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สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ สารบัญ 
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โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 4 รายงานมาตรการบรรเทาผลกระทบ 

โครงการพัฒนาน้ําตนทุนลุมน้ําปราจีนบรีุ–บางปะกง  และมาตรการติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน 

สารบัญ  (ตอ) 
    หนา 

 4.3 การกําหนดมาตรการเพื่อความยั่งยืน 4-4 

 4.4 การกําหนดมาตรการติดตามตรวจสอบ 4-9 

  4.4.1 มาตรการติดตามตรวจสอบตามมิติเศรษฐกิจ 4-9 

  4.4.2 มาตรการติดตามตรวจสอบตามมิติสังคม 4-10 
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บทที่ 5 บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 5.1 บทสรุป  5-1 
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สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ สารบัญ 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 5 รายงานมาตรการบรรเทาผลกระทบ 

โครงการพัฒนาน้ําตนทุนลุมน้ําปราจีนบรีุ–บางปะกง  และมาตรการติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน 

สารบัญตาราง 
ตารางที่    หนา 

1.1-1 โครงการพัฒนาแหลงน้ําขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญในปจจุบันในพื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรี-บางปะกง 1-2 

1.1-2 โครงการพัฒนาแหลงน้ําตามแผนงานของกรมชลประทานในพื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรี-บางปะกง 1-3 

 

2.1-1 สรุปขอมูลเปรียบเทียบเชิงพื้นที่ในพื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรี-บางปะกงตามสถานภาพปจจุบัน 2-11 

2.6-1 การประเมินทางเลือกการพัฒนาลุมน้ําปราจีนบุรี-บางปะกงจําแนกรายพื้นที่ตอนบน   2-21 

 พื้นที่ตอนกลางและพื้นที่ตอนปลาย 

 

3.1-1  แผนการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรี-บางปะกง (พื้นที่ลุมน้ําตอนบน) 3-3 

3.1-2  แผนการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรี-บางปะกง (พื้นที่ลุมน้ําตอนกลาง) 3-4 

3.1-3  แผนการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรี-บางปะกง (พื้นที่ลุมน้ําตอนปลาย) 3-5 

3.1-4  แผนการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรี-บางปะกงอยางยั่งยืน (ภาพรวม) 3-6 

 

4.3-1  มาตรการเพื่อความยั่งยืนจากการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรี-บางปะกงอยางยั่งยืน 4-6 

4.4-1  ผลิตภัณฑมวลรวมในปจจุบันและอนาคตของพื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรี-บางปะกง GPP ตอหัวที่เพิ่มข้ึน 4-9 

4.4-2  มาตรการบรรเทาผลกระทบตอผลิตภัณฑมวลรวมในพื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรี-บางปะกง 4-10 

 จากภาวะภัยแลงและอุทกภัย 

  



สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ สารบัญ 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 6 รายงานมาตรการบรรเทาผลกระทบ 

โครงการพัฒนาน้ําตนทุนลุมน้ําปราจีนบรีุ–บางปะกง  และมาตรการติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน 

สารบัญรูป 
รูปที่    หนา 

1.3-1 ขอบเขตพื้นที่ศึกษาโครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 1-6 

 โครงการพัฒนาน้ําตนทุนลุมน้ําปราจีนบุรี–บางปะกง 

 

2.1-1  สภาพภูมิประเทศของพื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรี-บางปะกง 2-1 

2.1-2  ระบบลุมน้ําและระบบลําน้ําในพื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรี-บางปะกง 2-2 

2.1-3  ระบบลําน้ําสายหลัก (ปราจนีบุรี-บางปะกง) และลําน้ําสาขาในพื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรี-บางปะกง 2-3 

2.1-4  แผนที่การใชประโยชนที่ดินในพื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรี-บางปะกง 2-6 

2.1-5  ภาพรวมปริมาณความตองการใชน้ําในพื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรี-บางปะกงในสภาพปจจุบัน 2-9 

2.2-1  ภาพรวมปริมาณความตองการใชน้ําในพื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรี-บางปะกงในสภาพอนาคต 20 ป 2-15 

2.4-1  เปาหมายในการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรี-บางปะกงสอดคลองกับเปาหมาย 2-17 

 การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals, SDGs) และยุทธศาสตรอ่ืนๆ  

 ภายใตวิสัยทัศนของการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําฯ “ทรัพยากรน้ํามั่นคง ทุกภาคสวนเขาถึง 

 การใชอยางสมดุล เสริมสรางรายไดและรักษาระบบนิเวศอยางยั่งยืน” 

2.6-1  การพิจารณากําหนดกิจกรรมที่จําเปนตองดําเนินการในพื้นที่ลุมน้ําตอนบนตามทางเลือกที่ 2 2-22 

2.6-2  การพิจารณากําหนดกิจกรรมที่จําเปนตองดําเนินการในพื้นที่ลุมน้ําตอนกลางตามทางเลือกที่ 3 2-23 
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สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ สารบัญ 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 7 รายงานมาตรการบรรเทาผลกระทบ 

โครงการพัฒนาน้ําตนทุนลุมน้ําปราจีนบรีุ–บางปะกง  และมาตรการติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน 

สารบัญรูป  (ตอ) 
รูปที่    หนา 

3.1-1 พื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรี-บางปะกงแบงตามลักษณะทางกายภาพ สภาพปญหาและวิถีชีวิตของชุมชน 3-2 

 ที่อาศัยแตละสวน 

 

4.3-1  เปาหมายในการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรี-บางปะกงสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนา 4-5 

 ที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals, SDGs) และยุทธศาสตรอ่ืนๆ ภายใตวิสัยทัศนของ 

 การพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรี-บางปะกง “ทรัพยากรน้ํามั่นคง ทุกภาคสวนเขาถึงการใชอยางสมดุล 

 เสริมสรางรายไดและรักษาระบบนิเวศอยางยั่งยืน” 

 

5.1-1  การพิจารณากําหนดกิจกรรมที่จําเปนตองดําเนินการในพื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรี-บางปะกง (ภาพรวม) 5-3 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่  1 
บทนํา 

 
 
 
 



โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 1-1 รายงานมาตรการบรรเทาผลกระทบ 

โครงการพัฒนาน้ําตนทุนลุมน้ําปราจีนบรีุ–บางปะกง  และมาตรการติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน 

บทท่ี 1 

บทนํา 

1.1 ความเปนมาของโครงการ 

 

 ลุมน้ําปราจีนบุรี-บางปะกงจัดเปนลุมน้ําสําคัญในพื้นที่ภาคตะวันออก เดิมมาตรฐานลุมน้ําและลุมน้ําสาขาของ

คณะอนุกรรมการศูนยขอมูลสารสนเทศอุทกวิทยา (น้ําผิวดิน) ภายใตคณะกรรมการอุทกวิทยาแหงชาติ (ปจจุบันรวมอยูใน

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

หากพิจารณาสถานภาพปจจุบันตามรางลุมน้ําใหมของประเทศไทยไดมีการรวมเปนชื่อ “ลุมน้ําบางปะกง รหัสลุมน้ํา 15” 

และเปนสวนหนึ่งของคลัสเตอรลุมน้ําภาคตะวันออก) มีพื้นที่ทั้งสิ้น 20,358.99 ตร.กม. พื้นที่สวนใหญครอบคลุม 5 จังหวดั 

ไดแก นครนายก ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแกวและชลบุรี และพื้นที่บางสวนครอบคลุม 7 จังหวัด ไดแก จันทบุรี สระบรีุ 

ปทุมธานี สมุทรปราการ บุรีรัมย นครราชสีมาและกรุงเทพมหานครโดยพื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรี-บางปะกงมีระบบนิเวศวิทยา

ที่สําคัญ ไดแก นิเวศวิทยาปาไม นิเวศวิทยาการเกษตร นิเวศวิทยาเมือง ชุมชนและอุตสาหกรรม นิเวศวิทยาแหลงน้ําและ

นิเวศวิทยาชายฝงทะเลจะมีความอุดมสมบูรณมากเปนแหลงผลิตทางการเกษตรสําคัญมาตั้งแตอดีต-ปจจุบัน โดยเฉพาะ

การปลูกขาวนาป/นาปรัง สวนไมผล-ไมยืนตน พืชผักสวนครัว ฟารมสุกร การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และการปศุสัตว ฯลฯ 

สืบเนื่องจากความหลากหลายทางชีวภาพและความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของพื้นที่ลุมน้ํา

ปราจีนบุรี-บางปะกงทําใหมีศักยภาพในการพัฒนาเชิงเศรษฐกิจเพื่อเปนฐานการผลิตหลักของภาคตะวันออกและประเทศ

หากพิจารณาผลจากการเรงรัดการพัฒนาในระยะที่ผานมาโดยเฉพาะอยางยิ่งผลสืบเนื่องจากการขยายตัวของชุมชนและ

พื้นที่อุตสาหกรรมที่เพิ่มมากข้ึนอยางไรทิศทางและตอเนื่องจากนโยบายตามโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก 

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

Community) และการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) ฯลฯ ทําให

เกิดการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจนเกินศักยภาพและขาดความสมดุลภายในพื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรี-

บางปะกงสงผลกระทบตอเนื่องใหเกิดขอจํากัดและปญหาตางๆ เกิดข้ึนโดยเฉพาะปญหาดานอุทกภัยและภัยแลงหรือการ

รุกล้ําของน้ําเค็มเปนประจํา 

 

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

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

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

จะมีพื้นที่อางเก็บน้ําทั้งหมดตั้งแตขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญภายในลุมน้ําปราจีนบุรี-บางปะกง (เฉพาะกรมชลประทาน) ดัง

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

(โครงการศึกษาเพื่อจัดทําแผนหลักการพัฒนาและจัดการทรัพยากรน้ําภาคตะวันออก, พ.ศ. 2562) จึงมีแหลงกักเก็บน้ําไม

เพียงพอตอการรองรับปริมาณน้ําตนทุนที่เกิดข้ึนในแตละป โดยตามศักยภาพการพัฒนาแหลงน้ําในพื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรี-

บางปะกงจะมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริหลายแหงที่มีศักยภาพ แตยังไมไดดําเนินการเนื่องจากพื้นที่โครงการ

ตั้งอยูในพื้นที่เขตอุทยานแหงชาติหรือพื้นที่มรดกโลกดังตารางที่ 1.1-2 (เชน โครงการอางเก็บน้ําคลองมะเดื่ออันเนื่องมา 

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

และโครงการอางเก็บน้ําลําพระยาธารอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (30.00 ลาน ลบ.ม.) ฯลฯ) พรอมทั้งพื้นที่ตอนบนของ



สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ บทที่ 1 บทนํา 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 1-2 รายงานมาตรการบรรเทาผลกระทบ 

โครงการพัฒนาน้ําตนทุนลุมน้ําปราจีนบรีุ–บางปะกง  และมาตรการติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน 

ลุมน้ําปราจีนบุรี-บางปะกงมีความลาดชันมากทําใหปริมาณน้ําหลากไหลลงทวมพื้นที่ราบทายลุมน้ําชวงฤดูฝนเปนประจํา 

หากถึงชวงฤดูแลงจะสงผลกระทบใหประสบปญหาขาดแคลนน้าํซ้ําซากดวยเชนกันเพราะชวงฤดูฝนมีปริมาณน้ําทาในพืน้ที่

ลุมน้ํากักเก็บอยูในเกณฑนอยมากเมื่อเทียบกับปริมาณน้ําทารายปทําใหปริมาณน้ําสวนเกินทั้งหมดไหลลงแมน้ําบางปะกง

และออกสูทะเลในที่สุด โดยลุมน้ําปราจีนบุรี-บางปะกงยังมีปญหาการรุกตัวของน้ําเค็มจากอาวไทยเขาสูแมน้ําบางปะกง

และแมน้ําปราจีนบุรีเปนประจําเนื่องจากชวงทายแมน้ํามีความลาดชันนอยทําใหน้ําเค็มรุกล้ําจากปากแมน้ําบางปะกงไป

ไกลไดมากกวา 100 กม. โดยเฉพาะชวงฤดูแลงจะไมมีปริมาณน้ําทาเพียงพอตอการผลักดันน้ําเค็มสงผลกระทบใหน้ําเค็ม

รุกล้ําจนถึงแมน้ําปราจีนบุรีในพื้นที่อําเภอเมืองปราจีนบุรีและมีผลกระทบตอการนําปริมาณน้ําไปใชเพื่อการเกษตรและ

การผลิตน้ําประปาเพื่ออุปโภค-บริโภค ขณะเดียวกันยังเกิดปญหาความขัดแยงในการใชประโยชนระหวางพื้นที่น้ําจืดและ

น้ําเค็ม พรอมทั้งสงผลกระทบตอคุณภาพน้ําในแมน้ําสายหลักในลุมน้ําปราจีนบุรี-บางปะกงมีแนวโนมเสื่อมโทรมลงอยาง

ตอเนื่องประกอบกับเปนพื้นที่อยูใกลพื้นที่กรุงเทพมหานครจึงเกิดการลงทุนดานอุตสาหกรรมและการขยายตัวของชุมชน

อยางรวดเร็วแตการเติบโตที่ขาดการวางแผนอยางเหมาะสมประกอบกับความพรอมในการพัฒนาการบริการข้ันพื้นฐาน

ดานระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการไมสามารถขยายตัวรองรับไดทันกับสถานการณจนทําใหเกิดสภาพชุมชนเมือง

แออัดและทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรมลงอยางรวดเร็ว 

ตารางที่ 1.1-1 โครงการพัฒนาแหลงนํ้าขนาดเล็กจนถงึขนาดใหญในปจจบุันในพ้ืนที่ลุมนํ้าปราจีนบุรี-บางปะกง 

โครงการพัฒนา 
สถานที่ตั้ง ความจุกักเก็บ

(ลาน ลบ.ม.) 

พ้ืนที่ชลประทาน

(ไร) ตําบล อําเภอ จังหวัด 

โครงการฯขนาดใหญ      

1) อางเก็บน้าํนฤบดินทรจินดา1/ แกงดินสอ นาดี ปราจีนบุรี 295.00 111,300 

2) อางเก็บน้ําคลองสียัด ทาตะเกียบ ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 455.00 182,000 

3) เข่ือนขุนดานปราการชล1/ หินตั้ง เมืองนครนายก นครนายก 224.00 184,000 

รวมโครงการฯขนาดใหญ    974.00 477,300 

โครงการฯขนาดกลาง      

1) อางเก็บน้ําเขาอีโต 11/ บานดงข้ีเหล็ก เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 3.20 ประปา 

2) อางเก็บน้ําเขาอีโต 2 บานดงข้ีเหล็ก 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 

  



สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ บทที่ 1 บทนํา 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 1-3 รายงานมาตรการบรรเทาผลกระทบ 

โครงการพัฒนาน้ําตนทุนลุมน้ําปราจีนบรีุ–บางปะกง  และมาตรการติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน 

ตารางที่ 1.1-1 (ตอ) โครงการพัฒนาแหลงนํ้าขนาดเล็กจนถงึขนาดใหญในปจจุบันในพ้ืนทีลุ่มนํ้าปราจีนบุรี-บางปะกง 

โครงการพัฒนา 
สถานที่ตั้ง ความจุกักเก็บ พ้ืนที่ชลประทาน 

ตําบล อําเภอ จังหวัด (ลาน ลบ.ม.) (ไร) 

16) อางเก็บน้ําบานบึงขยาย คลองก่ิว บานบึง ชลบุรี 10.98 3,000 

17) อางเก็บน้ําคลองหลวงรัชชโลทร1/ เกาะจันทร เกาะจันทร ชลบุรี 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) โครงการศึกษาเพื่อจัดทําแผนหลักการพัฒนาและจัดการทรัพยากรน้ําภาคตะวันออก ของสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ (พ.ศ. 2562) 

 2) โครงการบรรเทาอุทกภัยและภัยแลงในแมน้ําปราจีนบุรีและแมน้ําสาขา จังหวัดปราจีนบุรี ของกรมชลประทาน พ.ศ. 2559 

หมายเหตุ: 1/โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

ตารางที่ 1.1-2 โครงการพัฒนาแหลงนํ้าตามแผนงานของกรมชลประทานในพ้ืนที่ลุมนํ้าปราจีนบุรี-บางปะกง 

โครงการพัฒนา 
สถานที่ต้ัง ปริมาณน้ําตนทุน

(ลาน ลบ.ม.) 

พื้นที่ชลประทาน 

(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) เพิ่มความจุอางเก็บน้ําคลองระบม1/+FSRID, 4) ทุงพระยา สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 55.50 - 

9) อางเก็บน้ําหวยกรอกเคียนMTEF ทาตะเกียบ ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 19.20 11,000 

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

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

12) เพิ่มความจุเก็บกักอางเก็บน้ําคลองกลางMTEF, 4) นาหินลาด ปากพลี นครนายก 3.50 550 

  



สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ บทที่ 1 บทนํา 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 1-4 รายงานมาตรการบรรเทาผลกระทบ 

โครงการพัฒนาน้ําตนทุนลุมน้ําปราจีนบรีุ–บางปะกง  และมาตรการติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน 

ตารางที่ 1.1-2 (ตอ) โครงการพัฒนาแหลงนํ้าตามแผนงานของกรมชลประทานในพ้ืนที่ลุมนํ้าปราจีนบุรี-บางปะกง 

โครงการพัฒนา 
สถานที่ต้ัง ปริมาณน้ําตนทุน

(ลาน ลบ.ม.) 

พื้นที่ชลประทาน 

(ไร) ตําบล อําเภอ จังหวัด 

13) เพิ่มความจุอางเก็บน้ําคลองหลวงรัชชโลทรEEC, 4) เกาะจันทร เกาะจันทร ชลบุรี 125.00 - 

14) อางเก็บน้ําหวยปอ3/+FSRID เกาะจันทร เกาะจันทร ชลบุรี 3.30 - 

15) เพิ่มความจุอางเก็บน้ําบานบึงEEC คลองกิ่ว 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 

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

 2) เมื่อมีการพัฒนาโครงการ ปตร.บานวังชันจะชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการใชน้ําในพ้ืนที่โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาบางพลวง 

 3) ผลการศึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงระบบชลประทานเพ่ือบรรเทาอุทกภัยและภัยแลง คลองทาลาด คลองหลวงฯ 

 4) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

 P-RID = แผนงานกรมชลประทาน  FSRID = ผลงานการศึกษาความเหมาะสมโครงการฯ ของกรมชลประทาน 

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

 EEC = แผนงานระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

 

 หากพิจารณาการพัฒนาและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรี-บางปะกง

ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและดําเนินการควบคูไปกับการอนุรักษ จึงมีความจําเปนตองใหความสําคัญตอบทบาทและ

การกําหนดเปาหมายและทิศทางการพัฒนาระบบเศรษฐกิจในการสรางรายไดของภาคประชากรและการพัฒนาภาค

การเกษตรและภาคอุตสาหกรรมในภาพรวมในพื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรี-บางปะกงใหสอดคลองกับสถานการณเปลี่ยนแปลงที่

จะเกิดข้ึนในสภาพอนาคต เชน การพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) 

หรือการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC: ASEAN Economic Community) ฯลฯ ทําใหเกิดแนวโนมการขยายตัว

ของภาคประชากร พื้นที่ชุมชนและพื้นที่ภาคอุตสาหกรรมตามนโยบายระดับตางๆ จึงสงผลกระทบตอความตองการใชน้ํา

เพิ่มมากข้ึน เกิดปญหาการขาดแคลนน้าํและเปนผลใหเกิดสภาวะการแยงชิงน้ําระหวางภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม

เพราะฉะนั้นการเพิ่มปริมาณน้ําตนทุนในพื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรี-บางปะกงจึงเปนสวนสําคัญในการชวยผลักดันและแกไข

สภาพปญหาที่เกิดข้ึนตามสถานภาพปจจุบัน โดยสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ เห็นความจําเปนวาตามสถานภาพ

ปจจุบันของพื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรี-บางปะกงจะตองมีการศึกษาโครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมเชิง

ยุทธศาสตร โครงการพัฒนาน้ําตนทุนลุมน้ําปราจีนบุรี-บางปะกงเพื่อประเมินศักยภาพและขอจํากัดของทรัพยากร-

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําภายในพื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรี-บางปะกงที่สามารถนําไปสูความ

สมดุลและการพัฒนาอยางยั่งยืนทั้งในมิติของเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม รวมถึงเปรียบเทียบทางเลือกในการบริหาร

จัดการทรัพยากรน้ําในพื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรี-บางปะกงเพือ่ใหการตัดสินใจเปนไปอยางรอบคอบและเกิดประโยชนสูงสุดตอ

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

แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) แผนความมั่นคง แผนแมบท

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

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

  



สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ บทที่ 1 บทนํา 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 1-5 รายงานมาตรการบรรเทาผลกระทบ 

โครงการพัฒนาน้ําตนทุนลุมน้ําปราจีนบรีุ–บางปะกง  และมาตรการติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน 

1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 

 

 วัตถุประสงคหลักของการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมเชิงยุทธศาสตร โครงการพัฒนาน้ําตนทนุ

ลุมน้ําปราจีนบุรี-บางปะกง มีดังนี้ 

 1) เพื่อศึกษาและจัดทํารายงานการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (Strategic Environmental 

Assessment: SEA) ของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในพื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรี-บางปะกง 

 2) เพื่อศึกษาและจัดทํารายงานแผนงานตามแนวทางการพัฒนาลุมน้ําแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

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

บางปะกง 

 3) เพื่อศึกษาและจัดทําระบบฐานขอมูลสารสนเทศของลุมน้ําปราจีนบุรี-บางปะกงสําหรับสํานักงาน

ทรัพยากรน้ําแหงชาติและคณะกรรมการลุมน้ําในการบริหารจัดการน้ํา การจัดทําแผนลุมน้ํา การตัดสินใจ 

การใหขอมูลกับผูใชน้ําและประชาชน 

 

1.3 ขอบเขตและลักษณะพ้ืนที่ศึกษา 

 

 พื้นที่ศึกษาครอบคลุมพื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรี-บางปะกงทั้งหมด 12 จังหวัด 59 อําเภอ 373 ตําบล และมีขนาด

พื้นที่ทั้งหมด 20,358.99 ตร.กม. รวมถึงพื้นที่ลุมน้ําอ่ืนๆ ที่เก่ียวของและพื้นที่อิทธิพลที่เก่ียวเนื่องและอาจเปนพื้นที่เพื่อ

การพัฒนาโครงการที่มีความเชื่อมโยงกันดังแสดงในรูปที่ 1.3-1 ประกอบดวย 

 1) พื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรี 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.) และพื้นที่

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.) 

  



สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ บทที่ 1 บทนํา 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 1-6 รายงานมาตรการบรรเทาผลกระทบ 

โครงการพัฒนาน้ําตนทุนลุมน้ําปราจีนบรีุ–บางปะกง  และมาตรการติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่  2 
แผนการพัฒนาพื้นทีลุ่มน้ําปราจีนบุรี-บางปะกง 

อยางย่ังยืน 
 
 
 
 



โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 2-1 รายงานมาตรการบรรเทาผลกระทบ 

โครงการพัฒนาน้ําตนทุนลุมน้ําปราจีนบรีุ–บางปะกง  และมาตรการติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน 

บทท่ี 2 

แผนการพัฒนาพ้ืนท่ีลุมนํ้าปราจีนบุรี-บางปะกงอยางยั่งยืน 

2.1 ขอมูลพ้ืนฐานและสถานการณปจจุบันของพ้ืนที่ลุมนํ้าปราจีนบุรี-บางปะกง 

 

2.1.1 สภาพภูมิประเทศ 

 

 พื้นที่ศึกษาครอบคลุมพื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรี-บางปะกงทั้งหมด คิดเปนพื้นที่ทั้งสิ้น 20,358.99 ตร.กม. มีสภาพ

ภูมิประเทศประกอบดวยทิวเขาสันกําแพงอยูทางทิศเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนอื พื้นที่ตอนกลางเปนที่ราบลุม และ 

ที่ราบตามแนวชายฝงทะเล พื้นที่ตอนใตมีเนินเขา เขาเตี้ยและเทือกเขาติดตอกันไมยาวมาก พื้นที่โดยสวนใหญครอบคลุม

จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสระแกว จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรีและจังหวัดนครนายก อาณาเขตติดตอพื้นที่สวนอ่ืนดัง

แสดงในรูปที่ 2.1-1 อธิบายไดดังนี้ 

 ทิศเหนือ ติดตอกับลุมน้ํามูล 

 ทิศใต  ติดตอกับลุมน้ําชายฝงทะเลตะวันออก 

 ทิศตะวันออก ติดตอกับลุมน้ําโตนเลสาป 

 ทิศตะวันตก ติดตอกับเจาพระยาและอาวไทย 

 

รูปที่ 2.1-1 สภาพภูมิประเทศของพ้ืนที่ลุมนํ้าปราจีนบุรี-บางปะกง 

  



สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ บทที่ 2 แผนการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรี-บางปะกงอยางยั่งยืน 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 2-2 รายงานมาตรการบรรเทาผลกระทบ 

โครงการพัฒนาน้ําตนทุนลุมน้ําปราจีนบรีุ–บางปะกง  และมาตรการติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน 

2.1.2 ระบบลุมนํ้าและระบบลํานํ้า 

 

 ลุมน้ําปราจีนบุรี-บางปะกง มีลําน้ําสายหลัก ไดแก แมน้ําปราจีนบุรีเกิดจากการรวมตัวกันของแมน้ําพระปรงกับ

แมน้ําหนุมาน แมน้ํานครนายกมีตนกําเนิดจากเทือกเขาในเขตอุทยานแหงชาติเขาใหญ และแมน้ําบางปะกงเกิดจากการ

รวมตัวกันของแมน้ํานครนายกกับแมน้ําปราจีนบุรี และยังมีลําน้ําสาขาตางๆ เชน ลําน้ําสาขาคลองพระสทึง ลําน้ําสาขา

คลองพระปรง ลําน้ําสาขาแมน้ําหนุมาน คลองทาลาด และคลองหลวง ดังแสดงในรูปที่ 2.1-2 และรูปที่ 2.1-3 

 

รูปที่ 2.1-2 ระบบลุมนํ้าและระบบลํานํ้าในพ้ืนที่ลุมนํ้าปราจีนบุรี-บางปะกง 

 

2.1.3 สภาพอุตุนิยมวิทยา 

 

 สภาพอุตุนิยมวิทยาในพื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรี-บางปะกงไดรับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตและลมมรสุม

ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยแตละปจะไดรับอิทธิพลของพายดุีเปรสชั่นมาจากทะเลจีนใตชวงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคม 

ทําใหมีปริมาณฝนตกชุกตั้งแตเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปมีคาประมาณ 28.10 องศาเซลเซียส มี

คาเฉลียรายเดือนผันแปรอยูระหวาง 25.10 ถึง 30.40 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธเฉลี่ยทั้งปมีคารอยละ 75.60 มี

คาเฉลี่ยรายเดือนผันแปรระหวางรอยละ 63.0 ถึง 87.0 ปริมาณการระเหยเฉลี่ยทั้งปมีคาประมาณ 1,651.80 มม. มี

คาเฉลี่ยรายเดือนผันแปรระหวาง 105.0 มม. ถึง 168.60 มม. 

  



สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ บทที่ 2 แผนการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรี-บางปะกงอยางยั่งยืน 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 2-3 รายงานมาตรการบรรเทาผลกระทบ 

โครงการพัฒนาน้ําตนทุนลุมน้ําปราจีนบรีุ–บางปะกง  และมาตรการติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน 

 

รูปที่ 2.1-3 ระบบลํานํ้าสายหลัก (ปราจีนบุรี-บางปะกง) และลํานํ้าสาขาในพ้ืนที่ลุมนํ้าปราจีนบุรี-บางปะกง 

  

อางฯขุนดานปราการชล
Ny.4

โครงการฯนครนายก

Ny.7

Ny.1B

Kgt.30

เขื่อนฯบางปะกง

อางฯคลองสียัด

อางฯคลองหลวงรัชโลทร
Kgt.19A

Kgt.3

อางฯคลองพระสะทึง

อางฯนฤบดินทรจินดา

อางฯคลองระบม

ฝายทาลาด

ปตร.เสาวภาผองศรี

คลองรังสิตฯ

ปตร.สมบูรณ

คลองหกวา

ปตร.บางขนาก

คลองแสนแสบ

ปตร.ทาไข
คลองทาไข

Kgt.23

คลองทาลาด

แมนํ้านครนายก

แมน้ําบางปะกง

ปตร.ชลหารพิจิตร

คลองสําโรง

สถานีสูบน้ําเขื่อนฯบางปะกง

สถานีสูบน้ํา East Water

คลองประเวศบุรีรมย

สถานีสูบน้ําประเวศ

แมน้ํานครนายก

หวยโสมง

คลองพระปรง

แค
วห

นุม
าน

แมน้ําปราจีนบุรี

Kgt.1

(98.0 ลาน ลบ.ม.)

(420.0 ลาน ลบ.ม.)

(55.5 ลาน ลบ.ม.)

(65.0 ลาน ลบ.ม.)

(295.0 ลาน ลบ.ม.)

(224.0 ลาน ลบ.ม.)

อ.เมือง จ.นครนายก

อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

อ.กบินทรบุรี จ.ปราจีนบุรี

อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

อาวไทย

คล
อง

พ
ระ

สะ
ทึง

อางฯพระปรง
(97.0 ลาน ลบ.ม.)

Kgt.12

Kgt.9

Kgt.10

Kgt.13A

Kgt.15A

Kgt.33
Kgt.14คลองยาง

อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี

อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี

Ny.3

Ny.6

อ.บานนา จ.นครนายก

อ.เกาะจันทร จ.ชลบุรี

ลุมน้ําปราจีนบุรี+บางปะกง

160,125

340,563

18,280

98,438

56,195

อางฯลาดกระทิง
(4.20 ลาน ลบ.ม.)

2,764

55,485

โครงการฯทาแห

111,300

หว
ยไ

คร
 8,744

ฝายหวยไคร

16,147

ปตร.โคกกะจะ

25,959

ปตร.สารภี

แมนํ้าปราจีนบุรี

55,485

ทรบ.ตะเคียนทอง

คลองประจันตคาม

ปตร.ประจันตคาม

อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี

12,823

คลองบานนา

18,631

คลองสันทรีย

16,482

ปตร.คลองยาง

อางฯวังบอน
(6.90 ลาน ลบ.ม.)

1,239

อางฯคลองกลาง
(3.10 ลาน ลบ.ม.)

2,491

อางฯคลองสีเสียด
(1.14 ลาน ลบ.ม.)

2,143

13,263

อ.เมือง จ.สระแกว

อ.วังสมบูรณ จ.สระแกว

อ.วังน้ําเย็น จ.สระแกว

อางฯคลองสามสิบ
(5.70 ลาน ลบ.ม.)

2,351

อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชงิเทรา

อ.ทาตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา

อางฯคลองเกลือ
(5.50 ลาน ลบ.ม.)

4,
41

6

อางฯทากะบาก
(7.30 ลาน ลบ.ม.)

4,
31

2

อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

อ.บางน้ําเปร้ียว จ.ฉะเชิงเทรา อ.บางคลา จ.ฉะเชิงเทรา

อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา

อ.บานโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

อ.วัฒนานคร จ.สระแกว

อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

อ.พานทอง จ.ชลบุรี

คลองบางไผ

404,000

คบ.คลองพระองคไชยนุชติคล
อง

พ
ระ

อง
คไ

ชย
นุช

ติ

499,125

คบ.รังสิตใต

439,375

ปตร.บางพลวง

เขื่อน/ปตร.

สถานีสูบน้ํา

สถานีวัดน้ํา

อางเก็บน้ํา

คลองสงน้ํา

ลําน้ํา/แมน้ํา

สัญลักษณ

10,000 พ้ืนท่ีชลประทาน 10,000 ไร

44,000

คลองทาทองหลาง

อางฯหวยปรือ
(8.30 ลาน ลบ.ม.)

1,
85

5

อางฯทรายทอง
(2.00 ลาน ลบ.ม.)

64
4

7,
66

8

อางฯหวยชัน
(4.00 ลาน ลบ.ม.)



สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ บทที่ 2 แผนการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรี-บางปะกงอยางยั่งยืน 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 2-4 รายงานมาตรการบรรเทาผลกระทบ 

โครงการพัฒนาน้ําตนทุนลุมน้ําปราจีนบรีุ–บางปะกง  และมาตรการติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน 

2.1.4 ปริมาณนํ้าฝน 

 

 ลุมน้ําปราจีนบุรีมีปริมาณน้ําฝนรายปเฉลี่ย 1,515.90 มิลลิเมตร เปนปริมาณฝนชวงฤดูฝน (เดือนพฤษภาคม-

ตุลาคม) 1,332.76 มิลลิเมตร และปริมาณฝนชวงฤดูแลง (เดือนพฤศจิกายน-เมษายน) 183.14 มิลลิเมตร และลุมน้ํา 

บางปะกงมีปริมาณน้ําฝนรายปเฉลี่ย 1,404.58 มิลลิเมตร เปนปริมาณฝนชวงฤดูฝน (เดือนพฤษภาคม-ตุลาคม) 1,243.14 

มิลลิเมตร ปริมาณฝนชวงฤดูแลง (เดือนพฤศจิกายน-เมษายน) 161.44 มิลลิเมตร 

 

2.1.5 ปริมาณนํ้าทา 

 

 การวิเคราะหปริมาณน้ําทารายเดือนแบบลุมน้ํารวม (Regional Analysis) จากการคํานวณปริมาณน้ําทาราย

เดือนระยะเวลา 30 ป (พ.ศ. 2530-2559) พบวา ลุมน้ําปราจีนบุรีมีปริมาณน้ําทารายปเฉลี่ย 4,632.88 ลาน ลบ.ม. และมี

คาปริมาณน้ําทาเฉลี่ยรายปตอหนวยพื้นที่รับน้ําฝน 15.19 ลิตร/วินาที/ตร.กม. ปริมาณน้ําทามีคาสูงชวงฤดูฝน (เดือน

พฤษภาคม-พฤศจิกายน) 115.69-1,333.06 ลาน ลบ.ม. และมีคาต่ําในฤดูแลง (เดือนธันวาคม-เมษายน) 23.85-68.05 

ลาน ลบ.ม. สวนลุมน้ําบางปะกงมีปริมาณน้ําทารายปเฉลี่ย 3,940.17 ลาน ลบ.ม. และมีคาปริมาณน้ําทาเฉลี่ยรายปตอ

หนวยพื้นที่รับน้ําฝน 11.68 ลิตร/วินาที/ตร.กม. ปริมาณน้ําทามีคาสูงชวงฤดูฝน (เดือนพฤษภาคม-พฤศจิกายน) 117.71-

1,071.72 ลาน ลบ.ม. และมีคาต่ําในฤดูแลง (เดือนธันวาคม-เมษายน) 45.86-69.45 ลาน ลบ.ม. 

 

2.1.6 สภาพธรณีวิทยา 

 

 การวิเคราะหขอมูลแผนธรณีวิทยา มาตราสวน 1:250,000 (กรมทรัพยากรธรณี, 2548) พบลักษณะธรณีวิทยา

เปนหินตะกอนและหินแปร บริเวณตอนกลางพื้นที่ลุมน้ําเปนตะกอนกรวด ทราย ทรายแปงและตะกอนดินเหนียวยังไม

แข็งตัวรองรับดวยหินตั้งแตหินยุคพรีแคมเบรียนถึงหินมหายุคมีโซโซอิกและพบหินอัคนีพุยุคเพอรโม-ไทรแอสซิก (PTrv) 

หินอัคนีระดับลึก (PTru) และหินอัคนีแทรกซอนยุคไทรแอสซิก (Trgr) 

 

2.1.7 สภาพอุทกธรณีวิทยาและนํ้าใตดิน 

 

 ลักษณะอุทกธรณีวิทยาพบชั้นหินใหน้ําตะกอนหินรวน (Unconsolidated Sediment Aquifers) มีปริมาณน้ํา

ตั้งแต 2-20 ลบ.ม./ชม. คุณภาพน้ําอยูในเกณฑดี-เค็ม โดยเฉพาะพื้นที่ที่คุณภาพน้ําบาดาลเค็มอยูในชั้นหินใหน้ํากรุงเทพ

หรือที่ราบลุมแมน้ําบางปะกงติดทะเลอาวไทยและชั้นหินใหน้ําหินแข็ง (Consolidated Rock Aquifers) มีปริมาณน้ํานอย

กวา 2-10 ลบ.ม./ชม คุณภาพน้ําอยูในเกณฑดี การพัฒนาน้ําบาดาลข้ึนมาใชตองพิจารณาดานคุณภาพน้ําและเฝาระวัง

การปนเปอนของธาตุโลหะหนักในน้ําบาดาลเพื่อปองกันผลกระทบดานสาธารณสุขและการอนุรักษแหลงน้ําบาดาล โดย

สรุปปริมาณน้ําบาดาลกักเก็บในพื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรี-บางปะกงไดดังนี้ 

  



สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ บทที่ 2 แผนการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรี-บางปะกงอยางยั่งยืน 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 2-5 รายงานมาตรการบรรเทาผลกระทบ 

โครงการพัฒนาน้ําตนทุนลุมน้ําปราจีนบรีุ–บางปะกง  และมาตรการติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน 

พ้ืนท่ีลุมนํ้า 
ปริมาณนํ้ากักเก็บ 

(ลาน ลบ.ม.)1/ 

ปริมาณนํ้าเพ่ิมเติมในแตละป 

(ลาน ลบ.ม./ป)2/ 

ปริมาณนํ้าบาดาลท่ี

พัฒนาไดท้ังหมด

(ลาน ลบ.ม./ป)3/ 

ปริมาณนํ้าบาดาลท่ี

สามารถนํามาใชได 

(ลาน ลบ.ม./ป)4/ 

ลุมนํ้าปราจีนบุรี 6,876 1,746 1,309 1,183 

ลุมนํ้าบางปะกง 83,781 1,552 1,164 1,087 

รวมท้ังหมด 90,657 3,298 2,473 2,271 
หมายเหตุ: 1/ ปริมาณน้ําที่กักเก็บ = ความหนาของชั้นหินใหน้ํา x คาสัมประสิทธิ์การกักเก็บ x พ้ืนที่ของชั้นหินใหน้ํา 

 2/ ปริมาณน้ําที่เพ่ิมเติมในแตละป = ปริมาณรอยละ 10 ของปริมาณน้ําฝนเฉล่ีย 

 3/ ปริมาณน้ําบาดาลที่พัฒนาไดทั้งหมด = ปริมาณรอยละ 75 ของปริมาณน้ําที่เพ่ิมเติมในแตละป 

 4/ ปริมาณน้ําบาดาลที่สามารถนํามาใชได = รอยละของพ้ืนที่ชั้นคุณภาพลุมน้ํา 1A, 1B ของปริมาณน้ําบาดาลที่พัฒนาไดทั้งหมด 

ที่มา: กรมทรัพยากรน้ําบาดาล พ.ศ. 2562 

 

2.1.8 คุณภาพนํ้าผิวดิน 

 

 ขอมูลรายงานสถานการณคุณภาพน้ําผิวดิน (พ.ศ. 2559-2562) ของกรมควบคุมมลพิษ (พ.ศ. 2562) สรุปไดวา

คุณภาพน้ําผิวดินในแหลงน้ําผิวดินตามสถานภาพปจจุบันโดยสวนใหญจัดอยูในแหลงน้ําผิวดินประเภทที่ 3-4 โดยภาพรวม

มีคุณภาพน้ําผิวดินจัดอยูในเกณฑเสื่อมโทรม-ดี ในบริเวณที่มีคุณภาพน้ําผิวดินอยูในเกณฑเสื่อมโทรมเนื่องจากบางสถานี

รับน้ําทิ้งจากชุมชนเมือง พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมและพื้นที่การเกษตร โดยเฉพาะบริเวณแมน้ําบางปะกงเนื่องจากเปนพื้นที่

ปลายน้ํารับน้ําจากพื้นที่ตอนบนและบางสถานีรับน้ําทิ้งจากชุมชนเมืองขนาดกลางจนถึงขนาดใหญไมนอยกวา 30 แหง 

เชน กรุงเทพมหานคร เทศบาลนครสมุทรปราการ เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา เทศบาลเมืองพนัสนิคม เทศบาลเมืองบานบึง 

เทศบาลเมืองชลบุรี ฯลฯ พื้นที่แหลงอุตสาหกรรมโดยเฉพาะนิคมอุตสาหกรรม/สวนอุตสาหกรรม/ชุมชนอุตสาหกรรม และ

พื้นที่การเกษตร 

 

2.1.9 ทรัพยากรดินและความเหมาะสมของดิน 

 

 การศึกษาและรวบรวมจากขอมูลแผนที่กลุมชุดดินของกรมพัฒนาที่ดิน (พ.ศ. 2562) พบวา ลุมน้ําปราจีนบุรี 

มีกลุมชุดดินทั้งหมด 40 กลุม กลุมชุดดินพบมากที่สุดเปนกลุมชุดดินที่ 62 มีพื้นที่ 1,276,013.11 ไร หรือรอยละ 21.15 

ของพื้นที่ลุมน้ํา เปนกลุมชุดดินในพื้นที่ลาดชันเชิงซอนที่มีความลาดชันมากกวารอยละ 35 สวนใหญเปนดินตื้นมีเศษหิน 

กอนหินและหินพื้นโผลกระจัดกระจายที่ผิวดินจึงไมเหมาะสมตอการทําการเกษตร สวนลุมน้ําบางปะกงมีกลุมชุดดิน

ทั้งหมด 41 กลุม กลุมชุดดินพบมากที่สุดเปนกลุมชุดดินที่ 46 มีพื้นที่ 833,055.70 ไร หรือรอยละ 12.45 ของพื้นที่ลุมน้ํา 

เปนกลุมชุดดินเกิดจากตะกอนลําน้ําหรือวัตถุตนกําเนิดที่ผุพังสลายตัวอยูกับที่หรือการสลายตัวผุพังแลวจึงเหมาะแกการใช

ประโยชนในการปลูกมันสําปะหลัง ออยโรงงาน หรือปอ ฯลฯ 

 

2.1.10 การใชประโยชนที่ดิน 

 

 การศึกษาและวิเคราะหขอมูลแผนที่การใชประโยชนที่ดินของกรมพัฒนาที่ดิน (พ.ศ. 2559-2561) พรอมกับ

การแปลภาพถายดาวเทียม Landsat 5/Landsat 8 (พ.ศ. 2560) และการสํารวจภาคสนามเพิ่มเติม (เดือนสิงหาคม-

กันยายน 2562) ดังแสดงในรูปที่ 2.1-4 ไดขอสรุปวาลุมน้ําปราจีนบุรีมีพื้นที่สวนใหญเปนพื้นที่เกษตรคิดเปนรอยละ 56.62 



สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ บทที่ 2 แผนการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรี-บางปะกงอยางยั่งยืน 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 2-6 รายงานมาตรการบรรเทาผลกระทบ 

โครงการพัฒนาน้ําตนทุนลุมน้ําปราจีนบรีุ–บางปะกง  และมาตรการติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน 

ของพื้นที่ลุมน้ํา รองลงมาเปนพื้นที่ปาไมคิดเปนรอยละ 29.21 ของพื้นที่ลุมน้ํา พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสรางคิดเปนรอยละ 

8.35 ของพื้นที่ลุมน้ํา พื้นที่เบ็ดเตล็ดคิดเปนรอยละ 4.48 ของพื้นที่ลุมน้ํา และพื้นที่แหลงน้ําคิดเปนรอยละ 1.13 ของพื้นที่

ลุมน้ํา สวนลุมน้ําบางปะกงมีพื้นที่สวนใหญเปนพื้นที่เกษตรคิดเปนรอยละ 66.71 ของพื้นที่ลุมน้ํา รองลงมาเปนพื้นที่ปาไม

คิดเปนรอยละ 15.57 ของพื้นที่ลุมน้ํา พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสรางคิดเปนรอยละ 12.04 ของพื้นที่ลุมน้ํา พื้นที่เบ็ดเตล็ด

คิดเปนรอยละ 3.74 ของพื้นที่ลุมน้ํา และพื้นที่แหลงน้ําคิดเปนรอยละ 1.93 ของพื้นที่ลุมน้ํา 

 

รูปที่ 2.1-4 แผนที่การใชประโยชนที่ดินในพ้ืนที่ลุมนํ้าปราจีนบุรี-บางปะกง 

 

2.1.11 นิเวศวิทยาปาไม 

 

 นิเวศวิทยาปาไมของลุมน้ําปราจีนบุรีประกอบดวยเขตพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ 16 แหง คิดเปนพื้นที่รวมทั้งสิ้น 

4,566.25 ตร.กม. เขตพื้นที่อุทยานแหงชาติ 3 แหง คิดเปนพื้นที่รวมทั้งสิ้น 2,283.57 ตร.กม. และพื้นที่ซอนทับในเขต

พื้นที่ปาอนุรักษจํานวน 6 แหง คิดเปนพื้นที่รวมทั้งสิ้น 2,661.23 ตร.กม. สวนลุมน้ําบางปะกงประกอบดวยเขตพื้นที ่

ปาสงวนแหงชาติ 10 แหง คิดเปนพื้นที่รวมทั้งสิ้น 2,581.73 ตร.กม. เขตพื้นที่อุทยานแหงชาติเขาใหญ คิดเปนพื้นที่รวม

ทั้งสิ้น 614.97 ตร.กม. และพื้นที่ซอนทับในเขตพื้นที่ปาอนุรักษ 3 แหง คิดเปนพื้นที่รวมทั้งสิ้น 1,250.78 ตร.กม. 

 

2.1.12 ชั้นคุณภาพลุมนํ้า 

 

 การรวบรวมและวิเคราะหขอมูลจากแผนที่กําหนดชั้นคุณภาพลุมน้ําภาคตะวันออก มาตราสวน 1:50,000 

(พ.ศ. 2532) และชั้นคุณภาพลุมน้ําภาคตะวันตก ภาคกลาง และลุมน้ําปาสัก (พ.ศ. 2533) มาตราสวน 1:50,000 ของ



สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ บทที่ 2 แผนการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรี-บางปะกงอยางยั่งยืน 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 2-7 รายงานมาตรการบรรเทาผลกระทบ 

โครงการพัฒนาน้ําตนทุนลุมน้ําปราจีนบรีุ–บางปะกง  และมาตรการติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (พ.ศ. 2544) ไดขอสรุปวา ลุมน้ําปราจีนบุรีมีพื้นที่อยูใน 

ชั้นคุณภาพลุมน้ํา 5 ชั้นหลัก 1 ชั้นยอย โดยชั้นคุณภาพลุมน้ํา 5 มีพื้นที่มากสุดหรือคิดเปนรอยละ 59.97 ของพื้นที่ลุมน้ํา 

รองลงมาจะเปนชั้นคุณภาพลุมน้ํา 4, 4A และ 4B คิดเปนรอยละ 17.17 ของพื้นที่ลุมน้ํา สวนลุมน้ําบางปะกงมีพื้นที่อยูใน

ชั้นคุณภาพลุมน้ํา 5 ชั้น โดยชั้นคุณภาพลุมน้ํา 5 มีพื้นที่มากสุดหรือคิดเปนรอยละ 75.80 ของพื้นที่ลุมน้ํา รองลงมาเปน

ชั้นคุณภาพลุมน้ํา 4, 4A และ 4B คิดเปนรอยละ 13.95 ของพื้นที่ลุมน้ํา หากพิจารณาตามมติคณะรัฐมนตรีกําหนดใหใช

พื้นที่ทุกกิจกรรม แตหากใชพื้นที่เพื่อการเกษตรตองเปนบริเวณที่มีความลาดชันไมเกิน 28% และตองมีการวางแผนใช

ที่ดินตามมาตรการการอนุรักษดินและน้ํา 

 

2.1.13 ประชากรและสังคม 

 

 การรวบรวบและวิเคราะหขอมูลประชากรและสภาพสังคมจากสํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง 

(พ.ศ. 2561) และขอมูลพื้นฐานระดับหมูบาน (กชช.2ค) พ.ศ. 2560 จากกรมการพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2562) สํานักงาน

สถิติแหงชาติ (พ.ศ. 2561) และโครงการศึกษาเพื่อจัดทําแผนหลักการพัฒนาและจัดการทรัพยากรน้ําภาคตะวันออกของ

สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ (พ.ศ. 2562) สรุปไดดังนี้ 

 1) ลุมน้ําปราจีนบุรี มีประชากรรวมทั้งสิ้น 832,469 คน คิดเปนรอยละ 25.03 ของประชากรทั้งลุมน้ํา 

จําแนกเปนเพศชาย 414,790 คน เพศหญิง 417,679 คน หรือคิดเปนสัดสวนเพศชายตอเพศหญิง 

1:0.99 จํานวนครัวเรือน 328,371 ครัวเรือนหรือเฉลี่ย 2.54 คน/ครัวเรือน ความหนาแนนประชากร 

86.25 คน/ตร.กม. โดยมีกลุมชาติพันธุที่อาศัยอยูปะปนกับกลุมชาติพันธุดั้งเดิม 4 กลุม ไดแก กลุมชาติ

พันธุลาว กลุมชาติพันธุชอง กลุมชาติพันธุญอ และกลุมชาติพันธุญัฮกุร (ชาวบน) 

 2) ลุมน้ําบางปะกง มีประชากรรวมทั้งสิ้น 2,494,039 คน คิดเปนรอยละ 74.97 ของประชากรทั้งลุมน้ํา 

จําแนกเปนเพศชาย 1,210,198 คน เพศหญิง 1,283,841 คน หรือคิดเปนสัดสวนเพศชายตอเพศหญิง 

1:0.94 จํานวนครัวเรือน 1,173,190 ครัวเรือนหรือเฉลี่ย 2.13 คน/ครัวเรือน ความหนาแนนประชากร 

232.92 คน/ตร.กม. โดยกลุมชาติพันธุที่อาศัยอยูปะปนกับกลุมชาติพันธุดั้งเดิม 2 กลุม ไดแก กลุมชาติ

พันธุลาวและกลุมชาติพันธุญอ 

 

2.1.14 สภาพเศรษฐกิจ 

 

 ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดจากขอมูลสถิติผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัด 12 จังหวัดภายในพื้นที่ลุมน้ําปราจนีบรีุ-

บางปะกง (GPP; Gross Provincial Product) ณ ราคาคงที่ป พ.ศ. 2545 ในรอบ 16 ป (พ.ศ. 2545-2560) ของสํานักงาน

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (พ.ศ. 2562) และขอมูลประชากรจากสํานักบริหารการทะเบียน กรมการ

ปกครอง (พ.ศ. 2561) ไดขอสรุปวา มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมของพื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรี-บางปะกงมีการขยายตัวเพิ่มข้ึนทั้ง

ภาพรวมและรายภาคการผลิตโดยเฉพาะภาคเกษตร ภาคการผลิตอุตสาหกรรม ภาคศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ 

ภาคไฟฟา กาซ ไอน้ําและระบบการปรับอากาศ ภาคที่พักแรมและบริการดานอาหาร ฯลฯ จากมูลคาผลิตภัณฑมวลรวม 

460,762.31 ลานบาท (พ.ศ. 2545) เพิ่มเปน 1,208,847.41 ลานบาท (พ.ศ. 2560) หรือเพิ่มข้ึนเฉลี่ยตั้งแตปละ -0.17% 

จนถึง 17.82% หรือมีคาเฉลี่ย 6.81%/ป ดังตารางที่ 2.2-27 จะมีคาเฉลี่ยต่ํากวาหากเปรียบเทียบกับคาเฉลี่ยการขยายตัว

ของประเทศไทย (สัดสวนเพิ่มเฉลี่ย 6.84%/ป) และภาคตะวันออก (สัดสวนเพิ่มเฉลี่ย 8.84%/ป) 



สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ บทที่ 2 แผนการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรี-บางปะกงอยางยั่งยืน 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 2-8 รายงานมาตรการบรรเทาผลกระทบ 

โครงการพัฒนาน้ําตนทุนลุมน้ําปราจีนบรีุ–บางปะกง  และมาตรการติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน 

2.1.15 การเกษตรและการปศุสัตว 

 

 ลุมน้ําปราจีนบุรี-บางปะกงมีพื้นที่การเกษตรคิดเปนพื้นที่ทั้งหมด 12,500.50 ตร.กม. หรือ 7,875,721.02 ไร 

คิดเปนรอยละ 61.40 ของพื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรี-บางปะกง โดยพืชเศรษฐกิจที่ปลูกมากในพื้นที่ลุมน้ํา ไดแก ขาวนาป/ขาว-

นาปรัง มันสําปะหลัง ออยโรงงาน ทุเรียน มังคุด เงาะ มะมวง มะพราว หมาก ยูคาลิปตัส ยางพารา พืชผักสวนครัว ฯลฯ

สวนการปศุสัตวในพื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรี-บางปะกง ไดแก ไกไขและการผลิตไขไกไดเปนอันดับหนึ่งของประเทศ และสุกรมี

การเลี้ยงมากเปนอันดับสองรองจากจังหวัดนครปฐม สวนที่เหลือเปนการเลี้ยงโคเนื้อ/โคนม กระบือ เปดเนื้อ/เปดไข หาน

และแพะ ฯลฯ โดยยังมีการทําประมงและเพาะเลี้ยงสัตวน้ําคิดเปนผลผลิตสัตวน้ําทั้งหมด 55,191.48 ตัน หรือคิดเปน

มูลคาสัตวน้ํา 3,080.75 ลานบาท หรือคาเฉลี่ย 143,019.45 บาท/ครัวเรือน 

 

2.1.16 การอุตสาหกรรม 

 

 ลุมน้ําปราจีนบุรีมีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก-ขนาดใหญ 749 โรงงาน นิคมอุตสาหกรรม 3 แหง เขต

ประกอบการอุตสาหกรรม 2 แหง เขตชุมชนอุตสาหกรรม 1 แหง สวนอุตสาหกรรม 4 แหง และคนงานภาคอุตสาหกรรม 

62,088 คน สวนลุมน้ําบางปะกงมีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก-ขนาดใหญ 5,727 โรงงาน นิคมอุตสาหกรรม 9 แหง เขต

ประกอบการอุตสาหกรรม 3 แหง และคนงานภาคอุตสาหกรรม 429,612 คน 

 

2.1.17 การทองเที่ยวและนันทนาการ 

 

 สถานการณการทองเที่ยวในพื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรีมีผูมาเยี่ยมเยือนภายในรอบ 10 ป (พ.ศ. 2552-2561) ตั้งแต 

347,197-673,871 คน/ป (คาเฉลี่ย 498,733 คน/ป) ทําใหมีรายไดจากการทองเที่ยวและนันทนาการตั้งแต 622.23-

2,003.30 ลานบาท/ป (คาเฉลี่ย 1,253.54 ลานบาท/ป) และมีอัตราเพิ่มข้ึนทุกปตั้งแต +4.51% จนถึง +37.12% ตอป

สวนพื้นที่ลุมน้ําบางปะกงมีผูมาเยี่ยมเยือนในรอบ 10 ป (พ.ศ. 2552-2561) ตั้งแต 1,923,155-4,482,715 คน/ป (คาเฉลีย่ 

3,322,165 คน/ป) และมีรายไดจากการทองเที่ยวและนันทนาการตั้งแต 15,287.08-54,936.50 ลานบาท/ป (คาเฉลี่ย 

33,199.68 ลานบาท/ป) และมีอัตราเพิ่มข้ึนทุกปตั้งแต +0.56% จนถึง +35.23% ตอป 

 

2.1.18 ความตองการใชนํ้าในปจจุบัน 

 

 ภาพรวมปริมาณความตองการใชน้ําในพื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรี-บางปะกงในปจจุบันจากโครงการศึกษาเพื่อจัดทํา

แผนหลักการพัฒนาและจัดการทรัพยากรน้ําภาคตะวันออก ของสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ (พ.ศ. 2562) ดังสรุปได

ดังนี้ 

 1) ลุมน้ําปราจีนบุรี ปจจุบันมีปริมาณความตองการใชน้ํารวมทั้งสิ้น 2,782.75 ลาน ลบ.ม. (แหลงน้ําผิวดิน

สัดสวนรอยละ 93.47 และแหลงน้ําบาดาลสัดสวนรอยละ 6.53) ดังรูปที่ 2.1-5 โดยมีความตองการใช

น้ําดานเกษตรชลประทานมากที่สุด 1,473.0 ลาน ลบ.ม. (แหลงน้ําผิวดินสัดสวนรอยละ 98.30 และ

แหลงน้ําบาดาลสัดสวนรอยละ 1.70) คิดเปนสัดสวนรอยละ 52.93 ของความตองการใชน้ําในพื้นที่ 

ลุมน้ําปราจีนบุรีทั้งหมด รองลงมา ไดแก ภาคอุตสาหกรรมมีความตองการใชน้ํา 122.83 ลาน ลบ.ม. 



สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ บทที่ 2 แผนการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรี-บางปะกงอยางยั่งยืน 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 2-9 รายงานมาตรการบรรเทาผลกระทบ 

โครงการพัฒนาน้ําตนทุนลุมน้ําปราจีนบรีุ–บางปะกง  และมาตรการติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน 

(แหลงน้ําผิวดินสัดสวนรอยละ 83.99 และแหลงน้ําบาดาลสัดสวนรอยละ 16.01) คิดเปนสัดสวนรอยละ 

17.25 และภาคอุปโภค-บริโภคและการทองเที่ยวและอ่ืนๆ มีปริมาณความตองการใชน้ํา 105.92 ลาน 

ลบ.ม. (แหลงน้ําผิวดินสัดสวนรอยละ 56.15 และแหลงน้ําบาดาลสัดสวนรอยละ 43.85) คิดเปนสัดสวน

รอยละ 3.81 

 2) ลุมน้ําบางปะกง ปจจุบันมีปริมาณความตองการใชน้ํารวมทั้งสิ้น 4,688.21 ลาน ลบ.ม. (แหลงน้ําผิวดิน

สัดสวนรอยละ 99.26 และแหลงน้ําบาดาลสัดสวนรอยละ 0.74) ดังรูปที่ 2.1-5 โดยมีความตองการใช

น้ําดานเกษตรชลประทานมากที่สุด 4,262.0 ลาน ลบ.ม. (แหลงน้ําผิวดินสัดสวนรอยละ 99.94 และ

แหลงน้ําบาดาลสัดสวนรอยละ 0.06) คิดเปนสัดสวนรอยละ 90.91 ของความตองการใชน้ําในพื้นที่ 

ลุมน้ําบางปะกงทั้งหมด รองลงมา ไดแก ภาคอุตสาหกรรมมีความตองการใชน้ํา 206.13 ลาน ลบ.ม. 

(แหลงน้ําผิวดินสัดสวนรอยละ 95.32 และแหลงน้ําบาดาลสัดสวนรอยละ 4.68) คิดเปนสัดสวนรอยละ 

4.40 และภาคอุปโภค-บริโภคและการทองเที่ยวและอ่ืนๆ มีปริมาณความตองการใชน้ํา 163.08 ลาน 

ลบ.ม. (แหลงน้ําผิวดินสัดสวนรอยละ 81.69 และแหลงน้ําบาดาลสัดสวนรอยละ 18.31) คิดเปนสัดสวน

รอยละ 3.84 

 

รูปที่ 2.1-5 ภาพรวมปริมาณความตองการใชนํ้าในพ้ืนที่ลุมนํ้าปราจีนบุรี-บางปะกงในสภาพปจจุบัน 

  

ลุมน้ําปราจีนบรุ ี ลุมน้ําบางปะกง

 การอุปโภค-บรโิภคและการทองเทีย่ว 39.92 87.08

 การอุตสาหกรรม 122.83 206.13

 การ เกษตรในเขตชลประทาน 266.00 806.00

 การ เกษตรนอกเขตชลประทาน 1,207.00 3,456.00

 การปศสุตัว 66.00 76.00

 การรกัษาระบบนเิวศและผลกัดนัน้าํเคม็ 1,081.00 57.00

39.92 87.08 122.83 206.13 266.00 
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สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ บทที่ 2 แผนการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรี-บางปะกงอยางยั่งยืน 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 2-10 รายงานมาตรการบรรเทาผลกระทบ 

โครงการพัฒนาน้ําตนทุนลุมน้ําปราจีนบรีุ–บางปะกง  และมาตรการติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน 

2.1.19 สรุปขอมูลเปรียบเทียบเชิงพ้ืนที่ในพ้ืนที่ลุมนํ้าปราจีนบุรี-บางปะกงตามสถานภาพปจจุบัน 

 

 การวิเคราะหและเปรียบเทียบขอมูลพื้นฐานและสถานการณของพื้นที่ลุมน้าํปราจีนบุรี-บางปะกงตามสถานภาพ

ปจจุบัน (Baseline Data) เปนการแสดงเปรียบเทียบในเชิงพื้นที่ 3 สวนดังตารางที่ 2.1-1 ไดแก พื้นที่ลุมน้ําตอนบน พื้นที่

ลุมน้ําตอนกลาง และพื้นที่ลุมน้ําตอนปลาย 

 

2.2 การวิเคราะหสถานการณพ้ืนที่ลุมนํ้าปราจีนบุรี-บางปะกงในอนาคต 20 ป 

 

2.2.1 การคาดการณประชากรในอนาคต 20 ป 

 

 การคาดการณประชากรภายในพื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรี-บางปะกง (รวมประชากรแฝง) กรณีมีโครงการพัฒนา

พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกโดยการใช 3 รูปแบบ ไดแก แบบเลขคณิต/เชิงเสนตรง (Linear Model) แบบ

ทวีคูณ/ตอเนื่อง (Exponential Model) และแบบเรขาคณิต/ดอกเบี้ยทบตน (Power Model) ไดขอสรุปวา คาการ

พยากรณแบบทวีคูณ/ตอเนื่อง (Exponential Model) ใหใกลเคียงความจริงมากสุด โดย 20 ปขางหนา (พ.ศ. 2561-

2580) มีจํานวนประชากรรวมประชากรแฝงเปน 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) 

 

2.2.2 การคาดการณจํานวนอุตสาหกรรมในอนาคต 

 

 การคาดการณจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมใน 20 ปขางหนา (พ.ศ. 2561-2580) พิจารณาจากจํานวนโรงงาน

อุตสาหกรรมที่ไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานในป พ.ศ. 2561 ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2562) พบวา

จะมีจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมที่ไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานเปน 4,860 แหง (พ.ศ. 2562); 5,488 แหง (พ.ศ. 

2565); 6,197 แหง (พ.ศ. 2570); 6,997 แหง (พ.ศ. 2575); 7,901 แหง (พ.ศ. 2580) 

 

2.2.3 การวิเคราะหและคาดการณระบบเศรษฐกิจในอนาคต 

 

 การวิเคราะหและคาดการณระบบเศรษฐกิจของพื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรี-บางปะกงในอนาคตเปนการคาดการณ

ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (GPP: Gross Provincial Product) 12 จังหวัดในพื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรี-บางปะกงจะไดจากการ

รวบรวมและวิเคราะหขอมูลผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดในรอบ 16 ป (พ.ศ. 2545-2560) และใชแบบจําลอง 3 รูปแบบ 

ไดแก แบบเลขคณิต/เชิงเสนตรง (Linear Model) แบบทวีคูณ/ตอเนื่อง (Exponential Model) และแบบเรขาคณิต/

ดอกเบี้ย-ทบตน (Power Model) มาคาดการณผลิตภัณฑมวลรวมในอนาคต ไดขอสรุปวา คาการพยากรณตามแบบเลข

คณิต/เชิงเสนตรง (Linear Model) ใหใกลเคียงความจริงมากสุด โดย 20 ปขางหนา (พ.ศ. 2561-2580) มีมูลคาผลิตภัณฑ

มวลรวมของลุมน้ําเปน 1,361,323 ลานบาท (พ.ศ. 2562); 1,514,088 ลานบาท (พ.ศ. 2565); 1,768,697 ลานบาท 

(พ.ศ. 2570); 2,023,306 ลานบาท (พ.ศ. 2575); 2,277,915 ลานบาท (พ.ศ. 2580) 

  



สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ บทที่ 2 แผนการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรี-บางปะกงอยางยั่งยืน 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 2-11 รายงานมาตรการบรรเทาผลกระทบ 

โครงการพัฒนาน้ําตนทุนลุมน้ําปราจีนบรีุ–บางปะกง  และมาตรการติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน 

ตารางที่ 2.1-1 สรุปขอมูลเปรียบเทียบเชิงพ้ืนที่ในพ้ืนที่ลุมนํ้าปราจีนบุรี-บางปะกงตามสถานภาพปจจุบัน 

รายการ ลุมนํ้าปราจีนบุรี ลุมนํ้าบางปะกง 
ลุมนํ้าปราจีนบุรี ลุมนํ้าบางปะกง 

พ้ืนท่ีตนนํ้า พ้ืนท่ีกลางนํ้า พ้ืนท่ีตนนํ้า พ้ืนท่ีกลางนํ้า พ้ืนท่ีปลายนํ้า 

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

2. ปริมาณนํ้าทา (ลาน ลบ.ม./ป) 4,632.88 3,940.17 เฉล่ีย 4,632.88 ลาน ลบ.ม./ป เฉล่ีย 3,940.17 ลาน ลบ.ม./ป 

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

3. ปริมาณฝน (มม./ป) 1,515.90 1,370.00 เฉล่ีย 1,515.90 มม./ป เฉล่ีย 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. คุณภาพนํ้าผิวดิน   ประเภทท่ี 2-3 แมนํ้าปราจีนบุรี ประเภทท่ี 2-3 คลองพระสะทึง ประเภทท่ี 3 แมนํ้านครนายกถึงคลองทาดาน ประเภทท่ี 3 คลองทาลาด ประเภทท่ี 4 แมนํ้าบางปะกง 

มาตรฐานคุณภาพนํ้าผิวดิน ประเภท 2-3 ประเภท 3-4 ตําบลบางแตน อําเภอบานสราง ตําบลสระขวัญ อําเภอเมืองสระแกว ตําบลนครนายก อําเภอเมืองนครนายก อําเภอพนมสารคาม จนถึง ตําบลบางแตน อําเภอบานสราง 

   จนถึงตําบลกบินทร อําเภอกบินทรบุร ี จนถึงตําบลวังใหม อําเภอวังสมบูรณ ตําบลเนินต้ัง อําเภอเมืองนครนายก ตําบลปากนํ้า อําเภอบางคลา จนถึงปากแมนํ้าบางปะกง 

5. พ้ืนท่ีศักยภาพนํ้าบาดาล        

5.1 พ้ืนท่ีปริมาณนํ้าบาดาลท่ีพัฒนาได (ตร.กม.)        

พ้ืนท่ีปริมาณนํ้าบาดาลท่ีพัฒนาได <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 

พ้ืนท่ีปริมาณนํ้าบาดาลท่ีพัฒนาได 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 

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

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

5.2 ปริมาณนํ้าบาดาลท่ีกักเก็บ (ลาน ลบ.ม./ป) 6,876.36 83,781.32 3,194.07 3,682.29 4,155.60 12,898.32 66,727.10 

5.3 ปริมาณนํ้าบาดาลเพ่ิมเติมแตละป (ลาน ลบ.ม./ป) 1,745.87 1,552.15 904.55 841.32 434.19 673.09 444.87 

5.4 ปริมาณนํ้าบาดาลพัฒนาไดท้ังหมด (ลาน ลบ.ม./ป) 1,308.81 1,164.16 678.14 630.77 325.78 504.78 333.61 

5.5 ปริมาณนํ้าบาดาลท่ีสามารถนํามาใชได (ลาน ลบ.ม./ป) 1,183.48 1,087.19 608.95 574.53 275.59 480.52 331.08 

6. โครงการพัฒนาแหลงนํ้าปจจุบัน        

6.1 โครงการขนาดใหญ 1 2 1 - 2 -  

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

พ้ืนท่ีในเขตชลประทาน (ไร) 111,300 366,000 111,300 - 366,000 - - 

6.2 โครงการขนาดกลาง 13 14 13 - 11 3 - 

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

พ้ืนท่ีในเขตชลประทาน (ไร) 38,899 266,790 38,899 - 217,860 48,930 - 

6.3 โครงการขนาดเล็ก        

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

7. ความตองการใชนํ้า        

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

เขตเกษตรนํ้าฝน (ลาน ลบ.ม.ป) 266 806 135.31 130.69 193.25 360.66 252.10 

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

ภาคอุตสาหกรรม (ลาน ลบ.ม./ป) 122.83 206.13 62.48 60.35 49.42 92.24 64.47 

การรักษานิเวศทายนํ้า (ลาน ลบ.ม./ป) 1,081.00 57.00 549.87 531.13 13.67 25.51 17.83 

  



สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ บทที่ 2 แผนการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรี-บางปะกงอยางยั่งยืน 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 2-12 รายงานมาตรการบรรเทาผลกระทบ 

โครงการพัฒนาน้ําตนทุนลุมน้ําปราจีนบรีุ–บางปะกง  และมาตรการติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน 

ตารางที่ 2.1-1 (ตอ) สรุปขอมูลเปรียบเทียบเชิงพ้ืนที่ในพ้ืนทีลุ่มนํ้าปราจีนบุรี-บางปะกงตามสถานภาพปจจุบัน 

รายการ ลุมนํ้าปราจีนบุรี ลุมนํ้าบางปะกง 
ลุมนํ้าปราจีนบุรี ลุมนํ้าบางปะกง 

พ้ืนท่ีตนนํ้า พ้ืนท่ีกลางนํ้า พ้ืนท่ีตนนํ้า พ้ืนท่ีกลางนํ้า พ้ืนท่ีปลายนํ้า 

8. การใชท่ีดินในพ้ืนท่ีลุมนํ้า        

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

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

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

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

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

ทุงหญาเล้ียงสัตว/โรงเรือนเล้ียงสัตว (ไร) 27,355 68,616 8,760 18,595 5,387 40,786 22,442 

พืชนํ้า (ไร) 169 1,434 98 71 47 44 1,342 

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

เกษตรผสมผสาน/ไรนาสวนผสม (ไร) 274 595 191 84 - 201 394 

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

รอยละของพ้ืนท่ีลุมนํ้า 58.40 64.11 35.28 82.33 32.78 81.15 63.74 

9. ความเหมาะสมของดินตอการปลูกพืช        

ขาว สูง+ปานกลาง+เล็กนอย (ไร) 707,272 1,496,669 251,559 455,713 290,997 716,716 488,956 

รอยละของพ้ืนท่ีลุมนํ้า 11.73 22.36 8.20 15.38 18.14 23.93 23.36 

ขาวโพด สูง+ปานกลาง+เล็กนอย (ไร) 99,895 4,528 22,360 77,535 933 3,297 298 

รอยละของพ้ืนท่ีลุมนํ้า 1.66 0.07 0.73 2.62 0.06 0.11 0.01 

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

รอยละของพ้ืนท่ีลุมนํ้า 11.50 4.96 5.76 17.45 1.37 8.26 2.98 

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

รอยละของพ้ืนท่ีลุมนํ้า 0.0006 0.62 - 0.00 0.11 1.28 0.09 

ออยโรงงาน สูง+ปานกลาง+เล็กนอย (ไร) 298,294 210,790 40,944 257,350 6,216 171,068 33,506 

รอยละของพ้ืนท่ีลุมนํ้า 4.95 3.15 1.33 8.68 0.39 5.71 1.60 

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

รอยละของพ้ืนท่ีลุมนํ้า 2.30 5.36 1.50 3.13 1.25 10.20 1.59 

ปาลมนํ้ามัน สูง+ปานกลาง+เล็กนอย (ไร) 3,937 58,392 1,248 2,689 5,013 50,425 2,954 

รอยละของพ้ืนท่ีลุมนํ้า 0.07 0.87 0.04 0.09 0.31 1.68 0.14 

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

รอยละของพ้ืนท่ีลุมนํ้า 0.24 0.01 0.10 0.38 0.02 0.01 0.001 

ไมผลอื่นๆ สูง+ปานกลาง+เล็กนอย (ไร) 5,186 1,594 1,598 3,587 86 1,470 38 

รอยละของพ้ืนท่ีลุมนํ้า 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 

ประชากรตอครัวเรือน 2.54 2.13 2.51 2.56 2.44 2.21 2.03 

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

  



สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ บทที่ 2 แผนการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรี-บางปะกงอยางยั่งยืน 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 2-13 รายงานมาตรการบรรเทาผลกระทบ 

โครงการพัฒนาน้ําตนทุนลุมน้ําปราจีนบรีุ–บางปะกง  และมาตรการติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน 

ตารางที่ 2.1-1 (ตอ) สรุปขอมูลเปรียบเทียบเชิงพ้ืนที่ในพ้ืนทีลุ่มนํ้าปราจีนบุรี-บางปะกงตามสถานภาพปจจุบัน 

รายการ ลุมนํ้าปราจีนบุรี ลุมนํ้าบางปะกง 
ลุมนํ้าปราจีนบุรี ลุมนํ้าบางปะกง 

พ้ืนท่ีตนนํ้า พ้ืนท่ีกลางนํ้า พ้ืนท่ีตนนํ้า พ้ืนท่ีกลางนํ้า พ้ืนท่ีปลายนํ้า 

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

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

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

13. พ้ืนท่ีเส่ียงนํ้าทวม        

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

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

รอยละของพ้ืนท่ีลุมนํ้า 19.74 48.40 18.49 21.04 35.80 34.13 63.21 

14. ความเสียหายท่ีไดรับจากภาวะนํ้าทวม        

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

ความเสียหายตอผลผลิตการเกษตร (ครัวเรือน) 103 - 52 51 - - - 

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

15. พ้ืนท่ีเส่ียงภัยนํ้าแลง        

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

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

รอยละของพ้ืนท่ีลุมนํ้า 20.16 14.95 10.12 30.54 8.62 20.75 11.48 

16. สถานการณภัยแลง        

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

17. ปาสงวนแหงชาติและปาไม        

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

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

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

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

17.2 เขตพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติ (ไมระบุ)/พ้ืนท่ีกันออก (N) 5.62 227.96 - 5.62 - 203.47 24.49 

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

พ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติ 2,283.57 614.97 2,278.52 5.05 614.97 - - 

 



สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ บทที่ 2 แผนการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรี-บางปะกงอยางยั่งยืน 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 2-14 รายงานมาตรการบรรเทาผลกระทบ 

โครงการพัฒนาน้ําตนทุนลุมน้ําปราจีนบรีุ–บางปะกง  และมาตรการติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน 

2.2.4 การคาดการณรูปแบบการใชประโยชนที่ดินในอนาคต 

 

 การคาดการณการใชประโยชนที่ดินในอนาคต 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) พื้นที่ลุมน้ําปราจีน-บางปะกง ไดจาก

การศึกษาและวิเคราะหรูปแบบการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินในชวง 16 ปที่ผานมา (พ.ศ. 2545-2560) นํามา

คาดการณการใชประโยชนที่ดินในอนาคต 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) พบวาในพื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรี-บางปะกงมีการใช

ประโยชนที่ดินประเภทการเกษตรมากที่สุด รองลงมาเปนพื้นที่ปาไม พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสราง พื้นที่อ่ืนๆ และแหลงน้ํา 

ตามลําดับ 

 

2.2.5 การวิเคราะหความตองการใชนํ้าในอนาคต 

 

 ภาพรวมปริมาณความตองการใชน้ําในพื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรี-บางปะกงในอนาคต 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) ได

จากโครงการศึกษาเพื่อจัดทําแผนหลักการพัฒนาและจัดการทรัพยากรน้ําภาคตะวันออก ของสํานักงานทรัพยากรน้ํา

แหงชาติ (พ.ศ. 2562) ดังสรุปไดดังนี้ 

 1) ลุมน้ําปราจีนบุรี ในอนาคต 20 ป (พ.ศ. 2580) มีปริมาณความตองการใชน้ํารวมทั้งสิ้น 4,565.24 ลาน 

ลบ.ม. (แหลงน้ําผิวดินสัดสวนรอยละ 93.24 และแหลงน้ําบาดาลสัดสวนรอยละ 6.76) ดังรูปที่ 2.2-1 

โดยมีความตองการใชน้ําดานเกษตรชลประทานมากที่สุด 2,647.82 ลาน ลบ.ม. (แหลงน้ําผิวดินสัดสวน

รอยละ 97.95 และแหลงน้ําบาดาลสัดสวนรอยละ 2.05) คิดเปนสัดสวนรอยละ 57.25 ของความ

ตองการใชน้ําในพื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรีทั้งหมด รองลงมา ไดแก ภาคอุตสาหกรรมมีความตองการใชน้ํา 

727.88 ลาน ลบ.ม. (แหลงน้ําผิวดินสัดสวนรอยละ 84.53 และแหลงน้ําบาดาลสัดสวนรอยละ 15.47) 

คิดเปนสัดสวนรอยละ 15.74 และภาคอุปโภค-บริโภคและการทองเที่ยวและอ่ืนๆ มีปริมาณความตอง 

การใชน้ํา 168.54 ลาน ลบ.ม. (แหลงน้ําผวิดินสัดสวนรอยละ 60.36 และแหลงน้ําบาดาลสัดสวนรอยละ 

39.64) คิดเปนสัดสวนรอยละ 3.46 

 2) ลุมน้ําบางปะกง ในอนาคต 20 ป (พ.ศ. 2580) มีปริมาณความตองการใชน้ํารวมทั้งสิ้น 5,310.70 ลาน 

ลบ.ม. (แหลงน้ําผิวดินสัดสวนรอยละ 98.15 และแหลงน้ําบาดาลสัดสวนรอยละ 1.85) ดังรูปที่ 2.2-1 

โดยมีความตองการใชน้ําดานเกษตรชลประทานมากที่สุด 4,246.27 ลาน ลบ.ม. (แหลงน้ําผิวดินสัดสวน

รอยละ 99.77 และแหลงน้ําบาดาลสัดสวนรอยละ 0.23) คิดเปนสัดสวนรอยละ 79.96 ของความ

ตองการใชน้ําในพื้นที่ลุมน้ําบางปะกงทั้งหมด รองลงมา ไดแก ภาคอุตสาหกรรมมีความตองการใชน้ํา 

632.53 ลาน ลบ.ม. (แหลงน้ําผิวดินสัดสวนรอยละ 92.37 และแหลงน้ําบาดาลสัดสวนรอยละ 7.63) 

คิดเปนสัดสวนรอยละ 11.91 และภาคอุปโภค-บริโภคและการทองเที่ยวและอ่ืนๆ มีปริมาณความตอง 

การใชน้ํา 374.90 ลาน ลบ.ม. (แหลงน้ําผวิดินสัดสวนรอยละ 89.54 และแหลงน้ําบาดาลสัดสวนรอยละ 

10.46) คิดเปนสัดสวนรอยละ 7.06 

  



สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ บทที่ 2 แผนการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรี-บางปะกงอยางยั่งยืน 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 2-15 รายงานมาตรการบรรเทาผลกระทบ 

โครงการพัฒนาน้ําตนทุนลุมน้ําปราจีนบรีุ–บางปะกง  และมาตรการติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน 

 

รูปที่ 2.2-1 ภาพรวมปริมาณความตองการใชนํ้าในพ้ืนที่ลุมนํ้าปราจีนบุรี-บางปะกงในสภาพอนาคต 20 ป 

 

2.2.6 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ในอนาคต 

 

 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) สงผลกระทบเปนวงกวางโดยเฉพาะกระทบตอวัฏจักร

ของน้ําทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอทรัพยากรน้ํา เชน ฝนไมตกตามฤดูกาลทําใหปริมาณน้ําทาลดลงสงผลใหแหลงกักเก็บ

น้ําขาดแคลนน้ําตนทุน เปนตน จากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของพื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรี-บางปะกงใน

อนาคต พบวาปริมาณฝนเฉลี่ยรายปของสถานีตรวจวัดฝนสวนใหญในพื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรี-บางปะกงภายใตสถานการณ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ปริมาณน้ําฝนมีแนวโนมลดลง 

 

2.3 สภาพปญหาพ้ืนที่ลุมนํ้าปราจีนบุรี-บางปะกงในปจจุบัน 

 

 สภาพปญหาในปจจุบันของพื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรี-บางปะกง ไดประสบปญหาหลายประการดังนี้ 

 1) ปญหามีแหลงกักเก็บน้ําไมเพียงพอตอการรองรับปริมาณน้ําตนทุนที่เกิดข้ึนในแตละป แมในพื้นที่ลุมน้ํา

ตอนบนจะมีพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาน้าํตนทุน แตยังไมไดรับการพัฒนาดานแหลงน้ําเก็บกักน้ํา 

 2) ปญหาภัยแลงและอุทกภัย การขาดแคลน้ําเพื่อการอุปโภค-บริโภค การเกษตรที่มีความตองการใชน้ําสูง 

และพื้นที่บางสวนยังสะสมมลพิษจากยาฆาแมลงและสารเคมีทางเกษตร ปญหาน้ําทวมจากลําน้ําตื้นเขิน

และสิ่งกีดขวางทางน้ําและวัชพืชทําใหการระบายน้ําชวงน้ําหลากทําไดไมดีเทาที่ควร บางพื้นที่ประสบ

ปญหาทั้งน้ําทวมและภัยแลงเปนประจํา 

 3) ปญหาการจัดการระบบชลประทานไมทั่วถึง การกระจุกตัวของพื้นที่ชลประทานในจังหวัดปราจีนบุรี 

จังหวัดนครนายกและจังหวัดฉะเชิงเทราเปนสวนใหญ สวนจังหวัดสระแกวมีพื้นที่ชลประทานนอยมาก 

ลุมน้ําปราจีนบรุ ี ลุมน้ําบางปะกง

 การอุปโภค-บรโิภคและการทองเทีย่ว 63.52 200.19

 การอุตสาหกรรม 727.88 632.53

 การ เกษตรนอกเขตชลประทาน 478.15 803.03

 การ เกษตรในเขตชลประทาน 2,169.67 3,443.24

 การปศสุตัว 105.02 174.71

 การรกัษาระบบนเิวศและผลกัดนัน้าํเคม็ 1,081.00 57.00
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สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ บทที่ 2 แผนการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรี-บางปะกงอยางยั่งยืน 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 2-16 รายงานมาตรการบรรเทาผลกระทบ 

โครงการพัฒนาน้ําตนทุนลุมน้ําปราจีนบรีุ–บางปะกง  และมาตรการติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน 

 4) การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพยภายในพื้นที่ชุมชนเมืองทําใหขาดการ

ควบคุมและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางเหมาะสม 

 5) ปญหาการรุกตัวของน้ําเค็ม เนื่องจากอิทธิพลการข้ึนของน้ําทะเลจะมีน้ําทะเลไหลและพาความเค็มเขา

มาสูแมน้ําปราจีนบุรีและแมน้ําบางปะกง 

 6) ปญหาน้ําเนาเสียจากการปลอยสารมลพิษและขยะจากภาคอุตสาหกรรม ภาคชุมชน ภาคเกษตรและ

จากเหตุธรรมชาต ิ

 7) ปญหาการลดลงของพื้นที่ปา สถานการณพื้นที่ปาไมในพื้นที่ลุมน้ําลดลงรอยละ 1.72 ตอป 

 8) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศกอใหเกิดภัยพิบัติรุนแรงข้ึนโดยเฉพาะปญหาน้ําทวมและภัยแลง 

 

 จากปญหาเหลานี้สงผลกระทบทั้งดานเศรษฐกิจ เชน การสูญเสียรายไดจากความเสียหายภาคการเกษตร 

งบประมาณในการเยียวยาอุทกภัย ฯลฯ ผลกระทบดานสังคม เชน การขาดแคลนรายไดของประชาชน การเกิดปญหา

หนี้สิน ความไมเทาเทยีมในการเขาถึงน้ํา ฯลฯ และผลกระทบดานสิ่งแวดลอม เชน แหลงน้ําเนาเสีย พื้นที่ปาลดลง ระบบ

นิเวศเสียหาย ฯลฯ หากปญหาเหลานี้ยังไมไดรับการแกไขอาจทําใหระดับผลกระทบในอนาคตของพื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรี-

บางปะกงมีแนวโนมที่จะไดรับความเสียหายเพิ่มมากข้ึน 

 

2.4 การกําหนดเปาหมายการพัฒนาพ้ืนที่ลุมนํ้าปราจีนบุรี-บางปะกง 

 

 สภาพปญหาที่เกิดข้ึนเปนประจําทุกปในพื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรี-บางปะกงและพื้นที่ขางเคียงจึงจําเปนตอง

ทําการศึกษาและวิเคราะหเพื่อกําหนดแผนการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรี-บางปะกงอยางยั่งยืนดังมีเปาหมายหลักในการ

บรรเทาปญหาอุทกภัย ภัยแลง คุณภาพน้ํา (น้ําเสีย/น้ําเค็ม) การยกระดับคุณภาพชีวิตของภาคประชาสังคมในพื้นที่ลุมน้ํา

ปราจีนบุรี-บางปะกงใหดีข้ึนและมีรายไดเพิ่มสูงกวาคาเฉลี่ยในระดับประเทศ พรอมทั้งการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของพื้นที่

ลุมน้ําปราจีนบุรี-บางปะกงใหบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการ

พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ตามยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) และสอดคลองกับ

เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals, SDGs) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ดังกําหนดเปาหมายการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรี-บางปะกงในมิติเศรษฐกิจ มิติสังคม 

และมิติสิ่งแวดลอมดังรูปที่ 2.4-1 ภายใตวิสัยทัศนของการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรี-บางปะกง “ทรัพยากรนํ้าม่ันคง 

ทุกภาคสวนเขาถึงการใชอยางสมดุล เสริมสรางรายไดและรักษาระบบนิเวศอยางย่ังยืน” สรุปไดดังนี้ 

 1) มิติเศรษฐกิจ 

  1.1 การเสริมสรางเสถียรภาพและความมั่นคงในการใชน้ําภายในพื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรี-บางปะกง

และพื้นที่ขางเคียง เปนการสรางโอกาสใหภาคประชาสังคมสามารถเขาถึงทรัพยากรน้ําไดเพิ่ม

มากข้ึนโดยเฉพาะการกอสรางและพัฒนาเพิ่มความจุอางเก็บน้ําขนาดกลาง-ขนาดใหญไดความจุ

ใชการไมนอยกวารอยละ 50 ของปริมาณน้ําทารายปในพื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรี-บางปะกง และ

การเพิ่มปริมาณน้ําตนทุนใหเพียงพอกับพื้นที่ชลประทานและพื้นที่รับประโยชนไดไมนอยกวา

รอยละ 50 ของพื้นที่การเกษตรทั้งหมด 

  1.2 การเพิ่มผลิตภัณฑมวลรวมและรายไดประชากรตอครัวเรือนในพื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรี-บางปะกง

ไดไมนอยกวาคาเฉลี่ยระดับประเทศ 



สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ บทที่ 2 แผนการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรี-บางปะกงอยางยั่งยืน 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 2-17 รายงานมาตรการบรรเทาผลกระทบ 

โครงการพัฒนาน้ําตนทุนลุมน้ําปราจีนบรีุ–บางปะกง  และมาตรการติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน 

 2) มิติสังคม 

  2.1 การจัดหาน้ําอุปโภค-บริโภคทุกหมูบานในพื้นที่ลุมน้ํามีคุณภาพน้ําไดตามเกณฑมาตรฐานและมี

การใชน้ําอุปโภค-บริโภคอยางมีประสิทธิภาพ 

  2.2 การจัดหาใหพื้นที่นอกเขตชลประทาน (พื้นที่เกษตรน้ําฝน) เพื่อเพิ่มพูนรายไดและยกระดับ

คุณภาพชีวิตของภาคเกษตรกร และลดความเสียหายในพื้นที่วิกฤติไดไมนอยกวารอยละ 50 

  2.3 การบรรเทาปญหาอุทกภัย ภัยแลง และคุณภาพน้ํา (น้ําเสีย/น้ําเค็ม) ในพื้นที่สวนตางๆ ของพื้นที่

ลุมน้ําปราจีนบุรี-บางปะกงและพื้นที่ขางเคียง พรอมทั้งปญหาการกัดเซาะและพังทลายของตลิ่ง

ตามริมสองฝงแมน้ําปราจีนบุรี-บางปะกง และลําน้ําสาขา 

 3) มิติสิ่งแวดลอม 

  3.1 การอนุรักษฟนฟูพื้นที่ปาตนน้ําลําธารและพื้นที่ปาเศรษฐกิจใหไดไมนอยกวารอยละ 25 ของ

พื้นที่ลุมน้ําและการฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติใหมีความอุดมสมบูรณ เปนการสรางสมดุลใหระบบ

นิเวศวิทยาภายในพื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรี-บางปะกง และมีการใชน้ําจากแหลงน้ําธรรมชาติใหเกิด

ประโยชนสงูสุด 

  3.2 การพัฒนาแหลงน้ําตนทุนภายในพื้นที่ลุมน้ําใหคํานึงถึงความสมดุลดานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมและเปนการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําอยางยั่งยืน 

 
รูปที่ 2.4-1 เปาหมายในการพัฒนาพ้ืนที่ลุมนํ้าปราจีนบุรี-บางปะกงสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน 

(Sustainable Development Goals, SDGs) และยุทธศาสตรอ่ืนๆ ภายใตวิสัยทัศนของการพัฒนาพ้ืนที่ลุมนํ้าฯ 

“ทรัพยากรนํ้าม่ันคง ทุกภาคสวนเขาถึงการใชอยางสมดุล เสริมสรางรายไดและรักษาระบบนิเวศอยางย่ังยืน” 



สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ บทที่ 2 แผนการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรี-บางปะกงอยางยั่งยืน 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 2-18 รายงานมาตรการบรรเทาผลกระทบ 

โครงการพัฒนาน้ําตนทุนลุมน้ําปราจีนบรีุ–บางปะกง  และมาตรการติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน 

2.5 การวิเคราะหแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในพ้ืนที่ลุมนํ้าปราจีนบุรี-บางปะกง 

 

 การวิเคราะหแนวโนมการเปลี่ยนแปลงเพื่อใชเปรียบเทียบทิศทางการพัฒนาตางๆ ในพื้นที่ลุมน้ําสรุปไดดังนี้ 

 1) พื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรี เปนประตูการขนสงเชื่อมโยงภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง

และประเทศเพื่อนบาน (ราชอาณาจักรกัมพูชา สปป.ลาว สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม) ถูกกําหนด

ภายใตแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) สูการพัฒนาเปนพื้นที่เศรษฐกิจ

ชายแดนในจังหวัดสระแกว และพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรียังมีแหลงทองเที่ยวทองเที่ยวเชิงธรรมชาติ 

สุขภาพ ศิลปวัฒนธรรม อารยธรรมและประวัติศาสตร ฯลฯ สวนภาคอุตสาหกรรมจะมีศักยภาพในการ

ยกระดับขีดความสามารถทางการแขงขันและยกระดับมูลคาภาคอุตสาหกรรมใหสูงข้ึนโดยคํานึงถึงการ

พัฒนาภาคอุตสาหกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและสระแกว และภาคเกษตร

จะมีแนวโนมการปรับเปลี่ยนรูปแบบไปสูการทําเกษตรแปรรูปและยกระดับคุณภาพผลผลิตและสงเสริม

การปลูกพืชตามระบบการตลาดเปนหลัก จะเห็นไดวา ประเด็นการพัฒนาและแนวโนมการเปลี่ยนแปลง

ทําใหพื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรีตองมุงเนนการพัฒนาตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาของพื้นทีลุ่มน้าํโดย

การพัฒนาและขยายเขตใหบริการประปาในพื้นที่ชุมชนเมืองหลัก ชุมชนเมืองเศรษฐกิจชายแดน และ

แหลงทองเที่ยวสําคัญ ฯลฯ โดยการพัฒนาแหลงเก็บกักน้ําตนทุนในพื้นที่ลุมน้ําตอนบนใหเต็มศักยภาพ

ใหมากที่สุดเพื่อลดความเสี่ยงในการขาดแคลนปริมาณน้ําตนทุนในอนาคต รวมถึงพิจารณาแหลงเก็บกัก

ปริมาณน้ําตนทุนสํารองหรือแหลงน้ําทางเลือกอ่ืนๆ เปนทางเลือกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําให 

แกภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตร ภาคชุมชน พรอมทั้งการพัฒนาระบบปองกันอุทกภัยในพื้นที่ชุมชน 

พื้นที่เศรษฐกิจและแหลงทองเที่ยวสําคัญหรือพัฒนาพื้นที่ชะลอน้ําหรือแกมลิงเพื่อบริหารจัดการน้ําทวม

อยางเปนระบบหรือการบริหารจัดการคุณภาพน้ําตั้งแตแหลงกําเนิด การกอสรางระบบบําบัดน้ําเสีย 

การกํากับ ติดตามและเฝาระวังคุณภาพน้ํารวมถึงการจัดสรรน้ําเพื่อรักษานิเวศดานทายน้ําและการฟนฟู

แมน้ํา ลําคลองและแหลงน้ําธรรมชาติในพื้นที่แหลงทองเที่ยวเชิงธรรมชาติที่สําคัญ 

 2) พื้นที่ลุมน้ําบางปะกง เปนศูนยรวมที่ตั้งภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญของประเทศและมีแนวโนมจะเติบโต

เปนศูนยกลางอุตสาหกรรมสมัยใหมของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต เปนพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ

พิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อเปนฐานการผลิตอุตสาหกรรม นวัตกรรมและเทคโนโลยีมูลคาสูงของ

ประเทศในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและฉะเชิงเทรา พรอมทั้งมีแหลงทองเที่ยวหลากหลายประเภททั้งแหลง

ทองเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร วัฒนธรรม ฯลฯ และยังเปนฐานการเพาะปลูกผลไมมูลคาสงูของ

ประเทศเพราะฉะนั้นทิศทางการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําบางปะกงโดยเฉพาะแหลงเก็บกักน้ําจะตองมุงเนน

การพัฒนาตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาของพื้นที่ลุมน้ํา ไดแก การพัฒนาและขยายประปาเพื่อ

รองรับพื้นที่ชุมชนเมือง พื้นที่เศรษฐกิจและแหลงทองเที่ยวที่มีการขยายตัวสูงข้ึน ฯลฯ โดยการพัฒนา

แหลงเก็บกักน้ําตนทุนในพื้นที่ลุมน้ําตอนบนใหเต็มศักยภาพใหมากที่สุด หรือพัฒนาระบบเครือขายน้ํา

และเชื่อมโยงแหลงน้ําเพื่อลดความเสี่ยงในการขาดแคลนปริมาณน้ําตนทุนในอนาคต รวมถึงพิจารณา

แหลงเก็บกักปริมาณน้ําตนทุนสํารองหรือแหลงน้ําทางเลือกอ่ืนๆ เพื่อเปนทางเลือกในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ําใหแกภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตร ภาคชุมชน พรอมทั้งการปรับโครงสรางภาคการใชน้ํา

เพื่อยกระดับมูลคาภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

(EEC) การพัฒนาระบบปองกันอุทกภัยในพืน้ที่ชมุชน พื้นที่เศรษฐกิจและแหลงทองเที่ยวสําคัญ หรือการ



สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ บทที่ 2 แผนการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรี-บางปะกงอยางยั่งยืน 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 2-19 รายงานมาตรการบรรเทาผลกระทบ 

โครงการพัฒนาน้ําตนทุนลุมน้ําปราจีนบรีุ–บางปะกง  และมาตรการติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน 

พัฒนาพื้นที่ชะลอน้ําหรือแกมลิง การแกไขสิ่งกีดขวางทางน้ําและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ําเพื่อ

บริหารจัดการน้ําทวมอยางเปนระบบและการรักษาสมดุลของระบบนิเวศวิทยาทายน้ําหรือการบริหาร

จัดการคุณภาพน้ําตั้งแตการจัดการตามแหลงกําเนิด การกอสรางระบบบําบดัน้ําเสีย การกํากับ ติดตาม

และเฝาระวังคุณภาพน้ําในพื้นที่ชุมชนเมืองและโรงงานอุตสาหกรรมรวมทั้งการผลักดันใหเกิดการมีสวน

ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในระดับลุมน้ํา เพื่อสรางกลไกในการรวมกันวางแผนการพัฒนาและ

การจัดสรรน้ําใหภาคสวนตางๆ ใหมีความเพียงพอและเกิดความสมดุลและยั่งยืน 

 

2.6 การกําหนดทางเลือกการพัฒนาพ้ืนที่ลุมนํ้าปราจีนบุรี-บางปะกง 

 

2.6.1 ทางเลือกการพัฒนาพ้ืนที่ลุมนํ้าปราจีนบุรี-บางปะกง 

 

 การพิจารณากําหนดทางเลือกการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรี-บางปะกงอยางยั่งยืนเปนการบูรณาการจากมิติ

เศรษฐกิจ มิติสังคมและมิติสิ่งแวดลอมใหมีความสอดคลองกันและเกิดผลประโยชนสูงสุด โดยไดคํานึงถึงขีดความสามารถ

ในการรองรับของพื้นที่ลุมน้ําและความตองการของภาคประชาสังคมเปนหลักจากการระดมความคิดเห็น การวิเคราะห

ปญหา ศักยภาพและขอจํากัดพรอมกับแนวทางการแกไขในพื้นที่ลุมน้ํารวมกันจากการประชุมปฐมนิเทศ (17 และ 22 

พฤษภาคม 2562) การประชุมกลุมยอยคร้ังที่ 1 (19-23 สิงหาคม 2562) การประชุมสัมมนาคร้ังที่ 1 (29-31 ตุลาคม 

2562) และการประชุมกลุมยอยคร้ังที่ 2 (18-22 และ 25-26 พฤศจิกายน 2562) และยังมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร

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

และพื้นที่ขางเคียง จึงไดพิจารณากําหนดเปาหมายหลักและทางเลือกการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรี-บางปะกงเพื่อให

ครอบคลุมทั้งพื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรี-บางปะกงเกิด “ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน พรอมกับมีความสมดุลใน 3 มิติ ไดแก 

มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติสิ่งแวดลอม” และเปนการวางแผนพัฒนาอยางเปนระบบและมีการบูรณาการรวมกัน

ระหวางหนวยงานที่รับผิดชอบเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไวดังไดเสนอทางเลือกในการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ํา

ปราจีนบุรี-บางปะกงภายใตวิสัยทัศนของการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรี-บางปะกง “ทรัพยากรนํ้าม่ันคง ทุกภาคสวน

เขาถึงการใชอยางสมดุล เสริมสรางรายไดและรักษาระบบนิเวศอยางย่ังยืน” แยกเปน 3 สวนดังนี้ 

 1) พื้นที่ลุมน้ําตอนบน 

  1.1 ทางเลือกที่ 1 ทางเลือกที่ไมดําเนินงานหรือปลอยใหเปนไปตามปกติ (Business as Usual or 

Zero Alternative/No Action) 

  1.2 ทางเลือกที่ 2 การพัฒนาน้ําตนทุนเพื่อการอุปโภค-บริโภค การเกษตรพื้นถ่ินและการทองเที่ยว

เชิงนิเวศ 

  1.3 ทางเลือกที่ 3 การพัฒนาน้ําตนทุนเพื่อการอนุรักษ ฟนฟูและบริหารจัดการพื้นที่ตนน้ํา 

  1.4 ทางเลือกที่ 4 การพัฒนาน้ําตนทุนเต็มศักยภาพของพื้นที่ลุมน้ํา 

 2) พื้นที่ลุมน้ําตอนกลาง 

  2.1 ทางเลือกที่ 1 ทางเลือกที่ไมดําเนินงานหรือปลอยใหเปนไปตามปกติ (Business as Usual or 

Zero Alternative/No Action) 

  2.2 ทางเลือกที่ 2 การพัฒนาน้ําตนทุนเพื่อการอุปโภค-บริโภค การเกษตรมูลคาสูงและอุตสาหกรรม

ขนาดเล็ก 



สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ บทที่ 2 แผนการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรี-บางปะกงอยางยั่งยืน 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 2-20 รายงานมาตรการบรรเทาผลกระทบ 

โครงการพัฒนาน้ําตนทุนลุมน้ําปราจีนบรีุ–บางปะกง  และมาตรการติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน 

  2.3 ทางเลือกที่ 3 การพัฒนาน้ําตนทุนเพื่อรองรับการเติบโตของชุมชนเมืองและเขตเศรษฐกิจ 

 3) พื้นที่ลุมน้ําตอนปลาย 

  3.1 ทางเลือกที่ 1 ทางเลือกที่ไมดําเนินงานหรือปลอยใหเปนไปตามปกติ (Business as Usual or 

Zero Alternative/No Action) 

  3.2 ทางเลือกที่ 2 การพัฒนาน้ําตนทุนเพื่อการอุปโภค-บริโภค การเกษตรมูลคาสูงและอุตสาหกรรม 

  3.3 ทางเลือกที่ 3 การพัฒนาน้ําตนทุนเพื่อรองรับการเติบโตของชุมชนเมืองและเขตเศรษฐกิจ 

 

2.6.2 การประเมินทางเลือกการพัฒนาพ้ืนที่ลุมนํ้าปราจีนบุรี-บางปะกง 

 

 การประเมินทางเลือกการพัฒนาลุมน้ําปราจีนบุรี-บางปะกงจําแนกรายพื้นที่ตอนบน พื้นที่ตอนกลางและพื้นที่

ตอนปลายดังแสดงในตารางที่ 2.6-1 สรุปไดวา พ้ืนที่ลุมนํ้าตอนบนกําหนดการพัฒนาตามทางเลือกที่ 2 (45.44%) การ

พัฒนานํ้าตนทุนเพ่ือการอุปโภค-บริโภค การเกษตรพ้ืนถิ่นและการทองเที่ยวเชิงนิเวศ เปนการบริหารจัดการทรัพยากร

น้ําภายใตแผนการสรางความมั่นคงในภาคการอุปโภค-บริโภคและภาคเกษตรใหเพียงพอกับความตองการของภาคประชา

สังคมและตามรูปแบบระบบการเพาะปลูกพืชปจจุบนัรวมกับการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศที่มีสวนสําคัญในการอนุรักษ

ทรัพยากร-ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สภาพสังคม วัฒนธรรม เอกลักษณและวิถีชีวิตดั้งเดิมในชุมชนทองถ่ินบนพื้นฐานของ

ความรู ความเขาใจและความรับผิดชอบตอระบบนิเวศในพื้นที่ลุมน้ําและบริหารจัดการพื้นที่ตนน้ําใหมีความสมดุล สวน

พ้ืนที่ลุมนํ้าตอนกลาง (40.06%) และพ้ืนที่ลุมนํ้าตอนปลาย (44.32%) จะกําหนดการพัฒนาตามทางเลือกที่ 3 การ

พัฒนานํ้าตนทุนเพ่ือรองรับการเติบโตของชุมชนเมืองและเขตเศรษฐกิจ เปนการพัฒนาเพื่อรองรับการเติบโตของชุมชน

เมืองและเขตเศรษฐกิจเปนการยกระดับคุณภาพชีวิตของภาคประชาสังคมในพื้นที่ลุมน้ําใหดีข้ึนและมีรายไดเพิ่มสูงกวา

คาเฉลี่ยในระดับประเทศ พรอมทั้งการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของพื้นที่ลุมน้ําฯ ใหบรรลุวิสัยทัศนการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ํา

ปราจีนบุรี-บางปะกง “ทรัพยากรนํ้าม่ันคง ทุกภาคสวนเขาถึงการใชอยางสมดุล เสริมสรางรายไดและรักษาระบบนิเวศ

อยางย่ังยืน” 

 

2.6.3 ทางเลือกการพัฒนาพ้ืนที่ลุมนํ้าปราจีนบุรี-บางปะกงที่เหมาะสม 

 

 ผลการประเมินทางเลือกการพัฒนาลุมน้ําปราจีนบุรี-บางปะกง จําแนกรายพื้นที่สรุปไดดังนี้ 

 1) พื้นที่ลุมน้ําตอนบน กําหนดการพัฒนาผสมผสานตามทางเลือกที่ 2 การพัฒนาน้ําตนทุนเพื่อการอุปโภค-

บริโภค การเกษตรพื้นถ่ิน ดังแสดงในรูปที่ 2.6-1 

 2) พื้นที่ลุมน้ําตอนกลาง กําหนดการพัฒนาตามทางเลือกที่ 3 การพัฒนาน้ําตนทุนเพื่อรองรับการเติบโต

ของชุมชนเมืองและเขตเศรษฐกิจ ดังแสดงในรูปที่ 2.6-2 

 3) พื้นที่ลุมน้ําตอนปลายกําหนดการพัฒนาตามทางเลือกที่ 3 การพัฒนาน้ําตนทุนเพื่อรองรับการเติบโต

ของชุมชนเมืองและเขตเศรษฐกิจ ดังแสดงในรูปที่ 2.6-3 

  



สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ บทที่ 2 แผนการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรี-บางปะกงอยางยั่งยืน 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 2-21 รายงานมาตรการบรรเทาผลกระทบ 

โครงการพัฒนาน้ําตนทุนลุมน้ําปราจีนบรีุ–บางปะกง  และมาตรการติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน 

ตารางที่ 2.6-1 การประเมินทางเลือกการพัฒนาลุมนํ้าปราจีนบุรี-บางปะกงจําแนกรายพ้ืนที่ตอนบน  

พ้ืนที่ตอนกลางและพ้ืนที่ตอนปลาย 

การประเมินทางเลือก 
ทางเลือกการพัฒนาลุมน้ําปราจีนบุร-ีบางปะกง 

ทางเลือกท่ี 1 ทางเลือกท่ี 2 ทางเลือกท่ี 3 ทางเลือกท่ี 4 

พ้ืนท่ีลุมน้ําตอนบน     

ผลการจัดลําดับความสําคัญของแตละทางเลือก* - 54.17% 27.08% 18.75% 

รวมคะแนนมิติเศรษฐกิจ 1 16 12 18 

รวมคะแนนมิติสังคม 4 14 13 14 

รวมคะแนนมิติส่ิงแวดลอม 3 7 9 1 

รวมคะแนน 3 มิติ (เศรษฐกิจ+สังคม+ส่ิงแวดลอม) 8 37 34 33 

รวมคะแนนทางเลือก (ถวงนํ้าหนักแลว) -1.60 40.89 37.30 36.21 

คะแนนทางเลือก (%) -1.78% 45.44% 41.44% 40.24% 

พ้ืนท่ีลุมน้ําตอนกลาง     

ผลการจัดลําดับความสําคัญของแตละทางเลือก* 0.93% 37.04% 62.04% 

 

รวมคะแนนมิติเศรษฐกิจ 2 15 17 

รวมคะแนนมิติสังคม 2 12 11 

รวมคะแนนมิติส่ิงแวดลอม - 4 4 

รวมคะแนน 3 มิติ (เศรษฐกิจ+สังคม+ส่ิงแวดลอม) 4 31 32 

รวมคะแนนทางเลือก (ถวงนํ้าหนักแลว) 4.26 34.29 36.05 

คะแนนทางเลือก (%) 4.73% 38.10% 40.06% 

พ้ืนที่ลุมนํ้าตอนปลาย     

ผลการจัดลําดับความสําคัญของแตละทางเลือก* 2.17% 41.30% 56.52% 

 

รวมคะแนนมิติเศรษฐกิจ 2 10 14 

รวมคะแนนมิติสังคม 3 12 13 

รวมคะแนนมิติส่ิงแวดลอม - 9 9 

รวมคะแนน 3 มิติ (เศรษฐกิจ+สังคม+ส่ิงแวดลอม) 5 31 36 

รวมคะแนนทางเลือก (ถวงน้ําหนกัแลว) 5.09 34.87 39.89 

คะแนนทางเลือก (%) 5.66% 37.64% 44.32% 

หมายเหตุ: * ผลการจัดลําดับความสําคัญของแตละทางเลือกไดจากการประชุมกลุมยอยคร้ังที่ 2 (18-22 และ 25-26 พฤศจิกายน 2562) 

 พื้นที่ลุมน้ําตอนบน 

 ทางเลือกที่ 1 ทางเลือกที่ไมดําเนินงานหรือปลอยใหเปนไปตามปกติ (Business as Usual or Zero Alternative/No Action) 

 ทางเลือกที่ 2 การพัฒนานํ้าตนทุนเพ่ือการอุปโภค-บริโภค การเกษตรพ้ืนถ่ินและการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

 ทางเลือกที่ 3 การพัฒนาน้ําตนทุนเพื่อการอนุรักษ ฟนฟูและบริหารจัดการพื้นที่ตนน้ํา 

 ทางเลือกที่ 4 การพัฒนาน้ําตนทุนเต็มศักยภาพของพื้นที่ลุมน้ํา 

 พื้นที่ลุมน้ําตอนกลาง 

 ทางเลือกที่ 1 ทางเลือกที่ไมดําเนินงานหรือปลอยใหเปนไปตามปกติ (Business as Usual or Zero Alternative/No Action) 

 ทางเลือกที่ 2 การพัฒนาน้ําตนทุนเพื่อการอุปโภค-บริโภค การเกษตรมูลคาสูงและอุตสาหกรรมขนาดเล็ก 

 ทางเลือกที่ 3 การพัฒนานํ้าตนทุนเพ่ือรองรับการเติบโตของชุมชนเมืองและเขตเศรษฐกิจ 

 พื้นที่ลุมน้ําตอนปลาย 

 ทางเลือกที่ 1 ทางเลือกที่ไมดําเนินงานหรือปลอยใหเปนไปตามปกติ (Business as Usual or Zero Alternative/No Action) 

 ทางเลือกที่ 2 การพัฒนาน้ําตนทุนเพื่อการอุปโภค-บริโภค การเกษตรมูลคาสูงและอุตสาหกรรม 

 ทางเลือกที่ 3 การพัฒนานํ้าตนทุนเพ่ือรองรับการเติบโตของชุมชนเมืองและเขตเศรษฐกิจ 



สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ บทที่ 2 แผนการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรี-บางปะกงอยางยั่งยืน 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 2-22 รายงานมาตรการบรรเทาผลกระทบ 

โครงการพัฒนาน้ําตนทุนลุมน้ําปราจีนบรีุ–บางปะกง  และมาตรการติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน 

 



สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ บทที่ 2 แผนการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรี-บางปะกงอยางยั่งยืน 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 2-23 รายงานมาตรการบรรเทาผลกระทบ 

โครงการพัฒนาน้ําตนทุนลุมน้ําปราจีนบรีุ–บางปะกง  และมาตรการติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน 

 



สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ บทที่ 2 แผนการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรี-บางปะกงอยางยั่งยืน 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 2-24 รายงานมาตรการบรรเทาผลกระทบ 

โครงการพัฒนาน้ําตนทุนลุมน้ําปราจีนบรีุ–บางปะกง  และมาตรการติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน 

  



สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ บทที่ 2 แผนการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรี-บางปะกงอยางยั่งยืน 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 2-25 รายงานมาตรการบรรเทาผลกระทบ 

โครงการพัฒนาน้ําตนทุนลุมน้ําปราจีนบรีุ–บางปะกง  และมาตรการติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน 

 หากจะพัฒนาพ้ืนที่ลุมนํ้าปราจีนบุรี-บางปะกงใหครอบคลุมทุกสวนของพ้ืนที่ลุมนํ้าจําเปนตองดําเนินการ

กําหนดการพัฒนาในทุกสวนของพ้ืนที่ลุมนํ้าดังรูปที่ 2.6-4 ดังสรุปไดวา ภาพรวมของการพัฒนาลุมน้ําปราจีนบุรี-บาง

ปะกงแบบบูรณาการจะเปน การพัฒนานํ้าตนทุนเพ่ือการอุปโภค-บริโภค การเกษตรพ้ืนถิ่นและการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

(ตามทางเลือกที่ 2-พ้ืนที่ลุมนํ้าตอนบน) พรอมทั้งจะตองพัฒนานํ้าตนทุนเพ่ือรองรับการเติบโตของชุมชนเมืองและเขต

เศรษฐกิจ (ตามทางเลือกที่ 3-พ้ืนที่ลุมนํ้าตอนกลางและพ้ืนที่ลุมนํ้าตอนปลาย) 

 

2.7 แผนการพัฒนาพ้ืนที่ลุมนํ้าปราจีนบุรี-บางปะกง 

 

2.7.1 คํานํา 

 

 การจัดทําแผนการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรี-บางปะกงแบงสวนพื้นที่เปน 3 สวน ไดแก พื้นที่ลุมน้ําตอนบน 

พื้นที่ลุมน้ําตอนกลางและพื้นที่ลุมน้ําตอนปลายและแบงการพัฒนาเปน 3 ระยะ ไดแก แผนงานระยะเรงดวนภายใน 1-5 ป 

(พ.ศ. 2561-2565) แผนงานระยะปานกลางภายใน 6-10 ป (พ.ศ. 2566-2570) และแผนงานระยะยาวภายใน 11-20 ป 

(พ.ศ. 2571-2580) ประกอบดวยการจัดการทรัพยากรน้ําเชิงพื้นที่ตามแผนพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําครอบคลุม 6 ดานและ

เพิ่มเติมจากกระบวนการมีสวนรวมจากภาคประชาสังคมอีก 2 ดาน ไดแก 

 ดานที่ 1 การจัดการน้ําอุปโภคบริโภค 

 ดานที่ 2 การสรางความมั่นคงของน้ําภาคการผลิต 

 ดานที่ 3 การจัดการน้ําทวมและอุทกภัย 

 ดานที่ 4 การจัดการคุณภาพน้ําและอนุรักษทรัพยากรน้ํา 

 ดานที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 

 ดานที่ 6 การพัฒนาระบบการเกษตรเชิงวิถี/เกษตรมูลคาสูง 

 ดานที่ 7 การสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ/เชิงวิถี 

 

 การคัดเลือกโครงการในทางเลือกที่คัดเลือกตามแผนการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําเพื่อแกไขและบรรเทาปญหาในแตละ

พื้นที่โดยนําผลวิเคราะหประเด็นปญหาและลําดับความสําคัญในการแกไขปญหาในกลุมพื้นที่ลุมน้ําปราจีนบรีุ-บางปะกงมา

พิจารณาเพื่อจัดทําแผนงาน/โครงการใหแกไขสภาพปญหาในแตละพื้นที่แบบบูรณาการและจากการวิเคราะหสภาพปญหา

ในเชิงพื้นที่นํามากําหนดแผนงาน/โครงการและการจัดลําดับความสําคัญในการแกไขปญหาในแตละพื้นที่แบบบูรณาการ 

โดยการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรพื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรี-บางปะกง 3 กลุมพื้นที่ (พื้นที่ลุมน้ําตอนบน พื้นที่ลุมน้ํา

ตอนกลาง และพื้นที่ลุมน้ําตอนปลาย) เปาประสงค ตัวชี้วัดและที่มาของตัวชี้วัดในมิติเศรษฐกิจ มิติสังคม มิติสิ่งแวดลอม 

ความสัมพันธของแตละทางเลือกและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา เคาโครง (Framework) ความสัมพันธระหวาง

แผนทางเลือก แผนการพัฒนาทรัพยากรน้ํา ความยั่งยืนในการพัฒนาทรัพยากรน้ําเชิงพื้นที่ 3 กลุมพื้นที่ผานกระบวนการ

วิเคราะหและวิธีวิเคราะห โดยการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรพื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรี-บางปะกง (SEA) เพื่อ

กําหนดแผนงาน/โครงการในการแกไขและบรรเทาปญหาในพื้นที่ 3 กลุมและจัดทําเปนแผนงานระยะเรงดวน ระยะปาน

กลางและระยะยาวใหสามารถแกไขและบรรเทาปญหาแตละพื้นที่แบบบูรณาการ 



สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ บทที่ 2 แผนการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรี-บางปะกงอยางยั่งยืน 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 2-26 รายงานมาตรการบรรเทาผลกระทบ 

โครงการพัฒนาน้ําตนทุนลุมน้ําปราจีนบรีุ–บางปะกง  และมาตรการติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน 

  



สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ บทที่ 2 แผนการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรี-บางปะกงอยางยั่งยืน 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 2-27 รายงานมาตรการบรรเทาผลกระทบ 

โครงการพัฒนาน้ําตนทุนลุมน้ําปราจีนบรีุ–บางปะกง  และมาตรการติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน 

2.7.2 แผนหลักและแผนปฏิบัติการของพ้ืนที่ลุมนํ้าปราจีนบุรี-บางปะกง 

 

 แผนหลักและแผนปฏิบัติการของพื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรี-บางปะกงพิจารณาตามมิติของแผนแมบทการบริหาร

จัดการทรัพยากรน้ํา 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) จําแนกตามรายพื้นที่สรุปไดดังนี้ 

 1) พื้นที่ลุมน้ําตอนบน ดังรูปที่ 2.7-1 และรูปที่ 2.7-2 สรุปไดดังนี้ 

  1.1 ดานที่ 1 การจัดน้ําอุปโภคบริโภค มี 3 กลยุทธและ 5 แผนงานภายใตแผนแมบทฯ ไดแก 

   ก) การพัฒนา ขยายเขตและเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมูบาน 70 แหง งบประมาณ

ทั้งสิ้น 335.390 ลานบาท 

   ข) การพัฒนาระบบประปาเมืองหลัก/พื้นที่เศรษฐกิจ/แหลงทองเที่ยว 6 แหง การขยายเขต/

เพิ่มเขตจายน้ํา 30 แหง/สาขา และการจัดหาแหลงน้ําสํารอง/จัดหาน้ําตนทุน 49 แหง 

ปริมาณน้ําเพิ่มข้ึน 27.24 ลาน ลบ.ม. งบประมาณทั้งสิ้น 1,409.102 ลานบาท 

   ค) การพัฒนาน้ําดื่มสะอาดใหไดมาตรฐานและราคาที่เหมาะสม 11 แหง งบประมาณทั้งสิ้น 

9.246 ลานบาท 

   รวมงบประมาณดานที่ 1 การจัดน้ําอุปโภคบริโภค เปนเงินทั้งสิ้น 1,753.738 ลานบาท 

  1.2 ดานที่ 2 การสรางความมั่นคงของน้ําภาคการผลิต มี 3 กลยุทธและ 5 แผนงานภายใตแผน

แมบทฯ ไดแก 

   ก) การเพิ่มประสิทธิภาพโครงการแหลงน้ําและระบบสงน้ําเดิม เปนการซอมแซม/ปรับปรุง/

ขุดลอกแหลงน้ํา 55 แหง การซอมแซม/ปรับปรุงอาคารบังคับน้ํา/ฝาย และระบบ

สาธารณูปโภค 201 แหง และพื้นที่ไดรับการปรับปรุงเดิม 41,700 ไร งบประมาณทั้งสิ้น 

1,471.181 ลานบาท 

   ข) การจัดหาน้ําใหพื้นที่เกษตรน้ําฝน เปนงานพัฒนาระบบกระจายน้ําในพื้นที่เกษตรน้ําฝน 

9 แหง งานพัฒนาแหลงน้ําบาดาลเพื่อการเกษตร 6 แหง ปริมาณน้ํา 0.130 ลาน ลบ.ม. 

และพื้นที่รับประโยชน 240 ไร งบประมาณทั้งสิ้น 28.090 ลานบาท 

   ค) การพัฒนาแหลงเก็บกักน้ํา/ระบบสงน้ําใหม เปนการพัฒนาแหลงเก็บน้ําผิวดิน/น้ําบาดาล

เพื่อการเกษตรและภาคอุตสาหกรรม 173 แหง ปริมาณน้ํา 786.20ลาน ลบ.ม. พื้นที่รับ

ประโยชน 542,354 ไร งบประมาณทั้งสิ้น 51,304.197 ลานบาท 

 รวมงบประมาณดานที่ 2 การสรางความมั่นคงของน้ําภาคการผลิตเปนเงินทั้งสิ้น 52,642.014 

ลานบาท 

  1.3 ดานที่ 3 การจัดการน้ําทวมและอุทกภัย มี 4 กลยุทธและ 5 แผนงานภายใตแผนแมบทฯ ไดแก 

   ก) การเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ํา เปนการกําจัดวัชพืช 27 แหง 243,060 ตัน และการ

ปรับปรุงลําน้ําธรรมชาติที่ตื้นเขินใหสามารถระบายน้ําไดมีประสิทธิภาพเปนระยะทาง 

2.70 กม. งบประมาณทั้งสิ้น 13.552 ลานบาท 

   ข) การปองกันพื้นที่น้ําทวมชุมชนเมือง 24 แหง และการกอสรางเข่ือนปองกันตลิ่งระยะทาง

ทั้งสิ้น 8.38 กม. และมีพื้นที่ไดรับการปองกันดานอุทกภัย 20,256 ไร งบประมาณทั้งสิ้น 

1,736.768 ลานบาท 



สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ บทที่ 2 แผนการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรี-บางปะกงอยางยั่งยืน 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 2-28 รายงานมาตรการบรรเทาผลกระทบ 

โครงการพัฒนาน้ําตนทุนลุมน้ําปราจีนบรีุ–บางปะกง  และมาตรการติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน 

   ค) การจัดการพื้นที่น้ําทวม/พื้นที่ชะลอน้ํา เปนการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพอาคาร

บังคับน้ํา/สถานีสูบน้ํา/แกมลิง/คลองผันน้ําเพื่อบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่เฉพาะจุด 25 แหง 

และลดผลกระทบและบรรเทาพื้นที่อุทกภัยได 45,100 ไร งบประมาณทั้งสิ้น 663.060 

ลานบาท 

   ง) การบรรเทาอุทกภัยในเชิงพื้นที่อยางเปนระบบในระดับลุมน้ํา/พื้นที่วิกฤติรวม 3 พื้นที่ 

(Area-based) งบประมาณทั้งสิ้น 9,813.000 ลานบาท 

 รวมงบประมาณดานที่ 3 การจัดการน้ําทวมและอุทกภัยเปนเงินทั้งสิ้น 12,226.380 ลานบาท 

  1.4 ดานที่ 4 การจัดการคุณภาพน้ําและอนุรักษทรัพยากรน้ํา มี 2 กลยุทธและ 2 แผนงานภายใต

แผนแมบทฯ ไดแก 

   ก) การเพิ่มประสิทธิภาพในการบําบัดและควบคุมการระบายน้ําเสียออกสูสิ่งแวดลอม เปน

การพัฒนาระบบรวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสียแหงใหม 9 แหง งบประมาณทั้งสิ้น 

204.876 ลานบาท 

   ข) การฟนฟูและอนุรักษแมน้ํา/ลําคลอง 36 แหง งบประมาณทั้งสิ้น 902.384 ลานบาท 

 รวมงบประมาณดานที่ 4 การจัดการคุณภาพน้าํและอนุรักษทรัพยากรน้ําเปนเงินทั้งสิ้น 1,107.260 

ลานบาท 

  1.5 ดานที่ 5 การบริหารจัดการ มี 3 กลยุทธและ 3 แผนงานภายใตแผนแมบทฯ ไดแก 

   ก) การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา เปนการใช

เทคโนโลยีข้ันสูงมาชวยสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา (SCADA: 

Supervisory Control and Data Acquisition) พรอมการติดตั้งระบบตรวจวัดน้ําฝน 

ปริมาณน้ําทาและระบบเตือนภัยในพื้นที่เสี่ยง 5 แหง งบประมาณทั้งสิ้น 100.274 ลาน

บาท 

   ข) การพัฒนาและปรับปรุงระบบความปลอดภัยเข่ือน เปนการเพิ่มประสิทธิภาพและตรวจ-

สอบดานความปลอดภัยเข่ือน โดยจัดหาและติดตั้งเคร่ืองมือวัดพฤติกรรมเข่ือน 5 แหง 

งบประมาณทั้งสิ้น 37.777 ลานบาท 

   ค) การจัดสรรที่ดินทํากินใหแกกลุมราษฎรที่บุกรุกไดถือครองที่ดินอยางถูกตอง เปนการจัด 

สรรที่ดินทํากินใหกลุมราษฎรที่บุกรุกแผวถางไดถือครองที่ดินอยางถูกตองตามกฎหมาย

ในรูปของหมูบานปาไม 4 พื้นที่ งบประมาณทั้งสิ้น 120.000 ลานบาท 

 รวมงบประมาณดานที่ 6 การบริหารจัดการเปนเงินทั้งสิ้น 258.051 ลานบาท 

  1.6 ดานที่ 6 การพัฒนาเกษตรเชิงวิถี (เกษตรพื้นถ่ิน) มี 2 กลยุทธและ 4 แผนงานภายใตแผนแมบทฯ 

ไดแก 

   ก) การเพิ่มประสิทธิภาพการใชน้ําและเพิ่มมูลคา เปนการเพิ่มประสิทธิภาพการใชน้ําและ

เพิ่มมูลคาโดยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชและการใชน้ําในพื้นที่เกษตรน้ําฝนและพื้นที่

ชลประทานเดิมและสงเสริมการปลูกพืชมูลคาสูง 3 พื้นที่ และการพัฒนาแหลงน้ําเพื่อ

การเกษตรพื้นถ่ิน 9 พื้นที่ งบประมาณทั้งสิ้น 42.000 ลานบาท (งบประมาณตั้งใหม+

งบประมาณปกติของหนวยงาน) 



สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ บทที่ 2 แผนการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรี-บางปะกงอยางยั่งยืน 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 2-29 รายงานมาตรการบรรเทาผลกระทบ 

โครงการพัฒนาน้ําตนทุนลุมน้ําปราจีนบรีุ–บางปะกง  และมาตรการติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน 

   ข) การจัดตั้งศูนยเรียนรูระบบเศรษฐกิจพอเพียงและระบบเกษตรตามแนวทฤษฎีใหมในพื้นที่

ชุมชนตนน้ํา 2 แหง งบประมาณทั้งสิ้น 0.700 ลานบาท 

   ค) การบริหารจัดการเชิงรุกในพื้นที่เกษตรน้ําฝนตามปริมาณน้ําฝน/ศักยภาพของดิน เปน

การจัดการพื้นที่ความเหมาะสมของสมรรถนะดินและแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการ

เชิงรุก (Agri-Map) 4 พื้นที่ งบประมาณทั้งสิ้น 35.000 ลานบาท 

 รวมงบประมาณดานที่ 7 การพัฒนาเกษตรเชิงวิถี (เกษตรพื้นถ่ิน) เปนเงินทั้งสิ้น 77.700 ลานบาท 

  1.7 ดานที่ 7 การสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ มี 3 กลยุทธและ 3 แผนงานภายใตแผนแมบทฯ 

ไดแก 

   ก) การสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนทองถ่ินดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศ เปนการเพิ่มพูน

ประสิทธิภาพการทองเที่ยวเชิงนิเวศและเพิ่มมูลคาโดยใชการฝกอบรมสรางความเขมแข็ง

ใหกับชุมชนทองถ่ินในการมีสวนรวมในการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยวภายในทองถ่ิน 

งบประมาณทั้งสิ้น 27.000 ลานบาท 

   ข) การประชาสัมพันธและสงเสริมพรอมกับเชื่อมโยงการทองเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่ลุมน้ํา 6 

พื้นที่ งบประมาณทั้งสิ้น 25.900 ลานบาท 

   ค) การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกรองรับการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

เปนงานพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกรองรับการขยายตัวดานการ

ทองเที่ยวเชิงนิเวศ 4 พื้นที่ งบประมาณทั้งสิ้น 5.500 ลานบาท 

 รวมงบประมาณดานที่ 8 การสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศเปนเงินทั้งสิ้น 58.400 ลานบาท 

  



สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ บทที่ 2 แผนการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรี-บางปะกงอยางยั่งยืน 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 2-30 รายงานมาตรการบรรเทาผลกระทบ 

โครงการพัฒนาน้ําตนทุนลุมน้ําปราจีนบรีุ–บางปะกง  และมาตรการติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน 

รูปที่ 2.7-1 สรุปแผนงาน/โครงการตามแผนหลักและแผนปฏิบัติการของพ้ืนที่ลุมนํ้าปราจนีบุรี-บางปะกง (พ้ืนที่ลุมนํ้าตอนบน) 

 



สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ บทที่ 2 แผนการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรี-บางปะกงอยางยั่งยืน 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 2-31 รายงานมาตรการบรรเทาผลกระทบ 

โครงการพัฒนาน้ําตนทุนลุมน้ําปราจีนบรีุ–บางปะกง  และมาตรการติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน 

  



สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ บทที่ 2 แผนการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรี-บางปะกงอยางยั่งยืน 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 2-32 รายงานมาตรการบรรเทาผลกระทบ 

โครงการพัฒนาน้ําตนทุนลุมน้ําปราจีนบรีุ–บางปะกง  และมาตรการติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน 

 2) พื้นที่ลุมน้ําตอนกลาง ดังรูปที่ 2.7-3 และรูปที่ 2.7-4 สรุปไดดังนี้ 

  2.1 ดานที่ 1 การจัดน้ําอุปโภคบริโภค มี 3 กลยุทธและ 6 แผนงานภายใตแผนแมบทฯ ไดแก 

   ก) การพัฒนา ขยายเขตและเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมูบาน 101 หมูบาน และการ

ซอมแซม/ปรับปรุงระบบสงน้ําเดิม/ระบบสาธารณูปโภค 54 แหง งบประมาณทั้งสิ้น 

434.753 ลานบาท 

   ข) การพัฒนาระบบประปาเมืองหลัก/พื้นที่เศรษฐกิจ/แหลงทองเที่ยว 21 แหง การขยาย

เขต/เพิ่มเขตจายน้ํา 56 แหง/สาขา การจัดหาแหลงน้ําสํารอง/จัดหาน้ําตนทุน 107 แหง 

ปริมาณน้ําเพิ่มข้ึน 26.41 ลาน ลบ.ม. และครัวเรือนรับประโยชน 5,300 ครัวเรือน 

งบประมาณทั้งสิ้น 4,611.195 ลานบาท 

   ค) การพัฒนาน้ําดื่มสะอาดใหไดมาตรฐานและราคาที่เหมาะสม 29 แหง งบประมาณทั้งสิ้น 

101.810 ลานบาท 

   รวมงบประมาณดานที่ 1 การจัดน้ําอุปโภคบริโภค เปนเงินทั้งสิ้น 5,147.759 ลานบาท 

  2.2 ดานที่ 2 การสรางความมั่นคงของน้ําภาคการผลิต มี 3 กลยุทธและ 5 แผนงานภายใตแผน

แมบทฯ ไดแก 

   ก) การเพิ่มประสิทธิภาพโครงการแหลงน้ําและระบบสงน้ําเดิม เปนการซอมแซม/ปรับปรุง/

ขุดลอกแหลงน้ํา 190 แหง และการซอมแซม/ปรับปรุงอาคารบังคับน้ํา/ฝายและระบบ

สาธารณูปโภค 154 แหง และพื้นที่ไดรับการปรับปรุงเดิม 466,671 ไร งบประมาณทัง้สิน้ 

10,117.780 ลานบาท 

   ข) การพัฒนาระบบกระจายน้ําในพื้นที่เกษตรน้ําฝน 24 แหง งบประมาณทั้งสิ้น 322.293

ลานบาท 

   ค) การจัดหาน้ําใหพื้นที่เกษตรน้ําฝน เปนงานพัฒนาแหลงน้ําบาดาลเพื่อการเกษตร 35 แหง 

มีปริมาณน้ําเพิ่มข้ึน 0.71 ลาน ลบ.ม. พื้นที่รับประโยชน 1,320 ไร งบประมาณทั้งสิ้น 

14.805 ลานบาท 

   ง) การพัฒนาแหลงเก็บกักน้ํา/ระบบสงน้ําใหม เปนการพัฒนาแหลงเก็บน้ําผิวดิน/น้ําบาดาล

เพื่อการเกษตรและภาคอุตสาหกรรม 167 แหง ปริมาณน้ําเพิ่มข้ึน 387.94 ลาน ลบ.ม. 

พื้นที่ที่มีระบบสงน้ํา 52,960 ไร และพื้นที่รับประโยชน 206,025 ไร งบประมาณทั้งสิ้น 

36,594.223 ลานบาท 

 รวมงบประมาณดานที่ 2 การสรางความมั่นคงของน้ําภาคการผลิตเปนเงินทั้งสิ้น 39,185.373

ลานบาท 

  2.3 ดานที่ 3 การจัดการน้ําทวมและอุทกภัย มี 4 กลยุทธและ 5 แผนงานภายใตแผนแมบทฯ ไดแก 

   ก) การเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ํา เปนการกําจัดวัชพืช 22 แหง ปริมาณ 34,290 ตัน 

งบประมาณทั้งสิ้น 97.672 ลานบาท 

   ข) การปองกันพื้นที่น้ําทวมชุมชนเมือง 16 แหง และงานกอสรางเข่ือนปองกันตลิ่ง 40 แหง 

ระยะทางรวม 6.44 กม. สามารถลดผลกระทบและบรรเทาพื้นที่อุทกภัยได 44,331 ไร 

งบประมาณทั้งสิ้น 4,397.999 ลานบาท 



สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ บทที่ 2 แผนการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรี-บางปะกงอยางยั่งยืน 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 2-33 รายงานมาตรการบรรเทาผลกระทบ 

โครงการพัฒนาน้ําตนทุนลุมน้ําปราจีนบรีุ–บางปะกง  และมาตรการติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน 

   ค) การจัดการพื้นที่น้ําทวม/พื้นที่ชะลอน้ํา เปนการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพอาคารบังคับ

น้ํา/สถานีสูบน้ํา/แกมลิง/คลองผันน้าํเพื่อบรรเทาอุทกภัยฯ 23 แหง และลดผลกระทบและ

บรรเทาพื้นที่อุทกภัยได 77,100 ไร งบประมาณทั้งสิ้น 8,659.024 ลานบาท 

   ง) การบรรเทาอุทกภัยในเชิงพื้นที่อยางเปนระบบระดับลุมน้ํา/พื้นที่วิกฤติ เปนพื้นที่ตามริม

แมน้ําปราจีนบุรีและลําน้ําสาขา จังหวัดปราจีนบุรี งบประมาณทั้งสิ้น 260.000 ลานบาท 

 รวมงบประมาณดานที่ 3 การจัดการน้ําทวมและอุทกภัยเปนเงินทั้งสิ้น 13,414.696 ลานบาท 

  2.4 ดานที่ 4 การจัดการคุณภาพน้ําและอนุรักษทรัพยากรน้ํา มี 4 กลยุทธและ 4 แผนงานภายใต

แผนแมบทฯ ไดแก 

   ก) การเพิ่มประสิทธิภาพในการบําบัดและควบคุมการระบายน้ําเสียออกสูสิ่งแวดลอม เปน

การพัฒนาระบบรวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสียแหงใหม 7 แหง งบประมาณทั้งสิ้น 

238.205 ลานบาท 

   ข) การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพน้ําเพื่อการอุปโภค-บริโภคใหไดตามเกณฑมาตรฐานฯ 

เปนการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพน้ําเพื่อการอุปโภค-บริโภค 1 แหง งบประมาณทัง้สิน้ 

1.000 ลานบาท 

   ค) การฟนฟูและอนุรักษแมน้ํา/ลําคลอง 68 แหง งบประมาณทั้งสิ้น 3,268.336 ลานบาท 

   ง) การนําปริมาณน้ําเสียที่ผานการบําบัดกลับมาใชประโยชน เปนการนําปริมาณน้ําเสียจาก

ภาคอุตสาหกรรมมาใชใหม 8 แหง งบประมาณทั้งสิ้น 80.000 ลานบาท 

 รวมงบประมาณดานที่ 4 การจัดการคุณภาพน้ําและอนุรักษทรัพยากรน้ําเปนเงินทั้งสิ้น 3,586.541 

ลานบาท 

  2.5 ดานที่ 5 การบริหารจัดการ มี 3 กลยุทธและ 2 แผนงานภายใตแผนแมบทฯ ไดแก 

   ก) การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํามีแผนงานการใช

เทคโนโลยีข้ันสูงมาชวยสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําโดยการ

สํารวจอุทกธรณีวิทยาดวยวิธีบินสํารวจเพื่อรองรับแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา และ

งานสํารวจแหลงน้ําใตดินขอมูลเชิงวิชาการฯ งบประมาณทั้งสิ้น 138.976 ลานบาท 

   ข) การพัฒนาและปรับปรุงระบบความปลอดภัยเข่ือน เปนการเพิ่มประสิทธิภาพและตรวจ-

สอบดานความปลอดภัยเข่ือน โดยการจัดหาและติดตั้งเคร่ืองมือวัดพฤติกรรมเข่ือน 

งบประมาณทั้งสิ้น 9,732.955 ลานบาท 

  2.6 ดานที่ 6 การพัฒนาเกษตรมูลคาสูง มี 2 กลยุทธและ 3 แผนงานภายใตแผนแมบทฯ ไดแก 

   ก) การเพิ่มประสิทธิภาพการใชน้ําและเพิ่มมูลคา มีแผนงานการเพิ่มประสิทธิภาพการใชน้ํา

และการเพิ่มมูลคาโดยการพัฒนาแหลงน้ําเพื่อผลิตภัณฑที่มีอัตลักษณพื้นถ่ิน 5 พื้นที่ 

งบประมาณทั้งสิ้น 50.000 ลานบาท 

   ข) การสงเสริมการปลูกพืชมูลคาสูงและการจัดโซนนิ่งพื้นที่เกษตรตามชนิดพืชที่ปลูกตาม

ศักยภาพของดินและน้ํา มีแผนงานการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชและและสงเสริมการ

ปลูกพืชมูลคาสูงในพื้นที่ฯ 131,000 ไร และงานการจัดโซนนิ่งพื้นที่เกษตรตามชนิดพืชที่

ปลูกตามศักยภาพของดินและน้ํา 100,000 ไร งบประมาณทั้งสิ้น 189.500 ลานบาท 

     รวมงบประมาณดานที่ 6 การพัฒนาเกษตรมูลคาสูงเปนเงินทั้งสิน้ 239.500 ลานบาท  



สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ บทที่ 2 แผนการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรี–บางปะกงอยางยั่งยืน 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 2-34 รายงานมาตรการบรรเทาผลกระทบ 

โครงการพัฒนาน้ําตนทุนลุมน้ําปราจีนบรีุ–บางปะกง  และมาตรการติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน 

รูปที่ 2.7-3 สรุปแผนงาน/โครงการตามแผนหลักและแผนปฏิบัติการของพ้ืนที่ลุมนํ้าปราจนีบุรี-บางปะกง (พ้ืนที่ลุมนํ้าตอนกลาง) 

 



สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ บทที่ 2 แผนการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรี-บางปะกงอยางยั่งยืน 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 2-35 รายงานมาตรการบรรเทาผลกระทบ 

โครงการพัฒนาน้ําตนทุนลุมน้ําปราจีนบรีุ–บางปะกง  และมาตรการติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน 

  



สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ บทที่ 2 แผนการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรี-บางปะกงอยางยั่งยืน 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 2-36 รายงานมาตรการบรรเทาผลกระทบ 

โครงการพัฒนาน้ําตนทุนลุมน้ําปราจีนบรีุ–บางปะกง  และมาตรการติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน 

 3) พื้นที่ลุมน้ําตอนปลาย ดังรูปที่ 2.7-5 และรูปที่ 2.7-6 สรุปไดดังนี้ 

  3.1 ดานที่ 1 การจัดน้ําอุปโภคบริโภค มี 3 กลยุทธและ 5 แผนงานภายใตแผนแมบทฯ ไดแก 

   ก) การพัฒนา ขยายเขตและเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมูบาน 33 หมูบาน และการ

ซอมแซม/ปรับปรุงระบบสงน้ําเดิมและระบบสาธารณูปโภค 8 แหง งบประมาณทั้งสิ้น 

80.622 ลานบาท 

   ข) การพัฒนาระบบประปาเมืองหลัก/พื้นที่เศรษฐกิจ/แหลงทองเที่ยว เปนการขยายเขต/

เพิ่มเขตจายน้ํา 23 แหง/สาขา และการจัดหาแหลงน้ําสํารอง/จัดหาน้ําตนทุน 53 แหง 

ปริมาณน้ําเพิ่มข้ึน – ลาน ลบ.ม. งบประมาณทั้งสิ้น 2,832.480 ลานบาท 

   ค) การพัฒนาน้ําดื่มสะอาดใหไดมาตรฐานและราคาที่เหมาะสม 4 แหง งบประมาณทั้งสิ้น 

5.813 ลานบาท 

   รวมงบประมาณดานที่ 1 การจัดน้ําอุปโภคบริโภค เปนเงินทั้งสิ้น 2,918.914 ลานบาท 

  3.2 ดานที่ 2 การสรางความมั่นคงของน้ําภาคการผลิต มี 4 กลยุทธและ 5 แผนงานภายใตแผน

แมบทฯ ไดแก 

   ก) การเพิ่มประสิทธิภาพโครงการแหลงน้ําและระบบสงน้ําเดิม เปนการซอมแซม/ปรับปรุง/

ขุดลอกแหลงน้ํา 28 แหง และการซอมแซม/ปรับปรุงอาคารบังคับน้ํา/ฝายและระบบ

สาธารณูปโภค 96 แหง และพื้นที่ไดรับการปรับปรุงเดิม 266,000 ไร งบประมาณทั้งสิ้น 

7,187.655 ลานบาท 

   ข) การจัดหาน้ําใหพื้นที่เกษตรน้ําฝน เปนงานพัฒนาแหลงน้ําบาดาลเพื่อการเกษตร 10 แหง 

มีปริมาณน้ําเพิ่ม 0.086 ลาน ลบ.ม. งบประมาณทั้งสิ้น 9.738 ลานบาท 

   ค) การพัฒนาแหลงเก็บกักน้ํา/ระบบสงน้ําใหม เปนการพัฒนาแหลงเก็บกักน้ํา/พัฒนาแหลง

น้ําผิวดิน/น้ําบาดาลเพื่อการเกษตรและภาคอุตสาหกรรม 39 แหง งบประมาณทั้งสิ้น 

2,851.702 ลานบาท 

   ง) การจัดหาแหลงน้ําสํารอง (การเปลี่ยนน้ําทะเลเปนน้ําจืด) 1 แหง งบประมาณทั้งสิ้น 

100.000 ลานบาท 

 รวมงบประมาณดานที่ 2 การสรางความม่ันคงของน้ําภาคการผลิตเปนเงินทั้งสิ้น 9,622.839 

ลานบาท 

  3.3 ดานที่ 3 การจัดการน้ําทวมและอุทกภัย มี 3 กลยุทธและ 4 แผนงานภายใตแผนแมบทฯ ไดแก 

   ก) การเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ํา เปนการกําจัดวัชพืช 4 แหง และการปรับปรุงลําน้ํา

ธรรมชาติที่ตื้นเขินใหสามารถระบายน้ําไดมีประสิทธิภาพ 1 แหง งบประมาณทั้งสิ้น 

86.679 ลานบาท 

   ข) การปองกันพื้นที่น้ําทวมชุมชนเมือง 16 แหง และงานกอสรางเข่ือนปองกันตลิ่ง ระยะทาง

รวม 1.80 กม. พื้นที่ไดรับการปองกันอุทกภัย 8,438 ไร งบประมาณทั้งสิ้น 1,419.700 

ลานบาท 

  



สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ บทที่ 2 แผนการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรี-บางปะกงอยางยั่งยืน 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 2-37 รายงานมาตรการบรรเทาผลกระทบ 

โครงการพัฒนาน้ําตนทุนลุมน้ําปราจีนบรีุ–บางปะกง  และมาตรการติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน 

   ค) การจัดการพื้นที่น้ําทวม/พื้นที่ชะลอน้ํา เปนการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพอาคาร

บังคับน้ํา/สถานีสูบน้ํา/แกมลิง/คลองผันน้ําเพื่อบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่เฉพาะจุด 30 แหง 

และลดผลกระทบและบรรเทาพื้นที่อุทกภัยได 11,574 ไร งบประมาณทั้งสิ้น 8,177.073 

ลานบาท 

 รวมงบประมาณดานที่ 3 การจัดการน้ําทวมและอุทกภัยเปนเงินทั้งสิ้น 9,683.452 ลานบาท 

  3.4 ดานที่ 4 การจัดการคุณภาพน้ําและอนุรักษทรัพยากรน้ํา มี 4 กลยุทธและ 4 แผนงานภายใต

แผนแมบทฯ ไดแก 

   ก) การเพิ่มประสิทธิภาพในการบําบัดและควบคุมการระบายน้ําเสียออกสูสิ่งแวดลอม เปน

การพัฒนาระบบรวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสียแหงใหม 24 แหง งบประมาณทั้งสิ้น 

376.904 ลานบาท 

   ข) การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพน้ําเพื่อการอุปโภค-บริโภคใหไดตามเกณฑมาตรฐานฯ 

เปนการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพน้ําเพื่อการอุปโภค-บริโภค 1 แหง งบประมาณทัง้สิน้ 

10.000 ลานบาท 

   ค) การฟนฟูและอนุรักษแมน้ํา/ลําคลอง 8 แหง งบประมาณทั้งสิ้น 604.406 ลานบาท 

   ง) การนําปริมาณน้ําเสียที่ผานการบําบัดกลับมาใชประโยชน เปนการนําปริมาณน้ําเสียจาก

ภาคอุตสาหกรรมมาใชใหม 12 แหง งบประมาณทั้งสิ้น 120.000 ลานบาท 

  3.5 ดานที่ 5 การบริหารจัดการ มี 2 กลยุทธและ 2 แผนงานภายใตแผนแมบทฯ ไดแก 

   ก) การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา มีแผนงานเพิ่ม

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ํา ปตร.กลางคลองเทพรังสรรค 1 แหง โครงการฯพระองค-

ไชยานุชิต งบประมาณทั้งสิ้น 5.200 ลานบาท 

   ข) การใชเทคโนโลยีข้ันสูงมาชวยสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา

โดยการพัฒนาระบบเฝาระวังและเตือนภัยน้ําทวมและภัยแลง แมน้ําบางปะกง 1 แหง 

งบประมาณทั้งสิ้น 5.000 ลานบาท 

  3.6 ดานที่ 6 การพัฒนาเกษตรมูลคาสูง มี 2 กลยุทธและ 3 แผนงานภายใตแผนแมบทฯ ไดแก 

   ก) การเพิ่มประสิทธิภาพการใชน้ําและเพิ่มมูลคา มีแผนงานการเพิ่มประสิทธิภาพการใชน้ํา

และการเพิ่มมูลคาโดยการพัฒนาแหลงน้ําเพื่อผลิตภัณฑที่มีอัตลักษณพื้นถ่ิน 8 พื้นที่ 

งบประมาณทั้งสิ้น 20.300 ลานบาท 

   ข) การสงเสริมการปลูกพืชมูลคาสูงและการจัดโซนนิ่งพื้นที่เกษตรตามชนิดพืชที่ปลูกตาม

ศักยภาพของดินและน้ํา มีแผนงานการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชและและสงเสริมการ

ปลูกพืชมูลคาสูงในพื้นที่ฯ 25,000 ไร และงานการจัดโซนนิ่งพื้นที่เกษตรตามชนิดพืชที่

ปลูกตามศักยภาพของดินและน้ํา 25,000 ไร งบประมาณทั้งสิ้น 50.000 ลานบาท 

 รวมงบประมาณดานที่ 6 การพัฒนาเกษตรมูลคาสูงเปนเงินทั้งสิ้น 70.300 ลานบาท 

  



สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ บทที่ 2 แผนการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรี–บางปะกงอยางยั่งยืน 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 2-38 รายงานมาตรการบรรเทาผลกระทบ 

โครงการพัฒนาน้ําตนทุนลุมน้ําปราจีนบรีุ–บางปะกง  และมาตรการติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน 

รูปที่ 2.7-5 สรุปแผนงาน/โครงการตามแผนหลักและแผนปฏิบัติการของพ้ืนที่ลุมนํ้าปราจนีบุรี-บางปะกง (พ้ืนที่ลุมนํ้าตอนปลาย) 

 



สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ บทที่ 2 แผนการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรี-บางปะกงอยางยั่งยืน 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 2-39 รายงานมาตรการบรรเทาผลกระทบ 

โครงการพัฒนาน้ําตนทุนลุมน้ําปราจีนบรีุ–บางปะกง  และมาตรการติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน 

  



สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ บทที่ 2 แผนการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรี-บางปะกงอยางยั่งยืน 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 2-40 รายงานมาตรการบรรเทาผลกระทบ 

โครงการพัฒนาน้ําตนทุนลุมน้ําปราจีนบรีุ–บางปะกง  และมาตรการติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน 

 4) พื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรี-บางปะกง (ภาพรวม) ดังแสดงในรูปที่ 2.7-7 และรูปที่ 2.7-8 สรุปไดดังนี้ 

  4.1 ดานที่ 1 การจัดน้ําอุปโภคบริโภค มี 3 กลยุทธและ 6 แผนงานภายใตแผนแมบทฯ ไดแก 

   ก) การพัฒนา ขยายเขตและเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมูบาน 204 หมูบาน และการ

ซอมแซม/ปรับปรุงระบบสงน้ําเดิม/ระบบสาธารณูปโภค 62 แหง งบประมาณทั้งสิ้น 

850.765 ลานบาท 

   ข) การพัฒนาระบบประปาเมืองหลัก/พื้นที่เศรษฐกิจ/แหลงทองเที่ยว 27 แหง การขยาย

เขต/เพิ่มเขตจายน้ํา 109 แหง/สาขา การจัดหาแหลงน้ําสํารอง/จัดหาน้ําตนทุน 209 แหง 

ปริมาณน้ําเพิ่มข้ึน 51.65 ลาน ลบ.ม. และครัวเรือนรับประโยชน 5,300 ครัวเรือน 

งบประมาณทั้งสิ้น 11,706.771 ลานบาท 

   ค) การพัฒนาน้ําดื่มสะอาดใหไดมาตรฐานและราคาที่เหมาะสม 44 แหง งบประมาณทั้งสิ้น 

116.863 ลานบาท 

   รวมงบประมาณดานที่ 1 การจัดน้ําอุปโภคบริโภค เปนเงินทั้งสิ้น 12,674.399 ลานบาท 

  4.2 ดานที่ 2 การสรางความมั่นคงของน้ําภาคการผลิต มี 3 กลยุทธและ 5 แผนงานภายใตแผน

แมบทฯ ไดแก 

   ก) การเพิ่มประสิทธิภาพโครงการแหลงน้ําและระบบสงน้ําเดิม เปนการซอมแซม/ปรับปรุง/

ขุดลอกแหลงน้ํา 273 แหง การซอมแซม/ปรับปรุงอาคารบังคับน้ํา/ฝายและระบบ

สาธารณูปโภค 451 แหง และพื้นที่ไดรับการปรับปรุงเดิม 774,371 ไร งบประมาณทัง้สิน้ 

18,780.218 ลานบาท 

   ข) การจัดหาน้ําใหพื้นที่เกษตรน้ําฝน เปนงานพัฒนาระบบกระจายน้ําในพื้นที่เกษตรน้ําฝน 

33 แหง งานพัฒนาแหลงน้ําบาดาลเพื่อการเกษตร 51 แหง ปริมาณน้ํา 0.926 ลาน ลบ.ม. 

และพื้นที่รับประโยชน 1,720 ไร งบประมาณทั้งสิ้น 331.126 ลานบาท 

   ค) การพัฒนาแหลงเก็บกักน้ํา/ระบบสงน้ําใหม เปนการพัฒนาแหลงเก็บน้ําผิวดิน/น้ําบาดาล

เพื่อการเกษตรและภาคอุตสาหกรรม 376 แหง ปริมาณน้ํา 1,174.14 ลาน ลบ.ม. มีระบบ 

สงน้ํา 52,960 ไร พื้นที่รับประโยชน 748,379 ไร งบประมาณทั้งสิ้น 90,750.122 ลานบาท 

   ง) การจัดหาแหลงน้ําสํารอง (การเปลี่ยนน้ําทะเลเปนน้ําจืด) 1 แหง งบประมาณทั้งสิ้น 

100.000 ลานบาท 

 รวมงบประมาณดานที่ 2 การสรางความมั่นคงของน้ําภาคการผลิตเปนเงินทั้งสิ้น 109,961.466 

ลานบาท 

  4.3 ดานที่ 3 การจัดการน้ําทวมและอุทกภัย มี 4 กลยุทธและ 5 แผนงานภายใตแผนแมบทฯ ไดแก 

   ก) การเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ํา เปนการกําจัดวัชพืช 53 แหง 282,950 ตัน และการ

ปรับปรุงลําน้ําธรรมชาติที่ตื้นเขินใหสามารถระบายน้ําไดมีประสิทธิภาพ 2 แหง คิดเปน

ระยะทาง 2.70 กม. งบประมาณทั้งสิ้น 197.903 ลานบาท 

   ข) การปองกันพื้นที่น้ําทวมชุมชนเมือง 56 แหง และงานกอสรางเข่ือนปองกันตลิ่ง 40 แหง 

ระยะทางรวม 8.24 กม. และสามารถลดผลกระทบและบรรเทาพื้นที่อุทกภัย 73,025 ไร 

งบประมาณทั้งสิ้น 7,554.467 ลานบาท 



สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ บทที่ 2 แผนการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรี-บางปะกงอยางยั่งยืน 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 2-41 รายงานมาตรการบรรเทาผลกระทบ 

โครงการพัฒนาน้ําตนทุนลุมน้ําปราจีนบรีุ–บางปะกง  และมาตรการติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน 

   ค) การจัดการพื้นที่น้ําทวม/พื้นที่ชะลอน้ํา เปนการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพอาคาร

บังคับน้ํา/สถานีสูบน้ํา/แกมลิง/คลองผันน้ําเพื่อบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่เฉพาะจุด 78 แหง 

และลดผลกระทบและบรรเทาพื้นที่อุทกภัย 133,774 ไร งบประมาณทั้งสิ้น 17,499.157 

ลานบาท 

   ง) การบรรเทาอุทกภัยในเชิงพื้นที่อยางเปนระบบในระดับลุมน้ํา/พื้นที่วิกฤติรวม 3 พื้นที่ 

(Area-based) และพื้นที่ตามริมสองฝงแมน้ําปราจีนบุรีและลําน้ําสาขา จังหวัดปราจีนบุรี 

งบประมาณทั้งสิ้น 10,073.000 ลานบาท 

 รวมงบประมาณดานที่ 3 การจัดการน้ําทวมและอุทกภัยเปนเงินทั้งสิ้น 35,324.527 ลานบาท 

  4.4 ดานที่ 4 การจัดการคุณภาพน้ําและอนุรักษทรัพยากรน้ํา มี 4 กลยุทธและ 4 แผนงานภายใต

แผนแมบทฯ ไดแก 

   ก) การเพิ่มประสิทธิภาพในการบําบัดและควบคุมการระบายน้ําเสียออกสูสิ่งแวดลอม เปน

การพัฒนาระบบรวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสียแหงใหม 29 แหง งบประมาณทั้งสิ้น 

789.880 ลานบาท 

   ข) การฟนฟูและอนุรักษแมน้ํา/ลําคลอง 112 แหง งบประมาณทั้งสิ้น 4,774.126 ลานบาท 

   ค) การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพน้ําเพื่อการอุปโภค-บริโภคใหไดตามเกณฑมาตรฐานฯ 

เปนการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพน้ําเพื่อการอุปโภค-บริโภค 2 แหง งบประมาณทัง้สิน้ 

11.000 ลานบาท 

   ง) การนําปริมาณน้ําเสียที่ผานการบําบัดกลับมาใชประโยชน เปนการนําปริมาณน้ําเสียจาก

ภาคอุตสาหกรรมมาใชใหม 20 แหง งบประมาณทั้งสิ้น 200.000 ลานบาท 

 รวมงบประมาณดานที่ 4 การจัดการคุณภาพน้าํและอนุรักษทรัพยากรน้ําเปนเงินทั้งสิ้น 5,775.006 

ลานบาท 

  4.5 ดานที่ 5 การบริหารจัดการ มี 4 กลยุทธและ 4 แผนงานภายใตแผนแมบทฯ ไดแก 

   ก) การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 

    ก.1 แผนงานการใชเทคโนโลยีข้ันสูงมาชวยสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ํา (SCADA: Supervisory Control and Data Acquisition) 

     ก.1.1 งานปรับปรุงระบบ SCADA โครงการฯเข่ือนขุนดานปราการชล ระยะที่ 1 

และงานซอมแซมอาคารศูนยควบคุมบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา SCADA 

โครงการฯเข่ือนขุนดานปราการชล งบประมาณทั้งสิ้น 26.174 ลานบาท 

     ก.1.2 งานติดตั้งระบบตรวจวัดน้ําฝน ปริมาณน้ําทาและระบบเตือนภัยในพื้นที่

เสี่ยง งบประมาณทั้งสิ้น 73.500 ลานบาท 

     ก.1.3 งานพัฒนาระบบเฝาระวังและเตือนภัยน้ําทวมและภัยแลง แมน้ําบางปะกง 

งบประมาณทั้งสิ้น 5.000 ลานบาท 

    ก.2 แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ํา ปตร.กลางคลองเทพรังสรรค 

โครงการฯพระองคไชยานุชิตและงานการบริหารระบบสงน้ํา โครงการชลประทาน

ชลบุรี งบประมาณทั้งสิ้น 5.800 ลานบาท 



สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ บทที่ 2 แผนการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรี-บางปะกงอยางยั่งยืน 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 2-42 รายงานมาตรการบรรเทาผลกระทบ 

โครงการพัฒนาน้ําตนทุนลุมน้ําปราจีนบรีุ–บางปะกง  และมาตรการติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน 

    ก.3 แผนงานการสํารวจอุทกธรณีวิทยาดวยวิธีบินสํารวจเพื่อรองรับแผนบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ําและงานสํารวจแหลงน้ําใตดินขอมูลเชิงวิชาการ (ความลึกชั้นน้ํา 

ปริมาณน้ํา และคุณภาพน้ํา) งบประมาณทั้งสิ้น 138.976 ลานบาท 

   ข) การพัฒนาและปรับปรุงระบบความปลอดภัยเข่ือน มีแผนงานเพิ่มประสิทธิภาพและ

ตรวจสอบดานความปลอดภัยเข่ือนโดยการจัดหาและติดตั้งเคร่ืองมือวัดพฤติกรรมเข่ือน 

งบประมาณทั้งสิ้น 9,770.732 ลานบาท 

   ค) การจัดสรรที่ดินทํากินใหแกกลุมราษฎรที่บุกรุกไดถือครองที่ดินอยางถูกตอง เปนการจัด 

สรรที่ดินทํากินใหกลุมราษฎรที่บุกรุกแผวถางไดถือครองที่ดินอยางถูกตองตามกฎหมาย

ในรูปของหมูบานปาไม 4 พื้นที่ งบประมาณทั้งสิ้น 120.000 ลานบาท 

 รวมงบประมาณดานที่ 5 การบริหารจัดการเปนเงินทั้งสิ้น 10,140.181 ลานบาท 

  4.6 ดานที่ 6 การพัฒนาเกษตรเชิงวิถี (เกษตรพื้นถ่ิน) และเกษตรมูลคาสูง มี 4 กลยุทธและ 6 

แผนงานภายใตแผนแมบทฯ ไดแก 

   ก) การเพิ่มประสิทธิภาพการใชน้ําและเพิ่มมูลคา 

    ก.1 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชและการใชน้ําในพื้นที่เกษตรน้ําฝนและพื้นที่

ชลประทานเดิมและสงเสริมการปลูกพืชมูลคาสูงในพืน้ที่ฯ 4460,980 ไร 25 พืน้ที่ 

และงานการจัดโซนนิ่งพื้นที่เกษตรตามชนิดพืชที่ปลูกตามศักยภาพของดินและน้ํา 

125,000 ไร งบประมาณทั้งสิ้น 296.600 ลานบาท (งบประมาณตั้งใหม+งบปกต)ิ 

    ก.2 การเพิ่มประสิทธิภาพการใชน้ําและการเพิ่มมูลคาโดยการพัฒนาแหลงน้ําเพื่อ

ผลิตภัณฑที่มีอัตลักษณพื้นถ่ิน 5 พื้นที่ งบประมาณทั้งสิ้น 70.300 ลานบาท 

   ข) การจัดตั้งศูนยเรียนรูระบบเศรษฐกิจพอเพียงและระบบเกษตรตามแนวทฤษฎีใหมในพื้นที่

ชุมชนตนน้ํา 2 แหง งบประมาณทั้งสิ้น 0.700 ลานบาท 

   ค) การบริหารจัดการเชิงรุกในพื้นที่เกษตรน้ําฝนตามปริมาณน้ําฝน/ศักยภาพของดิน เปน

การจัดการพื้นที่ความเหมาะสมของสมรรถนะดินและแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการ

เชิงรุก (Agri-Map) 4 พื้นที่ งบประมาณทั้งสิ้น 35.000 ลานบาท 

 รวมงบประมาณดานที่ 6 การพัฒนาเกษตรมูลคาสูงเปนเงินทั้งสิ้น 402.600 ลานบาท 

  4.7 ดานที่ 7 การสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ มี 3 กลยุทธและ 3 แผนงานภายใตแผนแมบทฯ  

   ก) การสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนทองถ่ินดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศ เปนการเพิ่มพูน

ประสิทธิภาพการทองเที่ยวเชิงนิเวศและเพิ่มมูลคาโดยใชการฝกอบรมสรางความเขมแข็ง

ใหกับชุมชนทองถ่ินในการมีสวนรวมในการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยวภายในทองถ่ิน 

งบประมาณทั้งสิ้น 27.000 ลานบาท 

   ข) การประชาสัมพันธและสงเสริมพรอมกับเชื่อมโยงการทองเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่ลุมน้ํา 6 

พื้นที่ งบประมาณทั้งสิ้น 25.900 ลานบาท 

   ค) การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกรองรับการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

เปนงานพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกรองรับการขยายตัวดานการ

ทองเที่ยวเชิงนิเวศ 4 พื้นที่ งบประมาณทั้งสิ้น 5.500 ลานบาท 

 รวมงบประมาณดานที่ 7 การสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศเปนเงินทั้งสิ้น 58.400 ลานบาท  



สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ บทที่ 2 แผนการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรี–บางปะกงอยางยั่งยืน 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 2-43 รายงานมาตรการบรรเทาผลกระทบ 

โครงการพัฒนาน้ําตนทุนลุมน้ําปราจีนบรีุ–บางปะกง  และมาตรการติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน 

รูปที่ 2.7-7 สรุปแผนงาน/โครงการตามแผนหลักและแผนปฏิบัติการของพ้ืนที่ลุมนํ้าปราจนีบุรี-บางปะกง (ภาพรวม) 

 



สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ บทที่ 2 แผนการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรี-บางปะกงอยางยั่งยืน 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 2-44 รายงานมาตรการบรรเทาผลกระทบ 

โครงการพัฒนาน้ําตนทุนลุมน้ําปราจีนบรีุ–บางปะกง  และมาตรการติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่  3 
การประเมินผลกระทบตามแผนการพัฒนา 

ทรัพยากรลุมน้าํปราจีนบรุี-บางปะกง 
 
 
 
 
 



 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 3-1 รายงานมาตรการบรรเทาผลกระทบ 

โครงการพัฒนาน้ําตนทุนลุมน้ําปราจีนบรีุ–บางปะกง  และมาตรการติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน 

บทท่ี 3 

การประเมินผลกระทบตามแผนการพัฒนาทรัพยากรลุมนํ้าปราจีนบุรี-บางปะกง 

3.1 คํานํา 

 

 การจัดทําแผนการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรี-บางปะกงอยางยั่งยืนแตละแผนพัฒนาครอบคลุมแผนแมบท

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําทั้ง 5 ดาน และเพิ่มเติมจากกระบวนการมีสวนรวมจากภาคประชาสังคมอีก 2 ดาน ไดแก  

 ดานที่ 1 การจัดการน้ําอุปโภคบริโภค 

 ดานที่ 2 การสรางความมั่นคงของน้ําภาคการผลิต 

 ดานที่ 3 การจัดการน้ําทวมและอุทกภัย 

 ดานที่ 4 การจัดการคุณภาพน้ําและอนุรักษทรัพยากรน้ํา 

 ดานที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 

 ดานที่ 6 การพัฒนาระบบการเกษตรเชิงวิถี/เกษตรมูลคาสูง 

 ดานที่ 7 การสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ/เชิงวิถี 

 

 สวนการจัดแบงพื้นที่ตามลกัษณะทางกายภาพ สภาพปญหาและวิถีชีวิตของชุมชนที่อาศัยอยูมีความแตกตางกัน

ตามพื้นที่ลุมน้ําแบงไดเปน 3 สวน ดังแสดงในรูปที่ 3.1-1 ไดแก 

 1) พื้นที่ลุมน้ําตอนบน (ตนน้ํา) ครอบคลุมพื้นที่ 29 อําเภอ 9 จังหวัด คิดเปนพื้นที่ 7,464.518 ตร.กม. 

 2) พื้นที่ลุมน้ําตอนกลาง (กลางน้ํา) ครอบคลุมพื้นที่ 23 อําเภอ 6 จังหวัด คิดเปนพื้นที่ 9,573.909 ตร.กม. 

 3) พื้นที่ลุมน้ําตอนปลาย (ปลายน้ํา) ครอบคลุมพื้นที่ 20 อําเภอ 5 จังหวัด คิดเปนพื้นที่ 3,320.563 ตร.กม. 

 

 โดยการดําเนินงานตามแผนการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรี-บางปะกงอยางยั่งยืนอาจสงผลกระทบทั้งเชิงบวก

และเชิงลบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทั้งในมิติเศรษฐกิจ มิติสังคม มิติสิ่งแวดลอม ดังแสดงรายละเอียดใน

ตารางที่ 3.1-1 ถึงตารางที่ 3.1-4 

 

3.2 แผนดานการจัดการนํ้าอุปโภคบริโภค 

 

3.2.1 มิติเศรษฐกิจ 

 

 แผนดานการจัดการน้ําอุปโภคบริโภคตามมิติเศรษฐกิจมีดังนี้ 

 1) ผลกระทบทางบวก 

  1.1 แหลงน้ําตนทุนมั่นคง ระบบการกระจายน้ําครอบคลุมทุกพื้นที่ ภาคประชาชนสามารถเขาถึงน้ํา

สะอาด คุณภาพดีและราคาเหมาะสม 

  1.2 สรางรากฐานความมั่นคงในการรองรับความตองการใชน้ําในภาคครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรม

การทองเที่ยวกอใหเกิดรายไดที่เพิ่มข้ึน 



สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ บทที่ 3 การประเมินผลกระทบตามแผนการพัฒนาทรัพยากรลุมน้ําปราจีนบุรี-บางปะกง 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 3-2 รายงานมาตรการบรรเทาผลกระทบ 

โครงการพัฒนาน้ําตนทุนลุมน้ําปราจีนบรีุ–บางปะกง  และมาตรการติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน 

 

 



สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ บทที่ 3 การประเมินผลกระทบตามแผนการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรี-บางปะกง 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 3-3 รายงานมาตรการบรรเทาผลกระทบ 

โครงการพัฒนาน้ําตนทุนลุมน้ําปราจีนบรีุ–บางปะกง  และมาตรการติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน 

ตารางที่ 3.1-1 แผนการพัฒนาพ้ืนที่ลุมนํ้าปราจีนบุรี-บางปะกง (พ้ืนที่ลุมนํ้าตอนบน) 

ลําดับ 
แผนพัฒนา 

แผนระยะเรงดวน (ป) รวมแผน แผนระยะปานกลาง (ป) รวมแผน แผนระยะยาว (ป) รวมแผน รวม 
หนวยงานที่รับผิดชอบ 

ที่ 1 2 3 4 5 ระยะเรงดวน 6 7 8 9 10 ระยะปานกลาง 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ระยะยาว ทั้งหมด 

1 แผนบริหารจัดการดานการจัดการนํ้าอุปโภคบริโภค                          

1.1 การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบประปาในชุมชนชนบท      116      1            117 กปภ./ชป./ทน./ยผ./อปท. 

1.2 การพัฒนาแหลงน้ําใตดินเพื่อการอุปโภค-บริโภคในชุมชนชนบท      48      1            49 กปภ./ทบ./อปท. 

2 แผนบริหารจัดการดานการสรางความมั่นคงของนํ้าภาคการผลิต                          

2.1 การขุดลอกเพิ่มความจ ุ      34      15            49 ชป./ปภ./อปท. 

2.2 การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพโครงการและระบบสงน้ําเดิม      197      9           1 207 ชป./กปภ./ทน./พด./อปท. 

2.3 การพัฒนาแหลงเก็บกักน้ําขนาดเล็กและขนาดกลางและระบบสงน้ําในพื้นที่ที่มีศักยภาพ      72      52           6 130 ชป./กปภ./ทบ./ทน./พด./ปภ./อปท. 

2.4 การพัฒนาแหลงเก็บกักน้ําขนาดเล็ก/สระน้ําในไรนา      2      2            4 กสก./พด. 

2.5 การเพิ่มประสิทธิภาพการใชน้ําในพื้นที่เกษตรน้ําฝนและพื้นที่ชลประทานเดิม      54      
 

          
 54 ชป./ทบ./อปท./ฝล. 

3 แผนบริหารจัดการดานการจัดการนํ้าทวมและอุทกภัย       
     

 
          

  
 

3.1 การเพิ่มอาคารควบคุม/อาคารบังคับน้ํา      11      13           1 25 ชป./ทน./ยผ./อปท. 

3.2 การปรับปรุงลําน้ํา/ส่ิงกีดขวางลําน้ํา      28                  28 ชป. 

3.3 การปองกันชุมชนเมือง/การกัดเซาะตล่ิง      13      12            25 ชป./ยผ./อปท. 

4 แผนบริหารจัดการดานการจัดการคุณภาพนํ้าและอนุรักษทรัพยากรนํ้า                          

4.1 การควบคุมการปลอยน้ําเสียหรือขยะมูลฝอยจากแหลงชุมชนและพื้นที่การเกษตร      5      8            13 อจน./อปท./กรอ./กนอ./คพ. 

4.2 การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพน้ําเพื่อการอุปโภค-บริโภคใหไดตามเกณฑมาตรฐานฯ      1      
 

           1 อปท./กปภ. 

4.3 การอนุรักษและฟนฟูแหลงน้ําเดิม      8      23            31 ทน./อปท./ชป. 

5 แผนบริหารจัดการดานการบริหารจัดการ       
     

 
          

  
 

5.1 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา      1      
 

          
 1 ชป./ทน. 

5.2 การติดต้ังระบบตรวจวัดน้ําฝน ปริมาณน้ําทาและระบบเตือนภัยในพื้นที่เส่ียง      9      
            9 ชป./ทน. 

5.3 
การจัดสรรที่ดินทํากินและที่อยูอาศัยใหแกกลุมราษฎรที่บุกรุกแผวถางถือครองที่ดินอยางถูกตองตามกฎหมายใน

รูปหมูบานปาไม 
     4                  4 ปม./สปก. 

6 แผนบริหารจัดการดานการพัฒนาเกษตรเชิงวิถี (เกษตรพ้ืนถ่ิน)                          

6.1 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชในพื้นที่เกษตรน้ําฝนและพื้นที่ชลประทานเดิม      3      
 

          
 3 ชป./กสก./พด./กวก./ทน. 

6.2 การพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการผลิตพืชและผลิตภัณฑที่มีอัตลักษณพื้นถิ่น      9      
 

          
 9 กสก./พด./ชป/ทบ./กสก. 

6.3 
การบริหารจัดการเชิงรุกในพื้นที่เกษตรน้ําฝนตามปริมาณน้ําฝน ศักยภาพของน้ําใตดิน ความเหมาะสมของ

สมรรถนะดินและแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) 
     4 

     

            4 กสก./พด./กวก. 

6.4 การจัดต้ังศูนยเรียนรูระบบเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหมในพื้นที่ชุมชนตนน้ํา      2      
 

          
 2 อปท./กสก./กวก. 

7 แผนบริหารจัดการดานการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ                          

7.1 การประชาสัมพันธและสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศพรอมกับเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยว      6                  6 ททท./อปท. 

7.2 
การสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนทองถิ่นในการมีสวนรวมในการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยวในทองถิ่นเพื่อให

ชุมชนทองถิ่นมีรายไดอยางพอเพียงและพึ่งตนเองไดในระยะยาว 
     4 

     
            4 ททท./อปท. 

7.3 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและส่ิงอํานวยความสะดวกรองรับการขยายตัวดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศ      4                  4 ททท./อปท./ทช. 

หมายเหตุ: กปภ. = การประปาสวนภูมิภาค; ชป. = กรมชลประทาน; ทน. = กรมทรัพยากรน้ํา; ยผ. = กรมโยธาธิการและผังเมือง; อปท. = องคกรปกครองสวนทองถิ่น; ทบ. = กรมทรัพยากรน้ําบาดาล; ปภ. = กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย; พด. = กรมพัฒนาที่ดิน; กสก. = กรมสงเสริมการเกษตร; อจน. = องคการจัดการน้ําเสีย; ททท. = การทองเที่ยวแหงประเทศไทย; 

 ปม. = กรมปาไม; อส. = กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช; กวก. = กรมวิชาการเกษตร; ฝล. = กรมฝนหลวงและการบินเกษตร; สปก. = สํานักงานปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม; ทช. = กรมทางหลวงชนบท  



สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ บทที่ 3 การประเมินผลกระทบตามแผนการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรี-บางปะกง 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 3-4 รายงานมาตรการบรรเทาผลกระทบ 

โครงการพัฒนาน้ําตนทุนลุมน้ําปราจีนบรีุ–บางปะกง  และมาตรการติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน 

ตารางที่ 3.1-2 แผนการพัฒนาพ้ืนที่ลุมนํ้าปราจีนบุรี-บางปะกง (พ้ืนที่ลุมนํ้าตอนกลาง) 

ลําดับ 
แผนพัฒนา 

แผนระยะเรงดวน (ป) รวมแผน แผนระยะปานกลาง (ป) รวมแผน แผนระยะยาว (ป) รวมแผน รวม 
หนวยงานที่รับผิดชอบ 

ที่ 1 2 3 4 5 ระยะเรงดวน 6 7 8 9 10 ระยะปานกลาง 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ระยะยาว ทั้งหมด 

1 แผนบริหารจัดการดานการจัดการนํ้าอุปโภคบริโภค                          

1.1 การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบประปาในชุมชนเมืองและเขตเศรษฐกิจ      224      3            227 กปภ./ชป./ทน./ยผ./อปท. 

1.2 การพัฒนาแหลงน้ําใตดินเพื่อการอุปโภค-บริโภค      140      3            143 กปภ./ทบ./อปท. 

2 แผนบริหารจัดการดานการสรางความมั่นคงของนํ้าภาคการผลิต                          

2.1 การขุดลอกเพิ่มความจ ุ      74      35           1 110 ชป./ทน./กปภ./พด./อปท./ยผ./ปภ. 

2.2 การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพโครงการและระบบสงน้ําเดิม      210      28            238 
ชป./ทน./กปภ./พด./อปท./ยผ./ปภ./

สถ./สปก. 

2.3 การพัฒนาโครงขายน้ําพรอมระบบสงน้ําภายในลุมน้ํา      13      9           1 23 ชป./ทน. 

2.4 การพัฒนาแหลงเก็บกักน้ําขนาดกลางและขนาดใหญและระบบสงน้ําในพื้นที่ที่มีศักยภาพ      24      35           2 61 ชป./ยผ./กปภ./อปท. 

2.5 การพัฒนาระบบสูบน้ํายอนกลับ            1           1 2 ชป. 

2.6 การปรับปรุงแหลงกักเก็บน้ําเดิมเพื่อเพิ่มความจุเก็บกัก      7      3            10 ชป. 

2.7 การพัฒนาแหลงน้ําบาดาลขนาดใหญโดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย (Riverbank Filtration; RBF)      2                  2 ทบ. 

2.8 การสรางระบบกักเก็บน้ําใตดิน (Horizontal Collector Well; HCW)      1      2            3 ทบ. 

2.9 การพัฒนาแหลงเก็บกักน้ําขนาดเล็ก/สระน้ําในไรนา      75      25           2 102 ชป./ทบ./ทน./ยผ./พด./กสก./อปท. 

2.10 การเปล่ียนน้ําทะเล/น้ําเค็มเปนน้ําจืด            1            1 กนอ./กปภ. 

3 แผนบริหารจัดการดานการจัดการนํ้าทวมและอุทกภัย                          

3.1 การปองกันชุมชนเมือง/การกัดเซาะตล่ิง      29      11            40 ชป./ยผ./กปภ./อปท. 

3.2 การเพิ่มอาคารควบคุม/อาคารบังคับน้ํา      5      16            21 ชป. 

3.3 การปรับปรุงลําน้ํา/ส่ิงกีดขวางทางน้ํา      22                  22 ชป./อปท. 

3.4 การพัฒนาคลองผันน้ํา/คลองระบายน้ําเล่ียงชุมชนเมืองและเขตเศรษฐกิจ      1                 3 4 ชป. 

3.5 การผันน้ําสวนเกินขามลุมน้ํา            1            1 ชป. 

3.6 การพัฒนาระบบปองกันน้ําทวม (พื้นที่ปดลอม) ชุมชนเมืองและเขตเศรษฐกิจ      3      12           2 17 ยผ./ชป./อปท. 

4 แผนบริหารจัดการดานการจัดการคุณภาพนํ้าและอนุรักษทรัพยากรนํ้า                          

4.1 การควบคุมการปลอยน้ําเสียหรือขยะมูลฝอยจากแหลงชุมชนเมืองและเขตเศรษฐกิจ      2      5           1 8 คพ./พด./อจน. 

4.2 การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพน้ําเพื่อการอุปโภค-บริโภคใหไดตามเกณฑมาตรฐานฯ      1                  1 คพ./กปภ./ทน. 

4.3 การอนุรักษและฟนฟูแหลงน้ําเดิม      26      41            67 ชป./ทน./อปท. 

4.4 การนําปริมาณน้ําเสียที่ผานการบําบัดกลับมาใชประโยชน            8            8 กนอ./กรอ./กปภ. 

5 แผนบริหารจัดการดานการบริหารจัดการ                          

5.1 การพัฒนาระบบเฝาระวังและเตือนภัยน้ําทวมและภัยแลง      2      1            3 ชป./ทน. 

5.2 การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา      1      1            2 ทบ. 

6 แผนการบริหารจัดการดานการพัฒนาเกษตรมูลคาสูง                          

6.1 การพัฒนาการผลิตพืชและผลิตภัณฑที่มีอัตลักษณพื้นถิ่น      5                   กสก./กวก./ททท. 

6.2 การสงเสริมการปลูกพืชมูลคาสูงและจัดโซนนิ่งพื้นที่เกษตรตามชนิดพืชที่ปลูกตามศักยภาพของดินและน้ํา      10                  10 กวก./กสก./พด./ชป. 

หมายเหตุ: กปภ. = การประปาสวนภูมิภาค; ชป. = กรมชลประทาน; ทน. = กรมทรัพยากรน้ํา; ยผ. = กรมโยธาธิการและผังเมือง; อปท. = องคกรปกครองสวนทองถิ่น; ทบ. = กรมทรัพยากรน้ําบาดาล; ปภ. = กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย; พด. = กรมพัฒนาที่ดิน; กสก. = กรมสงเสริมการเกษตร; อจน. = องคการจัดการน้ําเสีย; ททท. = การทองเที่ยวแหงประเทศไทย; 

 กรอ. = กรมโรงงานอุตสาหกรรม; สถ. = กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น; สปก. = สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม; กนอ. = การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย; คพ. = กรมควบคุมมลพิษ; กวก. = กรมวิชาการเกษตร 

  



สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ บทที่ 3 การประเมินผลกระทบตามแผนการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรี-บางปะกง 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 3-5 รายงานมาตรการบรรเทาผลกระทบ 

โครงการพัฒนาน้ําตนทุนลุมน้ําปราจีนบรีุ–บางปะกง  และมาตรการติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน 

ตารางที่ 3.1-3 แผนการพัฒนาพ้ืนที่ลุมนํ้าปราจีนบุรี-บางปะกง (พ้ืนที่ลุมนํ้าตอนปลาย) 

ลําดับ 
แผนพัฒนา 

แผนระยะเรงดวน (ป) รวมแผน แผนระยะปานกลาง (ป) รวมแผน แผนระยะยาว (ป) รวมแผน รวม 
หนวยงานที่รับผิดชอบ 

ที่ 1 2 3 4 5 ระยะเรงดวน 6 7 8 9 10 ระยะปานกลาง 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ระยะยาว ทั้งหมด 

1 แผนบริหารจัดการดานการจัดการนํ้าอุปโภคบริโภค                          

1.1 การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบประปาในชุมชนเมืองและเขตเศรษฐกิจ      119      2            121 กปภ./ชป./ทน./ทบ./อปท. 

2 แผนบริหารจัดการดานการสรางความมั่นคงของนํ้าภาคการผลิต                          

2.1 การขุดลอกเพิ่มความจ ุ      27                 1 28 ชป./อปท./ทน. 

2.2 การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพโครงการและระบบสงน้ําเดิม      79      30            109 ชป./ทน./อปท./กปภ. 

2.3 การพัฒนาโครงขายน้ําพรอมระบบสงน้ําภายในลุมน้ํา            3            3 ชป./ทน./กปภ. 

2.4 การพัฒนาแหลงเก็บกักน้ําขนาดกลางและขนาดใหญและระบบสงน้ําในพื้นที่ที่มีศักยภาพ      5                 2 7 ชป./ทน. 

2.5 การพัฒนาระบบสูบน้ํายอนกลับ                       1 1 ชป./ทน./กปภ. 

2.6 การปรับปรุงแหลงกักเก็บน้ําเดิมเพื่อเพิ่มความจุเก็บกัก            1            1 ชป./ทน. 

2.7 การพัฒนาแหลงน้ําบาดาลขนาดใหญโดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย (Riverbank Filtration; RBF)            1            1 ทบ. 

2.8 การสรางระบบกักเก็บน้ําใตดิน (Horizontal Collector Well; HCW)      1                  1 ทบ. 

2.9 การเพิ่มประสิทธิภาพการใชน้ําในพื้นที่เกษตรน้ําฝนและพื้นที่ชลประทานเดิม      21      1            22 ชป./ทบ./ทน./ยผ./พด./กสก./อปท. 

2.10 การเปล่ียนน้ําทะเลเปนน้ําจืด      1                  1 กนอ./กปภ. 

3 แผนบริหารจัดการดานการจัดการนํ้าทวมและอุทกภัย                          

3.1 การปองกันชุมชนเมือง/การกัดเซาะตล่ิง      11      1            12 ชป./ยผ./อปท. 

3.2 การเพิ่มอาคารควบคุม/อาคารบังคับน้ํา      15      3           1 19 ชป./รฟท. 

3.3 การปรับปรุงลําน้ํา/ส่ิงกีดขวางทางน้ํา      4                  4 ชป./ทน. 

3.4 การพัฒนาคลองผันน้ํา/คลองระบายน้ําเล่ียงชุมชนเมืองและเขตเศรษฐกิจ      3      5           1 9 ชป./ยผ. 

3.5 การผันน้ําสวนเกินขามลุมน้ํา            1            1 ชป./ทน. 

3.6 การพัฒนาระบบปองกันน้ําทวม (พื้นที่ปดลอม) ชุมชนเมืองและเขตเศรษฐกิจ            5            5 ยผ./อปท. 

3.7 การขุดลอกสันดอนปากแมน้ําบางปะกง      1                  1 จท. 

4 แผนบริหารจัดการดานการจัดการคุณภาพนํ้าและอนุรักษทรัพยากรนํ้า                          

4.1 การควบคุมการปลอยน้ําเสียหรือขยะมูลฝอยจากแหลงชุมชนเมือง พื้นที่อุตสาหกรรมและพื้นที่การเกษตรมูลคาสูง      3      10            13 คพ./อจน./อปท. 

4.2 การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพน้ําเพื่อการอุปโภค-บริโภคใหไดตามเกณฑมาตรฐานฯ      1                  1 อปท./กปภ. 

4.3 การอนุรักษและฟนฟูแหลงน้ําเดิม      3      5            8 คพ./ชป./ทน. 

4.4 การนําปริมาณน้ําเสียที่ผานการบําบัดกลับมาใชประโยชน            12            12 กนอ./กรอ. 

5 แผนบริหารจัดการดานการบริหารจัดการ                          

5.1 การพัฒนาระบบเฝาระวังและเตือนภัยน้ําทวมและภัยแลง      1                  1 ชป./ทน. 

5.2 การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา      1                  1 ชป. 

6 แผนการบริหารจัดการดานการพัฒนาเกษตรมูลคาสูง                          

6.1 การพัฒนาการผลิตพืชและผลิตภัณฑที่มีอัตลักษณพื้นถิ่น      8                  8 กสก./กวก./พด. 

6.2 การสงเสริมการปลูกพืชมูลคาสูงและจัดโซนนิ่งพื้นที่เกษตรตามชนิดพืชที่ปลูกตามศักยภาพของดินและน้ํา      10                  10 กวก./กสก./พด./ชป. 

หมายเหตุ: กปภ. = การประปาสวนภูมิภาค; ชป. = กรมชลประทาน; ทน. = กรมทรัพยากรน้ํา; ยผ. = กรมโยธาธิการและผังเมือง; อปท. = องคกรปกครองสวนทองถิ่น; ทบ. = กรมทรัพยากรน้ําบาดาล; รฟท. = การรถไฟแหงประเทศไทย; พด. = กรมพัฒนาที่ดิน; กสก. = กรมสงเสริมการเกษตร; อจน. = องคการจัดการน้ําเสีย; กนอ. = การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย;  

 กรอ. = กรมโรงงานอุตสาหกรรม; คพ. = กรมควบคุมมลพิษ; กวก. = กรมวิชาการเกษตร; จท. = กรมเจาทา 

  



สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ บทที่ 3 การประเมินผลกระทบตามแผนการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรี-บางปะกง 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 3-6 รายงานมาตรการบรรเทาผลกระทบ 

โครงการพัฒนาน้ําตนทุนลุมน้ําปราจีนบรีุ–บางปะกง  และมาตรการติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน 

ตารางที่ 3.1-4 แผนการพัฒนาพ้ืนที่ลุมนํ้าปราจีนบุรี-บางปะกงอยางย่ังยืน (ภาพรวม) 

ลําดับ 
แผนพัฒนา 

แผนระยะเรงดวน (ป) รวมแผน แผนระยะปานกลาง (ป) รวมแผน แผนระยะยาว (ป) รวมแผน รวม 
หนวยงานที่รับผิดชอบ 

ที่ 1 2 3 4 5 ระยะเรงดวน 6 7 8 9 10 ระยะปานกลาง 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ระยะยาว ทั้งหมด 

1 แผนบริหารจัดการดานการจัดการนํ้าอุปโภคบริโภค                          

1.1 การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบประปาในชุมชนชนบท ชุมชนเมืองและเขตเศรษฐกิจ       459      6            465 กปภ./ชป./ทน./ยผ./อปท./ทบ. 

1.2 การพัฒนาแหลงน้ําใตดินเพื่อการอุปโภค-บริโภค       188      4            192 กปภ./ทบ./อปท. 

2 แผนบริหารจัดการดานการสรางความมั่นคงของนํ้าภาคการผลิต                          

2.1 การขุดลอกเพิ่มความจ ุ      135      50           2 187 ชป./ปภ./อปท./กปภ./พด./ยผ./ทน. 

2.2 การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพโครงการและระบบสงน้ําเดิม       486 
     

67 
          

1 554 
ชป./กปภ./ทน./พด./อปท./ยผ./ปภ./

สถ./สปก. 

2.3 การพัฒนาแหลงเก็บกักน้ําขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญและระบบสงน้ําในพื้นที่ที่มีศักยภาพ       101 
     

87 
          

10 198 
ชป./กปภ./ทบ./ทน./พด./ปภ./

อปท./ยผ. 

2.4 การพัฒนาโครงขายน้ําพรอมระบบสงน้ําภายในลุมน้ํา       13      12           1 26 ชป./ทน./กปภ. 

2.5 การพัฒนาระบบสูบน้ํายอนกลับ            1           2 3 ชป./ทน./กปภ. 

2.6 การปรับปรุงแหลงกักเก็บน้ําเดิมเพื่อเพิ่มความจุเก็บกัก       7      4            11 ชป./ทน. 

2.7 การพัฒนาแหลงน้ําบาดาลขนาดใหญโดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย (Riverbank Filtration; RBF)       2      1            3 ทบ. 

2.8 การสรางระบบกักเก็บน้ําใตดิน (Horizontal Collector Well; HCW)       2      2            4 ทบ. 

2.9 การเพิ่มประสิทธิภาพการใชน้ําในพื้นที่เกษตรน้ําฝนและพื้นที่ชลประทานเดิม       54                  54 ชป./ทบ./อปท./ฝล. 

2.10 การพัฒนาแหลงเก็บกักน้ําขนาดเล็ก/สระน้ําในไรนา       77      27           2 106 กสก./พด./ชป./ทบ./ทน./ยผ./อปท. 

2.11 การเปล่ียนน้ําทะเลเปนน้ําจืด       1      1            2 กนอ./กปภ. 

3 แผนบริหารจัดการดานการจัดการนํ้าทวมและอุทกภัย                          

3.1 การปองกันชุมชนเมือง/การกัดเซาะตล่ิง      53      24            77 ชป./ยผ./อปท./กปภ. 

3.2 การเพิ่มอาคารควบคุม/อาคารบังคับน้ํา      31      32           2 65 ชป./ทน./ยผ./อปท. 

3.3 การปรับปรุงลําน้ํา/ส่ิงกีดขวางทางน้ํา      54                  54 ชป./อปท./ทน. 

3.4 การพัฒนาคลองผันน้ํา/คลองระบายน้ําเล่ียงชุมชนเมืองและเขตเศรษฐกิจ      4      5           4 13 ชป./ยผ. 

3.5 การผันน้ําสวนเกินขามลุมน้ํา            2            2 ชป./ทน. 

3.6 การพัฒนาระบบปองกันน้ําทวม (พื้นที่ปดลอม) ชุมชนเมืองและเขตเศรษฐกิจ      3      17           2 22 ยผ./ชป./อปท. 

3.7 การขุดลอกสันดอนปากแมน้ําบางปะกง      1                  1 จท. 

4 แผนบริหารจัดการดานการจัดการคุณภาพนํ้าและอนุรักษทรัพยากรนํ้า                          

4.1 
การควบคุมการปลอยน้ําเสียหรือขยะมูลฝอยจากแหลงชุมชน/ชุมชนเมืองและเขตเศรษฐกิจ/พื้นที่อุตสาหกรรม

และพื้นที่การเกษตร  
     10      23           1 34 อจน./อปท./กรอ./กนอ./คพ. 

4.2 การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพน้ําเพื่อการอุปโภค-บริโภคใหไดตามเกณฑมาตรฐานฯ      3                  3 อปท./กปภ./คพ./ทน. 

4.3 การอนุรักษและฟนฟูแหลงน้ําเดิม       37      69            106 ทน./อปท./ชป./.คพ. 

4.4 การนําปริมาณน้ําเสียที่ผานการบําบัดกลับมาใชประโยชน             20            20 กนอ./กรอ./กปภ. 

5 แผนบริหารจัดการดานการบริหารจัดการ                          

5.1 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา      1                  1 ชป./ทน.  

5.2 การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา      2      1            3 ทบ.ชป.  

5.3 การพัฒนาและติดต้ังระบบตรวจวัดน้ําฝน ปริมาณน้ําทาและระบบเฝาระวังและเตือนภัยน้ําทวมและภัยแลง       12      1            13 ชป./ทน.  

5.4 
การจัดสรรที่ดินทํากินและที่อยูอาศัยใหแกกลุมราษฎรที่บุกรุกแผวถางถือครองที่ดินอยางถูกตองตามกฎหมายใน

รูปหมูบานปาไม  
     4                  4 ปม./สปก.  

  



สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ บทที่ 3 การประเมินผลกระทบตามแผนการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรี-บางปะกง 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 3-7 รายงานมาตรการบรรเทาผลกระทบ 

โครงการพัฒนาน้ําตนทุนลุมน้ําปราจีนบรีุ–บางปะกง  และมาตรการติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน 

ตารางที่ 3.1-4 แผนการพัฒนาพ้ืนที่ลุมนํ้าปราจีนบุรี-บางปะกง  

ลําดับ 
แผนพัฒนา 

แผนระยะเรงดวน (ป) รวมแผน แผนระยะปานกลาง (ป) รวมแผน แผนระยะยาว (ป) รวมแผน รวม 
หนวยงานที่รับผิดชอบ 

ที่ 1 2 3 4 5 ระยะเรงดวน 6 7 8 9 10 ระยะปานกลาง 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ระยะยาว ทั้งหมด 

6 แผนบริหารจัดการดานการพัฒนาเกษตรเชิงวิถี (เกษตรพ้ืนถ่ิน) และเกษตรมูลคาสูง                          

6.1 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชในพื้นที่เกษตรน้ําฝนและพื้นที่ชลประทานเดิม       3                  3 ชป./กสก./พด./กวก./ทน.  

6.2 การพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการผลิตพืชและผลิตภัณฑที่มีอัตลักษณพื้นถิ่น       22                  22 กสก./พด./ชป/ทบ./กวก./ททท.  

6.3 
การบริหารจัดการเชิงรุกในพื้นที่เกษตรน้ําฝนและสงเสริมการปลูกพืชมูลคาสูงตามศักยภาพของดินและน้ําและ

แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)  
     24 

     
            24 กสก./พด./กวก./ชป.  

6.4 การจัดต้ังศูนยเรียนรูระบบเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหมในพื้นที่ชุมชนตนน้ํา       2                  2 อปท./กสก./กวก.  

7 แผนบริหารจัดการดานการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ                          

7.1 การประชาสัมพันธและสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศพรอมกับเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยว      6                  6 ททท./อปท. 

7.2 
การสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนทองถิ่นในการมีสวนรวมในการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยวในทองถิ่นเพื่อให

ชุมชนทองถิ่นมีรายไดอยางพอเพียงและพึ่งตนเองไดในระยะยาว 
     4                  4 ททท./อปท. 

7.3 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและส่ิงอํานวยความสะดวกรองรับการขยายตัวดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศ      4                  4 ทช./ททท./อปท. 

หมายเหตุ: กปภ. = การประปาสวนภูมิภาค; ชป. = กรมชลประทาน; ทน. = กรมทรัพยากรน้ํา; ยผ. = กรมโยธาธิการและผังเมือง; อปท. = องคกรปกครองสวนทองถิ่น; ทบ. = กรมทรัพยากรน้ําบาดาล; ปภ. = กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย; พด. = กรมพัฒนาที่ดิน; กสก. = กรมสงเสริมการเกษตร; อจน. = องคการจัดการน้ําเสีย; ททท. = การทองเที่ยวแหงประเทศไทย; 

 กรอ. = กรมโรงงานอตุสาหกรรม; สถ. = กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น; สปก. = สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม; กนอ. = การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย; คพ. = กรมควบคุมมลพิษ; กวก. = กรมวิชาการเกษตร; รฟท. = การรถไฟแหงประเทศไทย; พด. = กรมพัฒนาที่ดิน; อจน. = องคการจัดการน้ําเสีย; จท. = กรมเจาทา; ปม. = กรมปาไม; 

 อส. = กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช; ฝล. = กรมฝนหลวงและการบินเกษตร; ทช. = กรมทางหลวงชนบท 

 



สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ บทที่ 3 การประเมินผลกระทบตามแผนการพัฒนาทรัพยากรลุมน้ําปราจีนบุรี-บางปะกง 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 3-8 รายงานมาตรการบรรเทาผลกระทบ 

โครงการพัฒนาน้ําตนทุนลุมน้ําปราจีนบรีุ–บางปะกง  และมาตรการติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน 

 2) ผลกระทบทางลบ 

  2.1 มีคาใชจายในการลงทุนสูงเพื่อการจัดการคุณภาพน้ําใหไดมาตรฐาน 

  2.2 หากปริมาณน้ํามีอยางจํากัดและมีคุณภาพที่ไมดีอาจสงผลตอตนทุนการผลิตน้ําประปาและทําให

ภาคประชาชนตองจายคาใชน้ําในอัตราที่สูงข้ึนดวย 

 

3.2.2 มิติสังคม 

 

 แผนดานการจัดการน้ําอุปโภคบริโภคตามมิติสังคมมีดังนี้ 

 1) ผลกระทบทางบวก 

  1.1 ภาคประชาชนเขาถึงน้ําไดอยางทั่วถึง ทุกหมูบานมีน้ําอุปโภคบริโภค และมีคุณภาพน้ําสะอาดอยู

ในเกณฑมาตรฐาน 

  1.2 แหลงน้ําตนทุนของชุมชนสําหรับเพื่อการเกษตรเพิ่มข้ึน ทําใหชุมชนมีโอกาสในการประกอบ

อาชีพเกษตรกรมากข้ึน ลดการโยกยายแรงงานเขาสูเมือง ลดปญหาทางสังคม และความรวมมือ

ในชุมชนและระหวางชุมชนดีข้ึน 

 2) ผลกระทบทางลบ ไดแก การเกิดความขัดแยงของกลุมผูใชน้ํา หากหนวยงานที่เก่ียวของจัดสรรน้ําไม

ทั่วถึงและเปนธรรม 

 

3.2.3 มิติสิ่งแวดลอม 

 

 แผนดานการจัดการน้ําอุปโภคบริโภคตามมิติสิ่งแวดลอมมีดังนี้ 

 1) ผลกระทบทางบวก 

  1.1 ประชาชนมีน้ําอุปโภคและน้ําดื่มเพียงพอไดมาตรฐานสากล ทําใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

  1.2 สรางความตระหนักในการใชทรัพยากรน้ําอยางประหยัดและรูคุณคา 

 2) ผลกระทบทางลบ 

  2.1 มีปริมาณน้ําเสียจากการอุปโภคที่ไมไดผานบําบัดปลอยลงสูแหลงน้ําธรรมชาติมากข้ึน 

  2.2 หากมีปริมาณน้ําอุปโภค-บริโภคอยางเพียงพอ อาจทําใหภาคประชาชนเกิดการใชน้ําอยางไมรู

คุณคาและอาจสงผลใหทรัพยากรน้ําขาดแคลน 

 

3.3 แผนดานการสรางความม่ันคงของนํ้าภาคการผลิต 

 

3.3.1 มิติเศรษฐกิจ 

 

 แผนดานสรางความมั่นคงของน้ําภาคการผลิตตามมิติเศรษฐกิจมีดังนี้ 

 1) ผลกระทบทางบวก 

  1.1 พื้นที่ประสบปญหาการขาดแคลนน้ําและภัยแลงลดลง ผลผลิตไมไดรับความเสียหายจากภาวะ

ขาดแคลนน้ํา 



สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ บทที่ 3 การประเมินผลกระทบตามแผนการพัฒนาทรัพยากรลุมน้ําปราจีนบุรี-บางปะกง 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 3-9 รายงานมาตรการบรรเทาผลกระทบ 

โครงการพัฒนาน้ําตนทุนลุมน้ําปราจีนบรีุ–บางปะกง  และมาตรการติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน 

  1.2 มีแหลงกักเก็บปริมาณน้ําตนทุนเพิ่มข้ึน เพียงพอตอความตองการใชน้ําในพื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรี-

บางปะกง ทั้งภาคการอุปโภคบริโภค ภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคการทองเที่ยว 

กอใหเกิดรายไดเพิ่มมากข้ึน และลดปญหาการแยงน้ํา 

  1.3 พื้นที่เกษตรกรรมไดรับน้ําที่เพียงพอทําใหเกษตรกรมีรายไดที่มั่นคง ผลผลิตเพิ่มข้ึน 

  1.4 พื้นที่รับประโยชน/พื้นที่ชลประทานเพิ่มข้ึน มีระบบกระจายน้ําที่ดีและครอบคลุมทุกภาคสวน 

  1.5 แหลงกักเก็บน้ําเดิมไดรับการปรับปรุงทําใหมีประสิทธิภาพในการสงน้ําที่ดีข้ึน 

  1.6 รายไดตอหัวของภาคประชาชนมีแนวโนมเพิ่มข้ึน 

  1.7 ผลิตภัณฑมวลรวมของพื้นที่ลุมน้ํามีแนวโนมเพิ่มข้ึน 

 2) ผลกระทบทางลบ 

  2.1 การสรางแหลงกักเก็บน้ําขนาดกลางและขนาดใหญใชงบประมาณในการลงทุนสูง ทั้งยังตองมี

การศึกษาความเปนไปไดในการกอสรางรวมถึงตองใชระยะเวลาที่ใชในการดําเนินการพอสมควร

กวาที่จะสามารถการแกไขปญหาทุกดานใหบรรลุได 

  2.2 การสรางแหลงเก็บกักน้ําทําใหเกิดการสูญเสียที่ดินทํากินและที่อยูอาศัยของภาคประชาชน/

สูญเสียพื้นที่ปาสงวน-อนุรักษตองใชงบประมาณในการเยียวยาพื้นที่ทํากินใหแกภาคประชาชน

และชดเชยการสูญเสียพื้นที่ปาแกธรรมชาติ 

 

3.3.2 มิติสังคม 

 

 แผนดานสรางความมั่นคงของน้ําภาคการผลิตตามมิติสังคมมีดังนี้ 

 1) ผลกระทบทางบวก 

  1.1 สงเสริมโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคตางๆ รองรับการขยายตัวของเขตเศรษฐกิจ 

ภาคอุตสาหกรรม ทําใหเกิดการจางแรงงานในทองถ่ิน  

  1.2 สรางอาชีพใหภาคประชาชนในพื้นที่เพื่อลดการยายถ่ินฐาน หรือการยายไปหางานทําในถ่ินอ่ืน 

และประชาชนมีรายไดเพิ่มข้ึน ลดปญหาความยากจนและปญหาครอบครัว มีชีวิตความเปนอยูที่

ดีข้ึน 

  1.3 ลดปญหาความขัดแยงน้ําระหวางชุมชนและอุตสาหกรรม 

 2) ผลกระทบทางลบ 

  2.1 การสรางแหลงเก็บกักน้ําทําใหเกิดการสูญเสียที่ดินทํากินและประชาชนอาจะไมเห็นดวยกับการ

กอสรางและพัฒนาแหลงน้ําได  

  2.2 ประชาชนในพื้นที่โครงการโดยเฉพาะผูที่ตองอพยพและสูญเสียที่ดินทํากิน อาจเกิดความวิตก

กังวลในดานการโยกยายที่อยูอาศัยและการจายคาชดเชยทรัพยสิน 

 

3.3.3 มิติสิ่งแวดลอม 

 

 แผนดานสรางความมั่นคงของน้ําภาคการผลิตตามมิติสิ่งแวดลอมมีดังนี้ 

  



สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ บทที่ 3 การประเมินผลกระทบตามแผนการพัฒนาทรัพยากรลุมน้ําปราจีนบุรี-บางปะกง 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 3-10 รายงานมาตรการบรรเทาผลกระทบ 

โครงการพัฒนาน้ําตนทุนลุมน้ําปราจีนบรีุ–บางปะกง  และมาตรการติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน 

 1) ผลกระทบทางบวก 

  1.1 มีแหลงน้ําในการรักษาระบบนิเวศในการผลักดันน้ําเค็ม และลดปญหาการรุกล้ําของน้ําเค็มได  

  1.2 ทําใหมีน้ําใชตลอดทั้งป และชวยปองกันน้ําเค็มไมใหเขามาทําลายผลผลิต ทําใหประสิทธิภาพใน

การเพิ่มผลผลิตสูงข้ึน 

 2) ผลกระทบทางลบ 

  2.1 การกอสรางแหลงกักเก็บน้ําขนาดกลางและขนาดใหญสวนใหญอยูในพื้นที่ปาตนน้ํา ซึ่งบางแหง

เปนพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ พื้นที่อุทยานแหงชาติ พื้นที่ปาอนุรักษ และพื้นที่ชั้นคุณภาพลุมน้ํา 

ที่ 1 หากมีการกอสรางจะทําใหมีการสูญเสียพื้นที่ปาเพิ่มข้ึน สัตวปาไดรับการรบกวน  

  2.2 การคัดคานจากชุมชนที่อยูใกลพื้นที่ปาตนน้ํา และความกังวลเร่ืองการสูญเสียพื้นที่ปาและที่ดิน

ทํากินในการสรางแหลงกักเก็บน้ํา 

  2.3 การกอสรางแหลงเก็บน้ําในพื้นที่ปาตนน้ําเปนการทําลายระบบนิเวศปาไม โดยเฉพาะพื้นที่ราบ

ริมลําน้ํา ซึ่งเปนพื้นที่สําคัญที่สุดแหงหนึ่งในระบบนิเวศ 

  2.4 การกอสรางแหลงเก็บน้ําในพื้นที่ปาตนน้ําตะกอนที่ถูกพัดพามากับแมน้ําตามธรรมชาติตองไหล

ลงสูที่ราบ เมื่อสรางแลวเสร็จตะกอนเหลานี้จะถูกดักใหตกอยูเหนือแหลงเก็บน้ํา สงผลใหตะกอน

ซึ่งเปนปุยตามธรรมชาติเหลานี้ไหลไมถึงพื้นที่เกษตรในที่ราบ 

 

3.4 แผนดานการจัดการนํ้าทวมและอุทกภัย 

 

3.4.1 มิติเศรษฐกิจ 

 

 แผนดานการจัดการน้ําทวมและอุทกภัยตามมิติเศรษฐกิจมีดังนี้ 

 1) ผลกระทบทางบวก 

  1.1 พื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรี-บางปะกง พื้นที่ลุมน้ําตอนบนและพื้นที่ลุมน้ําตอนกลาง ภาพรวมของการ

เกิดอุทกภัยแบงเปน 2 ลักษณะ ไดแก สภาวะน้ําทวมฉับพลัน (Flash Flood) ทําใหเกิดน้ําปา

ไหลหลาก และสภาวะน้ําทวมลนตลิ่งสองฝงลําน้ํา (River Flood) สวนพื้นที่ลุมน้ําตอนปลาย

ไดรับอิทธิพลจากสภาพอากาศสภาพภูมิประเทศลาดชัน และการข้ึนลงของน้ําทะเล การเพิ่ม

ประสิทธิภาพการระบายน้ํา คลองผันน้ํา การปรับปรุงลําน้ําที่ตื้นเขิน ฯลฯ จะชวยชะลอน้ําหลาก

และมีพื้นที่ไดรับผลกระทบจากน้ําทวมและอุทกภัยลดลง พื้นที่ชุมชนและชุมชนเมืองไดรับการ

ปองกัน ทําใหปญหาน้ําทวมไมเปนอุปสรรคในการพัฒนาพื้นที่ ลดความรุนแรงและความสูญเสีย

ดานเศรษฐกิจ 

  1.2 การพัฒนาพื้นที่แกมลิงไดทั้งการจัดการปญหาน้ําทวมและเปนพื้นที่เก็บกักน้ําไวใชได 

 2) ผลกระทบทางลบ 

2.1 การสูญเสียพื้นที่ในการทําเปนพื้นที่แกมลิงจําเปนตองจัดหาพื้นที่สาธารณะของชุมชนเพื่อไม

สงผลกระทบกับพื้นที่ทํากินของภาคประชาชนนอยที่สุด 

  2.2 มีคาใชจายในการลงทุนคอนขางสูงในการจัดการน้ําทวมและอุทกภัย 

  



สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ บทที่ 3 การประเมินผลกระทบตามแผนการพัฒนาทรัพยากรลุมน้ําปราจีนบุรี-บางปะกง 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 3-11 รายงานมาตรการบรรเทาผลกระทบ 

โครงการพัฒนาน้ําตนทุนลุมน้ําปราจีนบรีุ–บางปะกง  และมาตรการติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน 

3.4.2 มิติสังคม 

 

 แผนดานการจัดการน้ําทวมและอุทกภัยตามมิติสังคมมีดังนี้ 

 1) ผลกระทบทางบวก 

  1.1 บรรเทาปญหาอุทกภัยที่มีตอชีวิตและทรัพยสินของภาคประชาชน 

  1.2 เกษตรกรสามารถผลิตสินคาไดตามความตองการของตลาด โดยไมไดรับผลกระทบจากน้ําทวม

และอุทกภัย ปญหาหนี้สินในกลุมเกษตรกรลดลง 

  1.3 สรางความเชื่อมั่นเร่ืองการแกไขปญหาน้ําทวมและอุทกภัยแกภาคประชาชน  

 2) ผลกระทบทางลบ 

  2.1 กระทบตอที่ดินทํากินของภาคประชาชน สรางความวิตกกังวลใหกับภาคประชาชนดานการ

ชดเชยคาเสียหาย 

  2.2 การกอสรางเข่ือนปองกันตลิ่งบางชุมชนอาจเกิดการคัดคานเนื่องจากกังวลวาจะสงผลตอวิถีชีวิต

ริมแมน้ํา 

 

3.4.3 มิติสิ่งแวดลอม 

 

 แผนดานการจัดการน้ําทวมและอุทกภัยตามมิติสิ่งแวดลอมมีดังนี้ 

 1) ผลกระทบทางบวก 

  1.1 เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ําของแหลงน้ําธรรมชาติ ทําใหสามารถรองรับปริมาณน้ําหลากไดมี

ประสิทธิภาพ 

  1.2 ลดการพังทลายของตลิ่งและการสูญเสียที่ดินติดแมน้ํา 

 2) ผลกระทบทางลบ 

  2.1 ปญหาการจัดหาที่ทิ้งดินหรือวัชพืชจากการขุดลอกทางผันน้ําและทางระบายน้ําหลาก 

  2.2 ผลกระทบตอพื้นที่อนุรักษ 

 

3.5 แผนดานการจัดการคุณภาพนํ้าและอนุรักษทรัพยากรนํ้า 

 

3.5.1 มิติเศรษฐกิจ 

 

 แผนดานการจัดการคุณภาพน้ําและอนุรักษทรัพยากรน้ําตามมิติเศรษฐกิจมีดังนี้ 

 1) ผลกระทบทางบวก 

  1.1 มีระบบการจัดการน้ําเสียในพื้นที่ชุมชนเพิ่มมากข้ึน ลดปญหาการปลอยน้ําเสียจากชุมชนลงสู

แมน้ํา/ลําคลอง 

  1.2 สามารถพัฒนาแหลงน้ําที่ไดรับการฟนฟูและอนุรักษแมน้ํา/ลําคลองเปนสถานที่พักผอนหยอนใจ

ใหแกภาคประชาชน และเปนแหลงกักเก็บน้ําของชุมชนได 

  



สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ บทที่ 3 การประเมินผลกระทบตามแผนการพัฒนาทรัพยากรลุมน้ําปราจีนบุรี-บางปะกง 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 3-12 รายงานมาตรการบรรเทาผลกระทบ 

โครงการพัฒนาน้ําตนทุนลุมน้ําปราจีนบรีุ–บางปะกง  และมาตรการติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน 

  1.3 เขตอุตสาหกรรมมีการนําน้ําเสียที่ผานการบําบัดกลับมาใชใหม ชวยลดตนทุนในหาแหลงน้ําและ

ลดการปลอยน้ําเสียลงสูธรรมชาติ 

 2) ผลกระทบทางลบ ไดแก ชุมชนมีความกังวลใจ หากจะใหมีระบบการกําจัดน้ําเสียหรือกําจัดขยะในพื้นที่ 

ใกลเคียงที่ดินทํากิน 

 

3.5.2 มิติสังคม 

 

 แผนดานการจัดการคุณภาพน้ําและอนุรักษทรัพยากรน้ําตามมิติสังคมมีดังนี้ 

 1) ผลกระทบทางบวก 

  1.1 คุณภาพน้ําในแหลงน้ํา/ลําคลอง มีคุณภาพที่ดี ภาคประชาชนไดใชประโยชนจากแหลงน้ํา 

  1.2 ภาคประชาชนมีสุขอนามัยที่ดี ไมไดรับผลกระทบจากน้ําเนาเสียหรือกลิ่นเหม็น 

  1.3 ภาคอุตสาหกรรมมีการบําบดัน้ําเสียและตรวจสอบคุณภาพน้ํากอนปลอยสูแมน้ํา/ลําคลอง และ

ภาคเกษตรกรลดการใชสารเคมีในภาคการเกษตรชวยลดความเสี่ยงของการปนเปอนสารเคมีใน

แหลงน้ําผิวดิน/แหลงน้ําใตดิน 

 2) ผลกระทบทางลบ ไดแก การตรวจสอบระบบการบําบัดน้ําเสีย หรือการนําปริมาณน้ําเสียที่ผานการ 

บําบัดมาใชประโยชนตองมีการบําบัดที่เหมาะสมและมีการตรวจสอบคุณภาพกอนปลอยลงสูแหลงน้ํา

ธรรมชาติหรือกอนการนํามาใชเสมอ 

 

3.5.3 มิติสิ่งแวดลอม 

 

 แผนดานการจัดการคุณภาพน้ําและอนุรักษทรัพยากรน้ําตามมิติสิ่งแวดลอมมีดังนี้ 

 1) ผลกระทบทางบวก 

  1.1 คุณภาพน้ําในแหลงน้ํามีคุณภาพดี เหมาะแกการดํารงชีวิตของสัตวน้ํา/การเติบโตของพืชทองถ่ิน  

  1.2 ชุมชนและภาคอุตสาหกรรมตระหนักถึงการมีสวนรวมในการอนุรักษและฟนฟูแมน้ํา/ลําคลอง 

 2) ผลกระทบทางลบ 

  2.1 การสูญเสียพื้นที่ในการจัดการระบบบําบัดน้ําเสีย  

  2.2 ขอกังวลใจของภาคประชาชนในการดูแลบํารุงรักษาระบบการบําบัดน้ําเสียวามีประสิทธิภาพ

มากนอยเพียงใดและจะไมมีการลักลอบปลอยน้ําเสียลงสูแหลงน้ําธรรมชาติ 

 

3.6 แผนดานการอนุรักษฟนฟูสภาพปาตนนํ้า/พ้ืนที่เสื่อมโทรมและปองกันการกัดเซาะและพังทลาย 

 

3.6.1 มิติเศรษฐกิจ 

 

 แผนดานการอนุรักษฟนฟูสภาพปาตนน้ํา/พื้นที่เสื่อมโทรมและปองกันการกัดเซาะและพังทลายตามมิติเศรษฐกิจ

มีดังนี้ 

  



สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ บทที่ 3 การประเมินผลกระทบตามแผนการพัฒนาทรัพยากรลุมน้ําปราจีนบุรี-บางปะกง 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 3-13 รายงานมาตรการบรรเทาผลกระทบ 

โครงการพัฒนาน้ําตนทุนลุมน้ําปราจีนบรีุ–บางปะกง  และมาตรการติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน 

 1) ผลกระทบทางบวก 

  1.1 พื้นที่ปาตนน้ําไดรับการอนุรักษและมีพื้นที่ปาเพิ่มข้ึน พื้นที่ปาตนน้ําที่เสื่อมโทรมไดรับการฟนฟู 

  1.2 ภาคประชาชนมีสวนรวมในการอนุรักษปาตนน้ําและสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษสรางเสริม

รายไดใหแกชุมชนทองถ่ิน 

 2) ผลกระทบทางลบ ไดแก พื้นที่ปาลดลงจากการพัฒนาแหลงน้ําในพื้นที่ปาตนน้ําจําเปนตองมีการปลูกปา

ทดแทนเพื่อลดผลกระทบตอระบบนิเวศปาตนน้ํา 

 

3.6.2 มิติสังคม 

 

 แผนดานการอนุรักษฟนฟูสภาพปาตนน้ํา/พื้นที่เสื่อมโทรมและปองกันการกัดเซาะและพังทลายตามมิติสังคมมี

ดังนี้ 

 1) ผลกระทบทางบวก 

  1.1 กลุมราษฎรทองถ่ินในพื้นที่ตนน้ํามีจิตสํานึกการอยูรวมกันระหวางคนกับปาและรวมอนุรักษ 

  1.2 พื้นที่ทํากินของกลุมราษฎรที่อยูในพื้นที่คาบเก่ียวกับพื้นที่ปาสงวนสามารถทํากินตอไดและมีการ

จัดสรรที่ดินทํากินตามความเหมาะสม 

 2) ผลกระทบทางลบ ไดแก พื้นที่ปาลดลงจากการพัฒนาแหลงน้ําในพื้นที่ปาตนน้ําจําเปนตองมีการปลูกปา

ทดแทนเพื่อลดผลกระทบตอระบบนิเวศปาตนน้ํา 

 

3.6.3 มิติสิ่งแวดลอม 

 

 แผนดานการอนุรักษฟนฟูสภาพปาตนน้ํา/พื้นที่เสื่อมโทรมและปองกันการกัดเซาะและพังทลายตามมิติสิ่งแวดลอม

มีดังนี้ 

 1) ผลกระทบทางบวก 

  1.1 สงเสริมใหพื้นที่ตนน้ําและปาธรรมชาติไดรับการอนุรักษและไดรับการฟนฟู 

  1.2 เพิ่มพื้นที่ปลูกปาจากการสงเสริมการปลูกไมตามพระราชบัญญัญัติปาไม พ.ศ. 2484 หรือฉบับ

แกไขเพิ่มเติม 

  1.3 สงเสริมใหชนิดพันธุพืชและสัตวปาตามดัชนีสีแดง (IUCN Redlist) ใหไดรับการอนุรักษและเพิ่ม

จํานวน รวมถึงการอนุรักษปกปองถ่ินที่อยูอาศัยและแหลงผสมพันธุ 

  1.4 การปลูกปาชวยปองกันการชะลางพังทลายของดินและการกัดเซาะตลิ่งลงสูแหลงน้ําธรรมชาติ 

และเพิ่มความหลากหลายชีวภาพใหกับระบบนิเวศตนน้ํา  

  1.5 ฝายตนน้ําชวยกักเก็บตะกอนและลดปริมาณตะกอนในลําน้ําทําใหตื้นเขินชาลง และเปนแหลงน้าํ

สําหรับสัตวปา 

 2) ผลกระทบทางลบ ไดแก ระหวางการฟนฟูปา ทําฝายชะลอน้ําหรือเขาไปปลูกปาในพื้นที่ปาตนน้ําอาจไป 

รบกวนสัตวปาไดหรือทําใหพื้นที่ปาบางไดรับความเสียหายจากการไมระมัดระวังได 

  



สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ บทที่ 3 การประเมินผลกระทบตามแผนการพัฒนาทรัพยากรลุมน้ําปราจีนบุรี-บางปะกง 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 3-14 รายงานมาตรการบรรเทาผลกระทบ 

โครงการพัฒนาน้ําตนทุนลุมน้ําปราจีนบรีุ–บางปะกง  และมาตรการติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน 

3.7 แผนดานการบริหารจัดการ 

 

3.7.1 มิติเศรษฐกิจ 

 

 แผนดานการบริหารจัดการตามมิติเศรษฐกิจมีดังนี้ 

 1) ผลกระทบทางบวก 

  1.1 การบริหารจัดการน้ํามีประสิทธิภาพมากข้ึน ทุกภาคสวนมีความรวมมือกันในการบริหารจัดการ 

  1.2 เสริมสรางความมั่นคงในการจัดการทรัพยากรน้ํา 

 2) ผลกระทบทางลบ ไดแก หากแผนการพัฒนั้ที่ลุมน้ําฯ ไมสามารถแกไขปญหาตามความตองการของภาค

ประชาชนไดทําใหแผนการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําขาดประสิทธิภาพและสูญเสียคาการลงทุนทางเศรษฐกิจ 

 

3.7.2 มิติสังคม 

 

 แผนดานการบริหารจัดการตามมิติสังคมมีดังนี้ 

 1) ผลกระทบทางบวก 

  1.1 ภาคประชาชนที่มีการบุกรุกพื้นที่ปาสงวน-อนุรักษไดรับการจัดสรรที่ดินทํากินใหแกกลุมราษฎร

ที่บุกรุกไดถือครองที่ดินอยางถูกตอง  

  1.2 เสริมสรางความมั่นคงในการจัดการกับปญหาภัยแลงและอุทกภัย และการแจงเตือนลวงหนาถึง

ภาวะภัยแลงและอุทกภัย 

 2) ผลกระทบทางลบ ไดแก ขอจํากัดหรือกฎระเบียบระหวางหนวยงานที่ใชดําเนินการอาจเปนอุปสรรคใน

การพัฒนาพื้นที่ลุมน้ํา 

 

3.7.3 มิติสิ่งแวดลอม 

 

 แผนดานการบริหารจัดการตามมิติสิ่งแวดลอมมีดังนี้ 

 1) ผลกระทบทางบวก ไดแก การพัฒนาโครงการพัฒนาแหลงน้ําทั้งขนาดกลาง-ขนาดใหญควบคูกับการ

ตกแตงสถานที่ใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมจะเปนการเพิ่มคุณคาทางสุนทรียภาพใหกับธรรมชาติ 

และจะนําไปสูการพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวตอไปไดในอนาคต 

 2) ผลกระทบทางลบ ไดแก การพัฒนาโครงการพัฒนาแหลงน้ําขนาดใหญจะสงผลกระทบตอระบบนิเวศ

ปาไม หากมีการวางแผนหรือการบริหารจัดการที่ไมเหมาะสมจะทําใหระบบนิเวศปาไมไมสมดุลและเกิด

เปนปญหาทรัพยากรธรรมชาตใินระยะยาว  

  



สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ บทที่ 3 การประเมินผลกระทบตามแผนการพัฒนาทรัพยากรลุมน้ําปราจีนบุรี-บางปะกง 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 3-15 รายงานมาตรการบรรเทาผลกระทบ 

โครงการพัฒนาน้ําตนทุนลุมน้ําปราจีนบรีุ–บางปะกง  และมาตรการติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน 

3.8 แผนดานการพัฒนาระบบการเกษตรเชิงวิถี/เกษตรมูลคาสูง 

 

3.8.1 มิติเศรษฐกิจ 

 

 แผนดานการพัฒนาระบบการเกษตรเชิงวิถี/เกษตรมูลคาสูงตามมิติเศรษฐกิจมีดังนี้ 

 1) ผลกระทบทางบวก 

  1.1 สินคาเกษตรพื้นถ่ินไดรับการสงเสริมและสรางเอกลักษณใหกับชุมชนรวมทั้งเพิ่มรายไดใหทองถ่ิน

เพิ่มข้ึน เกิดการจางงานและพัฒนาชุมชน 

  1.2 ผลิตผลทางการเกษตรเพิ่มข้ึนแมในพื้นที่เพาะปลูกขนาดเทาเดิม มีกําไรจากการคาขายมากข้ึน

และไมละทิ้งอาชีพเกษตรกร 

  1.3 สงเสริมใหสินคาที่เปนอัตลักษณพื้นถ่ินมีความตองการของตลาดเพิ่มมากข้ึน 

 2) ผลกระทบทางลบ ไดแก การพัฒนาเกษตรพื้นถ่ินยังมีจํากัดในบางพื้นที่เทานั้นจําเปนตองพัฒนาสงเสริม

เกษตรพื้นถ่ินเพิ่มเติมเพื่อการกระจายรายไดมากข้ึน 

 

3.8.2 มิติสังคม 

 

 แผนดานการพัฒนาระบบการเกษตรเชิงวิถี/เกษตรมูลคาสูงตามมิติสังคมมีดังนี้ 

 1) ผลกระทบทางบวก 

  1.1 มีการสงเสริมภาคการผลิตสินคาระดับชุมชนที่มีเอกลักษณหรือเปนจุดเดนของพื้นที่  

  1.2 สงเสริมใหภาคเกษตรกรปลูกพืชมูลคาสูงและการจัดโซนนิ่งพื้นที่เกษตรตามชนิดพืชที่ปลูกตาม

ศักยภาพของดินและน้ําเพื่อปลูกพืชใหเหมาะสมกับศักยภาพและสมรรถนะของดินจะไมเปนการ

ลงทุนที่สูญเปลา 

 2) ผลกระทบทางลบ 

  2.1 ขาดรายไดในชวงการปรับเปลี่ยนพืชใหเหมาะสมกับสภาพดินและความตองการของตลาด 

  2.2 เกษตรกรบางสวนอาจจะกังวลเร่ืองของการปรับเปลี่ยนพืชที่ใชเพาะปลูก เนื่องจากไมคุนชินและ

ไมชํานาญในการเพาะปลูก ทําใหขอกังวลใจและไมอยากปรับเปลี่ยนได 

 

3.8.3 มิติสิ่งแวดลอม 

 

 แผนดานการพัฒนาระบบการเกษตรเชิงวิถี/เกษตรมูลคาสูงตามมิติสิ่งแวดลอมมีดังนี้ 

 1) ผลกระทบทางบวก ไดแก เมื่อมีการปลูกพืชที่เหมาะสมกับศักยภาพและคุณสมบัติของดิน พืชสามารถ

เจริญเติบโตไดดี ชวยลดการใชสารเคมีภาคการเกษตร ลดการสะสมของสารเคมีในดินและการปนเปอน

สารเคมีลงสูแหลงน้ําตางๆ ได 

 2) ผลกระทบทางลบ ไดแก การใชที่ดินที่เขมขนตลอดทั้งปโดยไมมีการปรับปุรงดิน ทําใหดินขาดความ

สมบูรณ คุณภาพดินจึงไมเหมาะสมกับการเพาะปลูกพืช 

  



สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ บทที่ 3 การประเมินผลกระทบตามแผนการพัฒนาทรัพยากรลุมน้ําปราจีนบุรี-บางปะกง 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 3-16 รายงานมาตรการบรรเทาผลกระทบ 

โครงการพัฒนาน้ําตนทุนลุมน้ําปราจีนบรีุ–บางปะกง  และมาตรการติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน 

3.9 แผนดานการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ/เชิงวิถี 

 

3.9.1 มิติเศรษฐกิจ 

 

 แผนดานการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ/เชิงวิถีตามมิติเศรษฐกิจมีดังนี้ 

 1) ผลกระทบทางบวก 

  1.1 สรางงานใหมใหแกแรงงานในทองถ่ิน เมื่อกิจกรรมการทองเที่ยวขยายตัวข้ึน ธุรกิจที่เก่ียวของไม

วาจะเปนที่พักอาศัย ซึ่งไดแก โรงแรม บังกะโล ภัตตาคาร รานขายของที่ระลึก การบริการขนสง 

และอาชีพมัคคุเทศกจําเปนจะตองใชแรงงานเปนจํานวนมาก จึงเปดโอกาสและใหภาคประชาชน

ในทองถ่ินมีงานทําเพิ่มข้ึน 

  1.2 หากมีการพัฒนาเปนสถานที่ทองเที่ยวจะทําใหสินคาพื้นเมืองในรูปของที่ระลึกและสินคาเกษตร

ขายไดราคาดี  

 2) ผลกระทบทางลบ ไดแก การที่นักทองเที่ยวเดินทางเขาไปใชสถานที่บริการเก่ียวกับการทองเที่ยวมากจะ

ทําใหสินคาและบริการในสถานที่ดังกลาวสูงกวาเดิมหลายเทาตัว ซึ่งจะทําใหประชาชนที่มีรายไดปาน

กลางหรือต่ําดําเนินชีวิตอยูดวยความยากลําบาก 

 

3.9.2 มิติสังคม 

 

 แผนดานการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ/เชิงวิถีตามมิติสังคมมีดังนี้ 

 1) ผลกระทบทางบวก 

  1.1 ชวยใหภาคประชาชนไดเห็นถึงความสําคัญของศิลปวัฒนธรรมประเพณีของแตละทองถ่ินที่

เดินทางไปถึง เปรียบเสมือนการทําใหเกิดความเขาใจกันระหวางภาคประชาชน 

  1.2 ชวยใหสภาพแวดลอมของทองถ่ินดียิ่งข้ึนเพราะนักทองเที่ยวประสงคที่จะไดพบเห็น หรือสัมผัส

กับสภาพธรรมชาติของทองถ่ิน ภาคประชาชนมีอัธยาศัยไมตรี ความสะดวกสบายที่พอควรและมี

ความปลอดภัย 

 2) ผลกระทบทางลบ 

  2.1 ความรูสึกที่ไมดีตอนักทองเที่ยวจากความแตกตางทางดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ

ระดับการศึกษาจะทําใหชาวพื้นเมืองหรือชาวชนบทมีความรูสึกวาตัวเองต่ําตอย และดอยโอกาส

กวาชาวเมือง  

  2.2 กิจการทองเที่ยวอาจเปนตัวเรงที่ทําใหเกิดปญหาสังคม เชน การกออาชญากรรม ยาเสพติด และ

การประพฤติผิดทางดานศีลธรรมอ่ืนๆ 

  



สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ บทที่ 3 การประเมินผลกระทบตามแผนการพัฒนาทรัพยากรลุมน้ําปราจีนบุรี-บางปะกง 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 3-17 รายงานมาตรการบรรเทาผลกระทบ 

โครงการพัฒนาน้ําตนทุนลุมน้ําปราจีนบรีุ–บางปะกง  และมาตรการติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน 

3.9.3 มิติสิ่งแวดลอม 

 

 แผนดานการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ/เชิงวิถีตามมิติสิ่งแวดลอมมีดังนี้ 

 1) ผลกระทบทางบวก ไดแก การไดรับความสนใจจากหนวยงานภาครัฐและผูเก่ียวของมากยิ่งข้ึน มีการ

ปรับปรุงสภาพแวดลอมใหเหมาะสมหรือมีการเขาควบคุมเพื่อใหคงสภาพที่ดีเหมือนเดิมใหมากที่สุดหรือ

อยางนอยจะเกิดความเสียหายนอยที่สุด 

 2) ผลกระทบทางลบ ไดแก ภาคประชาชนเดินทางเขาไปทองเที่ยวในสถานที่ตางๆ มากเกินกวาที่สถานที่

ทองเที่ยวแหงนั้น จะรองรับไดจะสงทําใหสถานที่ทองเที่ยวเสื่อมโทรมหรือถูกทําลายมากเกินกวาที่จะ

บูรณะใหคืนสูสภาพเดิมไดยิ่งไปกวานั้น การที่นักทองเที่ยวนําสิ่งปฏิกูลตางๆ ที่เกิดจากเศษอาหารและ

วัสดุที่ใชในสถานที่ทองเที่ยวหรือแหลงน้ําในบริเวณใกลเคียงทําใหเกิดมลพิษและทัศนียภาพที่สวยงาม

ถูกทําลาย 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่  4 
การกําหนดมาตรการเพื่อความย่ังยืน  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบ 
 
 
 
 
 



 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 4-1 รายงานมาตรการบรรเทาผลกระทบ 

โครงการพัฒนาน้ําตนทุนลุมน้ําปราจีนบรีุ–บางปะกง  และมาตรการติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน 

บทท่ี 4 

การกําหนดมาตรการเพ่ือความยั่งยืน และมาตรการติดตามตรวจสอบ 
4.1 คํานํา 

 

 การกําหนดมาตรการเพื่อความยั่งยืนจากการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรี-บางปะกง เปนวิธีการสนับสนุนให

ทางเลือกการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรี-บางปะกงสามารถบรรลุเปาหมาย วัตถุประสงคของประเด็นยุทธศาสตรนําไปสู

การพัฒนาที่ยั่งยืน เชน เปาหมายของการเพิ่มแหลงกักเก็บน้ําตนทุนและเพิ่มความจุอางเก็บน้ําขนาดกลาง-ขนาดใหญใน

พื้นที่ลุมน้ําตอนบนหรือพื้นที่สวนอ่ืนที่เหมาะสมเพื่อเสริมสรางเสถียรภาพและความมั่นคงในการใชน้ําภายในพื้นที่ลุมน้ํา

ปราจีนบุรี-บางปะกงและพื้นที่ขางเคียง เปนการสรางโอกาสใหภาคประชาสังคมสามารถเขาถึงทรัพยากรน้ําและมีน้ําใชใน

การประกอบกิจกรรมตางๆ ไดเพิ่มมากข้ึนและสงผลกระทบเชิงบวกตอการเพิ่มผลิตภัณฑมวลรวมและรายไดประชากรตอ

ครัวเรือนในพื้นที่ลุมน้ํา หรือเปาหมายของการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศและเชิงวิถีเปนการเสริมสรางรายไดเพื่อความ

ยั่งยืนและบูรณาการการทองเที่ยวกับภาคสวนอ่ืนและใชประโยชนพื้นที่ทองเที่ยวใหเหมาะสมกับศักยภาพการพัฒนาแหลง

ทองเที่ยวและสรางรายไดใหภาคชุมชนที่ดูแลและอนุรักษพื้นที่ทองเที่ยวและทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ สวนการดําเนินงาน

ตามแผนการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรี-บางปะกงอยางยั่งยืนแมวาจะกําหนดมาตรการเพื่อความยั่งยืนไวรองรับ แตอาจ

กอใหเกิดผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมครอบคลุมทั้ง 3 มิติ ไดแก มิติเศรษฐกิจ 

มิติสังคม และมิติสิ่งแวดลอม จึงจําเปนตองกําหนดมาตรการบรรเทาผลกระทบและการติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน

ตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรี-บางปะกงอยางเครงครัดเพื่อเปนการปองกันมิใหเกิดผลกระทบหรือ

เปนการลดทอนผลกระทบเชิงลบใหเกิดนอยที่สุดใหอยูในระดับที่ภาคประชาสังคมยอมรับได หรือหากเปนผลกระทบเชิง

บวกจะเปนการกําหนดมาตรการสงเสริมหรือเพิ่มพูนผลประโยชนใหเพิ่มมากข้ึนเพื่อใหบรรลุเปาหมายของการพัฒนาพื้นที่

ลุมน้ําปราจีนบุรี-บางปะกงใหเกิดความสมดุลและยั่งยืนตอไป 

 

4.2 ผลกระทบของแผนการพัฒนาพ้ืนที่ลุมนํ้าปราจีนบุรี-บางปะกงอยางย่ังยืน 

 

4.2.1 แผนดานการจัดการนํ้าอุปโภค-บริโภค 

 

 พิจารณาสถานการณน้ําอุปโภค-บริโภคตามสถานภาพปจจุบันในพื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรี-บางปะกงไดขอสรุปวามี

จํานวนครัวเรือนที่มีความเพียงพอของปริมาณน้ําดื่มและบริโภค 888,097 ครัวเรือน หรือคิดเปนรอยละ 59 ของจํานวน

ครัวเรือนในพื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรี-บางปะกงและมีครัวเรือนที่มีน้ําประปาใช จํานวน 472,947 ครัวเรือนหรือคิดเปนรอยละ 

31 ของจํานวนครัวเรือนในพื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรี-บางปะกง และมีอีกหลายพื้นที่ที่ยังประสบปญหาการแคลนน้ําเพื่อการ

อุปโภค-บริโภคหรือหลายครัวเรือนยังเขาไมถึงระบบประปาเนื่องจากแหลงกักเก็บน้ําตนทุนในพื้นที่ยังมีไมเพียงพอ ความ

ตื้นเขินของแหลงน้ําธรรมชาติหรือคลองตางๆ ทําใหความจุลดลง รวมทั้งคุณภาพน้ําผิวดินในพื้นที่ใกลชายฝงทะเลยังไดรับ

ผลกระทบจากการรุกล้ําของน้ําทะเลทําใหมีคุณภาพน้ําเค็มและกรอย แมวาพื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรี-บางปะกงจะมีศักยภาพ

ในการพัฒนาน้ําบาดาลในหลายพื้นที่แตคุณภาพน้ําบาดาลในพื้นที่ที่อยูใกลชายฝงทะเลอาวไทยและชั้นน้ําบาดาลกรุงเทพ

มีชั้นน้ําเค็มแทรกอยูจึงไมสามารถพัฒนาข้ึนมาใชรองรับการอุปโภค-บริโภคจากชั้นน้ําบาดาลเหลานี้โดยปญหาคุณภาพน้ํา

เปนปญหาที่พบมากในพื้นที่ลุมน้ําตอนปลายและบางสวนของลุมน้ําตอนกลางแมพื้นที่ลุมน้ําจะมีอุปสรรคดานคุณภาพน้าํที่



สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ บทที่ 6 การกําหนดมาตรการเพื่อความยั่งยืน และมาตรการติดตามตรวจสอบ 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 4-2 รายงานมาตรการบรรเทาผลกระทบ 

โครงการพัฒนาน้ําตนทุนลุมน้ําปราจีนบรีุ–บางปะกง  และมาตรการติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน 

จะพัฒนาแหลงน้ําตนทุนเพื่อรองรับการอุปโภค-บริโภค หากพิจารณาภาพรวมของพื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรี-บางปะกงพบวา

แผนดานการจัดการน้ําอุปโภค-บริโภคจะมีการพัฒนาแหลงน้ําจากน้ําผิวดินเปนหลักและรองรับดวยการเพิ่มศักยภาพการ

พัฒนาแหลงน้ําใตดินจะเปนการแกไขหรือบรรเทาปญหาในการพัฒนาน้ําตนทุนในพื้นที่ใหมีศักยภาพและสามารถแกไข

ปญหาของภาคประชาสังคมในพื้นที่ไดมากข้ึน 

 

4.2.2 แผนดานการสรางความม่ันคงของนํ้าภาคการผลิต 

 

 เนื่องจากพื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรี-บางปะกงเปนพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจในหลายๆ ดานทั้งดาน

การเกษตร อุตสาหกรรม และการทองเที่ยว โดยทุกกิจกรรมจะมีความตองการใชน้ําทั้งสิ้น ตามสถานภาพปจจุบันมีความ

ตองการใชน้ําดานการเกษตร 5,735.00 ลาน ลบ.ม. ภาคอุตสาหกรรม 328.96 ลาน ลบ.ม. การอุปโภค-บริโภคและการ

ทองเที่ยว 127.00 ลาน ลบ.ม. ขณะที่โครงการพัฒนาแหลงน้ําในพื้นที่ลุมน้ําเฉพาะของกรมชลประทานมีปริมาตรกักเก็บ 

1,349.66 ลาน ลบ.ม. ในสภาพอนาคตจะแนวโนมการใชน้ํามีเพิ่มมากข้ึนทั้งดานการเกษตรและภาคอุตสาหกรรม เชน 

การพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) โดยแผนงานรองรับการ

พัฒนาน้ําตนทุนเพื่อรองรับ EEC จะเปนไปในทิศทางเดียวกันกับแผนบริหารจัดการดานการสรางความมั่นคงของน้ําภาค

การผลิตของพื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรี-บางปะกง โดยการจัดหาปริมาณน้ําตนทุนเพื่อสรางความมั่นคงของน้ําภาคการผลิตมีทั้ง

การพัฒนาแหลงกักเก็บน้ําขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพโครงการและระบบ 

สงน้ําเดิม การพัฒนาโครงขายน้ําพรอมระบบสงน้ําภายในลุมน้ํา ฯลฯ จะชวยชวยสรางความมั่นคงของน้ําภาคการผลิต

รวมถึงชวยบรรเทาการขาดแคลนน้ํา บรรเทาปญหาอุทกภัยและรองรับการอุปโภค-บริโภคในอนาคตไดอยางยั่งยืน แตการ

พัฒนาแหลงกักเก็บน้ําตนทุนขนาดตางๆ แมวาจะชวยแกไขหรือบรรเทาปญหาเร่ืองน้ําในหลายๆ ดาน แตจะกอใหเกิด

ผลกระทบดานการใชประโยชนที่ดินและทรัพยสินของราษฎร หรือมีผลกระทบตอพื้นที่สงวนและอนุรักษโดยเฉพาะพื้นที่

ลุมน้ําตอนบนเนื่องจากเปนพื้นที่ปาตนน้ําและพื้นที่ปาอนุรักษ จึงตองมีมาตรการในการปองกันและลดผลกระทบที่จะ

เกิดข้ึนในพื้นที่ที่มีการพัฒนาแหลงน้ําตนทุน แมกระทั่งการพัฒนาแหลงเก็บกักน้ําขนาดเล็ก/สระน้ําในไรนาในพื้นที่แปลง

เพาะปลูกของภาคเกษตรกรจําเปนตองเสียสละที่ดินบางสวนเพื่อใชสําหรับเก็บกักน้ํา โดยแผนการบริหารจัดการดานการ

สรางความมั่นคงของน้ําภาคการผลิตตามยุทธศาสตรของพื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรี-บางปะกงไดขอสรุปวาพื้นที่ลุมน้ําตอนบน

จะพิจารณาความเหมาะสมและศักยภาพของพื้นที่บนพื้นฐานของการพัฒนาน้ําตนทุนเพื่อการอุปโภค-บริโภค การเกษตร

พื้นถ่ินและการทองเที่ยวเชิงนิเวศรวมกับการอนุรักษ ฟนฟูและบริหารจัดการพื้นที่ตนน้ํา สวนพื้นที่ลุมน้ําตอนกลางและ

พื้นที่ลุมน้ําตอนปลายมีการพัฒนาน้ําตนทุนเพื่อรองรับการเติบโตของชุมชนเมืองและเขตเศรษฐกิจ 

 

4.2.3 แผนดานการจัดการนํ้าทวมและอุทกภัย 

 

 ลักษณะของภัยน้ําทวม/อุทกภัยในพื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรี-บางปะกง ในบางพื้นที่ประสบปญหาน้ําทวม 5-7 คร้ัง

ในรอบ 14 ป (พ.ศ. 2548-2561) เชน บริเวณที่ราบแมน้ําบางปะกงในพื้นที่ลุมน้ําตอนกลาง โดยสวนใหญเกิดข้ึนชวงเดือน

กรกฎาคม-ตุลาคม และสาเหตุของปญหาน้ําทวม/อุทกภัย ไดแก ปริมาณน้ําปาไหลหลากมาทวมอยางรวดเร็ว (พบบอยใน

พื้นที่ลุมน้ําตอนบน) ปริมาณฝนตกติดตอกันหลายวัน ระบบระบายน้ําและระบบปองกันน้ําทวมในพื้นที่ลุมต่ําและชุมชน

เมืองมีไมเพียงพอ หรือมีสิ่งกีดขวางการไหลของน้ําตามธรรมชาติจํานวนมาก (เชน ผักตบชวา/สิ่งปลูกสราง/ตะกอนดิน 

ฯลฯ) การขาดการบริหารจัดการและวางแผนการปองกันอยางมีประสิทธิภาพ พื้นที่ปาไมลดลงและมีพื้นที่ชวยกักเก็บน้ํา



สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ บทที่ 6 การกําหนดมาตรการเพื่อความยั่งยืน และมาตรการติดตามตรวจสอบ 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 4-3 รายงานมาตรการบรรเทาผลกระทบ 

โครงการพัฒนาน้ําตนทุนลุมน้ําปราจีนบรีุ–บางปะกง  และมาตรการติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน 

ลดลงหรือชวงที่เกิดน้ําข้ึนทําใหน้ําไมสามารถระบายลงทะเลไดอยางรวดเร็ว การกําหนดแผนการบริหารจัดการดานการ

จัดการน้ําทวมและอุทกภัยในพื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรี-บางปะกงจําเปนตองจัดการอยางเหมาะสมในการรับมือกับน้ําทวมและ

อุทกภัย การพัฒนาคลองผันน้ํา/คลองระบายน้ําเลี่ยงชุมชนเมืองและเขตเศรษฐกิจ การปรับปรุงลําน้ํา/สิ่งกีดขวางทางน้ํา 

ปองกันการกัดเซาะตลิ่ง เพิ่มอาคารควบคุม/บังคับน้ําหรือการผันน้ําสวนเกินขามลุมน้าํเพื่อแกปญหาน้ําทวมและอุทกภัยใน

พื้นที่ประสบภัย และสรางความมั่นคงในพื้นที่ที่สามารถกักเก็บน้ําเพื่อเพิ่มปริมาณน้ําตนทุนได 

 

4.2.4 แผนดานการจัดการคุณภาพนํ้าและอนุรักษทรัพยากรนํ้า 

 

 คุณภาพน้ําผิวดินในแหลงน้ําธรรมชาติในพื้นที่ลุมน้ําตอนบนสวนใหญจัดอยูในแหลงน้ําผิวดินประเภทที่ 2 และ

แหลงน้ําผิวดินประเภทที่ 3 ไดแก แมน้ําปราจีนบุรี คลองพระสะทึง สวนพื้นที่ลุมน้ําตอนกลางและตอนปลายจัดอยูใน

แหลงน้ําผิวดินประเภทที่ 3 ไดแก แมน้ํานครนายก คลองทาลาดและแมน้ําบางปะกง ยกเวนบางชวงของแมน้ําบางปะกงมี

คุณภาพน้ําผิวดินตั้งแตตําบลบางแตนจนถึงปากแมน้ําบางปะกงโดยภาพรวมอยูในเกณฑเสื่อมโทรม-พอใชเนื่องจากอยูใน

พื้นที่ลุมน้ําตอนปลายที่รองรับน้ําทิ้งจากพื้นที่ลุมน้ําตอนบนและตอนกลาง และรองรับน้ําทิ้งจากชุมชนเมืองขนาดกลาง

จนถึงขนาดใหญโดยเฉพาะนิคมอุตสาหกรรม/สวนอุตสาหกรรม/ชุมชนอุตสาหกรรมและพื้นที่การเกษตร โดยแผนการ

บริหารจัดการดานการจัดการคุณภาพน้ําและอนุรักษทรัพยากรน้ําจะดําเนินการควบคุมการปลอยน้ําเสียหรือขยะมูลฝอย

จากแหลงชุมชนและพื้นที่การเกษตร พรอมทั้งการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพน้ําเพื่อการอุปโภค-บริโภคใหไดตามเกณฑ

มาตรฐานฯ การอนุรักษและฟนฟูแหลงน้ําเดิมรวมทั้งการนําปริมาณน้ําเสียที่ผานการบําบัดกลับมาใชประโยชนโดยเฉพาะ

ในพื้นที่อุตสาหกรรมเพื่อปองกันการปลอยน้ําเสียลงสูแหลงน้ําสาธารณะและสามารถนําน้าํกลับไปใชหมุนเวียนในระบบได

อยางคุมคา 

 

4.2.5 แผนดานการบริหารจัดการ 

 

 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในพื้นที่มีอิทธิพลตอการใชประโยชนจากน้ําของภาคประชาสังคมในพื้นที่ในดาน

ตางๆ สงผลกระทบดานน้ําไดโดยตรงทั้งการบริหารจัดการดานอุทกภัยและการรับมือกับภัยแลง การบริหารจัดการกับ

คุณภาพน้ํา การเพิ่มประสิทธิภาพของการใชน้ํา การจัดสรรพื้นที่การเกษตรที่เหมาะสม โดยแผนดานการบริหารจัดการจะ

สามารถสรางเสริมประสิทธิภาพการใชน้ําในภาคสวนตางๆ และลดผลกระทบในพื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรี-บางปะกงไดดีข้ึน 

 

4.2.6 แผนดานการพัฒนาเกษตรเชิงวิถี (เกษตรพ้ืนถิ่น) และเกษตรมูลคาสูง 

 

 การพัฒนาเกษตรเชิงวิถี (เกษตรพื้นถ่ิน) เปนการสงเสริมวิถีชีวิตในชุมชนและเอกลักษณที่มีในแตละทองถ่ิน 

เชน การผลิตน้ําตาลสดจากตนตาลโตนดในหมูบานน้ําตาลสด ตําบลปากน้ํา อําเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา มะยงชิด-

มะปรางหวานจังหวัดนครนายก เปนตน การนําวัตถุดิบในพื้นที่มาเพิ่มมูลคาและสงเสริมการตลาดในการกระจายสินคาจะ

ชวยสงเสริมใหมีการกระจายรายไดระดับทองถ่ินเพิ่มมากข้ึนและเปนการสงเสริมการทองเที่ยวในชุมชนหรือเกษตรเชิงวิถี

ไดอีกดวย สวนการพัฒนาเกษตรมูลคาสูงเปนการบริหารจัดการในพื้นที่เกษตรน้ําฝนตามปริมาณน้ําฝนหรือศักยภาพของ

น้ําใตดินโดยการกําหนดเขตปลูกพืชเศรษฐกิจตามความเหมาะสมของดินและน้ําเพื่อใหการเพาะปลูกพืชไดผลผลิตเพิ่มข้ึน

ตามประสิทธิภาพของพื้นที่ 



สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ บทที่ 6 การกําหนดมาตรการเพื่อความยั่งยืน และมาตรการติดตามตรวจสอบ 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 4-4 รายงานมาตรการบรรเทาผลกระทบ 

โครงการพัฒนาน้ําตนทุนลุมน้ําปราจีนบรีุ–บางปะกง  และมาตรการติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน 

4.2.7 แผนดานการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

 

 การสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ พรอมทั้งการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกรองรับการ

ขยายตัวดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศ และการสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนทองถ่ินในการมีสวนรวมในการบริหารจัดการ

แหลงทองเที่ยวในทองถ่ินเพื่อใหชุมชนทองถ่ินมีรายไดอยางพอเพียงและพึ่งตนเองไดในระยะยาว จะสงผลดีตอระบบ

เศรษฐกิจดานการทองเที่ยวในพื้นที่เนื่องจากพื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรี-บางปะกงมีแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ วัฒนธรรม

และประวัติศาสตรหลากหลายแหง 

 

4.3 การกําหนดมาตรการเพ่ือความย่ังยืน 

 

 การกําหนดมาตรการเพื่อความยั่งยืนจากการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรี-บางปะกง มีเปาหมายหลักในการ

บรรเทาปญหาอุทกภัย ภัยแลง คุณภาพน้ํา (น้ําเสีย/น้ําเค็ม) การยกระดับคุณภาพชีวิตของภาคประชาสังคมในพื้นที่ลุมน้ํา

ปราจีนบุรี-บางปะกงใหดีข้ึนและมีรายไดเพิ่มสูงกวาคาเฉลี่ยในระดับประเทศ พรอมทั้งการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของพื้นที่

ลุมน้ําปราจีนบุรี-บางปะกงครอบคลุมมิติการพัฒนาอยางยั่งยืนทั้งดานมิติเศรษฐกิจ มิติสังคมและมิติสิ่งแวดลอมดังรูปที่ 

4.3-1 ใหบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ตามยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) และสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาที่

ยั่งยืน (Sustainable Development Goals, SDGs) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-

2564) และภายใตวิสัยทัศนของการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรี-บางปะกง “ทรัพยากรนํ้าม่ันคง ทุกภาคสวนเขาถึงการ

ใชอยางสมดุล เสริมสรางรายไดและรักษาระบบนิเวศอยางย่ังยืน” โดยมีกรอบระยะเวลาสําหรับการดําเนินการอยาง

ตอเนื่องตลอดเวลาของแผนการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรี-บางปะกงดังแสดงในตารางที่ 4.3-1 

  



สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ บทที่ 6 การกําหนดมาตรการเพื่อความยั่งยืน และมาตรการติดตามตรวจสอบ 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 4-5 รายงานมาตรการบรรเทาผลกระทบ 

โครงการพัฒนาน้ําตนทุนลุมน้ําปราจีนบรีุ–บางปะกง  และมาตรการติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน 

 

รูปที่ 4.3-1 เปาหมายในการพัฒนาพ้ืนที่ลุมนํ้าปราจีนบุรี-บางปะกงสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน 

(Sustainable Development Goals, SDGs) และยุทธศาสตรอ่ืนๆ ภายใตวิสัยทัศนของการพัฒนาพ้ืนที่ลุมนํ้า

ปราจีนบุรี-บางปะกง “ทรัพยากรนํ้าม่ันคง ทุกภาคสวนเขาถึงการใชอยางสมดุล เสริมสรางรายไดและรักษาระบบ

นิเวศอยางย่ังยืน” 

  



สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ บทที่ 4 การกําหนดมาตรการเพื่อความยั่งยืน มาตรการบรรเทาผลกระทบและติดตามตรวจสอบ 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 4-6 รายงานมาตรการบรรเทาผลกระทบ 

โครงการพัฒนาน้ําตนทุนลุมน้ําปราจีนบรีุ–บางปะกง  และมาตรการติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน 

ตารางที่ 4.3-1 มาตรการเพ่ือความย่ังยืนจากการพัฒนาพ้ืนที่ลุมนํ้าปราจีนบุรี-บางปะกงอยางย่ังยืน 

เปาหมายการพัฒนา มาตรการเพื่อความยั่งยืน หนวยงานที่รับผดิชอบ 

มิติเศรษฐกิจ   

1. การเสริมสรางเสถียรภาพและความมั่นคงในการใชน้ําภายในพื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรี-บางปะกง

และพื้นที่ขางเคียง 

1. พื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรี-บางปะกงมีความตองการใชน้ําทุกๆ ดาน 3,180.98 ลาน ลบ.ม./ป (ไมนับรวม EEC) 

และมีปริมาณน้ําตนทุน 9,158.06 ลาน ลบ.ม./ป แตปจจุบันมีความจุกักเก็บทั้งสิ้น 1,349.62 ลาน ลบ.ม. 

หรือคิดเปนรอยละ 14.74 ของปริมาณน้ําทารายปเฉลี่ย จึงตองมีมาตรการสงเสริมการสรางแหลงกักเก็บน้ํา

และระบบสงน้ําใหเต็มศักยภาพของปริมาณน้ําตนทุนที่มีอยู 

2. บริเวณที่หางจากแหลงน้ําหลักจําเปนตองมีการพัฒนาแหลงกักเก็บน้ําขนาดเล็กในพื้นที่เพาะปลูกบางสวน

ของเกษตรกรหรือเรียกวา “การขุดดินแลกน้ํา” ทั้งนี้ข้ึนอยูกับความเหมาะสมของดินและสามารถแกไขการ

ขาดแคลนแหลงกักเก็ยน้ําในระยะเรงดวนได 

1. กรมชลประทาน 

2. กรมทรัพยากรน้ํา 

3. กรมพัฒนาที่ดิน 

4. กรมทรัพยากรน้ําบาดาล 

5. องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

2. การเพิ่มผลิตภัณฑมวลรวมและรายไดประชากรตอครัวเรือนในพื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรี-บางปะกง

ไดไมนอยกวาคาเฉลี่ยระดับประเทศ 

หากวิเคราะหตามหลักเศรษฐศาสตร ปจจัยสําคัญที่ทําใหระบบเศรษฐกิจขยายตัวหรือทําใหผลิตภัณฑมวลรวม

เพิ่มข้ึน ประกอบดวย 3 ปจจัยหลัก ไดแก 

1. แรงงาน จะเนนพัฒนาคุณภาพแรงงานผานการลงทุนในการศึกษาและพัฒนาทักษะแรงงานใหตรงตามความ

ตองการของภาคธุรกิจ  

2. การลงทุน โดยภาครัฐเนนการลงทุนที่มีคุณภาพโดยเฉพาะการลงทุนไปแลวกอใหเกิดประโยชนกับภาคธุรกิจ 

เชน การลงทุนโครงสรางพื้นฐานสามารถจูงใจใหภาคเอกชนตัดสินใจเขามาลงทุนตามได 

3. ผลิตภาพการผลิตรวม (Total Factor Productivity: TFP) ตองเพิ่มการลงทุนที่มีคุณภาพและเนนลงทุนใน

ดานพัฒนาเทคโนโลยีใหมๆ รวมถึงลงทุนยกระดับการศึกษาและคุณภาพแรงงานมาชวยเพิ่มความสามารถใน

การผลิตใหเพิ่มข้ึน 

โดยสรุปเพื่อใหมีการเพิ่มข้ึนของผลิตภัณฑมวลรวมและรายไดประชากรตอครัวเรือนในพื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรี-

บางปะกง จําเปนตองมีมาตรการเพื่อยกระดับปจจัยทั้ง 3 ปจจัยหลักโดยตองอาศัยความรวมมือของภาครัฐและ

ภาคเอกชนทั้งในดานความตอเนื่องของนโยบายและการดําเนินนโยบายในเชิงปฏิบัติเพื่อสงเสริมการเติบโตของ

ระบบเศรษฐกิจในระยะตอไป 

1. สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 

2. ภาครัฐบาล 

3. ภาคเอกชน 

มิติสังคม   

1. การจัดหาน้ําอุปโภค-บริโภคทุกหมูบานในพื้นที่ลุมน้ํามีคุณภาพน้ําไดตามเกณฑมาตรฐานและมี

การใชน้ําอุปโภค-บริโภคอยางมีประสิทธิภาพ 

การจัดหาน้ําสะอาดเพื่ออุปโภคบริโภคที่เพียงพอทั้งปริมาณและคุณภาพในทุกหมูบานตองมีมาตรการดําเนินการ

แตกตางกันตามลักษณะทางกายภาพของพื้นที่หรือสภาพของชุมชนที่เหมาะสมกับการจัดทําระบบน้ําสะอาดใน

รูปแบบใดและมีศักยภาพมากนอยเพียงใด หากชุมชนใดไมมีศักยภาพในการจัดทําระบบประปาหมูบานอาจจะ

ใชระบบประปาหมูบานใกลเคียงหรือกรณีที่ไมมีระบบประปาหมูบานใกลเคียงจะตองพิจารณาดูวาชุมชนนั้นๆ มี

บอน้ําบาดาลหรือไมหากมีจะสามารถตรวจสอบปริมาณน้ําและคุณภาพน้ําไดวาเพียงพอจะจัดสรางระบบประปา

หมูบานไดหรือไมหากไมมีเพียงพอตองไปจัดหาแหลงน้ําอ่ืน คือ แหลงน้ําผิวดิน หากแหลงน้ําผิวดินไมมีจะตองใช

บอน้ําตื้น ถาบอน้ําตื้นไมมีตองใชถังเก็บน้ําฝนเพื่อใหมีความเพียงพอในการใชงานในชวงเวลาที่ขาดแคลนน้ําเพื่อ

การอุปโภคบริโภคตอไป ทั้งนี้ตองคํานึงถึง “ความคุมคา” (Value Based) ของการดําเนินการ เมื่อเปรียบเทียบ

หรือการคิดคํานวณตามหลักความคุมคาแลวการดําเนินการเพื่อจัดทําระบบน้ําสะอาดอาจไมจําเปนตองใชใน

รูปแบบเดียวกัน หากแตทุกหมูบานจะตองมีน้ําสะอาดเพื่อการอุปโภคอยางเพียงพอเทากัน 

1. กรมชลประทาน 

2. กรมทรัพยากรน้ํา 

3. กรมพัฒนาที่ดิน 

4. กรมทรัพยากรน้ําบาดาล 

5. การประปาสวนภูมิภาค 

6. องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

  



สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ บทที่ 4 การกําหนดมาตรการเพื่อความยั่งยืน มาตรการบรรเทาผลกระทบและติดตามตรวจสอบ 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 4-7 รายงานมาตรการบรรเทาผลกระทบ 

โครงการพัฒนาน้ําตนทุนลุมน้ําปราจีนบรีุ–บางปะกง  และมาตรการติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน 

ตารางที่ 6.3-1 (ตอ) มาตรการเพ่ือความย่ังยืนจากการพัฒนาพ้ืนที่ลุมนํ้าปราจีนบุรี-บางปะกงอยางย่ังยืน 

เปาหมายการพัฒนา มาตรการเพื่อความยั่งยืน หนวยงานที่รับผดิชอบ 

2. การเพิ่มพูนรายไดและยกระดับคุณภาพชีวิตของภาคเกษตรกรในพื้นที่นอกเขตชลประทาน 

(พื้นที่เกษตรน้ําฝน) และลดความเสียหายในพื้นที่วิกฤติไดไมนอยกวารอยละ 50 

มาตรการการจัดหาที่ดินทํากินใหของภาคเกษตรกรผูมีรายไดตองดําเนินการในระยะเรงดวนจะลดการบุกรุก

พื้นที่ปาสงวน-อนุรักษ (พื้นที่ตนน้ํา) และลักลอบการลาสัตวปาในระยะยาวได ทั้งนี้การจัดหาที่ดินตองมีโครงการ

พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เชน การปรับพื้นที่ การขยายเขตไฟฟา การกอสรางถนนสายหลักและสายรองเขา

ชุมชนและแปลงเกษตร การขุดสระน้ําขนาดเล็กในไรนา การกอสรางระบบประปาหอถังสูง/ระบบประปาผิวดิน

และระบบกระจายน้ํา ฯลฯ ควบคูกับการสงเสริมใหทําการเกษตรผสมผสานปลูกพืชผักตามแนวทางเกษตร

แปลงใหญหรือแนวพระราชดําริ สงเสริมการเลี้ยงปลาหรือกบในสระเก็บน้ํา สงเสริมการเลี้ยงไก/เปด/โค/

กระบือ/แพะ ฯลฯ นอกจากนี้ยังสงเสริมใหทอผา ทําเคร่ืองจักสานและแปรรูปอาหารเพื่อเปนทางเลือกใหภาค

เกษตรกรในการเพิ่มรายไดและลดรายจาย โดยคํานึงถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมถึง

วิถีชีวิตของภาคเกษตรกรสงผลกระทบเชิงบวกใหภาคเกษตรกรหลุดพนจากความยากจน มีคุณภาพชีวิตที่ดี

ยิ่งข้ึน และภาคเกษตรกรเกิดความมั่นคงและภาคการเกษตรเกิดความยั่งยืน 

1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

2. สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

3. คณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาต ิ

4. คณะกรรมการปฏิรูปประเทศดานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

5. กรมสงเสริมสหกรณ 

6. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร 

3. การบรรเทาปญหาอุทกภัย ภัยแลง และคุณภาพน้ํา (น้ําเสีย/น้ําเค็ม) ในพื้นที่สวนตางๆ ของพื้นที่

ลุมน้ําปราจีนบุรี-บางปะกงและพื้นที่ขางเคียง พรอมทั้งปญหาการกัดเซาะและพังทลายของตลิ่ง

ตามริมสองฝงแมน้ําปราจีนบุรี-บางปะกง และลําน้ําสาขา 

1. จัดลําดับความสําคัญของการใชน้ําในกิจกรรมประเภทตางๆ โดยพิจารณาตามความเหมาะสมกับพื้นที่ที่

ประสบปญหาภัยพิบัต ิ

2. เพิ่มโครงการพัฒนาแหลงน้ําตามศักยภาพเพื่อใหสามารถเก็บกักน้ําไดอยางเพียงพอและมีใชน้ําอยางมี

ประสิทธิภาพ คํานึงถึงความยั่งยืน ความคุมคาและใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยกําหนดพื้นที่ใหเหมาะสมกับ

ลักษณะทางภูมิศาสตร 

3. จัดทํามาตรการปองกันภัยพิบัติ แนวทางปฏิบัติหรือมาตรการดําเนินงานแตละรูปแบบของภัยพิบัติตางๆ เชน 

อุทกภัย ภัยแลง และคุณภาพน้ํา ฯลฯ ใหสามารถบูรณาการวิธีการปฏิบัติการแกไขปญหาทั้งระบบไดอยางมี

ประสิทธิภาพทั้งระยะกอนเกิดภัย ระยะเกิดภัยและหลังเกิดภัย สงเสริมเครือขายความรวมมือในการพฒันา

ศักยภาพการบริหารจัดการภัยพิบัติในพื้นที่ พัฒนาระบบสงเคราะหผูประสบภัยตามเกณฑมาตรฐาน จัดทํา

แผนระดมกําลังทรัพยากรตางๆ ในลักษณะการบูรณาการระหวางหนวยงานทุกภาคสวน จัดใหมีระบบจัด 

เก็บขอมูลการชวยเหลือผูประสบภัยและฟนฟูพื้นที่ในหนวยงานและชุมชน ปรับปรุงระบบการชวยเหลือ

ผูประสบภัยเพื่อใหผูประสบภัยไดรับการชวยเหลืออยางมีมาตรฐาน พัฒนาระบบชดเชยการประกันภัยใน

กรณีการเกิดภัยพิบัติตางๆ ใหเปนมาตรฐาน เปนตน 

4. ออกแบบแนวทางการปองกันและบรรเทาการสาธารณภัยแตละประเภทดวยวิธีการหลากหลาย มีความ

ยืดหยุนสามารถปรับใชไดกับภัยพิบัติที่มีพื้นที่และภัยพิบัติใกลเคียงกันทั้งการแกไขปญหาดวยรูปแบบการ

สรางสิ่งกอสราง เชน การปรับปรุงเข่ือน การสรางอางเก็บน้ํา การติดตั้งระบบปองกันภัย/เตือนภัย (เชน 

ระบบโทรมาตร) การหาพื้นที่รองรับน้ําจนถึงการปองกันตนเองระดับชุมชน เชน การขุดสระเก็บกักน้ํา ฯลฯ

และรูปแบบการไมใชสิ่งกอสราง เชน วิธีการชะลอการไหลของน้ํา การบริหารจัดการอางเก็บน้ํา การแบง

ความรับผิดชอบของหนวยงาน การประกาศแจงเตือน การปรับทัศนคติและการสงเสริมความรูการปรับตัว

ตอภัยพิบัติรวมถึงแนวทางการปองกันฟนฟู เปนตน 

1. กรมชลประทาน 

2. กรมทรัพยากรน้ํา 

3. กรมพัฒนาที่ดิน 

4. กรมทรัพยากรน้ําบาดาล 

5. กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

6. องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

  



สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ บทที่ 4 การกําหนดมาตรการเพื่อความยั่งยืน มาตรการบรรเทาผลกระทบและติดตามตรวจสอบ 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 4-8 รายงานมาตรการบรรเทาผลกระทบ 

โครงการพัฒนาน้ําตนทุนลุมน้ําปราจีนบรีุ–บางปะกง  และมาตรการติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน 

ตารางที่ 6.3-1 (ตอ) มาตรการเพ่ือความย่ังยืนจากการพัฒนาพ้ืนที่ลุมนํ้าปราจีนบุรี-บางปะกงอยางย่ังยืน 

เปาหมายการพัฒนา มาตรการเพื่อความยั่งยืน หนวยงานที่รับผดิชอบ 

มิติสิ่งแวดลอม   

4. การอนุรักษฟนฟูพื้นที่ปาตนน้ําลําธารและพื้นที่ปาเศรษฐกิจใหไดไมนอยกวารอยละ 25 ของ

พื้นที่ลุมน้ําและการฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติใหมีความอุดมสมบูรณ 

1. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพ เนนการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติทั้งปาตนน้ํา

และดิน มุงเนนการคุมครองพื้นที่ตนน้ํากําหนดควบคุมอุตสาหกรรมและโรงงานบางประเภทที่สุมเสี่ยงปลอย

มลพิษ โดยเฉพาะน้ําเสียที่ปนเปอนสารเคมีหรือโลหะหนักลงสูแหลงน้ํา และควบคุมการใชประโยชนที่ดิน

รอบอางเก็บน้ํา เชน อางเก็บนฤบดินทรจินดา อางเก็บน้ําคลองระบม อางเก็บน้ําพระปรง อางเก็บคลองสียัด 

อางเก็บน้ําคลองหลวงรัชชโลทร เข่ือนขุนดานปราการชล ฯลฯ เนื่องจากเปนแหลงน้ําดิบและแหลงน้ํา

อุปโภคบริโภคใหกับคนในลุมน้ํา 

2. ผลักดันรางประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เร่ืองกําหนดเขตพื้นที่และมาตรการ

คุมครองสิ่งแวดลอมในทองที่ตําบลบางปะกง ตําบลทาขาม ตําบลสองคลอง อําเภอบางปะกง จังหวัด

ฉะเชิงเทราและทองที่ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เพื่อคุมครองปากแมน้ําบางปะกงที่มีความ

อุดมสมบูรณของระบบนิเวศและเปนแหลงที่อยูอาศัยของสัตวและพืชหลากหลายชนิดรวมทั้งโลมาอิรวดี 

(โลมาหัวบาตร) โลมาเผือก (โลมาหลังโหนก) และโลมาหัวบาตรหลังเรียบ (สถานภาพปจจุบันรอให

คณะกรรมการกฎษฎีกาตรวจรางประกาศ)  

1. สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

2. กรมควบคุมมลพิษ 

3. กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 

4. สํานักงานสิ่งแวดลอมภาค 

5. องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

5. การพัฒนาแหลงน้ําตนทุนภายในพื้นที่ลุมน้ําใหคํานึงถึงความสมดุลดานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมและเปนการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําอยางยั่งยืน 

1. สงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมเมืองและชุมชนอยางนาอยู มีเปาหมายเพิ่มพื้นที่สีเขียวใหกับเมืองไมนอยกวา 10 

ตร.ม./คน เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานเดียวกับทั่วโลก 

2. เปดโอกาสใหภาคประชาชนหรือชุมชนไดเขามามีสวนรวมและสรางกลไกการตรวจสอบการปลอยมลพิษและ

ของเสียจากภาคการผลิต โดยยึดหลักการมีสวนรวมตั้งแตการใหขอมูล และการรับฟงความเห็นจนถึงมี

ขอเสนอแนะที่จะทําใหเกิดการแกไขปญหารวมกัน ขณะเดียวกันจะสงเสริมใหมีการผลิตและการบริโภคที่

เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมดวย 

3. พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจะทําใหชุมชนอยูรวมกับการพัฒนาอุตสาหกรรมได 

4. ติดตามตรวจสอบภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่วามีการปฏิบัติตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 

(EIA) และรายงานการประเมินผลกระทบสิง่แวดลอมและสุขภาพ (EHIA) หรือไม จะกลายเปนฐานขอมูลใหม

ที่นําไปใชปรับปรุงนโยบายและมาตรการในอนาคตใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

1. สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

2. กรมควบคุมมลพิษ 

3. กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 

4. สํานักงานสิ่งแวดลอมภาค 

5. องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 



สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ บทที่ 6 การกําหนดมาตรการเพื่อความยั่งยืน และมาตรการติดตามตรวจสอบ 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 4-9 รายงานมาตรการบรรเทาผลกระทบ 

โครงการพัฒนาน้ําตนทุนลุมน้ําปราจีนบรีุ–บางปะกง  และมาตรการติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน 

4.4 การกําหนดมาตรการติดตามตรวจสอบ 

 

4.4.1 มาตรการติดตามตรวจสอบตามมิติเศรษฐกิจ 

 

 มาตรการบรรเทาผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบตามมิติเศรษฐกิจ ไดแก 

 1) ปริมาณน้ําตนทุนที่เปลี่ยนแปลงไป 

มาตรการติดตามตรวจสอบ หนวยงานที่รับผดิชอบ 

- ติดตามตรวจสอบการเพิ่มข้ึนของปริมาณน้ําเก็บกักภายในพื้นที่ลุมน้ําตาม

เปาหมายที่วางไว 

- ติดตามตรวจสอบการดําเนินการมาตรการควบคุมในระหวางการกอสราง 

มาตรการการใชที่ดินในเขตพื้นที่สงวน-อนุรักษ รวมถึงมาตรการชดเชยตางๆ ตาม

ลักษณะของกิจกรรมกอสรางที่ดําเนินการ 

- กรมชลประทาน 

- กรมทรัพยากรน้ํา 

- กรมทรัพยากรน้ําบาดาล 

- กรมพัฒนาที่ดิน 

- องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

- การประปาสวนภูมิภาค 

 2) พื้นที่รับประโยชน 

มาตรการติดตามตรวจสอบ หนวยงานที่รับผดิชอบ 

- ติดตามตรวจสอบการจัดสรรน้ําและการบริหารน้ําในสวนตางๆ อยางเหมาะสม

และสอดคลองกับความตองการใชน้ําทั้งภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรม 

ปองกันไมใหเกิดการแยงน้ําระหวางภาคประชาชน 

- ติดตามตรวจสอบการดําเนินการตามมาตรการควบคุมในระหวางการกอสราง 

มาตรการการใชที่ดินในเขตพื้นที่อนุรักษรวมถึงมาตรการชดเชยตางๆ ตาม

ลักษณะของกิจกรรมกอสรางที่ดําเนินการ 

- กรมชลประทาน 

- กรมทรัพยากรน้ํา 

- กรมทรัพยากรน้ําบาดาล 

- กรมพัฒนาที่ดิน 

- องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

- การประปาสวนภูมิภาค 

 3) ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดในปจจุบันและอนาคตของพื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรี-บางปะกงดังตารางที่ 4.4-1 

และมาตรการบรรเทาผลกระทบตอผลิตภัณฑมวลรวมในพื้นที่ลุมน้ําดังตารางที่ 4.4-2 

ตารางที่ 4.4-1 ผลิตภัณฑมวลรวมในปจจุบันและอนาคตของพ้ืนที่ลุมนํ้าปราจีนบุรี-บางปะกง GPP ตอหัวที่เพ่ิมขึ้น 

รายการ 
พ้ืนท่ีลุมนํ้าตอนบน พ้ืนท่ีลุมนํ้าตอนกลาง พ้ืนท่ีลุมนํ้าตอนปลาย 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2580 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2580 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2580 

1. ผลิตภัณฑมวลรวมภาคการ 

เกษตร (ลานบาท) 
15,066 22,600 20,764 31,145 10,581 14,813 

2. ผลิตภัณฑมวลรวมภาคการ

ทองเท่ียวและอุตสาหกรรม 

(ลานบาท) 

164,041 246,061 346,496 519,744 1,328,678 1,860,150 

3. ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด 

(ลานบาท) 
179,108 268,661 367,260 550,889 1,339,259 1,874,963 

4. จํานวนประชากร (คน) 752,316 942,813 1,153,011 1,444,971 1,421,180 1,781,044 

5. รายไดตอหัว (บาท) 238,075 284,957 318,522 381,246 942,357 1,052,732 



สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ บทที่ 6 การกําหนดมาตรการเพื่อความยั่งยืน และมาตรการติดตามตรวจสอบ 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 4-10 รายงานมาตรการบรรเทาผลกระทบ 

โครงการพัฒนาน้ําตนทุนลุมน้ําปราจีนบรีุ–บางปะกง  และมาตรการติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน 

ตารางที่ 4.4-2 มาตรการบรรเทาผลกระทบตอผลติภัณฑมวลรวมในพ้ืนทีลุ่มนํ้าปราจีนบุรี-บางปะกง 

จากภาวะภัยแลงและอุทกภัย 

มาตรการติดตามตรวจสอบ หนวยงานที่รับผดิชอบ 

1. กอนเกิดผลกระทบ/เตรียมรับสถานการณ/ประเมนิสถานการณ  

- การจัดทําฐานขอมูลการข้ึนทะเบียนเกษตรกร ขอมูลการเกษตร พื้นที่ทํา

การเกษตร ผลผลิตและจํานวนประชากรสัตวเลี้ยง 

- ประเมินสถานการณน้ําลวงหนาและประกาศแจงเตือน 

- ประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสารใหกลุมเกษตรกรทราบเก่ียวกับ

สถานการณในพื้นที่เสี่ยงภัยแลงและอุทกภัยถึงผลกระทบที่จะไดรับและ

แนะนํากลุมเกษตรกรทําการเกษตรใหเหมาะสมกับฤดูกาล/ปริมาณน้ํา 

- กรมสงเสริมการเกษตร 

- กรมชลประทาน 

- กรมพัฒนาที่ดิน 

- กรมปศุสัตว 

- กรมประมง 

2. ชวงที่เกิดผลกระทบ  

- รายงานสถานการณเมื่อเกิดภัยพิบัติและเขาชวยเหลือ 

- สํารวจและประเมินความเสียหายในพื้นที่ประสบภัยที่จะบรรเทาความ

เสียหายเพื่อใหความชวยเหลือ 

- กรมสงเสริมการเกษตร 

- กรมปศุสัตว, - กรมประมง 

- กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

3. หลังเกิดผลกระทบ  

- สนับสนุนตนทุนการผลิตใหภาคการเกษตรเพื่อบรรเทาความเดือดรอน

จากภาระตนทุนที่สูงข้ึนและการสรางแรงจูงใจในการเพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิตของกลุมเกษตรกรและออกมาตรการชวยเหลือกลุมเกษตรกร

ผูประสบภัย 

- พัฒนามาตรฐานสินคาเกษตรและมาตรฐานความปลอดภัยดานอาหาร

เพื่อเพิ่มมูลคาสินคาเกษตร 

- ฝกอบรมการเพิ่มผลิตภาพการผลิตใหกลุมเกษตรกรที่ไดรับผลกระทบฯ 

- กระทรวงการคลัง 

- กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

- สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

 

4.4.2 มาตรการติดตามตรวจสอบตามมิติสังคม 

 

 มาตรการติดตามตรวจสอบตามมิติสังคม ไดแก 

 1) สัดสวนประชากรที่เขาถึงน้ํา 

มาตรการติดตามตรวจสอบ หนวยงานที่รับผดิชอบ 

ติดตามตรวจสอบการจัดสรรน้ําและการบริหารน้ําใหกับชุมชนตางๆ  - การประปาสวนภูมิภาค 

- องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 2) จํานวนหมูบาน/ชุมชนที่ไดรับผลประโยชน 

มาตรการติดตามตรวจสอบ หนวยงานที่รับผดิชอบ 

ติดตามตรวจสอบการจัดสรรน้ําและการบริหารน้ําใหกับชุมชนตางๆ  - การประปาสวนภูมิภาค 

- องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 



สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ บทที่ 6 การกําหนดมาตรการเพื่อความยั่งยืน และมาตรการติดตามตรวจสอบ 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 4-11 รายงานมาตรการบรรเทาผลกระทบ 

โครงการพัฒนาน้ําตนทุนลุมน้ําปราจีนบรีุ–บางปะกง  และมาตรการติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน 

 3) พื้นที่ที่ไดรับผลกระทบดานอุทกภัย 

มาตรการติดตามตรวจสอบ หนวยงานที่รับผดิชอบ 

ติดตั้งระบบตรวจวัดน้ําฝน ปริมาณน้ําทาและระบบเตือนภัยในพื้นที่เสี่ยง - กรมชลประทาน 

- กรมทรัพยากรน้ํา 

- กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 4) พื้นที่ที่ไดรับผลกระทบดานภัยแลง 

มาตรการติดตามตรวจสอบ หนวยงานที่รับผดิชอบ 

- ติดตั้งระบบตรวจวัดน้ําฝน ปริมาณน้ําทาและระบบเตือนภัยในพื้นที่เสี่ยง 

- ติดตามผลการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่เพื่อประเมินประสิทธิภาพการจัด 

การตามแผนงาน 

- กรมชลประทาน 

- กรมทรัพยากรน้ํา 

- กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 5) จํานวนประชากรที่ตองอพยพหากมีการพัฒนา 

มาตรการติดตามตรวจสอบ หนวยงานที่รับผดิชอบ 

การตรวจสอบแผนการชวยเหลือผูไดรับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการและ

สํารวจดานเศรษฐกิจและสังคมของผูไดรับผลกระทบจากโครงการ 

หนวยงานเจาของโครงการ 

 6) จํานวนผูไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติดานน้ํา 

มาตรการติดตามตรวจสอบ หนวยงานที่รับผดิชอบ 

ติดตามตรวจสอบแผนการชวยเหลอืผูไดรับผลกระทบ - กรมชลประทาน 

- กรมทรัพยากรน้ํา 

- กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 7) การมีสวนรวมของประชาชน 

มาตรการติดตามตรวจสอบ หนวยงานที่รับผดิชอบ 

การตรวจสอบแผนการชวยเหลือผูไดรับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการและ

สํารวจดานเศรษฐกิจและสังคมของผูไดรับผลกระทบจากโครงการ 

หนวยงานเจาของโครงการ 

 8) มรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติที่ไดรับผลกระทบ 

มาตรการติดตามตรวจสอบ หนวยงานที่รับผดิชอบ 

ติดตามตรวจสอบการดําเนินการมาตรการควบคุมในระหวางการกอสราง 

มาตรการการใชที่ดินในเขตพื้นที่อนุรักษ รวมถึงมาตรการชดเชยตางๆ 

ตามลักษณะของกิจกรรมกอสรางที่ดําเนินการ 

- กรมชลประทาน 

- กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพชื 

- กรมปาไม 

  



สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ บทที่ 6 การกําหนดมาตรการเพื่อความยั่งยืน และมาตรการติดตามตรวจสอบ 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 4-12 รายงานมาตรการบรรเทาผลกระทบ 

โครงการพัฒนาน้ําตนทุนลุมน้ําปราจีนบรีุ–บางปะกง  และมาตรการติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน 

4.4.3 มาตรการติดตามตรวจสอบตามมิติสิ่งแวดลอม 

 

 มาตรการบรรเทาผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบตามมิติสิ่งแวดลอม 

 1) ปริมาณน้ําที่นํากลับมาใชใหม 

มาตรการติดตามตรวจสอบ หนวยงานที่รับผดิชอบ 

ติดตามตรวจสอบการดําเนินการมาตรการควบคุมแหลงที่กอใหเกิด

ผลกระทบดานคุณภาพน้ํา 

- กรมควบคุมมลพิษ 

- กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

- องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 2) พื้นที่ปาไมที่เปลี่ยนแปลง 

มาตรการติดตามตรวจสอบ หนวยงานที่รับผดิชอบ 

- ติดตามตรวจสอบพื้นที่ปาไมที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลังจากการ

ดําเนินการตามยุทธศาสตรการพัฒนาลุมน้ําปราจีนบุรี-บางปะกง 

โดยการใชภาพถายดาวเทียมและแผนที่การใชประโยชนที่ดินเพื่อ

ติดตามตรวจสอบการเพิ่มข้ึนหรือลดลงของพื้นที่ปาไม 

- ติดตามตรวจสอบผลการดําเนินงานและจํานวนพื้นที่ปาธรรมชาติที่

ไดรับการฟนฟูโดยปลูกปาทดแทนตามแผนงานของกรมปาไมและ

กรมอุทยานแหงชาต ิสัตวปาและพันธุพืช 

- กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพชื 

- กรมปาไม 

 3) พื้นที่ปาเสื่อมสภาพที่ไดรับการฟนฟู 

มาตรการติดตามตรวจสอบ หนวยงานที่รับผดิชอบ 

ติดตามตรวจสอบผลการดําเนินงานและจํานวนพื้นที่ปาเสื่อมสภาพที่

ไดรับการฟนฟูโดยการปลูกปาทดแทนตามแผนงานของกรมปาไมและ

กรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืช 

- กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพชื 

- กรมปาไม 

 4) ดัชนีบัญชีสีแดง 

มาตรการติดตามตรวจสอบ หนวยงานที่รับผดิชอบ 

1. ติดตามตรวจสอบจํานวนชนิด การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของ

ถ่ินที่อยูอาศัยของสัตวและพืชตามดัชนีบัญชีสีแดงที่อาจไดรับผล 

กระทบ 

2. ติดตามตรวจสอบผลการดําเนินงานในการศึกษาและขยายพันธุสัตว

และพืชตามดัชนีบัญชีสีแดงภายหลังการดําเนินการตามยุทธศาสตรฯ 

กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 

  



สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ บทที่ 6 การกําหนดมาตรการเพื่อความยั่งยืน และมาตรการติดตามตรวจสอบ 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 4-13 รายงานมาตรการบรรเทาผลกระทบ 

โครงการพัฒนาน้ําตนทุนลุมน้ําปราจีนบรีุ–บางปะกง  และมาตรการติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน 

 5) สิ่งกีดขวางทางน้ํา 

มาตรการติดตามตรวจสอบ หนวยงานที่รับผดิชอบ 

- ติดตามตรวจสอบแผนการชวยเหลือผูไดรับผลกระทบจากการพัฒนา

โครงการและสํารวจดานเศรษฐกิจและสังคมของผูไดรับผลกระทบ 

- ติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพของการดําเนินงาน 

หนวยงานที่รับผิดชอบโครงการ 

 6) ระยะทางที่ไดรับการขุดลอก 

มาตรการติดตามตรวจสอบ หนวยงานที่รับผดิชอบ 

- ติดตามตรวจสอบผูไดรับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ ผูมีสวน

ไดสวนเสีย/ผูไดรับผลกระทบจากการขุดลอกคลอง และการจัดหา

แหลงทิ้งดิน 

- ติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพของการดําเนินงานและพื้นที่ที่ไดรับ

การพัฒนา 

หนวยงานที่รับผิดชอบโครงการ 

 7) พื้นที่ชุมน้ําที่ไดรับการอนุรักษ 

มาตรการติดตามตรวจสอบ หนวยงานที่รับผดิชอบ 

ติดตามตรวจสอบผลการดําเนินงานภายในพื้นที่ชุมน้ําและพื้นที่ที่ไดรับ

การอนุรักษและจํานวนพื้นที่ปาธรรมชาติที่ไดรับการฟนฟูโดยการปลูกปา

ทดแทนตามแผนงานของกรมปาไมและกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและ

พันธุพืช  

กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 

 8) คุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน 

มาตรการติดตามตรวจสอบ หนวยงานที่รับผดิชอบ 

- ติดตามตรวจสอบพื้นที่ที่เคยกอใหเกิดมลภาวะทางน้ําและสงผล

กระทบตอคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน 

- ติดตามการใหความรวมมือของภาคประชาสังคมทั้งภาคการเกษตร 

ภาคอุตสาหกรรม และดานการทองเที่ยว 

- องคการจัดการน้ําเสีย 

- องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

- กรมควบคุมมลพิษ 

- กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่  5 
บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 
 
 



โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 5-1 รายงานมาตรการบรรเทาผลกระทบ 

โครงการพัฒนาน้ําตนทุนลุมน้ําปราจีนบรีุ–บางปะกง  และมาตรการติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน 

บทท่ี 5 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 

5.1 บทสรุป 

 

 ลุมน้ําปราจีนบุรี-บางปะกง มีพื้นที่ทั้งสิ้น 20,358.99 ตร.กม. ครอบคลุม 11 จังหวัด ไดแก จังหวัดปราจีนบุรี 

จังหวัดสระแกว จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดนครนายก จังหวัดชลบุรี และพื้นที่บางสวนในจังหวัดจันทบุรี จังหวัด

นครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดปทุมธานีและกรุงเทพมหานคร โดยมีพื้นที่ปาไมรวมทั้งหมด 

13,958.54 ตร.กม. หรือคิดเปนรอยละ 68.69 ของพื้นที่ลุมน้ํา พื้นที่การเกษตร 12,500.50 ตร.กม. หรือ 7,875,721.02 ไร 

หรือรอยละ 61.40 ของพื้นที่ลุมน้ํา หากพิจารณาศักยภาพและสมรรถนะของดินมีความเหมาะสมสําหรับการปลูกพืชคิด

เปนพื้นที่ 7,475.08 ตร.กม. หรือรอยละ 36.71 ของพื้นที่ลุมน้ําทั้งหมด ปริมาณฝนรายปเฉลี่ย 1,442.95 มม. หรือมี

ปริมาณน้ําตนทุนรายปเฉลี่ยมากถึง 9,158.06 ลาน ลบ.ม. มีประชากรรวมทั้งสิ้น 3,326,508 คน และในอนาคต 20 ป 

(พ.ศ. 2580) จะมีการเพิ่มข้ึนของประชากรโดยการพยากรณแบบทวีคูณ/ตอเนื่อง (Exponential Model) พบวามีจํานวน

ประชากรรวมประชากรแฝงเปน 4,382,818 คน โรงงานอุตสาหกรรมในปจจุบัน 4,860 แหง และคาดวาอีก 20 ปขางหนา 

(พ.ศ. 2580) เพิ่มเปน 7,901 แหง สวนปริมาณความตองการใชน้ําทุกกิจกรรมในปจจุบันรวมทั้งสิ้น 7,470.96 ลาน ลบ.ม. 

และเพิ่มข้ึนเปน 9,875.94 ลาน ลบ.ม. ในอีก 20 ปขางหนา (พ.ศ. 2580) แตความสามารถในการเก็บกักเก็บของโครงการ

ขนาดใหญและขนาดกลางตามสถานภาพปจจุบันมีความจุกักเก็บทั้งสิ้น 1,349.62 ลาน ลบ.ม. หรือคิดเปนรอยละ 14.74 

ของปริมาณน้ําทารายปเฉลี่ย 

 

 พื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรี-บางปะกงตองประสบกับปญหาแลงทวมซ้ําซากทุกปจากสาเหตุหลักคือการไมมีแหลงเก็บ

กักน้ําเพียงพอ โดยบริเวณพื้นที่ตอนบนของลุมน้ํามีความลาดชันสูง ทําใหปริมาณน้ําหลากไหลลงทวมพื้นที่ราบทายลุมน้ํา

ในชวงฤดูฝน แตพอถึงชวงฤดูแลงจะประสบปญหาชาดแคลนน้ําเพราะปริมาณน้ําทาสวนใหญจะไหลออกสูทะเลในที่สุด 

และยังมีปญหาการรุกตัวของน้ําเค็มจากอาวไทยเนื่องจากชวงทายของแมน้ํามีความลาดชันนอย ทําใหน้ําเค็มรุกล้ําจาก

ปากแมน้ําบางปะกงลึกเขามาในแมน้ํามากกวา 100 กม. โดยเฉพาะชวงฤดูแลงไมมีปริมาณน้ําทาเพียงพอตอการผลักดัน

น้ําเค็มสงผลกระทบใหน้ําเค็มรุกล้ําไปจนถึงแมน้ําปราจีนบุรี และมีผลกระทบตอคุณภาพน้ําที่จะนําไปใชเพื่อการเกษตร

และการผลิตน้ําประปาเพื่ออุปโภค-บริโภค ประกอบกับพื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรี-บางปะกงเปนพื้นที่ที่มีการเติบโตของภาค 

อุตสาหกรรมคอนขางสูงทําใหความตองการใชน้ําเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่องสงผลกระทบใหปญหาขาดแคลนน้ํามีแนวโนมที่

รุนแรงข้ึนรวมถึงเกิดการแยงน้ําระหวางภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรม 

 

 การพิจารณากําหนดทางเลอืกการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรี-บางปะกงอยางยั่งยืนเปนการบูรณาการจากมิติ

เศรษฐกิจ มิติสังคมและมิติสิ่งแวดลอมใหมีความสอดคลองกันและเกิดผลประโยชนสูงสุด โดยไดคํานึงถึงขีดความสามารถ

ในการรองรับของพื้นที่ลุมน้ําและความตองการของภาคประชาสังคมเปนหลัก และยังมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ

20 ป (พ.ศ. 2561-2580) แผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) แผนพัฒนากลุมจังหวัด

และแผนพัฒนาจังหวัดในภาคตะวันออกและแผนพัฒนาตางๆ ฯลฯ จึงไดพิจารณากําหนดเปาหมายหลักและทางเลือกการ

พัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรี-บางปะกงแยกเปน 3 พื้นที่ไดดังนี้ 

  



สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ บทที่ 5 บทสรุปและขอเสนอแนะ 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 5-2 รายงานมาตรการบรรเทาผลกระทบ 

โครงการพัฒนาน้ําตนทุนลุมน้ําปราจีนบรีุ–บางปะกง  และมาตรการติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน 

 1) พื้นที่ลุมน้ําตอนบน 

  1.1 ทางเลือกที่ 1 ทางเลือกที่ไมดําเนินงานหรือปลอยใหเปนไปตามปกติ (Business as Usual or 

Zero Alternative/No Action) 

  1.2 ทางเลือกที่ 2 การพัฒนาน้ําตนทุนเพื่อการอุปโภค-บริโภค การเกษตรพื้นถ่ินและการทองเที่ยว

เชิงนิเวศ 

  1.3 ทางเลือกที่ 3 การพัฒนาน้ําตนทุนเพื่อการอนุรักษ ฟนฟูและบริหารจัดการพื้นที่ตนน้ํา 

  1.4 ทางเลือกที่ 4 การพัฒนาน้ําตนทุนเต็มศักยภาพของพื้นที่ลุมน้ํา 

 2) พื้นที่ลุมน้ําตอนกลาง 

  2.1 ทางเลือกที่ 1 ทางเลือกที่ไมดําเนินงานหรือปลอยใหเปนไปตามปกติ (Business as Usual or 

Zero Alternative/No Action) 

  2.2 ทางเลือกที่ 2 การพัฒนาน้ําตนทุนเพื่อการอุปโภค-บริโภค การเกษตรมูลคาสูงและอุตสาหกรรม

ขนาดเล็ก 

  2.3 ทางเลือกที ่3 การพัฒนาน้ําตนทุนเพื่อรองรับการเติบโตของชุมชนเมืองและเขตเศรษฐกิจ 

 3) พื้นที่ลุมน้ําตอนปลาย 

  3.1 ทางเลือกที่ 1 ทางเลือกที่ไมดําเนินงานหรือปลอยใหเปนไปตามปกติ (Business as Usual or 

Zero Alternative/No Action) 

  3.2 ทางเลือกที่ 2 การพัฒนาน้ําตนทุนเพื่อการอุปโภค-บริโภค การเกษตรมูลคาสูงและอุตสาหกรรม 

  3.3 ทางเลือกที่ 3 การพัฒนาน้ําตนทุนเพื่อรองรับการเติบโตของชุมชนเมืองและเขตเศรษฐกิจ 

 

 ผลการประเมินทางเลือกการพฒันาลุมน้ําปราจีนบุรี-บางปะกงสรุปไดวาพ้ืนที่ลุมนํ้าตอนบนกําหนดการพัฒนา

ตามทางเลือกที่ 2 การพัฒนานํ้าตนทุนเพ่ือการอุปโภค-บริโภค การเกษตรพ้ืนถิ่นและการทองเที่ยวเชิงนิเวศ เปนการ

บริหารจัด การทรัพยากรน้ําใหเพียงพอกับความตองการของภาคประชาสังคมและตามรูปแบบระบบการเพาะปลูกพืช

ปจจุบันรวมกับการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศที่มีสวนสําคัญในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมบน

พื้นฐานของความรู ความเขาใจและความรับผิดชอบตอระบบนิเวศในพื้นที่ลุมน้ําและบริหารจัดการพื้นที่ตนน้ําใหมีความ

สมดุลและยั่งยืน สวนพ้ืนที่ลุมนํ้าตอนกลาง และพ้ืนที่ลุมนํ้าตอนปลายกําหนดการพัฒนาตามทางเลือกที่ 3 การพัฒนา

นํ้าตนทุนเพ่ือรองรับการเติบโตของชุมชนเมืองและเขตเศรษฐกิจ เปนการพัฒนาเพื่อรองรับการเติบโตของชุมชนเมืองและ

เขตเศรษฐกิจเปนการยกระดับคุณภาพชีวิตของภาคประชาสังคมในพื้นที่ลุมน้ําใหดีข้ึนและมีรายไดเพิ่มสูงกวาคาเฉลี่ยใน

ระดับประเทศ พรอมทั้งการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของพื้นที่ลุมน้ําฯ หากพิจารณาภาพรวมของพื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรี-บาง

ปะกงใหครอบคลุมทุกสวนของพื้นที่ลุมน้ําจําเปนตองดําเนินการกําหนดการพัฒนาแบบผสมผสานในทุกสวนของพื้นที่ลุม

น้ําดังรูปที่ 5.1-1 ดังสรุปไดวา ภาพรวมของการพัฒนาลุมนํ้าปราจีนบุรี-บางปะกงแบบบูรณาการจะเปนการพัฒนานํ้า

ตนทุนเพ่ือการอุปโภค-บริโภค การเกษตรพ้ืนถิ่นและการทองเที่ยวเชิงนิเวศ (ตามทางเลือกที่ 2-พ้ืนที่ลุมนํ้าตอนบน) 

พรอมทั้งจะตองพัฒนานํ้าตนทุนเพ่ือรองรับการเติบโตของชุมชนเมืองและเขตเศรษฐกิจ (ตามทางเลือกที่ 3-พ้ืนที่ลุมนํ้า

ตอนกลางและพ้ืนที่ลุมนํ้าตอนปลาย) 

  



สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ บทที่ 5 บทสรุปและขอเสนอแนะ 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 5-3 รายงานมาตรการบรรเทาผลกระทบ 

โครงการพัฒนาน้ําตนทุนลุมน้ําปราจีนบรีุ–บางปะกง  และมาตรการติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน 

  



สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ บทที่ 5 บทสรุปและขอเสนอแนะ 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 5-4 รายงานมาตรการบรรเทาผลกระทบ 

โครงการพัฒนาน้ําตนทุนลุมน้ําปราจีนบรีุ–บางปะกง  และมาตรการติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน 

 การกําหนดแผนงาน/โครงการในแผนทางเลือกการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรี-บางปะกงไดพิจารณาถึงความ

เหมาะสมและดําเนินการไดจริงและไดรับการยอมรับจากภาคประชาสังคม และเปนการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ํา

ภายใตวิสัยทัศนของการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรี-บางปะกง “ทรัพยากรนํ้าม่ันคง ทุกภาคสวนเขาถึงการใชอยาง

สมดุล เสริมสรางรายไดและรักษาระบบนิเวศอยางย่ังยืน” และสอดคลองกับนโยบายภาครัฐและแผนพัฒนากลุม

จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ภาคประชาสังคม รวมถึงแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) 

โดยกําหนดแผนงาน/โครงการตามแผนการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรี-บางปะกงไดดังนี้ 

 1) แผนงานการจัดการน้ําอุปโภคบริโภค เพื่อจัดหาน้ําสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคใหแกชุมชน ครบทุก

หมูบานหรือทุกครัวเรือน ชุมชนเมือง แหลงทองเที่ยวสําคัญและพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ รวมทั้งการจัด 

หาแหลงน้ําสํารองในพื้นที่ที่ขาดแคลนแหลงน้ําตนทุน การพัฒนาน้ําดื่มใหไดตามมาตรฐานในราคาที่

เหมาะสมและการประหยัดน้ําโดยลดการใชน้ําภาคครัวเรือน ภาคบริการและภาคราชการดังมีเปาหมาย

ดังนี้ 

  1.1 พัฒนา ขยายเขตและเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมูบาน 266 หมูบาน 

  1.2 พัฒนาระบบประปาเมือง/พื้นที่เศรษฐกิจ 345 แหง ปริมาณน้ําสํารอง 53.65 ลาน ลบ.ม. 

  1.3 พัฒนาน้ําดื่มใหไดมาตรฐานและราคาที่เหมาะสม 44 แหง 

 2) แผนงานการสรางความมั่นคงของน้ําภาคการผลิต เพื่อพัฒนาแหลงเก็บกักน้ําและระบบสงน้ําใหมใหเต็ม

ศักยภาพ พรอมทั้งการจัดหาน้ําในพื้นที่เกษตรน้ําฝนเพื่อขยายโอกาสจากศักยภาพโครงการขนาดเล็ก

และลดความเสี่ยงในพื้นที่ไมมีศักยภาพ ลดความเสี่ยง/ความเสียหายลงคิดเปนรอยละ 50 รวมถึงการ

เพิ่มผลิตภาพและปรับโครงสรางการใชน้ําโดยดําเนินการรวมกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-

2580) มีเปาหมายดังนี้ 

  2.1 เพิ่มประสิทธิภาพโครงการแหลงน้ําและระบบสงน้ําเดิม 724 แหง พื้นที่ รับประโยชนเดิม 

1,080,871 ไร 

  2.2 จัดหาน้ําในพื้นที่เกษตรน้ําฝน เพิ่มปริมาณน้ําตนทุน 0.926 ลาน ลบ.ม. และพื้นที่รับประโยชน 

1,720 ไร 

  2.3 พัฒนาแหลงเก็บกักน้ํา/ระบบสงน้ําใหม เพิ่มปริมาณน้ําตนทุน 361.33 ลาน ลบ.ม. และพื้นที่

ชลประทาน 359,090 ไร 

  2.4 พัฒนาระบบผันน้ําและระบบเชื่อมโยงแหลงน้ํา 9 แหง 

  2.5 จัดหาแหลงน้ําสํารองเพื่อเพิ่มผลิตภาพมูลคาภาคการผลิต ไดแก การเปลี่ยนน้ําทะเลใหเปน 

น้ําจืดในพื้นที่ลุมน้ําตอนปลาย 1 แหง 

 3) แผนงานการจัดการน้ําทวมและอุทกภัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ํา จัดระบบปองกันน้ําทวม

ชุมชนเมือง จัดการพื้นที่น้ําทวมและพื้นที่ชะลอน้ํารวมทั้งการบรรเทาอุทกภัยในเชิงพื้นที่อยางเปนระบบ 

ในระดับลุมน้ําและพื้นที่วิกฤติ (Area-based) ลุมน้ําขนาดใหญ ลุมน้ําสาขา/ลดความเสี่ยงและความ

รุนแรงลงไมนอยกวารอยละ 60 โดยมีเปาหมายการพัฒนาดังนี ้

  3.1 เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ําและปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน้ํา 1,355 แหง ระยะทาง 9.14 กม. 

  3.2 ปองกันน้ําทวมชุมชนเมือง 96 แหง พื้นที่ลดผลกระทบ 77,268 ไร 

  3.3 จัดการพื้นที่น้ําทวม/พื้นที่ชะลอน้ํา 78 แหง พื้นที่ลดผลกระทบ 130,130 ไร 

  3.4 การบรรเทาอุทกภัยเชิงพื้นที่อยางเปนระบบในพื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรี-บางปะกง 



สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ บทที่ 5 บทสรุปและขอเสนอแนะ 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 5-5 รายงานมาตรการบรรเทาผลกระทบ 

โครงการพัฒนาน้ําตนทุนลุมน้ําปราจีนบรีุ–บางปะกง  และมาตรการติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน 

 4) แผนงานการจัดการคุณภาพน้ําและอนุรักษทรัพยากรน้ํา เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวม

และระบบบําบัดน้าํเสียรวมของชุมชน การนําน้ําเสียกลับมาใชใหม ปองกันและลดการเกิดน้ําเสียตนทาง 

การควบคุมปริมาณการไหลของน้ําเพื่อรักษาระบบนิเวศพรอมทั้งพื้นฟูแมน้ํา ลําคลอง และแหลงน้ํา

ธรรมชาติที่มีความสําคัญในทุกมิติเพื่อการอนุรักษ ฟนฟูและใชประโยชนทั่วประเทศ มีเปาหมายดังนี้ 

  4.1 พัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวม ระบบบําบัดน้ําเสียรวมและการนําปริมาณน้ําเสีย

กลับมาใชประโยชนใหมของชุมชน 49 แหง 

  4.2 อนุรักษ/ฟนฟูแมน้ําลําคลองและแหลงน้ําธรรมชาติ 112 แหง 

  4.3 พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพน้ําเพื่อการอุปโภค-บริโภคใหตามเกณฑมาตรฐานฯ 2 แหง 

 5) แผนงานดานการบริหารจัดการ เพื่อศึกษาวิจัย เตรียมความพรอม สงเสริมการประชาสัมพันธและการมี

สวนรวมของประชาชนและภาคสวนที่เก่ียวของ การสรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรน้ํา พัฒนา

งานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี ยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในพื้นที่และลุมน้ํา (เชื่อมโยง

การตลาด พลังงาน การผลิตและของเสีย) มีเปาหมายดังนี้ 

  5.1 การศึกษา วิจัย และพัฒนาระบบสนับสนนุการตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา จํานวน 

9 แหง 

  5.2 พัฒนาและปรับปรุงระบบความปลอดภัยเข่ือน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและตรวจสอบดานความ

ปลอดภัยเข่ือน จํานวน 8 แหง 

  5.3 จัดสรรที่ดินทํากินใหแกกลุมราษฎรที่บุกรุกแผวถางไดถือครองที่ดินอยางถูกตองตามกฎหมายใน

รูปหมูบานปาไมในพื้นที่ลุมน้ําตอนบน (ตนน้ํา) จํานวน 4 แหง 

 6) แผนงานสงเสริมการปลูกพืชมูลคาสูง/เกษตรเชิงวิถี เพื่อสงเสริมใหภาคเกษตรกรปลูกพืชที่มีมูลคาสูง

หรือสงเสริมการทําเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยมุงเนนพื้นที่เพาะปลูกในพื้นที่ที่มีปริมาณน้ํา

ตนทุนและระบบกระจายน้ําเพียงพอจะทําใหควบคุมผลผลิตใหสอดคลองกับความตองการของระบบ

ตลาดไดโดยไมเกิดความเสียหายของผลผลิตดานการเกษตรจากการขาดแคลนน้ําหรือสินคาเกษตรเกิน

ความตองการของระบบตลาด โดยมีเปาหมายการพัฒนาดังนี ้

  6.1 จัดโซนนิ่งพื้นที่เกษตรตามชนิดพืชที่ปลูกใหมีความสอดคลองกับศักยภาพของสมรรถนะดินและ

ปริมาณน้ําตนทุนควบคูกับการประกันราคาผลผลิตเพื่อเปนการสรางแรงจูงใจใหภาคเกษตรกร

เปลี่ยนแปลงชนิดพืชที่ปลูกดั้งเดิมเปนพืชเชิงการคา รวมทั้งจัดหาระบบตลาดรองรับที่เพียงพอ 

  6.2 พัฒนาเจาหนาที่ภาครัฐและภาคเกษตรกรใหเกิดการประสานและทํางานรวมกัน การสงเสริมให

ภาคเกษตรกรเรียนรูสินคาเกษตรตามระบบตลาดมีความตองการและแนวโนมผลผลิตที่สงผล

กระทบตอราคาสินคาเกษตร 

  6.3 พัฒนาศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรและการเสริมสรางเครือขายเพื่อ

แลกเปลี่ยนประสบการณระหวางศูนยเรียนรูเพื่อปรับปรุงใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมของ

พื้นที่ลุมน้ํา 

  6.4 นําเทคโนโลยีที่เหมาะสมและทันสมัยมาใชกับกลุมเกษตรกรตั้งแตข้ันตอนการปลูกพืช เก็บเก่ียว 

แปรรูป การตลาด เชน การปรับเปลี่ยนระยะเวลาการปลูก การใชน้ําตนทุนที่นอยลง และการใช

เคร่ืองจักรกล ฯลฯ 



สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ บทที่ 5 บทสรุปและขอเสนอแนะ 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 5-6 รายงานมาตรการบรรเทาผลกระทบ 

โครงการพัฒนาน้ําตนทุนลุมน้ําปราจีนบรีุ–บางปะกง  และมาตรการติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน 

  6.5 สงเสริมกลุมเกษตรกรในพื้นที่ลุมน้ําใหมีการใชเทคโนโลยีสมัยใหมเพื่อทําการตลาดออนไลน 

สามารถสงสินคาถึงผูบริโภคโดยตรง มีความเขาใจวาควรขายอะไร ขายใหใคร ผลิตที่ไหน ผลิต

อยางไร 

 7) แผนงานสงเสริมการทองเที่ยวทองถ่ิน มุงเนนการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ (เชิงนิเวศ) และเชื่อมโยงแหลง

ทองเที่ยวทางธรรมชาติที่มีอยูในพื้นที่ลุมน้ําโดยเฉพาะพื้นที่อุทยานแหงชาติเขาใหญ เชน การลองแกง

เชื่อมโยงเขากับแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม แลพวิถีชุมชนที่สําคัญในพื้นที่ลุมน้ํา ฯลฯ รวมถึงมุงเนน

การทองเที่ยวในเชิงเกษตรวิถี โดยใหผูมาเยี่ยมเยือนเขาเยี่ยมชมสวนผลไมในชวงที่ผลไมออกผลผลิต 

เชน ทุเรียน มังคุด ลองกอง มะยงชิด มะปราง มะมวง ฯลฯ สงผลใหภาคเกษตรกรมีรายไดเพิ่มเติมจาก

การใหบริการที่พักโฮมสเตยและจําหนายผลผลิตกับผูบริโภคไดโดยตรง 

 

5.2 ขอเสนอแนะ 

 

 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรี-บางปะกงอยางยั่งยืนตามผลการประเมินสิ่งแวดลอมระดับ

ยุทธศาสตรสรุปไดดังนี้ 

 1) โครงการพัฒนาพัฒนาแหลงเก็บกักน้ําและระบบสงน้ําทั้งในแผนงานการสรางความมั่นคงของน้ําภาค

การผลิตและแผนงานการจัดการน้ําทวมและอุทกภัยจําเปนตองมีโครงการศึกษาความเหมาะสมและ

ผลกระทบสิ่งแวดลอมกอนการดําเนินการโครงการ 

 2) การพัฒนานําน้ําบาดาลมาใชเพื่อการอุปโภค-บริโภคตองคํานึงถึงคุณภาพน้ําบาดาลเปนหลัก เนื่องจาก

สภาพธรณีวิทยาและอุทกธรณีวิทยาสวนใหญเปนชั้นดินเค็ม ประกอบกับบางพื้นที่จัดเปนพื้นที่ออนไหว

ตอการปนเปอน โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีการใชประโยชนที่ดินอยางหนาแนนในภาคชุมชนและสิ่งปลูกสราง 

ภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมอาจสงผลกระทบใหคุณภาพน้ําบาดาลมีการปนเปอนความเค็ม 

เชื้อแบคทีเรีย และโลหะหนักได 

 3) การพัฒนาโครงการในพื้นทีส่งวน-อนุรักษโดยสวนใหญจะเปนความตองการจากภาคประชาชนเปนหลัก 

แตทางปฏิบัติไมสามารถดําเนินการโครงการได จําเปนตองมีการพัฒนาโครงการในพื้นที่อ่ืนๆ ที่สามารถ

แกไข/บรรเทาปญหาตามความตองการของภาคประชาชนไดโดยตองมีการหาแนวปฏิบัติที่ดี (Best 

Practice) จากทุกหนวยงานที่เก่ียวของทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค 

 4) การพัฒนาแหลงเก็บกักน้ําและการจัดสรรน้ําในพื้นที่ลุมน้ําตอนกลางและตอนปลายตองพิจารณาถึง

ความตองการของภาคประชาชนในพื้นที่ลุมน้ําเปนลําดับแรกเนื่องจากภาคประชาชนมีการประกอบ

อาชีพแตกตางกันสงผลกระทบใหมีความตองการน้ําแตกตางกันกลาวคือภาคประชาชนที่ประกอบอาชีพ

การเกษตรจะมีความตองการน้ําจืดเพื่อการเพาะปลูกพืชและภาคประชาชนที่มีอาชีพเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

ตองการน้ํากรอย ฯลฯ ดังนั้นการพัฒนาโครงการใดๆ ตองเนนใหภาคประชาชนในพื้นที่มีสวนรวมในทิศ

ทางการพัฒนาใหมากที่สุดเพื่อลดปญหาความขัดแยงที่จะตามมาในอนาคตภายหลังจากการพัฒนา

โครงการ 

  



สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ บทที่ 5 บทสรุปและขอเสนอแนะ 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 5-7 รายงานมาตรการบรรเทาผลกระทบ 

โครงการพัฒนาน้ําตนทุนลุมน้ําปราจีนบรีุ–บางปะกง  และมาตรการติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน 

 5) การพัฒนาโครงการในแผนงานสงเสริมการทองเที่ยวทองถ่ิน ไดแก การทองเที่ยวเชิงนิเวศและทองเที่ยว

เชิงเกษตรตองพัฒนาใหสอดคลองกับเอกลักษณของพื้นที่ที่เปนวิถีชุมชนเกษตรและมีขนบประเพณีและ

วัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณเฉพาะถ่ินโดยการสนับสนุนใหตอนรับและบริการดวยไมตรีจิตแบบไทย 

(Thai Hospitality) เพื่อสรางเสริมประสบการณและความประทับใจแกผูมาเยี่ยมเยือนอาจทําใหเกิด

การประชาสัมพันธการทองเที่ยวในรูปแบบที่เรียกวา “พลังแหงการบอกตอ” 

 6) โครงการจัดสรรที่ดินทํากินใหแกกลุมราษฎรที่บุกรุกแผวถางไดถือครองที่ดินอยางถูกตองตามกฎหมาย

ในรูปหมูบานปาไมตามแผนงานดานการบริหารจัดการตองกําหนดมาตรการการใชที่ดินและขอตกลง

ระหวางหนวยงานภาครัฐดวยกันโดยเฉพาะหนวนงานเจาของพื้นที่กับหนวยงานภาครัฐที่ทําการพัฒนา

รวมถึงภาคเกษตรกรที่ใชประโยชน 

 7) โครงการจัดโซนนิ่งพื้นที่การเกษตรตามชนิดพืชที่ปลูกใหสอดคลองกับศักยภาพของสมรรถนะดินและ

ปริมาณน้ําตนทุนควบคูการประกันราคาผลผลิตตามแผนงานสงเสริมการปลูกพืชมูลคาสูง/เกษตรเชิงวิถี 

จะชวยใหจํานวนผลผลิตทางการเกษตรของพืชเศรษฐกิจแตละชนิดอยูในปริมาณที่เหมาะสมกับระบบ

ตลาดรองรับผลผลิต เปนการปองกันผลผลิตลนระบบตลาดและชวยควบคุมปริมาณการใชน้ําในการ

เพาะปลูกทําใหลดความขัดแยงในกิจกรรมการใชน้ําและสงผลดีในการบริหารจัดการลุมน้ํา 

 8) โครงการพัฒนาแหลงกักเก็บน้ําขนาดเล็กในไรนาตามแผนงานการสรางความมั่นคงของน้ําภาคการผลิต 

ตองดําเนินการขุดสระเก็บน้ําใหมีความลึกและแคบเพื่อลดการสูญเสียน้ําและเปนการจัดการพื้นที่ใหเกิด

ประโยชนสงูสุดเนื่องจากราคาประเมินที่ดินคอนขางสูงโดยเฉพาะพื้นที่ลุมน้ําตอนกลางและตอนปลาย 
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