          2,364.95         121.50            521.91            563.54            3,530.70           2,364.95         121.50            521.91            563.54            3,530.70            

2. ปริมาณน ้าทา่ตามธรรมชาติ 3,301.30  ล้าน ลบ.ม. 2. ปริมาณน ้าทา่ตามธรรมชาติ 3,301.30  ล้าน ลบ.ม. 2. ปริมาณน ้าทา่ตามธรรมชาติ 3,301.30   ล้าน ลบ.ม. 2. ปริมาณน ้าทา่ตามธรรมชาติ     3,301.30      ล้าน ลบ.ม. 2. ปริมาณน ้าทา่ตามธรรมชาติ     3,301.30      ล้าน ลบ.ม.

3. ความจุเก็บกักที่มีในปัจจุบัน  1,225.38   ล้าน ลบ.ม. 3. ความจุเก็บกักที่มีในปัจจุบัน  1,225.38   ล้าน ลบ.ม. 3. ความจุเก็บกักที่มีในปัจจุบัน  1,225.38   ล้าน ลบ.ม. 3. ความจุเก็บกักที่มีในปัจจุบัน  1,225.38   ล้าน ลบ.ม. 3. ความจุเก็บกักที่มีในปัจจุบัน  1,225.38   ล้าน ลบ.ม.

    มีพื นที่ใชน้ ้าได้  734,059   ไร่     มีพื นที่ใชน้ ้าได้  734,059   ไร่     มีพื นที่ใชน้ ้าได้  1,425,374   ไร่     มีพื นที่ใชน้ ้าได้  734,059   ไร่     มีพื นที่ใชน้ ้าได้  1,491,444   ไร่

5. แหล่งน ้าขนาดกลาง-ขนาดใหญ่ที่พัฒนาเพ่ิม 0 ล้าน ลบ.ม. 5. แหล่งน ้าขนาดกลาง-ขนาดใหญ่ที่พัฒนาเพ่ิม 0 ล้าน ลบ.ม. 5. ศักยภาพแหล่งน ้าขนาดกลาง-ขนาดใหญ่ที่พัฒนาเพ่ิม 551.6 ล้าน ลบ.ม. 5. ศักยภาพแหล่งน ้าขนาดกลาง-ขนาดใหญ่ที่พัฒนาเพ่ิม 0 ล้าน ลบ.ม. 5. ศักยภาพแหล่งน ้าขนาดกลาง-ขนาดใหญ่ที่พัฒนาเพ่ิม 915.60 ล้าน ลบ.ม.

6. แหล่งน ้าขนาดเล็กที่พัฒนา  2,135 แห่ง ความจุเก็บกัก 8.50 ล้าน ลบ.ม. 6. แหล่งน ้าขนาดเล็กที่พัฒนา  2,135 แห่ง ความจุเก็บกัก 8.50 ล้าน ลบ.ม. 6. แหล่งน ้าขนาดเล็กที่พัฒนา  2,135 แห่ง ความจุเก็บกัก 8.50 ล้าน ลบ.ม. 6. แหล่งน ้าขนาดเล็กที่พัฒนา  2,135 แห่ง ความจุเก็บกัก 8.50 ล้าน ลบ.ม. 6. แหล่งน ้าขนาดเล็กที่พัฒนา  2,135 แห่ง ความจุเก็บกัก 8.50 ล้าน ลบ.ม.

7. ศักยภาพแหล่งน ้าขนาดเล็กที่ต้องพัฒนาเพ่ิม 0 ล้าน ลบ.ม. 7. ศักยภาพแหล่งน ้าขนาดเล็กที่ต้องพัฒนาเพ่ิม 0 ล้าน ลบ.ม. 7. ศักยภาพแหล่งน ้าขนาดเล็กที่ต้องพัฒนาเพ่ิม 12.73 ล้าน ลบ.ม. 7. ศักยภาพแหล่งน ้าขนาดเล็กที่ต้องพัฒนาเพ่ิม 53.92 ล้าน ลบ.ม. 7. ศักยภาพแหล่งน ้าขนาดเล็กที่ต้องพัฒนาเพ่ิม 53.92 ล้าน ลบ.ม.

    (สระในไร่นา 0  แห่ง, แหล่งน ้าขนาดเล็ก 0 ล้าน ลบ.ม., พัฒนาน ้าบาดาล  0 ล้าน ลบ.ม.)     (สระในไร่นา 0  แห่ง, แหล่งน ้าขนาดเล็ก 0 ล้าน ลบ.ม., พัฒนาน ้าบาดาล  0 ล้าน ลบ.ม.)     (สระในไร่นา 0  แห่ง, แหล่งน ้าขนาดเล็ก 0 ล้าน ลบ.ม., พัฒนาน ้าบาดาล 12.73 ล้าน ลบ.ม.) (สระในไร่นา 0  แห่ง, แหล่งน ้าขนาดเล็ก 41.19 ล้าน ลบ.ม., พัฒนาน ้าบาดาล 12.73 ล้าน ลบ.ม.) (สระในไร่นา 0  แห่ง, แหล่งน ้าขนาดเล็ก 41.19 ล้าน ลบ.ม., พัฒนาน ้าบาดาล 12.73 ล้าน ลบ.ม.)

รวมแหล่งเก็บกักน ้าเปล่ียนแปลง เพ่ิมขึ น/ลดลง  0 ล้าน ลบ.ม. -      รวมแหล่งเก็บกักน ้าเปล่ียนแปลง เพ่ิมขึ น/ลดลง 0 ล้าน ลบ.ม. -      รวมแหล่งเก็บกักน ้าเปล่ียนแปลง เพ่ิมขึ น  551.6+12.73 = 564.33 ล้าน ลบ.ม. 3.00       รวมแหล่งเก็บกักน ้าเปล่ียนแปลง เพ่ิมขึ น 41.19+12.73  = 53.92 ล้าน ลบ.ม. 1.00       รวมแหล่งเก็บกักน ้าเปล่ียนแปลง เพ่ิมขึ น 53.92+915.60 = 969.52  ล้าน ลบ.ม. 3.00       

2. พื นที่รับประโยชน์

(กก./ไร่) รวม (ตัน) (กก./ไร่) รวม (ตัน) (กก./ไร่) รวม (ตัน) (กก./ไร่) รวม (ตัน) (กก./ไร่) รวม (ตัน)

ข้าวนาปี 625.00            476,414.78    ข้าวนาปี 625.00            476,414.78    ข้าวนาปี 745.00            567,886.41      ข้าวนาปี 715.00            545,018.50        ข้าวนาปี 735.00            560,263.78        

ข้าวนาปรัง 630.00            171,291.49    ข้าวนาปรัง 630.00            171,291.49    ข้าวนาปรัง 755.00            205,277.89      ข้าวนาปรัง 720.00            195,761.70        ข้าวนาปรัง 740.00            201,199.52        

ข้าวโพดเลี ยงสัตว์ 735.00            37,547.26      ข้าวโพดเลี ยงสัตว์ 735.00            37,547.26     ข้าวโพดเลี ยงสัตว์ 880.00            44,954.55        ข้าวโพดเลี ยงสัตว์ 840.00            42,911.16          ข้าวโพดเลี ยงสัตว์ 865.00            44,188.28          

มันส้าปะหลัง 3,370.00         664,904.94    มันส้าปะหลัง 3,370.00         664,904.94    มันส้าปะหลัง 4,045.00         798,083.23      มันส้าปะหลัง 3,875.00         764,542.03        มันส้าปะหลัง 3,975.00         784,272.15        

สับปะรด 5,185.00         12,404.99      สับปะรด 5,185.00         12,404.99     สับปะรด 6,225.00         14,893.16        สับปะรด 5,965.00         14,271.12          สับปะรด 6,120.00         14,641.95          

กล้วยไม้ 1,970.00         296.76          กล้วยไม้ 1,970.00         296.76          กล้วยไม้ 2,360.00         355.51            กล้วยไม้ 2,260.00         340.45              กล้วยไม้ 2,320.00         349.48              

เงาะ 1,550.00         4,975.45       เงาะ 1,550.00         4,975.45       เงาะ 1,860.00         5,970.54          เงาะ 1,780.00         5,713.75           เงาะ 1,830.00         5,874.24            

ทเุรียน 1,535.00         16,848.91      ทเุรียน 1,535.00         16,848.91     ทเุรียน 1,840.00         20,196.74        ทเุรียน 1,765.00         19,373.50          ทเุรียน 1,810.00         19,867.44          

ปาล์มน ้ามัน 2,035.00         57,369.25      ปาล์มน ้ามัน 2,035.00         57,369.25     ปาล์มน ้ามัน 2,440.00         68,786.72        ปาล์มน ้ามัน 2,340.00         65,967.59          ปาล์มน ้ามัน 2,400.00         67,659.07          

มะนาว 640.00            947.97          มะนาว 640.00            947.97          มะนาว 765.00            1,133.12          มะนาว 735.00            1,088.68           มะนาว 755.00            1,118.31            

มังคุด 215.00            1,787.16       มังคุด 215.00            1,787.16       มังคุด 256.00            2,127.97          มังคุด 245.00            2,036.54           มังคุด 250.00            2,078.10            

ยางพารา 160.00            14,075.40      ยางพารา 160.00            14,075.40     ยางพารา 193.00            16,978.46        ยางพารา 185.00            16,274.69          ยางพารา 190.00            16,714.54          

ลองกอง 358.00            710.11          ลองกอง 358.00            710.11          ลองกอง 430.00            852.92            ลองกอง 410.00            813.25              ลองกอง 420.00            833.09              

ล้าไย 1,398.00         33,391.83      ล้าไย 1,398.00         33,391.83     ล้าไย 1,680.00         40,127.52        ล้าไย 1,610.00         38,455.54          ล้าไย 1,650.00         39,410.95          

รวม 1,492,966.29 -      รวม 1,492,966.29 -      รวม 1,787,624.74    3.00       รวม 1,712,568.48     2.00       รวม 1,758,470.90      3.00       

2 1. GPP ต่อหัวที่เพ่ิมขึ น รายได้ที่เพ่ิมขึ น : ประชากร 752,316 คน รายได้ที่เพ่ิมขึ น : ประชากร 942,813 คน รายได้ที่เพ่ิมขึ น : ประชากร 942,813 คน รายได้ที่เพ่ิมขึ น : ประชากร 942,813 คน รายได้ที่เพ่ิมขึ น : ประชากร 942,813 คน

เกษตร อุตสาหกรรม ทอ่งเที่ยว รวม (ล้านบาท) ต่อหัว (บาท) เกษตร อุตสาหกรรม ทอ่งเที่ยว รวม (ล้านบาท) ต่อหัว (บาท) เกษตร อุตสาหกรรม ทอ่งเที่ยว รวม (ล้านบาท) ต่อหัว (บาท) เกษตร อุตสาหกรรม ทอ่งเที่ยว รวม (ล้านบาท) ต่อหัว (บาท) เกษตร อุตสาหกรรม ทอ่งเที่ยว รวม (ล้านบาท) ต่อหัว (บาท)

15,066            156,414          7,627            179,108          238,075        -      16,573            172,055          8,390              197,018          208,969        (2)        22,600            234,621          11,441            268,661          284,957           3           21,093            218,980          10,678            250,751          265,960            2           24,106            250,262          12,203            286,572          303,954            3           

2. GPP สูญเสียจากการเกิดภัยพิบัติจากน ้า ความเสียหายภัยแล้งต่อทรัพย์สิน 36,498            ครัวเรือน -      ความเสียหายภัยแล้งต่อทรัพย์สิน 36,498            ครัวเรือน -      ความเสียหายภัยแล้งต่อทรัพย์สิน 18,249            ครัวเรือน 2.00       ความเสียหายภัยแล้งต่อทรัพย์สิน 21,899            ครัวเรือน 2.00       ความเสียหายภัยแล้งต่อทรัพย์สิน 14,599            ครัวเรือน 3.00       

ความเสียหายอุทกภัยต่อทรัพย์สิน 10,867            ครัวเรือน -      ความเสียหายอุทกภัยต่อทรัพย์สิน 10,867            ครัวเรือน -      ความเสียหายอุทกภัยต่อทรัพย์สิน 5,434              ครัวเรือน 2.00       ความเสียหายอุทกภัยต่อทรัพย์สิน 7,607              ครัวเรือน 2.00       ความเสียหายอุทกภัยต่อทรัพย์สิน 4,347              ครัวเรือน 3.00       

3 1. จ้านวน SME ในระดับทอ้งถ่ิน จ้านวนกลุ่มอาชพี/SME ปัจจุบัน 657                ราย -      จ้านวนกลุ่มอาชพี/SME เพ่ิมขึ น 66                  ราย 1.00     จ้านวนกลุ่มอาชพี/SME เพ่ิมขึ น 118                ราย 2.00       จ้านวนกลุ่มอาชพี/SME เพ่ิมขึ น 99                  ราย 2.00       จ้านวนกลุ่มอาชพี/SME เพ่ิมขึ น 131                ราย 2.00       

4 1. การใชวั้ตถุดิบและแรงงานทอ้งถ่ิน การใชวั้ตถุดิบในทอ้งถ่ินปัจจุบัน  ร้อยละ 100 -      การใชวั้ตถุดิบในทอ้งถ่ิน ร้อยละ 100 -      การใชวั้ตถุดิบในทอ้งถ่ิน ร้อยละ 100 -        การใชวั้ตถุดิบในทอ้งถ่ิน ร้อยละ 100 -        การใชวั้ตถุดิบในทอ้งถ่ิน ร้อยละ 100 -        

การใชแ้รงงานในทอ้งถ่ินปัจจุบัน 26,280            คน -      การใชแ้รงงานในทอ้งถ่ินเพ่ิมขึ น 2,628              คน 1.00     การใชแ้รงงานในทอ้งถ่ินเพ่ิมขึ น 4,730              คน 2.00       การใชแ้รงงานในทอ้งถ่ินเพ่ิมขึ น 3,942              คน 2.00       การใชแ้รงงานในทอ้งถ่ินเพ่ิมขึ น 5,256              คน 2.00       

5 1. สัดส่วนพื นที่ภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม/ธุรกิจการค้า สัดส่วนพื นที่ภาคการเกษตร : ภาคอุตสาหกรรม/ธุรกิจการค้า ในปัจจุบัน สัดส่วนพื นที่ภาคการเกษตร : ภาคอุตสาหกรรม/ธุรกิจการค้า ในอนาคต สัดส่วนพื นที่ภาคการเกษตร : ภาคอุตสาหกรรม/ธุรกิจการค้า ในอนาคต สัดส่วนพื นที่ภาคการเกษตร : ภาคอุตสาหกรรม/ธุรกิจการค้า ในอนาคต สัดส่วนพื นที่ภาคการเกษตร : ภาคอุตสาหกรรม/ธุรกิจการค้า ในอนาคต

ร้อยละ 86.00              :       ร้อยละ 14.00              -      ร้อยละ 85.00              :       ร้อยละ 15.00              (1.00)    ร้อยละ 85.00              :       ร้อยละ 15.00              (1.00)      ร้อยละ 85.00              :       ร้อยละ 15.00              (1.00)      ร้อยละ 82.00              :       ร้อยละ 18.00              (1.00)      

-      (1.00)    16.00     12.00     18.00     

มิติ สังค ม

6 1. สัดส่วนประชากรที่เข้าถึงน ้า -      -      2.00       2.00       2.00       

2. จ้านวนหมู่บ้าน/ชมุชนที่ได้รับผลประโยชน์ -      -      2.00       2.00       2.00       

7 1. พื นที่ที่ได้รับผลกระทบด้านอุทกภัย พื นที่ที่ได้รับผลกระทบด้านอุทกภัย พื นที่ที่ได้รับผลกระทบด้านอุทกภัย พื นที่ที่ได้รับผลกระทบด้านอุทกภัย พื นที่ที่ได้รับผลกระทบด้านอุทกภัย พื นที่ที่ได้รับผลกระทบด้านอุทกภัย 

จ้านวน 1,141,571.46   ไร่ ลดลงร้อยละ 0 -      จ้านวน 1,141,571.46   ไร่ 1.00     จ้านวน 570,785.73      ไร่ ลดลงร้อยละ 50 2.00       จ้านวน 684,942.88      ไร่ ลดลงร้อยละ 40 2.00       จ้านวน 456,628.58      ไร่ ลดลงร้อยละ 60 3.00       

2. พื นที่ที่ได้รับผลกระทบด้านภัยแล้ง พื นที่ที่ได้รับผลกระทบด้านภัยแล้ง พื นที่ที่ได้รับผลกระทบด้านภัยแล้ง พื นที่ที่ได้รับผลกระทบด้านภัยแล้ง พื นที่ที่ได้รับผลกระทบด้านภัยแล้ง พื นที่ที่ได้รับผลกระทบด้านภัยแล้ง

จ้านวน 448,905.46      ไร่ ลดลงร้อยละ 0 -      จ้านวน 448,905.46      ไร่ 1.00     จ้านวน 224,452.73      ไร่ ลดลงร้อยละ 50 2.00       จ้านวน 269,343.28      ไร่ ลดลงร้อยละ 40 2.00       จ้านวน 179,562.18      ไร่ ลดลงร้อยละ 60 3.00       

8 1. จ้านวนประชากรที่ต้องอพยพหากมีการพัฒนา จ้านวนประชากรที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการต่างๆ 0 คน -      จ้านวนประชากรที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการต่างๆ 0 คน -      จ้านวนประชากรที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการต่างๆ 7,523 คน (1.00)      จ้านวนประชากรที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการต่างๆ 0 คน -        จ้านวนประชากรที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการต่างๆ 15,046 คน (2.00)      

9 1. จ้านวนผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติด้านน ้า จ้านวนประชากรที่ได้รับภัยพิบัติน ้าแล้งลดลงร้อยละ 0 -      จ้านวนประชากรที่ได้รับภัยพิบัติน ้าแล้งลดลงร้อยละ 0 -      จ้านวนประชากรที่ได้รับภัยพิบัติน ้าแล้งลดลงร้อยละ 50 3.00       จ้านวนประชากรที่ได้รับภัยพิบัติน ้าแล้งลดลงร้อยละ 20 1.00       จ้านวนประชากรที่ได้รับภัยพิบัติน ้าแล้งลดลงร้อยละ 70 3.00       

จ้านวนประชากรที่ได้รับภัยพิบัติน ้าทว่มลดลงร้อยละ 0 -      จ้านวนประชากรที่ได้รับภัยพิบัติน ้าทว่มลดลงร้อยละ 0 -      จ้านวนประชากรที่ได้รับภัยพิบัติน ้าทว่มลดลงร้อยละ  20 1.00       จ้านวนประชากรที่ได้รับภัยพิบัติน ้าทว่มลดลงร้อยละ 10 1.00       จ้านวนประชากรที่ได้รับภัยพิบัติน ้าทว่มลดลงร้อยละ 30 2.00       

10 1. การมีส่วนร่วมในการน้าเสนอทางเลือก ชมุชนที่เข้าร่วมกิจกรรมต่อจ้านวนชมุชนในพื นที่ ร้อยละ 0 -      ชมุชนที่เข้าร่วมกิจกรรมต่อจ้านวนชมุชนในพื นที่ ร้อยละ 75 2.00     ชมุชนที่เข้าร่วมกิจกรรมต่อจ้านวนชมุชนในพื นที่ ร้อยละ 75 2.00       ชมุชนที่เข้าร่วมกิจกรรมต่อจ้านวนชมุชนในพื นที่ ร้อยละ 75 2.00       ชมุชนที่เข้าร่วมกิจกรรมต่อจ้านวนชมุชนในพื นที่ ร้อยละ 75 2.00       

จ้านวนผู้เข้าร่วมประชมุที่เห็นด้วยกับทางเลือก ร้อยละ 0 -      จ้านวนผู้เข้าร่วมประชมุที่เห็นด้วยกับทางเลือก ร้อยละ 0 -      จ้านวนผู้เข้าร่วมประชมุที่เห็นด้วยกับทางเลือก ร้อยละ 54.17 2.00       จ้านวนผู้เข้าร่วมประชมุที่เห็นด้วยกับทางเลือก ร้อยละ 27.08 1.00       จ้านวนผู้เข้าร่วมประชมุที่เห็นด้วยกับทางเลือก ร้อยละ 18.75 1.00       

11  1. จ้านวนมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติที่ได้รับผลกระทบ จ้านวนมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติที่ได้รับผลกระทบ 0 แห่ง -      จ้านวนมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติที่ได้รับผลกระทบ 0 แห่ง -      จ้านวนมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติที่ได้รับผลกระทบ 1 แห่ง (1.00)      จ้านวนมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติที่ได้รับผลกระทบ 0 แห่ง -        จ้านวนมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติที่ได้รับผลกระทบ 3 แห่ง (2.00)      

-      4.00     14.00     13.00     14.00     รวมค ะแนนมิติทางสังค ม

ชมุชนที่มีน ้าเพ่ือใชอุ้ปโภค-บริโภค 326,145 ครัวเรือน ชมุชนที่มีน ้าเพ่ือใชอุ้ปโภค-บริโภค 326,145 ครัวเรือน ชมุชนที่มีน ้าเพ่ือใชอุ้ปโภค-บริโภค 489,217 ครัวเรือน ชมุชนที่มีน ้าเพ่ือใชอุ้ปโภค-บริโภค 423,988 ครัวเรือน ชมุชนที่มีน ้าเพ่ือใชอุ้ปโภค-บริโภค 489,217 ครัวเรือน

ชมุชนที่เข้าถึงน ้าประปา จ้านวน 173,685 ครัวเรือน ชมุชนที่เข้าถึงน ้าประปา จ้านวน 173,685 ครัวเรือน ชมุชนที่เข้าถึงน ้าประปา จ้านวน 260,528 ครัวเรือน ชมุชนที่เข้าถึงน ้าประปา จ้านวน 225,791 ครัวเรือน ชมุชนที่เข้าถึงน ้าประปา จ้านวน 260,528 ครัวเรือน

รวมค ะแนนมิติเศ รษฐกิจ

23,885.43                              23,885.43                                23,885.43                                23,885.43                                23,885.43                                

1,451,095.46                          1,451,095.46                           1,451,095.46                           1,451,095.46                           1,451,095.46                           

87,971.28                              87,971.28                                87,971.28                                87,971.28                                87,971.28                                

1,983.54                                1,983.54                                 1,983.54                                 1,983.54                                 1,983.54                                 

1,481.20                                1,481.20                                 1,481.20                                 1,481.20                                 1,481.20                                 

8,312.39                                8,312.39                                 8,312.39                                 8,312.39                                 8,312.39                                 

10,976.49                              10,976.49                                10,976.49                                10,976.49                                10,976.49                                

28,191.28                              28,191.28                                28,191.28                                28,191.28                                28,191.28                                

150.64                                  150.64                                    150.64                                    150.64                                    150.64                                    

3,209.97                                3,209.97                                 3,209.97                                 3,209.97                                 3,209.97                                 

197,301.17                            197,301.17                              197,301.17                              197,301.17                              197,301.17                              

2,392.48                                2,392.48                                 2,392.48                                 2,392.48                                 2,392.48                                 

271,891.25                            271,891.25                              271,891.25                              271,891.25                              271,891.25                              

51,084.71                              51,084.71                                51,084.71                                51,084.71                                51,084.71                                

762,263.64                            762,263.64                              762,263.64                              762,263.64                              762,263.64                              

พื นที,่ ไร่
ผลผลิต

พืช พื นที,่ ไร่
ผลผลิต

พืช

 4. แหล่งน ้าขนาดใหญ่-กลางที่พัฒนาเพ่ิมได้ 13  แห่ง  4. แหล่งน ้าขนาดใหญ่-กลางที่พัฒนาเพ่ิมได้ 0  แห่ง  4. แหล่งน ้าขนาดใหญ่-กลางที่พัฒนาเพ่ิมได้ 15  แห่ง

พืช พื นที,่ ไร่
ผลผลิต

พืช

 4. แหล่งน ้าขนาดใหญ่-กลางที่พัฒนาไว้แล้ว 27  แห่ง 4. แหล่งน ้าขนาดใหญ่-กลางที่พัฒนาไว้แล้ว 27  แห่ง

พื นที,่ ไร่
ผลผลิต

พืช พื นที,่ ไร่
ผลผลิต

ตัวช้ี วัดรายมิติ

1. ความต้องการ ล้าน ลบ.ม./ปี 1. ความต้องการ ล้าน ลบ.ม./ปี

ทางเลือกท่ี 3 (พ.ศ . 2580) ทางเลือกท่ี 4 (พ.ศ . 2580)

รายละเอียดการ พิจารณา รายละเอียดการ พิจารณา รายละเอียดการ พิจารณา รายละเอียดการ พิจารณา รายละเอียดการ พิจารณา

การ พัฒนาน้้าต้นทุนเพ่ืออนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและบริหารจัดการ พ้ืนท่ีต้นน้้า การ พัฒนาน้้าต้นทุนเต็มศั กยภาพข องพ้ืนท่ีลุ่มน้้า

ทางเลือกท่ี 1 (พ.ศ . 2580) ทางเลือกท่ี 2 (พ.ศ . 2580)

สภาพปัจจุบัน (พ.ศ . 2560)  ทางเลือกท่ีไม่ด้าเนินงานหรือปล่อยให้เป็นไปตามปกติ

(Business as Usual or Zero Alternative/No Action)
 การ พัฒนาน้้าต้นทุนเพ่ือการ อุปโภค -บริ โภค  การ เกษตร พ้ืนถ่ินและการ ท่องเท่ียวเชิ งนิเวศ

1. ความต้องการ ล้าน ลบ.ม./ปี 1. ความต้องการ ล้าน ลบ.ม./ปี 1. ความต้องการ ล้าน ลบ.ม./ปี



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 4 การกำหนดและประเมินทางเลือกของการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 4-71 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

ตารางที่ 4.5-7 (ตอ่) การประเมินผลการจัดลำดับความสำคัญของแต่ละทางเลือกในการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง (พ้ืนที่ลุ่มน้ำตอนบน) 

 
หมายเหตุ: วิธีการประเมินตัวช้ีวัดรายมิติ 

รายละเอียดตัวช้ีวดัรายมิต ิ
ทิศทาง/ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 

รายละเอียดตัวช้ีวดัรายมิต ิ
ทิศทาง/ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 

ไม่มีผลกระทบ (0) น้อย (+1) ปานกลาง (+2) มาก (+3) ไม่มีผลกระทบ (0) น้อย (+1) ปานกลาง (+2) มาก (+3) 

มิติเศรษฐกิจ (ระดับคะแนน 9 ตัวชี้วัด x 3 (ระดับความรุนแรงของผลกระทบสูงสุด)) = 27 คะแนน     มิติส่ิงแวดล้อม (ระดับคะแนน 11 ตัวชี้วัด x 3 (ระดับความรุนแรงของผลกระทบสูงสุด)) = 33 คะแนน     

1) ปริมาณน้ำต้นทุนท่ีเปล่ียนแปลงไป พิจารณาแหล่งเก็บกักน้ำเปล่ียนแปลง (เพิ่มข้ึน/ลดลง) (ล้าน ลบ.ม./ปี) เท่าเดิม 1-100 101-500 >500 1) ปริมาณน้ำท่ีนำกลับมาใช้ใหม่ เป็นการนำน้ำในระบบกลับมาใช้ใหม่หากมีการพัฒนาโครงการฯ (แห่ง) เท่าเดิม 1-5 6-10 >10 

2) พื้นท่ีรับประโยชน์ ได้แก่ ขนาดพื้นท่ีและประเภท (เกษตร, นิคมอุตสาหกรรม, พื้นท่ีชุมชน) และผลผลิตรวม (ร้อยละ) เท่าเดิม 1.00-10.00% 10.01-15.00% >15.00% 2) พื้นท่ีสงวนอนุรักษ์/พื้นท่ีป่าไม้ท่ีเปล่ียนแปลงจากการพัฒนาทางเลือกต่างๆ (เพิ่มข้ึน/ลดลง)     

3) GPP ต่อหัวท่ีเพิ่มข้ึน ได้แก่ ประเมินจากรายได้ท่ีเพิ่มข้ึนของประชากรจากการทำการเกษตร/อุตสาหกรรม/การท่องเท่ียว (ร้อยละ) เท่าเดิม 1.00-10.00% 10.01-15.00% >15.00% 2.1 พื้นท่ีท่ีได้รับผลกระทบในเขตอุทยานแห่งชาติ/เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า/และลุ่มน้ำช้ันท่ี 1 เท่าเดิม 1-3,000 3,001-5,000 >5,000 

4) GPP สูญเสียจากการเกิดภัยพิบัติจากน้ำ     2.2 พื้นท่ีป่าไม้ท่ีได้รับผลกระทบในเขต Zone C เท่าเดิม 1-1,000 1,001-2,000 >2,000 

4.1 ความเสียหายภัยแล้งต่อทรัพย์สิน (เพิ่มข้ึน/ลดลง) (ร้อยละ) เท่าเดิม 1.00-25.00% 25.01-50.00% >50.00% 2.3 พื้นท่ีป่าไม้ท่ีได้รับผลกระทบในเขต Zone E/A เท่าเดิม 1-3,000 3,001-5,000 >5,000 

4.2 ความเสียหายอุทกภัยต่อทรัพย์สิน (เพิ่มข้ึน/ลดลง) (ร้อยละ) เท่าเดิม 1.00-25.00% 25.01-50.00% >50.00% 3) พื้นท่ีป่าเส่ือมสภาพท่ีได้รับการฟื้นฟูจากการพัฒนาทางเลือกต่างๆ (เพิ่มข้ึน/ลดลง)     

5) จำนวน SME ในระดับท้องถ่ิน ได้แก่ จำนวน SME/กลุ่มอาชีพในท้องถ่ินท่ีเพิ่มข้ึน (ร้อยละ) เท่าเดิม 1.00-10.00% 10.01-20.00% >20.00% 3.1 พื้นท่ีป่าเส่ือมสภาพท่ีได้รับการฟื้นฟู (แห่ง) เท่าเดิม 1-5 6-10 >10 

6) การใช้วัตถุดิบและแรงงานท้องถ่ิน ได้แก่     3.2 มาตรการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำและสภาพดิน (ร้อยละ) (เพิ่มข้ึน/ลดลง) เท่าเดิม 1.00-25.00% 25.01-50.00% >50.00% 

6.1 สัดส่วนการใช้วัตถุดิบในท้องถ่ิน (เพิ่มข้ึน/ลดลง) (ร้อยละ) เท่าเดิม 1.00-10.00% 10.01-20.00% >20.00% 4) ดัชนีบัญชีสีแดง ได้แก่ จำนวนชนิดพันธุ์ดัชนีบัญชีสีแดง (ชนิด) - 1-100 101-300 >300 

6.2 สัดส่วนการใช้แรงงานในท้องถ่ิน (เพิ่มข้ึน/ลดลง) (ร้อยละ) เท่าเดิม 1.00-10.00% 10.01-20.00% >20.00% 5) จำนวนส่ิงกีดขวางทางน้ำ (แห่ง) เท่าเดิม 1-20 21-40 >40 

7) สัดส่วนพื้นท่ีภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม/ธุรกิจการค้า (ร้อยละ) จากการใช้ประโชน์ท่ีดิน เท่าเดิม 1.00-5.00% 5.01-10.00% >10.00% 6) ระยะทางท่ีได้รับการขุดลอก (แห่ง/กิโลเมตร) เท่าเดิม 1-100 101-200 >200 

มิติสังคม (ระดับคะแนน 10 ตัวชี้วัด x 3 (ระดับความรุนแรงของผลกระทบสูงสุด)) = 30 คะแนน     7) พื้นท่ีชุ่มน้ำท่ีได้รับการอนุรักษ์ (ตามประกาศทางกฎหมาย) (ร้อยละ) (เพิ่มข้ึน/ลดลง) เท่าเดิม 0.01-0.50% 0.51-1.00% >1.00% 

1) สัดส่วนประชากรท่ีเข้าถึงน้ำ     8) คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน (การจัดการมลพิษท่ีมีผลกระทบต่อส่ังแวดล้อม) เท่าเดิม WQI (<70) WQI (71-90) WQI (91-100) 

1.1 จำนวนประชากรท่ีมีน้ำใช้ (ครัวเรือน) (ร้อยละ) เท่าเดิม 1.00-25.00% 25.01-50.00% >50.00%      

 1.2 จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนท่ีได้รับผลประโยชน์ (ร้อยละ) เท่าเดิม 1.00-25.00% 25.01-50.00% >50.00%      

2) พื้นท่ีท่ีได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ          

 2.1 พื้นท่ีท่ีได้รับผลกระทบด้านอุทกภัย (ร้อยละ) เท่าเดิม 1.00-25.00% 25.01-50.00% >50.00%      

 2.2 พื้นท่ีท่ีได้รับผลกระทบด้านภัยแล้ง (ร้อยละ) เท่าเดิม 1.00-25.00% 25.01-50.00% >50.00%      

3) จำนวนประชากรท่ีต้องอพยพหากมีการพัฒนา ได้แก่ จำนวนประชากรท่ีต้องอพยพย้ายถ่ินหากมีการพัฒนาโครงการฯ เท่าเดิม 1-10,000 10,001-20,000 >20,000      

4) จำนวนผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติด้านน้ำ          

4.1 จำนวนประชากรท่ีได้รับภัยพิบัติน้ำแล้ง (เพิ่มข้ึน/ลดลง) (ร้อยละ) เท่าเดิม 1.00-20.00% 20.01-40.00% >40.00%      

4.2 จำนวนประชากรท่ีได้รับภัยพิบัติน้ำท่วม (เพิ่มข้ึน/ลดลง) (ร้อยละ) เท่าเดิม 1.00-20.00% 20.01-40.00% >40.00%      

5) การมีส่วนร่วมในการนำเสนอทางเลือก          

5.1 สัดส่วนชุมชนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมต่อจำนวนชุมชนในพื้นท่ี (ร้อยละ) เท่าเดิม 1.00-50.00% 50.01-75.00% >75.00%      

5.2 สัดส่วนจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมท่ีเห็นด้วยกับทางเลือก (ร้อยละ) เท่าเดิม 1.00-50.00% 50.01-75.00% >75.00%      

6) จำนวนมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติท่ีได้รับผลกระทบ ได้แก่ จำนวนท่ีได้รับผลกระทบหากมีการพัฒนาโครงการฯ (แห่ง) เท่าเดิม 1-2 3-5 >5      

  

ค ะแนน ค ะแนน ค ะแนน ค ะแนน ค ะแนน
มิติ ส่ิงแวดล้อม

12 1. ปริมาณน ้าท่ีน้ากลับมาใชใ้หม่ จ้านวนพื นท่ีท่ีมีการน้าน ้าในระบบกลับมาใชใ้หม่ 0 แห่ง -      จ้านวนพื นท่ีท่ีมีการน้าน ้าในระบบกลับมาใชใ้หม่ 0 แห่ง -      จ้านวนพื นท่ีท่ีมีการน้าน ้าในระบบกลับมาใชใ้หม่ 1 แห่ง 1.00       จ้านวนพื นท่ีท่ีมีการน้าน ้าในระบบกลับมาใชใ้หม่ 0 แห่ง -        จ้านวนพื นท่ีท่ีมีการน้าน ้าในระบบกลับมาใชใ้หม่ 2 แห่ง 1.00       

13 1. พื นท่ีป่าไม้ท่ีเปล่ียนแปลง พื นท่ีท่ีได้รับผลกระทบในเขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า -      พื นท่ีท่ีได้รับผลกระทบในเขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า -      พื นท่ีท่ีได้รับผลกระทบในเขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า (1.00)      พื นท่ีท่ีได้รับผลกระทบในเขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า -        พื นที่ท่ีได้รับผลกระทบในเขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า (3.00)      

และลุ่มน ้าชั นท่ี 1   0  ไร่ และลุ่มน ้าชั นท่ี 1   0  ไร่ และลุ่มน ้าชั นท่ี 1   2,931.89  ไร่ และลุ่มน ้าชั นท่ี 1   0  ไร่ และลุ่มน ้าชั นท่ี 1   14,211.00  ไร่

พื นท่ีป่าไม้ท่ีได้รับผลกระทบในเขต Zone C  0  ไร่ -      พื นท่ีป่าไม้ท่ีได้รับผลกระทบในเขต Zone C  0  ไร่ -      พื นท่ีป่าไม้ท่ีได้รับผลกระทบในเขต Zone C  834.64  ไร่ (1.00)      พื นท่ีป่าไม้ท่ีได้รับผลกระทบในเขต Zone C  0  ไร่ -        พื นที่ป่าไม้ท่ีได้รับผลกระทบในเขต Zone C  834.64  ไร่ (1.00)      

พื นท่ีป่าไม้ท่ีได้รับผลกระทบในเขต Zone E/A  0  ไร่ -      พื นท่ีป่าไม้ท่ีได้รับผลกระทบในเขต Zone E/A  0  ไร่ -      พื นท่ีป่าไม้ท่ีได้รับผลกระทบในเขต Zone E/A  0  ไร่ -        พื นท่ีป่าไม้ท่ีได้รับผลกระทบในเขต Zone E/A  0  ไร่ -        พื นที่ป่าไม้ท่ีได้รับผลกระทบในเขต Zone E/A  0  ไร่ -        

14 1. พื นท่ีป่าเส่ือมสภาพท่ีได้รับการฟ้ืนฟู พื นท่ีป่าเส่ือมสภาพท่ีได้รับการฟ้ืนฟู  0  แห่ง -      พื นท่ีป่าเส่ือมสภาพที่ได้รับการฟ้ืนฟู  0  แห่ง -      พื นท่ีป่าเส่ือมสภาพท่ีได้รับการฟ้ืนฟู  11 แห่ง 3.00       พื นท่ีป่าเส่ือมสภาพท่ีได้รับการฟ้ืนฟู  11 แห่ง 3.00       พื นที่ป่าเส่ือมสภาพท่ีได้รับการฟ้ืนฟู  11 แห่ง 3.00       

มาตรการอนุรักษ์ป่าต้นน ้าและสภาพดินร้อยละ   0  ของพื นท่ี -      มาตรการอนุรักษ์ป่าต้นน ้าและสภาพดินร้อยละ 0  ของพื นท่ี -      มาตรการอนุรักษ์ป่าต้นน ้าและสภาพดินร้อยละ 50  ของพื นท่ี 2.00       มาตรการอนุรักษ์ป่าต้นน ้าและสภาพดินร้อยละ 50  ของพื นท่ี 2.00       มาตรการอนุรักษ์ป่าต้นน ้าและสภาพดินร้อยละ 50  ของพื นที่ 2.00       

15  1. ดัชนีบัญชสีีแดง จ้านวนชนิดพันธ์ุดัชนีบัญชสีีแดง 313 ชนิด -      จ้านวนชนิดพันธ์ุดัชนีบัญชสีีแดง 313 ชนิด (3.00)    จ้านวนชนิดพันธ์ุดัชนีบัญชสีีแดง 0 ชนิด -        จ้านวนชนิดพันธ์ุดัชนีบัญชสีีแดง 0 ชนิด -        จ้านวนชนิดพันธ์ุดัชนีบัญชสีีแดง 313 ชนิด (3.00)      

16 1. จ้านวนส่ิงกีดขวางทางน ้า จ้านวนส่ิงกีดขวางทางน ้าท่ีได้รับการปรับปรุง 0 แห่ง -      จ้านวนส่ิงกีดขวางทางน ้าท่ีได้รับการปรับปรุง 0 แห่ง -      จ้านวนส่ิงกีดขวางทางน ้าท่ีได้รับการปรับปรุง 98 แห่ง 1.00       จ้านวนส่ิงกีดขวางทางน ้าท่ีได้รับการปรับปรุง 98 แห่ง 1.00       จ้านวนส่ิงกีดขวางทางน ้าท่ีได้รับการปรับปรุง 98 แห่ง 1.00       

17 1. ระยะทางท่ีได้รับการขุดลอก ระยะทางท่ีได้รับการขุดลอก 0 แห่ง -      จ้านวนทางน ้าท่ีได้รับการขุดลอก 0 แห่ง ระยะทาง 0 กม. -      จ้านวนทางน ้าท่ีได้รับการขุดลอก 19 แห่ง ระยะทาง 60.84 กม. 3.00       จ้านวนทางน ้าท่ีได้รับการขุดลอก 19 แห่ง ระยะทาง 60.84 กม. 3.00       จ้านวนทางน ้าท่ีได้รับการขุดลอก 19 แห่ง ระยะทาง 60.84 กม. 3.00       

18 1. พื นท่ีชุ่มน ้าท่ีได้รับการอนุรักษ์ พื นท่ีชุ่มน ้าท่ีได้รับการอนุรักษ์ 2,447,266  ไร่ -      พื นท่ีชุ่มน ้าที่ได้รับการอนุรักษ์ 2,447,266  ไร่ -      พื นท่ีชุ่มน ้าท่ีได้รับการอนุรักษ์ 2,444,334.11  ไร่ (1.00)      พื นท่ีชุ่มน ้าท่ีได้รับการอนุรักษ์ 2,447,266  ไร่ -        พื นที่ชุ่มน ้าท่ีได้รับการอนุรักษ์ 2,433,055  ไร่ (2.00)      

19 1. คุณภาพน ้าในแหล่งน ้าผิวดิน คุณภาพน ้าผิวดิน มีค่า WQI เท่ากับ 84 และจัดอยู่ในประเภทท่ี 3 -      คุณภาพน ้าผิวดิน มีค่า WQI เท่ากับ 84 และจัดอยู่ในประเภทท่ี 3 -      คุณภาพน ้าผิวดิน มีค่า WQI เท่ากับ 84 และจัดอยู่ในประเภทท่ี 3 -        คุณภาพน ้าผิวดิน มีค่า WQI เท่ากับ 84 และจัดอยู่ในประเภทท่ี 3 -        คุณภาพน ้าผิวดิน มีค่า WQI เท่ากับ 84 และจัดอยู่ในประเภทที่ 3 -        

-      (3.00)   7.00      9.00      1.00      

-      (1.60)   40.89    37.30    36.21    

ร้ อยละค ะแนนทางเลือก (%) 0.00% -1.78% 45.44% 41.44% 40.24%

ทางเลือกท่ี 2 (พ.ศ . 2580) ทางเลือกท่ี 3 (พ.ศ . 2580) ทางเลือกท่ี 4 (พ.ศ . 2580)

 ทางเลือกท่ีไม่ด้าเนินงานหรือปล่อยให้เป็นไปตามปกติ
 การ พัฒนาน้้าต้นทุนเพ่ือการ อุปโภค -บริ โภค  การ เกษตร พ้ืนถ่ินและการ ท่องเท่ียวเชิ งนิเวศ การ พัฒนาน้้าต้นทุนเพ่ืออนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและบริหารจัดการ พ้ืนท่ีต้นน้้า การ พัฒนาน้้าต้นทุนเต็มศั กยภาพข องพ้ืนท่ีลุ่มน้้า

(Business as Usual or Zero Alternative/No Action)
รายละเอียดการ พิจารณา รายละเอียดการ พิจารณา รายละเอียดการ พิจารณา รายละเอียดการ พิจารณา รายละเอียดการ พิจารณา

รวมค ะแนนทางเลือก (ถ่วงน้้าหนักแล้ว)

รวมค ะแนนมิติทางส่ิงแวดล้อม

สภาพปัจจุบัน (พ.ศ . 2560)

ทางเลือกท่ี 1 (พ.ศ . 2580)

ตัวช้ี วัดรายมิติ



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 4 การกำหนดและประเมินทางเลือกของการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 4-72 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

ตารางที่ 4.5-8 การประเมินผลการจดัลำดับความสำคัญของแต่ละทางเลือกในการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง (พ้ืนที่ลุ่มน้ำตอนกลาง) 

 
  

คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน

มิติเศรษฐกิจ

1 1. ปริมาณน ้าต้นทุนที่เปล่ียนแปลงไป เกษตร อุปโภค อุตสาหกรรม รักษาระบบนิเวศ รวม เกษตร อุปโภค อุตสาหกรรม รักษาระบบนิเวศ รวม เกษตร อุปโภค อุตสาหกรรม รักษาระบบนิเวศ รวม เกษตร อุปโภค อุตสาหกรรม รักษาระบบนิเวศ รวม

2,630.83 58.58 152.59 556.63 3,399 3,201.01             120.79               640.66              556.63               4,519.10            3,201.01             120.79               640.66              556.63               4,519.10            3,201.01             120.79               640.66              556.63               4,519.10            

2. ปริมาณน ้าท่าตามธรรมชาติ 4,039.36  ล้าน ลบ.ม . 2. ปริมาณน ้าท่าตามธรรมชาติ 4,039.36  ล้าน ลบ.ม . 2. ปริมาณน ้าท่าตามธรรมชาติ 4,039.36  ล้าน ลบ.ม . 2. ปริมาณน ้าท่าตามธรรมชาติ 4,039.36  ล้าน ลบ.ม .

3. ความจุเก็บกักที่มีในปัจจุบัน  101.57   ล้าน ลบ.ม . 3. ความจุเก็บกักที่มีในปัจจุบัน  101.57   ล้าน ลบ.ม . 3. ความจุเก็บกักที่มีในปัจจุบัน  101.57   ล้าน ลบ.ม . 3. ความจุเก็บกักที่มีในปัจจุบัน  101.57   ล้าน ลบ.ม .

    มีพื นที่ใช้น ้าได้  48,930   ไร่     มีพื นที่ใช้น ้าได้  48,930   ไร่     มีพื นที่ใช้น ้าได้  143,930   ไร่     มีพื นที่ใช้น ้าได้  143,930   ไร่
5. แหล่งน ้าขนาดกลาง-ขนาดใหญ่ที่พัฒนาเพ่ิม 0 ล้าน ลบ.ม . 5. แหล่งน ้าขนาดกลาง-ขนาดใหญ่ที่พัฒนาเพ่ิม 0 ล้าน ลบ.ม . 5. ศักยภาพแหล่งน ้าขนาดกลาง-ขนาดใหญ่ที่พัฒนาเพ่ิม 1,154.53 ล้าน ลบ.ม . 5. แหล่งน ้าขนาดกลาง-ขนาดใหญ่ที่พัฒนาเพ่ิม 1,154.53 ล้าน ลบ.ม .

6. แหล่งน ้าขนาดเล็กที่พัฒนา  2,555 แห่ง ความจุเก็บกัก 41.59 ล้าน ลบ.ม . 6. แหล่งน ้าขนาดเล็กที่พัฒนา  2,555 แห่ง ความจุเก็บกัก 41.59 ล้าน ลบ.ม . 6. แหล่งน ้าขนาดเล็กที่พัฒนา  2,555 แห่ง ความจุเก็บกัก 41.59 ล้าน ลบ.ม . 6. แหล่งน ้าขนาดเล็กที่พัฒนา  2,555 แห่ง ความจุเก็บกัก 41.59 ล้าน ลบ.ม .

7. ศักยภาพแหล่งน ้าขนาดเล็กที่ต้องพัฒนาเพ่ิม 0 ล้าน ลบ.ม . 7. ศักยภาพแหล่งน ้าขนาดเล็กที่ต้องพัฒนาเพ่ิม 0 ล้าน ลบ.ม . 7. ศักยภาพแหล่งน ้าขนาดเล็กที่ต้องพัฒนาเพ่ิม 58.58+29.17 = 87.75 ล้าน ลบ.ม . 7. ศักยภาพแหล่งน ้าขนาดเล็กที่ต้องพัฒนาเพ่ิม 58.58+29.17 = 87.75 ล้าน ลบ.ม .

    (สระในไร่นา 0  แห่ง, แหล่งน ้าขนาดเล็ก 0 ล้าน ลบ.ม ., พัฒนาน ้าบาดาล  0 ล้าน ลบ.ม .)     (สระในไร่นา 0  แห่ง, แหล่งน ้าขนาดเล็ก 0 ล้าน ลบ.ม ., พัฒนาน ้าบาดาล  0 ล้าน ลบ.ม .)     (สระในไร่นา -  แห่ง, แหล่งน ้าขนาดเล็ก 58.58 ล้าน ลบ.ม ., พัฒนาน ้าบาดาล  29.17 ล้าน ลบ.ม .)     (สระในไร่นา -  แห่ง, แหล่งน ้าขนาดเล็ก 58.58 ล้าน ลบ.ม ., พัฒนาน ้าบาดาล  29.17 ล้าน ลบ.ม .)

รวมแหล่งเก็บกักน ้าเปล่ียนแปลง เพ่ิมขึ น/ลดลง  0 ล้าน ลบ.ม . -           รวมแหล่งเก็บกักน ้าเปล่ียนแปลง เพ่ิมขึ น/ลดลง 0 ล้าน ลบ.ม . -           รวมแหล่งเก็บกักน ้าเปล่ียนแปลง เพ่ิมขึ น 87.75+1,154.53 = 1,242.28 ล้าน ลบ.ม . 3.00         รวมแหล่งเก็บกักน ้าเปล่ียนแปลง เพ่ิมขึ น 87.75+1,154.53 = 1,242.28 ล้าน ลบ.ม . 3.00         

2. พื นที่รับประโยชน์

(กก./ไร่) รวม (ตัน) (กก./ไร่) รวม (ตัน) (กก./ไร่) รวม (ตัน) (กก./ไร่) รวม (ตัน)

ข้าวนาปี 635.00              551,866.00        ข้าวนาปี 635.00              551,866.00        ข้าวนาปี 760.00              660,501.04        ข้าวนาปี 746.00              648,333.92        

ข้าวนาปรัง 619.00              222,140.92        ข้าวนาปรัง 619.00              222,140.92        ข้าวนาปรัง 743.00              266,640.87        ข้าวนาปรัง 730.00              261,975.56        

ข้าวโพดเลี ยงสัตว์ 735.00               31,179.34          ข้าวโพดเลี ยงสัตว์ 735.00               31,179.34          ข้าวโพดเลี ยงสัตว์ 882.00               37,415.21          ข้าวโพดเลี ยงสัตว์ 868.00               36,821.32          

มันส้าปะหลัง 3,570.00            1,190,365.40     มันส้าปะหลัง 3,570.00            1,190,365.40     มันส้าปะหลัง 4,287.00            1,429,438.78      มันส้าปะหลัง 4,215.00            1,405,431.41      

สับปะรด 1,642.00            17,526.36          สับปะรด 1,642.00            17,526.36          สับปะรด 1,970.00            21,027.36          สับปะรด 1,938.00            20,685.80          

กล้วยไม้ 1,705.00            133.84               กล้วยไม้ 1,705.00            133.84               กล้วยไม้ 2,046.00           160.61               กล้วยไม้ 2,012.00            157.94               

เงาะ 1,240.00            2,221.57            เงาะ 1,240.00            2,221.57            เงาะ 1,490.00            2,669.47            เงาะ 1,465.00            2,624.68            

ทุเรียน 842.00              4,968.26            ทุเรียน 842.00              4,968.26            ทุเรียน 1,010.00            5,959.55            ทุเรียน 993.00              5,859.24            

ปาล์มน ้ามัน 1,870.00            116,346.81        ปาล์มน ้ามัน 1,870.00            116,346.81        ปาล์มน ้ามัน 2,242.00           139,491.74        ปาล์มน ้ามัน 2,204.00           137,127.47         

มะนาว 538.00               788.16               มะนาว 538.00               788.16               มะนาว 645.00              944.91              มะนาว 635.00              930.26              

มังคุด 260.00              1,203.60            มังคุด 260.00              1,203.60            มังคุด 312.00              1,444.32            มังคุด 307.00              1,421.17            

ยางพารา 182.00               33,714.22          ยางพารา 182.00               33,714.22          ยางพารา 217.00               40,197.73          ยางพารา 215.00               39,827.24          

ลองกอง 358.00               396.23              ลองกอง 358.00               396.23              ลองกอง 430.00              475.92               ลองกอง 422.00              467.06              

ล้าไย 1,085.00            25,506.28          ล้าไย 1,085.00            25,506.28          ล้าไย 1,300.00            30,560.52          ล้าไย 1,280.00            30,090.36         

รวม 2,198,356.99     -           รวม 2,198,356.99     -           รวม 2,636,928.03     3.00         รวม 2,591,753.43      3.00         

2 1. GPP ต่อหัวที่เ พ่ิมขึ น รายได้ที่เ พ่ิมขึ น : ประชากร 1,153,011 คน รายได้ที่เ พ่ิมขึ น : ประชากร 1,444,971 คน รายได้ที่เ พ่ิมขึ น : ประชากร 1,444,971 คน รายได้ที่เ พ่ิมขึ น : ประชากร 1,444,971 คน

เกษตร อุตสาหกรรม ท่องเที่ยว รวม (ล้านบาท) ต่อหัว (บาท) เกษตร อุตสาหกรรม ท่องเที่ยว รวม (ล้านบาท) ต่อหัว (บาท) เกษตร อุตสาหกรรม ท่องเที่ยว รวม (ล้านบาท) ต่อหัว (บาท) เกษตร อุตสาหกรรม ท่องเที่ยว รวม (ล้านบาท) ต่อหัว (บาท)

20,764                324,455             22,041              367,260            318,522             -           22,839.92           356,901             24,245              403,986            279,580             (2.00)        29,068.99          454,238 30,857 514,164 355,830 2.00         31,145.34           486,683 33,061 550,889 381,246 3.00         

2. GPP สูญเสียจากการเกิดภัยพิบัติจากน ้า ความเสียหายภัยแล้งต่อทรัพย์สิน 43,224              ครัวเรือน -           ความเสียหายภัยแล้งต่อทรัพย์สิน 41,063              ครัวเรือน 1.00          ความเสียหายภัยแล้งต่อทรัพย์สิน 25,935               ครัวเรือน 2.00         ความเสียหายภัยแล้งต่อทรัพย์สิน 17,290               ครัวเรือน 3.00         

ความเสียหายอุทกภัยต่อทรัพย์สิน 17,194               ครัวเรือน -           ความเสียหายอุทกภัยต่อทรัพย์สิน 16,334              ครัวเรือน 1.00          ความเสียหายอุทกภัยต่อทรัพย์สิน 10,316               ครัวเรือน 2.00         ความเสียหายอุทกภัยต่อทรัพย์สิน 6,878                 ครัวเรือน 3.00         

3 1. จ้านวน SME ในระดับท้องถ่ิน จ้านวนกลุ่มอาชีพ/SME ปัจจุบัน 789                   ราย -           จ้านวนกลุ่มอาชีพ/SME เพ่ิมขึ น 79                     ราย 1.00          จ้านวนกลุ่มอาชีพ/SME เพ่ิมขึ น 142                   ราย 2.00         จ้านวนกลุ่มอาชีพ/SME เพ่ิมขึ น 158                    ราย 2.00         

2. การใช้วัตถุดิบและแรงงานท้องถ่ิน การใช้วัตถุดิบในท้องถ่ินปัจจุบัน  ร้อยละ 100 -           การใช้วัตถุดิบในท้องถ่ิน ร้อยละ 100 -           การใช้วัตถุดิบในท้องถ่ิน ร้อยละ 100 -           การใช้วัตถุดิบในท้องถ่ิน ร้อยละ 100 -           

การใช้แรงงานในท้องถ่ินปัจจุบัน 31,560               คน -           การใช้แรงงานในท้องถ่ินเพ่ิมขึ น 3,156                 คน 1.00          การใช้แรงงานในท้องถ่ินเพ่ิมขึ น 5,681                 คน 2.00         การใช้แรงงานในท้องถ่ินเพ่ิมขึ น 6,312                คน 2.00         

3. สัดส่วนพื นที่ภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม/ธุรกิจการค้า สัดส่วนพื นที่ภาคการเกษตร : ภาคอุตสาหกรรม/ธุรกิจการค้า ในปัจจุบัน สัดส่วนพื นที่ภาคการเกษตร : ภาคอุตสาหกรรม/ธุรกิจการค้า ในอนาคต สัดส่วนพื นที่ภาคการเกษตร : ภาคอุตสาหกรรม/ธุรกิจการค้า ในอนาคต สัดส่วนพื นที่ภาคการเกษตร : ภาคอุตสาหกรรม/ธุรกิจการค้า ในอนาคต

ร้อยละ 90.00                :       ร้อยละ 10.00                -           ร้อยละ 90.00                :       ร้อยละ 10.00                -           ร้อยละ 86.00                :       ร้อยละ 14.00                (1.00)         ร้อยละ 86.00                :       ร้อยละ 14.00                (1.00)         

-           2.00         15.00        17.00        
มิติสังคม

4 1. สัดส่วนประชากรที่เข้าถึงน ้า -           -           2.00         2.00         
2. จ้านวนหมู่ บ้าน/ชุมชนที่ไ ด้รับผลประโยชน์ -           -           2.00         2.00         
3. พื นที่ที่ไ ด้รับผลกระทบด้านอุทกภัย พื นที่ที่ไ ด้รับผลกระทบด้านอุทกภัย พื นที่ที่ไ ด้รับผลกระทบด้านอุทกภัย พื นที่ที่ไ ด้รับผลกระทบด้านอุทกภัย พื นที่ที่ไ ด้รับผลกระทบด้านอุทกภัย 

จ้านวน 1,946,692 ไร่ ลดลงร้อยละ 0 -           จ้านวน 1,946,692 ไร่ ลดลงร้อยละ 0 -           จ้านวน 1,168,015 ไร่ ลดลงร้อยละ 40 2.00         จ้านวน 973,346 ไร่ ลดลงร้อยละ 50 2.00         
4. พื นที่ที่ไ ด้รับผลกระทบด้านภัยแล้ง พื นที่ที่ไ ด้รับผลกระทบด้านภัยแล้ง พื นที่ที่ไ ด้รับผลกระทบด้านภัยแล้ง พื นที่ที่ไ ด้รับผลกระทบด้านภัยแล้ง พื นที่ที่ไ ด้รับผลกระทบด้านภัยแล้ง

จ้านวน 1,145,563 ไร่ ลดลงร้อยละ 0 -           จ้านวน 1,145,563 ไร่ ลดลงร้อยละ 0 -           จ้านวน 687,338 ไร่ ลดลงร้อยละ 40 2.00         จ้านวน 572,782 ไร่ ลดลงร้อยละ 50 2.00         
5 1. จ้านวนประชากรที่ต้องอพยพหากมีการพัฒนา จ้านวนประชากรที่ไ ด้รับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการต่างๆ 0 คน -           จ้านวนประชากรที่ไ ด้รับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการต่างๆ 0 คน -           จ้านวนประชากรที่ไ ด้รับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการต่างๆ 23,060 คน (3.00)        จ้านวนประชากรที่ไ ด้รับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการต่างๆ 23,060 คน (3.00)        

2. จ้านวนผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติด้านน ้า จ้านวนประชากรที่ไ ด้รับภัยพิบัติน ้าแล้งลดลงร้อยละ 0 -           จ้านวนประชากรที่ไ ด้รับภัยพิบัติน ้าแล้งลดลงร้อยละ 0 -           จ้านวนประชากรที่ไ ด้รับภัยพิบัติน ้าแล้งลดลงร้อยละ 50 3.00         จ้านวนประชากรที่ไ ด้รับภัยพิบัติน ้าแล้งลดลงร้อยละ 20 1.00          
จ้านวนประชากรที่ไ ด้รับภัยพิบัติน ้าท่วมลดลงร้อยละ 0 -           จ้านวนประชากรที่ไ ด้รับภัยพิบัติน ้าท่วมลดลงร้อยละ 0 -           จ้านวนประชากรที่ไ ด้รับภัยพิบัติน ้าท่วมลดลงร้อยละ  20 1.00          จ้านวนประชากรที่ไ ด้รับภัยพิบัติน ้าท่วมลดลงร้อยละ 20 1.00          

6 1. การมีส่วนร่วมในการน้าเสนอทางเลือก ชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมต่อจ้านวนชุมชนในพื นที่ ร้อยละ 0 -           ชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมต่อจ้านวนชุมชนในพื นที่ ร้อยละ 67 1.00          ชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมต่อจ้านวนชุมชนในพื นที่ ร้อยละ 67 2.00         ชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมต่อจ้านวนชุมชนในพื นที่ ร้อยละ 67 2.00         
จ้านวนผู้เข้าร่วมประชุมที่เห็นด้วยกับทางเลือก ร้อยละ 0 -           จ้านวนผู้เข้าร่วมประชุมที่เห็นด้วยกับทางเลือก ร้อยละ 2.17 1.00          จ้านวนผู้เข้าร่วมประชุมที่เห็นด้วยกับทางเลือก ร้อยละ 41.30 1.00          จ้านวนผู้เข้าร่วมประชุมที่เห็นด้วยกับทางเลือก ร้อยละ 56.52 2.00         

 2. จ้านวนมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติที่ไ ด้รับผลกระทบ จ้านวนมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติที่ไ ด้รับผลกระทบ  0   แห่ง -           จ้านวนมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติที่ไ ด้รับผลกระทบ  0   แห่ง -           จ้านวนมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติที่ไ ด้รับผลกระทบ  0   แห่ง -           จ้านวนมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติที่ไ ด้รับผลกระทบ  0   แห่ง -           
-           2.00         12.00        11.00        

ผลผลิต

869,080.32                                   

 4. แหล่งน ้าขนาดใหญ่-กลางที่พัฒนาไว้แล้ว 3  แห่ง  4. แหล่งน ้าขนาดใหญ่-กลางที่พัฒนาไว้แล้ว 3  แห่ง  4. แหล่งน ้าขนาดใหญ่-กลางที่พัฒนาเพ่ิม 16  แห่ง  4. แหล่งน ้าขนาดใหญ่-กลางที่พัฒนาเพ่ิม 8  แห่ง

(Business as Usual or Zero Alternative/No Action)

รายละเ อียดการพิจารณา รายละเ อียดการพิจารณา รายละเ อียดการพิจารณา รายละเ อียดการพิจารณา

ตัวช้ี วัดรายมิติ
สภาพปัจจุบัน (พ.ศ . 2560)

ทางเ ลือกท่ี 1 (พ.ศ . 2580) ทางเ ลือกท่ี 2 (พ.ศ . 2580) ทางเ ลือกท่ี 3 (พ.ศ . 2580)

 ทางเ ลือกท่ีไ ม่ด้าเ นินงานหรือปล่อยใ ห้เ ป็นไปตามปกติ
 การพัฒนาน้้าต้นทุนเ พ่ือการอุปโภค -บริโภค  การเกษตรมูลค่ าสูงและอุตสาหกรรมขนาดเ ล็ก การพัฒนาน้้าต้นทุนเ พ่ือรองรับการเ ติบโตของชุมชนเ มืองและเขตเศรษฐกิจ

1. ความต้องการ ล้าน ลบ.ม ./ปี 1. ความต้องการ ล้าน ลบ.ม ./ปี 1. ความต้องการ ล้าน ลบ.ม ./ปี 1. ความต้องการ ล้าน ลบ.ม ./ปี

พืช พื นที่, ไร่

869,080.32                                   869,080.32                                   869,080.32                                   

พืช พื นที่, ไร่
ผลผลิต

พืช พื นที่, ไร่
ผลผลิต

พืช พื นที่, ไร่
ผลผลิต

333,435.69                                   333,435.69                                   333,435.69                                   333,435.69                                   

10,673.79                                      10,673.79                                      10,673.79                                      10,673.79                                      

358,870.63                                    358,870.63                                    358,870.63                                    358,870.63                                    

42,420.87                                     42,420.87                                     42,420.87                                     42,420.87                                     

5,900.54                                       5,900.54                                       5,900.54                                       5,900.54                                       

62,217.55                                      62,217.55                                      62,217.55                                      62,217.55                                      

78.50                                            78.50                                            78.50                                            78.50                                            

1,791.59                                        1,791.59                                        1,791.59                                        1,791.59                                        

185,242.99                                    185,242.99                                    185,242.99                                    185,242.99                                    

1,106.78                                        1,106.78                                        1,106.78                                        1,106.78                                        

1,464.98                                       1,464.98                                       1,464.98                                       1,464.98                                       

4,629.22                                       4,629.22                                       4,629.22                                       4,629.22                                       

รวมคะแนนมิติเศรษฐกิจ

23,508.09                                     23,508.09                                     23,508.09                                     

รวมคะแนนมิติทางสังคม

23,508.09                                     

1,900,421.53                                 1,900,421.53                                 1,900,421.53                                 1,900,421.53                                 

ชุมชนที่เข้าถึงน ้าประปา จ้านวน 221,462 ครัวเรือน ชุมชนที่เข้าถึงน ้าประปา จ้านวน 221,462 ครัวเรือน ชุมชนที่เข้าถึงน ้าประปา จ้านวน 287,901 ครัวเรือน ชุมชนที่เข้าถึงน ้าประปา จ้านวน 310,047 ครัวเรือน
ชุมชนที่มีน ้าเพ่ือใช้อุปโภค-บริโภค 415,860 ครัวเรือน ชุมชนที่มีน ้าเพ่ือใช้อุปโภค-บริโภค 415,860 ครัวเรือน ชุมชนที่มีน ้าเพ่ือใช้อุปโภค-บริโภค 540,619 ครัวเรือน ชุมชนที่มีน ้าเพ่ือใช้อุปโภค-บริโภค 582,205 ครัวเรือน



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 4 การกำหนดและประเมินทางเลือกของการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 4-73 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

ตารางที่ 4.5-8 (ตอ่) การประเมินผลการจัดลำดับความสำคัญของแต่ละทางเลือกในการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง (พ้ืนที่ลุ่มน้ำตอนกลาง) 

 
หมายเหตุ: วิธีการประเมินตัวช้ีวัดรายมิติ 

รายละเอียดตัวช้ีวดัรายมิต ิ
ทิศทาง/ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 

รายละเอียดตัวช้ีวดัรายมิต ิ
ทิศทาง/ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 

ไม่มีผลกระทบ (0) น้อย (+1) ปานกลาง (+2) มาก (+3) ไม่มีผลกระทบ (0) น้อย (+1) ปานกลาง (+2) มาก (+3) 

มิติเศรษฐกิจ (ระดับคะแนน 9 ตัวชี้วัด x 3 (ระดับความรุนแรงของผลกระทบสูงสุด)) = 27 คะแนน     มิติส่ิงแวดล้อม (ระดับคะแนน 11 ตัวชี้วัด x 3 (ระดับความรุนแรงของผลกระทบสูงสุด)) = 33 คะแนน     

1) ปริมาณน้ำต้นทุนท่ีเปล่ียนแปลงไป พิจารณาแหล่งเก็บกักน้ำเปล่ียนแปลง (เพิ่มข้ึน/ลดลง) (ล้าน ลบ.ม./ปี) เท่าเดิม 1-100 101-500 >500 1) ปริมาณน้ำท่ีนำกลับมาใช้ใหม่ เป็นการนำน้ำในระบบกลับมาใช้ใหม่หากมีการพัฒนาโครงการฯ (แห่ง) เท่าเดิม 1-5 6-10 >10 

2) พื้นท่ีรับประโยชน์ ได้แก่ ขนาดพื้นท่ีและประเภท (เกษตร, นิคมอุตสาหกรรม, พื้นท่ีชุมชน) และผลผลิตรวม (ร้อยละ) เท่าเดิม 1.00-10.00% 10.01-15.00% >15.00% 2) พื้นท่ีสงวนอนุรักษ์/พื้นท่ีป่าไม้ท่ีเปล่ียนแปลงจากการพัฒนาทางเลือกต่างๆ (เพิ่มข้ึน/ลดลง)     

3) GPP ต่อหัวท่ีเพิ่มข้ึน ได้แก่ ประเมินจากรายได้ท่ีเพิ่มข้ึนของประชากรจากการทำการเกษตร/อุตสาหกรรม/การท่องเท่ียว (ร้อยละ) เท่าเดิม 1.00-10.00% 10.01-15.00% >15.00% 2.1 พื้นท่ีท่ีได้รับผลกระทบในเขตอุทยานแห่งชาติ/เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า/และลุ่มน้ำช้ันท่ี 1 เท่าเดิม 1-3,000 3,001-5,000 >5,000 

4) GPP สูญเสียจากการเกิดภัยพิบัติจากน้ำ     2.2 พื้นท่ีป่าไม้ท่ีได้รับผลกระทบในเขต Zone C เท่าเดิม 1-1,000 1,001-2,000 >2,000 

4.1 ความเสียหายภัยแล้งต่อทรัพย์สิน (เพิ่มข้ึน/ลดลง) (ร้อยละ) เท่าเดิม 1.00-25.00% 25.01-50.00% >50.00% 2.3 พื้นท่ีป่าไม้ท่ีได้รับผลกระทบในเขต Zone E/A เท่าเดิม 1-3,000 3,001-5,000 >5,000 

4.2 ความเสียหายอุทกภัยต่อทรัพย์สิน (เพิ่มข้ึน/ลดลง) (ร้อยละ) เท่าเดิม 1.00-25.00% 25.01-50.00% >50.00% 3) พื้นท่ีป่าเส่ือมสภาพท่ีได้รับการฟื้นฟูจากการพัฒนาทางเลือกต่างๆ (เพิ่มข้ึน/ลดลง)     

5) จำนวน SME ในระดับท้องถ่ิน ได้แก่ จำนวน SME/กลุ่มอาชีพในท้องถ่ินท่ีเพิ่มข้ึน (ร้อยละ) เท่าเดิม 1.00-10.00% 10.01-20.00% >20.00% 3.1 พื้นท่ีป่าเส่ือมสภาพท่ีได้รับการฟื้นฟู (แห่ง) เท่าเดิม 1-5 6-10 >10 

6) การใช้วัตถุดิบและแรงงานท้องถ่ิน ได้แก่     3.2 มาตรการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำและสภาพดิน (ร้อยละ) (เพิ่มข้ึน/ลดลง) เท่าเดิม 1.00-25.00% 25.01-50.00% >50.00% 

6.1 สัดส่วนการใช้วัตถุดิบในท้องถ่ิน (เพิ่มข้ึน/ลดลง) (ร้อยละ) เท่าเดิม 1.00-10.00% 10.01-20.00% >20.00% 4) ดัชนีบัญชีสีแดง ได้แก่ จำนวนชนิดพันธุ์ดัชนีบัญชีสีแดง (ชนิด) - 1-100 101-300 >300 

6.2 สัดส่วนการใช้แรงงานในท้องถ่ิน (เพิ่มข้ึน/ลดลง) (ร้อยละ) เท่าเดิม 1.00-10.00% 10.01-20.00% >20.00% 5) จำนวนส่ิงกีดขวางทางน้ำ (แห่ง) เท่าเดิม 1-20 21-40 >40 

7) สัดส่วนพื้นท่ีภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม/ธุรกิจการค้า (ร้อยละ) จากการใช้ประโชน์ท่ีดิน เท่าเดิม 1.00-5.00% 5.01-10.00% >10.00% 6) ระยะทางท่ีได้รับการขุดลอก (แห่ง/กิโลเมตร) เท่าเดิม 1-100 101-200 >200 

มิติสังคม (ระดับคะแนน 10 ตัวชี้วัด x 3 (ระดับความรุนแรงของผลกระทบสูงสุด)) = 30 คะแนน     7) พื้นท่ีชุ่มน้ำท่ีได้รับการอนุรักษ์ (ตามประกาศทางกฎหมาย) (ร้อยละ) (เพิ่มข้ึน/ลดลง) เท่าเดิม 0.01-0.50% 0.51-1.00% >1.00% 

1) สัดส่วนประชากรท่ีเข้าถึงน้ำ     8) คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน (การจัดการมลพิษท่ีมีผลกระทบต่อส่ังแวดล้อม) เท่าเดิม WQI (<70) WQI (71-90) WQI (91-100) 
1.1 จำนวนประชากรท่ีมีน้ำใช้ (ครัวเรือน) (ร้อยละ) เท่าเดิม 1.00-25.00% 25.01-50.00% >50.00%      

 1.2 จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนท่ีได้รับผลประโยชน์ (ร้อยละ) เท่าเดิม 1.00-25.00% 25.01-50.00% >50.00%      

2) พื้นท่ีท่ีได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ          

 2.1 พื้นท่ีท่ีได้รับผลกระทบด้านอุทกภัย (ร้อยละ) เท่าเดิม 1.00-25.00% 25.01-50.00% >50.00%      

 2.2 พื้นท่ีท่ีได้รับผลกระทบด้านภัยแล้ง (ร้อยละ) เท่าเดิม 1.00-25.00% 25.01-50.00% >50.00%      

3) จำนวนประชากรท่ีต้องอพยพหากมีการพัฒนา ได้แก่ จำนวนประชากรท่ีต้องอพยพย้ายถ่ินหากมีการพัฒนาโครงการฯ เท่าเดิม 1-10,000 10,001-20,000 >20,000      

4) จำนวนผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติด้านน้ำ          

4.1 จำนวนประชากรท่ีได้รับภัยพิบัติน้ำแล้ง (เพิ่มข้ึน/ลดลง) (ร้อยละ) เท่าเดิม 1.00-20.00% 20.01-40.00% >40.00%      

4.2 จำนวนประชากรท่ีได้รับภัยพิบัติน้ำท่วม (เพิ่มข้ึน/ลดลง) (ร้อยละ) เท่าเดิม 1.00-20.00% 20.01-40.00% >40.00%      

5) การมีส่วนร่วมในการนำเสนอทางเลือก          

5.1 สัดส่วนชุมชนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมต่อจำนวนชุมชนในพื้นท่ี (ร้อยละ) เท่าเดิม 1.00-50.00% 50.01-75.00% >75.00%      

5.2 สัดส่วนจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมท่ีเห็นด้วยกับทางเลือก (ร้อยละ) เท่าเดิม 1.00-50.00% 50.01-75.00% >75.00%      

6) จำนวนมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติท่ีได้รับผลกระทบ ได้แก่ จำนวนท่ีได้รับผลกระทบหากมีการพัฒนาโครงการฯ (แห่ง) เท่าเดิม 1-2 3-5 >5      

  

คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน
7 1. ปริมาณน ้าที่น้ากลับมาใช้ใหม่ จ้านวนพื นที่ที่มีการน้าน ้าในระบบกลับมาใช้ใหม่ 0 แห่ง -           จ้านวนพื นที่ที่มีการน้าน ้าในระบบกลับมาใช้ใหม่ 0 แห่ง -           จ้านวนพื นที่ที่มีการน้าน ้าในระบบกลับมาใช้ใหม่ 8 แห่ง 2.00         จ้านวนพื นที่ที่มีการน้าน ้าในระบบกลับมาใช้ใหม่ 8 แห่ง 2.00         

2. พื นที่ป่าไม้ที่เปล่ียนแปลง พื นที่ที่ไ ด้รับผลกระทบในเขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธ์ุ สัตว์ป่า -           พื นที่ที่ไ ด้รับผลกระทบในเขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธ์ุ สัตว์ป่า -           พื นที่ที่ไ ด้รับผลกระทบในเขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธ์ุ สัตว์ป่า -           พื นที่ที่ไ ด้รับผลกระทบในเขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธ์ุ สัตว์ป่า -           
และลุ่มน ้าชั นที่ 1   0  ไร่ และลุ่มน ้าชั นที่ 1   0  ไร่ และลุ่มน ้าชั นที่ 1   0  ไร่ และลุ่มน ้าชั นที่ 1   0  ไร่
พื นที่ป่าไม้ที่ไ ด้รับผลกระทบในเขต Zone C  0  ไร่ -           พื นที่ป่าไม้ที่ไ ด้รับผลกระทบในเขต Zone C  0  ไร่ -           พื นที่ป่าไม้ที่ไ ด้รับผลกระทบในเขต Zone C  0  ไร่ -           พื นที่ป่าไม้ที่ไ ด้รับผลกระทบในเขต Zone C  0  ไร่ -           
พื นที่ป่าไม้ที่ไ ด้รับผลกระทบในเขต Zone E/A  0  ไร่ -           พื นที่ป่าไม้ที่ไ ด้รับผลกระทบในเขต Zone E/A  0  ไร่ -           พื นที่ป่าไม้ที่ไ ด้รับผลกระทบในเขต Zone E/A  55,162  ไร่ (3.00)        พื นที่ป่าไม้ที่ไ ด้รับผลกระทบในเขต Zone E/A  55,162  ไร่ (3.00)        

3. พื นที่ป่าเส่ือมสภาพที่ไ ด้รับการฟ้ืนฟู พื นที่ป่าเส่ือมสภาพที่ไ ด้รับการฟ้ืนฟู  0  แห่ง -           พื นที่ป่าเส่ือมสภาพที่ไ ด้รับการฟ้ืนฟู  0  แห่ง -           พื นที่ป่าเส่ือมสภาพที่ไ ด้รับการฟ้ืนฟู  0 แห่ง -           พื นที่ป่าเส่ือมสภาพที่ไ ด้รับการฟ้ืนฟู  0 แห่ง -           
มาตรการอนุรักษ์ป่าต้นน ้าและสภาพดินร้อยละ   0  ของพื นที่ -           มาตรการอนุรักษ์ป่าต้นน ้าและสภาพดินร้อยละ   0  ของพื นที่ -           มาตรการอนุรักษ์ป่าต้นน ้าและสภาพดินร้อยละ 50  ของพื นที่ 2.00         มาตรการอนุรักษ์ป่าต้นน ้าและสภาพดินร้อยละ 50  ของพื นที่ 2.00         

8  1. ดัชนีบัญชีสีแดง จ้านวนชนิดพันธ์ุ ดัชนีบัญชีสีแดง 90 ชนิด -           จ้านวนชนิดพันธ์ุ ดัชนีบัญชีสีแดง 0 ชนิด -           จ้านวนชนิดพันธ์ุ ดัชนีบัญชีสีแดง 0 ชนิด -           จ้านวนชนิดพันธ์ุ ดัชนีบัญชีสีแดง 0 ชนิด -           
2. จ้านวนส่ิงกีดขวางทางน ้า จ้านวนส่ิงกีดขวางทางน ้าที่ไ ด้รับการปรับปรุง 0 แห่ง -           จ้านวนส่ิงกีดขวางทางน ้าที่ไ ด้รับการปรับปรุง 0 แห่ง -           จ้านวนส่ิงกีดขวางทางน ้าที่ไ ด้รับการปรับปรุง 17 แห่ง 1.00          จ้านวนส่ิงกีดขวางทางน ้าที่ไ ด้รับการปรับปรุง 17 แห่ง 1.00          
3. ระยะทางที่ไ ด้รับการขุดลอก ระยะทางที่ไ ด้รับการขุดลอก 0 แห่ง -           จ้านวนทางน ้าที่ไ ด้รับการขุดลอก 0 แห่ง ระยะทาง 0 กม. -           จ้านวนทางน ้าที่ไ ด้รับการขุดลอก 65 แห่ง ระยะทาง 178.80 กม. 2.00         จ้านวนทางน ้าที่ไ ด้รับการขุดลอก 65 แห่ง ระยะทาง 178.80 กม . 2.00         
4. พื นที่ชุ่มน ้าที่ไ ด้รับการอนุรักษ์ พื นที่ชุ่มน ้าที่ไ ด้รับการอนุรักษ์ 110,811  ไร่ พื นที่ชุ่มน ้าที่ไ ด้รับการอนุรักษ์ 110,811  ไร่ -           พื นที่ชุ่มน ้าที่ไ ด้รับการอนุรักษ์ 110,811  ไร่ -           พื นที่ชุ่มน ้าที่ไ ด้รับการอนุรักษ์ 110,811  ไร่ -           
5. คุณภาพน ้าในแหล่งน ้าผิวดิน คุณภาพน ้าผิวดิน มีค่า WQI เท่ากับ  83  และจัดอยู่ในประเภทที่ 3 คุณภาพน ้าผิวดิน มีค่า WQI เท่ากับ  83  และจัดอยู่ในประเภทที่ 3 -           คุณภาพน ้าผิวดิน มีค่า WQI เท่ากับ  83  และจัดอยู่ในประเภทที่ 3 -           คุณภาพน ้าผิวดิน มีค่า WQI เท่ากับ  83  และจัดอยู่ในประเภทที่ 3 -           

-        -        4.00       4.00       
-        4.26      34.29     36.05     

ร้อยละคะแนนทางเ ลือก (%) 0.00% 4.73% 38.10% 40.06%

รวมคะแนนมิติทางส่ิงแวดล้อม
รวมคะแนนทางเ ลือก (ถ่วงน้้าหนักแ ล้ว)

ตัวช้ี วัดรายมิติ
สภาพปัจจุบัน (พ.ศ . 2560)

ทางเ ลือกท่ี 1 (พ.ศ . 2580) ทางเ ลือกท่ี 2 (พ.ศ . 2580) ทางเ ลือกท่ี 3 (พ.ศ . 2580)

 ทางเ ลือกท่ีไ ม่ด้าเ นินงานหรือปล่อยใ ห้เ ป็นไปตามปกติ
 การพัฒนาน้้าต้นทุนเ พ่ือการอุปโภค -บริโภค  การเกษตรมูลค่ าสูงและอุตสาหกรรมขนาดเ ล็ก การพัฒนาน้้าต้นทุนเ พ่ือรองรับการเ ติบโตของชุมชนเ มืองและเขตเศรษฐกิจ

(Business as Usual or Zero Alternative/No Action)

รายละเ อียดการพิจารณา รายละเ อียดการพิจารณา รายละเ อียดการพิจารณา รายละเ อียดการพิจารณา



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 4 การกำหนดและประเมินทางเลือกของการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 4-74 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

ตารางที่ 4.5-9 การประเมินผลการจดัลำดับความสำคัญของแต่ละทางเลือกในการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง (พ้ืนที่ลุ่มน้ำตอนปลาย) 

 
  

คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน

มิติเศรษฐกิจ

1 1. ปริมาณน ้าต้นทุนที่เปล่ียนแปลงไป เกษตร อุปโภค อุตสาหกรรม รักษาระบบนิเวศ รวม เกษตร อุปโภค อุตสาหกรรม รักษาระบบนิเวศ รวม เกษตร อุปโภค อุตสาหกรรม รักษาระบบนิเวศ รวม เกษตร อุปโภค อุตสาหกรรม รักษาระบบนิเวศ รวม
1,333.04 27.24 64.47 17.83 1,442.58 1,328.12             62.61                197.84               17.83                 1,606.41            1,328.12             62.61                197.84               17.83                 1,606.41               1,328.12              62.61                197.84               17.83                 1,606.41               

2. ปริมาณน ้าท่าตามธรรมชาติ 1,232.38  ล้าน ลบ.ม . 2. ปริมาณน ้าท่าตามธรรมชาติ 1,232.38  ล้าน ลบ.ม . 2. ปริมาณน ้าท่าตามธรรมชาติ 1,232.38  ล้าน ลบ.ม . 2. ปริมาณน ้าท่าตามธรรมชาติ 1,232.38  ล้าน ลบ.ม .

3. ความจุเก็บกักที่มีในปัจจุบัน  0  ล้าน ลบ.ม . 3. ความจุเก็บกักที่มีในปัจจุบัน  0  ล้าน ลบ.ม . 3. ความจุเก็บกักที่มีในปัจจุบัน  0  ล้าน ลบ.ม . 3. ความจุเก็บกักที่มีในปัจจุบัน  0  ล้าน ลบ.ม .

    มีพื นที่ใช้น ้าได้  0   ไร่     มีพื นที่ใช้น ้าได้  0   ไร่     มีพื นที่ใช้น ้าได้  0   ไร่     มีพื นที่ใช้น ้าได้  0   ไร่
5. แหล่งน ้าขนาดกลาง-ขนาดใหญ่ที่พัฒนาเพ่ิม 0 ล้าน ลบ.ม . 5. แหล่งน ้าขนาดกลาง-ขนาดใหญ่ที่พัฒนาเพ่ิม 0 ล้าน ลบ.ม . 5. แหล่งน ้าขนาดกลาง-ขนาดใหญ่ที่พัฒนาเพ่ิม 50.00 ล้าน ลบ.ม . 5. แหล่งน ้าขนาดกลาง-ขนาดใหญ่ที่พัฒนาเพ่ิม 50.00 ล้าน ลบ.ม .

6. แหล่งน ้าขนาดเล็กที่พัฒนา  712  แห่ง ความจุเก็บกัก 10.00 ล้าน ลบ.ม . 6. แหล่งน ้าขนาดเล็กที่พัฒนา  712  แห่ง ความจุเก็บกัก 10.00 ล้าน ลบ.ม . 6. แหล่งน ้าขนาดเล็กที่พัฒนา  712  แห่ง ความจุเก็บกัก 10.00 ล้าน ลบ.ม . 6. แหล่งน ้าขนาดเล็กที่พัฒนา  712  แห่ง ความจุเก็บกัก 10.00 ล้าน ลบ.ม .

7. ศักยภาพแหล่งน ้าขนาดเล็กที่ต้องพัฒนาเพ่ิม 0 ล้าน ลบ.ม . 7. ศักยภาพแหล่งน ้าขนาดเล็กที่ต้องพัฒนาเพ่ิม 0 ล้าน ลบ.ม . 7. ศักยภาพแหล่งน ้าขนาดเล็กที่ต้องพัฒนาเพ่ิม 27.24+34.60 =  61.84 ล้าน ลบ.ม . 7. ศักยภาพแหล่งน ้าขนาดเล็กที่ต้องพัฒนาเพ่ิม 27.24+34.60 =  61.84 ล้าน ลบ.ม .

    (สระในไร่นา 0  แห่ง, แหล่งน ้าขนาดเล็ก 0 ล้าน ลบ.ม ., พัฒนาน ้าบาดาล  0  ล้าน ลบ.ม .)     (สระในไร่นา 0  แห่ง, แหล่งน ้าขนาดเล็ก 0 ล้าน ลบ.ม ., พัฒนาน ้าบาดาล  0 ล้าน ลบ.ม .)     (สระในไร่นา 0  แห่ง, แหล่งน ้าขนาดเล็ก 27.24 ล้าน ลบ.ม ., พัฒนาน ้าบาดาล  34.60  ล้าน ลบ.ม .)     (สระในไร่นา 0  แห่ง, แหล่งน ้าขนาดเล็ก 27.24 ล้าน ลบ.ม ., พัฒนาน ้าบาดาล  34.60  ล้าน ลบ.ม .)

รวมแหล่งเก็บกักน ้าเปล่ียนแปลง เพ่ิมขึ น/ลดลง  0 ล้าน ลบ.ม . -           รวมแหล่งเก็บกักน ้าเปล่ียนแปลง เพ่ิมขึ น/ลดลง 0 ล้าน ลบ.ม . -           รวมแหล่งเก็บกักน ้าเปล่ียนแปลง เพ่ิมขึ น/ลดลง 111.84 ล้าน ลบ.ม . 2.00         รวมแหล่งเก็บกักน ้าเปล่ียนแปลง เพ่ิมขึ น/ลดลง 111.84 ล้าน ลบ.ม . 2.00         

2. พื นที่รับประโยชน์

(กก./ไร่) รวม (ตัน) (กก./ไร่) รวม (ตัน) (กก./ไร่) รวม (ตัน) (กก./ไร่) รวม (ตัน)

ข้าวนาปี 700.00              194,956.22        ข้าวนาปี 700.00              194,956.22        ข้าวนาปี 840.00              233,947.47           ข้าวนาปี 826.00              230,048.34           

ข้าวนาปรัง 610.00              128,399.50        ข้าวนาปรัง 610.00              128,399.50        ข้าวนาปรัง 732.00              154,079.40            ข้าวนาปรัง 720.00              151,553.51             

ข้าวโพดเลี ยงสัตว์ 725.00               1,342.03            ข้าวโพดเลี ยงสัตว์ 725.00               1,342.03            ข้าวโพดเลี ยงสัตว์ 870.00               1,610.44               ข้าวโพดเลี ยงสัตว์ 856.00               1,584.52                

มันส้าปะหลัง 3,370.00            256,340.99        มันส้าปะหลัง 3,370.00            256,340.99        มันส้าปะหลัง 4,042.00           307,457.06            มันส้าปะหลัง 3,975.00            302,360.66           

สับปะรด 5,675.00            31,396.33          สับปะรด 5,675.00            31,396.33          สับปะรด 6,812.00            37,686.66             สับปะรด 6,698.00            37,055.96              

กล้วยไม้ 1,870.00            111.12               กล้วยไม้ 1,870.00            111.12               กล้วยไม้ 2,245.00            133.41                  กล้วยไม้ 2,207.00            131.15                   

เงาะ 625.00              3.19                  เงาะ 625.00              3.19                  เงาะ 750.00               3.83                      เงาะ 738.00               3.77                      

ทุเรียน 993.00              22.49                ทุเรียน 993.00              22.49                ทุเรียน 1,190.00            26.95                    ทุเรียน 1,170.00            26.50                    

ปาล์มน ้ามัน 2,397.00            58,588.70           ปาล์มน ้ามัน 2,397.00            58,588.70           ปาล์มน ้ามัน 2,877.00            70,321.10              ปาล์มน ้ามัน 2,830.00            69,172.30             

มะนาว 223.00              14.44                มะนาว 223.00              14.44                มะนาว 268.00              17.35                    มะนาว 263.00              17.02                    

มังคุด 96.00                9.17                   มังคุด 96.00                9.17                   มังคุด 115.00               10.99                    มังคุด 113.00               10.79                    

ยางพารา 187.00               13,380.53          ยางพารา 187.00               13,380.53          ยางพารา 225.00              16,099.56             ยางพารา 220.00              15,741.80              

ลองกอง 323.00              1.60                  ลองกอง 323.00              1.60                  ลองกอง 388.00               1.92                      ลองกอง 380.00              1.88                      

ล้าไย 855.00               325.69              ล้าไย 855.00               325.69              ล้าไย 1,025.00            390.45                  ล้าไย 1,010.00            384.73                  

รวม 684,891.99        -           รวม 684,891.99        -           รวม 821,786.57            3.00         รวม 808,092.94           3.00         

2 1. GPP ต่อหัวที่เ พ่ิมขึ น รายได้ที่เ พ่ิมขึ น : ประชากร 1,421,180 คน รายได้ที่เ พ่ิมขึ น : ประชากร 1,781,044 คน รายได้ที่เ พ่ิมขึ น : ประชากร 1,781,044 คน รายได้ที่เ พ่ิมขึ น : ประชากร 1,781,044 คน

เกษตร อุตสาหกรรม ท่องเที่ยว รวม (ล้านบาท) ต่อหัว (บาท) เกษตร อุตสาหกรรม ท่องเที่ยว รวม (ล้านบาท) ต่อหัว (บาท) เกษตร อุตสาหกรรม ท่องเที่ยว รวม (ล้านบาท) ต่อหัว (บาท) เกษตร อุตสาหกรรม ท่องเที่ยว รวม (ล้านบาท) ต่อหัว (บาท)
10,581 984,987 343,691 1,339,259 942,357 -           11,639 1,083,486 378,061 1,473,185 827,147 (2.00)        12,697 1,181,984 412,430 1,607,111 902,342 (1.00)         14,813 1,378,982 481,168 1,874,963 1,052,732 2.00         

2. GPP สูญเสียจากการเกิดภัยพิบัติจากน ้า ความเสียหายภัยแล้งต่อทรัพย์สิน 7,013                 ครัวเรือน -           ความเสียหายภัยแล้งต่อทรัพย์สิน 6,662                ครัวเรือน 1.00          ความเสียหายภัยแล้งต่อทรัพย์สิน 4,208                ครัวเรือน 2.00         ความเสียหายภัยแล้งต่อทรัพย์สิน 2,805                 ครัวเรือน 3.00         

ความเสียหายอุทกภัยต่อทรัพย์สิน 8,593                 ครัวเรือน -           ความเสียหายอุทกภัยต่อทรัพย์สิน 8,163                 ครัวเรือน 1.00          ความเสียหายอุทกภัยต่อทรัพย์สิน 5,156                 ครัวเรือน 2.00         ความเสียหายอุทกภัยต่อทรัพย์สิน 3,437                ครัวเรือน 3.00         

3 1. จ้านวน SME ในระดับท้องถ่ิน จ้านวนกลุ่มอาชีพ/SME ปัจจุบัน 507                   ราย -           จ้านวนกลุ่มอาชีพ/SME เพ่ิมขึ น 51                     ราย 1.00          จ้านวนกลุ่มอาชีพ/SME เพ่ิมขึ น 91                     ราย 2.00         จ้านวนกลุ่มอาชีพ/SME เพ่ิมขึ น 101                   ราย 2.00         

2. การใช้วัตถุดิบและแรงงานท้องถ่ิน การใช้วัตถุดิบในท้องถ่ินปัจจุบัน  ร้อยละ 100 -           การใช้วัตถุดิบในท้องถ่ิน ร้อยละ 100 -           การใช้วัตถุดิบในท้องถ่ิน ร้อยละ 100 -           การใช้วัตถุดิบในท้องถ่ิน ร้อยละ 100 -           

การใช้แรงงานในท้องถ่ินปัจจุบัน 20,280              คน -           การใช้แรงงานในท้องถ่ินเพ่ิมขึ น 2,028                คน 1.00          การใช้แรงงานในท้องถ่ินเพ่ิมขึ น 3,650                คน 2.00         การใช้แรงงานในท้องถ่ินเพ่ิมขึ น 4,056                คน 2.00         

3. สัดส่วนพื นที่ภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม/ธุรกิจการค้า สัดส่วนพื นที่ภาคการเกษตร : ภาคอุตสาหกรรม/ธุรกิจการค้า ในปัจจุบัน สัดส่วนพื นที่ภาคการเกษตร : ภาคอุตสาหกรรม/ธุรกิจการค้า ในอนาคต สัดส่วนพื นที่ภาคการเกษตร : ภาคอุตสาหกรรม/ธุรกิจการค้า ในอนาคต สัดส่วนพื นที่ภาคการเกษตร : ภาคอุตสาหกรรม/ธุรกิจการค้า ในอนาคต

ร้อยละ 71.00                 :       ร้อยละ 29.00                -           ร้อยละ 71.00                 :       ร้อยละ 29.00                -           ร้อยละ 60.00                :       ร้อยละ 40.00                (2.00)        ร้อยละ 60.00                :       ร้อยละ 40.00                (2.00)        

-           2.00         10.00        14.00        
มิติสังคม

4 1. สัดส่วนประชากรที่เข้าถึงน ้า -           -           2.00         2.00         
2. จ้านวนหมู่ บ้าน/ชุมชนที่ไ ด้รับผลประโยชน์ -           -           2.00         2.00         
3. พื นที่ที่ไ ด้รับผลกระทบด้านอุทกภัย พื นที่ที่ไ ด้รับผลกระทบด้านอุทกภัย พื นที่ที่ไ ด้รับผลกระทบด้านอุทกภัย พื นที่ที่ไ ด้รับผลกระทบด้านอุทกภัย พื นที่ที่ไ ด้รับผลกระทบด้านอุทกภัย 

จ้านวน 1,322,996 ไร่ ลดลงร้อยละ 0 -           จ้านวน 1,322,996 ไร่ ลดลงร้อยละ 0 -           จ้านวน 793,797 ไร่ ลดลงร้อยละ 40 2.00         จ้านวน 661,498 ไร่ ลดลงร้อยละ 50 2.00         
4. พื นที่ที่ไ ด้รับผลกระทบด้านภัยแล้ง พื นที่ที่ไ ด้รับผลกระทบด้านภัยแล้ง พื นที่ที่ไ ด้รับผลกระทบด้านภัยแล้ง พื นที่ที่ไ ด้รับผลกระทบด้านภัยแล้ง พื นที่ที่ไ ด้รับผลกระทบด้านภัยแล้ง

จ้านวน 240,317 ไร่ ลดลงร้อยละ 0 -           จ้านวน 240,317 ไร่ ลดลงร้อยละ 0 -           จ้านวน 144,190 ไร่ ลดลงร้อยละ 40 2.00         จ้านวน 120,158 ไร่ ลดลงร้อยละ 50 2.00         
5 1. จ้านวนประชากรที่ต้องอพยพหากมีการพัฒนา จ้านวนประชากรที่ไ ด้รับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการต่างๆ 0 คน -           จ้านวนประชากรที่ไ ด้รับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการต่างๆ 0 คน -           จ้านวนประชากรที่ไ ด้รับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการต่างๆ 28,424 คน (3.00)        จ้านวนประชากรที่ไ ด้รับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการต่างๆ 28,424 คน (3.00)        

2. จ้านวนผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติด้านน ้า จ้านวนประชากรที่ไ ด้รับภัยพิบัติน ้าแล้งลดลงร้อยละ 0 -           จ้านวนประชากรที่ไ ด้รับภัยพิบัติน ้าแล้งลดลงร้อยละ 0 -           จ้านวนประชากรที่ไ ด้รับภัยพิบัติน ้าแล้งลดลงร้อยละ 50 3.00         จ้านวนประชากรที่ไ ด้รับภัยพิบัติน ้าแล้งลดลงร้อยละ 60 3.00         
จ้านวนประชากรที่ไ ด้รับภัยพิบัติน ้าท่วมลดลงร้อยละ 0 -           จ้านวนประชากรที่ไ ด้รับภัยพิบัติน ้าท่วมลดลงร้อยละ 0 -           จ้านวนประชากรที่ไ ด้รับภัยพิบัติน ้าท่วมลดลงร้อยละ  20 1.00          จ้านวนประชากรที่ไ ด้รับภัยพิบัติน ้าท่วมลดลงร้อยละ  20 1.00          

6 1. การมีส่วนร่วมในการน้าเสนอทางเลือก ชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมต่อจ้านวนชุมชนในพื นที่ ร้อยละ 0 -           ชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมต่อจ้านวนชุมชนในพื นที่ ร้อยละ 71 2.00         ชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมต่อจ้านวนชุมชนในพื นที่ ร้อยละ 71 2.00         ชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมต่อจ้านวนชุมชนในพื นที่ ร้อยละ 71 2.00         
จ้านวนผู้เข้าร่วมประชุมที่เห็นด้วยกับทางเลือก ร้อยละ 0 -           จ้านวนผู้เข้าร่วมประชุมที่เห็นด้วยกับทางเลือก ร้อยละ 0.93 1.00          จ้านวนผู้เข้าร่วมประชุมที่เห็นด้วยกับทางเลือก ร้อยละ 37.04 1.00          จ้านวนผู้เข้าร่วมประชุมที่เห็นด้วยกับทางเลือก ร้อยละ 62.04 2.00         

 2. จ้านวนมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติที่ไ ด้รับผลกระทบ จ้านวนมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติที่ไ ด้รับผลกระทบ  0   แห่ง -           จ้านวนมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติที่ไ ด้รับผลกระทบ  0   แห่ง -           จ้านวนมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติที่ไ ด้รับผลกระทบ  0   แห่ง -           จ้านวนมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติที่ไ ด้รับผลกระทบ  0   แห่ง -           
-           3.00         12.00        13.00        

รายละเ อียดการพิจารณา รายละเ อียดการพิจารณา รายละเ อียดการพิจารณา

1. ความต้องการ ล้าน ลบ.ม ./ปี 1. ความต้องการ ล้าน ลบ.ม ./ปี 1. ความต้องการ ล้าน ลบ.ม ./ปี 1. ความต้องการ ล้าน ลบ.ม ./ปี

ตัวช้ี วัดรายมิติ
สภาพปัจจุบัน (พ.ศ . 2560)

ทางเ ลือกท่ี 1 (พ.ศ . 2580) ทางเ ลือกท่ี 2 (พ.ศ . 2580) ทางเ ลือกท่ี 3 (พ.ศ . 2580)

 ทางเ ลือกท่ีไ ม่ด้าเ นินงานหรือปล่อยใ ห้เ ป็นไปตามปกติ
 การพัฒนาน้้าต้นทุนเ พ่ือการอุปโภค -บริโภค  การเกษตรมูลค่ าสูงและอุตสาหกรรม การพัฒนาน้้าต้นทุนเ พ่ือรองรับการเ ติบโตของชุมชนเ มืองและเขตเศรษฐกิจ

(Business as Usual or Zero Alternative/No Action)

รายละเ อียดการพิจารณา

พืช พื นที่, ไร่
ผลผลิต

พืช พื นที่, ไร่
ผลผลิต

 4. แหล่งน ้าขนาดใหญ่-กลางที่พัฒนาไว้แล้ว 0  แห่ง  4. แหล่งน ้าขนาดใหญ่-กลางที่พัฒนาไว้แล้ว 0  แห่ง  4. แหล่งน ้าขนาดใหญ่-กลางที่พัฒนาเพ่ิม 2  แห่ง  4. แหล่งน ้าขนาดใหญ่-กลางที่พัฒนาเพ่ิม 2  แห่ง

พืช พื นที่, ไร่
ผลผลิต

พืช พื นที่, ไร่
ผลผลิต

1,851.08                                        1,851.08                                        1,851.08                                        1,851.08                                        

76,065.58                                      76,065.58                                      76,065.58                                      76,065.58                                      

278,508.89                                    278,508.89                                    278,508.89                                    278,508.89                                    

210,490.99                                   210,490.99                                   210,490.99                                   210,490.99                                   

5.10                                              5.10                                              5.10                                              5.10                                              

22.65                                            22.65                                            22.65                                            22.65                                            

5,532.39                                       5,532.39                                       5,532.39                                       5,532.39                                       

59.42                                            59.42                                            59.42                                            59.42                                            

24,442.51                                     24,442.51                                     24,442.51                                     24,442.51                                     

64.73                                            64.73                                            64.73                                            64.73                                            

669,078.36                                   669,078.36                                   669,078.36                                   669,078.36                                   

95.53                                            95.53                                            95.53                                            95.53                                            

71,553.62                                      71,553.62                                      71,553.62                                      71,553.62                                      

4.94                                              4.94                                              4.94                                              4.94                                              

380.92                                          380.92                                          380.92                                          380.92                                          

รวมคะแนนมิติเศรษฐกิจ

ชุมชนที่มีน ้าเพ่ือใช้อุปโภค-บริโภค 573,887 ครัวเรือน ชุมชนที่มีน ้าเพ่ือใช้อุปโภค-บริโภค 573,887 ครัวเรือน ชุมชนที่มีน ้าเพ่ือใช้อุปโภค-บริโภค 746,053 ครัวเรือน ชุมชนที่มีน ้าเพ่ือใช้อุปโภค-บริโภค 860,831 ครัวเรือน

รวมคะแนนมิติทางสังคม

ชุมชนที่เข้าถึงน ้าประปา จ้านวน 77,800 ครัวเรือน ชุมชนที่เข้าถึงน ้าประปา จ้านวน 77,800 ครัวเรือน ชุมชนที่เข้าถึงน ้าประปา จ้านวน 101,139 ครัวเรือน ชุมชนที่เข้าถึงน ้าประปา จ้านวน 116,699 ครัวเรือน



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 4 การกำหนดและประเมินทางเลือกของการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 4-75 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

ตารางที่ 4.5-9 (ตอ่) การประเมินผลการจัดลำดับความสำคัญของแต่ละทางเลือกในการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง (พ้ืนที่ลุ่มน้ำตอนปลาย) 

 
หมายเหตุ: วิธีการประเมินตัวช้ีวัดรายมิติ 

รายละเอียดตัวช้ีวดัรายมิต ิ
ทิศทาง/ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 

รายละเอียดตัวช้ีวดัรายมิต ิ
ทิศทาง/ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 

ไม่มีผลกระทบ (0) น้อย (+1) ปานกลาง (+2) มาก (+3) ไม่มีผลกระทบ (0) น้อย (+1) ปานกลาง (+2) มาก (+3) 

มิติเศรษฐกิจ (ระดับคะแนน 9 ตัวชี้วัด x 3 (ระดับความรุนแรงของผลกระทบสูงสุด)) = 27 คะแนน     มิติส่ิงแวดล้อม (ระดับคะแนน 11 ตัวชี้วัด x 3 (ระดับความรุนแรงของผลกระทบสูงสุด)) = 33 คะแนน     

1) ปริมาณน้ำต้นทุนท่ีเปล่ียนแปลงไป พิจารณาแหล่งเก็บกักน้ำเปล่ียนแปลง (เพิ่มข้ึน/ลดลง) (ล้าน ลบ.ม./ปี) เท่าเดิม 1-100 101-500 >500 1) ปริมาณน้ำท่ีนำกลับมาใช้ใหม่ เป็นการนำน้ำในระบบกลับมาใช้ใหม่หากมีการพัฒนาโครงการฯ (แห่ง) เท่าเดิม 1-5 6-10 >10 

2) พื้นท่ีรับประโยชน์ ได้แก่ ขนาดพื้นท่ีและประเภท (เกษตร, นิคมอุตสาหกรรม, พื้นท่ีชุมชน) และผลผลิตรวม (ร้อยละ) เท่าเดิม 1.00-10.00% 10.01-15.00% >15.00% 2) พื้นท่ีสงวนอนุรักษ์/พื้นท่ีป่าไม้ท่ีเปล่ียนแปลงจากการพัฒนาทางเลือกต่างๆ (เพิ่มข้ึน/ลดลง)     

3) GPP ต่อหัวท่ีเพิ่มข้ึน ได้แก่ ประเมินจากรายได้ท่ีเพิ่มข้ึนของประชากรจากการทำการเกษตร/อุตสาหกรรม/การท่องเท่ียว (ร้อยละ) เท่าเดิม 1.00-10.00% 10.01-15.00% >15.00% 2.1 พื้นท่ีท่ีได้รับผลกระทบในเขตอุทยานแห่งชาติ/เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า/และลุ่มน้ำช้ันท่ี 1 เท่าเดิม 1-3,000 3,001-5,000 >5,000 

4) GPP สูญเสียจากการเกิดภัยพิบัติจากน้ำ     2.2 พื้นท่ีป่าไม้ท่ีได้รับผลกระทบในเขต Zone C เท่าเดิม 1-1,000 1,001-2,000 >2,000 

4.1 ความเสียหายภัยแล้งต่อทรัพย์สิน (เพิ่มข้ึน/ลดลง) (ร้อยละ) เท่าเดิม 1.00-25.00% 25.01-50.00% >50.00% 2.3 พื้นท่ีป่าไม้ท่ีได้รับผลกระทบในเขต Zone E/A เท่าเดิม 1-3,000 3,001-5,000 >5,000 

4.2 ความเสียหายอุทกภัยต่อทรัพย์สิน (เพิ่มข้ึน/ลดลง) (ร้อยละ) เท่าเดิม 1.00-25.00% 25.01-50.00% >50.00% 3) พื้นท่ีป่าเส่ือมสภาพท่ีได้รับการฟื้นฟูจากการพัฒนาทางเลือกต่างๆ (เพิ่มข้ึน/ลดลง)     

5) จำนวน SME ในระดับท้องถ่ิน ได้แก่ จำนวน SME/กลุ่มอาชีพในท้องถ่ินท่ีเพิ่มข้ึน (ร้อยละ) เท่าเดิม 1.00-10.00% 10.01-20.00% >20.00% 3.1 พื้นท่ีป่าเส่ือมสภาพท่ีได้รับการฟื้นฟู (แห่ง) เท่าเดิม 1-5 6-10 >10 

6) การใช้วัตถุดิบและแรงงานท้องถ่ิน ได้แก่     3.2 มาตรการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำและสภาพดิน (ร้อยละ) (เพิ่มข้ึน/ลดลง) เท่าเดิม 1.00-25.00% 25.01-50.00% >50.00% 

6.1 สัดส่วนการใช้วัตถุดิบในท้องถ่ิน (เพิ่มข้ึน/ลดลง) (ร้อยละ) เท่าเดิม 1.00-10.00% 10.01-20.00% >20.00% 4) ดัชนีบัญชีสีแดง ได้แก่ จำนวนชนิดพันธุ์ดัชนีบัญชีสีแดง (ชนิด) - 1-100 101-300 >300 

6.2 สัดส่วนการใช้แรงงานในท้องถ่ิน (เพิ่มข้ึน/ลดลง) (ร้อยละ) เท่าเดิม 1.00-10.00% 10.01-20.00% >20.00% 5) จำนวนส่ิงกีดขวางทางน้ำ (แห่ง) เท่าเดิม 1-20 21-40 >40 

7) สัดส่วนพื้นท่ีภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม/ธุรกิจการค้า (ร้อยละ) จากการใช้ประโชน์ท่ีดิน เท่าเดิม 1.00-5.00% 5.01-10.00% >10.00% 6) ระยะทางท่ีได้รับการขุดลอก (แห่ง/กิโลเมตร) เท่าเดิม 1-100 101-200 >200 

มิติสังคม (ระดับคะแนน 10 ตัวชี้วัด x 3 (ระดับความรุนแรงของผลกระทบสูงสุด)) = 30 คะแนน     7) พื้นท่ีชุ่มน้ำท่ีได้รับการอนุรักษ์ (ตามประกาศทางกฎหมาย) (ร้อยละ) (เพิ่มข้ึน/ลดลง) เท่าเดิม 0.01-0.50% 0.51-1.00% >1.00% 

1) สัดส่วนประชากรท่ีเข้าถึงน้ำ     8) คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน (การจัดการมลพิษท่ีมีผลกระทบต่อส่ังแวดล้อม) เท่าเดิม WQI (<70) WQI (71-90) WQI (91-100) 

1.1 จำนวนประชากรท่ีมีน้ำใช้ (ครัวเรือน) (ร้อยละ) เท่าเดิม 1.00-25.00% 25.01-50.00% >50.00%      

 1.2 จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนท่ีได้รับผลประโยชน์ (ร้อยละ) เท่าเดิม 1.00-25.00% 25.01-50.00% >50.00%      

2) พื้นท่ีท่ีได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ          

 2.1 พื้นท่ีท่ีได้รับผลกระทบด้านอุทกภัย (ร้อยละ) เท่าเดิม 1.00-25.00% 25.01-50.00% >50.00%      

 2.2 พื้นท่ีท่ีได้รับผลกระทบด้านภัยแล้ง (ร้อยละ) เท่าเดิม 1.00-25.00% 25.01-50.00% >50.00%      

3) จำนวนประชากรท่ีต้องอพยพหากมีการพัฒนา ได้แก่ จำนวนประชากรท่ีต้องอพยพย้ายถ่ินหากมีการพัฒนาโครงการฯ เท่าเดิม 1-10,000 10,001-20,000 >20,000      

4) จำนวนผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติด้านน้ำ          

4.1 จำนวนประชากรท่ีได้รับภัยพิบัติน้ำแล้ง (เพิ่มข้ึน/ลดลง) (ร้อยละ) เท่าเดิม 1.00-20.00% 20.01-40.00% >40.00%      

4.2 จำนวนประชากรท่ีได้รับภัยพิบัติน้ำท่วม (เพิ่มข้ึน/ลดลง) (ร้อยละ) เท่าเดิม 1.00-20.00% 20.01-40.00% >40.00%      

5) การมีส่วนร่วมในการนำเสนอทางเลือก          

5.1 สัดส่วนชุมชนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมต่อจำนวนชุมชนในพื้นท่ี (ร้อยละ) เท่าเดิม 1.00-50.00% 50.01-75.00% >75.00%      

5.2 สัดส่วนจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมท่ีเห็นด้วยกับทางเลือก (ร้อยละ) เท่าเดิม 1.00-50.00% 50.01-75.00% >75.00%      

6) จำนวนมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติท่ีได้รับผลกระทบ ได้แก่ จำนวนท่ีได้รับผลกระทบหากมีการพัฒนาโครงการฯ (แห่ง) เท่าเดิม 1-2 3-5 >5      

 

คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน
มิติส่ิงแวดล้อม

7 1. ปริมาณน ้าที่น้ากลับมาใช้ใหม่ จ้านวนพื นที่ที่มีการน้าน ้าในระบบกลับมาใช้ใหม่ 0 แห่ง -           จ้านวนพื นที่ที่มีการน้าน ้าในระบบกลับมาใช้ใหม่ 0 แห่ง -           จ้านวนพื นที่ที่มีการน้าน ้าในระบบกลับมาใช้ใหม่ 13 แห่ง 3.00         จ้านวนพื นที่ที่มีการน้าน ้าในระบบกลับมาใช้ใหม่ 13 แห่ง 3.00         
2. พื นที่ป่าไม้ที่เปล่ียนแปลง พื นที่ที่ไ ด้รับผลกระทบในเขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธ์ุ สัตว์ป่า -           พื นที่ที่ไ ด้รับผลกระทบในเขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธ์ุ สัตว์ป่า -           พื นที่ที่ไ ด้รับผลกระทบในเขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธ์ุ สัตว์ป่า -           พื นที่ที่ไ ด้รับผลกระทบในเขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธ์ุ สัตว์ป่า -           

และลุ่มน ้าชั นที่ 1   0  ไร่ และลุ่มน ้าชั นที่ 1   0  ไร่ และลุ่มน ้าชั นที่ 1   0  ไร่ และลุ่มน ้าชั นที่ 1   0  ไร่
พื นที่ป่าไม้ที่ไ ด้รับผลกระทบในเขต Zone C  0  ไร่ -           พื นที่ป่าไม้ที่ไ ด้รับผลกระทบในเขต Zone C  0  ไร่ -           พื นที่ป่าไม้ที่ไ ด้รับผลกระทบในเขต Zone C  0  ไร่ -           พื นที่ป่าไม้ที่ไ ด้รับผลกระทบในเขต Zone C  0  ไร่ -           
พื นที่ป่าไม้ที่ไ ด้รับผลกระทบในเขต Zone E/A  0  ไร่ -           พื นที่ป่าไม้ที่ไ ด้รับผลกระทบในเขต Zone E/A  0  ไร่ -           พื นที่ป่าไม้ที่ไ ด้รับผลกระทบในเขต Zone E/A  0  ไร่ -           พื นที่ป่าไม้ที่ไ ด้รับผลกระทบในเขต Zone E/A  0  ไร่ -           

3. พื นที่ป่าเส่ือมสภาพที่ไ ด้รับการฟ้ืนฟู พื นที่ป่าเส่ือมสภาพที่ไ ด้รับการฟ้ืนฟู  0  แห่ง -           พื นที่ป่าเส่ือมสภาพที่ไ ด้รับการฟ้ืนฟู  0  แห่ง -           พื นที่ป่าเส่ือมสภาพที่ไ ด้รับการฟ้ืนฟู  0 แห่ง -           พื นที่ป่าเส่ือมสภาพที่ไ ด้รับการฟ้ืนฟู  0 แห่ง -           
มาตรการอนุรักษ์ป่าต้นน ้าและสภาพดินร้อยละ   0  ของพื นที่ -           มาตรการอนุรักษ์ป่าต้นน ้าและสภาพดินร้อยละ   0  ของพื นที่ -           มาตรการอนุรักษ์ป่าต้นน ้าและสภาพดินร้อยละ 50  ของพื นที่ 2.00         มาตรการอนุรักษ์ป่าต้นน ้าและสภาพดินร้อยละ 50  ของพื นที่ 2.00         

8  1. ดัชนีบัญชีสีแดง จ้านวนชนิดพันธ์ุ ดัชนีบัญชีสีแดง 44 ชนิด -           จ้านวนชนิดพันธ์ุ ดัชนีบัญชีสีแดง 0 ชนิด -           จ้านวนชนิดพันธ์ุ ดัชนีบัญชีสีแดง 0 ชนิด -           จ้านวนชนิดพันธ์ุ ดัชนีบัญชีสีแดง 0 ชนิด -           
2. จ้านวนส่ิงกีดขวางทางน ้า จ้านวนส่ิงกีดขวางทางน ้าที่ไ ด้รับการปรับปรุง 0 แห่ง -           จ้านวนส่ิงกีดขวางทางน ้าที่ไ ด้รับการปรับปรุง 0 แห่ง -           จ้านวนส่ิงกีดขวางทางน ้าที่ไ ด้รับการปรับปรุง 11 แห่ง 1.00          จ้านวนส่ิงกีดขวางทางน ้าที่ไ ด้รับการปรับปรุง 11 แห่ง 1.00          
3. ระยะทางที่ไ ด้รับการขุดลอก ระยะทางที่ไ ด้รับการขุดลอก 0 แห่ง -           จ้านวนทางน ้าที่ไ ด้รับการขุดลอก 45 แห่ง ระยะทาง 384.05 กม . -           จ้านวนทางน ้าที่ไ ด้รับการขุดลอก 45 แห่ง ระยะทาง 384.05 กม. 3.00         จ้านวนทางน ้าที่ไ ด้รับการขุดลอก 45 แห่ง ระยะทาง 384.05 กม. 3.00         
4. พื นที่ชุ่มน ้าที่ไ ด้รับการอนุรักษ์ พื นที่ชุ่มน ้าที่ไ ด้รับการอนุรักษ์ 16,933  ไร่ พื นที่ชุ่มน ้าที่ไ ด้รับการอนุรักษ์ 16,933  ไร่ -           พื นที่ชุ่มน ้าที่ไ ด้รับการอนุรักษ์ 16,933  ไร่ -           พื นที่ชุ่มน ้าที่ไ ด้รับการอนุรักษ์ 16,933  ไร่ -           
5. คุณภาพน ้าในแหล่งน ้าผิวดิน คุณภาพน ้าผิวดิน มีค่า WQI เท่ากับ  68  และจัดอยู่ในประเภทที่ 3 คุณภาพน ้าผิวดิน มีค่า WQI เท่ากับ  68  และจัดอยู่ในประเภทที่ 3 -           คุณภาพน ้าผิวดิน มีค่า WQI เท่ากับ  68  และจัดอยู่ในประเภทที่ 3 -           คุณภาพน ้าผิวดิน มีค่า WQI เท่ากับ  68  และจัดอยู่ในประเภทที่ 3 -           

-        -        9.00       9.00       
-        5.09       33.87     39.89     

ร้อยละคะแนนทางเ ลือก (%) 0.00% 5.66% 37.64% 44.32%

ทางเ ลือกท่ี 2 (พ.ศ . 2580) ทางเ ลือกท่ี 3 (พ.ศ . 2580)

 ทางเ ลือกท่ีไ ม่ด้าเ นินงานหรือปล่อยใ ห้เ ป็นไปตามปกติ
 การพัฒนาน้้าต้นทุนเ พ่ือการอุปโภค -บริโภค  การเกษตรมูลค่ าสูงและอุตสาหกรรม การพัฒนาน้้าต้นทุนเ พ่ือรองรับการเ ติบโตของชุมชนเ มืองและเขตเศรษฐกิจ

(Business as Usual or Zero Alternative/No Action)

รายละเ อียดการพิจารณา รายละเ อียดการพิจารณา รายละเ อียดการพิจารณา รายละเ อียดการพิจารณา

รวมคะแนนทางเ ลือก (ถ่วงน้้าหนักแ ล้ว)
รวมคะแนนมิติทางส่ิงแวดล้อม

ตัวช้ี วัดรายมิติ
สภาพปัจจุบัน (พ.ศ . 2560)

ทางเ ลือกท่ี 1 (พ.ศ . 2580)



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 4 การกำหนดและประเมินทางเลือกในการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 4-76 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 4 การกำหนดและประเมินทางเลือกในการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 4-77 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 4 การกำหนดและประเมินทางเลือกในการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 4-78 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 4 การกำหนดและประเมินทางเลือกในการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 4-79 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

4.5.3.2 การประเมินทางเลือกในภาพรวมของการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 
 
 การประเมินทางเลือกในภาพรวมของการพัฒนาลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงแบบบูรณาการได้พิจารณาจาก
ความเหมาะสมของทางเลือกในแต่รายพื้นที่ลุ่มน้ำดังแสดงในตารางที่ 4.5-6 ถึงตารางที่ 4.5-9 สรุปได้ว่า หากจะพฒันา
พื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงให้ครอบคลุมทุกส่วนของพื้นที่ลุ่มน้ำจำเป็นต้องดำเนินการกำหนดการพัฒนาในทุก
ส่วนของพ้ืนที่ลุ่มน้ำ รูปที่ 4.5-4 ดังสรุปได้ว่า ภาพรวมของการพัฒนาลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงแบบบูรณาการจะเป็น 
การพัฒนาน้ำต้นทุนเพ่ือการอุปโภค-บริโภค การเกษตรพ้ืนถิ่นและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (ตามทางเลือกที่ 2-พ้ืนที่ลุ่ม
น้ำตอนบน) พร้อมทั้งจะต้องพัฒนาน้ำต้นทุนเพ่ือรองรับการเติบโตของชุมชนเมืองและเขตเศรษฐกจิ (ตามทางเลือกที่ 
3-พื้นที่ลุ่มน้ำตอนกลางและพื้นที่ลุ่มน้ำตอนปลาย) เนื่องจากเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำภายใต้แผนการสรา้ง
ความม่ันคงในภาคการอุปโภค-บริโภคและภาคเกษตรให้เพียงพอกับความต้องการของภาคประชาสังคมและตามรูปแบบ
ระบบการเพาะปลูกพืชปัจจุบันร่วมกับการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีส่วนสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม สภาพสังคม วัฒนธรรม เอกลักษณ์และวิถีชีวิตดั้งเดิมในชุมชนท้องถิ่นบนพื้นฐานของความรู้ ความเข้าใจ
และความรับผิดชอบต่อระบบนิเวศในพื้นที่ลุ่มน้ำและบริหารจัดการพื้นที่ต้นน้ำให้มีความสมดุล และยังเป็นการพัฒนาเพื่อ
รองรับการเติบโตของชุมชนเมืองและเขตเศรษฐกิจจะเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของภาคประชาสังคมในพื้นที่ลุ่มน้ำ
ปราจีนบุรี-บางปะกงให้ดียิ่งขึ้น และมีรายได้เพิ่มสูงกว่าค่าเฉลี่ยในระดับประเทศ (สูงกว่า 136,521.99 บาท/คน/ปี-ค่าเฉลีย่ 
23 ปี (พ.ศ. 2538-2560) พร้อมทั้งเป็นการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของพื้นที่ลุ่มน้ำฯ ให้บรรลุวิสัยทัศน์การพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำ
ปราจีนบุรี-บางปะกงอย่างยั่งยืน “ทรัพยากรน้ำมั่นคง ทุกภาคส่วนเข้าถึงการใช้อย่างสมดุล เสริมสรา้งรายได้และรักษา

ระบบนิเวศอย่างยั่งยืน” และวิสัยทัศน์ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง 

ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

(พ.ศ. 2561-2580) และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ส่วนกิจกรรมต่างๆ ที่จำเป็นต้องดำเนินการในพื้นที่ลุ่มน้ำลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง ได้
คำนึงถึงสถานการณ์ภาพรวม ศักยภาพ ข้อจำกัดและตัวชี้วัดรายมิติพร้อมทั้งกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากภาค
ประชาสังคมในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงเพื่อให้การขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) บรรลุผลสัมฤทธิ์และตอบสนองต่อความต้องการของภาคประชาสังคมและอยู่
ภายใต้การจัดสรรการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรด้านต่างๆ ที่มีอย่างจำกัด 
  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 4 การกำหนดและประเมินทางเลือกในการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 4-80 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่  5 
แผนการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 

อย่างยั่งยืน 
 
 
 
 



 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 5-1 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

บทท่ี 5 
แผนการพัฒนาพ้ืนทีลุ่่มน้ำปราจนีบุรี-บางปะกงอย่างยั่งยืน 

5.1 แผนการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 
 
5.1.1 เป้าหมายการพัฒนา 
 
 การกำหนดเป้าหมายและขับเคลื ่อนการพัฒนาพื ้นที่ลุ ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงภายใต้ภายใต้วิสัยทัศน์ 
“ทรัพยากรน้ำมั่นคง ทุกภาคส่วนเข้าถึงการใช้อย่างสมดุล เสริมสร้างรายได้และรักษาระบบนิเวศอย่างยั่งยืน” และ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development 
Goals, SDGs) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) แผนแม่บทการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) แผนจัดการคุณภาพสิ ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560-2564 ทิศทางการพัฒนาภาค
ตะวันออกและการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor, EEC) แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัดและแผนพัฒนาจังหวัด ฯลฯ ดังมีเป้าหมายดังน้ี 
 1) มิติเศรษฐกิจ 
  1.1 การเสริมสร้างเสถียรภาพและความม่ันคงในการใช้น้ำภายในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงเปน็

การสร้างโอกาสให้ภาคประชาสังคมเข้าถงึทรัพยากรน้ำได้เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะการก่อสร้างและ
พัฒนาเพิ่มความจุอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง-ขนาดใหญ่ได้ความจุใช้การไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของ
ปริมาณน้ำท่ารายปีในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง และการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้เพียงพอ
กับพื้นที่ชลประทานและพื้นที่รับประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่การเกษตรทั้งหมด 

  1.2 การเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมและรายได้ประชากรต่อครัวเรือนในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุ รี-บางปะกง
ได้ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 

 2) มิติสังคม 
  2.1 การจัดหาน้ำอุปโภค-บริโภคทุกหมู่บ้านในพื้นที่ลุ่มน้ำมีคุณภาพน้ำได้ตามเกณฑ์มาตรฐานและมี

การใช้น้ำอุปโภค-บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ 
  2.2 การจัดหาให้พื้นที่นอกเขตชลประทาน (พื้นที่เกษตรน้ำฝน) เพื่อเพิ่มพูนรายได้และยกระดับ

คุณภาพชีวิตของภาคเกษตรกร และลดความเสียหายในพื้นที่วิกฤติได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
  2.3 การบรรเทาปัญหาอุทกภัย ภัยแล้ง และคุณภาพน้ำ (น้ำเสีย/น้ำเค็ม) ในพื้นที่ส่วนต่างๆ ของพื้นที่

ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงและพื้นที่ข้างเคียง พร้อมทั้งปัญหาการกัดเซาะและพังทลายของตลิ่ง
ตามริมสองฝั่งแม่น้ำปราจีนบุรี-บางปะกง และลำน้ำสาขา 

 3) มิติสิ่งแวดล้อม 
  3.1 การอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารและพื้นที่ป่าเศรษฐกิจให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของ

พื้นที่ลุ่มน้ำและการฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นการสร้างสมดุลให้ระบบ
นิเวศวิทยาภายในพื้นที่ลุ่มน้ำและมีการใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

  3.2 การพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุนภายในพื้นที่ลุ่มน้ำให้คำนึงถึงความสมดุลด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและเป็นการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำอย่างยั่งยืน 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 5 แผนการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกงอย่างยั่งยืน 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 5-2 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

5.1.2 การจัดทำแผนการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 
 
5.1.2.1 แผนงานภายใต้แผนการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 
 
 การกำหนดการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงได้พิจารณาจากการรวบรวมและวิเคราะห์สภาพปัญหา 
ศักยภาพ ข้อจำกัดและความต้องการพื้นฐานของภาคประชาสังคมในการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงจาก
กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของภาคประชาสังคมร่วมกับผลการศกึษาและวิเคราะห์สถานการณ์พื้นที่ลุ่มน้ำโดยคำนึงถงึ
มิติเศรษฐกิจ มิติสังคมและมิติสิ่งแวดล้อมส่งผลให้ได้แนวทาง/แผนการพัฒนาที่ยั่งยืนสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐและ
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ภาคประชาสังคม รวมถึงแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561-2580) โดยกำหนดแผนงาน/โครงการตามแผนการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงได้ดังน้ี 
 1) แผนงานการจัดการน้ำอุปโภคบริโภค เพื่อจัดหาน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคให้แก่ชุมชน ครบทุก

หมู่บ้านหรือทุกครัวเรือน ชุมชนเมือง แหล่งท่องเที่ยวสำคัญและพื้นที่ เขตเศรษฐกิจพิเศษ รวมทั้งการ
จัดหาแหล่งน้ำสำรองในพื้นที่ที่ขาดแคลนแหล่งน้ำต้นทุน การพัฒนาน้ำดื่มให้ได้มาตรฐานในราคาที่
เหมาะสม และการประหยัดน้ำโดยลดการใช้น้ำภาคครัวเรือน ภาคบริการและภาคราชการ 

  1.1 หน่วยงานดำเนินการ ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทรัพยากรน้ำบาดาล การประปา
ส่วนภูมิภาค กรมทรัพยากรน้ำ กรมชลประทาน และกรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

  1.2 เป้าหมาย 
   ก) พัฒนา ขยายเขตและเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน 266 หมู่บ้าน ได้แก่ 
    ก.1 พื้นที่ตอนบน (ต้นน้ำ) 70 หมู่บ้าน 
    ก.2 พื้นที่ตอนกลาง (กลางน้ำ) 155 หมู่บ้าน 
    ก.3 พื้นที่ตอนปลาย (ปลายน้ำ) 41 หมู่บ้าน 
   ข) พัฒนาระบบประปาเมือง/พื้นที่เศรษฐกิจ 345 แห่ง ปริมาณน้ำสำรอง 53.65 ล้าน ลบ.ม. 

ได้แก่ 
    ข.1 พื้นที่ตอนบน (ต้นน้ำ) 85 แห่ง ปริมาณน้ำสำรอง 27.24 ล้าน ลบ.ม 
    ข.2 พื้นที่ตอนกลาง (กลางน้ำ) 184 แห่ง ปริมาณน้ำสำรอง 26.41 ล้าน ลบ.ม.  
    ข.3 พื้นที่ตอนปลาย (ปลายน้ำ) 76 แห่ง ปริมาณน้ำสำรอง – ล้าน ลบ.ม. 
   ค) พัฒนาน้ำดื่มให้ได้มาตรฐานและราคาที่เหมาะสม 44 แห่ง ได้แก่ 
    ค.1 พื้นที่ตอนบน (ต้นน้ำ) 11 แห่ง 
    ค.2 พื้นที่ตอนกลาง (กลางน้ำ) 29 แห่ง 
    ค.3 พื้นที่ตอนปลาย (ปลายน้ำ) 4 แห่ง 
 2) แผนงานการสร้างความม่ันคงของน้ำภาคการผลิต เพื่อพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำและระบบส่งน้ำใหม่ให้เต็ม

ศักยภาพ พร้อมทั้งการจัดหาน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝนเพื่อขยายโอกาสจากศักยภาพโครงการขนาดเล็ก
และลดความเสี่ยงในพื้นที่ไม่มีศักยภาพ ลดความเสี่ยง/ความเสียหายลงคิดเป็นร้อยละ 50 รวมถึงการ
เพิ่มผลิตภาพและปรับโครงสร้างการใช้น้ำโดยดำเนินการร่วมกับยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี (พ.ศ. 2561-
2580) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันและด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
เพื่อยกระดับผลิตภาพด้านน้ำทั้งระบบ 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 5 แผนการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกงอย่างยั่งยืน 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 5-3 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

  2.1 หน่วยงานดำเนินการ ได้แก่ กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กรมพัฒนาที่ดิน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมฝนหลวงและ
การบินเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร และการประปาส่วนภูมิภาค 

  2.2 เป้าหมาย 
   ก) เพิ่มประสิทธิภาพโครงการแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำเดิม 724 แห่ง พื้นที่รับประโยชน์เดิม 

1,080,871 ไร่ ได้แก่ 
    ก.1 พื้นทีต่อนบน (ต้นน้ำ) 256 แห่ง พื้นที่ 41,700 ไร่ 
    ก.2 พื้นที่ตอนกลาง (กลางน้ำ) 344 แห่ง พื้นที่ 466,671 ไร่ 
    ก.3 พื้นที่ตอนปลาย (ปลายน้ำ) 124 แห่ง พื้นที่ 572,500 ไร่ 
   ข) จัดหาน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน เพิ่มปริมาณน้ำต้นทุน 0.926 ล้าน ลบ.ม. และพื้นที่รับ

ประโยชน์ 1,720 ไร่ ได้แก่ 
    ข.1 พื้นที่ตอนบน (ต้นน้ำ) 0.130 ล้าน ลบ.ม. พื้นที ่240 ไร่ 
    ข.2 พื้นที่ตอนกลาง (กลางน้ำ) 0.710 ล้าน ลบ.ม. พื้นที่ 1,320 ไร่ 
    ข.3 พื้นที่ตอนปลาย (ปลายน้ำ) 0.086 ล้าน ลบ.ม. พื้นที่ 160 ไร่ 
   ค) พัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำ/ระบบส่งน้ำใหม่ เพิ่มปริมาณน้ำต้นทุน 1,174.14 ล้าน ลบ.ม. 

และพื้นที่ชลประทาน 801,330 ไร่ ได้แก่ 
    ค.1 พื้นที่ตอนบน (ต้นน้ำ) 786.20 ล้าน ลบ.ม. พื้นที่ 542,345 ไร่  
    ค.2 พื้นที่ตอนกลาง (กลางน้ำ) 387.94 ล้าน ลบ.ม. พื้นที่ 258,985 ไร่ 
    ค.3 พื้นที่ตอนปลาย (ปลายน้ำ) – ล้าน ลบ.ม. พื้นที่ – ไร่ 
   ง) พัฒนาระบบผันน้ำและระบบเชื่อมโยงแหล่งน้ำ ได้แก่ 
    ง.1 พื้นที่ตอนบน (ต้นน้ำ) 
     ง.1.1 ระบบผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยปรือ–อ่างเก็บน้ำคลองโบด ปริมาณน้ำผัน 

– ล้าน ลบ.ม. พื้นที่ชลประทานเดิม 900 ไร่ 
     ง.1.2 ระบบผันน้ำจากด้านท้ายเขื่อนขุนด่านปราการชล–อ่างเก็บน้ำห้วยปรือ– 

อ่างเก็บน้ำคลองสีเสียด ปริมาณน้ำผัน – ล้าน ลบ.ม. พื้นที่ชลประทานเดมิ 
– ไร่ 

     ง.1.3 ระบบผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดามายังตำบลทุ่งโพธ์ิ ตำบลนาดี 
ตำบลบุพราหมณ์ ตำบลแก่งดินสอ (บางส่วน) ปริมาณน้ำผัน – ล้าน ลบ.ม. 
พื้นที่ชลประทานเดิม – ไร่ 

    ง.2 พื้นที่ตอนกลาง (กลางน้ำ) 
     ง.2.1 ระบบผันน้ำจากแม่น้ำบางปะกงมาอ่างเก็บน้ำคลองระบม ปริมาณน้ำผัน 

– ล้าน ลบ.ม. พื้นที่ชลประทานเดิม – ไร่ 
     ง.2.2 ระบบผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึง–อ่างเก็บน้ำคลองสียัด ปริมาณ

น้ำผัน – ล้าน ลบ.ม. พื้นที่ชลประทานเดิม – ไร่ 
     ง.2.3 ระบบผันน้ำส่วนเกินข้ามลุ่มน้ำจากอำเภอกบินทร์บุรีไปยังอำเภอพนัสนิคม 

จังหวัดชลบุรี ปริมาณน้ำผัน – ล้าน ลบ.ม. พื้นที่ชลประทานเดิม – ไร่ 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 5 แผนการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกงอย่างยั่งยืน 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 5-4 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

    ง.3 พื้นที่ตอนปลาย (ปลายน้ำ) 
     ง.3.1 เชื่อมโยงระบบส่งน้ำคลองส่งน้ำสายใหญ่ท่าลาด–คลองส่งน้ำสายใหญ่ 

บางปะกง พื้นที่ชลประทานเดิม – ไร่ 
     ง.3.2 เชื่อมโยงระบบส่งน้ำคลองส่งน้ำพานทอง–คลองส่งน้ำสายใหญ่บางปะกง 

พื้นที่ชลประทานเดิม – ไร่ 
     ง.3.3 ระบบผันน้ำส่วนเกินข้ามลุ่มน้ำจากอำเภอกบินทร์บุรีไปยังอำเภอพนัสนิคม 

จังหวัดชลบุรี ปริมาณน้ำผัน – ล้าน ลบ.ม. พื้นที่ชลประทานเดิม – ไร่ 
   จ) จัดหาแหล่งน้ำสำรองเพื่อเพิ่มผลิตภาพมูลค่าภาคการผลิต ได้แก่ การเปลี่ยนน้ำทะเลให้

เป็นน้ำจืดในพื้นที่ตอนปลาย (ปลายน้ำ) 1 แห่ง 
 3) แผนงานการจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ จัดระบบป้องกันน้ำท่วม

ชุมชนเมือง จัดการพื้นที่น้ำท่วมและพื้นที่ชะลอน้ำรวมทั้งการบรรเทาอุทกภัยในเชิงพื้นที่อย่างเป็นระบบ 
ในระดับลุ่มน้ำและพื้นที่วิกฤติ (Area-based) ลุ่มน้ำขนาดใหญ่ ลุ่มน้ำสาขา/ลดความเสี่ยงและความ
รุนแรงลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

  3.1 หน่วยงานดำเนินการ ได้แก่ กรมชลประทาน กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมทรัพยากรน้ำ กรม
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรถไฟแห่งประเทศไทย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด และกรมเจ้าท่า 

  3.2 เป้าหมาย 
   ก) เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน้ำ 1355 แห่ง ระยะทาง 

9.14 กม. ได้แก่ 
    ก.1 พื้นที่ตอนบน (ต้นน้ำ) 28 แห่ง 2.70 กม. 
    ก.2 พื้นที่ตอนกลาง (กลางน้ำ) 22 แห่ง 6.44 กม. 
    ก.3 พื้นที่ตอนปลาย (ปลายน้ำ) 5 แห่ง 
   ข) ป้องกันน้ำท่วมชุมชนเมือง 96 แห่ง พื้นที่ลดผลกระทบ 77,268 ไร่ ได้แก่ 
    ข.1 พื้นที่ตอนบน (ต้นน้ำ) 24 แห่ง พื้นที่ 20,256 ไร่ 
    ข.2 พื้นที่ตอนกลาง (กลางน้ำ) 56 แห่ง พื้นที่ 44,331 ไร่ 
    ข.3 พื้นที่ตอนปลาย (ปลายน้ำ) 16 แห่ง พื้นที่ 12,681 ไร่ 
   ค) จัดการพื้นที่น้ำท่วม/พื้นที่ชะลอน้ำ 78 แห่ง พื้นที่ลดผลกระทบ 130,130 ไร่ ได้แก่ 
    ค.1 พื้นที่ตอนบน (ต้นน้ำ) 25 แห่ง พื้นที่ 13,756 ไร่ 
    ค.2 พื้นที่ตอนกลาง (กลางน้ำ) 23 แห่ง พื้นที่ 104,800 ไร่ 
     ค.3 พื้นที่ตอนปลาย (ปลายน้ำ) 30 แห่ง พื้นที่ 11,574 ไร่ 
   ง) การบรรเทาอุทกภัยเชิงพื้นที่อย่างเป็นระบบในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 
 4) แผนงานการจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวม

และระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชมุชน การนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ ป้องกันและลดการเกิดน้ำเสียตน้ทาง 
การควบคุมปริมาณการไหลของน้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศพร้อมทั้งพื้นฟูแม่น้ำ ลำคลอง และแหล่งน้ำ
ธรรมชาติที่มีความสำคัญในทุกมิติเพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์ทั่วประเทศ 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 5 แผนการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกงอย่างยั่งยืน 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 5-5 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

  4.1 หน่วยงานดำเนินการ ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด องค์การจัดการน้ำเสีย กรม
โรงงานอุตสาหกรรม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรมควบคุมมลพิษ กรมชลประทาน 

  4.2 เป้าหมาย 
   ก) พัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวม ระบบบำบัดน้ำเสียรวมและการนำปริมาณ

น้ำเสียกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ของชุมชน 49 แห่ง ได้แก่ 
    ก.1 พื้นที่ตอนบน (ต้นน้ำ) 9 แห่ง 
    ก.2 พื้นที่ตอนกลาง (กลางน้ำ) 15 แห่ง 
    ก.3 พื้นที่ตอนปลาย (ปลายน้ำ) 25 แห่ง 
   ข) อนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่จังหวัดนครนายก จังหวัด

ปราจีนบุรี จังหวัดสระแก้ว จังหวัดชลบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา 112 แห่ง ได้แก่ 
    ข.1 พื้นที่ตอนบน (ต้นน้ำ) 36 แห่ง 
    ข.2 พื้นที่ตอนกลาง (กลางน้ำ) 68 แห่ง 
    ข.3 พื้นที่ตอนปลาย (ปลายน้ำ) 8 แห่ง 
   ค) พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคให้ตามเกณฑ์มาตรฐานฯ 2 แห่ง 

ได้แก่ 
    ค.1 พื้นที่ตอนกลาง (กลางน้ำ) 1 แห่ง 
    ค.2 พื้นที่ตอนปลาย (ปลายน้ำ) 1 แห่ง 
 5) แผนงานด้านการบริหารจัดการ เพื่อศึกษาวิจัย เตรียมความพร้อม ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการมี

ส่วนร่วมของประชาชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง การสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ พัฒนา
งานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี ยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่และลุ่มน้ำ (เชื่อมโยง
การตลาด พลังงาน การผลิตและของเสีย) 

  5.1 หน่วยงานดำเนินการ ได้แก่ กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรม
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

  5.2 เป้าหมาย 
   ก) การศึกษา วิจัย และพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
    ก.1 พื้นที่ตอนบน (ต้นน้ำ) 5 แห่ง 
    ก.2 พื้นที่ตอนกลาง (กลางน้ำ) 2 แห่ง 
    ก.3 พื้นที่ตอนปลาย (ปลายน้ำ) 2 แห่ง 
   ข) พัฒนาและปรับปรุงระบบความปลอดภัยเขื่อน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและตรวจสอบด้าน

ความปลอดภัยเขื่อน 
    ข.1 พื้นที่ตอนบน (ต้นน้ำ) 5 แห่ง 
    ข.2 พื้นที่ตอนกลาง (กลางน้ำ) 3 แห่ง 
   ค) จัดสรรที่ดินทำกินให้แก่กลุ่มราษฎรที่บุกรุกแผ้วถางได้ถือครองที่ดินอย่างถูกต้องตาม

กฎหมายในรูปหมู่บ้านป่าไม้ในพื้นที่ลุ่มน้ำตอนบน (ต้นน้ำ) 4 แห่ง 
 6) แผนงานส่งเสริมการปลูกพืชมูลค่าสูง/เกษตรเชิงวิถี เพื่อส่งเสริมให้ภาคเกษตรกรปลูกพืชที่มีมูลค่าสูง

หรือส่งเสริมการทำเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยมุ่งเน้นพื้นที่เพาะปลูกในพื้นที่ที่มีปริมาณน้ำ



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 5 แผนการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกงอย่างยั่งยืน 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 5-6 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

ต้นทุนและระบบกระจายน้ำเพียงพอจะทำให้ควบคุมผลผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของระบบ
ตลาดได้โดยไม่เกิดความเสียหายของผลผลิตด้านการเกษตรจากการขาดแคลนน้ำหรือสินค้าเกษตรเกิน
ความต้องการของระบบตลาด 

  6.1 หน่วยงานดำเนินการ ได้แก่ กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรม
ชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 

  6.2 เป้าหมาย 
   ก) จัดโซนน่ิงพื้นที่เกษตรตามชนิดพืชท่ีปลูกให้สอดคล้องกับศักยภาพของสมรรถนะดินและ

ปริมาณน้ำต้นทุนควบคู่กับการประกันราคาผลผลิตเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ภาคเกษตรกร
เปลี่ยนแปลงชนิดพืชที่ปลูกดั้งเดิมเป็นพืชเชิงการค้า รวมทั้งจัดหาระบบตลาดรองรับที่
เพียงพอ 

   ข) พัฒนาเจ้าหน้าที่ภาครัฐและภาคเกษตรกรให้เกิดการประสานและทำงานร่วมกัน การ
ส่งเสริมให้ภาคเกษตรกรเรียนรู้สินค้าเกษตรที่ระบบตลาดมีความต้องการและแนวโน้ม
ผลผลิตที่ส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าเกษตร 

   ค) พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตรและเสริมสร้างเครือข่ายเพือ่
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างศูนย์เรียนรู้เพื่อปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
ของพื้นที่ลุ่มน้ำ 

   ง) นำเทคโนโลยีที่เหมาะสมและทันสมัยมาใช้กับกลุ่มเกษตรกรตั้งแต่ขั้นตอนการปลูกพืช 
เก็บเก่ียว แปรรูป การตลาด เช่น การปรับเปลี่ยนระยะเวลาการปลูก การใช้น้ำต้นทุนที่
น้อยลง การใช้เคร่ืองจักรกล ฯลฯ 

   จ) ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ลุ่มน้ำมีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อทำการตลาดออนไลน์ 
สามารถส่งสินค้าถึงผู้บริโภคโดยตรง มีความเข้าใจว่าควรขายอะไร ขายให้ใคร ผลิตที่ไหน 
ผลิตอย่างไร 

 7) แผนงานส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่น 
  7.1 แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อเสริมสร้างภาคการท่องเที่ยวของพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบรีุ-

บางปะกง ให้แก่ผู้มาเยี่ยมเยือนมุ่งเน้นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติที่มีอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำโดยเฉพาะพื้นที่อุทยานแหง่ชาติเขาใหญ ่เช่น การล่องแก่งเชื่อมโยง
เข้ากับแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม วิถีชุมชนที่สำคัญในพื้นทีลุ่่มน้ำ ฯลฯ 

   ก) หน่วยงานดำเนินการ ได้แก่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัด กรมทางหลวงชนบท 
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 

   ข) เป้าหมาย 
    ข.1 จัดทำแผนงานด้านการท่องเที่ยวให้มีความเชื่อมโยงกันในแต่ละแหล่งท่องเที่ยว 

กิจกรรมการท่องเที่ยวและเหมาะสมกับช่วงเวลาในการมาท่องเที่ยวสำหรับผู้มา
เยี่ยมเยือน 6 แห่งในพื้นที่ตอนบน (ต้นน้ำ) 

    ข.2 จัดอบรมและการเตรียมความพร้อมของกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท 
บ้านพักโฮมสเตย์ในด้านการให้บริการแก่ผู้มาเยี่ยมเยือน 6 แห่งในพื้นที่ตอนบน 
(ต้นน้ำ) 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 5 แผนการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกงอย่างยั่งยืน 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 5-7 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

    ข.3 ประชาสัมพันธ์ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวิถีชุมชนให้แก่ผู้มา
เยี่ยมเยือนเพื่อดึงดดูใหม้าท่องเที่ยวในพื้นที่ลุ่มน้ำ 6 แห่งในพื้นที่ตอนบน (ต้นน้ำ) 

    ข.4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
4 แห่งในพื้นที่ตอนบน (ต้นน้ำ) 

  7.2 แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิถี เพื่อเสริมสร้างภาคการท่องเที่ยวด้านเกษตรเพิ่มขึ้นโดย 
สถานภาพปัจจุบันมีการทำการเกษตรโดยการปลูกผลไม้ พืชไร่และพืชสวนของพื้นที่ลุ่มน้ำ เช่น 
ทุเรียน มังคุด ลองกอง มะยงชิด มะปราง มะม่วง ฯลฯ โดยมุ่งเน้นผู้มาเยี่ยมเยือนในเชิงเกษตร
ให้เข้ามาเยี่ยมชมสวนผลไม้ในช่วงที่ผลไม้ออกผลผลิตให้ภาคเกษตรกรมีรายได้เพิ่มเติมจากการ
ให้บริการที่พักโฮมสเตย์และจำหน่ายผลผลิตกับผู้บริโภคได้โดยตรง 

   ก) หน่วยงานดำเนินการ ได้แก่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัด กรมทางหลวงชนบท 
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 

    ข) เป้าหมาย 
    ข.1 จัดทำแผนงานด้านการท่องเที่ยวให้มีความเชื่อมโยงกันในแต่ละแหล่งท่องเที่ยว 

กิจกรรมการท่องเที่ยวและเหมาะสมกับช่วงเวลาที่ผลผลิตด้านการเกษตรออก
ตามฤดูกาลในการมาท่องเที่ยวสำหรับผู้มาเยี่ยมเยือน 6 แห่งในพื้นที่ตอนบน 
(ต้นน้ำ) 

    ข.2 จัดอบรมและการเตรียมความพร้อมของกลุ่มเกษตรกรหรือผู้ประกอบการบ้านพัก
โฮมสเตย์ในด้านการให้บริการแก่ผู้มาเยี่ยมเยือนหรือการแปรรูปผลผลิตด้านการ 
เกษตรเพื่อจำหน่าย 6 แห่งในพื้นที่ตอนบน (ต้นน้ำ) 

    ข.3 ประชาสัมพันธ์ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิถีแก่ผู้มาเยี่ยมเยือนเพื่อ
ดึงดูดให้มาท่องเที่ยวในพื้นที่ลุ่มน้ำ เช่น จัดเทศกาลสัปดาห์ผลไม้ประจำจังหวัด 
ประกวดสวนผลไม้ ฯลฯ 6 แห่งในพื้นที่ตอนบน (ต้นน้ำ) 

 
5.1.2.2 ระยะการพัฒนาแผนงานภายใต้แผนการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 
 
 การจัดทำแผนการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงได้แบ่งส่วนพื้นที่ออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ พื้นที่ลุ่มน้ำ
ตอนบน พื้นที่ลุ่มน้ำตอนกลาง และพื้นที่ลุ่มน้ำตอนปลาย โดยได้คำนึงถึงความต้องการพื้นฐานของภาคประชาสังคมในการ
พัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงจากกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของภาคประชาสังคมร่วมกับผลการศึกษาและ
วิเคราะห์สถานการณ์พื้นที่ลุ่มน้ำและความเหมาะสมของทางเลือกการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำตามรายมิติเศรษฐกิจ มิติสังคม
และมิติสิ่งแวดล้อมดังแบ่งระยะการพัฒนาเป็น 3 ระยะดังน้ี (ดูตารางที่ 5.1-1 ถึงตารางที่ 5.1-4) 
 1) แผนงานระยะเร่งด่วนภายใน 1-5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) 
 2) แผนงานระยะปานกลางภายใน 6-10 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 
 3) แผนงานระยะยาวภายใน 11-20 ปี (พ.ศ. 2571-2580) 
  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 5 แผนการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกงอย่างยั่งยืน 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 5-8 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

5.2 การจัดทำแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณาการระดับพ้ืนที่ลุ่มน้ำ 
 (Strategic and Integrated Development Program of River Basin, SIDP) 
 
5.2.1 การวิเคราะห์สถานการณ์พ้ืนที่ลุ่มน้ำและการแก้ไขและบรรเทาปัญหาเชิงพ้ืนที่ 
 
 การวิเคราะห์สถานการณ์พื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงและการแก้ไขและบรรเทาปัญหาเชิงพื้นที่เป็นขั้นตอน
ดำเนินการมีส่วนร่วมให้ข้อมูลร่วมคิดร่วมทำ เป็นขั้นตอนแรกในการกำหนดขอบเขตการศึกษา (Scoping) เพื่อกำหนด
ประเด็นสำคัญของพื้นที่ในการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง ได้มีการ
ประชุมปฐมนิเทศโครงการจากภาคประชาสังคมที่เข้าร่วมคิดและให้ข้อเสนอแนะและร่วมกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการจัด
เวทีรับฟังความคิดเห็นจำนวน 2 เวที (17 และ 22 พฤษภาคม 2562) การจัดประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 จำนวน 10 เวที 
(19-23 สิงหาคม 2562) การประชุมสัมมนาคร้ังที่ 1 จำนวน 4 เวที (29-31 ตุลาคม 2562 และ 1 พฤศจิกายน 262) และ
การประชุมสัมมนาคร้ังที่ 2 จำนวน 4 เวที (30-31 มกราคม 2562) โดยกิจกรรมสำคัญที่เข้าร่วมในการประชุมฯ ได้ร่วมจัด
ความสำคัญของแผน (Plan) การจัดการทรัพยากรน้ำเชิงพื้นที่ตามแผนพัฒนาทรัพยากรน้ำครอบคลุม 5 ด้านและเพิ่มเติม
จากกระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคประชาสังคมอีก 2 ด้าน ได้แก่ 
 ด้านที่ 1 การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค 
 ด้านที่ 2 การสร้างความม่ันคงของน้ำภาคการผลิต 
 ด้านที่ 3 การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย 
 ด้านที่ 4 การจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ 
 ด้านที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
 ด้านที่ 6 การพัฒนาระบบการเกษตรเชิงวิถี/เกษตรมูลค่าสูง 
 ด้านที่ 7 การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ/เชิงวิถี 
  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 5 แผนการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกงอย่างยั่งยืน 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 5-9 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

ตารางที่ 5.1-1 แผนการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง (พ้ืนที่ลุ่มน้ำตอนบน) 

ลำดับ 
แผนพัฒนา 

แผนระยะเร่งด่วน (ปี) รวมแผน แผนระยะปานกลาง (ปี) รวมแผน แผนระยะยาว (ปี) รวมแผน รวม 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ 1 2 3 4 5 ระยะเร่งด่วน 6 7 8 9 10 ระยะปานกลาง 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ระยะยาว ทั้งหมด 

1 แผนบริหารจัดการด้านการจัดการน้ำอุปโภคบริโภค                          

1.1 การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบประปาในชุมชนชนบท      116      1            117 กปภ./ชป./ทน./ยผ./อปท. 

1.2 การพัฒนาแหล่งน้ำใต้ดินเพ่ือการอุปโภค-บริโภคในชุมชนชนบท      48      1            49 กปภ./ทบ./อปท. 

2 แผนบริหารจัดการด้านการสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต                          

2.1 การขุดลอกเพ่ิมความจุ      34      15            49 ชป./ปภ./อปท. 

2.2 การปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพโครงการและระบบส่งน้ำเดิม      197      9           1 207 ชป./กปภ./ทน./พด./อปท. 

2.3 การพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำขนาดเล็กและขนาดกลางและระบบส่งน้ำในพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ      72      52           6 130 ชป./กปภ./ทบ./ทน./พด./ปภ./อปท. 
2.4 การพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำขนาดเล็ก/สระน้ำในไร่นา      2      2            4 กสก./พด. 

2.5 การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้ำในพ้ืนที่เกษตรน้ำฝนและพ้ืนที่ชลประทานเดิม      54      
 

          
 54 ชป./ทบ./อปท./ฝล. 

3 แผนบริหารจัดการด้านการจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย       
     

 
            

 
3.1 การเพ่ิมอาคารควบคุม/อาคารบังคับน้ำ      11      13           1 25 ชป./ทน./ยผ./อปท. 

3.2 การปรับปรุงลำน้ำ/สิ่งกีดขวางลำน้ำ      28                  28 ชป. 

3.3 การป้องกันชุมชนเมือง/การกัดเซาะตลิ่ง      13      12            25 ชป./ยผ./อปท. 

4 แผนบริหารจัดการด้านการจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ                          

4.1 การควบคุมการปล่อยน้ำเสียหรือขยะมูลฝอยจากแหล่งชุมชนและพ้ืนที่การเกษตร      5      8            13 อจน./อปท./กรอ./กนอ./คพ. 

4.2 การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพน้ำเพ่ือการอุปโภค-บริโภคให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานฯ      1      
 

           1 อปท./กปภ. 
4.3 การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน้ำเดิม      8      23            31 ทน./อปท./ชป. 

5 แผนบริหารจัดการด้านการบริหารจัดการ       
     

 
          

  
 

5.1 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ      1      
 

          
 1 ชป./ทน. 

5.2 การติดตั้งระบบตรวจวัดน้ำฝน ปริมาณน้ำท่าและระบบเตือนภัยในพ้ืนที่เส่ียง      9      
            9 ชป./ทน. 

5.3 
การจัดสรรที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้แก่กลุ่มราษฎรที่บุกรุกแผ้วถางถือครองที่ดินอย่างถูกต้องตามกฎหมายใน
รูปหมู่บ้านป่าไม้ 

     4                  4 ปม./สปก. 

6 แผนบริหารจัดการด้านการพัฒนาเกษตรเชิงวิถี (เกษตรพื้นถิ่น)                          

6.1 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืชในพ้ืนที่เกษตรน้ำฝนและพ้ืนที่ชลประทานเดิม      3      
 

          
 3 ชป./กสก./พด./กวก./ทน. 

6.2 การพัฒนาแหล่งน้ำเพ่ือการผลิตพืชและผลิตภัณฑ์ที่มีอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น      9      
 

          
 9 กสก./พด./ชป/ทบ./กสก. 

6.3 
การบริหารจัดการเชิงรุกในพื้นที่เกษตรน้ำฝนตามปริมาณน้ำฝน  ศักยภาพของน้ำใต้ดิน ความเหมาะสมของ
สมรรถนะดินและแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) 

     4 
     

            4 กสก./พด./กวก. 

6.4 การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ระบบเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ในพ้ืนที่ชุมชนต้นน้ำ      2      
 

          
 2 อปท./กสก./กวก. 

7 แผนบริหารจัดการด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ                          

7.1 การประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศพร้อมกับเช่ือมโยงแหล่งท่องเที่ยว      6                  6 ททท./อปท. 

7.2 
การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่นในการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นเพ่ือให้
ชุมชนท้องถิ่นมีรายได้อย่างพอเพียงและพ่ึงตนเองได้ในระยะยาว 

     4 
     

            4 ททท./อปท. 

7.3 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ      4                  4 ททท./อปท./ทช. 
หมายเหตุ: กปภ. = การประปาส่วนภูมิภาค; ชป. = กรมชลประทาน; ทน. = กรมทรัพยากรน้ำ; ยผ. = กรมโยธาธิการและผังเมือง; อปท. = องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน; ทบ. = กรมทรัพยากรน้ำบาดาล; ปภ. = กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย; พด. = กรมพัฒนาที่ดิน; กสก. = กรมส่งเสริมการเกษตร; อจน. = องค์การจัดการน้ำเสีย; ททท. = การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย; 
 ปม. = กรมป่าไม้; อส. = กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช; กวก. = กรมวิชาการเกษตร; ฝล. = กรมฝนหลวงและการบินเกษตร; สปก. = สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม; ทช. = กรมทางหลวงชนบท 
  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 5 แผนการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกงอย่างยั่งยืน 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 5-10 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

ตารางที่ 5.1-2 แผนการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง (พ้ืนที่ลุ่มน้ำตอนกลาง) 

ลำดับ 
แผนพัฒนา 

แผนระยะเร่งด่วน (ปี) รวมแผน แผนระยะปานกลาง (ปี) รวมแผน แผนระยะยาว (ปี) รวมแผน รวม 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ 1 2 3 4 5 ระยะเร่งด่วน 6 7 8 9 10 ระยะปานกลาง 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ระยะยาว ทั้งหมด 

1 แผนบริหารจัดการด้านการจัดการน้ำอุปโภคบริโภค                          

1.1 การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบประปาในชุมชนเมืองและเขตเศรษฐกิจ      224      3            227 กปภ./ชป./ทน./ยผ./อปท. 

1.2 การพัฒนาแหล่งน้ำใต้ดินเพ่ือการอุปโภค-บริโภค      140      3            143 กปภ./ทบ./อปท. 

2 แผนบริหารจัดการด้านการสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต                          

2.1 การขุดลอกเพ่ิมความจุ      74      35           1 110 ชป./ทน./กปภ./พด./อปท./ยผ./ปภ. 

2.2 การปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพโครงการและระบบส่งน้ำเดิม      210      28            238 
ชป./ทน./กปภ./พด./อปท./ยผ./ปภ./
สถ./สปก. 

2.3 การพัฒนาโครงข่ายน้ำพร้อมระบบส่งน้ำภายในลุ่มน้ำ      13      9           1 23 ชป./ทน. 

2.4 การพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำขนาดกลางและขนาดใหญ่และระบบส่งน้ำในพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ      24      35           2 61 ชป./ยผ./กปภ./อปท. 
2.5 การพัฒนาระบบสูบน้ำย้อนกลับ            1           1 2 ชป. 

2.6 การปรับปรุงแหล่งกักเก็บน้ำเดิมเพ่ือเพ่ิมความจุเก็บกัก      7      3            10 ชป. 

2.7 การพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย (Riverbank Filtration; RBF)      2                  2 ทบ. 
2.8 การสร้างระบบกักเก็บน้ำใต้ดิน (Horizontal Collector Well; HCW)      1      2            3 ทบ. 

2.9 การพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำขนาดเล็ก/สระน้ำในไร่นา      75      25           2 102 ชป./ทบ./ทน./ยผ./พด./กสก./อปท. 

2.10 การเปลี่ยนน้ำทะเล/น้ำเค็มเป็นน้ำจืด            1            1 กนอ./กปภ. 

3 แผนบริหารจัดการด้านการจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย                          

3.1 การป้องกันชุมชนเมือง/การกัดเซาะตลิ่ง      29      11            40 ชป./ยผ./กปภ./อปท. 

3.2 การเพ่ิมอาคารควบคุม/อาคารบังคับน้ำ      5      16            21 ชป. 
3.3 การปรับปรุงลำน้ำ/สิ่งกีดขวางทางน้ำ      22                  22 ชป./อปท. 

3.4 การพัฒนาคลองผันน้ำ/คลองระบายน้ำเล่ียงชุมชนเมืองและเขตเศรษฐกิจ      1                 3 4 ชป. 

3.5 การผันน้ำส่วนเกินข้ามลุ่มน้ำ            1            1 ชป. 
3.6 การพัฒนาระบบป้องกันน้ำท่วม (พ้ืนที่ปิดล้อม) ชุมชนเมืองและเขตเศรษฐกิจ      3      12           2 17 ยผ./ชป./อปท. 

4 แผนบริหารจัดการด้านการจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ                          

4.1 การควบคุมการปล่อยน้ำเสียหรือขยะมูลฝอยจากแหล่งชุมชนเมืองและเขตเศรษฐกิจ      2      5           1 8 คพ./พด./อจน. 
4.2 การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพน้ำเพ่ือการอุปโภค-บริโภคให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานฯ      1                  1 คพ./กปภ./ทน. 

4.3 การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน้ำเดิม      26      41            67 ชป./ทน./อปท. 

4.4 การนำปริมาณน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดกลับมาใช้ประโยชน์            8            8 กนอ./กรอ./กปภ. 

5 แผนบริหารจัดการด้านการบริหารจัดการ                          

5.1 การพัฒนาระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยน้ำท่วมและภัยแล้ง      2      1            3 ชป./ทน. 

5.2 การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ      1      1            2 ทบ. 

6 แผนการบริหารจัดการด้านการพัฒนาเกษตรมูลค่าสูง                          

6.1 การพัฒนาการผลิตพืชและผลิตภัณฑ์ที่มีอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น      5                   กสก./กวก./ททท. 

6.2 การส่งเสริมการปลูกพืชมูลค่าสูงและจัดโซนนิ่งพ้ืนที่เกษตรตามชนิดพืชที่ปลูกตามศักยภาพของดินและน้ำ      10                  10 กวก./กสก./พด./ชป. 
หมายเหตุ: กปภ. = การประปาส่วนภูมิภาค; ชป. = กรมชลประทาน; ทน. = กรมทรัพยากรน้ำ; ยผ. = กรมโยธาธิการและผังเมือง; อปท. = องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน; ทบ. = กรมทรัพยากรน้ำบาดาล; ปภ. = กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย; พด. = กรมพัฒนาที่ดิน; กสก. = กรมส่งเสริมการเกษตร; อจน. = องค์การจัดการน้ำเสีย; ททท. = การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย; 
 กรอ. = กรมโรงงานอุตสาหกรรม; สถ. = กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน; สปก. = สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม; กนอ. = การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย; คพ. = กรมควบคุมมลพิษ; กวก. = กรมวิชาการเกษตร 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 5 แผนการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกงอย่างยั่งยืน 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 5-11 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

ตารางที่ 5.1-3 แผนการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง (พ้ืนที่ลุ่มน้ำตอนปลาย) 

ลำดับ 
แผนพัฒนา 

แผนระยะเร่งด่วน (ปี) รวมแผน แผนระยะปานกลาง (ปี) รวมแผน แผนระยะยาว (ปี) รวมแผน รวม 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ 1 2 3 4 5 ระยะเร่งด่วน 6 7 8 9 10 ระยะปานกลาง 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ระยะยาว ทั้งหมด 

1 แผนบริหารจัดการด้านการจัดการน้ำอุปโภคบริโภค                          

1.1 การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบประปาในชุมชนเมืองและเขตเศรษฐกิจ      119      2            121 กปภ./ชป./ทน./ทบ./อปท. 

2 แผนบริหารจัดการด้านการสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต                          

2.1 การขุดลอกเพ่ิมความจุ      27                 1 28 ชป./อปท./ทน. 

2.2 การปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพโครงการและระบบส่งน้ำเดิม      79      30            109 ชป./ทน./อปท./กปภ. 

2.3 การพัฒนาโครงข่ายน้ำพร้อมระบบส่งน้ำภายในลุ่มน้ำ            3            3 ชป./ทน./กปภ. 

2.4 การพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำขนาดกลางและขนาดใหญ่และระบบส่งน้ำในพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ      5                 2 7 ชป./ทน. 
2.5 การพัฒนาระบบสูบน้ำย้อนกลับ                       1 1 ชป./ทน./กปภ. 

2.6 การปรับปรุงแหล่งกักเก็บน้ำเดิมเพ่ือเพ่ิมความจุเก็บกัก            1            1 ชป./ทน. 
2.7 การพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย (Riverbank Filtration; RBF)            1            1 ทบ. 

2.8 การสร้างระบบกักเก็บน้ำใต้ดิน (Horizontal Collector Well; HCW)      1                  1 ทบ. 

2.9 การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้ำในพ้ืนที่เกษตรน้ำฝนและพ้ืนที่ชลประทานเดิม      21      1            22 ชป./ทบ./ทน./ยผ./พด./กสก./อปท. 
2.10 การเปลี่ยนน้ำทะเลเป็นน้ำจืด      1                  1 กนอ./กปภ. 

3 แผนบริหารจัดการด้านการจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย                          

3.1 การป้องกันชุมชนเมือง/การกัดเซาะตลิ่ง      11      1            12 ชป./ยผ./อปท. 

3.2 การเพ่ิมอาคารควบคุม/อาคารบังคับน้ำ      15      3           1 19 ชป./รฟท. 
3.3 การปรับปรุงลำน้ำ/สิ่งกีดขวางทางน้ำ      4                  4 ชป./ทน. 

3.4 การพัฒนาคลองผันน้ำ/คลองระบายน้ำเล่ียงชุมชนเมืองและเขตเศรษฐกิจ      3      5           1 9 ชป./ยผ. 
3.5 การผันน้ำส่วนเกินข้ามลุ่มน้ำ            1            1 ชป./ทน. 

3.6 การพัฒนาระบบป้องกันน้ำท่วม (พ้ืนที่ปิดล้อม) ชุมชนเมืองและเขตเศรษฐกิจ            5            5 ยผ./อปท. 

3.7 การขุดลอกสันดอนปากแม่น้ำบางปะกง      1                  1 จท. 

4 แผนบริหารจัดการด้านการจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ                          

4.1 การควบคุมการปล่อยน้ำเสียหรือขยะมูลฝอยจากแหล่งชุมชนเมือง พ้ืนที่อุตสาหกรรมและพ้ืนที่การเกษตรมูลค่าสูง      3      10            13 คพ./อจน./อปท. 

4.2 การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพน้ำเพ่ือการอุปโภค-บริโภคให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานฯ      1                  1 อปท./กปภ. 

4.3 การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน้ำเดิม      3      5            8 คพ./ชป./ทน. 
4.4 การนำปริมาณน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดกลับมาใช้ประโยชน์            12            12 กนอ./กรอ. 

5 แผนบริหารจัดการด้านการบริหารจัดการ                          

5.1 การพัฒนาระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยน้ำท่วมและภัยแล้ง      1                  1 ชป./ทน. 
5.2 การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ      1                  1 ชป. 

6 แผนการบริหารจัดการด้านการพัฒนาเกษตรมูลค่าสูง                          

6.1 การพัฒนาการผลิตพืชและผลิตภัณฑ์ที่มีอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น      8                  8 กสก./กวก./พด. 

6.2 การส่งเสริมการปลูกพืชมูลค่าสูงและจัดโซนนิ่งพ้ืนที่เกษตรตามชนิดพืชที่ปลูกตามศักยภาพของดินและน้ำ      10                  10 กวก./กสก./พด./ชป. 
หมายเหตุ: กปภ. = การประปาส่วนภูมิภาค; ชป. = กรมชลประทาน; ทน. = กรมทรัพยากรน้ำ; ยผ. = กรมโยธาธิการและผังเมือง; อปท. = องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน; ทบ. = กรมทรัพยากรน้ำบาดาล; รฟท. = การรถไฟแห่งประเทศไทย; พด. = กรมพัฒนาที่ดิน; กสก. = กรมส่งเสริมการเกษตร; อจน. = องค์การจัดการน้ำเสีย; กนอ. = การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย;  
 กรอ. = กรมโรงงานอุตสาหกรรม; คพ. = กรมควบคุมมลพิษ; กวก. = กรมวิชาการเกษตร; จท. = กรมเจ้าท่า 
  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 5 แผนการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกงอย่างยั่งยืน 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 5-12 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

ตารางที่ 5.1-4 แผนการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงอย่างย่ังยืน (ภาพรวม) 

ลำดับ 
แผนพัฒนา 

แผนระยะเร่งด่วน (ปี) รวมแผน แผนระยะปานกลาง (ปี) รวมแผน แผนระยะยาว (ปี) รวมแผน รวม 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ 1 2 3 4 5 ระยะเร่งด่วน 6 7 8 9 10 ระยะปานกลาง 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ระยะยาว ทั้งหมด 

1 แผนบริหารจัดการด้านการจัดการน้ำอุปโภคบริโภค                          

1.1 การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบประปาในชุมชนชนบท ชุมชนเมืองและเขตเศรษฐกิจ       459      6            465 กปภ./ชป./ทน./ยผ./อปท./ทบ. 

1.2 การพัฒนาแหล่งน้ำใต้ดินเพ่ือการอุปโภค-บริโภค       188      4            192 กปภ./ทบ./อปท. 

2 แผนบริหารจัดการด้านการสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต                          

2.1 การขุดลอกเพ่ิมความจุ       135      50           2 187 ชป./ปภ./อปท./กปภ./พด./ยผ./ทน. 

2.2 การปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพโครงการและระบบส่งน้ำเดิม       486 
     

67 
          

1 554 
ชป./กปภ./ทน./พด./อปท./ยผ./ปภ./
สถ./สปก. 

2.3 การพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่และระบบส่งน้ำในพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ       101 
     

87 
          

10 198 
ชป./กปภ./ทบ./ทน./พด./ ปภ./
อปท./ยผ. 

2.4 การพัฒนาโครงข่ายน้ำพร้อมระบบส่งน้ำภายในลุ่มน้ำ       13      12           1 26 ชป./ทน./กปภ. 

2.5 การพัฒนาระบบสูบน้ำย้อนกลับ            1           2 3 ชป./ทน./กปภ. 

2.6 การปรับปรุงแหล่งกักเก็บน้ำเดิมเพ่ือเพ่ิมความจุเก็บกัก       7      4            11 ชป./ทน. 

2.7 การพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย (Riverbank Filtration; RBF)       2      1            3 ทบ. 

2.8 การสร้างระบบกักเก็บน้ำใต้ดิน (Horizontal Collector Well; HCW)       2      2            4 ทบ. 

2.9 การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้ำในพ้ืนที่เกษตรน้ำฝนและพ้ืนที่ชลประทานเดิม       54                  54 ชป./ทบ./อปท./ฝล. 

2.10 การพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำขนาดเล็ก/สระน้ำในไร่นา       77      27           2 106 กสก./พด./ชป./ทบ./ทน./ยผ./อปท. 

2.11 การเปลี่ยนน้ำทะเลเป็นน้ำจืด       1      1            2 กนอ./กปภ. 

3 แผนบริหารจัดการด้านการจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย                          

3.1 การป้องกันชุมชนเมือง/การกัดเซาะตลิ่ง      53      24            77 ชป./ยผ./อปท./กปภ. 

3.2 การเพ่ิมอาคารควบคุม/อาคารบังคับน้ำ      31      32           2 65 ชป./ทน./ยผ./อปท. 
3.3 การปรับปรุงลำน้ำ/สิ่งกีดขวางทางน้ำ      54                  54 ชป./อปท./ทน. 

3.4 การพัฒนาคลองผันน้ำ/คลองระบายน้ำเล่ียงชุมชนเมืองและเขตเศรษฐกิจ      4      5           4 13 ชป./ยผ. 

3.5 การผันน้ำส่วนเกินข้ามลุ่มน้ำ            2            2 ชป./ทน. 

3.6 การพัฒนาระบบป้องกันน้ำท่วม (พ้ืนที่ปิดล้อม) ชุมชนเมืองและเขตเศรษฐกิจ      3      17           2 22 ยผ./ชป./อปท. 

3.7 การขุดลอกสันดอนปากแม่น้ำบางปะกง      1                  1 จท. 

4 แผนบริหารจัดการด้านการจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ                          

4.1 
การควบคุมการปล่อยน้ำเสียหรือขยะมูลฝอยจากแหล่งชุมชน/ชุมชนเมืองและเขตเศรษฐกิจ/พื้นที่อุตสาหกรรม
และพ้ืนที่การเกษตร  

     10      23           1 34 อจน./อปท./กรอ./กนอ./คพ. 

4.2 การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพน้ำเพ่ือการอุปโภค-บริโภคให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานฯ      3                  3 อปท./กปภ./คพ./ทน. 
4.3 การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน้ำเดิม       37      69            106 ทน./อปท./ชป./.คพ. 

4.4 การนำปริมาณน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดกลับมาใช้ประโยชน์             20            20 กนอ./กรอ./กปภ. 

5 แผนบริหารจัดการด้านการบริหารจัดการ                          

5.1 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ      1                  1 ชป./ทน.  

5.2 การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ      2      1            3 ทบ.ชป.  

5.3 การพัฒนาและติดตั้งระบบตรวจวัดน้ำฝน ปริมาณน้ำท่าและระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยน้ำท่วมและภัยแล้ง       12      1            13 ชป./ทน.  

5.4 
การจัดสรรที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้แก่กลุ่มราษฎรที่บุกรุกแผ้วถางถือครองที่ดินอย่างถูกต้องตามกฎหมายใน
รูปหมู่บ้านป่าไม้  

     4                  4 ปม./สปก.  

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 5 แผนการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกงอย่างยั่งยืน 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 5-13 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

ตารางที่ 5.1-4 แผนการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง  

ลำดับ 
แผนพัฒนา 

แผนระยะเร่งด่วน (ปี) รวมแผน แผนระยะปานกลาง (ปี) รวมแผน แผนระยะยาว (ปี) รวมแผน รวม 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ 1 2 3 4 5 ระยะเร่งด่วน 6 7 8 9 10 ระยะปานกลาง 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ระยะยาว ทั้งหมด 

6 แผนบริหารจัดการด้านการพัฒนาเกษตรเชิงวิถี (เกษตรพื้นถิ่น) และเกษตรมูลค่าสูง                          

6.1 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืชในพ้ืนที่เกษตรน้ำฝนและพ้ืนที่ชลประทานเดิม       3                  3 ชป./กสก./พด./กวก./ทน.  

6.2 การพัฒนาแหล่งน้ำเพ่ือการผลิตพืชและผลิตภัณฑ์ที่มีอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น       22                  22 กสก./พด./ชป/ทบ./กวก./ททท.  

6.3 
การบริหารจัดการเชิงรุกในพื้นที่เกษตรน้ำฝนและส่งเสริมการปลูกพืชมูลค่าสูงตามศักยภาพของดินและน้ำและ
แผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)  

     24 
     

            24 กสก./พด./กวก./ชป.  

6.4 การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ระบบเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ในพ้ืนที่ชุมชนต้นน้ำ       2                  2 อปท./กสก./กวก.  

7 แผนบริหารจัดการด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ                          

7.1 การประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศพร้อมกับเช่ือมโยงแหล่งท่องเที่ยว      6                  6 ททท./อปท. 

7.2 
การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่นในการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นเพ่ือให้
ชุมชนท้องถิ่นมีรายได้อย่างพอเพียงและพ่ึงตนเองได้ในระยะยาว 

     4                  4 ททท./อปท. 

7.3 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ      4                  4 ทช./ททท./อปท. 
หมายเหตุ: กปภ. = การประปาส่วนภูมิภาค; ชป. = กรมชลประทาน; ทน. = กรมทรัพยากรน้ำ; ยผ. = กรมโยธาธิการและผังเมือง; อปท. = องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน; ทบ. = กรมทรัพยากรน้ำบาดาล; ปภ. = กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย; พด. = กรมพัฒนาที่ดิน; กสก. = กรมส่งเสริมการเกษตร; อจน. = องค์การจัดการน้ำเสีย; ททท. = การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย; 
 กรอ. = กรมโรงงานอุตสาหกรรม; สถ. = กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน; สปก. = สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม; กนอ. = การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย; คพ. = กรมควบคุมมลพิษ; กวก. = กรมวิชาการเกษตร; รฟท. = การรถไฟแห่งประเทศไทย; จท. = กรมเจ้าท่า; ปม. = กรมป่าไม้; อส. = กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช; 
 ฝล. = กรมฝนหลวงและการบินเกษตร; ทช. = กรมทางหลวงชนบท 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 5 แผนการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกงอย่างยั่งยืน 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 5-14 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

 การศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์พื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง ได้จัดแบ่งพื้นที่ตามลักษณะทางกายภาพ 
สภาพปัญหาและวิถีชีวิตของชุมชนที่อาศัยอยู่มีความแตกตา่งกันตามพื้นทีลุ่่มน้ำแต่ละส่วนแบ่งได้เป็น 3 ส่วนดังแสดงในไว้
รูปที่ 5.2-1 ได้แก่ 
 1) พื้นที่ลุ่มน้ำตอนบน (ต้นน้ำ) ครอบคลุม 29 อำเภอ 9 จังหวัด คิดเป็นพื้นที่ 7,464.518 ตร.กม. ได้แก่ 
  1.1 จังหวัดจันทบุรี ได้แก่ อำเภอแก่งหางแมว อำเภอสอยดาว อำเภอเขาคิชฌกูฏ 
  1.2 จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้แก่ อำเภอท่าตะเกียบ อำเภอสนามชัยเขต 
  1.3 จังหวัดชลบุรี ได้แก่ อำเภอศรีราชา อำเภอบ้านบึง อำเภอบ่อทอง อำเภอหนองใหญ่ อำเภอเมือง

ชลบุรี 
  1.4 จังหวัดนครนายก ได้แก่ อำเภอบ้านนา อำเภอเมืองนครนายก อำเภอปากพล ี
  1.5 จังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ อำเภอวังน้ำเขียว อำเภอครบุรี อำเภอปากช่อง อำเภอเสิงสาง 
  1.6 จังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่ อำเภอโนนดินแดง 
  1.7 จังหวัดปราจีนบุรี ได้แก่ อำเภอเมืองปราจีนบุรี อำเภอนาดี อำเภอประจันตคาม 
  1.8 จังหวัดสระแก้ว ได้แก่ อำเภอวังสมบูรณ์ อำเภอวัฒนานคร อำเภอตาพระยา อำเภอวังน้ำเย็น 

อำเภอเขาฉกรรจ์ อำเภอเมืองสระแก้ว 
  1.9 จังหวัดสระบุรี ได้แก่ อำเภอแก่งคอย อำเภอมวกเหล็ก 
 2) พื้นที่ลุ่มน้ำตอนกลาง (กลางน้ำ) ครอบคลมุ 23 อำเภอ 6 จังหวัด คิดเป็นพื้นที่ 9,573.909 ตร.กม. ได้แก่ 
  2.1 จังหวัดจันทบุรี ได้แก่ อำเภอสอยดาว 
  2.2 จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้แก่ อำเภอบางคล้า อำเภอคลองเขื่อน อำเภอราชสาส์น อำเภอท่าตะเกียบ 

อำเภอสนามชัยเขต อำเภอบางน้ำเปร้ียว อำเภอพนมสารคาม 
  2.3 จังหวัดชลบุรี ได้แก่ อำเภอหนองใหญ่ อำเภอเกาะจันทร์ อำเภอบ้านบึง อำเภอบ่อทอง 
  2.4 จังหวัดนครนายก ได้แก่ อำเภอองครักษ์ 
  2.5 จังหวัดปราจีนบุรี ได้แก่ อำเภอศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมโหสถ อำเภอบ้านสร้าง อำเภอกบินทร์บุรี 
  2.6 จังหวัดสระแก้ว ได้แก่ อำเภอวังสมบูรณ์ อำเภอวัฒนานคร อำเภอคลองหาด อำเภอวงัน้ำเย็น

อำเภอเขาฉกรรจ์ อำเภอเมืองสระแก้ว 
 3) พื้นที่ลุ่มน้ำตอนปลาย (ปลายน้ำ) ครอบคลุม 20 อำเภอ 5 จังหวัด คิดเป็นพื้นที่ 3,320.563 ตร.กม. ได้แก่ 
  3.1 กรุงเทพมหานคร ได้แก่ เขตดอนเมือง เขตมีนบุรี เขตหนองจอก เขตสายไหม เขตคลองสามวา 

เขตลาดกระบัง 
  3.2 จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้แก่ อำเภอบ้านโพธิ์ อำเภอแปลงยาว อำเภอบางปะกง อำเภอบางคล้า 

อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
  3.3 จังหวัดชลบุรี ได้แก่ อำเภอพานทอง อำเภอพนัสนิคม อำเภอเมืองชลบุรี 
  3.4 จังหวัดปทุมธานี ได้แก่ อำเภอลำลูกกา อำเภอธัญบุรี 
  3.5 จังหวัดสมุทรปราการ ได้แก่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ อำเภอบางพล ีอำเภอบางเสาธง อำเภอ

บางบ่อ 
  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 5 แผนการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกงอย่างยั่งยืน 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 5-15 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

 

 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 5 แผนการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกงอย่างยั่งยืน 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 5-16 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

5.2.2 การกำหนดเกณฑ์การจัดระดับความสำคัญของแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
 
5.2.2.1 เทคนิคการวิเคราะห์เชิงลำดับชั้น (Analytical Hierarchy Process: AHP) 
 
 การจัดลำดับความสำคัญของแผนเชิงพื้นที่ในการกำหนดแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำโดยอาศัยเทคนิค
การวิเคราะห์เชิงลำดับชั้น (Analytical Hierarchy Process: AHP) เป็นเทคนิคที่ได้รับการยอมรับทางวิชาการและได้ถูก
นำมาใช้อย่างแพร่หลายในการตัดสินใจท่ีจะต้องพิจารณาหลายปัจจัย (Multiple-Criteria Decision-making) 
 1) เป้าหมายการใช้เทคนิคการวิเคราะห์เชิงลำดับชั้น (Analytical Hierarchy Process: AHP) 
  1.1 การศึกษาทบทวนและวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ทีมี่ความเก่ียวข้องกับตัวชี้วัด

ทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน 
  1.2 การประเมินค่าความสำคัญของแต่ละแผนงาน (Primary Data) โดยการใช้แบบสอบถามการ

เปรียบเทียบความสำคัญของแผนงานทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง เป็นการ
สอบถามความคิดเห็นกับกลุ่มผู้มีส่วนเก่ียวข้องหรือกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-
บางปะกง อาทิ คณะกรรมการลุ่มน้ำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาสังคม เป็นต้น 

  1.3 การจัดลำดับความสำคัญของพื้นที่เป้าหมาย (Rating) โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เชิงลำดับชั้น 
(AHP) และได้นำวิธีการ Normalization มาใช้ในการแปลงข้อมูลให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
หรือมีหน่วยเหมือนกัน เพื่อแก้ปัญหาความซ้ำซ้อนกันของข้อมูล (Data Anomaly) โดยนำค่าที่
ได้มาคูณกับค่าความสำคัญ (Weight) ที่ได้จากแบบสอบถามการเปรียบเทียบความสำคัญของ
แผนงานฯ โดยผลที่ได้จะนำไปจัดลำดับความสำคัญของพื้นที่เป้าหมายต่อไป 

 2) การจัดลำดับความสำคัญของแผนงาน/โครงการแตล่ะระดับดำเนินการพิจารณาใช้วิธกีารวิเคราะห์ความ
หลากหลาย (Multi-Criteria Analysis: MCA) โดยกระบวนการวิเคราะห์แบบลำดบัชัน้ (AHP: Analytic 
Hierarchy Process) หรือเป็นกระบวนการที่ใช้ในการ “วัดค่าระดับ” ของการตัดสินใจในเร่ืองต่างๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและให้ผลการตัดสินใจท่ีถูกต้องตรงกับเป้าหมายของการตัดสินใจได้มากที่สุด โดย
จุดเด่นของกระบวนการลำดับขั้นเชิงวิเคราะห์มีดังน้ี 

  2.1 ให้ผลการสำรวจน่าเชื่อถือกว่าวิธีอ่ืนๆ เน่ืองจากใช้วิธีการเปรียบเทียบเชิงคู่ในการตัดสินใจก่อน
จะลงมือตอบคำถาม 

  2.2 มีโครงสร้างที่เป็นแผนภูมิลำดับขั้นเลียนแบบกระบวนความคิดของมนุษย์ ทำให้ง่ายต่อการใช้
และการทำความเข้าใจ 

  2.3 ผลลัพธ์ที่ได้เป็นปริมาณตัวเลข ทำให้ง่ายต่อการจัดลำดับความสำคัญ และยังนำผลลัพธ์ไป
เปรียบเทียบกับหน่วยงานอ่ืนๆ ได้ 

  2.4 สามารถขจัดการตัดสินใจแบบมีอคติหรือลำเอียงออกไปได้ 
  2.5 ใช้ได้ทั้งกับการตัดสินใจแบบคนเดียวและแบบที่เป็นกลุ่มหรือหมู่คณะ 
  2.6 ก่อให้เกิดการประนีประนอมและการสร้างประชามติ 
  2.7 ไม่จำเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญพิเศษมาควบคุม 
  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 5 แผนการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกงอย่างยั่งยืน 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 5-17 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

5.2.2.2 ขั้นตอนการตัดสินใจโดยใชก้ระบวนการวิเคราะห์แบบลำดับชัน้ (Analytic Hierachy Process) 
 
 ขั้นตอนการตัดสินใจโดยใช้กระบวนการวิเคราะห์แบบลำดับชั้น (Analytic Hierachy Process) หรือ AHP มี
กระบวนการดังน้ี 
 1) การสร้างแผนภูมิลำดับชั้นหรือแบบจำลองของการตัดสินใจดังรูปที่ 5.2-2 จะแสดงแบบจำลองหรือ

แผนภูมิลำดับชั้นของ “กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์” เป็นเคร่ืองมือพื้นฐานที่ช่วยในการตัดสินใจ 
และโครงสร้างของแผนภูมิประกอบด้วย “องค์ประกอบ” หรือปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจต่างๆ 
โดยแผนภูมิมีลักษณะเป็นระดับชั้น จำนวนของลำดับชั้นขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของการตัดสินใจดังน้ี 

ระดับชั้นของแผนภูมิ คำอธิบายระดับชั้นของแผนภูมิ 
1. ระดับชั้นที่ 1 (ระดับชั้นบนสุด) จุดโฟกัสหรือเป้าหมายของการตัดสินใจ 
2. ระดับชั้นที่ 2 เกณฑ์การตัดสินใจหลักที่มีผลต่อเป้าหมายในการตัดสินใจน้ัน 
3. ระดับชั้นที่ 3 เกณฑ์ย่อยของการตัดสินใจจะมีจำนวนเท่าไร จะขึ้นอยู่กับความชัดเจนของ

เกณฑ์หลัก (อาจไม่จำเป็นต้องมีถ้าเกณฑ์หลักมีความชัดเจนเพียงพอ) 
4. ระดับชั้นที่ 4 (ระดับชั้นล่างสุด) ทางเลือกที่จะนำมาพิจารณาผ่านเกณฑ์การตัดสินใจตามท่ีกำหนดไว้ 

 
รูปที่ 5.2-2 ตัวอย่างแผนภูมิลำดับชั้นหรอืแบบจำลองของการตดัสินใจ 

 
5.2.2.3 การให้น้ำหนักความสำคัญของเกณฑ์การประเมิน 
 
 เน่ืองจากเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินใจแต่ละเกณฑ์มีความสำคัญต่อเป้าหมายในการตัดสินใจไม่เท่ากัน จึงจำเป็น
จะต้องหาน้ำหนัก “ความสำคัญ” ของแต่ละเกณฑ์ก่อนจะทำการประเมินทางเลือกดังมีขั้นตอนดังน้ี 
 1) การสร้างตารางเมตริกซ์เปรียบเทียบเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินใจเป็นคู่สามารถสร้างดังตัวอย่างแสดงใน

ตารางที่ 5.2-1 โดยที่ Aij คือ สมาชิกในแถวที่ i หลักที่ j ของเมตริกซ์ หมายถึง ผลการเปรียบเทียบ
ความสำคัญระหว่างปัจจัย และ Ai และ Aj 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 5 แผนการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกงอย่างยั่งยืน 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 5-18 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

ตารางที่ 5.2-1 ตัวอย่างเมทรกิซท์ี่ใช้ในเปรียบเทียบเป็นคู่ 

เกณฑ์ตดัสินใจ 
ปัจจัย 

A1 A2 A3 A4 

ปัจจัย 

A1 A11 A12 A13 A14 
A2 A21 A22 A23 A24 
A3 A31 A32 A33 A34 
A4 A41 A42 A43 A44 

 2) การกำหนดมาตรส่วนในการวินิจฉัยเปรียบเทียบมีดงัน้ี 
  ถ้า Aij = 1 หมายถึง ปัจจัย Ai และ Aj มีความสำคัญเท่ากัน 
  ถ้า Aij = 3 หมายถึง ปัจจัย Ai มีความสำคัญมากกว่า Aj เล็กน้อย 
  ถ้า Aij = 5 หมายถึง ปัจจัย Ai มีความสำคัญมากกว่า Aj ปานกลาง 
  ถ้า Aij = 7 หมายถึง ปัจจัย Ai มีความสำคัญมากกว่า Aj มากที่สุด 

จำนวนระดับของมาตราส่วนในการเปรียบเทียบจะขึ้นอยู่กับผู้ทำการวิเคราะห์ว่าตอ้งการรายละเอียดใน
การเปรียบเทียบมากแค่ไหน ถ้าต้องการรายละเอียดมากขึ้นอาจจะกำหนดระดับการเปรียบเทียบหลาย
ระดับมากขึ้น เช่น อาจเพิ่มจำนวนระดับขึ้นไปอีก คือ ถ้า Aij = 9 หมายถึง ปัจจัย Ai มีความสำคัญ
มากกว่า Aj อย่างยิ่งยวด เป็นต้น 

 
5.2.2.4 หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดลำดับความสำคัญ 
 
 การกำหนดหลักเกณฑ์ที่จะนำมาใช้ในการจัดลำดับความสำคัญของแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจำแนก
เป็น 2 กรณี ได้แก่ 
 1) หลักเกณฑ์สำหรับโครงการด้านก่อสร้าง หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดลำดับความสำคัญประกอบด้วยเกณฑ์

ด้านวิศวกรรม เกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม เกณฑ์ค่าลงทุนและเกณฑ์ด้านพื้นที่ ดังมีรายละเอียดดังน้ี 
  1.1 เกณฑ์ด้านวิศวกรรม เป็นหลักเกณฑ์พิจารณาถึงความพร้อมในการก่อสร้างแบ่งเป็น 5 ระดับดังน้ี 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์ ระดับคะแนน 
1. ยังไม่ไดด้ำเนินการศึกษาความเป็นไปได ้ 1 
2. อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได ้ 2 
3. ศึกษาความเป็นไปได้แล้วเสร็จแต่ยงัไม่ออกแบบ 3 
4. อยู่ระหว่างการออกแบบ 4 
5. มีแบบพร้อมก่อสร้าง 5 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 5 แผนการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกงอย่างยั่งยืน 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 5-19 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

  1.2 เกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม เป็นหลักเกณฑ์พิจาณาถึงความจำเป็นในการดำเนินการศึกษาและประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมแบ่งเป็น 5 ระดับดังน้ี 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์ ระดับคะแนน 
1. ต้องมีการศึกษาและประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (EHIA) 1 
2. ต้องมีการศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) 2 
3. ต้องมีการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) 3 
4. ต้องมีการดำเนินการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม (EC) 4 
5. ไม่ต้องดำเนินการ 5 

  1.3 เกณฑ์ค่าลงทุน เป็นหลักเกณฑ์ที่พิจารณาถึงค่าลงทุนที่รัฐบาลต้องลงทุนโดยแบ่งเป็น 5 ระดับ 
ดังน้ี 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์ ระดับคะแนน 
1. ค่าลงทุนที่มากกว่า 100.00 ล้านบาท 1 
2. ค่าลงทุนตั้งแต่ 70.01-100.00 ล้านบาท 2 
3. ค่าลงทุนตั้งแต่ 40.01-70.00 ล้านบาท 3 
4. ค่าลงทุนตั้งแต่ 10.01-40.00 ล้านบาท 4 
5. ค่าลงทุนที่น้อยกว่า 10.00 ล้านบาท 5 

  1.4 เกณฑ์ด้านการแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ เป็นหลักเกณฑ์พิจารณาถึงการดำเนินการว่าโครงการใดที่
ดำเนินการสามารถแก้ไขปัญหาเชิงพื ้นที่ (Area-based) ได้หรือไม่และสอดคล้องกับความ
ต้องการของพื้นที่หรือไม่แบ่งเป็น 3 ระดับดังน้ี 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์ ระดับคะแนน 
1. ไม่สามารถแก้ไขปัญหาในพื้นที่ Area-based และไม่สอดคลอ้ง

กับความต้องการของพื้นที่ 
1 

2. ไม่สามารถแก้ไขปัญหาในพื้นที่ Area-based และสอดคล้องกับ
ความต้องการ 

3 

3. สามารถแก้ไขปัญหาในพื ้นที่ Area-based และสอดคล้องกับ
ความต้องการ 

5 

 2) หลักเกณฑ์สำหรับโครงการที่ไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง 
  2.1 เกณฑ์ด้านการระดับความสำคัญของการสนับสนุนการตัดสินใจในการบังคับใช้กฎหมายหรือการ

บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เป็นหลักเกณฑ์กำหนดระดับความสำคัญของการดำเนินงานที่ช่วยให้
ผู้บริหารในระดับต่างๆ สามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมแบ่งเป็น 5 ระดับดังน้ี 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 5 แผนการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกงอย่างยั่งยืน 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 5-20 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์ ระดับคะแนน 
1. สนับสนุนการตัดสินใจในการบังคับใช้กฎหมายหรือบริหารจัดการ 

ทรัพยากรน้ำในระดับกลุ่มผู้ใช้น้ำ 
1 

2. สนับสนุนการตัดสินใจในการบังคับใช้กฎหมายหรือบริหารจัดการ 
ทรัพยากรน้ำในระดับอำเภอ/ตำบล/หมู่บ้าน 

2 

3. สนับสนุนการตัดสินใจในการบังคับใช้กฎหมายหรือบริหารจัดการ 
ทรัพยากรน้ำในระดับจังหวัด/ลุ่มน้ำสาขา 

3 

4. สนับสนุนการตัดสินใจในการบังคับใช้กฎหมายหรือบริหารจัดการ 
ทรัพยากรน้ำในระดับลุ่มน้ำ 

4 

5. สนับสนุนการตัดสินใจในการบังคับใช้กฎหมายหรือบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำในระดับชาติ 

5 

  2.2 เกณฑ์ค่าลงทุน เป็นหลักเกณฑ์พิจารณาถึงค่าลงทุนตามที่รัฐบาลต้องลงทุนแบ่งเป็น 5 ระดับ 
ดังน้ี 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์ ระดับคะแนน 
1. ค่าลงทุนที่มากกว่า 40.00 ล้านบาท 1 
2. ค่าลงทุนตั้งแต่ 30.01-40.00 ล้านบาท 2 
3. ค่าลงทุนตั้งแต่ 20.01-30.00 ล้านบาท 3 
4. ค่าลงทุนตั้งแต่ 10.01-20.00 ล้านบาท 4 
5. ค่าลงทุนที่น้อยกว่า 10.00 ล้านบาท 5 

  2.3 เกณฑ์ด้านการแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ เป็นหลักเกณฑ์พิจารณาถึงการดำเนินการว่าโครงการใดที่
ดำเนินการสามารถสนับสนุนการแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ (Area-based) ได้หรือไม่ และสอดคล้อง
กับความต้องการของพื้นที่หรือไม่แบ่งเป็น 3 ระดับดังน้ี 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์ ระดับคะแนน 
1. ไม่สามารถแก้ไขปัญหาในพื้นที่ Area-based และไม่สอดคล้องกับ

ความต้องการของพื้นที่ 
1 

2. ไม่สามารถแก้ไขปัญหาในพื ้นที ่ Area-based และสอดคล้องกับ
ความต้องการ 

3 

3. สามารถแก้ไขปัญหาในพื้นที่ Area-based และสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

5 

 
5.2.2.5 การวิเคราะห์น้ำหนัก 
 
 การกำหนดหลักเกณฑ์ที่จะนำมาใช้ในการวิเคราะห์น้ำหนัก (ค่าถ่วงน้ำหนัก) ในการจัดลำดับความสำคัญของ
แผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจำแนกเป็น 2 กรณี ได้แก่ 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 5 แผนการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกงอย่างยั่งยืน 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 5-21 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

 1) การวิเคราะห์น้ำหนักสำหรับโครงการด้านก่อสร้าง ได้ใช้กระบวนการ AHP พบว่าน้ำหนักด้านวิศวกรรม
คิดเป็นร้อยละ 34 น้ำหนักด้านสิ่งแวดล้อมคิดเป็นร้อยละ 29 น้ำหนักด้านค่าลงทุนคิดเป็นร้อยละ16 
และน้ำหนักด้านพื้นที่คิดเป็นร้อยละ 21 ดังแสดงการวิเคราะห์น้ำหนักได้ดังน้ี 

  1.1 เกณฑ์ตัวประกอบหลักในการตัดสินใจ (Decision Element) 

หลักเกณฑ ์
วิศวกรรม สิ่งแวดล้อม ค่าลงทุน การแก้ไขปัญหาเชงิพื้นที ่

A B C D 
วิศวกรรม (A) 1.00 2.00 2.00 1.00 
สิ่งแวดล้อม (B) 0.50 1.00 2.00 0.50 
ค่าลงทุน (C) 0.50 0.50 1.00 1.00 
การแก้ไขปัญหาเชงิพื้นที ่(D) 1.00 0.50 1.00 1.00 

รวมทั้งหมด 3.00 4.00 6.00 5.00 

  1.2 การหาน้ำหนักถ่วงของเกณฑ์หลัก 

เกณฑ์ของตัวประกอบ 
(แนว Row) 

เกณฑ์ของตัวประกอบ (แนว Column) น้ำหนักถ่วง
เฉลีย่ A B C D 

วิศวกรรม (A) 0.333 0.364 0.333 0.286 32% 
สิ่งแวดล้อม (B) 0.167 0.182 0.333 0.143 21% 
ค่าลงทุน (C) 0.167 0.091 0.167 0.286 18% 
การแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ (D) 0.333 0.364 0.167 0.286 29% 

รวมทั้งหมด 100% 

  1.3 การสังเคราะห์ 
   ก) หาดัชนีความสอดคล้องกันของเหตุผล (CI) 

    CI =  
(𝜆𝑚𝑎𝑥−𝑛)

(𝑛−1)
 

    เม่ือ 𝜆𝑚𝑎𝑥  = 4.19 
     𝑛  = 4 
     CI  = 0.065 
   ข) เปรียบเทียบ CI กับค่า Random Consistency Index (RCI) 

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
RCI 0 0 0.58 0.9 1.12 1.24 1.32 1.41 1.45 1.49 

   ค) หาค่า Consistency Ratio (CR) 

    RCI = 0.90  เม่ือ n = 4 
    CR (CI/RCI) = 0.072 
    ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (กรณี n>4) = 0.09>CR ผลการวิเคราะห์ = ยอมรับได้ 
  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 5 แผนการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกงอย่างยั่งยืน 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 5-22 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

 2) การวิเคราะห์น้ำหนักสำหรับโครงการที่ไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง ได้ใช้กระบวนการ AHP พบว่าน้ำหนักระดับ
ความสำคัญของการสนับสนุนการตัดสินใจ (A) คิดเป็นร้อยละ 41 น้ำหนักด้านค่าลงทุนคิดเป็นร้อยละ 
33 และน้ำหนักด้านพื้นที่คิดเป็นร้อยละ 26 ดังแสดงรายละเอียดการวิเคราะห์น้ำหนักได้ดังน้ี 

  2.1 เกณฑ์ตัวประกอบหลักในการตัดสินใจ (Decision Element) 

หลักเกณฑ ์
วิศวกรรม สิ่งแวดล้อม การแก้ไขปัญหาเชงิพื้นที ่

A B C 
วิศวกรรม (A) 1.00 1.00 2.00 
สิ่งแวดล้อม (B) 1.00 1.00 1.00 
การแก้ไขปัญหาเชงิพื้นที ่(C) 0.50 1.00 1.00 

รวมทั้งหมด 2.50 3.00 4.00 

  2.2 หาน้ำหนักถ่วงของเกณฑ์หลัก 

เกณฑ์ของตัวประกอบ (แนว Row) 
เกณฑ์ของตัวประกอบ (แนว Column) น้ำหนักถ่วงเฉลีย่ 

A B C  
วิศวกรรม (A) 0.400 0.333 0.500 41% 
สิ่งแวดล้อม (B) 0.400 0.333 0.250 33% 
การแก้ไขปัญหาเชงิพื้นที ่(C) 0.200 0.333 0.250 26% 

รวมทั้งหมด 100% 

  2.3 การสังเคราะห์ 
   ก) หาดัชนีความสอดคล้องกันของเหตุผล (CI) 

    CI =  
(𝜆𝑚𝑎𝑥−𝑛)

(𝑛−1)
 

    เม่ือ 𝜆𝑚𝑎𝑥   = 3.06 
     𝑛  = 3 
     CI  = 0.028 
   ข) เปรียบเทียบ CI กับค่า Random Consistency Index (RCI) 

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
RCI 0 0 0.58 0.90 1.12 1.24 1.32 1.41 1.45 1.49 

   ค) หาค่า Consistency Ratio (CR) 

    RCI = 0.58  เม่ือ n = 3 
    CR (CI/RCI) = 0.048 
    ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (กรณี n>4) = 0.05>CR ผลการวิเคราะห์ = ยอมรับได้ 
  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 5 แผนการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกงอย่างยั่งยืน 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 5-23 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

5.2.3 การพิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการในการแก้ไขและบรรเทาปัญหาในแต่ละส่วนของพ้ืนที่ลุ่มน้ำ 
 
5.2.3.1 การกำหนดแผนงาน/โครงการตามแผนทางเลือกการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 
 
 การคัดเลือกโครงการในทางเลือกที่คัดเลือกตามแผนการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำเพื่อการแก้ไขและบรรเทาปัญหาใน
แต่ละพื้นที่โดยการนำผลวิเคราะห์ประเด็นปัญหาและลำดับความสำคัญในการแก้ไขปัญหาในกลุ่มพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-
บางปะกงมาพิจารณาเพื่อจัดทำแผนงาน/โครงการให้สามารถแก้ไขสภาพปัญหาในแต่ละพื้นที่แบบบูรณาการและจากการ
วิเคราะห์สภาพปัญหาในเชิงพื้นที่จะนำมากำหนดแผนงาน/โครงการและการจัดลำดับความสำคัญในการแก้ไขปัญหาในแต่
ละพื้นที่แบบบูรณาการ โดยการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยทุธศาสตร์พื้นทีลุ่่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงดังแสดง 3 กลุ่มพื้นที่ 
(พื้นที่ลุ่มน้ำตอนบน พื้นที่ลุ่มน้ำตอนกลาง และพื้นที่ลุ่มน้ำตอนปลาย) เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและที่มาของตัวชี้วัดในมติิ
เศรษฐกิจ มิติสังคม มิติสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ของแต่ละทางเลือกและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เค้าโครง 
(Framework) ความสัมพันธ์ระหว่างแผนทางเลอืก แผนการพัฒนาทรัพยากรน้ำ ความยั่งยืนในการพัฒนาทรัพยากรน้ำเชงิ
พื้นที่ 3 กลุ่มพื้นที่ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ (Methodology) และวิธีวิเคราะห์ (Method) ในการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง (SEA) เพื่อกำหนดแผนงาน/โครงการในการแก้ไขและบรรเทาปัญหาใน
พื้นที่ 3 กลุ่มและจัดทำเป็นแผนงานระยะเร่งด่วน ระยะปานกลางและระยะยาวให้สามารถแก้ไขและบรรเทาปัญหาแต่ละ
พื้นที่แบบบูรณาการ 
 
 การกำหนดแผนงาน/โครงการในแผนทางเลือกการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงได้พิจารณาความ
เหมาะสมและดำเนินการได้จริงและได้รับการยอมรับจากภาคประชาสังคม และเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำ
ภายใต้วิสัยทัศน์ของการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง “ทรัพยากรน้ำมั่นคง ทุกภาคส่วนเข้าถึงการใช้อย่าง

สมดุล เสริมสร้างรายได้และรักษาระบบนิเวศอย่างย่ังยืน” และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) และสอดคล้อง

กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals, SDGs) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ทิศทางการพฒันา
ภาคตะวันออกและการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor, EEC) แผนพัฒนา
ระดับภูมิภาค แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด และแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560-2564 ฯลฯ ดัง
มีองค์ประกอบสำคัญดังน้ี 
 1) เป็นแผนงาน/โครงการที่เป็นความต้องการของภาคประชาสังคมในแต่ละพื้นที่ 
 2) เป็นการพัฒนาโครงการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 3) สามารถแก้ไขและบรรเทาปัญหาในแต่ละพื้นที่ 
 4) สนองตอบเป้าประสงค์ที่กำหนดไว้และสามารถชี้วัดผลสำเร็จของโครงการได้ 
 5) มีการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการและยั่งยืน 
  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 5 แผนการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกงอย่างยั่งยืน 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 5-24 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

5.2.3.2 การวิเคราะห์และคัดเลือกโครงการในการแก้ไขและบรรเทาปัญหาในแต่ละพ้ืนที่ 
 
 การวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญแผนงานโครงการในการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงโดยการ
พิจารณาจากเกณฑ์ทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย วิศวกรรม สิ่งแวดล้อม ค่าลงทุน และการแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ โดยกำหนด
เกณฑ์จัดลำดับความสำคัญดังน้ี 

 ระดับคะแนน ลักษณะการดำเนินการ 
 มากกว่า 3.50 แผนระยะเร่งด่วน 5 ป ี(พ.ศ. 2561-2565) 
 2.51-3.50 แผนระยะปานกลาง 10 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 
 น้อยกว่า 2.50 แผนระยะยาว 11-20 ป ี(พ.ศ. 2571-2580) 

 
5.2.4 แผนหลักและแผนปฏิบัติการของพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงตามมิติของกลยุทธ์และ 
 มิติของแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 
 
5.2.4.1 แผนหลักและแผนปฏิบัติการของพ้ืนที่ลุ่มน้ำตอนบน 
 
 แผนหลักและแผนปฏิบัติการของพื้นที่ลุ่มน้ำตอนบน ได้พิจารณากำหนดตามมิติกลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy) 
คงตัว-เชิงแก้ไข (WO Strategy) คงตัว-เชิงรับ (ST Strategy) และป้องกัน (WT Strategy) และตามมิติของแผนแม่บทการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในภาคผนวก ง) สรุปได้ดังน้ี 
 1) แผนหลักและแผนปฏิบัติการของพื้นทีลุ่่มน้ำตอนบน (ตารางที่ 5.2-2) พิจารณาตามมิติของกลยุทธ์ 
  1.1 กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy) มี 2 กลยุทธ์และมีแผนงานย่อยภายใต้กลยุทธ์ 2 แผนงานได้แก่ 
   ก) กลยุทธ์การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำมีแผนงาน

การใช้เทคโนโลยีขั้นสูงมาช่วยสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
(SCADA: Supervisory Control and Data Acquisition) และติดตั้งระบบตรวจวัดน้ำฝน 
ปริมาณน้ำท่าและระบบเตือนภัยในพื้นที่เสี่ยง งบประมาณท้ังสิ้น 100.274 ล้านบาท 

   ข) กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงระบบความปลอดภัยเขื่อน มีแผนงานเพิ่มประสิทธภิาพ
และตรวจสอบด้านความปลอดภัยเขื่อนโดยจัดหาและติดตั้งเคร่ืองมือวัดพฤติกรรมเขื่อน 
งบประมาณท้ังสิ้น 37.777 ล้านบาท 

  1.2 กลยุทธ์คงตัว-เชิงแก้ไข (WO Strategy) มี 2 กลยุทธ์และแผนงานย่อยภายใต้กลยุทธ์ 9 แผนงาน 
ได้แก่ 

   ก) กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำในพื้นที่ฯ ให้สามารถรองรับ
กิจกรรมในพื้นที่ลุ่มน้ำ มีแผนงานย่อยภายใต้กลยุทธ์ 5 แผนงาน ได้แก่ 

    ก.1 แผนงานพัฒนา ขยายเขตและเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน 72 หมู่บ้าน
งบประมาณท้ังสิ้น 357.386 ล้านบาท 

    ก.2 แผนงานการพัฒนาขยายเขตประปาและการพัฒนาแหล่งน้ำสำรอง 38 แห่งและ
ครัวเรือนรับประโยชน์ 13,100 ครัวเรือน งบประมาณท้ังสิ้น 611.462 ล้านบาท 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 5 แผนการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกงอย่างยั่งยืน 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 5-25 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

    ก.3 แผนงานการพัฒนาแหล่งน้ำผิวดิน/น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม มี
ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น 811.32 ล้าน ลบ.ม. จำนวนแหล่งน้ำเพิ่มขึ้น 221 แห่ง และ
รองรับพื้นที่รับประโยชน์ 129,900 ไร่ งบประมาณท้ังสิ้น 52,008.752 ล้านบาท 

    ก.4 แผนงานการซ่อมแซม/ปรับปรุง/ขุดลอกแหล่งน้ำ 56 แห่ง งบประมาณทั้งสิ้น 
167.554 ล้านบาท 

    ก.5 แผนงานการซ่อมแซม/ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำ/ฝาย และระบบสาธารณูปโภค 
216 แห่ง พื้นที่ชลประทานเดิมได้รับการปรับปรุง 47,100 ไร่ งบประมาณทั้งสิ้น 
1,410.552 ล้านบาท 

   ข) กลยุทธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย มีแผนงานย่อยภายใต้กลยุทธ์ 4 แผนงาน 
ได้แก่ 

    ข.1 แผนงานระบบป้องกันชุมชนเมือง 25 แห่ง และการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
ระยะทางทั้งสิ้น 2.07 กม. และมีพื้นที่ได้รับการป้องกันด้านอุทกภัย 13,756 ไร่ 
งบประมาณท้ังสิ้น 11,549.768 ล้านบาท 

    ข.2 แผนงานปรับปรุงลำน้ำธรรมชาติ 1 แห่ง งบประมาณท้ังสิ้น 0.374 ล้านบาท 
    ข.3 แผนงานพัฒนาอาคารบังคับน้ำ/แก้มลิง/คลองผันน้ำ 25 แห่ง และบรรเทาพื้นที่

ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย 45,100 ไร่ งบประมาณท้ังสิ้น 663.060 ล้านบาท 
    ข.4 แผนงานการกำจัดวัชพืช 243,060 ตัน งบประมาณท้ังสิ้น 13.178 ล้านบาท 
  1.3 กลยุทธ์คงตัว-เชิงรับ (ST Strategy) มี 1 กลยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์การจัดการคุณภาพน้ำและฟื้นฟู

แหล่งน้ำและมีแผนงานย่อยภายใต้กลยุทธ์ 2 แผนงาน ได้แก่ 
   ก) แผนงานการเพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดและควบคุมการระบายน้ำเสียออกสู่สิ่งแวดล้อม

โดยการก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย 9 แห่ง งบประมาณทั้งสิ้น 
204.876 ล้านบาท 

   ข) แผนงานการฟื้นฟูแม่น้ำ/ลำคลอง 33 แห่ง งบประมาณท้ังสิ้น 852.384 ล้านบาท 
  1.4 กลยุทธ์ป้องกัน (WT Strategy) มี 5 กลยุทธ์และมีแผนงานย่อยภายใตก้ลยุทธ์ 5 แผนงาน ได้แก่ 
   ก) กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำและเพิ่มมูลค่า มีแผนงานการเพิ่มประสิทธิภาพ

การใช้น้ำและเพิ่มมูลค่าโดยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชและการใช้น้ำในพื้นที่เกษตร
น้ำฝนและพื้นที่ชลประทานเดิมและส่งเสริมการปลูกพืชมูลค่าสูงในพื้นที่ฯ 290,980 ไร่ 
20 พื้นที่ งบประมาณทั้งสิ้น 57.100 ล้านบาท (งบประมาณตั้งใหม่+งบปกติของหน่วยงาน) 

   ข) กลยุทธ์การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่นด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มีแผนงาน
การเพิ่มประสิทธิภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเพิ่มมูลค่าโดยใช้การฝึกอบรมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่นในการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวภายใน
ท้องถิ่น 4 พื้นที่ งบประมาณท้ังสิ้น 24.000 ล้านบาท 

   ค) กลยุทธ์การบริหารจัดการเชิงรุกในพื้นที่เกษตรน้ำฝนตามปริมาณน้ำฝน/ศักยภาพของดิน 
มีแผนงานการจัดการพื้นที่ความเหมาะสมของสมรรถนะดินและแผนที่เกษตรเพื่อการ
บริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) 4 พื้นที่ งบประมาณท้ังสิ้น 35.000 ล้านบาท 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 5 แผนการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกงอย่างยั่งยืน 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 5-26 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

   ง) กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์และส่งเสริมพร้อมกับเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่
ลุ่มน้ำ 6 พื้นที่ งบประมาณท้ังสิ้น 25.900 ล้านบาท 

   จ) กลยุทธ์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ มีแผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการขยายตัว
ด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 4 พื้นที่ งบประมาณท้ังสิ้น 5.500 ล้านบาท 

 2) แผนหลักและแผนปฏิบัติการของพื้นทีลุ่่มน้ำตอนบน พิจารณาตามมิติของแผนแม่บทการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ดังรูปที่ 5.2-3 และรูปที่ 5.2-4 และตารางที่ 5.2-3 สรุปได้ดังน้ี 

  2.1 ด้านที่ 1 การจัดน้ำอุปโภคบริโภค มี 3 กลยุทธ์และ 5 แผนงานภายใต้แผนแม่บทฯ ได้แก่ 
   ก) การพัฒนา ขยายเขตและเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน 70 แห่ง งบประมาณ

ทั้งสิ้น 335.390 ล้านบาท 
   ข) การพัฒนาระบบประปาเมืองหลัก/พื้นที่เศรษฐกิจ/แหล่งท่องเที่ยว 6 แห่ง การขยายเขต/

เพิ่มเขตจ่ายน้ำ 30 แห่ง/สาขา และการจัดหาแหล่งน้ำสำรอง/จัดหาน้ำต้นทุน 49 แห่ง 
ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น 27.24 ล้าน ลบ.ม. งบประมาณท้ังสิ้น 1,409.102 ล้านบาท 

   ค) การพัฒนาน้ำดื่มสะอาดให้ได้มาตรฐานและราคาที่เหมาะสม 11 แห่ง งบประมาณทั้งสิ้น 
9.246 ล้านบาท 

   รวมงบประมาณด้านที่ 1 การจัดน้ำอุปโภคบริโภค เป็นเงินทั้งสิ้น 1,753.738 ล้านบาท 
  2.2 ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต มี 3 กลยุทธ์และ 5 แผนงานภายใต้แผน

แม่บทฯ ได้แก่ 
   ก) การเพิ่มประสิทธิภาพโครงการแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำเดิม เป็นการซ่อมแซม/ปรับปรุง/

ขุดลอกแหล่งน้ำ 55 แห่ง การซ่อมแซม/ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำ/ฝาย และระบบ
สาธารณูปโภค 201 แห่ง และพื้นทีไ่ด้รับการปรับปรุงเดิม 41,700 ไร่ งบประมาณทั้งสิ้น 
1,471.181 ล้านบาท 

   ข) การจัดหาน้ำให้พ้ืนที่เกษตรน้ำฝน เป็นงานพัฒนาระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน 
9 แห่ง งานพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร 6 แห่ง ปริมาณน้ำ 0.130 ล้าน ลบ.ม. 
และพื้นที่รับประโยชน์ 240 ไร่ งบประมาณท้ังสิ้น 28.090 ล้านบาท 

   ค) การพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำ/ระบบส่งน้ำใหม่ เป็นการพัฒนาแหล่งเก็บน้ำผิวดิน/น้ำบาดาล
เพื่อการเกษตรและภาคอุตสาหกรรม 173 แห่ง ปริมาณน้ำ 786.20ล้าน ลบ.ม. พื้นที่รับ
ประโยชน์ 542,354 ไร่ งบประมาณท้ังสิ้น 51,304.197 ล้านบาท 

 รวมงบประมาณด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิตเป็นเงินทั้งสิ้น 52,642.014 
ล้านบาท 

  2.3 ด้านที่ 3 การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย มี 4 กลยุทธ์และ 5 แผนงานภายใต้แผนแม่บทฯ ได้แก่ 
   ก) การเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ เป็นการกำจัดวัชพืช 27 แห่ง 243,060 ตัน และการ

ปรับปรุงลำน้ำธรรมชาติที่ตื้นเขินให้สามารถระบายน้ำได้มีประสิทธิภาพเป็นระยะทาง 
2.70 กม. งบประมาณท้ังสิ้น 13.552 ล้านบาท 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 5 แผนการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกงอย่างยั่งยืน 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 5-27 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

   ข) การป้องกันพื้นที่น้ำท่วมชุมชนเมือง 24 แห่ง และการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งระยะทาง
ทั้งสิ้น 8.38 กม. และมีพื้นที่ได้รับการป้องกันด้านอุทกภัย 20,256 ไร่ งบประมาณท้ังสิ้น 
1,736.768 ล้านบาท 

   ค) การจัดการพื้นที่น้ำท่วม/พื ้นที่ชะลอน้ำ เป็นการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพอาคาร
บังคับน้ำ/สถานีสูบน้ำ/แก้มลิง/คลองผันน้ำเพื่อบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่เฉพาะจุด 25 แห่ง 
และลดผลกระทบและบรรเทาพื้นที่อุทกภัยได้ 45,100 ไร่ งบประมาณทั้งสิ้น 663.060 
ล้านบาท 

   ง) การบรรเทาอุทกภัยในเชิงพื้นที่อย่างเป็นระบบในระดับลุ่มน้ำ/พื้นที่วิกฤติรวม 3 พื้นที่ 
(Area-based) งบประมาณท้ังสิ้น 9,813.000 ล้านบาท 

 รวมงบประมาณด้านที่ 3 การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัยเป็นเงินทั้งสิ้น 12,226.380 ล้านบาท 
  2.4 ด้านที่ 4 การจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ มี 2 กลยุทธ์และ 2 แผนงานภายใต้

แผนแม่บทฯ ได้แก่ 
   ก) การเพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดและควบคุมการระบายน้ำเสียออกสู่สิ่งแวดล้อม เป็น

การพัฒนาระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสียแห่งใหม่ 9 แห่ง งบประมาณทั้งสิ้น 
204.876 ล้านบาท 

   ข) การฟื้นฟูและอนุรักษ์แม่น้ำ/ลำคลอง 36 แห่ง งบประมาณท้ังสิ้น 902.384 ล้านบาท 
 รวมงบประมาณด้านที่ 4 การจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำเป็นเงินทั้งสิ้น 1,107.260 
ล้านบาท 

  2.5 ด้านที่ 5 การบริหารจัดการ มี 3 กลยุทธ์และ 3 แผนงานภายใต้แผนแม่บทฯ ได้แก่ 
   ก) การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เป็นการใช้

เทคโนโลยีขั้นสูงมาช่วยสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (SCADA: 
Supervisory Control and Data Acquisition) พร้อมการติดต ั ้งระบบตรวจวัดน ้ำฝน 
ปริมาณน้ำท่าและระบบเตือนภัยในพื้นที่เสี่ยง 5 แห่ง งบประมาณทั้งสิ้น 100.274 ล้านบาท 

   ข) การพัฒนาและปรับปรุงระบบความปลอดภัยเขื่อน เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและตรวจ-
สอบด้านความปลอดภัยเขื่อน โดยจัดหาและติดตั้งเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน 5 แห่ง 
งบประมาณท้ังสิ้น 37.777 ล้านบาท 

   ค) การจัดสรรที่ดินทำกินให้แก่กลุ่มราษฎรที่บุกรุกได้ถือครองที่ดินอย่างถูกต้อง เป็นการจัด 
สรรที่ดินทำกินให้กลุ่มราษฎรที่บุกรุกแผ้วถางได้ถือครองที่ดินอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ในรูปของหมู่บ้านป่าไม้ 4 พื้นที่ งบประมาณท้ังสิ้น 120.000 ล้านบาท 

 รวมงบประมาณด้านที่ 6 การบริหารจัดการเป็นเงินทั้งสิ้น 258.051 ล้านบาท 
  2.6 ด้านที่ 6 การพัฒนาเกษตรเชิงวิถ ี(เกษตรพื้นถิ่น) มี 2 กลยุทธ์และ 4 แผนงานภายใตแ้ผนแม่บทฯ 

ได้แก่ 
   ก) การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำและเพิ่มมูลค่า เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำและ

เพิ่มมูลค่าโดยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชและการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝนและพื้นที่
ชลประทานเดิมและส่งเสริมการปลูกพืชมูลค่าสูง 3 พื้นที่ และการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อ



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 5 แผนการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกงอย่างยั่งยืน 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 5-28 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

การเกษตรพื้นถิ่น 9 พื้นที่ งบประมาณทั้งสิ้น 42.000 ล้านบาท (งบประมาณตั้งใหม่+
งบประมาณปกติของหน่วยงาน) 

   ข) การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ระบบเศรษฐกิจพอเพียงและระบบเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ในพื้นที่
ชุมชนต้นน้ำ 2 แห่ง งบประมาณท้ังสิ้น 0.700 ล้านบาท 

   ค) การบริหารจัดการเชิงรุกในพื้นที่เกษตรน้ำฝนตามปริมาณน้ำฝน/ศักยภาพของดิน เป็น
การจัดการพื้นที่ความเหมาะสมของสมรรถนะดินและแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการ
เชิงรุก (Agri-Map) 4 พื้นที่ งบประมาณท้ังสิ้น 35.000 ล้านบาท 

 รวมงบประมาณด้านที่ 7 การพัฒนาเกษตรเชงิวิถี (เกษตรพื้นถิน่) เป็นเงินทั้งสิ้น 77.700 ล้านบาท 
  2.7 ด้านที่ 7 การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มี 3 กลยุทธ์และ 3 แผนงานภายใต้แผนแมบ่ทฯ 

ได้แก่ 
   ก) การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่นด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เป็นการเพิ่มพูน

ประสิทธิภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเพิ่มมูลค่าโดยใช้การฝึกอบรมสร้างความเข้มแขง็
ให้กับชุมชนท้องถิ่นในการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวภายในท้องถิ่น 
งบประมาณท้ังสิ้น 27.000 ล้านบาท 

   ข) การประชาสัมพันธ์และส่งเสริมพร้อมกับเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่ลุ่มน้ำ 6 
พื้นที่ งบประมาณท้ังสิ้น 25.900 ล้านบาท 

   ค) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
เป็นงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการขยายตัวด้านการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 4 พื้นที่ งบประมาณท้ังสิ้น 5.500 ล้านบาท 

 รวมงบประมาณด้านที่ 8 การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็นเงินทั้งสิ้น 58.400 ล้านบาท 
  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 5 แผนการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกงอย่างยั่งยืน 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 5-29 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

ตารางที่ 5.2-2 แผนหลกัและแผนปฏิบตัิการการบรหิารจดัการทรัพยากรน้ำพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง (พ้ืนทีต่อนบน) ในมิติการวิเคราะห์ TOWS Matrix 

กลยุทธ/์แผนงาน แผนงานย่อย ตัวชี้วัด 
เป้าหมายรวม 

หน่วยงาน 
20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) พ.ศ. 2561-2565 พ.ศ. 2566-2570 พ.ศ. 2571-2580 

กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy)        

1. การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำ 

1.1 การใช้เทคโนโลยีข้ันสูงมาช่วยสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (ระบบ) 5 5 - - 

ชป./ทน. 
งบประมาณรวม (ล้านบาท) 100.274 100.274 - - 

2. การพัฒนาและปรับปรุงระบบความปลอดภัยเข่ือน 2.1 งานเพิ่มประสิทธิภาพและตรวจสอบด้านความปลอดภัยเข่ือน 
ระบบสนับสนุนการตรวจสอบ (ระบบ) 5 5 - - 

ชป. 
งบประมาณรวม (ล้านบาท) 37.777 37.777 - - 

กลยุทธ์คงตัว-เชิงแก้ไข (WO Strategy)        

1. การพัฒนาและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำในพื้นที่ให้
สามารถรองรับกิจกรรมในพื้นท่ีลุ่มน้ำ 

1.1 การพัฒนา ขยายเขตและเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน 

จำนวนหมู่บ้านมีระบบประปา 72 71 2 - 
กปภ./ทน./อปท./
ทบ. 

ครัวเรือนรับประโยชน์ (ครัวเรือน) - - - - 

งบประมาณรวม (ล้านบาท) 357.386 356.886 0.500 - 

1.2 การพัฒนาขยายเขตประปา และพัฒนาแหล่งน้ำสำรอง 

จำนวน (แห่ง) 38 35 3 - 

กปภ./อปท./ชป. 
ครัวเรือนรับประโยชน์ 13,100 11,300 1,800 - 

ปริมาณน้ำแหล่งน้ำสำรอง - - - - 

งบประมาณรวม (ล้านบาท) 611.462 551.462 60.000 - 

1.3 การพัฒนาแหล่งน้ำผิวดิน/บาดาลเพื่อเกษตรและอุตสาหกรรม 

ปริมาณน้ำ (ล้าน ลบ.ม.) 811.32 33.30 315.20 462.82 ชป./กปภ./อปท./
ทบ./ทน./พด./ยผ./
สปก. 

จำนวน (แห่ง) 221 161 54 6 

งบประมาณรวม (ล้านบาท) 52,008.752 15,281.646 16,076.406 20,650.700 

1.4 การซ่อมแซม/ปรับปรุง/ขุดลอกแหล่งน้ำ 
จำนวน (แห่ง) 56 41 15 - ชป./อปท./สปก./

ปภ. งบประมาณรวม (ล้านบาท) 167.554 132.844 34.710 - 

1.5 การซ่อมแซม/ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำ/ฝายและระบบสาธารณูปโภค 

จำนวนแห่ง 216 208 7 1 

ชป./ทน./อปท. พื้นท่ีชลประทานเดิมได้รับการปรับปรุง (ไร่) 41,700 40,700 1,000 - 

งบประมาณรวม (ล้านบาท) 1,410.552 540.355 570.197 300.000 

2. การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย 

2.1 ระบบป้องกันชุมชนเมือง/เข่ือนป้องกันตลิ่ง 

จำนวนเมืองท่ีได้รับป้องกัน 25 13 12 - 

ยผ./ชป./อปท. 
พื้นท่ีได้รับการป้องกันอุทกภัย (ไร่) 13,756 5,000 8,756 - 

ระยะทางเข่ือนป้องกันตลิ่ง (กม.) 2.07 1.47 0.60 - 

งบประมาณรวม (ล้านบาท 11,549.768 10,059.768 1,490.000 - 

2.2 การปรับปรุงลำน้ำธรรมชาติ 

จำนวนลำน้ำสาขา (แห่ง) 1 - 4 - 

ชป. 
จำนวนสิ่งกีดขวางทางน้ำ (แห่ง) 1 1 - - 

ระยะทาง (กม.) 2.70 2.70 - - 

งบประมาณรวม (ล้านบาท) 0.374 0.374 - - 

2.3 อาคารบังคับน้ำ/แก้มลิง/คลองผันน้ำ 

จำนวน (แห่ง) 25 11 13 1 

ชป./ทน. พื้นท่ีลดผลกระทบ (ไร่) 45,100 24,500 20,600 - 

งบประมาณรวม (ล้านบาท) 663.060 180.400 438.860 43.800 

2.4 การกำจัดวัชพืช 
ปริมาณ (ตัน) 243,060 243,060 - - 

ชป./อปท./ยผ. 
งบประมาณรวม (ล้านบาท) 13.178 13.178 - - 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 5 แผนการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกงอย่างยั่งยืน 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 5-30 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

ตารางที่ 5.2-2 (ตอ่) แผนหลกัและแผนปฏิบตักิารการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง (พ้ืนทีต่อนบน) ในมิติการวิเคราะห์ TOWS Matrix 

กลยุทธ/์แผนงาน แผนงานย่อย ตัวชี้วัด 
เป้าหมายรวม 

หน่วยงาน 
20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) พ.ศ. 2561-2565 พ.ศ. 2566-2570 พ.ศ. 2571-2580 

กลยุทธ์คงตัว-เชิงรับ (ST Strategy)        

1. การจัดการคุณภาพน้ำและฟื้นฟูแหล่งน้ำ 

1.1 การเพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดและควบคุมการระบายน้ำเสียออกสู่สิ่งแวดล้อม 
จำนวนระบบบำบัดน้ำเสีย 9 4 5 - 

อปท./อจน. 
งบประมาณรวม (ล้านบาท) 204.876 60.371 144.505 - 

1.2 การฟื้นฟูแม่น้ำ/ลำคลอง 
จำนวน (แห่ง) 33 10 23 - 

ทน. 
งบประมาณรวม (ล้านบาท) 852.384 37.739 814.645 - 

กลยุทธ์ป้องกัน (WT Strategy)        

1. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำและเพิ่มมูลค่า 1.1 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำและเพิ่มมูลค่า 

พื้นท่ีส่งเสริมการปลูกพืชมูลค่าสูง (ไร่) 290,980 290,980 - - 

ชป./กวก./กสก./ฝล. จำนวน (แห่ง) 20 20 - - 

งบประมาณ 57.100 57.100 - - 

2. การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่นด้านการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ 

2.1 การเพิ่มประสิทธิภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศและเพิ่มมูลค่า 

จำนวนนักท่องเท่ียว (คน) - - - - 

ททท./อปท. จำนวน (แห่ง) 4 4 - - 

งบประมาณ 27.000 27.000 - - 

3. การบริหารจัดการเชิงรุกในพื้นท่ีเกษตรน้ำฝนตามปริมาณน้ำฝน
และศักยภาพของดิน 

3.1 การจัดการพื้นที่ความเหมาะสมของสมรรถนะดินและแผนที่เกษตรเพื่อการบริหาร  
     จัดการเชิงรุก (Agri-Map) 

จำนวน (แห่ง) 4 4 - - 
กสก./กวก./พด. 

งบประมาณ 35.000 35.000 - - 

4. การประชาสัมพันธ์และส่งเสริมพร้อมกับเชื่อมโยงการท่องเท่ียว
เชิงนิเวศในพื้นท่ีลุ่มน้ำ 

4.1 การประชาสัมพันธ์และส่งเสริมพร้อมกับเชื่อมโยงแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศในพื้นท่ีลุ่มน้ำ 

จำนวนนักท่องเท่ียว (คน) - - - - 

ททท./อปท. จำนวน (แห่ง) 6 6 - - 

งบประมาณ 25.900 25.900 - - 

5. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับ
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

5.1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการขยายตัวด้านการ 
     ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

จำนวนนักท่องเท่ียว (คน) - - - - 

ททท./อปท./ทช. จำนวน (แห่ง) 4 4 - - 

งบประมาณ 5.500 5.500 - - 
หมายเหตุ: ชป. = กรมชลประทาน; อปท. = องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น; ทบ. = กรมทรัพยากรน้ำบาดาล; ทน. = กรมทรัพยากรน้ำ; ยผ. = กรมโยธาธิการและผังเมือง; ปภ. = กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย; กปภ. = การประปาส่วนภูมิภาค; อส. = กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช; ปม. = กรมป่าไม้; กวก. = กรมวชิาการเกษตร;  
 กสก. = กรมส่งเสริมการเกษตร; พด. = กรมพัฒนาที่ดิน; สปก. = สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม; ฝล. = กรมฝนหลวงและการบินเกษตร; อจน. = องค์การจัดการน้ำเสีย; ททท. = การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 5 แผนการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกงอย่างยั่งยืน 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 5-31 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

รูปที่ 5.2-3 สรุปแผนงาน/โครงการตามแผนหลักและแผนปฏบิัติการของพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบรุี-บางปะกง (พ้ืนที่ลุ่มน้ำตอนบน) 

 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 5 แผนการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกงอย่างยั่งยืน 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 5-32 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 5 แผนการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกงอย่างยั่งยืน 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 5-33 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

ตารางที่ 5.2-3 แผนหลกัและแผนปฏิบตัิการการบรหิารจดัการทรัพยากรน้ำพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง (พ้ืนทีต่อนบน) ในมิติของแผนแม่บทการบรหิารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 

กลยุทธ ์ แผนงานย่อย ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย (ปี) 

หน่วยงาน 
20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) พ.ศ. 2561-2565 พ.ศ. 2566-2570 พ.ศ. 2571-2580 

ด้านที่ 1 การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค        

1.1 การพัฒนา ขยายเขตและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน 1.1.1 การพัฒนา ขยายเขตและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน 
หมู่บ้านที่ก่อสร้างระบบประปา 70 69 1 - ทบ./กปภ./ 

งบประมาณรวม (ล้านบาท) 335.390 334.890 0.500 - ทน./อปท. 

1.2. การพัฒนาประปาเมือง/พ้ืนที่เศรษฐกิจ 

1.2.1 การขยายเขต/เพ่ิมเขตจ่ายน้ำ 
จำนวน (แห่ง)/สาขา 30 30 - - 

กปภ./อปท. 
งบประมาณรวม (ล้านบาท) 451.462 451.462 - - 

1.2.2 การจัดหาแหล่งน้ำสำรอง/จัดหาน้ำต้นทุน 

จำนวน (แห่ง) 49 48 1 - ทบ./กปภ./ 

ปริมาณน้ำ (ล้าน ลบ.ม.) 27.24 25.24 2.00 - อปท./ทน./ 

งบประมาณรวม (ล้านบาท) 925.535 923.535 2.000 - ชป. 

1.2.3 ระบบประปาเมืองหลัก/พ้ืนที่เศรษฐกิจ/แหล่งท่องเที่ยว 
จำนวน (แห่ง) 6 6 - - 

กปภ./อปท. 
งบประมาณรวม (ล้านบาท) 32.105 32.105 - - 

1.3 การพัฒนาน้ำดื่มสะอาดให้ได้มาตรฐานและราคาที่เหมาะสม 1.3.1 การพัฒนาน้ำดื่มสะอาดที่ได้มาตรฐานและราคาที่เหมาะสม 
จำนวน (แห่ง) 11 11 - - ทบ./อปท./

กปภ. งบประมาณรวม (ล้านบาท) 9.246 9.246 - - 

ด้านที่ 2 การสร้างความม่ันคงของน้ำภาคการผลิต        

2.1 การเพ่ิมประสิทธิภาพโครงการแหล่งน้ำ และระบบส่งน้ำเดิม 

2.1.1 การซ่อมแซม/ปรับปรุง/ขุดลอกแหล่งน้ำ 

จำนวน (แห่ง) 55 40 15 - ชป./ทน./ 

พ้ืนที่ได้รับการปรับปรุงเดิม (ไร่) - - - - อปท./พด./ 

งบประมาณรวม (ล้านบาท) 165.054 130.344 34.710 - ปภ. 

2.1.2 การซ่อมแซม/ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำ/ฝายและระบบสาธารณูปโภค 

จำนวน (แห่ง) 201 194 6 1 
ชป . /กปภ./
อปท./ทน. 

พ้ืนที่ได้รับการปรับปรุงเดิม (ไร่) 41,700 40,700 1,000 - 

งบประมาณรวม (ล้านบาท) 1,309.727 464.530 545.197 300.000 

2.2 การจัดหาน้ำในพ้ืนที่เกษตรน้ำฝน 

2.2.1 การพัฒนาระบบกระจายน้ำในพ้ืนที่เกษตรน้ำฝน 
จำนวน (แห่ง) 9 7 2 - ชป . /กสก ./

ทน./พด./ฝล. งบประมาณรวม (ล้านบาท) 10.139 4.206 5.933 - 

2.2.2 การพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพ่ือการเกษตร 

จำนวน (แห่ง) 6 6 - - 

ชป./อปท./
ทบ./พด./ทน. 

ปริมาณน้ำ (ล้าน ลบ.ม.) 0.130 0.130 - - 

พ้ืนที่รับประโยชน์ (ไร่) 240 240 - - 

งบประมาณรวม (ล้านบาท) 17.951 17.951 - - 

2.3 การพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำ/ระบบส่งน้ำใหม่ 2.3.1 การพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำ/พัฒนาแหล่งน้ำผิวดิน/น้ำบาดาลเพ่ือการเกษตรและภาคอุตสาหกรรม 

จำนวน (แห่ง) 173 112 55 6 
ชป./ทน./ทบ. 
/อปท./กปภ./ 
พด. 

ปริมาณน้ำ (ล้าน ลบ.ม.) 786.20 8.18 315.20 462.82 

พ้ืนที่มีระบบส่งน้ำ (ไร่) 542,345 30,900 88,000 423,445 

งบประมาณรวม (ล้านบาท) 51,304.197 14,500.024 16,153.473 20,650.700 

ด้านที่ 3 การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย        

3.1 การเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ำ 

3.1.1 การกำจัดวัชพืช 

จำนวน (แห่ง) 27 27 - - 
ชป./อปท./
ยผ. 

ปริมาณ (ตัน) 243,060 243,060 - - 

งบประมาณรวม (ล้านบาท) 13.178 13.178 - - 

3.1.2 การปรับปรุงลำน้ำธรรมชาติที่ตื้นเขินให้สามารถระบายน้ำได้มีประสิทธิภาพ 

จำนวน (แห่ง) 1 1 - - 

ชป. ระยะทาง (กม.) 2.70 2.70 - - 

งบประมาณรวม (ล้านบาท) 0.374 0.374 - - 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 5 แผนการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกงอย่างยั่งยืน 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 5-34 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

ตารางที่ 5.2-3 (ตอ่) แผนหลกัและแผนปฏิบตักิารการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง (พ้ืนทีต่อนบน) ในมิติของแผนแม่บทการบริหารจดัการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 

กลยุทธ ์ แผนงานย่อย ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย (ปี) 

หน่วยงาน 
20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) พ.ศ. 2561-2565 พ.ศ. 2566-2570 พ.ศ. 2571-2580 

ด้านที่ 3 การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย (ต่อ)        

3.2 การป้องกันพ้ืนที่น้ำท่วมชุมชนเมือง 3.2.1 ระบบป้องกันชุมชนเมือง/เขื่อนป้องกันตล่ิง 

จำนวนชุมชนเมือง (แห่ง) 24 12 12 -  

พ้ืนที่ได้รับการป้องกันฯ (ไร่) 20,256 3,850 16,406 - ยผ./อบจ./ 

ระยะทางเขื่อนปอ้งกันตล่ิง (กม.) 8.38 6.38 2.00 - ชป. 

งบประมาณรวม (ล้านบาท 1,736.768 246.768 1,490.000 -  

3.3 การจัดการพ้ืนที่น้ำท่วม/พ้ืนที่ชะลอน้ำ 3.3.1 การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพอาคารบังคับน้ำ/สถานีสูบน้ำ/แก้มลิง/คลองผันน้ำเพ่ือบรรเทาอุทกภัยในพ้ืนที่เฉพาะจุด 
จำนวน (แห่ง) 25 11 13 1 

ชป./ยผ./ทน. 
งบประมาณรวม (ล้านบาท) 663.060 180.400 438.860 43.800 

3.4 การบรรเทาอุทกภัยในเชิงพ้ืนที่อย่างเป็นระบบในระดับลุ่มน้ำ/พ้ืนที่วิกฤติ 3.4.1 การบรรเทาอุทกภัยในเชิงพ้ืนที่อย่างเป็นระบบในระดับลุ่มน้ำ/พ้ืนที่วิกฤติ 
พ้ืนที่ได้รับการแก้ไขปัญหา 3 พ้ืนที่ Area-based แม่น้ำปราจีนบุรี - - 

ชป./ทน. 
งบประมาณรวม (ล้านบาท) 9,813.000 9,813.000 - - 

ด้านที่ 4 การจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ        

4.1 การเพ่ิมประสิทธิภาพในการบำบัดและควบคุมการระบายน้ำเสียออกสู่ส่ิงแวดล้อม 4.1.1 การพัฒนาระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสียแห่งใหม่ 
จำนวน (แห่ง) 9 4 5 - อจน./อปท./

กรอ./กนอ. งบประมาณรวม (ล้านบาท) 204.876 60.371 144.505 - 

4.2 การฟ้ืนฟูและอนุรักษ์แม่น้ำ/ลำคลอง 4.2.1 การฟ้ืนฟูแม่น้ำ/ลำคลอง 

จำนวน (แห่ง) 36 10 26 - 
ทน./อปท./
ชป. 

งบประมาณรวม (ล้านบาท) 902.384 37.739 864.645 - 

งบประมาณรวม (ล้านบาท) 10.000 1.000 - - 

ด้านที่ 5 การบริหารจัดการ        

5.1 การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 6.1.1 การใช้เทคโนโลยีข้ันสูงมาช่วยสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
จำนวน (แห่ง) 5 5 - - 

ชป./ทน. 
งบประมาณรวม (ล้านบาท) 100.274 100.274 - - 

5.2 การพัฒนาและปรับปรุงระบบความปลอดภัยเขื่อน 6.2.1 งานเพ่ิมประสิทธิภาพและตรวจสอบด้านความปลอดภัยเขื่อน 
จำนวน (แห่ง) 5 5 - - 

ชป. 
งบประมาณรวม (ล้านบาท) 37.777 37.777 - - 

5.3 การจัดสรรที่ดินทำกินให้แก่กลุ่มราษฎรที่บุกรุกได้ถือครองที่ดินอย่างถูกต้อง 6.3.1 การจัดสรรที่ดินทำกินให้แก่กลุ่มราษฎรที่บุกรุกแผ้วถางได้ถือครองที่ดินอย่างถูกต้องตามกฎหมายในรูปหมู่บ้านป่าไม้ 
จำนวน (แห่ง) 4 4 - - 

ปม./สปก. 
งบประมาณรวม (ล้านบาท) 120.000 120.000 - - 

ด้านที่ 6 การพัฒนาเกษตรเชิงวิถี (เกษตรพื้นถิ่น)        

6.1 การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้ำและเพ่ิมมูลค่า 

7.1.1 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืชและการใช้น้ำในพ้ืนที่เกษตรน้ำฝนและพ้ืนที่ชลประทานเดิม 
จำนวน (แห่ง) 3 3 - - พด./ชป/ทบ. 

/กสก./กวก. งบประมาณรวม (ล้านบาท) งบปกติของหน่วยงาน - - - 

7.1.2 การพัฒนาแหล่งน้ำเพ่ือการเกษตรพ้ืนถิ่น 
จำนวน (แห่ง) 9 9 - - พด./ชป/ทบ. 

/กสก. งบประมาณรวม (ล้านบาท) 42.000 42.000 - - 

6.2 การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ระบบเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ในพ้ืนที่ต้นน้ำ 7.2.1 การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ระบบเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ในพ้ืนที่ชุมชนต้นน้ำ 
จำนวน (แห่ง) 2 2 - - อปท./กสก./

กวก. งบประมาณรวม (ล้านบาท) 0.700 0.700 - - 

6.3 การบริหารจัดการเชิงรุกในพ้ืนที่เกษตรน้ำฝนตามปริมาณน้ำฝนและศักยภาพของดิน 7.3.1 การจัดการพ้ืนที่ความเหมาะสมของสมรรถนะดินและแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) 
จำนวน (แห่ง) 4 4 - - กสก./กวก./

พด. งบประมาณรวม (ล้านบาท) 35.000 35.000 - - 

 
  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 5 แผนการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกงอย่างยั่งยืน 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 5-35 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ ์ แผนงานย่อย ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย (ปี) 

หน่วยงาน 
20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) พ.ศ. 2561-2565 พ.ศ. 2566-2570 พ.ศ. 2571-2580 

ด้านที่ 7 การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ        

7.1 งานสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถ่ินด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 8.1.1 การเพ่ิมประสิทธิภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเพ่ิมมูลค่า 

จำนวน (แห่ง) - - - - 

ททท./อปท. จำนวนนักท่องเที่ยว (คน) - - - - 

งบประมาณรวม (ล้านบาท) 27.000 27.000 - - 

7.2 การประชาสัมพันธแ์ละส่งเสริมพร้อมกับเช่ือมโยงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพ้ืนที่ลุ่มน้ำ 8.2.1 การประชาสัมพันธ์และส่งเสริมพร้อมกับเช่ือมโยงแหล่งท่องเที่ยวการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพ้ืนที่ลุ่มน้ำ 

จำนวน (แห่ง) 6 6   

ททท./อปท. จำนวนนักท่องเที่ยว (คน) - - - - 

งบประมาณรวม (ล้านบาท) 25.900 25.900 - - 

7.3 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและส่ิงอำนวยความสะดวกรองรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 8.3.1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและส่ิงอำนวยความสะดวกรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

จำนวน (แห่ง) 4 4 - - 
ททท./อปท./
ทช. 

จำนวนนักท่องเที่ยว (คน) - - - - 

งบประมาณรวม (ล้านบาท) 5.500 5.500 - - 

หมายเหตุ: ชป. = กรมชลประทาน; อปท. = องคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน; ทบ. = กรมทรพัยากรน้ำบาดาล; ทน. = กรมทรพัยากรน้ำ; ยผ. = กรมโยธาธิการและผังเมือง; ปภ. = กรมปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภัย; กปภ. = การประปาส่วนภูมิภาค; อส. = กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช; ปม. = กรมป่าไม้; กวก. = กรมวิชาการเกษตร; กสก. = กรมสง่เสริมการเกษตร; 
 พด. = กรมพัฒนาทีด่ิน; สถ. = กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน; อจน. = องค์การจัดการน้ำเสีย; ททท. = การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย; ทช. = กรมทางหลวงชนบท; คพ. = กรมควบคุมมลพิษ; สปก. = สำนักงานการปฏริูปที่ดินเพือ่การเกษตรกรรม; กนอ. = การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย; กรอ. = กรมโรงงานอุตสาหกรรม 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 5 แผนการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกงอย่างยั่งยืน 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 5-36 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

5.2.4.2 แผนหลักและแผนปฏิบัติการของพ้ืนที่ลุ่มน้ำตอนกลาง 
 
 แผนหลักและแผนปฏิบัติการของพื้นที่ลุ่มน้ำตอนกลาง ได้พิจารณากำหนดตามมิติกลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy) 
คงตัว-เชิงแก้ไข (WO Strategy) คงตัว-เชิงรับ (ST Strategy) และป้องกัน (WT Strategy) และตามมิติของแผนแม่บทการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในภาคผนวก ง) สรุปได้ดังน้ี 
 1) แผนหลักและแผนปฏิบัติการของพื้นทีลุ่่มน้ำตอนกลาง (ตารางที่ 5.2-4) พิจารณาตามมิติของกลยุทธ์ 
  1.1 กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy) มี 3 กลยุทธ์และมีแผนงานย่อยภายใต้กลยุทธ์ 3 แผนงานได้แก่ 
   ก) กลยุทธ์การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำมีแผนงาน

การใช้เทคโนโลยีขั้นสูงมาช่วยสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
โดยสำรวจอุทกธรณีวิทยาด้วยวิธีบินสำรวจเพื่อรองรับแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและ
งานสำรวจแหล่งน้ำใต้ดินข้อมูลเชิงวิชาการ (ความลึกชั้นน้ำ ปริมาณน้ำและคุณภาพน้ำ) 
งบประมาณท้ังสิ้น 138.976 ล้านบาท 

   ข) กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงระบบความปลอดภัยเขื่อน มีแผนงานเพิ่มประสิทธภิาพ
และตรวจสอบด้านความปลอดภัยเขื่อนโดยจัดหาและติดตั้งเคร่ืองมือวัดพฤติกรรมเขื่อน 
งบประมาณท้ังสิ้น 9,732.955 ล้านบาท 

   ค) กลยุทธ์การเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนโดยการผันน้ำ เป็นการพัฒนาระบบผันน้ำและระบบ
เชื่อมโยงน้ำในและนอกพื้นที่ลุ่มน้ำและมีปริมาณเพิ่มขึ้น 140.00 ล้าน ลบ.ม. งบประมาณ
ทั้งสิ้น 9,304.000 ล้านบาท 

  1.2 กลยุทธ์คงตัว-เชิงแก้ไข (WO Strategy) มี 2 กลยุทธ์และแผนงานย่อยภายใตก้ลยุทธ์ 8 แผนงาน 
ได้แก่ 

   ก) กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำในพื ้นที่ให้สามารถรองรับ
กิจกรรมในพื้นที่ลุ่มน้ำ มีแผนงานย่อยภายใต้กลยุทธ์ 5 แผนงาน ได้แก่ 

    ก.1 แผนงานพัฒนา ขยายเขตและเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน 124 หมู่บ้าน
ครัวเรือนได้รับประโยชน์ 4,500 ครัวเรือน งบประมาณท้ังสิ้น 558.977 ล้านบาท 

    ก.2 แผนงานการพัฒนาขยายเขตประปาและการพัฒนาแหล่งน้ำสำรอง 58 แห่งและมี
ครัวเรือนได้รับประโยชน์ 5,800 ครัวเรือน ปริมาณน้ำสำรอง 2.02 ล้าน ลบ.ม.
งบประมาณท้ังสิ้น 2,123.279 ล้านบาท 

    ก.3 แผนงานการพัฒนาแหล่งน้ำผิวดิน/น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม
และมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น 396.44 ล้าน ลบ.ม. พื้นที่รับประโยชน์เพิ่ม 54,640 ไร่ 
และพื้นที่ชลประทานเดิมเพิ่มขึ้น 262,190 ไร่ งบประมาณทั้งสิ้น 31,792.060 
ล้านบาท 

    ก.4 แผนงานการซ่อมแซม/ปรับปรุง/ขุดลอกแหล่งน้ำ 104 แห่ง และการปรับปรุง
พื้นที่ชลประทานเดิม 9,375 ไร่ งบประมาณท้ังสิ้น 315.784 ล้านบาท 

    ก.5 แผนงานการซ่อมแซม/ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำ/ฝายและระบบสาธารณูปโภค 
271 แห่ง และการปรับปรุงพื้นที่ชลประทานเดิม 454,496 ไร่ งบประมาณทั้งสิ้น 
8,969.719 ล้านบาท  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 5 แผนการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกงอย่างยั่งยืน 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 5-37 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

   ข) กลยุทธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย มีแผนงานย่อยภายใต้กลยุทธ์ 3 แผนงาน 
ได้แก่ 

    ข.1 แผนงานระบบป้องกันชุมชนเมือง 56 แห่ง และการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
ระยะทางทั้งสิ้น 6.44 กม. และมีพื้นที่ได้รับการป้องกันด้านอุทกภัย 44,331 ไร่ 
งบประมาณท้ังสิ้น 4,397.999 ล้านบาท 

    ข.2 แผนงานพัฒนาอาคารบังคับน้ำ/แก้มลิง/คลองผันน้ำ 27 แห่ง บรรเทาและลดพื้นที่
ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย 104,800 ไร่ งบประมาณทั้งสิ้น 9,219.024 ล้านบาท 

    ข.3 แผนงานการกำจัดวัชพืช 39,890 ตัน งบประมาณท้ังสิ้น 97.672 ล้านบาท 
  1.3 กลยุทธ์คงตัว-เชิงรับ (ST Strategy) มี 1 กลยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์การจัดการคุณภาพน้ำและฟื้นฟู

แหล่งน้ำและมีแผนงานย่อยภายใต้กลยุทธ์ 2 แผนงาน ได้แก่ 
   ก) แผนงานการเพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดและควบคุมการระบายน้ำเสียออกสู่สิ่งแวดล้อม

โดยการก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียและการนำน้ำเสียกลับมาใช้
ประโยชน์ใหม่ 15 แห่ง งบประมาณท้ังสิ้น 341.205 ล้านบาท 

   ข) แผนงานการฟื้นฟูแม่น้ำ/ลำคลอง 68 แห่ง งบประมาณท้ังสิ้น 3,268.336 ล้านบาท 
  1.4 กลยุทธ์ป้องกัน (WT Strategy) มี 2 กลยุทธ์และแผนงานย่อยภายใต้กลยุทธ์ 4 แผนงาน ได้แก่ 
   ก) กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำและเพิ่มมูลค่า มีแผนงานการเพิ่มประสิทธิภาพ

การใช้น้ำและการเพิ่มมูลค่าโดยการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อผลิตภัณฑ์ที่มีอัตลักษณ์พื้นถิ่น 5 
พื้นที่ งบประมาณท้ังสิ้น 50.000 ล้านบาท 

   ข) กลยุทธ์การส่งเสริมการปลูกพืชมูลค่าสูงและจัดโซนน่ิงพื้นที่เกษตรตามชนิดพืชท่ีปลูกตาม
ศักยภาพของดินและน้ำ มีแผนงานการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชและและส่งเสริมการ
ปลูกพืชมูลค่าสูงในพื้นที่ฯ 131,000 ไร่ และงานการจัดโซนน่ิงพื้นที่เกษตรตามชนิดพืชที่
ปลูกตามศักยภาพของดินและน้ำ 100,000 ไร่ งบประมาณท้ังสิ้น 189.500 ล้านบาท 

   ค) กลยุทธ์การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่นด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มีแผนงาน
การเพิ่มประสิทธิภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเพิ่มมูลค่าโดยใช้การฝึกอบรมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่นในการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวภายใน
ท้องถิ่น งบประมาณท้ังสิ้น 10.000 ล้านบาท 

 2) แผนหลักและแผนปฏิบัติการของพื้นทีลุ่่มน้ำตอนกลาง พิจารณาตามมิติของแผนแม่บทการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ดังรูปที่ 5.2-5 และรูปที่ 5.2-6 และตารางที่ 5.2-5 สรุปดังน้ี 

  2.1 ด้านที่ 1 การจัดน้ำอุปโภคบริโภค มี 3 กลยุทธ์และ 6 แผนงานภายใต้แผนแม่บทฯ ได้แก่ 
   ก) การพัฒนา ขยายเขตและเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน 101 หมู่บ้าน และการ

ซ่อมแซม/ปรับปรุงระบบส่งน้ำเดิม/ระบบสาธารณูปโภค 54 แห่ง งบประมาณทั้งสิ้น 
434.753 ล้านบาท 

   ข) การพัฒนาระบบประปาเมืองหลัก/พื้นที่เศรษฐกิจ/แหล่งท่องเที่ยว 21 แห่ง การขยาย
เขต/เพิ่มเขตจ่ายน้ำ 56 แห่ง/สาขา การจัดหาแหล่งน้ำสำรอง/จัดหาน้ำต้นทุน 107 แห่ง 
ปริมาณน้ำเพิ ่มขึ้น 26.41 ล้าน ลบ.ม. และครัวเรือนรับประโยชน์ 5,300 ครัวเรือน 
งบประมาณท้ังสิ้น 4,611.195 ล้านบาท  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 5 แผนการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกงอย่างยั่งยืน 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 5-38 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

   ค) การพัฒนาน้ำดื่มสะอาดให้ได้มาตรฐานและราคาที่เหมาะสม 29 แห่ง งบประมาณทั้งสิ้น 
101.810 ล้านบาท 

   รวมงบประมาณด้านที่ 1 การจัดน้ำอุปโภคบริโภค เป็นเงินทั้งสิ้น 5,147.759 ล้านบาท 
  2.2 ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต มี 3 กลยุทธ์และ 5 แผนงานภายใต้แผน

แม่บทฯ ได้แก่ 
   ก) การเพิ่มประสิทธิภาพโครงการแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำเดิม เป็นการซ่อมแซม/ปรับปรุง/

ขุดลอกแหล่งน้ำ 190 แห่ง และการซ่อมแซม/ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำ/ฝายและระบบ
สาธารณูปโภค 154 แห่ง และพื้นที่ได้รับการปรับปรุงเดิม 466,671 ไร่ งบประมาณท้ังสิน้ 
10,117.780 ล้านบาท 

   ข) การพัฒนาระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน 24 แห่ง งบประมาณทั้งสิ้น 322.293
ล้านบาท 

   ค) การจัดหาน้ำให้พ้ืนที่เกษตรน้ำฝน เป็นงานพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร 35 แห่ง 
มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น 0.71 ล้าน ลบ.ม. พื้นที่รับประโยชน์ 1 ,320 ไร่ งบประมาณทั้งสิ้น 
14.805 ล้านบาท 

   ง) การพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำ/ระบบส่งน้ำใหม่ เป็นการพัฒนาแหล่งเก็บน้ำผิวดิน/น้ำบาดาล
เพื่อการเกษตรและภาคอุตสาหกรรม 167 แห่ง ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น 387.94 ล้าน ลบ.ม. 
พื้นที่ที่มีระบบส่งน้ำ 52,960 ไร่ และพื้นที่รับประโยชน์ 206,025 ไร่ งบประมาณทั้งสิ้น 
36,594.223 ล้านบาท 

 รวมงบประมาณด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิตเป็นเงินทั้งสิ้น 39,185.373
ล้านบาท 

  2.3 ด้านที่ 3 การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย มี 4 กลยุทธ์และ 5 แผนงานภายใต้แผนแม่บทฯ ได้แก่ 
   ก) การเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ เป็นการกำจัดวัชพืช 22 แห่ง ปริมาณ 34 ,290 ตัน 

งบประมาณท้ังสิ้น 97.672 ล้านบาท 
   ข) การป้องกันพื้นที่น้ำท่วมชุมชนเมือง 16 แห่ง และงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง 40 แห่ง 

ระยะทางรวม 6.44 กม. สามารถลดผลกระทบและบรรเทาพื้นที่อุทกภัยได้ 44,331 ไร่ 
งบประมาณท้ังสิ้น 4,397.999 ล้านบาท 

   ค) การจัดการพื้นที่น้ำท่วม/พื ้นที่ชะลอน้ำ เป็นการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพอาคาร
บังคับน้ำ/สถานีสูบน้ำ/แก้มลิง/คลองผันน้ำเพื่อบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่เฉพาะจุด 23 แห่ง 
และลดผลกระทบและบรรเทาพื้นที่อุทกภัยได้ 77,100 ไร่ งบประมาณท้ังสิ้น 8,659.024 
ล้านบาท 

   ง) การบรรเทาอุทกภัยในเชิงพื้นที่อย่างเป็นระบบระดับลุ่มน้ำ/พื้นที่วิกฤติ เป็นพื้นที่ตามริม
แม่น้ำปราจีนบุรีและลำน้ำสาขา จังหวัดปราจีนบุรี งบประมาณท้ังสิ้น 260.000 ล้านบาท 

 รวมงบประมาณด้านที่ 3 การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัยเป็นเงินทั้งสิ้น 13,414.696 ล้านบาท 
  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 5 แผนการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกงอย่างยั่งยืน 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 5-39 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

  2.4 ด้านที่ 4 การจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ มี 4 กลยุทธ์และ 4 แผนงานภายใต้
แผนแม่บทฯ ได้แก่ 

   ก) การเพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดและควบคุมการระบายน้ำเสียออกสู่สิ่งแวดล้อม เป็น
การพัฒนาระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสียแห่งใหม่ 7 แห่ง งบประมาณทั้งสิ้น 
238.205 ล้านบาท 

   ข) การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานฯ 
เป็นการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค 1 แห่ง งบประมาณท้ังสิน้ 
1.000 ล้านบาท 

   ค) การฟื้นฟูและอนุรักษ์แม่น้ำ/ลำคลอง 68 แห่ง งบประมาณท้ังสิ้น 3,268.336 ล้านบาท 
   ง) การนำปริมาณน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดกลับมาใช้ประโยชน์ เป็นการนำปริมาณน้ำเสียจาก

ภาคอุตสาหกรรมมาใช้ใหม่ 8 แห่ง งบประมาณท้ังสิ้น 80.000 ล้านบาท 
 รวมงบประมาณด้านที่ 4 การจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำเป็นเงินทั้งสิ้น 3,586.541 
ล้านบาท 

  2.5 ด้านที่ 6 การบริหารจัดการ มี 3 กลยุทธ์และ 2 แผนงานภายใต้แผนแม่บทฯ ได้แก่ 
   ก) การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำมีแผนงานการใช้

เทคโนโลยีขั้นสูงมาช่วยสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำโดยการ
สำรวจอุทกธรณีวิทยาด้วยวิธีบินสำรวจเพื่อรองรับแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และ
งานสำรวจแหล่งน้ำใต้ดินข้อมูลเชิงวิชาการ (ความลึกชั้นน้ำ ปริมาณน้ำ และคุณภาพน้ำ) 
งบประมาณท้ังสิ้น 138.976 ล้านบาท 

   ข) การพัฒนาและปรับปรุงระบบความปลอดภัยเขื่อน เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและตรวจ-
สอบด้านความปลอดภัยเขื ่อน โดยการจัดหาและติดตั้งเครื ่องมือวัดพฤติกรรมเขื ่อน 
งบประมาณท้ังสิ้น 9,732.955 ล้านบาท 

  2.6 ด้านที่ 7 การพัฒนาเกษตรมูลค่าสูง มี 2 กลยุทธ์และ 3 แผนงานภายใต้แผนแม่บทฯ ได้แก่ 
   ก) การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำและเพิ่มมูลค่า มีแผนงานการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ

และการเพิ่มมูลค่าโดยการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อผลิตภัณฑ์ที่มีอัตลักษณ์พื้นถิ่น 5 พื้นที่ 
งบประมาณท้ังสิ้น 50.000 ล้านบาท 

   ข) การส่งเสริมการปลูกพืชมูลค่าสูงและการจัดโซนนิ่งพื้นที่เกษตรตามชนิดพืชที่ปลูกตาม
ศักยภาพของดินและน้ำ มีแผนงานการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชและและส่งเสริมการ
ปลูกพืชมูลค่าสูงในพื้นที่ฯ 131,000 ไร่ และงานการจัดโซนน่ิงพื้นที่เกษตรตามชนิดพืชที่
ปลูกตามศักยภาพของดินและน้ำ 100,000 ไร่ งบประมาณท้ังสิ้น 189.500 ล้านบาท 

 รวมงบประมาณด้านที่ 7 การพัฒนาเกษตรมูลค่าสูงเป็นเงินทั้งสิ้น 239.500 ล้านบาท 
  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 5 แผนการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกงอย่างยั่งยืน 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 5-40 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

ตารางที่ 5.2-4 แผนหลกัและแผนปฏิบตัิการการบรหิารจดัการทรัพยากรน้ำพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง (พ้ืนทีต่อนกลาง) ในมิติการวิเคราะห์ TOWS Matrix 

กลยุทธ/์แผนงาน แผนงานย่อย ตัวชี้วัด 
เป้าหมายรวม 

หน่วยงาน 
20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) พ.ศ. 2561-2565 พ.ศ. 2566-2570 พ.ศ. 2571-2580 

กลยุทธ์เชิงรุก        

1. การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำ 

1.1 การใช้เทคโนโลยีข้ันสูงมาช่วยสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (ระบบ) 2 1 1 - 

ทบ. 
งบประมาณรวม (ล้านบาท) 138.976 40.000 98.976 - 

2. การพัฒนาและปรับปรุงระบบความปลอดภัยเข่ือน 2.1 งานเพิ่มประสิทธิภาพและตรวจสอบด้านความปลอดภัยเข่ือน 
ระบบสนับสนุนการตรวจสอบ (ระบบ) 3 2 1 - 

ชป. 
งบประมาณรวม (ล้านบาท) 9,732.955 18.955 9,714.000 - 

3. การเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนโดยการผันน้ำ 3.1 การพัฒนาระบบผันน้ำและระบบเชื่อมโยงน้ำ 
ปริมาณน้ำ (ล้าน ลบ.ม.) 140.00 - 80.00 60.00 

ชป. 
งบประมาณรวม (ล้านบาท) 9,304.000 - 7,754.000 1,550.000 

กลยุทธ์คงตัว-เชิงแก้ไข        

1. การพัฒนาและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำในพื้นท่ีให้
สามารถรองรับกิจกรรมในพื้นท่ีลุ่มน้ำ 

1.1 การพัฒนา ขยายเขตและเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน 

จำนวนหมู่บ้านมีระบบประปา (แห่ง) 124 124 - - 

อปท./กปภ./ทบ./ทน. ครัวเรือนรับประโยชน์ (ครัวเรือน) 4,500 4,500 - - 

งบประมาณรวม (ล้านบาท) 558.977 558.977 - - 

1.2 การพัฒนาขยายเขตประปา และพัฒนาแหล่งน้ำสำรอง 

จำนวน (แห่ง) 58 55 3 - 

อปท./กปภ./ชป./พด./
ทน. 

ครัวเรือนรับประโยชน์ (ครัวเรือน) 5,800 5,000 800 - 

ปริมาณน้ำสำรอง (ล้าน ลบ.ม.) 2.02 0.02 2.00 - 

งบประมาณรวม (ล้านบาท) 2,123.279 2,082.379 40.900 - 

1.3 การพัฒนาแหล่งน้ำผิวดิน/บาดาลเพื่อเกษตรและอุตสาหกรรม 

ปริมาณน้ำ (ล้าน ลบ.ม.) 396.44 185.13 137.70 73.61 

ชป./ทน./ทบ./พด./อปท. 
พื้นท่ีรับประโยชน์ (ไร่) 54,640 6,440 48,200 - 

พื้นท่ีชลประทานเดิมเพิ่มข้ึน (ไร่) 262,190 183,690 57,500 21,000 

งบประมาณรวม (ล้านบาท) 31,792.060 17,374.323 9,660.587 4,757.150 

1.4 การซ่อมแซม/ปรับปรุง/ขุดลอกแหล่งน้ำ 

จำนวนแห่ง 104 70 34 -  

ปรับปรุงพื้นท่ีชลประทานเดิม (ไร่) 9,375 9,375 - - ชป./ทน./อปท./ปภ./พด. 

งบประมาณรวม (ล้านบาท) 315.784 208.351 107.433 -  

1.5 การซ่อมแซม/ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำ/ฝายและระบบสาธารณูปโภค 

จำนวนแห่ง 271 245 26  
ชป./ทน./สปก./อปท./
ทบ./ยผ./สถ./ทช. 

ปรับปรุงพื้นท่ีชลประทานเดิม (ไร่) 454,496 362,496 92,000 - 

งบประมาณรวม (ล้านบาท) 8,969.719 1,486.156 7,483.562 - 

2. การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย 

2.1 ระบบป้องกันชุมชนเมือง/เข่ือนป้องกันการกัดเซาะ 

จำนวนเมืองท่ีได้รับป้องกัน (แห่ง) 56 32 22 2 

ยผ./ชป./อปท. 
พื้นท่ีได้รับการป้องกันอุทกภัย (ไร่) 44,331 1,925 39,769 2,638 

ระยะทางเข่ือนป้องกันตลิ่ง (กม.) 6.44 5.99 0.45 - 

งบประมาณรวม (ล้านบาท) 4,397.999 1,045.212 2,822.787 530.000 

2.2 อาคารบังคับน้ำ/แก้มลิง/คลองผันน้ำ 

จำนวน (แห่ง) 27 6 18 3 

ชป. พื้นท่ีลดผลกระทบ (ไร่) 104,800 43,500 61,300 - 

งบประมาณรวม (ล้านบาท) 9,219.024 757.964 8,161.060 300.000 

2.3 การกำจัดวัชพืช 
ปริมาณ (ตัน) 39,890 39,890 - - 

ชป./อปท. 
งบประมาณรวม (ล้านบาท) 97.672 97.672 - - 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 5 แผนการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกงอย่างยั่งยืน 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 5-41 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

ตารางที่ 5.2-4 (ตอ่) แผนหลกัและแผนปฏิบตักิารการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง (พ้ืนทีต่อนกลาง) ในมิตกิารวิเคราะห์ TOWS Matrix 

กลยุทธ/์แผนงาน แผนงานย่อย ตัวชี้วัด 
เป้าหมายรวม 

หน่วยงาน 
20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) พ.ศ. 2561-2565 พ.ศ. 2566-2570 พ.ศ. 2571-2580 

กลยุทธ์คงตัว-เชิงรับ        

1. การจัดการคุณภาพน้ำและฟื้นฟูแหล่งน้ำ 

1.1 การเพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดและควบคุมการระบายน้ำเสียออกสู่สิ่งแวดล้อม 
จำนวนระบบบำบัดน้ำเสีย 15 1 13 1 อปท./อจน./กรอ./กนอ./

คพ. งบประมาณรวม (ล้านบาท) 341.205 28.000 193.906 119.299 

1.2 การฟื้นฟูแม่น้ำ/ลำคลอง 
จำนวน (แห่ง) 68 27 41 - 

ทน./คพ./ชป. 
งบประมาณรวม (ล้านบาท) 3,268.336 334.552 2,933.784 - 

กลยุทธ์ป้องกัน        

1. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำและเพิ่มมูลค่า 1.1 การพัฒนาแหล่งน้ำเพ่ือผลิตภัณฑ์ที่มีอัตลักษณ์พื้นถ่ิน 

จำนวน (แห่ง) 5 5 - - 

กวก./กสก./ชป./พด. ปริมาณน้ำ (ล้าน ลบ.ม.) - - - - 

งบประมาณ 50.000 50.000 - - 

2. การส่งเสริมการปลูกพืชมูลค่าสูงและจัดโซนนิ่งพื้นที่เกษตร
ตามชนิดพืชท่ีปลูกตามศักยภาพของดินและน้ำ 

2.1 การส่งเสริมการปลูกพืชมูลค่าสูง 

จำนวน (แห่ง) - - - - 

กวก./กสก./ชป./พด. พื้นท่ีส่งเสริมการปลูกพืชมูลค่าสูง (ไร่) 131,000 131,000 - - 

งบประมาณ 139.500 139.500 - - 

2.2 การจัดโซนนิ่งพื้นท่ีเกษตรตามชนิดพืชท่ีปลูกตามศักยภาพของดินและน้ำ 

จำนวน (แห่ง) 5 5 - - 

กวก./กสก./ชป./พด. พื้นท่ีส่งเสริมการปลูกพืชมูลค่าสูง (ไร่) 100,000 100,000 - - 

งบประมาณ 50.000 50.000 - - 

3. งานสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถ่ินด้านการท่องเท่ียว
เชิงนิเวศ 

3.1 การเพิ่มประสิทธิภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศและเพิ่มมูลค่า 

จำนวน (แห่ง) 1 - 1 - 

ททท./อปท. จำนวนนักท่องเท่ียว (คน) - - - - 

งบประมาณ 10.000 - 10.000 - 
หมายเหตุ: ชป. = กรมชลประทาน; อปท. = องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น; ทบ. = กรมทรัพยากรน้ำบาดาล; ทน. = กรมทรัพยากรน้ำ; ยผ. = กรมโยธาธิการและผังเมือง; ปภ. = กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย; กปภ. = การประปาส่วนภูมิภาค; อส. = กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช; ปม. = กรมป่าไม้; กวก. = กรมวชิาการเกษตร; 
 กสก. = กรมส่งเสริมการเกษตร; พด. = กรมพัฒนาที่ดิน; สถ. = กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น; อจน. = องค์การจัดการน้ำเสีย; ททท. = การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย; ทช. = กรมทางหลวงชนบท; คพ. = กรมควบคุมมลพิษ; สปก. = สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตรกรรม



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 5 แผนการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกงอย่างยั่งยืน 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 5-42 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

รูปที่ 5.2-5 สรุปแผนงาน/โครงการตามแผนหลักและแผนปฏบิัติการของพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบรุี-บางปะกง (พ้ืนที่ลุ่มน้ำตอนกลาง) 

 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 5 แผนการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกงอย่างยั่งยืน 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 5-43 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 5 แผนการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกงอย่างยั่งยืน 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 5-44 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

ตารางที่ 5.2-5 แผนหลกัและแผนปฏิบตัิการการบรหิารจดัการทรัพยากรน้ำพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง (พ้ืนทีต่อนกลาง) ในมิติของแผนแม่บทการบรหิารจดัการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 

กลยุทธ ์ แผนงานย่อย ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย (ปี) หน่วยงาน 

20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) พ.ศ. 2561-2565 พ.ศ. 2566-2570 พ.ศ. 2571-2580  

ด้านที่ 1 การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค        

1.1 การพัฒนา ขยายเขตและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน 

1.1.1 การพัฒนา ขยายเขตและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน 
หมู่บ้านที่ก่อสร้างระบบประปา 101 101 - - ทบ./ทน./ 

งบประมาณรวม (ล้านบาท) 281.380 281.380 - - กปภ./อปท. 

1.1.2 การซ่อมแซม/ปรับปรุงระบบส่งน้ำเดิมและระบบสาธารณูปโภค 
จำนวน (แห่ง) 54 54 - - ทบ./กปภ./ 

งบประมาณรวม (ล้านบาท) 153.373 153.373 - - อปท./สถ. 

1.2. การพัฒนาประปาเมือง/พ้ืนที่เศรษฐกิจ 

1.2.1 การขยายเขต/เพ่ิมเขตจ่ายน้ำ 

จำนวน (แห่ง) 56 55 1 - 
กปภ./อปท./
สถ./ทบ. 

ครัวเรือนรับประโยชน์ (ครัวเรือน) 600 - 600 - 

งบประมาณรวม (ล้านบาท) 495.477 475.477 20.000 - 

1.2.2 การจัดหาแหล่งน้ำสำรอง/จัดหาน้ำต้นทุน 

จำนวน (แห่ง) 107 105 2 - ทบ./กปภ./ 

ปริมาณน้ำ (ล้าน ลบ.ม.) 26.41 26.41 - - อปท./ทน./ 

งบประมาณรวม (ล้านบาท) 2,925.189 2,804.289 120.900 - ชป./พด. 

1.2.3 ระบบประปาเมืองหลัก/พ้ืนที่เศรษฐกิจ/แหล่งท่องเที่ยว 

จำนวน (แห่ง) 21 20 1 - 
กปภ./อปท./
กนอ. 

ครัวเรือนรับประโยชน์ (ครัวเรือน) 4,700 4,500 200 - 

งบประมาณรวม (ล้านบาท) 1,190.530 1,170.530 20.000 - 

1.3 การพัฒนาน้ำดื่มสะอาดให้ได้มาตรฐานและราคาที่เหมาะสม 1.3.1 การพัฒนาน้ำดื่มสะอาดที่ได้มาตรฐานและราคาที่เหมาะสม 
จำนวน (แห่ง) 29 29 - - อปท./กปภ./

ทบ./ทน. งบประมาณรวม (ล้านบาท) 101.810 101.810 - - 

ด้านที่ 2 การสร้างความม่ันคงของน้ำภาคการผลิต        

2.1 การเพ่ิมประสิทธิภาพโครงการแหล่งน้ำ และระบบส่งน้ำเดิม 

2.1.1 การซ่อมแซม/ปรับปรุงประสิทธิภาพแหล่งน้ำ/ระบบส่งน้ำเดิม 

จำนวน (แห่ง) 190 133 56 1 ชป./อปท./
กปภ./ปภ./
ยผ./พด./ทน. 

พ้ืนที่ได้รับการปรับปรุงเดิม (ไร่) 466,671 374,671 92,000 - 

งบประมาณรวม (ล้านบาท) 7,863.73 2,872.12 4,991.61 - 

2.1.2 การซ่อมแซม/ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำ/ฝายและระบบสาธารณูปโภค 

จำนวน (แห่ง) 154 150 4 - 
ชป./อปท./
ทน./สถ. 

พ้ืนที่ได้รับการปรับปรุงเดิม (ไร่) - - - - 

งบประมาณรวม (ล้านบาท) 2,254.052 195.665 2,058.387 - 

2.2 การจัดหาน้ำในพ้ืนที่เกษตรน้ำฝน 

2.2.1 การพัฒนาระบบกระจายน้ำในพ้ืนที่เกษตรน้ำฝน 

จำนวน (แห่ง) 24 16 7 1 
พด. /สปก./
กสก./อปท./
ชป. 

ปริมาณน้ำ (ล้าน ลบ.ม.) - - - - 

พ้ืนทีรั่บประโยชน์ (ไร่) - - - - 

งบประมาณรวม (ล้านบาท) 322.293 220.700 57.793 43.800 

2.2.2 การพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพ่ือการเกษตร 

จำนวน (แห่ง) 35 35 - - 

ทบ./ชป./พด. 
ปริมาณน้ำ (ล้าน ลบ.ม.) 0.71 0.71 - - 

พ้ืนทีรั่บประโยชน์ (ไร่) 1,320 1,320 - - 

งบประมาณรวม (ล้านบาท) 14.805 14.805 - - 

2.3 การพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำ/ระบบส่งน้ำใหม่ 2.3.1 การพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำ/พัฒนาแหล่งน้ำผิวดิน/น้ำบาดาลเพ่ือการเกษตรและภาคอุตสาหกรรม 

จำนวนแห่ง 167 73 84 10 

ชป./ทน./ทบ. 
/พด./อปท./
กปภ. 

ปริมาณน้ำ (ล้าน ลบ.ม.)  387.94 45.03 215.30 127.61 

พ้ืนที่มีระบบส่งน้ำ (ไร่) 52,960 4,760 48,200 - 

พ้ืนทีรั่บประโยชน์ (ไร่) 206,025 127,525 57,500 21,000 

งบประมาณรวม (ล้านบาท) 36,594.223 13,096.579 17,634.294 5,863.350 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 5 แผนการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกงอย่างยั่งยืน 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 5-45 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

ตารางที่ 5.2-5 (ตอ่) แผนหลกัและแผนปฏิบตักิารการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง (พ้ืนทีต่อนกลาง) ในมิตขิองแผนแม่บทการบรหิารจดัการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 

กลยุทธ ์ แผนงานย่อย ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย (ปี) หน่วยงาน 

20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) พ.ศ. 2561-2565 พ.ศ. 2566-2570 พ.ศ. 2571-2580  

ด้านที่ 3 การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย        

3.1 การเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ำ 3.1.1 การกำจัดวัชพืช 

จำนวน (แห่ง) 22 22 - -  

ปริมาณ (ตัน) 39,890 39,890 - - ชป./อปท./
ยผ. งบประมาณรวม (ล้านบาท) 97.672 97.672 - - 

3.2 การป้องกันพ้ืนที่น้ำท่วมชุมชนเมือง 

3.2.1 ระบบป้องกันชุมชนเมือง 
จำนวน (แห่ง) 16 3 11 2 

ยผ./ชป. 
งบประมาณรวม (ล้านบาท) 3,361.675 194.675 2,637.000 530.000 

3.2.2 เขื่อนป้องกันตล่ิง 
จำนวน (แห่ง) 40 29 11 - ยผ. /อปท./

ชป. งบประมาณรวม (ล้านบาท) 1,036.32 850.537 185.787 - 

3.3 การจัดการพ้ืนที่น้ำท่วม/พ้ืนที่ชะลอน้ำ 3.3.1 การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพอาคารบังคับน้ำ/สถานีสูบน้ำ/แก้มลิง/คลองผันน้ำเพ่ือบรรเทาอุทกภัยในพ้ืนที่เฉพาะจุด 
จำนวน (แห่ง) 23 5 18 - 

ชป. 
งบประมาณรวม (ล้านบาท) 8,659.024 497.964 8,161.060 - 

3.4 บรรเทาอุทกภัยในเชิงพ้ืนที่อย่างเป็นระบบในระดับลุ่มน้ำ/พ้ืนที่วิกฤติ 3.4.1 การแก้ไขและบรรเทาอุทกภัยอย่างเป็นระบบในพ้ืนที่ลุ่มน้ำและพ้ืนที่วิกฤติ 
พ้ืนที่ได้รับการแก้ไขปัญหา ริมสองฝ่ังแม่น้ำปราจีนบุรีและลำน้ำสาขา จังหวัดปราจีนบุรี 

ชป. 
งบประมาณรวม (ล้านบาท) 260.000 260.000 - - 

ด้านที่ 4 การจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ        

4.1 การเพ่ิมประสิทธิภาพในการบำบัดและควบคุมการระบายน้ำเสียออกสู่ส่ิงแวดล้อม 4.1.1 การพัฒนาระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสียแห่งใหม่ 
จำนวน (แห่ง) 7 1 5 1 อจน./อปท./

กรอ./กนอ./
คพ. 

งบประมาณรวม (ล้านบาท) 238.205 5.000 113.906 119.299 

4.2 การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพน้ำเพ่ือการอุปโภค-บริโภคให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานฯ 4.2.1 การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพน้ำเพ่ือการอุปโภค-บริโภค 
จำนวน (แห่ง) 1 1 - - 

อปท./กปภ. 
งบประมาณรวม (ล้านบาท) 1.000 1.000 - - 

4.3 การฟ้ืนฟูและอนุรักษ์แม่น้ำ/ลำคลอง 4.3.1 การฟ้ืนฟูแม่น้ำ/ลำคลอง 
จำนวน (แห่ง) 68 27 41 - ทน./อปท./

ชป. งบประมาณรวม (ล้านบาท) 3,267.336 333.552 2,933.784 - 

4.4 การนำปริมาณน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดกลับมาใช้ประโยชน์ 4.4.1 การนำปริมาณน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดกลับมาใช้ประโยชน์ 
จำนวน (แห่ง) 8 8 - - 

กรอ./กนอ. 
งบประมาณรวม (ล้านบาท) 80.000 80.000 - - 

ด้านที่ 6 การบริหารจัดการ        

6.1 การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 6.1.1 การใช้เทคโนโลยีข้ันสูงมาช่วยสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
จำนวน (แห่ง) 2 1 1 - 

ชป./ทน. 
งบประมาณรวม (ล้านบาท) 138.976 40.000 98.976 - 

6.2 การพัฒนาและปรับปรุงระบบความปลอดภัยเขื่อน 6.2.1 งานเพ่ิมประสิทธิภาพและตรวจสอบด้านความปลอดภัยเขื่อน 
จำนวน (แห่ง) 3 2 1 - 

ชป. 
งบประมาณรวม (ล้านบาท) 9,732.955 18.955 9,714.000 - 

ด้านที่ 7 การพัฒนาเกษตรมูลค่าสูง        

7.1 การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้ำและเพ่ิมมูลค่า 7.1.1 การพัฒนาแหล่งน้ำเพ่ือผลิตภัณฑ์ที่มีอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น 
จำนวน (แห่ง) 5 5 - - 

กสก./ททท. 
งบประมาณรวม (ล้านบาท) 50.000 50.00 - - 

7.2 การส่งเสริมการปลูกพืชมูลค่าสูงและจัดโซนน่ิงพ้ืนที่เกษตร 

7.2.1 การส่งเสริมการปลูกพืชมูลค่าสูง 
พ้ืนที่ส่งเสริมปลูกพืชมูลค่าสูง (ไร่) 131,000 131,000 - - กวก./กสก./

ชป./พด. งบประมาณรวม (ล้านบาท) 139.500 139.500 - - 

7.2.2 การจัดโซนน่ิงพ้ืนที่เกษตรตามชนิดพืชที่ปลูกและตามศักยภาพของดินและน้ำ 
พ้ืนที่ส่งเสริมปลูกพืช (ไร่) 100,000 100,000 - - กวก./กสก./

พด. งบประมาณรวม (ล้านบาท) 50.000 50.000 - - 

หมายเหตุ: ชป. = กรมชลประทาน; อปท. = องคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน; ทบ. = กรมทรพัยากรน้ำบาดาล; ทน. = กรมทรพัยากรน้ำ; ยผ. = กรมโยธาธิการและผังเมือง; ปภ. = กรมปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภัย; กปภ. = การประปาส่วนภูมิภาค; อส. = กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช; ปม. = กรมป่าไม้; กวก. = กรมวิชาการเกษตร; กสก. = กรมสง่เสริมการเกษตร; 
 พด. = กรมพัฒนาทีด่ิน; สถ. = กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน; อจน. = องค์การจัดการน้ำเสีย; ททท. = การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย; ทช. = กรมทางหลวงชนบท; คพ. = กรมควบคุมมลพิษ; สปก. = สำนักงานการปฏริูปที่ดินเพือ่การเกษตรกรรม; กนอ. = การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย; กรอ. = กรมโรงงานอุตสาหกรรม



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 5 แผนการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกงอย่างยั่งยืน 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 5-46 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

5.2.4.3 แผนหลักและแผนปฏิบัติการของพ้ืนที่ลุ่มน้ำตอนปลาย 
 
 แผนหลักและแผนปฏิบัติการของพื้นที่ลุ่มน้ำตอนปลายไดพ้ิจารณากำหนดตามมิติกลยทุธ์เชิงรุก (SO Strategy) 
คงตัว-เชิงแก้ไข (WO Strategy) คงตัว-เชิงรับ (ST Strategy) และป้องกัน (WT Strategy) และตามมิติของแผนแม่บทการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในภาคผนวก ง) สรุปได้ดงัน้ี 
 1) แผนหลักและแผนปฏิบัติการของพื้นทีลุ่่มน้ำตอนปลาย (ตารางที่ 5.2-6) พิจารณาตามมิติของกลยุทธ์ 
  1.1 กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy) มี 2 กลยุทธ์และแผนงานย่อยภายใต้กลยุทธ์ 3 แผนงาน ได้แก่ 
   ก) กลยุทธ์การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำมีแผนงาน

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ ปตร.กลางคลองเทพรังสรรค์ 1 แห่ง โครงการฯ
พระองค์ไชยานุชิต และแผนงานการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงมาช่วยสนับสนุนการตัดสินใจใน
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำโดยพัฒนาระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยน้ำท่วมและภัยแลง้ 
แม่น้ำบางปะกง งบประมาณท้ังสิ้น 10.200 ล้านบาท 

   ข) กลยุทธ์การเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนโดยการผันน้ำ เป็นการพัฒนาระบบผันน้ำและระบบ
เชื่อมโยงน้ำในและนอกพื้นที่ลุ่มน้ำและมีปริมาณเพิ่มขึ้น 50.00 ล้าน ลบ.ม. งบประมาณ
ทั้งสิ้น 415.500 ล้านบาท 

  1.2 กลยุทธ์คงตัว-เชิงแก้ไข (WO Strategy) มี 2 กลยุทธ์และแผนงานย่อยภายใตก้ลยุทธ์ 9 แผนงาน 
ได้แก่ 

   ก) กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำในพื ้นที่ให้สามารถรองรับ
กิจกรรมในพื้นที่ลุ่มน้ำ มีแผนงานย่อยภายใต้กลยุทธ์ 5 แผนงาน ได้แก่ 

    ก.1 แผนงานพัฒนา ขยายเขตและเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน 41 หมู่บ้าน
และมีครัวเรือนได้รับประโยชน์ – ครัวเรือน งบประมาณท้ังสิ้น 59.199 ล้านบาท 

    ก.2 แผนงานการพัฒนาขยายเขตประปาและการพัฒนาแหล่งน้ำสำรอง 18 แห่งและมี
ครัวเรือนได้รับประโยชน์ – ครัวเรือน งบประมาณท้ังสิ้น 277.126 ล้านบาท 

    ก.3 แผนงานการพัฒนาแหล่งน้ำผิวดิน/น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม 
105 แห่ง มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น 0.24 ล้าน ลบ.ม. และรองรับพื้นที่รับประโยชน์ 
14,906 ไร่ งบประมาณท้ังสิ้น 6,025.371 ล้านบาท 

    ก.4 แผนงานการซ่อมแซม/ปรับปรุง/ขุดลอกแหล่งน้ำ 28 แห่ง งบประมาณทั้งสิ้น 
526.256 ล้านบาท 

    ก.5 แผนงานการซ่อมแซม/ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำ/ฝายและระบบสาธารณูปโภค 
101 แห่ง และพื้นที่ชลประทานเดิมได้รับการปรับปรุง 266,000 ไร่ งบประมาณ
ทั้งสิ้น 5,674.558 ล้านบาท 

   ข) กลยุทธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย มีแผนงานย่อยภายใต้กลยุทธ์ 4 แผนงาน 
ได้แก่ 

    ข.1 แผนงานระบบป้องกันชุมชนเมือง 16 แห่ง และการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
ระยะทางทั้งสิ้น 1.80 กม. และมีพื้นที่ได้รับการป้องกันด้านอุทกภัย 8 ,438 ไร่ 
งบประมาณท้ังสิ้น 1,419.700 ล้านบาท 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 5 แผนการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกงอย่างยั่งยืน 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 5-47 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

    ข.2 แผนงานปรับปรุงลำน้ำธรรมชาติ 1 แห่ง และมีจำนวนสิ่งกีดขวางทางน้ำ - แห่ง
รวมระยะทาง – กม. งบประมาณท้ังสิ้น 85.000 ล้านบาท 

    ข.3 แผนงานพัฒนาอาคารบังคับน้ำ/แก้มลิง/คลองผันน้ำ 30 แห่ง และบรรเทาพื้นที่
ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย 11,574 ไร่ งบประมาณท้ังสิ้น 8,177.053 ล้านบาท 

    ข.4 แผนงานการกำจัดวัชพืช – ตัน งบประมาณท้ังสิ้น 1.679 ล้านบาท 
  1.3 กลยุทธ์คงตัว-เชิงรับ (ST Strategy) มี 1 กลยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์การจัดการคุณภาพน้ำและฟื้นฟู

แหล่งน้ำและมีแผนงานย่อยภายใต้กลยุทธ์ 2 แผนงาน ได้แก่ 
   ก) แผนงานการเพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดและควบคุมการระบายน้ำเสียออกสู่สิ่งแวดล้อม

โดยการก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย 24 แห่ง งบประมาณทั้งสิ้น 
376.904 ล้านบาท 

   ข) แผนงานการฟื้นฟูแม่น้ำ/ลำคลอง 9 แห่ง งบประมาณท้ังสิ้น 610.906 ล้านบาท 
  1.4 กลยุทธ์ป้องกัน (WT Strategy) มี 2 กลยุทธ์และมีแผนงานย่อยภายใตก้ลยุทธ์ 3 แผนงาน ได้แก่ 
   ก) กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำและเพิ่มมูลค่า มีแผนงานการเพิ่มประสิทธิภาพ

การใช้น้ำและการเพิ่มมูลค่าโดยการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อผลิตภัณฑ์ที่มีอัตลักษณ์พื้นถิ่น 8 
พื้นที่ งบประมาณท้ังสิ้น 20.300 ล้านบาท 

   ข) กลยุทธ์การส่งเสริมการปลูกพืชมูลค่าสูงและจัดโซนน่ิงพื้นที่เกษตรตามชนิดพืชท่ีปลูกตาม
ศักยภาพของดินและน้ำ มีแผนงานการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชและและส่งเสริมการ
ปลูกพืชมูลค่าสูงในพื้นที่ฯ 25,000 ไร่ และงานการจัดโซนนิ่งพื้นที่เกษตรตามชนิดพืชที่
ปลูกตามศักยภาพของดินและน้ำ 25,000 ไร่ งบประมาณท้ังสิ้น 50.000 ล้านบาท 

 2) แผนหลักและแผนปฏิบัติการของพื้นที่ลุ่มน้ำตอนปลาย พิจารณาตามมิติของแผนแม่บทการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ดังรูปที่ 5.2-7 และรูปที่ 5.2-8 และตารางที่ 5.2-7 สรุป
ได้ดังน้ี 

  2.1 ด้านที่ 1 การจัดน้ำอุปโภคบริโภค มี 3 กลยุทธ์และ 5 แผนงานภายใต้แผนแม่บทฯ ได้แก่ 
   ก) การพัฒนา ขยายเขตและเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน 33 หมู่บ้าน และการ

ซ่อมแซม/ปรับปรุงระบบส่งน้ำเดิมและระบบสาธารณูปโภค 8 แห่ง งบประมาณทั้งสิ้น 
80.622 ล้านบาท 

   ข) การพัฒนาระบบประปาเมืองหลัก/พื้นที่เศรษฐกิจ/แหล่งท่องเที่ยว เป็นการขยายเขต/
เพิ่มเขตจ่ายน้ำ 23 แห่ง/สาขา และการจัดหาแหล่งน้ำสำรอง/จัดหาน้ำต้นทุน 53 แห่ง 
ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น – ล้าน ลบ.ม. งบประมาณท้ังสิ้น 2,832.480 ล้านบาท 

   ค) การพัฒนาน้ำดื่มสะอาดให้ได้มาตรฐานและราคาที่เหมาะสม 4 แห่ง งบประมาณทั้งสิ้น 
5.813 ล้านบาท 

   รวมงบประมาณด้านที่ 1 การจัดน้ำอุปโภคบริโภค เป็นเงินทั้งสิ้น 2,918.914 ล้านบาท 
  2.2 ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต มี 4 กลยุทธ์และ 5 แผนงานภายใต้แผน

แม่บทฯ ได้แก่ 
   ก) การเพิ่มประสิทธิภาพโครงการแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำเดิม เป็นการซ่อมแซม/ปรับปรุง/

ขุดลอกแหล่งน้ำ 28 แห่ง และการซ่อมแซม/ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำ/ฝายและระบบ



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 5 แผนการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกงอย่างยั่งยืน 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 5-48 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

สาธารณูปโภค 96 แห่ง และพื้นที่ได้รับการปรับปรุงเดิม 266,000 ไร่ งบประมาณทั้งสิ้น 
7,187.655 ล้านบาท 

   ข) การจัดหาน้ำให้พ้ืนที่เกษตรน้ำฝน เป็นงานพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร 10 แห่ง 
มีปริมาณน้ำเพิ่ม 0.086 ล้าน ลบ.ม. งบประมาณท้ังสิ้น 9.738 ล้านบาท 

   ค) การพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำ/ระบบส่งน้ำใหม่ เป็นการพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำ/พัฒนาแหล่ง
น้ำผิวดิน/น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและภาคอุตสาหกรรม 39 แห่ง งบประมาณทั้งสิ้น 
2,851.702 ล้านบาท 

   ง) การจัดหาแหล่งน้ำสำรอง (การเปลี่ยนน้ำทะเลเป็นน้ำจืด) 1 แห่ง งบประมาณทั้งสิ้น 
100.000 ล้านบาท 

 รวมงบประมาณด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิตเป็นเงินทั้งสิ้น 9,622.839 
ล้านบาท 

  2.3 ด้านที่ 3 การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย มี 3 กลยุทธ์และ 4 แผนงานภายใต้แผนแม่บทฯ ได้แก่ 
   ก) การเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ เป็นการกำจัดวัชพืช 4 แห่ง และการปรับปรุงลำน้ำ

ธรรมชาติที่ตื้นเขินให้สามารถระบายน้ำได้มีประสิทธิภาพ 1 แห่ง งบประมาณทั้งสิ้น 
86.679 ล้านบาท 

   ข) การป้องกันพื้นที่น้ำท่วมชุมชนเมือง 16 แห่ง และงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ระยะทาง
รวม 1.80 กม. พื้นที่ได้รับการป้องกันอุทกภัย 8,438 ไร่ งบประมาณทั้งสิ้น 1,419.700 
ล้านบาท 

   ค) การจัดการพื้นที่น้ำท่วม/พื ้นที่ชะลอน้ำ เป็นการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพอาคาร
บังคับน้ำ/สถานีสูบน้ำ/แก้มลิง/คลองผันน้ำเพื่อบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่เฉพาะจุด 30 แห่ง 
และลดผลกระทบและบรรเทาพื้นที่อุทกภัยได้ 11,574 ไร่ งบประมาณท้ังสิ้น 8,177.073 
ล้านบาท 

 รวมงบประมาณด้านที่ 3 การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัยเป็นเงินทั้งสิ้น 9,683.452 ล้านบาท 
  2.4 ด้านที่ 4 การจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ มี 4 กลยุทธ์และ 4 แผนงานภายใต้

แผนแม่บทฯ ได้แก่ 
   ก) การเพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดและควบคุมการระบายน้ำเสียออกสู่สิ่งแวดล้อม เป็น

การพัฒนาระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสียแห่งใหม่ 24 แห่ง งบประมาณทั้งสิ้น 
376.904 ล้านบาท 

   ข) การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานฯ 
เป็นการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค 1 แห่ง งบประมาณท้ังสิน้ 
10.000 ล้านบาท 

   ค) การฟื้นฟูและอนุรักษ์แม่น้ำ/ลำคลอง 8 แห่ง งบประมาณท้ังสิ้น 604.406 ล้านบาท 
   ง) การนำปริมาณน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดกลับมาใช้ประโยชน์ เป็นการนำปริมาณน้ำเสียจาก

ภาคอุตสาหกรรมมาใช้ใหม่ 12 แห่ง งบประมาณท้ังสิ้น 120.000 ล้านบาท 
  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 5 แผนการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกงอย่างยั่งยืน 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 5-49 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

  2.5 ด้านที่ 5 การบริหารจัดการ มี 2 กลยุทธ์และ 2 แผนงานภายใต้แผนแม่บทฯ ได้แก่ 
   ก) การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ มีแผนงานเพิ่ม

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ ปตร.กลางคลองเทพรังสรรค์ 1 แห่ง โครงการฯพระองค์-
ไชยานุชิต งบประมาณท้ังสิ้น 5.200 ล้านบาท 

   ข) การใช้เทคโนโลยีขั้นสูงมาช่วยสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
โดยการพัฒนาระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยน้ำท่วมและภัยแล้ง แม่น้ำบางปะกง 1 แห่ง 
งบประมาณท้ังสิ้น 5.000 ล้านบาท 

  2.6 ด้านที่ 6 การพัฒนาเกษตรมูลค่าสูง มี 2 กลยุทธ์และ 3 แผนงานภายใต้แผนแม่บทฯ ได้แก่ 
   ก) การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำและเพิ่มมูลค่า มีแผนงานการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ

และการเพิ่มมูลค่าโดยการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อผลิตภัณฑ์ที่มีอัตลักษณ์พื้นถิ่น 8 พื้นที่ 
งบประมาณท้ังสิ้น 20.300 ล้านบาท 

   ข) การส่งเสริมการปลูกพืชมูลค่าสูงและการจัดโซนนิ่งพื้นที่เกษตรตามชนิดพืชที่ปลูกตาม
ศักยภาพของดินและน้ำ มีแผนงานการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชและและส่งเสริมการ
ปลูกพืชมูลค่าสูงในพื้นที่ฯ 25,000 ไร่ และงานการจัดโซนนิ่งพื้นที่เกษตรตามชนิดพืชที่
ปลูกตามศักยภาพของดินและน้ำ 25,000 ไร่ งบประมาณท้ังสิ้น 50.000 ล้านบาท 

 รวมงบประมาณด้านที่ 7 การพัฒนาเกษตรมูลค่าสูงเป็นเงินทั้งสิ้น 70.300 ล้านบาท 
 
  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 5 แผนการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกงอย่างยั่งยืน 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 5-50 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

ตารางที่ 5.2-6 แผนหลกัและแผนปฏิบตัิการการบรหิารจดัการทรัพยากรน้ำพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง (พ้ืนทีต่อนปลาย) ในมิติการวิเคราะห์ TOWS Matrix 

กลยุทธ/์แผนงาน แผนงานย่อย ตัวชี้วัด 
เป้าหมายรวม 

หน่วยงาน 
20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) พ.ศ. 2561-2565 พ.ศ. 2566-2570 พ.ศ. 2571-2580 

กลยุทธ์เชิงรุก        

1. การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำ 

1.1 การใช้เทคโนโลยีข้ันสูงมาช่วยสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (ระบบ) 1 1 - - 

ทบ. 
งบประมาณรวม (ล้านบาท) 5.000 5.000 - - 

1.2 งานเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ 
ระบบสนับสนุนการตรวจสอบ (ระบบ) 1 1 - - 

ชป. 
งบประมาณรวม (ล้านบาท) 5.200 5.200 - - 

2. การเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนโดยการผันน้ำ 3.1 การพัฒนาระบบผันน้ำและระบบเชื่อมโยงน้ำ 
ปริมาณน้ำ (ล้าน ลบ.ม.) 50.000 50.000 - - 

ชป. 
งบประมาณรวม (ล้านบาท) 415.500 415.500 - - 

กลยุทธ์คงตัว-เชิงแก้ไข        

1. การพัฒนาและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำในพื้นที่ให้
สามารถรองรับกิจกรรมในพื้นท่ีลุ่มน้ำ 

1.1 การพัฒนา ขยายเขตและเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน 

จำนวนหมู่บ้านมีระบบประปา 41 40 1 - 

ทบ./กปภ./อปท./ทน. ครัวเรือนรับประโยชน์ (ครัวเรือน) - - - - 

งบประมาณรวม (ล้านบาท) 59.199 39.199 20.000 - 

1.2 การพัฒนาขยายเขตประปา และพัฒนาแหล่งน้ำสำรอง 

จำนวน (แห่ง) 18 17 1 - 

กปภ./อปท. 
ครัวเรือนรับประโยชน์ - - - - 

ปริมาณน้ำแหล่งน้ำสำรอง - - - - 

งบประมาณรวม (ล้านบาท) 277.126 27.126 250.000 - 

1.3 การพัฒนาแหล่งน้ำผิวดิน/บาดาลเพื่อเกษตรและอุตสาหกรรม 

จำนวน (แห่ง) 105 86 16 3  

ปริมาณน้ำ (ล้าน ลบ.ม.) 0.24 - 0.24 - 

ชป./ทน./ทบ./อปท. พื้นท่ีรับประโยชน์ (ไร่) 14,906 160 14,746 - 

งบประมาณรวม (ล้านบาท) 6,025.371 3,771.141 230.730 2,023.500 

1.4 การซ่อมแซม/ปรับปรุง/ขุดลอกแหล่งน้ำ 
จำนวน (แห่ง) 28 27 - 1 

ชป./อปท. 
งบประมาณรวม (ล้านบาท) 526.256 26.256 - 500.000 

1.5 การซ่อมแซม/ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำ/ฝายและระบบสาธารณูปโภค 

จำนวน (แห่ง) 101 81 20 - 

ชป./ทน./กปภ. พื้นท่ีชลประทานได้รับการปรับปรุง (ไร่) 266,000 3,500 262,500 - 

งบประมาณรวม (ล้านบาท) 5,764.558 618.217 5,146.341 - 

2. การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย 

2.1 ระบบป้องกันชุมชนเมือง 

จำนวนเมืองท่ีได้รับป้องกัน 16 11 5 - 

ยผ./อปท. 
พื้นท่ีได้รับการป้องกันอุทกภัย (ไร่) 8,438 - 8,438 - 

ระยะทางเข่ือนป้องกันตลิ่ง (กม.) 1.80 1.80 - - 

งบประมาณรวม (ล้านบาท 1,419.700 349.700 1,070.000 - 

2.2 การปรับปรุงลำน้ำธรรมชาติ 

จำนวนลำน้ำสาขา (แห่ง) 1 1 - - 

จท. 
จำนวนสิ่งกีดขวางทางน้ำ (แห่ง) - - - - 

ระยะทาง (กม.) - - - - 

งบประมาณรวม (ล้านบาท) 85.000 85.000 - - 

2.3 อาคารบังคับน้ำ/แก้มลิง/คลองผันน้ำ 

จำนวน (แห่ง) 30 18 10 2 

ยผ./ชป./รฟท. พื้นท่ีลดผลกระทบ (ไร่) 11,574 7,330 4,244 - 

งบประมาณรวม (ล้านบาท) 8,177.073 1,239.243 6,537.830 400.000 

2.4 การกำจัดวัชพืช 
ปริมาณ (ตัน) - - - - 

ชป./ทน./ยผ. 
งบประมาณรวม (ล้านบาท) 1.679 1.679 - - 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 5 แผนการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกงอย่างยั่งยืน 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 5-51 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

ตารางที่ 5.2-6 (ตอ่) แผนหลกัและแผนปฏิบตักิารการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง (พ้ืนทีต่อนปลาย) ในมิติการวิเคราะห์ TOWS Matrix 

กลยุทธ/์แผนงาน แผนงานย่อย ตัวชี้วัด 
เป้าหมายรวม 

หน่วยงาน 
20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) พ.ศ. 2561-2565 พ.ศ. 2566-2570 พ.ศ. 2571-2580 

กลยุทธ์คงตัว-เชิงรับ        

1. การจัดการคุณภาพน้ำและฟื้นฟูแหล่งน้ำ 

1.1 การเพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดและควบคุมการระบายน้ำเสียออกสู่สิ่งแวดล้อม 
จำนวนระบบบำบัดน้ำเสีย (แห่ง) 24 3 21 - อปท./อจน./กนอ./

กรอ./คพ. งบประมาณรวม (ล้านบาท) 376.904 14.500 362.404 - 

1.2 การฟื้นฟูแม่น้ำ/ลำคลอง 
จำนวน (แห่ง) 9 4 5 - 

ทน. 
งบประมาณรวม (ล้านบาท) 610.906 28.000 582.906 - 

กลยุทธ์ป้องกัน        

1. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำและเพิ่มมูลค่า 1.1 การพัฒนาแหล่งน้ำเพ่ือผลิตภัณฑ์ที่มีอัตลักษณ์พื้นถ่ิน 

จำนวนแหล่งน้ำ (แห่ง) 8 8 - - 

กวก./กสก./ชป./พด. ปริมาณน้ำ (ล้าน ลบ.ม.) - - - - 

งบประมาณ (ล้านบาท) 20.300 20.300 - - 

2. การส่งเสริมการปลูกพืชมูลค่าสูงและจัดโซนนิ่งพื้นที่เกษตร
ตามชนิดพืชท่ีปลูกตามศักยภาพของดินและน้ำ 

2.1 การส่งเสริมการปลูกพืชมูลค่าสูง 

จำนวน (แห่ง) 5 5 - - 

กวก./กสก./ชป./พด. พื้นท่ีส่งเสริมการปลูกพืชมูลค่าสูง (ไร่) 25,000 25,000 - - 

งบประมาณ (ล้านบาท) 25.000 25.000 - - 

2.2 การจัดโซนนิ่งพื้นท่ีเกษตรตามชนิดพืชท่ีปลูกตามศักยภาพของดินและน้ำ 

จำนวน (แห่ง) 5 5 - - 

กวก./กสก./ชป./พด. พื้นท่ีส่งเสริมการปลูกพืชมูลค่าสูง (ไร่) 25,000 25,000 - - 

งบประมาณ (ล้านบาท) 25.000 25.000 - - 
หมายเหตุ: ชป. = กรมชลประทาน; อปท. = องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น; ทบ. = กรมทรัพยากรน้ำบาดาล; ทน. = กรมทรัพยากรน้ำ; ยผ. = กรมโยธาธิการและผังเมือง; กปภ. = การประปาส่วนภูมิภาค; กวก. = กรมวิชาการเกษตร; กรอ. = กรมโรงงานอุตสาหกรรม; กสก. = กรมส่งเสริมการเกษตร; พด. = กรมพัฒนาที่ดิน; อจน. = องค์การจัดการน้ำเสีย; 
 รฟท. = การรถไฟแห่งประเทศไทย; คพ. = กรมควบคุมมลพิษ



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 5 แผนการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกงอย่างยั่งยืน 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 5-52 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

รูปที่ 5.2-5 สรุปแผนงาน/โครงการตามแผนหลักและแผนปฏบิัติการของพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบรุี-บางปะกง (พ้ืนที่ลุ่มน้ำตอนปลาย) 

 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 5 แผนการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกงอย่างยั่งยืน 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 5-53 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 5 แผนการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกงอย่างยั่งยืน 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 5-54 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

ตารางที่ 5.2-7 แผนหลกัและแผนปฏิบตัิการการบรหิารจดัการทรัพยากรน้ำพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง (พ้ืนทีต่อนปลาย) ในมิติของแผนแม่บทการบรหิารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 

กลยุทธ ์ แผนงานย่อย ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย (ปี) 

หน่วยงาน 
20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) พ.ศ. 2561-2565 พ.ศ. 2566-2570 พ.ศ. 2571-2580 

ด้านที่ 1 การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค        

1.1 การพัฒนา ขยายเขตและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน 

1.1.1 การพัฒนา ขยายเขตและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน 
หมู่บ้านที่ก่อสร้างระบบประปา 33 32 1 - ทน./กปภ./ 

งบประมาณรวม (ล้านบาท) 31.955 11.955 20.000 - ทบ./อปท. 

1.1.2 การซ่อมแซม/ปรับปรุงระบบส่งน้ำเดิมและระบบสาธารณูปโภค 
จำนวนแห่ง 8 8 - - 

กปภ. 
งบประมาณรวม (ล้านบาท) 48.667 48.667 - - 

1.2. การพัฒนาประปาเมือง/พ้ืนที่เศรษฐกิจ 

1.2.1 การขยายเขต/เพ่ิมเขตจ่ายน้ำ 
จำนวน (แห่ง)/สาขา 23 22 1 - 

กปภ./อปท. 
งบประมาณรวม (ล้านบาท) 278.970 28.970 250.000 - 

1.2.2 การจัดหาแหล่งน้ำสำรอง/จัดหาน้ำต้นทุน 

จำนวน (แห่ง) 53 53 - - 
ชป./ทน./ทบ. 
/อปท. 

ปริมาณน้ำ (ล้าน ลบ.ม.) - - - - 

งบประมาณรวม (ล้านบาท) 2,553.510 2,553.510  - 

1.3 การพัฒนาน้ำดื่มสะอาดให้ได้มาตรฐานและราคาที่เหมาะสม 1.3.1 การพัฒนาน้ำดื่มสะอาดที่ได้มาตรฐานและราคาที่เหมาะสม 
จำนวน (แห่ง) 4 4 - - อปท./กปภ./

ทบ. งบประมาณรวม (ล้านบาท) 5.813 5.813 - - 

ด้านที่ 2 การสร้างความม่ันคงของน้ำภาคการผลิต        

2.1 การเพ่ิมประสิทธิภาพโครงการแหล่งน้ำ และระบบส่งน้ำเดิม 

2.1.1 การซ่อมแซม/ปรับปรุง/ขุดลอกแหล่งน้ำ 

จำนวน (แห่ง) 28 27 - 1 

ชป. พ้ืนที่ได้รับการปรับปรุงเดิม (ไร่) 306,500 4,000 - 302,500 

งบประมาณรวม (ล้านบาท) 526.256 26.256 - 500.000 

2.1.2 การซ่อมแซม/ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำ/ฝายและระบบสาธารณูปโภค 

จำนวน (แห่ง) 96 77 19 - 
ชป./ทน./ทน. 
/อปท. 

พ้ืนที่ได้รับการปรับปรุงเดิม (ไร่) 266,000 3,500 262,500 - 

งบประมาณรวม (ล้านบาท) 6,661.399 1,517.030 5,144.369 - 

2.2 การจัดหาน้ำในพ้ืนที่เกษตรน้ำฝน 2.2.1 การพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพ่ือการเกษตร 

จำนวน (แห่ง) 10 10 - - 

ทบ./ชป./พด. 
ปริมาณน้ำ (ล้าน ลบ.ม.) 0.086 0.086 - - 

พ้ืนที่รับประโยชน์ (ไร่) 160 160 - - 

งบประมาณรวม (ล้านบาท) 9.738 9.738 - - 

2.3 การพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำ/ระบบส่งน้ำใหม่ 2.3.1 การพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำ/พัฒนาแหล่งน้ำผิวดิน/น้ำบาดาลเพ่ือการเกษตรและภาคอุตสาหกรรม 
จำนวน (แห่ง) 39 19 17 3 ชป./ทน./ทบ. 

/พด./อปท. งบประมาณรวม (ล้านบาท) 2,851.702 595.500 232.702 2,023.500 

2.4 การจัดหาแหล่งน้ำสำรอง (การเปล่ียนน้ำทะเลเป็นน้ำจืด) 2.4.1 การเปล่ียนน้ำทะเลเป็นน้ำจืด 
จำนวน (แห่ง) 1 1 - - 

กนอ./กปภ. 
งบประมาณรวม (ล้านบาท) 100.000 100.000 - - 

ด้านที่ 3 การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย        

3.1 การเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ำ 

3.1.1 การกำจัดวัชพืช 
จำนวน (แห่ง) 4 4 - - 

ชป./ทน./ยผ. 
งบประมาณรวม (ล้านบาท) 1.679 1.679 - - 

3.1.2 การปรับปรุงลำน้ำธรรมชาติที่ตื้นเขินให้สามารถระบายน้ำได้มีประสิทธิภาพ 
จำนวน (แห่ง) 1 1 - - 

จท. 
งบประมาณรวม (ล้านบาท) 85.000 85.000 - - 

3.2 การป้องกันพ้ืนที่น้ำท่วมชุมชนเมือง 3.2.1 ระบบป้องกันชุมชนเมือง/เขื่อนป้องกันตล่ิง 
จำนวน (แห่ง) 16 11 5 - ยผ. /อปท./

ชป. งบประมาณรวม (ล้านบาท) 1,419.700 349.700 1,070.000 - 

3.3 การจัดการพ้ืนที่น้ำท่วม/พ้ืนที่ชะลอน้ำ 3.3.1 การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพอาคารบังคับน้ำ/สถานีสูบน้ำ/แก้มลิง/คลองผันน้ำเพ่ือบรรเทาอุทกภัยในพ้ืนที่เฉพาะจุด 

จำนวนแห่ง 30 18 10 2 
ชป . /รฟท./
ยผ. 

พ้ืนที่รับประโยชน์ (ไร่) 11,574 7,330 4,244  

งบประมาณรวม (ล้านบาท) 8,177.073 1,239.243 6,537.830 400.000 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 5 แผนการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกงอย่างยั่งยืน 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 5-55 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

ตารางที่ 5.2-7 (ตอ่) แผนหลกัและแผนปฏิบตักิารการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง (พ้ืนทีต่อนปลาย) ในมิติของแผนแม่บทการบริหารจดัการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 

กลยุทธ ์ แผนงานย่อย ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย (ปี) 

หน่วยงาน 
20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) พ.ศ. 2561-2565 พ.ศ. 2566-2570 พ.ศ. 2571-2580 

ด้านที่ 4 การจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ        

4.1 การเพ่ิมประสิทธิภาพในการบำบัดและควบคุมการระบายน้ำเสียออกสู่ส่ิงแวดล้อม 4.1.1 การพัฒนาระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสียแห่งใหม่ 
จำนวน (แห่ง) 13 3 10 - อจน./อปท./

คพ. งบประมาณรวม (ล้านบาท) 346.794 11.000 335.794 - 

4.2 การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพน้ำเพ่ือการอุปโภค-บริโภคให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานฯ 4.2.1 พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพน้ำเพ่ือการอุปโภค-บริโภค 
จำนวน (แห่ง) 1 1 - - 

กปภ./อปท. 
งบประมาณรวม (ล้านบาท) 10.000 10.000 - - 

4.3 การฟ้ืนฟูและอนุรักษ์แม่น้ำ/ลำคลอง 4.2.1 การฟ้ืนฟูแม่น้ำ/ลำคลอง 
จำนวน (แห่ง) 8 3 5 - 

ทน./ชป./คพ. 
งบประมาณรวม (ล้านบาท) 604.406 21.500 582.906 - 

4.4 การนำปริมาณน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดกลับมาใช้ประโยชน์ 4.4.1 การนำปริมาณน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดกลับมาใช้ประโยชน์ 
จำนวน (แห่ง) 12 12 - - 

กรอ./กนอ. 
งบประมาณรวม (ล้านบาท) 120.000 120.000 - - 

ด้านที่ 6 การบริหารจัดการ        

6.1 การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 6.1.1 การใช้เทคโนโลยีข้ันสูงมาช่วยสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
จำนวน (แห่ง) 1 1 - - 

ชป. 
งบประมาณรวม (ล้านบาท) 5.000 5.000 - - 

6.2 การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ 6.2.1 งานเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ 
จำนวน (แห่ง) 1 1 - - 

ชป. 
งบประมาณรวม (ล้านบาท) 5.200 5.200 - - 

ด้านที่ 7 การพัฒนาเกษตรมูลค่าสูง        

7.1 การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้ำและเพ่ิมมูลค่า 7.1.1 การพัฒนาแหล่งน้ำเพ่ือผลิตภัณฑ์ที่มีอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น 

จำนวน (แห่ง) 8 8 - - 
กวก./กสก./
พด./ชป. 

ปริมาณน้ำ (ล้าน ลบ.ม.) - - - - 

งบประมาณ (ล้านบาท) 20.300 20.300 - - 

7.2 การส่งเสริมการปลูกพืชมูลค่าสูงและจัดโซนนิ่งพื้นที่เกษตรตามชนิดพืชที่ปลูกตาม 
     ศักยภาพของดินและน้ำ 

7.2.1 การส่งเสริมการปลูกพืชมูลค่าสูง 

จำนวน (แห่ง) 5 5 - - 
กวก./กสก./
พด./ชป. 

พ้ืนที่ส่งเสริมการปลูกพืชฯ (ไร่) 25,000 25,000 --  

งบประมาณ (ล้านบาท) 25.000 25.000 - - 

7.2.2 การจัดโซนน่ิงพ้ืนที่เกษตรตามชนิดพืชที่ปลูกตามศักยภาพของดินและน้ำ 

จำนวน (แห่ง) 5 5 - - 
กวก./กสก./
พด./ชป. 

พ้ืนที่ส่งเสริมการปลูกพืชฯ (ไร่) 25,000 25,000 - - 

งบประมาณ (ล้านบาท) 25.000 25.000 - - 

หมายเหตุ: ชป. = กรมชลประทาน; อปท. = องคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน; ทบ. = กรมทรพัยากรน้ำบาดาล; ทน. = กรมทรัพยากรน้ำ; ยผ. = กรมโยธาธิการและผังเมือง; กปภ. = การประปาส่วนภูมิภาค; กวก. = กรมวิชาการเกษตร; กรอ. = กรมโรงงานอุตสาหกรรม; กสก. = กรมสง่เสริมการเกษตร; พด. = กรมพัฒนาทีด่ิน; รฟท. = การรถไฟแห่งประเทศไทย; คพ. = กรมควบคุมมลพิษ; 
 อจน. = องค์การจัดการน้ำเสีย; กนอ. = การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 5 แผนการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกงอย่างยั่งยืน 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 5-56 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

5.2.5 สรุปแผนหลักและแผนปฏิบัติการของพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงตามมิติของกลยุทธ์และ 
 มิติของแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 
 
 แผนหลักและแผนปฏิบัติการของพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง (ภาพรวม) ได้พิจารณากำหนดตามมิติกลยุทธ์
เชิงรุก (SO Strategy) คงตัว-เชิงแก้ไข (WO Strategy) คงตัว-เชิงรับ (ST Strategy) และป้องกัน (WT Strategy) และ
ตามมิติของแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในภาคผนวก ง) 
ในข้อ 5.2.4 ดังสรุปได้ดังน้ี 
 1) แผนหลักและแผนปฏิบัติการของพื้นทีลุ่่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง (ภาพรวม) ดังแสดงในตารางที่ 5.2-8 

พิจารณาตามมิติของกลยุทธ์ได้ดังน้ี 
  1.1 กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy) มี 3 กลยุทธ์และมีแผนงานย่อยภายใต้กลยุทธ์ 11 แผนงาน ได้แก่ 
   ก) กลยุทธ์การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
    ก.1 แผนงานการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงมาช่วยสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ำ (SCADA: Supervisory Control and Data Acquisition) 
     ก.1.1 งานปรับปรุงระบบ SCADA โครงการฯเขื่อนขุนด่านปราการชล ระยะที่ 1 

และงานซ่อมแซมอาคารศูนย์ควบคุมบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ SCADA 
โครงการฯเขื่อนขุนด่านปราการชล งบประมาณท้ังสิ้น 26.174 ล้านบาท 

     ก.1.2 งานติดตั้งระบบตรวจวัดน้ำฝน ปริมาณน้ำท่าและระบบเตือนภัยในพื้นที่
เสี่ยง งบประมาณท้ังสิ้น 73.500 ล้านบาท 

     ก.1.3 งานพัฒนาระบบเฝ้าระวังและเตือนภยัน้ำท่วมและภัยแล้ง แม่น้ำบางปะกง 
งบประมาณท้ังสิ้น 5.000 ล้านบาท 

    ก.2 แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ ปตร.กลางคลองเทพรังสรรค์ 
โครงการฯพระองค์ไชยานุชิตและงานการบริหารระบบส่งน้ำ โครงการชลประทาน
ชลบุรี งบประมาณท้ังสิ้น 5.800 ล้านบาท 

    ก.3 แผนงานการสำรวจอุทกธรณีวิทยาด้วยวิธีบินสำรวจเพื่อรองรับแผนบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำและงานสำรวจแหล่งน้ำใต้ดินข้อมูลเชิงวิชาการ (ความลึกชั้นน้ำ 
ปริมาณน้ำ และคุณภาพน้ำ) งบประมาณท้ังสิ้น 138.977 ล้านบาท 

   ข) กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงระบบความปลอดภัยเขื่อน มีแผนงานเพิ่มประสิทธภิาพ
และตรวจสอบด้านความปลอดภัยเขื่อนโดยจัดหาและติดตั้งเคร่ืองมือวัดพฤติกรรมเขื่อน 
งบประมาณท้ังสิ้น 9,770.732 ล้านบาท 

   ค) กลยุทธ์การเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนโดยการผันน้ำ เป็นแผนงานการพัฒนาระบบผันน้ำและ
ระบบเชื่อมโยงน้ำในและนอกพื้นที ่ลุ่มน้ำและมีปริมาณเพิ ่มขึ้น 190.00 ล้าน ลบ.ม. 
งบประมาณท้ังสิ้น 9,719.500 ล้านบาท 

  1.2 กลยุทธ์คงตัว-เชิงแก้ไข (WO Strategy) มี 2 กลยุทธ์และมีแผนงานย่อยภายใต้กลยุทธ์ 9 
แผนงาน ได้แก่ 

   ก) กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำในพื ้นที่ให้สามารถรองรับ
กิจกรรมในพื้นที่ลุ่มน้ำ มีแผนงานย่อยภายใต้กลยุทธ์ 5 แผนงาน ได้แก่ 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 5 แผนการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกงอย่างยั่งยืน 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 5-57 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

    ก.1 แผนงานพัฒนา ขยายเขตและเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน 238 แห่ง 
ครัวเรือนได้รับประโยชน์ 4,500 ครัวเรือน งบประมาณท้ังสิ้น 975.562 ล้านบาท 

    ก.2 แผนงานการพัฒนาขยายเขตประปาและการพัฒนาแหล่งน้ำสำรอง 114 แห่ง 
และครัวเรือนรับประโยชน์ 18,900 ครัวเรือน ปริมาณน้ำสำรอง 2.02 ล้าน ลบ.ม.
งบประมาณท้ังสิ้น 3,011.867 ล้านบาท 

    ก.3 แผนงานการพัฒนาแหล่งน้ำผิวดิน/น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม มี
ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น 1,208.00 ล้าน ลบ.ม. จำนวนแหล่งน้ำเพิ่มขึ้น 705 แห่ง รองรับ
พื้นที่รับประโยชน์ 263,935 ไร่ และพื้นที่ชลประทานเดิมเพิ่มขึ้น 262,190 ไร่ 
งบประมาณท้ังสิ้น 89,826.183 ล้านบาท 

    ก.4 แผนงานการซ่อมแซม/ปรับปรุง/ขุดลอกแหล่งน้ำ 205 แห่ง การปรับปรุงพื้นที่
ชลประทานเดิม 1,375 ไร่ งบประมาณท้ังสิ้น 1,009.594 ล้านบาท 

    ก.5 แผนงานการซ่อมแซม/ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำ/ฝายและระบบสาธารณูปโภค 
588 แห่ง และพื้นที่ชลประทานเดิมได้รับการปรับปรุง 762,196 ไร่ งบประมาณ
ทั้งสิ้น 16,144.828 ล้านบาท 

   ข) กลยุทธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย มีแผนงานย่อยภายใต้กลยุทธ์ 4 แผนงาน 
ได้แก่ 

    ข.1 แผนงานระบบป้องกันชุมชนเมือง 97 แห่ง และการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
ระยะทางทั้งสิ้น 10.31 กม. และมีพื้นที่ได้รับการป้องกันด้านอุทกภัย 66,526 ไร่ 
งบประมาณท้ังสิ้น 17,367.470 ล้านบาท 

    ข.2 แผนงานปรับปรุงลำน้ำธรรมชาติ 5 แห่ง และมีจำนวนสิ่งกีดขวางทางน้ำ 1 แห่ง
รวมระยะทาง 2.70 กม. งบประมาณท้ังสิ้น 85.374 ล้านบาท 

    ข.3 แผนงานพัฒนาอาคารบังคับน้ำ/แก้มลิง/คลองผันน้ำ 82 แห่ง บรรเทาและลดพื้นที่
ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย 161,474 ไร่ งบประมาณทั้งสิ้น 18,059.157 ล้านบาท 

    ข.4 แผนงานการกำจัดวัชพืช 282,950 ตัน งบประมาณท้ังสิ้น 112.529 ล้านบาท 
  1.3 กลยุทธ์คงตัว-เชิงรับ (ST Strategy) มี 1 กลยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์การจัดการคุณภาพน้ำและฟื้นฟู

แหล่งน้ำและมีแผนงานย่อยภายใต้กลยุทธ์ 2 แผนงาน ได้แก่ 
   ก) แผนงานการเพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดและควบคุมการระบายน้ำเสียออกสู่สิ่งแวดล้อม

โดยการก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียและการนำน้ำเสียกลับมาใช้
ประโยชน์ใหม่ 48 แห่ง งบประมาณท้ังสิ้น 922.985 ล้านบาท 

   ข) แผนงานการฟื้นฟูแม่น้ำ/ลำคลอง 110 แห่ง งบประมาณท้ังสิ้น 4,731.626 ล้านบาท 
  1.4 กลยุทธ์ป้องกัน (WT Strategy) มี 6 กลยุทธ์และมีแผนงานย่อยภายใตก้ลยุทธ์ 8 แผนงาน ได้แก่ 
   ก) กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำและเพิ่มมูลค่า มีแผนงานการเพิ่มประสิทธิภาพ

การใช้น้ำและเพิ่มมูลค่า ได้แก่ 
    ก.1 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชและการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝนและพื้นที่

ชลประทานเดิมและส่งเสริมการปลูกพืชมูลค่าสงูในพื้นที่ฯ 4460,980 ไร่ 25 พื้นที่ 
และงานการจัดโซนน่ิงพื้นที่เกษตรตามชนิดพืชท่ีปลูกตามศักยภาพของดินและน้ำ 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 5 แผนการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกงอย่างยั่งยืน 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 5-58 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

125,000 ไร่ งบประมาณท้ังสิ้น 296.600 ล้านบาท (งบประมาณตั้งใหม่+งบปกติ
ของหน่วยงาน) 

    ก.2 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำและการเพิ่มมูลค่าโดยพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อผลิตภัณฑ์ 
ที่มีอัตลักษณ์พื้นถิ่น 5 พื้นที่ งบประมาณท้ังสิ้น 70.300 ล้านบาท 

   ข) กลยุทธ์การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่นด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มีแผนงาน
การเพิ่มประสิทธิภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเพิ่มมูลค่าโดยใช้การฝึกอบรมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่นในการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวภายใน
ท้องถิ่น 4 พื้นที่ งบประมาณท้ังสิ้น 24.000 ล้านบาท 

   ค) กลยุทธ์การบริหารจัดการเชิงรุกในพื้นที่เกษตรน้ำฝนตามปริมาณน้ำฝน/ศักยภาพของดิน 
มีแผนงานการจัดการพื้นที่ความเหมาะสมของสมรรถนะดินและแผนที่เกษตรเพื่อการ
บริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) 4 พื้นที่ งบประมาณท้ังสิ้น 35.000 ล้านบาท 

   ง) กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์และส่งเสริมพร้อมกับเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่
ลุ่มน้ำ 6 พื้นที่ งบประมาณท้ังสิ้น 25.900 ล้านบาท 

   จ) กลยุทธ์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ มีแผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการขยายตัว
ด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 4 พื้นที่ งบประมาณท้ังสิ้น 5.500 ล้านบาท 

 2) แผนหลักและแผนปฏิบัติการของพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง (ภาพรวม) ดังแสดงในรูปที่ 5.2-9 
และรูปที่ 5.2-10 และตารางที่ 5.2-9 พิจารณาตามมิติของแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ได้ดังน้ี 

  2.1 ด้านที่ 1 การจัดน้ำอุปโภคบริโภค มี 3 กลยุทธ์และ 6 แผนงานภายใต้แผนแม่บทฯ ได้แก่ 
   ก) การพัฒนา ขยายเขตและเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน 204 หมู่บ้าน และการ

ซ่อมแซม/ปรับปรุงระบบส่งน้ำเดิม/ระบบสาธารณูปโภค 62 แห่ง งบประมาณทั้งสิ้น 
850.765 ล้านบาท 

   ข) การพัฒนาระบบประปาเมืองหลัก/พื้นที่เศรษฐกิจ/แหล่งท่องเที่ยว 27 แห่ง การขยาย
เขต/เพิ่มเขตจ่ายน้ำ 109 แห่ง/สาขา การจัดหาแหล่งน้ำสำรอง/จัดหาน้ำต้นทุน 209 แห่ง 
ปริมาณน้ำเพิ ่มขึ้น 51.65 ล้าน ลบ.ม. และครัวเรือนรับประโยชน์ 5 ,300 ครัวเรือน 
งบประมาณท้ังสิ้น 11,706.771 ล้านบาท 

   ค) การพัฒนาน้ำดื่มสะอาดให้ได้มาตรฐานและราคาที่เหมาะสม 44 แห่ง งบประมาณทั้งสิ้น 
116.863 ล้านบาท 

   รวมงบประมาณด้านที่ 1 การจัดน้ำอุปโภคบริโภค เป็นเงินทั้งสิ้น 12,674.399 ล้านบาท 
  2.2 ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต มี 3 กลยุทธ์และ 5 แผนงานภายใต้แผน

แม่บทฯ ได้แก่ 
   ก) การเพิ่มประสิทธิภาพโครงการแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำเดิม เป็นการซ่อมแซม/ปรับปรุง/

ขุดลอกแหล่งน้ำ 273 แห่ง การซ่อมแซม/ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำ/ฝายและระบบ
สาธารณูปโภค 451 แห่ง และพื้นที่ได้รับการปรับปรุงเดิม 774,371 ไร่ งบประมาณท้ังสิน้ 
18,780.218 ล้านบาท 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 5 แผนการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกงอย่างยั่งยืน 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 5-59 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

   ข) การจัดหาน้ำให้พ้ืนที่เกษตรน้ำฝน เป็นงานพัฒนาระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน 
33 แห่ง งานพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร 51 แห่ง ปริมาณน้ำ 0.926 ล้าน ลบ.ม. 
และพื้นที่รับประโยชน์ 1,720 ไร่ งบประมาณท้ังสิ้น 331.126 ล้านบาท 

   ค) การพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำ/ระบบส่งน้ำใหม่ เป็นการพัฒนาแหล่งเก็บน้ำผิวดิน/น้ำบาดาล
เพื่อการเกษตรและภาคอุตสาหกรรม 376 แห่ง ปริมาณน้ำ 1,174.14 ล้าน ลบ.ม. พื้นที่ที่
มีระบบส่งน้ำ 52,960 ไร่ พื้นที่รับประโยชน์ 748,379 ไร่ งบประมาณท้ังสิ้น 90,750.122 
ล้านบาท 

   ง) การจัดหาแหล่งน้ำสำรอง (การเปลี่ยนน้ำทะเลเป็นน้ำจืด)  1 แห่ง งบประมาณทั้งสิ้น 
100.000 ล้านบาท 

 รวมงบประมาณด้านที่ 2 การสร้างความม่ันคงของน้ำภาคการผลิตเป็นเงินทั้งสิ้น 109,961.466 
ล้านบาท 

  2.3 ด้านที่ 3 การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย มี 4 กลยุทธ์และ 5 แผนงานภายใต้แผนแม่บทฯ ได้แก่ 
   ก) การเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ เป็นการกำจัดวัชพืช 53 แห่ง 282,950 ตัน และการ

ปรับปรุงลำน้ำธรรมชาติที่ตื้นเขินให้สามารถระบายน้ำได้มีประสิทธิภาพ 2 แห่ง คิดเป็น
ระยะทาง 2.70 กม. งบประมาณท้ังสิ้น 197.903 ล้านบาท 

   ข) การป้องกันพื้นที่น้ำท่วมชุมชนเมือง 56 แห่ง และงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง 40 แห่ง 
ระยะทางรวม 8.24 กม. และสามารถลดผลกระทบและบรรเทาพื้นที่อุทกภัย 73,025 ไร่ 
งบประมาณท้ังสิ้น 7,554.467 ล้านบาท 

   ค) การจัดการพื้นที่น้ำท่วม/พื ้นที่ชะลอน้ำ เป็นการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพอาคาร
บังคับน้ำ/สถานีสูบน้ำ/แก้มลิง/คลองผันน้ำเพื่อบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่เฉพาะจุด 78 แห่ง 
และลดผลกระทบและบรรเทาพื้นที่อุทกภัย 133,774 ไร่ งบประมาณท้ังสิ้น 17,499.157 
ล้านบาท 

   ง) การบรรเทาอุทกภัยในเชิงพื้นที่อย่างเป็นระบบในระดับลุ่มน้ำ/พื้นที่วิกฤติรวม 3 พื้นที่ 
(Area-based) และพื้นที่ตามริมสองฝั่งแม่น้ำปราจีนบุรีและลำน้ำสาขา จังหวัดปราจีนบุรี 
งบประมาณท้ังสิ้น 10,073.000 ล้านบาท 

 รวมงบประมาณด้านที่ 3 การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัยเป็นเงินทั้งสิ้น 35,324.527 ล้านบาท 
  2.4 ด้านที่ 4 การจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ มี 4 กลยุทธ์และ 4 แผนงานภายใต้

แผนแม่บทฯ ได้แก่ 
   ก) การเพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดและควบคุมการระบายน้ำเสียออกสู่สิ่งแวดล้อม เป็น

การพัฒนาระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสียแห่งใหม่ 29 แห่ง งบประมาณทั้งสิ้น 
789.880 ล้านบาท 

   ข) การฟื้นฟูและอนุรักษ์แม่น้ำ/ลำคลอง 112 แห่ง งบประมาณท้ังสิ้น 4,774.126 ล้านบาท 
   ค) การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานฯ 

เป็นการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค 2 แห่ง งบประมาณท้ังสิน้ 
11.000 ล้านบาท 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 5 แผนการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกงอย่างยั่งยืน 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 5-60 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

   ง) การนำปริมาณน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดกลับมาใช้ประโยชน์ เป็นการนำปริมาณน้ำเสียจาก
ภาคอุตสาหกรรมมาใช้ใหม ่20 แห่ง งบประมาณท้ังสิ้น 200.000 ล้านบาท 

 รวมงบประมาณด้านที่ 4 การจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำเป็นเงินทั้งสิ้น 5,775.006 
ล้านบาท 

  2.5 ด้านที่ 5 การบริหารจัดการ มี 4 กลยุทธ์และ 4 แผนงานภายใต้แผนแม่บทฯ ได้แก่ 
   ก) การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
    ก.1 แผนงานการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงมาช่วยสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ำ (SCADA: Supervisory Control and Data Acquisition) 
     ก.1.1 งานปรับปรุงระบบ SCADA โครงการฯเขื่อนขุนด่านปราการชล ระยะที่ 1 

และงานซ่อมแซมอาคารศูนย์ควบคุมบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ SCADA 
โครงการฯเขื่อนขุนด่านปราการชล งบประมาณท้ังสิ้น 26.174 ล้านบาท 

     ก.1.2 งานติดตั้งระบบตรวจวัดน้ำฝน ปริมาณน้ำท่าและระบบเตือนภัยในพื้นที่
เสี่ยง งบประมาณท้ังสิ้น 73.500 ล้านบาท 

     ก.1.3 งานพัฒนาระบบเฝ้าระวังและเตือนภยัน้ำท่วมและภัยแล้ง แม่น้ำบางปะกง 
งบประมาณท้ังสิ้น 5.000 ล้านบาท 

    ก.2 แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ ปตร.กลางคลองเทพรังสรรค์ 
โครงการฯพระองค์ไชยานุชิตและงานการบริหารระบบส่งน้ำ โครงการชลประทาน
ชลบุรี งบประมาณท้ังสิ้น 5.800 ล้านบาท 

    ก.3 แผนงานการสำรวจอุทกธรณีวิทยาด้วยวิธีบินสำรวจเพื่อรองรับแผนบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำและงานสำรวจแหล่งน้ำใต้ดินข้อมูลเชิงวิชาการ (ความลึกชั้นน้ำ 
ปริมาณน้ำ และคุณภาพน้ำ) งบประมาณท้ังสิ้น 138.976 ล้านบาท 

   ข) การพัฒนาและปรับปรุงระบบความปลอดภัยเขื ่อน มีแผนงานเพิ่มประสิทธิภาพและ
ตรวจสอบด้านความปลอดภัยเขื่อนโดยการจัดหาและติดตั้งเคร่ืองมือวัดพฤติกรรมเขื่อน 
งบประมาณท้ังสิ้น 9,770.732 ล้านบาท 

   ค) การจัดสรรที่ดินทำกินให้แก่กลุ่มราษฎรที่บุกรุกได้ถือครองที่ดินอย่างถูกต้อง เป็นการจัด 
สรรที่ดินทำกินให้กลุ่มราษฎรที่บุกรุกแผ้วถางได้ถือครองที่ดินอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ในรูปของหมู่บ้านป่าไม้ 4 พื้นที่ งบประมาณท้ังสิ้น 120.000 ล้านบาท 

 รวมงบประมาณด้านที่ 6 การบริหารจัดการเป็นเงินทั้งสิ้น 10,140.181 ล้านบาท 
  2.6 ด้านที่ 6 การพัฒนาเกษตรเชิงวิถี (เกษตรพื้นถิ่น) และเกษตรมูลค่าสูง มี 4 กลยุทธ์และ 6 

แผนงานภายใต้แผนแม่บทฯ ได้แก่ 
   ก) การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำและเพิ่มมูลค่า 
    ก.1 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชและการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝนและพื้นที่

ชลประทานเดิมและส่งเสริมการปลูกพืชมูลค่าสงูในพื้นที่ฯ 4460,980 ไร่ 25 พื้นที่ 
และงานการจัดโซนน่ิงพื้นที่เกษตรตามชนิดพืชท่ีปลูกตามศักยภาพของดินและน้ำ 
125,000 ไร่ งบประมาณท้ังสิ้น 296.600 ล้านบาท (งบประมาณตั้งใหม่+งบปกติ
ของหน่วยงาน) 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 5 แผนการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกงอย่างยั่งยืน 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 5-61 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

    ก.2 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำและการเพิ่มมูลค่าโดยการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อ
ผลิตภัณฑ์ที่มีอัตลักษณ์พื้นถิ่น 5 พื้นที่ งบประมาณท้ังสิ้น 70.300 ล้านบาท 

   ข) การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ระบบเศรษฐกิจพอเพียงและระบบเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ในพื้นที่
ชุมชนต้นน้ำ 2 แห่ง งบประมาณท้ังสิ้น 0.700 ล้านบาท 

   ค) การบริหารจัดการเชิงรุกในพื้นที่เกษตรน้ำฝนตามปริมาณน้ำฝน/ศักยภาพของดิน เป็น
การจัดการพื้นที่ความเหมาะสมของสมรรถนะดินและแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการ
เชิงรุก (Agri-Map) 4 พื้นที่ งบประมาณท้ังสิ้น 35.000 ล้านบาท 

 รวมงบประมาณด้านที่ 7 การพัฒนาเกษตรมูลค่าสูงเป็นเงินทั้งสิ้น 402.600 ล้านบาท 
  2.7 ด้านที่ 7 การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มี 3 กลยุทธ์และ 3 แผนงานภายใต้แผนแมบ่ทฯ 

ได้แก่ 
   ก) การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่นด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เป็นการเพิ่มพูน

ประสิทธิภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเพิ่มมูลค่าโดยใช้การฝึกอบรมสร้างความเข้มแขง็
ให้กับชุมชนท้องถิ่นในการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวภายในท้องถิ่น 
งบประมาณท้ังสิ้น 27.000 ล้านบาท 

   ข) การประชาสัมพันธ์และส่งเสริมพร้อมกับเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่ลุ่มน้ำ 6 
พื้นที่ งบประมาณท้ังสิ้น 25.900 ล้านบาท 

   ค) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
เป็นงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการขยายตัวด้านการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 4 พื้นที่ งบประมาณท้ังสิ้น 5.500 ล้านบาท 

 รวมงบประมาณด้านที่ 8 การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็นเงินทั้งสิ้น 58.400 ล้านบาท 
  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 5 แผนการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกงอย่างยั่งยืน 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 5-62 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

ตารางที่ 5.2-8 แผนหลกัและแผนปฏิบตัิการการบรหิารจดัการทรัพยากรน้ำพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงตามมิติของกลยุทธ์โดยใชก้ารวิเคราะห์ TOWS Matrix 

กลยุทธ/์แผนงาน แผนงานย่อย ตัวชี้วัด 
เป้าหมายรวม 

หน่วยงาน 
20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) พ.ศ. 2561-2565 พ.ศ. 2566-2570 พ.ศ. 2571-2580 

กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy)        

1. การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำ 

1.1 การใช้เทคโนโลยีข้ันสูงมาช่วยสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (ระบบ) 7 6 1 - 

ชป./ทน.  
งบประมาณรวม (ล้านบาท) 243.651 144.674 98.977 - 

1.2 งานเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ 
ระบบสนับสนุนการตรวจสอบ (ระบบ) 2 2 - - ชป. 

งบประมาณรวม (ล้านบาท) 5.800 5.800 - -  

2. การพัฒนาและปรับปรุงระบบความปลอดภัยเข่ือน 2.1 งานเพิ่มประสิทธิภาพและตรวจสอบด้านความปลอดภัยเข่ือน  
ระบบสนับสนุนการตรวจสอบ (ระบบ) 8 7 1 - ชป.  

งบประมาณรวม (ล้านบาท) 9,770.730 56.732 9,714.000 -  

3. การเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนโดยการผันน้ำ 3.1 การพัฒนาระบบผันน้ำและระบบเชื่อมโยงน้ำ  
ปริมาณน้ำ (ล้าน ลบ.ม.) 190.00 50.00 80.00 60.00 ชป.  

งบประมาณรวม (ล้านบาท) 9,719.500 415.500 7,754.000 1,550.000  

กลยุทธ์คงตัว-เชิงแก้ไข (WO Strategy)        

1. การพัฒนาและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำในพื้นที่ให้
สามารถรองรับกิจกรรมในพื้นท่ีลุ่มน้ำ 

1.1 การพัฒนา ขยายเขตและเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน 

จำนวนหมู่บ้านมีระบบประปา (แห่ง) 238 235 3 - 
ชป . /กปภ . /ทน./
อปท.  

ครัวเรือนรับประโยชน์ (ครัวเรือน) 4,500 4,500 - - 

งบประมาณรวม (ล้านบาท) 975.562 955.062 20.500 - 

1.2 การพัฒนาขยายเขตประปา และพัฒนาแหล่งน้ำสำรอง 

จำนวน (แห่ง) 114 107 7 - 

ชป./กปภ./อปท./
พด./ทน.  

ครัวเรือนรับประโยชน์ 18,900 16,300 2,600 - 

ปริมาณน้ำแหล่งน้ำสำรอง 2.02 0.02 2.00 - 

งบประมาณรวม (ล้านบาท) 3,011.867 2,660.97 350.900 - 

1.3 การพัฒนาแหล่งน้ำผิวดิน/บาดาลเพื่อเกษตรและอุตสาหกรรม 

ปริมาณน้ำ (ล้าน ลบ.ม.) 1,208.00 218.43 453.14 536.43 
ชป./กปภ./อปท./
ทบ./ทน./พด./ยผ./
สปก. 

จำนวน (แห่ง) 705 524 162 19 

พื้นท่ีรับประโยชน์ (ไร่) 526,125 13,720 88,960 423,445 

งบประมาณรวม (ล้านบาท) 89,826.183 36,427.110 25,967.723 27,431.350 

1.4 การซ่อมแซม/ปรับปรุง/ขุดลอกแหล่งน้ำ 
จำนวน (แห่ง) 208 138 69 1 ชป . /ปภ . / อปท./

ทน./พด.  งบประมาณรวม (ล้านบาท) 1,010.000 367.451 142.143 500.000 

1.5 การซ่อมแซม/ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำ/ฝายและระบบสาธารณูปโภค 

จำนวนแห่ง 588 534 53 1 ชป . /กปภ . /ทน./
อปท./สปก./ทบ./
ยผ./สถ./ทช.  

พื้นท่ีชลประทานเดิมได้รับการปรับปรุง (ไร่) 762,196 406,696 355,500 - 

งบประมาณรวม (ล้านบาท) 16,144.828 2,644.728 13,200.100 300.000 

2. การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย 

2.1 ระบบป้องกันชุมชนเมือง/เข่ือนป้องกันตลิ่ง 

จำนวนเมืองท่ีได้รับป้องกัน 97 56 39 2 

ชป./ยผ./อปท.  
พื้นท่ีได้รับการป้องกันอุทกภัย (ไร่) 66,526 6,925 56,963 2,638 

ระยะทางเข่ือนป้องกันตลิ่ง (กม.) 10.310 9.260 1.050 - 

งบประมาณรวม (ล้านบาท 17,367.470 11,454.680 5,382.790 530.000 

2.2 การปรับปรุงลำน้ำธรรมชาติ 

จำนวนลำน้ำสาขา (แห่ง) 5 1 4.00 - 

ชป./จท.  
จำนวนสิ่งกีดขวางทางน้ำ (แห่ง) 1 1 - - 

ระยะทาง (กม.) 2.70 2.70 - - 

งบประมาณรวม (ล้านบาท) 85.374 85.374 - - 

2.3 อาคารบังคับน้ำ/แก้มลิง/คลองผันน้ำ 

จำนวน (แห่ง) 82 35 41 6 

ชป./ทน./รฟท.  พื้นท่ีลดผลกระทบ (ไร่) 161,474 75,330 86,144 - 

งบประมาณรวม (ล้านบาท) 18,059.157 2,177.607 15,137.750 743.800 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 5 แผนการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกงอย่างยั่งยืน 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 5-63 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

ตารางที่ 5.2-8 (ตอ่) แผนหลกัและแผนปฏิบตักิารการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงตามมิตขิองกลยุทธโ์ดยใชก้ารวิเคราะห์ TOWS Matrix 

กลยุทธ/์แผนงาน แผนงานย่อย ตัวชี้วัด 
เป้าหมายรวม 

หน่วยงาน 
20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) พ.ศ. 2561-2565 พ.ศ. 2566-2570 พ.ศ. 2571-2580 

กลยุทธ์คงตัว-เชิงแก้ไข (WO Strategy)        

2. การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย (ต่อ) 2.4 การกำจัดวัชพืช 
ปริมาณ (ตัน) 282,950 282,950 - - 

ชป.  
งบประมาณรวม (ล้านบาท) 112.529 112.529 - - 

กลยุทธ์คงตัว-เชิงรับ (ST Strategy)        

1. การจัดการคุณภาพน้ำและฟื้นฟูแหล่งน้ำ 

1.1 การเพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดและควบคุมการระบายน้ำเสียออกสู่สิ่งแวดล้อม 
จำนวนระบบบำบัดน้ำเสีย 48 8 39 1 อปท./อจน./กรอ./

กนอ./คพ.  งบประมาณรวม (ล้านบาท) 922.985 102.871 700.815 119.299 

1.2 การฟื้นฟูแม่น้ำ/ลำคลอง 
จำนวน (แห่ง) 110 41 69 - 

ทน./คพ./ชป.  
งบประมาณรวม (ล้านบาท) 4,731.626 400.291 4,331.335 - 

กลยุทธ์ป้องกัน (WT Strategy)        

1. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำและเพิ่มมูลค่า 

1.1 การพัฒนาแหล่งน้ำเพ่ือผลิตภัณฑ์ที่มีอัตลักษณ์พื้นถ่ิน 

จำนวน (แห่ง) 5 13 - - 
กวก./กสก./ชป./
พด. 

ปริมาณน้ำ (ล้าน ลบ.ม.) - - - - 

งบประมาณ 70.300 70.300 - - 

1.2 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำและเพิ่มมูลค่า 

พื้นท่ีส่งเสริมการปลูกพืชมูลค่าสูง (ไร่) 446,980 446,980 - - 
ชป . /กสก . /ทบ . /
พด./ฝล./อส./อปท.  

จำนวน (แห่ง)  25 25 - - 

งบประมาณ  221.600 221.600 - - 

1.3 การจัดโซนนิ่งพื้นท่ีเกษตรตามชนิดพืชท่ีปลูกตามศักยภาพของดินและน้ำ 

จำนวน (แห่ง) 5 10 - - 
กวก./กสก./ชป./
พด. 

พื้นท่ีส่งเสริมการปลูกพืชมูลค่าสูง (ไร่) 125,000 125,000 - - 

งบประมาณ 75.000 75.000 - - 

2. การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่นด้านการท่องเที่ยว 
เชิงนิเวศ 

2.1 การเพิ่มประสิทธิภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศและเพิ่มมูลค่า 

จำนวนนักท่องเท่ียว (คน) - - - - 

ชป./ททท./อปท.  จำนวน (แห่ง)  4 4 - - 

งบประมาณ  27.000 27.000 - - 

3. การบริหารจัดการเชิงรุกในพื้นท่ีเกษตรน้ำฝนตามปริมาณน้ำฝน 
   และศักยภาพของดิน 

4.1 การจัดการพื้นที่ความเหมาะสมของสมรรถนะดินและแผนที่เกษตรเพื่อการบริหาร  
     จัดการเชิงรุก (Agri-Map) 

จำนวน (แห่ง)  4 4 - - 
กสก./พด.  

งบประมาณ  35.000 35.000 - - 

4. การประชาสัมพันธ์และส่งเสริมพร้อมกับเชื่อมโยงการท่องเท่ียว 
เชิงนิเวศในพื้นท่ีลุ่มน้ำ 

5.1 การประชาสัมพันธ์และส่งเสริมพร้อมกับเชื่อมโยงแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศในพื้นท่ีลุ่มน้ำ 

จำนวนนักท่องเท่ียว (คน)   - - - 

ททท./อปท.  จำนวน (แห่ง)  6 6 - - 

งบประมาณ  25.900 25.900 - - 

5. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับ 
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

6.1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการขยายตัวด้านการ 
     ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

จำนวนนักท่องเท่ียว (คน)   - - - 

ชป./ททท./อปท.  จำนวน (แห่ง)  4 4 - - 

งบประมาณ  5.500 5.500 - - 
หมายเหตุ: ชป. = กรมชลประทาน; อปท. = องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น; ทบ. = กรมทรัพยากรน้ำบาดาล; ทน. = กรมทรัพยากรน้ำ; ยผ. = กรมโยธาธิการและผังเมือง; ปภ. = กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย; กปภ. = การประปาส่วนภูมิภาค; อส. = กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช; ปม. = กรมป่าไม้; กวก. = กรมวชิาการเกษตร;  
 กสก. = กรมส่งเสริมการเกษตร; พด. = กรมพัฒนาที่ดิน; สปก. = สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม; ฝล. = กรมฝนหลวงและการบินเกษตร; อจน. = องค์การจัดการน้ำเสีย; ททท. = การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย; ทช. = กรมทางหลวงชนบท; คพ. = กรมควบคุมมลพิษ; กนอ. = การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย;  
 กรอ. = กรมโรงงานอุตสาหกรรม 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 5 แผนการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกงอย่างยั่งยืน 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 5-64 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

รูปที่ 5.2-9 สรุปแผนงาน/โครงการตามแผนหลักและแผนปฏบิัติการของพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบรุี-บางปะกง (ภาพรวม) 

 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 5 แผนการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกงอย่างยั่งยืน 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 5-65 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 5 แผนการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกงอย่างยั่งยืน 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 5-66 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

ตารางที่ 5.2-9 แผนหลกัและแผนปฏิบตัิการการบรหิารจดัการทรัพยากรน้ำพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงตามมิติของแผนแม่บทการบริหารจดัการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 

กลยุทธ ์ แผนงานย่อย ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย (ปี) 

หน่วยงาน 
20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) พ.ศ. 2561-2565 พ.ศ. 2566-2570 พ.ศ. 2571-2580 

ด้านที่ 1 การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค        

1.1 การพัฒนา ขยายเขตและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน 

1.1.1 การพัฒนา ขยายเขตและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน  
หมู่บ้านที่ก่อสร้างระบบประปา 204 202 2 - ช ป . / ก ป ภ . /

ทน./อปท. งบประมาณรวม (ล้านบาท)  648.725 628.225 20.500 - 

1.1.2 การซ่อมแซม/ปรับปรุงระบบส่งน้ำเดิมและระบบสาธารณูปโภค  
จำนวน (แห่ง)  62 62 - - ท บ . / ก ป ภ . /

อปท./สถ. งบประมาณรวม (ล้านบาท)  202.040 202.040 - - 

1.2. การพัฒนาประปาเมือง/พ้ืนที่เศรษฐกิจ 

1.2.1 การขยายเขต/เพ่ิมเขตจ่ายน้ำ 
จำนวน (แห่ง)/สาขา 109 107 2 - ช ป . / ก ป ภ . /

อปท./สถ./ทบ. งบประมาณรวม (ล้านบาท) 750.432 480.432 270.000 - 

1.2.2 การจัดหาแหล่งน้ำสำรอง/จัดหาน้ำต้นทุน 

จำนวน (แห่ง) 209 206 3 - ช ป . / ก ป ภ . /
ทน./ทบ./ยผ./
อปท./พด. 

ปริมาณน้ำ (ล้าน ลบ.ม.) 51.65 51.65  - 

งบประมาณรวม (ล้านบาท) 6,404.234 6,281.334 122.900 - 

1.2.3 ระบบประปาเมืองหลัก/พ้ืนที่เศรษฐกิจ/แหล่งท่องเที่ยว 
จำนวน (แห่ง) 27 26 1 - กปภ. /อปท . /

กนอ. งบประมาณรวม (ล้านบาท) 4,552.105 4,532.105 20.000 - 

1.3 การพัฒนาน้ำดื่มสะอาดให้ได้มาตรฐานและราคาที่เหมาะสม 1.3.1 การพัฒนาน้ำดื่มสะอาดที่ได้มาตรฐานและราคาที่เหมาะสม 
จำนวน (แห่ง) 44 44 - - อปท . /กปภ. /

ทบ./ทน. งบประมาณรวม (ล้านบาท) 116.869 116.869 - - 

ด้านที่ 2 การสร้างความม่ันคงของน้ำภาคการผลิต        

2.1 การเพ่ิมประสิทธิภาพโครงการแหล่งน้ำ และระบบส่งน้ำเดิม 

2.1.1 การซ่อมแซม/ปรับปรุง/ขุดลอกแหล่งน้ำ 

จำนวน (แห่ง) 273 200 71 2 ชป./ปภ./พด./
อปท . /กปภ. /
ยผ./ทน. 

พ้ืนที่ได้รับการปรับปรุงเดิม (ไร่) 773,171 378,671 92,000 302,500 

งบประมาณรวม (ล้านบาท) 8,555.040 3,028.720 5,026.320 500.000 

2.1.2 การซ่อมแซม/ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำ/ฝายและระบบสาธารณูปโภค 

จำนวน (แห่ง) 451 421 29 1 
ชป./ทน./สถ./
กปภ./อปท./ 

พ้ืนที่ได้รับการปรับปรุงเดิม (ไร่) 307,700 44,200 263,500 - 

งบประมาณรวม (ล้านบาท) 10,225.178 2,177.225 7,747.953 300.000 

2.2 การจัดหาน้ำในพ้ืนที่เกษตรน้ำฝน 

2.2.1 การพัฒนาระบบกระจายน้ำในพ้ืนที่เกษตรน้ำฝน 
จำนวน (แห่ง) 33 23 9 1 ชป./ทบ./พด./

กสก./ฝล. งบประมาณรวม (ล้านบาท) 288.632 224.906 63.726 - 

2.2.2 การพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพ่ือการเกษตร 

จำนวน (แห่ง) 51 51 - - 

ชป./ทน./ทบ. 
ปริมาณน้ำ (ล้าน ลบ.ม.) 0.926 0.926 - - 

พ้ืนที่รับประโยชน์ (ไร่) 1,720 1,720 - - 

งบประมาณรวม (ล้านบาท) 42.494 42.494 - - 

2.3 การพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำ/ระบบส่งน้ำใหม่ 2.3.1 การพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำ/พัฒนาแหล่งน้ำผิวดิน/น้ำบาดาลเพ่ือการเกษตรและภาคอุตสาหกรรม 

จำนวน (แห่ง) 376 204 156 16 
ช ป . / ก ป ภ . /
ทน./ทบ./ปภ./
พด./อปท. 

ปริมาณน้ำ (ล้าน ลบ.ม.) 1,174.14 53.21 530.50 590.43 

พ้ืนที่มีระบบส่งน้ำ (ไร่) 595,305 35,660 136,200 423,445 

งบประมาณรวม (ล้านบาท) 90,750.122 28,192.103 34,020.469 28,537.550 

2.4 การจัดหาแหล่งน้ำสำรอง (การเปล่ียนน้ำทะเลเป็นน้ำจืด) 2.4.1 การเปล่ียนน้ำทะเลเป็นน้ำจืด 
จำนวน (แห่ง) 1 1 - - 

กนอ./กปภ. 
งบประมาณรวม (ล้านบาท) 100.000 100.000 - - 
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ด้านที่ 3 การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย        

3.1 การเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ำ 

3.1.1 การกำจัดวัชพืช 

จำนวน (แห่ง) 53 53 - - 
ชป./ยผ./อปท./
ทน. 

ปริมาณ (ตัน) 282,950 282,950 - - 

งบประมาณรวม (ล้านบาท) 112.529 112.529 - - 

3.1.2 การปรับปรุงลำน้ำธรรมชาติที่ตื้นเขินให้สามารถระบายน้ำได้มีประสิทธิภาพ 

จำนวน (แห่ง) 2 2 - - ชป./จท. 

ระยะทาง (กม.) 2.70 2.70 - -  

งบประมาณรวม (ล้านบาท) 85.374 85.374 - -  

3.2 การป้องกันพ้ืนที่น้ำท่วมชุมชนเมือง 3.2.1 ระบบป้องกันชุมชนเมือง/เขื่อนป้องกันตล่ิง 
จำนวนชุมชนเมือง (แห่ง) 96 55 39 2 

ชป./ยผ./อปท. 
งบประมาณรวม (ล้านบาท 7,554.467 1,641.680 5,382.787 530.000 

3.3 การจัดการพ้ืนที่น้ำท่วม/พ้ืนที่ชะลอน้ำ 3.3.1 การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพอาคารบังคับน้ำ/สถานีสูบน้ำ/แก้มลิง/คลองผันน้ำเพ่ือบรรเทาอุทกภัยในพ้ืนที่เฉพาะจุด 
จำนวน (แห่ง) 78 34 41 3 ชป./ทน./ยผ./

อปท . /รฟท . /
ยผ. 

งบประมาณรวม (ล้านบาท) 17,499.157 1,917.607 15,137.750 443.800 

3.4 การบรรเทาอุทกภัยในเชิงพ้ืนที่อย่างเป็นระบบในระดับลุ่มน้ำ/พ้ืนที่วิกฤติ 3.4.1 การบรรเทาอุทกภัยในเชิงพ้ืนที่อย่างเป็นระบบในระดับลุ่มน้ำ/พ้ืนที่วิกฤติ 

พ้ืนที่ได้รับการแก้ไขปัญหา  3 พ้ืนที่ Area-based แม่น้ำปราจีนบุรี - - 
ชป./ทน. 

งบประมาณรวม (ล้านบาท)  9,813.000 9,813.000 - - 

พ้ืนที่ได้รับการแก้ไขปัญหา  ริมสองฝ่ังแม่น้ำปราจีนบุรีและลำน้ำสาขา จังหวัดปราจีนบุรี ชป. 

งบประมาณรวม (ล้านบาท)  260.000 260.000 - -  

ด้านที่ 4 การจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ        

4.1 การเพ่ิมประสิทธิภาพในการบำบัดและควบคุมการระบายน้ำเสียออกสู่ส่ิงแวดล้อม 4.1.1 การพัฒนาระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสียแห่งใหม่ 
จำนวน (แห่ง) 29 8 20 1 อ จ น . /อปท . /

ก รอ . / ก นอ . /
คพ. 

งบประมาณรวม (ล้านบาท) 789.880 76.370 594.210 119.299 

4.2 การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพน้ำเพ่ือการอุปโภค-บริโภคให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานฯ 4.2.1 การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพน้ำเพ่ือการอุปโภค-บริโภค 
จำนวน (แห่ง) 2 2 - - 

ชป./ทน. 
งบประมาณรวม (ล้านบาท) 11.000 11.000 - - 

4.3 การฟ้ืนฟูและอนุรักษ์แม่น้ำ/ลำคลอง 4.3.1 การฟ้ืนฟูแม่น้ำ/ลำคลอง 
จำนวน (แห่ง) 112 40 72 - ท น . / อ ป ท . /

ชป./คพ. งบประมาณรวม (ล้านบาท) 4,774.126 392.790 4,381.340 - 

4.4 การนำปริมาณน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดกลับมาใช้ประโยชน์ 4.4.1 การนำปริมาณน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดกลับมาใช้ประโยชน์ 
จำนวน (แห่ง) 20 20 - - 

กรอ./กนอ. 
งบประมาณรวม (ล้านบาท) 200.000 200.000 - - 

ด้านที่ 5 การบริหารจัดการ        

5.1 การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 6.1.1 การใช้เทคโนโลยีข้ันสูงมาช่วยสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
จำนวน (แห่ง) 7 6 1 - 

ชป./ทน./ทบ. 
งบประมาณรวม (ล้านบาท) 243.651 144.674 98.977 - 

5.2 การพัฒนาและปรับปรุงระบบความปลอดภัยเขื่อน 6.2.1 งานเพ่ิมประสิทธิภาพและตรวจสอบด้านความปลอดภัยเขื่อน 
จำนวน (แห่ง) 2 2 - - 

ชป. 
งบประมาณรวม (ล้านบาท) 5.800 5.800 - - 

5.3 การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ 6.3.1 งานเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ 
จำนวน (แห่ง) 8 7 1 - ชป. 

งบประมาณรวม (ล้านบาท) 9,770.730 56.732 9,714.000 -  

5.4 การจัดสรรที่ดินทำกินให้แก่กลุ่มราษฎรที่บุกรุกได้ถือครองที่ดินอย่างถูกต้อง 6.4.1 การจัดสรรที่ดินทำกินให้แก่กลุ่มราษฎรที่บุกรุกแผ้วถางได้ถือครองที่ดินอย่างถูกต้องตามกฎหมายในรูปหมู่บ้านป่าไม้ 
จำนวน (แห่ง) 4 4 - - 

ปม./สปก. 
งบประมาณรวม (ล้านบาท) 120.000 120.000 - - 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 5 แผนการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกงอย่างยั่งยืน 
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โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
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ด้านที่ 6 การพัฒนาเกษตรเชิงวิถี (เกษตรพื้นถิ่น)        

6.1 การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้ำและเพ่ิมมูลค่า 

7.1.1 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืชและการใช้น้ำในพ้ืนที่เกษตรน้ำฝนและพ้ืนที่ชลประทานเดิม 
จำนวน (แห่ง) 3 3 - - พด./ชป/ทบ./

กสก./กวก.  งบประมาณรวม (ล้านบาท) งบปกติของหน่วยงาน - - - 

7.1.2 การพัฒนาแหล่งน้ำเพ่ือการเกษตรพ้ืนถิ่น 
จำนวน (แห่ง) 13 13 - - พด./ชป/ทบ./

กสก.  งบประมาณรวม (ล้านบาท) 112.300 112.300 - - 

6.2 การส่งเสริมการปลูกพืชมูลค่าสูงและจัดโซนน่ิงพ้ืนที่เกษตร 

7.2.1 การส่งเสริมการปลูกพืชมูลค่าสูง 

จำนวน (แห่ง) 10 10 - - 
ก วก . / ก สก . /
ชป./พด.  

พ้ืนที่ปลูกพืชมูลค่าสูง (ไร่) 156,000 156,000 - - 

งบประมาณรวม (ล้านบาท) 164.500 164.500 - - 

7.2.2 การจัดโซนน่ิงพ้ืนที่เกษตรตามชนิดพืชที่ปลูกและตามศักยภาพของดินและน้ำ 

จำนวน (แห่ง) 10 10 - - 
ก วก . / ก สก . /
พด./ชป.  

พ้ืนที่ปลูกพืช (ไร่) 125,000 125,000 - - 

งบประมาณรวม (ล้านบาท) 75.000 75.000 - - 

6.3 การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ระบบเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ในพ้ืนที่ต้นน้ำ 7.3.1 การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ระบบเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ในพ้ืนที่ชุมชนต้นน้ำ 
จำนวน (แห่ง) 2 2 - - อ ป ท . / กสก . /

กวก. งบประมาณรวม (ล้านบาท) 0.700 0.700 - - 

6.4 การบริหารจัดการเชิงรุกในพ้ืนที่เกษตรน้ำฝนตามปริมาณน้ำฝนและศักยภาพของดิน 7.4.1 การจัดการพ้ืนที่ความเหมาะสมของสมรรถนะดินและแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) 
จำนวน (แห่ง) 4 4 - - 

กสก./กวก./พด. 
งบประมาณรวม (ล้านบาท) 35.000 35.00 - - 

ด้านที่ 7 การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ        

7.1 งานสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถ่ินด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 8.1.1 การเพ่ิมประสิทธิภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเพ่ิมมูลค่า 

จำนวน (แห่ง) - - - - 

ททท./อปท. จำนวนนักท่องเที่ยว (คน) - - - - 

งบประมาณรวม (ล้านบาท) 27.000 27.000 - - 

7.2 การประชาสัมพันธแ์ละส่งเสริมพร้อมกับเช่ือมโยงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพ้ืนที่ลุ่มน้ำ 8.2.1 การประชาสัมพันธ์และส่งเสริมพร้อมกับเช่ือมโยงแหล่งท่องเที่ยวการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพ้ืนที่ลุ่มน้ำ 

จำนวน (แห่ง) 6 6 - - 

ททท./อปท. จำนวนนักท่องเที่ยว (คน) - - - - 

งบประมาณรวม (ล้านบาท) 25.900 25.900 - - 

7.3 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและส่ิงอำนวยความสะดวกรองรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 8.3.1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและส่ิงอำนวยความสะดวกรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

จำนวน (แห่ง) 4 4 - - 
ททท . /อปท./
ทช. 

จำนวนนักท่องเที่ยว (คน) - - - -  

งบประมาณรวม (ล้านบาท) 5.500 5.500 - -  

หมายเหตุ: ชป. = กรมชลประทาน; อปท. = องคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน; ทบ. = กรมทรพัยากรน้ำบาดาล; ทน. = กรมทรพัยากรน้ำ; ยผ. = กรมโยธาธิการและผังเมือง; ปภ. = กรมปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภัย; กปภ. = การประปาส่วนภูมิภาค; อส. = กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช; ปม. = กรมป่าไม้; กวก. = กรมวิชาการเกษตร; กสก. = กรมสง่เสริมการเกษตร; 
 พด. = กรมพัฒนาทีด่ิน; สถ. = กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน; อจน. = องค์การจัดการน้ำเสีย; ททท. = การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย; ทช. = กรมทางหลวงชนบท; คพ. = กรมควบคุมมลพิษ; สปก. = สำนักงานการปฏริูปที่ดินเพือ่การเกษตรกรรม; กนอ. = การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย; กรอ. = กรมโรงงานอุตสาหกรรม; รฟท. = การรถไฟแห่งประเทศไทย;  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่  6 
การกำหนดมาตรการเพื่อความยั่งยืน  

มาตรการบรรเทาผลกระทบและติดตามตรวจสอบ 
 
 
 
 



 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 6-1 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

บทท่ี 6 
มาตรการเพ่ือความยั่งยืน และมาตรการติดตามตรวจสอบ 

6.1 คำนำ 
 
 การกำหนดมาตรการเพื่อความยั่งยืนจากการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี -บางปะกง เป็นวิธีการสนับสนุนให้
ทางเลือกการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงสามารถบรรลุเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์นำไปสู่
การพัฒนาที่ยั่งยืน เช่น เป้าหมายของการเพิ่มแหล่งกักเก็บน้ำต้นทุนและเพิ่มความจุอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง-ขนาดใหญ่ใน
พื้นที่ลุ่มน้ำตอนบนหรือพื้นที่ส่วนอ่ืนที่เหมาะสมเพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพและความม่ันคงในการใช้น้ำภายในพื้นที่ลุ่มน้ำ
ปราจีนบุรี-บางปะกงและพื้นที่ข้างเคียง เป็นการสร้างโอกาสให้ภาคประชาสังคมสามารถเข้าถึงทรัพยากรน้ำและมีน้ำใช้ใน
การประกอบกิจกรรมต่างๆ ได้เพิ่มมากขึ้นและส่งผลกระทบเชิงบวกต่อการเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมและรายได้ประชากรต่อ
ครัวเรือนในพื้นที่ลุ่มน้ำ หรือเป้าหมายของการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชิงวิถีเป็นการเสริมสร้างรายได้เพื่อความ
ยั่งยืนและบูรณาการการท่องเที่ยวกับภาคส่วนอ่ืนและใช้ประโยชน์พื้นที่ท่องเทีย่วให้เหมาะสมกับศักยภาพการพัฒนาแหลง่
ท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้ภาคชุมชนที่ดแูลและอนุรักษ์พื้นที่ท่องเที่ยวและทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ ส่วนการดำเนินงาน
ตามแผนการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงอย่างยั่งยืนแม้ว่าจะกำหนดมาตรการเพื่อความยั่งยืนไว้รองรับ แต่อาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครอบคลุมทั้ง 3 มิติ ได้แก่ มิติเศรษฐกิจ 
มิติสังคม และมิติสิ ่งแวดล้อม จึงจำเป็นต้องกำหนดมาตรการเพื ่อความยั ่งยืน และมาตรการติดตามตรวจสอบการ
ดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงอย่างเคร่งครัดเพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดผล
กระทบหรือเป็นการลดทอนผลกระทบเชิงลบให้เกิดน้อยที่สุดให้อยู่ในระดับที่ภาคประชาสังคมยอมรับได้ หรือหากเป็น
ผลกระทบเชิงบวกจะเป็นการส่งเสริมหรือเพิ่มพูนผลประโยชน์ให้เพิ่มมากขึ้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการพัฒนาพื้นที่ลุ่ม
น้ำปราจีนบุรี-บางปะกงให้เกิดความสมดุลและยั่งยืนต่อไป 
 
6.2 มาตรการเพ่ือความย่ังยืน 
 
 การกำหนดมาตรการเพื่อความยั่งยืนจากการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง มีเป้าหมายหลักในการ
บรรเทาปัญหาอุทกภัย ภัยแล้ง คุณภาพน้ำ (น้ำเสีย/น้ำเค็ม) การยกระดับคุณภาพชีวิตของภาคประชาสังคมในพื้นที่ลุ่มน้ำ
ปราจีนบุรี-บางปะกงให้ดีขึ้นและมีรายได้เพิ่มสูงกว่าค่าเฉลี่ยในระดับประเทศ พร้อมทั้งการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของพื้นที่
ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงครอบคลุมมิติการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งด้านมิติเศรษฐกิจ มิติสังคมและมิติสิ่งแวดล้อมดังรูปที่ 
6.2-1 ให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่

ยั่งยืน (Sustainable Development Goals, SDGs) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-
2564) และภายใต้วิสัยทัศน์ของการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง “ทรัพยากรน้ำม่ันคง ทุกภาคส่วนเข้าถึงการ

ใช้อย่างสมดุล เสริมสร้างรายได้และรักษาระบบนิเวศอย่างยั่งยืน” โดยมีกรอบระยะเวลาสำหรับการดำเนินการอย่าง

ต่อเน่ืองตลอดเวลาของแผนการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงดังแสดงในตารางที่ 6.2-1 
  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 6 มาตรการเพ่ือความยั่งยืน และมาตรการติดตามตรวจสอบ 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 6-2 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

 
รูปที่ 6.2-1 เป้าหมายในการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบรุี-บางปะกงสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน 

(Sustainable Development Goals, SDGs) และยุทธศาสตรอ์ื่นๆ ภายใต้วิสัยทัศน์ของการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำ

ปราจีนบรุ-ีบางปะกง “ทรัพยากรน้ำม่ันคง ทกุภาคสว่นเข้าถึงการใชอ้ย่างสมดุล เสริมสร้างรายได้และรกัษาระบบ

นิเวศอย่างย่ังยืน” 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 6 มาตรการเพ่ือความยั่งยืน และติดตามตรวจสอบ 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 6-3 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

ตารางที่ 6.2-1 มาตรการเพ่ือความย่ังยืนจากการพัฒนาพ้ืนทีลุ่่มน้ำปราจีนบรุี-บางปะกงอย่างย่ังยืน 

เป้าหมายการพฒันา มาตรการเพื่อความยัง่ยืน หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
มิติเศรษฐกิจ   
1. การเสริมสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงในการใช้น้ำภายในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง

และพื้นที่ข้างเคียง 
1. พื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงมีความต้องการใช้น้ำทุกๆ ด้าน 3,180.98 ล้าน ลบ.ม./ปี (ไม่นับรวม EEC) 

และมีปริมาณน้ำต้นทุน 9,158.06 ล้าน ลบ.ม./ปี แต่ปัจจุบันมีความจุกักเก็บทั้งสิ้น 1,349.62 ล้าน ลบ.ม. 
หรือคิดเป็นร้อยละ 14.74 ของปริมาณน้ำท่ารายปีเฉลี่ย จึงต้องมีมาตรการส่งเสริมการสร้างแหล่งกักเก็บน้ำ
และระบบส่งน้ำให้เต็มศักยภาพของปริมาณน้ำต้นทุนที่มีอยู่ 

2. บริเวณที่ห่างจากแหล่งน้ำหลักจำเป็นต้องมีการพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำขนาดเล็กในพื้นที่เพาะปลูกบางส่วน
ของเกษตรกรหรือเรียกว่า “การขุดดินแลกน้ำ” ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของดินและสามารถแก้ไขการ
ขาดแคลนแหล่งกักเก็ยน้ำในระยะเร่งด่วนได้ 

1. กรมชลประทาน 
2. กรมทรัพยากรน้ำ 
3. กรมพัฒนาที่ดิน 
4. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 
5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2. การเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมและรายได้ประชากรต่อครัวเรือนในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง
ได้ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 

หากวิเคราะห์ตามหลักเศรษฐศาสตร์ ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ระบบเศรษฐกิจขยายตัวหรือทำให้ผลิตภัณฑ์มวลรวม
เพิ่มขึ้น ประกอบด้วย 3 ปัจจัยหลัก ได้แก 
1. แรงงาน จะเน้นพัฒนาคุณภาพแรงงานผ่านการลงทุนในการศึกษาและพัฒนาทักษะแรงงานให้ตรงตามความ

ต้องการของภาคธุรกิจ  
2. การลงทุน โดยภาครัฐเน้นการลงทุนที่มีคุณภาพโดยเฉพาะการลงทุนไปแล้วก่อให้เกิดประโยชน์กับภาคธุรกิจ 

เช่น การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานสามารถจูงใจให้ภาคเอกชนตัดสินใจเข้ามาลงทุนตามได้ 
3. ผลิตภาพการผลิตรวม (Total Factor Productivity: TFP) ต้องเพิ่มการลงทุนที่มีคุณภาพและเน้นลงทุนใน

ด้านพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ รวมถึงลงทุนยกระดับการศึกษาและคุณภาพแรงงานมาชว่ยเพิ่มความสามารถใน
การผลิตให้เพิ่มขึ้น 

โดยสรุปเพื่อให้มีการเพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมและรายได้ประชากรต่อครัวเรือนในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบรีุ-
บางปะกง จำเป็นต้องมีมาตรการเพื่อยกระดับปัจจัยทั้ง 3 ปัจจัยหลักโดยต้องอาศัยความร่วมมือของภาครัฐและ
ภาคเอกชนทั้งในด้านความต่อเน่ืองของนโยบายและการดำเนินนโยบายในเชิงปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการเติบโตของ
ระบบเศรษฐกิจในระยะต่อไป 

1. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
2. ภาครัฐบาล 
3. ภาคเอกชน 

มิติสังคม   
1. การจัดหาน้ำอุปโภค-บริโภคทุกหมู่บ้านในพื้นที่ลุ่มน้ำมีคุณภาพน้ำได้ตามเกณฑ์มาตรฐานและมี

การใช้น้ำอุปโภค-บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ 
การจัดหาน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคบริโภคที่เพียงพอทั้งปริมาณและคุณภาพในทุกหมู่บ้านตอ้งมีมาตรการดำเนินการ
แตกต่างกันตามลักษณะทางกายภาพของพื้นที่หรือสภาพของชุมชนที่เหมาะสมกับการจัดทำระบบน้ำสะอาดใน
รูปแบบใดและมีศักยภาพมากน้อยเพียงใด หากชุมชนใดไม่มีศักยภาพในการจัดทำระบบประปาหมู่บ้านอาจจะ
ใช้ระบบประปาหมู่บ้านใกล้เคียงหรือกรณีที่ไม่มีระบบประปาหมู่บ้านใกล้เคียงจะต้องพิจารณาดูว่าชุมชนน้ันๆ มี
บ่อน้ำบาดาลหรือไม่หากมีจะสามารถตรวจสอบปริมาณน้ำและคุณภาพน้ำได้ว่าเพียงพอจะจัดสร้างระบบประปา
หมู่บ้านได้หรือไม่หากไม่มีเพียงพอต้องไปจัดหาแหล่งน้ำอ่ืน คือ แหล่งน้ำผิวดิน หากแหล่งน้ำผิวดินไม่มีจะต้องใช้
บ่อน้ำตื้น ถ้าบ่อน้ำตื้นไม่มีต้องใช้ถังเก็บน้ำฝนเพื่อให้มีความเพียงพอในการใช้งานในช่วงเวลาที่ขาดแคลนน้ำเพื่อ
การอุปโภคบริโภคต่อไป ทั้งน้ีต้องคำนึงถึง “ความคุ้มค่า” (Value Based) ของการดำเนินการ เม่ือเปรียบเทียบ
หรือการคิดคำนวณตามหลักความคุ้มค่าแล้วการดำเนินการเพื่อจัดทำระบบน้ำสะอาดอาจไม่จำเป็นต้องใช้ใน
รูปแบบเดียวกัน หากแต่ทุกหมู่บ้านจะต้องมีน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคอย่างเพียงพอเท่ากัน 

1. กรมชลประทาน 
2. กรมทรัพยากรน้ำ 
3. กรมพัฒนาที่ดิน 
4. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 
5. การประปาส่วนภูมิภาค 
6. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 6 มาตรการเพ่ือความยั่งยืน และติดตามตรวจสอบ 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 6-4 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

ตารางที่ 6.2-1 (ตอ่) มาตรการเพ่ือความย่ังยืนจากการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงอย่างย่ังยืน 

เป้าหมายการพฒันา มาตรการเพื่อความยัง่ยืน หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
2. การเพิ่มพูนรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของภาคเกษตรกรในพื้นที ่นอกเขตชลประทาน 

(พื้นที่เกษตรน้ำฝน) และลดความเสียหายในพื้นที่วิกฤติได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
มาตรการการจัดหาที่ดินทำกินให้ของภาคเกษตรกรผู้มีรายได้ต้องดำเนินการในระยะเร่งด่วนจะลดการบุกรุก
พื้นทีป่่าสงวน-อนุรักษ์ (พื้นที่ต้นน้ำ) และลักลอบการล่าสัตว์ป่าในระยะยาวได้ ทั้งน้ีการจัดหาที่ดินต้องมีโครงการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น การปรับพื้นที่ การขยายเขตไฟฟ้า การก่อสร้างถนนสายหลักและสายรองเข้า
ชุมชนและแปลงเกษตร การขุดสระน้ำขนาดเล็กในไร่นา การก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง/ระบบประปาผิวดิน
และระบบกระจายน้ำ ฯลฯ ควบคู่กับการส่งเสริมให้ทำการเกษตรผสมผสานปลูกพืชผักตามแนวทางเกษตร
แปลงใหญ่หรือแนวพระราชดำริ ส่งเสริมการเลี้ยงปลาหรือกบในสระเก็บน้ำ ส่งเสริมการเลี้ยงไก่/เป็ด/โค/
กระบือ/แพะ ฯลฯ นอกจากน้ียังส่งเสริมให้ทอผ้า ทำเคร่ืองจักสานและแปรรูปอาหารเพื่อเป็นทางเลือกให้ภาค
เกษตรกรในการเพิ่มรายได้และลดรายจ่าย โดยคำนึงถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึง
วิถีชีวิตของภาคเกษตรกรส่งผลกระทบเชิงบวกให้ภาคเกษตรกรหลุดพ้นจากความยากจน มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ยิ่งขึ้น และภาคเกษตรกรเกิดความม่ันคงและภาคการเกษตรเกิดความยั่งยืน 

1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
2. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
3. คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ 
4. คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
5. กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
6. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

3. การบรรเทาปัญหาอุทกภัย ภัยแล้ง และคุณภาพน้ำ (น้ำเสีย/น้ำเค็ม) ในพื้นที่ส่วนต่างๆ ของพื้นที่
ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงและพื้นที่ข้างเคียง พร้อมทั้งปัญหาการกัดเซาะและพังทลายของตลิ่ง
ตามริมสองฝั่งแม่น้ำปราจีนบุรี-บางปะกง และลำน้ำสาขา 

1. จัดลำดับความสำคัญของการใช้น้ำในกิจกรรมประเภทต่างๆ โดยพิจารณาตามความเหมาะสมกับพื้นที่ที่
ประสบปัญหาภัยพิบัติ 

2. เพิ่มโครงการพัฒนาแหล่งน้ำตามศักยภาพเพื่อให้สามารถเก็บกักน้ำได้อย่างเพียงพอและ มีใช้น้ำอย่างมี
ประสิทธิภาพ คำนึงถึงความยั่งยืน ความคุ้มค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยกำหนดพื้นที่ให้เหมาะสมกับ
ลักษณะทางภูมิศาสตร์ 

3. จัดทำมาตรการป้องกันภัยพิบัต ิแนวทางปฏิบัติหรือมาตรการดำเนินงานแต่ละรูปแบบของภัยพิบัตติ่างๆ เช่น 
อุทกภัย ภัยแล้ง และคุณภาพน้ำ ฯลฯ ให้สามารถบูรณาการวิธีการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาทั้งระบบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งระยะก่อนเกิดภัย ระยะเกิดภัยและหลังเกิดภัย ส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนา
ศักยภาพการบริหารจัดการภัยพิบัติในพื้นที่ พัฒนาระบบสงเคราะห์ผู้ประสบภัยตามเกณฑ์มาตรฐาน จัดทำ
แผนระดมกำลังทรัพยากรต่างๆ ในลักษณะการบูรณาการระหว่างหน่วยงานทุกภาคส่วน จัดให้มีระบบจัด 
เก็บข้อมูลการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและฟื้นฟูพื้นที่ในหน่วยงานและชุมชน ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยเพื่อให้ผู้ประสบภัยได้รับการช่วยเหลืออย่างมีมาตรฐาน พัฒนาระบบชดเชยการประกันภัยใน
กรณีการเกิดภัยพิบัติต่างๆ ให้เป็นมาตรฐาน เป็นต้น 

4. ออกแบบแนวทางการป้องกันและบรรเทาการสาธารณภัยแต่ละประเภทด้วยวิธีการหลากหลาย มีความ
ยืดหยุ่นสามารถปรับใช้ได้กับภัยพิบัติที่มีพื้นที่และภัยพิบัติใกล้เคียงกันทั้งการแก้ไขปัญหาด้วยรูปแบบการ
สร้างสิ่งก่อสร้าง เช่น การปรับปรุงเขื่อน การสร้างอ่างเก็บน้ำ การติดตั้งระบบป้องกันภัย /เตือนภัย (เช่น 
ระบบโทรมาตร) การหาพื้นที่รองรับน้ำจนถึงการป้องกันตนเองระดับชุมชน เช่น การขุดสระเก็บกักน้ำ ฯลฯ
และรูปแบบการไม่ใช่สิ่งก่อสร้าง เช่น วิธีการชะลอการไหลของน้ำ การบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำ การแบ่ง
ความรับผิดชอบของหน่วยงาน การประกาศแจ้งเตือน การปรับทัศนคติและการส่งเสริมความรู้การปรับตัว
ต่อภัยพิบัติรวมถึงแนวทางการป้องกันฟื้นฟู เป็นต้น 

1. กรมชลประทาน 
2. กรมทรัพยากรน้ำ 
3. กรมพัฒนาที่ดิน 
4. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 
5. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
6. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 6 มาตรการเพ่ือความยั่งยืน และติดตามตรวจสอบ 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 6-5 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

ตารางที่ 6.2-1 (ตอ่) มาตรการเพ่ือความย่ังยืนจากการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงอย่างย่ังยืน 

เป้าหมายการพฒันา มาตรการเพื่อความยัง่ยืน หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
มิติสิ่งแวดล้อม   
4. การอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารและพื้นที่ป่าเศรษฐกิจให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของ

พื้นที่ลุ่มน้ำและการฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ 
1. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ เน้นการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติทั้งป่าต้นน้ำ

และดิน มุ่งเน้นการคุ้มครองพื้นที่ต้นน้ำกำหนดควบคุมอุตสาหกรรมและโรงงานบางประเภทที่สุ่มเสี่ยงปล่อย
มลพิษ โดยเฉพาะน้ำเสียที่ปนเปื้อนสารเคมีหรือโลหะหนักลงสู่แหล่งน้ำ และควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน
รอบอ่างเก็บน้ำ เช่น อ่างเก็บนฤบดินทรจินดา อ่างเก็บน้ำคลองระบม อ่างเก็บน้ำพระปรง อ่างเก็บคลองสียดั 
อ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร เขื่อนขุนด่านปราการชล ฯลฯ เนื่องจากเป็นแหล่งน้ำดิบและแหล่งน้ำ
อุปโภคบริโภคให้กับคนในลุ่มน้ำ 

2. ผลักดันร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการ
คุ ้มครองสิ่งแวดล้อมในท้องที่ตำบลบางปะกง ตำบลท่าข้าม ตำบลสองคลอง อำเภอบางปะกง จังหวัด
ฉะเชิงเทราและท้องที่ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เพื่อคุ้มครองปากแม่น้ำบางปะกงที่มีความ
อุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศและเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์และพืชหลากหลายชนิดรวมทั้งโลมาอิรวดี 
(โลมาหัวบาตร) โลมาเผือก (โลมาหลังโหนก) และโลมาหัวบาตรหลังเรียบ (สถานภาพปัจจุบันรอให้
คณะกรรมการกฎษฎีกาตรวจร่างประกาศ)  

1. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
2. กรมควบคุมมลพิษ 
3. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
4. สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 
5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5. การพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุนภายในพื้นที่ลุ่มน้ำให้คำนึงถึงความสมดุลด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและเป็นการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำอย่างยั่งยืน 

1. ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชนอย่างน่าอยู่ มีเป้าหมายเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับเมืองไม่น้อยกว่า 10 
ตร.ม./คน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกับทั่วโลก 

2. เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนหรือชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและสร้างกลไกการตรวจสอบการปล่อยมลพิษและ
ของเสียจากภาคการผลิต โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมตั้งแต่การให้ข้อมูล และการรับฟังความเห็นจนถึงมี
ข้อเสนอแนะที่จะทำให้เกิดการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ขณะเดียวกันจะส่งเสริมให้มีการผลิตและการบรโิภคที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วย 

3. พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจะทำให้ชุมชนอยู่ร่วมกับการพัฒนาอุตสาหกรรมได้ 
4. ติดตามตรวจสอบภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ว่ามีการปฏิบัติตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

(EIA) และรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) หรือไม่ จะกลายเป็นฐานข้อมูลใหม่
ที่นำไปใช้ปรับปรุงนโยบายและมาตรการในอนาคตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

1. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
2. กรมควบคุมมลพิษ 
3. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
4. สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 
5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 6 มาตรการเพ่ือความยั่งยืน และมาตรการติดตามตรวจสอบ 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 6-6 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

6.3 มาตรการติดตามตรวจสอบ 
 
6.3.1 มาตรการติดตามตรวจสอบตามมิติเศรษฐกิจ 
 
 1) ปริมาณน้ำต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงไป 

มาตรการตดิตามตรวจสอบ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
- ติดตามตรวจสอบการเพิ ่มขึ ้นของปริมาณน้ำเก็บกักภายในพื ้นที ่ลุ ่มน้ำตาม

เป้าหมายที่วางไว้ 
- ติดตามตรวจสอบการดำเนินการมาตรการควบคุมในระหว่างการก่อสร้าง 

มาตรการการใช้ที่ดินในเขตพื้นที่สงวน-อนุรักษ์ รวมถึงมาตรการชดเชยต่างๆ ตาม
ลักษณะของกิจกรรมก่อสร้างที่ดำเนินการ 

- กรมชลประทาน 
- กรมทรัพยากรน้ำ 
- กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 
- กรมพัฒนาที่ดิน 
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- การประปาส่วนภูมิภาค 

 2) พื้นที่รับประโยชน์ 

มาตรการตดิตามตรวจสอบ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
- ติดตามตรวจสอบการจัดสรรน้ำและการบริหารน้ำในส่วนต่างๆ อย่างเหมาะสม

และสอดคล้องกับความต้องการใช้น้ำทั ้งภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรม 
ป้องกันไม่ให้เกิดการแย่งน้ำระหว่างภาคประชาชน 

- ติดตามตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการควบคุมในระหว่างการก่อสร้าง 
มาตรการการใช้ที ่ด ินในเขตพื ้นที ่อนุรักษ์รวมถึงมาตรการชดเชยต่างๆ ตาม
ลักษณะของกิจกรรมก่อสร้างที่ดำเนินการ 

- กรมชลประทาน 
- กรมทรัพยากรน้ำ 
- กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 
- กรมพัฒนาที่ดิน 
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- การประปาส่วนภูมิภาค 

 3) ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดในปัจจุบันและอนาคตของพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 

มาตรการตดิตามตรวจสอบ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1. ก่อนเกิดผลกระทบ/เตรียมรับสถานการณ์/ประเมินสถานการณ์  
- การจัดทำฐานข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ข้อมูลการเกษตร พื้นที่ทำ

การเกษตร ผลผลิตและจำนวนประชากรสัตว์เลี้ยง 
- ประเมินสถานการณ์น้ำล่วงหน้าและประกาศแจ้งเตือน 
- ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้กลุ่มเกษตรกรทราบเก่ียวกับ

สถานการณ์ในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งและอุทกภัยถึงผลกระทบที่จะได้รับและ
แนะนำกลุ่มเกษตรกรทำการเกษตรให้เหมาะสมกับฤดูกาล/ปริมาณน้ำ 

- กรมส่งเสริมการเกษตร 
- กรมชลประทาน 
- กรมพัฒนาที่ดิน 
- กรมปศุสัตว์ 
- กรมประมง 

 
  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 6 มาตรการเพ่ือความยั่งยืน และมาตรการติดตามตรวจสอบ 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 6-7 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

มาตรการตดิตามตรวจสอบ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
2. ช่วงที่เกิดผลกระทบ  
- รายงานสถานการณ์เม่ือเกิดภัยพิบัติและเข้าช่วยเหลือ 
- สำรวจและประเมินความเสียหายในพื้นที่ประสบภัยที่จะบรรเทาความ

เสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือ 

- กรมส่งเสริมการเกษตร 
- กรมปศุสัตว์ 
- กรมประมง 
- กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

3. หลังเกิดผลกระทบ  
- สนับสนุนต้นทุนการผลิตให้ภาคการเกษตรเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

จากภาระต้นทุนที่สูงขึ้นและการสร้างแรงจูงใจในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตของกลุ่มเกษตรกรและออกมาตรการช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกร
ผู้ประสบภัย 

- พัฒนามาตรฐานสินค้าเกษตรและมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหาร
เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร 

- ฝึกอบรมการเพิ่มผลิตภาพการผลิตให้กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบฯ 

- กระทรวงการคลัง 
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
- สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

 
6.3.2 มาตรการติดตามตรวจสอบตามมิติสังคม 
 

 1) สัดส่วนประชากรที่เข้าถึงน้ำ 

มาตรการตดิตามตรวจสอบ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ติดตามตรวจสอบการจัดสรรน้ำและการบริหารน้ำให้กับชุมชนต่างๆ  - การประปาส่วนภูมิภาค 

- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 2) จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่ได้รับผลประโยชน์ 

มาตรการตดิตามตรวจสอบ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ติดตามตรวจสอบการจัดสรรน้ำและการบริหารน้ำให้กับชุมชนต่างๆ  - การประปาส่วนภูมิภาค 

- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 3) พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบด้านอุทกภัย 

มาตรการตดิตามตรวจสอบ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ติดตั้งระบบตรวจวัดน้ำฝน ปริมาณน้ำท่าและระบบเตือนภัยในพื้นที่เสี่ยง - กรมชลประทาน 

- กรมทรัพยากรน้ำ 
- กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 6 มาตรการเพ่ือความยั่งยืน และมาตรการติดตามตรวจสอบ 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 6-8 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

 4) พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบด้านภัยแล้ง 

มาตรการตดิตามตรวจสอบ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
- ติดตั้งระบบตรวจวัดน้ำฝน ปริมาณน้ำท่าและระบบเตือนภัยในพื้นที่เสี่ยง 
- ติดตามผลการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เพื่อประเมินประสิทธิภาพการจัด 

การตามแผนงาน 

- กรมชลประทาน 
- กรมทรัพยากรน้ำ 
- กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 5) จำนวนประชากรที่ต้องอพยพหากมีการพัฒนา 

มาตรการตดิตามตรวจสอบ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
การตรวจสอบแผนการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการพฒันาโครงการและ
สำรวจด้านเศรษฐกิจและสังคมของผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการ 

หน่วยงานเจ้าของโครงการ 

 6) จำนวนผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติด้านน้ำ 

มาตรการตดิตามตรวจสอบ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ติดตามตรวจสอบแผนการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ - กรมชลประทาน 

- กรมทรัพยากรน้ำ 
- กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 7) การมีส่วนร่วมของประชาชน 

มาตรการตดิตามตรวจสอบ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
การตรวจสอบแผนการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการพฒันาโครงการและ
สำรวจด้านเศรษฐกิจและสังคมของผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการ 

หน่วยงานเจ้าของโครงการ 

 8) มรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติที่ได้รับผลกระทบ 

มาตรการตดิตามตรวจสอบ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ติดตามตรวจสอบการดำเนินการมาตรการควบคุมในระหว่างการก่อสร้าง 
มาตรการการใช้ที่ดินในเขตพื้นที่อนุรักษ์ รวมถึงมาตรการชดเชยต่างๆ 
ตามลักษณะของกิจกรรมก่อสร้างที่ดำเนินการ 

- กรมชลประทาน 
- กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
- กรมป่าไม้ 

 
6.3.3 มาตรการติดตามตรวจสอบตามมิติสิ่งแวดล้อม 
 

 1) ปริมาณน้ำที่นำกลับมาใช้ใหม่ 

มาตรการตดิตามตรวจสอบ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ติดตามตรวจสอบการดำเนินการมาตรการควบคุมแหล่งที ่ก่อให้เกิด
ผลกระทบด้านคุณภาพน้ำ 

- กรมควบคุมมลพิษ 
- กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 6 มาตรการเพ่ือความยั่งยืน และมาตรการติดตามตรวจสอบ 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 6-9 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

 2) พื้นที่ป่าไม้ที่เปลี่ยนแปลง 

มาตรการตดิตามตรวจสอบ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
- ติดตามตรวจสอบพื้นที่ป่าไม้ที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลังจากการ

ดำเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาลุ ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 
โดยการใช้ภาพถ่ายดาวเทียมและแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ด ินเพื่อ
ติดตามตรวจสอบการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของพื้นที่ป่าไม้ 

- ติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงานและจำนวนพื้นที่ป่าธรรมชาติที่
ได้รับการฟื้นฟูโดยปลูกป่าทดแทนตามแผนงานของกรมป่าไม้และ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช 

- กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
- กรมป่าไม้ 

 3) พื้นที่ป่าเสื่อมสภาพที่ได้รับการฟื้นฟู 

มาตรการตดิตามตรวจสอบ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงานและจำนวนพื้นที่ป่าเสื่อมสภาพที่
ได้รับการฟื้นฟูโดยการปลูกป่าทดแทนตามแผนงานของกรมป่าไม้และ
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช 

- กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
- กรมป่าไม้ 

 4) ดัชนีบัญชีสีแดง 

มาตรการตดิตามตรวจสอบ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1. ติดตามตรวจสอบจำนวนชนิด การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของ

ถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์และพืชตามดัชนีบัญชีสีแดงที่อาจได้รับผล 
กระทบ 

2. ติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงานในการศึกษาและขยายพันธุ์สัตว์
และพืชตามดัชนีบัญชีสีแดงภายหลังการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ฯ 

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

 5) สิ่งกีดขวางทางน้ำ 

มาตรการตดิตามตรวจสอบ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
- ติดตามตรวจสอบแผนการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการพฒันา

โครงการและสำรวจด้านเศรษฐกิจและสังคมของผู้ได้รับผลกระทบ 
- ติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพของการดำเนินงาน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ 

 6) ระยะทางที่ได้รับการขุดลอก 

มาตรการตดิตามตรวจสอบ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
- ติดตามตรวจสอบผู้ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ ผู้มีสว่น

ได้ส่วนเสีย/ผู้ได้รับผลกระทบจากการขุดลอกคลอง และการจัดหา
แหล่งทิ้งดิน 

- ติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพของการดำเนินงานและพื้นที่ที่ได้รับ
การพัฒนา 

หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 6 มาตรการเพ่ือความยั่งยืน และมาตรการติดตามตรวจสอบ 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 6-10 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

 7) พื้นที่ชุ่มน้ำที่ได้รับการอนุรักษ์ 

มาตรการตดิตามตรวจสอบ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงานภายในพื้นที่ชุ่มน้ำและพื้นที่ที่ได้รับ
การอนุรักษ์และจำนวนพื้นที่ป่าธรรมชาติที่ได้รับการฟื้นฟูโดยการปลูกป่า
ทดแทนตามแผนงานของกรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและ
พันธุ์พืช  

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

 8) คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน 

มาตรการตดิตามตรวจสอบ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
- ติดตามตรวจสอบพื้นที่ที ่เคยก่อให้เกิดมลภาวะทางน้ำและส่งผล

กระทบต่อคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน 
- ติดตามการให้ความร่วมมือของภาคประชาสังคมทั้งภาคการเกษตร 

ภาคอุตสาหกรรม และด้านการท่องเที่ยว 

- องค์การจัดการน้ำเสีย 
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- กรมควบคุมมลพิษ 
- กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่  7 
การมีส่วนร่วมของประชาชนและการประชาสัมพันธ์ 

 
 
 
 



โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 7-1 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

บทท่ี 7 
การมีส่วนร่วมของประชาชนและการประชาสัมพันธ์ 

7.1 คำนำ 
 
 การดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนและประชาสัมพันธ์ในโครงการศึกษาเพื ่อการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ ได้แก่ 
 1) การเผยแพร่ข้อมูลหรือข่าวสารของการพัฒนาโครงการ โดยเฉพาะข้อดี/ข้อจำกัดในการพัฒนาโครงการ

ไปยังภาคประชาชนในชุมชนและองค์กรกลุ่มต่างๆ เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจท่ีถูกต้องและเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 

 2) เป็นเครื่องมือสนับสนุนหรือช่วยตัดสินใจในการพัฒนาโครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นต่อสภาพแวดล้อม ความขัดแย้งต่อการใช้ประโยชน์ของชุมชนหรือผลกระทบต่อราษฎรเน่ืองจาก
กลุ่มราษฎรท้องถิ่นและผู้แทนจากองค์กรกลุ่มต่างๆ จะมีส่วนร่วมในการพิจารณาไตร่ตรองให้ข้อมูลและ
แสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินการโครงการจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินการโครงการต่อไป 

 
 ขั้นตอนการดำเนินงานดา้นการมีส่วนร่วมของประชาชนและประชาสัมพันธ์ในโครงการฯ ดังรูปที่ 7.1-1 
 
7.2 การประชุมปฐมนิเทศโครงการ 
 
7.2.1 การจัดประชุมปฐมนิเทศและกลุ่มเป้าหมาย 
 
 การจัดประชุมปฐมนิเทศโครงการได้ดำเนินการในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมแคนทารี 304 จังหวัด
ปราจีนบุรี เวลา 8:30-16:30 น. (พื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี) และวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมซันธารา เวลเนสรีสอร์ท 
จังหวัดฉะเชิงเทรา เวลา 8:30-16:30 น (พื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกง) เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจให้แก่ชุมชนในการศึกษาและ
ดำเนินการโครงการ พร้อมทั้งชี้แจงความเป็นมาของโครงการ วัตถุประสงค์ และแนวทางการศึกษาโครงการ ตลอดจนรับ
ฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชมุได้แสดง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินโครงการ 
 
 กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประชุมปฐมนิเทศโครงการทั้งหมด 232 คน (ไม่นับรวมผู้แทนมหาวิทยาลัยมหิดล และ
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ) จำแนกเป็นหน่วยงานราชการส่วนกลาง หน่วยงานราชการระดับจังหวัด/อำเภอ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน สถาบันการศึกษา กลุ่มผู้ใช้น้ำและภาคประชาชนทั่วไป จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมสรุปได้ 
ดังแสดงในตารางที่ 7.2-1 และบรรยากาศการประชุมปฐมนิเทศโครงการดังรูปที่ 7.2-1 
  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 7 การมีส่วนร่วมของประชาชนและการประชาสัมพันธ์ 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 7-2 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

 
รูปที่ 7.1-1 แนวทางการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการศึกษาเพ่ือ

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 7 การมีส่วนร่วมของประชาชนและการประชาสัมพันธ์ 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 7-3 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

ตารางที่ 7.2-1 สรปุจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมปฐมนิเทศโครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย 
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 

จำนวนที่เชิญประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม 
พ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี1/   
1. หน่วยงานราชการส่วนกลาง 7 - 
2. หน่วยงานราชการระดับจังหวัด/อำเภอ 50 38 
3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นำชุมชน 40 36 
4. สถาบันการศึกษา 15 3 
5. กลุ่มผู้ใช้น้ำและภาคประชาชนทั่วไป 25 18 

รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 137 95 
ผู้แทนมหาวิทยาลัยมหิดล 12 12 
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 3 3 

รวมทั้งหมด 152 110 
พ้ืนที่ลุ่มน้ำบางปะกง2/   
1. หน่วยงานราชการส่วนกลาง 7 - 
2. หน่วยงานราชการระดับจังหวัด/อำเภอ 100 46 
3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นำชุมชน 50 48 
4. สถาบันการศึกษา 15 11 
5. กลุ่มผู้ใช้น้ำและภาคประชาชนทั่วไป 30 29 

รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 202 137 
ผู้แทนมหาวิทยาลัยมหิดล 12 12 
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 9 9 

รวมทั้งหมด 223 154 
หมายเหตุ: 1/ การจัดประชุมปฐมนิเทศ เวทีที่ 1 เมื่อ 17 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมแคนทารี 304 จังหวัดปราจีนบุรี 
  2/ การจัดประชุมปฐมนิเทศ เวทีที่ 1 เมื่อ 22 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมซันธารา เวลเนสรีสอร์ท จังหวัดฉะเชิงเทรา 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 7 การมีส่วนร่วมของประชาชนและการประชาสัมพันธ์ 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 7-4 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

 
รูปที่ 7.2-1 บรรยากาศในการประชุมปฐมนิเทศโครงการ 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 7 การมีส่วนร่วมของประชาชนและการประชาสัมพันธ์ 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 7-5 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

7.2.2 สรุปประเด็นการรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 
7.2.2.1 พ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี 
 
 ประเด็นการรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากที่ประชุมปฐมนิเทศโครงการ (พื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี) พร้อม
ทั้งข้อชี้แจงจากที่ปรึกษาดังสรุปเป็นประเด็นสำคัญดังน้ี 
 1) ปัญหาด้านทรัพยากรน้ำในลุ่มน้ำฯ จากอดีตที่ผ่านมา ได้ข้อสรุปว่าปัญหาที่พบมากที่สุดเป็นปัญหาด้าน

การบริหาร/จัดการ 43 ปัญหาหรือคิดเป็นร้อยละ 26 รองลงมาเป็นปัญหาการขาดแคลนน้ำ 34 ปัญหา 
(ร้อยละ 21) แบ่งออกเป็นปัญหาภัยแล้ง 21 ปัญหา (ร้อยละ 13) และปัญหาน้ำไม่เพียงพอ 13 ปัญหา 
(ร้อยละ 8 ปัญหา) ด้านคุณภาพน้ำ 27 ปัญหา (ร้อยละ 16) ปัญหาน้ำท่วม 25 ปัญหา (ร้อยละ 15) และ
ปัญหาเก่ียวพ้ืนที่กักเก็บน้ำ 19 ปัญหา (ร้อยละ 12) ฯลฯ 

 2) ผลกระทบจากการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในลุ่มน้ำฯ ได้ข้อสรุปว่าผลกระทบต่ออาชีพเป็นผลกระทบ
ที่ได้รับมากที ่สุด 17 ผลกระทบ (ร้อยละ 32) รองลงมาเป็นผลกระทบจากการบริหารจัดการ 11 
ผลกระทบ (ร้อยละ 21) ผลกระทบด้านคุณภาพน้ำ 8 ผลกระทบ (ร้อยละ 15) ผลกระทบด้านน้ำท่วม/
น้ำเค็ม 8 ผลกระทบ (ร้อยละ 15) ผลกระทบด้านการขาดแคลนน้ำ 6 ผลกระทบ (ร้อยละ 11) และ
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 2 ผลกระทบ (ร้อยละ 4) ฯลฯ 

 3) แนวทางแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรน้ำในลุ่มน้ำฯ ได้ข้อสรุปว่าข้อเสนอแนะให้แก้ไขด้านพื้นที่กักเก็บน้ำ
มากที่สุด 39 ความคิดเห็น (ร้อยละ 30) รองลงมาเป็นการแก้ไขด้านการบริหารจัดการ 27 ความคิดเห็น 
(ร้อยละ 20) การสร้างจิตสำนึก 14 ความคิดเห็น (ร้อยละ 10) การแก้ไขด้านการมีส่วนร่วมและการ
แก้ไขด้วยการปลูกป่ามีสัดส่วนเท่ากัน 12 ความคิดเห็น (ร้อยละ 9) การแก้ไขโดยการใช้กฎหมาย 11 
ความคิดเห็น (ร้อยละ 8) การแก้ไขโดยการบำบัดน้ำเสีย 8 ความคิดเห็น (ร้อยละ 6) และการแก้ไขโดย
การสร้างประตูระบายน้ำ 4 ความคิดเห็น (ร้อยละ 3) ฯลฯ 

 4) แผนงาน/โครงการเพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบและยั่งยืนในลุ่มน้ำฯ
ยกตัวอย่างเช่น โครงการก่อสร้างระบบน้ำเสียชุมชนขนาดเล็กในพื้นที่ตลอดริมสองฝั่งลำน้ำ โครงการ
ส่งเสริมเยาวชนรักษ์ลุ่มน้ำ โครงการศึกษาอัตราการระบายน้ำในลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง และสัดส่วน
การใช้น้ำและระบายน้ำ แผนการนำทรัพยากรน้ำที่ไหลลงสู่ประเทศเพื่อนบ้าน (ราชอาณาจักรกัมพูชา) 
มากักเก็บในพื้นที่ประเทศไทยโดยผันน้ำลงสู่แหล่งน้ำต่างๆ ในพื้นที่ลุ่มน้ำ แผนงานโครงการการพัฒนา
ลุ่มน้ำเชิงป้องกัน โครงการผันน้ำลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกงสู่ลุ่มน้ำมูล และโครงการจัดตั้งกลุ่มบริหาร
จัดการน้ำระดับหมู่บ้าน ระดับตำบล ระดับจังหวัดและระดับเครือข่ายลุ่มน้ำ ฯลฯ 

 
7.2.2.2 พ้ืนที่ลุ่มน้ำบางปะกง 
 
 ประเด็นการรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากที่ประชุมปฐมนิเทศโครงการ (พื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกง) พร้อมทั้ง
ข้อชี้แจงจากที่ปรึกษา และสรุปเป็นประเด็นที่สำคัญได้ดังน้ี 
 1) ปัญหาด้านทรัพยากรน้ำในลุ่มน้ำฯ จากอดีตที่ผ่านมา ได้ข้อสรุปว่าปัญหาที่พบมากที่สุดเป็นปัญหาด้าน

คุณภาพน้ำ 67 ปัญหาหรือคิดเป็นร้อยละ 38 แบ่งออกเป็นปัญหาน้ำเสีย 51 ปัญหา (ร้อยละ 29) และ



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 7 การมีส่วนร่วมของประชาชนและการประชาสัมพันธ์ 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 7-6 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

ปัญหาน้ำเค็ม 16 ปัญหา (ร้อยละ 16) รองลงมาเป็นปัญหาด้านการบริหารจัดการ 54 ปัญหา (ร้อยละ 
31) แบ่งเป็นปัญหาการดำเนินงานของรัฐ 31 ปัญหา (ร้อยละ 18) ปัญหาด้านความร่วมมือ 12 ปัญหา 
(ร้อยละ 7) ปัญหาผักตบชวา 6 ปัญหา (ร้อยละ 3) ปัญหาด้านกฎหมาย 5 ปัญหา (ร้อยละ 3) และ
ปัญหาการขาดแคลนน้ำ 27 ปัญหา (ร้อยละ 15) ปัญหาน้ำท่วม 14 ปัญหา (ร้อยละ 8) และปัญหาการ
รุกล้ำพื้นที่ 8 ปัญหา (ร้อยละ 5) ฯลฯ 

 2) ผลกระทบที่เคยได้รับจากการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในลุ่มน้ำฯ ได้ข้อสรุปว่าผลกระทบต่ออาชีพ
เป็นผลกระทบที่ได้รับมากที่สุด 11 ผลกระทบ (ร้อยละ 27) รองลงมาเป็นผลกระทบด้านคุณภาพน้ำ 8 
ผลกระทบ (ร้อยละ 20) ผลกระทบด้านการขาดแคลนน้ำ 7 ผลกระทบ (ร้อยละ 17) ผลกระทบจากการ
บริหารจัดการ 5 ผลกระทบ (ร้อยละ 12) และผลกระทบด้านน้ำท่วมและน้ำเค็ม 7 ผลกระทบ (ร้อยละ 
17) ฯลฯ 

 3) แนวทางแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรน้ำในลุ่มน้ำฯ ได้ข้อสรุปว่ามีการเสนอแนะแนวทางแก้ไขด้านการ
บริหารจัดการมากที่สุด 34 ความคิดเห็น (ร้อยละ 30) รองลงมาเป็นการแก้ไขด้านพื้นที่กักเก็บน้ำ 31 
ความคิดเห็น (ร้อยละ 28) การแก้ไขด้านสิ่งแวดล้อมและการแก้ไขโดยการสร้างจิตสำนึกและการมีส่วน
ร่วม 17 ความคิดเห็นเท่ากัน (ร้อยละ 16) การแก้ไขโดยใช้กฎหมาย 10 ความคิดเห็น (ร้อยละ 9) ฯลฯ 

 4) แผนงาน/โครงการเพื่อให้เกิดการพัฒนาการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำฯ ยกตัวอย่างเช่น โครงการ 
อ่างเก็บน้ำขนาดเล็กที่มีความสอดคล้องกับธรรมชาติ เช่น เขื่อน/อ่างคลองกะพง ตำบลท่ากระดาน 
อำเภอสนามชัยเขต การก่อสร้างแหล่งน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำ (ขนาดเล็ก) กระจายตามต้นน้ำและกลางน้ำ 
และการพัฒนาพื้นที่เก็บกักน้ำตอนบนให้มีประสิทธิภาพ ฯลฯ 

 
7.3 การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 
 
7.3.1 การจัดประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 และกลุ่มเป้าหมาย 
 
 การจัดประชุมการดำเนินงานกลุ่มย่อยคร้ังที่ 1 ได้ดำเนินการในระหว่างวันที่ 19 สิงหาคม – 23 สิงหาคม 2562 
มีวัตถุประสงค์เพื่อระบุศักยภาพ ปัญหา ความต้องการในพื้นที่ และแนวทางแก้ปัญหาเบื้องต้นจำนวน 10 กลุ่มพื้นที่ โดยมี
กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุมท้ังหมด 430 คน (ไม่นับรวมผู้แทนมหาวิทยาลัยมหิดล และสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ) 
ดังแสดงในตารางที่ 7.3-1 และบรรยากาศการประชุมกลุ่มย่อยคร้ังที่ 1 ดังรูปที่ 7.3-1 
  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 7 การมีส่วนร่วมของประชาชนและการประชาสัมพันธ์ 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 7-7 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

ตารางที่ 7.3-1 สรปุจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมการดำเนินงานกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 

กลุ่มเป้าหมาย จำนวนกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุม (คน) 

พื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี 
กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 3 กลุ่มที่ 5 กลุ่มที่ 7 กลุ่มที่ 9 

วังน้ำเย็น นาด ี กบินทร์บุรี เมืองปราจีนบุรี เมืองนครนายก 

1. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 8 4 10 10 6 

2. ผู้นำประชุมและผู้แทนภาคประชาชน 25 33 25 32 51 

รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 33 37 35 42 57 
1. สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 1 1 1 4 1 

2. คณะกรรมการดูแลกำกับงานที ่ปรึกษา
ด้านวิชาการโครงการ 

1 - - 2 2 

3. ผู้แทนมหาวิทยาลัยมหิดล 5 5 5 5 5 

รวมจำนวนผู้แทนหน่วยงาน+ที่ปรึกษา 
40 43 41 53 65 

242 

พื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกง 
กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 4 กลุ่มที่ 6 กลุ่มที่ 8 กลุ่มที่ 10 

สนามชัยเขต พนัสนิคม บางปะกง เมืองฉะเชิงเทรา องครักษ์ 

1. หน่วยงานราชการระดับจังหวัด/อำเภอ 0 0 5 1 0 

2. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 5 24 37 12 42 

3. ผู้นำประชุมและผู้แทนภาคประชาชน 42 12 2 39 5 

รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 47 36 44 52 47 
1. สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 1 1 1 1 1 

2. คณะกรรมการดูแลกำกับงานที ่ปรึกษา
ด้านวิชาการโครงการ 

- - - - 1 

3. ผู้แทนมหาวิทยาลัยมหิดล 5 5 5 5 6 

รวมจำนวนผู้แทนหน่วยงาน+ที่ปรึกษา 
53 42 49 58 55 

257 
หมายเหตุ: 

กลุ่มย่อย วันที่จัดประชุม สถานที่จัดประชุม 

กลุ่มที่ 1: อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 ที่ห้องประชุมว่าการอำเภอวังน้ำเย็น 

กลุ่มที่ 2: อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสนามชัยเขต 
กลุ่มที่ 3: อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอนาดี 

กลุ่มที่ 4: อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพนัสนิคม 

กลุ่มที่ 5: อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอกบินทร์บุรี 
กลุ่มที่ 6: อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบางปะกง 

กลุ่มที่ 7: อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองปราจีนบุรี 
กลุ่มที่ 8: อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา 

กลุ่มที่ 9: อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองนครนายก 

กลุ่มที่ 10: อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 7 การมีส่วนร่วมของประชาชนและการประชาสัมพันธ์ 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 7-8 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

  
กลุ่มที่ 1: อำเภอวังนำ้เย็น จังหวัดสระแก้ว กลุ่มที่ 2: อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 

  
กลุ่มที่ 3: อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี กลุ่มที่ 4: อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 

  
กลุ่มที่ 5: อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี กลุ่มที่ 6: อำเภอบางปะกง จงัหวัดฉะเชิงเทรา 

  
กลุ่มที่ 7: อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี กลุ่มที่ 8: อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 

  
กลุ่มที่ 9: อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก กลุ่มที่ 10: อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 

รูปที่ 7.3-1 บรรยากาศในการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 
  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 7 การมีส่วนร่วมของประชาชนและการประชาสัมพันธ์ 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 7-9 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

7.3.2 สรุปประเด็นการรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 
7.3.2.1 พ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี 
 
 ประเด็นการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากที่ประชุมการดำเนินการกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 (พื้นที่ลุ่มน้ำ
ปราจีนบุรี) สรุปเป็นประเด็นสำคัญดังแสดงในตารางที่ 7.3-2 ถึงตารางที่ 7.3-3 อธิบายได้ดังน้ี 
 1) ปัญหาในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี ได้ข้อสรุปว่าปัญหาที่พบมากที่สุดเป็นปัญหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม 51 

ปัญหา (ร้อยละ 24.29) รองลงมาเป็นปัญหาดา้นเศรษฐกิจและสังคม 40 ปัญหา (ร้อยละ 19.05) ปัญหา
ขาดแคลนน้ำ 35 ปัญหา (ร้อยละ 16.67) ปัญหาการบริหารจัดการ 30 ปัญหา (ร้อยละ 14.29) ปัญหา
เก่ียวกับแหล่งกักเก็บน้ำ 21 ปัญหา (ร้อยละ 10.00) ปัญหาความขัดแย้ง 13 ปัญหา (ร้อยละ 6.19) และ
ปัญหาน้ำท่วม 12 ปัญหา (ร้อยละ 5.71) ฯลฯ 

 2) ผลกระทบจากปัญหาในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี ได้ข้อสรุปว่าผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนเป็น
ผลกระทบที่ได้รับมากที่สุด 34 ผลกระทบ (ร้อยละ 41.46) รองลงมาเป็น ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 16 
ผลกระทบ (ร้อยละ 19.51) ผลกระทบต่ออาชีพ 15 ผลกระทบ (ร้อยละ 18.29) ผลกระทบด้านสังคม 9 
ผลกระทบ (ร้อยละ 10.98) และผลกระทบด้านคุณภาพน้ำ 8 ผลกระทบ (ร้อยละ 9.76) ฯลฯ 

 3) สาเหตุของปัญหาในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี ได้ข้อสรุปว่าการบริหารจัดการเป็นสาเหตุของปัญหาที่พบ
มากที่สุด 35 สาเหตุ (ร้อยละ 44.87) รองลงมาเป็นภัยธรรมชาติ 13 สาเหตุ (ร้อยละ 16.67) การขาด
แหล่งกักเก็บน้ำ/ตื้นเขิน 10 สาเหตุ (ร้อยละ 12.82) ขาดการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ละสร้างจิตสำนึก 
8 ความคิดเห็น (ร้อยละ 10.26) ลักษณะภูมิประเทศ 6 สาเหตุ (ร้อยละ 7.69) และความต้องการใช้น้ำ
มากขึ้น 4 สาเหตุ (ร้อยละ 5.13) ฯลฯ 

 4) แนวทางในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี ได้ข้อสรุปว่ามีการเสนอแนะแนวทางแก้ไขด้านการ
สร้างแหล่งกักเก็บน้ำมากที่สุด 51 ความคิดเห็น (ร้อยละ 27.42) รองลงมาเป็นการแก้ไขด้านการพัฒนา
แหล่งน้ำ 35 ความคิดเห็น (ร้อยละ 18.82) การสร้างประตูระบายน้ำ 11 ความคิดเห็น (ร้อยละ 5.91) 
การสร้างคลองส่งน้ำ 10 ความคิดเห็น (ร้อยละ 5.38) การสร้างท่อส่งน้ำ 5 ความคิดเห็น (ร้อยละ 2.69) 
และการขุดเจาะบ่อบาดาล 4 ความคิดเห็น (ร้อยละ 2.15) ฯลฯ 

 5) ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเก่ียวกับปัญหาจากแนวโน้มการเติบโตในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี ยกตัวอย่าง
เช่น ปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคม ทำให้ประชาชนไม่มีที่อยู่อาศัย ที่ดินไม่พอทำกิน ปัญหาด้านมลพิษ
สิ่งแวดล้อม ปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้น มลพิษทางน้ำและอากาศเพิ่มขึ้น ปัญหาด้านความขัดแย้ง เกิดการ
แย่งชิงน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค การแย่งชิงทำมาหากินและปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค
ไม่เพียงพอต่อการใช้ประโยชน์ ฯลฯ 

 6) ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางการบรรเทาผลกระทบในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี ยกตัวอย่าง
ได้ 2 แนวทาง ได้แก่ แนวทางการใช้สิ่งก่อสร้าง เช่น การพัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่กักเก็บ การขุด
ลอกคูคลองไว้กักเก็บน้ำในชุมชน การเพิ่มหรือขยายอ่างเก็บน้ำให้ใหญ่ขึ้น การสร้างคลองส่งน้ำ การ
สร้างประตูระบายน้ำและการขุดเจาะบ่อบาดาล ฯลฯ และแนวทางการไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง เช่น การบูรณา
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ การประชาสัมพันธเ์พื่อสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
เปลี่ยนแปลงพื้นที่การเกษตรหรือรูปแบบการเพาะปลูก ฯลฯ 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 7 การมีส่วนร่วมของประชาชนและการประชาสัมพันธ์ 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 7-10 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

ตารางที่ 7.3-2 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสภาพปัญหาในพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุร ี

ความสอดคล้องกับแผ่นแม่บทน้ำฯ ข้อเสนอคิดเห็นเก่ียวกับสภาพปัญหา 
1. ด้านการจัดการน้ำอุปโภคบริโภค 1. ไม่มีแหล่งกักเก็บน้ำบนที่สูง 

2. แหล่งน้ำต้นทุนของพื้นที่ทุกแห่งแต่ยังไม่ได้รับการพัฒนา 
3. แหล่งกักเก็บน้ำมีความตื้นเขินมากทำให้เก็บน้ำได้น้อย 
4. ปริมาณน้ำจะมาเร็วและแห้งเร็ว ทำให้มีช่วงแล้งเร็วมาก 
5. ไม่มีคลองส่งน้ำอย่างทั่วถึง 
6. ต้นทุนการหาน้ำต่อการอุปโภคบริโภคสูงขึ้น 

2. ด้านการสร้างความมั่นคงของน้ำภาค
การผลิต 

1. ฤดูแล้งไม่มีน้ำใช้เพื่อการเกษตรเน่ืองจากไม่มีแหล่งเก็บกักน้ำสำรอง 
2. พื้นที่ที่เหมาะสมสร้างแหล่งเก็บกักน้ำเป็นพื้นที่สงวนและอนุรักษ์ 

3. ด้านการจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย 1. ประชาชนที่อาศัยริมน้ำจะประสบปัญหาน้ำท่วมมากที่สุด 
2. ขาดการจัดการเร่ืองการระบายน้ำ ระบบประตูน้ำ 
3. น้ำระบายไม่ทัน น้ำท่วมขัง 

4. ด้านการจัดการคุณภาพน้ำฯ 1. ขยะมูลฝอยในแหล่งน้ำ แม่น้ำ/ลำคลองสาธารณะยังไม่มีการจัดการ
อย่างจริงจัง 

2. ปัญหาวัชพืชตามแม่น้ำ/ลำคลอง 
3. ปัญหาลักลอบปล่อยของเสียลงสู่แหล่งน้ำ เช่น การปล่อยน้ำเสียของ

สถานประกอบการ/โรงงานอุตสาหกรรมส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำ
ช่วงกลางน้ำถึงปลายน้ำ 

4. เกิดปัญหาน้ำเสียเพราะการเลี้ยงปลากระชังตามแม่น้ำนครนายก 
5. ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำฯ 1. น้ำกัดเซาะริมตลิ่ง 

2. ฝายกักเก็บน้ำในลำคลองไม่เพียงพอ มีฝายก้ันน้ำจำนวนน้อยกักเก็บน้ำ
ไม่อยู่ทำให้น้ำแล้งในฤดูแล้ง 

3. เกิดการทรุดตัวของพื้นดิน 
4. การบังคับใช้กฎหมายไม่เข้มงวดโดยเฉพาะเร่ืองผืนป่าถูกทำลาย 
5. ขาดจิตสำนึกในการรักษ์สิ่งแวดล้อม 
6. ตัดไม้มากเกินไปและบุกรุกพื้นที่ต้นน้ำ 

6. ด้านการบริหารจัดการ 1. การรองบประมาณนานเกินและงบประมาณในการจัดการไม่ครอบคลุม 
2. อยู่ใกล้แหล่งน้ำแต่ไม่ได้ใช้น้ำ 
3. การประสานงานระหว่างหน่วยงานไม่ค่อยให้ความร่วมมือกัน 
4. ไม่มีการวางแผนระบบการใช้น้ำ 
5. ปัญหาข้อกฎหมายขุดดินถมดินและประชาชนไม่สามารถทำได้ 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 7 การมีส่วนร่วมของประชาชนและการประชาสัมพันธ์ 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 7-11 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

ตารางที่ 7.3-3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความต้องการพัฒนาในพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบรุ ี

ความสอดคล้องกับแผ่นแม่บทน้ำฯ ข้อเสนอคิดเห็นเก่ียวความต้องการพฒันา 
1. ด้านการจัดการน้ำอุปโภคบริโภค 1. ทำเขื่อนใสน้อยเพื่อเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง 

2. ทำประปาภูเขาจากหมู่ที ่ 5 สะพานหิน เพื่อจ่ายน้ำให้พ้ืนที่ใกล้เคียงได้
ใช้น้ำในฤดูแล้ง 

3. สร้างฝายน้ำล้นตรงจุดร่วมห้วยโสมง-หนุมาน 
4. ต้องมีการสร้างแก้มลิงเป็นระยะๆ ตลอดสายน้ำ 
5. ชาวอำเภอนาดีมีความเห็นว่าการส่งน้ำมาจากห้วยโสมงมาที่อำเภอนาดี

มีความคุ้มค่าและมีประโยชน์มากกว่าการส่งน้ำมาจากแม่น้ำบางปะกง 
2. ด้านการสร้างความมั่นคงของน้ำภาค

การผลิต 
1. ซ่อมแซมฝายชะลอน้ำและขยายก้างปลาตามที่ภาคเกษตรต้องการ 
2. จัดทำระบบคลองส่งน้ำให้ทั่วถึงทุกพื้นที่ 
3. เพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำในพื้นที่ตอนบน 

3. ด้านการจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย 1. การสำรวจและทำทางระบายน้ำลงบ่อหรือสระที่มีอยู่แล้วทุกหมู่บ้าน 
2. สร้างประตูระบายน้ำ ตำบลบางบริบูรณ์ เป็นรูปแบบประตูยก 
3. เพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำให้มาก เช่น เขื่อน หรือฝายขนาดใหญ่เพื่อป้องกัน

ภัยแล้งและน้ำท่วม 
4. ด้านการจัดการคุณภาพน้ำฯ 1. มีหน่วยงานเข้ามาตรวจสอบคุณภาพน้ำสม่ำเสมอ 

2. ช่วยกันรณรงค์ไม่ทิ้งขยะมูลฝอยในแม่น้ำ/ลำคลอง 
5. ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำฯ 1. จัดอบรมให้ความรู้เก่ียวกับการอนุรักษ์แหล่งต้นน้ำ 

2. ต้องมีการเข้มงวดเร่ืองทรัพยากรป่าไม้ 
3. การสร้างจิตสำนึกโดยการให้ความรู้เก่ียวกับสิ่งแวดล้อมในการอนุรักษ์

และบำรุงรักษาพื้นที่ป่าต้นน้ำ 
6. ด้านการบริหารจัดการ 1. ทุกหน่วยงานต้องลงพื้นที่สำรวจความต้องการของประชาชนร่วมกัน 

2. แก้ไข พ.ร.บ.ขุดดิน ในเขตพื้นที่การเกษตร 
3. ลดขั้นตอนการใช้กฎหมายกระจายอำนาจบางอย่างให้หน่วยงานใน

พื้นที่ตัดสินใจได้ 
4. ให้หน่วยงานราชการเข้าถึงกับชุมชนและรับฟังความคิดเห็นต่างๆ 
5. กำหนดให้มีระเบียบ/กฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 

เพื่อกำหนดสัดส่วนทรัพยากรน้ำให้เป็นธรรม 
  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 7 การมีส่วนร่วมของประชาชนและการประชาสัมพันธ์ 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 7-12 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

7.3.2.2 พ้ืนที่ลุ่มน้ำบางปะกง 
 
 ประเด็นการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากที่ประชุมการดำเนินการกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 (พื้นที่ลุ่มน้ำ 
บางปะกง) สรุปเป็นประเด็นสำคัญดังแสดงในตารางที่ 7.3-4 ถึงตารางที่ 7.3-5 อธิบายได้ดังน้ี 
 1) ปัญหาด้านทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกง ได้ข้อสรุปว่าปัญหาที่พบมากที่สุดเป็นปัญหาด้าน

คุณภาพน้ำ 88 ปัญหา (ร้อยละ 25.43) รองลงมาเป็นปัญหาด้านการบริหารจัดการ 77 ปัญหา (ร้อยละ 
22.25) ปัญหาการขาดแคลนน้ำ 73 ปัญหา (ร้อยละ 21.10) ปัญหาน้ำท่วม 28 ปัญหา (ร้อยละ 8.09) 
ปัญหาการรุกล้ำพื้นที่ 12 ปัญหา (ร้อยละ 3.47) ปัญหาการขยายตัวของชุมชนและปัญหาวิถีชีวิต 9 
ปัญหา (ร้อยละ 2.60) เท่ากัน ฯลฯ 

 2) ปัญหาทีส่่งผลกระทบต่อการใช้น้ำในพื้นทีลุ่่มน้ำบางปะกง ได้ข้อสรุปว่าผลกระทบการขุดลอกคลองเป็น
ผลกระทบที่ได้รับมากที่สุด 29 ผลกระทบ (ร้อยละ 21.80) รองลงมาเป็นผลกระทบด้านการบริหาร
จัดการ 28 ผลกระทบ (ร้อยละ 21.05) ผลกระทบด้านคุณภาพน้ำ 20 ผลกระทบ (ร้อยละ 15.04) 
ผลกระทบด้านการขาดแคลนน้ำ 16 ผลกระทบ (ร้อยละ 12.03) ผลกระทบด้านการกำจัดวัชพืช 13 
ผลกระทบ (ร้อยละ 9.77) ผลกระทบด้านการเพิ่มแหล่งกักเก็บน้ำ 10 ผลกระทบ (ร้อยละ 7.52) ฯลฯ 

 3) แนวทางในการบรรเทาผลกระทบต่อการใช้น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกง ได้ข้อสรุปว่ามีการเสนอแนะ
แนวทางบรรเทาผลกระทบด้านการบริหารจัดการมากที่สุด 41 ความคิดเห็น (ร้อยละ 32.03) รองลงมา
เป็นการบรรเทาผลกระทบด้านการขุดลอกคลอง 26 ความคิดเห็น (ร้อยละ 20.31) การบรรเทาด้าน
อื่นๆ 18 ความคิดเห็น (ร้อยละ 14.06) การเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำ 12 ความคิดเห็น (ร้อยละ 9.38) การ
กำจัดวัชพืช 10 ความคิดเห็น (ร้อยละ 8.81) และการบรรเทาภัยแล้งโดยการเจาะบ่อบาดาล 8 ความ
คิดเห็น (ร้อยละ 6.25) ฯลฯ 

 4) ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเก่ียวกับสาเหตุของปัญหาที่เกิดภายในพื้นทีลุ่่มน้ำบางปะกง ยกตัวอย่างเช่น 
การขาดแคลนน้ำ หมู่ที ่1 ตำบลลาดกระทิง ในพื้นที่มีอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กเพื่อใช้ประโยชน์แต่มีน้ำใช้ไม่
เพียงพอต่อการทำเกษตรและเส้นทางน้ำชำรุด และคุณภาพน้ำเน่าเสียเน่ืองจากฝายห้วยเจริญมีวัชพืช
ขึ้นเต็มหัวฝายทำให้ฝายตื้นเขิน ระดับน้ำน้อย ทำให้ปลาตาย ส่วนการบริหารจัดการมีการกระจายน้ำไม่
ทั่วถึง ฯลฯ 

 5) ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเก่ียวกับความกังวลต่อการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรน้ำภายในพื้นที่ลุ่มน้ำ
บางปะกง ยกตัวอย่างเช่น ความกังวลต่อการดำเนินการของรัฐโดยเฉพาะโครงการพัฒนาต่างๆ ที่ผ่าน
มาไม่มีความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหา โครงการหลายแห่งใช้เวลาดำเนินการนานมาก ความกงัวลต่อ
ข้อพิพาทของแต่ละตำบล เช่น การมาประชุมเพื่อให้ได้ปัญหาที่แท้จริงควรเจาะลึกไปที่แต่ละตำบลอยา่ง
ละเอียด เพราะการพูดในที่ประชุมอาจทำให้เกิดการกระทบกระทั่งกันของแต่ละตำบล ฯลฯ 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 7 การมีส่วนร่วมของประชาชนและการประชาสัมพันธ์ 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 7-13 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

ตารางที่ 7.3-4 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสภาพปัญหาในพ้ืนที่ลุ่มน้ำบางปะกง 

ความสอดคล้องกับแผ่นแม่บทน้ำฯ ข้อเสนอคิดเห็นเก่ียวกับสภาพปัญหา 
1. ด้านการจัดการน้ำอุปโภคบริโภค 1. ฝนตกไม่ตรงฤดูกาล มีฝนทิ้งช่วงนานและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ 

ทำให้ไม่มีน้ำเพียงพอต่อการทำการเกษตรและการอุปโภคบริโภค 
2. ประตูน้ำที่จะเปิดลงสู่แม่น้ำ ไม่ปิดเก็บกักไว้ ทำให้น้ำไหลลงสู่แม่น้ำโดย

เปล่าประโยชน์ 
3. พื้นที่ท้ายน้ำ (ตำบลศีรษะกระบือ) ถูกจัดเป็นแก้มลิงในฤดูน้ำหลาก แต่

จะขาดน้ำในฤดูแล้งของทุกปี 
2. ด้านการสร้างความมั่นคงของน้ำภาค

การผลิต 
1. เกษตรกรและภาคอุตสาหกรรมแย่งน้ำกันเน่ืองจากน้ำไม่พอใช้ 
2. การใช้น้ำปริมาณมากของภาคอุตสาหกรรมทำให้ภาคประชาชนมีน้ำไม่

พอใช้ 
3. น้ำเค็มมากกว่าน้ำจืด ทำเกษตรลำบาก 

3. ด้านการจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย 1. ปริมาณน้ำฝนมีจำนวนมาก แต่พื้นที่รับน้ำระบบระบายน้ำยังไม่ดีพอ 
2. คลองชลประทานระบายน้ำไม่ทัน 
3. มีสิ่งปลูกสร้างขวางก้ันทางน้ำไหล/การรุกล้ำถมเอาพื้นที่แม่น้ำลำคลอง 
4. คันคลองหลวงในพื้นที่ตำบลบ้านช้างจะเป็นดินปนทรายในช่วงฤดูฝนมี

กระแสน้ำแรงเกิดการกัดเซาะทำให้ตลิ่งพังทลาย น้ำไหลท่วมเขา้พื้นที่
การเกษตร 

4. ด้านการจัดการคุณภาพน้ำฯ 1. ปัญหาการระบายน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม หมู่บ้านหลายหมู่บ้าน
ลงแม่น้ำ/ลำคลอง มีสิ่งปฏิกูล ผักตบชวาและขยะมูลฝอยทำให้เกิด
ปัญหาน้ำเสีย 

2. ชุมชนและกลุ่มโรงงานฯ รอบนอกเขตอุตสาหกรรมที่ขยายตัวตามการ
เติบโตของภาคอุตสาหกรรมยังไม่มีการควบคุมการบำบัดน้ำเสียที่ดี 

3. น้ำเค็มดันในช่วงหน้าแล้ง ไม่สามารถใช้น้ำจืดในการเกษตรได้ 
4. น้ำเสียจากฟาร์มหมูและน้ำกรดจากยางพารา 

5. ด้านการบริหารจัดการ 1. การขุดลอกคลองชลประทานควรมีหน่วยงานรับผิดชอบและมีแผนงาน
ที่แน่นอน 

2. หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับน้ำทั้งหมดไม่เคยลงมาดูพื้นที่จริงและ
ระบบของหน่วยงานยังไม่ดีเท่าที่ควร 

3. ขาดการบำรุงรักษาประตูระบายน้ำ 
  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 7 การมีส่วนร่วมของประชาชนและการประชาสัมพันธ์ 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 7-14 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

ตารางที่ 7.3-5 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความต้องการพัฒนาในพ้ืนที่ลุ่มน้ำบางปะกง 

ความสอดคล้องกับแผ่นแม่บทน้ำฯ ข้อเสนอคิดเห็นเก่ียวกับความต้องการพัฒนา 
1. ด้านการจัดการน้ำอุปโภคบริโภค 1. การบริหารจัดการการปล่อยน้ำ กักเก็บ หาแหล่งเก็บน้ำ และจัดการ

ระบบการจัดส่งน้ำให้มีอย่างทั่วถึง 
2. การสร้างฝายชะลอน้ำในอำเภอบางปะกงและอำเภอบ้านโพธิ์เพื่อการ

เก็บน้ำไว้บริเวณเขื่อนจุกกระเฌอ แต่เขื่อนไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ได้ 
3. อยากให้มีการขุดลอกคลองให้ลึกกว่าเดิมจะได้เก็บกักน้ำได้มากขึ้น 
4. สนับสนุนให้รวมกลุ่มชุมชนจัดทำธนาคารน้ำใต้ดินในพื ้นที ่ที่ประสบ

ปัญหาน้ำแล้ง 
2. ด้านการสร้างความมั่นคงของน้ำภาค

การผลิต 
1. เพิ่มแหล่งกักเก็บน้ำขนาดใหญ่ในพื้นที่ตอนบนเพื่อฤดูแล้งจะได้มีน้ำ

เพียงพอต่อการประกอบอาชีพเกษตร 
2. เพิ่มการพัฒนาแหล่งน้ำใต้ดินขนาดใหญ่ตามหลักวิชาการ 

3. ด้านการจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย 1. แก้ไขปัญหาคลองใต้สะพานถนนบางนา-ตราดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ในพื้นที่ (กรมทางหลวง) เข้ามาขุดลอกคลองใต้สะพานทางด่วนอย่าง
เร่งด่วน (เทศบาลตำบลบางสมัคร) 

2. อยากให้ขุดลอกคลองย่อยในชุมชนเพราะตื้นเขินและมีสิ่งปลูกสร้าง
ขวางทางระบายน้ำ 

3. ขุดลอกปากแม่น้ำบางปะกง (ตำบลท่าข้าม) เพื่อให้น้ำไหลออกทะเลได้
เร็วขึ้น และน้ำจะไม่ท่วม 5 จังหวัด 

4. ด้านการจัดการคุณภาพน้ำฯ 1. ตรวจสอบคุณภาพน้ำของโรงงานต่างๆ ก่อนปล่อยลงแม่น้ำ/ลำคลองให้
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฯ หรือกำหนดบทลงโทษมากขึ้น 

2. การสร้างความรู้ความเข้าใจกับภาคประชาชนเพื่อขอความร่วมมือใน
การบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงสู่คลองสาธารณะ 

3. ต้องการให้มีการขุดลอกคลองที่ตื้นเขินจะได้มีน้ำเพื่อทำการเกษตรได้
ตลอดปี และทำให้น้ำไหลสะดวกและไม่เน่าเสีย 

5. ด้านการบริหารจัดการ 1. ภาครัฐต้องกำหนดให้หน่วยงานท้องถิ่นเข้าช่วยเหลือภาคประชาชนใน
การจัดเก็บผักตบชวาให้ไปในแนวทางเดียวกัน 

2. การจัดให้มีการสำรวจเชิงลึกในทุกตำบลของพื ้นที่ปลายน้ำที่ได้รับ
ผลกระทบและต้องมอบหน่วยงานในพื้นที่เข้าช่วยเหลือทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาว 

3. จัดระบบประตูน้ำกันน้ำเค็มให้ดีและมีประสิทธิภาพ 
4. อยากให้มีการจัดการคลองซอยจากแม่น้ำบางปะกง 
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โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 7-15 รายงานฉบับสุดท้าย 
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7.3.3 การจัดลำดับความสำคัญความต้องการและทิศทางพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 
 
 การจัดลำดับความสำคัญความต้องการในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง โดยเรียงลำดบัความตอ้งการจากมาก
ไปน้อยจากการแสดงความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมกลุ่มย่อยคร้ังที่ 1 ดังสรุปได้ดังน้ี (ดูตารางที่ 7.3-6) 
 1) พื้นที่ลุ่มน้ำตอนบน 
  1.1 การพัฒนาแหล่งน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน (ร้อยละ 43.41) ลำดับที่ 1 
  1.2 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ร้อยละ 16.28) ลำดับที่ 2 
  1.3 การอนุรักษ์และฟื้นฟูพ้ืนที่ป่าต้นน้ำ (ร้อยละ 13.18) ลำดับที่ 3 
  1.4 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศภายในท้องถิ่น (ร้อยละ 9.30) 
  1.5 การนำปริมาณน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดมาใช้ประโยชน์ใหม่ (ร้อยละ 6.98) 
  1.6 การอนุรักษ์และฟื้นฟูพ้ืนที่ริมสองฝั่งแม่น้ำ/ลำคลอง (ร้อยละ 5.43) 
  1.7 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค (ร้อยละ 3.88) 
  1.8 การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจการค้า/บริการ (ร้อยละ 1.55) ลำดับที่ 8 
 2) พื้นที่ลุ่มน้ำตอนกลาง 
  2.1 การพัฒนาแหล่งน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน (ร้อยละ 44.38) ลำดับที่ 1 
  2.2 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ร้อยละ 15.38) ลำดับที่ 2 
  2.3 การนำปริมาณน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดมาใช้ประโยชน์ใหม่ (ร้อยละ 13.61) ลำดับที่ 3 
  2.4 การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจการค้า/บริการ (ร้อยละ 8.28) 
  2.5 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค (ร้อยละ 7.10) 
  2.6 การอนุรักษ์และฟื้นฟูพ้ืนที่ป่าต้นน้ำ (ร้อยละ 5.92) 
  2.7 การอนุรักษ์และฟื้นฟูพ้ืนที่ริมสองฝั่งแม่น้ำ/ลำคลอง (ร้อยละ 4.73) 
  2.8 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศภายในท้องถิ่น (ร้อยละ 0.59) ลำดับที่ 8 
 3) พื้นที่ลุ่มน้ำตอนปลาย 
  3.1 การพัฒนาแหล่งน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน (ร้อยละ 25.76) ลำดับที่ 1 
  3.2 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ร้อยละ 23.48) ลำดับที่ 2 
  3.3 การนำปริมาณน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดมาใช้ประโยชน์ใหม่ (ร้อยละ 18.94) ลำดับที่ 3 
  3.4 การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจการค้า/บริการ (ร้อยละ 12.12) 
  3.5 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค (ร้อยละ 10.61) 
  3.6 การอนุรักษ์และฟื้นฟูพ้ืนที่ริมสองฝั่งแม่น้ำ/ลำคลอง (ร้อยละ 6.06) 
  3.7 การอนุรักษ์และฟื้นฟูพ้ืนที่ป่าต้นน้ำ (ร้อยละ 2.27) 
  3.8 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศภายในท้องถิ่น (ร้อยละ 0.76) ลำดับที่ 8 
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7.4 การประชุมสัมมนาโครงการครั้งที่ 1 
 
7.4.1 การจัดประชุมสัมมนาโครงการครั้งที่ 1 และกลุ่มเป้าหมาย 
 
 การจัดประชุมสัมมนาโครงการคร้ังที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงข้อมูลรายละเอียดโครงการฯ ได้แก่ ความเป็น 
มาของโครงการ วัตถุประสงค์ ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการพัฒนาโครงการฯ ตัวชี้วัดรายมิติของทางเลือกการ
พัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะเก่ียวกับสภาพปัญหาและความต้องการในพื้นที่ ฯลฯ 
 
 กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุมท้ังหมด 435 คน (ไม่นับรวมผู้แทนมหาวิทยาลัยมหิดลและสำนักงานทรัพยากรน้ำ
แห่งชาติ) จำแนกเป็นหน่วยงานราชการส่วนกลาง หน่วยงานราชการระดับจังหวัด/อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ผู้นำชุมชน สถาบันการศึกษา กลุ่มผู้ใช้น้ำและภาคประชาชนทั่วไป โดยมีการดำเนินการในวันที่ 29 ตุลาคม–1 พฤศจิกายน 
2562 แบ่งออกเป็น 4 เวที ดังแสดงในตารางที่ 7.4-1 และบรรยากาศการประชุมสัมมนาโครงการคร้ังที่ 1 ดังรูปที่ 7.4-1 

ตารางที่ 7.4-1 สรปุจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาโครงการครั้งที่ 1 

กลุ่มเป้าหมาย 
จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม (คน) 

ลุ่มน้ำปราจีนบุรี ลุ่มน้ำบางปะกง 
สระแก้ว1/ ปราจีนบุรี2/ นครนายก3/ ฉะเชิงเทรา4/ 

1. หน่วยงานราชการส่วนกลาง 0 0 6 24 
2. หน่วยงานราชการระดับจังหวัด 33 37 18 26 
3. หน่วยงานราชการระดับอำเภอ 7 18 8 10 
4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นำชุมชน 26 39 51 37 
5. สถาบันการศึกษา/ องค์กรเอกชน 4 5 5 2 
6. สื่อมวลชน 0 0 1 0 
7. กลุ่มผู้ใช้น้ำและภาคประชาชนทั่วไป 37 6 16 19 

รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 107 105 105 118 
1. ผู้แทนมหาวิทยาลัยมหิดล 9 9 9 9 
2. ตัวแทนสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 6 6 6 6 

รวมจำนวนผู้แทนหน่วยงาน+ที่ปรึกษา 15 15 15 15 
รวมทั้งหมด 122 120 120 133 

หมายเหตุ: 1/ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว (พ้ืนที่ลุ่มน้ำตอนกลาง) วันอังคารที่ 29 ตุลาคม ณ ห้องประชุมจันทร์สุวรรณ ชั้น 2 โรงแรมธนาสิริ 
  โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดสระแก้ว 
 2/ อำเภอกบินทร์บุร ี จังหวัดปราจีนบุร ี (พ้ืนที่ลุ่มน้ำตอนบน) วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมธารทิพย์ ชั้น M โรงแรมแคนทารี 

กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
 3/ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก (พื้นที่ลุ ่มน้ำตอนบน) วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมจันทร์ธารา ชั้น 2 

โรงแรมจันทรา รีสอร์ท จังหวัดนครนายก 
 4/ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา (พื้นที่ลุ ่มน้ำตอนปลาย) วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมเพทาย ชั้น 1 

โรงแรมแกรนด์ รอยัล พลาซ่า จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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รูปที่ 7.4-1 บรรยากาศการประชุมสัมมนาโครงการครั้งที่ 1 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 7 การมีส่วนร่วมของประชาชนและการประชาสัมพันธ์ 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 7-19 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

 
รูปที่ 7.4-1 (ต่อ) บรรยากาศการประชุมสัมมนาโครงการครั้งที่ 1 

 
7.4.2 สรุปประเด็นการรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 
7.4.2.1 พ้ืนที่ลุ่มน้ำตอนบน 
 
 พื้นที่ลุ่มน้ำตอนบนมีจำนวนเวที 2 อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี และเวที 3 อำเภอเมืองนครนายก 
จังหวัดนครนายก สภาพปัญหาและความต้องการพัฒนาพื้นที่ (ดตูารางที่ 7.4-2) จากการแสดงความคิดเห็นของผู้เข้าร่วม
ประชุมพบว่าสภาพปัญหาหลักในพื้นที่จะเป็นปัญหาด้านการจัดการน้ำอุปโภค-บริโภค 

ตารางที่ 7.4-2 ความคิดเห็นต่อสภาพปัญหาและความต้องการพัฒนาในพ้ืนที่ลุ่มน้ำตอนบน 

สภาพปญัหา/ข้อคดิเห็น ความต้องการ 
1. ด้านการจัดการน้ำอุปโภคบริโภค 

- น้ำไม่เพียงพอในช่วงฤดูแล้ง แหล่งน้ำตื้นเขินและ
ไม่สามารถเก็บกักน้ำไว้ใช้หน้าแล้ง 

- พื้นที ่แหล่งกักเก็บน้ำไม่เพียงพอกับปริมาณน้ำ
ต้นทุน 

1. ให้มีการสร้างแหล่งน้ำสำรองภายในครัวเรือนหรือให้แต่
ละครัวเรือนมีภาชนะใส่น้ำเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง 

2. ส่งเสริมการปรับปรุงแหล่งน้ำขนาดเล็กในแต่ละท้องถิ่น
ที่เสื่อมโทรม/ถูกละทิ้ง ขุดลอกคูคลองส่งน้ำช่วงฤดูแล้ง
เพื่อเตรียมรับน้ำในฤดูน้ำหลาก 

3. หน่วยงานในพื้นที่ช่วยส่งน้ำอุปโภค-บริโภคให้ชาวบ้าน
ตอนหน้าแล้ง 

4. บริหารน้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยโสมงให้สามารถนำมาใช้ใน
ฤดูแล้งให้เพียงพอ 

5. จัดสรรใช้เพื่อการเกษตร อุปโภค-บริโภค อุตสาหกรรม
โดยประเมินตามมาตรฐานการใช้ 

 6. อยากให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเจาะบ่อบาดาลให้กับ
หมู่บ้านเพื่อทำระบบประปาให้กับชุมชน 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 7 การมีส่วนร่วมของประชาชนและการประชาสัมพันธ์ 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 7-20 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

ตารางที่ 7.4-2 (ตอ่) ความคิดเห็นตอ่สภาพปญัหาและความต้องการพัฒนาในพ้ืนที่ลุ่มน้ำตอนบน 

สภาพปญัหา/ข้อคดิเห็น ความต้องการ 
2. ด้านการสร้างความม่ันคงของน้ำภาคการผลิต 

- มีการผันน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติไปใช้ในภาค 
อุตสาหกรรมทำให้ภาคเกษตรขาดน้ำ 

1. สร้างเขื่อนในพื้นที่เหมาะสม หรือสร้างอุโมงค์น้ำใต้ดิน 
2. ตรวจสอบพื้นที ่ที ่เป็นที ่ต ่ำเป็นแหล่งรวมน้ำสามารถ

พัฒนาเป็นแหล่งกักน้ำต้นทุนทั้งที่รัฐและเอกชน เช่น 
บริเวณหน้าประตูน้ำบางบริเวณ 

3. การเกษตรเชิงเดี่ยวควรสร้างแหล่งน้ำของตนเอง เช่น
การขุดสระน้ำใช้เอง 

4. ทำประตูระบายน้ำเป็นช่วงๆ ลดหลั่นระดับไปเพื่อเป็น
แหล่งกักเก็บอีกทาง 

3. ด้านการจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย 
- น้ำท่วมซ้ำซากบริเวณอำเภอประจันตคาม 

1. ทำประตูระบายน้ำในพื้นที่เหมาะสมและบริหารจัดการ
ประตูและการระบายน้ำให้เหมาะสมตามสถานการณ์ 

4. ด้านการจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ 
- คุณภาพน้ำเน่าเสียจากการปล่อยน้ำเสียและขยะ

มูลฝอยจากบ้านเรือน สารเคมีที่ใช้ในการเกษตร
และการปล่อยน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม 
รวมทั้งมีผักตบชวาจำนวนมาก 

- ในช่วงฤดูแล้ง น้ำเค็มรุกล้ำเข้ามาถึงตำบลท่างาม 
อำเภอเมืองปราจีนบุรี ทำให้ไม่สามารถปลูกข้าว
หรือพืชในฤดูแล้งได้ 

- การใช้ประโยชน์ที่ดินที่บุกรุกพื้นที่แหล่งน้ำ 

1. ควบคุมสัดส่วนการระบายน้ำเสียของคนในพื้นที่ 
2. จัดสร้างระบบบำบัดขนาดเล็กๆ เพื่อบำบัดน้ำจากแหล่ง

ชุมชนก่อนปล่อยลงน้ำเป็นจุดๆ ตลอดลำน้ำ 
3. หน่วยงานที่ดูแลเรื่องน้ำจะต้องประเมินผลกระทบของ

น้ำเสียจากอุตสาหกรรมและการเกษตรจะส่งผลกระทบ
ต่อคุณภาพน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค 

4. เทศบาลและชุมชนต้องมีแหล่งบำบัดน้ำเสียรวม 
5. ควบคุมการปล่อยน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมและ

ชุมชนลงแหล่งน้ำ 
5. ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำฯ 

- ตลิ่งพังจากการกัดเซาะและการดูดทรายริมแม่น้ำ 
1. ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในชุมชน และเขตบ้านเรือน 
2. รณรงค์การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้โดยการปลูกต้นไม้ใน

พื้นทีต่้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ 
3. ใช้แนวธรรมชาติในการแก้ไขการพังทลายของตลิ่งลำน้ำ 

รวมทั้งช่วยซับน้ำสิ่งปฏิกูล 
6. ด้านการบริหารจัดการ 

- ขาดการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบทำให้
การใช้น้ำไม่เต็มประสิทธิภาพ 

1. ให้มีการประกาศเขตชลประทานตลอดลำน้ำปราจีนบุรี 
2. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำภาพรวมทั้งระบบตลอด

ลุ่มน้ำให้ตอบสนองความต้องการและปรับปรุงกลไกเดิม
ให้มีประสิทธิภาพ 

3. รวบรวมทุกหน่วยงานที่เคยวิจัยศึกษาเก่ียวกับลุ่มน้ำมา
ประเมินร่วมกันแล้วเรียงลำดบัความสำคัญในการบริหาร
จัดการให้เหมาะสมกับงบลงทุนของประเทศ 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 7 การมีส่วนร่วมของประชาชนและการประชาสัมพันธ์ 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 7-21 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

7.4.2.2 พ้ืนที่ลุ่มน้ำตอนกลาง 
 
 พื้นที่ลุ่มน้ำตอนกลางมีจำนวน 1 เวที ได้แก่ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว มีสภาพปัญหา และความ
ต้องการพัฒนาพื้นที่ (ดูตารางที่ 7.4-3) จากการแสดงความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมพบว่า สภาพปัญหาหลักในพื้นที่ 
จะเป็นปัญหาด้านการจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย 

ตารางที่ 7.4-3 ความคิดเห็นต่อสภาพปัญหาและความต้องการพัฒนาในพ้ืนที่ลุ่มน้ำตอนกลาง 

สภาพปญัหา/ข้อคดิเห็น ความต้องการ 
1. ด้านการจัดการน้ำอุปโภคบริโภค 

- ปริมาณน้ำไม่เพียงพอช่วงฤดูแล้ง แหล่งนำ้ตื้น
และไม่สามารถเก็บกักน้ำไว้ใช้หน้าแล้ง 

1. การขยายเขตประปาจากตำบลหนองปลาแขยงไปจนถึง
เทศบาลตำบลกบินทร์และตำบลที่ขาดแคลนน้ำ 

2. ให้มีการสร้างแหล่งน้ำในครัวเรือนหรือให้แต่ละครัวเรือน 
หรือให้แต่ละครัวเรือนมีภาชนะใส่น้ำเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ใน
ฤดูแล้ง 

3. ส่งเสริมการปรับปรุงแหล่งน้ำขนาดเล็กในแต่ละทอ้งถิ่นที่
เสื่อมโทรม/ถูกละทิ้ง ขุดลอกคูคลองส่งน้ำในช่วงฤดูเพื่อ
เตรียมรับน้ำในฤดูน้ำหลาก 

4. หน่วยงานในพื้นที่ช่วยจัดสรรใช้น้ำที่มีมาตรฐานสำหรับ
การอุปโภค-บริโภค และการเกษตรให้ชาวบ้านในหน้าแล้ง
อุตสาหกรรมโดยประเมินมาตรฐานการใช้ 

5. การเจาะบ่อบาดาลในหมู่บ้านเพื่อทำระบบประปาชุมชน 
2. ด้านการสร้างความม่ันคงของน้ำภาคการผลิต 

- พื้นที่แหล่งกักเก็บน้ำไม่เพียงพอกับปริมาณน้ำ
ต้นทุนและไม่มีแหล่งกักเก็บระดับเล็ก-กลางใน
พื้นที่ในช่วงฤดูกาลที่จะใช้น้ำในการเกษตร 

1. สร้างเขื่อนในสถานที่เหมาะสมหรือสร้างอุโมงค์น้ำใต้ดิน 
2. ตรวจสอบพื้นที่ที่เป็นที่ต่ำเป็นแหล่งรวมน้ำสามารถพัฒนา

เป็นแหล่งกักน้ำต้นทุนทั้งสถานที่ของภาครัฐและเอกชน 
เช่น หน้าประตูน้ำบางพื้นที ่

3. การเกษตรเชิงเดี่ยวควรสร้างแหล่งน้ำของตนเอง เช่น การ
ขุดสระน้ำใช้เอง 

3. ด้านการจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย 
- น้ำท่วมซ้ำซากบริเวณอำเภอกบินทร์บุรี อำเภอ 

ศรีมหาโพธ์ิ อำเภอบ้านสร้าง อำเภอศรีมโหสถ 
- น้ำท่วมตอนหน้าฝนและไม่สามารถเก็บกักน้ำ

ไว้ใช้ในตอนหน้าแล้ง และท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำริม
แม่น้ำปราจีนบุรีและถนนหลายสาย 

- แม่น้ำ ลำคลองมีผักตบชวา วัชพืชและสิ่งกีด
ขวางจำนวนมากและไม่สามารถระบายน้ำได้
สะดวกในฤดูฝน 

1. การสร้างประตูระบายน้ำในพื้นที่ที่เหมาะสม และมีการ
บริหารจัดการประตูและการระบายน้ำให้เหมาะสมตาม
สถานการณ์ 

2. แม่น้ำปราจีนบุรีจำเป็นต้องสร้างประตูปรับระดับน้ำและ
ควบคุมน้ำในแม่น้ำปราจีนบุรีในพื้นที่ตำบลหาดยางเพื่อ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ำในฤดูแล้งและการควบคุมการ
ผันน้ำในฤดูน้ำหลากไปยังทุ่งบางพลวงและบ้านสร้าง 

3. การระบายน้ำจากคลองพระสะทึงไปยังลุ่มน้ำโตนเลสาบ
ตอนบนเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมและบรรเทาภัยแล้ง 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 7 การมีส่วนร่วมของประชาชนและการประชาสัมพันธ์ 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 7-22 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

ตารางที่ 7.4-3 (ตอ่) ความคิดเห็นตอ่สภาพปญัหาและความต้องการพัฒนาในพ้ืนที่ลุ่มน้ำตอนกลาง 

สภาพปญัหา/ข้อคดิเห็น ความต้องการ 
4. ด้านการจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ 

- คุณภาพน้ำเน่าเสียจากการปล่อยน้ำเสียและ
ขยะมูลฝอยจากชุมชน/บ้านเรือน สารเคมีที่ใช้
ในการเกษตร และการปล่อยน้ำเสียจากโรงงาน
อุตสาหกรรม 

- การรุกล้ำของน้ำเค็ม 

1. ควบคุมสัดส่วนการระบายน้ำเสียของชุมชนในพื้นที่ 
2. จัดสร้างระบบบำบัดขนาดเล็กๆ เพื่อบำบัดน้ำจากแหล่ง

ชุมชนก่อนปล่อยลงน้ำเป็นจุดๆ ตลอดลำน้ำ 
3. หน่วยงานที่ดูแลเร่ืองน้ำจะต้องดูผลกระทบของน้ำเสียจาก

อุตสาหกรรมและการเกษตรที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำ
เพื่ออุปโภค-บริโภค 

4. เทศบาลและชุมชนต้องมีแหล่งบำบัดน้ำเสียรวม 
5. ควบคุมการปล่อยน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมลงแม่น้ำ 

5. ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำฯ 
- ตลิ่งพังทะลายจากการกัดเซาะและดูดทรายริม

แม่น้ำ 

1. ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในชุมชนและเขตบ้านเรือน 
2. รณรงค์การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้โดยการปลูกต้นไม้ใน

พื้นทีต่้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ 

6. ด้านการบริหารจัดการ 
- ขาดการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบทำให้

การใช้น้ำไม่เต็มประสิทธิภาพ 

1. การจัดสรรน้ำในการใช้น้ำทำการเกษตร อุปโภค-บริโภค 
อุตสาหกรรมโดยประเมินจากมาตรฐานการใช้ 

2. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจำเป็นต้องคิดในภาพรวม
ทั ้งระบบตลอดลุ ่มน้ำให้ตอบสนองความต้องการและ
สามารถแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้ 

3. การแก้ไขปัญหาแต่ละพื้นที่ควรใช้วิธีท่ีเหมาะสมตามสภาพ
พื้นที่และปรับปรุงกลไกเดิมให้มีประสิทธิภาพ 

 
7.4.2.3 พ้ืนที่ลุ่มน้ำตอนปลาย 
 
 พื้นที่ลุ่มน้ำตอนปลายมีจำนวน 4 เวที ได้แก่ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา มีสภาพปัญหาและ
ความต้องการพัฒนาพื้นที่ (ดตูารางที่ 7.4-4) จากการแสดงความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมพบว่า สภาพปัญหาหลักใน
พื้นที่จะเป็นปัญหาด้านการจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ 
  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 7 การมีส่วนร่วมของประชาชนและการประชาสัมพันธ์ 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 7-23 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

ตารางที่ 7.4-4 ความคิดเห็นต่อสภาพปัญหาและความต้องการพัฒนาในพ้ืนที่ลุ่มน้ำตอนปลาย 

สภาพปญัหา/ข้อคดิเห็น ความต้องการ 
1. ด้านการจัดการน้ำอุปโภคบริโภค 

- น้ำแล้งไม่พอใช้ทั้งอุปโภคและบริโภค ภาคเกษตร
และประมงในช่วงฤดูแล้ง 

- แหล่งน้ำตื้นเขินไม่เพียงพอกับการกักเก็บน้ำและ
นำไปใช ้

1. สร้างระบบสูบน้ำย้อนกลับเข้าสู่เขื่อนในภาวะขาดน้ำ 
2. ขุดลอกคูและคลองส่งน้ำที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำสายหลัก

เน่ืองจากลำคลองตื้นเขินและช่วยส่งน้ำบรรเทาฤดูแล้ง
ได้มากขึ้น 

3. สร้างแหล่งเก็บกักน้ำให้เพียงพอกับปริมาณน้ำที่ใช้ใน
แต่ละพื้นที่ 

4. สร้างฝายน้ำล้นในลำน้ำสาขาให้มากที ่สุดตามความ
เหมาะสม 

5. มีการวางท่อสูบน้ำในฤดูน้ำหลากไปเก็บกักไว้ในแหล่ง
เก็บน้ำในพื้นที่สูงพื้นที่ขาดแคลนน้ำ 

2. ด้านการสร้างความม่ันคงของน้ำภาคการผลิต 
- ปัญหาความขัดแย้งของกลุ่มผู้ใช้น้ำเค็ม (เลี้ยงกุ้ง) 

และกลุ่มผู้ใช้น้ำจืด (ทำนา) 

1. วางแผนจัดหาน้ำรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม
เพื่อป้องกันการแย่งน้ำของภาคเกษตร 

2. มีแหล่งน้ำดิบในการทำน้ำประปา/ลดค่าใช้จ่ายชุมชน 
3. การส่งน้ำด้วยระบบท่อไปยังพื้นที่เกษตร/อุตสาหกรรม 
4. สร้างอ่างเก็บน้ำ (เขื่อน) ทางต้นน้ำเพื่อเพิ่มต้นทุนน้ำ

เพื่อผลักดันน้ำเดิมและการเกษตรและระบบประปา
ให้แก่ภาคประชาชน 

3. ด้านการจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย 
- แม่น้ำ ลำคลองมีผักตบชวา วัชพืชและสิ่งกดีขวาง

มากไม่สามารถระบายน้ำได้สะดวกในฤดูฝน 
- ปัญหาปริมาณน้ำมากในช่วงฤดูฝน เกิดภัยพิบัติ

จากปริมาณน้ำหลาก/ระบายน้ำและน้ำท่วมขัง 

1. กำหนดการผังเมืองที่ไม่ปิดก้ันทางน้ำ 
2. สร้างกำแพงกั้นน้ำตลอดแนวแม่น้ำของแต่ละลุ่มน้ำ

เพื่อป้องกันน้ำท่วม 
3. พัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อให้มีน้ำเพียงพอในฤดูแลง้/

ป้องกันน้ำท่วมในฤดูฝน 
4. ด้านการจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ 

- น้ำเน่าเสียช่วงหน้าแล้งตรงรอยต่อระหว่างแม่น้ำ
ปราจีนบุรี-บางปะกง พื้นที่ตำบลโยธะกา อำเภอ
บางน้ำเปร้ียว จังหวัดฉะเชิงเทรา 

- น้ำเน่าเสียจากชุมชน สารเคมีทางการเกษตร และ
โรงงานอุตสาหกรรม 

1. ภาครัฐควบคุม/กำกับการใช้น้ำของภาคอุตสาหกรรม/
และการปล่อยน้ำเสียของภาคอุตสาหกรรม 

2. หาแนวทางเพื่อป้องกันการชะของน้ำจากพื้นที่เกษตร
เพื่อป้องกันการเกิด Algae Bloom 

3. หามาตรการควบคุมการดำเนินการท่าเรือน้ำตื้นเขต
อำเภอบ้านโพธิ์ที่อาจมีผลกระทบต่อระบบนิเวศของ
แม่น้ำบางปะกง 

4. ไม่ปล่อยน้ำเสียลงสู่ลำน้ำลำคลองและแม่น้ำ 
5. ส่งเสริมให้หน่วยงานท้องถิ่นดำเนินการก่อสร้างระบบ

บำบัดน้ำเสียรวมโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ติดแหล่งน้ำ 
ชายฝั่งทะเล 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 7 การมีส่วนร่วมของประชาชนและการประชาสัมพันธ์ 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 7-24 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

ตารางที่ 7.4-4 (ตอ่) ความคิดเห็นตอ่สภาพปญัหาและความต้องการพัฒนาในพ้ืนที่ลุ่มน้ำตอนปลาย 

สภาพปญัหา/ข้อคดิเห็น ความต้องการ 
5. ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำฯ 

- น้ำไม่ไหลลงแหล่งกักเก็บน้ำเน่ืองจากมีสิ่งก่อสร้าง
ขวางทางน้ำหรือรุกล้ำแหล่งน้ำ 

- ระบบนิเวศต้นน้ำเสื่อมโทรมจากการบุกรุกทำลาย
พื้นทีป่่าและเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน 

1. สร้างแหล่งต้นน้ำ (สร้างป่า) หาแหล่งน้ำต้นทุนที่ไม่
กระทบต่อพื้นที่ป่า 

2. การบำรุงรักษาแหล่งน้ำพร้อมกับการสร้างจิตสำนึกให้
ตระหนักถึงความสำคัญของแหล่งน้ำ 

3. รักษาพื้นที่ป่าต้นน้ำไว้ให้ได้มากที่สุด 
6. ด้านการบริหารจัดการ 

- การประชาสัมพันธ์ให้ภาคประชาชนรู้ถึงสภาวะน้ำ
ในช่วงเวลาต่างๆ 

- การจัดการทรัพยากรน้ำขาดความสมดุลระหว่าง
ปริมาณน้ำเพื ่อการอุปโภคบริโภค/การเกษตร/
ภาคอุตสาหกรรมและไม่สามารถบริหารจัดการน้ำ
ให้เป็นไปตามความต้องการของภาคประชาชน 

- การวางแผนบริหารการจัดการทรัพยากรน้ำลำบาก
เน่ืองจากเก่ียวข้องกับหลายหน่วยงานหลายพื้นที่ 

1. การศึกษาปัญหาของลุ่มน้ำและจัดทำแผนพัฒนาให้
สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่จริง 

2. รวมหน่วยงานด้านน้ำของประเทศให้เป็นหน่วยงาน
เดียวกัน 

3. บริหารจัดการพื้นที่รองรับน้ำหลาก (แก้มลิง) ในพื้นที่
ลุ่มต่ำ 

4. มีผังการใช้ประโยชน์ที่ดินในมิติการบริหารจัดการน้ำ 
5. มอบหมายภารกิจและอำนาจหน้าที ่ในการจัดการที่

ชัดเจนให้หน่วยต่างๆ  
6. การบูรณาการและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจาก

ทุกภาคส่วน 
7. ให้มีแผนแม่บทการพัฒนาการบริหารจัดการน้ำภายใน

ลุ่มน้ำโดยแบ่งเป็นระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว  
 
7.4.2.4 สรุปการจัดลำดับความสำคัญของตัวชี้วัดรายมิติในพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 
 
 ที่ปรึกษาได้นำเสนอตัวชี้วัดรายมิติที่ตอบสนองต่อเป้าประสงค์ 3 มิติ ได้แก่ มิติเศรษฐกิจ มิติสังคมและมิติ
สิ่งแวดล้อมเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมจัดลำดับความสำคัญของตัวชี้วัด โดยผู้เข้าร่วมประชุมให้ความเห็นว่าตัวชี้วัดมิติ
สิ่งแวดล้อมมีความสำคัญมากที่สุด รองลงมาเป็นตัวชี้วัดมิติเศรษฐกิจ และตัวชี้วัดมิติสังคมตามลำดับดังตารางที่ 7.4-5 

ตารางที่ 7.4-5 การจัดลำดับความสำคัญของตัวชี้วดัรายมิตใินพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 

พื้นที่ลุ่มน้ำ 
น้ำหนักความสำคัญของตัวชี้วดั 

มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม มิติสิ่งแวดล้อม รวมทั้งหมด 
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

เวทีที่ 1 เมืองสระแก้ว 38 35.51 28 26.17 41 38.32 107 100.00 
เวทีที่ 2 เมืองปราจีนบุรี 33 31.43 31 29.52 41 39.05 105 100.00 
เวทีที่ 3 เมืองนครนายก 32 30.48 28 26.67 45 42.86 105 100.00 
เวทีที่ 4 เมืองฉะเชิงเทรา 45 38.14 27 22.88 46 38.98 118 100.00 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 7 การมีส่วนร่วมของประชาชนและการประชาสัมพันธ์ 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 7-25 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

7.5 การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 
 
7.5.1 การจัดประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 และกลุ่มเป้าหมาย 
 
 การจัดประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 ได้ดำเนินการในระหว่างวันที่ 18-26 พฤศจิกายน 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อ
นำเสนอรายละเอียดทางเลือกของการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง และให้ผู้เข้าร่วมประชุมจัดลำดับความสำคญั
ของแต่ละทางเลือก และร่วมแสดงความคิดเห็นต่อแนวทางเลือกต่างๆ เพื่อสะท้อนให้ได้ทางเลือกที่เหมาะสมกับพื้นที่  
จำนวน 10 กลุ่มพื้นที่ มีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 300 คน แต่ได้มีผู้เข้าร่วมประชุมท้ังหมด 342 คน ดังแสดงในตารางที่ 7.5-1 
และรูปที่ 7.5-1 

ตารางที่ 7.5-1 สรปุจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 

กลุ่มเป้าหมาย 

ลุ่มน้ำปราจีนบุรี 

กลุ่มท่ี 1 กลุ่มท่ี 3 กลุ่มท่ี 5 กลุ่มท่ี 7 กลุ่มท่ี 9 

อ.วังน้ำเย็น อ.นาดี อ.กบินทร์บุรี อ.เมืองปราจีนบุรี อ.เมืองนครนายก 

1. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 6 1 4 4 3 

2. ผู้นำชุมชนและผู้แทนภาคประชาชน 25 32 28 26 27 

รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 31 33 32 30 30 

1. สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 1 1 1 1 1 

2. ผู้แทนมหาวิทยาลัยมหิดล 5 5 5 5 5 

รวมท้ังหมด 37 39 38 36 36 

กลุ่มเป้าหมาย 

ลุ่มน้ำบางปะกง 

กลุ่มท่ี 2 กลุ่มท่ี 4 กลุ่มท่ี 6 กลุ่มท่ี 8 กลุ่มท่ี 10 

อ.สนามชัยเขต อ.พนัสนิคม อ.บางปะกง อ.เมืองฉะเชิงเทรา อ.องครักษ์ 

1. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 1 2 11 9 5 

2. ผู้นำชุมชนและผู้แทนภาคประชาชน 33 36 24 25 38 

รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 34 38 35 34 43 

1. สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 1 1 1 1 1 

2. ผู้แทนมหาวิทยาลัยมหิดล 7 7 5 5 7 

รวมท้ังหมด 42 46 41 40 51 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 7 การมีส่วนร่วมของประชาชนและการประชาสัมพันธ์ 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 7-26 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

  
กลุ่มที่ 1: อำเภอวังนำ้เย็น จังหวัดสระแก้ว กลุ่มที่ 2: อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 

  
กลุ่มที่ 3: อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี กลุ่มที่ 4: อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 

  
กลุ่มที่ 5: อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี กลุ่มที่ 6: อำเภอบางปะกง จงัหวัดฉะเชิงเทรา 

  
กลุ่มที่ 7: อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี กลุ่มที่ 8: อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 

  
กลุ่มที่ 9: อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก กลุ่มที่ 10: อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 

รูปที่ 7.5-1 บรรยากาศในการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 7 การมีส่วนร่วมของประชาชนและการประชาสัมพันธ์ 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 7-27 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

7.5.2 สรุปประเด็นการรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 
 การจัดลำดับความสำคัญของแตล่ะทางเลือกจากการแสดงความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมกลุ่มย่อยคร้ังที่ 2 ดังแสดง
ในตารางที่ 7.5-2 และมีข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เพิ่มเติมดังสรุปได้ดังน้ี 
 1) กลุ่มที่ 1: อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ได้ข้อสรุปว่าผู้เข้าร่วมประชุมโดยส่วนใหญ่ (ร้อยละ 50.00) 

เห็นด้วยกับการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำตามทางเลือกที่ 2 รองลงมาจะเห็นด้วยกับการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำตาม
ทางเลือกที่ 3 (ร้อยละ 46.43) และทางเลือกที่ 1 (ร้อยละ 3.57) โดยผู้เข้าร่วมประชุมมีความคิดเห็น
เพิ่มเติมต่อทางเลือกต่างๆ ดังน้ี 

  1.1 ทางเลือกที่ 2 การพัฒนาน้ำต้นทุนเพื่อการอุปโภค-บริโภค การเกษตรมูลค่าสูงและอุตสาหกรรม
ขนาดเล็ก 

   ก) ต้องการให้มีปริมาณน้ำเพียงพอต่อชุมชน 
   ข) อยากให้มีการลอกคลอง และจัดทำแก้มลิงเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้ง ทำให้เกษตรกร

มีน้ำใช้ในการบริโภคอุปโภคเพียงพอ 
   ค) แต่ละพื้นที่มีความต้องการไม่เหมือนกัน ต้องค่อยๆ ปรับปรุงและพัฒนาความต้องการ

ของพื้นที่ก่อนเพื่อให้ความเป็นอยู่และวิถีของประชาชนในพื้นที่ทั้งหมด 
   ง) แก้ปัญหาเศษก่ิงไม้ใบหญ้าที่ไหลมารวมที่ฝายน้ำล้น 
   จ) ต้องการแหล่งน้ำที่เพียงพอต่อการทำการเกษตร 
  1.2 ทางเลือกที่ 3 การพัฒนาน้ำต้นทุนเพื่อรองรับการเติบโตของชุมชนเมืองและเขตเศรษฐกิจ 
   ก) ต้องการพัฒนาลำคลองโดยการสร้างเขื่อนกักเก็บน้ำเป็นระยะเพื่อให้สามารถเก็บน้ำไว้ 

ใช้ได้ 
   ข) ไม่ได้รับการแก้ปัญหาระยะยาว แต่ละคร้ังที่เกิดปัญหาจะไปดูกันแค่ปัญหาเฉพาะหน้า 
 2) กลุ่มที่ 2: อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ข้อสรุปว่าผู้เข้าร่วมประชุมโดยส่วนใหญ่ (ร้อยละ 

64.29) เห็นด้วยกับการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำตามทางเลือกที่ 3 รองลงมาจะเห็นด้วยกับการพัฒนาพื้นที่ 
ลุ่มน้ำตามทางเลือกที่ 2 (ร้อยละ 35.71) โดยผู้เข้าร่วมประชุมมีความคิดเห็นเพิ่มเติมต่อทางเลือกต่างๆ 
ดังน้ี 

  2.1 ทางเลือกที่ 2 การพัฒนาน้ำต้นทุนเพื่อการอุปโภค-บริโภค การเกษตรมูลค่าสูงและอุตสาหกรรม
ขนาดเล็ก 

   ก) จัดหาแหล่งน้ำต้นทุนและกักเก็บน้ำได้ใช้หน้าแล้ง-ปลูกพืชท่ีเหมาะสมแบ่งโซนเพาะปลูก 
   ข) ขยายพื้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยหินในเพื่อเก็บกักน้ำ 
   ค) สร้างฝายตลอดลำคลองที่ลาดชัน 
  2.2 ทางเลือกที่ 3 การพัฒนาน้ำต้นทุนเพื่อรองรับการเติบโตของชุมชนเมืองและเขตเศรษฐกิจ 
   ก) อ่างเก็บน้ำห้วยหินมีพื้นที่รวมทั้งหมด 115 ไร่ พื้นที่กักเก็บน้ำปัจจุบันมีอยู่ 18 ไร่ ต้องการ

ขยายให้เต็มพื้นที่ที่มีอยู่ทั้งหมดเพื่อใช้ในภาคการเกษตรโดยเฉพาะพื้นที่นา 1,200 ไร่  
(นาแปลงใหญ่) พืชผักสวนครัว 2,090 ไร่ เช่น สับปะรด มันสำปะหลัง และยางพารา 
ฯลฯ และใช้ผลิตน้ำประปาใช้ในชุมชน 525 หลังคาเรือน และชุมชนใกล้เคียง 

   ข) อยากให้แก้ปัญหาน้ำเสียที่เพิ่มมากขึ้นเน่ืองจากน้ำเสียเป็นเหตุให้เกิดปัญหาให้มากที่สุด 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 7 การมีส่วนร่วมของประชาชนและการประชาสัมพันธ์ 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 7-28 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

 3) กลุ่มที่ 3: อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ได้ข้อสรุปว่า ผู้เข้าร่วมประชุมโดยส่วนใหญ่ (ร้อยละ 63.64) 
เห็นด้วยกับการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำตามทางเลือกที่ 2 รองลงมาจะเห็นด้วยกับการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำตาม
ทางเลือกที่ 3 (ร้อยละ 27.27) และทางเลือกที่ 4 (ร้อยละ 9.09) โดยผู้เข้าร่วมประชุมมีความคิดเห็น
เพิ่มเติมต่อทางเลือกต่างๆ ดังน้ี 

  2.1 ทางเลือกที่ 2 การพัฒนาน้ำต้นทุนเพื่อการอุปโภค-บริโภค การเกษตรพื้นถิ่นและการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ ได้แก่ อยากให้แก้ไขปรับปรุงพื้นที่บริเวณรอบๆ ฝายให้ดีขึ้นเพื่อใช้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
ภายในหมู่บ้าน 

  2.2 ทางเลือกที่ 3 การพัฒนาน้ำต้นทุนเพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและบริหารจัดการพื้นที่ต้นน้ำ  ได้แก่ 
 ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำใสน้อย บริเวณหมู่ที่ 5 สะพานหิน เพื่อประชาชนและพี่น้อง อำเภอนาดี 
อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี จะได้มีน้ำใช้ตลอดทั้งปี 

  2.3 ทางเลือกที่ 4 การพัฒนาน้ำต้นทุนเต็มศักยภาพของพื้นที่ลุ่มน้ำ ได้แก่ แก้ไขคุณภาพน้ำโดยลด
การเกิดน้ำเสียเพราะน้ำเสียมาจากโรงงานอุตสาหกรรมและจัดหาเคร่ืองเติมออกซิเจนใต้ลำน้ำ 

ตารางที่ 7.5-2 สรปุผลการจดัลำดับความสำคัญของแต่ละทางเลือก 

พื้นที่ลุ่มน้ำ 
ลำดับความสำคัญของแตล่ะทางเลือก 

ทางเลือกที่ 1 ทางเลือกที่ 2 ทางเลือกที่ 3 ทางเลือกที่ 4 
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

1. ลุ่มน้ำตอนบน         
เวทีที่ 3 นาดี 0 - 21 63.64 9 27.27 3 9.09 
เวทีที่ 7 เมืองปราจีนบุรี 0 - 14 53.85 10 38.46 2 7.69 
เวทีที่ 9 เมืองนครนายก 0 - 17 45.95 7 18.92 13 35.14 

2. ลุ่มน้ำตอนกลาง         
เวทีที่ 1 วังน้ำเย็น 1 3.57 14 50.00 13 46.43   
เวทีที่ 2 สนามชัยเขต 0 - 10 35.71 18 64.29   
เวทีที่ 5 กบินทร์บุรี 2 5.00 18 45.00 20 50.00   
เวทีที่ 10 องครักษ์ 0 - 15 35.71 27 64.29   

3. ลุ่มน้ำตอนปลาย         
เวทีที่ 4 พนัสนิคม 1 3.33 10 33.33 19 63.34   
เวทีที่ 6 บางปะกง 0 - 15 42.86 20 57.14   
เวทีที่ 8 เมืองฉะเชิงเทรา 0 - 15 34.88 28 65.12   

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 7 การมีส่วนร่วมของประชาชนและการประชาสัมพันธ์ 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 7-29 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

 4) กลุ่มที่ 4: อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ได้ข้อสรุปว่าผู้เข้าร่วมประชุมโดยส่วนใหญ่ (ร้อยละ 63.34) 
เห็นด้วยกับการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำตามทางเลือกที่ 3 รองลงมาจะเห็นด้วยกับการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำตาม
ทางเลือกที่ 2 (ร้อยละ 33.33) และทางเลือกที่ 1 (ร้อยละ 3.33) โดยผู้เข้าร่วมประชุมมีความคิดเห็น
เพิ่มเติมต่อทางเลือกต่างๆ ดังน้ี 

  4.1 ทางเลือกที่ 2 การพัฒนาน้ำต้นทุนเพื่อการอุปโภค-บริโภค การเกษตรมูลค่าสูงและอุตสาหกรรม 
   ก) หากเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำและการบริหารจัดการน้ำให้ดีจะไม่เกิดปัญหา คือ การ

สร้างทางระบายน้ำให้ใหญ่กว่าเดิม 
   ข) การกำจัดวัชพืชในคลองชลประทานและพัฒนาการระบายน้ำ 
  4.2 ทางเลือกที่ 3 การพัฒนาน้ำต้นทุนเพื่อรองรับการเติบโตของชุมชนเมืองและเขตเศรษฐกิจ 
   ก) เม่ือเกิดภาวะน้ำท่วมอยากให้มีการผันน้ำออกทะเลเร็วท่ีสุด 
   ข) เพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำให้มีใช้ได้เพียงพอ และการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งให้

เรียบร้อยสมบูรณ์ในระยะยาว 
 5) กลุ่มที่ 5: อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ได้ข้อสรุปว่าผู้เข้าร่วมประชุมโดยส่วนใหญ่ (ร้อยละ 

50.00) เห็นด้วยกับการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำตามทางเลือกที่ 3 รองลงมาจะเห็นด้วยกับการพัฒนาพื้นที่ 
ลุ่มน้ำตามทางเลือกที่ 2 (ร้อยละ 45.00) และทางเลือกที่ 1 (ร้อยละ 5.00) โดยผู้เข้าร่วมประชุมมีความ
คิดเห็นเพิ่มเติมต่อทางเลือกต่างๆ ดังน้ี 

  5.1 ทางเลือกที่ 2 การพัฒนาน้ำต้นทุนเพื่อการอุปโภค-บริโภค การเกษตรมูลค่าสูงและอุตสาหกรรม
ขนาดเล็ก 

   ก) ต้องการฟื้นฟูระบบชลประทานเพื่อกักเก็บน้ำ 
   ข) ปรับปรุงประตูระบายน้ำที่การประปาได้สร้างไว้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ 
   ค) สภาพของพื้นที่ การเป็นอยู่และอาชีพของคนในชุมชนไม่เหมือนกันต้องปรับปรุงแก้ไขให้

ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งการอุปโภคบริโภค และการเกษตร 
  5.2 ทางเลือกที่ 3 การพัฒนาน้ำต้นทุนเพื่อรองรับการเติบโตของชุมชนเมืองและเขตเศรษฐกิจ 
   ก) ต้องการโครงการระบบกักเก็บน้ำใต้ดินแบบรังผึ้งเพื่อหน้าฝนจะได้มีพื้นที่ในการกักเก็บน้ำ

และพอถึงหน้าแล้งก็จะได้มีการสูบน้ำมาใช้ 
   ข) ต้องขุดลอกคลองนางเลงให้ทะลุถึงคลองเจ้าแรงเพื่อเป็นแก้มลิงธรรมชาติ และเสนอให้มี

ประตูบังคับน้ำก่อนจะระบายออกแควพระปรง เพื่อเก็บในฤดูน้ำหลากและใช้หน้าแล้ง 
 6) กลุ่มที่ 6: อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ข้อสรุปว่าผู้เข้าร่วมประชุมโดยส่วนใหญ่ (ร้อยละ 

57.14) เห็นด้วยกับการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำตามทางเลือกที่ 3 รองลงมาจะเห็นด้วยกับการพัฒนาพื้นที่ 
ลุ่มน้ำตามทางเลือกที่ 2 (ร้อยละ 42.86) โดยผู้เข้าร่วมประชุมมีความคิดเห็นเพิ่มเติมต่อทางเลือกต่างๆ 
ดังน้ี 

  6.1 ทางเลือกที่ 2 การพัฒนาน้ำต้นทุนเพื่อการอุปโภค-บริโภค การเกษตรมูลค่าสูงและอุตสาหกรรม 
   ก) ขุดลอกคูคลอง หาแหล่งน้ำมาทดแทน ดำเนินวิถีทางตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง 
   ข) การปรับปรุงคุณภาพน้ำ การอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร 
   ค) การปรับปรุงบำรุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพโครงการต่างๆ 
  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 7 การมีส่วนร่วมของประชาชนและการประชาสัมพันธ์ 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 7-30 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

  6.2 ทางเลือกที่ 3 การพัฒนาน้ำต้นทุนเพื่อรองรับการเติบโตของชุมชนเมืองและเขตเศรษฐกิจ 
   ก) ต้องจัดการคุณภาพน้ำให้ดีขึ้น ป้องกันและลดปริมาณการเกิดน้ำเสียในแหล่งกำเนิด และ 

บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
   ข) การจัดการป้องกันน้ำท่วม ระบบเตือนภัยน้ำหลากและการสร้างเขื่อนก้ันน้ำ 
 7) กลุ่มที่ 7: อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ได้ข้อสรุปว่าผู้เข้าร่วมประชุมโดยส่วนใหญ่ (ร้อยละ 

53.85) เห็นด้วยกับการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำตามทางเลือกที่ 2 รองลงมาจะเห็นด้วยกับการพัฒนาพื้นที่ 
ลุ่มน้ำตามทางเลือกที่ 3 (ร้อยละ 38.46) และทางเลือกที่ 4 (ร้อยละ 7.69) โดยผู้เข้าร่วมประชุมมีความ
คิดเห็นเพิ่มเติมต่อทางเลือกต่างๆ ดังน้ี 

  7.1 ทางเลือกที่ 2 การพัฒนาน้ำต้นทุนเพื่อการอุปโภค-บริโภค การเกษตรพื้นถิ่นและการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ ได้แก่ แก้เฉพาะจุดก่อนเพื่อภาคประชาชนจะได้ใช้ประโยชน์เลย 

  7.2 ทางเลือกที่ 3 การพัฒนาน้ำต้นทุนเพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและบริหารจัดการพื้นที่ต้นน้ำ  ได้แก่ 
 อยากให้มีการแก้ไขปัญหาเร่ืองภัยแล้ง เน่ืองจากเขตพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีโดยส่วนใหญ่ทำสวน
ผลไม้ หากไม่มีน้ำเพียงพอจะส่งผลกระทบเชิงบวกตอ่ผลผลิตทางการเกษตร 

  7.3 ทางเลือกที่ 4 การพัฒนาน้ำต้นทุนเต็มศักยภาพของพื้นที่ลุ่มน้ำ ได้แก่ หากเทคโนโลยีทันสมัยขึ้น
จะทำให้สามารถกักเก็บน้ำใต้ดินได้มากขึ้น ทำให้น้ำเพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำในทุกด้าน 

 8) กลุ่มที่ 8: อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ข้อสรุปว่าผู้เข้าร่วมประชุมโดยส่วนใหญ่ (ร้อยละ 
65.12) เห็นด้วยกับการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำตามทางเลือกที่ 3 รองลงมาจะเห็นด้วยกับการพัฒนาพื้นที่ 
ลุ่มน้ำตามทางเลือกที่ 2 (ร้อยละ 34.88) โดยผู้เข้าร่วมประชุมมีความคิดเห็นเพิ่มเติมต่อทางเลือกต่างๆ 
ดังน้ี 

  8.1 ทางเลือกที่ 2 การพัฒนาน้ำต้นทุนเพื่อการอุปโภค-บริโภค การเกษตรมูลค่าสูงและอุตสาหกรรม 
   ก) จัดให้มีแหล่งน้ำศูนย์กลาง เพื่อเป็นศูนย์รวมในการใช้น้ำในชุมชนของตนเองได้ 
   ข) อยากให้มีการพัฒนาแหล่งน้ำควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

เดิมไว้ 
  8.2 ทางเลือกที่ 3 การพัฒนาน้ำต้นทุนเพื่อรองรับการเติบโตของชุมชนเมืองและเขตเศรษฐกิจ 
   ก) ปัจจุบันมีโรงงานอุตสาหกรรมและหมู่บ้านจัดสรรเกิดขึ้นจำนวนมากและบางส่วนกีด 

ขวางทางระบายน้ำ 
   ข) อยากให้สร้างเขื่อนเพิ่มในพื้นที่ตอนบนเพราะตอนน้ีมีแหล่งน้ำต้นทุนน้อยมาก 
 9) กลุ่มที่ 9: อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ได้ข้อสรุปว่าผู้เข้าร่วมประชุมโดยส่วนใหญ่ (ร้อยละ 

45.95) เห็นด้วยกับการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำตามทางเลือกที่ 2 รองลงมาจะเห็นด้วยกับการพัฒนาพื้นที่ 
ลุ่มน้ำตามทางเลือกที่ 4 (ร้อยละ 35.14) และทางเลือกที่ 3 (ร้อยละ 18.92) โดยผู้เข้าร่วมประชุมมี
ความคิดเห็นเพิ่มเติมต่อทางเลือกต่างๆ ดังน้ี 

  9.1 ทางเลือกที่ 2 การพัฒนาน้ำต้นทุนเพื่อการอุปโภค-บริโภค การเกษตรพื้นถิ่นและการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ 

   ก) อยากให้มีแก้มลิงเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ทั่วถึงทั้งหมู่บ้าน 
   ข) เห็นด้วยกับการรักษาป่าต้นน้ำ และต้องการให้บำรุงรักษาลำคลองสาธารณะที่เกิดความ

เสียหายจากน้ำหลาก 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 7 การมีส่วนร่วมของประชาชนและการประชาสัมพันธ์ 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 7-31 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

  9.2 ทางเลือกที่ 3 การพัฒนาน้ำต้นทุนเพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและบริหารจัดการพื้นที่ต้นน้ำ  ได้แก่ 
ควรสร้างอ่างเก็บน้ำเพิ่มเติมและสร้างเขื่อนตามคลองสายหลักหรือแม่น้ำเพิ่มเพื่อเก็บน้ำเป็น
ระยะตามคลองไม่ให้น้ำในคลองแห้งเพราะที่ผ่านมาการปล่อยน้ำไม่เป็นระบบ และไม่ควรปล่อย
จนแห้ง 

  9.3 ทางเลือกที่ 4 การพัฒนาน้ำต้นทุนเต็มศักยภาพของพื้นที่ลุ่มน้ำ ได้แก่ การเพิ่มประสิทธิภาพ 
แหล่งน้ำให้เต็มศักยภาพและเป็นระบบเพื่อให้มีน้ำใช้ตลอดปีและต้องจัดสรรให้ทั่วถึงทุกพื้นที่
ชุมชนจึงเป็นการแก้ไขปัญหาระยะยาวอย่างสมบูรณ์ 

 10) กลุ่มที่ 10: อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ได้ข้อสรุปว่าผู้เข้าร่วมประชุมโดยส่วนใหญ่ (ร้อยละ 
64.29) เห็นด้วยกับการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำตามทางเลือกที่ 3 รองลงมาจะเห็นด้วยกับการพัฒนาพื้นที่ 
ลุ่มน้ำตามทางเลือกที่ 2 (ร้อยละ 35.71) โดยผู้เข้าร่วมประชุมมีความคิดเห็นเพิ่มเติมต่อทางเลือกต่างๆ 
ดังน้ี 

  10.1 ทางเลือกที่ 2 การพัฒนาน้ำต้นทุนเพื่อการอุปโภค-บริโภค การเกษตรมูลค่าสูงและอุตสาหกรรม
ขนาดเล็ก 

   ก) ขุดลอกคูคลองได้จะเป็นประโยชน์ต่อภาคการเกษตร 
   ข) ควรสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กในหมู่บ้านเพราะอำเภอองครักษจ์ะเป็นพื้นที่แก้มลิงสุดทา้ย

ในจังหวัดนครนายก 
  10.2 ทางเลือกที่ 3 การพัฒนาน้ำต้นทุนเพื่อรองรับการเติบโตของชุมชนเมืองและเขตเศรษฐกิจ 
   ก) อยากให้สร้างเขื่อนหรือฝายที่ช่วยกักเก็บน้ำช่วงแคบของแม่น้ำนครนายกก่อนที่จะไหลลง 

ไปสู่แม่น้ำบางปะกง 
   ข) ปากแม่น้ำปราจีนบุรีและปากแม่น้ำนครนายกควรสร้างเขื่อนปลายปากแม่น้ำเพื่อชะลอ

การไหลของน้ำ 
 
7.6 การประชุมสัมมนาโครงการครั้งที่ 2 
 
7.6.1 การจัดประชุมสัมมนาโครงการครั้งที่ 2 และกลุ่มเป้าหมาย 
 
 การจัดประชุมสัมมนาโครงการครั้งที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนแนวทางการศึกษา เสนอผลการคัดเลือก
ทางเลือกที่เหมาะสม ร่างแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์และรับฟังความคิดเห็นจาก 
ผู้มีส่วนเก่ียวข้องในพื้นที่ลุ่มน้ำ 
 
 กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุมท้ังหมด 516 คน (ไม่นับรวมผู้แทนมหาวิทยาลัยมหิดลและสำนักงานทรัพยากรน้ำ
แห่งชาติ) จำแนกเป็นหน่วยงานราชการส่วนกลาง หน่วยงานราชการระดับจังหวัด/อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ผู้นำชุมชน สถาบันการศึกษา กลุ่มผู้ใช้น้ำและภาคประชาชนทั่วไป โดยมีการดำเนินการในระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม 
2563 แบ่งออกเป็น 4 เวที ดังแสดงในตารางที่ 7.6-1 และบรรยากาศการประชุมสัมมนาโครงการคร้ังที่ 2 ดังรูปที่ 7.6-1 
ถึงรูปที่ 7.6-3 
  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 7 การมีส่วนร่วมของประชาชนและการประชาสัมพันธ์ 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 7-32 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

ตารางที่ 7.6-1 สรปุจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาโครงการครั้งที่ 2 

กลุ่มเป้าหมาย 
จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม (คน) 

ลุ่มน้ำปราจีนบุรี ลุ่มน้ำบางปะกง 
ปราจีนบุรี1/ สระแก้ว2/ นครนายก3/ ฉะเชิงเทรา4/ 

1. หน่วยงานราชการระดับต่างๆ 47 47 31 62 
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นำชุมชน 35 28 46 48 
3. สถาบันการศึกษา/ องค์กรเอกชน 0 4 2 1 
4. สื่อมวลชน 0 0 0 0 
5. กลุ่มผู้ใช้น้ำและภาคประชาชนทั่วไป 25 55 41 44 

รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 107 134 120 155 
1. ผู้แทนมหาวิทยาลัยมหิดล 5 5 5 6 
2. ตัวแทนสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 2 2 1 2 

รวมจำนวนผู้แทนหน่วยงาน+ที่ปรึกษา 7 7 6 8 
รวมทั้งหมด 114 141 126 163 

หมายเหตุ: 1/ จังหวัดปราจีนบุร ี (พ้ืนที่ลุ่มน้ำตอนกลาง) วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 ห้องธารทิพย์ 1-2 ชั้นที่ 1 ตึก F โรงแรมแคนทารี 304 
ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 

 2/ จังหวัดสระแก้ว (พ้ืนที่ลุ่มน้ำตอนบน) วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมจันทร์สุวรรณ ชั้น 2 โรงแรมธนาสิริ จังหวัดสระแก้ว 
 3/ จังหวัดนครนายก (พ้ืนที่ลุ่มน้ำตอนบน) วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมพิมพ์จันทร์ โรงแรมจันทรา รีสอร์ท จังหวัด

นครนายก 
 4/ จังหวัดฉะเชิงเทรา (พ้ืนที่ลุ่มน้ำตอนปลาย) วันศุกรท์ี่ 31 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมเพทาย ชั้น 1 โรงแรมแกรนด์ รอยัล พลาซ่า 

จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 
รูปที่ 7.6-1 บรรยากาศการประชุมสัมมนาโครงการครั้งที่ 2 (จังหวัดสระแก้ว) 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 7 การมีส่วนร่วมของประชาชนและการประชาสัมพันธ์ 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 7-33 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

 

 
รูปที่ 7.6-2 บรรยากาศการประชุมสัมมนาโครงการครั้งที่ 2 (จังหวัดนครนายก) 

 

 
รูปที่ 7.6-3 บรรยากาศการประชุมสัมมนาโครงการครั้งที่ 2 (จังหวัดฉะเชิงเทรา) 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 7 การมีส่วนร่วมของประชาชนและการประชาสัมพันธ์ 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 7-34 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

7.6.2 สรุปประเด็นการรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 
7.6.2.1 พ้ืนที่ลุ่มน้ำตอนบน 
 
 ผู้เข้าร่วมประชุมท้ังหมดเห็นด้วยกับแนวทางเลือกของพื้นที่ลุ่มน้ำตอนบนตาม “ทางเลือกที่ 2+3 การพัฒนาน้ำ
ต้นทุน เพื่อการอุปโภค-บริโภค การเกษตรพื้นถิ่นและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และเพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและบริหารจัดการ
พื้นที่ต้นน้ำ” โดยมีความเห็นด้วยมากคิดเป็นร้อยละ 62.38 ดังมีเหตุผลสนับสนุนว่าพื้นทีลุ่่มน้ำตอนบนโดยส่วนใหญ่เป็น
พื้นที่เกษตรและพื้นที่ป่าสงวน-อนุรักษ์เกือบ 80% หากมีการพัฒนาจะทำให้มีแหล่งกักเก็บไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง แก้ไขและ
บรรเทาปัญหาน้ำท่วม และเป็นการพัฒนาควบคู่กับการสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ลุ่มน้ำอย่างยั่งยืน รองลงมาเป็น
ความเห็นด้วยปานกลางคิดเป็นร้อยละ 21.26 ดังมีเหตุผลสนับสนุนว่าทางเลือกที่ 2 ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ อาจส่งผลกระทบต่อการเพิ่มขึ้นของขยะมูลฝอยและส่งผลกระทบเชิงลบต่อระบบนิเวศวิทยาในพื้นที่ลุ่มน้ำ หากมี
การพัฒนาต้องมีการจัดระบบการบริหารจัดการที่มีความชัดเจนพร้อมทั้ง มีความเห็นเพิ่มเติมว่าจำเป็นต้องมีการพฒันา
โครงการ/แหล่งกักเก็บน้ำที่มีอยู่ให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำอุปโภคบริโภคมากขึ้น 
 
7.6.2.2 พ้ืนที่ลุ่มน้ำตอนกลาง 
 
 ผู้เข้าร่วมประชุมเห็นด้วยกับแนวทางเลือกของพื้นที่ลุ่มน้ำตอนกลางตาม “ทางเลือกที่ 3 การพัฒนาน้ำต้นทุน
เพื่อรองรับการเติบโตของชุมชนเมืองและเขตเศรษฐกิจ” โดยมีความเห็นด้วยมากคิดเป็นร้อยละ 57.24 ดังมีเหตุผล
สนับสนุนว่าพื้นทีลุ่่มน้ำตอนกลางโดยส่วนใหญ่มีความเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของชุมชนเมืองและเขตเศรษฐกิจที่จะ
เติบโตอย่างรวดเร็วและมีความจำเป็นจะต้องใช้น้ำในปริมาณมากในเขตเศรษฐกิจ รองลงมาเป็นเห็นด้วยปานกลางคิดเป็น
ร้อยละ 23.60 ดังมีเหตุผลสนับสนุนว่าต้องการให้มีการสนับสนุนแนวทางในการควบคุมการปล่อยน้ำ/ขยะมูลฝอยจาก
แหล่งชุมชน/เขตเศรษฐกิจเน่ืองจากเป็นจุดหลักในการใช้จะส่งผลกระทบไปยังลุ่มแม่น้ำตอนปลาย ส่วนที่เหลือไม่เห็นด้วย 
คิดเป็นร้อยละ 0.23 ดังมีเหตุผลสนับสนุนว่าควรจะเป็นทางเลือก 2 เพราะมีพื้นที่การเกษตรมูลค่าสูงมากกว่าชุมชนเมือง 
และเขตเศรษฐกิจตามเป็นทางเลือกที่ 3 และได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ได้แก่ การพัฒนาแหล่งน้ำจะต้องพัฒนาและ
ปลูกฝังจิตสำนึกการใช้น้ำของชุมชนเมือง การพัฒนาแหล่งน้ำเดิม การใช้นวัตกรรมการทำน้ำทะเลเป็นน้ำจืด การศึกษา
การใช้น้ำใต้ดินจะต้องศึกษาข้อดีข้อเสียอย่างจริงจัง ฯลฯ 
 
7.6.2.3 พ้ืนที่ลุ่มน้ำตอนปลาย 
 
 ผู้เข้าร่วมประชุมเห็นด้วยกับแนวทางเลือกของพื้นที่ลุ่มน้ำตอนปลายตาม “ทางเลือกที่ 3 การพัฒนาน้ำต้นทุน
เพื่อรองรับการเติบโตของชุมชนเมืองและเขตเศรษฐกิจ” โดยมีความเห็นด้วยมากคิดเป็นร้อยละ 54.44 ดังมีเหตุผลสนับ 
สนุนว่าพื้นทีลุ่่มน้ำตอนปลายโดยส่วนใหญ่เป็นเร่ืองหลักทีต่้องเร่งดำเนินการโดยเฉพาะการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำเดิม 
การพัฒนาศักยภาพแหล่งเก็บน้ำเดิมให้มีศักยภาพ รวมถึงการสร้างโครงข่ายระบบการส่งน้ำประกอบกับพื้นที่ลุ่มน้ำตอน
ปลายส่วนใหญ่เป็นเส้นทางสัญจรทางน้ำและเป็นปากแม่น้ำติดกับทะเลเพื่อใช้ในการขนถ่ายสินค้า จำเป็นต้องพัฒนาเพื่อ
รองรับเศรษฐกิจท่ีจะขยายตัว รองลงมาเห็นด้วยปานกลางคิดเป็นร้อยละ 22.66 และเห็นด้วยน้อยร้อยละ 3.97 โดยมีการ
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เช่น เป็นการพัฒนาเพื่อการรองรับการเจริญเติบโตของชุมชนเมือง เขตเศรษฐกิจตามการ



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 7 การมีส่วนร่วมของประชาชนและการประชาสัมพันธ์ 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 7-35 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

เจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตและขยายพื้นที่มาอย่างกว้างขวาง ทำให้มีภาคประชาชนเข้ามาทำงานและ
อยู่อาศัยกันอย่างหนาแน่น ทำให้มีการใช้น้ำแปรผันไปตามตัวเลขของประชากรตามและก่อนจะส่งน้ำให้ภาคอุตสาหกรรม 
ควรให้ความสำคัญด้านการจัดการและบำบัดน้ำเสียก่อน (การหาน้ำให้เขตเศรษฐกิจ) ฯลฯ 
 
7.6.3 สรุปโครงการ/แผนงานที่เสนอเพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี-ปางปะกง 
 
 ผู้เข้าร่วมประชุมได้นำเสนอโครงการ/แผนงานเพื่อพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง โดยแบ่งออกเป็น 
6 ด้าน ได้แก่ การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค การสร้างความม่ันคงของน้ำภาคการผลิต การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย การ
จัดการคุณภาพน้ำและฟื้นฟูอนุรักษ์แหล่งน้ำเดิม และการบริหารจัดการ มีรายละเอียดดังน้ี 
 1) พื้นที่ลุ่มน้ำตอนบน 
  1.1 ระยะเร่งด่วนภายใน 1-5 ปี ประกอบด้วย แผนบริหารจัดการ 3 ด้าน และ 20 โครงการ 
  1.2 ระยะปานกลางภายใน 6-10 ปี ประกอบด้วย แผนบริหารจัดการ 1 ด้าน และ 1 โครงการ 
 2) พื้นที่ลุ่มน้ำตอนกลาง 
  2.1 ระยะเร่งด่วนภายใน 1-5 ปี ประกอบด้วย แผนบริหารจัดการ 4 ด้าน และ 47 โครงการ 
  2.2 ระยะปานกลางภายใน 6-10 ปี ประกอบด้วย แผนบริหารจัดการ 4 ด้าน และ 20 โครงการ 
  2.3 ระยะยาวภายใน 11-20 ปี ประกอบด้วย แผนบริหารจัดการ 3 ด้าน และ 4 โครงการ 
 3) พื้นที่ลุ่มน้ำตอนปลาย 
  3.1 ระยะเร่งด่วนภายใน 1-5 ปี ประกอบด้วย แผนบริหารจัดการ 4 ด้าน และ 23 โครงการ 
  3.2 ระยะปานกลางภายใน 6-10 ปี ประกอบด้วย แผนบริหารจัดการ 3 ด้าน และ 9 โครงการ 
  3.3 ระยะยาวภายใน 11-20 ปี ประกอบด้วย แผนบริหารจัดการ 1 ด้าน และ 2 โครงการ 
 
7.7 การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 3 
 
7.7.1 การจัดประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 3 และกลุ่มเป้าหมาย 
 
 การจัดประชุมกลุ่มย่อยคร้ังที่ 3 ได้ดำเนินการระหว่างวันที่ 13-14 และ 17-18 กุมภาพันธ์ 2563 มีวัตถุประสงค์
เพื่อทบทวนแนวทางการศึกษา นำเสนอผลการคัดเลือกทางเลือกที่เหมาะสม และนำเสนอร่างแผนงานตามแนวทางพัฒนา
ลุ่มน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเก่ียวขอ้งในพื้นที่ลุ่มน้ำจำนวน 10 กลุ่มพื้นที่ 
มีผู้เข้าร่วมประชุมท้ังหมด 430 คน (ไม่นับรวมผู้แทนมหาวิทยาลัยมหิดล และสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ) ดังแสดงใน
ตารางที่ 7.7-1 และรูปที่ 7.7-1 
  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 7 การมีส่วนร่วมของประชาชนและการประชาสัมพันธ์ 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 7-36 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

ตารางที่ 7.7-1 สรปุจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 3 

กลุ่มเป้าหมาย 

ลุ่มน้ำปราจีนบุรี 

กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 กลุ่มที่ 4 
อ.นาดี อ.กบินทร์บุรี อ.เมืองนครนายก อ.วังน้ำเย็น 

3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 9 15 7 3 
4. ผู้แทนภาคประชาชน 26 22 24 45 

รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 35 37 31 48 

3. สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 1 1 3 1 
4. ผู้แทนมหาวิทยาลัยมหิดล 5 5 4 4 

รวมทั้งหมด 6 6 7 5 

กลุ่มเป้าหมาย 
ลุ่มน้ำบางปะกง 

กลุ่มที่ 5 กลุ่มที่ 6 กลุ่มที่ 7 กลุ่มที่ 8 กลุ่มที่ 9 กลุ่มที่ 10 

อ.องครักษ์ อ.คลองเขื่อน อ.บางปะกง อ.พนัสนิคม อ.เมืองฉะเชิงเทรา  อ.สนามชัยเขต 

3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 19 5 14 0 7 10 
4. ผู้แทนภาคประชาชน 28 52 36 50 33 25 

รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 47 57 50 50 40 35 
3. สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 1 1 1 1 1 1 

4. ผู้แทนมหาวิทยาลัยมหิดล 5 5 6 5 5 5 

รวมทั้งหมด 6 6 7 6 6 6 

 

 
 กลุ่มท่ี 1: อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี กลุ่มท่ี 2: อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

 
 กลุ่มท่ี 3: อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก กลุ่มท่ี 4: อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 

รูปที่ 7.7-1 บรรยากาศการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 3 
  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 7 การมีส่วนร่วมของประชาชนและการประชาสัมพันธ์ 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 7-37 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

 
 กลุ่มท่ี 5: อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก กลุ่มท่ี 6: อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 
 กลุ่มท่ี 7: อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา กลุ่มท่ี 8: อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 

 
 กลุ่มท่ี 9: อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา กลุ่มท่ี 10: อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 

รูปที่ 7.7-1 (ต่อ) บรรยากาศการประชุมกลุ่มย่อยครัง้ที่ 3 
 
7.7.2 สรุปประเด็นการรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 
7.7.2.1 พ้ืนที่ลุ่มน้ำตอนบน 
 
 พื้นที่ลุ่มน้ำตอนบนประกอบด้วยเวทีอำเภอนาดีและอำเภอเมืองนครนายกโดยผู้เข้าร่วมประชุมท้ังหมดเห็นด้วย
ต่อแนวทางเลือกของพื้นที่ลุ่มน้ำตอนบนตาม “ทางเลือกที่ 2+3 การพัฒนาน้ำต้นทุนเพื่อการอุปโภค-บริโภค การเกษตร
พื้นถิ่นและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และเพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและบริหารจัดการพื้นที่ต้นน้ำ” โดยมีความเห็นด้วยมากคิด
เป็นร้อยละ 66.57 เพราะจะมีน้ำอุปโภค-บริโภคและทำการเกษตรในพื้นที่ได้ตลอดปี ทำให้กลุ่มชาวบ้านมีรายได้ในการ
ประกอบอาชีพเกษตรเพิ่มขึ้น และต้องการอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้ไว้ให้สมดุล เพิ่มความชุ่มชื้นให้มากด้วยวิธีการปลูกป่าเพิ่ม 
รองลงมาเป็นการเห็นด้วยปานกลางคิดเป็นร้อยละ 24.72 และน้อยที่สุดเป็นการเห็นด้วยน้อยคิดเป็นร้อยละ 2.25 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 7 การมีส่วนร่วมของประชาชนและการประชาสัมพันธ์ 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 7-38 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

7.7.2.2 พ้ืนที่ลุ่มน้ำตอนกลาง 
 
 พื้นทีลุ่่มน้ำตอนกลางประกอบด้วย เวทีอำเภอกบินทร์บุรี อำเภอวังน้ำเย็น อำเภอองครักษ์ อำเภอคลองเขื่อน 
และอำเภอสนามชัยเขต โดยผู้เข้าร่วมประชุมเห็นด้วยต่อแนวทางเลือกของพื้นที่ลุ่มน้ำตอนกลางตาม “ทางเลือกที่ 3 การ
พัฒนาน้ำต้นทุนเพื่อรองรับการเติบโตของชุมชนเมืองและเขตเศรษฐกิจ” โดยมีความเห็นด้วยมากคิดเป็นร้อยละ 51.40 
เพราะชุมชนจะเติบโตขึ้นเร่ือยๆ พื้นที่เท่าเดิมแต่ประชากรเพิ่มขึ้นจำเป็นจะต้องมีการพัฒนาและวางแผนรองรับการเติบโต
ของชุมชน ทำให้มีการวางแผนรองรับเก่ียวกับการพัฒนาเศรษฐกิจท่ีเก่ียวกับลุ่มน้ำเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนที่อาศัย
หรือใช้ประโยชน์เก่ียวกับลุ่มน้ำและการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจต้องการใช้น้ำมาก รองลงมาเป็นการเห็นด้วยปานกลาง 
ร้อยละ 38.20 เพราะการพัฒนาน้ำต้นทุนเพื่อการรองรับการเติบโตของชุมชนเมืองและเศรษฐกิจทำให้ภาคการเกษตร
เดือดร้อน และเห็นด้วยน้อยคิดเป็นร้อยละ 1.97 และไม่เห็นด้วยคิดเป็นร้อยละ 0.56 
 
7.7.2.3 พ้ืนที่ลุ่มน้ำตอนปลาย 
 
 พื้นที่ลุ่มน้ำตอนปลายประกอบไปด้วย เวทีอำเภอบางปะกง อำเภอพนัสนิคม และอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
ผู้เข้าร่วมประชุมเห็นด้วยกับแนวทางเลือกของพื้นที่ลุ่มน้ำตอนปลายตาม “ทางเลือกที่ 3 การพัฒนาน้ำต้นทุนเพื่อรองรับ
การเติบโตของชุมชนเมืองและเขตเศรษฐกิจ” โดยมีความเห็นด้วยมากคดิเปน็ร้อยละ 50.28 เพราะทำให้ลดปัญหาการขาด
แคลนน้ำ ทำให้ต้นน้ำปลายน้ำมีคุณภาพในการอุปโภคบริโภค เพื่อรองรับการเจริญเติบโตในอนาคต เห็นด้วยปานกลาง
ร้อยละ 38.76 เพราะต้องบริหารจัดการน้ำเสียไม่ให้ปล่อยลงแหล่งน้ำสาธารณะ ต้องมีการบำบัดน้ำเสียเพื่อนำมาใช้ใหม่ 
เห็นด้วยน้อยร้อยละ 1.12 และไม่เห็นด้วยร้อยละ 0.84 
 
7.8 การประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ 
 
7.8.1 การจัดประชุมปัจฉิมนิเทศ และกลุ่มเป้าหมาย 
 
 การจัดประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ ได้ดำเนินการระหว่างวันที่ 5-6 มีนาคม 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงผล
การศึกษาประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ระดับท้องถิ่นในขั้นสุดท้าย พร้อมทั้ง รับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในพื้นที่ลุ่มน้ำ จำนวน 4 เวที มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 430 คน (ไม่นับรวมผู้แทนมหาวิทยาลัยมหิดล และ
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ) ดังแสดงในตารางที่ 7.8-1 และรูปที่ 7.8-1 
 
  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 7 การมีส่วนร่วมของประชาชนและการประชาสัมพันธ์ 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 7-39 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

ตารางที่ 7.8-1 สรปุจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมปจัฉิมนิเทศโครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย 
จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม (คน) 

ลุ่มน้ำปราจีนบุรี ลุ่มน้ำบางปะกง 
สระแก้ว1/ ปราจีนบุรี2/ นครนายก3/ ชลบุรี4/ 

1. หน่วยงานราชการระดับอำเภอและระดับ
จังหวัด 

30 21 40 26 

2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นำชุมชน 54 16 33 14 
3. สถาบันการศึกษา/ องค์กรเอกชน 2 9 3 5 
4. สื่อมวลชน 1 1 2 0 
5. กลุ่มผู้ใช้น้ำและภาคประชาชนทั่วไป 18 61 27 67 

รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 105 108 105 112 
1. ผู้แทนมหาวิทยาลัยมหิดล 8 8 5 5 
2. ตัวแทนสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ  

และคณะกรรมการกำกับฯ 
3 1 1 1 

รวมจำนวนผู้แทนหน่วยงาน+ที่ปรึกษา 11 9 6 6 
รวมทั้งหมด 116 117 111 118 

หมายเหตุ: 1/ จังหวัดปราจีนบุรี วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 ห้องธารทิพย์ 1-2 โรงแรมแคนทารี 304 จังหวัดปราจีนบุรี 
 2/ จังหวัดสระแก้ว วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมจันทร์สุวรรณ โรงแรมธนาสิริ จังหวัดสระแก้ว 
 3/ จังหวัดนครนายก วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมจันทร์ธารา โรงแรมจันทรา รีสอร์ท จังหวัดนครนายก 
 4/ จังหวัดชลบุร ีวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมบางแสน 1-2 โรงแรมแคนทารี อมตะ บางปะกง จังหวัดชลบุรี 
 
7.8.2 สรุปประเด็นการรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 
7.8.2.1 ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมต่อแนวทางเลือกการพัฒนาลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 
 
 ผู้เข้าร่วมประชุมมีความคิดเห็นว่าการดำเนินการพัฒนาน้ำต้นทุนพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงตามทางเลือก 
“การพัฒนาน้ำต้นทุนเพื่ออุปโภค-บริโภค เกษตรพื้นถิ่น ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อนุรักษ์ ฟื้นฟูและบริหารจัดการพื้นที่ต้นน้ำ 
พร้อมทั้งเพิ่มศักยภาพน้ำต้นทุนรองรับการเติบโตของชุมชนเมืองและเขตเศรษฐกิจ” เหมาะสมกับสภาพปัญหาในพื้นที่ 
ร้อยละ 77.44 และไม่เหมาะสมร้อยละ 4.48 เนื่องจากต้นทุนแหล่งน้ำไม่เพียงพอและยังไม่เข้าถึงความต้องการของ
เกษตรกรเท่าที่ควร ที่ดินราคาสูงและไม่มีที่ดินสาธารณะประโยชน์ โดยสภาพปัญหาที่พบในพื้นที่มากที่สุดเป็นปัญหาการ
ขาดแคลนน้ำ/ภัยแล้ง แบ่งออกเป็นปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร ร้อยละ 52.92 รองลงมาเป็นการขาดแคลนน้ำ
อุปโภค/บริโภค ร้อยละ 27.97 การแก้ไขปัญหาในพื้นที่โดยใช้แผนการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงที่จะสามารถ
แก้ปัญหาได้มาก ได้แก่ ด้านที่ 1 การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค ร้อยละ 37.10 ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของนำ้ภาค
การผลิต ร้อยละ 28.97 ด้านที่ 3 การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย ร้อยละ 27.48 ด้านที่ 4 การจัดการคุณภาพน้ำฯ 26.58 
ด้านที่ 5 การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำฯ ร้อยละ 32.44 ด้านที่ 6 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ร้อยละ 31.20 ด้านที่ 
7 การพัฒนาเกษตรเชิงวิถ/ีเกษตรมูลคา่สูง ร้อยละ 28.89 และด้านที่ 8 การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ร้อยละ 26.40  
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รูปที่ 7.8-1 บรรยากาศการประชุมปจัฉิมนิเทศโครงการ  
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7.8.2.2 ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมต่อแนวทางการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำต้นทุนพ้ืนที่
ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 

 
 ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมต่อแนวทางการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำฯ แบ่งตาม
แผนการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง ทั้ง 8 ด้าน สรุปได้ดังน้ี 
 1) ด้านที่ 1 การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค ผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับแนวทางการพัฒนา 

ขยายเขตและเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน ร้อยละ 63.94 
 2) ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต ผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับแนว

ทางการพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำและระบบส่งน้ำใหม่ ร้อยละ 57.56 
 3) ด้านที่ 3 การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย ผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับแนวทางการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการระบายน้ำ ร้อยละ 58.28  
 4) ด้านที่ 4 การจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับ

แนวทางการฟื้นฟูและอนุรักษ์แม่น้ำและลำคลอง ร้อยละ 60.71  
 5) ด้านที่ 5 การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำฯ ผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับแนวทางการ

อนุรักษ์ฟื้นฟูพ้ืนที่ป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรม ร้อยละ 52.86  
 6) ด้านที่ 6 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับแนวทางการ

พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ ร้อยละ 55.44 
 7) ด้านที่ 7 การพัฒนาเกษตรเชิงวิถี/เกษตรมูลค่าสูง ผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับแนว

ทางการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ระบบเศรษฐกิจพอเพียงและระบบเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ชุมชน 
ต้นน้ำ ร้อยละ 52.69  

 8) ด้านที่ 8 การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับแนวทางการ
สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่นด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ร้อยละ 57.70 

 
7.8.2.3 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 
 1) อยากให้ผลักดันโครงการก่อสร้างอ่างใสน้อย-ใสใหญ่อย่างจริงจัง สนับสนุนการขุดสระน้ำในไร่นา 

และสนันสนุนให้มีการปลูกป่าในพื้นที่ป่าต้นน้ำอย่างเร่งด่วน 
 2) ปัญหามลพิษทางน้ำจากการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำควรมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจรัง และ

กำหนดบทลงโทษกับผู้กระทำความผิดให้เห็นเป็นรูปธรรม 
 3) การปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน้ำควรดำเนินการตลอดสายของลำน้ำ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 4) ควรแก้ไขกฎหมายของการบริหารจัดการน้ำให้ตรงกับความต้องการกับเกษตรกรผู้ใช้น้ำและควรให้ภาค

เกษตรกรรมมีความสำคัญเป็นอันดับที ่1 และขอให้ทางกระทรวงมหาดไทยมีมาตรการช่วยให้หน่วยงาน
ท้องถิ่นทำงานการบริหารโครงการต่างๆได้ปฏิบัติงานได้ง่ายขึ้นและลดขั้นตอนการบริหารงาน 
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7.9 การประชุมกลุ่มย่อยเพ่ิมเติม 
 
 สืบเน่ืองจากผู้เข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อยคร้ังที่ 1 และการประชุมกลุ่มย่อยคร้ังที่ 2 เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
พื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง ได้มีการนำเสนอปัญหาในพื้นที่และแนวทางการแก้ไข โดยที่ปรึกษาได้นัดหมายเพื่อขอเขา้
สำรวจและตรวจสอบพื้นที่ที่ประสบปัญหาระหว่างวันที่ 13–15 มกราคม 2563 ประกอบด้วย 3 พื้นที่เป้าหมาย ได้แก่ 
พื้นที่ตำบลศรีษะกระบือ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา และพื้นที่อำเภอพนัสนิคม จังหวัด
ชลบุรี ดังมีรายละเอียดแต่ละพื้นที่ดังน้ี 
 1) พื้นที่ตำบลศรีษะกระบือ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ได้ข้อสรุปว่าผู้นำชุมชนได้แนะนำพื้นที่ใน

การสร้างแก้มลิงและพาตรวจสอบสถานที่จริงดังรูปที่ 7.9-1 เพื่อเป็นพื้นที่รับน้ำและเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วง
ฤดูแล้ง เน่ืองจากตำบลศรีษะกระบือเป็นพื้นที่ปลายน้ำ มีลักษณะพื้นที่เป็นพื้นที่สูงกว่าพื้นที่ต้นน้ำ ทำให้
ไม่ได้รับน้ำอย่างทั่วถึง อีกทั้งในพื้นที่ยังมีบึงกล่ำและบึงท่าราบเป็นบึงเก่าตามธรรมชาติและเป็นพื้นที่
สาธารณะประโยชน์ จึงต้องการให้มีการพัฒนาเป็นพื้นที่แก้มลิงและต้องการทำพื้นที่รอบบึงเป็นสถานที่
ท่องเที่ยวและสวนสาธารณะจะมีตำบลที่ได้รับประโยชน์รวม 5 ตำบล ได้แก่ ตำบลศรีษะกระบือ ตำบล
พระอาจารย์ ตำบลชุมพล ตำบลบึงศาล ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 

 

 
รูปที่ 7.9-1 ผู้นำชุมชนไดแ้นะนำพ้ืนที่ในการสร้างแก้มลงิและพาสำรวจบึงกล่ำและบึงท่าราบ 

 2) พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ข้อสรุปว่าที่ปรึกษาได้เข้าร่วมประชุมกับสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา  
ณ ห้องประชุมสภาเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันอังคารที่ 
14 มกราคม 2563 เวลา 13:30 น. 
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  2.1 จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมท้ังหมด 22 คนดังน้ี 
   ก) นายวรพจน์ กุศลสงเคราะห์กุล รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทราคนที่ 1 
   ข) นางลินดา ขมเล็ก    รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทราคนที่ 2 
   ค) นายบุญจันทร์ นวชาตสกุล   สมาชิกสภาเกษตรกรอำเภอแปลงยาว 
   ง) นายประยูร เทพนม   สมาชิกสภาเกษตรกรอำเภอท่าตะเกียบ 
   จ) นายอาทร ช่วยณรงค์   สมาชิกสภาเกษตรกรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
   ฉ) นายสุทัน สุนทรโชติ   สมาชิกสภาเกษตรกรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
   ช) นายสุภาพ โนรีวงศ์   สมาชิกสภาเกษตรกรอำเภอบางน้ำเปร้ียว 
   ซ) นายทวี ยืนยง    สมาชิกสภาเกษตรกรอำเภอบางปะกง 
   ฌ) นายกิตติภพ มงคล   สมาชิกสภาเกษตรกรอำเภอคลองเขื่อน 
   ญ) นายไพริน นพกัณฑ์   สมาชิกสภาเกษตรกรอำเภอพนมสารคาม 
   ฎ) นายสำฤทธ์ิ ผาวันดี   สมาชิกสภาเกษตรกรอำเภอสนามชัยเขต 
   ฏ) นางอ้อย ชูชีวัน    สมาชิกสภาเกษตรกรอำเภอสนามชัยเขต 
   ฐ) นายชูเกียรติ ประดิษฐ์ศิลปกุล สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา 
   ฑ) นายวินัย ไชยมโน    สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา 
   ฒ) นายเอนก ทองพิทักษ์   สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา 
   ณ) นายกิตติทัต ธรรมโชติ   หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรฯ 
   ด) นางสาวอรพรรณ ยศยิ่งยง  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 
   ต) ว่าที่ ร.ต.เอนก สิงหากุล  หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร 
   ถ) นางสาวสุจินตนา นิลการะเกษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
   ท) นางนิภา แสงทอง    นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
   ธ) ว่าที่ ร.ต.หญิงเบญจมาศ อนันตพันธุ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
   น) นางสาวอฌุชิดา ทศพร   นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 
  2.2 แนวทางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ที่ได้รับการเสนอจากที่ประชุมสรุปได้เป็น 5 แนวทาง ได้แก่ 
   ก) การผันน้ำจากอำเภอศรีมหาโพธิ และอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปกักเก็บที่

อ่างเก็บน้ำคลองสียัด เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณตลาดเก่า อำเภอกบินทร์บุรี อำเภอ 
ศรีมหาโพธ์ิ อำเภอคลองเขื่อน อำเภอบางคล้า บางส่วนของอำเภอบ้านสร้าง และปัญหา
ภัยแล้งในอีกหลายพื้นที่และเป็นการสำรองน้ำไว้ใช้สำหรับพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ (EEC) 
โดยจุดเริ่มผันน้ำจะอยู่บริเวณที่สาธารณะหมู่ที่ 5 ตำบลศรีมหาโพธิ์ อำเภอศรีมหาโพธิ์ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา และนำปริมาณน้ำมาพักไว้ท่ีอ่างเก็บน้ำคลองระบมก่อนจะส่งต่อมายัง
อ่างเก็บน้ำคลองสียัด โดยการลำเลียงน้ำจะใช้ระบบท่อและฝังลงใต้ดินเพื่อลดผลกระทบ
ต่อพื้นที่ชาวบ้านและใช้ระบบส่งน้ำตามแรงโน้มถ่วงตามธรรมชาติ โดยได้ลงพื้นที่เพื่อ
ศึกษาสถานที่จริงดังแสดงในรูปที่ 7.9-2 ถึงรูปที่ 7.9-4 
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โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 7-44 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

   ข) หากเติมน้ำในอ่างเก็บน้ำคลองระบมและอ่างเก็บน้ำคลองสียัดเต็มศักยภาพ ยังสามารถ
นำปริมาณน้ำที่เหลือไปเติมที่อ่างเก็บน้ำคลองกระพง อ่างเก็บน้ำห้วยกรอกเคียน และ
อ่างเก็บน้ำหนองกระทิงได้อีกและปริมาณน้ำบางส่วนอาจมีการก่อสร้างเส้นทางน้ำหลาก
หรือฟลัดเวย์นำน้ำไปยังอำเภอคลองเขื่อน อำเภอเมืองฉะเชิงเทราและอำเภอบ้านโพธ์ิ 
จะมีพื้นที่ได้รับประโยชน์ไม่น้อยกว่า 2.50 ล้านไร่ มีรายได้ของชุมชนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 
2,500 ล้านบาท 

   ค) การสร้างประตูปิดปากแม่น้ำเพื่อรองรับน้ำจืดและปิดกั้นน้ำเค็ม โดยจังหวัดชลบุรี และ
จังหวัดระยองจะสามารถนำน้ำจืดส่วนน้ีไปใช้ได้ 

   ง) การสร้างประตูก้ันน้ำปากคลองบริเวณหมู่ที ่2 บ้านบางซ่อนและหมู่ที ่5 บ้านหนองตีนนก 
อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อกักเก็บน้ำจืดไว้ใช้และกั้นน้ำเค็มที่รุกล้ำเข้ามา 
เนื ่องจากประสบปัญหาภัยแล้งรุนแรง ไม่มีปริมาณน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำ
การเกษตร โดยปริมาณน้ำที่มาจากอ่างเก็บน้ำคลองสียัดจะมาถึงบริเวณประปาพนัสนิคม
เท่าน้ัน เม่ือสร้างประตูก้ันน้ำจะมีตำบลที่ได้รับผลประโยชน์ เช่น ตำบลสิบเอ็ดศอก ตำบล
หนองตีนนก ตำบลบางซ่อน และอีกหลายตำบลในพื้นที่ 

   จ) การสร้างแก้มลิงพื้นที่ชุ่มน้ำของอำเภอบางน้ำเปร้ียว จังหวัดนครนายก 
 3) พื้นที่อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ได้ข้อสรุปว่าผู้นำชุมชนได้เสนอสร้างคลองระบายน้ำจากคลองเมือง-

คลองพานทอง เป็นระยะทางไม่เกิน 15 กิโลเมตร เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลวัดโบสถ์ ตำบล
สระสีเหลี่ยม ตำบลหน้าพระธาตุ ตำบลท่าข้าม ตำบลหนองปรือ ตำบลวัดหลวง ตำบลไร่หลักทอง และ
ตำบลพนัสนิคม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เป็นพื้นที่ประมาณ 50,000 ไร่ ดังแสดงในรูปที่ 7.9-5 

 
รูปที่ 7.9-2 ประชุมแนวทางการแก้ไขปญัหาในพ้ืนทีจ่ังหวดัฉะเชิงเทรา ณ สำนักงานสภาเกษตรจงัหวัดฉะเชิงเทรา 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 7 การมีส่วนร่วมของประชาชนและการประชาสัมพันธ์ 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 7-45 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

 
รูปที่ 7.9-3 จดุรวมของแม่น้ำพระปรงและแม่น้ำหนุมาน และร่องรอยน้ำทว่มพ้ืนทีต่ลาดเก่า อำเภอกบินทร์บุร ี

 
รูปที่ 7.9-4 สภาพปจัจุบันของอ่างเก็บน้ำคลองระบมและอ่างเก็บน้ำคลองสียัด 

 
รูปที่ 7.9-5 ผู้นำชุมชนไดแ้นะนำพ้ืนที่ของอำเภอพนัสนิคม จงัหวดัชลบรุ ี

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 7 การมีส่วนร่วมของประชาชนและการประชาสัมพันธ์ 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 7-46 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

7.10 กิจกรรมการสร้างการรับรู้ผ่านสื่อ 
 
7.10.1 กิจกรรมการสร้างการรับรู้ผ่านสื่อครั้งที่ 1 
 
 กิจกรรมการสร้างการรับรู้ผ่านสื่อครั้งที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ถึงบทบาทภารกิจของสำนักงาน
ทรัพยากรน้ำแห่งชาติในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดสอดคล้องกับความต้องการที่หลากหลาย
ของภาคประชาชน และเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างสร้างสรรค์บนฐานของข้อมูลข้อเท็จจริงที่
ตรงกัน ลดความสับสนของกระแสข่าวให้กับภาคประชาชนในพื้นที่ ฯลฯ ที่ปรึกษาได้พิจารณาจัดกิจกรรมการสร้างการรับรู้
ผ่านสื่อมวลชนสัญจรคร้ังที่ 1 เม่ือวันที่ 10 มกราคม 2563 (ดังรูปที่ 7.10-1) มีขั้นตอนกิจกรรมดังน้ี 
 1) เชิญนักข่าวร่วมประชุมเพื่อนำเสนอภาพรวมข้อมูล วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการดำเนินงานของโครงการ 
 2) นำเสนอนำเสนอแผนงาน/โครงการ ผลการวิเคราะห์ และจัดลำดับความสำคัญของโครงการฯ พร้อม

แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ผลกระทบ และแนวทางแก้ไขที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 
 3) ผู้เข้าร่วมประชุมให้ข้อเสนอแนะ ซักถามและอภิปราย 
 4) อุปกรณ์ประกอบการประชุมประกอบด้วย สื่อวีดีทัศน์นำเสนอภาพรวมโครงการฯ เอกสารนำเสนอ

ภาพรวมโครงการฯ แผนที่และเอกสารสรุปแจกสื่อ 
 สื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรมจํานวน 12 คน จำนวน 9 ผลงานในรูปแบบสื่อออนไลน์ดังสรุปผลงาน ได้แก่ มติชน
ออนไลน์ 10 มกราคม 2563; Thai PBS 10 มกราคม 2563; สำนักข่าวอิศรา 10 มกราคม 2563; สำนักงานทรัพยากรน้ำ
แห่งชาติ 10 มกราคม 2563; THE STANDARD 10 มกราคม 2563; ฐานเศรษฐกิจ 10 มกราคม 2563; คมชัดลึก 13 
มกราคม 2563; The journal list club 14 มกราคม 2563; บ้านเมืองออนไลน์ 21 มกราคม 2563 

 

 
รูปที่ 7.10-1 ภาพบรรยากาศกจิกรรมการสร้างการรับรู้ผ่านสือ่ ครั้งที่ 1 เม่ือวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563  

รูปที่ 7-1 ภาพบรรยากาศกิจกรรมการสร้างการรับรู้ผ่านสื่อ ครั้งที่ 1 โครงการศึกษาเพื่อประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เชิงยุทธศาสตร์ โครงการพัฒนาน้ าต้นทุนลุ่มน้ าปราจีนบุรี-บางปะกง วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563

รูปที่ 7-1 ภาพบรรยากาศกิจกรรมการสร้างการรับรู้ผ่านสื่อ ครั้งที่ 1 โครงการศึกษาเพื่อประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เชิงยุทธศาสตร์ โครงการพัฒนาน้ าต้นทุนลุ่มน้ าปราจีนบุรี-บางปะกง วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563

รูปที่ 7-1 ภาพบรรยากาศกิจกรรมการสร้างการรับรู้ผ่านสื่อ ครั้งที่ 1 โครงการศึกษาเพื่อประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เชิงยุทธศาสตร์ โครงการพัฒนาน้ าต้นทุนลุ่มน้ าปราจีนบุรี-บางปะกง วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563

รูปที่ 7-1 ภาพบรรยากาศกิจกรรมการสร้างการรับรู้ผ่านสื่อ ครั้งที่ 1 โครงการศึกษาเพื่อประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เชิงยุทธศาสตร์ โครงการพัฒนาน้ าต้นทุนลุ่มน้ าปราจีนบุรี-บางปะกง วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 7 การมีส่วนร่วมของประชาชนและการประชาสัมพันธ์ 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 7-47 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

7.10.2 กิจกรรมการสร้างการรับรู้ผ่านสื่อครั้งที่ 2 
 
7.10.2.1 กำหนดการจัดกิจกรรมการสร้างการรับรู้ผ่านสื่อครั้งที่ 2 
 
 กิจกรรมการสร้างการรับรู้ผ่านสื่อครั้งที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ถึงบทบาทภารกิจของสำนักงาน
ทรัพยากรน้ำแห่งชาติในการบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดสอดคล้องกับความต้องการที่หลากหลายของ ภาค
ประชาชนและเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างสร้างสรรค์บนฐานของข้อมูลข้อเท็จจริงที่ตรงกันและ
ลดความสับสนของกระแสข่าวให้กับภาคประชาชนในพื้นที่ โดยที่ปรึกษาได้จัดกิจกรรมการสร้างการรับรู้ผ่านสื่อมวลชน
สัญจร คร้ังที่ 2 เม่ือวันที่ 16-17 มกราคม 2563 ดังแสดงในรูปที่ 7.10-2 และรูปที่ 7.10-3 
 1) กำหนดการวันที่ 16 มกราคม 2563 
  07:00 น. สื่อมวลชนพร้อมกัน ณ อาคารจุฑามาศ ถนนวิภาวดี 
  07:40 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านต้นไทร ถนนรังสิต-นครนายก (ทางหลวงหมายเลข 305) 

อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 
  08:30 น. ออกเดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา จังหวัดปราจีนบุรี 
  11:00 น. เดินทางถึงโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา จังหวัดปราจีนบุรี 
    ก) ชี้เป้าเปิดประเด็น “ทำไมต้องพัฒนาเพิ่มน้ำต้นทุนในลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง”  

และสรุป “แผนพัฒนาเพิ่มน้ำต้นทุนในลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกงเพื่อการแก้ไข
บรรเทาอุทกภัยและภัยแล้ง” โดยรองเลขาธิการผู้แทนสำนักงานทรัพยากรน้ำ
แห่งชาติ 

    ข) นำเสนอปริมาณน้ำต้นทุนบริเวณอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา โดยผู้อำนวยการ
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา 

  12:30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ โครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา จังหวัดปราจีนบุรี 
  13:30 น. นายประดับ กลัดเข็มเพชร รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และคณะ

สื่อมวลชนติดตามสถานการณ์น้ำบริเวณสันเขื่อนของอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา 
  14:30 น. เดินทางไปวัดชะอม ตำบลสะพานหิน อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีนายอำเภอ 

และผู้นำชุมชนท้องถิ่นให้การต้อนรับและรับฟังแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม-น้ำแล้ง 
โดยกลุ่มราษฎรในพื้นที่ 

  16:00 น. ออกเดินทางเข้าที่พัก ณ โรงแรมแคนทารี โฮเทล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
  18:30 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารบ้านเนินน้ำ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
 2) กำหนดการวันที่ 17 มกราคม 2563 
  07:30 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมแคนทารี โฮเทล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
  09:30 น. เดินทางไปยังศาลาประชาคมหมู่ที ่ 9 บ้านโยธะกา ตำบลบางเตย อำเภอบ้านสร้าง 

จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อรับฟังการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภค-บริโภค
และแก้ไขปัญหาน้ำเค็มโดยสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 และผู้นำชุมชนท้องถิ่นใน
พื้นที่ และเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน 

  11:00 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร และถึงอาคารจุฑามาศ ถนนวิภาวดี โดยสวัสดิภาพ 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 7 การมีส่วนร่วมของประชาชนและการประชาสัมพันธ์ 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 7-48 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

 
นายประดับ กลัดเข็มเพชร รองเลขาธกิารสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 

กล่าวชี้แจงวตัถุประสงค์ของโครงการ 
ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา 

 
นายประดับ กลัดเข็มเพชร รองเลขาธกิารสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ

ติดตามสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา พร้อมให้สัมภาษณ์สือ่มวลชน 

 
นายประดับ กลัดเข็มเพชร รองเลขาธกิารสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 

รับฟังปญัหาและแนวทางการแก้ไขจากภาคประชาชนในพ้ืนทีอ่ำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุร ี

รูปที่ 7.10-2 กจิกรรมการสร้างการรบัรู้ผ่านสือ่ครั้งที่ 2 วันที่ 16 มกราคม 2563 
  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 7 การมีส่วนร่วมของประชาชนและการประชาสัมพันธ์ 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 7-49 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

 
นายก อบต.บางเตย อำเภอบ้านสร้าง จังหวดัปราจีนบรุี และ ผอ.สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 สระบรุี 

กล่าวรายงานสภาพปญัหาและแนวทางการแก้ไขการขาดแคลนน้ำต่อ 
ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธกิารสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 

ณ หมู่ที่ 9 บ้านโยธะกา ตำบลบางเตย อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบรุี 

 
ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธกิารสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ

รับฟังปญัหาและแนวทางการแก้ไขจากภาคประชาชนในพ้ืนที่ 

 
ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธกิารสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 

ติดตามสถานการณ์น้ำในพ้ืนทีต่ำบลบางเตย อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุร ี
พร้อมใหส้ัมภาษณ์สือ่มวลชน 

รูปที่ 7.10-3 กจิกรรมการสร้างการรบัรู้ผ่านสือ่ครั้งที่ 2 วันที่ 17 มกราคม 2563 
  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 7 การมีส่วนร่วมของประชาชนและการประชาสัมพันธ์ 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 7-50 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

7.10.2.2 ข้อคิดเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรมการสร้างการรับรู้ผ่านสื่อมวลชนสัญจรครั้งที่ 2 
 
 ข้อคิดเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรมการสร้างการรับรู้ผ่านสื่อมวลชนสัญจรคร้ังที่ 2 สรุปได้ดังน้ี 
 1) นายประดับ กลัดเข็มเพชร รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 
  1.1 ขณะนี้ สทนช. ได้ดำเนินโครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยทุธศาสตร์ 

โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง เพื่อที่จะกำหนดแผนเชิงยุทธศาสตร์สำหรับ
การแก้ไขปัญหาด้านน้ำที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงอย่างยั่งยืน โดยลุ่มน้ำ
ปราจีนบุรี-บางปะกงเป็นลุ่มน้ำสำคัญในภาคตะวันออกอีกทั้งยังประสบกับปัญหาภัยแล้งซ้ำซาก
ทุกปีเพราะไม่มีแหล่งเก็บกักน้ำเพียงพอ ตามลักษณะพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำมีความลาดชันสูง 
ทำให้ปริมาณน้ำหลากไหลลงท่วมพื้นที่ราบท้ายลุ่มน้ำในช่วงฤดูฝนเกิดเป็นอุทกภัย แต่พอถึงช่วง
ฤดูแล้งจะประสบปัญหาชาดแคลนน้ำ เพราะปริมาณน้ำท่าโดยส่วนใหญ่ไหลออกสู่อ่าวไทยพร้อม
ทั้งมีปัญหาการรุกตัวของน้ำเค็มเน่ืองจากลักษณะช่วงท้ายของแม่น้ำมีความลาดชันไม่มากทำให้
น้ำเค็มสามารถรุกล้ำจากปากแม่น้ำบางปะกงลึกเข้ามาในแม่น้ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูแล้ง
ที่ไม่มีปริมาณน้ำท่าเพียงพอต่อการผลักดันน้ำเค็มให้ไหลลงกลับสู่อ่าวไทยส่งผลกระทบทำให้
น้ำเค็มรุกล้ำไปจนถึงแม่น้ำปราจีนบุรี และมีผลกระทบต่อคุณภาพน้ำที่จะนำไปใช้ทำการเกษตร
และการผลิตน้ำประปาเพื่ออุปโภค-บริโภค ขณะเดียวกันพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงเป็น
พื้นที่ที่มีการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องทำให้ความต้องการใช้น้ำเพิ่มขึ้นด้วย
เช่นกัน ดังน้ันปัญหาขาดแคลนน้ำจึงขยายตวัออกเป็นวงกว้างมากยิ่งขึ้น รวมถึงผลกระทบในการ
แย่งน้ำระหว่างภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรม 

  1.2 โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ โครงการพัฒนาน้ำต้นทุน
ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงจะดำเนินงานในส่วนของการประเมินศักยภาพและข้อจำกัดของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อพัฒนาทางเลือกใน
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้เป็นไปในทางที่เหมาะสมต่อสภาพพื้นที่ และตรงต่อความ
ต้องการของภาคประชาชนในส่วนต่างๆ อีกทั้งการบูรณาการในแต่ละมิติต้องนำมาพิจารณาและ
ให้ความสำคัญด้วย อาทิ มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม มิติสิ่งแวดล้อม มิติการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง เป็นต้น 

  1.3 การแบ่งพื้นที่การศึกษาในโครงการสามารถแบ่งได้เป็น 3 ส่วน โดยแบ่งตามลักษณะทางกายภาพ 
คือ พื้นที่ต้นน้ำ พื้นที่กลางน้ำ และพื้นที่ปลายน้ำ ภายหลังจากการดำเนินการในกระบวนการ
ระดมความคิดเห็น การรวบรวมข้อเสนอแนะ การวิเคราะห์ปัญหาและศักยภาพต่างๆ ข้อมูลที่ได้
จากกระบวนการดังกล่าวจะถูกนำมาพิจารณาและสังเคราะห์ออกมาเป็นทางเลือกที่เหมาะสม
ของแต่ละพื้นที่ (ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ) อาทิ พื้นที่ลุ่มน้ำตอนบนต้องดำเนินการพัฒนาและ
ปรับปรุงคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน การเพิ่มประสิทธิภาพ
ของระบบประปาในชุมชน การปรับปรุงลำน้ำ การกำจัดสิ่งกีดขวางลำน้ำ การขุดลอกและการ
ดำเนินงานการป้องกันการกัดเซาะตลิ่งในพื้นที่ต่างๆ รวมไปถึงการพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำในแต่
ละขนาดให้มีศักยภาพ เป็นต้น ในส่วนของพื้นที่ลุ่มน้ำตอนกลางและปลายน้ำ จะต้องพัฒนา
ระบบสูบน้ำแบบย้อนกลับ การเปลี่ยนน้ำทะเลเป็นน้ำจืด การนำน้ำเสียมาบำบัดเพื่อนำกลับมา



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 7 การมีส่วนร่วมของประชาชนและการประชาสัมพันธ์ 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 7-51 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

ใช้ซ้ำ และการเพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งน้ำ เป็นต้น ภายหลังจากที่การดำเนินโครงการศึกษา
เพื่อการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยทุธศาสตร์ โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบรีุ-
บางปะกงเสร็จสิ้น สทนช. จะนำทางเลือกทั้งหมดมาจัดลำดับความสำคัญและจัดทำแผนพัฒนา
ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงต่อไป 

 2) นายวิเชียร เหลืองอ่อน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา 
  2.1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดาเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่มาก พื้นที่

บางส่วนถูกประกาศว่าเป็นพื้นที่มรดกโลก ในปี 2521 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทาน
พิจารณาจัดทำเขื่อนกักเก็บน้ำ 3 แห่ง คือ เขื่อนห้วยพระปรง เขื่อนห้วยยาง และเขื่อนห้วยโสมง 
ให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีน้ำไว้ใช้ตลอดทั้งปี ในวันที่ 27 ตุลาคม 2552 คณะรัฐมนตรีมีมติให้
ดำเนินการก่อสร้างเขื่อนห้วยโสมงอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ กำหนดระยะเวลาการดำเนินงาน 
9 ปี พระราชทานชื่อในเวลาต่อมาว่า “อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา” มีความจุ 295 ล้าน ลบ.ม. 
มีระบบส่งน้ำให้กับพื้นที่ชลประทาน 111,300 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแก่งดินสอ ตำบลบ้านนา
ตำบลบ่อทอง ตำบลเมืองเก่า และเทศบาลตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี โดยปริมาณน้ำจาก
อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาจะช่วยแก้ปัญหาน้ำเค็มรุกล้ำส่งผลกระทบเชิงบวกต่อการผลิต
น้ำประปาที่จะส่งไปยังหมู่บ้านต่างๆ อีกทั้งภาคประชาชนในพื้นที่ยังได้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ใน
การประกอบอาชีพประมงนอกเหนือจากการเพาะปลูก 

  2.2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา มีหน้าที่และภาระกิจหลักในการรับผิดชอบ 
วางแผน ควบคุมการตรวจสอบและดำเนินการส่งน้ำและบำรุงรักษาในเขตพื้นที่โครงการฯ อีกทั้ง
ยังมีหน้าที่ที่สำคัญในการควบคุมการจัดสรรน้ำ การปรับปรุงซ่อมแซมระบบการส่งน้ำ และระบบ
ระบายน้ำเพื่อให้เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี มีน้ ำใช้ในพื้นที่ของตนเอง
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งรวบรวมสถิติข้อมูลเก่ียวกับน้ำท่า น้ำฝน คุณภาพของน้ำ อบรมให้
ความรู้แก่กลุ่มเกษตรกรให้รู้จักใช้น้ำชลประทานอย่างถูกวิธี ตลอดจนการบริหารงานประตูน้ำ
ของแต่ละโครงการ 

  2.3 ข้อมูลสถิติของลุ่มน้ำปราจีนบุรี มีพื้นที่ 10,481 ตร.กม. มีปริมาณน้ำท่ารายปีเฉลี่ย 5,164 ล้าน 
ลบ.ม./ปี ปริมาณน้ำต้นทุน 256.04 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำที่จัดสรรทั้งปี 224.01 ล้าน ลบ.ม. ใน
ส่วนแผนการจัดสรรน้ำในฤดูแล้งปี 2562/2563 (พ.ย. 2562-เม.ย. 2563) ปริมาณน้ำที่ถูก
จัดสรรอยู่ในอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาอยู่ที่ 69.80% ของปริมาณน้ำต้นทุน รวม 178.70 ล้าน 
ลบ.ม. จัดสรรน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค 0.10 ล้าน ลบ.ม. จัดสรรน้ำสำหรับระบบนิเวศ 82.27 
ล้าน ลบ.ม. จัดสรรน้ำสำหรับเกษตรกรรม 1.17 ล้าน ลบ.ม. ในแผนการจัดสรรน้ำช่วงต้นฤดูฝน
ในปี 2563 (พ.ค.-ก.ย. 2563) จะถูกจัดสรรเป็นน้ำสำรองในช่วงต้นฤดูฝนในปี 2563 (พ.ค.-ก.ย. 
2563) รวม 44.90 ล้าน ลบ.ม. จัดสรรเป็นน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค ระบบนิเวศ และอ่ืนๆ รวม 
0.13 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 0.30% ในส่วนฝนทิ้งช่วงคาดว่ามีปริมาณ 44.77 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 
99.70% 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 7 การมีส่วนร่วมของประชาชนและการประชาสัมพันธ์ 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 7-52 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

 3) นายนพดล งามเหลือ นายอำเภอนาดี 
พื้นที่อำเภอนาดีมีเขื่อนกักเก็บน้ำห้วยโสมง แต่ประชาชนในพื้นที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ 
บางพื้นที่ไม่สามารถเข้าไปใช้ประโยชน์จากเขื่อนห้วยโสมงไดเ้น่ืองจากที่อยู่อาศยัตัง้อยูเ่หนือเขื่อน ดังน้ัน
ปัญหาด้านน้ำในภาพรวมของอำเภอนาดีเป็นเร่ืองการจัดสรรน้ำ การแก้ไขปัญหาน่าจะเป็นการก่อสร้าง
อ่างกักเก็บน้ำเพิ่มเติมโดยเฉพาะในพื้นที่ใสน้อยและพื้นที่ใสใหญ่ หากแก้ไขปัญหาน้ีได้ภาคประชาชนทั้ง 
จังหวัดปราจีนบุรี จะได้รับประโยชน์ในการดำเนินการสร้างอ่างเก็บน้ำเพิ่มเติมด้วย ส่วนแควหนุมานยัง
ขาดประตูระบายน้ำที่จะเข้ามาช่วยในเร่ืองของการควบคุมการระบายน้ำตั้งแต่ตำบลสะพานหินไปจนถึง
กบินทร์บุรี หากไม่มีประตูเปิด-ปิดจะทำให้น้ำไหลลงสู่แม่น้ำปราจีนบุรีทั้งหมด และภาคประชาชนไม่
สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้โดยเฉพาะหมู่บ้านที่ไม่มีคลองชลประทานจะได้รับความเดือดร้อนมาก
ในช่วงน้ำแล้งส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาการแย่งชิงน้ำด้วยเช่นกัน โดยภาคประชาชนในพื้นที่ได้มีการ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าโดยการใช้กระสอบทรายมาทำเป็นฝายชะลอน้ำ และพื้นที่ตำบลสะพานหินมี
คลองส่งน้ำเพียงฝั่งเดียวในหมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 9 ส่วนหมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 8 
และหมู่ที ่10 ไม่มีคลองส่งน้ำ ทั้งๆ ที่อยู่ในพื้นที่แควหนุมานเหมือนกัน แต่กลับนำมาใช้ประโยชน์ได้ไม่
เท่ากัน และเร่ืองของงบประมาณจากส่วนงานของภาครัฐยังมีปัญหา (ไม่ได้รับงบประมาณ) 

 4) นายบุญส่ง จำนงค์ นายก อบต.บางเตย อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 
กล่าวสรุปเกี่ยวกับสภาพทั่วไปภายในพื้นที่การปกครองของ อบต.บางเตย  อำเภอบ้านสร้าง จังหวัด
ปราจีนบุรี และสรุปสภาพปัญหาด้านน้ำต่อ ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำ
แห่งชาติ มี 2 ประเด็น ได้แก่ 

  4.1 ประเด็นที่ 1 แหล่งน้ำธรรมชาติ คลองสายต่างๆ ที่ภาคประชาชนใช้ในการทำการเกษตรและการ
อุปโภค-บริโภคมีสภาพตื้นเขิน มีวัชพืชขึ้นหนาแน่นทำให้น้ำไหลไม่สะดวก ภาคประชาชนที่ใช้น้ำ
ในลำคลองได้รับความเดือดร้อน ไม่สามารถนำน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติมาใช้ทำการเกษตรและ
การอุปโภค–บริโภคได้อย่างเพียงพอ 

  4.2 ประเด็นที่ 2 ได้แก่ ระบบประปาในหมู่บ้านยังไม่เพียงพอมีจำนวน 4 หมู่บ้าน คือ หมู่ท่ี 1 หมูท่ี่ 2 
หมู่ท่ี 3 และหมู่ท่ี 5 

 5) นายทนงศักดิ์ ล้อชูสกุล ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 3 สระบุรี 
พื้นที่ตำบลบางเตย อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี เป็นพื้นที่ที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำ
ค่อนข้างมาก เนื่องจากอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำมีสภาพเป็นน้ำกร่อยและประสบปัญหาน้ำเค็มรุกล้ำ สทนช. 
ได้รับทราบและตระหนักถึงปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่น้ีเช่นกัน พื้นที่รอยต่อของจังหวัดปทุมธานี, 
อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก อำเภอบางน้ำเปร้ียว จังหวัดฉะเชิงเทรา และอำเภอบ้านสร้าง จังหวัด
ปราจีนบุรี ประสบปัญหาอย่างเดยีวกัน ปีที่ผ่านมางบประมาณในการขุดเจาะบ่อบาดาลเป็นงบประมาณ
การขุดเจาะประมาณ 100 เมตร ไม่สามารถตอบโจทย์ในการแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้ ในปัจจุบันสำนัก
ทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 สระบุรี ได้ตั้งเป้าความลึกของการขุดเจาะเอาไว้ที่ 400 เมตร เพราะมี
เคร่ืองมือใหม่ๆ ที่สามารถดำเนินการขุดเจาะที่ความลึกน้ันได้ ก่อนที่จะทำการเจาะสำนักทรัพยากรน้ำ
บาดาลเขต 3 สระบุรี ได้วางแผนเพื่อกำหนดจุดเจาะ หาจุดเจาะและพิจารณาความเหมาะสมของพื้นที่ 
จากน้ันจึงใช้หลักการทางธรณีฟิสิกส์เข้ามาประเมินดูว่าเจาะจุดไหนถึงจะมีโอกาสเจอน้ำ มีน้ำเค็มที่ส่วน
ใดบ้างโดยปัจจุบันได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาแล้งซ้ำซากไปแล้วท่ีหมู่ที ่7 หมูท่ี ่8 และหมูท่ี ่9 โดยหมูท่ี ่9 
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โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 7-53 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

เป็นจุดเจาะที่สามารถเจาะลึกลงไปได้ 250 เมตร จึงเจอน้ำจืดประมาณ 20 ลบ.ม. และมีการบล็อคชั้น
น้ำเค็มที่พบในส่วนของบ่อชั้นบน สิ่งที่กังวลคือการบล็อคชั้นน้ำเค็มในส่วนของชั้นบนจะบล็อคได้มาก
น้อยแค่ไหน การแก้ไขปัญหาส่วนน้ีค่อนข้างที่จะใช้เวลา โดยทั่วไปจะใช้เวลาประมาณ 1 เดือนสำหรับ
การเจาะ 1 บ่อ แต่สำหรับการเจาะบ่อต่อไปคาดว่าจะใช้เวลาไม่นานเนื่องจากผ่านการเจาะบ่อที่ 1 
มาแล้ว แต่ยังติดขัดในเร่ืองงบประมาณคงต้องฝากทาง สทนช. ในประเด็นน้ีด้วย 

 6) นายกัมปนาท ประเสริฐ หัวหน้าสำนักปลัด อบต.บางเตย อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 
กล่าวถึงสภาพปัญหาในคลองหอทองในเรื่องของการกำจัดวัชพืชและการขุดลอกคลอง โดยขอความ
อนุเคราะห์หน่วยงานที่เก่ียวข้องให้เข้ามาช่วยเหลือประเด็นดงักล่าวเน่ืองจากวัชพืชและคูคลองที่ตืน้เขิน
ทำให้น้ำในคลองหอทองไม่สามารถไหลเข้าสู่พื้นที่ตำบลชั้นในและคลองสาขาต่างๆ ได้จึงมีผลกระทบต่อ
การทำนา และการกักเก็บไว้อุปโภค-บริโภค 

 7) ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 
ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ปราจีนบุรีเริ่มลดลงไปเรื่อยๆ ภาคประชาชนเกิดความวิตกกังวลใน
ปัญหาการขาดแคลนน้ำเป็นอย่างมาก ภาคอุตสาหกรรมเช่นเดียวกัน สทนช. และคณะที่ปรึกษามีความ
พยายามท่ีจะเข้าไปช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาเหล่าน้ัน เป็นความโชคดีของพื้นที่ปราจีนบุรีที่มีเขื่อน
กักเก็บน้ำอยู่ที่สามารถปล่อยน้ำได้ แต่การแก้ปัญหาระยะสั้นขณะน้ีจะเป็นการหาแหล่งน้ำต้นทุนอ่ืนๆ 
ประกอบกับการหาแหล่งน้ำบาดาลมาบรรเทาปัญหาภยัแล้ง การแก้ไขปัญหาระยะยาวจะต้องมีโครงการ
พัฒนาต่างๆ เข้ามารองรับปัญหาอาจก่อให้เกิดผลกระทบบ้างถือว่าเป็นเร่ืองธรรมดาโดยโครงการศึกษา
เพื่อการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนในลุ่มน้ำปราจีนบุรี- 
บางปะกง จะเป็นโครงการที่จะช่วยแก้ไขปัญหาในระยะยาวท่ีจะทำให้ภาคประชาชนในพื้นที่ไม่ต้องมา
ประสบปัญหาด้านน้ำปีต่อปี บางปีน้ำแล้งบางปีน้ำมากประกอบกับปริมาณฝนแต่ละปีไม่มีความแน่นอน 
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจะต้องมีความเห็นตรงกันในการวางแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆในโครงการ
เพื่อให้เป็นแนวทางการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน ในพื้นที่ปราจีนบุรีต้องหาแหล่งกักเก็บน้ำ
ในขนาดต่างๆ เพื่อกักเก็บน้ำที่จะสามารถนำไปใช้ได้ในอนาคต และอยากให้ประชาชนทุกภาคส่วนเห็น
ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาในระยะยาวด้วย ปีที่ผ่านมาไม่ได้ศึกษาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก (Eastern Economic Corridor) และไม่ได้พิจารณาด้านกิจกรรมทางอุตสาหกรรมเพียง
อย่างเดียว แต่คำนึงถึงการทำเกษตรกรรมด้วย เมื่อเกษตรกรมีน้ำเหลือใช้จากการทำเกษตรกรรมจะ
ผลักดันน้ำที่เหลือไปให้กับกิจการทางอุตสาหกรรม ขณะเดียวกันภาคประชาชนในพื้นที่อาจจะประสบ
ปัญหาน้ำเค็มรุกล้ำ สิ่งที่จะช่วยแก้ปัญหาได้จะเป็นการขุดเจาะบ่อบาดาล เป็นการแก้ไขปัญหาระยะสั้น 
ในทางเดียวกันกรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้วางแผนงานที่จะแก้ไขปัญหานี้ในระยะยาวด้วยเช่นกัน การ
ขุดเจาะบ่อบาดาลไม่สามารถทำได้ง่าย ต้องมีการศึกษาและสำรวจเป็นอย่างดีก่อนทำการเจาะบ่อเพราะ
การเจาะแต่ละคร้ังอาจจะเจอน้ำกร่อยหรือน้ำเค็ม ไม่สามารถนำมาอุปโภค-บริโภคได้ ต้องมีการสำรวจ
อย่างดีเพื่อที่จะเจาะบ่อลงไปแล้วเจอกับน้ำที่มีคุณภาพใกล้เคียงกับน้ำที่นำมาอุปโภค-บริโภค ส่วนเร่ือง
ของงบประมาณ องค์กรปกครองท้องถิ่นมีส่วนสำคัญในการของบประมาณ โดยองค์กรปกครองท้องถิ่น
ต้องเข้าไปช่วยสำรวจและให้ข้อมูลต่อหน่วยงานภาครัฐเพื่อที่หน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้องจะได้พิจารณา
ว่าสิ่งใดจำเป็น สิ่งใดไม่จำเป็น หากมีน้ำเค็มรุกล้ำควรจะขุดเจาะบ่อบาดาล แต่ถ้าไม่มีน้ำเค็มรุกล้ำควร
จะใช้น้ำผิวดินเพื่อควบคุมงบประมาณให้อยู่ในความเหมาะสม ขณะเดียวกันแต่ละลุ่มน้ำจะมีโครงข่าย



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 7 การมีส่วนร่วมของประชาชนและการประชาสัมพันธ์ 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 7-54 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

คณะกรรมการลุ่มน้ำที่จะเข้ามาพิจารณาปัญหาและให้ความช่วยเหลือ อย่างไรก็ดีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นควรจะมีการทำแผนงานเพื่อรองรับปัญหาด้านน้ำ จากนั้นส่งผ่านกลไกของจังหวัดหรือทาง
องค์กรปกครองท้องถิ่นก็สามารถของบประมาณจากส่วนกลางมาทำเองได้เช่นกัน 

 
7.10.2.3 ผลงานการดำเนินการจัดกิจกรรมการสร้างการรับรู้ผ่านสื่อมวลชนสัญจรครั้งที่ 2 
 
 ผลงานการดำเนินการจัดกิจกรรมการสร้างการรับรู้ผ่านสื่อมวลชนสัญจรครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 16-17 มกราคม 
2563 มีสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรมจํานวน 17 คน และมีจำนวนผลงานออกสื่อ 6 ผลงาน แบ่งออกเป็นสื่อโทรทัศน์จำนวน 
2 ผลงาน และสื่อออนไลน์จำนวน 4 ผลงาน สรุปผลงานได้ดังน้ี 
 1) สื่อโทรทัศน์ 
  1.1 สถานีโทรทัศน์ NBT2HD (รูปที่ 7.10-4) 
   วันที่ 16 มกราคม 2563 รายการ “ข่าวค่ำ” 
  1.2 สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (รูปที่ 7.10-5) 
   วันที่ 17 มกราคม 2563 รายการ “วันใหม่ไทยพีบีเอส” 
 2) สื่อออนไลน์ 
  2.1 สำนักข่าวข่าวชัด KHAOCHAD.CO.TH (รูปที่ 7.10-6) 
   วันที่ 16 มกราคม 2563 http://www.khaochad.co.th/24957 
  2.2 สำนักข่าวมติชน (รูปที่ 7.10-7) 

วันที่ 17 มกราคม 2563 https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_1897650 
  2.3 สำนักข่าว 123 คนดีมีน้ำใจ (รูปที่ 7.10-8) 
   วันที่ 17 มกราคม 2563 https://www.123khondee.com/contents/11272 
  2.4 สำนักข่าว N Nation 22 (รูปที่ 7.10-9) 
   วันที่ 18 มกราคม 2563 https://www.nationtv.tv/main/content/378758514/?qj= 

 

รูปที่ 7.10-4 กจิกรรมการสร้างการรบัรู้ผ่านสือ่ฯครั้งที่ 2 จากสถานีโทรทัศน์ NBT2HD 

http://www.khaochad.co.th/24957
https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_1897650
https://www.123khondee.com/contents/11272
https://www.nationtv.tv/main/content/378758514/?qj=


สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 7 การมีส่วนร่วมของประชาชนและการประชาสัมพันธ์ 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 7-55 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

 
รูปที่ 7.10-5 กจิกรรมการสร้างการรบัรู้ผ่านสือ่ฯครั้งที่ 2 จากสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 

 
รูปที่ 7.10-6 กจิกรรมการสร้างการรบัรู้ผ่านสือ่ฯครั้งที่ 2 จากสำนักข่าว KHAOCHAD.CO.TH 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 7 การมีส่วนร่วมของประชาชนและการประชาสัมพันธ์ 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 7-56 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

 
รูปที่ 7.10-7 กจิกรรมการสร้างการรบัรู้ผ่านสือ่ฯครั้งที่ 2 จากสำนักข่าวมติชน 

 
รูปที่ 7.10-8 กจิกรรมการสร้างการรบัรู้ผ่านสือ่ฯครั้งที่ 2 จากสำนักข่าว 123 คนดีมีน้ำใจ 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 7 การมีส่วนร่วมของประชาชนและการประชาสัมพันธ์ 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 7-57 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

 
รูปที่ 7.10-9 กจิกรรมการสร้างการรบัรู้ผ่านสือ่ฯครั้งที่ 2 จากสำนักข่าว N Nation 22 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่  8 
การจัดทำฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

 
 
 
 



 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 8-1 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

บทท่ี 8 
การจัดทำฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

8.1 คำนำ 
 
 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System, GIS) เป็นเคร่ืองมือสำคัญในการศึกษาและ
วิเคราะห์เพื่อการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง ดังมี
วัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นระบบจัดเตรียมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการติดตามและประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
โดยทำการรวบรวมจากหน่วยงานภาครัฐและจัดทำขึ้นใหม่และการออกแบบโครงสร้างการจัดเก็บข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวม
พร้อมทั้งจัดทำบัญชีรายการข้อมูลและพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) ที่มีรายละเอียดเพียงพอต่อการนำไปใช้งาน
ได้สะดวก รวดเร็วและสนับสนุนการพิจารณาตัดสินใจท่ีเหมาะสมด้านสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่
ลุ่มน้ำในการเปรียบเทียบทางเลือกในการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลที่ครบถ้วนทั้งด้านมิติเศรษฐกิจ มิติสังคมและมิติ
สิ่งแวดล้อมเพื่อให้ได้ทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดและเกิดประโยชน์สูงสุดกับภาคประชาชนและยังสามารถใช้ร่วมกับระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ตามที่หน่วยงานอื่นๆ ได้พัฒนาไว้แล้ว เช่น หน่วยงานที่จัดทำข้อมูล ช่วงเวลาที่จัดทำข้อมูล (พ.ศ.) 
ชื่อโครงการ และความละเอียด ฯลฯ โดยการจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) มีเป้าหมายเพื่อใช้ในการสืบค้นข้อมูล
ด้านต่างๆ ของพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง และเพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนและวิเคราะห์การพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุน
และบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 
 
8.2 การรวบรวมข้อมูลและการจัดหาภาพถ่ายดาวเทียม 
 
 การรวบรวมข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่นำมาจัดทำในโครงการฯ ได้รวบรวมจากหน่วยงานต่างๆ เช่น
กรมชลประทาน กรมแผนที่ทหาร กรมทรัพยากรน้ำ กรมอุตุนิยมวิทยา กรมพัฒนาที่ดิน กรมทรัพยากรธรณี กรม
ทรัพยากรน้ำบาดาล กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช และ GISTDA เป็นต้น โดยได้จำแนกข้อมูล
เบื้องต้นเป็น 8 กลุ่มชั้นข้อมูล (60 ชั้นข้อมูลย่อย) ได้แก่ 1) กลุ่มชั้นข้อมูลพื้นฐานทั่วไป เป็นกลุ่มข้อมูลพื้นฐานได้รวบรวม
ในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง เช่น เขตการปกครอง เส้นทางคมนาคม เส้นชั้นความสูง และแผนที่ภูมิประเทศ 2) กลุ่ม
ชั้นข้อมูลแหล่งน้ำผิวดินและพื้นที่ประสบภัย เช่น เส้นทางน้ำ แหล่งน้ำผิวดิน พื้นที่แล้งซ้ำซาก และพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก 3) 
กลุ่มชั้นข้อมูลชุดดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน เช่น กลุ่มชุดดิน ชุดดิน และการใช้ประโยชน์ที่ดิน 4) กลุ่มชั้นข้อมูลอุทก
วิทยาและอุตุนิยมวิทยา เช่น สถานีวัดน้ำท่า สถานีวัดน้ำฝน พื้นที่ชลประทาน เส้นชั้นน้ำท่า และเส้นชั้นน้ำฝน 5) กลุ่มชั้น
ข้อมูลธรณีวิทยาและอุทกธรณีวิทยา เช่น หน่วยหินอุทกธรณี ปริมาณน้ำบาดาลที่สามารถพัฒนาได้ ธรณีวิทยา และบ่อน้ำ
บาดาล 6) กลุ่มชั้นข้อมูลแหล่งมลพิษและอุตสาหกรรม เช่น โรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม แหล่งฝังกลบขยะ 
และโรงบำบัดน้ำเสีย 7) กลุ่มชั้นข้อมูลพื้นที่ประกาศทางกฎหมาย เช่น ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ พื้นที่สงวน-อนุรักษ์ และป่าสงวน
แห่งชาติ และ 8) กลุ่มชั้นข้อมูลจากการศึกษาในโครงการที่ได้จากการศึกษาเพิ่มเติมในโครงการ เช่น การวิเคราะห์การจัด
กลุ่มพื้นที่ตามปริมาณฝนและศักยภาพน้ำบาดาล การเก็บตัวอย่างน้ำบาดาลและตัวอย่างน้ำผิวดินดังรายละเอียดทะเบียน
ข้อมูลดังแสดงในตารางที่ 8.2-1 
  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 8 การจัดทำฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 8-2 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

 ส่วนการจัดหาภาพถ่ายดาวเทียมในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงได้ดำเนินการ Download ข้อมูลภาพถ่าย
ดาวเทียมจาก Google Earth ปีล่าสุดที่ให้บริการและนำมาตรวจสอบพร้อมปรับแก้ค่าพิกัดให้เข้ากับฐานข้อมูลกายภาพที่
ใช้ในโครงการเพื่อให้ภาพถ่ายดาวเทียมสามารถเปิดซ้อนทับกับข้อมูลกายภาพตา่งๆ ได้พอดีเพื่อใช้ประกอบในการศึกษาใน
ด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตัดแบ่งภาพไว้เป็นชุดระวาง มาตราส่วน 1:25,000 เพื่อความสะดวกและรวดเร็วใน
การใช้งาน ดังแสดงภาพดาวเทียมและระวางแผนที่ขนาดมาตราส่วน 1:25,000 ในรูปที่ 8.2-1 

ตารางที่ 8.2-1 รายการกลุ่มข้อมูลด้านต่างๆ ในพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบรุี-บางปะกง 

ลำดับ
ที ่

ชื่อชั้นข้อมูล คำอธิบาย ลักษณะข้อมูล แหล่งข้อมูล* มาตราส่วน ปี พ.ศ. 

1) กลุ่มชั้นข้อมูลพื้นฐานทั่วไป 

1.1 Province_p ที่ตั้งจังหวัด Point RTSD 1:50,000 2549 
1.2 Province ขอบเขตจังหวัด Polygon DOPA 1:50,000 2556 

1.3 Amphoe_p ที่ตั้งอำเภอ Point RTSD 1:50,000 2549 

1.4 Amphoe ขอบเขตอำเภอ Polygon DOPA 1:50,000 2556 
1.5 Polbndry ขอบเขตตำบล Polygon DOPA 1:50,000 2556 

1.6 Village ที่ตั้งหมู่บ้าน Point NSO 1:50,000 2556 
1.7 Culture สถานที่สำคัญ Point RTSD 1:50,000 2560 

1.8 Archaeological site ที่ตั้งแหล่งโบราณคดี/ประวัติศาสตร์ Point ONEP  2562 

1.9 Transport เส้นทางคมนาคม Line RTSD/DOH/DRR 1:50,000 2560 
1.10 Railroad เส้นทางรถไฟ Line RTSD 1:50,000 2549 

1.11 Basin ขอบเขตลุ่มน้ำหลัก Polygon ONWR 1:50,000 2562 

1.12 SubBasin ขอบเขตลุ่มน้ำสาขา Polygon ONWR 1:50,000 2562 
1.13 Contour เส้นชั้นความสูง Line RTSD 1:50,000 2549 

1.14 Spot_h จุดระดับความสูง Point RTSD 1:50,000 2549 

1.15 Index50000 ระวางแผนที่มาตราส่วน 1:50,000 Polygon RTSD 1:50,000 2549 
1.16 Topo_Map แผนที่ภูมิประเทศ Raster RTSD 1:50,000 2549 

1.17 DEM30 ความสูงภูมิประเทศเชิงเลข Raster RTSD    
1.18 Thailand ขอบเขตประเทศไทย Polygon RTSD 1:50,000 2549 

1.19 Asia ขอบเขตประเทศเพ่ือนบ้าน Polygon RTSD 1:50,000 2549 

2) กลุ่มชั้นข้อมูลแหล่งน้ำผิวดินและพื้นที่ประสบภัย 
2.1 Stream เส้นทางน้ำ Line RTSD 1:50,000 2549 

2.2 Wtr_body แหล่งน้ำผิวดิน Polygon RTSD 1:50,000 2549 

2.3 Drought_prone พ้ืนที่แล้งซ้ำซาก Polygon LDD 1:50,000 2548 
2.4 Flood_prone พ้ืนที่น้ำท่วมซ้ำซากในรอบ 14 ปี Polygon GISTDA 1:50,000 2562 

2.5 Flood_year พ้ืนที่น้ำท่วมรายปี พ.ศ. 2548-2562 Polygon GISTDA 1:50,000 2562 
3) กลุ่มชั้นข้อมูลชุดดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

3.1 Soil_group กลุ่มชุดดิน Polygon LDD 1:25,000 ปีล่าสุด 

3.2 Soil_series ชุดดิน Polygon LDD 1:100,000 ปีล่าสุด 
3.3 Soil_suit ความเหมาะสมดินสำหรับปลูกพืชเศรษฐกิจ Polygon LDD 1:25,000 2546 

3.4 Landuse การใช้ประโยชน์ที่ดิน พ.ศ. 2559-2561 Polygon LDD 1:25,000 ปีล่าสุด 

4) กลุ่มชั้นข้อมูลอุทกวิทยาและอุตุนิยมวิทยา 
4.1 Level_station สถานีวัดน้ำท่า point RID 1:50,000 2562 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 8 การจัดทำฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 8-3 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

ตารางที่ 8.2-1 รายการกลุ่มข้อมูลด้านต่างๆ ในพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบรุี-บางปะกง 

ลำดับ
ที ่

ชื่อชั้นข้อมูล คำอธิบาย ลักษณะข้อมูล แหล่งข้อมูล* มาตราส่วน ปี พ.ศ. 

4.2 Rain_station สถานีวัดน้ำฝน Point RID, TMD 1:50,000 2562 

4.3 Irr_plan โครงการพัฒนาแหล่งน้ำตามแผนงาน 
Point, Line 
Polygon 

RID, EEC, MTEF 1:50,000 2562 

4.4 Irr_area พ้ืนที่ชลประทาน Polygon RID 1:50,000 2562 

4.5 Isoyield เส้นชั้นน้ำท่า Line STUDY 1:50,000 2562 
4.6 Isohyte เส้นชั้นน้ำฝน Line STUDY 1:50,000 2562 

4.7 Rainfall_distr การกระจายตัวของฝน Polygon STUDY 1:50,000 2562 
5) กลุ่มชั้นข้อมูลธรณีวิทยาและอุทกธรณีวิทยา  

5.1 Hydrogeology หน่วยหินอุทกธรณีวิทยา Polygon DGR 1:100,000 2544 

5.2 GWAV ปริมาณน้ำบาดาลที่สามารถพัฒนาได้ Polygon DGR 1:100,000 2548 
5.3 Geology ธรณีวิทยา Polygon DMR 1:250,000 2550 

5.4 Geo_str โครงสร้างทางธรณีวิทยา Line DMR 1:250,000 2550 

5.5 Well บ่อน้ำบาดาล Point DGR 1:50,000 2552 
5.6 Mineral_Resource พ้ืนที่แหล่งแร่ Polygon DPIM 1:250,000 2550 

5.7 Mineral_Potential พ้ืนที่ศักยภาพแหล่งแร่ Polygon DPIM 1:250,000 2550 

6) กลุ่มชั้นข้อมูลแหล่งมลพิษและอุตสาหกรรม 
6.1 Industry ตำแหน่งที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรม Point DIW  2562 

6.2 Industrial_estate ขอบเขตนิคมอุตสาหกรรม Polygon IEAT, DIW  2562 
6.3 Industrial เขตประกอบการอุตสาหกรรม Point DIW  2562 

6.4 Landfill แหล่งฝังกลบขยะ Point ORE07, ORE13  2562 

6.5 Wastewater_Treat โรงบำบัดน้ำเสีย Point ORE07, ORE13  2562 
6.6 Gas_Station ชั้นข้อมูลสถานีบริการน้ำมัน Point   2562 

7) กลุ่มชั้นข้อมูลพื้นที่ประกาศทางกฎหมาย 

7.1 Wshd_cl ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ Polygon ONEP 1:50,000 2544 
7.2 National_Forest พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ  Polygon FOREST 1:50,000 2561 

7.3 Conservation_Forest พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ Polygon DNP 1:50,000 2562 
7.4 National_Park อุทยานแห่งชาต ิ Polygon DNP 1:50,000 2562 

7.5 Wildlife_Sanctuary เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า Polygon DNP 1:50,000 2548 

8) กลุ่มชั้นข้อมูลจากการศึกษาในโครงการ 
8.1 GWAV_Rain ปริมาณฝนและศักยภาพน้ำบาดาล Polygon STUDY 

 
2562 

8.2 GW1_P ตำแหน่งเก็บตัวอย่างน้ำบาดาล (ครั้งที่ 1) Point STUDY 1:50,000 2562 

8.3 GW2_P ตำแหน่งเก็บตัวอย่างน้ำบาดาล (ครั้งที่ 2) Point STUDY 1:50,000 2562 
8.4 SFW1_P ตำแหน่งเก็บตัวอย่างน้ำผิวดิน (ครั้งที่ 1) Point STUDY 1:50,000 2562 

8.5 SFW2_P ตำแหน่งเก็บตัวอย่างน้ำผิวดิน (ครั้งที่ 2) Point STUDY 1:50,000 2562 
หมายเหตุ: *DGR = กรมทรัพยากรน้ำบาดาล, DIW = กรมโรงงานอุตสาหกรรม, DMR = กรมทรัพยากรธรณี, DOH = กรมทางหลวง, DOPA = กรมการปกครอง, 
 DRR = กรมทางหลวงชนบท, FOREST = กรมป่าไม้, GISTDA = สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 
 IEAT = การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, LDD = กรมพัฒนาที่ดิน, NSO = สำนักงานสถิติแห่งชาติ, ONWR = สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ, 
 ONEP = สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ORE07 = สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7, PCD = กรมควบคุมมลพิษ, 
 ORE13 = สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13, RID = กรมชลประทาน, RTSD = กรมแผนที่ทหาร, TMD = กรมอุตุนิยมวิทยา, 
 STUDY = การศึกษาของโครงการ, 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 8 การจัดทำฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 8-4 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 8 การจัดทำฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 8-5 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

8.3 การออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Data dictionary) 
 
 การออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มีวัตถุประสงค์หลักคือ การสร้างฐานข้อมูลให้มี
ประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน เป็นการออกแบบระบบการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลให้เป็นระเบียบ 
ช่วยจัดเก็บรายละเอียดของข้อมูล อธิบายความหมายพื้นฐาน บอกคุณลักษณะของข้อมูล โดยรายการข้อมูลที่ปรากฏอยู่ใน
ฐานข้อมูลจะช่วยในการประเมินและสืบค้นรายละเอียดข้อมูลเพื่อนำไปใช้ประโยชน์หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม ให้มีความ
สะดวกต่อการใช้งานและการแก้ไขข้อมูล ซ่ึงในส่วนของกลุ่มข้อมูลพื้นฐานเป็นข้อมูลที่มาจากหน่วยงานผู้เป็นเจ้าของข้อมูล
โดยตรง และได้มีการออกแบบและจัดทำพจนานุกรมไว้แล้ว เพื่อให้การใช้งานในโครงการอยู่ในรูปแบบที่สามารถเชื่อมต่อ
กับหน่วยงานภายนอกได้ จึงได้ใช้โครงสร้างที่มีอยู่เดิมและมีการปรับปรุงบางรายการเพื่อให้โครงสร้างมีความสอดคล้องกับ
ข้อมูลภายในโครงการ โดยมีส่วนประกอบของพจนานุกรรมข้อมูลที่สำคัญ ได้แก่ ชื่อชั้นข้อมูล (Name and Aliases of 
the Data) คำอธิบายข้อมูล (Description of the Data Item) ชนิดข้อมูล (Data Type) ขนาดของข้อมูล (Length of 
Item) และรายละเอียดอ่ืนๆ (Other Additional Information)  
 
ตัวอย่างโครงสร้างฐานข้อมูลกลุ่มชั้นข้อมูลพ้ืนฐานทั่วไป: ขอบเขตการปกครอง (Administrative) 

PRJECT NAME: โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ 
 โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 
NAME: Province_p 
TYPE: Point 
DESCRIPTION: ที่ตั้งจังหวัด 

No. Field Name 
Format 

Description 
Type Width Dec 

1 UTME Db 8  ค่าพิกัดตะวันออก 

2 UTMN Db 8  ค่าพิกัดเหนือ 

3 PROV_CODE T 2  รหัสที่ตั้งจังหวัด 
4 PROV_NAM_T T 100  ชื่อจังหวัด ภาษาไทย 

5 PROV_NAM_E T 100  ชื่อจังหวัด ภาษาอังกฤษ 

6 P_CODE T 2  รหัสตัวอักษรจังหวัด 
DATA TYPES: มาตราส่วน 1:50,000 

S: Short Integer; L: Long Integer; F: Float ปี พ.ศ. 2549 

Db: Double; T: String; D: Date แหล่งข้อมูล: กรมแผนที่ทหาร L7018 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 8 การจัดทำฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 8-6 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

PRJECT NAME: โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ 
 โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 
NAME: Province 
TYPE: Polygon 
DESCRIPTION: ขอบเขตจังหวัด 

No. Field Name 
Format 

Description 
Type Width Dec 

1 PROV_CODE T 2  รหัสที่ตั้งจังหวัด 

2 PROV_NAM_T T 100  ชื่อจังหวัด ภาษาไทย 

3 PROV_NAM_E T 100  ชื่อจังหวัด ภาษาอังกฤษ 

4 P_CODE T 2  รหัสตัวอักษรจังหวัด 
DATA TYPES: มาตราส่วน 1:50,000 

S: Short Integer; L: Long Integer; F: Float ปี พ.ศ. 2556 

Db: Double; T: String; D: Date แหล่งข้อมูล: กรมการปกครอง 

 
PRJECT NAME: โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ 
 โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 
NAME: Amphoe_p 
TYPE: Point 
DESCRIPTION: ที่ตั้งอำเภอ 

No. Field Name 
Format 

Description 
Type Width Dec 

1 UTME Db 8  ค่าพิกัดตะวันออก 

2 UTMN Db 8  ค่าพิกัดเหนือ 

3 AMP_IDN T 4  รหัสอำเภอ 

4 AMP_CODE T 2  รหัสประจำอำเภอ 
5 AMPHOE_T T 100  ชื่ออำเภอ ภาษาไทย 

6 AMPHOE_E T 100  ชื่ออำเภอ ภาษาอังกฤษ 

7 PROV_CODE T 2  รหัสที่ตั้งจังหวัด 

8 PROV_NAM_T T 100  ชื่อจังหวัด ภาษาไทย 
9 PROV_NAM_E T 100  ชื่อจังหวัด ภาษาอังกฤษ 

10 P_CODE T 2  รหัสตัวอักษรจังหวัด 

DATA TYPES: มาตราส่วน 1:50,000 
S: Short Integer; L: Long Integer; F: Float ปี พ.ศ. 2549 

Db: Double; T: String; D: Date แหล่งข้อมูล: กรมแผนที่ทหาร L7018 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 8 การจัดทำฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 8-7 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

8.4 การจัดทำฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
 
 ข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมจากหน่วยงานต่างๆ จะมีรูปแบบที่แตกต่างกัน ทั้งระบบพิกัด วิธีการจัดเก็บช่วงเวลา
ของข้อมูลโดยมีหลายรูปแบบทั้งในรูปแบบ GIS และไม่ใช่ GIS เช่น รูปแบบแผนที่กระดาษ แบบแปลน แผนผัง รายงาน
ต่างๆ รวมทั้งตารางข้อมูล โครงสร้างการจัดเก็บข้อมูลเชิงคุณลกัษณะและเชิงปริมาณ จัดเก็บในรูปแบบ Excel (*.xls) เช่น 
ข้อมูลปริมาณฝนรายเดือนเฉลี่ย ข้อมูลผลการวิเคราะห์ทุกพารามิเตอร์ เป็นต้น ในส่วนของข้อมูลที่อ้างอิงพิกัดบนผิวโลกได้
จะจัดเก็บในรูปแบบของ Shape Files (*.shp) โดยข้อมูลทั้งหมดจะถูกนำมาจัดให้เป็นระบบพิกัดอ้างอิงเดียวกันทุกชั้น
ข้อมูล คือ ระบบ UTM WGS 1984 ในระบบ Geographic Coordinate System เพื ่อให้สามารถนำข้อมูลต่างๆ มา
วิเคราะห์ ประมวลผลและซ้อนทับหลายชั้นข้อมูลจะต้องถูกจัดทำให้อยู่ในระบบสารสนเทศเดียวกัน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 1) การตรวจสอบคุณภาพข้อมูล เป็นการพิจารณาจากหน่วยงานผลิตข้อมูล วัตถุประสงค์ของการผลิต

ข้อมูล กรรมวิธีในการผลิต วัน-เดือน-ปี เทคนิคที่ใช้ในการจัดทำ ระบบพิกัดที่ใช้อ้างอิงของข้อมูล ความ
สมบูรณ์ของข้อมูล รวมทั้งสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่จะทำให้เกิดความม่ันใจในการใช้ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง 

 2) การกำหนดระบบพิกัด เป็นการทำให้ข้อมูลอยู่ในระบบพิกัดเดียวกัน เนื่องจากข้อมูลบางรายการถูก
สร้างขึ้นมาด้วยระยะเวลาที่ยาวนานและมีปริมาณมาก เช่น ข้อมูลขอบเขตการปกครอง แหล่งน้ำ ถนน 
ที่ตั้งหมู่บ้าน ข้อมูลทางธรณีวิทยา เป็นต้น ข้อมูลเหล่านี้ส่วนใหญ่ถูกสร้างขึ้นมาด้วยเครื่องมือ เทคนิค
และอุปกรณ์ในยุคแรกๆ และการกำหนดค่าพิกัดของข้อมูลยังมีความคลาดเคลื่อนอยู่มาก และขั้นตอนน้ี
จึงเป็นการใช้โปรแกรมด้าน GIS ทำการตรวจสอบและปรับปรุงระบบพิกัดให้ถูกตอ้งตามมาตรฐานข้อมูล
ของหน่วยงาน 

 3) การเพิ่มเติมส่วนประกอบข้อมูล เพื่อให้ข้อมูล GIS ที่รวบรวมมามีความสมบูรณ์ ครบถ้วนมากขึ้น แต่ละ
ชั้นข้อมูลจะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบสองส่วน คือ ส่วนที่เป็นกราฟฟิกและส่วนที่เป็นคำบรรยาย
ข้อมูล งานส่วนน้ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบลักษณะทางด้านกราฟฟิก สภาพของเส้น จุดและตรวจสอบ 
Topology (เหลื่อมล้ำ ซ้ำซ้อนหรือขาดหายไป) พร้อมปรับแก้ข้อผิดพลาดต่างๆ ให้ถูกต้อง ในส่วนข้อมูล
เชิงบรรยายที่เป็นส่วนประกอบควบคู่กันจะต้องมีความสัมพันธ์สอดคล้อง และกรอกข้อมูลรายละเอียด
เพิ่มเติมลงไปใน Field Attribute ตามโครงสร้างฐานข้อมูลที่ออกแบบไว้ เพื่อให้มีครบถ้วนและถูกต้อง 

 
 เมื่อดำเนินการนำเข้าข้อมูลต่างๆ เข้าสู่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และตรวจสอบความถูกต้องของฐานข้อมูล
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผลที่ได้เป็นข้อมูลที่เหมาะสมสำหรับการทำงานด้วยระบบสารสนเทศและสามารถใช้งานร่วมกับข้อมูล
จากหน่วยงานต่างๆ ได้เป็นอย่างดีสามารถดำเนินการจัดทำแผนที่ในแต่กลุ่มขอ้มูลดังแสดงตวัอย่างแผนที่ที่ใช้ในโครงการฯ
ในรูปที่ 8.4-1 ถึงรูปที่ 8.4-4 รวมถึงยังสามารถนำข้อมูลที่จัดทำแล้วการเผยแพร่ข้อมูลบนระบบ Web Map Service หรือ 
แสดงผลบน Web Application เช่นโปรแกรม Google Earth หรือ Google Map เพื่อการบูรณาการใช้ข้อมูลร่วมกันได้
เป็นอย่างดี 
  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 8 การจัดทำฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 8-8 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 8 การจัดทำฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 8-9 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 8 การจัดทำฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 8-10 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 8 การจัดทำฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 8-11 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

 

 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 8 การจัดทำฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 8-12 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

8.5 การวิเคราะห์ข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
 
 เป็นการนำข้อมูลด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่ได้จัดทำในโครงการ ชั้นข้อมูลต่างๆ มาวิเคราะห์เพื่อให้ได้ข้อสรุป
การวางแผนงานดำเนินการโครงการในเชิงพื้นที่ โดยการนำมาใช้งานร่วมกับโปรแกรมที่ทำงานด้านน้ี เช่น ArcGIS ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้านต่างๆ ร่วมกัน เนื่องจากโปรแกรมมี Tool Spatial Analyst และ 3D Analyst จึงสามารถสนับสนุน
การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ได้ 
 
 ดังนั้นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่แบบหลายตัวแปร Multi Criteria จึงทำได้ในรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น
เช่น การหาพื้นที่เหมาะสม การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม การสร้างแนวกันชน การหาข้อสรุปที่เก่ียวข้องกับการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่โครงการ การหาแนวทางเลือก การศึกษาด้านประชากร ความหนาแน่น รายได้ การศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน เป็นต้น เพื่อให้ได้ข้อมูลทีถู่กต้องและนำไปประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละด้านได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ดังแสดงตัวอย่างแผนที่ที่เกิดจากการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปที่ 8.5-1 ถึงรูปที่ 8.5-3 
  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 8 การจัดทำฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 8-13 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 8 การจัดทำฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 8-14 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 8 การจัดทำฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 8-15 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ 9 
การขับเคลื่อนแผนการพัฒนา 

พื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงสู่การปฏิบัติ 
 
 
 
 



โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 9-1 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

บทท่ี 9 
การขับเคลื่อนแผนการพัฒนาพ้ืนทีลุ่่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงสู่การปฏบิัต ิ

9.1 คำนำ 

 
 การขับเคลื่อนแผนการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงตามแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ (SEA) ไปสู่การปฏิบัติจะเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญมากสุดในการผลักดันการทำงานของกลไกทั้งหมดให้บรรลุ
ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้องมีความรู้สึกว่าเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการและกลไกการผนึกกำลังใน
หลากหลายมิติในการประสานแผนงาน/โครงการ แผนงบประมาณและแผนจัดสรรบุคลากรในการขับเคลื่อนแผนงาน
ร่วมกันและไปในแนวทางหริอทิศทางเดียวกันเพื่อจุดมุ่งหมายสูงสุดของการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

 

9.2 กลไกการขับเคลื่อนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ (SEA) ของประเทศไทย 

 
 กลไกการขับเคลื่อน SEA เพื่อให้กระบวนการ SEA ทุกขั้นตอนมีคุณภาพและสอดคล้องเป็นไปตามระเบียบ
ข้อบังคับและกฎหมายของประเทศไทย โดยการทบทวนกลไกการขับเคลื่อน SEA จะช่วยให้เจ้าของแผนหรือแผนงาน 
หน่วยงาน องค์กร คณะกรรมการ และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย รับทราบและถือปฏิบัติ กลไก
ดังกล่าวของประเทศไทยจะดำเนินการภายใต้ ร่าง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ พ.ศ. .... ซ่ึงจะมีผลบังคับใช้เม่ือ ร่าง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ได้รับความเห็นชอบ 
 
 การผลักดันการทำงานของกลไกการขับเคลื่อน SEA ให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้จำเป็นต้องอาศัยองค์กรที่
เก่ียวข้องต่างๆ ขับเคลื่อนแผนงานร่วมกันและไปในแนวทางหริอทิศทางเดียวกันเพื่อจุดมุ่งหมายสูงสุดของการพัฒนาพื้นที่
ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง สรุปได้เป็นแผนภาพดังรูปที่ 9.2-1 โดยองค์กรที่เก่ียวข้องในการขับเคลื่อน SEA ประกอบด้วย 
 1) คณะรัฐมนตรี ทำหน้าที่กำหนดนโยบาย ทิศทางของ SEA และใช้เป็นเคร่ืองมือประกอบ การตัดสินใจ

วางแผนพัฒนาประเทศไทย 
 2) คณะกรรมการพัฒนาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (กสย.) ทำหน้าที่กำหนดนโยบายแนว

ทางการพัฒนาและกลไกในการขับเคลื่อน เพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน เสนอแนะประเภทของแผน
หรือแผนงานที ่ต ้องทำ SEA กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทาง SEA เสนอแนะการสร้างขีด
ความสามารถและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจใน SEA รวมทั้งติดตามและประเมินผล SEA ของหน่วยงานรัฐ 

 3) คณะกรรมการระดับนโยบายในรายสาขาหรือเชิงพ้ืนที่ หรือคณะกรรมการที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
ทำหน้าที่กำหนดหรืออนุมัติหรือให้ความเห็นชอบต่อแผนหรือแผนงานในรายสาขาหรือเชิงพื้นที่ โดย
นำเอา SEA มาใช้เป ็นเครื ่องมือในการดำเนินงานตามภารกิจหน้าที ่ ซ ึ ่งกลไกในระดับนี ้  เช่น 
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ คณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิ เศษ คณะกรรมการป่าไม้แห่งชาติ คณะกรรมการสิ ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เป็นต้น 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 9 การขับเคลื่อนแผนการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงสู่การปฏิบัติ 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 9-2 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

 4) หน่วยงานเจ้าของแผนหรือแผนงาน หรือหน่วยงานของรัฐที่ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีหรือ 
กสย. ทำหน้าที่ในการจัดทำ SEA โดยดำเนินการเองหรือจัดจ้างบริษัทที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญที่ขึ้น
ทะเบียนกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาของกระทรวงการคลัง ตลอดจนติดตามและประเมินผลแผนหรือ
แผนงาน และ SEA และรายงานความก้าวหน้าให้คณะกรรมการระดับนโยบายรายสาขาหรือเชิงพื้นที่ 
หรือคณะกรรมการที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย และ กสย. รับทราบ 

 5) คณะกรรมการกำกับการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ จัดตั้งขึ้นเฉพาะกิจสำหรับแต่ละแผนหรือ
แผนงาน หรือบูรณาการเข้าไปในคณะกรรมการที่มีหน้าที่กำกับการจัดทำแผนหรือแผนงาน ทำหน้าที่ให้
คำปรึกษาและข้อคิดเห็นในการจัดทำ SEA ให้เป็นไปตามแนวทางที่ กสย. กำหนด 

 
รูปที่ 9.2-1 กลไกการขับเคลื่อน SEA ของประเทศไทย 

 
9.3 กลไกการขับเคลื่อนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ (SEA) ด้านแผนบริหารจัดการลุ่มน้ำ 

ไปสู่การปฎิบัติ 
 
 โครงการศึกษาเพื่อประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 
เป็นการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ในด้านแผนบริหารจัดการลุ่มน้ำ ตามคู่มือ /แนวทางการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ โดยคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) ที่แต่งตั้งตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 
พ.ศ. 2556 ดังน้ันการขับเคลื่อนแผน (Plan) และ แผนงาน (Program) ของแผนบริหารจัดการลุ่มน้ำ นอกจากอาศัยกลไก
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีแล้ว ยังจะต้องอาศัยกลไกตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย 
เพื่อให้เกิดผลในทางปฎิบัติและสอดคล้องกับนโยบายที่เก่ียวข้อง โดยมีแผนผังและขั้นตอนตามรูปที่ 9.3-1 อธิบายได้ดังน้ี 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 9 การขับเคลื่อนแผนการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงสู่การปฏิบัติ 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 9-3 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

 
รูปที่ 9.3-1 กลไกการขับเคลื่อน SEA ด้านแผนบรหิารจดัการลุ่มน้ำ ไปสู่การปฏิบตั ิ

 1) รายงานโครงการศึกษาเพื่อประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มเชิงยทุธศาสตร์โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำ
ปราจีนบุรี–บางปะกง จะเป็นกรอบแนวทางเลือกที่เหมาะสมให้คณะกรรมการลุ่มน้ำใช้เป็นแนวทางใน
การพัฒนาลุ่มน้ำที่สอดคล้องกับเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและได้ผ่านการให้ความเห็นโดยทุกภาค
ส่วนในพื้นที่ลุ่มน้ำรวมทั้งคณะกรรมการลุ่มน้ำด้วยแล้ว 

 2) คณะกรรมการระดับนโยบายที่จะให้ความเห็นชอบเพื่อนำแผนสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์โครงการ
พัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง ไปปฏิบัติ ได้แก่ คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 
(กนช.) ซ่ึงจะพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการศึกษาเพื่อประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง ตาม พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำมาตรา 17 (1) 
เน่ืองจากเป็นการจัดทำนโยบายเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรน้ำ 

 3) คณะรัฐมนตรีจะรับทราบรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ และพิจารณามอบหมาย
หน่วยที่เก่ียวข้องในด้านทรัพยากรน้ำ นำไปดำเนินการตามแผนงานโครงการดังกล่าว 

 4) ที่ปรึกษาเสนอให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการ
ดำเนินการตามแผนประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ในด้านแผนบริหารจัดการลุ่มน้ำ เพื่อ
ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผน (Plan) และ แผนงาน (Program) 

 5) สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ รายงานการติดตามและประเมินผล ผ่านคณะกรรมการเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน เพื่อรวบรวม วิเคราะห์ เสนอแนวทางทางพัฒนาปรับปรุงระบบประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เชิงยุทธศาสตร์ให้ครอบคลุมทุกด้านของการพัฒนา โดยเสนอความเห็นผ่านคณะรัฐมนตรีให้เห็นชอบ
ก่อนมอบหมายให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องดำเนินการต่อไป 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 9 การขับเคลื่อนแผนการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงสู่การปฏิบัติ 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 9-4 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

 6) พัฒนาปรับปรุงระบบประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยทุธศาสตร์ และปรับปรุงการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ในด้านแผนบริหารจัดการลุ่มน้ำ โดย 

  6.1 ปรับปรุงระบบประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ โดยอนุกรรมการขับเคลื่อนและ
พัฒนาประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ ภายใต้คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน 

  6.2 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติปรับปรุงรายงานการประเมินผลกระทบสิ ่งแวดล้อมเชิง
ยุทธศาสตร์ในด้านแผนบริหารจัดการลุ่มน้ำ ให้สอดคล้องกับข้อเสนอแนะจากการติดตามและ
ประเมินผล ทุก 5 ปี โดยปรับปรุงให้สอดคล้องตามบริบทที ่เปลี ่ยนแปลงและสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมทั้งแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติต่อไป 

 
9.4 กลไกการขับเคลื่อนแผนงานโครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 
 
 เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนงานโครงการการพัฒนาพื ้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงนำไปสู่การปฏิบัติตาม
ทางเลือกการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง โดยการวิเคราะห์ความต้องการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำร่วมกับกฎระเบียบที่
เก่ียวข้องโดยเฉพาะพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 
และแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2580) รวมทั้งแผนการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบรีุ- 
บางปะกง จึงเสนอแนะแนวทางในการขับเคลื่อนแผนงานโครงการการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงดังน้ี 
 1) แผนงานโครงการตามทางเลือกการพัฒนาด้านทรัพยากรน้ำที่สอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัด 

การทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ตามกรอบการพัฒนาทั้ง 6 ด้านประกอบด้วยการจัดการน้ำ
อุปโภคบริโภค การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย การจัดการ
คุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ การฟื้นฟูป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทะลายของดิน 
และการบริหารจัดการ จะใช้กลไกของคณะกรรมการลุ ่มน้ำเพื ่อวิ เคราะห์และเสนอความเห็นต่อ
แผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บาง
ปะกง โดยมีสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 2 ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ ประสานและกำหนด
หน่วยงานปฏิบัติในพื้นที ่ เสนอความเห็นต่อแผนปฏิบัติการและแผนบูรณาการการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำประจำปีในด้านทรัพยากรน้ำ และส่งให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติวิเคราะห์ 
กลั่นกรอง เสนอต่อคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติ
การเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณประจำปีไปดำเนินการต่อให้บรรลุ
เป้าหมายของแผนทางเลือกการพัฒนาพื้นทีลุ่่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงอย่างยั่งยืนจะมีความสอดคล้อง
กับพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 สรุปได้ดังน้ี (รูปที่ 9.4-1) 

  1.1 มาตรา 17 กนช. มีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน้ำเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ในการบูรณาการเกี่ยวกับการใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ การบำรุงรักษา การฟื้นฟู  และ
การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำให้เกิดเป็นเอกภาพ 

  1.2 มาตรา 17 (1) จัดทำนโยบายและแผนแม่บทเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน้ำที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 9 การขับเคลื่อนแผนการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงสู่การปฏิบัติ 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 9-5 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

  1.3 มาตรา 17 (2) พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติมาตรของหน่วยงานของรัฐและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวกับทรัพยากรน้ำและแผนงบประมาณการบริหารทรัพยากรน้ำแบบ
บูรณาการให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนแม่บทตาม (1) และเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
ในการจัดทำงบประมาณประจำปี 

  1.4 มาตรา 17 (3) พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนแม่บทการใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ 
การบำรุงรักษา การฟื้นฟูและการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในเขตลุ่มน้ำต่างๆ ตามที่คณะกรรมการ
ลุ่มน้ำเสนอตามมาตรา 35 (1) 

  1.5 มาตรา 35 คณะกรรมการลุ่มน้ำมีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน้ำในเขตลุ่มน้ำ 
  1.6 มาตรา 35 (1) จัดทำแผนแม่บทการใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ การบำรุงรักษา การฟื้นฟู

และการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในเขตลุ่มน้ำเสนอ กนช. เพื่อให้ความเห็นชอบ 
  1.7 มาตรา 35 (7) เสนอความเห็นต่อ กนช. เกี่ยวกับแผนงานและโครงการในการดำเนินการใดๆ 

เก่ียวกับทรัพยากรน้ำในเขตลุ่มน้ำ 
  1.8 มาตรา 37 ให้จัดตั้งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาคขึ้นในสำนักงานทรัพยากรนำ้แห่งชาติ 

สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการลุ่มน้ำ 
  1.9 มาตรา 37 (3) ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองคก์รผู้ใช้น้ำใน

การบังคับใช้กฎหมายที่เก่ียวกับการใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ การบำรุงรักษา การฟื้นฟู
และการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและกฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมมลพิษทางน้ำในเขตลุ ่มน้ำ
เพื่อให้เป็นไปตามแผนแม่บทการใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ การบำรุงรักษา การฟื้นฟูและ
การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในเขตลุ่มน้ำ 

 
รูปที่ 9.4-1 กลไกการขับเคลื่อนแผนงานโครงการพัฒนาพ้ืนทีลุ่่มน้ำปราจีนบรุี–บางปะกงทีส่อดคล้องกับ 

แผ่นแม่บทการบรหิารจดัการน้ำ 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 9 การขับเคลื่อนแผนการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงสู่การปฏิบัติ 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 9-6 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

 2) แผนงานโครงการตามทางเลือกการพัฒนาที่สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมใน 
พื้นที่ที่เป็นการบูรณาการข้ามหน่วยงานในระดับกระทรวง ได้แก่ แผนการส่งเสริมการปลูกพืชมูลค่าสูง/
เกษตรเชิงวิถีและแผนงานส่งเสริมการท่องเที่ยว (การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ/การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิถี) จะต้องส่งเสริมและจัดทำแผนปฏิบัติการร่วมกันดำเนินงานทั้งกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงมหาดไทย ฯลฯ โดย
เสนอแนะให้สำนักงานสภาพัฒนาการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นหน่วยงานเจ้าภาพ
บูรณาการขับเคลื่อนการจัดทำแผนงานโครงการให้เชื่อมโยงสอดคล้องกันในมิติการพัฒนาเชิงพื้นที่และ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ประเด็นการเกษตรและการท่องเที่ยวและ
มอบให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องเสนอแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานเพื่อขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณประจำปีมาดำเนินการตามแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับแผนการพัฒนาพื้นที่
ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง โดยกำหนดหน่วยงานเจ้าภาพรายแผนงาน/โครงการดังน้ี (รูปที่ 9.4-2) 

  2.1 แผนงานส่งเสริมการท่องเที่ยว หน่วยงานเจ้าภาพเป็นกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (การ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย/สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจงัหวัด) โดยมีหน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ 
กระทรวงมหาดไทย (จังหวัด/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

  2.2 แผนงานส่งเสริมเกษตรมูลค่าสูง หน่วยงานเจ้าภาพเป็นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรม
ส่งเสริมการเกษตร/กรมชลประทาน/สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร/กรมวิชาการเกษตร ฯลฯ) 
โดยมีหน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงมหาดไทย (จังหวัด) 

 
รูปที่ 9.4-2 กลไกการขับเคลื่อนแผนงานโครงการพัฒนาพ้ืนทีลุ่่มน้ำปราจีนบรุี–บางปะกงทีส่อดคล้องกับ 

การพัฒนาเศรษฐกจิ สังคม และสิ่งแวดลอ้ม 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่  10 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
 
 



 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 10-1 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

บทท่ี 10 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

10.1 บทสรุป 
 
 ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง มีพื้นที่ทั้งสิ้น 20,358.99 ตร.กม. ครอบคลุม 11 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปราจนีบุรี 
จังหวัดสระแก้ว จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดนครนายก จังหวัดชลบุรี และพื ้นที ่บางส่วนในจังหวัดจันทบุรี จังหวัด
นครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดปทุมธานีและกรุงเทพมหานคร โดยมีพื้นที่ป่าไม้รวมทั้งหมด 
13,958.54 ตร.กม. หรือคิดเป็นร้อยละ 68.69 ของพื้นที่ลุ่มน้ำ พื้นที่การเกษตร 12,500.50 ตร.กม. หรือ 7,875,721.02 ไร่ 
หรือร้อยละ 61.40 ของพื้นที่ลุ่มน้ำ หากพิจารณาศักยภาพและสมรรถนะของดินมีความเหมาะสมสำหรับการปลูกพืชคิด
เป็นพื้นที่ 7,475.08 ตร.กม. หรือร้อยละ 36.71 ของพื้นที่ลุ่มน้ำทั้งหมด ปริมาณฝนรายปีเฉลี่ย 1,442.95 มม. หรือมี
ปริมาณน้ำต้นทุนรายปีเฉลี่ยมากถึง 9,158.06 ล้าน ลบ.ม. มีประชากรรวมทั้งสิ้น 3,326,508 คน และในอนาคต 20 ปี 
(พ.ศ. 2580) จะมีการเพิ่มขึ้นของประชากรโดยการพยากรณ์แบบทวีคูณ/ต่อเน่ือง (Exponential Model) พบว่ามีจำนวน
ประชากรรวมประชากรแฝงเป็น 4,382,818 คน โรงงานอุตสาหกรรมในปัจจุบัน 4,860 แห่ง และคาดว่าอีก 20 ปีข้างหน้า 
(พ.ศ. 2580) เพิ่มเป็น 7,901 แห่ง ส่วนปริมาณความต้องการใช้น้ำทุกกิจกรรมในปัจจุบันรวมทั้งสิ้น 7,470.96 ล้าน ลบ.ม. 
และเพิ่มขึ้นเป็น 9,875.94 ล้าน ลบ.ม. ในอีก 20 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2580) แต่ความสามารถในการเก็บกักเก็บของโครงการ
ขนาดใหญ่และขนาดกลางตามสถานภาพปัจจุบันมีความจุกักเก็บทั้งสิ้น 1,386.15 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็นร้อยละ 15.13 
ของปริมาณน้ำท่ารายปีเฉลี่ย 
 
 พื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงต้องประสบกับปัญหาแล้งท่วมซ้ำซากทุกปีจากสาเหตหุลักคือการไม่มีแหล่งเก็บ
กักน้ำเพียงพอ โดยบริเวณพื้นทีต่อนบนของลุ่มน้ำมีความลาดชันสูง ทำให้ปริมาณน้ำหลากไหลลงท่วมพื้นที่ราบท้ายลุ่มน้ำ
ในช่วงฤดูฝน แต่พอถึงช่วงฤดูแล้งจะประสบปัญหาชาดแคลนน้ำเพราะปริมาณน้ำท่าส่วนใหญ่จะไหลออกสู่ทะเลในที่สุด 
และยังมีปัญหาการรุกตัวของน้ำเค็มจากอ่าวไทยเนื่องจากช่วงท้ายของแม่น้ำมีความลาดชันน้อย ทำให้น้ำเค็มรุกล้ำจาก
ปากแม่น้ำบางปะกงลึกเข้ามาในแม่น้ำมากกว่า 100 กม. โดยเฉพาะช่วงฤดูแล้งไม่มีปริมาณน้ำท่าเพียงพอต่อการผลักดัน
น้ำเค็มส่งผลกระทบให้น้ำเค็มรุกล้ำไปจนถึงแม่น้ำปราจีนบุรี และมีผลกระทบต่อคุณภาพน้ำที่จะนำไปใช้เพื่อการเกษตร
และการผลิตน้ำประปาเพื่ออุปโภค-บริโภค ประกอบกับพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงเป็นพื้นที่ที่มีการเติบโตของภาค 
อุตสาหกรรมค่อนข้างสูงทำให้ความต้องการใช้น้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบให้ปัญหาขาดแคลนน้ำมีแนวโนม้ที่
รุนแรงขึ้นรวมถึงเกิดการแย่งน้ำระหว่างภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรม 
 
 การพิจารณากำหนดทางเลือกการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงอย่างยั่งยืนเป็นการบูรณาการจากมิติ
เศรษฐกิจ มิติสังคมและมิติสิ่งแวดล้อมให้มีความสอดคล้องกันและเกิดผลประโยชน์สูงสุด โดยได้คำนึงถึงขีดความสามารถ
ในการรองรับของพื้นที่ลุ่มน้ำและความต้องการของภาคประชาสังคมเป็นหลัก และยังมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) แผนพัฒนากลุ่มจงัหวัด
และแผนพัฒนาจังหวัดในภาคตะวันออกและแผนพัฒนาต่างๆ ฯลฯ จึงได้พิจารณากำหนดเป้าหมายหลักและทางเลือกการ
พัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงแยกเป็น 3 พื้นที่ได้ดังน้ี 
  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 10 บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 10-2 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

 1) พื้นที่ลุ่มน้ำตอนบน 
  1.1 ทางเลือกที่ 1 ทางเลือกที่ไม่ดำเนินงานหรือปล่อยให้เป็นไปตามปกติ (Business as Usual or 

Zero Alternative/No Action) 
  1.2 ทางเลือกที่ 2 การพัฒนาน้ำต้นทุนเพื่อการอุปโภค-บริโภค การเกษตรพื้นถิ่นและการท่องเที่ยว

เชิงนิเวศ 
  1.3 ทางเลือกที่ 3 การพัฒนาน้ำต้นทุนเพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและบริหารจัดการพื้นที่ต้นน้ำ 
  1.4 ทางเลือกที่ 4 การพัฒนาน้ำต้นทุนเต็มศักยภาพของพื้นที่ลุ่มน้ำ 
 2) พื้นที่ลุ่มน้ำตอนกลาง 
  2.1 ทางเลือกที่ 1 ทางเลือกที่ไม่ดำเนินงานหรือปล่อยให้เป็นไปตามปกติ (Business as Usual or 

Zero Alternative/No Action) 
  2.2 ทางเลือกที่ 2 การพัฒนาน้ำต้นทุนเพื่อการอุปโภค-บริโภค การเกษตรมูลค่าสูงและอุตสาหกรรม

ขนาดเล็ก 
  2.3 ทางเลือกที่ 3 การพัฒนาน้ำต้นทุนเพื่อรองรับการเติบโตของชุมชนเมืองและเขตเศรษฐกิจ 
 3) พื้นที่ลุ่มน้ำตอนปลาย 
  3.1 ทางเลือกที่ 1 ทางเลือกที่ไม่ดำเนินงานหรือปล่อยให้เป็นไปตามปกติ (Business as Usual or 

Zero Alternative/No Action) 
  3.2 ทางเลือกที่ 2 การพัฒนาน้ำต้นทุนเพื่อการอุปโภค-บริโภค การเกษตรมูลค่าสูงและอุตสาหกรรม 
  3.3 ทางเลือกที่ 3 การพัฒนาน้ำต้นทุนเพื่อรองรับการเติบโตของชุมชนเมืองและเขตเศรษฐกิจ 
 
 ผลการประเมินทางเลือกการพัฒนาลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงสรุปได้ว่าพ้ืนที่ลุ่มน้ำตอนบนกำหนดการพัฒนา
ตามทางเลือกที่ 2 การพัฒนาน้ำต้นทุนเพ่ือการอุปโภค-บริโภค การเกษตรพ้ืนถิ่นและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เป็นการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้เพียงพอกับความต้องการของภาคประชาสังคมและตามรูปแบบระบบการเพาะปลูกพืช
ปัจจุบันร่วมกับการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ส่วนพื้นที่ลุ่มน้ำตอนกลาง และพื้นที่ลุ่มน้ำตอนปลายกำหนดการ
พัฒนาตามทางเลือกที่ 3 การพัฒนาน้ำต้นทุนเพื่อรองรับการเติบโตของชุมชนเมืองและเขตเศรษฐกิจ เป็นการพัฒนา
เพื่อรองรับการเติบโตของชุมชนเมืองและเขตเศรษฐกิจเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของภาคประชาสังคมในพื้นที่ลุ่มน้ำให้
ดีขึ้นและมีรายได้เพิ่มสูงกว่าค่าเฉลี่ยในระดับประเทศ พร้อมทั้งการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของพื้นที่ลุ่มน้ำฯ หากพิจารณา
ภาพรวมของพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงให้ครอบคลุมทุกส่วนของพื้นที่ลุ่มน้ำจำเป็นต้องดำเนินการกำหนดการพัฒนา
แบบผสมผสานในทุกส่วนของพื้นที ่ลุ่มน้ำดังรูปที ่ 10.1-1 ดังสรุปได้ว่า ภาพรวมของการพัฒนาลุ ่มน้ำปราจีนบุรี- 
บางปะกงแบบบูรณาการจะเป็นการพัฒนาน้ำต้นทุนเพ่ือการอุปโภค-บริโภค การเกษตรพ้ืนถิ่นและการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ (ตามทางเลือกที่ 2-พ้ืนที่ลุ่มน้ำตอนบน) พร้อมทั้งจะต้องพัฒนาน้ำต้นทุนเพ่ือรองรับการเติบโตของชุมชนเมือง
และเขตเศรษฐกิจ (ตามทางเลือกที่ 3-พ้ืนที่ลุ่มน้ำตอนกลางและพ้ืนที่ลุ่มน้ำตอนปลาย) 
  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 10 บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 10-3 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 10 บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 10-4 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

 การกำหนดแผนงาน/โครงการในแผนทางเลือกการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงได้พิจารณาถึงความ
เหมาะสมและดำเนินการได้จริงและได้รับการยอมรับจากภาคประชาสังคม และเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำ
ภายใต้วิสัยทัศน์ของการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง “ทรัพยากรน้ำมั่นคง ทุกภาคส่วนเข้าถึงการใช้อย่าง

สมดุล เสริมสร้างรายได้และรักษาระบบนิเวศอย่างยั ่งยืน” และสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐและแผนพัฒนากลุ่ม

จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ภาคประชาสังคม รวมถึงแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 
โดยกำหนดแผนงาน/โครงการตามแผนการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงได้ดังน้ี 
 1) แผนงานการจัดการน้ำอุปโภคบริโภค เพื่อจัดหาน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคให้แก่ชุมชน ครบทุก

หมู่บ้านหรือทุกครัวเรือน ชุมชนเมือง แหล่งท่องเที่ยวสำคัญและพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ รวมทั้งการจัด 
หาแหล่งน้ำสำรองในพื้นที่ทีข่าดแคลนแหล่งน้ำต้นทุน การพัฒนาน้ำดื่มให้ได้ตามมาตรฐานในราคาที่
เหมาะสมและการประหยัดน้ำโดยลดการใช้น้ำภาคครัวเรือน ภาคบริการและภาคราชการดังมีเป้าหมาย
ดังน้ี 

  1.1 พัฒนา ขยายเขตและเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน 266 หมู่บ้าน 
  1.2 พัฒนาระบบประปาเมือง/พื้นที่เศรษฐกิจ 345 แห่ง ปริมาณน้ำสำรอง 53.65 ล้าน ลบ.ม. 
  1.3 พัฒนาน้ำดื่มให้ได้มาตรฐานและราคาที่เหมาะสม 44 แห่ง 
 2) แผนงานการสร้างความม่ันคงของน้ำภาคการผลิต เพื่อพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำและระบบส่งน้ำใหม่ให้เต็ม

ศักยภาพ พร้อมทั้งการจัดหาน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝนเพื่อขยายโอกาสจากศักยภาพโครงการขนาดเล็ก
และลดความเสี่ยงในพื้นที่ไม่มีศักยภาพ ลดความเสี่ยง/ความเสียหายลงคิดเป็นร้อยละ 50 รวมถึงการ
เพิ่มผลิตภาพและปรับโครงสร้างการใช้น้ำโดยดำเนินการร่วมกับยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี (พ.ศ. 2561-
2580) มีเป้าหมายดังน้ี 

  2.1 เพิ ่มประสิทธิภาพโครงการแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำเดิม 724 แห่ง พื ้นที ่รับประโยชน์เดิม 
1,080,871 ไร่ 

  2.2 จัดหาน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน เพิ่มปริมาณน้ำต้นทุน 0.926 ล้าน ลบ.ม. และพื้นที่รับประโยชน์ 
1,720 ไร่ 

  2.3 พัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำ/ระบบส่งน้ำใหม่ เพิ่มปริมาณน้ำต้นทุน 1,174.14 ล้าน ลบ.ม. และพื้นที่
ชลประทาน 801,330 ไร่ 

  2.4 พัฒนาระบบผันน้ำและระบบเชื่อมโยงแหล่งน้ำ 9 แห่ง 
  2.5 จัดหาแหล่งน้ำสำรองเพื่อเพิ่มผลิตภาพมูลค่าภาคการผลิต ได้แก่ การเปลี่ยนน้ำทะเลให้เป็น 

น้ำจืดในพื้นทีลุ่่มน้ำตอนปลาย 1 แห่ง 
 3) แผนงานการจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ จัดระบบป้องกันน้ำท่วม

ชุมชนเมือง จัดการพื้นที่น้ำท่วมและพื้นที่ชะลอน้ำรวมทั้งการบรรเทาอุทกภัยในเชิงพื้นที่อย่างเป็นระบบ 
ในระดับลุ่มน้ำและพื้นที่วิกฤติ (Area-based) ลุ่มน้ำขนาดใหญ่ ลุ่มน้ำสาขา/ลดความเสี่ยงและความ
รุนแรงลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 โดยมีเป้าหมายการพัฒนาดังน้ี 

  3.1 เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน้ำ 1,355 แห่ง ระยะทาง 9.14 กม. 
  3.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชนเมือง 96 แห่ง พื้นที่ลดผลกระทบ 77,268 ไร่ 
  3.3 จัดการพื้นที่น้ำท่วม/พื้นที่ชะลอน้ำ 78 แห่ง พื้นที่ลดผลกระทบ 130,130 ไร่ 
  3.4 การบรรเทาอุทกภัยเชิงพื้นที่อย่างเป็นระบบในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 10 บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 10-5 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

 4) แผนงานการจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวม
และระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชมุชน การนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ ป้องกันและลดการเกิดน้ำเสียตน้ทาง 
การควบคุมปริมาณการไหลของน้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศพร้อมทั้งพื้นฟูแม่น้ำ ลำคลอง และแหล่งน้ำ
ธรรมชาติที่มีความสำคัญในทุกมิติเพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์ทั่วประเทศ มีเป้าหมายดังน้ี 

  4.1 พัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวม ระบบบำบัดน้ำเสียรวมและการนำปริมาณน้ำเสีย
กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ของชุมชน 49 แห่ง 

  4.2 อนุรักษ์/ฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติ 112 แห่ง 
  4.3 พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคให้ตามเกณฑ์มาตรฐานฯ 2 แห่ง 
 5) แผนงานด้านการบริหารจัดการ เพื่อศึกษาวิจัย เตรียมความพร้อม ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการมี

ส่วนร่วมของประชาชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง การสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ พัฒนา
งานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี ยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่และลุ่มน้ำ (เชื่อมโยง
การตลาด พลังงาน การผลิตและของเสีย) มีเป้าหมายดังน้ี 

  5.1 การศึกษา วิจัย และพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ จำนวน 
9 แห่ง 

  5.2 พัฒนาและปรับปรุงระบบความปลอดภัยเขื่อน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและตรวจสอบด้านความ
ปลอดภัยเขื่อน จำนวน 8 แห่ง 

  5.3 จัดสรรที่ดินทำกินให้แก่กลุ่มราษฎรที่บุกรุกแผ้วถางได้ถือครองที่ดินอย่างถูกต้องตามกฎหมายใน
รูปหมู่บ้านป่าไม้ในพื้นที่ลุ่มน้ำตอนบน (ต้นน้ำ) จำนวน 4 แห่ง 

 6) แผนงานส่งเสริมการปลูกพืชมูลค่าสูง/เกษตรเชิงวิถี เพื่อส่งเสริมให้ภาคเกษตรกรปลูกพืชที่มีมูลค่าสูง
หรือส่งเสริมการทำเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยมุ่งเน้นพื้นที่เพาะปลูกในพื้นที่ที่มีปริมาณน้ำ
ต้นทุนและระบบกระจายน้ำเพียงพอจะทำให้ควบคุมผลผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของระบบ
ตลาดได้โดยไม่เกิดความเสียหายของผลผลิตด้านการเกษตรจากการขาดแคลนน้ำหรือสินค้าเกษตรเกิน
ความต้องการของระบบตลาด โดยมีเป้าหมายการพัฒนาดังน้ี 

  6.1 จัดโซนน่ิงพื้นที่เกษตรตามชนิดพืชท่ีปลูกให้มีความสอดคล้องกับศักยภาพของสมรรถนะดินและ
ปริมาณน้ำต้นทุนควบคู่กับการประกันราคาผลผลิตเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ภาคเกษตรกร
เปลี่ยนแปลงชนิดพืชท่ีปลูกดั้งเดิมเป็นพืชเชิงการค้า รวมทั้งจัดหาระบบตลาดรองรับที่เพียงพอ 

  6.2 พัฒนาเจ้าหน้าที่ภาครัฐและภาคเกษตรกรให้เกิดการประสานและทำงานร่วมกัน การส่งเสริมให้
ภาคเกษตรกรเรียนรู้สินค้าเกษตรตามระบบตลาดมีความต้องการและแนวโน้มผลผลิตที่ส่งผล
กระทบต่อราคาสินค้าเกษตร 

  6.3 พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและการเสริมสร้างเครือข่ายเพื่อ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างศูนย์เรียนรู้เพื่อปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของ
พื้นทีลุ่่มน้ำ 

  6.4 นำเทคโนโลยีที่เหมาะสมและทันสมัยมาใช้กับกลุ่มเกษตรกรตั้งแต่ขั้นตอนการปลูกพืช เก็บเก่ียว 
แปรรูป การตลาด เช่น การปรับเปลี่ยนระยะเวลาการปลูก การใช้น้ำต้นทุนที่น้อยลง และการใช้
เคร่ืองจักรกล ฯลฯ 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 10 บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 10-6 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

  6.5 ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ลุ่มน้ำให้มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อทำการตลาดออนไลน์ 
สามารถส่งสินค้าถึงผู้บริโภคโดยตรง มีความเข้าใจว่าควรขายอะไร ขายให้ใคร ผลิตที่ไหน ผลิต
อย่างไร 

 7) แผนงานส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่น มุ่งเน้นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (เชิงนิเวศ) และเชื่อมโยงแหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำโดยเฉพาะพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เช่น การล่องแก่ง
เชื่อมโยงเข้ากับแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม แลพวิถีชุมชนที่สำคัญในพื้นที่ลุ่มน้ำ ฯลฯ รวมถึงมุ่งเน้น
การท่องเที่ยวในเชิงเกษตรวิถี โดยให้ผู้มาเยี่ยมเยือนเข้าเยี่ยมชมสวนผลไม้ในช่วงที่ผลไม้ออกผลผลิต 
เช่น ทุเรียน มังคุด ลองกอง มะยงชิด มะปราง มะม่วง ฯลฯ ส่งผลให้ภาคเกษตรกรมีรายได้เพิ่มเติมจาก
การให้บริการที่พักโฮมสเตย์และจำหน่ายผลผลิตกับผู้บริโภคได้โดยตรง 

 
 แผนการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงได้แบ่งระยะการพัฒนาเป็น 3 ระยะ คือ แผนงานระยะเร่งด่วน
ภายใน 1-5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) แผนงานระยะปานกลางภายใน 6-10 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และแผนงานระยะยาว
ภายใน 11-20 ปี (พ.ศ. 2571-2580) ดังแสดงในรูปที่ 10.1-2 
 
10.2 ข้อเสนอแนะ 
 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงอย่างยั่งยืนตามผลการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์สรุปได้ดังน้ี 
 1) โครงการพัฒนาพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำและระบบส่งน้ำทั้งในแผนงานการสร้างความมั่นคงของน้ำภาค

การผลิตและแผนงานการจัดการน้ำท่วมและอุทกภัยจำเป็นต้องมีโครงการศึกษาความเหมาะสมและ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมก่อนการดำเนินการโครงการ 

 2) การพัฒนานำน้ำบาดาลมาใช้เพื่อการอุปโภค-บริโภคต้องคำนึงถึงคุณภาพน้ำบาดาลเป็นหลัก เน่ืองจาก
สภาพธรณีวิทยาและอุทกธรณีวิทยาส่วนใหญ่เป็นชั้นดินเค็ม ประกอบกับบางพื้นที่จัดเป็นพื้นที่อ่อนไหว
ต่อการปนเปื้อน โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างหนาแน่นในภาคชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 
ภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมอาจส่งผลกระทบให้คุณภาพน้ำบาดาลมีการปนเปื้อนความเค็ม 
เชื้อแบคทีเรีย และโลหะหนักได้ 

 3) การพัฒนาโครงการในพื้นที่สงวน-อนุรักษ์โดยส่วนใหญ่จะเป็นความต้องการจากภาคประชาชนเป็นหลัก 
แต่ทางปฏิบัติไม่สามารถดำเนินการโครงการได้ จำเป็นต้องมีการพัฒนาโครงการในพื้นที่อ่ืนๆ ที่สามารถ
แก้ไข/บรรเทาปัญหาตามความต้องการของภาคประชาชนได้โดยต้องมีการหาแนวปฏิบัติที่ดี (Best 
Practice) จากทุกหน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 10 บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 10-7 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

 4) การพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำและการจัดสรรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำตอนกลางและตอนปลายต้องพิจารณาถึง
ความต้องการของภาคประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำเป็นลำดับแรกเนื่องจากภาคประชาชนมีการประกอบ
อาชีพแตกต่างกันส่งผลกระทบให้มีความต้องการน้ำแตกต่างกันกล่าวคือภาคประชาชนที่ประกอบอาชีพ
การเกษตรจะมีความต้องการน้ำจืดเพื่อการเพาะปลูกพืชและภาคประชาชนที่มีอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ต้องการน้ำกร่อย ฯลฯ ดังน้ันการพัฒนาโครงการใดๆ ต้องเน้นให้ภาคประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในทิศ
ทางการพัฒนาให้มากที่สุดเพื่อลดปัญหาความขัดแย้งที่จะตามมาในอนาคตภายหลังจากการพัฒ นา
โครงการ 

 5) การพัฒนาโครงการในแผนงานส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิน่ ได้แก่ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและท่องเที่ยว
เชิงเกษตรต้องพัฒนาให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของพื้นที่ที่เป็นวิถีชุมชนเกษตรและมีขนบประเพณีและ
วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นโดยการสนับสนุนให้ต้อนรับและบริการด้วยไมตรีจิตแบบไทย 
(Thai Hospitality) เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์และความประทับใจแก่ผู้มาเยี่ยมเยือนอาจทำให้เกิด
การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในรูปแบบที่เรียกว่า “พลังแห่งการบอกต่อ” 

 6) โครงการจัดสรรที่ดินทำกินให้แก่กลุ่มราษฎรที่บุกรุกแผ้วถางได้ถือครองที่ดินอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ในรูปหมู่บ้านป่าไม้ตามแผนงานด้านการบริหารจัดการต้องกำหนดมาตรการการใช้ที่ดินและข้อตกลง
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกันโดยเฉพาะหน่วนงานเจ้าของพื้นที่กับหน่วยงานภาครัฐที่ทำการพัฒนา
รวมถึงภาคเกษตรกรที่ใช้ประโยชน์ 

 7) โครงการจัดโซนนิ่งพื้นที่การเกษตรตามชนิดพืชที่ปลูกให้สอดคล้องกับศักยภาพของสมรรถนะดินและ
ปริมาณน้ำต้นทุนควบคู่การประกันราคาผลผลิตตามแผนงานส่งเสริมการปลูกพืชมูลค่าสูง/เกษตรเชิงวิถี 
จะช่วยให้จำนวนผลผลิตทางการเกษตรของพืชเศรษฐกิจแต่ละชนิดอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมกับระบบ
ตลาดรองรับผลผลิต เป็นการป้องกันผลผลิตล้นระบบตลาดและช่วยควบคุมปริมาณการใช้น้ำในการ
เพาะปลูกทำให้ลดความขัดแย้งในกิจกรรมการใช้น้ำและส่งผลดีในการบริหารจัดการลุ่มน้ำ 

 8) โครงการพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำขนาดเล็กในไร่นาตามแผนงานการสร้างความม่ันคงของน้ำภาคการผลิต 
ต้องดำเนินการขุดสระเก็บน้ำให้มีความลึกและแคบเพื่อลดการสูญเสยีน้ำและเปน็การจัดการพื้นที่ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดเน่ืองจากราคาประเมินที่ดินค่อนข้างสูงโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มน้ำตอนกลางและตอนปลาย 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ บทที่ 10 บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 10-8 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

รูปที่ 10.1-2 สรุปแผนงาน/โครงการตามแผนหลกัและแผนปฏิบัตกิารของพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง (ภาพรวม) 
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