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โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 
 

รายงานฉบับสุดทาย 

รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบรูณาการระดับยุทธศาสตร 

สารบัญ 

    หนา 

สารบัญ      1 

สารบัญตาราง     6 

สารบัญรูป      10 

 

บทที่ 1 บทนำและความเปนมาของโครงการ 

 1.1 ความเปนมาของโครงการ 1-1 

 1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 1-5 

 1.3 ขอบเขตพื้นที่ศึกษา 1-5 

 1.4 เหตุผลและความจำเปนในการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 1-7 

 1.5 แนวทางและข้ันตอนการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (SEA)  1-8 

  พื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 

 

บทที่ 2 ขอมูลพ้ืนฐานและสถานการณของพ้ืนที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 

 2.1 คำนำ  2-1 

 2.2 การวิเคราะหขอมูลพื้นฐานของพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 2-1 

  2.2.1 สภาพทางกายภาพ 2-1 

  2.2.2 สภาพสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศ 2-11 

  2.2.3 ประชากรและสังคม 2-18 

  2.2.4 สภาพเศรษฐกิจ 2-19 

  2.2.5 โครงสรางพื้นฐาน 2-20 

  2.2.6 ความตองการใชน้ำ 2-23 

  2.2.7 การพัฒนาการเกษตร 2-23 

  2.2.8 อุตสาหกรรม 2-25 

  2.2.9 การทองเที่ยวและนันทนาการ 2-25 

  2.2.10 แหลงมรดกโลก 2-25 

 2.3 สรุปขอมูลเปรียบเทียบเชิงพื้นที่ในพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงตามสถานภาพปจจุบัน 2-26 

 2.4 การวิเคราะหสถานการณพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกงในอนาคต 20 ป 2-30 

  2.4.1 คำนำ 2-30  
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  2.4.2 การคาดการณดานประชากรในอนาคต 2-30 

  2.4.3 การคาดการณจำนวนอุตสาหกรรมในอนาคต 2-33 

  2.4.4 การวิเคราะหและคาดการณระบบเศรษฐกิจของลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 2-40 

   ในอนาคต 

  2.4.5 การคาดการณรูปแบบการใชประโยชนที่ดินในอนาคต 2-44 

  2.4.6 การวิเคราะหความตองการใชน้ำในอนาคต 2-51 

  2.4.7 การวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ในอนาคต 2-53 

 

บทที่ 3 ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาในพ้ืนที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 

 3.1 คำนำ  3-1 

 3.2 การทบทวนละเอียดแผนการพฒันาที่เก่ียวของ 3-2 

  3.2.1 ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) 3-2 

  3.2.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) 3-4 

  3.2.3 แผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) 3-5 

  3.2.4 แผนการปฎิรูปประเทศ 3-6 

  3.2.5 เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals, SDGs) 3-7 

  3.2.6 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 3-9 

  3.2.7 พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 3-10 

  3.2.8 แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560-2564 3-10 

  3.2.9 ทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกและการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ  3-11 

   (Eastern Economic Corridor) 

  3.2.10 แผนพัฒนากลุมจังหวัดและแผนพัฒนาจังหวัดในภาคตะวันออกและพื้นที่ขางเคียง 3-14 

 3.3 การวิเคราะหประเด็นความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580)  3-19 

  และแผนงานอ่ืนๆ กับแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรนำ้ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) 

 

บทที่ 4 การกำหนดและประเมินทางเลือกของการพัฒนาพ้ืนที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 

 4.1 การกำหนดเปาหมายและการวิเคราะหศักยภาพและขอจำกัดในการพัฒนา 4-1 

  พื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 

  4.1.1 การกำหนดเปาหมายการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 4-1 

  4.1.2 การวิเคราะหศักยภาพและขอจำกัดในพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 4-4 

  4.1.3 การวิเคราะหแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 4-16 
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 4.2 การวิเคราะหความตองการของภาคประชาสังคมตอทิศทางการพัฒนา 4-22 

  พื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 

  4.2.1 การประชุมปฐมนิเทศโครงการ 4-22 

  4.2.2 การประชุมกลุมยอยคร้ังที่ 1 4-32 

  4.2.3 สรุปความตองการและทิศทางการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 4-42 

 4.3 การกำหนดทางเลือกการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 4-45 

  4.3.1 ทางเลือกการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 4-45 

  4.3.2 รายละเอียดทางเลือกการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 4-46 

 4.4 หลักเกณฑและปจจัยในการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร 4-50 

  4.4.1 ตัวชี้วัดรายมิติของทางเลือกการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 4-50 

  4.4.2 การกำหนดเกณฑการจัดลำดับความพึงพอใจ 4-57 

 4.5 การเปรียบเทียบและประเมนิทางเลือกของการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 4-58 

  4.5.1 การวิเคราะหและเปรียบเทยีบทางเลือกของการพัฒนา 4-58 

   พื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 

  4.5.2 การจัดลำดับความสำคัญของแตละทางเลือกของการพัฒนา 4-65 

   พื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 

  4.5.3 การประเมินทางเลือกการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 4-67 

 

บทที่ 5 แผนการพัฒนาพ้ืนที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงอยางย่ังยืน 

 5.1 แผนการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 5-1 

  5.1.1 เปาหมายการพัฒนา 5-1 

  5.1.2 การจัดทำแผนการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 5-2 

 5.2 การจัดทำแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับพื้นที่ลุมน้ำ 5-8 

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

  5.2.1 การวิเคราะหสถานการณพื้นที่ลุมน้ำและการแกไขและบรรเทาปญหาเชิงพื้นที่ 5-8 

  5.2.2 การกำหนดเกณฑการจัดระดับความสำคัญของแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 5-16 

  5.2.3 การพิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการในการแกไขและบรรเทาปญหา 5-23 

   ในแตละสวนของพื้นที่ลุมน้ำ 

  5.2.4 แผนหลักและแผนปฏิบัติการของพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงตามมิติของกลยุทธ 5-24 

   และมิติของแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) 

  5.2.5 สรุปแผนหลักและแผนปฏิบัติการของพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงตามมิติ 5-56 

   ของกลยุทธและมิติของแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ป  

   (พ.ศ. 2561-2580) 
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บทที่ 6 มาตรการเพ่ือความย่ังยืน และมาตรการติดตามตรวจสอบ 

 6.1 คำนำ  6-1 

 6.2 มาตรการเพื่อความยั่งยืน 6-1 

 6.3 มาตรการติดตามตรวจสอบ 6-6 

  6.3.1 มาตรการติดตามตรวจสอบตามมิติเศรษฐกิจ 6-6 

  6.3.2 มาตรการติดตามตรวจสอบตามมิติสังคม 6-7 

  6.3.3 มาตรการติดตามตรวจสอบตามมิติสิ่งแวดลอม 6-8 

 

บทที่ 7 การมีสวนรวมของประชาชนและการประชาสมัพันธ 

 7.1 คำนำ  7-1 

 7.2 การประชุมปฐมนิเทศโครงการ 7-1 

  7.2.1 การจัดประชุมปฐมนิเทศและกลุมเปาหมาย 7-1 

  7.2.2 สรุปประเด็นการรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 7-5 

 7.3 การประชุมกลุมยอยคร้ังที่ 1 7-6 

  7.3.1 การจัดประชุมกลุมยอยคร้ังที่ 1 และกลุมเปาหมาย 7-6 

  7.3.2 สรุปประเด็นการรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 7-9 

  7.3.3 การจัดลำดับความสำคัญความตองการและทิศทางพัฒนา 7-15 

   พื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 

 7.4 การประชุมสัมมนาโครงการคร้ังที่ 1 7-17 

  7.4.1 การจัดประชุมสัมมนาโครงการคร้ังที่ 1 และกลุมเปาหมาย 7-17 

  7.4.2 สรุปประเด็นการรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 7-19 

 7.5 การประชุมกลุมยอยคร้ังที่ 2 7-25 

  7.5.1 การจัดประชุมกลุมยอยคร้ังที่ 2 และกลุมเปาหมาย 7-25 

  7.5.2 สรุปประเด็นการรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 7-27 

 7.6 การประชุมสัมมนาโครงการคร้ังที่ 2 7-31 

  7.6.1 การจัดประชุมสัมมนาโครงการคร้ังที่ 2 และกลุมเปาหมาย 7-31 

  7.6.2 สรุปประเด็นการรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 7-34 

  7.6.3 สรุปโครงการ/แผนงานที่เสนอเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาน้ำตนทุน 7-35 

   ลุมน้ำปราจีนบุรี-ปางปะกง 

 7.7 การประชุมกลุมยอยคร้ังที่ 3 7-35 

  7.7.1 การจัดประชุมกลุมยอยคร้ังที่ 3 และกลุมเปาหมาย 7-35 

  7.7.2 สรุปประเด็นการรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 7-37 

 7.8 การประชุมปฐมนิเทศโครงการ 7-38 
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  7.8.1 การจัดประชุมปจฉิมนิเทศ และกลุมเปาหมาย 7-38 

  7.8.2 สรุปประเด็นการรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 7-39 

 7.9 การประชุมกลุมยอยเพิ่มเติม 7-42 

 7.10 กิจกรรมการสรางการรับรูผานสื่อ 7-46 

  7.10.1 กิจกรรมการสรางการรับรูผานสื่อคร้ังที่ 1 7-46 

  7.10.2 กิจกรรมการสรางการรับรูผานสื่อคร้ังที่ 2 7-47 

 

บทที่ 8 บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 8.1 บทสรุป  8-1 

 8.2 ขอเสนอแนะ 8-6 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ สารบัญ 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 6 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกงกง                           รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยทุธศาสตร 

 

สารบัญตาราง 
ตารางที่    หนา 

1.1-1  โครงการพัฒนาแหลงน้ำขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญในปจจุบันในพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 1-2 

1.1-2  โครงการพัฒนาแหลงน้ำตามแผนงานของกรมชลประทานในพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 1-3 

 

2.3-1  สรุปขอมูลเปรียบเทียบเชิงพื้นที่ในพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงตามสถานภาพปจจุบัน 2-27 

2.4-1  การคาดการณประชากรภายในพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง (รวมประชากรแฝง) 2-32 

 กรณีมีโครงการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

2.4-2 การคาดการณประชากรในอนาคต 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) ภายในพื้นที่ 2-32 

 ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง (รวมประชากรแฝง) กรณีมีโครงการพัฒนา 

 พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

2.4-3 จำนวนโรงงาน เงินทุน แรงมาและจำนวนแรงงานในลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงตามหมวด 2-34 

 ของอุตสาหกรรมสำคัญ 21 หมวด (พ.ศ. 2561) 

2.4-4 การคาดการณจำนวนโรงงาน เงินทุน แรงมาและจำนวนแรงงานในลุมน้ำปราจีนบุรี-บางประกง 2-35 

 ตามหมวดของอุตสาหกรรมสำคัญ 21 หมวดในรอบ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) 

2.4-5 นิคม/ชุมชน/เขตประกอบการ/สวนอุตสาหกรรมทั้งในปจจุบันและการพัฒนาในอนาคต 2-36 

 ในพื้นที่เขตสงเสริมอุตสาหกรรม/เขตนวัตกรรม/เขตสงเสริมเศรษฐกิจพิเศษที่อยูในแผนการ 

 รวมดำเนินงานในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 

2.4-6  การคาดการณจำนวนโรงงาน เงินทุน แรงมาและจำนวนแรงงานในลุมน้ำปราจีนบุรีตามหมวด 2-38 

 ของอุตสาหกรรมสำคัญ 21 หมวดในรอบ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) 

2.4-7  การคาดการณจำนวนโรงงาน เงินทุน แรงมาและจำนวนแรงงานในลุมน้ำบางปะกงตามหมวด 2-39 

 ของอุตสาหกรรมสำคัญ 21 หมวดในรอบ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) 

2.4-8 ผลิตภัณฑมวลรวมลุมน้ำ (GPP) ในพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงในคาบ 16 ป (พ.ศ. 2545-2560) 2-41 

2.4-9  ผลการคาดการณผลิตภัณฑมวลรวมลุมน้ำ (GPP) ในพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 2-43 

 ในคาบ 20 ป (2561-2580) 

2.4-10 การใชประโยชนที่ดินบริเวณพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง พ.ศ. 2545, พ.ศ. 2550,  2-44 

 พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2560 

2.4-11 รูปแบบการใชประโยชนที่ดินในพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงตามสถานภาพปจจุบัน (พ.ศ. 2560)  2-48 

 และสภาพอนาคต 20 ป (พ.ศ. 2580) เปรียบเทียบกับแผนที่เกษตร 

 เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) 

2.4-12 ขอมูลสถิติเฉลี่ยเชิงพื้นที่ของปริมาณฝนตรวจวัดและปริมาณฝนในสภาพอนาคตภายใตสถานการณ 2-60 

 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 

3.2-1  ความเชื่อมโยงของเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals; SDGs) 3-7 

 กับแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ สารบัญ 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 7 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกงกง                           รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยทุธศาสตร 

 

สารบัญตาราง (ตอ) 
ตารางที่    หนา 

3.2-2  ความเชื่อมโยงของแผนพัฒนากลุมจังหวัดกับแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ป 3-14 

 (พ.ศ. 2561-2580) 

3.2-3 ความเชื่อมโยงของแผนพัฒนาจังหวัดกับแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ป 3-16 

 (พ.ศ. 2561-2580) 

 

4.1-1  การเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอมที่มีผลกระทบตอการบริหารจัดการ 4-18 

 พื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 

4.2-1  การจัดลำดับความสำคัญความตองการและทิศทางการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง  4-43 

 (มาก-นอย) 

4.4-1 ตัวชี้วัดรายมิติของทางเลือกการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 4-51 

4.4-2 เกณฑระดับคะแนนตัวชี้วัดรายมิติของทางเลือกการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 4-53 

4.4-3 สรุปความสัมพันธของทางเลือกการพัฒนา แผนแมบทฯ และความยั่งยืนของการพัฒนาทรัพยากรน้ำ 4-55 

4.4-4 การจัดลำดับความสำคัญของตัวชี้วัดรายมิติในพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 4-57 

4.5-1 การวิเคราะหและเปรียบเทยีบทางเลือกของการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 4-59 

 (พื้นที่ลุมน้ำตอนบน) 

4.5-2 การวิเคราะหและเปรียบเทยีบทางเลือกของการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 4-61 

 (พื้นที่ลุมน้ำตอนกลาง) 

4.5-3 การวิเคราะหและเปรียบเทียบทางเลือกของการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 4-63 

 (พื้นที่ลุมน้ำตอนปลาย) 

4.5-4 การจัดลำดับความสำคัญของแตละทางเลือกโดยกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาสังคม 4-66 

 จำแนกรายพื้นที่ลุมน้ำ 

4.5-5 การจัดลำดับความสำคัญของแตละทางเลือกโดยกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาสังคม 4-67 

 ในภาพรวมของพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 

4.5-6 การประเมินทางเลือกการพัฒนาลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงจำแนกรายพื้นทีต่อนบน  4-68 

 พื้นที่ตอนกลางและพื้นที่ตอนปลาย 

4.5-7 การประเมินผลการจัดลำดับความสำคัญของแตละทางเลือกในการพัฒนา 4-70 

 พื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง-พื้นที่ลุมน้ำตอนบน 

4.5-8 การประเมินผลการจัดลำดับความสำคัญของแตละทางเลือกในการพัฒนา 4-72 

 พื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง-พื้นที่ลุมน้ำตอนกลาง 

4.5-9 การประเมินผลการจัดลำดับความสำคัญของแตละทางเลือกในการพัฒนา 4-74 

 พื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง-พื้นที่ลุมน้ำตอนปลาย 

 

5.1-1  แผนการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง (พื้นที่ลุมน้ำตอนบน) 5-9 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ สารบัญ 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 8 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกงกง                           รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยทุธศาสตร 

 

สารบัญตาราง (ตอ) 
ตารางที่    หนา 

5.1-2  แผนการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง (พื้นที่ลุมน้ำตอนกลาง) 5-10 

5.1-3  แผนการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง (พื้นที่ลุมน้ำตอนปลาย) 5-11 

5.1-4  แผนการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงอยางยั่งยืน (ภาพรวม) 5-12 

5.2-1  ตัวอยางเมทริกซที่ใชในเปรียบเทียบเปนคู 5-18 

5.2-2  แผนหลักและแผนปฏิบัติการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง  5-29 

 (พื้นที่ตอนบน) ในมิติการวิเคราะห TOWS Matrix 

5.2-3 แผนหลักและแผนปฏิบัติการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง  5-33 

 (พื้นที่ตอนบน) ในมิติของแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) 

5.2-4  แผนหลักและแผนปฏิบัติการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุมน้ำตอนกลาง 5-40 

 ตามมิติของกลยุทธโดยใชการวิเคราะห TOWS Matrix 

5.2-5  แผนหลักและแผนปฏิบัติการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุมน้ำตอนกลาง 5-44 

 ตามมิติของแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) 

5.2-6  แผนหลักและแผนปฏิบัติการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุมน้ำตอนปลายตามมิติของ 5-50 

 กลยุทธโดยใชการวิเคราะห TOWS Matrix 

5.2-7  แผนหลักและแผนปฏิบัติการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุมน้ำตอนปลาย 5-54 

 ตามมิติของแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) 

5.2-8  แผนหลักและแผนปฏิบัติการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 5-62 

 ตามมิติของกลยุทธโดยใชการวิเคราะห TOWS Matrix 

5.2-9 แผนหลักและแผนปฏิบัติการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 5-66 

 ตามมิติของแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) 

 

6.2-1 มาตรการเพื่อความยั่งยืนจากการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงอยางยั่งยืน 6-3 

 

7.2-1  สรุปจำนวนผูเขารวมประชุมปฐมนิเทศโครงการ 7-3 

7.3-1  สรุปจำนวนผูเขารวมประชุมการดำเนินงานกลุมยอยคร้ังที่ 1 7-7 

7.3-2 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเก่ียวกับสภาพปญหาในพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี 7-10 

7.3-3 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเก่ียวกับความตองการพัฒนาในพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี 7-11 

7.3-4 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเก่ียวกับสภาพปญหาในพื้นที่ลุมน้ำบางปะกง 7-13 

7.3-5 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเก่ียวกับความตองการพัฒนาในพื้นที่ลุมน้ำบางปะกง 7-14 

7.3-6 การจัดลำดับความสำคัญความตองการและทิศทางการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง  7-16 

 (มาก-นอย) 

7.4-1  สรุปจำนวนผูเขารวมประชุมสัมมนาโครงการคร้ังที่ 1 7-17 

7.4-2  ความคิดเห็นตอสภาพปญหาและความตองการพัฒนาในพื้นที่ลุมน้ำตอนบน 7-19 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ สารบัญ 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 9 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกงกง                           รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยทุธศาสตร 

 

สารบัญตาราง  (ตอ) 
ตารางที่    หนา 

7.4-3  ความคิดเห็นตอสภาพปญหาและความตองการพัฒนาในพื้นที่ลุมน้ำตอนกลาง 7-21 

7.4-4  ความคิดเห็นตอสภาพปญหาและความตองการพัฒนาในพื้นที่ลุมน้ำตอนปลาย 7-23 

7.4-5  การจัดลำดับความสำคัญของตัวชี้วัดรายมิติในพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 7-24 

7.5-1  สรุปจำนวนผูเขารวมประชุมกลุมยอยคร้ังที่ 2 7-25 

7.5-2  สรุปผลการจัดลำดับความสำคัญของแตละทางเลือก 7-28 

7.6-1  สรุปจำนวนผูเขารวมประชุมสัมมนาโครงการคร้ังที่ 2 7-32 

7.7-1  สรุปจำนวนผูเขารวมประชุมกลุมยอยคร้ังที่ 3 7-36 

7.8-1 สรุปจำนวนผูเขารวมประชมุปจฉิมนิเทศโครงการ 7-38 

 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ สารบัญ 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 10 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกงกง                           รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยทุธศาสตร 

 

สารบัญรูป 
รูปที่    หนา 

1.3-1 ขอบเขตพื้นที่ศึกษาโครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 1-6 

 โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

1.5-1 ข้ันตอนการจัดทำรายงานการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (SEA)  1-9 

 โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบุรี-บางประกง 

1.5-2 กรอบแนวคิดการกำหนดทิศทางและทางเลือกการพัฒนาลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 1-11 

 อยางเปนระบบและยั่งยืน 

 

2.2-1  สภาพภูมิประเทศของพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 2-2 

2.2-2  ระบบลุมน้ำและระบบลำน้ำในพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 2-4 

2.2-3  ระบบลำน้ำสายหลัก (ปราจีนบุรี-บางปะกง) และลำน้ำสาขาในพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 2-5 

2.2-4 กลุมชุดดินในขอบเขตพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 2-6 

2.2-5  ลักษณะการกระจายของกลุมชุดดินตามความเหมาะสมของการปลูกพืช 2-8 

 ในพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 

2.2-6  แผนที่การใชประโยชนที่ดินในพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 2-9 

2.2-7  ขอบเขตพื้นที่น้ำทวมในพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงในรอบ 14 ป (พ.ศ. 2548-2561) 2-10 

2.2-8 พื้นที่เสี่ยงภัยแลงในขอบเขตพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 2-12 

2.2-9 ลักษณะอุทกธรณีวิทยาในพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 2-14 

2.2-10 พื้นที่สงวนและอนุรักษในขอบเขตพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 2-16 

2.2-11  ระบบโครงขายคมนาคมในขอบเขตพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 2-22 

2.4-1  การคาดการณประชากรภายในพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง (รวมประชากรแฝง) 2-31 

 กรณีมีโครงการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

2.4-2  การคาดการณผลิตภัณฑมวลรวมในอนาคต 20 ป (พ.ศ. 2561-2580)  2-42 

 พื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 

2.4-3  แผนภูมิการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง (พ.ศ. 2545-2560) 2-45 

2.4-4  การใชประโยชนที่ดินในพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง พ.ศ. 2565 2-45 

2.4-5  การใชประโยชนที่ดินในพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง พ.ศ. 2570 2-46 

2.4-6  การใชประโยชนที่ดินในพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง พ.ศ. 2580 2-46 

2.4-7  รูปแบบการใชประโยชนที่ดินในพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงตามสถานภาพปจจุบัน (พ.ศ. 2560) 2-49 

 เปรียบเทียบกับแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) 

2.4-8 รูปแบบการใชประโยชนที่ดินในพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงตามสภาพอนาคต 20 ป (พ.ศ. 2580) 2-50 

 เปรียบเทียบกับแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) 

2.4-9 ภาพรวมปริมาณความตองการใชน้ำในพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงในสภาพปจจุบันและ 2-52 

 สภาพอนาคต 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ สารบัญ 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 11 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกงกง                           รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยทุธศาสตร 

 

สารบัญรูป (ตอ) 
รูปที่    หนา 

2.4-10  การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเฉลี่ยทั่วโลกระหวาง ค.ศ. 1901-2012 (อางอิง IPCC, 2013) 2-54 

2.4-11  แผนที่แสดงการเปลี่ยนแปลงปริมาณฝนระหวาง ค.ศ. 1901-2010 และ ค.ศ. 1951-2010 2-55 

2.4-12  การเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเลในชวง ค.ศ. 1800-1980 2-55 

2.4-13  อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกตั้งแตป ค.ศ. 1900-2000 และจากการคาดการณโดย IPCC  2-57 

 ตั้งแตป ค.ศ. 2000+ 

2.4-14  การเปรียบเทียบปริมาณฝนตรวจวัดและปริมาณฝนภายใตสถานการณ RCP2.6; RCP4.5; RCP8.5 2-61 

 ของสถานีวัดน้ำฝนในพ้ืนท่ีลุมน้ำปราจีนบุรี 

2.4-15  การเปรียบเทียบปริมาณฝนตรวจวัดและปริมาณฝนภายใตสถานการณ RCP2.6; RCP4.5; RCP8.5 2-62 

 ของสถานีวัดฝนในลุมน้ำบางปะกง 

 

3.2-1  เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตามที่ประชาคมโลกตกลงรวมกันจะใชเปนกรอบ 3-7 

 ในการดำเนินงานดานการพัฒนา (The 17 Sustainable Development Goals (SDGs)  

 to Transform Our Woprld) 

3.3-1  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) และแผนงานอ่ืนๆ กับแผนแมบท 3-20 

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

 

4.1-1 เปาหมายในการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงสอดคลองกับเปาหมาย 4-3 

 การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals, SDGs) และยุทธศาสตรอ่ืนๆ  

 ภายใตวิสัยทัศนของการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง “ทรัพยากรน้ำมั่นคง  

 ทุกภาคสวนเขาถึงการใชอยางสมดุล เสริมสรางรายไดและรักษาระบบนิเวศอยางยั่งยืน” 

4.1-2 การผันปริมาณน้ำทวมขังหรือปริมาณน้ำสวนเกินจากสภาพธรรมชาติโดยใชระบบ UPRSS 4-16 

 (Underground Plastic Rainwater Storage Structure) 

4.4-1 องคประกอบแสดงตัวชี้วัดรายมิติและความสัมพันธของทางเลือกและแผนแมบท 4-56 

 การบริหารจัดการทรัพยากรนำ้ในพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 

4.5-1 การพิจารณากำหนดกิจกรรมที่จำเปนตองดำเนินการในพื้นที่ลุมน้ำตอนบนตามทางเลือกที่ 2 4-76 

4.5-2 การพิจารณากำหนดกิจกรรมที่จำเปนตองดำเนินการในพื้นที่ลุมน้ำตอนกลางตามทางเลือกที่ 3 4-77 

4.5-3 การพิจารณากำหนดกิจกรรมที่จำเปนตองดำเนินการในพื้นที่ลุมน้ำตอนปลายตามทางเลอืกที่ 3 4-78 

4.5-4 การพิจารณากำหนดกิจกรรมที่จำเปนตองดำเนินการในพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง (ภาพรวม) 4-80 

 

5.2-1 พื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงแบงตามลักษณะทางกายภาพ สภาพปญหาและวิถีชีวิต 5-15 

 ของชุมชนที่อาศัยแตละสวน 

5.2-2 ตัวอยางแผนภูมิลำดับชั้นหรือแบบจำลองของการตัดสินใจ 5-17 

 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ สารบัญ 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 12 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกงกง                           รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยทุธศาสตร 

 

สารบัญรูป (ตอ) 
รูปที่    หนา 

5.2-3 สรุปแผนงาน/โครงการตามแผนหลักและแผนปฏิบัติการของพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง  5-31 

 (พื้นที่ลุมน้ำตอนบน) 

5.2-4 ตำแหนงที่ตั้งแผนงาน/โครงการตามแผนหลักและแผนปฏิบัติการการบริหาร 5-32 

 จัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุมน้ำตอนบน 

5.2-5 สรุปแผนงาน/โครงการตามแผนหลักและแผนปฏิบัติการของพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง  5-42 

 (พื้นที่ลุมน้ำตอนกลาง) 

5.2-6 ตำแหนงที่ตั้งแผนงาน/โครงการตามแผนหลักและแผนปฏิบัติการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 5-43 

 พื้นที่ลุมน้ำตอนกลาง 

5.2-7 สรุปแผนงาน/โครงการตามแผนหลักและแผนปฏิบัติการของพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง  5-52 

 (พื้นที่ลุมน้ำตอนปลาย) 

5.2-8 ตำแหนงที่ตั้งแผนงาน/โครงการตามแผนหลักและแผนปฏิบัติการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 5-53 

 พื้นที่ลุมน้ำตอนปลาย 

5.2-9 สรุปแผนงาน/โครงการตามแผนหลักและแผนปฏิบัติการของพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง  5-64 

 (ภาพรวม) 

5.2-10 ตำแหนงที่ตั้งแผนงาน/โครงการตามแผนหลักและแผนปฏิบัติการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 5-65 

 พื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 

 

6.2-1 เปาหมายในการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนา 6-2 

 ที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals, SDGs) และยุทธศาสตรอ่ืนๆ ภายใตวิสัยทัศน 

 ของการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง “ทรัพยากรน้ำมั่นคง ทุกภาคสวนเขาถึง 

 การใชอยางสมดุล เสริมสรางรายไดและรักษาระบบนิเวศอยางยั่งยืน” 

 

7.1-1 แนวทางการดำเนินงานดานการประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน 7-2 

 ในโครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมเชิงยุทธศาสตร  

 โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 

7.2-1  บรรยากาศในการประชุมปฐมนิเทศโครงการ 7-4 

7.3-1  บรรยากาศในการประชุมกลุมยอยคร้ังที่ 1 7-8 

7.4-1  บรรยากาศการประชุมสัมมนาโครงการคร้ังที่ 1 7-18 

7.5-1  บรรยากาศในการประชุมกลุมยอยคร้ังที่ 2 7-26 

7.6-1  บรรยากาศการประชุมสัมมนาโครงการคร้ังที่ 2 (จังหวัดสระแกว) 7-32 

7.6-2  บรรยากาศการประชุมสัมมนาโครงการคร้ังที่ 2 (จังหวัดนครนายก) 7-33 

7.6-3  บรรยากาศการประชุมสัมมนาโครงการคร้ังที่ 2 (จังหวัดฉะเชิงเทรา) 7-33 
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บทที่  1 
บทนำและความเป็นมาของโครงการ 



โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 1-1 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

บทท่ี 1 

บทนำและความเปนมาของโครงการ 

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 จังหวัด 

ไดแก นครนายก ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแกวและชลบุรี และพื้นที่บางสวนครอบคลุม 7 จังหวัด ไดแก จันทบุรี สระบุรี 

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

พื้นที่อุตสาหกรรมที่เพิ่มมากขึ้นอยางไรทิศทางและตอเนื่องจากนโยบายตามโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก 

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

Community) และการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) ฯลฯ ทําให

เกิดการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจนเกินศักยภาพและขาดความสมดุลภายในพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-

บางปะกงสงผลกระทบตอเนื่องใหเกิดขอจำกัดและปญหาตางๆ เกิดขึ้นโดยเฉพาะปญหาดานอุทกภัยและภัยแลงหรือการ

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

จะมีพื้นที่อางเก็บน้ำทั้งหมดตั้งแตขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญภายในลุมนำ้ปราจีนบรีุ-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 บทนำและความเปนมาของโครงการ 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 1-2 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงมีความลาดชันมากทำใหปริมาณน้ำหลากไหลลงทวมพื้นที่ราบทายลุมน้ำชวงฤดูฝนเปนประจำ 

หากถึงชวงฤดูแลงจะสงผลกระทบใหประสบปญหาขาดแคลนน้ำซ้ำซากดวยเชนกันเพราะชวงฤดูฝนมีปริมาณน้ำทาในพืน้ที่

ลุมน้ำกักเก็บอยูในเกณฑนอยมากเมื่อเทียบกับปริมาณน้ำทารายปทำใหปริมาณน้ำสวนเกินทั้งหมดไหลลงแมน้ำบางปะกง

และออกสูทะเลในที่สุด โดยลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงยังมีปญหาการรุกตัวของน้ำเค็มจากอาวไทยเขาสูแมน้ำบางปะกง

และแมน้ำปราจีนบรีุเปนประจำเนื่องจากชวงทายแมน้ำมีความลาดชันนอยทำใหน้ำเค็มรุกล้ำจากปากแมน้ำบางปะกงไป

ไกลไดมากกวา 100 กม. โดยเฉพาะชวงฤดแูลงจะไมมีปริมาณน้ำทาเพียงพอตอการผลักดันน้ำเค็มสงผลกระทบใหน้ำเค็ม

รุกล้ำจนถึงแมน้ำปราจีนบุรีในพื้นที่อำเภอเมืองปราจีนบุรีและมีผลกระทบตอการนำปริมาณน้ำไปใชเพื่อการเกษตรและ

การผลิตน้ำประปาเพื่ออุปโภค-บริโภค ขณะเดียวกันยังเกดิปญหาความขัดแยงในการใชประโยชนระหวางพื้นที่น้ำจดืและ

น้ำเค็ม พรอมทั้งสงผลกระทบตอคุณภาพน้ำในแมน้ำสายหลักในลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงมีแนวโนมเสื่อมโทรมลงอยาง

ตอเนื่องประกอบกับเปนพื้นที่อยูใกลพื้นที่กรุงเทพมหานครจึงเกิดการลงทุนดานอุตสาหกรรมและการขยายตัวของชุมชน

อยางรวดเร็วแตการเติบโตที่ขาดการวางแผนอยางเหมาะสมประกอบกับความพรอมในการพัฒนาการบริการขั้นพื้นฐาน

ดานระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการไมสามารถขยายตัวรองรับไดทันกับสถานการณจนทําใหเกิดสภาพชุมชนเมือง

แออัดและทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรมลงอยางรวดเร็ว 

ตารางที่ 1.1-1 โครงการพัฒนาแหลงน้ำขนาดเล็กจนถงึขนาดใหญในปจจบุันในพ้ืนที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 

โครงการพัฒนา 
สถานที่ตั้ง ความจุกักเก็บ

(ลาน ลบ.ม.) 

พ้ืนที่ชลประทาน

(ไร) ตำบล อำเภอ จังหวัด 

โครงการฯขนาดใหญ      

1) อางเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา1/ 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) อางเก็บนำ้คลองกลาง1/ นาหินลาด ปากพลี นครนายก 3.10 3,200 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 1 บทนำและความเปนมาของโครงการ 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 1-3 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

ตารางที่ 1.1-1 (ตอ) โครงการพัฒนาแหลงน้ำขนาดเล็กจนถงึขนาดใหญในปจจุบันในพ้ืนทีลุ่มน้ำปราจีนบุรี-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) อางเก็บนำ้คลองทราย1/ 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 โครงการพัฒนาแหลงน้ำตามแผนงานของกรมชลประทานในพ้ืนที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-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 บทนำและความเปนมาของโครงการ 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 1-4 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

ตารางที่ 1.1-2 (ตอ) โครงการพัฒนาแหลงน้ำตามแผนงานของกรมชลประทานในพ้ืนที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-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 

หมายเหต:ุ 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

จะเกิดขึ้นในสภาพอนาคต เชน การพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) 

หรือการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC: ASEAN Economic Community) ฯลฯ ทำใหเกิดแนวโนมการขยายตัว

ของภาคประชากร พื้นที่ชุมชนและพื้นที่ภาคอุตสาหกรรมตามนโยบายระดับตางๆ จึงสงผลกระทบตอความตองการใชน้ำ

เพิ่มมากขึ้น เกิดปญหาการขาดแคลนน้ำและเปนผลใหเกิดสภาวะการแยงชิงน้ำระหวางภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม

เพราะฉะนั้นการเพิ่มปริมาณน้ำตนทุนในพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงจึงเปนสวนสำคัญในการชวยผลักดันและแกไข

สภาพปญหาที่เกิดขึ้นตามสถานภาพปจจุบัน โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ เห็นความจำเปนวาตามสถานภาพ

ปจจุบันของพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงจะตองมีการศึกษาโครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมเชิง

ยุทธศาสตร โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงเพื่อประเมินศักยภาพและขอจำกัดของทรัพยากร-

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำภายในพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงที่สามารถนำไปสูความ

สมดุลและการพัฒนาอยางยั่งยืนทั้งในมิติของเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม รวมถึงเปรียบเทียบทางเลือกในการบรหิาร

จัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบรีุ-บางปะกงเพื่อใหการตัดสินใจเปนไปอยางรอบคอบและเกิดประโยชนสูงสดุตอ

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 บทนำและความเปนมาของโครงการ 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 1-5 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

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 ขอบเขตพ้ืนที่ศึกษา 

 

 พื้นที่ศึกษาครอบคลุมพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงทั้งหมด 12 จังหวัด 59 อำเภอ 373 ตำบล และมีขนาด

พื้นที่ทั้งหมด 20,358.99 ตร.กม. รวมถึงพื้นที่ลุมน้ำอื่นๆ ที่เกี่ยวของและพื้นที่อิทธิพลที่เกี่ยวเนื่องและอาจเปนพื้นที่เพื่อ

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 บทนำและความเปนมาของโครงการ 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 1-6 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 1 บทนำและความเปนมาของโครงการ 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 1-7 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

1.4 เหตุผลและความจำเปนในการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 

 

 สืบเนื่องจาก ฯพณฯนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ จันทรโอชา) ไดกำหนดใหมีการขับเคลื่อนการประเมิน

สิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (SEA: Strategic Environmental Assessment) ใหเปนที่ยอมรับและถูกนำมาใชเปนกรอบ

ในการวางแผนพัฒนาประเทศอยางเปนรูปธรรมโดยผานคณะอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (หรือ

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

2560 ไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรที่มีนายปติพงศ พึ่งบุญ ณ อยุธยา เปนประธาน 

มีสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

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

(ราง) ขอเสนอการจัดทำการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร และ (ราง) แนวทางการประเมินสิ่งแวดลอมระดับ

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

ของแผน/แผนงานและพื้นที่ที่ควรศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (SEA) ในเบื้องตน

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

4) ผังเมือง 5) แผนบริหารจัดการลุมน้ำหรือแผนพัฒนาชายฝงทะเล 6) แผนพัฒนาพื้นที่เฉพาะหรือพื้นที่พิเศษ เชน เขต

พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และ 7) แผนพัฒนานิคมอุตสาหกรรมหรือการพัฒนาพื้นที่ที่มีลักษณะคลายคลึงกันรวมทั้งที่

ประชุมคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั ่งยืน (กพย.) มีไดมติเห็นชอบใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการระดับชาติโดยมี

นายกรัฐมนตรีเปนประธานเพื่อขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (SEA) มาใชในการวางแผนพัฒนา

ประเทศอยางเปนรูปธรรมและใหหนวยงานที่เก่ียวของเรงสรางความรูความเขาใจกับภาคประชาชน หนวยงานที่เก่ียวของ

และผูมีสวนไดสวนเสียใหไดเห็นถึงความสำคัญของการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (SEA) และแนวทางการ

ดำเนินงานที่ชัดเจน พรอมทั้งตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 

มาตรา 47 ระบุวา “ในกรณีที่มีการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรตามระเบียบหรือกฎหมายอื่นใดไวแลว การ

ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมใหคํานึงถึงผลการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรดังกลาวดวย” จะเห็นวา หาก

หนวยงานใดที่มีความประสงคจะดำเนินการเพื่อการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) หรือ

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน (IEE) ของโครงการพัฒนาใดๆ ในทั้ง 7 แผน/แผนงานจำเปนตองมีการดำเนินการ

ใหสอดคลองหรือมีความสัมพันธกับผลการวิเคราะหที่ไดจากการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (SEA) ตามที่ไดมี

การศึกษาไวแลว 

 

 หากพิจารณาถึงโครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมเชิงยุทธศาสตร โครงการพัฒนาน้ำตนทุน

ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงของสำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาต ิจัดเปนแผน/แผนงานลำดับที่ 5 แผนบริหารจัดการลุมน้ำ

หรือแผนพัฒนาชายฝงทะเลที่ควรศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (SEA) เพื่อให

หนวยงานที่เกี่ยวของนำผลการศึกษาและวิเคราะหครอบคลุมทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอมภาพรวม/ระดับ

พื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง เพื่อนำไปกำหนดวัตถุประสงคและเปาหมายทิศทางการพัฒนาของพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-

บางปะกงใหเกิดประโยชนสูงสุดพรอมทั้งมีความยั่งยืนในการพัฒนาอยางเปนระบบและสามารถนำไปจัดทำแผนงานตาม

แนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร (Strategic and Integrated Development Program of River 

Basin: SIDP) ในพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง ใหมีระดับความละเอียดในเชิงพื้นที่ (Area-based) ของการจัดทำแผน/

แผนงานตอไป 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 1 บทนำและความเปนมาของโครงการ 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 1-8 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

1.5 แนวทางและขั้นตอนการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (SEA) พ้ืนที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 

 

 แนวทางการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment: SEA) พื้นที่ 

ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงเปนการประเมินศักยภาพและขอจำกัดของทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมตอการ

บริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงเพื่อเปนกระบวนการชวยในการตัดสินใจเชิงระบบ และมี

จุดมุงหมายทำใหเกิดความยั่งยืนในทางมิติเศรษฐกิจ มิติสังคม มิติสิ่งแวดลอม และการพิจารณาการพัฒนาทางเลือกในการ

บริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงใหมีความเหมาะสมและเกิดความมั่นคงและอยางรอบดาน

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

เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืนและมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมโดยภาพรวมในระดับต่ำ 

 

 การประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรไดใหความสำคัญกับการบูรณาการทั้งมิติเศรษฐกิจ มิติสังคมและมิติ

สิ่งแวดลอมที่สำคัญในบริบทของพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงเพื่อนำไปสูการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุมน้ำ

ปราจีนบุรี-บางปะกงอยางยั่งยืนโดยการศึกษาไดดำเนินการตาม “แนวทางการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (SEA 

Guideline) จัดทำโดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (ธันวาคม, 2562)” โดยสรุปขั้นตอนการ

จัดทำการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (SEA) ในโครงการพัฒนาน้ำตนทนุลุมนำ้ปราจีนบุรี-บางประกง ดังแสดงใน

รูปที่ 1.5-1 มีรายละเอียดดังนี้ 

 1) ขั้นตอนที่ 1 การกลั่นกรองโครงการ (Screening) เปนขั้นตอนแรกในการประเมินสิ่งแวดลอมระดับ

ยุทธศาสตรเพื่อพิจารณาขอเสนอของแผนหรือแผนงานของเจาของแผนหรือแผนงานวามีความจำเปน

หรือไมจะตองดำเนินการจัดทำ SEA โดยใหพิจารณาวา ก) เปนประเภทของแผนหรือแผนงานที่อยูใน 

(ราง) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรทั้งหมด 7 แผนงาน 

(พฤศจิกายน, 2562) กำหนดไววาตองจัดทำหรือไม หรือ ข) เปนแผนหรือแผนงานที่หนวยงานเจาของ

แผนหรือแผนงานพิจารณาเห็นวาการดำเนินงานของแผนในอนาคตอาจกอใหเกิดผลกระทบตอมิติ

เศรษฐกิจ มิติสังคมและมิติสิ่งแวดลอมในวงกวาง ในมิติพื้นที่หรือระยะเวลาในการดำเนินงานโดยมผีูมี

สวนไดเสียจำนวนมากอาจกอใหเกิดความขัดแยงและตอตาน กรณีหนวยงานเจาของแผนหรือแผนงาน

พิจารณาวาประเภทและลักษณะของแผนฯ ไมอยูในรายการที่ระบุวาตองดำเนินงานตามนโยบายหรือ

กฎหมายของรัฐตามขอ ก) และไดพิจารณาวาไมเปนไปตามขอ ข) ขางตน หนวยงานเจาของแผนหรือ

แผนงานนั้นควรแจงไวชัดเจนวาไมเขาขายตองจัดทำ SEA ประกอบไวในการเสนอแผนฯ ดังกลาวแก

หนวยงานที่ทำหนาที่ในการพิจารณาอนุมัติแผนดวย หากพิจารณาวาตองจัดทำ SEA ใหหนวยงาน

เจาของแผนหรือแผนงานจัดทำขอบเขตการศึกษา (Terms of Reference: TOR) โดยอางอิงขอบเขต

การศึกษาและกระบวนการใหครบถวนตามที่แนะนำใน SEA Guideline (ธันวาคม, 2562) เพื่อให

กระบวนการครบถวน ถูกตองและสมบูรณ 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 1 บทนำและความเปนมาของโครงการ 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 1-9 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 1 บทนำและความเปนมาของโครงการ 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 1-10 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

 2) ขั้นตอนที่ 2 การกำหนดขอบเขตการศึกษา (Scoping) เพื่อกำหนดขอบเขตพื้นที่ (Spatial) ระยะเวลา 

(Temporal) และประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issues) ของแผนหรือแผนงาน ตลอดจนการประเมิน

สถานภาพในอดีตถึงปจจุบนัของประเด็นยุทธศาสตร (Past and Current Trend) หรืออาจมีการประเมิน

แนวโนมที่อาจเกิดข้ึนในอนาคตของประเด็นยุทธศาสตรนั้น ในการดำเนินงานตามแผนหรือแผนงานเดิม

ผานการระดมความเห็นและมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย และสรางแผนการมีสวนรวมและการสื่อสาร

ตั้งแตตนของกระบวนการ ผลลัพธของการกำหนดขอบเขตคือ การรายงานและเห็นดวยตรงกันวา SEA 

ไดครอบคลุมประเด็นสำคัญที่ผูมีสวนไดเสียมีความสนใจหรือหวงกังวล และข้ันตอนสุดทายคือการจัดทำ

รายงานการกำหนดขอบเขต (Scoping Report) ดังสรุปการกำหนดขอบเขตมีข้ันตอนยอยดังนี้ 

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

การทบทวนขอมูลที่เก่ียวของ (Relevant Background Information) 

  2.2 การระบุขอบเขตเชิงพื้นที่และระยะเวลา (Spatial and Temporal Scope) และการหาประเดน็

ยุทธศาสตร (Strategic Issues Identification) 

  2.3 การกำหนดวัตถุประสงคเพื่อความยั่งยืน (Sustainability Objectives) และการกำหนดตัวชี้วัด 

(Indicators) 

  2.4 การประเมินสถานภาพและแนวโนมการพัฒนา (Baseline Assessment) 

  2.5 การวิเคราะหผูมีสวนไดเสีย (Stakeholder Analysis) และการจัดทำแผนการมีสวนรวมและการ

สื่อสาร (Participation and Communication Plan) เพื่อวิเคราะหประเด็นในการตัดสินใจเชิง

ยุทธศาสตรเพื่อใหไดขอสรุปยุทธศาสตรการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงอยางเปน

ระบบและยั่งยืนหรือตามความตองการของภาคประชาสังคมและนำไปสูการจัดเตรียมขอกำหนด

วัตถุประสงคและเปาหมายทิศทางการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงที่พิจารณาความ

สอดคลองดานมิติเศรษฐกิจ มิติสังคม มิติสิ่งแวดลอมและความยั่งยืนในการพัฒนาตามหลักการ

จัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ (IWRM: Integrated Water Resources Management) 

  2.6 การจัดทำและเสนอรายงานการกำหนดขอบเขต (Scoping Report) 

 3) ขั้นตอนที่ 3 การพัฒนาและการประเมินทางเลือก (Alternative Development and Assessment) 

ในการพิจารณากรอบแนวคิดการกำหนดทิศทางและทางเลือกการพัฒนาลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง

อยางเปนระบบและยั่งยืนดังแสดงในรูปที่ 1.5-2 จะไดรับการตรวจสอบยืนยันโดยผานการปรึกษาหารือ

ระหวางกลุมทำงาน SEA และกลุมทำงานวางแผนหรือแผนงานและหนวยงานกำกับดูแลการศึกษา SEA

เพื่อนำไปเสนอและการรับฟงขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากกลุมผูมีสวนไดสวนเสียหรือภาคประชาสังคมที่

ไดรับประโยชนหรือผลกระทบโดยผานกระบวนการมีสวนรวมและการสื่อสารตอสาธารณชนจะเห็นวา 

ผลลัพธที่เกิดขึ้นจะเปนทางเลือกที่สะทอนความตองการของกลุมผูมีสวนเกี่ยวของไดมากที่สุด ดังแบง

การพัฒนาและการประเมินทางเลือกออกเปน 2 ข้ันตอน ไดแก 

  3.1 การพัฒนาทางเลือก เปนขั้นตอนสำคัญมากเนื่องจากเปนการบูรณาการมิติเศรษฐกิจ มิติสังคม 

และมิติสิ่งแวดลอมเขาไปสูนโยบาย แผนและแผนงานโดยการกำหนดทางเลือกที่พัฒนาขึ้นใน

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงจะพิจารณาแบงพื้นที่ออกเปน 3 สวนตาม

ลักษณะทางกายภาพ ระบบเศรษฐกิจ ปญหาและวิถีชีวิตของชุมชนที่อาศัยอยูแตกตางกันตาม

พื้นที่ลุมน้ำแตละสวน ไดแก 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 1 บทนำและความเปนมาของโครงการ 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 1-11 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 1 บทนำและความเปนมาของโครงการ 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 1-12 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

   ก) พื้นที่ลุมน้ำตอนบน 

    ก.1 ทางเลือกที่ 1 ทางเลือกที่ไมดำเนินงานหรือปลอยใหเปนไปตามปกติ (Business 

as Usual or Zero Alternative/No Action) 

    ก.2 ทางเลือกที่ 2 การพัฒนาน้ำตนทุนเพื่อการอุปโภค-บริโภค การเกษตรพื้นถิ่นและ

การทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

    ก.3 ทางเลือกที่ 3 การพัฒนาน้ำตนทุนเพื่อการอนุรักษ ฟนฟูและบริหารจัดการพื้นที่

ตนน้ำ 

    ก.4 ทางเลือกที่ 4 การพัฒนาน้ำตนทุนเต็มศักยภาพของพื้นที่ลุมน้ำ 

   ข) พื้นที่ลุมน้ำตอนกลาง 

    ข.1 ทางเลือกที่ 1 ทางเลือกที่ไมดำเนินงานหรือปลอยใหเปนไปตามปกติ (Business 

as Usual or Zero Alternative/No Action) 

    ข.2 ทางเลือกที่ 2 การพัฒนาน้ำตนทุนเพื่อการอุปโภค-บริโภค การเกษตรมูลคาสูง

และอุตสาหกรรมขนาดเล็ก 

    ข.3 ทางเลือกที่ 3 การพัฒนาน้ำตนทุนเพื่อรองรับการเติบโตของชุมชนเมืองและเขต

เศรษฐกิจ 

   ค) พื้นที่ลุมน้ำตอนปลาย 

    ค.1 ทางเลือกที่ 1 ทางเลือกที่ไมดำเนินงานหรือปลอยใหเปนไปตามปกติ (Business 

as Usual or Zero Alternative/No Action) 

    ค.2 ทางเลือกที่ 2 การพัฒนาน้ำตนทุนเพื่อการอุปโภค-บริโภค การเกษตรมูลคาสูง

และอุตสาหกรรม 

    ค.3 ทางเลือกที่ 3 การพัฒนาน้ำตนทุนเพื่อรองรับการเติบโตของชุมชนเมืองและเขต

เศรษฐกิจ 

  3.2 การประเมินทางเลือก เพื่อเปรียบเทียบทางเลือกตางๆ วาจะบรรลุวัตถุประสงคการพัฒนาอยาง

ยั่งยืน (Sustainability Objectives) ไดหรือไม มากนอยแตกตางกันอยางไร โดยตองแสดงให

เห็นชัดเจนวา แตละทางเลือกจะทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสูความยั่งยืนไดหรือไม ระดับใด และ

บงชี้ขอดี ขอเสีย ความเสี่ยงและความไมแนนอนของแตละทางเลือก ดังขั้นตอนการประเมิน

ทางเลือกตองพิจารณาทางเลือกใหบรรลุสูเปาหมายความยั่งยืน (Sustainable Development 

Objectives) เพื่อแนใจวาทางเลือกที่ตัดสินใจเสนอจะไมเปนเพียงแตทางเลือกที่ตองการและ

นาสนใจของเจาของแผนหรือแผนงานหรือผูมีสวนไดเสียเทานั้น แตตองเปนทางเลือกที่ดีที ่สุด

สำหรับการบรรลุเปาหมายความยั่งยืนจะเปนเปาหมายระยะยาวของกระบวนการ SEA และการ

ประเมินทางเลือกมีข้ันตอนยอยดังนี้ 

   ก) การคัดเลือกตัวชี้วัดที่ใชประเมินทางเลือก (Selection of Assessment Indicators) จะ 

ตองใชตัวชี้วัดสะทอนการบรรลุวัตถุประสงคความยั่งยืนและมิติการพัฒนาอยางยั่งยืนทั้ง

ดานมิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติสิ่งแวดลอม โดยการทบทวนและคัดเลือกตัวชี้วัดจาก

การกำหนดประเด็นยุทธศาสตรและการประเมินสถานภาพและแนวโนมการพัฒนาที่

เหมาะสมนำมาใชในการประเมินทางเลือกตางๆ 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 1 บทนำและความเปนมาของโครงการ 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 1-13 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

   ข) การใหน้ำหนักตัวชี้วัด (Indicators Weighting) แตละตัวเปรียบเทียบกับตัวอื่นๆ ทำให

เกิดการวิเคราะหและประเมินทางเลือกในเชิงเปรียบเทียบโดยการใหน้ำหนักสะทอนถึง

ความเหมาะสมในการใชตัวชี้วัดวามีความสำคัญระดับใดในเชิงเปรียบเทียบ เชน ตัวชี้วัด

ดานมิติเศรษฐกิจ มิติสังคมและมิติสิ่งแวดลอมอาจมีน้ำหนักเทากันหรือแตกตางกันข้ึนกับ

บริบทและสถานการณการพัฒนาแผนหรือแผนงาน ณ ชวงเวลาและเงื่อนไขที่มีอยู 

   ค) การพิจารณาใหคะแนนและเปรียบเทียบทางเลือกตางๆ (Scoring and Comparison of 

Alternatives) เปนการพิจารณาทั้งผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบของแตละทางเลือกโดย

ตองระบุลกัษณะและนัยสำคัญของผลกระทบที่เกิดข้ึนตามมาเมื่อใชทางเลือกนั้นและควร

พิจารณาทบทวนการประเมินทางเลือกซ้ำใหมได (Iterative Assessment) หากมีการ

ปรับปรุงทางเลือกตางๆ เพื่อสงเสริมผลกระทบเชิงบวกและหลีกเลี่ยงผลกระทบเชิงลบ 

และการพิจารณาใหคะแนนและเปรียบเทียบทางเลือกโดยกลุมผูมีสวนไดเสียและควรเนน

การใชตัวชี้วัดที่ครอบคลุมความสำเร็จโดยรวมของการบรรลุสูวัตถุประสงคความยั่งยืน 

และความสำเร็จของทางเลือกในการบูรณาการมิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติสิ่งแวดลอม 

ใหดีขึ้นหากเปรียบเทียบกับทางเลือกที่ไมดำเนินงานจะไดทางเลือกที่เหมาะสมกวาและ

ไดคะแนนรวมสูงสุดและทางเลือกที่ไดคะแนนรองตามลาดับ 

 4) ข้ันตอนที่ 4 การกำหนดมาตรการเพื่อความยั่งยืน (Measures for Sustainability) จะตองเชื่อมโยงกับ

การแกไข การปรับปรุงหรือการสงเสริมใหประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issues) เพื่อนำไปสูการบรรลุ

วัตถุประสงคเพื่อความยั่งยืน (Sustainability objective) และใชตัวชี้วัดที่เหมาะสมในการติดตามความ 

กาวหนาและความสำเร็จสูการพัฒนาที่ยั่งยืนครอบคลุมมิติสิ่งแวดลอม มิติเศรษฐกิจและมิติสังคมของ

ประเด็นยุทธศาสตรตางๆ 

 5) ขั้นตอนที่ 5 การจัดทำรายงานฉบับสมบูรณและรายงานภาคประชาชน (Final Technical and Non-

technical Report) เนนเปนกระบวนการเปดและรอบดานผานการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย และให

เชื่อมโยงกับเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืนของประเทศ โดยรายงานที่มีความสมบูรณ นาเชื่อถือ และ

ยอมรับไดของสาธารณะจะมีบทบาทสำคัญมากในการปฏิรูปกระบวนการวางแผนหรือแผนงานของ

หนวยงานเจาของแผนหรือแผนงานใหบรรลุเปาหมายความยั่งยืน 

 6) ขั้นตอนที่ 6 การควบคุมคุณภาพของกระบวนการ SEA (Quality Control) เพื่อใหกระบวนการศึกษา 

SEA มีความครบถวนสมบูรณและมีคุณภาพจำเปนตองมีการควบคุมขั้นตอนการจัดทำ SEA ใหเปนไป

ตามวัตถุประสงคของแตละขั้นตอนโดยอาจจัดทำเปนบัญชีรายการ (Checklist) เพื่อสะดวกตอการ

ตรวจสอบควบคุม หากพบประเด็นที่อาจสงผลกระทบในอนาคตหรือมีประเด็นที่ไมครบถวนสมบูรณจะ

ชวยใหสามารถทบทวนและดำเนินการซ้ำได 

 7) ขั้นตอนที่ 7 การดำเนินงานแผนหรือแผนงานที่บูรณาการผลกับกระบวนการ SEA (Plan/Program 

Implementation) เปนการนำผลการศึกษา SEA ไปใชในการบูรณาการเขากับแผนหรือแผนงานพฒันา

และนำทางเลือกที่เหมาะสมกวาไปนำเสนอตอแผนหรือแผนงานเพื่อพิจารณาวาจะชวยสนับสนุนการ

ดำเนินงานของแผนหรือแผนงานในชวงเวลาของรอบการดำเนินงานของแผนหรือแผนงานไดทันทีหรือ

รอระยะเวลาที่เหมาะสม 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 1 บทนำและความเปนมาของโครงการ 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 1-14 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

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

ขั ้นตอนที่มีความจำเปนตองดำเนินงานอยางตอเนื่องภายหลังการจัดทำรายงานฯ เนื ่องจากการ

ดำเนินงานของแผนหรือแผนงานที่ปรับปรุงหลังนำทางเลือกที่เหมาะสมกวาไปใชอาจมีความไมแนนอน

และเสี่ยงตอความ สำเร็จตามเปาหมาย ดังนั้นการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลเปนระยะหลงัการ

ดำเนินงานตามทางเลือกฯ จะชวยใหเกิดการทบทวนแผนหรือแผนงานซ้ำไดเพื่อปรับปรุงการดำเนินงาน

ตามแผนหรือแผนงาน และควรรวมแผนปฏิบัติการ (Action Plan) เขาไปดวยเพื่อติดตามตัวชี้วัดตาม

วัตถุประสงคเพื่อความยั่งยืนได อนึ่งตัวชี้วัดตางๆ สำหรับการติดตามฯ จะตองระบุเกณฑหรือมาตรฐาน

เพื่อบรรลุเปาหมายไว โดยเจาของแผนหรือแผนงานตองเปนผูรับผิดชอบจัดทำแผนการติดตามฯ อาจ

ขอรับการสนับสนุนชวยเหลือจากผูเชี่ยวชาญและที่ปรึกษาได 

 9) ขั้นตอนที่ 9 การมีสวนรวมและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกระบวนการ SEA เพื่อสรางความเขาใจ

และสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง โดยผานกระบวนการมีสวนรวมและการแลก 

เปลี่ยนเรียนรูกับผูมีสวนไดสวนเสียหรือภาคประชาสังคมในแตละกลุมในแตละข้ันตอน 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่  2 
ข้อมูลพื้นฐานและสถานการณข์องพื้นที ่

ลุ่มน้ำปราจีนบรุี-บางปะกง 
 
 
 
 



โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 2-1 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

บทท่ี 2 

ขอมูลพ้ืนฐานและสถานการณของพ้ืนท่ีลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 

2.1 คำนำ 

 

 การรวบรวมและวิเคราะหขอมูลสถานการณพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงเพื่อทำความเขาใจตอสภาพปญหา

และความตองการในพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง พรอมทั้งใหมีขอมูลภาพรวมกอนจะนำไปกำหนดขอบเขตพื้นที่

สำรวจขอมูลปฐมภูมิในภาคสนามเพิ่มเติมไดเหมาะสมและตรงประเด็นที่สุด เชน สภาพทางกายภาพ สภาพสิ่งแวดลอม

และระบบนิเวศ ประชากรและสังคม สภาพเศรษฐกิจ โครงสรางพื้นฐาน ความตองการใชน้ำ การพัฒนาการเกษตร การ

อุตสาหกรรม การทองเที่ยวและนันทนาการ โดยขอมูลสถานการณพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงครอบคลุมทั้ง 3 มิติ 

ไดแก มิติเศรษฐกิจ มิติสังคมและมิติสิ่งแวดลอมและเปนสวนหนึ่งในขั้นตอนการกำหนดขอบเขต (Scoping) โดยขอมูล

พื้นฐานที่รวบรวมไดจะนำไปใชวิเคราะหและการคาดการณประเด็นปญหาตางๆ และประเมินสิ่งแวดลอมระดบัยุทธศาสตร

เนื่องจากการดำเนินการพฒันาโครงการตางๆ ภายในพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 

 

2.2 การวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานของพ้ืนที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 

 

2.2.1 สภาพทางกายภาพ 

 

 สภาพทางกายภาพของพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงอธิบายไดดังนี ้

 1) สภาพภูมิประเทศของพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง (รูปที่ 2.2-1) สรุปไดดังนี้ 

  1.1 ลุมน้ำปราจีนบุรี มีพื้นที่ลุมน้ำทั้งสิ้น 6,032,149.70 ไร (9,651.44 ตร.กม.) พื้นที่โดยสวนใหญ

ครอบคลุมจังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดสระแกว พื้นที่ตนน้ำมีทิวเขาสันกำแพงอยูทางทิศเหนือ

และทิศตะวันออกเฉียงเหนือ พื้นที่ตอนใตมีเนินเขา เขาเตี้ยและเทือกเขาติดตอกันไมยาวมาก 

มีพื้นที่ลุมและพื้นที่ราบระหวางแมน้ำและพื้นที่ราบดานตะวันตกของลุมน้ำ โดยพื้นที่ลุมน้ำ 

มีขอบเขตการปกครองและอาณาเขตติดตอกับพื้นที่สวนอื่น ไดแก ทิศเหนือติดตอกับลุมน้ำมูล 

ทิศใตและทิศตะวันตกติดตอกับลุมน้ำบางปะกง ทิศตะวันออกติดตอกับลุมน้ำโตนเลสาป 

  1.2 ลุมน้ำบางปะกง มีพื้นที่ลุมน้ำทั้งสิ้น 6,692,217.52 ไร (10,707.55 ตร.กม.) พื้นที่โดยสวนใหญ

ครอบคลุมจังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรีและจังหวัดนครนายก สภาพภูมิประเทศโดยสวนใหญ

เปนที่ราบลุมและที่ราบตามแนวชายฝงทะเล พื้นที่ตอนเหนือมีเทือกเขาสูงเปนตนกำเนิดของ

แมน้ำนครนายก สวนพื้นที่ตอนใตและดานตะวันออกเฉียงใตของลุมน้ำมีเทือกเขาเปนแนวแบง

เขตระหวางจังหวัดชลบุรี จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดจันทบุรี และเปนตนกำเนิดของลำน้ำ

สาขาสายตางๆ โดยพื้นที่ลุมน้ำบางปะกงมีขอบเขตการปกครองและอาณาเขตติดตอกับพื้นที่

สวนอื่นๆ ไดแก ทิศเหนือติดตอกับลุมน้ำปาสักและลุมน้ำมูล ทิศใตติดตอกับลุมน้ำชายฝงทะเล

ตะวันออก ทิศตะวันออกติดตอกับลุมน้ำปราจีนบุรี ทิศตะวันตกติดตอกับลุมน้ำเจาพระยาและ

อาวไทย 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 2 ขอมูลพื้นฐานและสถานการณของพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 2-2 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 2 ขอมูลพื้นฐานและสถานการณของพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 2-3 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

 2) ระบบลุมน้ำและระบบลำน้ำของพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงดังอธิบายไดดังนี้ (รูปที่ 2.2-2 และ 

รูปที่ 2.2-3) 

  2.1 ลุมน้ำปราจีนบุรี มีพื้นที่ลุมน้ำทั้งสิ้น 9,651.44 ตร.กม. มีลำน้ำสำคัญ ไดแก แมน้ำปราจีนบุรี 

หวยโสมง แควหนุมาน หวยใสนอย หวยใสใหญ คลองพระปรง ฯลฯ ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยปละ 

1,515.90 มิลลิเมตร เปนปริมาณฝนชวงฤดูฝน (เดือนพฤษภาคม-ตุลาคม) 1,332.76 มิลลิเมตร 

และปริมาณฝนชวงฤดูแลง (เดือนพฤศจิกายน-เมษายน) 183.14 มิลลิเมตร ปริมาณน้ำทารายป

เฉลี่ย 4,632.88 ลาน ลบ.ม. 

  2.2 ลุมน้ำบางปะกง มีพื้นที่ลุมน้ำทั้งสิ้น 10,707.55 ตร.กม. มีลำน้ำสำคัญ ไดแก แมน้ำนครนายก 

คลองใหญ คลองหลวงและคลองทาลาด (รวมคลองระบม คลองสียัด) ฯลฯ ปริมาณฝนรายป

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

มิลลิเมตร ปริมาณฝนชวงฤดูแลง (เดือนพฤศจิกายน-เมษายน) 161.44 มิลลิเมตร ปริมาณน้ำทา

รายปเฉลี่ย 3,940.17 ลาน ลบ.ม. 

 3) ทรัพยากรดินและความเหมาะสมของดิน ไดจากการศึกษาและรวบรวมจากกขอมูลแผนที่กลุมชุดดิน

ของกรมพัฒนาที่ดิน (พ.ศ. 2562) (รูปที่ 2.2-4) อธิบายไดดังนี้ 

  3.1 ลุมน้ำปราจีนบุรี มีกลุมชุดดินทั้งหมด 40 กลุม โดยกลุมชุดดินพบมากที่สุด คือ กลุมชุดดินที่ 62 

มีพื้นที่ 1,276,013.11 ไร หรือรอยละ 21.15 ของพื้นที่ลุมน้ำ เปนกลุมชุดดินในพื้นที่ลาดชัน

เชิงซอนที่มีความลาดชันมากกวารอยละ 35 สวนใหญเปนดินตื้นมีเศษหิน กอนหินและหินพื้น

โผลกระจัดกระจายที่ผิวดินเนื่องจากสภาพพื้นที่มีความลาดชันสูง ยากตอการจัดการดูแลรกัษา 

หากทำการเกษตรจะเกิดการชะลางพังทลายสูญเสียหนาดินอยางรุนแรง ขาดแคลนน้ำและบาง

พื้นที่พบชั้นหินพื้นหรือเศษหินกระจายอยูตามหนาดินและควรปลอยไวใหเปนปาตามธรรมชาติ 

เปนที่อยูอาศัยของสัตวปาและแหลงตนน้ำลำธาร 

  3.2 ลุมน้ำบางปะกง มีกลุมชุดดินทั้งหมด 41 กลุม โดยกลุมชุดดินพบมากที่สุด คือ กลุมชุดดินที่ 46 

มีพื้นที่ 833,055.70 ไร หรือรอยละ 12.45 ของพื้นที่ลุมน้ำ เปนกลุมชุดดินเกิดจากตะกอนลําน้ำ

หรือวัตถุตนกําเนิดที่ผุพังสลายตัวอยูกับที่หรือการสลายตัวผุพังแลว เคลื่อนยายมาทับถมของ

วัสดุเนื้อละเอียดของพวกหินตะกอนหรือหินภูเขาไฟ เปนดินตื้นมาก มีการระบายน้ำดี เนื้อดิน

เปนพวกดินเหนียวปนกรวด ลูกรังหรือเศษหินที่มีเหล็กเคลือบ พบภายในความลึก 50 ซม. สีดิน

เปนสีน้ำตาล เหลืองหรือแดง ดินมีความอุดมสมบูรณต่ำ pH 5.0-6.5 และมีการใชประโยชนใน

การปลูกมันสําปะหลัง ออยโรงงานและปอ ฯลฯ แตมีปญหาการชะลางพังทะลายของหนาดินได

งายหากเปนพื้นที่มีความลาดชัน 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 2 ขอมูลพื้นฐานและสถานการณของพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 2-4 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 2 ขอมูลพื้นฐานและสถานการณของพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 2-5 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

 

รูปที่ 2.2-3 ระบบลำน้ำสายหลัก (ปราจีนบุรี-บางปะกง) และลำน้ำสาขาในพ้ืนที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-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 ขอมูลพื้นฐานและสถานการณของพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 2-6 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 2 ขอมูลพื้นฐานและสถานการณของพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 2-7 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

หากพิจารณากลุมชุดดินในพื้นที่ลุมน้ำลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง จำแนกชนิดกลุมชุดดินตามความ

เหมาะสมของการปลูกพืชออกเปน 5 ประเภทสรุปไดดังนี้ (รูปที่ 2.2-5) 

ลักษณะกลุมชุดดินที่เหมาะสม 

ในการเพาะปลูกพืช 

ลุมน้ำปราจีนบุรี ลุมน้ำบางปะกง 

ตร.กม. ไร รอยละ ตร.กม. ไร รอยละ 

กลุมชุดดินเหมาะสมสำหรับปลูกขาว 1,495.52 934,700.68 15.50 2,645.79 1,653,620.24 24.71 

กลุมชุดดินเหมาะสมสำหรับปลกูพชืไร: 

ออยโรงงาน มันสำปะหลังและขาวโพด-

เล้ียงสัตว ฯลฯ  

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

กลุมชุดดินเหมาะสมสำหรับปลูกไมผล-

ไมยืนตน: เงาะ มังคุด ทุเรียน ยางพารา 

และลำไย ฯลฯ 

266.73 166,708.86 2.76 718.58 449,114.03 6.71 

พ้ืนที่อื่นๆ (ที่ลุมชื้น แหลงน้ำ เหมืองแร 

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

พ้ืนที่ปาอนุรักษ 2,645.63 1,653,517.56 27.41 1,367.09 854,428.32 12.77 

รวมพ้ืนที่ทั้งหมด 9,651.44 6,032,150.00 100.00 10,707.55 6,692,218.75 100.00 

ที่มา: กรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2562 

 4) การใชประโยชนที่ดิน จากการศึกษาและวิเคราะหขอมูลแผนที่การใชประโยชนที่ดินของกรมพัฒนาทีด่นิ 

(พ.ศ. 2559-2561) พรอมกับการแปลภาพถายดาวเทียม Landsat 5/Landsat 8 (พ.ศ. 2560) และการ

สำรวจภาคสนามเพิ่มเติม (เดือนสิงหาคม-กันยายน 2562) (รูปที่ 2.2-6) ไดขอสรุปดังนี้ 

  4.1 ลุมน้ำปราจีนบุรี มีพื้นที่สวนใหญเปนพื้นที่เกษตรคิดเปนรอยละ 56.62 ของพื้นที่ลุมน้ำ รองลงมา

เปนพื้นที่ปาไมคิดเปนรอยละ 29.21 ของพื้นที่ลุมน้ำ พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสรางคิดเปนรอยละ 

8.35 ของพื้นที่ลุมน้ำ พื้นที่เบ็ดเตล็ดคิดเปนรอยละ 4.48 ของพื้นที่ลุมน้ำ และพื้นที่แหลงน้ำคิด

เปนรอยละ 1.13 ของพื้นที่ลุมน้ำ 

  4.2 ลุมน้ำบางปะกง มีพื้นที่สวนใหญเปนพื้นที่เกษตรคิดเปนรอยละ 66.71 ของพื้นที่ลุมน้ำ รองลงมา

เปนพื้นที่ปาไมคิดเปนรอยละ 15.57 ของพื้นที่ลุมน้ำ พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสรางคิดเปนรอยละ 

12.04 ของพื้นที่ลุมน้ำ พื้นที่เบ็ดเตล็ดคิดเปนรอยละ 3.74 ของพื้นที่ลุมน้ำ และพื้นที่แหลงน้ำ 

คิดเปนรอยละ 1.93 ของพื้นที่ลุมน้ำ 

 5) พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย ดังรูปที่ 2.2-7 

  5.1 พื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี ภาพรวมของการเกิดอุทกภัยแบงเปน 2 ลักษณะ ไดแก สภาวะน้ำทวม

ฉับพลัน (Flash Flood) ทำใหเกิดน้ำปาไหลหลาก ไดแก พื้นที่ตามรอยขอบในพื้นที่อำเภอนาดี

และพื้นที่ตลาดเกาในเทศบาลตำบลกบินทร อำเภอกบินทรบุรี ฯลฯ และสภาวะน้ำทวมลนตลิ่ง

สองฝงลำน้ำ (River Flood) โดยมีพื้นที่ที่เกิดปญหาเปนประจำเปนพื้นที่ราบตั้งแตบริเวณรอยตอ

แควหนุมาน คลองพระปรง คลองพระสะทึง และแมน้ำปราจีนบุรี เชน อำเภอศรีมหาโพธิ อำเภอ

ศรีมโหสถ อำเภอประจันตคาม อำเภอบานสราง อำเภอเมืองปราจีนบุรี ฯลฯ 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 2 ขอมูลพื้นฐานและสถานการณของพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 2-8 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 2 ขอมูลพื้นฐานและสถานการณของพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 2-9 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 2 ขอมูลพื้นฐานและสถานการณของพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 2-10 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                                                                                                                                                                                                                                                                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

 

 

 
ที่มา: 1) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) (GISTDA) พ.ศ. 2548-2561 

 2) โครงการบรรเทาอุทกภัยและภัยแลงในแมน้ำปราจีนบุรีและแมน้ำสาขา จังหวัดปราจีนบุรี ของกรมชลประทาน (พ.ศ. 2560) 

 รูปที่ 2.2.7 ขอบเขตพ้ืนที่น้ำทวมในพ้ืนที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงในรอบ 14 ป (พ.ศ. 2548-2561)   



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 2 ขอมูลพื้นฐานและสถานการณของพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 2-11 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

  5.2 พื้นที่ลุมน้ำบางปะกง ภาพรวมของการเกิดอุทกภัยจากสภาพอากาศ สภาพภูมิประเทศลาดชัน

และยังไดรับอิทธิพลจากการขึ้นลงของน้ำทะเล เปนสาเหตุหลักใหพื้นที่ลุมน้ำบางปะกงตอนลาง

เกิดปริมาณน้ำทวมเปนประจำเกือบทุกปในเขตพื้นที่อำเภอเมืองนครนายก อำเภอบานนา 

อำเภอองครักษ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก อำเภอพนมสารคาม อำเภอราชสาสน อำเภอ

บางคลา อำเภอสนามชัยเขต อำเภอคลองเขื่อน อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 

อำเภอพานทอง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ฯลฯ 

 6) พื้นที่เสี่ยงภัยแลง ดังรูปที่ 2.2-8 

  6.1 ลุมน้ำปราจีนบุรี ประสบปญหาภัยแลงจากการขาดแคลนแหลงน้ำตนทุน และองคประกอบใน

การกระจายน้ำทำใหพื้นที่ดานทายน้ำเกิดปญหาขาดแคลนน้ำเปนประจำ การตื้นเขินของลำน้ำ

ธรรมชาติจึงมีปญหาตะกอนดินและตะกอนทรายสะสมในบางชวงของลำน้ำ ทำใหลำน้ำตื้นเขิน 

ความสามารถในการระบายน้ำไดไมดีและมีประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำไดนอย และยังพบปญหา

การรุกตัวของน้ำเค็มบางชวงเวลาโดยเฉพาะชวงฤดูแลง และปญหาคุณภาพน้ำผิวดินเสื่อมโทรม

ทำใหไมสามารถนำปริมาณน้ำที่มีอยูมาใชประโยชนได 

  6.2 ลุมน้ำบางปะกง ประสบปญหาภัยแลงเปนประจำจากภาวะฝนทิ้งชวงยาวนาน 3-4 เดือนทำให

พื้นที่การเกษตรน้ำฝนเกิดความแหงแลง ขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภคและมีหมูบานประสบ

ปญหาภัยแลงสวนใหญอยูในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา 261 หมูบานหรือคิดเปนรอยละ 38.61 

ของหมูบานที่ประสบปญหาภัยแลง โดยสาเหตุการประสบปญหาภัยแลงมีลักษณะที่คลายคลึง

กับพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี 

 

2.2.2 สภาพสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศ 

 

 สภาพสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศของพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงอธิบายไดดังนี ้

 1) คุณภาพน้ำผิวดิน ไดทบทวนและวิเคราะหขอมูลจากรายงานสถานการณคุณภาพน้ำผิวดิน (พ.ศ. 2559-

2562) ของกรมควบคุมมลพิษ สำนักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 7 (สระบุรี) และสำนักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 

13 (ชลบุรี) ดังสรุปไดวาคุณภาพนำ้ผิวดินในแหลงนำ้ผิวดินตามสถานภาพปจจุบันโดยสวนใหญจัดอยูใน

แหลงน้ำผิวดินประเภทที่ 3-4 อธิบายไดดังนี้ 

  1.1 ลุมน้ำปราจีนบุรี 

   ก) แมน้ำปราจีนบุรี การตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน 5 สถานีโดยภาพรวมมีคุณภาพน้ำผิวดิน

จัดอยูในเกณฑเสื ่อมโทรม-ดีหากเทียบดัชนีคุณภาพน้ำผิวดิน (WQI: Water Quality 

Index) เนื่องจากบางสถานีจะรับน้ำทิ้งจากชุมชนเมือง พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมและพื้นที่

การเกษตร 

   ข) คลองพระสะทึง การตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน 3 สถานีโดยภาพรวมมีคุณภาพน้ำผิวดิน

จัดอยูในเกณฑพอใช-ดีหากเทียบดัชนีคุณภาพน้ำผิวดิน (WQI: Water Quality Index) 

เนื่องจากบางสถานีจะรับน้ำทิ้งจากชุมชนเมือง และพื้นที่การเกษตร 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 2 ขอมูลพื้นฐานและสถานการณของพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 2-12 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 2 ขอมูลพื้นฐานและสถานการณของพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 2-13 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

  1.2 ลุมน้ำบางปะกง 

   ก) แมน้ำนครนายก การตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน 5 สถานีโดยภาพรวมมีคุณภาพน้ำผิวดิน

จัดอยูในเกณฑเสื ่อมโทรม-ดี หากเทียบดัชนีคุณภาพน้ำผิวดิน (WQI: Water Quality 

Index) เนื ่องจากบางสถานีรับน้ำทิ้งจากชุมชนเมืองขนาดเล็กจนถึงขนาดกลาง เชน 

เทศบาลเมืองนครนายก เทศบาลตำบลบานนา เทศบาลตำบลเกาะหวาย องคการบริหาร

สวนตำบลปากพลี ฯลฯ และพื้นที่การเกษตร 

   ข) คลองทาลาด การตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน 2 สถานีโดยภาพรวมมีคุณภาพน้ำผิวดินจัด

อยูในเกณฑเสื่อมโทรม-พอใชเนื่องจากบางสถานีรองรับน้ำทิ้งจากชุมชนเมืองขนาดเล็ก

จนถึงขนาดกลาง เชน เทศบาลตำบลพนมสารคาม เทศบาลตำบลเขาหินซอน เทศบาล

ตำบลบางน้ำเปร้ียว องคการบริหารสวนตำบลเมืองใหม ฯลฯ และพื้นที่การเกษตร 

   ค) แมน้ำบางปะกง การตรวจวดัคุณภาพน้ำผิวดนิ 14 สถานีโดยภาพรวมมีคุณภาพน้ำผิวดิน

จัดอยูในเกณฑเสื่อมโทรม-พอใชเนื่องจากเปนพื้นที่ปลายน้ำจะรับน้ำจากพื้นที่ตอนบน

และบางสถานีจะรับนำ้ทิง้จากชมุชนเมืองขนาดกลางจนถึงขนาดใหญไมนอยกวา 30 แหง 

เชน กรุงเทพมหานคร เทศบาลนครสมุทรปราการ เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา เทศบาล

เมืองพนัสนิคม เทศบาลเมืองบานบึง เทศบาลเมืองชลบุรี ฯลฯ พื้นที่แหลงอุตสาหกรรม

โดยเฉพาะนิคมอุตสาหกรรม/สวนอุตสาหกรรม/ชุมชนอุตสาหกรรม และพื้นที่การเกษตร 

 2) ศักยภาพการพัฒนาแหลงน้ำใตดิน เนื่องจากพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงมีลักษณะอุทกธรณีวิทยา

เปนชั้นหินใหน้ำตะกอนหินรวน (Unconsolidated Sediment Aquifers) และชั้นหินใหน้ำหินแข็ง 

(Consolidated Rock Aquifers) ดังอธิบายไดดังนี้ 

  2.1 ลุมน้ำปราจีนบุรี (รูปที่ 2.2-9) 

   ก) แหลงน้ำบาดาลในชัน้หินใหน้ำตะกอนหินรวน (Unconsolidated Sediment Aquifers)

ไดแก ชั้นหินใหน้ำตะกอนน้ำพา (Qfd) ปริมาณน้ำนอยกวา 2-10 ลบ.ม./ชม. คุณภาพน้ำ

สวนใหญอยูในเกณฑดี และชั้นหินใหน้ำตะกอนเศษหินเชิงเขา (Qcl) ปริมาณน้ำนอยกวา 

2-20 ลบ.ม./ชม. คุณภาพน้ำสวนใหญอยูในเกณฑดี สวนชั้นหินใหน้ำตะกอนตะพักลำน้ำ

ยุคเกา (Qot) ปริมาณน้ำตั้งแต 10-20 ลบ.ม./ชม. คุณภาพน้ำสวนใหญอยูในเกณฑกรอย 

   ข) แหลงน้ำบาดาลในชั้นหินใหน้ำหินแข็ง (Consolidated Rock Aquifers) ไดแก ชั้นหิน 

ใหน้ำหินตะกอน (Sedimentary Rock Aquifers) ปริมาณน้ำนอยกวา 2-20 ลบ.ม./ชม. 

คุณภาพน้ำสวนใหญอยูในเกณฑดี และชั้นหินใหน้ำหินตะกอนก่ึงแปร (Metasediments 

Aquifers) ปริมาณน้ำนอยกวา 2-10 ลบ.ม./ชม. คุณภาพน้ำสวนใหญอยูในเกณฑปาน-

กลางถึงดี และชั้นหินใหน้ำหินอัคนี (Igneous Aquifers) ไดแก ชั้นหินใหน้ำหินภูเขาไฟ 

(Vc) และชั้นหินใหน้ำหินแกรนิต (Gr) ปริมาณน้ำนอยกวา 2 ลบ.ม./ชม. คุณภาพน้ำอยูใน

เกณฑดี 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 2 ขอมูลพื้นฐานและสถานการณของพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 2-14 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 2 ขอมูลพื้นฐานและสถานการณของพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 2-15 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

  2.2 ลุมน้ำบางปะกง (รูปที่ 2.2-9) 

   ก) แหลงน้ำบาดาลในชัน้หินใหน้ำตะกอนหินรวน (Unconsolidated Sediment Aquifers) 

มีลักษณะคลายกับลุมน้ำปราจีนบุรี พื้นที่บางสวนพบชั้นหินใหน้ำตะกอนตะพักลำน้ำ 

ยุคใหม (Qyt) ปริมาณน้ำนอยกวา 2-10 ลบ.ม./ชม. คุณภาพน้ำสวนใหญอยูในเกณฑดี 

และดานทิศตะวันตกของลุมน้ำพบแหลงน้ำบาดาลหินรวนในแองน้ำบาดาลเจาพระยา

ตอนลางเปนชั้นน้ำแผขยายออกไปในแนวราบ มีลักษณะทางอุทกธรณีวิทยาเฉพาะตัว

โดยชั้นน้ำบาดาลแตละชัน้มีชัน้ดินเหนียวรองรับอยูดานลางและปดทับอยูดานบน เปนชัน้

น้ำบาดาลภายใตแรงดันมีความลึก 650 เมตร แบงเปนชั้นน้ำบาดาล 8 ชั้น 

   ข) แหลงน้ำบาดาลในชั้นหินใหน้ำหินแข็ง (Consolidated Rock Aquifers) มีลักษณะเดียว 

กับลุมน้ำปราจีนบุรี 

การพัฒนาน้ำบาดาลในพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงตองพิจารณาดานคุณภาพน้ำกรอยและน้ำเค็ม

และเฝาระวังการปนเปอนของธาตุโลหะหนักในน้ำบาดาลเพื่อปองกันผลกระทบดานสาธารณสุขและ

การอนุรักษแหลงน้ำบาดาล โดยสรุปปริมาณน้ำบาดาลกักเก็บในพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงไดดังนี้ 

พ้ืนท่ีลุมน้ำ 
ปริมาณน้ำกักเก็บ 

(ลาน ลบ.ม.)1/ 

ปริมาณน้ำเพ่ิมเติมในแตละป 

(ลาน ลบ.ม./ป)2/ 

ปริมาณน้ำบาดาลท่ี

พัฒนาไดท้ังหมด

(ลาน ลบ.ม./ป)3/ 

ปริมาณน้ำบาดาลท่ี

สามารถนำมาใชได 

(ลาน ลบ.ม./ป)4/ 

ลุมน้ำปราจีนบุรี 6,876 1,746 1,309 1,183 

ลุมน้ำบางปะกง 83,781 1,552 1,164 1,087 

รวมท้ังหมด 90,657 3,298 2,473 2,271 
หมายเหต:ุ 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 

 3) นิเวศวิทยาปาไม ไดจากการแปลภาพถายดาวเทียมไทยโชตและดาวเทียม Landsat 8 (พ.ศ. 2560) โดย

ไมรวมถึงสวนยูคาลิปตัสหรือพื้นที่ที่มีตนไมแตประเมินไดวาผลผลิตหลักของการดำเนินการไมใชเนื้อไม 

(ไดแก พื้นที่วนเกษตร สวนผลไม สวนยางพาราและสวนปาลม) ของสำนักจัดการที่ดินปาไม กรมปาไม 

(พ.ศ. 2562) ดังรูปที่ 2.2-10 อธิบายไดดังนี้ 

  3.1 ลุมน้ำปราจีนบุรี 

   ก) เขตพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ 16 แหง คิดเปนพื้นที่รวมทั้งสิ้น 4,566.25 ตร.กม. จำแนกเปน

พื้นที่ปาที่เหมาะสมตอการเกษตร (Zone A) 690.77 ตร.กม. พื้นที่ปาเพื่อการอนุรักษ 

(Zone C) 1,761.04 ตร.กม. พื้นที่ปาเพื่อเศรษฐกิจ (Zone E) 2,108.82 ตร.กม. และ

พื้นที่ปาสงวนแหงชาติ (ไมระบุประเภทการใชประโยชน) 5.62 ตร.กม. 

   ข) เขตพื้นที่อุทยานแหงชาติ 3 แหง ครอบคลุมเขตพื้นที่อุทยานแหงชาติเขาใหญ อุทยาน

แหงชาติทับลาน และอุทยานแหงชาติปางสีดา คิดเปนพื้นที่รวมทั้งสิ้น 2,283.57 ตร.กม. 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 2 ขอมูลพื้นฐานและสถานการณของพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 2-16 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 2 ขอมูลพื้นฐานและสถานการณของพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 2-17 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

   ค) พื้นที่ซอนทับในเขตพื้นที่ปาอนุรักษ ครอบคลุมเขตพื้นที่อุทยานแหงชาติและเขตรักษา

พันธุสัตวปาจำนวน 6 แหง ไดแก อุทยานแหงชาติเขาใหญ อุทยานแหงชาติทับลาน 

อุทยานแหงชาติปางสีดา อุทยานแหงชาติเขาสิบหาชั้น เขตรักษาพันธุสัตวปาเขาสอยดาว 

และเขตรักษาพันธุสัตวปาเขาอางไน คิดเปนพื้นที่รวมทั้งสิ้น 2,661.23 ตร.กม. 

  3.2 ลุมน้ำบางปะกง 

   ก) เขตพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ 10 แหง คิดเปนพื้นที่รวมทั้งสิ้น 2,581.73 ตร.กม. จำแนกเปน

พื้นที่ปาที่เหมาะสมตอการเกษตร (Zone A) 133.87 ตร.กม. พื้นที่ปาเพื่อการอนุรักษ 

(Zone C) 895.69 ตร.กม. พื้นที่ปาเพื่อเศรษฐกิจ (Zone E) 1,324.21 ตร.กม. และพืน้ที่

ปาสงวนแหงชาติ (ไมระบุประเภทการใชประโยชน) 227.96 ตร.กม. 

   ข) เขตพื้นที่อุทยานแหงชาติเขาใหญ คิดเปนพื้นที่รวมทั้งสิ้น 614.97 ตร.กม. 

   ค) พื้นที่ซอนทับในเขตพื้นที่ปาอนุรักษ ครอบคลุมเขตพื้นที่อุทยานแหงชาติและเขตรักษา

พันธุสัตวปา 3 แหง ไดแก อุทยานแหงชาติเขาใหญ เขตรักษาพันธุสัตวปาเขาอางไน 

และเขตรักษาพันธุสัตวปาเขาเขียว-เขาชมภู คิดเปนพื้นที่รวมทั้งสิ้น 1,250.78 ตร.กม. 

 4) นิเวศวิทยาสัตวปา ที่ปรึกษาไดดำเนินการสำรวจทรัพยากรสัตวปาในพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 

โดยกลุมสัตวเลี้ยงลูกดวยนมสำรวจพบ 252 ชนิด กลุมนกสำรวจพบ 1,280 ชนิด กลุมสัตวเลื้อยคลาน

สำรวจพบ 309 ชนิด และกลุมสัตวสะเทินน้ำสะเทินบกสำรวจพบ 156 ชนิด รายละเอียดแสดงใน

ภาคผนวก ก.7 การสำรวจดานทรัพยากรสัตวปา 

 5) นิเวศวิทยาทางน้ำ ที่ปรึกษาไดสำรวจและวิเคราะหนิเวศวิทยาทางน้ำพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 

จากสถานีเก็บตัวอยางจำนวน 15 สถานี ในชวงเวลาเดียวกับการเก็บตัวอยางคุณภาพน้ำผิวดินชวงปลาย

ฤดูฝน (3-9 สิงหาคม 2562) ไดขอสรุปวา แพลงกตอนพืชสำรวจพบ 3 ดิวิชั ่น จำนวน 68 ชนิด มี

ปริมาณความหนาแนนของแพลงกตอนทั้งหมดเฉลี่ยแตละสถานี 16,184,143 เซลล/ลบ.ม. แพลงกตอน

สัตวสำรวจพบ 4 ไฟลัม จำนวน 48 ชนิด มีปริมาณความหนาแนนของแพลงกตอนทั้งหมดเฉลี่ยแตละ

สถานี 439,697 เซลล/ลบ.ม. สัตวหนาดินสำรวจพบจำนวน 3 ไฟลัม จำนวน 32 ชนิด ความหนาแนน 

เฉลี่ย 624 ตัว/ตร.ม. ปลาสำรวจพบจำนวน 29 วงศ 62 ชนิด มีคาดัชนีความหลากหลายของปลาเฉลี่ย 

1.69 ซึ่งอยูในเกณฑปานกลาง และพรรณไมน้ำสำรวจพบพืชลอยน้ำ และพืชชายน้ำ รวม 24 วงศ 

จำนวน 35 ชนิด รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ก.5 คุณภาพน้ำผิวดิน/น้ำใตดนิ/นิเวศวิทยาทางน้ำ 

 6) นิเวศวิทยาชายฝงทะเล ไดรวบรวมขอมูลจากกองบริหารจัดการพื้นที่ชายฝง กรมทรัพยากรทางทะเล

และชายฝง พ.ศ. 2561 พบวา พื้นที่ชายฝงมีลักษณะเปนหาดโคลนมีพื้นที่ปาชายเลนที่มีความอุดม

สมบูรณ ในดานความหลากหลายของทรัพยากรปลาสำรวจพบปลาทั้งสิ้น 170 ชนิด ใน 53 วงศ และ

พบปลาที่อยูในสภาพที่มีแนวโนมสูญพันธุ (vulnerable) ตามบัญชีรายชื่อสถานภาพทรัพยากรชีวภาพ

ของประเทศไทย (สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม, 2540) 5 ชนิด คือ ปลาหางไก (Coilia 

lindmani) มาน้ำ (Hippocampus kuda) ปลากะพงขี้เซา (Lobotes surinamensis) ปลากระทิงไฟ 

(Mastacembelus erythrotaenia) และ ปลาปกเปา สกุล Chonerhinus spp. นอกจากนี้ยังพบสัตว

ทะเลหายาก จำนวน 4 ชนิดที่พบบอยในบริเวณแหลงน้ำกรอยปากแมน้ำบางปะกง ไดแก โลมาอิรวดี 

(Irrawaddy dolphin: Orcaella brevirostris) โลมาหลังโหนก/โลมาเผือก (Indo-Pacific Hump-

backed dolphin: Sousa chinensis) โลมาหัวบาตรหลังเรียบ (Finless porpoise: Neophocaena 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 2 ขอมูลพื้นฐานและสถานการณของพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 2-18 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

phocaenoides) และวาฬบรูดา (Bryde’s whale: Balaenoptera edeni) ผลการสำรวจสถานการณ

การกัดเซาะชายฝง พบวา มีอัตราการกัดเซาะอยูในระดับรุนแรง (มากกวา 5 เมตร/ป) บริเวณตำบล 

บางปะกง อำเภอเมืองบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา รวมระยะทาง 0.01 กิโลเมตร  

 

2.2.3 ประชากรและสังคม 

 

 ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงโดยภาพรวมแบงเปน 3 สวน ไดแก พื้นที่ลุมน้ำตอนบน ครอบคลุมพื้นที่ 29 อำเภอ 

9 จังหวัด สวนใหญเปนชุมชนเมืองขนาดเล็กถึงขนาดกลาง เชน เทศบาลตำบลนาดี องคการบริหารสวนตำบลปากพลี

เทศบาลเมืองนครนายก เทศบาลเมืองปราจีนบุรี เทศบาลเมืองสระแกว ฯลฯ พื้นที่ลุมน้ำตอนกลางครอบคลุมพื้นที่ 23 

อำเภอ 6 จังหวัด สวนใหญเปนชุมชนเมืองขนาดเล็กถึงขนาดใหญ เชน เทศบาลตำบลกบินทร องคการบริหารสวนตำบล

เมืองเกา องคการบริหารสวนตำบลทาตูม เทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ เทศบาลตำบลบานสราง เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น ฯลฯ 

พื้นที่ลุมน้ำตอนปลาย (ปลายน้ำ) ครอบคลุมพื้นที่ 20 อำเภอ 5 จังหวัด สวนใหญเปนชุมชนเมืองขนาดกลางถึงขนาดใหญ 

เชน เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา เทศบาลเมืองชลบุรี เทศบาลนครสมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร ฯลฯ  

 1) ประชากร การรวบรวบและวิเคราะหขอมูลประชากรและสภาพสังคมในพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 

จากสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง (พ.ศ. 2561) และขอมูลพื ้นฐานระดับหมู บาน  

(กชช.2ค) พ.ศ. 2560 จากกรมการพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2562) สำนักงานสถิติแหงชาติ (พ.ศ. 2561) และ

โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนหลักการพัฒนาและจัดการทรัพยากรน้ำภาคตะวันออกของสำนักงาน

ทรัพยากรน้ำแหงชาติ (พ.ศ. 2562)  

  1.1 ลุมน้ำปราจีนบุรี มีประชากรรวมทั้งสิ้น 832,469 คน คิดเปนรอยละ 25.03 ของประชากรทั้ง 

ลุมน้ำ จำแนกเปนเพศชาย 414,790 คน เพศหญิง 417,679 คน หรือคิดเปนสัดสวนเพศชายตอ

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

ความหนาแนนประชากร 86.25 คน/ตร.กม. จะเห็นวาประชากรโดยสวนใหญอาศัยอยูในพื้นที่

จังหวัดปราจีนบุรี 441,046 คน หรือคิดเปนรอยละ 13.26 ของประชากรทั้งลุมน้ำ รองลงมาเปน

พื้นที่จังหวัดสระแกว 329,109 คนหรือรอยละ 9.89 ของประชากรทั้งลุมน้ำ จังหวัดจันทบุรี 

42,409 คนหรือรอยละ 1.27 ของประชากรทั้งลุมน้ำ และจังหวัดฉะเชิงเทรา 12,726 คน หรือ

รอยละ 0.38 ของประชากรทั้งลุมน้ำ 

  1.2 ลุมน้ำบางปะกง มีประชากรรวมทั้งสิ้น 2,494,039 คน คิดเปนรอยละ 74.97 ของประชากรทั้ง

ลุมน้ำ จำแนกเปนเพศชาย 1,210,198 คน เพศหญิง 1,283,841 คน หรือคิดเปนสัดสวนเพศ

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

และมีความหนาแนน 232.92 คน/ตร.กม. จะเห็นวาประชากรโดยสวนใหญอาศัยอยูในพื้นที่

จังหวัดฉะเชิงเทรา 651,213 คน หรือคิดเปนรอยละ 19.58 ของประชากรทั้งลุมน้ำ รองลงมา

เปนพื้นที่จังหวัดชลบุรี 509,475 คนหรือรอยละ 15.32 ของประชากรทั้งลุมน้ำ กรุงเทพมหานคร 

394,256 คน หรือรอยละ 11.85 ของประชากรทั้งลุมน้ำ และจังหวัดปทุมธานี 348,527 คน 

หรือรอยละ 10.48 ของประชากรทั้งลุมน้ำ 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 2 ขอมูลพื้นฐานและสถานการณของพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 2-19 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

 2) ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรม 

  2.1 ลุมน้ำปราจีนบุรี มีกลุมชาติพันธุที่อาศัยอยูปะปนกับกลุมชาติพันธุดั้งเดิม 4 กลุม ไดแก กลุมชาติ

พันธุลาว กลุมชาติพันธุชอง กลุมชาติพันธุญอ และกลุมชาติพันธุญัฮกุร (ชาวบน) โดยประเพณี

ทองถ่ินสำคัญ เชน ประเพณีการนมัสการรอยพระบาทเขาคิชฌกูฏ ประเพณีการชักพระบาทของ

ชาวหมูบานตะปอน งานเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน งานประเพณีการแขงเรือยาวในแมน้ำ

ปราจีนบุรี ประเพณีบายศรีสูขวัญขาวของตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ จังหวัดสระแกว 

และงานสืบสานประเพณีแหเจาพอพระปรงไปตามถนนสุวรรณศร ฯลฯ และมีโบราณสถานที่ข้ึน

ทะเบียนตามพระราชบัญญัติฯ พ.ศ. 2504 จำนวน 27 แหง เชน ดงละคร (เมืองโบราณดงละคร) 

บอน้ำโบราณบานหัวซา ลายพระหัตถ จ.ป.ร. ปราสาทหินบานแชรออ ปราสาทบานนอย วัดใหญ

ทักขิณาราม วัดศรีมหาโพธิ์ เมืองพระรถ (เมืองศรีมโหสถ) ตึกเจาพระยาอภัยภูเบศร ที่วาการ-

มณฑลหรือตึกบัญชาการ (หลังเกา) (คายจักรพงษ) ฯลฯ 

  2.2 ลุมน้ำบางปะกง มีกลุมชาติพันธุที่อาศัยอยูปะปนกับกลุมชาติพันธุดั้งเดิม 2 กลุม ไดแก กลุมชาติ

พันธุลาวและกลุมชาติพันธุญอ โดยประเพณีทองถ่ินสำคัญ เชน งานนมัสการองคพระสมุทรเจดีย

จังหวัดสมุทรปราการ ประเพณีโยนบัวของชาวบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ประเพณีตักบาตร

พระรอยในจังหวัดปทุมธานี ประเพณีแหหลวงพอพุทธโสธร อำเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา

 ประเพณีตักบาตรน้ำผึ ้ง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเพณีกองขาวชาวศรีราชา 

จังหวัดชลบุรี งานประเพณีวิ่งควาย จังหวัดชลบุรี ฯลฯ และมีโบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนตาม

พระราชบัญญัติฯ พ.ศ. 2504 จำนวน 18 แหง เชน เมืองพญาเร เนินดินโคกพนมดี วัดใตตนลาน 

วัดสุคันธศีลาราม (หอมศีล) พระพุทธรูปศิลาสมัยทวารวดี (โบราณวัตถุ) กำแพงเมืองฉะเชิงเทรา 

วัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดพยัคฆอินทาราม (วัดเจดีย) วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎ์ิ (วัดเมือง) อาคาร

ไปรษณียหลังเกา อาคารพุทธสมาคม (ศาลเกา) และศาลากลางหลังเกาฉะเชิงเทรา ฯลฯ 

 

2.2.4 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) 

 พิจารณาแนวโนมในอนาคตพบวาลักษณะโครงสรางทางเศรษฐกิจของพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบรีุ-บางปะกงจะข้ึนกับ

ภาคนอกเกษตรโดยเฉพาะการผลิตทั้งประเภทการผลิตเพื่อบริโภคภายในประเทศและจำหนายยังตางประเทศ จะเห็นไดวา

มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภายในพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงยังคงมีแนวโนมขยายตัวเพิ่มข้ึนทุกป โดยเฉพาะภาคศิลปะ 

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


สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 2 ขอมูลพื้นฐานและสถานการณของพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 2-20 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

ความบันเทิงและนันทนาการ ภาคไฟฟา กาซ ไอน้ำและระบบการปรับอากาศ ภาคที่พักแรมและบริการดานอาหาร ภาค

การขายสงและการขายปลีก ภาคการซอมยานยนตและจักรยานยนต และภาคขอมูลขาวสารและการสื่อสาร ยกเวนภาค

อ่ืนๆ มีการเปลี่ยนแปลงลดลงเล็กนอยในชวงป พ.ศ. 2559-2560 เชน ภาคการเกษตร การปาไม และการประมง ฯลฯ 

 การประกอบอาชีพและรายได ครัวเรือนในพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงสวนใหญประกอบอาชีพเกษตร 

(รอยละ 29.69) เชน การปลูกขาวนาปและนาปรัง (รอยละ 39.39) พืชไร (รอยละ 37.88) ไมผล+ไมยืนตน+พืชผสมผสาน 

(รอยละ 10.61) และพืชผักสวนครัว (รอยละ 9.09) รองลงมาเปนอาชีพคาขาย (รอยละ 16.92) อาชีพธุรกิจสวนตัว/

เจาของกิจการภาคอุตสาหกรรม (รอยละ 16.15) อาชีพรับจางนอกภาคการเกษตร (รอยละ 15.69) อาชีพรับราชการ/

รัฐวิสาหกิจ (รอยละ 13.85) และอาชีพรับจางแรงงานภาคการเกษตร (รอยละ 7.69) มีรายไดจากการประกอบอาชีพตัง้แต 

28,450-56,620 บาท/เดือน หรือมีรายไดเฉลี่ย 42,525 บาท/เดือน และมีรายจายตั้งแต 23,280-43,540 บาท/เดือน 

หรือมีรายไดเฉลี่ย 33,835 บาท/เดือน 

 

2.2.5 โครงสรางพ้ืนฐาน 

 

 พื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงมีระบบโครงสรางพื้นที่ฐานอยูในข้ันสมบูรณปานกลาง-สมบรูณมาก สรุปไดดังนี้ 

 1) ระบบการคมนาคมขนสง (รูปที่ 2.2-11) 

  1.1 ลุมน้ำปราจีนบุรี มีโครงขายคมนาคมและขนสงเชื่อมโยงกับพื้นที่ภูมิภาคโดยรอบไดอยางสะดวก 

ไดแก การคมนาคมทางบก และการคมนาคมทางรถไฟ เสนทางสายหลักที่มีความสำคัญตอ

ระบบเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี ไดแก ทางหลวงหมายเลข 33, 304, 319, 

320, 359 และเสนทางเดินรถไฟแยกออกจากเสนทางสายเหนือชวงระหวางสถานีกรุงเทพ–

สถานีสามเสนจนถึงสถานีชุมทางฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา จากนั้นแยกเปน 2 เสนทาง 

ไดแก เสนทางที่ 1 วิ่งไปทางทิศตะวันออก สิ้นสุดทางที่สถานีอรัญประเทศ จังหวัดสระแกว 

จากนั้นเชื่อมตอกับทางรถไฟของราชอาณาจักรกัมพูชา สวนเสนทางที่ 2 วิ่งจากสถานีชุมทาง

ฉะเชิงเทราไปทางทิศใตและสิ้นสุดเสนทางที่สถานีทาเรือพาณิชยสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 

  1.2 ลุมน้ำบางปะกง มีโครงขายคมนาคมและขนสงเชื่อมโยงกับพื้นที่ภูมิภาคโดยรอบไดอยางสะดวก 

ไดแก การคมนาคมทางบก การคมนาคมทางรถไฟ และการคมนาคมทางน้ำ เสนทางสายหลกัที่

มีความสำคัญตอระบบเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ลุมน้ำบางปะกง ไดแก ทางหลวงหมายเลข 

34, 304, 314, 315, 319, 331, 359, ฉช.3001 (แยกทางหลวงหมายเลข 314 (กม.14+800)–

บานลาดกระบัง) เสนทางเดินรถไฟแยกออกจากเสนทางสายเหนือชวงระหวางสถานีกรุงเทพ–

สถานีสามเสน และสิ้นสุดเสนทางที่สถานีทาเรือพาณิชยสัตหีบ จังหวัดชลบุรี สวนเสนทางการ

คมนาคมทางน้ำที่ใชประโยชนติดตอระหวางจังหวัดฉะเชิงเทรากับกรุงเทพมหานคร และจังหวัด

สมุทรปราการอาศัยคลองสำคัญ เชน คลองสำโรง คลองแสนแสบ คลองบางขนาก คลองทาไข 

และคลองประเวศบุรีรมย ฯลฯ สวนการคมนาคมขนสงทางน้ำภายในจังหวัดเปนการเดินทาง

หรือการติดตอธุรกิจจะอาศัยเรือขามฝงไปมาหาสูกันตามแมน้ำบางปะกงและลำคลองสาขา 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 2 ขอมูลพื้นฐานและสถานการณของพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 2-21 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

 2) ระบบประปา สวนใหญอยูในความรับผิดชอบของการประปาสวนภูมิภาคและบางสวนอยูในความ

รับผิดชอบของการประปานครหลวง (กรุงเทพมหานครและสมุทรปราการ (บางสวน)/ปทุมธานี) โดย

พื้นที่นอกเขตจำหนายน้ำของการประปาสวนภูมิภาค/การประปานครหลวงในพื้นที่หางไกลหรือหาง

ชุมชนหลักจะมีระบบประปาที่ดำเนินการโดยหนวยงานทองถิ่น ไดแก ระบบประปาเทศบาล ระบบ

ประปาหมูบาน สวนเขตเศรษฐกิจและเขตอุตสาหกรรมใชระบบประปาของนิคมอุตสาหกรรมและระบบ

ประปาที่เอกชนไดรับสัมปทาน หากพิจารณาความเพียงพอของการบริการน้ำประปาพบวาชุมชนและ

หมูบานมีการบริการน้ำประปาใชเพียง 472,947 ครัวเรือน หรือคิดเปนรอยละ 23.46 ของครัวเรือน

ทั้งหมดในลุมน้ำ (2,016,320 ครัวเรือน) หากพิจารณาความเพียงพอของปริมาณน้ำใชเพื่ออุปโภค-

บริโภคและการเกษตรพบวามีปริมาณน้ำดื่มและบริโภคเพียงพอ 888,097 ครัวเรือน หรือคิดเปนรอยละ 

44.05 ของครัวเรือนทั้งหมดในลุมน้ำ สวนปริมาณน้ำเพื่อการเกษตรไมเพียงพอ 23,926 ครัวเรือน หรือ

คิดเปนรอยละ 12.11 ของครัวเรือนเกษตรทั้งหมดในลุมนำ้ (197,509 ครัวเรือน) 

 3) การจัดการน้ำเสีย ปริมาณน้ำเสียที่เกิดข้ึนจากกิจกรรมของมนุษยพิจารณาจากจำนวนประชากรในพื้นที่

ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงทั้งสิน้ 3,326,508 คน คิดเปนปริมาณการใชน้ำ 665,301.60 ลบ.ม./วัน และ

มีอัตราการเกิดน้ำเสียของชุมชนรวม 638,689.54 ลบ.ม./วัน (80% ของปริมาณน้ำใช และ 20% ของ

ปริมาณน้ำซึมจากภายนอก) ชุมชนเมืองขนาดเล็ก-ขนาดใหญโดยสวนใหญภายในพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-

บางปะกงยังไมมีระบบบำบัดน้ำเสียรวม แตใชการบำบัดน้ำเสียและสิ่งสกปรกแบบติดตั้งกับที่ (Onsite 

Treatment) เชน ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป บอเกรอะ และบอซึม ฯลฯ และมีการระบายน้ำเสียและ 

สิ่งปฏิกูลลงสูทอระบายน้ำหรือแหลงนำ้สาธารณะโดยตรง หากพิจารณาตามสถานภาพปจจุบันในพื้นที่

ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงมีโรงบำบัดนำ้เสียชมุชนรวมที่ยังเปดดำเนินการอยู 6 แหง จำแนกเปนจังหวดั

ชลบุรี 4 แหง และจังหวัดฉะเชิงเทรา 2 แหง ไดแก โรงบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองพนัสนคิม โรงปรับปรุง

คุณภาพน้ำองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลเมืองศรีราชา จังหวัดชลบรีุ 

โรงบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี โรงบำบัดน้ำเสียเทศบาลตำบลบางคลา จังหวัด

ฉะเชิงเทรา และโรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 

 4) การจัดการขยะมูลฝอย ปริมาณขยะมูลฝอยจากกิจกรรมของมนุษยพิจารณาจากจำนวนประชากรใน

พื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงทั้งสิ้น 3,326,508 คน คิดเปนปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้น 2,892.62 

ลบ.ม./วัน (1.15 กก./คน/วัน) จะเห็นวาชุมชนเมืองขนาดเล็ก-ขนาดใหญโดยสวนใหญในพื้นที่ลุมน้ำ

ปราจีนบุรี-บางปะกงยังมีระบบการกำจัดขยะมูลฝอยของชุมชนไมเพียงพอและไมมีประสิทธิภาพหรือใช

การเทกอง/เผาโดยไมมีการฝงกลบแบบถูกตองตามหลักสุขาภิบาลสงผลกระทบใหเกิดปญหาปริมาณ

ขยะมูลฝอยหลงเหลือและตกคางเปนจำนวนมาก หากพิจารณาตามสถานภาพปจุบันในพื้นที่ลุมน้ำ

ปราจีนบุรี-บางปะกง มีสถานที่กำจัดมูลฝอยชุมชนทั้งสิ้น 55 แหง จำแนกเปนลุมน้ำปราจีนบุรี 35 แหง

และลุมน้ำบางปะกง 20 แหง แบงออกเปนสถานที่กำจัดมูลฝอยชุมชนที่มีการดำเนินงานอยางถูกหลัก

สุขาภิบาล 1 แหงและไมถูกหลักสุขาภิบาล 54 แหง โดยการกำจัดมูลฝอยแบบถูกตองตามหลักวิชาการ

ใชระบบฝงกลบเชิงวิศวกรรม (Engineer Landfill) สวนการกำจัดแบบไมถูกตองตามหลักวิชาการใช

การกำจัดมูลฝอยแบบเทกอง (Open Dump) จะเปนวิธีการกำจัดขยะที่พบมากที่สุดในพื้นที่ลุมน้ำฯ 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 2 ขอมูลพื้นฐานและสถานการณของพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 2-22 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 2 ขอมูลพื้นฐานและสถานการณของพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 2-23 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

2.2.6 ความตองการใชน้ำ 

 

 พื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงมีความตองการใชน้ำทั้งลุมน้ำรวม 7,470.96 ลาน ลบ.ม./ป และมีปริมาณน้ำที่

นำมาใชได 6,357 ลาน ลบ.ม./ป คิดเปนปริมาณน้ำที่ตองจัดหาเพิ่มเติม 1,113.96 ลาน ลบ.ม./ป จำแนกความตองการน้ำเพื่อ

กิจกรรมตางๆ ตามรายลุมน้ำไดดังนี้ 

 1) ลุมน้ำปราจีนบุรี มีความตองการใชน้ำทั้งลุมน้ำรวม 2,782.85 ลาน ลบ.ม./ป จำแนกเปนเพื่อการเกษตรและ

ชลประทานมากสุด 1,573.00 ลาน ลบ.ม./ป (ในเขตชลประทาน 226.00 ลาน ลบ.ม. และนอกเขต

ชลประทาน 1,207.00 ลาน ลบ.ม./ป) รองลงมาจะเปนเพื ่อการรักษาระบบนิเวศและผลักดันน้ำเค็ม 

1,081.00 ลาน ลบ.ม./ป การอุตสาหกรรม 122.83 ลาน ลบ.ม./ป การปศุสัตว 66.00 ลาน ลบ.ม./ป และการ

อุปโภค-บริโภคและการทองเที่ยว 39.92 ลาน ลบ.ม./ป 

 2) ลุมน้ำปราจีนบุรี มีความตองการใชน้ำทั้งลุมน้ำรวม 2,782.85 ลาน ลบ.ม./ป จำแนกเปนเพื่อการเกษตรและ

ชลประทานมากสุด 1,573.00 ลาน ลบ.ม./ป (ในเขตชลประทาน 806.00 ลาน ลบ.ม. และนอกเขต

ชลประทาน 3,456.00 ลาน ลบ.ม./ป) รองลงมาจะเปนเพื่อการอุตสาหกรรม 206.13 ลาน ลบ.ม./ป การ

อุปโภค-บริโภคและการทองเที่ยว 87.08 ลาน ลบ.ม./ป การปศุสัตว 76.00 ลาน ลบ.ม./ป และการรักษา

ระบบนิเวศและผลักดันน้ำเค็ม 57.00 ลาน ลบ.ม./ป 

 สรุปความตองการน้ำเพื่อกิจกรรมตางๆ ตามรายลุมน้ำไดดังนี้ 

กิจกรรมการใชน้ำ 
ความตองการน้ำเพื่อกิจกรรมตางๆ (ลาน ลบ.ม./ป) 

ลุมน้ำปราจนีบุรี ลุมน้ำบางปะกง 

1. การอุปโภค-บริโภคและการทองเที่ยว1/ 39.92 87.08 

2. การอุตสาหกรรม1/ 122.83 206.13 

3. การเกษตรและชลประทาน   

3.1 นอกเขตชลประทาน2/ 266.00 806.00 

3.2 ในเขตชลประทาน2/ 1,207.00 3,456.00 

4. การปศุสัตว2/ 66.00 76.00 

5. การรักษาระบบนิเวศและผลักดันน้ำเค็ม2/ 1,081.00 57.00 

รวมปริมาณความตองการน้ำ 2,782.75 4,688.21 

ที่มา: 1/ โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนหลักการพัฒนาและจัดการทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก ของสำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ (พ.ศ. 2562) 

 2/ รายงานการศึกษาพิเศษ (Special Report) แนวทางการพัฒนาแหลงน้ำบริเวณลุมน้ำบางปะกง-ปราจีนบุรีของคณะทำงานเพื่อการศึกษา 

  แนวทางการพัฒนาแหลงน้ำบริเวณลุมน้ำบางปะกง-ปราจีนบุรี จังหวัดนครนายกและจังหวัดปราจีนบุรี (พ.ศ. 2562) 

 

2.2.7 การพัฒนาการเกษตร 

 

 พื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงมีการพัฒนาระบบการเกษตรดังสรุปไดดังนี้ 

 1) พื้นที่เกษตร พื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงมีพื้นที่การเกษตรคิดเปนพื้นที่ทั้งหมด 12,500.50 ตร.กม. หรือ 

7,875,721.02 ไร คิดเปนรอยละ 61.40 ของพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง โดยพืชเศรษฐกิจที่ปลูกในพื้นที่ 

ลุมน้ำ ไดแก ขาวนาป/ขาวนาปรัง มันสำปะหลัง ออยโรงงาน ทุเรียน มังคุด เงาะ มะมวง มะพราว หมาก ยูคา



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 2 ขอมูลพื้นฐานและสถานการณของพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 2-24 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

ลิปตัส ยางพารา พืชผักสวนครัว ฯลฯ พิจารณาแนวโนมการพัฒนาดานการเกษตรในพื้นทีลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บาง

ปะกงยังเปนเหมือนกับสภาพปจจุบันโดยเฉพาะมีการปลูกพืชไมกี ่ชนิด เชน ขาวนาป/ขาวนาปรัง พืชไร  

(มันสำปะหลัง ออยโรงงาน สับปะรด ฯลฯ) ไมผล (เชน ทุเรียน มังคุด เงาะ มะมวง มะพราว ฯลฯ) ไมยืนตน (เชน 

ยูคาลิปตัส ยางพารา ไผตง ฯลฯ) โดยยังไมมกีารนำพืชชนิดใหมเขามามีบทบาทในภาคการเกษตรเนื่องจากความ

เหมาะสมของดินและสภาพอากาศที่มีความเหมาะสมเฉพาะพืชดั้งเดิมสอดคลองกับภาคเกษตรกรมีทักษะและ

ความชำนาญในการปลูกพืชที่เคยปลูกอยูกอนแตปจจุบันมีผูบริโภคสวนใหญหันกลับมานิยมการบริโภคอาหารที่

ปลอดภัยจากสารเคมีทางการเกษตรสงผลกระทบเชิงบวกตอภาคเกษตรกรในพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 

ในการปรับตัวและคัดเลือกการผลิตภาคการเกษตรใหเปนแหลงผลิตอาหารปลอดภัยเนื ่องจากมีความรู 

ความสามารถ เทคโนโลยีและเครือขายที่เข็มแข็ง ฯลฯ ทั้งการทำเกษตรอินทรีย เกษตรปลอดสารเคมีหรือเกษตร

ธรรมชาติที่เปนระบบการจัดการผลิตดานการเกษตรแบบองครวมที่เก้ือหนุนตอระบบนิเวศและความหลากหลาย

ทางชีวภาพโดยเนนใชวัสดุธรรมชาติ หลีกเลี่ยงการใชวัตถุดิบจากการสังเคราะหและไมใชพืช สัตวและเทคนิคทาง

พันธุวิศวกรรม มีการจัดการกับผลิตภัณฑเนนแปรรูปดวยความระมัดระวังเพื่อรักษาสภาพการเปนเกษตรอินทรีย

และคุณภาพที่สำคัญของการผลิตในทุกข้ันตอน 

 2) ระบบชลประทาน พื้นที่ชลประทานในพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 944,557 ไร หรือคิดเปนรอยละ 7.42 

ของพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง ทำใหพื้นที่การเกษตรสวนใหญยังเปนพื้นที่การเกษตรน้ำฝน และระบบการ

ชลประทานโดยสวนใหญเปนการสงน้ำชวยในการทำนาขาวชวงฝนทิ้งชวงและทำนาปรังในฤดูแลงในเฉพาะบาง

พื้นที่ลุมน้ำ 

 3) การปศุสัตว/การเพาะเสี้ยงสัตวน้ำ 

  3.1 การปศุสัตว กลุมเกษตรกรสวนใหญในพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงจะเปนรายยอยมีการเลี้ยงเพื่อขาย 

ใชงานและเปนอาหารในครัวเรือนหรือจำหนายเปนรายไดเสริม ลักษณะเปนการเลี้ยงเปนแบบปลอยหา

กินตามสภาพธรรมชาติ เชน พื้นที่สาธารณะ ที่วางเปลา หัวไรปลายนา และริมแหลงน้ำธรรมชาติ ฯลฯ 

และมีเกษตรกรทองถ่ินบางสวนจะเลี้ยงไวภายในโรงเรือนหรือใตถุนบานหรือหลังบาน ฯลฯ โดยสัตวเลี้ยง

สำคัญมีการเลี้ยงไกไขและการผลิตไขไกไดเปนอันดับหนึ่งของประเทศ และสุกรมีการเลี้ยงมากเปนอันดับ

สองรองจากจังหวัดนครปฐม สวนที่เหลือจะเปนการเลี้ยงโคเนื้อ/โคนม กระบือ เปดเนื้อ/เปดไข หาน และ

แพะ ฯลฯ ตามสถานภาพปจจุบันมีการสงเสริมและสนับสนุนการเลี้ยงปศุสัตวโดยเฉพาะโคเนื้อและโคนม

ในเขตพื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตว (เชน มันสำปะหลัง ขาวโพดเลี้ยงสัตว หญาเนเปยร ฯลฯ) และตลาดยังมี

ความตองการผลิตภัณฑจากโคเนื้อและโคนมจำนวนมาก หากมีการพัฒนาพันธุโคเนื้อและโคนมใหมี

ผลผลิตสูง เลี้ยงงาย โตเร็วจะทำใหภาคเกษตรกรมีรายไดจากการเลี้ยงปศุสัตวไดเพิ่มข้ึน 

  3.2 การเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ ปจจุบันมีการทำประมงและเพาะเลี้ยงสัตวน้ำคิดเปนสัดสวนสูงมากเมื่อเทียบกับ

พื้นที่สวนอื่นๆ ในพื้นที่ลุ มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง มีจำนวนครัวเรือนเพาะเลี ้ยงสัตวน้ำ 21,541 

ครัวเรือน พื้นที่เพาะเลี้ยง 130,926.28 ไร หรือมีคาเฉลี่ย 6.08 ไร/ครัวเรือน ผลผลิตสัตวน้ำทั้งหมด 

55,191.48 ตัน หรือคิดเปนมูลคาสัตวน้ำ 3,080.75 ลานบาท หรือคาเฉลี่ย 143,019.45 บาท/ครัวเรือน 

และมีรูปแบบการเพาะเลี้ยงในบอ นา รองสวนและกระชังในแมน้ำโดยมีกลุมเกษตรกรไมนอยกวา 570 

ราย มีการเลี้ยงปลาทับทิมภายในกระชังในแมน้ำปราจีนบุรี แมน้ำบางปะกงและลำน้ำสาขาเนื่องจาก

แหลงน้ำมีความกวางและเปนรองน้ำลึกมากเพียงพอใชแขวนกระชังปลาและปริมาณน้ำมีการไหลเวียนได

ดี ทำใหคุณภาพน้ำอยูในเกณฑดี 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 2 ขอมูลพื้นฐานและสถานการณของพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 2-25 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

2.2.8 อุตสาหกรรม 

 

 รวบรวมขอมูลจากฐานขอมูลภาคอุตสาหกรรมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2562 พบวา 

พื้นที่ลุ มน้ำปราจีนบุรีมีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก-ขนาดใหญ 749 โรงงาน นิคมอุตสาหกรรม 3 แหงเขตประกอบการ

อุตสาหกรรม 2 แหง เขตชุมชนอุตสาหกรรม 1 แหง สวนอุตสาหกรรม 4 แหง และมีจำนวนคนงานภาคอุตสาหกรรม 62,088 คน 

สวนพื้นที่ลุมน้ำบางปะกงมีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก-ขนาดใหญ 5,727 โรงงาน นิคมอุตสาหกรรม 9 แหง เขตประกอบการ

อุตสาหกรรม 3 แหง และมีจำนวนคนงานภาคอุตสาหกรรม 429,612 คน 

 ศักยภาพในการพัฒนาและยกระดับภาคอุตสาหกรรมพบวาภาครัฐบาลไดกำหนด 10 อุตสาหกรรมเปาหมายที่

เกี่ยวของกับเรื่องนวัตกรรมและเศรษฐกิจดิจิทัลเปนสวนใหญและเปนปจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New Growth Engine) ของ

ประเทศในอนาคต โดยไดมีการแบงอุตสาหกรรมออกเปน 2 กลุม ไดแก กลุมที่ 1: การตอยอดอุตสาหกรรมเดิม (First S-Curve) 

ไดแก อุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหม อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ อุตสาหกรรมทองเที่ยวกลุมรายไดดีและการทองเที่ยว

เชิงสุขภาพ การเกษตรและเทคโนโลยีชวีภาพ และอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร และกลุมที่ 2: การเติมอุตสาหกรรมอนาคต (New S-

Curve) ประกอบดวย อุตสาหกรรมหุนยนตเพื่อการอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส อุตสาหกรรมเชื้อเพลิง

ชีวภาพและเคมีชีวภาพ อุตสาหกรรมดิจิทัลและอุตสาหกรรมการแพทยครบวงจร 

 

2.2.9 การทองเที่ยวและนันทนาการ 

 

 การรวบรวบและวิเคราะหขอมูลดานการทองเที่ยวและนันทนาการในพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงไดจากการ

ทองเที่ยวแหงประเทศไทย (พ.ศ. 2562) สำนักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา (พ.ศ. 2562) และกรมการทองเที่ยว  

(พ.ศ. 2562) พบวาพื้นที่ลุ มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงมีแหลงทองเที่ยวและนันทนาการที่มีความสำคัญทั้งในระดับทองถิ่น-

ระดับประเทศ เชน อุทยานแหงชาติเขาใหญ อุทยานแหงชาติทับลาน อุทยานแหงชาติปางสีดา น้ำตกธารทิพย น้ำตกสาริกา 

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติปราจีนบุรี วัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดสมานรัตนาราม ตลาดเกาคลองสวน 100 ป วัดใหญอินทาราม  

ถ้ำเขาวง วัดถ้ำสาริกา น้ำตกนางรอง ฯลฯ 

 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% ตอปสวนพื้นที่ลุมน้ำบาง

ปะกงมีผูมาเยี่ยมเยือนในรอบ 10 ป (พ.ศ. 2552-2561) ตั้งแต 1,923,155-4,482,715 คน/ป (คาเฉลี่ย 3,322,165 คน/ป) และมี

รายไดจากการทองเที่ยวและนันทนาการตั้งแต 15,287.08-54,936.50 ลานบาท/ป (คาเฉลี่ย 33,199.68 ลานบาท/ป) และมีอัตรา

เพิ่มข้ึนทุกปตั้งแต +0.56% จนถึง +35.23% ตอป 

 

2.2.10 แหลงมรดกโลก 

 

 “มรดกโลก” คือ “มรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติที่มีความโดดเดนเปนเลิศในระดับสากล เมื่อไดรับการยอมรับ

ใหเปนแหลงมรดกโลกแลว ไมวาจะตั้งอยูในขอบเขตดินแดนของประเทศใด ถือไดวาเปนมรดกของมวลมนุษยชาตทิั้งปวงในโลก” 

โดยพื ้นที ่ล ุ มน ้ำปราจ ันบ ุ รี-บางปะกงม ีแหล งมรดกโลกที่ ได ร ับการประกาศขึ ้นทะเบียนเปนมรดกโลกภายใตชื่อ  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 2 ขอมูลพื้นฐานและสถานการณของพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 2-26 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

“ผืนปาดงพญาเย็น-เขาใหญ”จากการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 29 เมื่อป พ.ศ. 2548 ที่เมืองเดอรบัน 

ประเทศแอฟริกาใต ประกอบดวย 

 1) อุทยานแหงชาติเขาใหญ นับเปนอุทยานแหงชาติลำดับที ่1 ของประเทศไทย มีอาณาเขตครอบคลุม 11 อำเภอ 

ของ 4 จังหวัด คืออำเภอมวกเหล็ก อำเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี อำเภอปากชอง อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัด

นครราชสีมา อำเภอนาดี อำเภอกบินทรบุรี อำเภอประจันตคาม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี และอำเภอ

ปากพลี อำเภอบานนา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ไดรับสมญานามวาเปนอุทยานมรดกทางธรรมชาติแหง

ประเทศกลุมอาเซียน (ASEAN Heritage Park) เปนปาผืนใหญตั้งอยูในเทือกเขาพนมดงรักรวมเนื้อที ่1,795.73 

ตร.กม. (1,122,33.80 ไร) และเปนแหลงกำเนิดตนน้ำลำธารที่สำคัญหลายสาย โดยเฉพาะแมน้ำปราจีนบุรีและ

แมน้ำนครนายก แมน้ำสองสายพบกันที่จังหวัดฉะเชิงเทรา มีสังคมพืชที่อุดมสมบูรณประกอบดวยปาดงดิบ

และปาเบญจพรรณ ทำใหเปนแหลงที่อยูอาศัยของสัตวปานานาชนิด  

 2) อุทยานแหงชาติทับลาน นับเปนอุทยานแหงชาติลำดับที่ 40 ของประเทศ และเปนอุทยานแหงชาติที่มีขนาด

พื้นที่ใหญเปนอันดับที่ 2 ของประเทศครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 361.61 ตร.กม. (226,007.86 ไร) 

สภาพภูมิประเทศประกอบดวยภูเขาใหญนอยสลับซับซอนตอเนื่องกันเปนบริเวณกวาง ทำใหมีหุบเขาตาม

ธรรมชาติ เหว และน้ำตก รวมทั้งเปนตนกำเนิดของลำน้ำหลายสายไหลมารวมกันเปนแมน้ำบางปะกง โดยมี

สังคมพืชเปนปาลุมต่ำที่มีความอุดมสมบูรณมากจำแนกไดเปน 4 ประเภท ไดแก ปาเต็งรัง ปาเบญจพรรณ  

ปาดิบชื้น และปาดิบแลง นอกจากนี้ยังมีปาลานซึ่งจัดเปนประเภทปาผลัดใบมีสภาพเปนปาโปรง และเปนปา

ลานผืนใหญแหงสุดทายของประเทศไทย โดยมีไมลาน (Corypha locomtei Becc.) ขึ้นอยางหนาแนนทั่ว

พื้นที่มีพื ้นที่ประมาณ 200 ไร พบบริเวณที่ราบบนเขาละมั่งดานตำบลบุพราหมณ อำเภอนาดี จังหวัด

ปราจีนบุรี 

 3) อุทยานแหงชาติปางสีดา มีพื้นที่ครอบคลุมอำเภอตาพระยา อำเภอวัฒนานคร อำเภอเมือง จังหวัดสระแกว 

และอำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ขนาดพื้นที่ประมาณ 741.20 ตร.กม. (463,247.90 ไร) สภาพภูมิประเทศ

สวนใหญเปนเทือกเขาสูงสลับซับซอนและเปนสวนหนึ่งของเทือกเขาพนมดงรักซึ่งทอดยาวมาจากอุทยาน

แหงชาติเขาใหญ โดยมีพื้นที่ปาประมาณรอยละ 95 ของพื้นที่ทั้งหมด และมีความหลากชนิดของปารวม 5 

ชนิด ไดแก ปาดิบชื้น ปาดิบแลง ปาดิบเขา ปาเบญจพรรณ และปาเต็งรัง ทำใหบริเวณนี้เปนแหลงตนน้ำลำ

ธารหลายสายซึ่งเหมาะสมที่จะเปนที่อยูอาศัยของสัตวปา จึงมีสัตวปาที่มีขนาดใหญจนถึงขนาดเล็กและนกไม

ต่ำกวา 200 ชนิด อาศัยอยูกระจัดกระจายทั่วไป สัตวปาที่พบไดแก ชาง กระทิง วัวแดง เสือโครง เกง กวางปา 

กระจง ชะนีมงกุฎ เปนตน นอกจากนี้ยังพบเห็นผีเสื้อจำนวนมากและเห็นไดงายจนไดรับการยอมรับวาเปน 

“เมืองผีเสื้อแหงปาตะวันออก” 

 

2.3 สรุปขอมูลเปรียบเทียบเชิงพ้ืนที่ในพ้ืนที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงตามสถานภาพปจจุบัน 

 

 การวิเคราะหและเปรียบเทียบขอมูลพื้นฐานและสถานการณของพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงตามสถานภาพ

ปจจุบัน (Baseline Data) เปนการแสดงเปรียบเทียบในเชิงพื้นที่ 3 สวนดังตารางที่ 2.3-1 ไดแก พื้นที่ลุมน้ำตอนบน พื้นที่ลุมน้ำ

ตอนกลาง และพื้นที่ลุมน้ำตอนปลาย  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 2 ขอมูลพื้นฐานและสถานการณของพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 2-27 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                                                                                                                                                                                                                                                                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

ตารางที่ 2.3-1 สรุปขอมูลเปรียบเทียบเชิงพ้ืนที่ในพ้ืนที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงตามสถานภาพปจจุบัน 

รายการ ลุมน้ำปราจีนบุรี ลุมน้ำบางปะกง 
ลุมน้ำปราจีนบุรี ลุมน้ำบางปะกง 

พ้ืนท่ีตนน้ำ พ้ืนท่ีกลางน้ำ พ้ืนท่ีตนน้ำ พ้ืนท่ีกลางน้ำ พ้ืนท่ีปลายน้ำ 

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

2. ปริมาณน้ำทา (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 

ปริมาณน้ำทาเฉล่ียรายปตอหนวยพ้ืนท่ีรับน้ำฝน (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. คุณภาพน้ำผิวดิน   ประเภทท่ี 2-3 แมน้ำปราจีนบุรี ประเภทท่ี 2-3 คลองพระสะทึง ประเภทท่ี 3 แมน้ำนครนายกถึงคลองทาดาน ประเภทท่ี 3 คลองทาลาด ประเภทท่ี 4 แมน้ำบางปะกง 

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

   จนถึงตำบลกบินทร อำเภอกบินทรบุร ี จนถึงตำบลวังใหม อำเภอวังสมบูรณ ตำบลเนินต้ัง อำเภอเมืองนครนายก ตำบลปากน้ำ อำเภอบางคลา จนถึงปากแมน้ำบางปะกง 

5. พ้ืนท่ีศักยภาพน้ำบาดาล        

5.1 พ้ืนท่ีปริมาณน้ำบาดาลท่ีพัฒนาได (ตร.กม.)        

พ้ืนท่ีปริมาณน้ำบาดาลท่ีพัฒนาได <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 

พ้ืนท่ีปริมาณน้ำบาดาลท่ีพัฒนาได 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 

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

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

5.2 ปริมาณน้ำบาดาลท่ีกักเก็บ (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 ปริมาณน้ำบาดาลเพ่ิมเติมแตละป (ลาน ลบ.ม./ป) 1,745.87 1,552.15 904.55 841.32 434.19 673.09 444.87 

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

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

6. โครงการพัฒนาแหลงน้ำปจจุบัน        

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. ความตองการใชน้ำ        

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

เขตเกษตรน้ำฝน (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 

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

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 2 ขอมูลพื้นฐานและสถานการณของพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 2-28 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                                                                                                                                                                                                                                                                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

ตารางที่ 2.3-1 (ตอ) สรุปขอมูลเปรียบเทียบเชิงพ้ืนที่ในพ้ืนทีลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงตามสถานภาพปจจุบัน 

รายการ ลุมน้ำปราจีนบุรี ลุมน้ำบางปะกง 
ลุมน้ำปราจีนบุรี ลุมน้ำบางปะกง 

พ้ืนท่ีตนน้ำ พ้ืนท่ีกลางน้ำ พ้ืนท่ีตนน้ำ พ้ืนท่ีกลางน้ำ พ้ืนท่ีปลายน้ำ 

8. การใชท่ีดินในพ้ืนท่ีลุมน้ำ        

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 

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

สถานท่ีเพาะเล้ียงสัตวน้ำ (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 

รอยละของพ้ืนท่ีลุมน้ำ 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 

รอยละของพ้ืนท่ีลุมน้ำ 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 

รอยละของพ้ืนท่ีลุมน้ำ 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 

รอยละของพ้ืนท่ีลุมน้ำ 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 

รอยละของพ้ืนท่ีลุมน้ำ 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 

รอยละของพ้ืนท่ีลุมน้ำ 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 

รอยละของพ้ืนท่ีลุมน้ำ 2.30 5.36 1.50 3.13 1.25 10.20 1.59 

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

รอยละของพ้ืนท่ีลุมน้ำ 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 

รอยละของพ้ืนท่ีลุมน้ำ 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 

รอยละของพ้ืนท่ีลุมน้ำ 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 ขอมูลพื้นฐานและสถานการณของพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 2-29 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                                                                                                                                                                                                                                                                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

ตารางที่ 2.3-1 (ตอ) สรุปขอมูลเปรียบเทียบเชิงพ้ืนที่ในพ้ืนทีลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงตามสถานภาพปจจุบัน 

รายการ ลุมน้ำปราจีนบุรี ลุมน้ำบางปะกง 
ลุมน้ำปราจีนบุรี ลุมน้ำบางปะกง 

พ้ืนท่ีตนน้ำ พ้ืนท่ีกลางน้ำ พ้ืนท่ีตนน้ำ พ้ืนท่ีกลางน้ำ พ้ืนท่ีปลายน้ำ 

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. พ้ืนท่ีเส่ียงน้ำทวม        

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 

รอยละของพ้ืนท่ีลุมน้ำ 19.74 48.40 18.49 21.04 35.80 34.13 63.21 

14. ความเสียหายท่ีไดรับจากภาวะน้ำทวม        

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. พ้ืนท่ีเส่ียงภัยน้ำแลง        

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 

รอยละของพ้ืนท่ีลุมน้ำ 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 - - 

หมายเหตุ: มหาวิทยาลัยมหิดลไดสรุปขอมูลเปรียบเทียบเชิงพื้นที่ในพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงตามสถานภาพปจจุบันจากบทที่ 2 การวิเคราะหสถานการณพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 2 ขอมูลพื้นฐานและสถานการณของพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 2-30 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

2.4 การวิเคราะหสถานการณพ้ืนที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกงในอนาคต 20 ป 

 

2.4.1 คำนำ 

 

 การวิเคราะหสถานการณพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงในสภาพอนาคต 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) เปนการ

เก็บรวบรวมขอมูลพื้นฐานตางๆ ทั้งในสำนักงานและภาคสนามพรอมกับจากการรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสีย

ในขั้นตอนปฐมนิเทศโครงการ การประชุมกลุมยอยครัง้ที่ 1 การประชุมสัมมนาครั้งที่ 1 และการประชุมกลุมยอยครั้งที่ 2 

เพื่อใชในการวิเคราะหแนวโนมและคาดการณอุปสงค-อุปทานในอนาคตของพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงไดพิจารณา

ขอมูลพื้นฐานที่ไดเก็บรวบรวมและวิเคราะหตั้งแตสภาพอดีตจนถึงปจจุบันในชวง 5-10 ป (พ.ศ. 2551-2560) เปนปฐาน 

และคาดการณในอนาคตอีก 20 ป ขางหนา (พ.ศ. 2561-2580) 

 

2.4.2 การคาดการณดานประชากรในอนาคต 

 

 ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง ประกอบดวยพื้นที่ลุมน้ำหลัก 2 ลุมน้ำ (ลุมน้ำปราจีนบุรี และลุมน้ำบางปะกง) และ

ลุมน้ำสาขาจำนวน 8 ลุมน้ำสาขา (ลุมน้ำสาขาคลองพระสะทึง ลุมน้ำสาขาแมน้ำปราจีนบุรีตอนลาง ลุมน้ำสาขาแมน้ำ 

พระปรง ลุมน้ำสาขาแมน้ำหนุมาน ลุมน้ำสาขาคลองทาลาด ลุมน้ำสาขาคลองหลวง ลุมน้ำสาขาที่ราบแมน้ำบางปะกง และ

ลุมน้ำสาขาแมน้ำนครนายก) มีพื้นที่ทั้งสิ้น 20,358.99 ตร.กม. พื้นที่สวนใหญครอบคลุม 5 จังหวัด ไดแก จังหวัดนครนายก 

ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแกว ชลบุรี และพื้นที่บางสวนครอบคลุม 7 จังหวัด ไดแก จังหวัดจันทบุรี สมุทรปราการ 

สระบุรี ปทุมธานี บุรีรัมย นครราชสีมาและกรุงเทพมหานคร ในป พ.ศ. 2561 มีประชากรรวมทั้งหมด 3,326,508 คน 

จำนวนครัวเรือน 1,501,560 หลัง คิดเปนขนาดครัวเรือนเฉลี่ย 2.22 คนตอหลัง ความหนาแนนเฉลี่ย 163.39 คน/ตร.กม. 

 

 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) ใหใกลเคียงความจริงมากสุดโดย 20 ปขางหนา (พ.ศ. 2561-2580) 

(รูปที่ 2.4-1 และตารางที่ 2.4-1) 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) หากพิจารณาแยก

รายลุมน้ำสรุปไดดังนี้ 

 1) ลุมน้ำปราจีนบุรี ประกอบดวย 4 ลุมน้ำสาขา ไดแก ลุมน้ำสาขาคลองพระสะทึง ลุมน้ำสาขาแมน้ำ

ปราจีนบุรีตอนลาง ลุมน้ำสาขาแมน้ำพระปรง และลุมน้ำสาขาแมน้ำหนุมาน ครอบคลุมพื้นที่สวนใหญ

ของจังหวัดปราจีนบุรี นครนายก จันทบุรี สระแกว และบางสวนของจังหวัดฉะเชิงเทรา นครราชสีมา 

บุรีรัมย สระบุรี ในป พ.ศ. 2561 มีประชากรรวมทั้งหมด 832,469 คน จำนวนครัวเรือน 328,370 หลัง 

คิดเปนขนาดครัวเรือนเฉลี่ย 2.54 คนตอหลัง และความหนาแนนเฉลี่ย 86.25 คน/ตร.กม. โดยการ

คาดการณประชากรในพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี (รวมประชากรแฝง) กรณีมีโครงการพัฒนาพื้นที่ระเบียง

เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ไดขอสรุปวาการพยากรณแบบเชิงเสนตรง (Linear Model) ใหใกลเคียง

ความจริงมากสุด โดยชวง 20 ปขางหนา (พ.ศ. 2561-2580) ดังตารางที่ 2.4-2 มีจำนวนประชากรรวม



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 2 ขอมูลพื้นฐานและสถานการณของพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 2-31 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

ประชากรแฝง 837,094 คน (พ.ศ. 2562); 847,189 คน (พ.ศ. 2565); 864,014 คน (พ.ศ. 2570); 

880,840 คน (พ.ศ. 2575); 897,665 คน (พ.ศ. 2580) 

 2) ลุมน้ำบางปะกง ประกอบดวย 4 ลุมน้ำสาขา ไดแก ลุมน้ำสาขาคลองทาลาด ลุมน้ำสาขาคลองหลวง 

ลุมน้ำสาขาที่ราบแมน้ำบางปะกง และลุมน้ำสาขาแมน้ำนครนายก ครอบคลุมพื้นทีส่วนใหญของจังหวัด 

ฉะเชิงเทรา ชลบุรี กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ปทุมธานี และบางสวนของจังหวัดนครนายกและ

ปราจีนบุรี ในป พ.ศ. 2561 มีประชากรรวมทั้งหมด 2,494,039 คน จำนวนครัวเรือน 1,173,190 หลัง 

คิดเปนขนาดครัวเรือนเฉลี่ย 2.13 คนตอหลัง และความหนาแนนเฉลี่ย 232.92 คน/ตร.กม. โดยการ

คาดการณประชากรในพื้นที่ลุมน้ำบางปะกง (รวมประชากรแฝง) กรณีมีโครงการพัฒนาพื้นที่ระเบียง

เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ไดขอสรุปวาการพยากรณแบบทวีคูณ/ตอเนื่อง (Exponential Model) 

ใหใกลเคียงความจริงมากสุดโดยชวง 20 ปขางหนา (พ.ศ. 2561-2580) ดังตารางที่ 2.4-2 มีจำนวน

ประชากรรวมประชากรแฝง 2,582,720 คน (พ.ศ. 2562); 2,722,403 คน (พ.ศ. 2565); 2,972,197 คน 

(พ.ศ. 2570); 3,244,912 คน (พ.ศ. 2575); 3,542,649 คน (พ.ศ. 2580) 

 

รูปที่ 2.4-1 การคาดการณประชากรภายในพ้ืนที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง (รวมประชากรแฝง) 

กรณีมีโครงการพัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
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จํานวนประชากร (คน) ตั้งแต พ.ศ. 2542-2580

จํานวนประชากรในอดีต Linear Model Exponential Model Power Model

Linear Model : Y = 40,912.70X + 2,532,322 ; R² = 0.8762

Exponential Model : Y = 2,551,029e0.0139X ; R² = 0.8805

Power Model  : Y = 2,408,929X0.0959 ; R² = 0.7937



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 2 ขอมูลพื้นฐานและสถานการณของพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 2-32 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

ตารางที่ 2.4-1 การคาดการณประชากรภายในพ้ืนที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง (รวมประชากรแฝง) 

กรณีมีโครงการพัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

ป พ.ศ. 

จำนวนประชากรในอดีต Linear Model Exponential Model Power Model 

ประชากร อัตราเพิ่ม ประชากร อัตราเพิ่ม ประชากร อัตราเพิ่ม ประชากร อัตราเพิ่ม 

(คน) (%) (คน) (%) (คน) (%) (คน) (%) 

2542 2,595,096 - 2,573,234 - 2,586,675 - 2,408,929 - 

2546 2,855,637 5.57 2,736,885 1.52 2,734,314 1.40 2,811,009 2.16 

2551 2,865,044 -0.20 2,941,449 1.41 2,930,768 1.40 3,004,237 1.02 

2556 3,262,867 4.78 3,146,012 1.32 3,141,337 1.40 3,123,368 0.66 

2557 3,320,335 1.76 3,186,925 1.30 3,185,233 1.40 3,142,761 0.62 

2558 3,271,508 -1.47 3,227,837 1.28 3,229,742 1.40 3,161,088 0.58 

2559 3,362,046 2.77 3,268,750 1.27 3,274,873 1.40 3,178,465 0.55 

2560 3,059,764 -8.99 3,309,663 1.25 3,320,634 1.40 3,194,990 0.52 

2561 3,326,508 8.72 3,350,576 1.24 3,367,035 1.40 3,210,746 0.49 

2562   3,391,488 1.22 3,414,085 1.40 3,225,806 0.47 

2565   3,514,226 1.18 3,559,214 1.40 3,267,385 0.41 

2570   3,718,790 1.11 3,814,936 1.40 3,327,230 0.33 

2575   3,923,353 1.05 4,089,030 1.40 3,378,379 0.29 

2580   4,127,917 1.00 4,382,818 1.40 3,423,129 0.25 

R2 (%)   87.62  88.05  79.37  

หมายเหตุ: มหาวิทยาลัยมหิดลไดพยากรณประชากรภายในพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง (รวมประชากรแฝง) โดยใชขอมูลประชากรรายตำบลจาก 

 สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง พ.ศ. 2542-2561 

ตารางที่ 2.4-2 การคาดการณประชากรในอนาคต 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) ภายในพ้ืนที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 

(รวมประชากรแฝง) กรณีมีโครงการพัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

ป พ.ศ. 
ลุมน้ำปราจนีบุรี อัตราเพิ่ม ลุมน้ำบางปะกง อัตราเพิ่ม ลุมน้ำปราจนีบุรี-บางปะกง อัตราเพิ่ม 

(คน)1/ (%) (คน)2/ (%) (คน)2/ (%) 

2562 837,094 0.40 2,582,720 1.77 3,414,085 1.40 

2565 847,189 0.40 2,722,403 1.77 3,559,214 1.40 

2570 864,014 0.39 2,972,197 1.77 3,814,936 1.40 

2575 880,840 0.38 3,244,912 1.77 4,089,030 1.40 

2580 897,665 0.38 3,542,649 1.77 4,382,818 1.40 

R2 (%) 48.91  89.60  88.05  

หมายเหตุ: มหาวิทยาลัยมหิดลไดพยากรณประชากรภายในพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง (รวมประชากรแฝง) โดยใชขอมูลประชากรรายตำบลจาก 

 สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง พ.ศ. 2542-2561 

 1/ การคาดการณประชากรโดยใชการพยากรณแบบเชิงเสนตรง (Linear Model) 

 2/ การคาดการณประชากรโดยใชการพยากรณแบบทวีคูณ/ตอเนื่อง (Exponential Model) 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 2 ขอมูลพื้นฐานและสถานการณของพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 2-33 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

2.4.3 การคาดการณจำนวนอุตสาหกรรมในอนาคต 

 

 การคาดการณจำนวนอุตสาหกรรมในอนาคตในพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงพิจารณาจากจำนวนโรงงาน

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

4,743 แหง เงินลงทุนรวม 699,057 ลานบาท หรือคิดเปน 147.39 ลานบาท/แหง จำนวนแรงมาในภาคอุตสาหกรรมรวม 

42,888,861 แรงมา หรือคิดเปน 9042.56 แรงมา/แหง และจำนวนคนงานในภาคอุตสาหกรรม 268,394 คน หรือคิดเปน 

56.59 คน/แหง หากจำแนกตามหมวดอุตสาหกรรม 21 หมวดดังตารางที่ 2.4-3 โดย 5 ลำดับแรก ไดแก หมวดการผลิต

อื่นๆ (Other Manufacturing Industry) นอกเหนือจากหมวดอุตสาหกรรมสำคัญ 21 หมวดมีสัดสวนมากสุดหรือคิดเปน

รอยละ 28.48 รองลงมาเปนหมวดผลิตภัณฑจากพืช (Basic Agro-Industry) หรือคิดเปนรอยละ 11.17 หมวดผลิตภัณฑ

โลหะ (Fabricated Products) หรือคิดเปนรอยละ 8.62 และหมวดยานพาหนะและอุปกรณรวมทั้งการซอมยานพาหนะ

และอุปกรณ (Transport Equipment) หรือคิดเปนรอยละ 7.70 ฯลฯ 

 

 การคาดการณจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมใน 20 ปขางหนา (พ.ศ. 2561-2580) ดังตารางที่ 2.4-4 จะมีจำนวน

โรงงานอุตสาหกรรมที่ไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานเปน 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) สวนจำนวนนิคม/ชุมชน/เขตประกอบการ/

สวนอุตสาหกรรมทั้งในสภาพปจจุบันและการพัฒนาในอนาคตในพื้นที่เขตสงเสริมอุตสาหกรรม/เขตนวัตกรรม/เขตสงเสริม

เศรษฐกิจพิเศษที่อยูในแผนการรวมดำเนินงานในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ดังแสดงในตารางที่ 2.4-5

หากพิจารณาการคาดการณจำนวนอุตสาหกรรมในอนาคตแยกรายลุมน้ำสรุปไดดังนี้ 

 1) ลุมน้ำปราจีนบุรี มีโรงงานอุตสาหกรรมที่ไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานในป พ.ศ. 2561 ของ

กรมโรงงานอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2562) จำนวน 1,484 แหง เงินลงทุนรวม 309,798 ลานบาท จำนวน

แรงมาในอุตสาหกรรมรวม 14,775,541 แรงมา และจำนวนคนงานในภาคอุตสาหกรรม 91,520 คน 

จำแนกตามหมวดอุตสาหกรรมสำคัญ 21 หมวดดังแสดงในตารางที่ 2.4-3 โดย 5 ลำดับแรก ไดแก 

หมวดผลิตภัณฑจากพืช (Basic Agro-Industry) มีสัดสวนมากสุดหรือคิดเปนรอยละ 20.82 รองลงมา

เปนหมวดการผลิตอื่นๆ (Other Manufacturing Industry) นอกเหนือจากหมวดอุตสาหกรรมสำคัญ 

21 หมวดหรือหรือคิดเปนรอยละ 20.62 หมวดยานพาหนะและอุปกรณรวมทั้งการซอมยานพาหนะและ

อุปกรณ (Transport Equipment) หรือคิดเปนรอยละ 7.14 หมวดอุตสาหกรรมอาหาร (Food) และ

กิจการที่เกี่ยวของหรือคิดเปนรอยละ 6.81 ฯลฯ และการคาดการณจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมในชวง 

20 ปขางหนา (พ.ศ. 2561-2580) ดังตารางที่ 2.4-6 จะมีจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมที่ไดรับใบอนุญาต

ประกอบกิจการโรงงานเปน 1,521 แหง คิดเปนจำนวนเงินลงทุน 317,418 ลานบาท (พ.ศ. 2562); 

1,717 แหง คิดเปนจำนวนเงินลงทุน 358,429 ลานบาท (พ.ศ. 2565); 1,939 แหง คิดเปนจำนวนเงิน

ลงทุน 404,739 ลานบาท (พ.ศ. 2570); 2,189 แหง คิดเปนจำนวนเงินลงทุน 457,032 ลานบาท  

(พ.ศ. 2575); 2,472 แหง คิดเปนจำนวนเงินลงทุน 516,082 ลานบาท (พ.ศ. 2580) 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 2 ขอมูลพื้นฐานและสถานการณของพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 2-34 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                                                                                                                                                                                                                                                                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

ตารางที่ 2.4-3 จำนวนโรงงาน เงินทุน แรงมาและจำนวนแรงงานในลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงตามหมวดของอุตสาหกรรมสำคัญ 21 หมวด (พ.ศ. 2561) 

หมวดของอุตสาหกรรม 

พื้นที่ลุมน้ำปราจนีบุรี-บางปะกง พื้นที่ลุมปราจนีบุรี พื้นที่ลุมบางปะกง 

โรงงาน เงินทุน 
แรงมา 

แรงงาน โรงงาน เงินทุน 
แรงมา 

แรงงาน โรงงาน เงินทุน 
แรงมา 

แรงงาน 

(แหง) (ลานบาท) (คน) (แหง) (ลานบาท) (คน) (แหง) (ลานบาท) (คน) 

1. ผลิตภัณฑจากพืช (Basic Agro-Industry) 530 20,465 492,918 6,960 309 6,173 200,737 3,317 221 14,292 292,181 3,643 

2. อุตสาหกรรมอาหาร (Food) และกิจการที่เก่ียวของ 307 25,904 827,597 13,642 101 7,494 557,119 3,966 206 18,410 270,478 9,676 

3. เคร่ืองดื่ม (Beverage) 38 12,810 292,020 3,850 19 6,101 156,112 1,848 19 6,709 135,908 2,002 

4. สิ่งทอ (Textile) 76 8,989 193,503 8,112 30 4,130 115,144 3,943 46 4,859 78,359 4,169 

5. อุตสาหกรรมเคร่ืองแตงกาย ยกเวนรองเทา (Wearing Apparel) 36 2,296 16,101 10,114 21 1,945 12,934 8,867 15 351 3,167 1,247 

6. ผลิตหนังสัตวและผลิตภัณฑจากหนังสัตว (Leather Products & Footwear) 29 2,989 24,556 3,463 16 1,376 19,428 2,083 13 1,613 5,128 1,380 

7. แปรรูปไมและผลิตภัณฑจากไม (Wood & Wood Products) 214 10,366 224,003 5,646 73 6,268 163,604 1,867 141 4,098 60,399 3,779 

8. เคร่ืองเรือน/เคร่ืองตบแตงในอาคารจากไม แกว ยางหรือโลหะอ่ืนๆ (Furniture & Fixture) 96 2,747 47,989 8,000 50 634 17,668 2,807 46 2,113 30,321 5,193 

9. ผลิตกระดาษและผลิตภัณฑกระดาษ (Paper & Paper Products) 75 38,503 666,954 7,384 29 29,402 551,280 3,033 46 9,101 115,674 4,351 

10. การพิมพ การเย็บเลม ทำปกหรือทำแมพิมพ (Printing, Publishing, Allied Products) 66 7,129 55,044 4,679 9 607 6,249 395 57 6,522 48,795 4,284 

11. เคมีภัณฑ และผลิตภัณฑเคมี (Chemical & Chemical Products) 145 7,775 109,570 4,215 44 2,173 49,283 1,036 101 5,602 60,287 3,179 

12. ผลิตภัณฑจากปโตรเลียม (Petroleum Products) 27 791 24,794 436 7 122 9,502 64 20 669 15,292 372 

13. ยางและผลิตภัณฑยาง (Rubber Products) 34 4,504 128,465 4,893 14 1,913 84,430 2,553 20 2,591 44,035 2,340 

14. ผลิตภัณฑพลาสติก (Plastic Products) 284 36,021 384,944 20,438 71 8,567 92,575 4,287 213 27,454 292,369 16,151 

15. ผลิตภัณฑอโลหะ (Non-metallic Products) หรือเก่ียวกับการกอสราง 222 19,402 211,462 5,092 81 6,702 46,334 1,369 141 12,700 165,128 3,723 

16. ผลิตโลหะข้ันพื้นฐาน (Basic Metal Products) 93 15,132 513,266 5,665 23 5,363 168,548 1,595 70 9,769 344,718 4,070 

17. ผลิตภัณฑโลหะ (Fabricated Products) 409 27,922 384,677 24,909 79 3,979 65,431 5,428 330 23,943 319,246 19,481 

18. ผลิตเคร่ืองจักร และเคร่ืองกล (Machinery) 159 122,040 210,686 19,226 42 113,670 136,367 14,106 117 8,370 74,319 5,120 

19. เคร่ืองใชไฟฟาและอุปกรณเก่ียวกับไฟฟา (Electrical Machinery and Supplies) 187 60,135 19,254,588 43,186 54 19,609 9,454,659 12,383 133 40,526 9,799,929 30,803 

20. ยานพาหนะและอุปกรณรวมทั้งการซอมยานพาหนะและอุปกรณ (Transport Equipment) 365 129,206 765,931 34,890 106 34,278 189,010 11,264 259 94,928 576,921 23,626 

21. การผลิตอ่ืนๆ (Other Manufacturing Industry) 1,351 143,930 18,059,795 33,594 306 49,291 2,679,128 5,309 1,045 94,639 15,380,667 28,285 

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

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 2 ขอมูลพื้นฐานและสถานการณของพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 2-35 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                                                                                                                                                                                                                                                                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

ตารางที่ 2.4-4 การคาดการณจำนวนโรงงาน เงินทุน แรงมาและจำนวนแรงงานในลุมน้ำปราจีนบุรี-บางประกงตามหมวดของอุตสาหกรรมสำคัญ 21 หมวดในรอบ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) 

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

หมวดของอุตสาหกรรม โรงงาน เงินทุน 
แรงมา 

แรงงาน โรงงาน เงินทุน 
แรงมา 

แรงงาน โรงงาน เงินทุน 
แรงมา 

แรงงาน โรงงาน เงินทุน 
แรงมา 

แรงงาน โรงงาน เงินทุน 
แรงมา 

แรงงาน 

 (แหง) (ลานบาท) (คน) (แหง) (ลานบาท) (คน) (แหง) (ลานบาท) (คน) (แหง) (ลานบาท) (คน) (แหง) (ลานบาท) (คน) 

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

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

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

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

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

6. ผลิตหนังสัตวและผลิตภัณฑจากหนังสัตว (Leather Products & 

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

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

8. เครื่องเรือน/เครื่องตบแตงในอาคารจากไม แกว ยางหรือโลหะ

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

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

10. การพิมพ การเย็บเลม ทำปกหรือทำแมพิมพ (Printing, Publish-

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

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

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

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

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

15. ผลิตภัณฑอโลหะ (Non-metallic Products) หรือเกี่ยวกับการ

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

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

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

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

19. เคร่ืองใชไฟฟาและอุปกรณเกี่ยวกับไฟฟา (Electrical Machinery 

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

20. ยานพาหนะและอุปกรณรวมทั้งการซอมยานพาหนะและอุปกรณ 

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

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

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

หมายเหตุ: มหาวิทยาลัยมหิดลไดคาดการณจำนวนอุตสาหกรรมจากสถิติการจดทะเบียนโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ลุมน้ำในรอบ 13 ป (พ.ศ. 2549-2561) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2549-2561) จะมีอัตราเพิ่มเปน +0.98% ถึง +3.24% หรือคิดเปนคาเฉล่ีย +2.46%/ป 

ที่มา: กรมโรงงานอุตสาหกรรม, พ.ศ. 2562 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 2 ขอมูลพื้นฐานและสถานการณของพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 2-36 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                                                                                                                                                                                                                                                                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

ตารางที่ 2.4-5 นิคม/ชุมชน/เขตประกอบการ/สวนอุตสาหกรรมทั้งในปจจบุันและการพัฒนาในอนาคตในพ้ืนที่เขตสงเสริมอุตสาหกรรม/เขตนวัตกรรม/เขตสงเสริมเศรษฐกิจพิเศษที่อยูในแผนการรวมดำเนินงานในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 

รายช่ือนิคมอุตสาหกรรม 
ตำแหนงท่ีตั้งนิคม/เขตประกอบการ/เขตชุมชน/สวนอุตสาหกรรม พ้ืนท่ีตาม พ้ืนท่ีสำหรับขาย/ใหเชา (ไร) พ้ืนท่ีคงเหลือสำหรับขาย/ใหเชา (ไร) 

ตำบล อำเภอ จังหวัด ผังแมบท (ไร) GIZ I-FZ CM รวม GIZ I-FZ CM รวม 

1. นิคมอุตสาหกรรม TFD หนองจอก/ทาสะอาน บางปะกง ฉะเชิงเทรา 302 156 75 - 231 - 15 1 16 

2. นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว บางวัว/บางสมัคร/พิมพา บางปะกง ฉะเชิงเทรา 3,508 2,659 - 6 2,665 - - 6 6 

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

4. นิคมอุตสาหกรรมเกตเวยซิตี้ หัวสำโรง/แปลงยาว แปลงยาว ฉะเชิงเทรา 5,154 3,358 434 150 3,942 359 126 124 609 

5. นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค กบินทร ลาดตะเคียน กบินทรบุรี ปราจีนบุรี 1,075 710 - - 710 489 - - 489 

6. นิคมอุตสาหกรรมบานบึง หนองอิรุณ บานบึง ชลบุรี 1,941 1,281 - 96 1,377 1,281 - 96 1,377 

7. นิคมอุตสาหกรรมยามาโตะอินดัสทรีส หนองใหญ หนองใหญ ชลบุรี 700 - - - - - - - 525 

8. นิคมอุตสาหกรรมแหมราชอีสเทิรนซีบอรด แหงท่ี 3 หนองเสือชาง หนองใหญ ชลบุรี 2,202 - - - - - - - - 

9. นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร บานเกา/หนองกะขะ/คลองตำหรุ/ดอนหัวฬอ พานทอง/เมืองชลบุร ี ชลบุรี 17,318 11,300 - 1,558 12,858 181 - 580 761 

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

11. นิคมอุตสาหกรรมปนทอง (แหลมฉบัง) หนองขาม ศรีราชา ชลบุรี 1,028 766 - 12 778 14 - 5 19 

12. นิคมอุตสาหกรรมปนทอง (โครงการ 3) บอวิน/บึง ศรีราชา ชลบุรี 1,561 1,008 - 133 1,141 229 - 23 252 

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

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

15. นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง1/ ทุงสุขลา ศรีราชา ชลบุรี 3,556 1,824 979 - 2,803 - - - - 

16. นิคมอุตสาหกรรมปนทอง (โครงการ 5) เขาคันทรง ศรีราชา ชลบุรี 1,473 1,078 - 28 1,106 955 - 28 983 

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

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

19. นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิรนซีบอรด ตาสิทธ์ิ/เขาคันทรง ปลวกแดง/ศรีราชา ระยอง/ชลบุรี 8,003 5,985 - 68 6,054 - - 237 237 

20. นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิรนซีบอรด แหงท่ี 2 เขาคันทรง/คลองก่ิว ศรีราชา/บานบึง ชลบุรี/ระยอง 3,502 2,506 - 24 2,530 1,534 - 9 1,542 

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

1. ชุมชนอุตสาหกรรม-บจก.วินโคสท อินดัสเทรียล พารค ทาขาม บางปะกง ฉะเชิงเทรา 65 - - - - - - - - 

2. ชุมชนอุตสาหกรรมพานทอง มาบโปง พานทอง ชลบุรี 763 - - - - - - - - 

รวมเขตชุมชนอุตสาหกรรมฯ    828 - - - - - - - - 

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

2. เขตประกอบการอุตสาหกรรมอัลฟา เทคโนโพลิส วังตะเคียน เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 1,329 - - - - - - - - 

3. เขตประกอบการอุตสาหกรรมกบินทรบุร ี หนองก่ี กบินทรบุรี ปราจีนบุรี 2,563 - - - - - - - - 

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

5. เขตประกอบการอุตสาหกรรมสินรตันสตีล คลองตำหรุ เมืองชลบุร ี ชลบุรี 330 - - - - - - - - 

6. เขตประกอบการอุตสาหกรรมสวนหนองบอน พานทอง พานทอง ชลบุรี 765 - - - - - - - - 

รวมเขตประกอบการอุตสาหกรรมตาม ม.30 แหง พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535    6,656 - - - - - - - - 

1. เมืองอุตสาหกรรมทองโกรว คลองตำหรุ เมืองชลบุร ี ชลบุรี 386 - - - - - - - - 

2. สวนอุตสาหกรรมกลุมวนชัย หนองอิรุณ บานบึง ชลบุรี 216 - - - - - - - - 

3. สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒนศรีราชา หนองขาม ศรีราชา ชลบุรี 1,483 - - - - - - - - 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 2 ขอมูลพื้นฐานและสถานการณของพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 2-37 รายงานฉบับสุดทาย 
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ตารางที่ 2.4-5 (ตอ) นิคม/ชุมชน/เขตประกอบการ/สวนอุตสาหกรรมทั้งในปจจุบันและการพัฒนาในอนาคตในพ้ืนที่เขตสงเสริมอุตสาหกรรม/เขตนวัตกรรม/เขตสงเสริมเศรษฐกจิพิเศษที่อยูในแผนการรวมดำเนินงานในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 

นิคม/ชุมชน/เขตประกอบการ/สวนอุตสาหกรรม 
ตำแหนงท่ีต้ังนิคม/เขตประกอบการ/เขตชุมชน/สวนอุตสาหกรรม พ้ืนท่ีตาม พ้ืนท่ีสำหรับขาย/ใหเชา (ไร) พ้ืนท่ีคงเหลือสำหรับขาย/ใหเชา (ไร) 

ตำบล อำเภอ จังหวัด ผังแมบท (ไร) GIZ I-FZ CM รวม GIZ I-FZ CM รวม 

4. สวนอุตสาหกรรมโรจนะชลบุร ี(บอวิน 1) บอวิน ศรีราชา ชลบุรี 1,000 - - - - - - - - 

5. สวนอุตสาหกรรมโรจนะชลบุร ี(บอวิน 2)2/ บอวิน ศรีราชา ชลบุรี 1,082         

6. สวนอุตสาหกรรมโรจนะปราจีนบุรี2/ หัวหวา ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 6,000         

รวมสวนอุตสาหกรรม    11,541 - - - - - - - - 

1. ขยายนิคมอุตสาหกรรม TFD 3 ทาสะอาน บางปะกง ฉะเชิงเทรา 5,000 - - - - - - - - 

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

3. นิคมอุตสาหกรรมใหม Bluetech ยานยนตไฟฟา เขาดิน บางปะกง ฉะเชิงเทรา 2,500 - - - - - - - - 

4. กลุมพาณิชยอิเล็กทรอนิกสบางปะกง บางสมัคร บางปะกง ฉะเชิงเทรา 232 - - - - - - - - 

5. กลุมอุตสาหกรรมยานยนตอนาคต (Toyota บานโพธ์ิ) ลาดขวาง บานโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา 1,640 - - - - - - - - 

6. นิคมอุตสาหกรรมใหมและโรงไฟฟาชีวภาพ บจก.อิมเพรส เอทานอล เขาหินซอน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 2,500 - - - - - - - - 

7. นิคมอุตสาหกรรมใหมน้ำตาลราชบุร ี คลองตำหร/ุทาขาม เมืองชลบุรี/บางปะกง ชลบุรี/ฉะเชิงเทรา 1,028 - - - - - - - - 

8. นิคมอุตสาหกรรมใหมอีอีซี เอ็นอาร คลองตำหร ุ เมืองชลบุร ี ชลบุร ี 990 - - - - - - - - 

9. ขยายนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร คลองตำหร ุ เมืองชลบุร ี ชลบุร ี 990 - - - - - - - - 

10. ขยายนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ แหลมฉบัง ตะเคียนเต้ีย บางละมุง ชลบุร ี 100 - - - - - - - - 

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

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

13. นิคมอุตสาหกรรมใหมองคการเภสัชกรรม หนองใหญ หนองใหญ ชลบุร ี 1,500 - - - - - - - - 

14. นิคมอุตสาหกรรมใหม TCC หนองเสือชาง หนองเสือชาง หนองใหญ ชลบุร ี 2,200 - - - - - - - - 

15. นิคมอุตสาหกรรมใหมเหมราชพัฒนาท่ีดิน หนองเสือชาง หนองใหญ ชลบุร ี 420 - - - - - - - - 

16. นิคมอุตสาหกรรมใหมโกไทยฟูดส หนองเสือชาง หนองใหญ ชลบุร ี 1,320 - - - - - - - - 

17. นิคมอุตสาหกรรมใหมโรจนะ-ยานยนตอิเล็กทรอนิกส หนองอิรุณ/หนองไผแกว/หางสูง/หนองใหญ บานบึง/หนองใหญ ชลบุรี 2,300 - - - - - - - - 

18. นิคมอุตสาหกรรมใหมเอเซียคลีน (ชัยโย) หนองอิรุณ/หางสูง บานบึง/หนองใหญ ชลบุร ี 1,300 - - - - - - - - 

19. นิคมอุตสาหกรรมใหมอีสเทิรน เว็ลธ เขาคันทรง ศรีราชา ชลบุร ี 1,500 - - - - - - - - 

นิคมอุตสาหกรรมเปาหมาย2/    43,116         

1. EECi-ศรีราชา (อุทยานรังสรรคนวัตกรรมอวกาศ) ทุงสุขลา ศรีราชา ชลบุร ี 120 - - - - - - - - 

2. เขตสงเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Park Thailand; EECd) ทุงสุขลา ศรีราชา ชลบุรี 709 - - - - - - - - 

3. เขตนวัตกรรมการแพทยครบวงจรธรรมศาสตร (พัทยา) หรือ EECmd โปง บางละมุง ชลบุร ี 566 - - - - - - - - 

เขตสงเสริมเศรษฐกิจพิเศษสำหรับกิจกรรมพิเศษ (เขตสงเสริม EEC)2/    1,395 - - - - - - - - 

รวมท้ังหมด    138,889 48,718 1,954 3,055 53,729 10,992 347 2,044 13,907 

หมายเหตุ: GIZ หมายถึง เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 

 I-FZ หมายถึง เขตประกอบการเสรี 

 CM หมายถึง เขตที่พกัอาศัยและพาณิชยกรรม 

 1/ เปนนิคมอุตสาหกรรมที่การนิคมแหงประเทศไทย (กนอ.) ดำเนินการเอง 

 2/ เปนนิคมอุตสาหกรรม/สวนอุตสาหกรรม/เขตสงเสริม EEC ตามแผนงานในอนาคต 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 2 ขอมูลพื้นฐานและสถานการณของพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 2-38 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                                                                                                                                                                                                                                                                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

ตารางที่ 2.4-6 การคาดการณจำนวนโรงงาน เงินทุน แรงมาและจำนวนแรงงานในลุมน้ำปราจีนบุรีตามหมวดของอุตสาหกรรมสำคัญ 21 หมวดในรอบ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) 

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

หมวดของอุตสาหกรรม โรงงาน เงินทุน 
แรงมา 

แรงงาน โรงงาน เงินทุน 
แรงมา 

แรงงาน โรงงาน เงินทุน 
แรงมา 

แรงงาน โรงงาน เงินทุน 
แรงมา 

แรงงาน โรงงาน เงินทุน 
แรงมา 

แรงงาน 

 (แหง) (ลานบาท) (คน) (แหง) (ลานบาท) (คน) (แหง) (ลานบาท) (คน) (แหง) (ลานบาท) (คน) (แหง) (ลานบาท) (คน) 

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

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

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

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

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

6. ผลิตหนังสัตวและผลิตภัณฑจากหนังสัตว (Leather Products & 

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

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

8. เครื่องเรือน/เครื่องตบแตงในอาคารจากไม แกว ยางหรือโลหะ

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

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

10. การพิมพ การเย็บเลม ทำปกหรือทำแมพิมพ (Printing, Publish-

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

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

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

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

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

15. ผลิตภัณฑอโลหะ (Non-metallic Products) หรือเกี่ยวกับการ

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

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

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

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

19. เคร่ืองใชไฟฟาและอุปกรณเกี่ยวกับไฟฟา (Electrical Machinery 

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

20. ยานพาหนะและอุปกรณรวมทั้งการซอมยานพาหนะและอุปกรณ 

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

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

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

หมายเหตุ: มหาวิทยาลัยมหิดลไดคาดการณจำนวนอุตสาหกรรมจากสถิติการจดทะเบียนโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ลุมน้ำในรอบ 13 ป (พ.ศ. 2549-2561) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2549-2561) จะมีอัตราเพิ่มเปน +0.98% ถึง +3.24% หรือคิดเปนคาเฉล่ีย +2.46%/ป 

ที่มา: กรมโรงงานอุตสาหกรรม, พ.ศ. 2562 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 2 ขอมูลพื้นฐานและสถานการณของพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 2-39 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                                                                                                                                                                                                                                                                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

ตารางที่ 2.4-7 การคาดการณจำนวนโรงงาน เงินทุน แรงมาและจำนวนแรงงานในลุมน้ำบางปะกงตามหมวดของอุตสาหกรรมสำคัญ 21 หมวดในรอบ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) 

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

หมวดของอุตสาหกรรม โรงงาน เงินทุน แรงมา แรงงาน โรงงาน เงินทุน แรงมา แรงงาน โรงงาน เงินทุน แรงมา แรงงาน โรงงาน เงินทุน แรงมา แรงงาน โรงงาน เงินทุน แรงมา แรงงาน 

 (แหง) (ลานบาท)  (คน) (แหง) (ลานบาท)  (คน) (แหง) (ลานบาท)  (คน) (แหง) (ลานบาท)  (คน) (แหง) (ลานบาท)  (คน) 

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

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

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

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

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

6. ผลิตหนังสัตวและผลิตภัณฑจากหนังสัตว (Leather Products & 

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

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

8. เครื่องเรือน/เครื่องตบแตงในอาคารจากไม แกว ยางหรือโลหะ

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

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

10. การพิมพ การเย็บเลม ทำปกหรือทำแมพิมพ (Printing, Publish-

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

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

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

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

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

15. ผลิตภัณฑอโลหะ (Non-metallic Products) หรือเกี่ยวกับการ

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

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

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

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

19. เคร่ืองใชไฟฟาและอุปกรณเกี่ยวกับไฟฟา (Electrical Machinery 

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

20. ยานพาหนะและอุปกรณรวมทั้งการซอมยานพาหนะและอุปกรณ 

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

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

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

หมายเหตุ: มหาวิทยาลัยมหิดลไดคาดการณจำนวนอุตสาหกรรมจากสถิติการจดทะเบียนโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ลุมน้ำในรอบ 13 ป (พ.ศ. 2549-2561) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2549-2561) จะมีอัตราเพิ่มเปน +0.98% ถึง +3.24% หรือคิดเปนคาเฉล่ีย +2.46%/ป 

ที่มา: กรมโรงงานอุตสาหกรรม, พ.ศ. 2562 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 2 ขอมูลพื้นฐานและสถานการณของพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 2-40 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

 2) ลุมน้ำบางปะกง มีโรงงานที่ไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจำนวน 3,259 แหง เงินลงทุนรวม 

389,259 ลานบาท จำนวนแรงมาในอุตสาหกรรมรวม 28,113,320 แรงมา และจำนวนคนงานใน

ภาคอุตสาหกรรม 176,874 คน จำแนกตามหมวดอุตสาหกรรมสำคัญ 21 หมวดดังตารางที่ 2.4-3  

โดย 5 ลำดับแรก ไดแก หมวดการผลิตอื่นๆ (Other Manufacturing Industry) นอกเหนือจากหมวด

อุตสาหกรรมสำคัญ 21 หมวดมีสัดสวนมากสุดหรือรอยละ 32.07 รองลงมาเปนหมวดผลิตภัณฑโลหะ 

(Fabricated Products) หรือคิดเปนรอยละ 10.13 หมวดยานพาหนะและอุปกรณรวมทั้งการซอม

ยานพาหนะและอุปกรณ (Transport Equipment) หรือคิดเปนรอยละ 7.95 หมวดผลิตภัณฑจากพชื 

(Basic Agro-Industry) หรือคิดเปนรอยละ 6.78 และหมวดผลิตภัณฑพลาสติก (Plastic Products) 

หรือคิดเปนรอยละ 6.54 ฯลฯ และการคาดการณจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมในชวง 20 ปขางหนา 

(พ.ศ. 2561-2580) ดังตารางที่ 2.4-7 จะมีจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมที่ไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการ

โรงงานเปน 3,339 แหง คิดเปนจำนวนเงินลงทนุ 398,835 ลานบาท (พ.ศ. 2562); 3,771 แหง คิดเปน

จำนวนเงินลงทุน 450,365 ลานบาท (พ.ศ. 2565); 4,258 แหง คิดเปนจำนวนเงินลงทุน 508,553 ลาน

บาท (พ.ศ. 2570); 4,808 แหง คิดเปนจำนวนเงินลงทุน 574,260 ลานบาท (พ.ศ. 2575); 5,429 แหง 

คิดเปนจำนวนเงินลงทุน 648,455 ลานบาท (พ.ศ. 2580) 

 

2.4.4 การวิเคราะหและคาดการณระบบเศรษฐกิจของลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงในอนาคต 

 

 การวิเคราะหและคาดการณระบบเศรษฐกิจของพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงในอนาคตเปนการคาดการณ

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

รวบรวมและวิเคราะหขอมูลผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดในรอบ 16 ป (พ.ศ. 2545-2560) โดยใชสัดสวนพื้นที่ของแตละ

จังหวัดในขอบเขตพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง ดังอธิบายวา ขอมูลผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดในพื้นที่ลุมน้ำอยูในชวง

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) ถึงฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ดังตารางที่ 2.4-8 

พบวาขอมูลผลิตภัณฑมวลรวมลุมน้ำ พ.ศ. 2560 มีมูลคาเปน 1,208,847.41 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 42.31 ของ

ผลิตภัณฑมวลรวมภาคตะวันออก (2,857,299.71 ลานบาท) จำแนกตามสาขาการผลิตเปนผลิตภัณฑมวลรวมภาคเกษตร 

(สาขาการเกษตร การปาไม และการประมง) มีมูลคาเปน 44,227.88 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 3.66 ของผลิตภัณฑ

มวลรวมทั้งหมด และผลิตภัณฑมวลรวมนอกภาคเกษตรมีมูลคาเปน 1,164,619.52 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 96.34 

ของผลิตภัณฑมวลรวมทั้งหมด หากพิจารณาสัดสวนการขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมลุมน้ำตอปจะมีคาเปน -1.43% 

จนถึง +17.82% หรือมูลคาเฉลี่ย 6.81% โดยผลิตภัณฑมวลรวมลุมน้ำ 5 สาขาที่มีมูลคาเฉลี่ยการขยายตัวมากสุด ไดแก 

สาขาศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการมีมูลคาเฉลี่ยเปน 11.97% รองลงมาเปนสาขากิจกรรมทางการเงินและการ

ประกันภัยมีมูลคาเฉลี่ยเปน 9.99% สาขาที่พักแรมและบริการดานอาหารมีมูลคาเฉลี่ยเปน 9.78% สาขาการทำเหมืองแร

และเหมืองหินมีมูลคาเฉลี่ยเปน 9.09% และสาขาการขนสงและสถานที่เก็บสินคามีมูลคาเฉลี่ยเปน 8.21% สวนผลิตภัณฑ

มวลรวมลุมน้ำในสาขาที่มีมูลคาเฉลี่ยการขยายตัวต่ำสุดเปนสาขาการเกษตร การปาไมและการประมงมีมูลคาเฉลี่ยเปน 

3.66% โดยภาพรวมของรายไดตอหัวของประชากรในพื้นที่ลุมน้ำมีคาเปน 395,079.09 บาท/คน/ป หรือคิดเปนรอยละ 

78.91 ของรายไดตอหัวของประชากรในภาคตะวันออก (500,675.77 บาท/คน/ป) และมีสัดสวนการขยายตัวของรายได

ตอหัวของประชากรในพื้นที่ลุมน้ำเปน -4.96% จนถึง +17.24% หรือมูลคาเฉลี่ย 5.96% 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 2 ขอมูลพื้นฐานและสถานการณของพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 2-41 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                                                                                                                                                                                                                                                                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

ตารางที่ 2.4-8 ผลิตภัณฑมวลรวมลุมน้ำ (GPP) ในพ้ืนที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงในคาบ 16 ป (2545-2560) 

ผลิตภัณฑมวลรวมจำแนกรายสาขา 
ผลิตภัณฑมวลรวมลุมน้ำในรอบ 16 ป (พ.ศ. 2545-2560) คำนวณ ณ ราคาประจำป (ลานบาท)1/ 

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

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

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

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

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

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

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

การจัดหาน้ำ การจัดการน้ำเสียและของเสีย รวมถึงกิจกรรมที่

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

การบริหารราชการ การปองกันประเทศและการประกันสังคม

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

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

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

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

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

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

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

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

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

สัดสวนการขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมลุมน้ำตอประชากร 

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

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

หมายเหตุ: มหาวิทยาลัยมหิดลใชขอมูลผลิตภัณฑมวลรวมแตละจังหวัดในขอบเขตพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงในรอบ 15 ป (พ.ศ. 2545-2560) มาปรับสัดสวนผลิตภัณฑมวลรวมตามพื้นที่ฯ 

ที่มา: สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, พ.ศ. 2562 
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 เมื่อพิจารณาการคาดการณผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (GPP: Gross Provincial Product) 12 จังหวัดในพื้นที่

ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงในสภาพอนาคตในรอบ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) ไดกำหนดใชแบบจำลอง 3 รูปแบบ ไดแก 

แบบเลขคณิต/เชิงเสนตรง (Linear Model) แบบทวีคูณ/ตอเนื่อง (Exponential Model) และแบบเรขาคณิต/ดอกเบี้ย-

ทบตน (Power Model) เปนการใชแนวโนมการเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมในอดีตมาคาดการณผลิตภัณฑมวลรวมใน

อนาคตในพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงสามารถพิจารณาจากลักษณะและรูปแบบการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑมวลรวม

ภายในพื้นที่ลุมน้ำในชวง 16 ปที่ผานมา (พ.ศ. 2545-2560) จากการศึกษาขอมูลในอดีต 16 ปที่ผานมาพบวารูปแบบการ

เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑมวลรวมโดยทั่วไปมีแนวโนมเพิ่มขึ้นแบบไมคง ไดขอสรุปวา คาการพยากรณตามแบบเลขคณิต/เชิง

เสนตรง (Linear Model) ใหใกลเคียงความจริงมากสุดโดย 20 ปขางหนา (พ.ศ. 2561-2580) ดังรูปที่ 2.4-2 และตารางที่ 

2.4-9 มีมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมของลุมน้ำเปน 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) จะเห็นไดวา

หากมีการพัฒนาใดๆ ในพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงโดยเฉพาะการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานตามความจำเปนจะ

สงผลกระทบเชิงบวกอยางตอเนื่องใหเกิดการพัฒนาในสาขาการผลิตอื่นๆ ตามมา เชน ภาคการเกษตร ภาคธุรกิจการคา

และบริการ และภาคอุตสาหกรรม ฯลฯ โดยมีมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมเพิ่มขึ้นจาก 1,208,847.41 ลานบาท (พ.ศ. 2560) 

เปน 2,277,915 ลานบาท (พ.ศ. 2580) หรือเพิ่มขึ้น +1.88 เทา หรือมีสัดสวนการขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมลุมน้ำ

ตอปเปน +2.24% จนถึง +4.04% หรือมีมูลคาเฉลี่ย 3.01% 

 

รูปที่ 2.4-2 การคาดการณผลิตภัณฑมวลรวมในอนาคต 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) พ้ืนที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 
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ผลิตภัณฑมวลรวมลุมน้ํา (GPP) ในอดีต Linear Model Exponential Model Power Model

Linear Model : Y = 50,922X + 444,731 ; R² = 0.9813

Exponential Model : Y = 497,746e0.0620X ; R² = 0.9508

Power Model  : Y = 409,991X0.3759 ; R² = 0.9616
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ตารางที่ 2.4-9 ผลการคาดการณผลิตภัณฑมวลรวมลุมน้ำ (GPP) ในพ้ืนที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 

ในคาบ 20 ป (2561-2580) 

พ.ศ. 
ผลิตภัณฑมวลรวมลุมน้ำในอดีต Linear Model Exponential Model Power Model 

GPP1/ อัตราเพิ่ม (%) GPP อัตราเพิ่ม (%) GPP อัตราเพิ่ม (%) GPP อัตราเพิ่ม (%) 

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

2546 542,847 17.82 546,575 10.27 563,402 6.39 532,014 29.76 

2547 575,432 6.00 597,497 9.32 599,409 6.39 619,600 16.46 

2548 640,283 11.27 648,418 8.52 637,718 6.39 690,354 11.42 

2549 706,216 10.30 699,340 7.85 678,475 6.39 750,754 8.75 

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

2551 840,031 4.93 801,184 6.79 767,970 6.39 851,968 5.97 

2552 851,660 1.38 852,106 6.36 817,052 6.39 895,820 5.15 

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

2554 907,596 1.69 953,949 5.64 924,827 6.39 974,196 4.04 

2555 1,066,281 17.48 1,004,871 5.34 983,934 6.39 1,009,729 3.65 

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

2557 1,123,216 4.28 1,106,714 4.82 1,113,721 6.39 1,075,164 3.05 

2558 1,121,347 -0.17 1,157,636 4.60 1,184,900 6.39 1,105,533 2.82 

2559 1,226,350 9.36 1,208,558 4.40 1,260,628 6.39 1,134,578 2.63 

2560 1,208,847 -1.43 1,259,480 4.21 1,341,196 6.39 1,162,437 2.46 

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

2562   1,361,323 3.89 1,518,109 6.39 1,215,056 2.17 

2563   1,412,245 3.74 1,615,133 6.39 1,240,001 2.05 

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

2565   1,514,088 3.48 1,828,179 6.39 1,287,537 1.85 

2566   1,565,010 3.36 1,945,020 6.39 1,310,248 1.76 

2567   1,615,932 3.25 2,069,328 6.39 1,332,324 1.68 

2568   1,666,854 3.15 2,201,581 6.39 1,353,808 1.61 

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

2570   1,768,697 2.96 2,491,984 6.39 1,395,157 1.49 

2571   1,819,619 2.88 2,651,250 6.39 1,415,089 1.43 

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

2573   1,921,463 2.72 3,000,967 6.39 1,453,613 1.33 

2574   1,972,384 2.65 3,192,762 6.39 1,472,254 1.28 

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

2576   2,074,228 2.52 3,613,908 6.39 1,508,405 1.20 

2577   2,125,150 2.45 3,844,877 6.39 1,525,953 1.16 

2578   2,176,071 2.40 4,090,607 6.39 1,543,172 1.13 

2579   2,226,993 2.34 4,352,042 6.39 1,560,078 1.10 

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

2581   2,328,837 2.24 4,926,105 6.39 1,593,006 1.04 

R2 (%) 98.13 95.08 96.16 

หมายเหต:ุ 1/ ใชขอมลูผลิตภัณฑมวลรวมแตละจังหวัดในขอบเขตพ้ืนที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงในรอบ 15 ป (พ.ศ. 2545-2560) มาปรับสัดสวนตามพ้ืนที่ฯ 
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2.4.5 การคาดการณรูปแบบการใชประโยชนที่ดินในอนาคต 

 

2.4.5.1 รูปแบบการใชประโยชนที่ดินในอนาคต 

 

 การศึกษาและวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินในพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงจะใชขอมูล 

พ.ศ. 2545 และ 2550 ในการคาดการณการใชประโยชนที่ดิน พ.ศ. 2555 และใชขอมูล พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2555 ใน

การคาดการณการใชประโยชนที่ดิน พ.ศ. 2560 มาประกอบการคาดการณการใชประโยชนที่ดิน พ.ศ. 2565; พ.ศ. 2570; 

พ.ศ. 2575 และ พ.ศ. 2580 ดวยแบบจำลอง Land Change Modeler (LCM) 

 

 การศึกษาและวิเคราะหรูปแบบการใชประโยชนที่ดินในพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงชวง 16 ปที่ผานมา 

(พ.ศ. 2545-2560) ดังตารางที่ 2.4-10 พบวามีการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทพื้นที่ชมุชนและสิ่งปลกูสราง 

พื้นที่การเกษตร พื้นที่แหลงน้ำและพื้นที่อ่ืนๆ มีแนวโนมเพิ่มข้ึน สวนพื้นที่ปาไมมีแนวโนมลดลง จะเห็นวาพื้นที่ชุมชนและ

สิ่งปลูกสรางมีพื้นที่เพิ่มขึ้นรอยละ 118.14 (1,123.05 ตร.กม.) คิดเปนสัดสวนเพิ่มรอยละ 7.38 ตอป พื้นที่การเกษตร

เพิ่มข้ึนรอยละ 0.13 (17.16 ตร.กม.) คิดเปนสัดสวนเพิ่มรอยละ 0.01 ตอป พื้นที่แหลงน้ำเพิ่มข้ึนรอยละ 174.51 (301.85 

ตร.กม.) คิดเปนสัดสวนการเพิ่มขึ้นรอยละ 10.91 ตอป สวนพื้นที่อื่นๆ เพิ่มขึ้นรอยละ 14.97 (105.41 ตร.กม.) คิดเปน

สัดสวนเพิ่มขึ้นรอยละ 0.94 ตอป ขณะที่พื้นที่ปาไมลดลงรอยละ 27.49 (1,547.47 ตร.กม.) คิดเปนสัดสวนลดลงรอยละ 

1.72 ตอป (ดังรูปที่ 2.4-3) 

 

 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

ประโยชนทีด่ินประเภทการเกษตรมากที่สุด รองลงมาเปนพื้นที่ปาไม พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสราง พื้นที่อ่ืนๆ และแหลงน้ำ 

ตามลำดับ ดังแสดงไวในรูปที่ 2.4-4 ถึงรูปที่ 2.4-6 

ตารางที่ 2.4-10 การใชประโยชนที่ดินบริเวณพ้ืนที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง พ.ศ. 2545, พ.ศ. 2550, พ.ศ. 2555 และ 

พ.ศ. 2560 

ประเภทการใช

ประโยชนท่ีดิน 

พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2560 

ตร.กม. รอยละ ตร.กม. รอยละ ตร.กม. รอยละ ตร.กม. รอยละ 

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

เกษตรกรรม 12,902.84 63.38 13,062.18 64.16 13,004.15 63.87 12,920.00 63.46 

ปาไม 5,628.64 27.65 4,144.68 20.36 4,106.03 20.17 4,081.17 20.05 

แหลงน้ำ 172.97 0.85 397.10 1.95 448.29 2.20 474.82 2.33 

อ่ืนๆ 703.95 3.46 820.86 4.03 865.24 4.25 809.36 3.98 

รวมท้ังหมด 20,358.99 100.00 20,358.99 100.00 20,358.99 100.00 20,358.99 100.00 

ที่มา: กรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2545-2562 
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รูปที่ 2.4-3 แผนภูมิการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินพ้ืนที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง (พ.ศ. 2545-2560) 

 

รูปที่ 2.4-4 การใชประโยชนทีด่ินในพ้ืนที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง พ.ศ. 2565 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 2 ขอมูลพื้นฐานและสถานการณของพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 2-46 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 
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2.4.5.2 การตรวจสอบรูปแบบการใชประโยชนที่ดินในอนาคต 

 

 การศึกษาและวิเคราะหแนวโนมการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใชประโยชนที่ดินในพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง

ตามสถานภาพปจจุบัน (พ.ศ. 2560) และสภาพอนาคต 20 ป (พ.ศ. 2580) เปรียบเทียบกับแผนที่เกษตรเพื่อการบริหาร

จัดการเชิงรุก (Agricultural Map for Dynamic Management: Agri-Map) เพื่อติดตามรูปแบบการใชประโยชนที่ดินวา

มีการใชประโยชนที่ดินไดอยางถูกตองและเหมาะสมกับศักยภาพและสมรรถนะของดินตามที่ระบุไวใน Agri-Map ดังแสดง

ไวในตารางที่ 2.4-11 และรูปที่ 2.4-7 และรูปที่ 2.4-8 ดังอธิบายไดดังนี้ 

 1) พื้นที่เกษตรกรรมชั้นดี (พื้นที่พืชไร ไมผลและไมยืนตน) มีการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนจากพื้นที่อ่ืนๆ 

ลดลงมากสุด -39.582 ตร.กม. โดยการเปลี่ยนสภาพพื้นที่เปนพื้นที่การเกษตร +25.291 ตร.กม. หรือ

คิดเปนรอยละ 0.12 ของพื้นที่ลุมน้ำ รองลงมาเปนพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสราง +11.763 ตร.กม. หรือ

รอยละ 0.06 ของพื้นที่ลุมน้ำ และพื้นที่แหลงน้ำนอยสุด +2.528 ตร.กม. หรือรอยละ 0.01 ของพื้นที่ 

ลุมน้ำ 

 2) พื้นที่เกษตรกรรมศักยภาพการผลิตสูง (พื้นที่พืชไร ไมผล และไมยืนตน) มีการเปลี่ยนแปลงการใช

ประโยชนจากพื้นที่อื่นๆ ลดลงมากสุด -45.689 ตร.กม. โดยการเปลี่ยนสภาพพื้นที่เปนพื้นที่ชุมชนและ 

สิ่งปลูกสรางมากสุด +34.701 ตร.กม. หรือรอยละ 0.17 ของพื้นที่ลุมน้ำ รองลงมาเปนพื้นที่แหลงน้ำ 

+10.484 ตร.กม. หรือรอยละ 0.05 และพื้นที่การเกษตรนอยสุด +0.504 ตร.กม. หรือรอยละ 0.002 

ของพื้นที่ลุมน้ำ 

 3) พื้นที่เกษตรกรรมชั้นดี (พื้นที่ทำนา) มีการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนลดลงเกือบทุกประเภทโดยเฉพาะ

พื้นที่การเกษตรลดลงมากสุด -117.168 ตร.กม. รองลงมาเปนพื้นที่อื่นๆ -15.484 ตร.กม. และพื้นที่

แหลงน้ำ -2.778 ตร.กม. โดยการเปลี่ยนสภาพพื้นที่เปนพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสรางมากถึง +135.430 

ตร.กม. หรือรอยละ 0.67 ของพื้นที่ลุมน้ำ 

 4) พื้นที่เกษตรกรรมศักยภาพการผลิตสูง (พื้นที่ทำนา) มีการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนจากพื้นที่อื่นๆ 

ลดลงมากสุด -4.315 ตร.กม. และพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสรางลดลง -2.943 ตร.กม. โดยการเปลี่ยน

สภาพพื้นที่เปนพื้นที่การเกษตร +6.754 ตร.กม. หรือรอยละ 0.03 ของพื้นที่ลุมน้ำ และพื้นที่แหลงน้ำ 

+0.504 ตร.กม. หรือรอยละ 0.002 

 5) พื้นที่เกษตรกรรมศักยภาพการผลิตต่ำ มีการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนจากพื้นที่การเกษตร ลดลง

มากสุด -100.531 ตร.กม. และพื้นที่อื่นๆ ลดลง -50.572 ตร.กม. โดยการเปลี่ยนสภาพพื้นที่เปนพื้นที่

ชุมชนและสิ่งปลูกสรางเพิ่มข้ึน +146.498 ตร.กม. หรือรอยละ 0.72 ของพื้นที่ลุมน้ำ และพื้นที่แหลงน้ำ 

+4.605 ตร.กม. หรือรอยละ 0.02 

 6) พื้นที่สงวนและอนุรักษ 7,714.894 ตร.กม. หรือรอยละ 37.89 ของพื้นที่ลุมน้ำ ไมมีการเปลี่ยนแปลงไป

จากสภาพปจจุบัน (พ.ศ. 2560) ไดแก พื้นที่อุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา ปาสงวนแหงชาติ 

(Zone C) พื้นที่ชั้นคุณภาพลุมน้ำชั้น 1A/1B ฯลฯ 
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ตารางที่ 2.4-11 รูปแบบการใชประโยชนทีด่ินในพ้ืนที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงตามสถานภาพปจจุบัน (พ.ศ. 2560) และสภาพอนาคต 20 ป (พ.ศ. 2580) เปรียบเทียบกับแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชงิรุก (Agri-Map) 

รูปแบบการใชประโยชนท่ีดิน 
รูปแบบการใชประโยชนท่ีดินตามสถานภาพปจจุบัน (พ.ศ. 2560), ตร.กม. สัดสวน รูปแบบการใชประโยชนท่ีดินตามสถานภาพอนาคต (พ.ศ. 2580), ตร.กม. สัดสวน การเปลีย่นแปลง สัดสวน 

พ้ืนท่ีตนน้ำ พ้ืนท่ีกลางน้ำ พ้ืนท่ีปลายน้ำ รวมท้ังหมด (%) (%) พ้ืนท่ีกลางน้ำ พ้ืนท่ีปลายน้ำ รวมท้ังหมด (%) เพ่ิมข้ึน/ลดลง (ตร.กม.) (%) 

1. พ้ืนท่ีเกษตรกรรมช้ันดี (พ้ืนท่ีพืชไร ไมผล และไมยืนตน) 507.145 1,336.564 316.172 2,159.881 10.609 507.145 1,336.564 316.172 2,159.881 10.609 - - 

พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 295.339 741.011 266.844 1,303.194 6.401 313.545 762.159 252.781 1,328.485 6.525 +25.291 +0.124 

พ้ืนท่ีปาไม 93.311 463.945 3.997 561.253 2.757 93.311 463.945 3.997 561.253 2.757 - - 

พ้ืนท่ีอ่ืนๆ 54.113 54.475 10.622 119.210 0.586 38.313 32.572 8.743 79.628 0.391 -39.582 -0.194 

พ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสราง 54.605 55.156 27.456 137.217 0.674 51.321 54.811 42.848 148.980 0.732 +11.763 +0.058 

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

2. พ้ืนท่ีเกษตรกรรมศักยภาพการผลิตสูง (พ้ืนท่ีพืชไร ไมผลและไมยืนตน) 730.706 2,940.710 206.038 3,877.454 19.045 730.706 2,940.710 206.038 3,877.454 19.045 - - 

พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 121.063 1,069.646 170.820 1,361.529 6.688 118.974 1,069.014 174.045 1,362.033 6.690 +0.504 +0.002 

พ้ืนท่ีปาไม 569.096 1,741.844 10.730 2,321.670 11.404 569.096 1,741.844 10.730 2,321.670 11.404 - - 

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

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

พ้ืนท่ีแหลงน้ำ 2.161 11.481 1.628 15.270 0.075 4.794 19.166 1.794 25.754 0.126 +10.484 +0.051 

3. พ้ืนท่ีเกษตรกรรมช้ันดี (พ้ืนท่ีทำนา) 607.828 1,600.050 1,294.195 3,502.073 17.202 607.828 1,600.050 1,294.195 3,502.073 17.202 - - 

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

พ้ืนท่ีปาไม 15.806 136.667 - 152.473 0.749 15.806 136.667 - 152.473 0.749 - - 

พ้ืนท่ีอ่ืนๆ 16.391 32.991 78.016 127.398 0.626 14.964 32.667 64.283 111.914 0.550 -15.484) -0.076 

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

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

4. พ้ืนท่ีเกษตรกรรมศักยภาพการผลิตสูง (พ้ืนท่ีทำนา) 293.243 84.188 33.542 410.973 2.019 293.243 84.188 33.542 410.973 2.019 - - 

พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 232.435 70.519 16.017 318.971 1.567 245.915 70.717 9.093 325.725 1.600 +6.754 +0.033 

พ้ืนท่ีปาไม 0.213 - - 0.213 0.001 0.213 - - 0.213 0.001 - - 

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

พ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสราง 32.200 5.522 14.728 52.450 0.258 22.551 5.339 21.617 49.507 0.243 -2.943 -0.014 

พ้ืนท่ีแหลงน้ำ 7.085 1.055 0.672 8.812 0.043 7.415 1.072 0.829 9.316 0.046 +0.504 +0.002 

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

พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 93.688 877.254 537.874 1,508.816 7.411 98.210 838.403 471.672 1,408.285 6.917 -100.531 -0.494 

พ้ืนท่ีปาไม 73.187 689.482 8.195 770.864 3.786 73.187 689.482 8.195 770.864 3.786 - - 

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

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

พ้ืนท่ีแหลงน้ำ 2.435 15.350 14.707 32.492 0.160 4.375 18.955 13.767 37.097 0.182 +4.605 +0.023 

6. พ้ืนท่ีสงวนและอนุรักษ 5,119.578 1,877.533 717.783 7,714.894 37.894 5,119.578 1,877.533 717.783 7,714.894 37.894 - - 

รวมท้ังหมด 7,464.518 9,573.909 3,320.563 20,358.990 100.000 7,464.518 9,573.909 3,320.563 20,358.990 100.000 - - 

หมายเหตุ: มหาวิทยาลัยมหิดลไดใชแผนที่การใชประโยชนที่ดินซอนทับกับแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agricultural Map for Dynamic Management: Agri-Map) เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของการใชประโยชนที่ดินในพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงตามสถานภาพปจจุบัน (พ.ศ. 2560) และสภาพอนาคต 20 ป (พ.ศ. 2580) 

ที่มา: 1/ กรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2560 และการคาดการณการใชประโยชนที่ดินสภาพอนาคต 20 ป (พ.ศ. 2580) ดวยแบบจำลอง Land Change Modeler (LCM) 

 2/ แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agricultural Map for Dynamic Management: Agri-Map), กระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ. 2559 
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2.4.6 การวิเคราะหความตองการใชน้ำในอนาคต 

 

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

จากโครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนหลักการพัฒนาและจัดการทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก ของสำนักงานทรัพยากรน้ำ

แหงชาติ (พ.ศ. 2562) ดังสรุปไดดังนี้ 

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

สัดสวนรอยละ 93.47 และแหลงน้ำบาดาลสัดสวนรอยละ 6.53) ดังรูปที่ 2.4-9 โดยมีความตองการ 

ใชน้ำดานเกษตรชลประทานมากที่สุด 1,473.00 ลาน ลบ.ม. (แหลงน้ำผิวดินสัดสวนรอยละ 98.30 และ

แหลงน้ำบาดาลสัดสวนรอยละ 1.70) คิดเปนสัดสวนรอยละ 52.93 ของความตองการใชน้ำในพื้นที่ 

ลุมน้ำปราจีนบุรีทั้งหมด รองลงมา ไดแก ภาคอุตสาหกรรมมีความตองการใชน้ำ 122.83 ลาน ลบ.ม. 

(แหลงน้ำผิวดินสัดสวนรอยละ 83.99 และแหลงนำ้บาดาลสัดสวนรอยละ 16.01) คิดเปนสัดสวนรอยละ 

4.41 และภาคอุปโภค-บริโภคและการทองเที่ยวและอื่นๆ มีปริมาณความตองการใชน้ำ 105.92 ลาน 

ลบ.ม. (แหลงน้ำผิวดินสัดสวนรอยละ 56.15 และแหลงนำ้บาดาลสัดสวนรอยละ 43.85) คิดเปนสัดสวน

รอยละ 3.81 หากพิจารณาปริมาณความตองการใชน้ำในพื ้นที่ลุ มน้ำปราจีนบุรีในอนาคต 20 ป  

(พ.ศ. 2580) มีคาเปน 4,565.24 ลาน ลบ.ม. (แหลงน้ำผิวดินสัดสวนรอยละ 93.24 และแหลงนำ้บาดาล

สัดสวนรอยละ 6.76) ดังแสดงในรูปที่ 2.4-9 โดยมีความตองการใชน้ำดานเกษตรชลประทานมากที่สุด 

2,647.82 ลาน ลบ.ม. (แหลงน้ำผิวดินสัดสวนรอยละ 97.95 และแหลงน้ำบาดาลสัดสวนรอยละ 2.05) 

คิดเปนสัดสวนรอยละ 57.25 ของความตองการใชน้ำในพื้นทีลุ่มน้ำปราจีนบุรีทั้งหมด รองลงมา ไดแก 

ภาคอุตสาหกรรมมีความตองการใชน้ำ 727.88 ลาน ลบ.ม. (แหลงน้ำผิวดินสัดสวนรอยละ 84.53 และ

แหลงน้ำบาดาลสัดสวนรอยละ 15.47) คิดเปนสัดสวนรอยละ 15.74 และภาคอุปโภค-บริโภคและการ

ทองเที่ยวและอื่นๆ มีปริมาณความตองการใชน้ำ 168.54 ลาน ลบ.ม. (แหลงน้ำผิวดินสัดสวนรอยละ 

60.36 และแหลงน้ำบาดาลสัดสวนรอยละ 39.64) คิดเปนสัดสวนรอยละ 3.46 

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

สัดสวนรอยละ 99.26 และแหลงน้ำบาดาลสัดสวนรอยละ 0.74) ดังรูปที่ 2.4-9 โดยมีความตองการ 

ใชน้ำดานเกษตรชลประทานมากที่สุด 4,262.00 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-บริโภคและการทองเที่ยวและอื่นๆ มีปริมาณความตองการใชน้ำ 163.08 ลาน 

ลบ.ม. (แหลงน้ำผิวดินสัดสวนรอยละ 81.69 และแหลงนำ้บาดาลสัดสวนรอยละ 18.31) คิดเปนสัดสวน

รอยละ 3.84 หากพิจารณาปริมาณความตองการใชน้ำในพื ้นที่ลุ มน้ำบางปะกงในอนาคต 20 ป  

(พ.ศ. 2580) มีคาเปน 5,310.70 ลาน ลบ.ม. (แหลงน้ำผิวดินสัดสวนรอยละ 98.15 และแหลงนำ้บาดาล

สัดสวนรอยละ 1.85) ดังแสดงในรูปที่ 2.4-9 โดยมีความตองการใชน้ำดานเกษตรชลประทานมากที่สุด 

4,246.27 ลาน ลบ.ม. (แหลงน้ำผิวดินสัดสวนรอยละ 99.77 และแหลงน้ำบาดาลสัดสวนรอยละ 0.23) 

คิดเปนสัดสวนรอยละ 79.96 ของความตองการใชน้ำในพื้นที่ลุมน้ำบางปะกงทั้งหมด รองลงมา ไดแก 

ภาคอุตสาหกรรมมีความตองการใชน้ำ 632.53 ลาน ลบ.ม. (แหลงน้ำผิวดินสัดสวนรอยละ 92.37 และ



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 2 ขอมูลพื้นฐานและสถานการณของพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 2-52 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

แหลงน้ำบาดาลสัดสวนรอยละ 7.63) คิดเปนสัดสวนรอยละ 11.91 และภาคอุปโภค-บริโภคและการ

ทองเที่ยวและอื่นๆ มีปริมาณความตองการใชน้ำ 374.90 ลาน ลบ.ม. (แหลงน้ำผิวดินสัดสวนรอยละ 

89.54 และแหลงน้ำบาดาลสัดสวนรอยละ 10.46) คิดเปนสัดสวนรอยละ 7.06 

 

 
 

 

รูปที่ 2.4-9 ภาพรวมปริมาณความตองการใชน้ำในพ้ืนที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงในสภาพปจจุบันและ 

สภาพอนาคต 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) 

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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ลุมน้ําปราจีนบรุ ี ลุมน้ําบางปะกง

 การอุปโภค-บรโิภคและการทองเทีย่ว 63.52 200.19

 การอุตสาหกรรม 727.88 632.53

 การ เกษตรในเขตชลประทาน 478.15 803.03

 การ เกษตรนอกเขตชลประทาน 2,169.67 3,443.24

 การปศสุตัว 105.02 174.71

 การรกัษาระบบนเิวศและผลกัดนัน้าํเคม็ 1,081.00 57.00

63.52 
200.19 

727.88 
632.53 

478.15 

803.03 

2,169.67 

3,443.24 

105.02 174.71 

1,081.00 

57.00 
 -

 500.00

 1,000.00

 1,500.00

 2,000.00

 2,500.00

 3,000.00

 3,500.00

 4,000.00

ปร
ิมา

ณ
น้าํ

 (ล
าน

 ล
บ.

ม.
)



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 2 ขอมูลพื้นฐานและสถานการณของพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 2-53 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

2.4.7 การวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ในอนาคต 

 

2.4.7.1 การทบทวนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก 

 

 คณะกรรมการระหวางรัฐบาลวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (IPCC: Intergovernmental Panel 

on Climate Change) ไดถูกตั้งขึ้นโดยองคการอุตุนิยมวิทยาโลก (World Meteological Organization, WMO) และ

โครงการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ (United Nations Environmental Programme, UNEP) ในป ค.ศ. 1988 ทำ

หนาที่หลักเพื่อใหขอมูลทางวิทยาศาสตรที่ชัดเจนและเชื่อถือ ไดแก สังคมโลกเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและ

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ โดยผลจากการศึกษาของ IPCC เปนพื้นฐานสำคัญในการแกไขปญหาการ

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในปจจุบนั โดยเฉพาะการสนับสนนุนโยบายการเปลีย่นแปลงภูมิอากาศโลกผานกลไกของอนุสญัญา

สหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (UNFCCC: United Nations Framework Convention on Climate 

Change) 

 

 Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) ไดทำการสังเคราะหและประมวลองคความรูเปน

ครั้งที่ 5 (IPCC 5th Assessment Report, IPCC AR5) แสดงถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภาพการ

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในอนาคตและผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนหากไมมีการแกไขปญหา และจากการรวบรวมและวิเคราะห

ขอมูลโดยวิธีการทางวิทยาศาสตรพบวาโลกรอนข้ึนทั้งบนบกภาคพื้นทวีปและในมหาสมุทรเกิดการละลายของน้ำแข็ง การ

เพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลและระดับความเขมขนของกาซเรือนกระจกที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง IPCC สรุปผลการรวบรวม

ขอมูลวา อุณหภูมิเฉลี่ยทั่วโลกจะมีแนวโนมเพิ่มข้ึน 0.85 องศาเซลเซียส ในชวง ค.ศ. 1850-2012 (รูปที่ 2.4-10) ปริมาณ

น้ำฝนในเขตอบอุนของซีกโลกเหนือหลังป ค.ศ. 1901 มีแนวโนมเพิ่มข้ึนอยางชัดเจน อีกทั้งพบวาเหตุการณสภาวะอากาศ

รุนแรง (Extreme Weather and Climate Events) เพิ่มขึ้นในชวงหลัง ค.ศ. 1950 จำนวนวันที่มีฝนตกหนักและความถ่ี

ของการเกิดฝนตกหนักจะเพิ่มขึ้น (IPCC, 2013) ดังแสดงแผนที่การเปรียบเทียบแนวโนมการเปลี่ยนแปลงปริมาณฝน 

ทั่วโลกในรูปที่ 2.4-11 

 

 สวนการเปลี่ยนระดับน้ำทะเลดังแสดงในรูปที่ 2.4-12 จากขอมูลทางธรณีวิทยาปรากฏวา 6,000 ปที่ผานมา

ระดับน้ำทะเลของโลกสูงขึ้นในอัตราเฉลี่ยประมาณ 0.50 มม./ป และในระยะ 3,000 ปที่ผานมาสูงขึ้นเฉลี่ย 0.10-0.20 

มม./ป (IPCC, 2001) แตจากขอมูลตรวจวัดในศตวรรษที่ 20 ระดับน้ำทะเลของโลกสูงขึ้นในอัตราเฉลี่ย 1-2 มม./ป และ

อัตราเฉลี่ยของโลกมีระดับน้ำทะเลอยูที่ประมาณ 1.70 มม./ป ในชวงระหวาง ป ค.ศ. 1901-2010 สูงขึ้นเปน 2 มม./ป 

ในชวงระหวาง ค.ศ. 1971-2010 และสูงข้ึนเปน 3.20 มม./ป ในชวงระหวาง ค.ศ. 1993-2010 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 2 ขอมูลพื้นฐานและสถานการณของพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 2-54 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

 

 
รูปที่ 2.4-10 การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเฉลี่ยทั่วโลกระหวาง ค.ศ. 1901-2012 (อางอิง IPCC, 2013) 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 2 ขอมูลพื้นฐานและสถานการณของพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 2-55 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

 

รูปที่ 2.4-11 แผนที่แสดงการเปลี่ยนแปลงปริมาณฝนระหวาง ค.ศ. 1901-2010 และ ค.ศ. 1951-2010 

(อางอิง IPCC, 2013) 

 

 

รูปที่ 2.4-12 การเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเลในชวง ค.ศ. 1800-1980 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 2 ขอมูลพื้นฐานและสถานการณของพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 2-56 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

2.4.7.2 การวิเคราะหแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิโดย IPCC 

 

 ปริมาณกาซเรือนกระจกจากกิจกรรมของมนุษยที่เพิ่มสูงข้ึนอยางตอเนื่องจะสงผลใหอุณหภูมิของโลกเพิ่มสูงข้ึน 

และเกิดการเปลี่ยนแปลงขององคประกอบในระบบภูมิอากาศ การคาดการณการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคต 

ตองอาศัยแบบจำลองสภาพภูมอิากาศและภาพจำลองของปริมาณกาซเรือนกระจกจากกิจกรรมของมนุษย (scenarios of 

anthropogenic forcing) จากการศึกษาที่ผานมาพบวากิจกรรมของมนุษยเปนปจจัยสำคัญอยางยิ่งที่กอใหเกิดการเพิ่มข้ึน

ของอุณหภูมิบรรยากาศและมหาสมุทร การเปลี่ยนแปลงของวัฏจักรน้ำ การลดลงของปริมาณหิมะและธารน้ำแข็งหรือการ

เพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลและการเปลี่ยนแปลงของสภาวะความรุนแรงของสภาพภูมิอากาศ (climate extremes) ตั้งแต

ชวงกลางศตวรรษที่ 20 ดังนั้นแนวโนมในอนาคตของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจึงขึ้นอยูกับปริมาณกาซเรือน

กระจกในอนาคตจะเก่ียวเนื่องถึงมาตรการและนโยบายในระดับประเทศ ระดับภูมิภาคและระดับโลกที่จะแกไขปญหาการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกและการปรับตัวตอผลกระทบที่จะเกิดข้ึนตามมา 

 

 เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้นจะมีความแตกตางกันในเชิงพื้นที่และเวลา 

ดังนั้นการศึกษาการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบในระดับภูมิภาคจำเปนตองอาศัยแบบจำลองทางคณิตศาสตรเพื่อหาสภาพ

ภูมิอากาศโลก แตเทคนิคในการคาดการณระดับโลกมีความละเอียดเชิงพื้นที่ต่ำมาก เมื่อนำมาใชในการศึกษาระดับภูมิภาค

หรือพื้นที่หนึ่งๆ จำเปนตองมีการพัฒนาดานเทคนิคหลากหลายเพื่อใหมีความเหมาะสมกับลักษณะภูมิอากาศเฉพาะพื้นที ่

การประเมินปริมาณกาซเรือนกระจกที่เพิ่มขึ้นในอนาคตขึ้นอยูกับกลุมภาพจำลอง (scenario) แตกตางกัน ทำใหการ

เปลี่ยนแปลงความเขมขนของกาซเรือนกระจกแตกตางกันไป โดยภาพจำลองจะจำลองสภาพอากาศที่มีผลมาจากการใช

ทรัพยากรธรรมชาติ การพัฒนาทั้งดานอุตสาหกรรม พลังงาน การเกษตร การเปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน คุณภาพสิ่งแวดลอม

ที่เสื่อมโทรมลงโดยเปาหมายการฉายภาพหรือการคาดการณ (Projection) ของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจึงข้ึนอยู

กับกิจกรรมของมนุษยเปนสำคัญ โดยผลการวิเคราะหไดขอสรุปวาหากมีการพัฒนามาก ระบบเศรษฐกิจจะเติบโตอยาง

รวดเร็วและจำนวนประชากรเพิ่มมากทำใหการปลอยกาซเรือนกระจกจะมากตาม หากมีการอนุรักษการใชทรัพยากรเนน

การเติบโตของระบบเศรษฐกิจ การพัฒนาอยางยั่งยืนและการขยายตัวของประชากรต่ำสงผลกระทบใหการปลอยกาซเรือน

กระจกจะต่ำ 

 

 การจัดทำรายงานการประเมินสถานการณฉบับที่ 5 (AR5) ของ IPCC ไดกำหนดสมมติฐานปริมาณกาซเรือน

กระจกที่สะทอนถึงนโยบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในศตวรรษที ่21 สมมติฐานที่ใชในรายงานฉบับที่ 5 

เรียกวา Representative Concentration Pathways (RCP) แสดงถึงปริมาณ radiative forcing ในป ค.ศ. 2100 เทียบ

กับป ค.ศ. 1750 โดยมีทั้งหมด 4 สมมติฐานดังนี้ 

 RCP2.6 หมายถึง ปริมาณ Radiative Forcing ที่ระดับ 2.6 W/m2 

 RCP4.5 หมายถึง ปริมาณ Radiative Forcing ที่ระดับ 4.5 W/m2 

 RCP6.0 หมายถึง ปริมาณ Radiative Forcing ที่ระดับ 6.0 W/m2 

 RCP8.5 หมายถึง ปริมาณ Radiative Forcing ที่ระดับ 8.5 W/m2 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 2 ขอมูลพื้นฐานและสถานการณของพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 2-57 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

 สมมติฐานที่กำหนดขึ้นเปนเพียงตัวชี้วัดโดยภาพรวมเนื่องจากปริมาณ Radiative Forcing ขึ้นอยูกับหลาย

ปจจัยและแตกตางกันไปในแตละแบบจำลอง โดยสมมติฐานใหมทั้ง 4 สมมติฐาน ไดแก RCP2.6 สะทอนสภาพการณของ

ปริมาณกาซเรือนกระจกที่ลดลง RCP4.5 และ RCP6.0 สะทอนสภาพการณที่ปริมาณกาซเรือนกระจกอยูในสภาวะคงที่ 

และ RCP8.5 สะทอนสภาพการณที่ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกสูงมาก 

 

 ผลที่ไดจากการคาดการณอุณหภูมิโลกเฉลี่ยโดย IPCC แสดงในรูปที่ 2.4-13 พบวาอุณหภูมิของโลกเฉลี่ยคาดวา

จะเพิ่มสูงข้ึน 2.00–11.50 องศาฟาเรนไฮซ ภายในป ค.ศ. 2100 หรือสองเทาของการเพิ่มข้ึนของอุณหภูมิในชวง 100 ปที่

ผานมาและขึ้นอยูกับภาพจำลองการปลดปลอยกาซเรือนกระจกและประเภทของแบบจำลองภูมิอากาศและอุณหภูมิบน

ภาคพื้นดินมีแนวโนมจะสูงข้ึนเร็วกวาอุณหภูมิบนภาคพื้นทะเล (NCR, 2007; IPCC, 2007) ขณะที่บางสวนของภูมิภาคจะ

มีการเพิ่มข้ึนของอุณหภูมิสูงกวาคาเฉลี่ย 

 

 จากรายงานการประเมินสถานการณดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ IPCC ไดจัดพิมพตั้งแตป ค.ศ. 

1990 ทั้งหมด 5 ฉบับ ดังสรุปไดวาสภาพภูมิอากาศโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยางมากในชวงตั้งแตทศวรรษที่ 1950 โดย

อุณหภูมิของบรรยากาศและมหาสมุทรสูงข้ึน ปริมาณหิมะและธารน้ำแข็งลดลง ระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงข้ึน และปริมาณกาซ

เรือนกระจกเพิ่มมากข้ึน โดยตามรายงานของ IPCC ถือวาเปนแหลงขอมูลหลักของโลกในเร่ืองการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

ขอคนพบที่สำคัญในรายงานตั้งแตฉบับแรกในป ค.ศ. 1990 จนถึงฉบับที่ 5 ในป ค.ศ. 2014 ที่วามนุษยเปนสาเหตุสำคัญ

ของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและไดเปลี่ยนแปลงแนวคิดการพัฒนาทางระบบเศรษฐกิจและสังคมของโลกไปในทิศทางที่

เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมากข้ึน 

 
รูปที่ 2.4-13 อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกตัง้แตป ค.ศ. 1900-2000 และจากการคาดการณโดย IPCC ตั้งแตป ค.ศ. 2000+ 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 2 ขอมูลพื้นฐานและสถานการณของพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 2-58 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

2.4.7.3 การวิเคราะหเปลี่ยนแปลงปริมาณฝนกรณสีภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง 

 

 การศึกษาและวิเคราะหปริมาณฝนในพื้นที่ลุ มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงกรณีสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง

ประกอบดวย การรวบรวมขอมูลจากแบบจำลองภูมิอากาศโลก CanESM และการประเมินปริมาณฝนในสภาพอนาคต

ภายใตสถานการณตางๆ ดังอธิบายไดดังนี้ 

 1) การรวบรวมขอมูลจากแบบจำลองภูมิอากาศโลก CanESM สืบเนื่องจากคณะกรรมการระหวางรัฐบาล

วาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Intergovernmental Panel on Climate Change: IPCC) 

ไดมีการพัฒนาภาพฉายสถานการณการปลอยกาซเรือนกระจกดังแสดงไวใน The Fifth Assessment 

Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (between September 2013 

and November 2014) หรือ AR5 (อางอิง https://www.ipcc.ch/report/ar5/) โดยแบงสถานการณ

จำลองเปน 4 รูปแบบ เรียกวา RCPs (Representative Concentration Pathways) ไดแก RCP2.6; 

RCP4.5; RCP6.0 และ RCP8.5 แตละ RCP จะแสดงรูปแบบสถานการณการปลอยกาซเรือนกระจก

และคาการปลอยรังสี (Radiative Force, W/m2) แตกตางกัน 

  1.1 RCP2.6 (2.60 W/m2, 490 ppm CO2) เปนสถานการณที่มีการใชมาตรการลดกาซเรือนกระจก

ที่เขมงวด จึงมีการปลอยกาซเรือนกระจกในระดับต่ำ 

  1.2 RCP4.5 (4.50 W/m2, 650 ppm CO2) เปนสถานการณที่มีการปลอยกาซเรือนกระจกในระดับ

ปานกลาง-ต่ำ 

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

ปานกลาง 

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

ระดับสูง 

การศึกษาและวิเคราะหปริมาณฝนไดนำขอมูลจากแบบจำลองภูมิอากาศโลก CanESM2 (Canadian 

Centre for Climate Modelling and Analysis) เปนแบบจำลองสำหรับประเมินการเปลีย่นแปลงทาง

ภูมิอากาศภายใตการทดลองของ CMIP5 (Coupled Model Intercomparison Project Phase 5) 

ประกอบดวยแบบจำลองยอย-แบบจำลองลักษณะทางกายภาพของภูมิอากาศและมหาสมุทร (Physical 

Coupled Atmosphere-ocean Model) แบบจำลองคารบอนไดออกไซดสวนพื ้นดิน (Terrestrial 

Carbon Model) และแบบจำลองคารบอนไดออกไซดสวนมหาสมุทร (Ocean Carbon Model) โดย

ปริมาณฝนในสภาพอนาคตภายใตสถานการณการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ไดจากแบบจำลอง 

GCMs จะมีความละเอียดคอนขางต่ำและปริมาณฝนที่ไดจากแบบจำลอง CanESM ไดถูกนำมายอสวน

โดยวิธีการทางสถิติ (Statistical Downscaling Method) เพื่อใหประเมินปริมาณฝนในสภาพอนาคต

ภายใตสถานการณตางๆ ของแตละสถานีตรวจวัดน้ำฝนได การศึกษาคร้ังนี้ไดมียอสวนขอมูลปริมาณฝน

ภายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศของแตละสถานีตรวจวัดน้ำฝนรวมทั้งสิ้น 42 สถานีในพื้นที่ลุมน้ำ

ปราจีนบุรี-บางปะกง (ลุมน้ำปราจีนบุรี 22 สถานี และลุมน้ำบางปะกง 20 สถานี) โดยวิธีการ Quantile 

Mapping Bias Correction และขอมูลปริมาณฝนจากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (สสน.) ไดถูกนำ 

มาใชประเมินปริมาณฝนในสภาพอนาคตภายใต 3 สถานการณ ไดแก RCP2.6; RCP4.5 และ RCP8.5 

  

https://www.ipcc.ch/report/ar5/


สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 2 ขอมูลพื้นฐานและสถานการณของพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 2-59 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

 2) การประเมินปริมาณฝนในสภาพอนาคตภายใต 3 สถานการณ ไดแก RCP2.6; RCP4.5 และ RCP8.5 

ดังอธิบายไดดังนี้ 

  2.1 การประเมินปริมาณฝนเฉลี่ยรายป จะเห็นไดวา คาการเปลี่ยนแปลงปริมาณฝนเฉลี่ยที่ไดจาก

แบบจำลอง CanESM ภายใต 3 สถานการณ (RCP2.6; RCP4.5; RCP8.5) ชวงป ค.ศ. 2020-

2099 ในพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง (ลุมน้ำปราจีนบุรี 22 สถานี และลุมน้ำบางปะกง 20 

สถานี) ดังตารางที่ 2.4-12 เมื่อเปรียบเทียบปริมาณฝนเฉลี่ยรายประหวางขอมูลที่ไดจากการ

ตรวจวัดกับขอมูลที่ไดจากแบบจำลอง CanESM สำหรับ 2 ชวงเวลา ไดแก ชวงเวลาระยะใกล

ตั้งแตปปจจุบันจนถึงป ค.ศ. 2035 และชวงระยะยาวในชวงป ค.ศ. 2035-2099 

   ก) ชวงระยะเวลาใกล (ปปจจุบันถึงป ค.ศ. 2035) พบวาสถานีตรวจวัดน้ำฝนในพื้นที่ลุมน้ำ

บางปะกงมีคาปริมาณฝนลดลงมากที่สุดเปนสถานี 440301 (NY.4-เหวนรก อำเภอเมือง

ปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี) จากปริมาณฝนตรวจวัดเฉลี่ยรายปมีคา 2,673.45 มม. 

หากอยูภายใตสถานการณ RCP8.5 มีปริมาณฝนลดลงเหลือเพียง 1,197.82 มม. หรือ

ลดลง -1,475.63 มม. และสถานีตรวจวัดน้ำฝนที่มีปริมาณฝนเฉลี่ยรายปเพิ่มขึ้นมาก

ที่สุดเปนสถานี 030312 (อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา) ในพื้นที่ลุมน้ำบางปะกง 

มีคาปริมาณฝนตรวจวดัเฉลี่ยรายปมีคา 812.61 มม. หากอยูภายใตสถานการณ RCP4.5 

คาปริมาณฝนเพิ่มขึ้นเปน 1,048.60 มม. หรือเพิ่มขึ้น +235.99 มม. จะเห็นไดวาชวง

ระยะเวลาใกล (ปปจจุบันถึงป ค.ศ. 2035) สถานีที่มีคาการเปลี่ยนแปลงปริมาณฝนสงูสดุ

และต่ำสุดเปนสถานีเดียวกัน 

   ข) ชวงระยะยาวชวงป ค.ศ. 2036-2099 พบวาสถานีตรวจวัดน้ำฝนในพื้นที่ลุมน้ำบางปะกง

มีคาปริมาณฝนลดลงมากที่สุดเปนสถานี 440301 (NY.4-เหวนรก อำเภอเมืองปราจีนบุรี) 

จากปริมาณฝนตรวจวัดเฉลี่ยรายปมีคาเปน 2,673.45 มม. หากอยูภายใตสถานการณ 

RCP2.6 มีปริมาณฝนลดลงเหลือเพียง 1,225.56 มม. หรือลดลง -1,447.88 มม. และ

สถานีตรวจวัดน้ำฝนที่มีปริมาณฝนเฉลี่ยรายปเพิ่มขึ้นมากที่สุดจะเปนสถานี 030312 

(อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา) ในพื้นที่ลุมน้ำบางปะกงมีคาปริมาณฝนตรวจวัด

เฉลี่ยรายปมีคา 812.61 มม. หากอยูภายใตสถานการณ RCP2.6 คาปริมาณฝนเพิ่มข้ึน

เปน 982.27 มม. หรือเพิ่มขึ้น +169.65 มม. จะเห็นไดวา ชวงระยะเวลายาวในชวงป 

2036-2099 สถานีที่มีคาการเปลี่ยนแปลงปริมาณฝนสูงสุดและต่ำสุดเปนสถานีเดียวกัน 

จากผลการประเมินรายลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงพบวาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบรีุจากสถานีตรวจวัด 

น้ำฝนทั้งสิ้น 22 สถานี โดยสวนใหญ (16-19 สถานี) มีคาปริมาณฝนรายปเฉลี่ยลดลงขึ้นอยูกับ

สถานการณและชวงเวลาการประเมินในชวงระยะเวลาใกลหรือในชวงระยะเวลายาวเชนเดียวกับ

พื้นที่ลุมน้ำบางปะกงที่มีสถานีตรวจวัดน้ำฝนทั้งสิ้น 20 สถานีโดยสวนใหญ (13-19 สถานี) มีคา

ปริมาณฝนรายปเฉลี่ยลดลง ดังสรุปไดวาปริมาณฝนเฉลี่ยรายปของสถานตีรวจวัดฝนสวนใหญใน

พื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงภายใตสถานการณการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีแนวโนม

ลดลง 

  2.2 การประเมินปริมาณฝนเฉลี่ยรายเดือนในพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง โดยการเปรียบเทียบ

ปริมาณฝนรายเดือนจากการตรวจวัดจริงและแบบจำลอง CanESM ทั้ง 3 สถานการณในชวง



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 2 ขอมูลพื้นฐานและสถานการณของพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 2-60 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

ระยะเวลาใกล (ปปจจุบันถึงป ค.ศ. 2035) และชวงระยะยาวในชวงป ค.ศ. 2036–2099 ดัง

แสดงผลการประเมินปริมาณฝนเฉลี่ยรายเดือนดังรูปที่ 2.4-14 ถึงรูปที่ 2.4-15 พบวาสถานี

ตรวจวัดน้ำฝนภายในพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรีบางสถานีจะมีปริมาณฝนภายใตสถานการณการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้ง 3 สถานการณมีคาต่ำกวาปริมาณฝนที่ไดจากการตรวจวัดจริง

อยางมากในชวงเดือนเมษายน-ตุลาคมและจะมีคาต่ำกวาปริมาณฝนตรวจวัดจริงเพียงเล็กนอย

ในชวงเดือนธันวาคม-มีนาคมเชนเดียวกับพื้นที่ลุมน้ำบางปะกง (รูปที่ 2.4-15) แสดงใหเห็นวา 

ปริมาณฝนภายใตสถานการณการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะมีคาต่ำกวาปริมาณฝนตรวจ 

วัดจริง แตคาความแตกตางจะนอยกวาผลที่ไดจากพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี 

ตารางที่ 2.4-12 ขอมูลสถิติเฉลี่ยเชิงพ้ืนที่ของปริมาณฝนตรวจวัดและปริมาณฝนในสภาพอนาคตภายใตสถานการณ 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ลุมน้ำ สถานการณ 
คาการเปลี่ยนแปลงต่ำสดุ คาการเปลี่ยนแปลงสูงสดุ 

รหัสสถาน ี เปลี่ยนแปลง (%) รหัสสถาน ี เปลี่ยนแปลง (%) 

ค.
ศ.

 2
02

0-
20

35
 ลุมน้ำปราจนีบุรี 

RCP2.6 

440201 

-55.10 

740052 

11.70 

RCP4.5 -56.10 2.80 

RCP8.5 -52.10 12.00 

ลุมน้ำบางปะกง 

RCP2.6 

440301 

-56.60 

030312 

19.10 

RCP4.5 -54.90 10.90 

RCP8.5 -54.20 20.80 

ค.
ศ.

 2
03

6-
20

99
 ลุมน้ำปราจนีบุรี 

RCP2.6 

440201 

-51.10 
740052 

13.30 

RCP4.5 -51.20 10.10 

RCP8.5 -51.80 440342 9.10 

ลุมน้ำบางปะกง 

RCP2.6 

440301 

-52.90 

030312 

22.50 

RCP4.5 -52.50 21.70 

RCP8.5 -51.20 14.70 

ที่มา: วิเคราะหโดยมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2562 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 2 ขอมูลพื้นฐานและสถานการณของพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 2-61 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

 

 

 

รูปที่ 2.4-14 การเปรียบเทียบปริมาณฝนตรวจวัดและปริมาณฝนภายใตสถานการณ RCP2.6; RCP4.5; RCP8.5 

ของสถานีวัดน้ำฝนในพ้ืนที่ลุมน้ำปราจีนบุรี 
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สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 2 ขอมูลพื้นฐานและสถานการณของพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 2-62 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

 

 

รูปที่ 2.4-15 การเปรียบเทียบปริมาณฝนตรวจวัดและปริมาณฝนภายใตสถานการณ RCP2.6; RCP4.5; RCP8.5 

ของสถานีวัดฝนในลุมน้ำบางปะกง 

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

300.00

350.00

400.00

450.00

500.00

550.00

600.00

 เม.ย.  พ.ค.  ม.ิย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.  ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  ม.ีค. 

ป
ริม

าณ
น

้าํฝ
นร

าย
เด

อืน
เฉ

ลี่ย
 (ม

ม.
)

สถานี 440301 ป 2563 - 2578

Obs

RCP2.6

RCP4.5

RCP8.5

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

300.00

350.00

400.00

450.00

500.00

550.00

600.00

 เม.ย.  พ.ค.  ม.ิย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.  ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  มี.ค. 

ป
ริม

าณ
น

้าํฝ
นร

าย
เด

อืน
เฉ

ลี่ย
 (ม

ม.
)

สถานี 440301 ป 2579 - 2642

Obs

RCP2.6

RCP4.5

RCP8.5

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

300.00

350.00

 เม.ย.  พ.ค.  ม.ิย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.  ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  มี.ค. 

ป
ริม

าณ
น

้าํฝ
นร

าย
เด

อืน
เฉ

ลี่ย
 (ม

ม.
)

สถานี 030312 ป 2579 - 2642

Obs

RCP2.6

RCP4.5

RCP8.5

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

300.00

350.00

 เม.ย.  พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.  ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  มี.ค. 

ป
ริม

าณ
น

้าํฝ
นร

าย
เด

อืน
เฉ

ลี่ย
 (ม

ม.
)

สถานี 030312 ป 2563 - 2578

Obs

RCP2.6

RCP4.5

RCP8.5



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่  3 
ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา 

ในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุร-ีบางปะกง 
 
 
 
 



โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 3-1 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

บทท่ี 3 

ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาในพ้ืนท่ีลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 

3.1 คำนำ 

 

 การศึกษาและทบทวนรายละเอียดของแผนและแผนงานที่มีความเกี่ยวของกับพื้นที่ลุมน้ำปราจนีบุรี-บางปะกง 

เชน ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) แผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) 

แผนการปฏิรูปประเทศ เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals, SDGs) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาต ิฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำแหงชาติ พ.ศ. 2561 แผนจัดการคุณภาพ

สิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560-2564 ทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกและการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

(Eastern Economic Corridor, EEC) แผนพัฒนาระดับภูมิภาค แผนพัฒนากลุมจังหวัด และแผนพัฒนาจังหวัด เปนตน 

เพื่อเปนการกำหนดวัตถุประสงคและเปาหมายทิศทางการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงใหมีความสอดคลองทั้ง

ดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอมและความยั่งยืนในการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงตามหลักการจัดการ

ทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ (Integrated Water Resources Management: IWRM Approach) 

 

 การศึกษาและทบทวนจะพิจารณาภาพรวมของสภาพปญหา ขอจำกัดและความจำเปนในการพัฒนาพื้นที่ลุมนำ้

ปราจีนบุรี-บางปะกง พรอมทั้งการตรวจสอบวิสัยทัศน จุดมุงหมายเชิงยุทธศาสตร ประเด็นปญหา วัตถุประสงค เปาหมาย 

กรอบการบริหารกำกับดูแลเพื่อวิเคราะหประเด็นสำคัญ ศักยภาพและขอจำกัดในการพิจารณาตัดสินใจในการพัฒนาพื้นที่

ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง ดังมีทิศทางและเปาหมายหลักในการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงใหสอดรับตาม

วิสัยทัศนของแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) วา “ทุกหมูบานมีน้ำสะอาดอุปโภค

บริโภค น้ำเพื่อการผลิตมั่นคง ความเสียหายจากอุทกภัยลดลง คุณภาพน้ำอยูในเกณฑมาตรฐาน ปาตนน้ำไดรับการฟนฟู 

การบริหารจัดการน้ำอยางยั่งยืนภายใตการพัฒนาอยางสมดุล โดยมีการมีสวนรวมของทุกภาคสวน” พรอมทั้งกำหนดให 

“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

ตามวิสัยทัศนของยุทธศาสตร 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) โดยการดำเนินการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงจะเนน

ปจจัยหลักหรือองคประกอบที่มีสวนสำคัญในการพัฒนาและบริหารจัดการระบบผลิตสินคาเกษตรพื้นฐานและเชิงพาณิชย 

จะเห็นวาทรัพยากรน้ำภายในพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงจะมีปริมาณน้ำตนทุนมากถึง 9,158.06 ลาน ลบ.ม./ป 

เพียงพอตอความตองการใชน้ำทุกๆ ดาน (3,180.98 ลาน ลบ.ม./ป-ไมนับรวมความตองการใชน้ำในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ

พิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor; EEC), โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนหลักการพัฒนาและจัดการ

ทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก, พ.ศ. 2562) แตจะมีพื ้นที่อางเก็บน้ำทั้งหมดตั้งแตขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญในลุมน้ำ

ปราจีนบุรี-บางปะกง (เฉพาะกรมชลประทาน) มีความจุกักเก็บรวมทั้งสิ้น 1,349.62 ลาน ลบ.ม. หรือคิดเปนรอยละ 14.74 

ของปริมาณน้ำทารายปเฉลี่ย (โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนหลักการพัฒนาและจัดการทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก, พ.ศ. 

2562) จึงมีแหลงกักเก็บน้ำไมเพียงพอตอการรองรับปริมาณน้ำตนทุนที่เกิดข้ึนในแตละป พรอมทั้งภาครัฐหลายหนวยงาน

พยายามจะพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อนำมาใชประโยชนในการผลิตภาคการเกษตร ภาคการอุปโภค-

บริโภค ภาคอุตสาหกรรมหรือลดความเสี่ยงจากปญหาการขาดแคลนน้ำและปญหาอุทกภัย และเพิ่มประสิทธิภาพการ

อนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยเฉพาะพื้นที่ปาตนน้ำหรือพื้นที่ปาชายเลนตามปากแมน้ำที่เสื่อมโทรม 

แตปจจัยและแนวโนมการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศในมิติตางๆ มีความซับซอน



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 3 ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาในพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 3-2 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

หลากหลายมิติ และยังไมมีประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลเทาทีค่วร จึงสงผลกระทบตออนาคตการพัฒนาประเทศอยางมาก 

หากมีการปรับปรุงแกไขและวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำภายในพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงครอบคลุมทกุ

มิติและทุกดานการพัฒนาที่เก่ียวของ มีความรวมมือในลักษณะประชารัฐจากภาคสวนตางๆ ในรูปแบบหุนสวนการพัฒนา

ที่เปนการดำเนินงานอยางบูรณาการจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และจะนำประเทศไทยเขาไปสูเปาหมายตามวิสัยทัศนของ

ยุทธศาสตร 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) 

 

3.2 การทบทวนละเอียดแผนการพัฒนาที่เกี่ยวของ 

 

3.2.1 ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) 

 

 ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) เปนยุทธศาสตรชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จะตองนำไปสูการปฏิบัติเพื่อใหประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความ

มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มีเปาหมายการพัฒนา

ประเทศไทย คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอยางตอเนื่อง สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากร-

ธรรมชาติยั่งยืน หรือยอวา มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศไทยในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุก

มิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกงและมีคุณภาพ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สรางการเติบโตบนคุณภาพ

ชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชนสวนรวม โดยเปาหมายอนาคตของ

ประเทศไทยป 2580 จะมีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมอยางยั่งยืน พรอมทั้งเปนประเทศการคาบนพื้นฐานการ

ขยายตัวของการคาสงคาปลีกและระบบเศรษฐกิจดิจิทัลที่มีความเขมแข็ง มีการเติบโตอยางมีคุณภาพ มีการกระจายฐาน

การผลิตและบริการครอบคลุมพื้นที่สวนตางๆ ของประเทศอยางทั่วถึง มีเสถียรภาพ แขงขันบนพื้นฐานการพัฒนา

นวัตกรรมและมีฐานการผลิตบริการและลงทุนเชื่อมโยงในกลุมประเทศอาเซียนเพื่อใหประเทศไทยเขาสูการมีรายไดสูง

ภายในป 2580 และเขาสูการเปนประเทศพัฒนาแลวตามเปาหมายดังอธิบายไดดังนี ้

ประเด็น/เงื่อนไข เปาหมายสูการเปนประเทศพฒันาแลว 

1. ภาคเกษตร เปนฐานการผลิต Bio-base สำคัญเปนฐานการผลิตอาหารที่มั่นคงและ

ปลอดภัยและเปนฐานการผลิตที่มีผลิตภาพการผลิตสูง มีระบบบริหาร

จัดการดีดานการประมง 

2. ภาคอุตสาหกรรม ฐานอุตสาหกรรมเดิมมีศักยภาพสูงขึ้น มีอุตสาหกรรมอนาคตที่ไดรับ

การพัฒนาใหเปนฐานรายไดใหม โดยมุงสูการเปนศูนยกลางการผลิต 

การคาและการลงทุนในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน เชน ศูนยกลาง

การผลิตรถยนตและชิ้นสวน ศูนยทดสอบและวิจัยพัฒนารถยนตและ

ชิ้นสวนของเอเชีย ศูนยกลางการผลิตพลังงาน/วัสดุชีวภาพของภูมิภาค

อาเซียน ศูนยกลางการผลิตอุตสาหกรรมดิจิทัล ฯลฯ 

  

  

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 3 ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาในพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 3-3 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

ประเด็น/เงื่อนไข เปาหมายสูการเปนประเทศพฒันาแลว 

3. ภาคบริการ ธุรกิจบริการเดิมไดรับการพัฒนายกระดับคุณภาพและศักยภาพให

สูงขึ้น เชน การขนสงทั้งทางบก ทางอากาศและทางทะเล และสงเสริม

ธุรกิจบริการอนาคตใหเปนฐานรายไดใหม โดยมุงสูการเปนศูนยกลาง

การลงทุนและการใหบริการของภูมิภาคอาเซียน เชน ศูนยกลางการ

ใหบริการสุขภาพของภูมิภาคอาเซียน เมืองหลวงแหงการทองเที่ยวและ

การบริการของภูมิภาคอาเซียน ศูนยบริการทางการเงิน การศึกษา

นานาชาติและการบริการดานโลจิสติกส ฯลฯ 

4. วิสาหกิจและการดำเนินธุรกิจ วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดยอมเข็มแข็ง เปนฐานการผลิตและบริการที่

สำคัญของประเทศ 

5. คนไทยมีศักยภาพ มีศักยภาพในการรวมกันพัฒนาประเทศ สามารถปรับตัวรองรับบริบท

การพัฒนาในอนาคต มีความพรอมทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญาและมี

ทักษะในการวิเคราะหอยางมีเหตุผล มีการเรียนรูตลอดชีวิต มีภูมิคุมกัน

ตอการเปลี่ยนแปลง มีจิตสำนึกวัฒนธรรมที่ดีงาม รูคุณคาความเปนไทย

และมีความรับผิดชอบเปนรากฐานที่มั่นคงของชุมชน สังคม รักชาติ

และสถาบันพระมหากษัตริย 

6. สังคมไทยเปนสังคมที่เปนธรรม มีความเหลื่อมล้ำนอย อัตราความยากจนต่ำ มีการกระจายโอกาสการ

เขาถึงทรัพยากร การสรางฐานอาชีพบริการทางสังคมที่มีคุณภาพและ

กระบวนการยุติธรรมอยางทั่วถึง ไมคอรรัปชั่น โดยที่ภาคประชาชนทุก

ชวงวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดี และครอบครัวอยูดีมีสุข 

7. เศรษฐกิจและสังคมพัฒนาอยางเปนมติร

กับสิ่งแวดลอม 

เปนประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจสีเขียว ระดับการปลอยกาซคารบอน-

ไดออกไซดต่ำ มีพื้นที่สีเขียวใหญขึ้น และภาคประชาชนมีพฤติกรรม

การผลิตและการบริโภคที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

8. ระบบบริการภาครัฐมีประสทิธิภาพ ทันสมัย รับผิดชอบ โปรงใส ตรวจสอบไดและภาคประชาชนมีสวนรวม 

กระจายอำนาจและมีการกำหนดภารกิจที่เหมาะสมระหวางสวนกลาง 

สวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน 

ที่มา: ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) 

 

 การวางระบบการบริหารจัดการประเทศไทยและจัดใหมียุทธศาสตรชาติตามมาตรา 65 ตามรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เพื่อใหเกิดการผลักดันประเทศไทยบรรลุสูเปาหมายการเปนประเทศที่มีรายไดสูง

ภายในป 2580 ตามยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) ประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร ไดแก (1) ยุทธศาสตรดาน

ความมั่นคง (2) ยุทธศาสตรดานการสรางขีดความสามารถในการแขงขัน (3) ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสราง

ทรัพยากรมนุษย (4) ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคทางสังคม (5) ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบน

คุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และ (6) ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารภาครัฐ 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 3 ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาในพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 3-4 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

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

 

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

พัฒนาถายทอดลงสูแผนระดับตางๆ และไดคำนึงถึงประเด็นรวมหรือประเด็นขามยุทธศาสตรและการประสานเชื่อมโยง

เปาหมายของแตละแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติใหมีความสอดคลองไปในทางเดียวกันกับทรัพยากรน้ำประกอบดวย 

 1) ประเด็นที่ 19 การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ เปนเร่ืองที่มีความสำคัญและสนับสนนุการพัฒนาเศรษฐกิจ 

สังคม และสิ่งแวดลอมเกี่ยวของโดยตรงกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพือ่สรางความมั่นคงดานน้ำ

ของประเทศ ประกอบดวย 3 แผนยอย คือ (1) พัฒนาการจัดการน้ำเชิงลุมน้ำทั้งระบบเพื่อเพิ่มความ

มั่นคงดานน้ำของประเทศ (2) เพิ่มผลิตภาพของน้ำทั้งระบบในการใชน้ำอยางประหยัด รูคุณคาและ

สรางมูลคาเพิ่มจากการใชน้ำใหทัดเทียมกับระดับสากล และ (3) อนุรักษและฟนฟูแมน้ำ ลำคลองและ

แหลงน้ำธรรมชาติทั่วประเทศ 

 2) ประเด็นที่ 3 การพัฒนาการเกษตร ใหความสำคัญกับการปรับตัวจากการทำเกษตรแบบดั้งเดิมไปเปน

เกษตรอุตสาหกรรม การแปรรูปเกษตรที่มีมูลคาเพิ่มสูง การเพิ่มผลิตภาพการผลิต โดยอาศัยเทคโนโลยี

และนวัตกรรม รวมถึงการใชประโยชนจากฐานทรัพยากรชีวภาพควบคูไปกับการสรางความมั่นคงและ

ความปลอดภัยอาหารเพื่อเปนภาคการผลิตที่สรางรายไดและพัฒนาคุณภาพชีวิตใหเกษตรกรสามารถ

พึ่งตนเองได 

 3) ประเด็นที่ 4 อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต ใหความสำคัญกับการพัฒนาเปนองครวมและการสราง

ระบบนิเวศใหอุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคตไดเติบโต โดยเนนการสรางรากฐานของอุตสาหกรรม

และบริการ การพัฒนาตอยอดจากฐานอุตสาหกรรมและบริการเดิมที่มีความเขมแข็งและสรางโอกาส 

ทุกอุตสาหกรรมในการปรับตัวและสรางศักยภาพใหม เปนการสนับสนุนใหอุตสาหกรรมและบริการแหง

อนาคตไดเติบโตเปนเสาหลักของเศรษฐกิจไทย สรางมูลคาเพิ่มดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรมของตนเอง 

ลดการพึ่งพาเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากตางประเทศ และเปนผูนำของอุตสาหกรรมและบริการที่

ประเทศไทยมีศักยภาพในระดับภูมิภาคและระดับโลก 

 4) ประเด็นที่ 5 การทองเที่ยว ใหความสำคัญกับการรักษาการเปนจุดหมายปลายทางของการทองเที่ยว

ระดับโลกที่เปนกลไกหลักในการชวยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยจะตองพัฒนาการทองเที่ยว

ทั้งระบบ มุงเนนนักทองเที่ยวกลุมคุณภาพ สรางความหลากหลายดานการทองเที่ยวใหสอดคลองกับ

ความตองการของนักทองเที่ยว รวมถึงใหความสำคัญกับการพัฒนาการทองเที่ยวในสาขาที่มีศักยภาพ 

แตยังคงรักษาจุดเดนของประเทศดานขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อัตลักษณความเปนไทย 

ตลอดจนใหคุณคากับสิ่งแวดลอมธรรมชาติไวได 

 5) ประเด็นที่ 6 พื้นที่และเมืองนาอยูอัจฉริยะ มุงเนนการพัฒนาเมืองนาอยูในทุกภาคของประเทศเพื่อเปน

ศูนยเศรษฐกิจ แหลงจางงานและที่อยูอาศัย รวมทั้งพื้นที่เพื่อการอนุรักษที่มีความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน สอดคลองกับอัตลักษณทองถ่ินและศักยภาพของเมือง โดยมีระบบการบริหารจัดการเมืองที่มี

ประสิทธิภาพ มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่สามารถรองรับตอความตองการของคนทุกกลุม รวมทั้งมีการ

จัดการสิ่งแวดลอมที่ดีและการผลักดันการพัฒนาใหเปนอัจฉริยะในพื้นที่ที่มีความพรอมในการพัฒนา 

โดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหมมาประยุกตใช 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 3 ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาในพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 3-5 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

 6) ประเด็นที่ 7 โครงสรางพื้นฐาน ระบบโลจิสจิกสและดิจิทัล มุงเนนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดาน

คมนาคมและระบบโลจิสติกส พลังงานและดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการกระจายความเจริญ สรางศูนย

เศรษฐกิจใหมพรอมทั้งพัฒนาการเชื่อมโยงระบบโครงขายคมนาคม การพัฒนาแหลงพลังงานใหมเพื่อ

นำไปสูการผลิตและการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ เสถียรภาพและทันกับกับแนวโนมการเปลี่ยน-

แปลงทางเทคโนโลยีดานพลังงานในอนาคต พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานดิจิทัลใหสามารถบริการได

อยางตอเนื่องและมีเสถียรภาพ สนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ยกระดับเศรษฐกิจของ

ประเทศและการเปนศูนยกลางดานดิจิทัลในอนาคต 

 7) ประเด็นที่ 9 เขตเศรษฐกิจพิเศษ ใหความสำคัญกับการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ที่สำคัญ ไดแก เขต

พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใตและเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนโดยการ

ลงทุนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสูอุตสาหกรรมขั้นสูง เชื่อมโยง

โครงขายดานคมนาคมกับพื้นที่เศรษฐกิจใกลเคียงและประเทศเพื่อนบาน เพื่อสงเสริมการเพิ่มผลิตภาพ

และสรางมูลคาเพิ่ม สรางสามารถในการแขงขัน รวมทั้งการปรับโครงสรางภาคการผลิตและบริการใน 

ปจจบันไปสูการผลิตและบริการแหงอนาคตใหบรรลุเปาหมายการเปนประเทศที่พัฒนาแลว ยกระดับ

เศรษฐกิจใหเติบโตอยางมีเสถียรภาพและยั่งยืน 

 

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

 

 การจัดทำแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรนำ้ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) ไดกำหนดแนวทางการพัฒนาให

ครอบคลุมตามแนวทางการพัฒนายอยที่กำหนดไวในยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) ประกอบดวยสาระหลัก

ดังนี้ 

 1) การจัดการน้ำเพื่อชุมชนชนบท ไดแก การจัดใหมีน้ำสะอาดใชทุกครัวเรือนในชุมชนชนบททั้งปริมาณ 

คุณภาพและราคาที่เขาถึงได มีระบบการจัดการน้ำชุมชนที่เหมาะสมกับการพัฒนามิติเศรษฐกิจ สังคม 

และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

 2) การจัดการน้ำในเขตเมือง ไดแก การจัดใหมีน้ำเพียงพอตอการเจริญเติบโตของเขตเมืองเพื่อการอยู

อาศัย การพาณิชยและบริการพรอมระบบการจัดการน้ำในเขตเมือง มีระบบแผนผังน้ำ ระบบกระจาย

น้ำดี ระบบรวบรวมน้ำเสีย ระบบปองกันน้ำทวมและระบายน้ำ 

 3) การจัดการน้ำเพื่อการพัฒนา ไดแก การพัฒนาน้ำเพื่อการเกษตร การพัฒนาน้ำเพื่ออุตสาหกรรม การ

เพิ่มมูลคาน้ำและการปรับโครงสรางการใชน้ำดานการเกษตรและอุตสาหกรรม 

 4) การจัดการน้ำเพื่อสิ่งแวดลอม ไดแก การจัดการพื้นที่ตนน้ำ การพัฒนา ฟนฟู แหลงน้ำธรรรมชาต ิการ

ควบคุมปริมาณการไหลของน้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศ การจัดการคุณภาพน้ำ (การลดแหลงน้ำเสียที่

แหลงกำเนิดและพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย) การจัดการน้ำเสียภาคการเกษตร และ

การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำใหครอบคลุมถึงการไหลลงทะเล 

 5) การจัดระบบการจัดการน้ำในภาวะวิกฤติ ไดแก การบริหารจัดการพื้นที่เสี่ยงภัย (การปรับตัว หนีภัย 

การบริหารจัดการพื้นที่น้ำทวม) และการจัดการเชิงโครงสราง 

 6) การบริหารเชิงลุมน้ำอยางมีธรรมาภิบาล ไดแก การวางแผนลุมน้ำแบบองครวมและบูรณาการ การจัด 

การใหมีการจัดหา การใชน้ำที่สมดุล ทันสมัย ทันการณและสรางความเปนธรรมโดยมีโครงสราง องคกร 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 3 ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาในพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 3-6 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

การจัดการ กฎระเบียบ การจัดหาและการใชน้ำอยางสมดุล มีระบบและกลไกการจัดสรรน้ำ และการ

พัฒนารูปแบบการจัดการ ระบบการจัดการน้ำชุมชนที่เหมาะสม มีระบบผังน้ำ การจัดทำแผนตามความ 

สำคัญในพื้นที่ การเตรียมความพรอมขององคกร เคร่ืองมือ การจัดการ การสื่อสารและสารสนเทศ การ

ดำเนินการความรวมมือระหวางประเทศเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเชื่อมโยงประเด็นการ

พัฒนาดานอ่ืนรวมกัน การศึกษา วิจัย พัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรมเก่ียวกับทรัพยากรน้ำ 

 

3.2.4 แผนการปฏิรูปประเทศ 

 

 แผนการปฏิรูปประเทศที่จะสงผลกระทบและมีความเชื่อมโยงกับการพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่

ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง เปนแผนการปฏิรูปประเทศดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดมีการนำเสนอประเด็น

ปฏิรูป 6 เร่ืองหลัก ไดแก 1) ทรัพยากรทางบก ประกอบดวย ทรัพยากรปาไมและสัตวปา ทรัพยากรดิน และทรัพยากรแร 

มีประเด็นปฏิรูปหลักจำนวน 3 เร่ือง ประเด็นปฏิรูปยอยจำนวน 14 เร่ือง 2) ทรัพยากรน้ำมีประเด็นหลัก 5 เร่ือง ประเด็น

ปฏิรูปยอยจำนวน 11 เรื่อง 3) ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงมีประเด็นหลัก 13 เรื่อง 4) ความหลากหลายทางชีวภาพมี

ประเด็นหลัก 6 เร่ือง ประเด็นปฏิรูปยอยจำนวน 8 เร่ือง 5) สิ่งแวดลอมมีประเด็นหลัก 3 เร่ือง ประเด็นปฏิรูปยอยจำนวน 

20 เรื่อง และ 6) ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีประเด็นหลัก 8 เรื่อง ประเด็นปฏิรูปยอย

จำนวน 3 เรื่อง ดังมีประเด็นปฏิรูปหลักทั้งสิ้น 38 เรื่อง และประเด็นปฏิรูปยอยจำนวน 56 เรื่อง โดยสวนแผนการปฏิรูป

ประเทศดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมประเด็นการปฏิรูปทรัพยากรน้ำมีประเด็นปฏิรูปหลักทั้งสิ้น 5 ประเด็น 

(27 เรื่อง/กิจกรรม) โดยจะมีความเชื่อมโยงกับแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) 

จำนวน 28 กลยุทธ 54 แผนงาน ดังสรุปไดนี้ 

รายการ รายละเอียด 

ประเด็นการปฏิรูปที ่1 การบริหารแผนโครงการที่สำคัญตามแผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

ประกอบดวย ประเด็นปฏิรูปยอยจำนวน 2 เรื่อง ไดแก 1) พัฒนาโครงการพัฒนาแหลงน้ำ

ตามยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และ 2) ปรับปรุงวิธีบริหารโครงสราง

เชิงซอนรวมกันอยางเปนระบบ 

ประเด็นการปฏิรูปที ่2 การบริหารเชิงพื้นที่ ประกอบดวย ประเด็นปฏิรูปยอยจำนวน 5 เรื่อง ไดแก 1) บริหาร

จัดการรวมกัน 2) ถายโอนภารกิจและความรับผิดชอบ 3) บริหารการใชประโยชนที่ดิน 4) 

สมดุลการใชน้ำทั้งผิวดินและใตดิน และ 5) บริหารจัดการพื้นที่น้ำทวมตามฤดูกาล 

ประเด็นการปฏิรูปที ่3 ระบบเสนทางน้ำ ประกอบดวย ประเด็นปฏิรูปยอยจำนวน 2 เรื่อง ไดแก 1) จัดการระบบ

เสนทางน้ำ และ 2) ดูแลรักษาเสนทางน้ำในบริเวณโรงพยาบาลที่อยูในพื้นที่เสี่ยงน้ำทวม 

ประเด็นการปฏิรูปที ่4 ระบบขยายผลแบบอยางความสำเร็จ ประกอบดวย ประเด็นปฏิรูปยอยจำนวน 2 เรื ่อง 

ไดแก 1) ขยายผลความสำเร็จดานการบริหารจัดการน้ำและดูแลรักษาอยางมีสวนรวมและ

ยั่งยืน และ 2) เพิ่มการใชประโยชนจากพื้นที่ผิวน้ำในอางเก็บน้ำ 

ประเด็นการปฏิรูปที ่5 ความรู เทคโนโลยีและทรัพยากรมนุษยเพื่อการบริหารจัดการน้ำ 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 3 ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาในพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 3-7 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

3.2.5 เปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable Development Goals, SDGs) 

 

 เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยนื (Sustainable Development Goals, SDGs) เปนกรอบทศิทางการพัฒนาของโลก

ภายหลังป ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) ตามที่องคการสหประชาชาติ (United Nations: UN) กำหนดตอเนื่องจากเปาหมาย

การพัฒนาแหงสหัสวรรษ (Millennium Development Goals: MDGs) สิ้นสุดลงเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 (United 

Nations: UN) จึงริเร่ิมกระบวนการหารือเพื่อกำหนดวาระการพัฒนาภายหลังป พ.ศ. 2558 (post-2015 development 

agenda) ครอบคลุมระยะเวลา 15 ป (พ.ศ. 2558-2573) ตามกระบวนทัศน “การพัฒนาที่ยั่งยืน” การจัดทำเปาหมาย

การพัฒนาทีย่ั่งยืน (Sustainable Development Goals–SDGs) มีเปาหมายของการพัฒนา 17 เปาหมาย ดังรูปที่ 3.2-1 

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

รูปที่ 3.2-1 เปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนตามที่ประชาคมโลกตกลงรวมกันจะใชเปนกรอบในการดำเนินงาน 

ดานการพัฒนา (The 17 Sustainable Development Goals (SDGs) to Transform Our Woprld) 

 

 การทบทวนเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals; SDGs) พบวา มีการระบุถึง

สาระสำคัญที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการน้ำไวในเปาหมายที่ 6 สรางหลักประกันวาจะมีการจัดใหมีน้ำและสุขอนามัย

สำหรับทุกคนและมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืนดังมีประเด็นเชื่อมโยงกับแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ป 

(พ.ศ. 2561-2580) ดังแสดงในตารางที่ 3.2-1 

ตารางที่ 3.2-1 ความเชื่อมโยงของเปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable Development Goals; SDGs) 

กับแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) 

 เปาประสงค ตัวชี้วัด ความเช่ือมโยงกบัแผนแมบทฯ 

6.1 ใหทุกคนเขาถึงน้ำดื่มที่ปลอดภัยและมีราคา

ท่ีสามารถซ้ือหาได 

รอยละของประชากรที่ใชบริการน้ำดื่มท่ี

ไดรับการจัดการอยางปลอดภัย 

ดานท่ี 1 การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค 

 พัฒนาน้ำดื่มใหไดมาตรฐานและ

ราคาท่ีเหมาะสม 

  

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


สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 3 ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาในพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 3-8 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

ตารางที่ 3.2-1 (ตอ) ความเชื่อมโยงของเปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable Development Goals; SDGs) 

กับแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) 

 เปาประสงค ตัวชี้วัด ความเช่ือมโยงกบัแผนแมบทฯ 

6.2 ใหทุกคนเขาถึงสุขอนามัยที่พอเพียงและเปน

ธรรม 

รอยละของประชากรท่ีใชบริการสุขอนามัย

ไดรับการจัดการอยางปลอดภัย รวมถึง

การอำนวยความสะดวกในการลางมือ

ดวยสบูและน้ำ 

ดานท่ี 1 การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค 

 พัฒนาน้ำดื่มใหไดมาตรฐานและ

ราคาท่ีเหมาะสม 

6.3 ยกระดับคุณภาพน้ำ โดยลดมลพิษ ขจัดการ

ท้ิงขยะ ลดการปลอยสารเคมีและวัสดุอันตราย 

6.3.1 รอยละของน้ำเสียไดรับการบำบัด

อยางปลอดภัย 

6.3.2 รอยละของแหลงน้ำ (เชน มหาสมุทร 

ทะเล ทะเลสาบ แมน ้ำ ธารน้ำ 

คลองหรือสระน้ำ) ที่มีคุณภาพน้ำ

โดยรอบท่ีดี 

ดานที่ 4 การจัดการคุณภาพน้ำและ

อนุรักษฟนฟูทรัพยากรน้ำ 

6.4 เพิ ่มประสิทธิภาพการใชน้ำในทุกภาคสวน

และสรางหลักประกันวาจะมีการใชน้ำและ

จัดหาน้ำท่ียั่งยืน 

6.4.1 รอยละความเปลี่ยนแปลงของการ

ใชน้ำอยางมีประสิทธิภาพในชวง 

เวลาท่ีผานมา 

6.4.2 รอยละของปริมาณน้ำที่สามารถใช

ประโยชนที่ถูกใชไปโดยรวมโดยนำ

ความตองการน้ำของส่ิงแวดลอม

มาพิจารณารวมดวย 

ดานท่ี 1 การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค 

 เพ่ิมประสิทธิภาพการใชน้ำ 

ดานที่ 2 การสรางความมั่นคงของน้ำ

ภาคการผลิต 

 การจัดการดานความตองการ 

6.5 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบองครวม

ในทุกระดับ 

ระดับการดำเนินงานจัดการทรัพยากรน้ำ

แบบบูรณาการ 

ดานท่ี 6 การบริหารจัดการ 

 สงเสริม พัฒนา องคกรการบริหาร

จัดการทรัพยากรน้ำในระดับชาติ/

ระดับลุมน้ำ 

 การประชาสัมพันธและการมีสวน

รวมในการบริหารจัดการน้ำ 

6.6 ปกปองและฟนฟูระบบนิเวศที่เกี่ยวของกับ

แหลงน้ำ รวมถึงภูเขา ปาไม พื ้นที ่ช ุ มน้ำ 

แมน้ำ ชั้นหินอุมน้ำ และทะเลสาบ 

รอยละการเปล่ียนแปลงในบริบทของระบบ

นิเวศท่ีเกี่ยวของกับน้ำทุกระยะเวลา 

ดานที่ 4 การจัดการคุณภาพน้ำ และ

อนุรักษฟนฟูทรัพยากรน้ำ 

 การรักษาสมดุลของระบบนิเวศ 

 อนุรักษและฟนฟูแมน้ำลำคลอง

และแหลงน้ำธรรมชาติท่ัวประเทศ 

   ดานที่ 5 การอนุรักษฟนฟูสภาพปา

ตนน้ำที ่เสื ่อมโทรมและปองกันการ

พังทลายของดิน 

 การอนุรักษฟนฟูพื้นที่ปาตนน้ำท่ี

เส่ือมโทรม 

    การปองกันและลดการชะลาง

พังทลายของดินในพ้ืนท่ีตนน้ำ 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 3 ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาในพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 3-9 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

ตารางที่ 3.2-1 (ตอ) ความเชื่อมโยงของเปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable Development Goals; SDGs) 

กับแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) 

 เปาประสงค ตัวชี้วัด ความเช่ือมโยงกบัแผนแมบทฯ 

6.a ขยายความรวมมือระหวางประเทศและสนับ-

สนุนการเสริมสรางขีดความสามารถใหแก

ประเทศกำลังพัฒนาในกิจกรรมและแผนงาน

ท่ีเกี่ยวของกับน้ำและสุขอนามัย 

จำนวนความชวยเหลือเพื ่อการพัฒนา

อยางเปนทางการในดานท่ีเกี่ยวของกับน้ำ

และสุขอนามัย เปนสวนหนึ ่งของแผน

บูรณาการการใชจายของรัฐบาล 

ดานท่ี 6 การบริหารจัดการ 

 พัฒนากลไกความรวมมือระหวาง

ประเทศดานทรัพยากรน้ำ 

6.b สนับสนุนและเพิ่มความเขมแข็งในการมีสวน

รวมของชุมชนทองถิ่นในการพัฒนาการจัด 

การน้ำและสุขอนามัย 

รอยละของหนวยงานบริหารสวนทองถิ่น

ที่จัดตั้งและวางนโยบายปฏิบัติการและ

กระบวนการปฏิบัติดำเนินงานเพื่อการมี

สวนรวมของชุมชนทองถิ ่นในดานการ

จัดการน้ำและสุขอนามัย 

ดานท่ี 6 การบริหารจัดการ 

 การประชาสัมพันธ และการมี

สวนรวมในการบริหารจัดการน้ำ 

 ปรับปรุงโครงสรางองคกรทั ้งใน

ระดับชาติ ระดับลุมน้ำและระดับ

ชุมชน 

ที่มา: 1/ เปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืนของประเทศไทย. สืบคนจาก http://www.un.or.th/globalgoals/th/the-goals/ 

 2/ ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ เร่ือง แผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580), 

  ราชกิจจานุเบกษา เลม 136 ตอนพิเศษ 234 ง ลงวันที่ 18 กันยายน 2562 

 

3.2.6 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

 

 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ หรือ สศช. (Office of the National Economics and 

Social Development Council) ไดจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) มุง

บรรลุเปาหมายการพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปสามารถตอยอดในระยะตอไปเพื่อใหบรรลุเปาหมายการพัฒนาระยะยาว

ตามยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) 

 

 แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มียุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ คือ ยุทธศาสตรที่ 4 การ

เติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและมีแนวทางการพัฒนาที่เก่ียวของ คือ 1) การรักษาฟนฟูทรัพยากร-

ธรรมชาติ สรางสมดุลการอนุรักษและใชประโยชนอยางยั่งยืนและเปนธรรม 2) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ำเพื่อใหเกิดความมั่นคง สมดุลและยั่งยืน 3) การบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงดานภัยพิบัติและไดจดัทำทิศ

ทางการพัฒนาภาคในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เพื่อเปนเคร่ืองมือในการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ การกำหนดทิศทาง 

การพัฒนาเชิงพื้นที่ตามศักยภาพภูมิสังคมของแตละภาคทั้ง 6 ภาค โดยดานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำไดกำหนดทิศ

ทางการพัฒนาดานนำ้ในแตละภาคไวใหสอดคลองและสนบัสนุนกันตามแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ สำหรับ

ลุมน้ำบางปะกงและปราจีนบุรีจะเกี่ยวของกับลุมน้ำตะวันออกและมีทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกับทิศทางการ

พัฒนาทรัพยากรน้ำดังนี ้

  

http://www.un.or.th/globalgoals/th/the-goals/


สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 3 ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาในพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 3-10 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ทิศทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 

1. พัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (ECC) 

ใหทันสมัยที่สุดในภูมิภาคอาเซียน 

2. เปนแหลงผลิตอาหารคุณภาพมาตรฐานสากล 

3. ปรับปรุงมาตรฐานสินคาและบริการทองเที่ยว  

4. พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนใหเปนประตูเศรษฐกิจ

เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบาน  

5. เรงแกปญหาและจัดระบบการบริหารจัดการมลพษิ  

1. พัฒนาแหลงน้ำ โครงขายน้ำและจัดหาน้ำทางเลือกใหม

เพื่อรองรับพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (ECC) 

และเขตเศรษฐกิจพิเศษ  

2. พัฒนาระบบประปาเมือง เพื่อรองรับการขยายตัวของ

ชุมชนเมืองและภาคการทองเที่ยว  

3. บริหารจัดการน้ำเพื่อสนับสนุนภาคเกษตร และภาค

เศรษฐกิจ พรอมทั้งวางแผนจัดสรรน้ำรายภาคการผลิต

และรายฤด ู

4. เพิ่มประสิทธิภาพการใชน้ำ ปรับโครงสรางการใชน้ำ 

เพิ่มผลิตภาพการใชน้ำภาคอุตสาหกรรมและการเกษตร 

5. สงเสริมและสนับสนุนการลดและการนำกลับมาใชใหม

ในภาคอุตสาหกรรมและการเกษตร 

 

3.2.7 พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 

 

 พระราชบัญญตัิทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 เปนกฎหมายวาดวยทรัพยากรน้ำมีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการ

จำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล เหตุผลและความจำเปนในการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัติฯ 

เพื่อใหการบริหารทรัพยากรน้ำในมิติดานการจัดสรร การใช การพัฒนา การบริหารจัดการ การบำรุงรักษา การฟนฟู การ

อนุรักษ และสิทธิในน้ำมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอันจะเปนประโยชนแกการบริการ สาธารณูปโภคและประโยชน

สาธารณะอยางอื่นและไดประกาศใชในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561 มีประเด็นที่เชื่อมโยงกับแผน

แมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) คือ หมวด 4 การจัดสรรน้ำและการใชน้ำ มาตรา 40-55 

 

3.2.8 แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560-2564 

 

 ประเด็นยทุธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทีส่ำคัญภายใตแผนการจัดการคุณภาพ

สิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560-2564 ที่มีความเชื่อมโยงกับแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) 

สรุปไดวา มียุทธศาสตรที่เก่ียวของรวมทั้งสิ้น 4 ยุทธศาสตร ไดแก 

 1) ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุลและเปนธรรม ไดแก ดานที่ 2, 4-6 

 2) ยุทธศาสตรที่ 2 การจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดีไดรับการปองกัน บำบัดและฟนฟู ไดแก ดานที่ 4-5 

 3) ยุทธศาสตรที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางคุมคาและยั่งยืน 

ไดแก ดานที่ 2, 4 

 4) ยุทธศาสตรที่ 4 สรางศักยภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติและสงเสริม

ความรวมมือกับตางประเทศ ไดแก ดานที่ 6 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 3 ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาในพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 3-11 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

3.2.9 ทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกและการพัฒนาเขตเศรษฐกจิพิเศษ (Eastern Economic Corridor) 

 

3.2.9.1 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำภายใตโครงการพัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 

 

 รัฐบาลมีนโยบายในการพัฒนาพื้นที่ 3 จังหวัด (จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง) เปนพื้นที่

ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกและจะเปนเขตการคาเสรีและสงเสริมการลงทุน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมปโตรเคมีขั้นสูง 

ยานยนตอัจฉริยะ อิเล็กทรอนิกส หุนยนต เกษตรแปรรูป รวมถึงการทองเที่ยวและการพัฒนาเมืองใหม โครงสรางพื้นฐาน

ที่มีการศึกษาวางระบบที่จะเกิดข้ึน เชน การเพิ่มศักยภาพสนามบินอูตะเภา ทาเรือพาณิชย 3 แหง (สัตหีบ แหลมฉบัง และ

มาบตาพุด) รถไฟความเร็วสูง รถไฟทางคู มอเตอรเวยสายใหม สาธารณูปโภคตางๆ ระบบน้ำ ไฟฟา กำจัดขยะ เปนตน 

 

 มติคณะรัฐมนตรี 4 มกราคม 2560 มอบใหหนวยงานตางๆ ดำเนินการสนับสนุนนโยบายพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ

ภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) และมีมติเห็นชอบแผนงานดานน้ำ 16 โครงการตามกรมชลประทาน

เสนอผานสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เพื่อสนับสนุน EEC ตอมาเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ 2561 ใน

การประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแหงชาติ (กนช.) ครั้งที่ 1/2561 กรมชลประทานไดเสนอแผนงานภาพรวมเพื่อ

รองรับความตองการน้ำเพื่อพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ในระยะ 10 ป โดย กนช. มีมติเห็นชอบตามที่

กรมชลประทานเสนอและมอบใหสำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ (สทนช.) ไปดำเนินการศึกษาทบทวนความตองการใชนำ้

ใหชัดเจนและการศึกษาวางแผนรองรับความตองการน้ำในระยะยาวตอไป และ กนช. ไดนำเสนอแผนดังกลาวตอที่ประชุม 

ครม. ในวันที่ 6 กุมภาพันธ 2561 และ ครม. มีมติรับทราบ 

 

 ขอเท็จจริงและสภาพปญหา ภาคตะวันออกทั้งภาคมีปริมาณน้ำทาตามธรรมชาติเฉลี่ยปละ 26,081 ลาน ลบ.ม. 

ในขณะที่ปจจุบันสามารถเก็บกักน้ำไวไดเพียง 2,534 ลาน ลบ.ม. (รอยละ 9 ของปริมาณน้ำทา) ในจำนวนนี้เก็บกักอยูใน 3 

จังหวัด ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC-จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง) 1,589 ลาน ลบ.ม. 

โดยมีระบบทอผันน้ำเชื่อมตอระหวางแหลงนำ้และอางเก็บนำ้ตางๆ เชน การผันน้ำจากคลองพระองคเจาไชยยานุชติมาเตมิ

ที่อางเก็บน้ำบางพระ การผันน้ำจากพื้นที่จังหวัดระยองจากอางเก็บนำ้ประแสร อางเก็บน้ำคลองใหญ อางเก็บน้ำดอกกราย 

และอางเก็บน้ำหนองปลาไหลไปชวยเหลือพื้นที่จังหวัดชลบุรี เปนตน โดยปริมาณน้ำที่กรมชลประทานสามารถจัดสรรให

กิจกรรมตางๆ (ทั้งภาคตะวันออก) เฉลี่ยปละ 2,180 ลาน ลบ.ม. โดยเปนปริมาณน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคคิดเปนรอยละ 16 

เพื่อรักษาระบบนิเวศรอยละ 30 เพื่อการเกษตรรอยละ 36 และเพื่ออุตสาหกรรมรอยละ 18 

 

 การประเมินเบื้องตนรวมกับหนวยงานตางๆ ในป พ.ศ. 2560 ไดขอสรุปวา แผนพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ

ภาคตะวันออก (EEC) จะทำใหความตองการน้ำเพื่อรองรับกิจกรรมตางๆ เพิ่มขึ้นโดยความตองการน้ำดานอุปโภคบรโิภค

และภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ที่ตองการจากระบบแหลงน้ำของกรมชลประทาน

ตามสถานภาพปจจุบัน (ป 2562) เปน 350 ลาน ลบ.ม./ป จะเพิ่มข้ึนเปน 820 และ 1,050 ลาน ลบ.ม./ป ในระยะ 10 ป 

และ 20 ปขางหนา ตามลำดับ 

 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 3 ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาในพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 3-12 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

3.2.9.2 การพัฒนาเพ่ือรองรับความตองการน้ำในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ในระยะแรก (10 ป) 

 

 แผนการพัฒนาแหลงน้ำตนทนุภายในประเทศโดยกรมชลประทาน มีเปาหมายเพื่อจัดหาแหลงน้ำและจัดสรรนำ้

เพื่อการอุปโภค-บริโภค ภาคอุตสาหกรรมใหสมดุลกับภาคการเกษตรจะเจริญเติบโตควบคูไปดวยกันทั้งในปจจุบันและ

อนาคต รวมถึงการปองกันน้ำทวมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC: Eastern Economic Corridor) เชน 

การสรางแหลงน้ำใหม การปรับปรุงแหลงน้ำเดิมใหมีความจุเพิ่มขึ้น การสูบกลับน้ำทายอางเก็บน้ำและเชื่อมโยงแหลงน้ำ

เพิ่มเติมรวมกับการจัดหาแหลงน้ำสำรองเพิ่มเติมจากภาคเอกชนจะทำใหไดปริมาณน้ำใชการในระบบโครงขายเพิ่มอีก 354 

ลาน ลบม./ป จะมีความเพียงพอตอความตองการน้ำที่เพิ่มข้ึนในระยะเวลา 10 ป สรุปรายละเอียดดังนี้ 

 1) ปรับปรุงแหลงน้ำเดิม โดยการเพิ่มความจุอางเก็บน้ำเดิมที่มีศักยภาพ 9 แหง รวมแลวสามารถเก็บกักน้ำ

ไดเพิ่มอีก 116.90 ลาน ลบ.ม. จากความจุเดิม 969 ลาน ลบ.ม.. 

 2) พัฒนาอางเก็บน้ำในลุมน้ำคลองวังโตนด จังหวัดจันทบุรี 4 แหง มีความจุรวมกัน 308.50 ลาน ลบ.ม. 

สงน้ำใหพื้นที่การเกษตรในลุมน้ำวังโตนด จังหวัดจันทบุรี และผันน้ำสวนเกินในฤดูฝนดวยระบบทอ 

คลองวังโตนด-อางเก็บน้ำประแสร เพื่อสงจายใหพื้นที่ EEC ได 100 ลาน ลบ.ม./ป  

 3) เชื่อมโยงแหลงน้ำและระบบผันน้ำ ทำการเชื่อมโยงแหลงน้ำตางดวยระบบทอเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

บริหารจัดการ 5 แหง ไดน้ำใชการเพิ่มข้ึน 20 ลาน ลบ.ม./ป 

 4) สูบกลับน้ำทายอางเก็บน้ำ มีแผนงานสูบน้ำดานทายกลับไปไวในอางเก็บน้ำ 2 แหง ไดปริมาณน้ำเพิ่ม 

55 ลาน ลบ.ม. 

 5) การปองกันน้ำทวม มีแผนการปองกันน้ำทวมเมืองระยอง และแผนงานปองกันน้ำทวมพื้นที่อุตสาหกรรม 

อำเภอพนัสนิคม และอำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 

 6) แหลงน้ำสำรองภาคเอกชน บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรนำ้ภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ

East Water มีแผนดำเนินการจัดหาแหลงน้ำเพิ่มเติมโดยการพัฒนาบอดินในพื้นที่เอกชนและการขุด

สระทับมา มีความจุรวม 62 ลาน ลบ.ม. 

 

3.2.9.3 การพัฒนาเพ่ือรองรับความตองการน้ำในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ในระยะยาว (20 ป) 

 

 สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ (พ.ศ. 2561) ไดทำการศึกษาเพื่อจัดทำแผนหลักการพัฒนาและจัดการน้ำภาค

ตะวันออกเพื่อทบทวนความตองการใชน้ำที่จะเกิดข้ึนในสภาพอนาคตใหชัดเจนยิ่งข้ึน รวมทั้งการหาแนวทางและทางเลือก

ตางๆ เพื่อวางแผนรองรับสถานการณในสภาพอนาคตในระยะยาวภายในพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง ดังสรุปขอมูล

และแผนการดำเนินงานในสถานภาพปจจุบันไดดังนี้ 

 1) สภาพการพัฒนาแหลงน้ำและแผนการพัฒนาแหลงน้ำภายในประเทศสามารถรองรับความตองการน้ำ

เพื่อการเกษตรในเขตชลประทานไดทั้งในสภาพปจจุบันและอนาคต 

 2) แผนการพัฒนาจากแหลงน้ำตนทุนภายในประเทศ ตามสภาพปจจุบันจะมีความเพียงพอสำหรับความ

ตองการน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภคและอุตสาหกรรมที่เพิ่มข้ึนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) 

ไดในระยะเวลา 10 ป 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 3 ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาในพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 3-13 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

 3) เพื่อรองรับความตองการน้ำดานอุตสาหกรรมและอุปโภค-บริโภคภายในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ EEC 

(Eastern Economic Corridor) จะเพิ่มขึ้นภายในระยะเวลา 20 ป จำเปนตองจัดหาปริมาณน้ำตนทุน

อีกประมาณ 220 ลาน ลบ.ม./ป ดังมีแนวทางดังนี้ 

  3.1 การพัฒนาแหลงน้ำที่มีอยูภายในประเทศใหเต็มศักยภาพ เบื้องตนพบวามีโครงการอางเก็บน้ำ

จำนวน 3 แหงที่มีความพรอมสามารถดำเนินการไดทันทีและอยูภายในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา 

คิดเปนความจุ 61.90 ลาน ลบ.ม. ไดแก อางเก็บน้ำคลองกะพง (27.50 ลาน ลบ.ม.) อางเก็บน้ำ

หวยกรอกเคียน (19.20 ลาน ลบ.ม.) และอางเก็บน้ำหนองกระทิง (15.00 ลาน ลบ.ม.) 

  3.2 แนวทางการเชื่อมโยงแหลงน้ำหรือผันน้ำ (ภายในประเทศ) จากภายนอกพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ

ภาคตะวันออก (EEC: Eastern Economic Corridor) ยกตัวอยางเชน การผันน้ำจากอางเก็บน้ำ

คลองพระสะทึง จังหวัดสระแกว ไปยังอางเก็บน้ำคลองสียัด ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา (จะตอง

มีการศึกษาในรายละเอียดตอไป) 

 

3.2.9.4 แผนการพัฒนาแหลงน้ำตามยุทธศาสตรการบริหารจัดการน้ำ 

 

 การพัฒนาแหลงน้ำในพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกงและพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC: Eastern 

Economic Corridor) สามารถจำแนกตามยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำได 3 ยุทธศาสตร โดยพิจารณาจาก

ผลประโยชนที่ไดรับจากการดำเนินการโครงการ ไดแก 

 1) ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค 

 2) ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต (เกษตรและอุตสาหกรรม) 

 3) ยุทธศาสตรที่ 3 การจัดการน้ำทวมและอุทกภัย 

 

3.2.9.5 แผนสิ่งแวดลอมในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC: Eastern Economic Corridor) 

 

 แผนสิ่งแวดลอมฉบับนี้ไดกำหนดใหมีระยะเวลาดำเนินการ 4 ป ตั้งแตป พ.ศ. 2561-2564 เปนแผนงานที่จะ

จัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมภายในพื้นที่ EEC ในระยะที่ 1 และสอดคลองกับกรอบระยะเวลาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) และแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560-2564 จงึกำหนดกรอบแนว

ทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก มุงเนน “จัดการ

ปญหาสิ ่งแวดลอมที ่ม ีในปจจ ุบ ัน เตรียมความพรอม ร ู  เท าท ันในการจัดการคุณภาพสิ ่งแวดลอมและรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติในอนาคต ควบคูกับการสรางเศรษฐกิจสรางสรรคและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Creative and Green 

Economy) ที่ใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพและเปนธรรมโดยเปดโอกาสใหประชาชนกลุม

ตางๆ สามารถเขาถึงทรัพยากรธรรมชาติไดอยางเทาเทียมกัน” ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร 11 มาตรการ 

 โดยประเด็นยุทธศาสตรของแผนสิ่งแวดลอมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (พ.ศ. 2561-2564) 

ที่มีความเชื่อมโยงกับแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) ไดแก ยุทธศาสตรที่ 4 การ

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพ ในมาตรการ 4.2 บริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อสรางความมั่นคง

ของน้ำภาคการผลิต 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 3 ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาในพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 3-14 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

3.2.10 แผนพัฒนากลุมจังหวัดและแผนพัฒนาจังหวัดในภาคตะวันออกและพ้ืนที่ขางเคียง 

 

 ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัด และกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ เร่ือง การจัดตั้งกลุม

จังหวัดและกำหนดจังหวัดที่เปนศูนยปฏิบัติการของกลุมจังหวัด (ฉบับที่ 3) ไดปรับปรุงรูปแบบการจัดกลุมจังหวัดออกเปน 

6 ภาค 18 กลุมจังหวัด (พ.ศ. 2560) ไดแก ภาคกลาง ภาคใต ภาคใตชายแดน ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

และภาคเหนือโดยพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงครอบคลุมพื้นที่ 12 จังหวัด (นับรวมกรุงเทพมหานคร) ใน 5 กลุมจังหวัด

ในภาคตะวันออก พื้นที่บางสวนของภาคกลาง 3 จังหวัด (ไมนับรวมกรุงเทพมหานคร) และบางสวนของภาคตะวันออก-

เฉียงเหนือตอนลาง 2 จังหวัดดังนี้ 

 1) กลุมจังหวัดภาคตะวันออก 1 ประกอบดวย จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดชลบุรี 

 2) กลุมจังหวัดภาคตะวันออก 2 ประกอบดวย จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดจันทบุรี และ

จังหวัดสระแกว 

 3) กลุมจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ประกอบดวย จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสมุทรปราการ 

 4) กลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน ประกอบดวย จังหวัดสระบุรี 

 5) กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 ประกอบดวย จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดบุรีรัมย 

 

 หากพิจารณาความเชื่อมโยงของแผนพัฒนากลุมจังหวัดและแผนพัฒนาจังหวัดในภาคตะวันออกและพื้นที่

ขางเคียงที่มีความเหมาะสมกับลักษณะทางกายภาพ สิ่งแวดลอม ประชากร อาชีพ เศรษฐกิจและสังคมภายในพื้นที่ลุมน้ำ

ปราจีนบุรี-บางปะกงกับแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) ดังแสดงในตารางที่ 3.2-2 

และตารางที่ 3.2-3 

ตารางที่ 3.2-2 ความเชื่อมโยงของแผนพัฒนากลุมจังหวัดกับแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ป 

(พ.ศ. 2561-2580) 

กลุมจังหวัด วิสัยทัศน ความเชื่อมโยงกับแผนแมบทฯทรัพยากรน้ำ 

ภาคตะวันออก 1 พื้นที่พัฒนาพิเศษระดับอาเซียน แหลงผลิตอาหาร 

และผลไมปลอดภัยเพื ่อการสงออกและแหลง

ทองเที่ยวมาตรฐานระดับนานาชาติ 

1. ปองกันแกไขปญหามลพิษทางอากาศ น้ำเสีย 

ขยะ รวมทั้งของเสียอันตรายอยางครบวงจร 

2. เฝาระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดลอม 

3. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพน้ำใน

พื้นที่ลุมน้ำสำคัญ 

4. บูรณะฟนฟูปาตนน้ำลำธารใหเกิดสมดุลตอ

ระบบนิเวศ 

5. ปองกันการกัดเซาะชายฝงทะเลในพื้นที่แหลง

ทองเที่ยวและพื้นที่เศรษฐกิจ 

6. ปกปองและฟนฟูทรัพยากรปาไม โดยชุมช 

นมีสวนรวมในการบริหารจัดการเพื่อใหพื้นที่

ปาไมมีความหลากหลาย และคงความอุดม-

สมบูรณ 

  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD


สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 3 ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาในพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 3-15 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

ตารางที่ 3.2-2 (ตอ) ความเชื่อมโยงของแผนพัฒนากลุมจังหวัดกับแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ป 

(พ.ศ. 2561-2580) 

กลุมจังหวัด วิสัยทัศน ความเชื่อมโยงกับแผนแมบทฯทรัพยากรน้ำ 

ภาคตะวันออก 1 (ตอ)  7. อนุรักษ ฟนฟูปาชายเลนและทรัพยากรชาย-

ฝงทะเล สรางความเขมแข็งใหแกองคกรภาคี

และเครือขายภายนอกเพื่อระดม 

8. สรางความรู ความเขาใจ ความตระหนักและ

การมีสวนรวมของประชาชนและภาคสวน

ตางๆ ในการรับมือกับการเปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ 

9. พัฒนาระบบฐานขอมูลที่ทันสมัยสำหรับการ

บริหารจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม 

10. จัดทำแผนปฏิบัติการปรับตัวตอการเปลี่ยน-

แปลงสภาพภูมิอากาศและแผนรับภัยพิบัติใน

ระดับพื้นที่เชิงบูรณาการ 

ภาคตะวันออก 2 ทองเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม อุตสาหกรรม 

อัญมณีและเศรษฐกิจฐานรากกำวหนา แหลงผลิต

อาหาร สินคาเกษตรและผลไมคุณภาพปลอดภัย 

เมืองสมุนไพรแหงเอเชยี การคาชายแดนเชื่อมโยง 

EEC และประเทศเพื่อนบาน 

1. ฟนฟูปาตนน้ำใหสมบูรณเกิดความสมดุลตอ

ระบบนิเวศ 

2. การปกปอง อนุรักษและฟนฟูปาชายเลนและ

ทรัพยากรชายฝงทะเล 

3. พัฒนาและฟ นฟูแหลงน้ำและการบริหาร

จัดการน้ำในพื้นที่อยางทั่วถึง 

4. สรางเสริมระบบการปองกันกัดเซาะชายฝง

ทะเลในพื้นที่วิกฤติ พื้นที่แหลงทองเทีย่ว และ

พื้นที่เศรษฐกิจ 

  5. การปองกันการพังทลายของดินและตลิ่งริม

แมน้ำและคลองสาขา 

6. พัฒนาเครือขายเฝาระวังคุณภาพสิ่งแวดลอม

อยางมีสวนรวม 

7. ปองกัน แกไขปญหามลพิษขยะและน้ำเสีย 

ภาคกลางปริมณฑล ศูนยกลางการคา การลงทุน บริการธุรกิจและการ

พาณิชย การผลิตอุตสาหกรรมระดับประเทศ 

ศูนยกลางโลจิสติกส ศูนยบริการดานสุขภาพ 

แหลงผล ิตอาหาร การศึกษาระดับมาตรฐาน 

ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสูการเปนเมืองนาอยู 

1. การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัด-

การน้ำและระบบปองกันน้ำทวมเขตเมือง

และพื้นที่เศรษฐกิจ 

2. การอนุรักษ ฟ นฟู และพัฒนาทรัพยากร-

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหสมดุลและย่ังยืน 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 3 ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาในพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 3-16 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

ตารางที่ 3.2-2 (ตอ) ความเชื่อมโยงของแผนพัฒนากลุมจังหวัดกับแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ป 

(พ.ศ. 2561-2580) 

กลุมจังหวัด วิสัยทัศน ความเชื่อมโยงกับแผนแมบทฯทรัพยากรน้ำ 

ภาคกลางตอนบน เมืองแหงคุณภาพชีวิต แหลงของนวัตกรรม ศูนย- 

กลางการลงทุนดานอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยี

ชั้นสูง การทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร และการ

ผลิตอาหารปลอดภัย 

1. การฟ นฟ ูค ุณภาพระบบนิเวศของแมน้ำ

เจาพระยา/ปาสักและลำน้ำสาขา 

2. ปรับปรุงระบบปองกันน้ำทวมพื้นที่เศรษฐกิจ 

3. เพิ่มประสิทธิภาพแหลงน้ำตนทุนสนับสนุน

ภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนลาง 1 

ศูนยกลางเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑไหม 

ทองเที่ยวอารยธรรมขอมและการคาชายแดน 

1. พัฒนาแหลงน้ำเดิมและแหลงน้ำธรรมชาติ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักในพื้นที่ปลูก

พืชเศรษฐกิจ 

2. พัฒนาศูนยกลางอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป

และอาหารครบวงจร 

ที่มา: กลุมยุทธศาสตรการพัฒนาภาคกลาง/ภาคตะวันออก/ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, พ.ศ. 2561 และประกาศ

สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ เร่ือง แผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580), ราชกิจจานุเบกษา เลม 136 ตอน

พิเศษ 234 ง ลงวันที่ 18 กันยายน 2562 

ตารางที่ 3.2-3 ความเชื่อมโยงของแผนพัฒนาจังหวัดกับแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ป 

(พ.ศ. 2561-2580) 

จังหวัด วิสัยทัศน/ยุทธศาสตร ความเช่ือมโยงกับแผนแมบทฯทรพัยากรน้ำ 

ฉะเชิงเทรา เมืองอุตสาหกรรมสีเขียว ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม

และนิเวศ แหลงผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรับการ

ฟนฟูและพัฒนาอยางสมดุล สวัสดิการสังคมมี

คุณภาพและประชาชนสามารถเขาถึงบริการ

อยางเทาเทียมและท่ัวถึง 

1. อนุรักษและฟนฟูปาบกและปาชายเลน 

2. เสริมสรางองคความรูเพ่ือใหเกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชน 

3. บูรณาการการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

4. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือ

รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ/ภัยธรรมชาติ 

ปราจีนบุรี เมืองอุตสาหกรรมสีเขียว ทองเที ่ยวเชิงนิเวศ 

เกษตรปลอดภัย เมืองสมุนไพรตนแบบ 

1. สงเสริมการมีสวนรวมในการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม 

2. สรางเสริมการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมอยางมีสวนรวม 

นครนายก เมืองทองเที ่ยวเชิงธรรมชาติ บริการทางการ 

แพทยและสุขภาพ บานแหงความสุขใกลกรุง 

สังคมและประชาชนผาสุก 

1. จัดทำระบบโครงขายบริการพื้นฐานดานถนน ไฟฟา 

ประปาเพ่ือใหบริการประชาชนไดครอบคลุมและเพียง-

พอตอประชาชนเพื่อสรางความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน 

2. พัฒนาปรับปรุงแหลงน้ำใหมีความเพียงพอตอความ

ตองการของประชาชน 

3. สรางการมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากร-

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางตอเน่ืองและยั่งยืน 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 3 ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาในพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 3-17 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

ตารางที่ 3.2-3 (ตอ) ความเชื่อมโยงของแผนพัฒนาจังหวัดกับแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ป 

(พ.ศ. 2561-2580) 

จังหวัด วิสัยทัศน/ยุทธศาสตร ความเช่ือมโยงกับแผนแมบทฯทรพัยากรน้ำ 

นครนายก 

(ตอ) 

 4. พัฒนาคุณภาพดินใหสามารถทําการเกษตรไดอยางมี

คุณภาพ 

5. ปลูกปาเพิ่มเติมเพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ

ใหยั่งยืน 

6. พัฒนาระบบกําจัดขยะและบําบัดน้ำเสีย 

สระแกว เมืองชายแดนแหงความสุข ถิ่นเกษตรปลอดภัย 

แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศและอารยธรรมโบราณ

เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแกวมั่นคง 

1. พัฒนาแหลงน้ำและระบบชลประทานตลอดจนฟนฟู

และปรับปรุงดินใหมีความอุดมสมบูรณเพ่ิมข้ึน 

2. สงเสริมการอนุรักษและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอมโดย

การมีสวนรวมของชุมชน 

จันทบุรี ศูนยกลางการผลิตและการคาสินค าเกษตร

คุณภาพ ศูนยกลางการคาอัญมณีและเครื ่อง 

ประดับชั้นเลิศ เมืองทองเที่ยวเชิงนิเวศและวิถี-

ชุมชน ประตูการคาชายแดนสูประชาคมอาเซียน 

1. ปกปอง อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชน

มีสวนรวมในการบริหารจัดการเพื่อใหพื้นที่ปาไมและ

แหลงน้ำมีความหลากหลายคงความอุดมสมบูรณ 

2. สรางความเขมแข็งใหภาคีเครือขายดานทรัพยากร-

ธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม  

3. สงเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำ

ใหเกิดการใชประโยชนอยางสมดุลและยั่งยืน 

4. พัฒนาแหลงน้ำเพ่ือการเกษตร 

ชลบุรี เมืองนวัตกรรม เศรษฐกิจช้ันนำของอาเซียน 1. สงเสริมการผลิตน้ำประปาและประสิทธิภาพระบบ

จำหนายน้ำประปาใหบริการน้ำประปาในเชิงปริมาณ

และคุณภาพแกประชาชน ธุรกิจและอุตสาหกรรมได

อยางเพียงพอ 

2. พัฒนาแหลงน้ำใหมและปรับปรุงแหลงน้ำเดิมใหมี

ปริมาณกักเก็บน้ำเพ่ิมข้ึน 

3. ฟนฟูพื้นที่ปาใหมีความอุดมสมบูรณโดยการมีสวนรวม

แบบประชารัฐ 

4. เพิ ่มแหลงน้ำเพื ่ออุปโภค-บริโภคในพื้นที ่ขาดแคลน

แหลงน้ำ 

5. อนุรักษ ฟนฟูแหลงน้ำตามธรรมชาติ ขุดลอกคูคลอง 

กอสรางฝายกักเก็บน้ำและพัฒนาแหลงน้ำตามแนว

พระราชดำร ิ

6. สรางความเขมแข็งใหแกภาคประชาชนเพ่ือระดมความ

รวมมือในการคุมครองและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

7. จัดทำแผนการจัดการน้ำเสียชุมชน 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 3 ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาในพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 3-18 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

ตารางที่ 3.2-3 (ตอ) ความเชื่อมโยงของแผนพัฒนาจังหวัดกับแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ป 

(พ.ศ. 2561-2580) 

จังหวัด วิสัยทัศน/ยุทธศาสตร ความเช่ือมโยงกับแผนแมบทฯทรพัยากรน้ำ 

ปทุมธานี เมืองสิ่งแวดลอมสะอาด อาหารปลอดภัย แหลง

ทองเท่ียวเรียนรูและพักผอนหยอนใจของอาเซียน 

สังคมอยูเย็นเปนสุข 

1. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรับการสงวน

รักษาไวใชประโยชนไดอยางยาวนาน สามารถคงความ

อุดมสมบรูณและใชอยางประหยัด มีประสิทธภาพและ

เกิดความสมดลุ 

2. สรางระบบและกลไกในการควบคุมเฝาระวังคุณภาพ

สิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวมตั้งแตระดับชุมชน 

สมุทรปราการ เมืองอุตสาหกรรมสะอาด ปลอดภัย นาอยู 1. เรงบูรณะและฟนฟูแมน้ำสายหลักไมใหเสื ่อมโทรม

มากกวาท่ีเปนอยูโดยการสงเสริมกระบวนการมีสวนรวม

จากทุกภาคสวน 

2. สรางเสริมระบบการปองกันกัดเซาะชายฝงและการเฝา

ระวังภัยพิบัติทางธรรมชาติเพื ่อปองกันการกัดเซาะ

ชายฝงและการพังทลายของดิน 

สระบุร ี เมอืงการคาการลงทุนในอุตสาหกรรมสเีขียวระดบั

นานาชาติสังคมแหงความสุข 

เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ 

นครราชสีมา โคราชเมืองนาอยู มุ งสู นวัตกรรม และเกษตร- 

อุตสาหกรรม สังคมปลอดภัย/พัฒนาทรัพยากร-

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การบริหารจัดการน้ำ

อยางบูรณาการ 

1. อนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรปาไม 

2. สงเสริมให อปท. ดำเนินการจัดการน้ำเสีย 

3. สงเสริมใหมีการบริหารจัดการน้ำทั้งในเขตชลประทาน

และนอกเขตชลประทาน 

4. พัฒนาระบบปองกันน้ำทวมในพื้นที่ชุมชนเมือง และ

เพิ่มสิ่งกอสรางเพื่อลดการพังทลายของตลิ่งตามแมน้ำ 

ลำคลองสายหลัก 

บุรีรัมย ศูนยกลางการทองเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬา

มาตรฐานโลก เศรษฐกิจมั่นคง สังคมสันติสุข 9 ดี 

1. จัดหาและพัฒนาแหลงน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคให

เพียงพอควบคูกับการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำ

ภาคการผลิต (ภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม) โดย

เนนกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนและเครือขาย

องคกรตางๆ 

2. การพัฒนาคุณภาพแหลงน้ำและการจัดการแหลงน้ำ

โดยการมีสวนรวมของประชาชนและเครืองขายประชา

สังคม 

3. สงเสริม อนุรักษและฟนฟูสภาพทรัพยากรปาไม และ

ทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ โดยเนนการใชประโยชนอยาง

ยั่งยืนและชาญฉลาด 

4. สงเสริมใหเกิดชุมชนตนแบบในการบริหารจัดการและ

ใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

อยางยั่งยืน 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 3 ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาในพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 3-19 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

ตารางที่ 3.2-3 (ตอ) ความเชื่อมโยงของแผนพัฒนาจังหวัดกับแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ป 

(พ.ศ. 2561-2580) 

จังหวัด วิสัยทัศน/ยุทธศาสตร ความเช่ือมโยงกับแผนแมบทฯทรพัยากรน้ำ 

บุรีรัมย 

(ตอ) 

 5. สงเสริม พัฒนากระบวนการบริหารจัดการทรัพยากร-

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

6. สงเสริมใหเกิดกระบวนการควบคุมและลดมลพิษโดย

เนนการผลิตและการบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

และระบบนิเวศ 
ที่มา: 1/ กลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา/ปราจีนบุรี/นครนายก/สระแกว/จันทบุรี/ชลบุรี/ 

  ปทุมธานี/สมุทรปราการ/สระบุรี/นครราชสีมา/บุรีรัมย, พ.ศ. 2561 

 2/ ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ เร่ือง แผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580), 

  ราชกิจจานุเบกษา เลม 136 ตอนพิเศษ 234 ง ลงวันที่ 18 กันยายน 2562 

 

3.3 การวิเคราะหประเด็นความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) และแผนงานอ่ืนๆ กับ 

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

 

 การทบทวนและวิเคราะหแผนพัฒนาในระดับตางๆ ตั้งแตยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) แผนการ

ปฏิรูปประเทศ เปาหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืน (Sustainable Development Goals, SDGs) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำแหงชาติ พ.ศ. 2561 แผนจัดการคุณภาพ

สิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560-2564 ผังนโยบายและผงักลยทุธของภาคตะวันออก แผนพัฒนากลุมจังหวัดและแผนพัฒนาจังหวดั 

ทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกและพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor, EEC) 

ดังสรุปความเชื่อมโยงกับแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) ดังรูปที่ 3.3-1 จะเห็นไดวา

การพิจารณาปจจัยที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกประเทศเพื่อกำหนดทิศทางประเด็นเชิงยุทธศาสตรและการพัฒนา

เชิงพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงและแนวโนมการเปลีย่นแปลงการพัฒนาเชิงพื้นที่จะมีความเชื่อมโยงและสอดคลองกับ

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) แผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) และ

แผนงานอ่ืนๆ ดังอธิบายไดดังนี้ 

 1) การเปลี่ยนแปลงดานระบบเศรษฐกิจ สังคม สถานการณและกระแสโลกที่มีผลกระทบตอการบริหาร

จัดการทรัพยากรน้ำในระดับพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 

  1.1 ประเด็นสถานการณของประชากรในพื้นที่ลุมน้ำฯ เคลื่อนยายเขาสูเมืองหลักมากข้ึนสืบเนื่องจาก

เมืองหลักของภูมิภาคจะมีอัตราการขยายตัวสูงมากจะสงผลกระทบตอทิศทางการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ำดังนี้ 

   ก) การจัดหาปริมาณน้ำตนทุนภายในพื้นที่ลุมน้ำหรือนอกลุมน้ำเพื่อรองรับการพัฒนาและ

ขยายตัวในอนาคต 

   ข) การกำหนดขอตกลงในการจัดสรรน้ำที่เหมาะสมตอกิจกรรมการใชทุกประเภทโดยตอง

พิจารณาจัดลำดับความสำคัญของกิจกรรมการใชน้ำ 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 3 ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาในพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 3-20 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                                                                                                                                                                                                                                                                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

 

รูปที่ 3.3-1 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) แผนพัฒนาตางๆ ทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาคจนถึงระดับจังหวัดกับแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 3 ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาในพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 3-21 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                                                                                                                                                                                                                                                                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 3 ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาในพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 3-21 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

  1.2 ประเด็นสถานการณของการเปลี่ยนแปลงโครงสรางระบบเศรษฐกิจในพื้นที่ลุมน้ำฯ จะเกิดมี

รายไดจากภาคอุตสาหกรรมการทองเที่ยวมีสัดสวนเพิ่มขึ ้นมากกวากิจกรรมอื่นๆ จะสงผล

กระทบตอทิศทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำโดยเฉพาะการจัดสรรน้ำ (โควตา) ไมใหมี

ผลกระทบตอภาคสวนอ่ืนๆ ไดแก การอุปโภค-บริโภค การเกษตรและอุตสาหกรรม ฯลฯ 

  1.3 ประเด็นสถานการณของการผลิตดานการเกษตรเปนแกนหลักสำคัญของภาคประชาชนในชนบท

ในพื้นที่ลุมน้ำฯ สืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงระบบการผลิตเปนการผลิตในเชิงพาณิชยมากข้ึน 

การผลิตในภูมิภาคยังคงขึ้นกับการเกษตรเปนสำคัญ และภาพรวมการผลิตในภาคการเกษตรมี

การแขงขันในเชิงธุรกิจสูงมากข้ึน จะสงผลกระทบตอทิศทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำดังนี้ 

   ก) ความจำเปนตอการปรับปรุงแหลงน้ำเดิมและการพัฒนาแหลงน้ำใหมเพิ่มข้ึน 

   ข) การขยายระบบชลประทานและปรับปรุงใหมีประสิทธภิาพมากข้ึนและครอบคลุมทั้งพื้นที่

ลุมน้ำฯ 

   ค) การสงเสริมการเพิ่มมูลคาสินคาทางการเกษตรของพื้นที่ลุมน้ำฯ ใหกลายเปนสินคาสราง

รายไดหลักใหกับชุมชน 

  1.4 ประเด็นสถานการณของภาคบริการและทองเที่ยวในพื้นที่ลุมน้ำฯ สืบเนื่องจากการพัฒนาและ

ปรับปรุงแหลงทองเที่ยวสำคัญในพื้นที่ลุมน้ำฯ ใหเปนแหลงทองเที่ยวสรางรายไดใหกับชุมชนจะ

สงผลกระทบตอทิศทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำดังนี้ 

   ก) การจัดหาแหลงน้ำใหมในพื้นที่แหลงทองเที่ยวเดิม แตมีขอจำกัดและใชเงินลงทุนสูงมาก 

   ข) การพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหมตามความสามารถในการจัดหาแหลงน้ำ 

  1.5 ประเด็นสถานการณของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะมีแนวโนมรุนแรงมากขึ้น ชวงเวลา 

ที่เปลี่ยนแปลงของพายุฝน การกระจายตัวและกระจุกตัวของปริมาณฝนภายในพื้นที่ลุมน้ำฯ จะ

สงผลกระทบตอทิศทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำดังนี้ 

   ก) ปริมาณน้ำตนทุนและผลผลิตทางการเกษตรลดลง 

   ข) ความจำเปนในการเรงจัดทำแผนที่ชั้นความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำและอุทกภัย รวมทั้ง 

การพัฒนาระบบพยากรณเตือนภัยใหมีประสิทธิภาพสูงสุด 

   ค) การสรางความพรอมในการรับมือและลดความเสียหายจากปญหาอุทกภัยและภัยแลง 

 2) การเปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและสถานการณของประเทศไทยที่มีผลกระทบตอ

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 

  2.1 ประเด็นสถานการณของพื้นที่ปาตนน้ำในพื้นที่ลุมน้ำฯ ยังถูกบุกรุกอยางตอเนื่องและการบริหาร

จัดการพื้นที่ปาและการพัฒนาแหลงน้ำไมสอดคลองกันในการกำหนดนโยบายของภาครัฐจะ

สงผลกระทบตอทิศทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำดังนี้ 

   ก) จำเปนตองกำหนดมาตรการบริหารจัดการพื้นที่ปาตนน้ำอยางชัดเจนและเปนรูปธรรม 

   ข) เพิ่มความเขมขนของกฎหมายในการบริหารจัดการพื้นที่ปาตนน้ำอยางเขมงวด 

   ค) มีการจัดระบบการใชประโยชนที่ดินอยางชัดเจน และครอบคลุมทั่วพื้นที่ลุมน้ำฯ 

   ง) การจัดทำมาตรการและแผนงานดานการบริหารจัดการพื้นที่ปาตนน้ำใหสอดคลองกับ 

นโยบายภาครัฐ 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 3 ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาในพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 3-22 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

  2.2 ประเด็นสถานการณของการเกิดอุทกภัยในพื้นที่ลุมน้ำฯ 

   ก) แนวโนมการเปลี่ยนแปลง 

    ก.1 การเกิดอุทกภัยมีความรุนแรงมากขึ้นและมีแนวโนมปริมาณน้ำทา ระดับน้ำทะเล

และอัตราการไหลสูงสุดเพิ่มข้ึน 

    ก.2 สภาพการไหลของปริมาณน้ำทาจากพื้นที่การเกษตรมีการเปลี่ยนแปลง 

    ก.3 การขยายตัวของชุมชนเมืองในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยหรือผังเมืองไมเหมาะสม 

   ข) ผลกระทบตอทิศทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำดังนี้ 

     ข.1 กำหนดมาตรการในการควบคุมปจจัยที่ทำใหเกิดผลกระทบตางๆ เกิดข้ึน 

    ข.2 การควบคุมผังเมือง การบุกรุกเสนทางน้ำและการบังคับใชกฎหมายในประเด็นที่

เก่ียวของ 

    ข.3 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบเตือนภัยฉุกเฉิน 

    ข.4 การเพิ่มการพัฒนาแหลงน้ำใหมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับกับการเกิดอุทกภัย 

    ข.5 การสนับสนุนใหมีการจัดทำแผนพื้นที่เสี ่ยงภัยเพื่อเตรียมการรองรับการเกิด

อุทกภัย 

  2.3 ประเด็นสถานการณของการจัดหาแหลงน้ำตนทุนในพื้นที่ลุมน้ำฯ 

   ก) แนวโนมการเปลี่ยนแปลง 

    ก.1 แนวโนมการพัฒนาแหลงเก็บกักน้ำขนาดใหญและกลางไดยาก 

    ก.2 การขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภคในชุมชนชนบทไดรับการแกไขอยูในระดับคอน 

ขางด-ีดี แตยังมีปญหาในปที่ฝนทิ้งชวงหรือแลงมาก 

    ก.3 การขาดแคลนน้ำเพื่อภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการและเมืองหลักจำเปนตองสราง

ระบบการจัดสรรน้ำระหวางกิจกรรมใหมีความเหมาะสมและเปนธรรม 

    ก.4 การพัฒนาแองน้ำบาดาลขนาดใหญในพื้นที่ลุมน้ำฯ ยังมีศักยภาพมากที่จะพัฒนา

และนำปริมาณน้ำบาดาลข้ึนมาใชประโยชน 

   ข) ผลกระทบตอทิศทางการบริหารจัดการทรัพยากรนำ้ดังนี้ 

    ข.1 การพัฒนาโครงขายน้ำเชื่อมโยงระหวางแหลงน้ำภายในพื้นที่ลุมน้ำฯ หรือการผัน

ปริมาณน้ำสวนเกินมาจากตางลุมน้ำฯ เพื่อสรางเสถียรภาพของปรมิาณน้ำตนทุน

ภายในลุมน้ำฯ 

    ข.2 การพัฒนาแหลงน้ำขนาดเล็กทั้งผิวดินและน้ำบาดาลเพิ่มเติมเพื่อเปนแหลงน้ำ

สำหรับความจำเปนข้ันพื้นฐานภายในชุมชน 

    ข.3 การศึกษาและวิเคราะหแนวทางเพื่อเพิ่มศักยภาพที่จะพัฒนาแหลงน้ำตนทนุเพิ่ม 

รวมทั้งการวางแผนการจัดสรรน้ำระหวางภาคสวนการใชน้ำตางๆ ใหเหมาะสม 

    ข.4 การพัฒนาแหลงน้ำบาดาลเพื่อเสริมศักยภาพแหลงน้ำผิวดินเพื่อการผลิตภาคการ 

เกษตร ภาคอุตสาหกรรมและภาคการอุปโภค-บริโภค 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 3 ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาในพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 3-23 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

  2.4 ประเด็นสถานการณของการแกไขและบรรเทาปญหาคุณภาพน้ำ (น้ำเสีย/น้ำเค็ม) ในพื้นที่ลุมน้ำฯ 

   ก) แนวโนมการเปลี่ยนแปลง 

    ก.1 ปริมาณน้ำเสียจากแหลงชุมชนเปนปริมาณน้ำเสียที่ระบายลงสูแหลงน้ำมากที่สุด 

และจะเพิ่มข้ึนตามการขยายตัวของประชากรและระบบเศรษฐกิจ 

    ก.2 การใชน้ำจากลำน้ำเพิ่มมากข้ึนทำใหน้ำเค็มรุกตัวมากกวาในอดีต 

   ข) ผลกระทบตอทิศทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำดังนี้ 

    ข.1 กำหนดมาตรการเขมงวดในการบริหารจัดการคุณภาพน้ำจากแหลงกำเนดิมลพิษ

ทางน้ำดานตางๆ 

    ข.2 การจัดหาแหลงน้ำสำรองเพื่ออุปโภค-บริโภคใหเพียงพอกับความตองการของ

ชุมชนชนบทและชุมชนเมืองเพื่อปองกันปญหาการใชน้ำจากลำน้ำมากขึ้นทำให

น้ำเค็มรุกตัว 

  2.5 ประเด็นสถานการณของการบริหารจัดการทรัพยากรดินและการใชที่ดินในพื้นที่ลุมน้ำฯ 

   ก) แนวโนมการเปลี่ยนแปลง 

    ก.1 มีการนำพื้นที่การเกษตรมาใชในการขยายตัวของเมืองและพื้นที่อุตสาหกรรมเพิ่ม

มากข้ึน 

    ก.2 การใชประโยชนจากที่ดินที่ไมเหมาะสมกับชนิดและคุณภาพของดิน 

   ข) ผลกระทบตอทิศทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำดังนี้ 

    ข.1 การบังคับใชกฎหมายผังเมืองอยางเขมงวด 

    ข.2 การจัดหาแหลงน้ำเพิ่มเติมโดยพิจารณาถึงความคุมคากับการลงทุน 

    ข.3 การปรับระบบการปลูกพืชใหเหมาะสมกับศักยภาพน้ำและคุณสมบัติของดิน 

  2.6 ประเด็นสถานการณของการบริหารจัดการพื้นที่ชุมน้ำในพื้นที่ลุมน้ำฯ 

   ก) แนวโนมการเปลี่ยนแปลง 

    ก.1 พื้นที่ชุมน้ำสวนใหญยังไมไดรับการคุมครองตามกฎหมาย และมีการบุกรุกเขาทำ

ประโยชน 

    ก.2 การสูญเสียพื้นที่ชุมน้ำจากการใชประโยชนในกิจกรรมตางๆ 

   ข) ผลกระทบตอทิศทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจำเปนตองมีการปรับปรุงการบริหาร

จัดการพื้นที่ชุมน้ำใหเหมาะสมและปองกันไมใหพื้นที่ชุ มน้ำมีขนาดลดลงหรือสูญเสีย

ระบบนิเวศวิทยาตามธรรมชาติ 

  2.7 ประเด็นสถานการณของหนวยงานดานน้ำมีลักษณะแยกสวนและมีความซ้ำซอนในภารกิจ 

   ก) แนวโนมการเปลี่ยนแปลง 

    ก.1 ปญหาดานน้ำมีความทาทายและความซับซอนมากข้ึน 

    ก.2 องคกรและกฎหมายจะไมสามารถตัดสินใจในการแกไขปญหาดานทรัพยากรน้ำ

หากไมมีระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่เปนเอกภาพ 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 3 ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาในพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 3-24 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

   ข) ผลกระทบตอทิศทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำดังนี้ 

    ข.1 หนวยงานดานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจำเปนตองบูรณาการการทำงาน

เพื่อแกไขปญหาในการดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของ

ประเทศทั้งดานนโยบายและการจัดทำแผนปฏิบัติการ 

    ข.2 มีระบบและกระบวนการที่เปนเอกภาพและสามารถตอบสนองตอปญหาดานการ

บริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่เกิดข้ึนไดอยางทันทวงที 

  2.8 ประเด็นสถานการณของการจัดสรรงบประมาณในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำยังไมเปนไปใน 

ทิศทางที่สอดคลองและใชประโยชนไดอยางทันทวงที 

   ก) แนวโนมการเปลี่ยนแปลงหากมีการบริหารจัดการงบประมาณแบบบูรณาการจะชวยให 

หนวยงาน/องคดานน้ำสามารถดำเนินการไดงายข้ึน 

   ข) ผลกระทบตอทิศทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำดังนี้ 

    ข.1 การจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอและแกไขปญหาใหครบถวน 

    ข.2 การปรับปรุงกฎหมาย แผนแมบทความรวมมือดานตางๆ ทั้งระดับประเทศและ

ระหวางประเทศ การศึกษาวิจัยดานการประชาสัมพันธรวมทั้งการติดตามและ

ประเมินผลเพื่อใหเกิดการบูรณาการและสอดคลองกันในทุกระดับ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่  4 
การกำหนดและประเมินทางเลอืกของการพัฒนา 

พื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 
 
 
 
 



โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 4-1 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

บทท่ี 4 

การกำหนดและประเมินทางเลือกของการพัฒนา 

พ้ืนท่ีลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 

4.1 การกำหนดเปาหมายและการวิเคราะหศักยภาพและขอจำกัดในการพัฒนาพ้ืนที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 

 

4.1.1 การกำหนดเปาหมายการพัฒนาพ้ืนที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 

 

 เนื่องจากพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงมีลักษณะทางกายภาพ ระบบเศรษฐกิจ ปญหาและวิถีชีวิตของชุมชน

ที่อาศัยอยูแตกตางกันตามพื้นที่ลุมน้ำแตละสวนและเปนลุมน้ำสำคัญในภาคตะวันออก (ตามรางลุมน้ำใหมของประเทศไทย

รวมเปนชื่อ “ลุมน้ำบางปะกง รหัสลุมน้ำ 15” และเปนสวนหนึ่งของคลัสเตอรลุมน้ำภาคตะวันออก) มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 

20,358.99 ตร.กม. มีพื้นที่สวนใหญครอบคลุม 5 จังหวัด ไดแก นครนายก ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแกว ชลบุรี และมี

พื้นที่บางสวนใน 7 จังหวัด ไดแก จันทบุรี สระบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ บุรีรัมย นครราชสีมา และกรุงเทพมหานคร 

โดยพื้นที่อางเก็บน้ำทั้งหมดตั้งแตขนาดเล็กถึงขนาดใหญในพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง (เฉพาะกรมชลประทาน) มี

ความจุกักเก็บรวม 1,386.15 ลาน ลบ.ม. หรือคิดเปนรอยละ 15.13 ของปริมาณน้ำทารายปเฉลี่ย (โครงการศึกษาเพื่อจัด 

ทำแผนหลักการพัฒนาและจัดการทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก, พ.ศ. 2562) จะเห็นไดวาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง

จะมีปริมาณน้ำตนทุน (9,158.06 ลาน ลบ.ม./ป) เพียงพอตอความตองการใชในทุกๆ ดาน (3,180.98 ลาน ลบ.ม./ป-ไม

นับรวมความตองการใชน้ำในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC), โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนหลักการ

พัฒนาและจัดการทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก, พ.ศ. 2562) แตพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงชวงตอนบนมีลักษณะ 

ภูมิประเทศโดยสวนใหญเปนพื้นที่ภูเขา เนินเขาและที่ลาดชัน มีพื้นที่ปาไมคอนขางอุดมสมบูรณและมีศักยภาพในการ

พัฒนาแหลงเก็บกักน้ำขนาดกลาง-ขนาดใหญเพื่อชวยบรรเทาปญหาขาดแคลนน้ำ/ภัยแลงและอุทกภัย แตมีขอจำกัดใน

การใชประโยชนพื้นที่มากเนื่องจากเปนพื้นที่สงวน-อนุรักษ (ไดแก เขตอุทยานแหงชาติเขาใหญ อุทยานแหงชาติปางสีดา 

อุทยานแหงชาติทับลาน อุทยานแหงชาติเขาสิบหาชั้น เขตรักษาพันธุสัตวปาเขาสอยดาว เขตรักษาพันธุสัตวปาเขาอางไน 

เขตรักษาพันธุสัตวปาเขาเขียว-เขาชมภู เขตปาสงวนแหงชาติ (Zone C) พื้นที่ชั้นคุณภาพลุมน้ำชั้น 1 และเขตมรดกโลก

ทางธรรมชาติ) เปนพื้นทีท่ี่มีการชะลางพังทลายสูง มีการตกตะกอนทับถมลำน้ำตื้นเขิน ความสามารถในการระบายน้ำต่ำ 

พรอมทั้งการไมมีแหลงเก็บกักในชวงฤดูฝนเนื่องจากพื้นที่ตอนบนมีความลาดชันมาก ทำใหปริมาณน้ำหลากไหลลงทวม

พื้นที่ราบทายลุมน้ำชวงฤดูฝน เมื่อถึงฤดูแลงสงผลกระทบใหเกิดปญหาขาดแคลนน้ำซ้ำซากเชนกันเพราะชวงฤดูฝนมี

ปริมาณน้ำทาในพื้นที่ลุมน้ำกักเก็บอยูในเกณฑนอยมากเมื่อเทียบกับปริมาณน้ำทารายป ทำใหปริมาณน้ำทาสวนเกิน

ทั้งหมดไหลลงแมน้ำบางปะกงและออกสูทะเลในที่สุด รวมทั้งพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงยังมีปญหาการรุกตัวของ

น้ำเค็มจากอาวไทยเขาสูแมน้ำบางปะกงและแมน้ำปราจีนบุรีเนื่องจากชวงทายลุมน้ำมีความลาดชันนอย-นอยมากทำให

น้ำเค็มรุกล้ำจากปากแมน้ำบางปะกงเขาสูชวงตนแมน้ำไปไกลมากกวา 100 กม. โดยเฉพาะชวงฤดูแลงจะไมมีปริมาณ

น้ำทาเพียงพอตอการผลักดันน้ำเค็มสงผลกระทบใหน้ำเค็มรุกล้ำจนถึงแมน้ำปราจีนบุรีชวงอำเภอเมืองปราจีนบุรีและมี

ผลกระทบตอการนำปริมาณน้ำไปใชเพื่อการเกษตรและการผลิตน้ำประปาเพื่ออุปโภค-บริโภค 

 

 จากสภาพปญหาที่เกิดขึ้นเปนประจำทุกปในพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงและพื้นที่ขางเคียง จึงจำเปนตอง

ทำการศึกษาและวิเคราะหเพื่อกำหนดแผนการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงอยางยั่งยืนดังมีเปาหมายหลักในการ



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 4 การกำหนดและประเมินทางเลือกในการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 4-2 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

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) ดังไดกำหนดเปาหมายการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงในมิติเศรษฐกิจ มิติสังคม 

และมิติสิ่งแวดลอมดังแสดงในรูปที่ 4.1-1 ภายใตวิสัยทัศนของการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง “ทรัพยากรน้ำ

ม่ันคง 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 

 2) มิติสังคม 

  2.1 การจัดหาน้ำอุปโภค-บริโภคทุกหมูบานในพื้นที่ลุมน้ำมีคุณภาพน้ำไดตามเกณฑมาตรฐานและมี

การใชน้ำอุปโภค-บริโภคอยางมีประสิทธิภาพ 

  2.2 การจัดหาใหพื ้นที่นอกเขตชลประทาน (พื้นที่เกษตรน้ำฝน) เพื่อเพิ่มพูนรายไดและยกระดับ

คุณภาพชวีิตของภาคเกษตรกรและลดความเสียหายในพื้นที่วิกฤติไดไมนอยกวารอยละ 50 ของ

พื้นที่ที่เคยเกิดวิกฤติ 

  2.3 การบรรเทาปญหาอุทกภัย ภัยแลง และคุณภาพน้ำ (น้ำเสีย/น้ำเค็ม) ในพื้นที่สวนตางๆ ของพื้นที่

ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงและพื้นที่ขางเคียงพรอมทั้งลดปญหาการกัดเซาะและพังทลายของ

ตลิ่งตามริมสองฝงแมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงและลำน้ำสาขา 

 3) มิติสิ่งแวดลอม 

  3.1 การอนุรักษฟนฟูพื้นที่ปาตนน้ำลำธารและพื้นที่ปาเศรษฐกิจใหไดไมนอยกวารอยละ 25 ของ

พื้นที่ลุมน้ำและการฟนฟูแหลงน้ำธรรมชาติใหมีความอุดมสมบูรณ เปนการสรางสมดุลใหระบบ

นิเวศวิทยาภายในพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงและมีการใชน้ำจากแหลงน้ำธรรมชาติใหเกิด

ประโยชนสูงสุด 

  3.2 การพัฒนาแหลงน้ำตนทุนภายในพื้นที่ลุมน้ำใหคำนึงถึงความสมดุลดานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมและเปนการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำอยางยั่งยืน 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 4 การกำหนดและประเมินทางเลือกในการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 4-3 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

 เพื่อใหบรรลุเปาหมายในการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

(Sustainable Development Goals, SDGs) และยุทธศาสตรดานอื่นๆ จำเปนตองมีการกำหนดมาตรการ แผนงาน 

โครงการตางๆ และกำหนดทางเลือกการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบรีุ-บางปะกง 

 

รูปที่ 4.1-1 เปาหมายในการพัฒนาพ้ืนที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน 

(Sustainable Development Goals, SDGs) และยุทธศาสตรอ่ืนๆ ภายใตวิสัยทัศนของการพัฒนาพ้ืนที่ลุมน้ำ

ปราจีนบุรี-บางปะกง “ทรัพยากรน้ำม่ันคง ทุกภาคสวนเขาถึงการใชอยางสมดุล เสริมสรางรายไดและรักษาระบบ

นิเวศอยางย่ังยืน” 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 4 การกำหนดและประเมินทางเลือกในการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 4-4 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

4.1.2 การวิเคราะหศักยภาพและขอจำกัดในพ้ืนที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 

 

4.1.2.1 การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และภัยคุกคาม (SWOT Analysis) 

 

 การวิเคราะหศักยภาพและขอจำกัดในพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงเพื่อการกำหนดทิศทางการพัฒนาดาน

ทรัพยากรน้ำ เปาหมายและตัวชี้วัดใหสอดคลองกับแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ป (พ.ศ. 2562-2581) 

เปนการนำขอมูลตางๆ ตามสถานการณปญหาและอุปสรรคภายในพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงในบทที่ 2 ขอ 2.2 

“การวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานของพ้ืนที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง” มาเปนพื้นฐานในการพิจารณารวมกับขอมูลจากภาค

ประชาสังคมจากการประชมุปฐมนเิทศ (17 และ 22 พฤษภาคม 2562) และการประชุมกลุมยอยคร้ังที่ 1 (19-23 สิงหาคม 

2562) โดยการนำเอา SWOT Analysis (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) มาใชในวิเคราะหเพื่อให

เกิดความเขาใจถึงศักยภาพและขอจำกัดในพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงทำใหกำหนดเปาหมายและทิศทางในอนาคตได

ดังแบงการวิเคราะหเปน 2 สวน ไดแก การวิเคราะหจุดแข็ง (Strengths) และจุดออน (Weaknesses) เปนการวิเคราะห

จากสภาพแวดลอมภายใน และการวิเคราะหโอกาส (Opportunities) และภัยคุกคาม (Threats) เปนการวิเคราะหจาก

สภาพแวดลอมภายนอก ดังอธิบายรายละเอียดดังนี้ 

 1) จุดแข็ง (Strengths) 

  1.1 พื้นที่ตอนบนของลุมน้ำเปนแหลงตนน้ำลำธารสำคัญไมนอยกวา 6 สาย (เชน แมน้ำปราจีนบุรี 

แมน้ำนครนายก คลองพระสะทึง คลองพระปรง หวยใสนอย หวยใสใหญ และแควหนุมาน ฯลฯ) 

และมีพื ้นที่สงวนและอนุรักษสำคัญ เชน อุทยานแหงชาติเขาใหญ อุทยานแหงชาติปางสีดา 

อุทยานแหงชาติทับลาน เขตรักษาพันธุสัตวปาเขาอางใน เขตรักษาพันธุสัตวปาเขาสอยดาว 

และเขตรักษาพันธุสัตวปาเขาเขียว-เขาชมภู ฯลฯ 

  1.2 การกระจายตัวของปริมาณน้ำฝน (1,515.90 มม.) และปริมาณน้ำทา (9,158.06 ลาน ลบ.ม./ป) 

โดยเฉพาะชวงฤดูฝนอยูในเกณฑดี-ดีมาก (เดือนพฤษภาคม-พฤศจิกายน) แตปริมาณน้ำทา

บางสวนของพื้นที่ลุมน้ำโดยเฉพาะดานทายน้ำมีปญหาจากการรุกตัวของน้ำเค็มในชวงหนาแลง 

(เดือนพฤศจิกายน-เมษายน) หากพิจารณาสถานภาพปจจุบันมีอางเก็บน้ำขนาดเล็กถึงขนาดใหญ

ในพื้นที่ลุมน้ำสามารถเก็บกักปริมาณน้ำทาไดเพียง 1,349.66 ลาน ลบ.ม. หรือคิดเปนรอยละ 

14.38 ของปริมาณน้ำทารายปเฉลี่ย แตพื้นที่ลุมน้ำตอนบนยังมีศักยภาพสูงในการพัฒนาแหลง

เก็บกักน้ำเพิ่มเติม 

  1.3 พื้นที่ตอนบนของลุมน้ำมีการพัฒนาแหลงกักเก็บน้ำขนาดกลาง-ขนาดใหญรวมทั้งหมด 30 แหง 

เชน อางเก็บน้ำนฤบดินจินดา เขื่อนขุนดานปราการชล อางเก็บน้ำคลองสียัด อางเก็บน้ำคลอง-

พระสะทึง อางเก็บน้ำพระปรง อางเก็บน้ำบานบึงขยาย อางเก็บน้ำคลองระบม อางเก็บน้ำคลอง-

หลวงรัชชโลทรและอางเก็บน้ำคลองไมปลอง ฯลฯ และมีศักยภาพในการพัฒนาแหลงเก็บกกัน้ำ

ขนาดกลาง-ขนาดใหญเพิ่มข้ึนหลายแหงเชน อางเก็บน้ำคลองมะเดื่ออันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

(85.31 ลาน ลบ.ม.) อางเก็บน้ำลำพระยาธารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (30.00 ลาน ลบ.ม.) 

อางเก็บน้ำใสนอยใสใหญอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (334.30 ลาน ลบ.ม.) อางเก็บน้ำบาน-

หนองกระทิง (15.00 ลาน ลบ.ม.) อางเก็บน้ำคลองกะพง (27.50 ลาน ลบ.ม.) และอางเก็บน้ำ

หวยกรอกเคียน (19.20 ลาน ลบ.ม.) ฯลฯ 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 4 การกำหนดและประเมินทางเลือกในการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 4-5 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

  1.4 กลุมประชากรในพื้นที่ลุมน้ำโดยสวนใหญ (ไมนอยกวา 35%) ประกอบอาชีพการเกษตรแบงออก 

เปนการปลูกขาวนาปและนาปรัง พืชไร ไมผล+ไมยืนตน+พืชผสมผสาน พืชผักสวนครัว การ

เพาะเลี้ยงสัตวน้ำและปศุสัตวโดยการสงเสริมการประกอบอาชีพการเกษตรตองใชทั้งแผนงาน

ดานการจัดหาและพัฒนาแหลงเก็บกักน้ำ แผนงานดานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ แผนงาน

ดานการแกไขปญหาน้ำทวมและภัยแลง แผนงานดานการอนุรักษทรัพยากรน้ำและคุณภาพน้ำ 

(น้ำเสีย/น้ำเค็ม) 

  1.5 มีกลุมนิคมอุตสาหกรรม 12 แหง เขตประกอบการอุตสาหกรรม 3 แหง เขตชุมชนอุตสาหกรรม 

1 แหง และสวนอุตสาหกรรม 4 แหง เชน นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทรบุรี นิคมอุตสาหกรรม

เกตเวยซิตี้ นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร นิคมอุตสาหกรรม 304 

ปราจีนบุรี เขตประกอบการอุตสาหกรรมกบินทรบุรี สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน (ปราจีนบรีุ) 

และชุมชนอุตสาหกรรมพานทอง ฯลฯ รวมทั้งมีกลุมโรงงานอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรม

การเกษตรกระจายอยูตามพื้นที่สวนตางๆ ในพื้นที่ลุมน้ำฯ 

  1.6 มีแหลงชุมชนหนาแนนโดยเฉพาะเทศบาลเมือง/เทศบาลตำบลไมนอยกวา 50 แหง เชน เทศบาล

เมืองนครนายก เทศบาลตำบลกบินทร เทศบาลเมืองปราจีนบุรี เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 

เทศบาลตำบลบางปะกง เทศบาลตำบลบางคลา เทศบาลเมืองหนองปรือ เทศบาลตำบลบางบอ 

เทศบาลตำบลบางพลี เทศบาลตำบลธัญบุรี เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น เทศบาลเมืองสระแกว ฯลฯ

จะเปนศูนยกลางธุรกิจการคาขายและการบริการและการศึกษาทั้งระดับต่ำกวาอุดมศึกษาและ

ระดับอุดมศึกษาภายในพื้นทีลุ่มน้ำพรอมทั้งมีแหลงทองเที่ยวและแหลงนันทนาการหลากหลาย

รูปแบบทั้งแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ แหลงทองเที่ยวทาง

นิเวศและแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม ฯลฯ จะเปนการสงเสริมและสนับสนุนจุดแข็งของแหลง

ชุมชนและแหลงทองเที่ยวในพื้นที่ลุมน้ำ 

  1.7 พื้นที่ลุมน้ำตอนบน (อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี) จะมีโรงพยาบาลเจาพระยาอภัย-

ภูเบศรเปนศูนยกลางการเรียนรูดานการแพทยและสมุนไพรและเปนแหลงผลิตภัณฑสมุนไพร

เพื่อรักษาโรคและดูแลรักษาสุขภาพ โดยพืชสมุนไพรจะมีมูลคาทางเศรษฐกิจสูงและเหมาะกับ

การสงเสริมเพื่อนำไปแปรรูปเปนยารักษาโรคและผลิตภัณฑอ่ืนๆ ได 

  1.8 พื้นที่ลุมน้ำมีการติดตั้งระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติและมีการพัฒนาระบบสนับสนุน

การตัดสินใจในการพยากรณน้ำสถานการณน้ำลวงหนา เชน ระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกล

อัตโนมัติลุมน้ำบางปะกง ฯลฯ 

  1.9 ภาคประชาสังคมภายในพื้นที่ลุมน้ำมีความใสใจและตระหนักตอคุณภาพสิ่งแวดลอมและสุขภาพ

อนามัยมากขึ้นโดยเฉพาะการบริโภคกลุมสินคาเกษตรอินทรียเพิ่มขึ้น หรือกลุมเกษตรกรมีการ

ปลูกพืชตามหลักวิธีปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี ผูประกอบการดำเนินธุรกิจโดยการผลิตสินคาทีเ่ปน

มิตรกับสิ่งแวดลอมมากขึ้นและมีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมและแบงปนและเอ้ือ

ตอกันเพื่อสรางคุณคาใหกับระบบสังคม 

  1.10 กลุมเครือขายชุมชนทองถิ่นในพื้นที่ลุมน้ำมีความเข็มแข็ง ตื่นตัวและใหความสนใจเปนพิเศษใน

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการอนุรักษ การดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมมากข้ึน พรอมทั้งมีกิจกรรมสงเสริมบทบาทและกระบวนการมีสวนรวมในการรวมคิด 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 4 การกำหนดและประเมินทางเลือกในการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 4-6 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

รวมตัดสินใจ รวมทำและรวมรับผิดชอบแกไขปญหาภายในชุมชนทำใหชุมชนทองถิ่นเกิดการ

เรียนรูผานการเขารวมกระบวนการรูเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงและเกิดสังคมแหงการเรียนรู

สงผลกระทบเชิงบวกใหชุมชนทองถิ่นมีความเขมแข็งอยางยั่งยืนทำใหทิศทางการพัฒนาใดๆ ใน

พื้นที่ลุมน้ำเปนการพัฒนาพรอมการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดย

ผานกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาสังคมและเปนการตอบสนองความตองการของภาค

ประชาสังคมมากข้ึนหรือผานใชกลไกคณะกรรมการลุมน้ำและองคกรผูใชน้ำตามพระราชบัญญัติ

ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 

  1.11 ทำเลที่ตั้งเหมาะสมเปนศูนยกลางดานการคมนาคมขนสงเชื่อมโยงติดตอกับภูมิภาคตางๆ เชน 

ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางและประตสููชายแดนราชอาณาจักร

กัมพูชาและยังเชื่อมโยงกับทาเรือน้ำลึกแหลมฉบัง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ/ดอนเมืองหรือ

แหลงกระจาย/ซื้อขายสินคาในพื้นที่ชุมชนเมืองขนาดใหญ เชน กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ 

นนทบุรี ปทุมธานี นครราชสีมา ฯลฯ เปนขอไดเปรียบและจุดแข็งตอการพัฒนาดานธุรกิจการคา

และการลงทุนกับตางประเทศ และเปนพื้นที่เหมาะสมตอการรองรับการเจริญเติบโต มีศักยภาพ

และความพรอมสูงจะเปน “ประตูเศรษฐกิจ” เพื่อเปดตลาดการคาไปสูภูมิภาคอ่ืนๆ ของโลก 

  1.12 พื้นที่ลุมน้ำมีความเสี่ยงตอการไดรับการเสียหายจากแผนดินไหวในระดับนอย (นอยกวา 3.00 

ตามมาตราริคเตอร) และการพัฒนาแหลงน้ำขนาดกลางและขนาดใหญสามารถพัฒนาไดโดยไม

ตองออกแบบใหสามารถรับความเสียหายจากแผนดินไหวในระดับสูงทำใหคาลงทุนไมสูงมาก 

  1.13 พื้นที่ลุมน้ำโดยสวนใหญมีชั้นหินใหน้ำตะกอนหินรวน (Unconsolidated Sediment Aquifers) 

สามารถใหปริมาณน้ำบาดาลไดในเกณฑตั้งแต 2-20 ลบ.ม./ชม. และคา TDS (นอยกวา 500 

มก./ล.) อยูในระดับที่สามารถนำไปใชงานไดยกเวนบางพื้นที่มีคุณภาพน้ำบาดาลในเกณฑไมดี

หากนำไปใชตองมีการบำบัดคอนขางมาก ไดแก อำเภอบางน้ำเปรี้ยว อำเภอคลองเขือ่น อำเภอ

บางปะกง และอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา เขตลาดกระบังและเขตหนองจอก 

 2) จุดออน (Weaknesses) 

  2.1 ศักยภาพในการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำตอนบนและปริมาณน้ำตนทุนมีจำนวนมาก (9,158.06 ลาน 

ลบ.ม./ป) แตยังไมไดรับการพัฒนาดานแหลงน้ำเก็บกักน้ำ จึงมีแหลงกักเก็บน้ำไมเพียงพอตอ

การรองรับปริมาณน้ำตนทุนที่เกิดขึ้นในแตละป โดยศักยภาพการพัฒนาแหลงน้ำในพื้นที่ลุมน้ำ

จะมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหลายแหงที่มีศักยภาพ แตยังไมไดดำเนินการเนื่องจาก

ตั้งอยูในพื้นที่เขตอุทยานแหงชาติหรือพื้นที่มรดกโลก (เชน อางเก็บน้ำคลองมะเดือ่อันเนื่องมา-

จากพระราชดำริ (85.31 ลาน ลบ.ม.) อางเก็บน้ำลำพระยาธารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

(30.00 ลาน ลบ.ม.) อางเก็บน้ำใสนอยใสใหญอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (334.30 ลาน ลบ.ม.) 

อางเก็บน้ำบานหนองกระทิง (15.00 ลาน ลบ.ม.) อางเก็บน้ำคลองกะพง (27.50 ลาน ลบ.ม.) 

อางเก็บน้ำหวยกรอกเคียน (19.20 ลาน ลบ.ม.) ฯลฯ) พรอมทั้งพื้นที่ตอนบนมีความลาดชันสูง

ทำใหปริมาณน้ำหลากไหลลงทวมพื้นที่ราบทายลุมน้ำชวงฤดูฝนเปนประจำ หากถึงชวงฤดูแลงจะ

สงผลกระทบใหประสบปญหาขาดแคลนน้ำซ้ำซากดวยเชนกันเพราะชวงฤดูฝนมีปริมาณน้ำทาใน

พื้นที่ลุมน้ำกักเก็บอยูในเกณฑนอยมากหากเทียบกับปริมาณน้ำทารายปทำใหปริมาณน้ำสวนเกิน

ทั้งหมดไหลลงแมน้ำบางปะกงและออกสูทะเลในที่สุด 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 4 การกำหนดและประเมินทางเลือกในการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 4-7 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

  2.2 แหลงพื้นที่การเกษตรเปนกิจกรรมที่มีความตองการใชน้ำสูง และพื้นที่บางสวนยังสะสมมลพิษ

จากยาฆาแมลงและสารเคมีทางเกษตร โดยพื้นที่เกษตรบางสวนมีความออนไหวตอการประสบ

ปญหาน้ำทวมและบางสวนมีการขาดแคลนน้ำหรือภัยแลงเปนประจำ เชน อำเภอศรีมหาโพธิ 

อำเภอศรีมโหสถ อำเภอประจันตคาม อำเภอบานสราง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

อำเภอบานนา อำเภอองครักษ อำเภอปากพลี อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก อำเภอ

พนมสารคาม อำเภอสนามชัยเขต อำเภอราชสาสน อำเภอแปลงยาว อำเภอคลองเขื่อน อำเภอ

เมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอพานทอง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ฯลฯ 

  2.3 การกระจุกตัวของพื้นที่ชลประทานในจังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดนครนายกและจังหวัดฉะเชิงเทรา

เปนสวนใหญ สวนจังหวัดสระแกวมีพื้นที่ชลประทานนอยมากพรอมทั้งการขยายพื้นที่การเกษตร

ไปยังพื้นที่ที่ไมเหมาะสมตามศักยภาพของดินและการปลูกพืชเชิงเดียวเปนเวลานานและใช

สารเคมีจำนวนมากไดกอใหเกิดปญหามลภาวะ ความอุดมสมบูรณของดินลดต่ำลงมากและมีการ

ชะลางพังทลายสูงมากและยังมีการจับสัตวน้ำโดยไมถูกวิธีทำใหปริมาณสัตวน้ำตามธรรมชาติ

ลดลงอยางรวดเร็วและพื้นที่ปาชายเลนบริเวณปากแมน้ำบางปะกงมีอัตราลดลงไปจากเดิมมาก

เนื่องจากการบุกรุกพื้นที่ใชทำนากุงแมวาภาครัฐจะพยายามหาแนวทางแกไขอยางตอเนื่อง แต

ปญหาคุณภาพสิ่งแวดลอมยังเปนปญหาที่รุนแรงและเรื้อรัง หากยังมิไดรับการแกไขและบริหาร

จัดการอยางถูกวิธีและมีประสิทธิภาพจะเปนขอจำกัดสำคัญตอการพัฒนาที่ยั่งยืนของพื้นที่ลุมน้ำ 

  2.4 การขยายตวัของภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจสังหาริมทรัพยภายในพื้นที่ชุมชนเมืองทำใหขาดการ

ควบคุมและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดลอมอยางเหมาะสม การพัฒนา

ภาคอุตสาหกรรมของภาครัฐและเอกชนบางแหงเริ่มมีปญหาเรื่องการบริหารจัดการดานมลพิษ

ระดับรุนแรงที่เกิดจากกระบวนการผลิตในเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม (เชน นิคมอุตสาหกรรม

ไฮเทคกบินทรบุรี นิคมอุตสาหกรรมเกตเวยซิตี้ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร นิคมอุตสาหกรรม 

304 ปราจีนบุรี) เชน ปญหามลพิษทางอากาศ ปญหามลพิษทางน้ำและสารโลหะหนักที่ลงไปใน

แหลงน้ำตางๆ ปญหาการบริหารจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม ฯลฯ หากการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมยังไมมีการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินการอยางเปน

ระบบและมีประสิทธิภาพรวมทั้งยังขาดความโปรงใส การใชหลักธรรมาภิบาลและการมีสวนรวม

ของภาคประชาสังคมและผูมีสวนเก่ียวของทุกภาคสวนยังไมมีการดำเนินการอยางจริงจัง 

  2.5 การขยายตัวของชุมชนเมืองและแหลงที่อยูอาศัย แหลงอุตสาหกรรม และแหลงทองเที่ยวอยาง

รวดเร็วสงผลกระทบใหเกิดความตองการใชน้ำในกระบวนการผลิต การบริการและอุปโภค-บริโภค

มากขึ้นประกอบกับสภาพภูมิประเทศของพื้นทีต่อนลางโดยสวนใหญเปนที่ราบและเปนดินรวน

ปนทรายและดินทรายทำใหการกักเก็บน้ำของดินไมดีสงผลกระทบตอความสามารถกักเก็บน้ำไว 

จึงเกิดความไมเพียงพอตอการใชน้ำในฤดูแลง พรอมทั้งแหลงเก็บกักน้ำมีอยางจำกัดในการ

รองรับการขยายตัวในอนาคต จนเกิดปญหาความขัดแยงในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

โดยเฉพาะภาคเกษตรเนื่องจากพื้นที่เกษตรโดยสวนใหญเปนพื้นที่ปลูกไมผล-ไมยืนตนจะตองการ

ใชน้ำในปริมาณสูง แตปริมาณน้ำที่มีอยูตามสถานภาพปจจุบันถูกดึงไปใชในภาคอุตสาหกรรมใน

ปริมาณสูงเชนเดียวกัน และแนวโนมการขยายตัวของความตองการใชน้ำของภาคอุตสาหกรรม

เพิ่มข้ึนอยางรวดเร็วเพื่อรองรับการเปนพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 4 การกำหนดและประเมินทางเลือกในการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 4-8 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

  2.6 ปญหาการรุกตัวของน้ำเค็ม เนื่องจากอิทธิพลการข้ึนของน้ำทะเลมีน้ำทะเลไหลและพาความเค็ม

เขามาสูแมน้ำปราจีนบุรีและแมน้ำบางปะกง แตการผลักดันน้ำเค็มที่ไหลเขามาชวงน้ำทะเลข้ึน

ใหออกไปไดเกิดในชวงปริมาณน้ำทาในแมน้ำมากจึงมีปริมาณน้ำกรอยจำกัดอยูเฉพาะปากแมน้ำ 

แตชวงแลงมีปริมาณน้ำทานอยไมเพียงพอผลักดันน้ำเค็มสงผลกระทบใหความเค็มจากทะเลรุก

เขามาในแมน้ำเรื่อยๆ จนกวาจะถึงฤดูฝนหรือมีการระบายน้ำจากตนน้ำที่มีปริมาณน้ำทามาก

พอจะผลักดันน้ำเค็มได บางปมีปริมาณน้ำทานอยมีการสูบน้ำจืดในแมน้ำบางปะกงและแมน้ำ

ปราจีนบุรีไปใชในปริมาณมากทำใหความเค็มอาจรุกตัวข้ึนไปจากปากแมน้ำไดมากกวา 100 กม. 

  2.7 ปญหาน้ำเนาเสียในพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง แบงตามสาเหตุเปน 2 ลักษณะดังนี้ 

   ก) ปญหาน้ำเนาเสียจากการปลอยสารมลพิษจากแหลงกำเนิดลงลูลำน้ำสายหลัก เนื่องจาก

พื้นที่ลุมน้ำมีกลุมโรงงานอุตสาหกรรมตัง้เรียงรายตามสองฝงแมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง

ตั้งแตพื้นทีต่นน้ำมากกวา 600 โรงงาน และพื้นที่ปลายน้ำในจังหวัดฉะเชิงเทรามากกวา 

2,000 โรงงานและภาคเกษตรมีการปรับเปลี่ยนมาใชสารเคมีในการผลิตมากข้ึนและยังมี

การขยายตัวของชุมชนเมือง (เทศบาลเมือง/เทศบาลตำบล) ไมนอยกวา 30 แหงโดยไมมี

การบริหารจัดการน้ำเสียที่ดีเพียงพอกอใหเกิดปญหาดานคุณภาพน้ำผิวดินเสื่อมโทรมใน

พื้นที่ลุมน้ำตอนกลางและตอนปลายโดยเฉพาะชวงผานชุมชนเมืองขนาดใหญ (เทศบาล

เมือง/เทศบาลตำบล) พื้นที่อุตสาหกรรม พื้นที่เกษตรและพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ำ 

   ข) ปญหาน้ำเนาเสียจากสาเหตุธรรมชาติและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเกิดขึ้นกรณีมี

ปริมาณน้ำมากหรือนอยเกิน เชน ชวงอุทกภัยมีปริมาณน้ำหลากเขาทวมพื้นที่สวนตางๆ 

พัดพาเอาสิ่งสกปรกปะปนมาสงผลกระทบใหเกิดการสะสมของตะกอนของสิ่งที่พัดพามา

บริเวณประตูระบายน้ำและสิ่งสกปรกบางสวนถูกยอยสลายโดยดึงออกซิเจนจากน้ำไปใช

สงผลใหคาออกซิเจนละลายน้ำลดลง เมื่อปริมาณน้ำ/ตะกอนถูกระบายลงแมน้ำทำให

ออกซิเจนในแมน้ำลดลงจนเกิดสภาวะเนาเสีย สวนปริมาณน้ำที่ระบายออกมีจำนวนมาก

แตปริมาณน้ำตนทุนจากพื้นทีต่นน้ำที่มีคุณภาพดีและมีปริมาณออกซิเจนละลายน้ำสูงมี

จำนวนนอยไมเพียงพอจะผลักดันและเติมออกซิเจนในลำน้ำไดอยางเพียงพอ 

 3) โอกาส (Opportunities) 

  3.1 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติการกระจายอำนาจฯ ไดเปด

โอกาสใหสวนทองถิ่นเขามามีสวนรวมในการวางแผนบริหารจัดการและดูแลรักษาทรัพยากรน้ำ

เพื่อใหเกิดประโยชนและตรงกับความตองการของสวนทองถ่ินมากที่สุด 

  3.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ดานที่ 19 ประเด็นการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ (พ.ศ. 2561-

2580) กำหนดการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อการพัฒนา จัดใหมีทรัพยากรน้ำอยางเพียงพอ

สำหรับการพัฒนาภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรมตามแผนการเจริญเติบโตแบบสีเขียว การ

ทองเที่ยวและเพื่อผลิตพลังงานพรอมมีระบบดูแลทรัพยากรน้ำในพื้นที่สำหรับผูใชน้ำภายในนิคม

เกษตร ภาคอุตสาหกรรมสมัยใหม พื้นที่ชลประทาน พื้นที่เกษตรน้ำฝน พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ

พิเศษ แหลงทองเที่ยว ภาคเกษตรพลังงาน ภาคเกษตรเพิ่มมูลคาและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

จำเปนตองกำหนดใหมีการพัฒนาแหลงน้ำใหปริมาณมีน้ำอยางเพียงพอโดยเนนพื้นที่เกษตรที่มี

มูลคาสูงหรือพื้นที่อุตสาหกรรม 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 4 การกำหนดและประเมินทางเลือกในการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 4-9 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

  3.3 พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 เปนกฎหมายในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของ

ประเทศที่ใหการเพิ่มปริมาณน้ำตนทุนในพื้นที่ลุมน้ำสามารถดำเนินการไดอยางเปนระบบและมี

ประสิทธิภาพ พรอมทั้งกำหนดใหคณะกรรมการลุมน้ำมีหนาที่บริหารจัดการทรัพยากรน้ำในเขต

ลุมน้ำโดยมีหนาที่สำคัญที่เกี่ยวของกับการพัฒนาทรัพยากรนำ้ในพื้นที่ลุมน้ำ ประกอบดวย การ

จัดทำแผนแมบทการใช การพฒันา การบริหารจัดการ การบำรุงรักษา การฟนฟูและการอนุรักษ

ทรัพยากรน้ำเพื่อใหคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแหงชาติเห็นชอบและเสนอความเห็นดานน้ำใน

เขตลุมน้ำ 

  3.4 จังหวัดฉะเชิงเทราและชลบุรีไดรับการประกาศจัดตั้งใหเปนพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค

ตะวันออก (EEC) เปนการสงเสริมการลงทุนทำใหมีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคอยางเรงดวน

เพื่อใหรองรับการลงทุนในพื้นที่ EEC โดยมีกลุมอุตสาหกรรมเปนเปาหมายทำใหกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจมีแนวโนมเติบโตตอไป พรอมทั้งการพัฒนาแหลงน้ำตนทุนในพื้นที่ลุมน้ำตอนบนมี

โอกาสสรางมูลคาภาคการผลิตสูงทั้งภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมเนื่องจากจำเปนตองสง

ปริมาณน้ำมารองรับกิจกรรมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 

  3.5 มีการนำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS: Geographic Information System) และระบบสาร-

สนเทศเพื่อการจัดการ (MIS: Management Information System) เขามาใชในการบริหารจัด 

การทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุมน้ำ 

  3.6 มีหนวยงานภาครัฐที่มีขีดความสามารถในพัฒนาและปรับปรุงระบบแหลงน้ำและระบบปองกัน

น้ำทวมจะชวยใหลดการขาดแคลนน้ำในกิจกรรมตางๆ เชน กรมชลประทาน กรมโยธาธิการและ

ผังเมือง กรมทรัพยากรน้ำ การประปาสวนภูมิภาค เปนตน 

  3.7 หนวยงานภาครัฐหลายหนวยงานใหความสำคัญกับการฟนฟูปาตนน้ำลำธาร การปองกันและเฝา

ระวังปญหาการชะลางพังทลายของดินตามริมสองฝงลำน้ำเพื่อลดปริมาณตะกอนดินและทราย

ไหลลงสูแหลงน้ำผิวดินและลดปญหาการตื้นเขินของแหลงน้ำผิวดินโดยเฉพาะแมน้ำนครนายก 

คลองพระปรง แควหนุมาน แมน้ำปราจีนบุรี และแมน้ำบางปะกง ฯลฯ 

 4) ภัยคุกคาม (Threats) 

  4.1 การเจริญเติบโตทางระบบเศรษฐกิจและการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC: Asean 

Economics Community) อาจกอใหเกิดการเคลื่อนยายแรงงานเกือบทุกภาคสวนจากพื้นที่

อ่ืนๆ และแรงงานจากตางประเทศ (เชน สหภาพเมียนมาร สปป.ลาว หรือสาธารณรัฐสังคมนิยม

เวียดนาม ฯลฯ) เขามาในพื้นที่ลุมน้ำอยางถูกตองและไมถูกตองตามกฎหมายสงผลกระทบเชิง

ลบตอระบบการใหบริการสาธารณะ ระบบการศึกษาและการบริการดานสาธารณสุขมูลฐานเปน

สำคัญ รวมทั้งทำใหการควบคุมหรือปองกันปญหาที่เกิดจากแรงงานตางดาวกระทำไดยาก 

  4.2 สถานการณพื้นที่ปาไมในพื้นที่ลุมน้ำลดลงจาก 5,628.64 ตร.กม. (พ.ศ. 2545) เหลือ 4,081.17 

ตร.กม. (พ.ศ. 2560) หรือลดลงรอยละ 1.72 ตอป เนื่องจากการบุกรุกเขาไปครอบครองและทำ

ประโยชนในพื้นที่ทั้งเขตปาสงวนแหงชาติและอุทยานแหงชาติ และมีการลักลอบตัดไมทำลาย

พื้นที่ปาโดยเฉพาะไมเศรษฐกิจที่สำคัญ เชน พะยูง กฤษณา ประดู ตะเคียน และสัก ฯลฯ 

กอใหเกิดผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางมาก และเปนสาเหตุใหขาด

ปจจัยหลักทางธรรมชาติจะรักษาความชุมชื้นของพื้นดินและชะลอการไหลบาของน้ำชวงฤดูฝนที่



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 4 การกำหนดและประเมินทางเลือกในการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 4-10 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

มีปริมาณน้ำทาในลุมน้ำจำนวนมากและฤดูแลงจะมีพื้นที่สวนใหญคอนขางแหงแลงและมีการ

ขาดแคลนน้ำเพื่อใชในกิจกรรมตางๆ เปนประจำ 

  4.3 พื้นที่ลุมน้ำตอนกลางและตอนปลายไดรับผลกระทบจากการทิ้งของเสียลงในแมน้ำสายหลักและ

ลำน้ำสาขาทั้งจากชุมชนเมืองตามริมสองฝงลำน้ำไมนอยกวา 50 ชุมชน (เชน เทศบาลเมือง

ปราจีนบุรี เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา เทศบาลตำบลประจันตคาม เทศบาลเมืองพนัสนิคม ฯลฯ) 

ปริมาณน้ำเสียจากภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรมสงผลกระทบใหแมน้ำสายหลักและสายรอง

เริ่มเนาเสียในบางชวงโดยเฉพาะฤดูแลงที่มีปริมาณน้ำไหลนอยมาก พรอมทั้งการบริหารจัดการ

และกำจัดขยะมูลฝอยและสารอันตรายยังขาดประสิทธิภาพและไมมีแหลงกำจัดอยางครบวงจร

และมีมาตรฐานอยางทั่วถึงครอบคลุมทั้งพื้นที่ลุมน้ำ 

  4.4 การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมหลายประเภทโดยเฉพาะอุตสาหกรรมการผลิตชิ ้นสวน

อิเล็กทรอนิกส อุตสาหกรรมอาหารหรืออุตสาหกรรมจากผลผลิตการเกษตร ฯลฯ เพื่อรองรับ

พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หากภาคอุตสาหกรรมมีการจัดตั้งกระจัดกระจาย

โดยไมมีการรวมกลุมจะยากตอการบริหารจัดการปญหาผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม 

  4.5 กลุมเกษตรกรขาดองคความรูดานการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตและเพิ่ม

มูลคาของภาคเกษตรและมีการบริหารจัดการรูปแบบการเกษตรไมถูกตองตามหลักวิชาการ

โดยเฉพาะการใชประโยชนที ่ดินไมสอดคลองกับสมรรถนะและคุณสมบัติดินหรือตามแผนที่

เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) สงผลกระทบใหทรัพยากรดินเสื่อมโทรมอยาง

รวดเร็ว 

  4.6 การขาดรูปแบบการบริหารจัดการและการมีสวนรวมของชุมชนทองถ่ินหรือองคกรที่จะดูแลดาน

การบริหารจัดการดานทรัพยากรน้ำ เชน คณะกรรมการลุมน้ำในระดับตางๆ ยังไดรับการแตงตั้ง

ไมครอบคลุมลุมน้ำยอยบางลุมน้ำหรือชุมชนทองถิ่นบางสวนยังไมมีความเขาใจและยังไมไดเขา

มามีสวนรวมในการดูแลดานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอยางเปนระบบ 

  4.7 การจัดสรรงบประมาณในแตปเพื่อนำมาดำเนินการดานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการ

บำรุงรักษาแหลงเก็บกักน้ำยังมีจำนวนไมเพียงพอเมื่อเทียบกับกิจกรรมสวนอ่ืนๆ 

  4.8 การเปลี่ยนแปลงหรือความไมแนนอนของสภาพภูมิอากาศกอใหเกิดภัยพิบัติรุนแรงข้ึนโดยเฉพาะ

ปญหาน้ำทวม ภัยแลง หรือแผนดินถลม ฯลฯ สงผลกระทบเชิงลบตอผลผลิตและรายไดของภาค

เกษตรมีมูลคาลดลง 

  4.9 ภาคประชาสังคมยังไมทราบถึงขอมูลและความรูความเขาใจในการวางแผนและการบริหารจัดการ

โดยภาครัฐตองมีการประชาสัมพันธพรอมการฝกอบรมและสนับสนุนความรูในการวางบริหาร

จัดการทรัพยากรน้ำใหกับภาคประชาสังคมอยางตอเนือ่ง 

 

4.1.2.2 การวิเคราะหจุดแข็ง โอกาส แรงบันดาลใจ และผลลัพธในเชิงบวกที่เกิดขึ้นในอนาคต (SOAR Analysis) 

 

 การวิเคราะหศักยภาพและขอจำกัดในพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง เปนการนำขอมูลตางๆ ตามสถานการณ

ปญหาและอุปสรรคภายในพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงในบทที่ 2 ขอ 2.2 “การวิเคราะหขอมูลพื้นฐานของพื้นที่ 

ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง” มาเปนพื้นฐาน โดยการนำเอา SOAR Analysis (Strengths, Opportunities, Aspirations, 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 4 การกำหนดและประเมินทางเลือกในการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 4-11 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

Results) มาใชในวิเคราะหเพื่อใหเกิดความเขาใจถึงศักยภาพและขอจำกัดตางๆ ในพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง โดย

ตั้งสมมติฐานวา “ทุกระบบลุมน้ำหลัก/ลุมน้ำยอย ทุกตัวบุคคล ทุกกลุมชุมชนในลุมน้ำ มีแนวคิดดีๆ ซอนเรน รอการคนพบ

หรือการพัฒนาอยางยั่งยืน” ทำใหกำหนดเปาหมายและทิศทางในอนาคตในการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงได

อยางรัดกุมเนื่องจาก SOAR Analysis เปนกระบวนการวิเคราะหวางแผนเชิงกลยุทธในเชิงบวกโดยมุงเนนการหาจุดแข็ง 

การคนหาโอกาสแหงความสำเร็จ สรางแรงบันดาลใจใหไปสูเปาหมายที่ตั้งไวรวมกันโดยจะพิจารณาบนขอมูลพื้นฐานของ

พื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงรวมกับประเด็นและความตองการจากภาคประชาสังคมในพื้นที่ลุมน้ำคาดหวังในผลลัพธที่

ตองการจากการระดมความคิดเห็น การวิเคราะหปญหา ศักยภาพและขอจำกัดพรอมกับแนวทางการแกไขในพื้นที่ลุมน้ำ

รวมกันจากการประชุมปฐมนิเทศ (17 และ 22 พฤษภาคม 2562) การประชุมกลุมยอยครั้งที่ 1 (19-23 สิงหาคม 2562) 

การประชุมสัมมนาครั้งที่ 1 (29-31 ตุลาคม 2562) และการประชุมกลุมยอยครั้งที่ 2 (18-22 และ 25-26 พฤศจิกายน 

2562) และยังมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) เพื่อใหเกิดความ

เขาใจถึงศักยภาพและขอจำกัดในพื้นที่ลุมน้ำทำใหกำหนดเปาหมายและทิศทางในอนาคตไดดังอธิบายไดดังนี้ 

 1) จุดแข็ง (S: Strengths) 

  1.1 พื้นที่ตอนบนของลุมน้ำเปนแหลงตนน้ำลำธารสำคัญไมนอยกวา 6 สาย (เชน แมน้ำปราจีนบุรี 

แมน้ำนครนายก คลองพระสะทึง คลองพระปรง หวยใสนอย หวยใสใหญ และแควหนุมาน ฯลฯ) 

และมีพื ้นที่สงวนและอนุรักษสำคัญ เชน อุทยานแหงชาติเขาใหญ อุทยานแหงชาติปางสีดา 

อุทยานแหงชาติทับลาน เขตรักษาพันธุสัตวปาเขาอางใน เขตรักษาพันธุสัตวปาเขาสอยดาว 

และเขตรักษาพันธุสัตวปาเขาเขียว-เขาชมภู ฯลฯ 

  1.2 การกระจายตัวของปริมาณน้ำฝน (1,515.90 มม.) และปริมาณน้ำทา (9,158.06 ลาน ลบ.ม./ป) 

โดยเฉพาะชวงฤดูฝนอยูในเกณฑดี-ดีมาก (เดือนพฤษภาคม-พฤศจิกายน) แตปริมาณน้ำทา

บางสวนของพื้นที่ลุมน้ำโดยเฉพาะดานทายน้ำมีปญหาจากการรุกตัวของน้ำเค็มในชวงหนาแลง 

(เดือนพฤศจิกายน-เมษายน) หากพิจารณาสถานภาพปจจุบันมีอางเก็บน้ำขนาดเล็กถึงขนาดใหญ

ในพื้นที่ลุมน้ำสามารถเก็บกักปริมาณน้ำทาไดเพียง 1,349.66 ลาน ลบ.ม. หรือคิดเปนรอยละ 

14.38 ของปริมาณน้ำทารายปเฉลี่ย แตพื้นที่ลุมน้ำตอนบนยังมีศักยภาพสูงในการพัฒนาแหลง

เก็บกักน้ำเพิ่มเติม 

  1.3 พื้นที่ตอนบนของลุมน้ำมีการพัฒนาแหลงกักเก็บน้ำขนาดกลาง-ขนาดใหญรวมทั้งหมด 30 แหง 

เชน อางเก็บน้ำนฤบดินจินดา เขื่อนขุนดานปราการชล อางเก็บน้ำคลองสียัด อางเก็บน้ำคลอง

พระสะทึง อางเก็บน้ำพระปรง อางเก็บน้ำบานบึงขยาย อางเก็บน้ำคลองระบม อางเก็บน้ำคลอง

หลวงรัชชโลทรและอางเก็บน้ำคลองไมปลอง ฯลฯ และมีศักยภาพในการพัฒนาแหลงเก็บกกัน้ำ

ขนาดกลาง-ขนาดใหญเพิ่มข้ึนหลายแหงเชน อางเก็บน้ำคลองมะเดื่ออันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

(85.31 ลาน ลบ.ม.) อางเก็บน้ำลำพระยาธารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (30.00 ลาน ลบ.ม.) 

อางเก็บน้ำใสนอยใสใหญอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (334.30 ลาน ลบ.ม.) อางเก็บน้ำบาน-

หนองกระทิง (15.00 ลาน ลบ.ม.) อางเก็บน้ำคลองกะพง (27.50 ลาน ลบ.ม.) และอางเก็บน้ำ

หวยกรอกเคียน (19.20 ลาน ลบ.ม.) ฯลฯ 

  1.4 กลุมประชากรในพื้นที่ลุมน้ำโดยสวนใหญ (ไมนอยกวา 35%) ประกอบอาชีพการเกษตรแบงออก 

เปนการปลูกขาวนาปและนาปรัง พืชไร ไมผล+ไมยืนตน+พืชผสมผสาน พืชผักสวนครัว การ

เพาะเลี้ยงสัตวน้ำและปศุสัตวโดยการสงเสริมการประกอบอาชีพการเกษตรตองใชทั้งแผนงาน



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 4 การกำหนดและประเมินทางเลือกในการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 4-12 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

ดานการจัดหาและพัฒนาแหลงเก็บกักน้ำ แผนงานดานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ แผนงาน

ดานการแกไขปญหาน้ำทวมและภัยแลง แผนงานดานการอนุรักษทรัพยากรน้ำและคุณภาพน้ำ 

(น้ำเสีย/น้ำเค็ม) 

  1.5 มีกลุมนิคมอุตสาหกรรม 12 แหง เขตประกอบการอุตสาหกรรม 3 แหง เขตชุมชนอุตสาหกรรม 

1 แหง และสวนอุตสาหกรรม 4 แหง เชน นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทรบุรี นิคมอุตสาหกรรม

เกตเวยซิตี้ นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร นิคมอุตสาหกรรม 304 

ปราจีนบุรี เขตประกอบการอุตสาหกรรมกบินทรบุรี สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน (ปราจีนบรีุ) 

และชุมชนอุตสาหกรรมพานทอง ฯลฯ รวมทั้งมีกลุมโรงงานอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรม

การเกษตรกระจายอยูตามพื้นที่สวนตางๆ ในพื้นที่ลุมน้ำฯ 

  1.6 มีแหลงชุมชนหนาแนนโดยเฉพาะเทศบาลเมือง/เทศบาลตำบลไมนอยกวา 50 แหง เชน เทศบาล

เมืองนครนายก เทศบาลตำบลกบินทร เทศบาลเมืองปราจีนบุรี เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 

เทศบาลตำบลบางปะกง เทศบาลตำบลบางคลา เทศบาลเมืองหนองปรือ เทศบาลตำบลบางบอ 

เทศบาลตำบลบางพลี เทศบาลตำบลธัญบุรี เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น เทศบาลเมืองสระแกว ฯลฯ 

จะเปนศูนยกลางธุรกิจการคาขายและการบริการและการศึกษาทั้งระดับต่ำกวาอุดมศึกษาและ

ระดับอุดมศึกษาภายในพื้นที่ลุมน้ำ พรอมทั้งมีแหลงทองเทีย่วและแหลงนันทนาการหลากหลาย

รูปแบบทั้งแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ แหลงทองเที่ยวทาง

นิเวศและแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม ฯลฯ จะเปนการสงเสริมและสนับสนนุจุดแข็งของแหลง

ชุมชนและแหลงทองเที่ยวในพื้นที่ลุมน้ำ 

  1.7 พื้นที่ลุมน้ำตอนบน (อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี) จะมีโรงพยาบาลเจาพระยาอภัย-

ภูเบศรเปนศูนยกลางการเรียนรูดานการแพทยและสมุนไพรและเปนแหลงผลิตภัณฑสมุนไพร

เพื่อรักษาโรคและดูแลรักษาสุขภาพ โดยพืชสมุนไพรจะมีมูลคาทางเศรษฐกิจสูงและเหมาะกับ

การสงเสริมเพื่อนำไปแปรรูปเปนยารักษาโรคและผลิตภัณฑอ่ืนๆ ได 

  1.8 พื้นที่ลุมน้ำมีการติดตั้งระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติและมีการพัฒนาระบบสนับสนุน

การตัดสินใจในการพยากรณน้ำสถานการณน้ำลวงหนา เชน ระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกล

อัตโนมัติลุมน้ำบางปะกง ฯลฯ 

  1.9 ภาคประชาสังคมภายในพื้นที่ลุมน้ำมีความใสใจและตระหนักตอคุณภาพสิ่งแวดลอมและสุขภาพ

อนามัยมากขึ้นโดยเฉพาะการบริโภคกลุมสินคาเกษตรอินทรียเพิ่มขึ้น หรือกลุมเกษตรกรมีการ

ปลูกพืชตามหลักวิธีปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี ผูประกอบการดำเนินธุรกิจโดยการผลิตสินคาทีเ่ปน

มิตรกับสิ่งแวดลอมมากขึ้นและมีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมและแบงปนและเอ้ือ

ตอกันเพื่อสรางคุณคาใหกับระบบสังคม 

  1.10 กลุมเครือขายชุมชนทองถิ่นในพื้นที่ลุมน้ำมีความเข็มแข็ง ตื่นตัวและใหความสนใจเปนพิเศษใน

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการอนุรักษ การดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมมากข้ึน พรอมทั้งมีกิจกรรมสงเสริมบทบาทและกระบวนการมีสวนรวมในการรวมคิด 

รวมตัดสินใจ รวมทำและรวมรับผิดชอบแกไขปญหาภายในชุมชนทำใหชุมชนทองถิ่นเกิดการ

เรียนรูผานการเขารวมกระบวนการรูเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงและเกิดสังคมแหงการเรียนรู

สงผลกระทบเชิงบวกใหชุมชนทองถิ่นมีความเขมแข็งอยางยั่งยืนทำใหทิศทางการพัฒนาใดๆ ใน



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 4 การกำหนดและประเมินทางเลือกในการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 4-13 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

พื้นที่ลุมน้ำเปนการพัฒนาพรอมการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดย

ผานกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาสังคมและเปนการตอบสนองความตองการของภาค

ประชาสังคมมากข้ึนหรือผานใชกลไกคณะกรรมการลุมน้ำและองคกรผูใชน้ำตามพระราชบัญญัติ

ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 

  1.11 ทำเลที่ตั้งเหมาะสมเปนศูนยกลางดานการคมนาคมขนสงเชื่อมโยงติดตอกับภูมิภาคตางๆ เชน 

ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางและประตสููชายแดนราชอาณาจักร

กัมพูชาและยังเชื่อมโยงกับทาเรือน้ำลึกแหลมฉบัง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ/ดอนเมืองหรือ

แหลงกระจาย/ซื้อขายสินคาในพื้นที่ชุมชนเมืองขนาดใหญ เชน กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ 

นนทบุรี ปทุมธานี นครราชสีมา ฯลฯ เปนขอไดเปรียบและจุดแข็งตอการพัฒนาดานธุรกิจการคา

และการลงทุนกับตางประเทศ และเปนพื้นที่เหมาะสมตอการรองรับการเจริญเติบโต มีศักยภาพ

และความพรอมสูงจะเปน “ประตูเศรษฐกิจ” เพื่อเปดตลาดการคาไปสูภูมิภาคอ่ืนๆ ของโลก 

  1.12 พื้นที่ลุมน้ำมีความเสี่ยงตอการไดรับการเสียหายจากแผนดินไหวในระดับนอย (นอยกวา 3.00 

ตามมาตราริคเตอร) และการพัฒนาแหลงน้ำขนาดกลางและขนาดใหญสามารถพัฒนาไดโดยไม

ตองออกแบบใหสามารถรับความเสียหายจากแผนดินไหวในระดับสูงทำใหคาลงทุนไมสูงมาก 

  1.13 พื้นที่ลุมน้ำโดยสวนใหญมีชั้นหินใหน้ำตะกอนหินรวน (Unconsolidated Sediment Aquifers) 

สามารถใหปริมาณน้ำบาดาลไดในเกณฑตั้งแต 2-20 ลบ.ม./ชม. และคา TDS (นอยกวา 500 

มก./ล.) อยูในระดับที่สามารถนำไปใชงานไดยกเวนบางพื้นที่มีคุณภาพน้ำบาดาลในเกณฑไมดี

หากนำไปใชตองมีการบำบัดคอนขางมาก ไดแก อำเภอบางน้ำเปรี้ยว อำเภอคลองเขื่อน อำเภอ

บางปะกง และอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา เขตลาดกระบังและเขตหนองจอก 

กรุงเทพมหานคร อำเภอบางบอ และอำเภอบางเสาธง จังหวัดสมทุรปราการ 

 2) โอกาส (O: Opportunities) 

  2.1 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติการกระจายอำนาจฯ ไดเปด

โอกาสใหสวนทองถิ่นเขามามีสวนรวมในการวางแผนบริหารจัดการและดูแลรักษาทรัพยากรน้ำ

เพื่อใหเกิดประโยชนและตรงกับความตองการของสวนทองถ่ินมากที่สุด 

  2.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ดานที่ 19 ประเด็นการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ (พ.ศ. 2561-

2580) กำหนดการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อการพัฒนา จัดใหมีทรัพยากรน้ำอยางเพียงพอ

สำหรับการพัฒนาภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรมตามแผนการเจริญเติบโตแบบสีเขียว การ

ทองเที่ยวและเพื่อผลิตพลังงานพรอมมีระบบดูแลทรัพยากรน้ำในพื้นที่สำหรับผูใชน้ำภายในนิคม

เกษตร ภาคอุตสาหกรรมสมัยใหม พื้นที่ชลประทาน พื้นที่เกษตรน้ำฝน พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ

พิเศษ แหลงทองเที่ยว ภาคเกษตรพลังงาน ภาคเกษตรเพิ่มมูลคาและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

จำเปนตองกำหนดใหมีการพัฒนาแหลงน้ำใหปริมาณมีน้ำอยางเพียงพอโดยเนนพื้นที่เกษตรที่มี

มูลคาสูงหรือพื้นที่อุตสาหกรรม 

  2.3 พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 เปนกฎหมายในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของ

ประเทศที่ใหการเพิ่มปริมาณน้ำตนทุนในพื้นที่ลุมน้ำสามารถดำเนินการไดอยางเปนระบบและมี

ประสิทธิภาพ พรอมทั้งกำหนดใหคณะกรรมการลุมน้ำมีหนาที่บริหารจัดการทรัพยากรน้ำในเขต

ลุมน้ำโดยมีหนาที่สำคัญที่เกี่ยวของกับการพัฒนาทรัพยากรนำ้ในพื้นที่ลุมน้ำ ประกอบดวย การ



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 4 การกำหนดและประเมินทางเลือกในการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 4-14 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

จัดทำแผนแมบทการใช การพัฒนา การบริหารจัดการ การบำรุงรักษา การฟนฟูและการอนุรักษ

ทรัพยากรน้ำเพื่อใหคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแหงชาติเห็นชอบและเสนอความเห็นดานน้ำใน

เขตลุมน้ำ 

  2.4 จังหวัดฉะเชิงเทราและชลบุรีไดรับการประกาศจัดตั้งใหเปนพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค

ตะวันออก (EEC) เปนการสงเสริมการลงทุนทำใหมีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคอยางเรงดวน

เพื่อใหรองรับการลงทุนในพื้นที่ EEC โดยมีกลุมอุตสาหกรรมเปนเปาหมายทำใหกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจมีแนวโนมเติบโตตอไป พรอมทั้งการพัฒนาแหลงน้ำตนทุนในพื้นที่ลุมน้ำตอนบนมี

โอกาสสรางมูลคาภาคการผลิตสูงทั้งภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมเนื่องจากจำเปนตองสง

ปริมาณน้ำมารองรับกิจกรรมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 

  2.5 มีการนำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS: Geographic Information System) และระบบ

สารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS: Management Information System) เขามาใชในการบริหาร

จัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุมน้ำ 

  2.6 มีหนวยงานภาครัฐที่มีขีดความสามารถในพัฒนาและปรับปรุงระบบแหลงน้ำและระบบปองกัน

น้ำทวมจะชวยใหลดการขาดแคลนน้ำในกิจกรรมตางๆ เชน กรมชลประทาน กรมโยธาธิการและ

ผังเมือง กรมทรัพยากรน้ำ การประปาสวนภูมิภาค เปนตน 

  2.7 หนวยงานภาครัฐหลายหนวยงานใหความสำคัญกับการฟนฟูปาตนน้ำลำธาร การปองกันและเฝา

ระวังปญหาการชะลางพังทลายของดินตามริมสองฝงลำน้ำเพื่อลดปริมาณตะกอนดิและทราย

ไหลลงสูแหลงน้ำ-ผิวดินและลดปญหาการตื้นเขินของแหลงน้ำผิวดินโดยเฉพาะแมน้ำนครนายก 

คลองพระปรง แควหนุมาน แมน้ำปราจีนบุรี และแมน้ำบางปะกง ฯลฯ 

 3) แรงบันดาลใจ (A: Aspiration) 

  3.1 การพัฒนาแหลงน้ำตนทุนในพื้นที่ตอนบนมีโอกาสสูงจะตองเรงรีบดำเนินการเพื่อเปนการสราง

ความมั่นคงใหกับภาคการผลิตตางๆ โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมในพื้นทีร่ะบียงเศรษฐกิจพิเศษ

ภาคตะวันออก รวมทั้งบรรเทาปญหาอุทกภัยในพื้นที่ลุมน้ำหนุมาน ลุมน้ำนครนายกและลุมน้ำ

ปราจีนบุรีตอนกลาง รวมถึงการแกไขปญหาภัยแลง ปญหาน้ำเนาเสียและปญหาน้ำทะเลรุกล้ำ

ในพืน้ที่ตอนปลายของพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 

  3.2 การพัฒนาแหลงน้ำในพื้นที่ลุมน้ำตอนบนจะทำใหการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค

ตะวันออกในจังหวัดฉะเชิงเทราและชลบุรีมีความมั่นคงและยั่งยืน และยังเปนการรองรับการ

พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการดานตางๆ และทำใหรายไดตอหัวของภาคประชา

สังคมสูงขึ้นไมนอยกวาคาเฉลี่ยของประเทศ (>228,398 บาท/คน/ป) ทำใหเพิ่มโอกาสในการ

แขงขันของประเทศเพิ่มสูงข้ึน 

  3.3 การพัฒนาอางเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดใหญในพื้นที่ลุมน้ำตอนบนหลายพื้นที่ซอนทับกับ

พื้นที่สงวนและอนุรักษ (เชน อุทยานแหงชาติเขาใหญ อุทยานแหงชาติปางสีดา อุทยานแหงชาติ

ทับลาน เขตรักษาพันธุสัตวปาเขาอางใน ฯลฯ) พื้นที่ชั้นคุณภาพลุมน้ำชั้น 1A พื้นที่มรดกโลก

ทางธรรมชาติ (อุทยานแหงชาติเขาใหญ) โดยการพัฒนาใดๆ ในพื้นที่ลุมน้ำจะตองดำเนินการ

ศึกษาและวิเคราะหอยางรอบคอบเพื่อสรางความสมดุลระหวางการพัฒนาและอนุรักษ 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 4 การกำหนดและประเมินทางเลือกในการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 4-15 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

  3.4 การพัฒนาระบบขอมูล-ขาวสารตางๆ เกี่ยวกับพื้นที่ลุมน้ำเพื่อใหภาคประชาสังคมเขาถึงและ

รับทราบขอมูลโดยเฉพาะทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดลอม และทรัพยากรน้ำ ฯลฯ) จะ

ทำใหภาคประชาสังคมเขาใจบทบาทของการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

เพิ่มมากข้ึน 

  3.5 การสรางกระบวนการมีสวนรวมใหภาคประชาสังคมรูสึกเปนเจาของในการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำจึง

ตองดำเนินการใหขอมูล-ขาวสารอยางครบถวนกับภาคประชาสังคมอยางตอเนื่องและเปดโอกาส

ใหภาคประชาสังคมไดเขามาแสดงความคิดเห็นตามกระบวนการที่เกี ่ยวของโดยเฉพาะตาม

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับ

ฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 

  3.6 ภาครัฐควรสนับสนุนการระบบบำบัดน้ำเสีย การเพิ่มประสิทธิภาพการใชน้ำอยางมีคุณภาพและ

การนำปริมาณน้ำทิ้งกลับมาใชใหมในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเพื่อลดความตองการใชน้ำดิบจาก

แหลงน้ำตนทุนตางๆ และรักษาฟนฟูคุณภาพน้ำในแหลงน้ำตางๆ 

 4) ผลดีที่คาดวาจะเกิดข้ึน (R: Results) 

  4.1 การพัฒนาแหลงน้ำตนทุนในพื้นที่ลุมน้ำตอนบนตองสงน้ำไปยังพื้นที่ที่มูลคาระบบเศรษฐกิจสูง

เนื่องจากตองมีการสูญเสียพื้นทีส่งวนและอนุรักษและพื้นที่มรดกโลกบางสวน ประกอบกับแผน

แมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ดานที่ 19 ประเด็นการบริหารจัดการนำ้ทั้งระบบ (พ.ศ. 2561-2580) 

กำหนดใหการพัฒนาแหลงน้ำเนนพื้นที่การเกษตรที่มีมูลคาสูงหรือพื้นที่อุตสาหกรรมจะสอด 

คลองกับพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงโดยเฉพาะจังหวัดฉะเชิงเทราและชลบุรี 

  4.2 การพัฒนาแหลงน้ำตนทุนในพื้นที่ลุมน้ำทุกสวนตองไดรับการยอมรับจากภาคประชาสังคมและ

ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการลุมน้ำและคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแหงชาติ รวมถึงให

ทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมในการเปนเจาของในการพัฒนาโครงการตั้งแตเริ่มดำเนินการและ

ตองมีการสนับสนุนขอมูลตางๆ ที่เก่ียวของใหทุกภาคสวนรับรู-รับทราบอยางตอเนื่องและตองจดั

ใหมีการรับฟงความคิดเห็นตามกระบวนการและระเบียบที่เกี่ยวของ เชน ตามรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็น

ของประชาชน พ.ศ. 2548 

  4.3 การพัฒนาแหลงน้ำบาดาลในพื้นที่ลุมน้ำหรือตามริมสองฝงแมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงสามารถ

ดำเนินการเพื่อชวยลดปญหาภัยจากน้ำทวมและภัยแลงไดบางสวน โดยการใชน้ำตองไมเกินคา

ความสามารถของน้ำบาดาลพรอมทั้งมีการติดตั้งระบบตรวจสอบการใชน้ำบาดาล ยกตัวอยาง

การพัฒนาแหลงน้ำบาดาล เชน 

   ก) การพัฒนาแหลงน้ำขนาดใหญโดยใชเทคโนโลยีสมัยใหม (Riverbank Filtration: RBF) 

เพื่อแกไขปญหาปริมาณน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคเปนหลัก 

   ข) การสรางแหลงกักเก็บน้ำใตดินดวยการสรางระบบทางน้ำใตดินเชื่อมตอกันเปนระบบ

โครงขายใตดินเพื่อนำไปเก็บสะสมในแองน้ำรวมใตดิน (Horizontal Collector Well: 

HCW) หรือสะสมไวในชั้นกรวดทรายสูชั้นน้ำบาดาลที่กักเก็บในชั้นตะกอนหินรวนตาม

ชายฝงแมน้ำโดยปริมาณน้ำจะถูกนำขึ้นมาใชในชวงฤดูแลง (เดือนกุมภาพันธ-เมษายน) 

และโครงขายทางน้ำใตดินเปน Permeable Trenches ที่ถูกสรางขึ้นโดยอาศัยหลักของ



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 4 การกำหนดและประเมินทางเลือกในการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 4-16 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

ความโนมถวงของโลกเพื่อประหยัดพลังงาน รวมทั้งการทำ Permeable Box เพื่อเรง

ระบายน้ำลงสูชั้นใตดินกรณีที่มีภาวะน้ำไหลหลากอยางรวดเร็ว 

   ค) การผันปริมาณน้ำทวมขังที่เกิดจากสภาพธรรมชาติหรือปริมาณน้ำสวนเกินจากพื้นที่ที่

รองรับผันลงสูชั้นน้ำใตดินโดยเสนอแนะวาพื้นที่เขตชุมชนเมืองขนาดใหญหรือตามแหลง

นิคมอุตสาหกรรมตองใชระบบ UPRSS (Underground Plastic Rainwater Storage 

Structure) ดังแสดงในรูปที่ 4.1-2 สวนพื้นที่เขตชนบทหรือชุมชนเมืองขนาดเล็กตองใช

ระบบเติมน้ำใตดินระบบตื้น (Horizontal Collector Well: HCW) โดยกระบวนการทั้ง

สองระบบจะเปนการสรางจิตสำนึกใหกับผูที่มีสวนเกี่ยวของไดอยางยั่งยืนโดยอาศัยการ

ประยุกตกับหลักการ 3P (Polluter Pay Principle: PPP) 

   ง) การสรางคูคลองเพิ่มเติมในพื้นที่สวนตางๆ เพื่อตอเชื่อมกับโครงขายน้ำใตดินในพื้นที่ที่มี

ความเหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศและสภาพธรณีวิทยา 

  4.4 เพื่อใหการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุมน้ำมีความยั่งยืน เกิดประสิทธิภาพอยางเปน

ระบบลุมน้ำ จึงตองติดตั้งระบบตรวจวัดทั้งลุมน้ำและใหมีการรายงานสถานการณน้ำใหภาค

ประชาสังคมเขาถึงขอมูลไดงายและรวดเร็ว 

  4.5 การพัฒนาแหลงเก็บกักน้ำในพื้นที่ลุมน้ำจะตองคำนึงถึงความสมดุลทั้งภาคเกษตร ภาคชุมชน

และภาคอุตสาหกรรมเพื่อปองกันการขัดแยงการใชน้ำของกลุมผูใชน้ำทุกภาคสวน รวมทั้งตอง

คำนึงถึงความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพื้นที่ลุมน้ำ 

  4.6 แผนการพัฒนาแหลงน้ำและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุมน้ำจะเปนเครื่องมือลดความ

เสี่ยงปญหาน้ำทวม น้ำแลงและคุณภาพน้ำใหกับพื้นที่ลุมน้ำ 

 

รูปที่ 4.1-2 การผันปริมาณน้ำทวมขังหรือปริมาณน้ำสวนเกินจากสภาพธรรมชาตโิดยใชระบบ UPRSS 

(Underground Plastic Rainwater Storage Structure) 

 

4.1.3 การวิเคราะหแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในพ้ืนที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 

 

 การวิเคราะหแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงเพื่อใชเปรียบเทียบทิศทางการพัฒนา

ตางๆ ในพื้นที่ลุมน้ำดังอธิบายไดดังนี้ 

 1) พื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี เปนประตูการขนสงเชื่อมโยงภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง

และประเทศเพื่อนบาน (ราชอาณาจักรกัมพูชา สปป.ลาว สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม) ถูกกำหนด

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



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 4 การกำหนดและประเมินทางเลือกในการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 4-17 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

ชายแดนในจังหวัดสระแกว และพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรียังมีแหลงทองเที่ยวทองเที่ยวเชิงธรรมชาติ 

สุขภาพ ศิลปวัฒนธรรม อารยธรรมและประวัติศาสตร ฯลฯ สวนภาคอุตสาหกรรมจะมีศักยภาพในการ

ยกระดับขีดความสามารถทางการแขงขันและยกระดับมูลคาภาคอุตสาหกรรมใหสูงขึ้นโดยคำนึงถึงการ

พัฒนาภาคอุตสาหกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและสระแกว และภาคเกษตร

จะมีแนวโนมการปรับเปลี่ยนรูปแบบไปสูการทำเกษตรแปรรูปและยกระดับคุณภาพผลผลิตและสงเสริม

การปลูกพืชตามระบบการตลาดเปนหลัก จะเห็นไดวา ประเด็นการพัฒนาและแนวโนมการเปลี่ยนแปลง

ทำใหพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบรีุตองมุงเนนการพัฒนาตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาของพื้นที่ลุมนำ้โดย

การพัฒนาและขยายเขตใหบริการประปาในพื้นที่ชุมชนเมืองหลัก ชุมชนเมืองเศรษฐกิจชายแดน และ

แหลงทองเที่ยวสำคัญ ฯลฯ โดยการพัฒนาแหลงเก็บกักน้ำตนทุนในพื้นที่ลุมน้ำตอนบนใหเต็มศักยภาพ

ใหมากที่สุดเพื่อลดความเสี่ยงในการขาดแคลนปริมาณน้ำตนทุนในอนาคต รวมถึงพิจารณาแหลงเก็บกัก

ปริมาณน้ำตนทุนสำรองหรือแหลงน้ำทางเลือกอื่นๆ เปนทางเลือกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให 

แกภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตร ภาคชุมชน พรอมทั้งการพัฒนาระบบปองกันอุทกภัยในพื้นที่ชุมชน 

พื้นที่เศรษฐกิจและแหลงทองเที่ยวสำคัญหรือพัฒนาพื้นที่ชะลอน้ำหรือแกมลิงเพื่อบริหารจัดการน้ำทวม

อยางเปนระบบหรือการบริหารจัดการคุณภาพน้ำตั้งแตแหลงกำเนิด การกอสรางระบบบำบัดน้ำเสีย 

การกำกับ ติดตามและเฝาระวังคุณภาพน้ำรวมถึงการจัดสรรน้ำเพื่อรักษานิเวศดานทายนำ้และการฟนฟู

แมน้ำ ลำคลองและแหลงน้ำธรรมชาติในพื้นที่แหลงทองเที่ยวเชิงธรรมชาติที่สำคัญดังตารางที่ 4.1-1 

 2) พื้นที่ลุมน้ำบางปะกง เปนศูนยรวมที่ตั้งภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญของประเทศและมีแนวโนมจะเติบโต

เปนศูนยกลางอุตสาหกรรมสมัยใหมของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต เปนพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ

พิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อเปนฐานการผลิตอุตสาหกรรม นวัตกรรมและเทคโนโลยีมูลคาสูงของ

ประเทศในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและฉะเชิงเทรา พรอมทั้งมีแหลงทองเที่ยวหลากหลายประเภททั้งแหลง

ทองเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร วัฒนธรรม ฯลฯ และยังเปนฐานการเพาะปลูกผลไมมูลคาสูงของ

ประเทศเพราะฉะนั้นทิศทางการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำบางปะกงโดยเฉพาะแหลงเก็บกักน้ำจะตองมุงเนน

การพัฒนาตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาของพื้นที่ลุมน้ำ ไดแก การพัฒนาและขยายประปาเพื่อ

รองรับพื้นที่ชุมชนเมือง พื้นที่เศรษฐกิจและแหลงทองเที่ยวที่มีการขยายตัวสูงขึ้น ฯลฯ โดยการพัฒนา

แหลงเก็บกักน้ำตนทุนในพื้นที่ลุมน้ำตอนบนใหเต็มศักยภาพใหมากที่สุด หรือพัฒนาระบบเครือขายน้ำ

และเชื่อมโยงแหลงน้ำเพื่อลดความเสี่ยงในการขาดแคลนปริมาณน้ำตนทุนในอนาคต รวมถึงพิจารณา

แหลงเก็บกักปริมาณน้ำตนทุนสำรองหรือแหลงน้ำทางเลือกอ่ืนๆ เพื่อเปนทางเลือกในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ำใหแกภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตร ภาคชุมชน พรอมทั้งการปรับโครงสรางภาคการใชน้ำ

เพื่อยกระดับมูลคาภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

(EEC) การพัฒนาระบบปองกันอุทกภัยในพื้นที่ชมุชน พื้นที่เศรษฐกิจและแหลงทองเที่ยวสำคัญ หรือการ

พัฒนาพื้นที่ชะลอน้ำหรือแกมลิง การแกไขสิ่งกีดขวางทางน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเพื่อ

บริหารจัดการน้ำทวมอยางเปนระบบและการรักษาสมดุลของระบบนิเวศวิทยาทายน้ำหรือการบริหาร

จัดการคุณภาพน้ำตั้งแตการจัดการตามแหลงกำเนิด การกอสรางระบบบำบัดน้ำเสีย การกำกับ ติดตาม

และเฝาระวังคุณภาพน้ำในพื้นที่ชุมชนเมืองและโรงงานอุตสาหกรรมรวมทั้งการผลักดันใหเกิดการมีสวน

ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในระดับลุมน้ำ เพื่อสรางกลไกในการรวมกันวางแผนการพัฒนาและ

การจัดสรรน้ำใหภาคสวนตางๆ ใหมีความเพียงพอและเกิดความสมดุลและยั่งยืนดังตารางที่ 4.1-1 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 4 การกำหนดและประเมินทางเลือกในการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 4-18 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                                                                                                                                                                                                                                                                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

ตารางที่ 4.1-1 การเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจ สังคมและสิง่แวดลอมที่มีผลกระทบตอการบริหารจัดการพ้ืนที่ลุมน้ำปราจนีบุรี-บางปะกง 

ประเด็นการพัฒนา สถานการณ/แนวโนมการเปลีย่นแปลง ทิศทาง/กลยุทธการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 

พ้ืนท่ีลุมน้ำปราจีนบุรี   

1. ภาคการพัฒนาเมืองและบริการ 

ปราจีนบุรี พัฒนาเปนเมืองการทองเท่ียวเชิงนิเวศ สุขภาพ อารยธรรม 

ศิลปวัฒนธรรม และประวัติศาสตรอยางยั่งยืน 

สระแกว พัฒนาสูการเมืองเศรษฐกิจชายแดน เขตระเบียงเศรษฐกิจ

พิเศษและแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศและอารยธรรมโบราณ 

1. จำนวนประชากรและนักทองเท่ียวมีอัตราเพ่ิมข้ึนตามการพัฒนาสูการเปนเมืองเศรษฐกิจพิเศษ เมือง

เศรษฐกิจชายแดน และแหลงทองเท่ียว จึงมีความเสี่ยงตอการขาดแคลนน้ำจากความตองการน้ำเพ่ือ

การพัฒนาและบริการเพ่ิมมากข้ึน 

2. สถานการณน้ำอุปโภค-บริโภคในเขตชนบทยังมีปญหาดานคุณภาพน้ำและน้ำดื่มในราคาท่ีเหมาะสม 

3. การพัฒนาสูการเปนแหลงทองเท่ียวเชิงธรรมชาติ ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมทำใหตองพิจารณาถึง

การรักษาระบบนิเวศวิทยา การฟนฟูสภาพแมน้ำ ลำคลองและแหลงน้ำธรรมชาติเพื่อเพ่ิมศักยภาพ

การทองเท่ียว 

4. การเกิดอุทกภัยในพ้ืนท่ีเมืองเศรษฐกิจพิเศษ เมืองเศรษฐกิจชายแดน และแหลงทองเท่ียวสำคัญอาจ

สรางผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจมากข้ึนกวาในอดีตเน่ืองจากมีบทบาททางเศรษฐกิจเพ่ิมมากข้ึน 

1. ชุมชนชนบทท่ีมีคุณภาพน้ำประปายังไมไดมาตรฐานตองพัฒนาระบบประปาใหไดมาตรฐานและราคาท่ีเหมาะสม 

2. จำนวนประชากรและนักทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้นในเมืองเศรษฐกิจและแหลงทองเที่ยวสำคัญโดยเฉพาะจังหวัด

ปราจีนบุรีและสระแกวทำใหตองพัฒนาขยายใหบริการน้ำประปาควบคูกับการกำหนดมาตรการประหยัดน้ำของ

ภาคบริการในพ้ืนท่ีเสี่ยงตอการขาดแคลนน้ำเพ่ือรองรับความตองการใชน้ำของภาคบริการท่ีเพ่ิมมากข้ึน 

3. พ้ืนท่ีเศรษฐกิจและแหลงทองเท่ียวสำคัญท่ีมีความหนาแนนสูงตองมีการวางระบบการปองกันน้ำทวมควบคูกับการ

จัดทำผังน้ำและบังคับใชในผังเมืองพรอมทั้งพัฒนาพื้นที่ชะลอน้ำเพื่อลดความเสียหายและบรรเทาอุทกภัยในเชิง

พ้ืนท่ีอยางเปนระบบในระดับลุมน้ำ 

4. แหลงทองเที่ยวที่เนนการทองเที่ยวเชิงธรรมชาติตองมีการจัดสรรน้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศวิทยา และฟนฟูแมน้ำ 

ลำคลอง และแหลงน้ำท่ีสำคัญเพ่ือรักษาภูมิทัศนและทัศนียภาพของแหลงทองเท่ียว 

2. ภาคอุตสาหกรรม 

ปราจีนบุรี เพ่ิมขีดความสามารถทางการแขงขันดานอุตสาหกรรมและ

สรางการเติบโตท่ีเปนมติรกับสิ่งแวดลอม 

สระแกว สงเสริมจัดตั้งอุตสาหกรรมเชิงนิเวศใน เขตระเบียงเศรษฐกิจ

พิเศษ 

1. โครงสรางภาคอุตสาหกรรมยังคงพัฒนาอยูในพื้นที่เดิมภายในจังหวัดปราจีนบุรีและสระแกวจึงมี

ความเสี่ยงตอการขาดแคลนน้ำหากมีการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม 

2. พื้นที่ฐานภาคอุตสาหกรรมสำคัญในจังหวัดปราจีนบุรีและสระแกวยังมีความเสี่ยงจะขาดแคลนน้ำ

และเกิดปญหาอุทกภัยจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

3. ปริมาณน้ำตนทุนมีจำกัดอาจไมสามารถจัดหาปริมาณน้ำไดเต็มศักยภาพการผลิตอาจสงผลกระทบ

กับภาคอุตสาหกรรมที่ใชปริมาณน้ำในกระบวนการผลิตมากจำเปนตองมีทางเลือกใหมๆ ในการ

บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 

4. การเพิ่มขึ้นของภาคอุตสาหกรรมอาจสงผลกระทบตอการเกิดมลพิษสิ่งแวดลอม จึงตองพิจารณาถึง

มาตรการในการควบคุม เฝาระวังและบริหารจัดการมลพิษตามแหลงกำเนิด 

1. เพื่อสรางความมั่นคงของปริมาณน้ำใหภาคการผลิตในพื้นที่อุตสาหกรรมสำคัญ จำเปนตองเพิ่มปริมาณน้ำตนทุน

โดยการพัฒนาแหลงน้ำเพ่ิมเติมเพ่ือสรางความมั่นคงและหลักประกันดานปริมาณน้ำตนทุน 

2. พื้นที่อุตสาหกรรมที่สรางรายไดทางระบบเศรษฐกิจสูงตองมีทางเลือกใหมๆ ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 

เชน การผันน้ำขามลุม/ภายในลุม การพัฒนาแหลงน้ำบาดาลขนาดใหญเพ่ือสรางความมั่นคงของปริมาณน้ำใหแก

ภาคการผลิต ภาคอุปโภค-บริโภค และระบบเศรษฐกิจของลุมน้ำ 

3. พ้ืนท่ีเศรษฐกิจท่ีสรางมูลคาและมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจสูงตองมีมาตรการในการปองกัน การพัฒนาพ้ืนท่ีชะลอน้ำ 

การแกไขสิ่งกีดขวางทางน้ำและบรรเทาอุทกภัยระดับลุมน้ำเพ่ือไมใหเกิดความเสียหายรุนแรง 

4. ภาคอุตสาหกรรมท่ีใชน้ำมากมีความจำเปนตองพัฒนานวัตกรรมหรือระบบเทคโนโลยีในการเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ใชน้ำและการนำน้ำกลับมาใชใหม 3Rs (Reuse, Reduce, Recycle) การลดความเสี่ยงในการขาดแคลนน้ำและ

ลดตนทุนในการพัฒนาดานทรัพยากรน้ำ 

5. ความไมแนนอนหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาจสงผลกระทบตอปริมาณน้ำตนทุนของภาคอุตสาหกรรม 

จึงตองกำหนดหลักเกณฑการจัดสรรน้ำในชวงท่ีมีปริมาณน้ำตนทุนนอยและชวงฤดูแลงเพ่ือไมใหเกิดความเสียหาย

ตอระบบเศรษฐกิจ 

6. ภาคอุตสาหกรรมท่ีมีการปลอยน้ำเสียในปริมาณมากตองกำหนดมาตรการในการควบคุม กำกับ ติดตาม เฝาระวัง

และบริหารจัดการมลพิษตามแหลงกำเนิด 

3. ภาคการเกษตร 

ปราจีนบุร ีเพิ่มศักยภาพการผลิตและระบบการตลาดสินคาเกษตรที่มี

คุณภาพไดมาตรฐานดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีเหมาะสม 

สระแกว ปรับปรุงปจจัยและกระบวนการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย

ใหไดคุณภาพมาตรฐานสากล 

1. ภาคเกษตรในจังหวัดปราจีนบุรีและสระแกวมีแนวโนมปรับเปลี่ยนรูปแบบไปสูการทำเกษตรแปรรูป

และยกระดับปรับปรุงคุณภาพและราคาของสินคาเกษตรใหมีมูลคาเพิ่มขึ้นจึงตองสรางหลักประกัน

ความมั่นคงของปริมาณน้ำมากยิ่งข้ึน 

2. พื้นท่ีลุมน้ำโดยสวนใหญเปนพื้นที่ท่ีมีความเหมาะสมตอระบบการเกษตรแปรรูปและมีปริมาณน้ำ

ตนทุนสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบเปนการเกษตรเพิ่มมูลคาและปรับโครงสรางการใชน้ำใหสอดรับ

บริบทท่ีเปลี่ยนแปลง 

3. พ้ืนท่ีเกษตรน้ำฝนท่ีตองพ่ึงพาน้ำฝนเปนหลักยังคงมีความเสี่ยงขาดแคลนน้ำท่ีอาจเกิดข้ึนเปนประจำ

จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

4. กรณีการเกิดอุทกภัยขนาดใหญระดับลุมน้ำสามารถปรับพื้นที่เกษตร/พื้นที่ลุมต่ำเปนพื้นชะลอน้ำ

โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีทุงบางพลวง จังหวัดปราจีนบุรี 

1. พ้ืนท่ีการเกษตรสำคัญในจังหวัดปราจีนบุรีและสระแกวยังคงตองอาศัยการพัฒนาแหลงน้ำผิวดิน แหลงน้ำบาดาล 

และระบบกระจายน้ำเพ่ิมเติมเพ่ือสรางความมั่นของปริมาณน้ำ 

2. พ้ืนท่ีท่ีมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตภาคเกษตรแปรรูปและภาคเกษตรมูลคาสูงตองปรับเปลีย่นโครงสรางภาค

การใชน้ำใหเหมาะสมกับรูปแบบการเพาะปลูกและรูปแบบการผลิตท่ีเปลี่ยนไปเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใชน้ำ 

3. พ้ืนที่เกษตรน้ำฝนตองมีการพัฒนาแหลงน้ำผิวดิน แหลงน้ำบาดาลและแหลงน้ำชุมชนเพิ่มเติมเพื่อสรางความมั่น

ของปริมาณน้ำใหเพียงสามารถเพาะปลูกไดอยางนอย 1 ครั้งตอป 

4. การพัฒนาพื้นที่ชะลอน้ำตองพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำใหสอดคลองกับการเพาะปลูกพืชเพ่ือ

บรรเทาความเสียหายของผลผลิตทางการเกษตรและตองสนับสนุนการปรับตัวของระบบเพาะปลูกในพ้ืนท่ีน้ำทวม 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 4 การกำหนดและประเมินทางเลือกในการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 4-19 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                                                                                                                                                                                                                                                                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

ตารางที่ 4.1-1 (ตอ) การเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอมที่มีผลกระทบตอการบริหารจัดการพ้ืนที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 

ประเด็นการพัฒนา สถานการณ/แนวโนมการเปลีย่นแปลง ทิศทาง/กลยุทธการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 

4. คุณภาพน้ำ 

ปราจีนบุรี แกไขปญหาน้ำเสียจากภาคอุตสาหกรรมอยางเปนระบบ

และมีประสิทธิภาพ 

สระแกว การบริหารจัดการคุณภาพน้ำภายในภาคอุตสาหกรรมเพ่ือ

สงเสริมการเปนอุตสาหกรรมสีเขียว 

1. การพัฒนาและขยายพื้นที่ชุมชนเมือง ภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรมทำใหคุณภาพน้ำมีแนวโนม

เสื่อมโทรมจากการเพ่ิมข้ึนของปริมาณน้ำเสียจากชุมชนเมือง ภาคอุตสาหกรรมและสารเคมีจากภาค

เกษตร 

2. การพัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิงธรรมชาติจำเปนตองการปริมาณน้ำเพ่ือรักษาระบบนิเวศวิทยามากข้ึน 

รวมท้ังการแกไขปญหาการรุกล้ำแมน้ำ ลำคลองและแหลงน้ำธรรมชาติ 

1. เมืองเศรษฐกิจและแหลงทองเที่ยวสำคัญจำเปนตองบริหารจัดการน้ำเสียจากแหลงกำเนิด เชน การติดตั้งระบบ

บำบัดน้ำเสียในครัวเรือน/ชุมชน และการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียกอนปลอยลงสูแหลงน้ำ

ธรรมชาต ิ

2. พื้นที่การเกษตรและอุตสาหกรรมสำคัญในจังหวัดปราจีนบุรีและสระแกวที่มีการปลอยมลพิษลงสูแหลงน้ำใน

ปริมาณมากตองกำหนดมาตรการในการควบคุม กำกับและการบริหารจัดการสารเคมีและการพัฒนานวัตกรรม 

และเทคโนโลยีในการบำบัดน้ำเสียกอนปลอยลงสูแหลงน้ำธรรมชาติ 

3. แหลงทองเท่ียวท่ีเนนการทองเท่ียวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรมตองมีการฟนฟูสภาพแมน้ำ ลำคลอง และแหลงน้ำ

ธรรมชาติ รวมถึงการจัดสรรน้ำเพ่ือรักษาสภาพลำน้ำ รักษาระบบนิเวศวิทยาและทัศนียภาพของแหลงทองเท่ียว 

5. ทรัพยากรปาไม 

ปราจีนบุรี/สระแกว สรางเสริมการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปาไม

อยางยั่งยืน 

พ้ืนท่ีสงวนและอนุรักษ (เชน อุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา หรือพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติ ฯลฯ) มี

แนวโนมลดลงเนื่องจากถูกบุกรุกเขาครอบครองเพื่อใชประโยชนดานเกษตรโดยเฉพาะการทำนา พืชไร

และกิจกรรมทางการเกษตรอ่ืนๆ เชน การเลี้ยงสัตวหรือการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ ฯลฯ 

1. พื้นที่ปาตนน้ำเสื่อมโทรม พื้นที่ชั้นคุณภาพลุมน้ำชั้น 1 และชั้น 2 จำเปนตองดำเนินการฟนฟูพื้นที่ปาตนน้ำเพ่ือ

การยกระดับความสมดุลของระบบนิเวศและการชวยในการชะลอน้ำหลากกอนไหลลงสูพื้นที่ราบตอนกลางและ

ตอนลาง 

2. พ้ืนท่ีปาไมและพ้ืนท่ีช้ันคุณภาพลุมน้ำช้ัน 3; 4 และ 5 ท่ีมีการใชประโยชนเพ่ือการเกษตรตองใชมาตรการปองกัน

การชะลางการพังทลายของดินโดยการอนุรักษดิน 

6. การบริหารจัดการ 

ปราจีนบุรี การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอยางสมดุล 

สระแกว เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำใหเพียงพอ

กับการใชน้ำในพ้ืนท่ีลุมน้ำและเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 

การขยายตัวของระบบเศรษฐกิจ การทองเที่ยวและอุตสาหกรรมเพิ่มสูงขึ้นอาจสงผลกระทบตอความ

ตองการใชน้ำในภาพรวม มีโอกาสจะเกิดปญหาการขาดแคลนน้ำและการแยงชิงน้ำของระหวางภาคการ

ผลิตในอนาคต 

1. สงเสริมสนับสนุนใหภาคประชาสังคมมีสวนรวมในการวางแผนและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในระดับลุมน้ำ/

พ้ืนท่ีผานกลไกของคณะกรรมการลุมน้ำ 

2. สถานการณที่แตละภาคสวนมีความตองการใชน้ำมากขึ้นจำเปนตองสรางจัดตั้งกลุมองคกรผูใชน้ำเพื่อสราง

กระบวนการในการจัดสรรน้ำที่เปนธรรมและยืดหยุนและการไกลเกลี่ยขอพิพาทเกี่ยวกับการใชทรัพยากรน้ำโดย

ผานกลไกของคณะกรรมการลุมน้ำ 

3. ลุมน้ำท่ีมีรูปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจหลายประเภทตองดำเนินการจัดทำหลักเกณฑการใชน้ำ รวมถึงการจัดทำ

แผนการจัดสรรน้ำใหแตละภาคสวน โดยพิจารณาจัดลำดับความสำคัญตามบริบทของแตละพ้ืนท่ี 

พ้ืนท่ีลุมน้ำบางปะกง   

1. ภาคการพัฒนาเมืองและบริการ 

ฉะเชิงเทรา พัฒนาแหลงทองเที่ยวและบริการใหไดมาตรฐานสามารถ

สรางมูลคาเพ่ิมใหแกชุมชน 

นครนายก สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศ วัฒนธรรมและ

สุขภาพท่ีไดมาตรฐานสากล 

ชลบุรี ยกระดับใหเปนเมืองทองเท่ียวนานาชาติมีมาตรฐานระดบัสากล 

1. จำนวนประชากรและนักทองเท่ียวมีอัตราเพ่ิมข้ึนตามการพัฒนาสูการเปนเมืองเศรษฐกิจพิเศษ เมือง

เศรษฐกิจชายแดน และแหลงทองเท่ียว จึงมีความเสี่ยงตอการขาดแคลนน้ำจากความตองการน้ำเพ่ือ

การพัฒนาและบริการเพ่ิมมากข้ึน 

2. สถานการณน้ำอุปโภค-บริโภคในเขตชนบทยังมีปญหาดานคุณภาพน้ำและน้ำดื่มในราคาท่ีเหมาะสม 

3. การพัฒนาสูการเปนแหลงทองเท่ียวเชิงธรรมชาติ ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมทำใหตองพิจารณาถึง

การรักษาระบบนิเวศวิทยา การฟนฟูสภาพแมน้ำ ลำคลองและแหลงน้ำธรรมชาติเพื่อเพิ่มศักยภาพ

การทองเท่ียว 

4. การเกิดอุทกภัยในพ้ืนท่ีเมืองเศรษฐกิจพิเศษ เมืองเศรษฐกิจชายแดน และแหลงทองเท่ียวสำคัญอาจ

สรางผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจมากข้ึนกวาในอดีตเน่ืองจากมีบทบาททางเศรษฐกิจเพ่ิมมากข้ึน 

1. ชุมชนชนบทท่ีมีคุณภาพน้ำประปายังไมไดมาตรฐานตองพัฒนาระบบประปาใหไดมาตรฐานและราคาท่ีเหมาะสม 

2. จำนวนประชากรและนักทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้นในเมืองเศรษฐกิจและแหลงทองเที่ยวสำคัญโดยเฉพาะจังหวัด

ปราจีนบุรีและสระแกวทำใหตองพัฒนาขยายใหบริการน้ำประปาควบคูกับการกำหนดมาตรการประหยัดน้ำของ

ภาคบริการในพ้ืนท่ีเสี่ยงตอการขาดแคลนน้ำเพ่ือรองรับความตองการใชน้ำของภาคบริการท่ีเพ่ิมมากข้ึน 

3. พื้นที่เศรษฐกิจและแหลงทองเที ่ยวสำคัญที่มีความหนาแนนสูงโดยเฉพาะพื้นที ่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค

ตะวันออกตองมีการวางระบบการปองกันน้ำทวมควบคูกับการจัดทำผังน้ำและบังคับใชในผังเมืองพรอมท้ังพัฒนา

พ้ืนท่ีชะลอน้ำเพ่ือลดความเสียหายและบรรเทาอุทกภัยในเชิงพ้ืนท่ีอยางเปนระบบในระดับลุมน้ำ 

4. แหลงทองเที่ยวที่เนนการทองเที่ยวเชิงธรรมชาติตองมีการจัดสรรน้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศวิทยา และฟนฟูแมน้ำ 

ลำคลอง และแหลงน้ำท่ีสำคัญเพ่ือรักษาภูมิทัศนและทัศนียภาพของแหลงทองเท่ียว 

2. ภาคอุตสาหกรรม 

ฉะเชิงเทรา พัฒนาศักยภาพการผลิตภาคอุตสาหกรรมใหมีขีดความ 

สามารถในการแขงขันและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

ชลบุรี ยกระดับการพัฒนานวัตกรรมอุตสาหกรรมและเทคโนโลยท่ีีเปน

มิตรกับสิ่งแวดลอม 

1. พื้นที่ฐานภาคอุตสาหกรรมสำคัญในจังหวัดฉะเชิงเทราและชลบุรีโดยเฉพาะนิคมอุตสาหกรรมหรือ

สวนอุตสาหกรรมยังมีความเสี่ยงจะขาดแคลนน้ำและเกิดปญหาอุทกภัยจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ 

2. ปริมาณน้ำตนทุนมีจำกัดอาจไมสามารถจัดหาปริมาณน้ำไดเต็มศักยภาพการผลิตอาจสงผลกระทบ

กับภาคอุตสาหกรรมที่ใชปริมาณน้ำในกระบวนการผลิตมากจำเปนตองมีทางเลือกใหมๆ ในการ

บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 

1. เพ่ือสรางความมั่นคงของปริมาณน้ำใหภาคการผลติในพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมสำคัญในพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค

ตะวันออก จำเปนตองเพ่ิมปริมาณน้ำตนทุนโดยการพัฒนาแหลงน้ำเพ่ิมเติมเพ่ือสรางความมั่นคงและหลักประกัน

ดานปริมาณน้ำตนทุน 

2. พ้ืนท่ีเศรษฐกิจท่ีสรางมูลคาและมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจสูงในการผลิตน้ำจดื (ประปา) จากน้ำทะเลตองมีมาตรการ

ในการปองกัน การพัฒนาพ้ืนท่ีชะลอน้ำ การแกไขสิ่งกีดขวางทางน้ำและบรรเทาอุทกภัยระดับลุมน้ำเพ่ือไมใหเกิด

ความเสียหายรุนแรง 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 4 การกำหนดและประเมินทางเลือกในการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 4-20 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                                                                                                                                                                                                                                                                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

ตารางที่ 4.1-1 (ตอ) การเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอมที่มีผลกระทบตอการบริหารจัดการพ้ืนที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 

ประเด็นการพัฒนา สถานการณ/แนวโนมการเปลีย่นแปลง ทิศทาง/กลยุทธการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 

2. ภาคอุตสาหกรรม (ตอ) 3. การเพิ่มขึ้นของภาคอุตสาหกรรมอาจสงผลกระทบตอการเกิดมลพิษสิ่งแวดลอมจึงตองพิจารณาถึง

มาตรการในการควบคุม เฝาระวังและบริหารจัดการมลพิษตามแหลงกำเนิด 

3. พื้นที่อุตสาหกรรมที่สรางรายไดทางระบบเศรษฐกิจสูงในพื้นที ่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกตองมี

ทางเลือกใหมๆ ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เชน การผันน้ำขามลุม/ภายในลุม การพัฒนาแหลงน้ำบาดาล

ขนาดใหญหรือการผลิตน้ำจืด (ประปา) จากน้ำทะเลเพื่อสรางความมั่นคงของปริมาณน้ำใหแกภาคการผลิต ภาค

อุปโภค-บริโภค และระบบเศรษฐกิจของลุมน้ำ 

4. ภาคอุตสาหกรรมที่ใชน้ำมากในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกมีความจำเปนตองพัฒนานวัตกรรม

หรือระบบเทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพการใชน้ำ การนำน้ำกลับมาใชใหม 3Rs (Reuse, Reduce, Recycle) 

การลดความเสี่ยงในการขาดแคลนน้ำและลดตนทุนในการพัฒนาดานทรัพยากรน้ำ 

5. ความไมแนนอนหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาจสงผลกระทบตอปริมาณน้ำตนทุนของภาคอุตสาหกรรม 

จึงตองกำหนดหลักเกณฑการจัดสรรน้ำในชวงท่ีมีปริมาณน้ำตนทุนนอยและชวงฤดูแลงเพ่ือไมใหเกิดความเสียหาย

ตอระบบเศรษฐกิจ 

6. ภาคอุตสาหกรรมท่ีมีการปลอยน้ำเสียในปริมาณมากตองกำหนดมาตรการในการควบคุม กำกับ ติดตาม เฝาระวัง

และบริหารจัดการมลพิษตามแหลงกำเนิด 

3. ภาคเกษตร 

ฉะเชิงเทรา พัฒนาสูการเปนฐานผลิตและการแปรรูปสินคาเกษตรที่มี

คุณภาพ ปลอดภัยและไดมาตรฐานสาก 

นครนายก สงเสริมการผลิตสินคาเกษตรและผลิตภัณฑแปรรูปใหมี

ความปลอดภัยตรงกับความตองการของตลาด 

ชลบุรี เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรเพื่อสรางมูลคาเพิ่มให 

กับสินคาเกษตรโดยใชนวัตกรรมในการแปรรูป 

1. ภาคเกษตรภายในจังหวัดฉะเชิงเทรา นครนายกและชลบุรีมีแนวโนมปรับเปลี่ยนรูปแบบไปสูการทำ

เกษตรแปรรูปและยกระดับปรับปรงุคุณภาพและราคาของสินคาเกษตรใหมีมลูคาเพ่ิมข้ึนจึงตองสราง

หลักประกันความมั่นคงของปริมาณน้ำมากยิ่งข้ึน 

2. พื้นที่ลุมน้ำโดยสวนใหญเปนพื้นที่ที่มีความเหมาะสมตอระบบการเกษตรแปรรูปและมีปริมาณน้ำ

ตนทุนสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบเปนการเกษตรเพิ่มมูลคาและปรับโครงสรางการใชน้ำใหสอดรับ

บริบทท่ีเปลี่ยนแปลง 

3. พ้ืนท่ีเกษตรน้ำฝนท่ีตองพ่ึงพาน้ำฝนเปนหลักยังคงมีความเสี่ยงขาดแคลนน้ำท่ีอาจเกิดข้ึนเปนประจำ

จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

4. กรณีการเกิดอุทกภัยขนาดใหญระดับลุมน้ำสามารถปรับพื้นที่เกษตร/พื้นที่ลุมต่ำเปนพื้นชะลอน้ำ

โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีตอนปลายลุมน้ำในเขตอำเภอบางคลา อำเภอบางปะกง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 

1. พื้นที่การเกษตรสำคัญในจังหวัดฉะเชิงเทรา นครนายกและชลบุรียังคงตองอาศัยการพัฒนาแหลงน้ำผิวดิน แหลง

น้ำบาดาล และระบบกระจายน้ำเพ่ิมเติมเพ่ือสรางความมั่นของปริมาณน้ำ 

2. พ้ืนท่ีท่ีมีการพัฒนาระบบกระจายน้ำ/ระบบสงน้ำจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตภาคเกษตรแปรรูปและภาค

เกษตรมูลคาสูงตองปรับเปลี่ยนโครงสรางภาคการใชน้ำใหเหมาะสมกับรูปแบบการเพาะปลูกพืชและรูปแบบการ

ผลิตท่ีเปลี่ยนไปเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใชน้ำ 

3. พื้นที่เกษตรน้ำฝนตองมีการพัฒนาแหลงน้ำผิวดิน แหลงน้ำบาดาลและแหลงน้ำชุมชนเพิ่มเติมเพื่อสรางความมั่น

ของปริมาณน้ำใหเพียงสามารถเพาะปลูกไดอยางนอย 1 ครั้งตอป 

4. การพัฒนาพ้ืนท่ีชะลอน้ำหรือแกมลิงในพ้ืนท่ีตอนปลายของลุมน้ำตองพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

ใหสอดคลองกับการเพาะปลูกพืชเพื่อบรรเทาความเสียหายของผลผลิตทางการเกษตรและตองสนับสนุนการ

ปรับตัวของระบบเพาะปลูกในพ้ืนท่ีน้ำทวม 

5. คุณภาพน้ำ 

ฉะเชิงเทรา บูรณาการการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการบริหาร

จัดการน้ำเสีย 

นครนายก พัฒนาใหทุกชุมชนและทองถ่ินทุกแหงมีระบบบำบัดน้ำเสีย

รวม แกปญหาน้ำเสียในครัวเรือน 

ชลบุรี เรงรัดฟนฟูระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนเดิมใหมีประสิทธิภาพ

เพียงพอ และติดตามตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพระบบบำบัด

น้ำเสีย 

1. การพัฒนาและขยายพื้นที่ชุมชนเมือง ภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรมทำใหคุณภาพน้ำมีแนวโนม

เสื่อมโทรมจากการเพ่ิมข้ึนของปริมาณน้ำเสียจากชุมชนเมือง ภาคอุตสาหกรรมและสารเคมีจากภาค

เกษตร 

2. การพัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิงธรรมชาติจำเปนตองการปริมาณน้ำเพ่ือรักษาระบบนิเวศวิทยามากข้ึน 

รวมท้ังการแกไขปญหาการรุกล้ำแมน้ำ ลำคลองและแหลงน้ำธรรมชาติ 

1. เมืองเศรษฐกิจและแหลงทองเที่ยวสำคัญจำเปนตองบริหารจัดการน้ำเสียจากแหลงกำเนิด เชน การติดตั้งระบบ

บำบัดน้ำเสียในครัวเรือน/ชุมชน และการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียกอนปลอยลงสูแหลงน้ำ

ธรรมชาต ิ

2. พื้นที่การเกษตรและอุตสาหกรรมสำคัญในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกที่มีการปลอยมลพิษลงสู

แหลงน้ำในปริมาณมากตองกำหนดมาตรการในการควบคุม กำกับและการบริหารจัดการสารเคมีและการพัฒนา

นวัตกรรม และเทคโนโลยีในการบำบัดน้ำเสียกอนปลอยลงสูแหลงน้ำธรรมชาติ 

3. แหลงทองเท่ียวท่ีเนนการทองเท่ียวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรมตองมีการฟนฟูสภาพแมน้ำ ลำคลอง และแหลงน้ำ

ธรรมชาติ รวมถึงการจัดสรรน้ำเพ่ือรักษาสภาพลำน้ำ รักษาระบบนิเวศวิทยาและทัศนียภาพของแหลงทองเท่ียว 

5. ทรัพยากรปาไม 

ฉะเชิงเทรา อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปาไมท่ีเสื่อมโทรม  

นครนายก อนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรปาไมโดยการสวนรวมของภาค

ประชาชน 

ชลบุรี จัดการทรัพยากรปาไมและสิ่งแวดลอมใหเกิดความสมดุลอยาง

มีสวนรวม 

พ้ืนท่ีสงวนและอนุรักษ (เชน อุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปาหรือพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติ ฯลฯ) มี

แนวโนมลดลงเนื่องจากถูกบุกรุกเขาครอบครองเพื่อใชประโยชนดานเกษตรโดยเฉพาะการทำนา พืชไร

และกิจกรรมทางการเกษตรอ่ืนๆ เชน การเลี้ยงสัตวหรือการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ ฯลฯ 

1. พื้นที่ปาตนน้ำเสื่อมโทรม พื้นที่ชั้นคุณภาพลุมน้ำชั้น 1 และชั้น 2 จำเปนตองดำเนินการฟนฟูพื้นที่ปาตนน้ำเพ่ือ

การยกระดับความสมดุลของระบบนิเวศและการชวยในการชะลอน้ำหลากกอนไหลลงสูพื้นที่ราบตอนกลางและ

ตอนลาง 

2. พ้ืนท่ีปาไมและพ้ืนท่ีช้ันคุณภาพลุมน้ำช้ัน 3; 4 และ 5 ท่ีมีการใชประโยชนเพ่ือการเกษตรตองใชมาตรการปองกัน

การชะลางการพังทลายของดินโดยการอนุรักษดิน 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 4 การกำหนดและประเมินทางเลือกในการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 4-21 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                                                                                                                                                                                                                                                                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

ตารางที่ 4.1-1 (ตอ) การเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอมที่มีผลกระทบตอการบริหารจัดการพ้ืนที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 

ประเด็นการพัฒนา สถานการณ/แนวโนมการเปลีย่นแปลง ทิศทาง/กลยุทธการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 

6. การบริหารจัดการ 

ฉะเชิงเทรา บริหารจัดการทรัพยากรน้ำอยางบูรณาการ สมดุลและเกิด

ประสิทธิภาพอยางยั่งยืน 

นครนายก สรางการมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอยาง

ตอเน่ืองและยั่งยืน 

ชลบุรี บริหารจัดการทรัพยากรน้ำใหเกิดความสมดุลอยางมีสวนรวม 

การขยายตัวของระบบเศรษฐกิจ การทองเที่ยวและอุตสาหกรรมเพิ่มสูงขึ้นอาจสงผลกระทบตอความ

ตองการใชน้ำในภาพรวม มีโอกาสจะเกิดปญหาการขาดแคลนน้ำและการแยงชิงน้ำของระหวางภาคการ

ผลิตในอนาคต 

1. สงเสริมสนับสนุนใหภาคประชาสังคมมีสวนรวมในการวางแผนและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในระดับลุมน้ำ/

พ้ืนท่ีผานกลไกของคณะกรรมการลุมน้ำ 

2. สถานการณแตละภาคสวนมีความตองการใชน้ำมากขึ้นจำเปนตองสรางจัดตั ้งกลุ มองคกรผูใชน้ำเพื ่อสราง

กระบวนการในการจัดสรรน้ำที่เปนธรรมและยืดหยุนและการไกลเกลี่ยขอพิพาทเกี่ยวกับการใชทรัพยากรน้ำโดย

ผานกลไกของคณะกรรมการลุมน้ำ 

3. ลุมน้ำท่ีมีรูปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจหลายประเภทตองดำเนินการจัดทำหลักเกณฑการใชน้ำ รวมถึงการจัดทำ

แผนการจัดสรรน้ำใหแตละภาคสวน โดยพิจารณาจัดลำดับความสำคัญตามบริบทของแตละพ้ืนท่ี 

4. ลุมน้ำบางปะกงจำเปนตองผันน้ำจากลุมน้ำขางเคียงเพ่ือใชในพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกและการ

จัดสรรการใชน้ำตองวิเคราะหเปนระบบใหญอาจตองใชกลไกอนุกรรมการภายใตคณะกรรมการทรัพยากรน้ำ

แหงชาติเพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรน้ำขามลุมน้ำหลัก 

 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 4 การกำหนดและประเมินทางเลือกในการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 4-22 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

4.2 การวิเคราะหความตองการของภาคประชาสังคมตอทิศทางการพัฒนาพ้ืนที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 

 

4.2.1 การประชุมปฐมนิเทศโครงการ 

 

 การจัดประชุมปฐมนิเทศโครงการดำเนินการ 2 เวที ไดแก เวทีที่ 1 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรม

แคนทารี 304 จังหวัดปราจีนบุรี มีกลุมเปาหมายเขารวมประชุม 95 คน (ไมนับรวมผูแทนมหาวิทยาลัยมหิดล 12 คน และ

สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ 3 คน) และเวทีที่ 2 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมซันธารา เวลเนสรีสอรท 

จังหวัดฉะเชิงเทรา มีกลุมเปาหมายเขารวมประชุม 137 คน (ไมนับรวมผูแทนมหาวิทยาลัยมหิดล 12 คน และสำนักงาน

ทรัพยากรน้ำแหงชาติ 9 คน) ดังสรุปจำนวนผูเขารวมประชุมทั้งสิ้น 232 คน ดังสรุปประเด็นการรับฟงขอคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะและความตองการตอทิศทางการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงจำแนกเปนพื้นที่ลุมน้ำได 3 สวนดังนี้ 

 1) พื้นที่ลุมน้ำตอนบน (ตนน้ำ) ครอบคลุมพื้นที่ 29 อำเภอ 9 จังหวัด ไดแก อำเภอแกงหางแมว อำเภอ

สอยดาว อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี อำเภอทาตะเกียบ อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 

อำเภอศรีราชา อำเภอบานบึง อำเภอบอทอง อำเภอเมืองชลบุรี อำเภอหนองใหญ จังหวัดชลบุรี อำเภอ

บานนา อำเภอเมืองนครนายก อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก อำเภอวังน้ำเขียว อำเภอครบุรี อำเภอ

ปากชอง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย อำเภอเมืองปราจีนบุรี 

อำเภอนาดี อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี อำเภอวังสมบูรณ อำเภอวัฒนานคร อำเภอเมือง

สระแกว อำเภอตาพระยา อำเภอวังน้ำเย็น อำเภอเขาฉกรรจ จังหวัดสระแกว อำเภอแกงคอย อำเภอ

มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ดังสรุปปญหา/ขอคิดเห็น ความตองการและทิศทางการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำ

ตอนบนไดดังนี ้

สภาพปญหา/ขอคิดเห็น ความตองการและทิศทางการพฒันาพื้นทีลุ่มนำ้ 

สภาพปญหา การจัดการน้ำอุปโภค-บริโภค 

1. ขาดการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอยางเปน

ระบบทำใหการใชน้ำไมเตม็ประสิทธิภาพ 

2. ปริมาณน้ำไมเพียงพอชวงฤดูแลงและมีแหลง

น้ำตื้นเขินไมสามารถเก็บกักน้ำไวใชหนาแลง 

3. การผันน้ำจากแหลงน้ำธรรมชาติไปใชในภาค 

อุตสาหกรรมทำใหภาคเกษตรมีการขาดน้ำ 

4. คุณภาพน้ำเนาเสียจากการปลอยน้ำเสียและ

ขยะมูลฝอยจากแหลงชุมชน/บานเรือน และ

สารเคมีที่ใชในการเกษตร 

5. พื้นที่น้ำทวมซ้ำซากในเขตอำเภอประจันตคาม 

และอำเภอเมืองปราจีนบุรี 

6. ตลิ่งตามริมลำน้ำสายหลัก/ลำน้ำสาขามีการ

พังทลายจากการกัดเซาะและการดูดทรายใน

แมน้ำปราจีนบุรีและแมน้ำบางปะกง 

1. ใหมีการสรางแหลงน้ำในครัวเรือนหรือใหแตละครัวเรือนมี

ภาชนะใสน้ำเพื่อสำรองน้ำไวใชในฤดูแลง 

2. หนวยงานภาครัฐตองจัดหาและชวยสงน้ำเพื่อการอุปโภค-

บริโภคในชวงฤดูแลง 

3. การจัดสรรใชน้ำใหประเมินตามความจำเปนเรงดวน ไดแก 

ภาคอุปโภค-บริโภค ภาคเกษตร และภาคอุตสาหกรรม 

4. ตองการใหกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเขามาชวยเหลือและเจาะ

บอบาดาลเพื่อทำระบบประปาใหกับชุมชนทองถ่ิน 

5. ใหการประปาสวนภูมิภาคขยายเขตการสงจายน้ำประปาให

ครอบคลุมทุกหมูบาน 

6. การปรับปรุงระบบประปาหมูบานใหอยูในเกณฑมาตรฐาน 

7. การพัฒนาแหลงน้ำขนาดใหญ โดยการใชเทคโนโลยีสมัยใหม 

(RBF: Riverbank Filtration) เพื ่อแกไขและบรรเทาปญหา

ขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 4 การกำหนดและประเมินทางเลือกในการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 4-23 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

สภาพปญหา/ขอคิดเห็น ความตองการและทิศทางการพฒันาพื้นทีลุ่มนำ้ 

7. แหลงกักเก็บน้ำตนทุนมีนอยมาก ไมเพียงพอ

กับปริมาณน้ำตนทุน 

8. จังหวัดสระแกวมีลักษณะภูมิประเทศสวนใหญ 

เปนที่ราบเชิงเขาและไมมีแมน้ำไหลผานหากมี

ปริมาณน้ำหลากไหลมา ไมมีแหลงกักเก็บน้ำ

และอางเก็บน้ำมีไมเพียงพอ มีน้ำทวม 60 วัน 

น้ำแลง 300 วัน ทำใหเขตอุตสาหกรรมจึงไม

สามารถเกิดไดเพราะปริมาณน้ำไมเพียงพอ 

9. ฤดูแลงมีน้ำเค็มรุกล้ำเขามาในแมน้ำปราจนีบรีุ

ถึงตำบลทางาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี ทำให

ไมสามารถปลูกขาวหรือพืชในฤดูแลงได 

10. การบุกรุกที่ดินตามริมสองฝงลำน้ำหรือตาม

แหลงน้ำธรรมชาติเพื่อใชทำการเกษตรและ

การปลูกสรางบานเรือน 

11. การทำการเกษตรในพื้นที่เกษตรน้ำฝนไมเปน 

ไปตามปริมาณน้ำฝน และความเหมาะสมของ

สมรรถนะดินและแผนที่เกษตรเพื่อการบริหาร

จัดการเชิงรุก (Agri-Map) 

ขอคิดเห็น 

1. ภาคประชาชนตองเขามามีสวนรวมในการเขา

มาบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ตนเอง 

1. ภาคประชาชนบางสวนในพื้นที่ลุมน้ำตอนบน

ตองการผลักดันการกอสรางแหลงเก็บกักน้ำ

ขนาดกลาง-ขนาดใหญ เชน อางเก็บน้ำคลอง

มะเดื่อ อางเก็บน้ำใสนอย-ใสใหญ อางเก็บน้ำ

ลำพระยาธาร ฯลฯ เนื่องจากแหลงกักเก็บน้ำ

ในพื้นที่มีขนาดเล็กและไมสมดุลกับปริมาณน้ำ

ตนทุนที่มีอยูตามธรรมชาติ 

2. ปญหาการขาดแคลนน้ำภาคเกษตรและภาค

อุปโภค-บริโภคมีสาเหตุหลักมาจากการบริหาร

จัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุมน้ำ 

3. ระบบชลประทานยังไมครอบคลุมพื้นที่ลุมน้ำ

ตอนบนทำใหการบริหารจัดการไมเปนรูปแบบ

แนนอนในการวางระบบสงน้ำ 

การสรางความมั่นคงของนำ้ภาคการผลิต 

1. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในอางเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา 

ใหสามารถนำมาใชในชวงฤดูแลงใหเพียงพอตอทุกภาคสวน 

2. การปรับปรุงแหลงน้ำขนาดเล็กในแตละทองถิ่นที่เสื่อมโทรม/

ถูกละทิ้งและขุดลอกคู/คลองสงน้ำหรือลำน้ำชวงฤดูแลงเพื่อ

เตรียมการรับน้ำในฤดูน้ำหลาก 

3. การกอสรางอางเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดใหญในพื้นที่ที่มี

ศักยภาพ 

4. การกอสรางแหลงกักเก็บน้ำใตดินดวยระบบทางน้ำใตดิน

เชื่อมตอกันเปนระบบโครงขายใตดินเพื่อนำไปเก็บสะสมใน

แองน้ำรวมใตดิน (Horizontal Collector Well: HCW) 

5. การตรวจสอบพื้นที่ลุมต่ำเพื่อพิจารณาเปนแหลงรับน้ำและ

พัฒนาเปนแหลงเก็บกักน้ำตนทุนทั้งในพื้นที่ของภาครัฐและ

ภาคเอกชน เชน หนาประตูน้ำบางพื้นที่ 

6. การทำเกษตรเชิงเดี่ยวตองมีการสรางแหลงน้ำของตนเอง เชน 

การขุดสระน้ำใชเอง 

7. ปจจุบันมีการเวนคืนที่ดินเพื่อกอสรางถนนและควรริเริ่มการ

เวนคืนที่ดินเพื่อกอสรางคลองสงน้ำและระบายน้ำตามลำดับ

ความสำคัญ เชน คลองภักดีรำไพของจังหวัดจันทบุรี ฯลฯ 

8. การพัฒนาระบบสูบน้ำยอนกลับหรือการนำปริมาณน้ำที่ไหล

ลงสูราชอาณาจักรกัมพูชากลับมากักเก็บในพื้นที่ประเทศไทย 

และผันน้ำลงสูแหลงน้ำตางๆ ในพื้นที่ลุมน้ำ 

การจัดการน้ำทวมและอุทกภัย 

1. การกอสรางประตูระบายน้ำในพื้นที่ที่มีศักยภาพและมีการ

บริหารจัดการประตรูะบายน้ำและการระบายน้ำใหเหมาะสม

ตามสถานการณ 

2. การขุดเกาะแกงในลำน้ำตลอดลำน้ำเพื่อใหน้ำไหลสะดวกข้ึน 

3. แมน้ำปราจีนบุรีควรจะกอสรางประตูเพื่อปรับระดับน้ำและ

ควบคุมน้ำชวงตำบลหาดยางเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

ในฤดูแลงและควบคุมการผันน้ำในชวงฤดูน้ำหลากไปยงัพื้นที่

ลุมต่ำในทุงบางพลวงและอำเภอบานสราง 

4. การระบายน้ำออกจากคลองพระสะทึงไปยังลุมน้ำโตนเลสาบ

ตอนบนเพื่อแกปญหาน้ำทวมและบรรเทาภัยแลงของลุมน้ำ

โตนเลสาบ 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 4 การกำหนดและประเมินทางเลือกในการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 4-24 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

สภาพปญหา/ขอคิดเห็น ความตองการและทิศทางการพฒันาพื้นทีลุ่มนำ้ 

4. ภาคประชาชนบางสวนในพื้นที่ตนน้ำตองการ

ปลูกปาแทนการสรางอางเก็บน้ำ 

5. โรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร อำเภอ

เมืองปราจีนบุรี เปนศูนยกลางการเรียนรูดาน

การแพทยและสมุนไพร เปนแหลงผลิตภัณฑ

สมุนไพรเพื่อรักษาโรคและดูแลรักษาสุขภาพ 

มีความเหมาะกับการสงเสริมพืชสมุนไพรแปร

รูปเปนยารักษาโรคและผลิตภัณฑอ่ืนๆ ได 

5. การผันปริมาณน้ำทวมขังจากสภาพธรรมชาติหรือปริมาณน้ำ

สวนเกินจากพื้นที่ที่รองรับผันลงสูชั้นน้ำใตดินโดยการใชระบบ 

Underground Plastic Rainwater Storage Structure 

6. การผันน้ำสวนเกินจากลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงสูลุมน้ำมูล 

การจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษทรัพยากรน้ำ 

1. ควบคุมสัดสวนการระบายน้ำเสียจากแหลงชุมชน ภาคเกษตร

และภาคอุตสาหกรรม 

2. การนำปริมาณน้ำที่ไมไดคุณภาพมาทำการบำบัด และนำ

กลับมาใชประโยชนใหม 

3. การจัดสรางระบบบำบัดขนาดเล็กเพื่อบำบัดน้ำเสียจากแหลง

ชุมชนกอนปลอยลงแหลงน้ำเปนจุดๆ ตลอดลำน้ำ 

4. หนวยงานภาครัฐตองดูแลและควบคุมผลกระทบของน้ำเสีย

จากภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรมที่จะสงผลกระทบตอ

คุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค 

5. เทศบาลและชุมชนเมืองตองมีระบบบำบัดน้ำเสียรวม 

การอนุรักษฟ นฟูสภาพปาตนน้ำที่เสื ่อมโทรมและปองกันการ

พังทลายของดิน 

1. การสงเสริมการปลูกตนไมในเขตชุมชนและบานเรือน 

2. การรณรงคการอนุรักษและฟนฟูพื้นที่ปาเสื่อมโทรมในพื้นที่

ตนน้ำโดยการปลูกปาเพิ่มเติมในพื้นตนน้ำ 

3. การสรางฝายชะลอน้ำในพื้นที่ตนน้ำ 

4. การสงเสริมการปลูกหญาแฝกเพื่อปองกันการกัดเซาะและ

การพังทะลาย 

5. การจัดสรรที่ดินทำกินและที่อยูอาศัยใหแกกลุมราษฎรบุกรุก

แผวถางถือครองที่ดินอยางถูกตองตามกฎหมายในรูปของ

หมูบานปาไม 

6. การปลูกปาทดแทนในพื้นที่ที่มีการกอสรางแหลงเก็บกักน้ำ 

7. ใชแนวตนไมตามธรรมชาติในการแกไขการพังทลายของตลิ่ง 

ลำน้ำและชวยซับน้ำสิ่งปฏิกูล 

8. การจัดระบบอนุรักษดินและน้ำเพื่อลดการชะลางพังทลาย 

9. ควบคุมการบุกรุกพื้นที่ปาตนน้ำ การตัดไมและการเผาปาเพื่อ

ทำการเกษตรหรือเก็บหาของปาเนื่องจากเปนแหลงเก็บกักน้ำ

ตามธรรมชาติ 

  

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 4 การกำหนดและประเมินทางเลือกในการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 4-25 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

สภาพปญหา/ขอคิดเห็น ความตองการและทิศทางการพฒันาพื้นทีลุ่มนำ้ 

 การบริหารจัดการ 

1. การจัดตั้งศูนยบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบเพื่อการ

ติดตามและประเมินสถานการณ แจงเตือนและปรับปรุงแกไข

อยางมีระบบที่มีประสิทธิภาพ 

2. การติดตั้งระบบเตือนภัยในพื้นที่เสี่ยงภัย 

3. นำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) และระบบสารสนเทศ

เพื่อการจัดการ (MIS) มาใชในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 

4. การสนับสนุนอาชีพทองเที่ยวเชิงอนุรักษ โดยใชจุดเดนของ

ชุมชนมาเปนจุดขาย เชน สภาพแวดลอมธรรมชาติ วิถีชีวิต

หรือพื้นที่เอกลักษณชุมชน ฯลฯ 

5. ใหมีการประกาศเขตชลประทานตลอดแมน้ำปราจีนบุรี 

6. การบริหารจัดการพื้นที่ลุมน้ำใหคิดในภาพรวมทั้งระบบลุมน้ำ

เพื่อตอบสนองความตองการและแกไขปญหาในพื้นที่ได 

7. รวบรวมการวิจัยและศึกษาเกี่ยวกับลุมน้ำในทุกหนวยงานมา

ประเมินรวมกันแลวเรียงลำดับความสำคัญในการบริหาร

จัดการใหเหมาะสมกับงบลงทุนของประเทศ 

8. การแกไขปญหาแตละพื้นที่ควรใชวิธีที่เหมาะสมตามสภาพ

พื้นที่และปรับปรุงกลไกเดิมใหมีประสิทธิภาพ 

9. การจัดทำผังน้ำในพื้นที่ลุมน้ำหลักและลุมน้ำสาขา 

10. การศึกษาปรับเปลี่ยนรูปแบบการเพาะปลูกพืชและวิถีชีวติให

สอดคลองกับการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ 

11. การประชาสัมพันธและสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศพรอม

กับเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยว 

12. การสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนทองถิ่นในการมีสวนรวม

ในการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยวในทองถิ่นเพื่อใหชุมชน

ทองถ่ินมีรายไดอยางพอเพียงและพึ่งตนเองไดในระยะยาว 

 2) พื้นที่ลุมน้ำตอนกลาง (กลางน้ำ) ครอบคลุมพื้นที่ 23 อำเภอ 6 จังหวัด ไดแก อำเภอสอยดาว จังหวัด

จันทบุรี อำเภอทาตะเกียบ อำเภอสนามชัยเขต อำเภอบางน้ำเปร้ียว อำเภอบางคลา อำเภอคลองเข่ือน 

อำเภอราชสาสน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอหนองใหญ อำเภอเกาะจันทร อำเภอ

บานบึง อำเภอบอทอง จังหวัดชลบุรี อำเภอองครักษ จังหวัดนครนายก อำเภอศรีมหาโพธิ อำเภอ

ศรีมโหสถ อำเภอบานสราง อำเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี อำเภอวังสมบูรณ อำเภอวัฒนานคร 

อำเภอเมืองสระแกว อำเภอคลองหาด อำเภอวังน้ำเย็น อำเภอเขาฉกรรจ จังหวัดสระแกว ดังสรุปปญหา/

ขอคิดเห็น ความตองการและทิศทางการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำตอนกลางไดดังนี้ 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 4 การกำหนดและประเมินทางเลือกในการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 4-26 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

สภาพปญหา/ขอคิดเห็น ความตองการและทิศทางการพฒันาพื้นทีลุ่มนำ้ 

สภาพปญหา การจัดการน้ำอุปโภค-บริโภค 

1. ขาดการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอยางเปน

ระบบทำใหการใชน้ำไมเตม็ประสิทธิภาพ 

2. ปริมาณน้ำไมเพียงพอชวงฤดูแลงและมีแหลง

น้ำตื้นเขินไมสามารถเก็บกักน้ำไวใชหนาแลง 

3. การผันน้ำจากแหลงน้ำธรรมชาติไปใชในภาค 

อุตสาหกรรมทำใหภาคเกษตรมีการขาดน้ำ 

4. พื้นที่น้ำทวมซ้ำซากในเขตอำเภอกบินทรบุรี 

อำเภอศรีมหาโพธิ์ อำเภอศรีมโหสถ อำเภอ

บานสราง 

5. พื้นที่แหลงกักเก็บน้ำมีนอย ไมเพียงพอกับ

ปริมาณน้ำตนทุน ไมมีแหลงกักเก็บขนาดเล็ก

และขนาดกลาง 

6. ฤดูแลงมีน้ำเค็มรุกล้ำเขามาในแมน้ำปราจนีบรีุ

ทำใหไมสามารถปลูกขาวหรือพืชในฤดูแลงได 

7. แมน้ำและลำคลองมีผักตบชวา วัชพืชน้ำและ

สิ่งกีดขวางจำนวนมากไมสามารถระบายน้ำได 

8. การเพาะเลี้ยงสัตวน้ำในแมน้ำปราจีนบุรีและ

ลำน้ำสาขาสงผลกระทบรุนแรงตอคุณภาพน้ำ

ในแหลงน้ำธรรมชาต ิ

9. ตลิ่งตามริมลำน้ำสายหลัก/ลำน้ำสาขามีการ

พังทลายจากการกัดเซาะและการดูดทรายใน

แมน้ำปราจีนบุรีและแมน้ำบางปะกง 

10. คุณภาพน้ำเนาเสียจากการปลอยน้ำเสียและ

ขยะมูลฝอยจากแหลงชุมชนและบานเรือน 

สารเคมีที่ใชในภาคการเกษตรและการปลอย

น้ำเสียจากภาคอุตสาหกรรม และการรุกล้ำ

ของน้ำเค็ม 

11. การขยายตัวของชุมชนเมืองและแหลงที่อยู

อาศัย แหลงอุตสาหกรรม และแหลงทองเที่ยว

เพิ่มอยางรวดเร็วสงผลกระทบใหเกิดความ

ตองการใชน้ำในกระบวนการผลิต การบริการ

และการอุปโภค-บริโภคมากข้ึน 

1. ใหมีการสรางแหลงน้ำในครัวเรือนหรือใหแตละครัวเรือนมี

ภาชนะใสน้ำเพื่อสำรองน้ำไวใชในฤดูแลง 

2. หนวยงานภาครัฐตองจัดหาและชวยสงน้ำเพื่อการอุปโภค-

บริโภคในชวงฤดูแลง 

3. การจัดสรรใชน้ำใหประเมินตามความจำเปนเรงดวน ไดแก 

ภาคอุปโภค-บริโภค ภาคเกษตร และภาคอุตสาหกรรม 

4. ตองการใหกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเขามาชวยเหลือและเจาะ

บอบาดาลเพื่อทำระบบประปาใหกับชุมชนทองถ่ิน 

5. ใหการประปาสวนภูมิภาคขยายเขตการสงจายน้ำประปาให

ครอบคลุมทุกหมูบานโดยเฉพาะจากบานหนองปลาแขยงไป

จนถึงเทศบาลตำบลกบินทรและพื้นที่โดยรอบ 

6. การปรับปรุงระบบประปาและคุณภาพน้ำประปาในเขตชุมชน

เมืองใหอยูในเกณฑมาตรฐาน 

7. การพัฒนาแหลงน้ำบาดาลขนาดใหญ โดยการใชเทคโนโลยี

สมัยใหม (RBF: Riverbank Filtration) เพื่อแกไขและบรรเทา

ปญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค 

การสรางความมั่นคงของนำ้ภาคการผลิต 

1. การแกไขปญหาน้ำทวมและภัยแลงแตละพื้นที่ควรใชวิธีการที่

เหมาะสมตามสภาพพื้นที ่และตองปรับปรุงกลไกเดิมใหมี

ประสิทธิภาพ 

2. การกอสรางแหลงกักเก็บน้ำใตดินดวยระบบทางน้ำใตดิน

เชื่อมตอกันเปนระบบโครงขายใตดินเพื่อนำไปเก็บสะสมใน

แองน้ำรวมใตดิน (Horizontal Collector Well: HCW) 

3. การปรับปรุงแหลงน้ำขนาดเล็กในแตละทองถิ่นที่เสื่อมโทรม/

ถูกละทิ้งและขุดลอกคู/คลองสงน้ำหรือลำน้ำชวงฤดูแลงเพื่อ

เตรียมการรับน้ำในฤดูน้ำหลาก 

4. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในแหลงเก็บกักน้ำที่มีอยูให

สามารถนำมาใชในชวงฤดูแลงใหเพียงพอตอทุกภาคสวน 

5. การทำเกษตรเชิงเดี่ยวหรือการเกษตรมูลคาสูงตองมีการสราง

แหลงน้ำของตนเอง เชน การขุดสระน้ำใชเอง 

6. การกอสรางประตูระบายน้ำเปนชวงๆ ในแมน้ำสายหลักและ

สายรองเพื่อเปนแหลงกักเก็บน้ำ 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 4 การกำหนดและประเมินทางเลือกในการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 4-27 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

สภาพปญหา/ขอคิดเห็น ความตองการและทิศทางการพฒันาพื้นทีลุ่มนำ้ 

ขอคิดเห็น 

1. ภาคประชาชนตองเขามามีสวนรวมในการเขา

มาบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ตนเอง 

2. ปญหาน้ำทวมซ้ำซากในพื้นที่ลุมน้ำตอนกลาง

ในชวงฝนตกทำใหปริมาณน้ำลนตลิ่งเขาทวม

แหลงชุมชนเมือง พื้นที่ธุรกิจการคา พื้นที่เขต

เศรษฐกิจและพื้นที่การเกษตร ฯลฯ เนื่องจาก

ไมมีแหลงเก็บกักน้ำเพราะภาคประชาชนไม

ยินยอมใหกอสราง 

3. ปญหาการขาดแคลนน้ำภาคเกษตรมูลคาสูง

ภาคอุปโภค-บริโภคและภาคอุตสาหกรรมมี

สาเหตุมาจากการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

ในพื้นที่ลุมน้ำ 

4. ระบบชลประทานยังไมครอบคลุมพื้นที่ลุมน้ำ

ตอนกลางทำใหการบริหารจัดการจึงไมเปน

รูปแบบแนนอนในการวางระบบสงน้ำ 

7. การตรวจสอบพื้นที่ลุมต่ำเพื่อพิจารณาเปนแหลงรับน้ำและ

พัฒนาเปนแหลงเก็บกักน้ำตนทุนทั้งในพื้นที่ของภาครัฐและ

ภาคเอกชน เชน หนาประตูน้ำบางพื้นที่ 

การจัดการน้ำทวมและอุทกภัย 

1. การกอสรางประตูระบายน้ำในพื้นที่ที่มีศักยภาพและมีการ

บริหารจัดการประตรูะบายน้ำและการระบายน้ำใหเหมาะสม

ตามสถานการณ 

2. การขุดลอกตะกอนดิน/ทรายและปรับปรุงลำน้ำหรือรื้อยาย

สิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อใหน้ำไหลสะดวกข้ึน 

3. การผันปริมาณน้ำทวมขังจากสภาพธรรมชาติหรือปริมาณน้ำ

สวนเกินจากพื้นที่ที่รองรับผันลงสูชั้นน้ำใตดินโดยการใชระบบ 

Underground Plastic Rainwater Storage Structure 

4. การกอสรางประตูระบายน้ำเพื่อปรับระดับน้ำและควบคุมน้ำ

เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในฤดูแลงและควบคุมการ

ผันน้ำในชวงฤดูน้ำหลากไปยังพื้นที่ลุมต่ำในทุงบางพลวงและ

อำเภอบานสราง 

การจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษทรัพยากรน้ำ 

1. ควบคุมสัดสวนการระบายน้ำเสียจากแหลงชุมชน ภาคเกษตร

และภาคอุตสาหกรรมขนาดเล็กถึงขนาดใหญ 

2. การนำปริมาณน้ำที่ไมไดคุณภาพมาทำการบำบัด และนำ

กลับมาใชประโยชนใหมในภาคการเกษตรมูลคาสูงและภาค 

อุตสาหกรรม 

3. การจัดสรางระบบบำบัดน้ำเสียขนาดเล็กในแหลงชุมชนกอน

ปลอยลงแหลงน้ำเปนจุดๆ ตลอดลำน้ำ 

4. หนวยงานภาครัฐตองดูแลและควบคุมการบังคับใชกฎหมาย

กับภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรมที่จะสงผลกระทบตอ

คุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค 

5. เทศบาลและชุมชนเมืองหรือการรวมกลุมภาคอุตสาหกรรม

ตองมีระบบบำบัดน้ำเสียรวม 

การอนุรักษฟนฟูสภาพปาตนน้ำที่เสื่อมโทรมและการปองกันการ

พังทลายของดิน 

1. การสงเสริมการปลูกตนไมในเขตชุมชนเมืองและบานเรือน 

2. การรณรงคการอนุรักษและฟนฟูพื้นที่ปาเสื่อมโทรมริมลำน้ำ

สายหลัก/สายรองเพื่อใชเปนแนวตามธรรมชาติในการแกไข

การพังทลายของตลิ่ง ลำน้ำและชวยซับน้ำสิ่งปฏิกูล 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 4 การกำหนดและประเมินทางเลือกในการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 4-28 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

สภาพปญหา/ขอคิดเห็น ความตองการและทิศทางการพฒันาพื้นทีลุ่มนำ้ 

3. การจัดระบบอนุรักษดินและน้ำเพื่อลดการชะลางพังทลาย

ของดิน 

4. การสงเสริมการปลูกหญาแฝกเพื่อปองกันการกัดเซาะและ

การพังทะลาย 

5. การปรับปรุงภูมิทัศนตามริมแมน้ำหรือตามชุมชนที่อยูริมน้ำ 

การบริหารจัดการ 

1. การจัดตั้งศูนยบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบเพื่อการ

ติดตามและประเมินสถานการณ แจงเตือนและปรับปรุงแกไข

อยางมีระบบที่มีประสิทธิภาพ 

2. การบังคับใชกฎหมายผังเมือง/กฎหมายสิ่งแวดลอม/กฎหมาย

อ่ืนๆ ที่เก่ียวของกันโดยเครงครัด 

3. การติดตั้งระบบเตือนภัยในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำทวม/ภัยแลง 

4. นำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) และระบบสารสนเทศ

เพื่อการจัดการ (MIS) มาใชในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 

5. การบริหารจัดการพื้นที่ลุมน้ำใหคิดในภาพรวมทั้งระบบลุมน้ำ

เพื่อตอบสนองความตองการและแกไขปญหาในพืน้ที่ได 

6. การสนับสนุนการจัดทำแผนงานดานการใชน้ำภาคเกษตร 

ภาคอุปโภค-บริโภคและภาคอุตสาหกรรม พรอมแผนงานดาน

การลดการใชสารเคมีดานการเกษตร 

7. รวบรวมการวิจัยและศึกษาเกี่ยวกับลุมน้ำในทุกหนวยงานมา

ประเมินรวมกันแลวเรียงลำดับความสำคัญในการบริหาร

จัดการใหเหมาะสมกับงบลงทุนของประเทศ 

8. การแกไขปญหาแตละพื้นที่ควรใชวิธีที่เหมาะสมตามสภาพ

พื้นที่และปรับปรุงกลไกเดิมใหมีประสิทธิภาพ 

9. การจัดทำผังน้ำในพื้นที่ลุมน้ำหลักและลุมน้ำสาขา 

10. การจัดตั้งกลุมบริหารจัดการทรัพยากรน้ำระดับลุมน้ำ ระดับ

หมูบาน ระดับตำบลและระดับจังหวัด 

11. การเสริมสรางการรับรูใหภาคประชาชนรับทราบถึงระบบการ

บริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่ไดดำเนินการในพื้นที่ลุมน้ำเพื่อ

เกิดความเขาใจและรวมมืออันดี 

12. การสงเสริมและสรางความเขมแข็งใหกับกลุมอุตสาหกรรม

ขนาดเล็กหรืออุตสาหกรรมชุมชน 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 4 การกำหนดและประเมินทางเลือกในการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 4-29 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

 3) พื้นที่ลุมน้ำตอนปลาย (ปลายน้ำ) ครอบคลุมพื้นที่ 20 อำเภอ 5 จังหวัด ไดแก เขตดอนเมือง เขตมีนบุรี 

เขตหนองจอก เขตสายไหม เขตคลองสามวา เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร อำเภอบานโพธิ ์อำเภอ

บางปะกง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา อำเภอแปลงยาว อำเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอพานทอง 

อำเภอพนัสนิคม อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี อำเภอลำลูกกา อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี อำเภอ

บางบอ อำเภอบางพลี อำเภอบางเสาธง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ดังสรุป

ปญหา/ขอคิดเห็น ความตองการและทิศทางการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำตอนปลายไดดังนี้ 

สภาพปญหา/ขอคิดเห็น ความตองการและทิศทางการพฒันาพื้นทีลุ่มนำ้ 

สภาพปญหา การจัดการน้ำอุปโภค-บริโภค 

1. ปริมาณน้ำเนาเสียชวงฤดูแลงตรงจุดบรรจบ

ของแมน้ำปราจีนและแมน้ำบางปะกงในพื้นที่

ตำบลโยธะกา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัด

ฉะเชิงเทรา 

2. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำยากลำบาก

เพราะเกี่ยวของกับภาครัฐหลายหนวยงานจึง

ไมเปนระบบและไมมีประสิทธิภาพ 

3. การจัดสรรน้ำขาดความสมดุลระหวางภาค

อุปโภค-บริโภค ภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม 

จึงไมสามารถบริหารจัดการทรัพยากรน้ำหรือ

แบงสรรใหเปนไปตามความตองการของทุก

ภาคสวน 

4. ระบบนิเวศวิทยาตามริมลำน้ำและปากแมน้ำ

เสื่อมโทรมจากการบุกรุกเขาใชประโยชนและ

เปลี่ยนแปลงรูปแบบการใชที่ดิน 

5. ตลิ่งตามริมลำน้ำสายหลัก/ลำน้ำสาขามีการ

พังทลายจากการกัดเซาะและการดูดทรายใน

แมน้ำปราจีนบุรีและแมน้ำบางปะกง 

6. ปญหาความขัดแยงของกลุมผูใชน้ำเค็ม (กลุม

เลี้ยงกุง) และกลุมผูใชน้ำจืด (ทำการเกษตร) 

7. คุณภาพน้ำเนาเสียและเสื ่อมโทรมจากการ

ปลอยน้ำเสียและขยะมูลฝอยจากแหลงชุมชน

และบานเรือน สารเคมีที่ใชในภาคการเกษตร

และการปลอยน้ำเสียจากภาคอุตสาหกรรม

และการรุกล้ำของน้ำเค็ม 

8. แมน้ำและลำคลองมีผักตบชวา วัชพืชน้ำและ

สิ่งกีดขวางจำนวนมากไมสามารถระบายน้ำได 

1. หนวยงานภาครัฐตองจัดหาและกอสรางแหลงเก็บกักน้ำใน

พื้นที่ที่มีศักยภาพเพื่อการสำรองน้ำไวใชในฤดูแลง 

2. การจัดสรรใชน้ำใหประเมินตามความจำเปนเรงดวน ไดแก 

ภาคอุปโภค-บริโภค ภาคเกษตร และภาคอุตสาหกรรม 

3. ใหการประปาสวนภูมิภาคขยายเขตการสงจายน้ำประปาให

ครอบคลุมทุกพื้นที่โดยเฉพาะชุมชนเมืองและเขตเศรษฐกิจ 

4. การปรับปรุงระบบประปาและคุณภาพน้ำประปาในเขตชุมชน

เมืองใหอยูในเกณฑมาตรฐาน 

5. การพัฒนาแหลงน้ำบาดาลขนาดใหญ โดยการใชเทคโนโลยี

สมัยใหม (RBF: Riverbank Filtration) เพื่อแกไขและบรรเทา

ปญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค 

6. การเปลี่ยนน้ำทะเลใหเปนน้ำจืด 

การสรางความมั่นคงของนำ้ภาคการผลิต 

1. การกอสรางแหลงกักเก็บน้ำใตดินดวยระบบทางน้ำใตดิน

เชื่อมตอกันเปนระบบโครงขายใตดินเพื่อนำไปเก็บสะสมใน

แองน้ำรวมใตดิน (Horizontal Collector Well: HCW) 

2. การวางแผนงานจัดหาน้ำสำรองเพื่อรองรับการขยายตัวของ

ภาคอุตสาหกรรมเพื่อปองกันการแยงน้ำของภาคเกษตร 

3. การกอสรางประตูระบายน้ำเปนชวงๆ ในแมน้ำสายหลักและ

สายรองเพื่อเปนแหลงกักเก็บน้ำ 

4. การพัฒนาโครงขายน้ำพรอมระบบสงน้ำภายในลุมน้ำ 

5. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในแหลงเก็บกักน้ำที่มีอยูให

สามารถนำมาใชในชวงฤดูแลงใหเพียงพอตอทุกภาคสวน 

6. การอนุรักษและฟนฟูแหลงน้ำเดิม เชน ปรับปรุงลำน้ำ/สิ่งกีด

ขวางลำน้ำ การขุดลอกเพิ่มความจุ การเพิ่มอาคารควบคุม/

บังคับน้ำ และการปองกันการกัดเซาะตลิ่ง ฯลฯ 

7. การพัฒนาระบบสูบน้ำยอนกลับ 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 4 การกำหนดและประเมินทางเลือกในการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 4-30 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

สภาพปญหา/ขอคิดเห็น ความตองการและทิศทางการพฒันาพื้นทีลุ่มนำ้ 

9. การเพาะเลี้ยงสัตวน้ำในแมน้ำปราจีนบุรีและ

แมน้ำบางปะกงและลำน้ำสาขาสงผลกระทบ

รุนแรงตอการเสื่อมโทรมของคุณภาพน้ำใน

แหลงน้ำธรรมชาต ิ

10. ฤดูแลงมีน้ำเค็มรุกล้ำเขามาในแมน้ำปราจนีบรีุ

และแมน้ำบางปะกงทำใหไมสามารถปลูกขาว

หรือพืชในฤดูแลงได 

11. การขยายพื้นที่การเกษตรมูลคาสูงไปยังพื้นที่

ที ่ไมเหมาะสมตามศักยภาพของดินและการ

ปลูกพืชเชิงเดียวเปนเวลานานและใชสารเคมี

จำนวนมาก 

12. การขยายตัวของชุมชนเมืองและแหลงที่อยู

อาศัย แหลงอุตสาหกรรม และแหลงทองเที่ยว

เพิ่มอยางรวดเร็วสงผลกระทบใหเกิดความ

ตองการใชน้ำในกระบวนการผลิต การบริการ

และการอุปโภค-บริโภคมากข้ึน 

ขอคิดเห็น 

1. ปญหาคุณภาพน้ำเสื ่อมโทรมพบเปนปญหา

มากที่สุดในพื้นที่ตอนปลาย รองลงมาเปนการ

ขาดแคลนน้ำ โดยมีสาเหตุหลักมาจากการ

บริหารจัดการของภาครัฐ 

2. ปญหาน้ำทวมซ้ำซากในพื้นที่ลุมน้ำตอนปลาย

ในชวงฝนตกทำใหปริมาณน้ำลนตลิ่งเขาทวม

แหลงชุมชนเมือง พื้นที่ธุรกิจการคา พื้นที่เขต

เศรษฐกิจและพื้นที่การเกษตร ฯลฯ เนื่องจาก

ไมมีแหลงเก็บกักน้ำ 

3. ปญหาการขาดแคลนน้ำภาคเกษตรมูลคาสูง

ภาคอุปโภค-บริโภคและภาคอุตสาหกรรมมี

สาเหตุมาจากการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

ในพื้นที่ลุมน้ำตอนบน 

4. การพัฒนาระบบชลประทานยังไมครอบคลุม

พื้นที่ลุมน้ำตอนปลายทำใหการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ำจะไมเปนรูปแบบแนนอนในการ

วางระบบสงน้ำ 

8. การตรวจสอบพื้นที่ลุมต่ำเพื่อพิจารณาเปนแหลงรับน้ำและ

พัฒนาเปนแหลงเก็บกักน้ำตนทุนทั้งในพื้นที่ของภาครัฐและ

ภาคเอกชน 

9. การพัฒนาแหลงเก็บกักน้ำขนาดกลางและขนาดใหญและ

ระบบสงน้ำในพื้นที่ที่มีศักยภาพ 

10. การทำเกษตรเชิงเดี่ยวหรือการเกษตรมูลคาสูงตองมีการสราง

แหลงน้ำของตนเอง เชน การขุดสระน้ำใชเอง 

11. การปรับปรุงแหลงกักเก็บน้ำเดิมเพื่อเพิ่มความจุเก็บกัก 

12. การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพโครงการ/ระบบสงน้ำเดิม 

13. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชและการใชน้ำเพื่อเพิ่มมูลคา

ในพื้นที่เกษตรน้ำฝนและพื้นที่ชลประทานเดิม 

การจัดการน้ำทวมและอุทกภัย 

1. การกอสรางประตูระบายน้ำในพื้นที่ที่มีศักยภาพและมีการ

บริหารจัดการประตรูะบายน้ำและการระบายน้ำใหเหมาะสม

ตามสถานการณ 

2. การกอสรางระบบปองกันน้ำทวม (พื้นที่ปดลอม) พื้นที่ชมุชน

เมืองและเขตเศรษฐกิจ 

3. การพัฒนาคลองผันน้ำ/คลองระบายน้ำเลี่ยงชุมชนเมืองและ

เขตเศรษฐกิจ 

4. การขุดลอกตะกอนดิน/ทรายในลำน้ำและปากแมน้ำและ

ปรับปรุงลำน้ำหรือรื้อยายสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อใหน้ำไหลได

สะดวกข้ึน 

5. การกอสรางประตูระบายน้ำเพื่อปรับระดับน้ำและควบคุมน้ำ

เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในฤดูแลงและควบคุมการ

ผันน้ำในชวงฤดูน้ำหลากไปยังพื้นที่ลุมต่ำในทุงบางพลวงและ

อำเภอบานสราง 

6. การผันปริมาณน้ำทวมขังจากสภาพธรรมชาติหรือปริมาณน้ำ

สวนเกินจากพื้นที่ที่รองรับผันลงสูชั้นน้ำใตดินโดยการใชระบบ 

Underground Plastic Rainwater Storage Structure 

7. การติดตั้งระบบเตือนภัย ระบบตรวจวัดน้ำฝน ปริมาณน้ำทา

ในพื้นที่เสี่ยงภัย 

การจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษทรัพยากรน้ำ 

1. ควบคุมสัดสวนการระบายน้ำเสียจากแหลงชุมชน ภาคเกษตร

และภาคอุตสาหกรรมขนาดเล็กถึงขนาดใหญ 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 4 การกำหนดและประเมินทางเลือกในการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 4-31 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

สภาพปญหา/ขอคิดเห็น ความตองการและทิศทางการพฒันาพื้นทีลุ่มนำ้ 

5. ภาคประชาชนใหความสำคัญกับการบังคับใช

กฏหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมอยางเครงครัด

และการสำรองน้ำไวใชในชวงฤดูแลง 

6. ภาคประชาชนมีความตองการใชน้ำตางกัน 

เชน น้ำจืด (การเพาะปลูกพืช) น้ำกรอยและ

น้ำเค็ม (การเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ) 

2. การนำปริมาณน้ำที่ไมไดคุณภาพมาทำการบำบัด และนำ

กลับมาใชประโยชนใหมในภาคการเกษตรมูลคาสูงและภาค 

อุตสาหกรรม 

3. การจัดสรางระบบบำบัดน้ำเสียขนาดเล็กในแหลงชุมชนกอน

ปลอยลงแหลงน้ำเปนจุดๆ ตลอดลำน้ำ 

4. กำหนดมาตรการควบคุมการดำเนินการทาเรือน้ำตื ้นเขต

อำเภอบานโพธิ์เพราะมีผลกระทบตอระบบนิเวศของแมน้ำ

บางปะกง 

5. การควบคุมและบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัดกรณีมีการ

ปลอยน้ำเสียที่มีสวนผสมของสารเคมีจากการทำการเกษตร 

และการเลี้ยงปลาในกระชังลงสูแมน้ำ/ลำคลอง 

6. หนวยงานภาครัฐตองดูแลและควบคุมการบังคับใชกฎหมาย

กับภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรมที่จะสงผลกระทบตอ

คุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค 

7. เทศบาลและชุมชนเมืองหรือการรวมกลุมภาคอุตสาหกรรม

ตองมีระบบบำบัดน้ำเสียรวม 

การอนุรักษฟนฟูสภาพปาตนน้ำที่เสื่อมโทรมและการปองกันการ

พังทลายของดิน 

1. การสงเสริมการปลูกตนไมในเขตชุมชนเมืองและบานเรือน 

2. การรณรงคการอนุรักษและฟนฟูพื้นที่ปาเสื่อมโทรมริมลำน้ำ

สายหลัก/สายรองเพื่อใชเปนแนวตามธรรมชาติในการแกไข

การพังทลายของตลิ่ง ลำน้ำและชวยซับน้ำสิ่งปฏิกูล 

3. การจัดระบบอนุรักษดินและน้ำเพื่อลดการชะลางพังทลาย

ของดิน 

4. การสงเสริมการปลูกหญาแฝกเพื่อปองกันการกัดเซาะและ

การพังทะลาย 

5. การปรับปรุงภูมิทัศนตามริมแมน้ำหรือตามชุมชนที่อยูริมน้ำ 

การบริหารจัดการ 

1. การจัดตั้งศูนยบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบเพื่อการ

ติดตามและประเมินสถานการณ แจงเตือนและปรับปรุงแกไข

อยางมีระบบที่มีประสิทธิภาพ 

2. การบังคับใชกฎหมายผังเมือง/กฎหมายสิ่งแวดลอม/กฎหมาย

อ่ืนๆ ที่เก่ียวของกันโดยเครงครัด 

3. การติดตั้งระบบเตือนภัยในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำทวม/ภัยแลง 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 4 การกำหนดและประเมินทางเลือกในการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 4-32 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

สภาพปญหา/ขอคิดเห็น ความตองการและทิศทางการพฒันาพื้นทีลุ่มนำ้ 

4. นำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) และระบบสารสนเทศ

เพื่อการจัดการ (MIS) มาใชในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 

5. การสนับสนุนการจัดทำแผนงานดานการใชน้ำภาคเกษตร 

ภาคอุปโภค-บริโภคและภาคอุตสาหกรรม พรอมแผนงานดาน

การลดการใชสารเคมีดานการเกษตร 

6. การบริหารจัดการพื้นที่ลุมน้ำใหคิดในภาพรวมทั้งระบบลุมน้ำ

เพื่อตอบสนองความตองการและแกไขปญหาในพื้นที่ได 

7. รวบรวมการวิจัยและศึกษาเกี่ยวกับลุมน้ำในทุกหนวยงานมา

ประเมินรวมกันแลวเรียงลำดับความสำคัญในการบริหาร

จัดการใหเหมาะสมกับงบลงทุนของประเทศ 

8. การแกไขปญหาแตละพื้นที่ควรใชวิธีที่เหมาะสมตามสภาพ

พื้นที่และปรับปรุงกลไกเดิมใหมีประสิทธิภาพและตองกำหนด

แผนงาน/โครงการใหมีความสอดคลองกับแผนแมบทการ

บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ป (พ.ศ. 2560-2581) จะแบง

ออกเปนระยะสั้น (ไมเกิน 3 ป) ระยะกลาง (3-5 ป) และ

ระยะยาว (มากกวา 5 ป) 

9. การจัดทำผังน้ำในพื้นที่ลุมน้ำหลักและลุมน้ำสาขา 

10. การจัดตั้งกลุมบริหารจัดการทรัพยากรน้ำระดับลุมน้ำ ระดับ

หมูบาน ระดับตำบลและระดับจังหวัด 

11. การเสริมสรางการรับรูใหภาคประชาชนรับทราบถึงระบบการ

บริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่ไดดำเนินการในพื้นที่ลุมน้ำเพื่อ

เกิดความเขาใจและรวมมืออันดี 

12. การจัดทำผังการใชประโยชนที่ดินตามขอกำหนดผังเมืองใน

มิติการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 

13. การศึกษาและวิเคราะหสภาพปญหาของลุมน้ำอยางละเอียด

เพื่อจัดทำเปนแผนพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำใหสอดคลองกับสภาพ

ความเปนจริง 

14. การสงเสริมและสรางความเขมแข็งใหกับกลุมอุตสาหกรรม 

 

4.2.2 การประชุมกลุมยอยคร้ังที่ 1 

 

 การจัดประชุมกลุมยอยครั้งที่ 1 มีการดำเนินการ 10 เวที (พื้นที่ลุมน้ำตอนบน 3 เวที พื้นที่ลุมน้ำตอนกลาง 4 

เวทีและพื้นที่ลุมน้ำตอนปลาย 3 เวที) มีผูเขารวมประชุมทั้งสิ้น 430 คน (ไมนับรวมผูแทนมหาวิทยาลัยมหิดล 51 คน และ

สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ 13 คน) ดังสรุปประเด็นการรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะและความตองการตอ 

ทิศทาง ศักยภาพและขอจำกัดในการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงจำแนกเปนพื้นที่ลุมน้ำได 3 สวนดังนี้ 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 4 การกำหนดและประเมินทางเลือกในการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 4-33 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

 1) พื้นที่ลุมน้ำตอนบน ดังสรุปปญหา/ขอคิดเห็น ความตองการและทิศทาง ศักยภาพและขอจำกัดในการ

พัฒนาพื้นที่ลุมน้ำตอนบนไดดังนี้ 

สภาพปญหา/ขอคิดเห็น ความตองการ ทิศทาง ศักยภาพและขอจำกัด 

สภาพปญหา การจัดการน้ำอุปโภค-บริโภค 

1. ไมมีแหลงกักเก็บน้ำไวใชในฤดูแลง 

2. แหลงเก็บกักน้ำสำรองยังไมพอเพียงตอภาค

การเกษตรและอุปโภค-บริโภค 

3. แหลงกักเก็บน้ำตื้นเขิน 

4. ปริมาณน้ำไหลหลากเร็วเกินไป และไมมีแหลง

กักเก็บน้ำในพื้นที่เนื่องจากพื้นที่โดยสวนใหญ

เปนพื้นที่สงวนและอนุรักษ 

5. แหลงเก็บกักน้ำและคลองสงน้ำบางสวนขาด

การดูแลบำรุงรักษาของหนวยงานรับผิดชอบ 

6. การระบายน้ำไมมีประสิทธิภาพเนื่องเสนทาง

น้ำตื้นเขินและมีตะกอนตามทองน้ำมาก 

7. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำโดยหนวยงาน

ภาครัฐไมมีความสมดุลและมีการกระจายน้ำ

ไมทั่วทุกภาคสวน 

ขอคิดเห็น 

1. การสำรวจเสนทางน้ำจากหวยโสมงเพื่อผันน้ำ

ลงสูคลองยางทำใหพื้นที่อำเภอนาดีจะไดรับ

ประโยชนมาก 

2. หนวยงานภาครัฐไมใสใจการแกไขปญหาอยาง

จริงจัง 

3. พื้นที่ตนน้ำมีปญหาน้ำทวมในชวงฤดูฝนและ

ขาดแคลนน้ำในชวงฤดูแลงและไมมีพื้นที่ใชใน

การกักเก็บน้ำ 

4. อำเภอนาดีตองการใชน้ำจากหวยโสมงมาก 

กวาแมน้ำปราจีนบุรี หากลงทุนที่หวยโสมง

และพื้นที่ใกลเคียงเปนประโยชนมากกวาการ

ผันจากแมน้ำปราจีนบุรีมาใหอำเภอนาด ี

5. มีฝายกั้นน้ำจำนวนนอย และกักเก็บน้ำไมอยู 

คลองตื้น ปริมาณน้ำแหงเร็ว และตองการขุด

คลองใหลึกและกวาง 

1. เสนอการขุดลอกคลองพระปรงบริเวณหมูที ่ 1 บานปากน้ำ 

และหมูที่ 7 บานหนองโดน ตำบลบอทอง อำเภอกบินทรบุรี

เพื่อใชกักเก็บน้ำไวทำน้ำประปาและเก็บน้ำไวใชในฤดแูลง 

2. ขอใหหนวยงานเขามาตรวจสอบคุณภาพน้ำในระบบประปา

หมูบาน 

3. การจัดหาแหลงน้ำตนทุนเพิ่มใหมีความเหมาะสมในพื้นที่ที่ไม

มีผลกระทบกับทุกๆ ภาคสวน 

4. ตองการใหกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเขามาชวยเหลือและเจาะ

บอบาดาลเพื่อทำระบบประปาใหกับชุมชนทองถ่ิน 

5. ใหการประปาสวนภูมิภาคขยายเขตการสงจายน้ำประปาให

ครอบคลุมทุกหมูบาน 

6. การปรับปรุงระบบประปาหมูบานใหอยูในเกณฑมาตรฐาน 

7. การพัฒนาแหลงน้ำขนาดใหญ โดยการใชเทคโนโลยีสมัยใหม 

(RBF: Riverbank Filtration) เพื่อแกไขและบรรเทาปญหา

ขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค 

การสรางความมั่นคงของนำ้ภาคการผลิต 

1. จัดหาพื้นที่กักเก็บน้ำเพิ่มเติมใหสามารถมีน้ำใชใหเพียงพอตอ

ภาคอุปโภค-บริโภค ภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรม

โดยเฉพาะการกอสรางแหลงเก็บกักน้ำขนาดกลาง-ขนาดใหญ 

เชน อางเก็บน้ำคลองมะเดื่อ อางเก็บน้ำใสนอย-ใสใหญ และ

อางเก็บน้ำลำพระยาธาร ฯลฯ 

2. การกอสรางแหลงกักเก็บน้ำใตดินดวยระบบทางน้ำใตดิน

เชื่อมตอกันเปนระบบโครงขายใตดินเพื่อนำไปเก็บสะสมใน

แองน้ำรวมใตดิน (Horizontal Collector Well: HCW) 

3. การกอสรางสถานีสูบน้ำดวยไฟฟา หมูที่ 5 ตำบลสะพานหิน 

อำเภอนาด ี

4. การหาพื้นที่เจาะบอบาดาลขนาดใหญเพิ่มเติมโดยเฉพาะตาม

ริมลำน้ำสายหลักหรือสายรอง 

5. การซอมแซมฝายชะลอน้ำ (ฝายแมว) และการขยายกางปลา

เพื่อใหมีปริมาณน้ำเพียงพอในการปลูกพืช 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 4 การกำหนดและประเมินทางเลือกในการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 4-34 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

สภาพปญหา/ขอคิดเห็น ความตองการ ทิศทาง ศักยภาพและขอจำกัด 

6. การบังคับใชกฎหมายไมเขมงวด โดยเฉพาะ

การบุกรุกเขาครอบครองและทำประโยชนใน

พื้นที่ปาตนน้ำและพื้นที่อนุรักษ 

7. พื้นที่ตอนบนเปนพื้นที่ลาดชันมาก ปริมาณน้ำ

มาเร็วแลวแหงเร็ว เพราะไมมีแหลงกักเกบ็น้ำ

ขนาดใหญ 

8. คลองชัน (บานโนนสูง ตำบลนาดี อำเภอนาดี) 

มีคุณภาพน้ำคอนขางเสื่อมโทรมเนื่องจากมี

ปริมาณน้ำเสียไหลลงมาก 

9. โรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร อำเภอ

เมืองปราจีนบุรี เปนศูนยกลางการเรียนรูดาน

การแพทยและสมุนไพร เปนแหลงผลิตภัณฑ

สมุนไพรเพื่อรักษาโรคและดูแลรักษาสุขภาพ 

มีความเหมาะกับการสงเสริมพืชสมุนไพรแปร

รูปเปนยารักษาโรคและผลิตภัณฑอ่ืนๆ ได 

ศักยภาพของพื้นที่ลุมน้ำ 

1. แหลงตนน้ำลำธารสำคัญมากกวา 6 สาย เชน 

แมน้ำปราจีนบุรี แมน้ำนครนายก หวยใสนอย 

หวยใสใหญ คลองพระสะทึง คลองพระปรง 

ฯลฯ) และพื้นที่สงวนและอนุรักษสำคัญ เชน 

อุทยานแหงชาติเขาใหญ อุทยานแหงชาติ 

ทับลาน อุทยานแหงชาติปางสีดา ฯลฯ 

2. กลุมประชากรสวนใหญ (ไมนอยกวา 35%) มี

อาชีพการเกษตรแบงเปนขาวนาปและนาปรัง 

พืชไร ไมผล+ไมยืนตน+พืชผสมผสาน พืชผัก

สวนครัว การเพาะเลี้ยงสัตวน้ำและปศุสัตว 

3. โรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร อำเภอ

เมืองปราจีนบุรี เปนศูนยกลางการเรียนรูดาน

การแพทยและสมุนไพร เปนแหลงผลิตภัณฑ

สมุนไพรเพื่อรักษาโรคและดูแลรักษาสุขภาพ 

มีความเหมาะกับการสงเสริมพืชสมุนไพรแปร

รูปเปนยารักษาโรคและผลิตภัณฑอ่ืนๆ ได 

การจัดการน้ำทวมและอุทกภัย 

1. การทำฝายหินชะลอน้ำเปนชวงๆ ในพื้นที่ตนน้ำ 

2. การขุดลอกบึงหนองเข พื้นที่ 140 ไร บริเวณหมูที่ 9 ตำบล

บอทอง อำเภอกบินทรบุรี เพื่อใชกักเก็บน้ำไวใชในชวงฤดูแลง

และทำเปนแกมลิงรองรับน้ำในฤดูน้ำหลาก 

3. การขุดเกาะแกงและตะกอนดินและทรายตามลำน้ำเพื่อใหน้ำ

ไหลสะดวกข้ึน 

4. การกอสรางประตูเพื่อปรับระดับน้ำและควบคุมน้ำในแมน้ำ

ปราจีนบุรีชวงตำบลหาดยางเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

และควบคุมการผันน้ำในชวงฤดูน้ำหลากไปยังพื้นที่ลุมต่ำใน

พื้นที่ทุงบางพลวงและอำเภอบานสราง 

5. การผันปริมาณน้ำทวมขังจากสภาพธรรมชาติหรือปริมาณน้ำ

สวนเกินจากพื้นที่ที่รองรับผันลงสูชั้นน้ำใตดินโดยการใชระบบ 

Underground Plastic Rainwater Storage Structure 

6. การผันน้ำสวนเกินออกจากพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง

ลงสูพื้นที่ลุมน้ำมูลหรือลุมน้ำขางเคียง 

7. การเพิ่มระดับสันฝายคอนกรีตใหมีความสูงข้ึน 

8. ใหหนวยงานภาครัฐทำการกอสรางฝายคอนกรีตในลำน้ำใน

เขตพื้นที่ตำบลบานพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี 

การจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษทรัพยากรน้ำ 

1. การนำปริมาณน้ำเสียที่ผานการบำบัดแลวและนำกลับมาใช

ประโยชนใหม 

2. การจัดสรางระบบบำบัดขนาดเล็กในพื้นที่ชุมชนทุกชุมชนเพื่อ

บำบัดน้ำเสียกอนปลอยลงแหลงน้ำเปนจุดๆ ตลอดลำน้ำ 

3. เทศบาลตำบล/เมืองและชุมชนเมืองในพื้นที่ลุมน้ำตองมีการ

กอสรางระบบบำบัดน้ำเสียรวมเพื่อแกไขและบรรเทาปญหา

คุณภาพน้ำในแหลงน้ำธรรมชาติเสื่อมโทรม 

4. การฟนฟูแหลงน้ำธรรมชาติเสื่อมโทรมและเพิ่มประสิทธิภาพ

ของแหลงน้ำธรรมชาติที่มีอยูโดยปรับปรุง/ขุดลอกตะกอนดนิ

และทราย 

5. การแกไขปญหาน้ำเสียในพื้นที่เกษตรกอนถึงฤดูกาลเก็บเก่ียว

ผลผลิตโดยเฉพาะน้ำขังในนาขาว 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 4 การกำหนดและประเมินทางเลือกในการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 4-35 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

สภาพปญหา/ขอคิดเห็น ความตองการ ทิศทาง ศักยภาพและขอจำกัด 

4. แหลงทองเที่ยว/แหลงนันทนาการหลากหลาย

รูปแบบทั้งแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร 

แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ แหลงทองเที่ยว

ทางนิเวศ แหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม ฯลฯ 

5. ภาคประชาสังคมมีความใสใจและตระหนักตอ

คุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพอนามัยมากข้ึน

โดยเฉพาะมีการบริโภคสินคาเกษตรอินทรีย

เพิ่มขึ้น หรือกลุมเกษตรกรมีการปลูกพืชตาม

หลักวิธีปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี 

ขอจำกัด 

1. ปริมาณน้ำตนทุนมีจำนวนมาก (9,158.06 

ลาน ลบ.ม./ป) แตยังไมไดรับการพัฒนาดาน

แหลงน้ำเก็บกักน้ำเนื่องจากพื้นที่โดยสวนใหญ

จะเปนพื้นที่สงวนและอนุรักษ (เชน อุทยาน

แหงชาติเขาใหญ อุทยานแหงชาติทับลานและ

อุทยานแหงชาติปางสีดา ฯลฯ) จึงมีแหลงกัก

เก็บน้ำไมเพียงพอตอการรองรับปริมาณน้ำ

ตนทุนที่เกิดข้ึนในแตละป  

2. พื้นที่มีความลาดชันสูงทำใหปริมาณน้ำหลาก

ไหลลงทวมพื้นที่ทายลุมน้ำในชวงฤดูฝนเปน

ประจำ หากถึงชวงฤดูแลงจะสงผลกระทบให

ประสบปญหาขาดแคลนน้ำซ้ำซาก 

3. พื้นที่การเกษตรเปนกิจกรรมที่มีความตองการ

ใชน้ำสูง และพื้นที่บางสวนยังสะสมมลพิษจาก

ยาฆาแมลงและสารเคมีทางเกษตร โดยพื้นที่

เกษตรบางสวนมีความออนไหวตอการประสบ

ปญหาน้ำทวมและบางสวนมีการขาดแคลนน้ำ

หรือภัยแลงเปนประจำทุกป เชน อำเภอเมือง

ปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี และอำเภอเมอืง

นครนายก จังหวัดนครนายก ฯลฯ 

การอนุรักษฟ นฟูสภาพปาตนน้ำที่เสื ่อมโทรมและปองกันการ

พังทลายของดิน 

1. การสงเสริมการปลูกตนไมในพื้นที่ตนน้ำหรือปาเสื่อมโทรม 

2. การรณรงคการอนุรักษและฟนฟูพื้นที่ปาเสื่อมโทรมในพื้นที่

ตนน้ำโดยการปลูกปาเพิ่มเติมในพื้นตนน้ำ 

3. การสรางฝายชะลอน้ำเปนชวงๆ ในพื้นที่ตนน้ำ 

4. การสงเสริมการปลูกหญาแฝกเพื่อปองกันการกัดเซาะและ

การพังทะลาย 

5. การเขมงวดและบังคับใชกฎหมายควบคุมการบุกรุกพื้นที่ปา

ตนน้ำ การตัดไมและเผาปาเพื่อทำการเกษตร/เก็บหาของปา 

6. การปลูกปาทดแทนในพื้นที่ที่มีการกอสรางแหลงเก็บกักน้ำ 

7. การจัดระบบอนุรักษดินและน้ำเพื่อลดการชะลางพังทลาย 

การบริหารจัดการ 

1. การจัดตั้งศูนยบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบเพื่อการ

ติดตามและประเมินสถานการณ แจงเตือนและปรับปรุงแกไข

อยางมีระบบที่มีประสิทธิภาพ 

2. การติดตั้งระบบเตือนภัยในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำทวมและภัยแลง

หรือแผนดินถลม 

3. การสนับสนุนอาชีพการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ โดยใชจุดเดน

ของชุมชนมาเปนจุดขาย เชน สภาพแวดลอมตามธรรมชาติ 

วิถีชีวิต อาชีพหรือพื้นที่เอกลักษณชุมชน ฯลฯ 

4. การศึกษาปรับเปลี่ยนรูปแบบการเพาะปลูกพืชและวิถีชีวติให

สอดคลองกับการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ 

5. การประชาสัมพันธและสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศพรอม

กับเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยว 

6. การสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนทองถิ่นในการมีสวนรวม

ในการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยวในทองถิ่นเพื่อใหชุมชน

ทองถ่ินมีรายไดอยางพอเพียงและพึ่งตนเองไดในระยะยาว 

การจัดลำดับความสำคัญ 

1. ความตองการและทิศทางการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำ (มาก-นอย) 

1.1 การพัฒนาแหลงน้ำผิวดินและน้ำใตดิน 

1.2 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 

1.3 การอนุรักษและฟนฟูพื้นที่ปาตนน้ำ 

1.4 การพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศภายในทองถ่ิน 

1.5 การนำปริมาณน้ำเสียที่ผานการบำบัดมาใชประโยชนใหม 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 4 การกำหนดและประเมินทางเลือกในการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 4-36 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

สภาพปญหา/ขอคิดเห็น ความตองการ ทิศทาง ศักยภาพและขอจำกัด 

2. ความสำคัญของตัวชี้วัด (มาก-นอย) 

2.1 มิติสิ่งแวดลอม (รอยละ 39.88) 

2.2 มิติเศรษฐกิจ (รอยละ 33.24) 

2.3 มิติสังคม (รอยละ 26.88) 

 2) พื้นที่ลุมน้ำตอนกลาง ดังสรุปปญหา/ขอคิดเห็น ความตองการและทิศทาง ศักยภาพและขอจำกัดในการ

พัฒนาพื้นที่ลุมน้ำตอนกลางไดดังนี้ 

สภาพปญหา/ขอคิดเห็น ความตองการ ทิศทาง ศักยภาพและขอจำกัด 

สภาพปญหา การจัดการน้ำอุปโภค-บริโภค 

1. มีพื้นที่ศักยภาพกอสรางแหลงกักเก็บน้ำนอย 

2. มีการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเปนประจำ

จึงเกิดภัยจากน้ำทวมและภัยแลงเปนประจำ 

3. ปริมาณน้ำเสียจากภาคอุตสาหกรรมไหลลงสู

แหลงน้ำธรรมชาต ิ

4. วัชพืชน้ำและผักตบชวาจำนวนมากในแมน้ำ

ปราจีนบุรีและลำน้ำสาขา 

5. แหลงเก็บกักน้ำและคลองสงน้ำบางสวนขาด

การดูแลบำรุงรักษาและมีสภาพตื้นเขินใชงาน

ไดไมเต็มประสิทธิภาพ 

6. การระบายน้ำไมมีประสิทธิภาพเนื่องเสนทาง

น้ำตื้นเขินและมีตะกอนตามทองน้ำมาก 

7. มีปริมาณน้ำเนาเสียจากการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ 

8. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำโดยหนวยงาน

ภาครัฐไมมีความสมดุลและมีการกระจายน้ำ

ไมทั่วทุกภาคสวน 

ขอคิดเห็น 

1. ฝายหวยเจริญมีวัชพืชขึ้นเต็มหนาฝายทำให

ตื้นเขิน ระดับน้ำนอยทำใหสัตวน้ำตายและมี

น้ำเนาเสีย 

2. มีวัชพืชน้ำและผักตบชวาในแหลงนำ้ธรรมชาติ

จำนวนมาก ไมมีออกซิเจนในน้ำ ไมมีพื้นที่ให

สัตวน้ำอาศัย ทำใหภาคประชาชนไมมีอาหาร

โปรตีนบริโภค 

3. น้ำทะเลรุกล้ำเขามาในแมน้ำปราจีนบุรีทำให

เพาะปลูกพืชไมได 

1. การจัดหาแหลงน้ำตนทุนเพิ่มใหมีความเหมาะสมในพื้นที่ที่ไม

มีผลกระทบกับทุกๆ ภาคสวน 

2. ตองการใหกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเขามาชวยเหลือและเจาะ

บอบาดาลเพื่อทำระบบประปาใหกับชุมชนทองถ่ิน 

3. ใหการประปาสวนภูมิภาคขยายเขตการสงจายน้ำประปาให

ครอบคลุมทุกหมูบาน/ชุมชน 

4. การปรับปรุงระบบประปาหมูบานใหอยูในเกณฑมาตรฐาน 

5. การพัฒนาแหลงน้ำขนาดใหญ โดยการใชเทคโนโลยีสมัยใหม 

(RBF: Riverbank Filtration) เพื่อแกไขและบรรเทาปญหา

ขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค 

การสรางความมั่นคงของนำ้ภาคการผลิต 

1. การขุดลอกตะกอนดนิในคลองบานนางเลง (ตำบลกบินทรบุรี 

อำเภอกบินทรบุรี) ใหทะลุตอเชื่อมถึงคลองเจาแรง (ตำบล

ยานรี อำเภอกบินทรบุรี) เพื่อเปนแกมลิงธรรมชาติ และเสนอ

ใหสรางประตูบังคับน้ำกอนจะระบายออกคลองพระปรงเพื่อ

เก็บกักน้ำในชวงฤดูน้ำหลากและใชในฤดูแลง 

2. การขุดลอกตะกอนดินในอางเก็บน้ำลาดกระทิง หมูที่ 2 บาน

หวยน้ำทรัพย ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต 

3. การขุดลอกตะกอนดินและทรายบริเวรหนาฝายวังสองสลิง 

บานโปงเจริญ ตำบลทากระดาน และหนาฝายวังขอน บาน

โฮงเจริญ ตำบลทากระดาน อำเภอสนามชัยเขต 

4. การกอสรางแหลงกักเก็บน้ำใตดินดวยระบบทางน้ำใตดิน

เชื่อมตอกันเปนระบบโครงขายใตดินเพื่อนำไปเก็บสะสมใน

แองน้ำรวมใตดิน (Horizontal Collector Well: HCW) 

5. การกอสรางประตูน้ำกักเก็บน้ำบริเวณสำนักงานที่ดินสาขา

กบินทรบุรี เพื่อใหมีน้ำใชในฤดูแลง 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 4 การกำหนดและประเมินทางเลือกในการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 4-37 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

สภาพปญหา/ขอคิดเห็น ความตองการ ทิศทาง ศักยภาพและขอจำกัด 

4. บึงสาธารณะมีจำนวนมากหากมีการขุดลอก

ตะกอนดินและทรายออกจะกักเก็บน้ำไวใชใน

ฤดูแลง 

5. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของภาครัฐ

และการกักเก็บน้ำไวใชไมสอดคลองกับการ

ประกอบอาชีพของภาคประชาชน 

6. ทุกภาคสวนมีการใชน้ำจากแมน้ำบางปะกง 

คลองสาขาหรือคลองชลประทานปริมาณมาก

จะไมมีปริมาณน้ำผลักดันการรุกล้ำของน้ำเค็ม 

7. การเติบโตและขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม

และภาคธุรกิจการคาและบริการสงผลกระทบ

ใหเกิดปญหาน้ำใชในการเกษตรไมเพียงพอ 

ศักยภาพของพื้นที่ลุมน้ำ 

1. มีกลุมโรงงานอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรม

การเกษตรกระจายอยู ตามพื ้นที ่สวนตางๆ 

เชน เขตประกอบการอุตสาหกรรมกบนิทรบุรี 

สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน (ปราจีนบุรี) 

นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทรบุรี และนิคม

อุตสาหกรรม 304 ปราจีนบุรี ฯลฯ 

2. มีแหลงชุมชนหนาแนน โดยเฉพาะเทศบาล

เมือง/เทศบาลตำบลไมนอยกวา 30 แหง เชน 

เทศบาลตำบลกบินทร เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น 

เทศบาลเมืองสระแกว ฯลฯ จะเปนศูนยกลาง

ธุรกิจการคาขายและการบริการ การศึกษาทั้ง

ระดับต่ำกวาอุดมศึกษาและระดับอุดมศึกษา 

3. ทำเลที่ตั ้งเหมาะสมเปนศูนยกลางดานการ

คมนาคมขนสงเชื่อมโยงกับภูมิภาคตางๆ เชน 

ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออก-

เฉียงเหนือตอนลางและเปนประตูสูชายแดน

ราชอาณาจักรกัมพูชาและยังเชื ่อมโยงกับ

ทาเรือน้ำลึกแหลมฉบัง สนามบินนานาชาติ

สุวรรณภูมิ/ดอนเมืองหรือแหลงกระจาย/ซ้ือ

ขายสินคาในพื้นที่ชุมชนเมืองขนาดใหญ เชน 

กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ปทุมธานี 

นนทบุรี และนครราชสีมา ฯลฯ 

การจัดการน้ำทวมและอุทกภัย 

1. การใชพื้นที่สาธารณะประโยชนบึงกล่ำ-บึงทาลาบ-เกาะวังกุง-

บึงหลุมพัว ตำบลศีรษะกระบือ อำเภอองครักษ เพื่อเปนพื้นที่

แกมลิง 

2. การกอสรางประตูเพื่อปรับระดับน้ำและควบคุมน้ำในแมน้ำ

ปราจีนบุรีและแมน้ำบางปะกงเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรนำ้

และควบคุมการผันน้ำในชวงฤดูน้ำหลากไปยังพื้นที่ลุมต่ำใน

พื้นที่ทุงบางพลวง อำเภอบานสราง 

3. การกำหนดขอบเขตพื้นที่แมน้ำปราจีนบุรีและลำน้ำสาขาให

ชัดเจนเพื่อปองกันการรุกล้ำและมสีิ่งปลูกสรางขวางทางน้ำ 

4. เทศบาลตำบลกบินทรตองการใหปรับยกระดับพนังกั ้นน้ำ

เนื่องจากมีปญหาอุทกภัยจากการปลอยน้ำของอางเก็บน้ำ

นฤบดินทรจินดา ทำใหน้ำทวมในเขตชุมชนตลาดเกา 

5. การผันปริมาณน้ำทวมขังจากสภาพธรรมชาติหรือปริมาณน้ำ

สวนเกินจากพื้นที่ที่รองรับผันลงสูชั้นน้ำใตดินโดยการใชระบบ 

Underground Plastic Rainwater Storage Structure 

การจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษทรัพยากรน้ำ 

1. การนำปริมาณน้ำเสียที่ผานการบำบัดแลวและนำกลับมาใช

ประโยชนใหม 

2. การจัดสรางระบบบำบัดขนาดเล็กในพื้นที่ชุมชนทุกชุมชนเพื่อ

บำบัดน้ำเสียกอนปลอยลงแหลงน้ำเปนจุดๆ ตลอดลำน้ำ 

3. เทศบาลตำบล/เมืองและชุมชนเมืองในพื้นที่ลุมน้ำตองมีการ

กอสรางระบบบำบัดน้ำเสียรวมเพื่อแกไขและบรรเทาปญหา

คุณภาพน้ำในแหลงน้ำธรรมชาติเสื่อมโทรม 

4. การฟนฟูแหลงน้ำธรรมชาติเสื่อมโทรมและเพิ่มประสิทธภิาพ

ของแหลงน้ำธรรมชาติที่มีอยูโดยการปรับปรุง/ขุดลอก 

5. หนวยงานภาครัฐตองจัดเตรียมแผนงานกำจัดวัชพืชน้ำและ

ผักตบชวา 

6. การบังคับใชกฎหมายควบคุมใหภาคอุตสาหกรรมกำหนดวิธี 

การแกไขไมใหมีน้ำเสียไหลออกสูพื้นที่ภายนอก 

การอนุรักษฟ นฟูสภาพปาตนน้ำที่เสื ่อมโทรมและปองกันการ

พังทลายของดิน 

1. การสงเสริมการปลูกตนไมในพื้นที่วางเปลา 

2. การรณรงคการอนุรักษและฟนฟูพื้นที่ริมลำน้ำโดยการปลูก

พืชคลุมดิน 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 4 การกำหนดและประเมินทางเลือกในการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 4-38 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

สภาพปญหา/ขอคิดเห็น ความตองการ ทิศทาง ศักยภาพและขอจำกัด 

4. กลุมเครือขายชุมชนทองถิ่นมีความเข็มแข็ง

และตื่นตัวในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

และการอนุรักษ ดูแลและรักษาทรัพยากร-

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมากข้ึน 

5. ชุมชนทองถิ่นมีการเรียนรูผานกระบวนการ

รูเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงและเกิดสังคม

แหงการเรียนรูสงผลกระทบเชิงบวกใหมีความ

เขมแข็งอยางยั่งยืน 

ขอจำกัด 

1. ประสบปญหาขาดแคลนน้ำซ้ำซากเพราะชวง

ฤดูฝนมีปริมาณน้ำทาในพื้นที่ลุมน้ำกักเก็บอยู

ในเกณฑนอยมากหากเทียบกับปริมาณน้ำทา

รายปทำใหปริมาณน้ำสวนเกินทั้งหมดไหลลง

แมน้ำบางปะกงและออกสูทะเลในที่สุด 

2. พื้นที่การเกษตรเปนกิจกรรมที่มีความตองการ

ใชน้ำสูงและสะสมมลพิษจากยาฆาแมลงและ

สารเคมีทางเกษตร โดยพื้นที่เกษตรบางสวนมี

ความออนไหวตอการประสบปญหาน้ำทวม

และบางสวนมีการขาดแคลนน้ำหรือภัยแลง

เปนประจำ เชน อำเภอองครักษ และอำเภอ

ปากพลี จังหวัดนครนายก อำเภอราชสาสน 

อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ฯลฯ 

3. การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของภาครัฐและ

เอกชนบางแหงเริ่มมีปญหาการบริหารจัดการ

ดานมลพิษระดับรุนแรงที่เกิดจากกระบวน-

การผลิตในเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม (เชน 

นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทรบุร ี นิคม

อุตสาหกรรมเกตเวยซิตี ้ นิคมอุตสาหกรรม

อมตะนคร นิคมอุตสาหกรรม 304 ปราจีนบุรี) 

4. การขยายพื้นที่การเกษตรไปยังพื้นที่ที ่ไมมี

ความเหมาะสมตามศักยภาพของดินและการ

ปลูกพืชเชิงเดียวเปนเวลานานและใชสารเคมี

จำนวนมากไดกอใหเกิดปญหามลภาวะ ความ

อุดมสมบูรณของดินลดต่ำลงและมีการชะลาง

พังทลายสูงมาก 

3. การสงเสริมการปลูกหญาแฝกเพื่อปองกันการกัดเซาะและ

การพังทะลายตามริมแมน้ำปราจีนบุรีและลำน้ำสาขา 

4. การจัดระบบอนุรักษดินและน้ำเพื่อลดการชะลางพังทลาย 

การบริหารจัดการ 

1. การจัดตั้งศูนยบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบเพื่อการ

ติดตามและประเมินสถานการณ แจงเตือนและปรับปรุงแกไข

อยางมีระบบที่มีประสิทธิภาพ 

2. การติดตั้งระบบเตือนภัยในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำทวมและภัยแลง 

3. เพิ่มศักยภาพเจาหนาที่ภาครัฐในการดูแลและควบคุมใหมี

ความเขาใจการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำใหสอดคลองกับ

ความตองการของทุกภาคสวน 

4. การปรับเปลี่ยนรูปแบบการเพาะปลกูพืช อาชีพและวิถีชีวิตให

สอดคลองกับการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ 

การจัดลำดับความสำคัญ 

1. ความตองการและทิศทางการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำ (มาก-นอย) 

1.1 การพัฒนาแหลงน้ำผิวดินและน้ำใตดิน 

1.2 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 

1.3 การนำปริมาณน้ำเสียที่ผานการบำบัดมาใชประโยชนใหม 

1.4 การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจการคา/บริการ 

1.5 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 

2. ความสำคัญของตัวชี้วัด (มาก-นอย) 

2.1 มิติสิ่งแวดลอม (รอยละ 40.89) 

2.2 มิติเศรษฐกิจ (รอยละ 34.57) 

2.3 มิติสังคม (รอยละ 24.54) 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 4 การกำหนดและประเมินทางเลือกในการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 4-39 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

 3) พื้นที่ลุมน้ำตอนปลาย ดังสรุปปญหา/ขอคิดเห็น ความตองการและทิศทาง ศักยภาพและขอจำกัดในการ 

พัฒนาพื้นที่ลุมน้ำตอนปลายไดดังนี้ 

สภาพปญหา/ขอคิดเห็น ความตองการ ทิศทาง ศักยภาพและขอจำกัด 

สภาพปญหา การจัดการน้ำอุปโภค-บริโภค 

1. มีการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเปนประจำ

จึงเกิดภัยจากน้ำทวมและภัยแลงเปนประจำ 

2. ปริมาณน้ำเสียจากภาคอุตสาหกรรมไหลลงสู

แหลงน้ำธรรมชาต ิ

3. วัชพืชน้ำและผักตบชวาจำนวนมากในแมน้ำ

บางปะกงและลำน้ำสาขา 

4. แหลงเก็บกักน้ำและคลองสงน้ำบางสวนขาด

การดูแลบำรุงรักษาและมีสภาพตื้นเขินใชงาน

ไดไมเต็มประสิทธิภาพ 

5. มีปริมาณน้ำเนาเสียจากการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ

ในกระชัง 

6. มีการกัดเซาะและพังทะลายตามริมสองฝง

แมน้ำบางปะกงตั้งแตปากแมน้ำจนถึงจนถึง

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก และ

อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี 

7. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำโดยหนวยงาน

ภาครัฐไมมีความสมดุลและมีการกระจายน้ำ

ไมทั่วทุกภาคสวน 

8. เขื่อนทดน้ำบางปะกงชวงฤดูแลงไมปลอยน้ำ

ลงดานทายน้ำทำใหมีปญหาน้ำเนาเสียหากมี

การระบายน้ำในชวงฝนตกจะมีมวลนำ้เสียถูก

ปลอยออกมาสงผลกระทบตอการเลี้ยงสัตวน้ำ 

9. บริเวณใตสะพานขามคลองจางวางตื้นเขิน มี

ตะกอนดินและทรายสะสม ระบายน้ำไดไมดี 

(ถนนศิลโสธร หมูที่ 2 เขตหนองจอก) 

ขอคิดเห็น 

1. ปากแมน้ำบางปะกงตื้นเขินและมีตะกอนดิน

และทรายสะสมบริเวณตำบลทาขาม 

2. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของภาครัฐ

และการกักเก็บน้ำไวใชไมสอดคลองกับการ

ประกอบอาชีพของภาคประชาชน 

1. ตองการใหกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเขามาชวยเหลือและเจาะ

บอบาดาลเพื่อทำระบบประปาใหกับชุมชนทองถ่ิน 

2. ใหการประปาสวนภูมิภาคขยายเขตการสงจายน้ำประปาให

ครอบคลุมทุกหมูบาน/ชุมชนเมือง 

3. การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคให

ไดตามเกณฑมาตรฐานฯ 

4. การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบประปาในชุมชน

เมืองและเขตเศรษฐกิจ 

5. การเปลี่ยนน้ำทะเลใหเปนน้ำจืด 

6. การพัฒนาแหลงน้ำใตดินเพื่อการอุปโภค-บริโภคในชุมชน

เมืองและการเกษตรมูลคาสูง 

7. การพัฒนาแหลงน้ำขนาดใหญ โดยการใชเทคโนโลยีสมัยใหม 

(RBF: Riverbank Filtration) เพื่อแกไขและบรรเทาปญหา

ขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค 

การสรางความมั่นคงของนำ้ภาคการผลิต 

1. การเจาะน้ำบาดาลเพื่อใชในภาคการเกษตร (ตำบลหนองปรือ 

อำเภอบางละมุง) 

2. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชและประสิทธิภาพการใชน้ำ

เพื่อเพิ่มมูลคาในพื้นที่เกษตรน้ำฝนและพื้นที่ชลประทานเดิม 

3. การปรับปรุงแหลงกักเก็บน้ำเดิมเพื่อเพิ่มความจุเก็บกักและ

เพิ่มประสิทธิภาพระบบสงน้ำเดิม 

4. การพัฒนาโครงขายน้ำพรอมระบบสงน้ำภายในลุมน้ำ 

5. การกอสรางแหลงกักเก็บน้ำใตดินดวยระบบทางน้ำใตดิน

เชื่อมตอกันเปนระบบโครงขายใตดินเพื่อนำไปเก็บสะสมใน

แองน้ำรวมใตดิน (Horizontal Collector Well: HCW) 

การจัดการน้ำทวมและอุทกภัย 

1. การกอสรางประตูควบคุมน้ำในแมน้ำบางปะกงเพื่อบริหาร

จัดการทรัพยากรน้ำและควบคุมการผันน้ำในชวงฤดูน้ำหลาก

ไปยังพื้นที่ลุมต่ำ 

2. การพัฒนาระบบปองกันน้ำทวม (พื้นที่ปดลอม) ชุมชนเมือง

และเขตเศรษฐกิจ 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 4 การกำหนดและประเมินทางเลือกในการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 4-40 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

สภาพปญหา/ขอคิดเห็น ความตองการ ทิศทาง ศักยภาพและขอจำกัด 

3. น้ำทะเลรุกล้ำเขามาในแมน้ำบางปะกงจนถึง

แมน้ำปราจีนบุรีทำใหเพาะปลูกพืชไมได 

4. สภาพคลองในพื้นที่ตำบลหนองปรือไมมีแนว

เขตชัดเจนเกิดการรุกล้ำพื้นที่กีดขวางทางน้ำ 

5. ตำบลสองคลองเปนพื้นที่รับน้ำกอนระบายลง

ทะเล ทุกคลองตื้นเขินเพราะตะกอนดนิ ข้ีเลน 

ขยะมูลฝอยไหลมาจากพื้นที่ตอนบน 

6. ทุกภาคสวนมีการใชน้ำจากแมน้ำบางปะกง 

คลองสาขาหรือคลองชลประทานปริมาณมาก

จะไมมีปริมาณน้ำผลักดันการรุกล้ำของน้ำเค็ม 

7. การเติบโตและขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม

และภาคธุรกิจการคาและบริการสงผลกระทบ

ใหเกิดปญหาน้ำใชในการเกษตรไมเพียงพอ 

8. ปริมาณน้ำในแมน้ำบางปะกงและลำน้ำสาขา

ไมพอใชในฤดูแลงเนื่องจากประตูน้ำปลายทาง

ไมปดน้ำและปลอยน้ำไหลลงสูแมน้ำจนหมด 

9. คันคลองหลวงในพื้นที่ตำบลบานชางเปนดิน

ปนทรายทำใหชวงฤดูฝนมีกระแสน้ำแรงเกิด

การกัดเซาะตลิ่งพังทะลาย และมีปริมาณน้ำ

ไหลทวมเขาพื้นที่การเกษตร 

10. การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสิ่งปลูก

สรางกีดขวางทางน้ำทำใหการเปลี่ยนแปลง

ทางน้ำจึงเกิดน้ำทวม 

ศักยภาพของพื้นที่ลุมน้ำ 

1. มีกลุมโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป อุตสาหกรรม

การเกษตร และอุตสาหกรรมผลิตชิ ้นสวน

อิเล็กทรอนิกสหรืออุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวน

รถยนตกระจายอยูตามพื้นที่สวนตางๆ เชน 

นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว นิคมอุตสาหกรรม

อมตะนคร ชุมชนอุตสาหกรรมพานทอง และ

นิคมอุตสาหกรรมเกตเวยซิตี้ ฯลฯ 

2. กลุมเครือขายชุมชนทองถิ่นมีความเข็มแข็ง

และตื่นตัวในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

และการอนุรักษ ดูแลและรักษาทรัพยากร-

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมากข้ึน 

3. การกอสรางอุโมงครับน้ำจากอำเภอพนัสนิคมเอาไปปลอยลง

แมน้ำบางปะกงหรือคลองน้ำเค็มหรือการทำคลองบายพาส

ตอไปยังอำเภอพานทองและออกสูแมน้ำบางปะกง 

4. การพัฒนาคลองผันน้ำ/คลองระบายน้ำเลี่ยงชุมชนเมืองและ

เขตเศรษฐกิจ 

5. การกำหนดขอบเขตพื้นที่แมน้ำบางปะกงและลำน้ำสาขาให

ชัดเจนเพื่อปองกันการรุกล้ำและมสีิ่งปลูกสรางขวางทางน้ำ 

6. การขุดลอกตะกอนดินและทรายบริเวณปากแมน้ำบางปะกง 

เพื่อเปดทางน้ำใหระบายลงทะเลไดรวดเร็วข้ึน 

7. การผันปริมาณน้ำทวมขังจากสภาพธรรมชาติหรือปริมาณน้ำ

สวนเกินจากพื้นที่ที่รองรับผันลงสูชั้นน้ำใตดินโดยการใชระบบ 

Underground Plastic Rainwater Storage Structure 

การจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษทรัพยากรน้ำ 

1. การนำปริมาณน้ำเสียที่ผานการบำบัดแลวและนำกลับมาใช

ประโยชนใหม 

2. เทศบาลตำบล/เมืองและชุมชนเมืองในพื้นที่ลุมน้ำตองมีการ

กอสรางระบบบำบัดน้ำเสียรวมเพื่อแกไขและบรรเทาปญหา

คุณภาพน้ำในแหลงน้ำธรรมชาติเสื่อมโทรม 

3. การควบคุมการปลอยน้ำเสียหรือขยะมูลฝอยจากแหลงชุมชน

เมืองและเขตเศรษฐกิจ 

4. การควบคุมและเฝาระวังการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำจืด/น้ำกรอยใน

แมน้ำบางปะกง 

5. การฟนฟูแหลงน้ำธรรมชาติเสื่อมโทรมและเพิ่มประสิทธภิาพ

ของแหลงน้ำธรรมชาติที่มีอยูโดยการปรับปรุง/ขุดลอก 

6. หนวยงานภาครัฐตองจัดเตรียมแผนงานกำจัดวัชพืชน้ำและ

ผักตบชวา 

7. การบังคับใชกฎหมายควบคุมใหภาคอุตสาหกรรมกำหนด

วิธีแกไขไมใหมีน้ำเสียไหลออกสูพื้นที่ภายนอก 

การอนุรักษฟ นฟูสภาพปาตนน้ำที่เสื ่อมโทรมและปองกันการ

พังทลายของดิน 

1. การสงเสริมการปลูกตนไมและพื้ชคลุมดินในพื้นที่วางเปลา 

และการสรางสวนสาธารณะในเขตชุมชนเมือง 

2. ปญหาน้ำกัดเซาะตลิ่งควรมีการประชุมรวมของทุกภาคสวน

เพื่อกำหนดเกณฑการขุดลอก กำหนดระดับคันคลอง และหา

รูปแบบการปองกันการกัดเซาะใหเปนไปในรูปแบบเดียวกัน 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 4 การกำหนดและประเมินทางเลือกในการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 4-41 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

สภาพปญหา/ขอคิดเห็น ความตองการ ทิศทาง ศักยภาพและขอจำกัด 

3. มีแหลงชุมชนหนาแนน โดยเฉพาะเทศบาล

เมือง/เทศบาลตำบลไมนอยกวา 50 แหง เชน 

เทศบาลเมืองชลบุรี เทศบาลเมืองพนัสนิคม 

เทศบาลนครสมุทรปราการ เทศบาลตำบล

บางบอ เทศบาลเมืองฉะเชงิเทรา ฯลฯ จะเปน

ศูนยกลางธุรกิจการคาขายและการบริการ 

ศูนยกลางอุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนรถยนต

และอิเล็กทรอนิกส ศูนยกลางการศึกษาทั้ง

ระดับต่ำกวาอุดมศึกษาและระดับอุดมศึกษา 

4. ทำเลที่ตั ้งเหมาะสมเปนศูนยกลางดานการ

คมนาคมขนสงเชื่อมโยงกับภูมิภาคตางๆ เชน 

ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออก-

เฉียงเหนือตอนลางและเปนประตูสูชายแดน

ราชอาณาจักรกัมพูชาและยังเชื ่อมโยงกับ

ทาเรือน้ำลึกแหลมฉบัง สนามบินนานาชาติ

สุวรรณภูมิ/ดอนเมืองหรือแหลงกระจาย/ซ้ือ

ขายสินคาในพื้นที่ชุมชนเมืองขนาดใหญ เชน 

กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ปทุมธานี 

นนทบุรี และนครราชสีมา ฯลฯ 

5. ชุมชนทองถิ่นมีการเรียนรูผานกระบวนการ

รูเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงและจะเกิดระบบ

สังคมแหงการเรียนรูสงผลกระทบเชิงบวกใหมี

ความเขมแข็งอยางยั่งยืน 

ขอจำกัด 

1. ประสบปญหาขาดแคลนน้ำซ้ำซากเพราะชวง

ฤดูฝนมีปริมาณน้ำทาในพื้นที่ลุมน้ำกักเก็บอยู

ในเกณฑนอยมากหากเทียบกับปริมาณน้ำทา

รายปทำใหปริมาณน้ำสวนเกินทั้งหมดไหลลง

แมน้ำบางปะกงและออกสูทะเลในที่สุด 

2. การขยายพื้นที่การเกษตรออกไปในพื้นที่ที่ไม

มีความเหมาะสมตามศักยภาพของดิน หรือมี

การปลูกพืชเชิงเดียวเปนเวลานานและการใช

สารเคมีจำนวนมากกอใหเกิดปญหามลภาวะ 

ความอุดมสมบูรณของดินลดต่ำลงและมีการ

ชะลางพังทลายสูงมาก 

3. การอนุรักษและฟนฟูพื้นที่ริมสองฝงแมน้ำบางปะกงโดยการ

ปลูกพืชคลุมดิน 

4. การสงเสริมการปลูกหญาแฝกเพื่อปองกันการกัดเซาะและ

การพังทะลายตามริมแมน้ำบางปะกงและลำน้ำสาขา 

5. การจัดระบบอนุรักษดินและน้ำเพื่อลดการชะลางพังทลาย

ตามสองฝงแมน้ำบางปะกงและลำน้ำสาขา 

การบริหารจัดการ 

1. การจัดตั้งศูนยบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบเพื่อการ

ติดตามและประเมินสถานการณ แจงเตือนและปรับปรุงแกไข

อยางมีระบบที่มีประสิทธิภาพ 

2. การพัฒนาและติดตั้งระบบเฝาระวังและเตือนภัยน้ำทวมและ

ภัยแลง 

3. เพิ่มศักยภาพเจาหนาที่ภาครัฐในการดูแลและควบคุมใหมี

ความเขาใจการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำใหสอดคลองกับ

ความตองการของทุกภาคสวน 

4. การปรับเปลี่ยนรูปแบบการเพาะปลกูพืช อาชีพและวิถีชีวิตให

สอดคลองกับการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ 

5. การสงเสริมและสรางความเขมแข็งใหกับกลุมอุตสาหกรรม 

การจัดลำดับความสำคัญ 

1. ความตองการและทิศทางการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำ (มาก-นอย) 

1.1 การพัฒนาแหลงน้ำผิวดินและน้ำใตดิน 

1.2 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 

1.3 การนำปริมาณน้ำเสียที่ผานการบำบัดมาใชประโยชนใหม 

1.4 การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจการคา/บริการ 

1.5 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 

1.6 การอนุรักษและฟนฟูพื้นที่ริมสองฝงแมน้ำ/ลำคลอง 

2. ความสำคัญของตัวชี้วัด (มาก-นอย) 

2.1 มิติสิ่งแวดลอม (รอยละ 39.60) 

2.2 มิติเศรษฐกิจ (รอยละ 37.20) 

2.3 มิติสังคม (รอยละ 23.20) 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 4 การกำหนดและประเมินทางเลือกในการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 4-42 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

สภาพปญหา/ขอคิดเห็น ความตองการ ทิศทาง ศักยภาพและขอจำกัด 

3. พื้นที่การเกษตรเปนกิจกรรมที่มีความตองการ

ใชน้ำสูงและสะสมมลพิษจากยาฆาแมลงและ

สารเคมีทางเกษตร โดยพื้นที่เกษตรบางสวนมี

ความออนไหวตอการประสบปญหาน้ำทวม

และบางสวนมีการขาดแคลนน้ำหรือภัยแลง

เปนประจำ เชน อำเภอบางปะกง อำเภอเมือง

ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ฯลฯ 

4. การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของภาครัฐและ

เอกชนบางแหงเริ่มมีปญหาการบริหารจัดการ

ดานมลพิษระดับรุนแรงที่เกิดจากกระบวน-

การผลิตในเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม (เชน 

นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว นิคมอุตสาหกรรม

อมตะนคร นิคมอุตสาหกรรมเกตเวยซิตี้และ 

ชุมชนอุตสาหกรรมพานทอง) 

5. ภาคเกษตรมีการปรับเปลี่ยนมาใชสารเคมีใน

การผลิตมากขึ ้น และยังมีการขยายตัวของ

ชุมชนเมือง (เทศบาลเมืองและเทศบาลตำบล) 

ไมนอยกวา 50 แหงโดยไมมีการบริหารจัดการ

น้ำเสียที่ดีพอกอใหเกิดปญหาดานคุณภาพน้ำ-

ผิวดินเสื ่อมโทรมโดยเฉพาะชวงผานชุมชน

เมืองขนาดใหญ (เทศบาลเมืองและเทศบาล

ตำบล) พื้นที่อุตสาหกรรม พื้นที่เกษตรและ

พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ำ ฯลฯ 

 

4.2.3 สรุปความตองการและทิศทางการพัฒนาพ้ืนที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 

 

 การจัดกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาสังคมจากการประชมุปฐมนเิทศโครงการ (17 และ 22 พฤษภาคม 

2562) มีการดำเนินการ 2 เวที จำนวนผูเขารวมประชุมทั้งสิ้น 232 คน และการจัดประชุมกลุมยอยครั้งที่ 1 (19-23 

สิงหาคม 2562) มีการดำเนินการทั้งสิ้น 10 เวที (พื้นที่ลุมน้ำตอนบน 3 เวที พื้นที่ลุมน้ำตอนกลาง 4 เวทีและพื้นที่ลุมน้ำ

ตอนปลาย 3 เวที) มีผูเขารวมประชุมทั้งสิ้น 430 คน ไดขอสรุปความตองการและทิศทางการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-

บางปะกง (ตารางที่ 4.2-1) จำแนกรายพื้นที่สวนตางๆ ดังนี้ 

 1) พื้นที่ลุมน้ำตอนบน มีลำดับความสำคัญของความตองการและทิศทางการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำฯ จากมาก

ไปนอย ไดแก 

  1.1 การพัฒนาแหลงน้ำผิวดินและน้ำใตดิน (รอยละ 43.41) ลำดับที่ 1 

  1.2 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (รอยละ 16.28) ลำดับที่ 2 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 4 การกำหนดและประเมินทางเลือกในการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 4-43 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 
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สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 4 การกำหนดและประเมินทางเลือกในการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 4-44 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

  1.3 การอนุรักษและฟนฟูพื้นที่ปาตนน้ำ (รอยละ 13.18) ลำดับที่ 3 

  1.4 การพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศภายในทองถ่ิน (รอยละ 9.30) 

  1.5 การนำปริมาณน้ำเสียที่ผานการบำบัดมาใชประโยชนใหม (รอยละ 6.98) 

  1.6 การอนุรักษและฟนฟูพื้นที่ริมสองฝงแมน้ำ/ลำคลอง (รอยละ 5.43) 

  1.7 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค (รอยละ 3.88) 

  1.8 การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจการคา/บริการ (รอยละ 1.55) ลำดับที่ 8 

 2) พื้นที่ลุมน้ำตอนกลาง 

  2.1 การพัฒนาแหลงน้ำผิวดินและน้ำใตดิน (รอยละ 44.38) ลำดับที่ 1 

  2.2 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (รอยละ 15.38) ลำดับที่ 2 

  2.3 การนำปริมาณน้ำเสียที่ผานการบำบัดมาใชประโยชนใหม (รอยละ 13.61) ลำดับที่ 3 

  2.4 การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจการคา/บริการ (รอยละ 8.28) 

  2.5 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค (รอยละ 7.10) 

  2.6 การอนุรักษและฟนฟูพื้นที่ปาตนน้ำ (รอยละ 5.92) 

  2.7 การอนุรักษและฟนฟูพื้นที่ริมสองฝงแมน้ำ/ลำคลอง (รอยละ 4.73) 

  2.8 การพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศภายในทองถ่ิน (รอยละ 0.59) ลำดับที่ 8 

 3) พื้นที่ลุมน้ำตอนปลาย 

  3.1 การพัฒนาแหลงน้ำผิวดินและน้ำใตดิน (รอยละ 25.76) ลำดับที่ 1 

  3.2 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (รอยละ 23.48) ลำดับที่ 2 

  3.3 การนำปริมาณน้ำเสียที่ผานการบำบัดมาใชประโยชนใหม (รอยละ 18.94) ลำดับที่ 3 

  3.4 การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจการคา/บริการ (รอยละ 12.12) 

  3.5 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค (รอยละ 10.61) 

  3.6 การอนุรักษและฟนฟูพื้นที่ริมสองฝงแมน้ำ/ลำคลอง (รอยละ 6.06) 

  3.7 การอนุรักษและฟนฟูพื้นที่ปาตนน้ำ (รอยละ 2.27) 

  3.8 การพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศภายในทองถ่ิน (รอยละ 0.76) ลำดับที่ 8 

 4) พื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง ไดขอสรุปภาพรวมของการจัดลำดับความสำคัญความตองการและ

ทิศทางพัฒนาดังนี้ 

  4.1 การพัฒนาแหลงน้ำผิวดินและน้ำใตดิน (รอยละ 25.76) ลำดับที่ 1 

  4.2 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (รอยละ 23.48) ลำดับที่ 2 

  4.3 การนำปริมาณน้ำเสียที่ผานการบำบัดมาใชประโยชนใหม (รอยละ 13.26) ลำดับที่ 3 

  3.7 การอนุรักษและฟนฟูพื้นที่ปาตนน้ำ (รอยละ 8.14) 

  3.4 การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจการคา/บริการ (รอยละ 7.44) 

  3.5 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค (รอยละ 7.21) 

  3.6 การอนุรักษและฟนฟูพื้นที่ริมสองฝงแมน้ำ/ลำคลอง (รอยละ 4.19) 

  3.8 การพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศภายในทองถ่ิน (รอยละ 3.25) ลำดับที่ 8 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 4 การกำหนดและประเมินทางเลือกในการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 4-45 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

4.3 การกำหนดทางเลือกการพัฒนาพ้ืนที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 

 

4.3.1 ทางเลือกการพัฒนาพ้ืนที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 

 

 การพิจารณากำหนดทางเลือกการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงอยางยั่งยืนเปนการบูรณาการจากมิติ

เศรษฐกิจ มิติสังคมและมิติสิ่งแวดลอมใหมีความสอดคลองกันและเกิดผลประโยชนสูงสุด โดยไดคำนึงถึงขีดความสามารถ

ในการรองรับของพื้นที่ลุมน้ำและความตองการของภาคประชาสังคมเปนหลักจากการระดมความคิดเห็น การวิเคราะห

ปญหา ศักยภาพและขอจำกัดพรอมกับแนวทางการแกไขในพื้นที่ลุมน้ำรวมกันจากการประชุมปฐมนิเทศ (17 และ 22 

พฤษภาคม 2562) การประชุมกลุมยอยครั้งที่ 1 (19-23 สิงหาคม 2562) การประชุมสัมมนาครั้งที่ 1 (29-31 ตุลาคม 

2562) และการประชุมกลุมยอยครั้งที่ 2 (18-22 และ 25-26 พฤศจิกายน 2562) และยังมีความเชื่อมโยงกับแผนแมบท

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

และพื้นที่ขางเคียง จึงไดพิจารณากำหนดเปาหมายหลักและทางเลือกการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงเพื่อให

ครอบคลุมทั้งพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงเกิด “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน พรอมกับมีความสมดุลใน 3 มิติ ไดแก 

มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติสิ่งแวดลอม” และเปนการวางแผนพัฒนาอยางเปนระบบและมีการบูรณาการรวมกัน

ระหวางหนวยงานที่รับผิดชอบเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไวดังไดเสนอทางเลือกในการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำ

ปราจีนบุรี-บางปะกงภายใตวิสัยทัศนของการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง “ทรัพยากรน้ำมั่นคง 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 การเกษตรพื้นถิ่นและการทองเที่ยว

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 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 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 4 การกำหนดและประเมินทางเลือกในการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 4-46 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

4.3.2 รายละเอียดทางเลือกการพัฒนาพ้ืนที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 

 

4.3.2.1 พ้ืนที่ลุมน้ำตอนบน 

 

 การกำหนดทางเลือกและเปาหมายในการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงกรณีพื้นที่ลุมน้ำตอนบนได

พิจารณาครอบคลุมสมดุล 3 มิติ ไดแก มิติเศรษฐกิจ มิติสังคมและมิติสิ่งแวดลอมและเปนไปตามความตองการของภาค

ประชาสังคมจากการประชุมสัมมนาคร้ังที่ 1 (29-31 ตุลาคม 2562) และการประชุมกลุมยอยคร้ังที่ 2 (18-22 และ 25-26 

พฤศจิกายน 2562) และยังมีความเชื่อมโยงกับแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) และ

แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออก 1 (จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดชลบุรี) กลุมจังหวัดภาคตะวันออก 2 (จังหวัด

นครนายก จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดสระแกว) กลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน (จังหวัดสระบุรี) และกลุม

จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 (จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดบุรีรัมย) ดังไดเสนอทางเลือกในการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำ

ตอนบนออกเปน 4 ทางเลือกดังนี้ 

 1) ทางเลือกที่ 1 ทางเลือกที่ไมดำเนินงานหรือปลอยใหเปนไปตามปกติ (Business as Usual or Zero 

Alternative/No Action) เพื่อเปนฐานเปรียบเทียบ (Benchmark or Status Quo) ใหทราบวาผลลัพธ

ของการไมใชทางเลือกที่พัฒนาเสนอข้ึนใหมวาจะมีความแตกตางจากการปลอยใหการเปลี่ยนแปลงของ

ประเด็นยุทธศาสตรเปนไปอยางไร โดยไมปรับปรุงและไมมีการปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร (Strategic 

Options) ใดๆ เพื่อทำใหแผนหรือแผนงานไดรับการปรับปรุงเพื่อบรรลเุปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน 

 2) ทางเลือกที่ 2 การพัฒนาน้ำตนทุนเพื่อการอุปโภค-บริโภค การเกษตรพื้นถ่ินและการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

เปนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำภายใตยุทธศาสตรการสรางความมั่นคงในภาคการอุปโภค-บริโภค

และภาคเกษตรใหเพียงพอกับความตองการของภาคประชาสังคมและตามรูปแบบการเพาะปลูกพืช

ปจจุบัน รวมกับการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศที่มีสวนสำคัญในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดลอม สภาพสังคม วัฒนธรรม เอกลักษณและวิถีชีวิตดั้งเดิมในชุมชนทองถ่ินบนพื้นฐานของความรู

และความรับผิดชอบตอระบบนิเวศในพื้นที่ลุมน้ำ ดังมีการดำเนินการตามทางเลือกไดดังนี้ 

  2.1 การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคใหไดตามเกณฑมาตรฐานฯ 

  2.2 การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบประปาในชุมชนชนบท 

  2.3 การอนุรักษและฟนฟูแหลงน้ำเดิม เชน ปรับปรุงลำน้ำ/สิ่งกีดขวางลำน้ำ การขุดลอกเพิ่มความจุ 

การเพิ่มอาคารควบคุม/บังคับน้ำ และการปองกันชุมชนเมือง/การกัดเซาะตลิ่ง ฯลฯ 

  2.4 การพัฒนาแหลงเก็บกักน้ำขนาดเล็กและขนาดกลางและระบบสงน้ำในพื้นที่ที่มีศักยภาพ 

  2.5 การพัฒนาแหลงเก็บกักน้ำขนาดเล็ก/สระน้ำในไรนา 

  2.6 การพัฒนาแหลงน้ำใตดินเพื่อการอุปโภค-บริโภคในชุมชนชนบทและการเกษตรพื้นถ่ิน 

  2.7 การบริหารจัดการเชิงรุกในพื้นที่เกษตรน้ำฝนตามปริมาณน้ำฝน ศักยภาพของน้ำใตดิน ความ

เหมาะสมของสมรรถนะดินและแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) 

  2.8 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชในพื้นที่เกษตรน้ำฝนและพื้นที่ชลประทานเดิม 

  2.9 การเพิ่มประสิทธิภาพการใชน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝนและพื้นที่ชลประทานเดิม 

  2.10 การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพโครงการและระบบสงน้ำเดิม 

  2.11 การควบคุมการปลอยน้ำเสียหรือขยะมูลฝอยจากแหลงชุมชนและพื้นที่การเกษตร 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 4 การกำหนดและประเมินทางเลือกในการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 4-47 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

  2.12 การประชาสัมพันธและสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศพรอมกับเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยว 

  2.13 การสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนทองถ่ินในการมีสวนรวมในการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยว

ในทองถ่ินเพื่อใหชุมชนทองถ่ินมีรายไดอยางพอเพียงและพึ่งตนเองไดในระยะยาว 

  2.14 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการขยายตัวดานการทองเที่ยว

เชิงนิเวศ 

 3) ทางเลือกที่ 3 การพัฒนาน้ำตนทุนเพื่อการอนุรักษ ฟนฟูและบริหารจัดการพื้นที่ตนน้ำ 

  3.1 การอนุรักษฟนฟูพื้นที่ปาตนน้ำที่เสื่อมโทรม 

  3.2 การสรางฝายชะลอน้ำ (ฝายแมว) ในพื้นที่ตนน้ำเพื่อรักษาความชุมชื้นของผืนปาตนน้ำ 

  3.3 การสงเสริมการปลูกหญาแฝกเพื่ออนุรักษดินและน้ำ 

  3.4 การติดตั้งระบบตรวจวัดน้ำฝน ปริมาณน้ำทาและระบบเตือนภัยในพื้นที่เสี่ยง 

  3.5 การจัดฝกอบรมกลุมราษฎรในพื้นที่ตนน้ำใหมีจิตสำนึกในการอยูรวมกันระหวางคนกับปา 

  3.6 การจัดตั้งศูนยเรียนรูระบบเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหมในพื้นที่ชุมชนตนน้ำ 

  3.7 การจัดสรรที่ดินทำกินและที่อยูอาศัยใหแกกลุมราษฎรที่บุกรุกแผวถางถือครองที่ดินอยางถูกตอง

ตามกฎหมายในรูปหมูบานปาไม 

 4) ทางเลือกที่ 4 การพัฒนาน้ำตนทุนเต็มศักยภาพของพื้นที่ลุมน้ำ 

  4.1 การพัฒนาแหลงน้ำบาดาลขนาดใหญโดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย (Riverbank Filtration; RBF) 

  4.2 การสรางระบบกักเก็บน้ำใตดิน (Horizontal Collector Well; HCW) 

  4.3 การพัฒนาโครงการขนาดกลางและขนาดใหญและการสรางระบบสงน้ำครอบคลุมพื้นที่ศักยภาพ 

  4.4 การพัฒนาโครงขายน้ำพรอมระบบสงน้ำภายในลุมน้ำ 

  4.5 การผันน้ำสวนเกินขามลุมน้ำ 

  4.6 การปรับปรุงแหลงกักเก็บน้ำเดิมเพื่อเพิ่มความจุเก็บกัก 

  4.7 การพัฒนาระบบสูบน้ำยอนกลับ 

  4.8 การเปลี่ยนน้ำทะเลเปนน้ำจืด 

  4.9 การนำปริมาณน้ำเสียที่ผานการบำบัดกลับมาใชประโยชน 

 

4.3.2.2 พ้ืนที่ลุมน้ำตอนกลาง 

 

 การกำหนดทางเลือกและเปาหมายในการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงกรณีพื้นที่ลุมน้ำตอนกลางได

พิจารณาครอบคลุมสมดุล 3 มิติ ไดแก มิติเศรษฐกิจ มิติสังคมและมิติสิ่งแวดลอมและเปนไปตามความตองการของภาค

ประชาสังคมจากการประชุมสัมมนาคร้ังที่ 1 (29-31 ตุลาคม 2562) และการประชุมกลุมยอยคร้ังที่ 2 (18-22 และ 25-26 

พฤศจิกายน 2562) และยังมีความเชื่อมโยงกับแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) และ

แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออก 1 (จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดชลบุรี) และกลุมจังหวัดภาคตะวันออก 2 (จังหวัด

นครนายก จังหวัดปราจนีบุรี จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดสระแกว) ดังไดเสนอทางเลือกในการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำตอนกลาง

ออกเปน 3 ทางเลือกดังนี้ 

 1) ทางเลือกที่ 1 ทางเลือกที่ไมดำเนินงานหรือปลอยใหเปนไปตามปกติ (Business as Usual or Zero 

Alternative/No Action) เพื่อเปนฐานเปรียบเทียบ (Benchmark or Status Quo) ใหทราบวาผลลัพธ



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 4 การกำหนดและประเมินทางเลือกในการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 4-48 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

ของการไมใชทางเลือกที่พัฒนาเสนอข้ึนใหมวาจะมีความแตกตางจากการปลอยใหการเปลี่ยนแปลงของ

ประเด็นยุทธศาสตรเปนไปอยางไร โดยไมปรับปรุงและไมมีการปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร (Strategic 

Options) ใดๆ เพื่อทำใหแผนหรือแผนงานไดรับการปรับปรุงเพื่อบรรลเุปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน 

 2) ทางเลือกที่ 2 การพัฒนาน้ำตนทุนเพื่อการอุปโภค-บริโภค การเกษตรมูลคาสูงและอุตสาหกรรมขนาดเล็ก 

  2.1 การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคใหไดตามเกณฑมาตรฐานฯ 

  2.2 การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบประปาในชุมชนเมืองและเขตเศรษฐกิจ 

  2.3 การอนุรักษและฟนฟูแหลงน้ำเดิม เชน ปรับปรุงลำน้ำ/สิ่งกีดขวางลำน้ำ การขุดลอกเพิ่มความจุ 

การเพิ่มอาคารควบคุม/บังคับน้ำ และการปองกันการกัดเซาะตลิ่ง ฯลฯ 

  2.4 การพัฒนาแหลงเก็บกักน้ำขนาดกลางและระบบสงน้ำในพื้นที่ที่มีศักยภาพ 

  2.5 การพัฒนาโครงขายน้ำพรอมระบบสงน้ำภายในลุมน้ำ 

  2.6 การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพโครงการและระบบสงน้ำเดิม 

  2.7 การพัฒนาแหลงน้ำบาดาลขนาดใหญโดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย (Riverbank Filtration; RBF) 

  2.8 การสรางระบบกักเก็บน้ำใตดิน (Horizontal Collector Well; HCW) 

  2.9 การพัฒนาแหลงน้ำใตดินเพื่อการอุปโภค-บริโภคในชุมชนเมืองและการเกษตรมูลคาสูง 

  2.10 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเพื่อเพิ่มมูลคาในพื้นที่เกษตรน้ำฝนและพื้นที่ชลประทานเดิม 

  2.11 การเพิ่มประสิทธิภาพการใชน้ำเพื่อเพิ่มมูลคาในพื้นที่เกษตรน้ำฝนและพื้นที่ชลประทานเดิม 

  2.12 การควบคุมการปลอยน้ำเสียหรือขยะมูลฝอยจากแหลงชมุชนเมือง พื้นที่อุตสาหกรรมขนาดเล็ก 

และพื้นที่การเกษตรมูลคาสูง 

  2.13 การสงเสริมและสรางความเขมแข็งใหกับกลุมอุตสาหกรรมขนาดเล็กหรืออุตสาหกรรมชุมชน 

 3) ทางเลือกที่ 3 การพัฒนาน้ำตนทุนเพื่อรองรับการเติบโตของชุมชนเมืองและเขตเศรษฐกิจ 

  3.1 การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคใหไดตามเกณฑมาตรฐานฯ 

  3.2 การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบประปาในชุมชนเมืองและเขตเศรษฐกิจ 

  3.3 การอนุรักษและฟนฟูแหลงน้ำเดิม เชน ปรับปรุงลำน้ำ/สิ่งกีดขวางลำน้ำ การขุดลอกเพิ่มความจุ 

การเพิ่มอาคารควบคุม/บังคับน้ำ และการปองกันการกัดเซาะตลิ่ง ฯลฯ 

  3.4 การพัฒนาแหลงเก็บกักน้ำขนาดกลางและขนาดใหญและระบบสงน้ำในพื้นที่ที่มีศักยภาพ 

  3.5 การพัฒนาโครงขายน้ำพรอมระบบสงน้ำภายในลุมน้ำ 

  3.6 การผันน้ำสวนเกินขามลุมน้ำ 

  3.7 การปรับปรุงแหลงกักเก็บน้ำเดิมเพื่อเพิ่มความจุเก็บกัก 

  3.8 การพัฒนาระบบสูบน้ำยอนกลับ 

  3.9 การเปลี่ยนน้ำทะเลเปนน้ำจืด 

  3.10 การนำปริมาณน้ำเสียที่ผานการบำบัดกลับมาใชประโยชน 

  3.11 การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพโครงการและระบบสงน้ำเดิม 

  3.12 การพัฒนาแหลงน้ำบาดาลขนาดใหญโดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย (Riverbank Filtration; RBF) 

  3.13 การสรางระบบกักเก็บน้ำใตดิน (Horizontal Collector Well; HCW) 

  3.14 การควบคุมการปลอยน้ำเสียหรือขยะมูลฝอยจากแหลงชุมชนเมืองและเขตเศรษฐกิจ 

  3.15 การพัฒนาระบบปองกันน้ำทวม (พื้นที่ปดลอม) ชุมชนเมืองและเขตเศรษฐกิจ 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 4 การกำหนดและประเมินทางเลือกในการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 4-49 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

  3.16 การพัฒนาคลองผันน้ำ/คลองระบายน้ำเลี่ยงชุมชนเมืองและเขตเศรษฐกิจ 

  3.17 การพัฒนาระบบเฝาระวังและเตือนภัยน้ำทวมและภัยแลง 

 

4.3.2.3 พ้ืนที่ลุมน้ำตอนปลาย 

 

 การกำหนดทางเลือกและเปาหมายในการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงกรณีพื้นที่ลุมน้ำตอนปลายได

พิจารณาครอบคลุมสมดุล 3 มิติ ไดแก มิติเศรษฐกิจ มิติสังคมและมิติสิ่งแวดลอมและเปนไปตามความตองการของภาค

ประชาสังคมจากการประชุมสัมมนาคร้ังที่ 1 (29-31 ตุลาคม 2562) และการประชุมกลุมยอยคร้ังที่ 2 (18-22 และ 25-26 

พฤศจิกายน 2562) และยังมีความเชื่อมโยงกับแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) และ

แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออก 1 (จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดชลบุรี) และกลุมจังหวัดภาคกลางปริมณฑล 

(จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสมุทรปราการ) ดังเสนอทางเลือกในการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำตอนปลายออกเปน 3 ทางเลือกดังนี ้

 1) ทางเลือกที่ 1 ทางเลือกที่ไมดำเนินงานหรือปลอยใหเปนไปตามปกติ (Business as Usual or Zero 

Alternative/No Action) เพื่อเปนฐานเปรียบเทียบ (Benchmark or Status Quo) ใหทราบวาผลลัพธ

ของการไมใชทางเลือกที่พัฒนาเสนอข้ึนใหมวาจะมีความแตกตางจากการปลอยใหการเปลี่ยนแปลงของ

ประเด็นยุทธศาสตรเปนไปอยางไร โดยไมปรับปรุงและไมมีการปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร (Strategic 

Options) ใดๆ เพื่อทำใหแผนหรือแผนงานไดรับการปรับปรุงเพื่อบรรลเุปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน 

 2) ทางเลือกที่ 2 การพัฒนาน้ำตนทุนเพื่อการอุปโภค-บริโภค การเกษตรมูลคาสูงและอุตสาหกรรม 

  2.1 การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคใหไดตามเกณฑมาตรฐานฯ 

  2.2 การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบประปาในชุมชนเมืองและเขตเศรษฐกิจ 

  2.3 การอนุรักษและฟนฟูแหลงน้ำเดิม เชน ปรับปรุงลำน้ำ/สิ่งกีดขวางลำน้ำ การขุดลอกเพิ่มความจุ 

การเพิ่มอาคารควบคุม/บังคับน้ำ และการปองกันการกัดเซาะตลิ่ง ฯลฯ 

  2.4 การพัฒนาแหลงเก็บกักน้ำขนาดกลางและระบบสงน้ำในพื้นที่ที่มีศักยภาพ 

  2.5 การพัฒนาโครงขายน้ำพรอมระบบสงน้ำภายในลุมน้ำ 

  2.6 การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพโครงการและระบบสงน้ำเดิม 

  2.7 การพัฒนาแหลงน้ำบาดาลขนาดใหญโดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย (Riverbank Filtration; RBF) 

  2.8 การสรางระบบกักเก็บน้ำใตดิน (Horizontal Collector Well; HCW) 

  2.9 การพัฒนาแหลงน้ำใตดินเพื่อการอุปโภค-บริโภคในชุมชนเมืองและการเกษตรมูลคาสูง 

  2.10 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเพื่อเพิ่มมูลคาในพื้นที่เกษตรน้ำฝนและพื้นที่ชลประทานเดิม 

  2.11 การเพิ่มประสิทธิภาพการใชน้ำเพื่อเพิ่มมูลคาในพื้นที่เกษตรน้ำฝนและพื้นที่ชลประทานเดิม 

  2.12 การพัฒนาระบบปองกันน้ำทวม (พื้นที่ปดลอม) พื้นที่อุตสาหกรรม 

  2.13 การพัฒนาคลองผันน้ำ/คลองระบายน้ำเลี่ยงชุมชนเมืองและเขตเศรษฐกิจ 

  2.14 การควบคุมการปลอยน้ำเสียหรือขยะมูลฝอยจากแหลงชุมชนเมือง พื้นที่อุตสาหกรรมและพื้นที่

การเกษตรมูลคาสูง 

  2.15 การสงเสริมและสรางความเขมแข็งใหกับกลุมอุตสาหกรรม 

  2.16 การพัฒนาระบบเฝาระวังและเตือนภัยน้ำทวมและภัยแลง 

 3) ทางเลือกที่ 3 การพัฒนาน้ำตนทุนเพื่อรองรับการเติบโตของชุมชนเมืองและเขตเศรษฐกิจ 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 4 การกำหนดและประเมินทางเลือกในการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 4-50 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

  3.1 การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคใหไดตามเกณฑมาตรฐานฯ 

  3.2 การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบประปาในชุมชนเมืองและเขตเศรษฐกิจ 

  3.3 การอนุรักษและฟนฟูแหลงน้ำเดิม เชน ปรับปรุงลำน้ำ/สิ่งกีดขวางลำน้ำ การขุดลอกเพิ่มความจุ 

การเพิ่มอาคารควบคุม/บังคับน้ำ และการปองกันการกัดเซาะตลิ่ง ฯลฯ 

  3.4 การพัฒนาแหลงเก็บกักน้ำขนาดกลางและขนาดใหญและระบบสงน้ำในพื้นที่ที่มีศักยภาพ 

  3.5 การพัฒนาโครงขายน้ำพรอมระบบสงน้ำภายในลุมน้ำ 

  3.6 การผันน้ำสวนเกินขามลุมน้ำ 

  3.7 การปรับปรุงแหลงกักเก็บน้ำเดิมเพื่อเพิ่มความจุเก็บกัก 

  3.8 การพัฒนาระบบสูบน้ำยอนกลับ 

  3.9 การเปลี่ยนน้ำทะเลเปนน้ำจืด 

  3.10 การนำปริมาณน้ำเสียที่ผานการบำบัดกลับมาใชประโยชน 

  3.11 การขุดลอกสันดอนปากแมน้ำบางปะกง 

  3.12 การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพโครงการและระบบสงน้ำเดิม 

  3.13 การพัฒนาแหลงน้ำบาดาลขนาดใหญโดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย (Riverbank Filtration; RBF) 

  3.14 การสรางระบบกักเก็บน้ำใตดิน (Horizontal Collector Well; HCW) 

  3.15 การควบคุมการปลอยน้ำเสียหรือขยะมูลฝอยจากแหลงชุมชนเมืองและเขตเศรษฐกิจ 

  3.16 การพัฒนาระบบปองกันน้ำทวม (พื้นที่ปดลอม) ชุมชนเมืองและเขตเศรษฐกิจ 

  3.17 การพัฒนาคลองผันน้ำ/คลองระบายน้ำเลี่ยงชุมชนเมืองและเขตเศรษฐกิจ 

  3.18 การพัฒนาระบบเฝาระวังและเตือนภัยน้ำทวมและภัยแลง 

 

4.4 หลักเกณฑและปจจัยในการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร 

 

4.4.1 ตัวชี้วัดรายมิติของทางเลือกการพัฒนาพ้ืนที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 

 

 การประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (SEA) จะมีการประเมินทางเลือกการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-

บางปะกงแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร ไดกำหนดตัวชี้วัดรายมิติที่ตอบสนองตอเปาประสงค 3 มิติตามขอเสนอแนะ

ของสำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ และไดพิจารณาปรับปรุง เสนอเปาประสงคและตัวชี้วัดเพิ่มเติมตามความเหมาะสม

และสอดคลองกับทางเลือกและความสัมพันธระหวางตัวชีว้ัด/ทางเลือก แผนแมบทการพัฒนาทรัพยากรน้ำและความยั่งยนื

ที่มีเปาประสงคทั้งมิติเศรษฐกิจ มิติสังคมและมิติสิ่งแวดลอม เพื่อใชเปนตัวชี้วัดผลกระทบสำคัญที่คาดวาจะเกิดขึ้นในการ

ประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร รวมทั้งหมด 8 เปาประสงค 30 ตัวดังตารางที่ 4.4-1 และตารางที่ 4.4-2 ไดแก 

 1) ตัวชี้วัดมิติเศรษฐกิจ 3 เปาประสงค 9 ตัว ไดแก 

  การเพิ่มข้ึนของสินคาและบริการ 

  1.1 ปริมาณน้ำตนทุนที่เปลี่ยนแปลงไป พิจารณาจากแหลงเก็บกักน้ำเปลี่ยนแปลง (เพิ่มขึ้น/ลดลง)

(ลาน ลบ.ม./ป) 

  1.2 พื้นที่รับประโยชน ไดแก ขนาดพื้นที่และประเภท (เกษตร, นิคมอุตสาหกรรม, พื้นที่ชุมชน) และ

ผลผลิตรวม (รอยละ) 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 4 การกำหนดและประเมินทางเลือกในการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 4-51 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

  การลดปญหาความยากจน 

  1.3 GPP ตอหัวที่เพิ่มขึ้น ไดแก ประเมินจากรายไดที่เพิ่มขึ้นของประชากรจากการทำการเกษตร/

อุตสาหกรรม/การทองเที่ยว (รอยละ) 

  1.4 GPP สูญเสียจากการเกิดภัยพิบัติจากน้ำ 

   1.4.1 ความเสียหายภัยแลงตอทรัพยสิน (เพิ่มข้ึน/ลดลง) 

   1.4.2 ความเสียหายอุทกภัยตอทรัพยสิน (เพิ่มข้ึน/ลดลง) 

  การกระจายรายไดที่เปนธรรม 

  1.5 จำนวน SME ในระดับทองถ่ิน ไดแก จำนวน SME/กลุมอาชีพในทองถ่ินที่เพิ่มข้ึน 

  1.6 การใชวัตถุดิบและแรงงานทองถ่ิน ไดแก 

   1.6.1 สัดสวนการใชวัตถุดิบในทองถ่ิน (เพิ่มข้ึน/ลดลง) 

   1.6.2 สัดสวนการใชแรงงานในทองถ่ิน (เพิ่มข้ึน/ลดลง) 

  1.7 สัดสวนพื้นที่ภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม/ธุรกิจการคา (รอยละ) จากการใชประโยชนที่ดิน 

ตารางที่ 4.4-1 ตัวชี้วัดรายมิติของทางเลือกการพัฒนาพ้ืนที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 

เปาประสงค/ตัวช้ีวัดรายมิติ1/ การพิจารณาระดับคะแนนการประเมินทางเลือก 

มิติเศรษฐกิจ การจำแนกระดับคะแนนการประเมินผลกระทบใน

แตละทางเลือกไดพิจารณาจากระดับการบรรเทาและ

แกไขปญหาผลกระทบและผลประโยชนที่ไดรับจาก

การพัฒนาพ้ืนท่ีลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 

1. การเพ่ิมข้ึนของสินคาและบริการ 

1.1 ปริมาณน้ำตนทุนท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

1.2 พ้ืนท่ีรับประโยชน 

2. การลดปญหาความยากจน ระดับความรุนแรงของผลกระทบ ทิศทาง/ระดับ 

2.1 GPP ตอหัวท่ีเพ่ิมข้ึน ผลกระทบเชิงบวกมาก +3 

2.2 GPP สูญเสียจากการเกิดภัยพิบัติจากน้ำ ผลกระทบเชิงบวกปานกลาง +2 

2.2.1 ความเสียหายภัยแลงตอทรัพยสิน ผลกระทบเชิงบวกนอย +1 

2.2.2 ความเสียหายอุทกภัยตอทรัพยสิน ไมมีผลกระทบ 0 

3. การกระจายรายไดท่ีเปนธรรม ผลกระทบเชิงลบนอย -1 

3.1 จำนวน SME ในระดับทองถ่ิน ผลกระทบเชิงลบปานกลาง -2 

3.2 การใชวัตถุดิบและแรงงานทองถ่ิน ผลกระทบเชิงลบมาก -3 

3.2.1 สัดสวนการใชวัตถุดิบในทองถ่ิน ระดับคะแนนจำแนกรายมิติ2/ คะแนน 

3.2.2 สัดสวนการใชแรงงานในทองถ่ิน มิติเศรษฐกิจ 9x3 = 27 

3.3 สัดสวนพ้ืนท่ีภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม/ธุรกิจการคา มิติสังคม 10x3 = 30 

มิติสังคม มิติสิ่งแวดลอม 11x3 = 33 

4. การตอบสนองความจำเปนข้ันพ้ืนฐาน คะแนนรวมทุกมิติ 90 

4.1 สัดสวนประชากรท่ีเขาถึงน้ำ   

4.1.1 จำนวนประชากรท่ีมีน้ำใช   

4.1.2 จำนวนหมูบาน/ชุมชนท่ีไดรับผลประโยชน   

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 4 การกำหนดและประเมินทางเลือกในการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 4-52 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

ตารางที่ 4.4-1 (ตอ) ตัวชี้วัดรายมิติของทางเลือกการพัฒนาพ้ืนที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 

เปาประสงค/ตัวช้ีวัดรายมิติ1/ การพิจารณาระดับคะแนนการประเมินทางเลือก 

มิติสังคม (ตอ)   

4.2 พ้ืนท่ีท่ีไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติ   

4.2.1 พ้ืนท่ีท่ีไดรับผลกระทบดานอุทกภัย   

4.2.2 พ้ืนท่ีท่ีไดรับผลกระทบดานภัยแลง   

5. มีความยุติธรรม   

5.1 จำนวนประชากรท่ีตองอพยพหากมีการพัฒนา   

5.2 จำนวนผูไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติดานน้ำ   

5.2.1 จำนวนประชากรท่ีไดรับภัยพิบัติน้ำแลง   

5.2.2 จำนวนประชากรท่ีไดรับภัยพิบัติน้ำทวม   

6. มีความเทาเทียม   

6.1 การมีสวนรวมในการเสนอทางเลือก   

6.1.1 สัดสวนชุมชนท่ีเขารวมกิจกรรมตอจำนวนชุมชนในพ้ืนท่ี   

6.1.2 สัดสวนจำนวนผูเขารวมประชุมท่ีเห็นดวยกับทางเลือก   

6.2 จำนวนมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติท่ีไดรับผลกระทบ   

มิติสิ่งแวดลอม   

7. การใชทรัพยากรอยางยั่งยืน   

7.1 ปริมาณน้ำท่ีนำกลับมาใชใหม   

7.2 พ้ืนท่ีสงวนอนุรักษ/พ้ืนท่ีปาไมท่ีเปลี่ยนแปลงจากการพัฒนา   

7.2.1 พ้ืนท่ีท่ีไดรับผลกระทบในเขตอุทยานแหงชาติ/เขตรักษา 

        พันธุสัตวปา/และลุมน้ำช้ันท่ี 1 
  

7.2.2 พ้ืนท่ีปาไมท่ีไดรับผลกระทบในเขต Zone C   

7.2.3 พ้ืนท่ีปาไมท่ีไดรับผลกระทบในเขต Zone E/A   

7.3 พ้ืนท่ีปาเสื่อมสภาพท่ีไดรับการฟนฟูจากการพัฒนาทางเลือก   

7.3.1 พ้ืนท่ีปาเสื่อมสภาพท่ีไดรับการฟนฟู   

7.3.2 มาตรการอนุรักษปาตนน้ำและสภาพดิน   

8. การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   

8.1 ดัชนีบัญชีสีแดง   

8.2 จำนวนสิ่งกีดขวางทางน้ำ   

8.3 ระยะทางท่ีไดรับการขุดลอก   

8.4 พ้ืนท่ีชุมน้ำท่ีไดรับการอนุรักษ   

8.5 คุณภาพน้ำในแหลงน้ำผิวดิน   

หมายเหตุ: 1/ มหาวิทยาลัยมหิดลไดปรับปรุงและเพิ่มเติมตัวชี้วัดรายมิติจากขอเสนอแนะของสำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติจำนวน 18 ตัวชี้วัด

เปน 30 ตัวชี้วัด 

 2/ ระดับคะแนนจำแนกรายมิติไดพิจารณาจากตัวชี้วัดรายมิติ x คาระดับความรุนแรงของผลกระทบสูงสุด 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 4 การกำหนดและประเมินทางเลือกของการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 4-53 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                                                                                                                                                                                                                                                                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

ตารางที่ 4.4-2 เกณฑระดับคะแนนตัวชี้วัดรายมิติของทางเลือกการพัฒนาพ้ืนที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 

รายละเอียดตัวช้ีวัดรายมิต ิ
ทิศทาง/ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 

ไมมีผลกระทบ (0) นอย (+1) ปานกลาง (+2) มาก (+3) 

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

1) ปริมาณน้ำตนทุนท่ีเปลี่ยนแปลงไป พิจารณาแหลงเก็บกักน้ำเปลี่ยนแปลง (เพิ่มข้ึน/ลดลง) (ลาน ลบ.ม./ป) เทาเดิม 1-100 101-500 >500 

2) พื้นท่ีรับประโยชน ไดแก ขนาดพื้นท่ีและประเภท (เกษตร, นิคมอุตสาหกรรม, พื้นท่ีชุมชน) และผลผลิตรวม (รอยละ) เทาเดิม 1.00-10.00% 10.01-15.00% >15.00% 

3) GPP ตอหัวท่ีเพิ่มข้ึน ไดแก ประเมินจากรายไดท่ีเพิ่มข้ึนของประชากรจากการทำการเกษตร/อุตสาหกรรม/การทองเท่ียว (รอยละ) เทาเดิม 1.00-10.00% 10.01-15.00% >15.00% 

4) GPP สูญเสียจากการเกิดภัยพิบัติจากน้ำ     

4.1 ความเสียหายภัยแลงตอทรัพยสิน (เพิ่มข้ึน/ลดลง) เทาเดิม 1.00-25.00% 25.01-50.00% >50.00% 

4.2 ความเสียหายอุทกภัยตอทรัพยสิน (เพิ่มข้ึน/ลดลง) เทาเดิม 1.00-25.00% 25.01-50.00% >50.00% 

5) จำนวน SME ในระดับทองถ่ิน ไดแก จำนวน SME/กลุมอาชีพในทองถ่ินท่ีเพิ่มข้ึน เทาเดิม 1.00-10.00% 10.01-20.00% >20.00% 

6) การใชวัตถุดิบและแรงงานทองถ่ิน ไดแก     

6.1 สัดสวนการใชวัตถุดิบในทองถ่ิน (เพิ่มข้ึน/ลดลง) เทาเดิม 1.00-10.00% 10.01-20.00% >20.00% 

6.2 สัดสวนการใชแรงงานในทองถ่ิน (เพิ่มข้ึน/ลดลง) เทาเดิม 1.00-10.00% 10.01-20.00% >20.00% 

7) สัดสวนพื้นท่ีภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม/ธุรกิจการคา (รอยละ) จากการใชประโยชนท่ีดิน เทาเดิม 1.00-5.00% 5.01-10.00% >10.00% 

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

1) สัดสวนประชากรท่ีเขาถึงน้ำ     

1.1 จำนวนประชากรท่ีมีน้ำใช (ครัวเรือน) เทาเดิม 1.00-25.00% 25.01-50.00% >50.00% 

1.2 จำนวนหมูบาน/ชุมชนท่ีไดรับผลประโยชน เทาเดิม 1.00-25.00% 25.01-50.00% >50.00% 

2) พื้นท่ีท่ีไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติ     

 2.1 พื้นท่ีท่ีไดรับผลกระทบดานอุทกภัย เทาเดิม 1.00-25.00% 25.01-50.00% >50.00% 

 2.2 พื้นท่ีท่ีไดรับผลกระทบดานภัยแลง เทาเดิม 1.00-25.00% 25.01-50.00% >50.00% 

3) จำนวนประชากรท่ีตองอพยพหากมีการพัฒนา ไดแก จำนวนประชากรท่ีตองอพยพยายถ่ินหากมีการพัฒนาโครงการฯ เทาเดิม 1-20,000 20,001-25,000 >25,000 

4) จำนวนผูไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติดานน้ำ     

4.1 จำนวนประชากรท่ีไดรับภัยพิบัติน้ำแลง (เพิ่มข้ึน/ลดลง) เทาเดิม 1.00-20.00% 20.01-40.00% >40.00% 

4.2 จำนวนประชากรท่ีไดรับภัยพิบัติน้ำทวม (เพิ่มข้ึน/ลดลง) เทาเดิม 1.00-20.00% 20.01-40.00% >40.00% 

5) การมีสวนรวมในการนำเสนอทางเลือก     

5.1 สัดสวนชุมชนท่ีเขารวมกิจกรรมตอจำนวนชุมชนในพื้นท่ี (รอยละ) เทาเดิม 1.00-50.00% 50.01-75.00% >75.00% 

5.2 สัดสวนจำนวนผูเขารวมประชุมท่ีเห็นดวยกับทางเลือก (รอยละ) เทาเดิม 1.00-50.00% 50.01-75.00% >75.00% 

6) จำนวนมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติท่ีไดรับผลกระทบ ไดแก จำนวนท่ีไดรับผลกระทบหากมีการพัฒนาโครงการฯ (แหง) เทาเดิม 1-2 3-5 >5 

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

1) ปริมาณน้ำท่ีนำกลับมาใชใหม เปนการนำน้ำในระบบกลับมาใชใหมหากมีการพัฒนาโครงการฯ (แหง) เทาเดิม 1-5 6-10 >10 

2) พื้นท่ีสงวนอนุรักษ/พื้นท่ีปาไมท่ีเปลี่ยนแปลงจากการพัฒนาทางเลือกตางๆ (เพิ่มข้ึน/ลดลง)     

2.1 พื้นท่ีท่ีไดรับผลกระทบในเขตอุทยานแหงชาติ/เขตรักษาพันธุสัตวปา/และลุมน้ำช้ันท่ี 1 เทาเดิม 1-5,000 5,001-10,000 >10,000 

2.2 พื้นท่ีปาไมท่ีไดรับผลกระทบในเขต Zone C เทาเดิม 1-5,000 5,001-10,000 >10,000 

2.3 พื้นท่ีปาไมท่ีไดรับผลกระทบในเขต Zone E/A เทาเดิม 1-5,000 5,001-10,000 >10,000 

3) พื้นท่ีปาเสื่อมสภาพท่ีไดรับการฟนฟูจากการพัฒนาทางเลือกตางๆ (เพิ่มข้ึน/ลดลง)     

3.1 พื้นท่ีปาเสื่อมสภาพท่ีไดรับการฟนฟู (แหง) เทาเดิม 1-5 6-10 >10 

3.2 มาตรการอนุรักษปาตนน้ำและสภาพดิน (รอยละ) (เพิ่มข้ึน/ลดลง) เทาเดิม 1.00-25.00% 25.01-50.00% >50.00% 

4) ดัชนีบัญชีสีแดง ไดแก จำนวนชนิดพันธุดัชนีบัญชีสีแดง (ชนิด) - 1-100 101-300 >300 

5) จำนวนสิ่งกีดขวางทางน้ำ (แหง) เทาเดิม 1-20 21-40 >40 

6) ระยะทางท่ีไดรับการขุดลอก (แหง/กิโลเมตร) เทาเดิม 1-100 101-200 >200 

7) พื้นท่ีชุมน้ำท่ีไดรับการอนุรักษ (ตามประกาศทางกฎหมาย) (รอยละ) (เพิ่มข้ึน/ลดลง) เทาเดิม 0.01-0.50% 0.51-1.00% >1.00% 

8) คุณภาพน้ำในแหลงน้ำผิวดิน (การจัดการมลพิษท่ีมีผลกระทบตอสิง่แวดลอม) เทาเดิม WQI (<70) WQI (71-90) WQI (91-100) 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 4 การกำหนดและประเมินทางเลือกในการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 4-54 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

 2) ตัวชี้วัดมิติสังคม 3 เปาประสงค 10 ตัว ไดแก 

  การตอบสนองความจำเปนข้ันพื้นฐาน 

  2.1 สัดสวนประชากรที่เขาถึงน้ำ 

   2.1.1 จำนวนประชากรที่มีน้ำใช (ครัวเรือน) 

   2.1.2 จำนวนหมูบาน/ชุมชนที่ไดรับผลประโยชน 

  2.2 พื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติ 

   2.2.1 พื้นที่ที่ไดรับผลกระทบดานอุทกภัย 

   2.2.2 พื้นที่ที่ไดรับผลกระทบดานภัยแลง 

  มีความยุติธรรม 

  2.3 จำนวนประชากรที่ตองอพยพหากมีการพัฒนา ไดแก จำนวนประชากรที่ตองอพยพยายถ่ินหากมี

การพัฒนาโครงการฯ 

  2.4 จำนวนผูไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติดานน้ำ 

   2.4.1 จำนวนประชากรที่ไดรับภัยพิบัติน้ำแลง (เพิ่มข้ึน/ลดลง) 

   2.4.2 จำนวนประชากรที่ไดรับภัยพิบัติน้ำทวม (เพิ่มข้ึน/ลดลง) 

  มีความเทาเทียม 

  2.5 การมีสวนรวมในการนำเสนอทางเลือก 

   2.5.1 สัดสวนชุมชนที่เขารวมกิจกรรมตอจำนวนชุมชนในพื้นที่ (รอยละ) 

   2.5.2 สัดสวนจำนวนผูเขารวมประชุมที่เห็นดวยกับทางเลือก (รอยละ) 

  2.6 จำนวนมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติที่ไดรับผลกระทบ ไดแก จำนวนที่ไดรับผลกระทบหาก

มีการพัฒนาโครงการฯ (แหง) 

 3) ตัวชี้วัดมิติสิ่งแวดลอม 2 เปาประสงค 11 ตัว ไดแก 

  การใชทรัพยากรอยางยั่งยืน 

  3.1 ปริมาณน้ำที่นำกลับมาใชใหม เปนการนำน้ำในระบบกลับมาใชใหมหากมีการพัฒนาโครงการฯ 

(แหง) 

  3.2 พื้นที่สงวนอนุรักษ/พื้นที่ปาไมที่เปลี่ยนแปลงจากการพัฒนาทางเลือกตางๆ (เพิ่มข้ึน/ลดลง) 

    3.2.1 พื้นที่ที่ไดรับผลกระทบในเขตอุทยานแหงชาติ/เขตรักษาพันธุสัตวปา/และลุมน้ำ 

     ชั้นที่ 1 

   3.2.2 พื้นที่ปาไมที่ไดรับผลกระทบในเขต Zone C 

   3.2.3 พื้นที่ปาไมที่ไดรับผลกระทบในเขต Zone E/A 

  3.3 พื้นที่ปาเสื่อมสภาพที่ไดรับการฟนฟูจากการพัฒนาทางเลือกตางๆ (เพิ่มข้ึน/ลดลง) 

   3.3.1 พื้นที่ปาเสื่อมสภาพที่ไดรับการฟนฟู (แหง) 

   3.3.2 มาตรการอนุรักษปาตนน้ำและสภาพดิน (รอยละ) (เพิ่มข้ึน/ลดลง) 

  การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

  3.4 ดัชนีบัญชีสีแดง ไดแก จำนวนชนิดพันธุดัชนีบัญชีสีแดง (ชนิด) 

  3.5 จำนวนสิ่งกีดขวางทางน้ำ (แหง) 

  3.6 ระยะทางที่ไดรับการขุดลอก (แหง/กิโลเมตร) 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 4 การกำหนดและประเมินทางเลือกในการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 4-55 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

  3.7 พื้นที่ชุมน้ำที่ไดรับการอนุรักษ (ตามประกาศทางกฎหมาย) (รอยละ) (เพิ่มข้ึน/ลดลง) 

  3.8 คุณภาพน้ำในแหลงน้ำผิวดิน (การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม) 

 

 สวนองคประกอบแสดงตัวชี้วัดรายมิติและความสัมพันธของทางเลือกและแผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงดังตารางที่ 4.4-3 และรูปที่ 4.4-1 

ตารางที่ 4.4-3 สรุปความสัมพันธของทางเลือกการพัฒนา แผนแมบทฯ และความย่ังยืนของการพัฒนาทรัพยากรน้ำ 

พ้ืนท่ีลุมน้ำ/ทางเลือก 
แผนแมบทการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ำ 

ความยั่งยืนของการ

พัฒนาทรัพยากรน้ำ 

พ้ืนท่ีลุมน้ำตอนบน   

1. ทางเลือกท่ี 1 ทางเลือกท่ีไมดำเนินงานหรือปลอยใหเปนไป

ตามปกต ิ(Business as Usual or Zero Alternative/No 

Action) 

1. แผนที่ 1 การจัดการน้ำอุปโภค

บริโภค 

2. แผนที่ 2 การสรางความมั่นคง

ของน้ำภาคการผลิต 

3. แผนท่ี 3 การจัดการน้ำทวมและ

อุทกภัย 

4. แผนที่ 4 การจัดการคุณภาพน้ำ

และอนุรักษทรัพยากรน้ำ 

5. แผนท่ี 5 การอนุรักษฟนฟูสภาพ

ปาตนน้ำ/พื้นที่เสื ่อมโทรมและ

ปองกันการกัดเซาะและพังทลาย 

6. แผนท่ี 6 การบริหารจัดการ 

1. มิติเศรษฐกิจ 

2. มิติสังคม 

3. มิติสิ่งแวดลอม 

2. ทางเลือกที่ 2 การพัฒนาน้ำตนทุนเพื่อการอุปโภค-บริโภค 

การเกษตรพ้ืนถ่ินและการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 

3. ทางเลือกที่ 3 การพัฒนาน้ำตนทุนเพื่อการอนุรักษ ฟนฟู

และบริหารจัดการพ้ืนท่ีตนน้ำ 

4. ทางเลือกที่ 4 การพัฒนาน้ำตนทุนเต็มศักยภาพของพื้นท่ี

ลุมน้ำ 

พ้ืนท่ีลุมน้ำตอนกลาง 

1. ทางเลือกท่ี 1 ทางเลือกท่ีไมดำเนินงานหรือปลอยใหเปนไป

ตามปกติ (Business as Usual or Zero Alternative/No 

Action) 

2. การพัฒนาน้ำตนทุนเพื่อการอุปโภค-บริโภค การเกษตร

มูลคาสูงและอุตสาหกรรมขนาดเล็ก 

3. การพัฒนาน้ำตนทุนเพื่อรองรับการเติบโตของชุมชนเมือง

และเขตเศรษฐกิจ 

พ้ืนท่ีลุมน้ำตอนปลาย 

1. ทางเลือกท่ี 1 ทางเลือกท่ีไมดำเนินงานหรือปลอยใหเปนไป

ตามปกติ (Business as Usual or Zero Alternative/No 

Action) 

2. การพัฒนาน้ำตนทุนเพื่อการอุปโภค-บริโภค การเกษตร

มูลคาสูงและอุตสาหกรรม 

3. การพัฒนาน้ำตนทุนเพื่อรองรับการเติบโตของชุมชนเมือง

และเขตเศรษฐกิจ 

หมายเหตุ: มหาวิทยาลัยมหิดลไดพิจารณากำหนดทางเลือกและเปาหมายในการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงครอบคลุมสมดุลใน 3 มิติ ไดแก 

มิติเศรษฐกิจ มิติสังคมและมิติส่ิงแวดลอมและเปนไปตามความตองการของภาคประชาสังคม 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 4 การกำหนดและประเมินทางเลือกในการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 4-56 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                                                                                                                                                                                                                                                                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

รูปที่ 4.4-1 องคประกอบแสดงตัวชี้วัดรายมิติและความสัมพันธของทางเลือกและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพ้ืนที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 

 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 4 การกำหนดและประเมินทางเลือกในการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 4-57 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

4.4.2 การกำหนดเกณฑการจัดลำดับความพึงพอใจ 

 

 การกำหนดเกณฑการจัดลำดับความพึงพอใจเพื่อคัดเลือกทางเลือกที่มีความเหมาะสมในการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำ

ปราจีนบุรี-บางปะกงแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตรดังตัวชี้วัดทั้ง 3 มิติที่ใชเปรียบเทียบทางเลือกการพฒันาพื้นที่ลุมน้ำ

ปราจีนบุรี-บางปะกงไดนำเสนอใหภาคประชาสังคมไดรับทราบจากการรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะในการประชุม

กลุมยอยคร้ังที่ 1 (19-23 สิงหาคม 2562) และการประชุมสัมมนาคร้ังที่ 1 (29-31 ตุลาคม 2562) ดังตารางที่ 4.4-4 และ

ยังเปนการตรวจสอบตัวชี้วัดทั้ง 3 มิติวามีความเหมาะสมหรือไมที่จะนำมาใชในการประเมินความเหมาะสมในการพัฒนา

พื้นที่ลุมนำ้ปราจีนบุรี-บางปะกงแบบบูรณาการฯ ไดขอสรุปวาการจัดลำดับความพึงพอใจหรือคาถวงน้ำหนักเพื่อคัดเลือก

ทางเลือกที่มีความเหมาะสมในพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง ไดแก มิติสิ่งแวดลอมมีความสำคัญมากสุดหรือรอยละ 

40.12 โดยใหเหตุผลวาเกือบทุกองคประกอบทางเลือกมีผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับปานกลาง-สูงโดยเฉพาะ

การสูญเสียพื้นที่สงวนและอนุรักษหรือพื้นที่ออนไหวและการเพิ่มปญหามลพิษสิ่งแวดลอม ฯลฯ รองลงมาเปนมิติเศรษฐกิจ

หรือคิดเปนรอยละ 34.80 ดังมีเหตุผลสนับสนุนดานรายไดจากการประกอบอาชีพของภาคสวนตางๆ ทั้งในสวนที่เพิ่มข้ึน

หรือลดลงโดยไมเปนไปตามเปาหมายที่กำหนดไวและมิติสังคมหรือคิดเปนรอยละ 25.09 ดังมีเหตุผลสนับสนุนดานการ

ขาดโอกาสในการประกอบอาชีพหรือความเดือดรอนจากการสูญเสียที่ดินทำกินหรือขาดโอกาสในการเขารวมกระบวนการ

พิจารณารายละเอียดของแผนพัฒนาตามที่ภาครัฐจัดเตรียมไว ฯลฯ หากพิจารณาจำแนกรายลุมน้ำพบวาระดับความ 

สำคัญของตัวชี้วัดรายมิติที่ไดรับจากภาคประชาสังคมเปนดังนี้ 

 1) พื้นที่ลุมน้ำตอนบน กำหนดระดับความสำคัญของตัวชี้วัดรายมิติเปนมิติสิ่งแวดลอมเทากับ 39.88% มิติ

เศรษฐกิจเทากับ 33.24% และมิติสังคมเทากับ 26.88% 

 2) พื้นที่ลุมน้ำตอนกลาง กำหนดระดับความสำคัญของตัวชี้วัดรายมิติเปนมิติสิ่งแวดลอมเทากับ 40.89% 

มิติเศรษฐกิจเทากับ 34.57% และมิติสังคมเทากับ 24.54% 

 3) พื้นที่ลุมน้ำตอนปลาย กำหนดระดับความสำคัญของตัวชี้วัดรายมิติเปนมิติสิ่งแวดลอมเทากับ 40.12% 

มิติเศรษฐกิจเทากับ 37.20% และมิติสังคมเทากับ 23.20% 

ตารางที่ 4.4-4 การจัดลำดับความสำคัญของตัวชี้วัดรายมิติในพ้ืนที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 

พื้นที่ลุมน้ำ 
น้ำหนักความสำคัญของตัวชี้วัด 

มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม มิติสิ่งแวดลอม รวมทั้งหมด 

 จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ 

1. ลุมน้ำตอนบน         

ประชุมกลุมยอยคร้ังที่ 1         

เวทีที่ 3 นาดี 12 32.43 7 18.92 18 48.65 37 100.00 

เวทีที่ 7 เมืองปราจีนบุรี 17 40.48 9 21.43 16 38.10 42 100.00 

เวทีที่ 9 เมืองนครนายก 21 36.84 18 31.58 18 31.58 57 100.00 

สัมมนาคร้ังที่ 1         

เวทีที่ 2 เมืองปราจีนบุรี 33 31.43 31 29.52 41 39.05 105 100.00 

เวทีที่ 3 เมืองนครนายก 32 30.48 28 26.67 45 42.86 105 100.00 

เฉลี่ยลุมน้ำตอนบน 115 33.24 93 26.88 138 39.88 346 100.00 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 4 การกำหนดและประเมินทางเลือกในการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 4-58 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

ตารางที่ 4.4-4 (ตอ) การจัดลำดับความสำคัญของตัวชี้วัดรายมิติในพ้ืนที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 

พื้นที่ลุมน้ำ 
น้ำหนักความสำคัญของตัวชี้วัด 

มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม มิติสิ่งแวดลอม รวมทั้งหมด 

2. ลุมน้ำตอนกลาง         

ประชุมกลุมยอยคร้ังที่ 1         

เวทีที่ 1 วังน้ำเย็น 11 33.33 8 24.24 14 42.42 33 100.00 

เวทีที่ 2 สนามชัยเขต 19 40.43 11 23.40 17 36.17 47 100.00 

เวทีที่ 5 กบินทรบุรี 10 28.57 9 25.71 16 45.71 35 100.00 

เวทีที่ 10 องครักษ 15 31.91 10 21.28 22 46.81 47 100.00 

สัมมนาคร้ังที่ 1         

เวทีที่ 1 เมืองสระแกว 38 35.51 28 26.17 41 38.32 107 100.00 

เฉลี่ยลุมน้ำตอนกลาง 93 34.57 66 24.54 110 40.89 269 100.00 

3. ลุมน้ำตอนปลาย         

ประชุมกลุมยอยคร้ังที่ 1         

เวทีที่ 4 พนัสนิคม 15 41.67 10 27.78 11 30.56 36 100.00 

เวทีที่ 6 บางปะกง 10 22.73 9 20.45 25 56.82 44 100.00 

เวทีที่ 8 เมืองฉะเชิงเทรา 23 44.23 12 23.08 17 32.69 52 100.00 

สัมมนาคร้ังที่ 1         

เวทีที่ 4 เมืองฉะเชิงเทรา 45 38.14 27 22.88 46 38.98 118 100.00 

เฉลี่ยลุมน้ำตอนปลาย 93 37.20 58 23.20 99 39.60 250 100.00 

คาเฉลี่ยทั้งลุมน้ำ 301 34.80 217 25.09 347 40.12 865 100.00 

กำหนดใช  35.00  25.00  40.00   
หมายเหตุ: 1/ การจัดลำดับความสำคัญของตัวชี้วัดรายมิติไดนำเสนอใหภาคประชาสังคมไดรับทราบจากการประชุมเพื่อรับฟงความคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะในการประชุมกลุมยอยคร้ังที่ 1 (19-23 สิงหาคม 2562) และการประชุมสัมมนาคร้ังที่ 1 (29-31 ตุลาคม 2562) 

 2/ ระดับความสำคัญของตัวชี้วัดรายมิติไดกำหนดใชมิติส่ิงแวดลอม = 40.00% มิติเศรษฐกิจ = 35.00% และมิติสังคม = 25.00% 

 

4.5 การเปรียบเทียบและประเมินทางเลือกของการพัฒนาพ้ืนที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 

 

4.5.1 การวิเคราะหและเปรียบเทียบทางเลือกของการพัฒนาพ้ืนที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 

 

 การวิเคราะหและเปรียบเทียบทางเลือกของการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงจำแนกพื้นที่เปน 3 สวน 

ไดแก พื้นที่ลุมน้ำตอนบน พื้นที่ลุมน้ำตอนกลางและพื้นที่ลุมน้ำตอนปลาย โดยขอมูลทางเลือกแตละทางเลือกของการ

พัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงดังแสดงในตารางที่ 4.5-1 ถึงตารางที่ 4.5-3 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 4 การกำหนดและประเมินทางเลือกของการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 4-59 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                                                                                                                                                                                                                                                                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

ตารางที่ 4.5-1 การวิเคราะหและเปรียบเทียบทางเลือกของการพัฒนาพ้ืนลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง (พ้ืนที่ลุมน้ำตอนบน) 

ลำดับ กิจกรรมของการพัฒนา 

ทางเลือกของการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำตอนบน ความสอดคลองกับยุทธศาสตร 

ทางเลือกที่ 1 ทางเลือกที่ 2 ทางเลือกที่ 3 ทางเลือกที่ 4 แผนแมบทการบริหาร

จัดการทรัพยากรน้ำ 20 ป 
จังหวัด/กลุม

จังหวัด 

ทางเลือกที่ไมดำเนินงานหรือ

ปลอยใหเปนไปตามปกติ 

(Business as Usual/Zero 

Alternative/No Action) 

การพัฒนาน้ำตนทุนเพือ่อุปโภค-บริโภค การเกษตรพื้นถิ่นและ

การทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

การพัฒนาน้ำตนทุนเพือ่อนุรักษ ฟนฟ ูและบริหารจัดการ

พื้นที่ตนน้ำ 
การพัฒนาน้ำตนทุนเต็มศักยภาพของพืน้ที่ลุมน้ำ 

1 2 3 4 5 6 

1 การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค

ใหไดตามเกณฑมาตรฐานฯ 

ไมดำเนินการ จัดหาแหลงน้ำอุปโภคบริโภคที่ไดมาตรฐาน 39.13 ลาน ลบ.ม. จัดหาแหลงน้ำอุปโภคบริโภคที่ไดมาตรฐาน 80.32 ลาน ลบ.ม. จัดหาแหลงน้ำอุปโภคบริโภคที่ไดมาตรฐาน 80.32 ลาน ลบ.ม. √ 
     

นครนายก/ชลบุรี 

2 การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบประปาในชุมชน

ชนบท 

ไมดำเนินการ กอสรางระบบประปาหมูบานน้ำผิวดินและน้ำบาดาล กอสรางระบบประปาหมูบานน้ำผิวดินและน้ำบาดาล กอสรางระบบประปาหมูบานน้ำผิวดินและน้ำบาดาล 
 

√ 
    

นครนายก/ชลบุรี 

3 การอนุรักษและฟนฟูแหลงน้ำเดิม เชน ปรับปรุงลำน้ำ/ 

สิ่งกีดขวางลำน้ำ การขุดลอกเพิ่มความจุ การเพิ่มอาคาร

ควบคุม/บังคับน้ำ และการปองกันการกัดเซาะตล่ิง ฯลฯ 

ไมดำเนินการ เรงแกไขปญหาสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ

ระบายน้ำหนาฝน 

เรงแกไขปญหาสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ

ระบายน้ำหนาฝน 

เรงแกไขปญหาสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ

ระบายน้ำหนาฝน 

 
√ √ 

   
ภาคตะวันออก 2/

ชลบุรี 

4 การพัฒนาแหลงเก็บกักน้ำขนาดเล็กและขนาดกลางและ

ระบบสงน้ำในพื้นที่ที่มีศักยภาพ 

ไมดำเนินการ เพิ่มแหลงกักเก็บน้ำ 551.60 ลาน ลบ.ม. ไมดำเนินการ ไมดำเนินการ 
 

√ 
    

ชลบุรี 

5 การพัฒนาแหลงเก็บกักน้ำขนาดเล็ก/สระน้ำในไรนา ไมดำเนินการ เกษตรกรเจาของที่ดินรวมมือกับกรมพัฒนาที่ดิน ไมดำเนินการ ไมดำเนินการ 
 

√ 
     

6 การพัฒนาแหลงน้ำใตดินเพื่อการอุปโภค-บริโภคในชุมชน

ชนบทและการเกษตรพื้นถิ่น 

ไมดำเนินการ จัดหาแหลงน้ำบาดาล 12.73 ลาน ลบ.ม. ไมดำเนินการ ไมดำเนินการ √ √ 
     

7 การบริหารจัดการเชิงรุกในพื้นที่เกษตรน้ำฝนตามปริมาณ

น้ำฝน ศักยภาพของน้ำใตดิน ความเหมาะสมของสมรรถนะ

ดินและแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-

Map) 

ไมดำเนินการ ขาว 297,312 ไร ไมดำเนินการ ไมดำเนินการ 
 

√ 
   

√ 
 

มันสำปะหลัง 5,573.77 ไร 

ปาลมน้ำมัน 3,243.26 ไร 

ออยโรงงาน 3,170 ไร 

ขาวโพด 2,704 ไร 

8 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชในพื้นที่เกษตรน้ำฝนและ

พื้นที่ชลประทานเดิม 

ไมดำเนินการ นาขาว 608,387 ไร ไมดำเนินการ ไมดำเนินการ 
 

√ 
   

√ 
 

ไมยืนตน 454,407 ไร 

พืชไร 296,495 ไร 

ไมผล 163,695 ไร 

สถานที่เพาะเล้ียงสัตวน้ำ 53,658 ไร 

9 การเพิ่มประสิทธิภาพการใชน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝนและ

พื้นที่ชลประทานเดิม 

ไมดำเนินการ สรางระบบเครือขายน้ำสำหรับพื้นที่เกษตรน้ำฝน ไมดำเนินการ ไมดำเนินการ 
 

√ 
   

√ 
 

10 การปรับปรุงและเพิ ่มประสิทธิภาพโครงการ และระบบ 

สงน้ำเดิม 

ไมดำเนินการ ดำเนินการ ไมดำเนินการ ไมดำเนินการ 
 

√ 
   

√ ภาคตะวันออก 1 

11 การควบคุมการปลอยน้ำเสียหรือขยะมูลฝอยจากแหลง

ชุมชนและพื้นที่การเกษตร 

ไมดำเนินการ ดำเนินการ ไมดำเนินการ ไมดำเนินการ 
   

√ 
  

ภาคตะวันออก 1/

ภาคตะวันออก 2/

นครนายก 

12 การประชาสัมพันธและสงเสริมการทองเที ่ยวเชิงน ิเวศ

พรอมกับเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยว 

ไมดำเนินการ ดำเนินการ ไมดำเนินการ ไมดำเนินการ 
    

√ √ 
 

13 การสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนทองถิ่นในการมีสวนรวม

ในการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยวในทองถิ่นเพื่อใหชุมชน

ทองถิ่นมีรายไดอยางพอเพียงและพึ่งตนเองไดในระยะยาว 

ไมดำเนินการ ดำเนินการ ไมดำเนินการ ไมดำเนินการ 
     

√ ภาคตะวันออก 1/

ภาคตะวันออก 2 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 4 การกำหนดและประเมินทางเลือกของการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 4-60 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                                                                                                                                                                                                                                                                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

ตารางที่ 4.5-1 (ตอ) การวิเคราะหและเปรียบเทียบทางเลือกของการพัฒนาพ้ืนลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง (พ้ืนที่ลุมน้ำตอนบน) 

ลำดับ กิจกรรมของการพัฒนา 

ทางเลือกของการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำตอนบน ความสอดคลองกับยุทธศาสตร 

ทางเลือกที่ 1 ทางเลือกที่ 2 ทางเลือกที่ 3 ทางเลือกที่ 4 แผนแมบทการบริหาร

จัดการทรัพยากรน้ำ 20 ป 
จังหวัด/กลุม

จังหวัด 

ทางเลือกที่ไมดำเนินงานหรือ

ปลอยใหเปนไปตามปกติ 

(Business as Usual/Zero 

Alternative/No Action) 

การพัฒนาน้ำตนทุนเพือ่อุปโภค-บริโภค การเกษตรพื้นถิ่นและ

การทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

การพัฒนาน้ำตนทุนเพือ่อนุรักษ ฟนฟ ูและบริหารจัดการ

พื้นที่ตนน้ำ 
การพัฒนาน้ำตนทุนเต็มศักยภาพของพืน้ที่ลุมน้ำ 

1 2 3 4 5 6 

14 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก

รองรับการขยายตัวดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

ไมดำเนินการ ดำเนินการ ไมดำเนินการ ไมดำเนินการ 
     

√ 
 

15 การอนุรักษฟนฟูพื้นที่ปาตนน้ำที่เส่ือมโทรม ไมดำเนินการ ไมดำเนินการ อนุรักษปาตนน้ำและสภาพดินรอยละ 50 ของพื้นที่ ไมดำเนินการ 
    

√ 
 

ภาคตะวันออก 1/

ภาคตะวันออก 2/

ฉะเชิงเทรา/ชลบุรี 

16 การสรางฝายชะลอน้ำ (ฝายแมว) ในพื้นที่ตนน้ำเพื่อรักษา

ความชุมชื้นของผืนปาตนน้ำ 

ไมดำเนินการ ไมดำเนินการ ดำเนินการ ไมดำเนินการ 
    

√ 
  

17 การสงเสริมการปลูกหญาแฝกเพื่ออนุรักษดินและน้ำ ไมดำเนินการ ไมดำเนินการ ดำเนินการ ไมดำเนินการ 
    

√ 
  

18 การติดตั้งระบบตรวจวัดน้ำฝน ปริมาณน้ำทา และระบบ

เตือนภัยในพื้นที่เส่ียง 

ไมดำเนินการ ไมดำเนินการ ดำเนินการ ไมดำเนินการ 
  

√ 
   

ภาคตะวันออก 1 

19 การจัดฝกอบรมกลุมราษฎรในพื้นที่ตนน้ำใหมีจิตสำนึกใน

การอยูรวมกันระหวางคนกับปา 

ไมดำเนินการ ไมดำเนินการ ดำเนินการ ไมดำเนินการ 
    

√ 
 

ภาคตะวันออก 1/

ภาคตะวันออก 2/

ฉะเชิงเทรา/

ปราจีนบุรี 

20 การจัดตั้งศูนยเรียนรูระบบเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตร

ทฤษฎีใหมในพื้นที่ชุมชนตนน้ำ 

ไมดำเนินการ ไมดำเนินการ ดำเนินการ ไมดำเนินการ 
    

 √ 
 

21 การจัดสรรที่ดินทำกินและที่อยูอาศัยใหแกกลุมราษฎรที่บุก

รุกแผวถางถือครองที่ดินอยางถูกตองตามกฎหมายในรูป

หมูบานปาไม 

ไมดำเนินการ ไมดำเนินการ มาตรการการใชประโยชนที่ดินในเขต สปก. ไมดำเนินการ 
    

√ 
  

22 การพัฒนาแหลงน้ำบาดาลขนาดใหญโดยใชเทคโนโลยีที่

ทันสมัย (Riverbank Filtration; RBF) 

ไมดำเนินการ ไมดำเนินการ ไมดำเนินการ ดำเนินการ √ 
      

23 การสรางระบบกักเก็บน้ำใตดิน (Horizontal Collector 

Well; HCW) 

ไมดำเนินการ ไมดำเนินการ ไมดำเนินการ ดำเนินการ 
 

√ √ 
    

24 การพัฒนาโครงการขนาดกลางและขนาดใหญและการสราง

ระบบสงน้ำครอบคลุมพื้นที่ศักยภาพ 

ไมดำเนินการ ไมดำเนินการ ไมดำเนินการ เพิ่มแหลงเก็บกักน้ำ 915.60 ลาน ลบ.ม. 
 

√ √ 
    

25 การพัฒนาโครงขายน้ำพรอมระบบสงน้ำภายในลุมน้ำ ไมดำเนินการ ไมดำเนินการ ไมดำเนินการ ดำเนินการ 
 

√ 
     

26 การผันน้ำสวนเกินขามลุมน้ำ ไมดำเนินการ ไมดำเนินการ ไมดำเนินการ ดำเนินการ 
 

√ 
     

27 การปรับปรุงแหลงกักเก็บน้ำเดิมเพื่อเพิ่มความจุเก็บกัก ไมดำเนินการ ไมดำเนินการ ไมดำเนินการ ดำเนินการ √ √ 
     

28 การเปล่ียนน้ำทะเลเปนน้ำจืด ไมดำเนินการ ไมดำเนินการ ไมดำเนินการ ดำเนินการ √ √ 
     

29 การนำปริมาณน้ำเสียที่ผานการบำบัดกลับมาใชประโยชน ไมดำเนินการ ไมดำเนินการ ไมดำเนินการ ดำเนินการ 
 

√ 
 

√ 
   

หมายเหตุ: แผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ป 1 = แผนที่ 1 การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค 

      2 = แผนที่ 2 การสรางความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต 

      3 = แผนที่ 3 การจัดการน้ำทวมและอุทกภัย 

      4 = แผนที่ 4 การจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษทรัพยากรน้ำ 

      5 = แผนที่ 5 การอนุรักษฟนฟูสภาพปาตนน้ำ/พื้นที่เส่ือมโทรมและปองกันการกัดเซาะและพังทลาย 

      6 = แผนที่ 6 การบริหารจัดการ 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 4 การกำหนดและประเมินทางเลือกของการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 4-61 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                                                                                                                                                                                                                                                                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

ตารางที่ 4.5-2 การวิเคราะหและเปรียบเทียบทางเลือกของการพัฒนาพ้ืนลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง (พ้ืนที่ลุมน้ำตอนกลาง) 

ลำดับ กิจกรรมของการพัฒนา 

ทางเลือกของการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำตอนกลาง ความสอดคลองกับยุทธศาสตร 

ทางเลือกที่ 1 ทางเลือกที่ 2 ทางเลือกที่ 3 แผนแมบทการบริหาร

จัดการทรัพยากรน้ำ 20 ป 
จังหวัด/กลุมจังหวัด 

ทางเลือกที่ไมดำเนินงานหรือปลอยใหเปนไป

ตามปกติ (Business as Usual/Zero 

Alternative/No Action) 

การพัฒนาน้ำตนทุนเพือ่อุปโภค-บริโภค การเกษตรมูลคาสูงและ

อุตสาหกรรมขนาดเล็ก 

การพัฒนาน้ำตนทุนเพือ่รองรับการเติบโตของชุมชนเมืองและ 

เขตเศรษฐกิจ 1 2 3 4 5 6 

1 การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคใหไดตาม

เกณฑมาตรฐานฯ 

ไมดำเนินการ จัดหาแหลงน้ำอุปโภคบริโภคที่ไดมาตรฐาน 62.21 ลาน ลบ.ม. จัดหาแหลงน้ำอุปโภคบริโภคที่ไดมาตรฐาน 62.21 ลาน ลบ.ม. √      นครนายก/ชลบุรี 

2 การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบประปาในชุมชนเมืองและ

เขตเศรษฐกิจ 

ไมดำเนินการ เพิ่มสถานีผลิตน้ำและกำลังการผลิต เพิ่มสถานีผลิตน้ำและกำลังการผลิต √      นครนายก/ชลบุรี 

3 การอนุรักษและฟนฟูแหลงน้ำเดิม เชน ปรับปรุงลำน้ำ/ส่ิงกีดขวางลำน้ำ 

การขุดลอกเพิ ่มความจุ การเพิ ่มอาคารควบคุม/บังคับน้ำ และการ

ปองกันการกัดเซาะตล่ิง ฯลฯ 

ไมดำเนินการ เรงแกไขปญหาส่ิงกีดขวางทางน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบายน้ำหนาฝน เรงแกไขปญหาส่ิงกีดขวางทางน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบายน้ำหนาฝน  √ √    ภาคตะวันออก 2/ชลบุรี 

4 การพัฒนาแหลงเก็บกักน้ำขนาดกลางและระบบสงน้ำในพื ้นที ่ที ่มี

ศักยภาพ 

ไมดำเนินการ เพิ่มแหลงเก็บกักน้ำ 1,154.53 ลาน ลบ.ม. เพิ่มแหลงเก็บกักน้ำ 1,154.53 ลาน ลบ.ม.  √ √    ชลบุรี 

5 การพัฒนาโครงขายน้ำพรอมระบบสงน้ำภายในลุมน้ำ ไมดำเนินการ ดำเนินการ ดำเนินการ  √      

6 การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพโครงการและระบบสงน้ำเดิม ไมดำเนินการ ปรับปรุงประตูระบายน้ำ 2.73 ลาน ลบ.ม. ปรับปรุงประตูระบายน้ำ 2.73 ลาน ลบ.ม.  √     ภาคตะวันออก 1 

7 การพัฒนาแหลงน้ำบาดาลขนาดใหญโดยใชเทคโนโลยีที ่ท ันสมัย 

(Riverbank Filtration; RBF) 

ไมดำเนินการ ดำเนินการ ดำเนินการ √       

8 การสรางระบบกักเก็บน้ำใตดิน (Horizontal Collector Well; HCW) ไมดำเนินการ ดำเนินการ ดำเนินการ  √ √     

9 การพัฒนาแหลงน้ำใตดินเพื่อการอุปโภค-บริโภคในชุมชนเมืองและ

การเกษตรมูลคาสูง 

ไมดำเนินการ จัดหาแหลงน้ำบาดาล 29.17 ลาน ลบ.ม. จัดหาแหลงน้ำบาดาล 29.17 ลาน ลบ.ม.  √      

10 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเพื่อเพิ่มมูลคาในพื้นที่เกษตรน้ำฝน

และพื้นที่ชลประทานเดิม 

ไมดำเนินการ ไมยืนตน 1,641,130 ไร ไมดำเนินการ  √    √  

  พืชไร 1,356,909 ไร         

   นาขาว 1,352,288 ไร         

   สถานที่เพาะเล้ียงสัตวน้ำ 230,008 ไร         

   ไมผล 222,146 ไร         

11 การเพิ่มประสิทธิภาพการใชน้ำเพื่อเพิ่มมูลคาในพื้นที่เกษตรน้ำฝนและ

พื้นที่ชลประทานเดิม 

ไมดำเนินการ สรางระบบเครือขายน้ำสำหรับพื้นที่เกษตรน้ำฝน ไมดำเนินการ  √    √  

12 การควบคุมการปลอยน้ำเสียหรือขยะมูลฝอยจากแหลงชุมชนเมือง 

พื้นที่อุตสาหกรรมขนาดเล็กและพื้นที่การเกษตรมูลคาสูง 

ไมดำเนินการ ดำเนินการ ดำเนินการ    √   ภาคตะวันออก 1/ภาคตะวันออก 2/

นครนายก 

13 การสงเสริมและสรางความเขมแข็งใหกับกลุมอุตสาหกรรมขนาดเล็ก

หรืออุตสาหกรรมชุมชน 

ไมดำเนินการ ดำเนินการ ไมดำเนินการ      √  

14 การผันน้ำสวนเกินขามลุมน้ำ ไมดำเนินการ ไมดำเนินการ ดำเนินการ  √ √     

15 การปรับปรุงแหลงกักเก็บน้ำเดิมเพื่อเพิ่มความจุเก็บกัก ไมดำเนินการ ไมดำเนินการ ปรับปรุงอางเก็บน้ำเดิม 6 แหง 933.25 ลาน ลบ.ม. √ √      

16 การพัฒนาระบบสูบน้ำยอนกลับ ไมดำเนินการ ไมดำเนินการ พัฒนาระบบสูบน้ำยอนกลับ 6.00 ลาน ลบ.ม.  √      

17 การเปล่ียนน้ำทะเลเปนน้ำจืด ไมดำเนินการ ไมดำเนินการ ดำเนินการ √ √      

18 การนำปริมาณน้ำเสียที่ผานการบำบัดกลับมาใชประโยชน ไมดำเนินการ ไมดำเนินการ ดำเนินการ  √  √    

19 การขุดลอกสันดอนปากแมน้ำบางปะกง ไมดำเนินการ ไมดำเนินการ ขุดลอกปริมาณตะกอนดินสะสม 610,662.15 ลบ.ม./ป   √ √    

20 การพัฒนาระบบปองกันน้ำทวม (พื้นที่ปดลอม) ชุมชนเมืองและเขต

เศรษฐกิจ 

ไมดำเนินการ ไมดำเนินการ ดำเนินการ   √    ภาคกลางปริมณฑล/ภาคกลางตอนบน 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 4 การกำหนดและประเมินทางเลือกของการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 4-62 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                                                                                                                                                                                                                                                                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

ตารางที่ 4.5-2 (ตอ) การวิเคราะหและเปรียบเทียบทางเลือกของการพัฒนาพ้ืนลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง (พ้ืนที่ลุมน้ำตอนกลาง) 

ลำดับ กิจกรรมของการพัฒนา 

ทางเลือกของการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำตอนกลาง ความสอดคลองกับยุทธศาสตร 

ทางเลือกที่ 1 ทางเลือกที่ 2 ทางเลือกที่ 3 แผนแมบทการบริหาร

จัดการทรัพยากรน้ำ 20 ป 
จังหวัด/กลุมจังหวัด 

ทางเลือกที่ไมดำเนินงานหรือปลอยใหเปนไป

ตามปกติ (Business as Usual/Zero 

Alternative/No Action) 

การพัฒนาน้ำตนทุนเพือ่อุปโภค-บริโภค การเกษตรมูลคาสูงและ

อุตสาหกรรมขนาดเล็ก 

การพัฒนาน้ำตนทุนเพือ่รองรับการเติบโตของชุมชนเมืองและ 

เขตเศรษฐกิจ 1 2 3 4 5 6 

21 การพัฒนาคลองผันน้ำ/คลองระบายน้ำเลี ่ยงชุมชนเมืองและเขต

เศรษฐกิจ 

ไมดำเนินการ ไมดำเนินการ ดำเนินการ   √   √  

22 การพัฒนาระบบเฝาระวังและเตือนภัยน้ำทวมและภัยแลง ไมดำเนินการ ไมดำเนินการ ดำเนินการ   √   √ ภาคตะวันออก 1 

หมายเหตุ: แผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ป 1 = แผนที่ 1 การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค 

      2 = แผนที่ 2 การสรางความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต 

      3 = แผนที่ 3 การจัดการน้ำทวมและอุทกภัย 

      4 = แผนที่ 4 การจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษทรัพยากรน้ำ 

      5 = แผนที่ 5 การอนุรักษฟนฟูสภาพปาตนน้ำ/พื้นที่เส่ือมโทรมและปองกันการกัดเซาะและพังทลาย 

      6 = แผนที่ 6 การบริหารจัดการ 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 4 การกำหนดและประเมินทางเลือกของการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 4-63 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                                                                                                                                                                                                                                                                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

ตารางที่ 4.5-3 การวิเคราะหและเปรียบเทียบทางเลือกของการพัฒนาพ้ืนลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง (พ้ืนที่ลุมน้ำตอนปลาย) 

ลำดับ กิจกรรมของการพัฒนา 

ทางเลือกของการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำตอนปลาย ความสอดคลองกับยุทธศาสตร 

ทางเลือกที่ 1 ทางเลือกที่ 2 ทางเลือกที่ 3 แผนแมบทการบริหาร

จัดการทรัพยากรน้ำ 20 ป 
จังหวัด/กลุมจังหวัด 

ทางเลือกที่ไมดำเนินงานหรือปลอยใหเปนไป

ตามปกติ (Business as Usual/Zero 

Alternative/No Action) 

การพัฒนาน้ำตนทุนเพือ่อุปโภค-บริโภค การเกษตรมูลคาสูงและ

อุตสาหกรรม 

การพัฒนาน้ำตนทุนเพือ่รองรับการเติบโตของชุมชนเมืองและ 

เขตเศรษฐกิจ 1 2 3 4 5 6 

1 การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคใหไดตาม

เกณฑมาตรฐานฯ 

ไมดำเนินการ จัดหาแหลงน้ำอุปโภคบริโภคที่ไดมาตรฐาน 34.47 ลาน ลบ.ม. จัดหาแหลงน้ำอุปโภคบริโภคที่ไดมาตรฐาน 34.47 ลาน ลบ.ม. √      นครนายก/ชลบุรี 

2 การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบประปาในชุมชนเมืองและ

เขตเศรษฐกิจ 

ไมดำเนินการ เพิ่มสถานีผลิตน้ำและกำลังการผลิต เพิ่มสถานีผลิตน้ำและกำลังการผลิต √      นครนายก/ชลบุรี 

3 การอนุรักษและฟนฟูแหลงน้ำเดิม เชน ปรับปรุงลำน้ำ/ส่ิงกีดขวางลำน้ำ 

การขุดลอกเพิ ่มความจุ การเพิ ่มอาคารควบคุม/บังคับน้ำ และการ

ปองกันการกัดเซาะตล่ิง ฯลฯ 

ไมดำเนินการ เรงแกไขปญหาส่ิงกีดขวางทางน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบายน้ำหนาฝน เรงแกไขปญหาส่ิงกีดขวางทางน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบายน้ำหนาฝน  √ √    ภาคตะวันออก 2/ชลบุรี 

4 การพัฒนาแหลงเก็บกักน้ำขนาดกลางและระบบสงน้ำในพื ้นที ่ที ่มี

ศักยภาพ 

ไมดำเนินการ เพิ่มแหลงเก็บกักน้ำ 50.00 ลาน ลบ.ม. เพิ่มแหลงเก็บกักน้ำ 50.00 ลาน ลบ.ม.  √ √    ชลบุรี 

5 การพัฒนาโครงขายน้ำพรอมระบบสงน้ำภายในลุมน้ำ ไมดำเนินการ ดำเนินการ ดำเนินการ  √ √     

6 การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพโครงการและระบบสงน้ำเดิม ไมดำเนินการ ดำเนินการ ไมดำเนินการ  √ √    ภาคตะวันออก 1 

7 การพัฒนาแหลงน้ำบาดาลขนาดใหญโดยใชเทคโนโลยีที ่ท ันสมัย 

(Riverbank Filtration; RBF) 

ไมดำเนินการ ดำเนินการ ดำเนินการ √       

8 การสรางระบบกักเก็บน้ำใตดิน (Horizontal Collector Well; HCW) ไมดำเนินการ ดำเนินการ ดำเนินการ  √ √     

9 การพัฒนาแหลงน้ำใตดินเพื่อการอุปโภค-บริโภคในชุมชนเมืองและ

การเกษตรมูลคาสูง 

ไมดำเนินการ จัดหาแหลงน้ำบาดาล 34.60 ลาน ลบ.ม. จัดหาแหลงน้ำบาดาล 34.60 ลาน ลบ.ม. √ √      

10 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเพื่อเพิ่มมูลคาในพื้นที่เกษตรน้ำฝน

และพื้นที่ชลประทานเดิม 

ไมดำเนินการ นาขาว 532,994 ไร ไมดำเนินการ  √    √  

  สถานที่เพาะเล้ียงสัตวน้ำ 506,422 ไร         

   ไมยืนตน 113,631 ไร         

   พืชไร 91,663 ไร         

   ไมผล 50,338 ไร         

11 การเพิ่มประสิทธิภาพการใชน้ำเพื่อเพิ่มมูลคาในพื้นที่เกษตรน้ำฝนและ

พื้นที่ชลประทานเดิม 

ไมดำเนินการ สรางระบบเครือขายน้ำสำหรับพื้นที่เกษตรน้ำฝน ไมดำเนินการ  √    √  

12 การพัฒนาระบบปองกันน้ำทวม (พื้นที่ปดลอม) พื้นที่อุตสาหกรรม 

ชุมชนเมือง และเขตเศรษฐกิจ 

ไมดำเนินการ ดำเนินการ ดำเนินการ   √    ภาคกลางปริมณฑล/ภาคกลางตอนบน 

13 การพัฒนาคลองผันน้ำ/คลองระบายน้ำเลี ่ยงชุมชนเมืองและเขต

เศรษฐกิจ 

ไมดำเนินการ ดำเนินการ ดำเนินการ   √   √  

14 การควบคุมการปลอยน้ำเสียหรือขยะมูลฝอยจากแหลงชุมชนเมือง 

พื้นที่อุตสาหกรรมและพื้นที่การเกษตรมูลคาสูง 

ไมดำเนินการ ดำเนินการ ดำเนินการ    √   ภาคตะวันออก 1/ภาคตะวันออก 2/

นครนายก 

15 การสงเสริมและสรางความเขมแข็งใหกับกลุมอุตสาหกรรม ไมดำเนินการ ดำเนินการ ไมดำเนินการ      √  

16 การพัฒนาระบบเฝาระวังและเตือนภัยน้ำทวมและภัยแลง ไมดำเนินการ ดำเนินการ ดำเนินการ   √   √  

17 การผันน้ำสวนเกินขามลุมน้ำ ไมดำเนินการ ไมดำเนินการ ดำเนินการ  √ √     

18 การปรับปรุงแหลงกักเก็บน้ำเดิมเพื่อเพิ่มความจุเก็บกัก ไมดำเนินการ ไมดำเนินการ ดำเนินการ √ √      

19 การพัฒนาระบบสูบน้ำยอนกลับ ไมดำเนินการ ไมดำเนินการ พัฒนาระบบสูบน้ำยอนกลับ 2 แหง  √      

20 การเปล่ียนน้ำทะเลเปนน้ำจืด ไมดำเนินการ ไมดำเนินการ ดำเนินการ √ √      

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 4 การกำหนดและประเมินทางเลือกของการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 4-64 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                                                                                                                                                                                                                                                                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

ตารางที่ 4.5-3 (ตอ) การวิเคราะหและเปรียบเทียบทางเลือกของการพัฒนาพ้ืนลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง (พ้ืนที่ลุมน้ำตอนปลาย) 

ลำดับ กิจกรรมของการพัฒนา 

ทางเลือกของการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำตอนปลาย ความสอดคลองกับยุทธศาสตร 

ทางเลือกที่ 1 ทางเลือกที่ 2 ทางเลือกที่ 3 แผนแมบทการบริหาร

จัดการทรัพยากรน้ำ 20 ป 
จังหวัด/กลุมจังหวัด 

ทางเลือกที่ไมดำเนินงานหรือปลอยใหเปนไป

ตามปกติ (Business as Usual/Zero 

Alternative/No Action) 

การพัฒนาน้ำตนทุนเพือ่อุปโภค-บริโภค การเกษตรมูลคาสูงและ

อุตสาหกรรม 

การพัฒนาน้ำตนทุนเพือ่รองรับการเติบโตของชุมชนเมืองและ 

เขตเศรษฐกิจ 1 2 3 4 5 6 

21 การนำปริมาณน้ำเสียที่ผานการบำบัดกลับมาใชประโยชน ไมดำเนินการ ไมดำเนินการ ดำเนินการ  √  √    

22 ขุดลอกสันดอนปากแมน้ำบางปะกง ไมดำเนินการ ไมดำเนินการ ขุดลอกปริมาณตะกอนดินสะสม 610,662.15 ลบ.ม./ป   √ √    

หมายเหตุ: แผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ป 1 = แผนที่ 1 การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค 

      2 = แผนที่ 2 การสรางความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต 

      3 = แผนที่ 3 การจัดการน้ำทวมและอุทกภัย 

      4 = แผนที่ 4 การจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษทรัพยากรน้ำ 

      5 = แผนที่ 5 การอนุรักษฟนฟูสภาพปาตนน้ำ/พื้นที่เส่ือมโทรมและปองกันการกัดเซาะและพังทลาย 

      6 = แผนที่ 6 การบริหารจัดการ 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 4 การกำหนดและประเมินทางเลือกในการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 4-65 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

4.5.2 การจัดลำดับความสำคัญของแตละทางเลือกของการพัฒนาพ้ืนที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 

 

 การประเมินผลเพื่อจัดลำดับความสำคัญของแตละทางเลือกของการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงได

นำเสนอในการประชุมกลุมยอยคร้ังที่ 2 (18-26 พฤศจิกายน 2562) จำนวน 10 เวที จำนวนผูเขารวมประชุม 342 คน ดัง

ตารางที่ 4.5-4 ไดขอสรุปวาการจัดลำดับความสำคัญของแตละทางเลือกโดยกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาสังคม

ไดสะทอนใหเห็นทางเลือกที่มีความเหมาะสมตอสภาพและบริบทของพื้นที่ลุมน้ำทั้ง 3 สวนดังนี้ 

 1) พื้นที่ลุมน้ำตอนบน 3 เวที มีผูเขารวมประชุม 96 คน ไดใหความสำคัญสูงสุดตอทางเลือกที่ 2 การ

พัฒนาน้ำตนทุนเพื่อการอุปโภค-บริโภค การเกษตรพื้นถ่ินและการทองเที่ยวเชิงนิเวศจำนวน 52 คน คิด

เปนรอยละ 54.17 รองลงมาเปนลำดับสองเปนทางเลือกที่ 3 การพัฒนาน้ำตนทุนเพื่อการอนุรักษ ฟนฟู

และบริหารจัดการพื้นที่ตนน้ำจำนวน 26 คน คิดเปนรอยละ 27.08 และลำดับที่ 3 เปนทางเลือกที่ 4 

การพัฒนาน้ำตนทุนเต็มศักยภาพของพื้นที่ลุมน้ำจำนวน 18 คน คิดเปนรอยละ 18.75 

 2) พื้นที่ตอนกลาง 4 เวที มีผูเขารวมประชุม 138 คน ไดใหความสำคัญสูงสุดตอทางเลือกที่ 3 การพัฒนา

น้ำตนทุนเพื่อรองรับการเติบโตของชุมชนเมืองและเขตเศรษฐกิจจำนวน 78 คน คิดเปนรอยละ 56.52 

รองลงมาเปนลำดับสองเปนทางเลือกที่ 2 การพัฒนาน้ำตนทุนเพื่อการอุปโภค-บริโภค การเกษตรมูลคา

สูงและอุตสาหกรรมขนาดเล็กจำนวน 57 คน คิดเปนรอยละ 41.30 และลำดับที่ 3 เปนทางเลือกที่ 1 

ทางเลือกที่ไมดำเนินงานหรือปลอยใหเปนไปตามปกติ (Business as Usual or Zero Alternative/No 

Action) จำนวน 3 คน คิดเปนรอยละ 2.13 

 3) พื้นที่ตอนปลาย 3 เวที มีผูเขารวมประชุม 108 คน ไดใหความสำคัญสูงสุดตอทางเลือกที่ 3 การพัฒนา

น้ำตนทุนเพื่อรองรับการเติบโตของชุมชนเมืองและเขตเศรษฐกิจจำนวน 67 คน คิดเปนรอยละ 62.04

รองลงมาเปนลำดับสองเปนทางเลือกที่ 2 การพัฒนาน้ำตนทนุเพื่อการอุปโภค-บริโภค การเกษตรมูลคา-

สูงและอุตสาหกรรมจำนวน 40 คน คิดเปนรอยละ 37.04 และลำดับที่ 3 เปนทางเลือกที่ 1 ทางเลือกที่

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

จำนวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.93 

 

 หากพิจารณาภาพรวมของการจัดลำดับความสำคัญของแตละทางเลือกของการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-

บางปะกงจากกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาสังคมดังแสดงในตารางที่ 4.5-5 ไดขอสรุปวา การพัฒนาน้ำตนทุน

เพื่อรองรับการเติบโตของชุมชนเมืองและเขตเศรษฐกิจเปนทางเลือกที่มีความสำคัญสูงสุดหรือคิดเปนรอยละ 42.40 

รองลงมาเปนการพัฒนาน้ำตนทุนเพื่อการอุปโภค-บริโภค การเกษตรมูลคาสูงและอุตสาหกรรมขนาดเล็กหรือรอยละ 

16.67 การพัฒนาน้ำตนทุนเพื่อการอุปโภค-บริโภค การเกษตรพื้นถิ่นและการทองเที่ยวเชิงนิเวศหรือรอยละ 15.20 การ

พัฒนาน้ำตนทุนเพื่อการอุปโภค-บริโภค การเกษตรมูลคา-สูงและอุตสาหกรรมหรือรอยละ 11.70 การพัฒนาน้ำตนทุนเพื่อ

การอนุรักษ ฟนฟูและบริหารจัดการพื้นที่ตนน้ำหรือคิดเปนรอยละ 7.60 และการพัฒนาน้ำตนทุนเพื่อการอนุรักษ ฟนฟู

และบริหารจัดการพื้นที่ตนน้ำหรือคิดเปนรอยละ 5.26 และนอยสุดเปนทางเลือกที่ไมดำเนินงานหรือปลอยใหเปนไป

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

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 4 การกำหนดและประเมินทางเลือกในการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 4-66 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

 กระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาสังคมในการเสนอความคิดเห็น ขอเสนอแนะและรวมคัดเลือกทางเลือก

จะเปนตัวชี้วัดรายมิติ (มิติสังคม) ในการประเมินผลเพื่อจัดลำดับความสำคัญของแตละทางเลือกในการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำ

ปราจีนบุรี-บางปะกง 

ตารางที่ 4.5-4 การจัดลำดับความสำคัญของแตละทางเลือกโดยกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาสังคมจำแนก

รายพ้ืนที่ลุมน้ำ 

พื้นที่ลุมน้ำ 

ลำดับความสำคัญของแตละทางเลือก 

ทางเลือกที่ 1 ทางเลือกที่ 2 ทางเลือกที่ 3 ทางเลือกที่ 4 

จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ 

1. ลุมน้ำตอนบน         

ประชุมกลุมยอยคร้ังที่ 2         

เวทีที่ 3 นาดี -  21  9  3  

เวทีที่ 7 เมืองปราจีนบุรี -  14  10  2  

เวทีที่ 9 เมืองนครนายก -  17  7  13  

ลุมน้ำตอนบน - - 52 54.17 26 27.08 18 18.75 

2. ลุมน้ำตอนกลาง         

ประชุมกลุมยอยคร้ังที่ 2         

เวทีที่ 1 วังน้ำเย็น 1  14  13    

เวทีที่ 2 สนามชัยเขต -  10  18    

เวทีที่ 5 กบินทรบุรี 2  18  20    

เวทีที่ 10 องครักษ -  15  27    

ลุมน้ำตอนกลาง 3 2.17 57 41.30 78 56.52   

3. ลุมน้ำตอนปลาย         

ประชุมกลุมยอยคร้ังที่ 2         

เวทีที่ 4 พนัสนิคม 1  10  19    

เวทีที่ 6 บางปะกง -  15  20    

เวทีที่ 8 เมืองฉะเชิงเทรา -  15  28    

ลุมน้ำตอนปลาย 1 0.93 40 37.04 67 62.04   
หมายเหต:ุ พ้ืนที่ลุมน้ำตอนบน:  ทางเลือกที่ 1 ทางเลือกที่ไมดำเนนิงานหรือปลอยใหเปนไปตามปกต ิ(Business as Usual or Zero Alternative/No Action) 

    ทางเลือกที่ 2 การพัฒนาน้ำตนทุนเพ่ือการอุปโภค-บริโภค การเกษตรพ้ืนถิ่นและการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

    ทางเลือกที่ 3 การพัฒนาน้ำตนทุนเพ่ือการอนุรักษ ฟนฟูและบริหารจัดการพ้ืนที่ตนน้ำ 

    ทางเลือกที่ 4 การพัฒนาน้ำตนทุนเต็มศักยภาพของพ้ืนที่ลุมน้ำ 

 พ้ืนที่ลุมน้ำตอนกลาง:  ทางเลือกที่ 1 ทางเลือกที่ไมดำเนนิงานหรือปลอยใหเปนไปตามปกต ิ(Business as Usual or Zero Alternative/No Action) 

    ทางเลือกที่ 2 การพัฒนาน้ำตนทุนเพ่ือการอุปโภค-บริโภค การเกษตรมูลคาสูงและอุตสาหกรรมขนาดเล็ก 

    ทางเลือกที่ 3 การพัฒนาน้ำตนทุนเพ่ือรองรับการเติบโตของชุมชนเมืองและเขตเศรษฐกิจ 

 พ้ืนที่ลุมน้ำตอนปลาย:  ทางเลือกที่ 1 ทางเลือกที่ไมดำเนนิงานหรือปลอยใหเปนไปตามปกต ิ(Business as Usual or Zero Alternative/No Action) 

    ทางเลือกที่ 2 การพัฒนาน้ำตนทุนเพ่ือการอุปโภค-บริโภค การเกษตรมูลคาสูงและอุตสาหกรรม 

    ทางเลือกที่ 3 การพัฒนาน้ำตนทุนเพ่ือรองรับการเติบโตของชุมชนเมืองและเขตเศรษฐกิจ 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 4 การกำหนดและประเมินทางเลือกในการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 4-67 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

ตารางที่ 4.5-5 การจัดลำดับความสำคัญของแตละทางเลือกโดยกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาสังคมใน

ภาพรวมของพ้ืนที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 

รายละเอียดทางเลือก 
พ้ืนท่ีลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 

จำนวน1/ รอยละ 

1. ทางเลือกท่ีไมดำเนินงานหรือปลอยใหเปนไปตามปกติ (Business as Usual or Zero 

Alternative/No Action) 
4 1.17 

2. ทางเลือกการพัฒนาน้ำตนทุนเพื่อการอุปโภค-บริโภค การเกษตรพื้นถิ่น และการ

ทองเท่ียวเชิงนิเวศ 
52 15.20 

3. ทางเลือกการพัฒนาน้ำตนทุนเพ่ือการอนุรักษ ฟนฟูและบริหารจัดการพ้ืนท่ีตนน้ำ 26 7.60 

4. ทางเลือกการพัฒนาน้ำตนทุนเต็มศักยภาพของพ้ืนท่ีลุมน้ำ 18 5.26 

5. ทางเลือกการพัฒนาน้ำตนทุนเพื ่อการอุปโภค-บริโภค การเกษตรมูลคาสูง และ

อุตสาหกรรมขนาดเล็ก 
57 16.67 

6. ทางเลือกการพัฒนาน้ำตนทุนเพื ่อการอุปโภค-บริโภค การเกษตรมูลคาสูง และ

อุตสาหกรรม 
40 11.70 

7. ทางเลือกการพัฒนาน้ำตนทุนเพ่ือรองรับการเติบโตของชุมชนเมืองและเขตเศรษฐกิจ2/ 145 42.40 

รวมท้ังหมด 342 100.00 

หมายเหตุ: 1/ สรุปการจัดลำดับความสำคัญของแตละทางเลือกโดยกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาสังคมในภาพรวมของพื้นที่ลุมน้ำฯ 

  จากตารางท่ี 4.5-3 

 2/ รวมจำนวนจากทางเลือกที่ 3 ของพื้นที่ตอนกลาง+ทางเลือกที่ 3 ของพื้นที่ตอนปลาย 

 

4.5.3 การประเมินทางเลือกการพัฒนาพ้ืนที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 

 

4.5.3.1 การประเมินทางเลือกการพัฒนาพ้ืนที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงจำแนกรายพ้ืนที่ 

 

 การประเมินทางเลือกการพัฒนาลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงจำแนกรายพื้นที่ตอนบน พื้นที่ตอนกลางและ 

พื้นที่ตอนปลายดังแสดงในตารางที่ 4.5-6 ถึงตารางที่ 4.5-9 สรุปไดวา พื้นที่ลุ มน้ำตอนบนกำหนดการพัฒนาตาม

ทางเลือกที่ 2 (45.44%) การพัฒนาน้ำตนทุนเพื่อการอุปโภค-บริโภค การเกษตรพื้นถิ่นและการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

เปนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำภายใตแผนการสรางความมั่นคงในภาคการอุปโภค-บริโภคและภาคเกษตรใหเพียงพอ

กับความตองการของภาคประชาสังคมและตามรูปแบบระบบการเพาะปลูกพืชปจจุบันรวมกับการพัฒนาการทองเที่ยวเชิง

นิเวศที่มีสวนสำคัญในการอนุรักษทรัพยากร-ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สภาพสังคม วัฒนธรรม เอกลักษณและวิถีชีวิต

ดั้งเดิมในชุมชนทองถ่ินบนพื้นฐานของความรู ความเขาใจ สวนพ้ืนที่ลุมน้ำตอนกลาง (40.06%%) และพ้ืนที่ลุมน้ำตอน

ปลาย (44.32%) จะกำหนดการพัฒนาตามทางเลือกที่ 3 การพัฒนาน้ำตนทุนเพื่อรองรับการเติบโตของชุมชนเมือง

และเขตเศรษฐกิจ เปนการพัฒนาเพื่อรองรับการเติบโตของชุมชนเมืองและเขตเศรษฐกิจเปนการยกระดับคุณภาพชีวิตของ

ภาคประชาสังคมในพื้นที่ลุ มน้ำใหดีขึ ้นและมีรายไดเพิ ่มสูงกวาคาเฉลี่ยในระดับประเทศ พรอมทั้งการพัฒนาระบบ

เศรษฐกิจของพื้นที่ลุมน้ำฯ ใหบรรลุวิสัยทัศนการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง “ทรัพยากรน้ำมั่นคง ทุกภาค

สวนเขาถึงการใชอยางสมดุล เสริมสรางรายไดและรักษาระบบนิเวศอยางย่ังยืน” และวิสัยทัศนตามยุทธศาสตรชาติ 20 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 4 การกำหนดและประเมินทางเลือกในการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 4-68 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

ป (พ.ศ. 2561-2580) “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลัก

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

ที่ยั่งยืน (SDGs) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

 

 สวนการกำหนดกิจกรรมตางๆ ที่จำเปนตองดำเนินการในพื้นที่ลุมน้ำลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงดังสรปุไดวา 

พ้ืนที่ตอนบนตามทางเลือกที่ 2 และพ้ืนที่ลุมน้ำตอนกลางและพ้ืนที่ลุมน้ำตอนปลายตามทางเลือกที่ 3 ดังรูปที่ 4.5-1 ถึง

รูปที่ 4.5-3 ไดคำนึงถึงสถานการณภาพรวม ศักยภาพ ขอจำกัดและตัวชี้วัดรายมิติพรอมทั้งกระบวนการรับฟงความคิดเห็น

จากภาคประชาสังคมในพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงเพื่อใหการขับเคลื่อนแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

ภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) บรรลุผลสัมฤทธิ์และตอบสนองตอความตองการของภาคประชาสังคม

และอยูภายใตการจัดสรรการใชประโยชนจากทรัพยากรดานตางๆ ที่มีอยางจำกัด 

ตารางที่ 4.5-6 การประเมินทางเลือกการพัฒนาลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงจำแนกรายพ้ืนที่ตอนบน พ้ืนที่ตอนกลาง

และพ้ืนที่ตอนปลาย 

การประเมินทางเลือก 
ทางเลือกการพัฒนาลุมน้ำปราจนีบุรี-บางปะกง 

ทางเลือกที่ 1 ทางเลือกที่ 2 ทางเลือกที่ 3 ทางเลือกที่ 4 

พ้ืนที่ลุมน้ำตอนบน     

ผลการจัดลำดับความสำคัญของแตละทางเลือก* - 54.17% 27.08% 18.75% 

รวมคะแนนมิติเศรษฐกิจ 1 16 12 18 

รวมคะแนนมิติสังคม 4 14 13 14 

รวมคะแนนมิติสิ่งแวดลอม 3 7 9 1 

รวมคะแนน 3 มิต ิ(เศรษฐกิจ+สังคม+สิ่งแวดลอม) 8 37 34 33 

รวมคะแนนทางเลือก (ถวงนำ้หนักแลว) -1.60 40.89 37.30 36.21 

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

พ้ืนที่ลุมน้ำตอนกลาง     

ผลการจัดลำดับความสำคัญของแตละทางเลือก* 0.93% 37.04% 62.04% 

 

รวมคะแนนมิติเศรษฐกิจ 2 15 17 

รวมคะแนนมิติสังคม 2 12 11 

รวมคะแนนมิติสิ่งแวดลอม - 4 4 

รวมคะแนน 3 มิต ิ(เศรษฐกิจ+สังคม+สิ่งแวดลอม) 4 31 32 

รวมคะแนนทางเลือก (ถวงนำ้หนักแลว) 4.26 34.29 36.05 

คะแนนทางเลือก (%) 4.73% 38.10% 40.06% 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 4 การกำหนดและประเมินทางเลือกในการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 4-69 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

ตารางที่ 4.5-6 การประเมินทางเลือกการพัฒนาลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงจำแนกรายพ้ืนที่ตอนบน พ้ืนที่ตอนกลาง

และพ้ืนที่ตอนปลาย 

การประเมินทางเลือก 
ทางเลือกการพัฒนาลุมน้ำปราจนีบุรี-บางปะกง 

ทางเลือกที่ 1 ทางเลือกที่ 2 ทางเลือกที่ 3 ทางเลือกที่ 4 

พ้ืนที่ลุมน้ำตอนปลาย     

ผลการจัดลำดับความสำคัญของแตละทางเลือก* 2.17% 41.30% 56.52% 

 

รวมคะแนนมิติเศรษฐกิจ 2 10 14 

รวมคะแนนมิติสังคม 3 12 13 

รวมคะแนนมิติสิ่งแวดลอม - 9 9 

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

รวมคะแนนทางเลือก (ถวงนำ้หนักแลว) 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 การพัฒนาน้ำตนทุนเพ่ือการอุปโภค-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 การพัฒนาน้ำตนทุนเพ่ือรองรับการเติบโตของชุมชนเมืองและเขตเศรษฐกิจ 

 พื้นที่ลุมน้ำตอนปลาย 

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

 ทางเลือกที่ 2 การพัฒนาน้ำตนทุนเพื่อการอุปโภค-บริโภค การเกษตรมูลคาสูงและอุตสาหกรรม 

 ทางเลือกที่ 3 การพัฒนาน้ำตนทุนเพ่ือรองรับการเติบโตของชุมชนเมืองและเขตเศรษฐกิจ 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 4 การกำหนดและประเมินทางเลือกของการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 4-70 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                                                                                                                                                                                                                                                                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

ตารางที่ 4.5-7 การประเมินผลการจัดลำดับความสำคัญของแตละทางเลือกในการพัฒนาพ้ืนที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง (พ้ืนที่ลุมน้ำตอนบน) 

 
  

คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน

มิติเศรษฐกิจ

1 1. ปริมาณน้ําตนทุนที่เปลี่ยนแปลงไป เกษตร อุปโภค อุตสาหกรรม รักษาระบบนิเวศ รวม เกษตร อุปโภค อุตสาหกรรม รักษาระบบนิเวศ รวม เกษตร อุปโภค อุตสาหกรรม รักษาระบบนิเวศ รวม เกษตร อุปโภค อุตสาหกรรม รักษาระบบนิเวศ รวม เกษตร อุปโภค อุตสาหกรรม รักษาระบบนิเวศ รวม

1,771.13         41.18              111.90          563.54            2,487.75       2,364.95         80.31              521.91            563.54            3,530.70 2,364.95         80.31              521.91            563.54            3,530.70          2,364.95         121.50            521.91            563.54            3,530.70           2,364.95         121.50            521.91            563.54            3,530.70            

2. ปริมาณน้ําทาตามธรรมชาติ 3,301.30  ลาน ลบ.ม. 2. ปริมาณน้ําทาตามธรรมชาติ 3,301.30  ลาน ลบ.ม. 2. ปริมาณน้ําทาตามธรรมชาติ 3,301.30   ลาน ลบ.ม. 2. ปริมาณน้ําทาตามธรรมชาติ     3,301.30      ลาน ลบ.ม. 2. ปริมาณน้ําทาตามธรรมชาติ     3,301.30      ลาน ลบ.ม.

3. ความจุเก็บกักที่มีในปจจุบัน  1,225.38   ลาน ลบ.ม. 3. ความจุเก็บกักที่มีในปจจุบัน  1,225.38   ลาน ลบ.ม. 3. ความจุเก็บกักที่มีในปจจุบัน  1,225.38   ลาน ลบ.ม. 3. ความจุเก็บกักที่มีในปจจุบัน  1,225.38   ลาน ลบ.ม. 3. ความจุเก็บกักที่มีในปจจุบัน  1,225.38   ลาน ลบ.ม.

    มีพื้นที่ใชน้ําได  734,059   ไร     มีพื้นที่ใชน้ําได  734,059   ไร     มีพื้นที่ใชน้ําได  1,425,374   ไร     มีพื้นที่ใชน้ําได  734,059   ไร     มีพื้นที่ใชน้ําได  1,491,444   ไร

5. แหลงน้ําขนาดกลาง-ขนาดใหญที่พัฒนาเพิ่ม 0 ลาน ลบ.ม. 5. แหลงน้ําขนาดกลาง-ขนาดใหญที่พัฒนาเพิ่ม 0 ลาน ลบ.ม. 5. ศักยภาพแหลงน้ําขนาดกลาง-ขนาดใหญที่พัฒนาเพิ่ม 551.6 ลาน ลบ.ม. 5. ศักยภาพแหลงน้ําขนาดกลาง-ขนาดใหญที่พัฒนาเพิ่ม 0 ลาน ลบ.ม. 5. ศักยภาพแหลงน้ําขนาดกลาง-ขนาดใหญที่พัฒนาเพิ่ม 915.60 ลาน ลบ.ม.

6. แหลงน้ําขนาดเล็กที่พัฒนา  2,135 แหง ความจุเก็บกัก 8.50 ลาน ลบ.ม. 6. แหลงน้ําขนาดเล็กที่พัฒนา  2,135 แหง ความจุเก็บกัก 8.50 ลาน ลบ.ม. 6. แหลงน้ําขนาดเล็กที่พัฒนา  2,135 แหง ความจุเก็บกัก 8.50 ลาน ลบ.ม. 6. แหลงน้ําขนาดเล็กที่พัฒนา  2,135 แหง ความจุเก็บกัก 8.50 ลาน ลบ.ม. 6. แหลงน้ําขนาดเล็กที่พัฒนา  2,135 แหง ความจุเก็บกัก 8.50 ลาน ลบ.ม.

7. ศักยภาพแหลงน้ําขนาดเล็กที่ตองพัฒนาเพิ่ม 0 ลาน ลบ.ม. 7. ศักยภาพแหลงน้ําขนาดเล็กที่ตองพัฒนาเพิ่ม 0 ลาน ลบ.ม. 7. ศักยภาพแหลงน้ําขนาดเล็กที่ตองพัฒนาเพิ่ม 12.73 ลาน ลบ.ม. 7. ศักยภาพแหลงน้ําขนาดเล็กที่ตองพัฒนาเพิ่ม 53.92 ลาน ลบ.ม. 7. ศักยภาพแหลงน้ําขนาดเล็กที่ตองพัฒนาเพิ่ม 53.92 ลาน ลบ.ม.

    (สระในไรนา 0  แหง, แหลงน้ําขนาดเล็ก 0 ลาน ลบ.ม., พัฒนาน้ําบาดาล  0 ลาน ลบ.ม.)     (สระในไรนา 0  แหง, แหลงน้ําขนาดเล็ก 0 ลาน ลบ.ม., พัฒนาน้ําบาดาล  0 ลาน ลบ.ม.)     (สระในไรนา 0  แหง, แหลงน้ําขนาดเล็ก 0 ลาน ลบ.ม., พัฒนาน้ําบาดาล 12.73 ลาน ลบ.ม.) (สระในไรนา 0  แหง, แหลงน้ําขนาดเล็ก 41.19 ลาน ลบ.ม., พัฒนาน้ําบาดาล 12.73 ลาน ลบ.ม.) (สระในไรนา 0  แหง, แหลงน้ําขนาดเล็ก 41.19 ลาน ลบ.ม., พัฒนาน้ําบาดาล 12.73 ลาน ลบ.ม.)

รวมแหลงเก็บกักน้ําเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น/ลดลง  0 ลาน ลบ.ม. -      รวมแหลงเก็บกักน้ําเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น/ลดลง 0 ลาน ลบ.ม. -      รวมแหลงเก็บกักน้ําเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น  551.6+12.73 = 564.33 ลาน ลบ.ม. 3.00       รวมแหลงเก็บกักน้ําเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น 41.19+12.73  = 53.92 ลาน ลบ.ม. 1.00       รวมแหลงเก็บกักน้ําเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น 53.92+915.60 = 969.52  ลาน ลบ.ม. 3.00       

2. พื้นที่รับประโยชน

(กก./ไร) รวม (ตัน) (กก./ไร) รวม (ตัน) (กก./ไร) รวม (ตัน) (กก./ไร) รวม (ตัน) (กก./ไร) รวม (ตัน)

ขาวนาป 625.00            476,414.78    ขาวนาป 625.00            476,414.78    ขาวนาป 745.00            567,886.41      ขาวนาป 715.00            545,018.50        ขาวนาป 735.00            560,263.78        

ขาวนาปรัง 630.00            171,291.49    ขาวนาปรัง 630.00            171,291.49    ขาวนาปรัง 755.00            205,277.89      ขาวนาปรัง 720.00            195,761.70        ขาวนาปรัง 740.00            201,199.52        

ขาวโพดเลี้ยงสัตว 735.00            37,547.26      ขาวโพดเลี้ยงสัตว 735.00            37,547.26     ขาวโพดเลี้ยงสัตว 880.00            44,954.55        ขาวโพดเลี้ยงสัตว 840.00            42,911.16          ขาวโพดเลี้ยงสัตว 865.00            44,188.28          

มันสําปะหลัง 3,370.00         664,904.94    มันสําปะหลัง 3,370.00         664,904.94    มันสําปะหลัง 4,045.00         798,083.23      มันสําปะหลัง 3,875.00         764,542.03        มันสําปะหลัง 3,975.00         784,272.15        

สับปะรด 5,185.00         12,404.99      สับปะรด 5,185.00         12,404.99     สับปะรด 6,225.00         14,893.16        สับปะรด 5,965.00         14,271.12          สับปะรด 6,120.00         14,641.95          

กลวยไม 1,970.00         296.76          กลวยไม 1,970.00         296.76          กลวยไม 2,360.00         355.51            กลวยไม 2,260.00         340.45              กลวยไม 2,320.00         349.48              

เงาะ 1,550.00         4,975.45       เงาะ 1,550.00         4,975.45       เงาะ 1,860.00         5,970.54          เงาะ 1,780.00         5,713.75           เงาะ 1,830.00         5,874.24            

ทุเรียน 1,535.00         16,848.91      ทุเรียน 1,535.00         16,848.91     ทุเรียน 1,840.00         20,196.74        ทุเรียน 1,765.00         19,373.50          ทุเรียน 1,810.00         19,867.44          

ปาลมน้ํามัน 2,035.00         57,369.25      ปาลมน้ํามัน 2,035.00         57,369.25     ปาลมน้ํามัน 2,440.00         68,786.72        ปาลมน้ํามัน 2,340.00         65,967.59          ปาลมน้ํามัน 2,400.00         67,659.07          

มะนาว 640.00            947.97          มะนาว 640.00            947.97          มะนาว 765.00            1,133.12          มะนาว 735.00            1,088.68           มะนาว 755.00            1,118.31            

มังคุด 215.00            1,787.16       มังคุด 215.00            1,787.16       มังคุด 256.00            2,127.97          มังคุด 245.00            2,036.54           มังคุด 250.00            2,078.10            

ยางพารา 160.00            14,075.40      ยางพารา 160.00            14,075.40     ยางพารา 193.00            16,978.46        ยางพารา 185.00            16,274.69          ยางพารา 190.00            16,714.54          

ลองกอง 358.00            710.11          ลองกอง 358.00            710.11          ลองกอง 430.00            852.92            ลองกอง 410.00            813.25              ลองกอง 420.00            833.09              

ลําไย 1,398.00         33,391.83      ลําไย 1,398.00         33,391.83     ลําไย 1,680.00         40,127.52        ลําไย 1,610.00         38,455.54          ลําไย 1,650.00         39,410.95          

รวม 1,492,966.29 -      รวม 1,492,966.29 -      รวม 1,787,624.74    3.00       รวม 1,712,568.48     2.00       รวม 1,758,470.90      3.00       

2 1. GPP ตอหัวที่เพิ่มขึ้น รายไดที่เพิ่มขึ้น : ประชากร 752,316 คน รายไดที่เพิ่มขึ้น : ประชากร 942,813 คน รายไดที่เพิ่มขึ้น : ประชากร 942,813 คน รายไดที่เพิ่มขึ้น : ประชากร 942,813 คน รายไดที่เพิ่มขึ้น : ประชากร 942,813 คน

เกษตร อุตสาหกรรม ทองเที่ยว รวม (ลานบาท) ตอหัว (บาท) เกษตร อุตสาหกรรม ทองเที่ยว รวม (ลานบาท) ตอหัว (บาท) เกษตร อุตสาหกรรม ทองเที่ยว รวม (ลานบาท) ตอหัว (บาท) เกษตร อุตสาหกรรม ทองเที่ยว รวม (ลานบาท) ตอหัว (บาท) เกษตร อุตสาหกรรม ทองเที่ยว รวม (ลานบาท) ตอหัว (บาท)

15,066            156,414          7,627            179,108          238,075        -      16,573            172,055          8,390              197,018          208,969        (2)        22,600            234,621          11,441            268,661          284,957           3           21,093            218,980          10,678            250,751          265,960            2           24,106            250,262          12,203            286,572          303,954            3           

2. GPP สูญเสียจากการเกิดภัยพิบัติจากน้ํา ความเสียหายภัยแลงตอทรัพยสิน 36,498            ครัวเรือน -      ความเสียหายภัยแลงตอทรัพยสิน 36,498            ครัวเรือน -      ความเสียหายภัยแลงตอทรัพยสิน 18,249            ครัวเรือน 2.00       ความเสียหายภัยแลงตอทรัพยสิน 21,899            ครัวเรือน 2.00       ความเสียหายภัยแลงตอทรัพยสิน 14,599            ครัวเรือน 3.00       

ความเสียหายอุทกภัยตอทรัพยสิน 10,867            ครัวเรือน -      ความเสียหายอุทกภัยตอทรัพยสิน 10,867            ครัวเรือน -      ความเสียหายอุทกภัยตอทรัพยสิน 5,434              ครัวเรือน 2.00       ความเสียหายอุทกภัยตอทรัพยสิน 7,607              ครัวเรือน 2.00       ความเสียหายอุทกภัยตอทรัพยสิน 4,347              ครัวเรือน 3.00       

3 1. จํานวน SME ในระดับทองถิ่น จํานวนกลุมอาชีพ/SME ปจจุบัน 657                ราย -      จํานวนกลุมอาชีพ/SME เพิ่มขึ้น 66                  ราย 1.00     จํานวนกลุมอาชีพ/SME เพิ่มขึ้น 118                ราย 2.00       จํานวนกลุมอาชีพ/SME เพิ่มขึ้น 99                  ราย 2.00       จํานวนกลุมอาชีพ/SME เพิ่มขึ้น 131                ราย 2.00       

4 1. การใชวัตถุดิบและแรงงานทองถิ่น การใชวัตถุดิบในทองถิ่นปจจุบัน  รอยละ 100 -      การใชวัตถุดิบในทองถิ่น รอยละ 100 -      การใชวัตถุดิบในทองถิ่น รอยละ 100 -        การใชวัตถุดิบในทองถิ่น รอยละ 100 -        การใชวัตถุดิบในทองถิ่น รอยละ 100 -        

การใชแรงงานในทองถิ่นปจจุบัน 26,280            คน -      การใชแรงงานในทองถิ่นเพิ่มขึ้น 2,628              คน 1.00     การใชแรงงานในทองถิ่นเพิ่มขึ้น 4,730              คน 2.00       การใชแรงงานในทองถิ่นเพิ่มขึ้น 3,942              คน 2.00       การใชแรงงานในทองถิ่นเพิ่มขึ้น 5,256              คน 2.00       

5 1. สัดสวนพื้นที่ภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม/ธุรกิจการคา สัดสวนพื้นที่ภาคการเกษตร : ภาคอุตสาหกรรม/ธุรกิจการคา ในปจจุบัน สัดสวนพื้นที่ภาคการเกษตร : ภาคอุตสาหกรรม/ธุรกิจการคา ในอนาคต สัดสวนพื้นที่ภาคการเกษตร : ภาคอุตสาหกรรม/ธุรกิจการคา ในอนาคต สัดสวนพื้นที่ภาคการเกษตร : ภาคอุตสาหกรรม/ธุรกิจการคา ในอนาคต สัดสวนพื้นที่ภาคการเกษตร : ภาคอุตสาหกรรม/ธุรกิจการคา ในอนาคต

รอยละ 86.00              :       รอยละ 14.00              -      รอยละ 85.00              :       รอยละ 15.00              (1.00)    รอยละ 85.00              :       รอยละ 15.00              (1.00)      รอยละ 85.00              :       รอยละ 15.00              (1.00)      รอยละ 82.00              :       รอยละ 18.00              (1.00)      

-      (1.00)    16.00     12.00     18.00     

มิติสังคม

6 1. สัดสวนประชากรที่เขาถึงน้ํา -      -      2.00       2.00       2.00       

2. จํานวนหมูบาน/ชุมชนที่ไดรับผลประโยชน -      -      2.00       2.00       2.00       

7 1. พื้นที่ที่ไดรับผลกระทบดานอุทกภัย พื้นที่ที่ไดรับผลกระทบดานอุทกภัย พื้นที่ที่ไดรับผลกระทบดานอุทกภัย พื้นที่ที่ไดรับผลกระทบดานอุทกภัย พื้นที่ที่ไดรับผลกระทบดานอุทกภัย พื้นที่ที่ไดรับผลกระทบดานอุทกภัย 

จํานวน 1,141,571.46   ไร ลดลงรอยละ 0 -      จํานวน 1,141,571.46   ไร 1.00     จํานวน 570,785.73      ไร ลดลงรอยละ 50 2.00       จํานวน 684,942.88      ไร ลดลงรอยละ 40 2.00       จํานวน 456,628.58      ไร ลดลงรอยละ 60 3.00       

2. พื้นที่ที่ไดรับผลกระทบดานภัยแลง พื้นที่ที่ไดรับผลกระทบดานภัยแลง พื้นที่ที่ไดรับผลกระทบดานภัยแลง พื้นที่ที่ไดรับผลกระทบดานภัยแลง พื้นที่ที่ไดรับผลกระทบดานภัยแลง พื้นที่ที่ไดรับผลกระทบดานภัยแลง

จํานวน 448,905.46      ไร ลดลงรอยละ 0 -      จํานวน 448,905.46      ไร 1.00     จํานวน 224,452.73      ไร ลดลงรอยละ 50 2.00       จํานวน 269,343.28      ไร ลดลงรอยละ 40 2.00       จํานวน 179,562.18      ไร ลดลงรอยละ 60 3.00       

8 1. จํานวนประชากรที่ตองอพยพหากมีการพัฒนา จํานวนประชากรที่ไดรับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการตางๆ 0 คน -      จํานวนประชากรที่ไดรับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการตางๆ 0 คน -      จํานวนประชากรที่ไดรับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการตางๆ 7,523 คน (1.00)      จํานวนประชากรที่ไดรับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการตางๆ 0 คน -        จํานวนประชากรที่ไดรับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการตางๆ 15,046 คน (2.00)      

9 1. จํานวนผูไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติดานน้ํา จํานวนประชากรที่ไดรับภัยพิบัติน้ําแลงลดลงรอยละ 0 -      จํานวนประชากรที่ไดรับภัยพิบัติน้ําแลงลดลงรอยละ 0 -      จํานวนประชากรที่ไดรับภัยพิบัติน้ําแลงลดลงรอยละ 50 3.00       จํานวนประชากรที่ไดรับภัยพิบัติน้ําแลงลดลงรอยละ 20 1.00       จํานวนประชากรที่ไดรับภัยพิบัติน้ําแลงลดลงรอยละ 70 3.00       

จํานวนประชากรที่ไดรับภัยพิบัติน้ําทวมลดลงรอยละ 0 -      จํานวนประชากรที่ไดรับภัยพิบัติน้ําทวมลดลงรอยละ 0 -      จํานวนประชากรที่ไดรับภัยพิบัติน้ําทวมลดลงรอยละ  20 1.00       จํานวนประชากรที่ไดรับภัยพิบัติน้ําทวมลดลงรอยละ 10 1.00       จํานวนประชากรที่ไดรับภัยพิบัติน้ําทวมลดลงรอยละ 30 2.00       

10 1. การมีสวนรวมในการนําเสนอทางเลือก ชุมชนที่เขารวมกิจกรรมตอจํานวนชุมชนในพื้นที่ รอยละ 0 -      ชุมชนที่เขารวมกิจกรรมตอจํานวนชุมชนในพื้นที่ รอยละ 75 2.00     ชุมชนที่เขารวมกิจกรรมตอจํานวนชุมชนในพื้นที่ รอยละ 75 2.00       ชุมชนที่เขารวมกิจกรรมตอจํานวนชุมชนในพื้นที่ รอยละ 75 2.00       ชุมชนที่เขารวมกิจกรรมตอจํานวนชุมชนในพื้นที่ รอยละ 75 2.00       

จํานวนผูเขารวมประชุมที่เห็นดวยกับทางเลือก รอยละ 0 -      จํานวนผูเขารวมประชุมที่เห็นดวยกับทางเลือก รอยละ 0 -      จํานวนผูเขารวมประชุมที่เห็นดวยกับทางเลือก รอยละ 54.17 2.00       จํานวนผูเขารวมประชุมที่เห็นดวยกับทางเลือก รอยละ 27.08 1.00       จํานวนผูเขารวมประชุมที่เห็นดวยกับทางเลือก รอยละ 18.75 1.00       

11  1. จํานวนมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติที่ไดรับผลกระทบ จํานวนมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติที่ไดรับผลกระทบ 0 แหง -      จํานวนมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติที่ไดรับผลกระทบ 0 แหง -      จํานวนมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติที่ไดรับผลกระทบ 1 แหง (1.00)      จํานวนมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติที่ไดรับผลกระทบ 0 แหง -        จํานวนมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติที่ไดรับผลกระทบ 3 แหง (2.00)      

-      4.00     14.00     13.00     14.00     รวมคะแนนมิติทางสังคม

ชุมชนที่มีน้ําเพื่อใชอุปโภค-บริโภค 326,145 ครัวเรือน ชุมชนที่มีน้ําเพื่อใชอุปโภค-บริโภค 326,145 ครัวเรือน ชุมชนที่มีน้ําเพื่อใชอุปโภค-บริโภค 489,217 ครัวเรือน ชุมชนที่มีน้ําเพื่อใชอุปโภค-บริโภค 423,988 ครัวเรือน ชุมชนที่มีน้ําเพื่อใชอุปโภค-บริโภค 489,217 ครัวเรือน

ชุมชนที่เขาถึงน้ําประปา จํานวน 173,685 ครัวเรือน ชุมชนที่เขาถึงน้ําประปา จํานวน 173,685 ครัวเรือน ชุมชนที่เขาถึงน้ําประปา จํานวน 260,528 ครัวเรือน ชุมชนที่เขาถึงน้ําประปา จํานวน 225,791 ครัวเรือน ชุมชนที่เขาถึงน้ําประปา จํานวน 260,528 ครัวเรือน

รวมคะแนนมิติเศรษฐกิจ

23,885.43                              23,885.43                                23,885.43                                23,885.43                                23,885.43                                

1,451,095.46                          1,451,095.46                           1,451,095.46                           1,451,095.46                           1,451,095.46                           

87,971.28                              87,971.28                                87,971.28                                87,971.28                                87,971.28                                

1,983.54                                1,983.54                                 1,983.54                                 1,983.54                                 1,983.54                                 

1,481.20                                1,481.20                                 1,481.20                                 1,481.20                                 1,481.20                                 

8,312.39                                8,312.39                                 8,312.39                                 8,312.39                                 8,312.39                                 

10,976.49                              10,976.49                                10,976.49                                10,976.49                                10,976.49                                

28,191.28                              28,191.28                                28,191.28                                28,191.28                                28,191.28                                

150.64                                  150.64                                    150.64                                    150.64                                    150.64                                    

3,209.97                                3,209.97                                 3,209.97                                 3,209.97                                 3,209.97                                 

197,301.17                            197,301.17                              197,301.17                              197,301.17                              197,301.17                              

2,392.48                                2,392.48                                 2,392.48                                 2,392.48                                 2,392.48                                 

271,891.25                            271,891.25                              271,891.25                              271,891.25                              271,891.25                              

51,084.71                              51,084.71                                51,084.71                                51,084.71                                51,084.71                                

762,263.64                            762,263.64                              762,263.64                              762,263.64                              762,263.64                              

พื้นที่, ไร
ผลผลิต

พืช พื้นที่, ไร
ผลผลิต

พืช

 4. แหลงน้ําขนาดใหญ-กลางที่พัฒนาเพิ่มได 13  แหง  4. แหลงน้ําขนาดใหญ-กลางที่พัฒนาเพิ่มได 0  แหง  4. แหลงน้ําขนาดใหญ-กลางที่พัฒนาเพิ่มได 15  แหง

พืช พื้นที่, ไร
ผลผลิต

พืช

 4. แหลงน้ําขนาดใหญ-กลางที่พัฒนาไวแลว 27  แหง 4. แหลงน้ําขนาดใหญ-กลางที่พัฒนาไวแลว 27  แหง

พื้นที่, ไร
ผลผลิต

พืช พื้นที่, ไร
ผลผลิต

ตัวชี้วัดรายมิติ

1. ความตองการ ลาน ลบ.ม./ป 1. ความตองการ ลาน ลบ.ม./ป

ทางเลือกที่ 3 (พ.ศ . 2580) ทางเลือกที่ 4 (พ.ศ . 2580)

รายละเอียดการพิจารณา รายละเอียดการพิจารณา รายละเอียดการพิจารณา รายละเอียดการพิจารณา รายละเอียดการพิจารณา

การพัฒนาน้ําตนทุนเพื่ออนุรักษ ฟนฟูและบริหารจัดการพื้นที่ตนน้ํา การพัฒนาน้ําตนทุนเต็มศักยภาพของพื้นที่ลุมน้ํา

ทางเลือกที่ 1 (พ.ศ . 2580) ทางเลือกที่ 2 (พ.ศ . 2580)

สภาพปจจุบัน (พ.ศ . 2560)  ทางเลือกที่ไมดําเนินงานหรือปลอยใหเปนไปตามปกติ

(Business as Usual or Zero Alternative/No Action)
 การพัฒนาน้ําตนทุนเพื่อการอุปโภค -บริโภค การเกษตรพื้นถิ่นและการทองเที่ยวเชิงนิเวศ

1. ความตองการ ลาน ลบ.ม./ป 1. ความตองการ ลาน ลบ.ม./ป 1. ความตองการ ลาน ลบ.ม./ป



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 4 การกำหนดและประเมินทางเลือกของการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 4-71 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                                                                                                                                                                                                                                                                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

ตารางที่ 4.5-7 (ตอ) การประเมินผลการจัดลำดบัความสำคัญของแตละทางเลือกในการพัฒนาพ้ืนที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง (พ้ืนที่ลุมน้ำตอนบน) 

 
หมายเหตุ: วิธีการประเมินตัวชี้วัดรายมิติ 

รายละเอียดตัวชี้วัดรายมิติ 
ทิศทาง/ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 

รายละเอียดตัวชี้วัดรายมิติ 
ทิศทาง/ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 

ไมมีผลกระทบ (0) นอย (+1) ปานกลาง (+2) มาก (+3) ไมมีผลกระทบ (0) นอย (+1) ปานกลาง (+2) มาก (+3) 

มิติเศรษฐกิจ (ระดับคะแนน 9 ตัวช้ีวัด x 3 (ระดับความรุนแรงของผลกระทบสูงสุด)) = 27 คะแนน     มิติสิ่งแวดลอม (ระดับคะแนน 11 ตัวช้ีวัด x 3 (ระดับความรุนแรงของผลกระทบสูงสุด)) = 33 คะแนน     

1) ปริมาณน้ำตนทุนท่ีเปลี่ยนแปลงไป พิจารณาแหลงเก็บกักน้ำเปลี่ยนแปลง (เพิ่มข้ึน/ลดลง) (ลาน ลบ.ม./ป) เทาเดิม 1-100 101-500 >500 1) ปริมาณน้ำท่ีนำกลับมาใชใหม เปนการนำน้ำในระบบกลับมาใชใหมหากมีการพัฒนาโครงการฯ (แหง) เทาเดิม 1-5 6-10 >10 

2) พื้นท่ีรับประโยชน ไดแก ขนาดพื้นท่ีและประเภท (เกษตร, นิคมอุตสาหกรรม, พื้นท่ีชุมชน) และผลผลิตรวม (รอยละ) เทาเดิม 1.00-10.00% 10.01-15.00% >15.00% 2) พื้นท่ีสงวนอนุรักษ/พื้นท่ีปาไมท่ีเปลี่ยนแปลงจากการพัฒนาทางเลือกตางๆ (เพิ่มข้ึน/ลดลง)     

3) GPP ตอหัวท่ีเพิ่มข้ึน ไดแก ประเมินจากรายไดท่ีเพิ่มข้ึนของประชากรจากการทำการเกษตร/อุตสาหกรรม/การทองเท่ียว (รอยละ) เทาเดิม 1.00-10.00% 10.01-15.00% >15.00% 2.1 พื้นท่ีท่ีไดรับผลกระทบในเขตอุทยานแหงชาติ/เขตรักษาพันธุสัตวปา/และลุมน้ำชั้นท่ี 1 เทาเดิม 1-3,000 3,001-5,000 >5,000 

4) GPP สูญเสียจากการเกิดภัยพิบัติจากน้ำ     2.2 พื้นท่ีปาไมท่ีไดรับผลกระทบในเขต Zone C เทาเดิม 1-1,000 1,001-2,000 >2,000 

4.1 ความเสียหายภัยแลงตอทรัพยสิน (เพิ่มข้ึน/ลดลง) (รอยละ) เทาเดิม 1.00-25.00% 25.01-50.00% >50.00% 2.3 พื้นท่ีปาไมท่ีไดรับผลกระทบในเขต Zone E/A เทาเดิม 1-3,000 3,001-5,000 >5,000 

4.2 ความเสียหายอุทกภัยตอทรัพยสิน (เพิ่มข้ึน/ลดลง) (รอยละ) เทาเดิม 1.00-25.00% 25.01-50.00% >50.00% 3) พื้นท่ีปาเสื่อมสภาพท่ีไดรับการฟนฟูจากการพัฒนาทางเลือกตางๆ (เพิ่มข้ึน/ลดลง)     

5) จำนวน SME ในระดับทองถ่ิน ไดแก จำนวน SME/กลุมอาชีพในทองถ่ินท่ีเพิ่มข้ึน (รอยละ) เทาเดิม 1.00-10.00% 10.01-20.00% >20.00% 3.1 พื้นท่ีปาเสื่อมสภาพท่ีไดรับการฟนฟู (แหง) เทาเดิม 1-5 6-10 >10 

6) การใชวัตถุดิบและแรงงานทองถ่ิน ไดแก     3.2 มาตรการอนุรักษปาตนน้ำและสภาพดิน (รอยละ) (เพิ่มข้ึน/ลดลง) เทาเดิม 1.00-25.00% 25.01-50.00% >50.00% 

6.1 สัดสวนการใชวัตถุดิบในทองถ่ิน (เพิ่มข้ึน/ลดลง) (รอยละ) เทาเดิม 1.00-10.00% 10.01-20.00% >20.00% 4) ดัชนีบัญชีสีแดง ไดแก จำนวนชนิดพันธุดัชนีบัญชีสีแดง (ชนิด) - 1-100 101-300 >300 

6.2 สัดสวนการใชแรงงานในทองถ่ิน (เพิ่มข้ึน/ลดลง) (รอยละ) เทาเดิม 1.00-10.00% 10.01-20.00% >20.00% 5) จำนวนสิ่งกีดขวางทางน้ำ (แหง) เทาเดิม 1-20 21-40 >40 

7) สัดสวนพื้นท่ีภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม/ธุรกิจการคา (รอยละ) จากการใชประโชนท่ีดิน เทาเดิม 1.00-5.00% 5.01-10.00% >10.00% 6) ระยะทางท่ีไดรับการขุดลอก (แหง/กิโลเมตร) เทาเดิม 1-100 101-200 >200 

มิติสังคม (ระดับคะแนน 10 ตัวช้ีวัด x 3 (ระดับความรุนแรงของผลกระทบสูงสุด)) = 30 คะแนน     7) พื้นท่ีชุมน้ำท่ีไดรับการอนุรักษ (ตามประกาศทางกฎหมาย) (รอยละ) (เพิ่มข้ึน/ลดลง) เทาเดิม 0.01-0.50% 0.51-1.00% >1.00% 

1) สัดสวนประชากรท่ีเขาถึงน้ำ     8) คุณภาพน้ำในแหลงน้ำผิวดิน (การจัดการมลพิษท่ีมีผลกระทบตอสั่งแวดลอม) เทาเดิม WQI (<70) WQI (71-90) WQI (91-100) 

1.1 จำนวนประชากรท่ีมีน้ำใช (ครัวเรือน) (รอยละ) เทาเดิม 1.00-25.00% 25.01-50.00% >50.00%      

 1.2 จำนวนหมูบาน/ชุมชนท่ีไดรับผลประโยชน (รอยละ) เทาเดิม 1.00-25.00% 25.01-50.00% >50.00%      

2) พื้นท่ีท่ีไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติ          

 2.1 พื้นท่ีท่ีไดรับผลกระทบดานอุทกภัย (รอยละ) เทาเดิม 1.00-25.00% 25.01-50.00% >50.00%      

 2.2 พื้นท่ีท่ีไดรับผลกระทบดานภัยแลง (รอยละ) เทาเดิม 1.00-25.00% 25.01-50.00% >50.00%      

3) จำนวนประชากรท่ีตองอพยพหากมีการพัฒนา ไดแก จำนวนประชากรท่ีตองอพยพยายถ่ินหากมีการพัฒนาโครงการฯ เทาเดิม 1-10,000 10,001-20,000 >20,000      

4) จำนวนผูไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติดานน้ำ          

4.1 จำนวนประชากรท่ีไดรับภัยพิบัติน้ำแลง (เพิ่มข้ึน/ลดลง) (รอยละ) เทาเดิม 1.00-20.00% 20.01-40.00% >40.00%      

4.2 จำนวนประชากรท่ีไดรับภัยพิบัติน้ำทวม (เพิ่มข้ึน/ลดลง) (รอยละ) เทาเดิม 1.00-20.00% 20.01-40.00% >40.00%      

5) การมีสวนรวมในการนำเสนอทางเลือก          

5.1 สัดสวนชุมชนท่ีเขารวมกิจกรรมตอจำนวนชุมชนในพื้นท่ี (รอยละ) เทาเดิม 1.00-50.00% 50.01-75.00% >75.00%      

5.2 สัดสวนจำนวนผูเขารวมประชุมท่ีเห็นดวยกับทางเลือก (รอยละ) เทาเดิม 1.00-50.00% 50.01-75.00% >75.00%      

6) จำนวนมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติท่ีไดรับผลกระทบ ไดแก จำนวนท่ีไดรับผลกระทบหากมีการพัฒนาโครงการฯ (แหง) เทาเดิม 1-2 3-5 >5      

  

คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน

มิติสิ่งแวดลอม

12 1. ปริมาณน้ําที่นํากลับมาใชใหม จํานวนพื้นที่ที่มีการนําน้ําในระบบกลับมาใชใหม 0 แหง -      จํานวนพื้นที่ที่มีการนําน้ําในระบบกลับมาใชใหม 0 แหง -      จํานวนพื้นที่ที่มีการนําน้ําในระบบกลับมาใชใหม 1 แหง 1.00       จํานวนพื้นที่ที่มีการนําน้ําในระบบกลับมาใชใหม 0 แหง -        จํานวนพื้นที่ที่มีการนําน้ําในระบบกลับมาใชใหม 2 แหง 1.00       

13 1. พื้นที่ปาไมที่เปลี่ยนแปลง พื้นที่ที่ไดรับผลกระทบในเขตอุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา -      พื้นที่ที่ไดรับผลกระทบในเขตอุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา -      พื้นที่ที่ไดรับผลกระทบในเขตอุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา (1.00)      พื้นที่ที่ไดรับผลกระทบในเขตอุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา -        พื้นที่ที่ไดรับผลกระทบในเขตอุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา (3.00)      

และลุมน้ําชั้นที่ 1   0  ไร และลุมน้ําชั้นที่ 1   0  ไร และลุมน้ําชั้นที่ 1   2,931.89  ไร และลุมน้ําชั้นที่ 1   0  ไร และลุมน้ําชั้นที่ 1   14,211.00  ไร

พื้นที่ปาไมที่ไดรับผลกระทบในเขต Zone C  0  ไร -      พื้นที่ปาไมที่ไดรับผลกระทบในเขต Zone C  0  ไร -      พื้นที่ปาไมที่ไดรับผลกระทบในเขต Zone C  834.64  ไร (1.00)      พื้นที่ปาไมที่ไดรับผลกระทบในเขต Zone C  0  ไร -        พื้นที่ปาไมที่ไดรับผลกระทบในเขต Zone C  834.64  ไร (1.00)      

พื้นที่ปาไมที่ไดรับผลกระทบในเขต Zone E/A  0  ไร -      พื้นที่ปาไมที่ไดรับผลกระทบในเขต Zone E/A  0  ไร -      พื้นที่ปาไมที่ไดรับผลกระทบในเขต Zone E/A  0  ไร -        พื้นที่ปาไมที่ไดรับผลกระทบในเขต Zone E/A  0  ไร -        พื้นที่ปาไมที่ไดรับผลกระทบในเขต Zone E/A  0  ไร -        

14 1. พื้นที่ปาเสื่อมสภาพที่ไดรับการฟนฟู พื้นที่ปาเสื่อมสภาพที่ไดรับการฟนฟู  0  แหง -      พื้นที่ปาเสื่อมสภาพที่ไดรับการฟนฟู  0  แหง -      พื้นที่ปาเสื่อมสภาพที่ไดรับการฟนฟู  11 แหง 3.00       พื้นที่ปาเสื่อมสภาพที่ไดรับการฟนฟู  11 แหง 3.00       พื้นที่ปาเสื่อมสภาพที่ไดรับการฟนฟู  11 แหง 3.00       

มาตรการอนุรักษปาตนน้ําและสภาพดินรอยละ   0  ของพื้นที่ -      มาตรการอนุรักษปาตนน้ําและสภาพดินรอยละ 0  ของพื้นที่ -      มาตรการอนุรักษปาตนน้ําและสภาพดินรอยละ 50  ของพื้นที่ 2.00       มาตรการอนุรักษปาตนน้ําและสภาพดินรอยละ 50  ของพื้นที่ 2.00       มาตรการอนุรักษปาตนน้ําและสภาพดินรอยละ 50  ของพื้นที่ 2.00       

15  1. ดัชนีบัญชีสีแดง จํานวนชนิดพันธุดัชนีบัญชีสีแดง 313 ชนิด -      จํานวนชนิดพันธุดัชนีบัญชีสีแดง 313 ชนิด (3.00)    จํานวนชนิดพันธุดัชนีบัญชีสีแดง 0 ชนิด -        จํานวนชนิดพันธุดัชนีบัญชีสีแดง 0 ชนิด -        จํานวนชนิดพันธุดัชนีบัญชีสีแดง 313 ชนิด (3.00)      

16 1. จํานวนสิ่งกีดขวางทางน้ํา จํานวนสิ่งกีดขวางทางน้ําที่ไดรับการปรับปรุง 0 แหง -      จํานวนสิ่งกีดขวางทางน้ําที่ไดรับการปรับปรุง 0 แหง -      จํานวนสิ่งกีดขวางทางน้ําที่ไดรับการปรับปรุง 98 แหง 1.00       จํานวนสิ่งกีดขวางทางน้ําที่ไดรับการปรับปรุง 98 แหง 1.00       จํานวนสิ่งกีดขวางทางน้ําที่ไดรับการปรับปรุง 98 แหง 1.00       

17 1. ระยะทางที่ไดรับการขุดลอก ระยะทางที่ไดรับการขุดลอก 0 แหง -      จํานวนทางน้ําที่ไดรับการขุดลอก 0 แหง ระยะทาง 0 กม. -      จํานวนทางน้ําที่ไดรับการขุดลอก 19 แหง ระยะทาง 60.84 กม. 3.00       จํานวนทางน้ําที่ไดรับการขุดลอก 19 แหง ระยะทาง 60.84 กม. 3.00       จํานวนทางน้ําที่ไดรับการขุดลอก 19 แหง ระยะทาง 60.84 กม. 3.00       

18 1. พื้นที่ชุมน้ําที่ไดรับการอนุรักษ พื้นที่ชุมน้ําที่ไดรับการอนุรักษ 2,447,266  ไร -      พื้นที่ชุมน้ําที่ไดรับการอนุรักษ 2,447,266  ไร -      พื้นที่ชุมน้ําที่ไดรับการอนุรักษ 2,444,334.11  ไร (1.00)      พื้นที่ชุมน้ําที่ไดรับการอนุรักษ 2,447,266  ไร -        พื้นที่ชุมน้ําที่ไดรับการอนุรักษ 2,433,055  ไร (2.00)      

19 1. คุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน คุณภาพน้ําผิวดิน มีคา WQI เทากับ 84 และจัดอยูในประเภทที่ 3 -      คุณภาพน้ําผิวดิน มีคา WQI เทากับ 84 และจัดอยูในประเภทที่ 3 -      คุณภาพน้ําผิวดิน มีคา WQI เทากับ 84 และจัดอยูในประเภทที่ 3 -        คุณภาพน้ําผิวดิน มีคา WQI เทากับ 84 และจัดอยูในประเภทที่ 3 -        คุณภาพน้ําผิวดิน มีคา WQI เทากับ 84 และจัดอยูในประเภทที่ 3 -        

-      (3.00)   7.00      9.00      1.00      

-      (1.60)   40.89    37.30    36.21    

รอยละคะแนนทางเลือก (%) 0.00% -1.78% 45.44% 41.44% 40.24%

ทางเลือกที่ 2 (พ.ศ . 2580) ทางเลือกที่ 3 (พ.ศ . 2580) ทางเลือกที่ 4 (พ.ศ . 2580)

 ทางเลือกที่ไมดําเนินงานหรือปลอยใหเปนไปตามปกติ
 การพัฒนาน้ําตนทุนเพื่อการอุปโภค -บริโภค การเกษตรพื้นถิ่นและการทองเที่ยวเชิงนิเวศ การพัฒนาน้ําตนทุนเพื่ออนุรักษ ฟนฟูและบริหารจัดการพื้นที่ตนน้ํา การพัฒนาน้ําตนทุนเต็มศักยภาพของพื้นที่ลุมน้ํา

(Business as Usual or Zero Alternative/No Action)

รายละเอียดการพิจารณา รายละเอียดการพิจารณา รายละเอียดการพิจารณา รายละเอียดการพิจารณา รายละเอียดการพิจารณา

รวมคะแนนทางเลือก (ถวงน้ําหนักแลว )

รวมคะแนนมิติทางสิ่งแวดลอม

สภาพปจจุบัน (พ.ศ . 2560)

ทางเลือกที่ 1 (พ.ศ . 2580)

ตัวชี้วัดรายมิติ



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 4 การกำหนดและประเมินทางเลือกของการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 4-72 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                                                                                                                                                                                                                                                                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

ตารางที่ 4.5-8 การประเมินผลการจัดลำดับความสำคัญของแตละทางเลือกในการพัฒนาพ้ืนที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง (พ้ืนที่ลุมน้ำตอนกลาง) 

 
  

คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน

มิติเศรษฐกิจ

1 1. ปริมาณน้ําตนทุนที่เปลี่ยนแปลงไป เกษตร อุปโภค อุตสาหกรรม รักษาระบบนิเวศ รวม เกษตร อุปโภค อุตสาหกรรม รักษาระบบนิเวศ รวม เกษตร อุปโภค อุตสาหกรรม รักษาระบบนิเวศ รวม เกษตร อุปโภค อุตสาหกรรม รักษาระบบนิเวศ รวม

2,630.83 58.58 152.59 556.63 3,399 3,201.01             120.79               640.66              556.63               4,519.10            3,201.01             120.79               640.66              556.63               4,519.10            3,201.01             120.79               640.66              556.63               4,519.10            

2. ปริมาณน้ําทาตามธรรมชาติ 4,039.36  ลาน ลบ .ม . 2. ปริมาณน้ําทาตามธรรมชาติ 4,039.36  ลาน ลบ .ม . 2. ปริมาณน้ําทาตามธรรมชาติ 4,039.36  ลาน ลบ .ม . 2. ปริมาณน้ําทาตามธรรมชาติ 4,039.36  ลาน ลบ .ม .

3. ความจุเก็บกักที่มีในปจจุบัน  101.57   ลาน ลบ .ม . 3. ความจุเก็บกักที่มีในปจจุบัน  101.57   ลาน ลบ .ม . 3. ความจุเก็บกักที่มีในปจจุบัน  101.57   ลาน ลบ .ม . 3. ความจุเก็บกักที่มีในปจจุบัน  101.57   ลาน ลบ .ม .

    มีพื้นที่ใชน้ําได  48,930   ไร     มีพื้นที่ใชน้ําได  48,930   ไร     มีพื้นที่ใชน้ําได  143,930   ไร     มีพื้นที่ใชน้ําได  143,930   ไร

5. แหลงน้ําขนาดกลาง -ขนาดใหญที่พัฒนาเพิ่ม 0 ลาน ลบ .ม . 5. แหลงน้ําขนาดกลาง -ขนาดใหญที่พัฒนาเพิ่ม 0 ลาน ลบ .ม . 5. ศักยภาพแหลงน้ําขนาดกลาง -ขนาดใหญที่พัฒนาเพิ่ม 1,154.53 ลาน ลบ .ม . 5. แหลงน้ําขนาดกลาง -ขนาดใหญที่พัฒนาเพิ่ม 1,154.53 ลาน ลบ .ม .

6. แหลงน้ําขนาดเล็กที่พัฒนา  2,555 แหง ความจุเก็บกัก 41.59 ลาน ลบ .ม . 6. แหลงน้ําขนาดเล็กที่พัฒนา  2,555 แหง ความจุเก็บกัก 41.59 ลาน ลบ .ม . 6. แหลงน้ําขนาดเล็กที่พัฒนา  2,555 แหง ความจุเก็บกัก 41.59 ลาน ลบ .ม . 6. แหลงน้ําขนาดเล็กที่พัฒนา  2,555 แหง ความจุเก็บกัก 41.59 ลาน ลบ .ม .

7. ศักยภาพแหลงน้ําขนาดเล็กที่ตองพัฒนาเพิ่ม 0 ลาน ลบ .ม . 7. ศักยภาพแหลงน้ําขนาดเล็กที่ตองพัฒนาเพิ่ม 0 ลาน ลบ .ม . 7. ศักยภาพแหลงน้ําขนาดเล็กที่ตองพัฒนาเพิ่ม 58.58+29.17 = 87.75 ลาน ลบ .ม . 7. ศักยภาพแหลงน้ําขนาดเล็กที่ตองพัฒนาเพิ่ม 58.58+29.17 = 87.75 ลาน ลบ .ม .

    (สระในไรนา 0  แหง , แหลงน้ําขนาดเล็ก 0 ลาน ลบ .ม ., พัฒนาน้ําบาดาล  0 ลาน ลบ .ม .)     (สระในไรนา 0  แหง , แหลงน้ําขนาดเล็ก 0 ลาน ลบ .ม ., พัฒนาน้ําบาดาล  0 ลาน ลบ .ม .)     (สระในไรนา -  แหง , แหลงน้ําขนาดเล็ก 58.58 ลาน ลบ .ม ., พัฒนาน้ําบาดาล  29.17 ลาน ลบ .ม .)     (สระในไรนา -  แหง , แหลงน้ําขนาดเล็ก 58.58 ลาน ลบ .ม ., พัฒนาน้ําบาดาล  29.17 ลาน ลบ .ม .)

รวมแหลงเก็บกักน้ําเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น /ลดลง  0 ลาน ลบ .ม . -           รวมแหลงเก็บกักน้ําเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น /ลดลง 0 ลาน ลบ .ม . -           รวมแหลงเก็บกักน้ําเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น 87.75+1,154.53 = 1,242.28 ลาน ลบ .ม . 3.00         รวมแหลงเก็บกักน้ําเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น 87.75+1,154.53 = 1,242.28 ลาน ลบ .ม . 3.00         

2. พื้นที่รับประโยชน

(กก./ไร ) รวม (ตัน) (กก./ไร ) รวม (ตัน) (กก./ไร ) รวม (ตัน) (กก./ไร ) รวม (ตัน)

ขาวนาป 635.00              551,866.00        ขาวนาป 635.00              551,866.00        ขาวนาป 760.00              660,501.04        ขาวนาป 746.00              648,333.92        

ขาวนาปรัง 619.00              222,140.92        ขาวนาปรัง 619.00              222,140.92        ขาวนาปรัง 743.00              266,640.87        ขาวนาปรัง 730.00              261,975.56        

ขาวโพดเลี้ยงสัตว 735.00               31,179.34          ขาวโพดเลี้ยงสัตว 735.00               31,179.34          ขาวโพดเลี้ยงสัตว 882.00               37,415.21          ขาวโพดเลี้ยงสัตว 868.00               36,821.32          

มันสําปะหลัง 3,570.00            1,190,365.40     มันสําปะหลัง 3,570.00            1,190,365.40     มันสําปะหลัง 4,287.00            1,429,438.78      มันสําปะหลัง 4,215.00            1,405,431.41      

สับปะรด 1,642.00            17,526.36          สับปะรด 1,642.00            17,526.36          สับปะรด 1,970.00            21,027.36          สับปะรด 1,938.00            20,685.80          

กลวยไม 1,705.00            133.84               กลวยไม 1,705.00            133.84               กลวยไม 2,046.00           160.61               กลวยไม 2,012.00            157.94               

เงาะ 1,240.00            2,221.57            เงาะ 1,240.00            2,221.57            เงาะ 1,490.00            2,669.47            เงาะ 1,465.00            2,624.68            

ทุเรียน 842.00              4,968.26            ทุเรียน 842.00              4,968.26            ทุเรียน 1,010.00            5,959.55            ทุเรียน 993.00              5,859.24            

ปาลมน้ํามัน 1,870.00            116,346.81        ปาลมน้ํามัน 1,870.00            116,346.81        ปาลมน้ํามัน 2,242.00           139,491.74        ปาลมน้ํามัน 2,204.00           137,127.47         

มะนาว 538.00               788.16               มะนาว 538.00               788.16               มะนาว 645.00              944.91              มะนาว 635.00              930.26              

มังคุด 260.00              1,203.60            มังคุด 260.00              1,203.60            มังคุด 312.00              1,444.32            มังคุด 307.00              1,421.17            

ยางพารา 182.00               33,714.22          ยางพารา 182.00               33,714.22          ยางพารา 217.00               40,197.73          ยางพารา 215.00               39,827.24          

ลองกอง 358.00               396.23              ลองกอง 358.00               396.23              ลองกอง 430.00              475.92               ลองกอง 422.00              467.06              

ลําไย 1,085.00            25,506.28          ลําไย 1,085.00            25,506.28          ลําไย 1,300.00            30,560.52          ลําไย 1,280.00            30,090.36         

รวม 2,198,356.99     -           รวม 2,198,356.99     -           รวม 2,636,928.03     3.00         รวม 2,591,753.43      3.00         

2 1. GPP ตอหัวที่เพิ่มขึ้น รายไดที่เพิ่มขึ้น : ประชากร 1,153,011 คน รายไดที่เพิ่มขึ้น : ประชากร 1,444,971 คน รายไดที่เพิ่มขึ้น : ประชากร 1,444,971 คน รายไดที่เพิ่มขึ้น : ประชากร 1,444,971 คน

เกษตร อุตสาหกรรม ทองเที่ยว รวม (ลานบาท ) ตอหัว (บาท) เกษตร อุตสาหกรรม ทองเที่ยว รวม (ลานบาท ) ตอหัว (บาท) เกษตร อุตสาหกรรม ทองเที่ยว รวม (ลานบาท ) ตอหัว (บาท) เกษตร อุตสาหกรรม ทองเที่ยว รวม (ลานบาท ) ตอหัว (บาท)

20,764                324,455             22,041              367,260            318,522             -           22,839.92           356,901             24,245              403,986            279,580             (2.00)        29,068.99          454,238 30,857 514,164 355,830 2.00         31,145.34           486,683 33,061 550,889 381,246 3.00         

2. GPP สูญเสียจากการเกิดภัยพิบัติจากน้ํา ความเสียหายภัยแลงตอทรัพยสิน 43,224              ครัวเรือน -           ความเสียหายภัยแลงตอทรัพยสิน 41,063              ครัวเรือน 1.00          ความเสียหายภัยแลงตอทรัพยสิน 25,935               ครัวเรือน 2.00         ความเสียหายภัยแลงตอทรัพยสิน 17,290               ครัวเรือน 3.00         

ความเสียหายอุทกภัยตอทรัพยสิน 17,194               ครัวเรือน -           ความเสียหายอุทกภัยตอทรัพยสิน 16,334              ครัวเรือน 1.00          ความเสียหายอุทกภัยตอทรัพยสิน 10,316               ครัวเรือน 2.00         ความเสียหายอุทกภัยตอทรัพยสิน 6,878                 ครัวเรือน 3.00         

3 1. จํานวน SME ในระดับทองถิ่น จํานวนกลุมอาชีพ /SME ปจจุบัน 789                   ราย -           จํานวนกลุมอาชีพ /SME เพิ่มขึ้น 79                     ราย 1.00          จํานวนกลุมอาชีพ /SME เพิ่มขึ้น 142                   ราย 2.00         จํานวนกลุมอาชีพ /SME เพิ่มขึ้น 158                    ราย 2.00         

2. การใชวัตถุดิบและแรงงานทองถิ่น การใชวัตถุดิบในทองถิ่นปจจุบัน  รอยละ 100 -           การใชวัตถุดิบในทองถิ่น รอยละ 100 -           การใชวัตถุดิบในทองถิ่น รอยละ 100 -           การใชวัตถุดิบในทองถิ่น รอยละ 100 -           

การใชแรงงานในทองถิ่นปจจุบัน 31,560               คน -           การใชแรงงานในทองถิ่นเพิ่มขึ้น 3,156                 คน 1.00          การใชแรงงานในทองถิ่นเพิ่มขึ้น 5,681                 คน 2.00         การใชแรงงานในทองถิ่นเพิ่มขึ้น 6,312                คน 2.00         

3. สัดสวนพื้นที่ภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม /ธุรกิจการคา สัดสวนพื้นที่ภาคการเกษตร : ภาคอุตสาหกรรม /ธุรกิจการคา ในปจจุบัน สัดสวนพื้นที่ภาคการเกษตร : ภาคอุตสาหกรรม /ธุรกิจการคา ในอนาคต สัดสวนพื้นที่ภาคการเกษตร : ภาคอุตสาหกรรม /ธุรกิจการคา ในอนาคต สัดสวนพื้นที่ภาคการเกษตร : ภาคอุตสาหกรรม /ธุรกิจการคา ในอนาคต

รอยละ 90.00                :       รอยละ 10.00                -           รอยละ 90.00                :       รอยละ 10.00                -           รอยละ 86.00                :       รอยละ 14.00                (1.00)         รอยละ 86.00                :       รอยละ 14.00                (1.00)         

-           2.00         15.00        17.00        

มิติสังคม

4 1. สัดสวนประชากรที่เขาถึงน้ํา -           -           2.00         2.00         

2. จํานวนหมูบาน /ชุมชนที่ไดรับผลประโยชน -           -           2.00         2.00         

3. พื้นที่ที่ไดรับผลกระทบดานอุทกภัย พื้นที่ที่ไดรับผลกระทบดานอุทกภัย พื้นที่ที่ไดรับผลกระทบดานอุทกภัย พื้นที่ที่ไดรับผลกระทบดานอุทกภัย พื้นที่ที่ไดรับผลกระทบดานอุทกภัย 

จํานวน 1,946,692 ไร ลดลงรอยละ 0 -           จํานวน 1,946,692 ไร ลดลงรอยละ 0 -           จํานวน 1,168,015 ไร ลดลงรอยละ 40 2.00         จํานวน 973,346 ไร ลดลงรอยละ 50 2.00         

4. พื้นที่ที่ไดรับผลกระทบดานภัยแลง พื้นที่ที่ไดรับผลกระทบดานภัยแลง พื้นที่ที่ไดรับผลกระทบดานภัยแลง พื้นที่ที่ไดรับผลกระทบดานภัยแลง พื้นที่ที่ไดรับผลกระทบดานภัยแลง

จํานวน 1,145,563 ไร ลดลงรอยละ 0 -           จํานวน 1,145,563 ไร ลดลงรอยละ 0 -           จํานวน 687,338 ไร ลดลงรอยละ 40 2.00         จํานวน 572,782 ไร ลดลงรอยละ 50 2.00         

5 1. จํานวนประชากรที่ตองอพยพหากมีการพัฒนา จํานวนประชากรที่ไดรับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการตางๆ 0 คน -           จํานวนประชากรที่ไดรับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการตางๆ 0 คน -           จํานวนประชากรที่ไดรับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการตางๆ 23,060 คน (3.00)        จํานวนประชากรที่ไดรับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการตางๆ 23,060 คน (3.00)        

2. จํานวนผูไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติดานน้ํา จํานวนประชากรที่ไดรับภัยพิบัติน้ําแลงลดลงรอยละ 0 -           จํานวนประชากรที่ไดรับภัยพิบัติน้ําแลงลดลงรอยละ 0 -           จํานวนประชากรที่ไดรับภัยพิบัติน้ําแลงลดลงรอยละ 50 3.00         จํานวนประชากรที่ไดรับภัยพิบัติน้ําแลงลดลงรอยละ 20 1.00          

จํานวนประชากรที่ไดรับภัยพิบัติน้ําทวมลดลงรอยละ 0 -           จํานวนประชากรที่ไดรับภัยพิบัติน้ําทวมลดลงรอยละ 0 -           จํานวนประชากรที่ไดรับภัยพิบัติน้ําทวมลดลงรอยละ  20 1.00          จํานวนประชากรที่ไดรับภัยพิบัติน้ําทวมลดลงรอยละ 20 1.00          

6 1. การมีสวนรวมในการนําเสนอทางเลือก ชุมชนที่เขารวมกิจกรรมตอจํานวนชุมชนในพื้นที่ รอยละ 0 -           ชุมชนที่เขารวมกิจกรรมตอจํานวนชุมชนในพื้นที่ รอยละ 67 1.00          ชุมชนที่เขารวมกิจกรรมตอจํานวนชุมชนในพื้นที่ รอยละ 67 2.00         ชุมชนที่เขารวมกิจกรรมตอจํานวนชุมชนในพื้นที่ รอยละ 67 2.00         

จํานวนผูเขารวมประชุมที่เห็นดวยกับทางเลือก รอยละ 0 -           จํานวนผูเขารวมประชุมที่เห็นดวยกับทางเลือก รอยละ 2.17 1.00          จํานวนผูเขารวมประชุมที่เห็นดวยกับทางเลือก รอยละ 41.30 1.00          จํานวนผูเขารวมประชุมที่เห็นดวยกับทางเลือก รอยละ 56.52 2.00         

 2. จํานวนมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติที่ไดรับผลกระทบ จํานวนมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติที่ไดรับผลกระทบ  0   แหง -           จํานวนมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติที่ไดรับผลกระทบ  0   แหง -           จํานวนมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติที่ไดรับผลกระทบ  0   แหง -           จํานวนมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติที่ไดรับผลกระทบ  0   แหง -           

-           2.00         12.00        11.00        

ผลผลิต

869,080.32                                   

 4. แหลงน้ําขนาดใหญ -กลางที่พัฒนาไวแลว 3  แหง  4. แหลงน้ําขนาดใหญ -กลางที่พัฒนาไวแลว 3  แหง  4. แหลงน้ําขนาดใหญ -กลางที่พัฒนาเพิ่ม 16  แหง  4. แหลงน้ําขนาดใหญ -กลางที่พัฒนาเพิ่ม 8  แหง

(Business as Usual or Zero Alternative/No Action)

รายละเอียดการพิจารณา รายละเอียดการพิจารณา รายละเอียดการพิจารณา รายละเอียดการพิจารณา

ตัวชี้วัดรายมิติ
สภาพปจจุบัน (พ.ศ . 2560)

ทางเลือกที่ 1 (พ.ศ . 2580) ทางเลือกที่ 2 (พ.ศ . 2580) ทางเลือกที่ 3 (พ.ศ . 2580)

 ทางเลือกที่ไมดําเนินงานหรือปลอยใหเปนไปตามปกติ
 การพัฒนาน้ําตนทุนเพื่อการอุปโภค -บริโภค การเกษตรมูลคาสูงและอุตสาหกรรมขนาดเล็ก การพัฒนาน้ําตนทุนเพื่อรองรับการเติบโตของชุมชนเมืองและเขตเศรษฐกิจ

1. ความตองการ ลาน ลบ .ม ./ป 1. ความตองการ ลาน ลบ .ม ./ป 1. ความตองการ ลาน ลบ .ม ./ป 1. ความตองการ ลาน ลบ .ม ./ป

พืช พื้นที่ , ไร

869,080.32                                   869,080.32                                   869,080.32                                   

พืช พื้นที่ , ไร
ผลผลิต

พืช พื้นที่ , ไร
ผลผลิต

พืช พื้นที่ , ไร
ผลผลิต

333,435.69                                   333,435.69                                   333,435.69                                   333,435.69                                   

10,673.79                                      10,673.79                                      10,673.79                                      10,673.79                                      

358,870.63                                    358,870.63                                    358,870.63                                    358,870.63                                    

42,420.87                                     42,420.87                                     42,420.87                                     42,420.87                                     

5,900.54                                       5,900.54                                       5,900.54                                       5,900.54                                       

62,217.55                                      62,217.55                                      62,217.55                                      62,217.55                                      

78.50                                            78.50                                            78.50                                            78.50                                            

1,791.59                                        1,791.59                                        1,791.59                                        1,791.59                                        

185,242.99                                    185,242.99                                    185,242.99                                    185,242.99                                    

1,106.78                                        1,106.78                                        1,106.78                                        1,106.78                                        

1,464.98                                       1,464.98                                       1,464.98                                       1,464.98                                       

4,629.22                                       4,629.22                                       4,629.22                                       4,629.22                                       

รวมคะแนนมิติเศรษฐกิจ

23,508.09                                     23,508.09                                     23,508.09                                     

รวมคะแนนมิติทางสังคม

23,508.09                                     

1,900,421.53                                 1,900,421.53                                 1,900,421.53                                 1,900,421.53                                 

ชุมชนที่เขาถึงน้ําประปา จํานวน 221,462 ครัวเรือน ชุมชนที่เขาถึงน้ําประปา จํานวน 221,462 ครัวเรือน ชุมชนที่เขาถึงน้ําประปา จํานวน 287,901 ครัวเรือน ชุมชนที่เขาถึงน้ําประปา จํานวน 310,047 ครัวเรือน

ชุมชนที่มีน้ําเพื่อใชอุปโภค -บริโภค 415,860 ครัวเรือน ชุมชนที่มีน้ําเพื่อใชอุปโภค -บริโภค 415,860 ครัวเรือน ชุมชนที่มีน้ําเพื่อใชอุปโภค -บริโภค 540,619 ครัวเรือน ชุมชนที่มีน้ําเพื่อใชอุปโภค -บริโภค 582,205 ครัวเรือน



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 4 การกำหนดและประเมินทางเลือกของการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 4-73 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                                                                                                                                                                                                                                                                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

ตารางที่ 4.5-8 (ตอ) การประเมินผลการจัดลำดบัความสำคัญของแตละทางเลือกในการพัฒนาพ้ืนที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง (พ้ืนที่ลุมน้ำตอนกลาง) 

 
หมายเหตุ: วิธีการประเมินตัวชี้วัดรายมิติ 

รายละเอียดตัวชี้วัดรายมิติ 
ทิศทาง/ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 

รายละเอียดตัวชี้วัดรายมิติ 
ทิศทาง/ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 

ไมมีผลกระทบ (0) นอย (+1) ปานกลาง (+2) มาก (+3) ไมมีผลกระทบ (0) นอย (+1) ปานกลาง (+2) มาก (+3) 

มิติเศรษฐกิจ (ระดับคะแนน 9 ตัวช้ีวัด x 3 (ระดับความรุนแรงของผลกระทบสูงสุด)) = 27 คะแนน     มิติสิ่งแวดลอม (ระดับคะแนน 11 ตัวช้ีวัด x 3 (ระดับความรุนแรงของผลกระทบสูงสุด)) = 33 คะแนน     

1) ปริมาณน้ำตนทุนท่ีเปลี่ยนแปลงไป พิจารณาแหลงเก็บกักน้ำเปลี่ยนแปลง (เพิ่มข้ึน/ลดลง) (ลาน ลบ.ม./ป) เทาเดิม 1-100 101-500 >500 1) ปริมาณน้ำท่ีนำกลับมาใชใหม เปนการนำน้ำในระบบกลับมาใชใหมหากมีการพัฒนาโครงการฯ (แหง) เทาเดิม 1-5 6-10 >10 

2) พื้นท่ีรับประโยชน ไดแก ขนาดพื้นท่ีและประเภท (เกษตร, นิคมอุตสาหกรรม, พื้นท่ีชุมชน) และผลผลิตรวม (รอยละ) เทาเดิม 1.00-10.00% 10.01-15.00% >15.00% 2) พื้นท่ีสงวนอนุรักษ/พื้นท่ีปาไมท่ีเปลี่ยนแปลงจากการพัฒนาทางเลือกตางๆ (เพิ่มข้ึน/ลดลง)     

3) GPP ตอหัวท่ีเพิ่มข้ึน ไดแก ประเมินจากรายไดท่ีเพิ่มข้ึนของประชากรจากการทำการเกษตร/อุตสาหกรรม/การทองเท่ียว (รอยละ) เทาเดิม 1.00-10.00% 10.01-15.00% >15.00% 2.1 พื้นท่ีท่ีไดรับผลกระทบในเขตอุทยานแหงชาติ/เขตรักษาพันธุสัตวปา/และลุมน้ำชั้นท่ี 1 เทาเดิม 1-3,000 3,001-5,000 >5,000 

4) GPP สูญเสียจากการเกิดภัยพิบัติจากน้ำ     2.2 พื้นท่ีปาไมท่ีไดรับผลกระทบในเขต Zone C เทาเดิม 1-1,000 1,001-2,000 >2,000 

4.1 ความเสียหายภัยแลงตอทรัพยสิน (เพิ่มข้ึน/ลดลง) (รอยละ) เทาเดิม 1.00-25.00% 25.01-50.00% >50.00% 2.3 พื้นท่ีปาไมท่ีไดรับผลกระทบในเขต Zone E/A เทาเดิม 1-3,000 3,001-5,000 >5,000 

4.2 ความเสียหายอุทกภัยตอทรัพยสิน (เพิ่มข้ึน/ลดลง) (รอยละ) เทาเดิม 1.00-25.00% 25.01-50.00% >50.00% 3) พื้นท่ีปาเสื่อมสภาพท่ีไดรับการฟนฟูจากการพัฒนาทางเลือกตางๆ (เพิ่มข้ึน/ลดลง)     

5) จำนวน SME ในระดับทองถ่ิน ไดแก จำนวน SME/กลุมอาชีพในทองถ่ินท่ีเพิ่มข้ึน (รอยละ) เทาเดิม 1.00-10.00% 10.01-20.00% >20.00% 3.1 พื้นท่ีปาเสื่อมสภาพท่ีไดรับการฟนฟู (แหง) เทาเดิม 1-5 6-10 >10 

6) การใชวัตถุดิบและแรงงานทองถ่ิน ไดแก     3.2 มาตรการอนุรักษปาตนน้ำและสภาพดิน (รอยละ) (เพิ่มข้ึน/ลดลง) เทาเดิม 1.00-25.00% 25.01-50.00% >50.00% 

6.1 สัดสวนการใชวัตถุดิบในทองถ่ิน (เพิ่มข้ึน/ลดลง) (รอยละ) เทาเดิม 1.00-10.00% 10.01-20.00% >20.00% 4) ดัชนีบัญชีสีแดง ไดแก จำนวนชนิดพันธุดัชนีบัญชีสีแดง (ชนิด) - 1-100 101-300 >300 

6.2 สัดสวนการใชแรงงานในทองถ่ิน (เพิ่มข้ึน/ลดลง) (รอยละ) เทาเดิม 1.00-10.00% 10.01-20.00% >20.00% 5) จำนวนสิ่งกีดขวางทางน้ำ (แหง) เทาเดิม 1-20 21-40 >40 

7) สัดสวนพื้นท่ีภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม/ธุรกิจการคา (รอยละ) จากการใชประโชนท่ีดิน เทาเดิม 1.00-5.00% 5.01-10.00% >10.00% 6) ระยะทางท่ีไดรับการขุดลอก (แหง/กิโลเมตร) เทาเดิม 1-100 101-200 >200 

มิติสังคม (ระดับคะแนน 10 ตัวช้ีวัด x 3 (ระดับความรุนแรงของผลกระทบสูงสุด)) = 30 คะแนน     7) พื้นท่ีชุมน้ำท่ีไดรับการอนุรักษ (ตามประกาศทางกฎหมาย) (รอยละ) (เพิ่มข้ึน/ลดลง) เทาเดิม 0.01-0.50% 0.51-1.00% >1.00% 

1) สัดสวนประชากรท่ีเขาถึงน้ำ     8) คุณภาพน้ำในแหลงน้ำผิวดิน (การจัดการมลพิษท่ีมีผลกระทบตอสั่งแวดลอม) เทาเดิม WQI (<70) WQI (71-90) WQI (91-100) 

1.1 จำนวนประชากรท่ีมีน้ำใช (ครัวเรือน) (รอยละ) เทาเดิม 1.00-25.00% 25.01-50.00% >50.00%      

 1.2 จำนวนหมูบาน/ชุมชนท่ีไดรับผลประโยชน (รอยละ) เทาเดิม 1.00-25.00% 25.01-50.00% >50.00%      

2) พื้นท่ีท่ีไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติ          

 2.1 พื้นท่ีท่ีไดรับผลกระทบดานอุทกภัย (รอยละ) เทาเดิม 1.00-25.00% 25.01-50.00% >50.00%      

 2.2 พื้นท่ีท่ีไดรับผลกระทบดานภัยแลง (รอยละ) เทาเดิม 1.00-25.00% 25.01-50.00% >50.00%      

3) จำนวนประชากรท่ีตองอพยพหากมีการพัฒนา ไดแก จำนวนประชากรท่ีตองอพยพยายถ่ินหากมีการพัฒนาโครงการฯ เทาเดิม 1-10,000 10,001-20,000 >20,000      

4) จำนวนผูไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติดานน้ำ          

4.1 จำนวนประชากรท่ีไดรับภัยพิบัติน้ำแลง (เพิ่มข้ึน/ลดลง) (รอยละ) เทาเดิม 1.00-20.00% 20.01-40.00% >40.00%      

4.2 จำนวนประชากรท่ีไดรับภัยพิบัติน้ำทวม (เพิ่มข้ึน/ลดลง) (รอยละ) เทาเดิม 1.00-20.00% 20.01-40.00% >40.00%      

5) การมีสวนรวมในการนำเสนอทางเลือก          

5.1 สัดสวนชุมชนท่ีเขารวมกิจกรรมตอจำนวนชุมชนในพื้นท่ี (รอยละ) เทาเดิม 1.00-50.00% 50.01-75.00% >75.00%      

5.2 สัดสวนจำนวนผูเขารวมประชุมท่ีเห็นดวยกับทางเลือก (รอยละ) เทาเดิม 1.00-50.00% 50.01-75.00% >75.00%      

6) จำนวนมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติท่ีไดรับผลกระทบ ไดแก จำนวนท่ีไดรับผลกระทบหากมีการพัฒนาโครงการฯ (แหง) เทาเดิม 1-2 3-5 >5      

  

คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน

7 1. ปริมาณน้ําที่นํากลับมาใชใหม จํานวนพื้นที่ที่มีการนําน้ําในระบบกลับมาใชใหม 0 แหง -           จํานวนพื้นที่ที่มีการนําน้ําในระบบกลับมาใชใหม 0 แหง -           จํานวนพื้นที่ที่มีการนําน้ําในระบบกลับมาใชใหม 8 แหง 2.00         จํานวนพื้นที่ที่มีการนําน้ําในระบบกลับมาใชใหม 8 แหง 2.00         

2. พื้นที่ปาไมที่เปลี่ยนแปลง พื้นที่ที่ไดรับผลกระทบในเขตอุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา -           พื้นที่ที่ไดรับผลกระทบในเขตอุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา -           พื้นที่ที่ไดรับผลกระทบในเขตอุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา -           พื้นที่ที่ไดรับผลกระทบในเขตอุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา -           

และลุมน้ําชั้นที่ 1   0  ไร และลุมน้ําชั้นที่ 1   0  ไร และลุมน้ําชั้นที่ 1   0  ไร และลุมน้ําชั้นที่ 1   0  ไร

พื้นที่ปาไมที่ไดรับผลกระทบในเขต Zone C  0  ไร -           พื้นที่ปาไมที่ไดรับผลกระทบในเขต Zone C  0  ไร -           พื้นที่ปาไมที่ไดรับผลกระทบในเขต Zone C  0  ไร -           พื้นที่ปาไมที่ไดรับผลกระทบในเขต Zone C  0  ไร -           

พื้นที่ปาไมที่ไดรับผลกระทบในเขต Zone E/A  0  ไร -           พื้นที่ปาไมที่ไดรับผลกระทบในเขต Zone E/A  0  ไร -           พื้นที่ปาไมที่ไดรับผลกระทบในเขต Zone E/A  55,162  ไร (3.00)        พื้นที่ปาไมที่ไดรับผลกระทบในเขต Zone E/A  55,162  ไร (3.00)        

3. พื้นที่ปาเสื่อมสภาพที่ไดรับการฟนฟู พื้นที่ปาเสื่อมสภาพที่ไดรับการฟนฟู  0  แหง -           พื้นที่ปาเสื่อมสภาพที่ไดรับการฟนฟู  0  แหง -           พื้นที่ปาเสื่อมสภาพที่ไดรับการฟนฟู  0 แหง -           พื้นที่ปาเสื่อมสภาพที่ไดรับการฟนฟู  0 แหง -           

มาตรการอนุรักษปาตนน้ําและสภาพดินรอยละ   0  ของพื้นที่ -           มาตรการอนุรักษปาตนน้ําและสภาพดินรอยละ   0  ของพื้นที่ -           มาตรการอนุรักษปาตนน้ําและสภาพดินรอยละ 50  ของพื้นที่ 2.00         มาตรการอนุรักษปาตนน้ําและสภาพดินรอยละ 50  ของพื้นที่ 2.00         

8  1. ดัชนีบัญชีสีแดง จํานวนชนิดพันธุดัชนีบัญชีสีแดง 90 ชนิด -           จํานวนชนิดพันธุดัชนีบัญชีสีแดง 0 ชนิด -           จํานวนชนิดพันธุดัชนีบัญชีสีแดง 0 ชนิด -           จํานวนชนิดพันธุดัชนีบัญชีสีแดง 0 ชนิด -           

2. จํานวนสิ่งกีดขวางทางน้ํา จํานวนสิ่งกีดขวางทางน้ําที่ไดรับการปรับปรุง 0 แหง -           จํานวนสิ่งกีดขวางทางน้ําที่ไดรับการปรับปรุง 0 แหง -           จํานวนสิ่งกีดขวางทางน้ําที่ไดรับการปรับปรุง 17 แหง 1.00          จํานวนสิ่งกีดขวางทางน้ําที่ไดรับการปรับปรุง 17 แหง 1.00          

3. ระยะทางที่ไดรับการขุดลอก ระยะทางที่ไดรับการขุดลอก 0 แหง -           จํานวนทางน้ําที่ไดรับการขุดลอก 0 แหง ระยะทาง 0 กม . -           จํานวนทางน้ําที่ไดรับการขุดลอก 65 แหง ระยะทาง 178.80 กม . 2.00         จํานวนทางน้ําที่ไดรับการขุดลอก 65 แหง ระยะทาง 178.80 กม . 2.00         

4. พื้นที่ชุมน้ําที่ไดรับการอนุรักษ พื้นที่ชุมน้ําที่ไดรับการอนุรักษ 110,811  ไร พื้นที่ชุมน้ําที่ไดรับการอนุรักษ 110,811  ไร -           พื้นที่ชุมน้ําที่ไดรับการอนุรักษ 110,811  ไร -           พื้นที่ชุมน้ําที่ไดรับการอนุรักษ 110,811  ไร -           

5. คุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน คุณภาพน้ําผิวดิน มีคา WQI เทากับ  83  และจัดอยูในประเภทที่ 3 คุณภาพน้ําผิวดิน มีคา WQI เทากับ  83  และจัดอยูในประเภทที่ 3 -           คุณภาพน้ําผิวดิน มีคา WQI เทากับ  83  และจัดอยูในประเภทที่ 3 -           คุณภาพน้ําผิวดิน มีคา WQI เทากับ  83  และจัดอยูในประเภทที่ 3 -           

-        -        4.00       4.00       

-        4.26      34.29     36.05     

รอยละคะแนนทางเลือก (%) 0.00% 4.73% 38.10% 40.06%

รวมคะแนนมิติทางสิ่งแวดลอม

รวมคะแนนทางเลือก (ถวงน้ําหนักแลว )

ตัวชี้วัดรายมิติ
สภาพปจจุบัน (พ.ศ . 2560)

ทางเลือกที่ 1 (พ.ศ . 2580) ทางเลือกที่ 2 (พ.ศ . 2580) ทางเลือกที่ 3 (พ.ศ . 2580)

 ทางเลือกที่ไมดําเนินงานหรือปลอยใหเปนไปตามปกติ
 การพัฒนาน้ําตนทุนเพื่อการอุปโภค -บริโภค การเกษตรมูลคาสูงและอุตสาหกรรมขนาดเล็ก การพัฒนาน้ําตนทุนเพื่อรองรับการเติบโตของชุมชนเมืองและเขตเศรษฐกิจ

(Business as Usual or Zero Alternative/No Action)

รายละเอียดการพิจารณา รายละเอียดการพิจารณา รายละเอียดการพิจารณา รายละเอียดการพิจารณา



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 4 การกำหนดและประเมินทางเลือกของการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 4-74 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                                                                                                                                                                                                                                                                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

ตารางที่ 4.5-9 การประเมินผลการจัดลำดับความสำคัญของแตละทางเลือกในการพัฒนาพ้ืนที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง (พ้ืนที่ลุมน้ำตอนปลาย) 

 
  

คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน

มิติเศรษฐกิจ

1 1. ปริมาณน้ําตนทุนที่เปลี่ยนแปลงไป เกษตร อุปโภค อุตสาหกรรม รักษาระบบนิเวศ รวม เกษตร อุปโภค อุตสาหกรรม รักษาระบบนิเวศ รวม เกษตร อุปโภค อุตสาหกรรม รักษาระบบนิเวศ รวม เกษตร อุปโภค อุตสาหกรรม รักษาระบบนิเวศ รวม

1,333.04 27.24 64.47 17.83 1,442.58 1,328.12             62.61                197.84               17.83                 1,606.41            1,328.12             62.61                197.84               17.83                 1,606.41               1,328.12              62.61                197.84               17.83                 1,606.41               

2. ปริมาณน้ําทาตามธรรมชาติ 1,232.38  ลาน ลบ .ม . 2. ปริมาณน้ําทาตามธรรมชาติ 1,232.38  ลาน ลบ .ม . 2. ปริมาณน้ําทาตามธรรมชาติ 1,232.38  ลาน ลบ .ม . 2. ปริมาณน้ําทาตามธรรมชาติ 1,232.38  ลาน ลบ .ม .

3. ความจุเก็บกักที่มีในปจจุบัน  0  ลาน ลบ .ม . 3. ความจุเก็บกักที่มีในปจจุบัน  0  ลาน ลบ .ม . 3. ความจุเก็บกักที่มีในปจจุบัน  0  ลาน ลบ .ม . 3. ความจุเก็บกักที่มีในปจจุบัน  0  ลาน ลบ .ม .

    มีพื้นที่ใชน้ําได  0   ไร     มีพื้นที่ใชน้ําได  0   ไร     มีพื้นที่ใชน้ําได  0   ไร     มีพื้นที่ใชน้ําได  0   ไร

5. แหลงน้ําขนาดกลาง -ขนาดใหญที่พัฒนาเพิ่ม 0 ลาน ลบ .ม . 5. แหลงน้ําขนาดกลาง -ขนาดใหญที่พัฒนาเพิ่ม 0 ลาน ลบ .ม . 5. แหลงน้ําขนาดกลาง -ขนาดใหญที่พัฒนาเพิ่ม 50.00 ลาน ลบ .ม . 5. แหลงน้ําขนาดกลาง -ขนาดใหญที่พัฒนาเพิ่ม 50.00 ลาน ลบ .ม .

6. แหลงน้ําขนาดเล็กที่พัฒนา  712  แหง ความจุเก็บกัก 10.00 ลาน ลบ .ม . 6. แหลงน้ําขนาดเล็กที่พัฒนา  712  แหง ความจุเก็บกัก 10.00 ลาน ลบ .ม . 6. แหลงน้ําขนาดเล็กที่พัฒนา  712  แหง ความจุเก็บกัก 10.00 ลาน ลบ .ม . 6. แหลงน้ําขนาดเล็กที่พัฒนา  712  แหง ความจุเก็บกัก 10.00 ลาน ลบ .ม .

7. ศักยภาพแหลงน้ําขนาดเล็กที่ตองพัฒนาเพิ่ม 0 ลาน ลบ .ม . 7. ศักยภาพแหลงน้ําขนาดเล็กที่ตองพัฒนาเพิ่ม 0 ลาน ลบ .ม . 7. ศักยภาพแหลงน้ําขนาดเล็กที่ตองพัฒนาเพิ่ม 27.24+34.60 =  61.84 ลาน ลบ .ม . 7. ศักยภาพแหลงน้ําขนาดเล็กที่ตองพัฒนาเพิ่ม 27.24+34.60 =  61.84 ลาน ลบ .ม .

    (สระในไรนา 0  แหง , แหลงน้ําขนาดเล็ก 0 ลาน ลบ .ม ., พัฒนาน้ําบาดาล  0  ลาน ลบ .ม .)     (สระในไรนา 0  แหง , แหลงน้ําขนาดเล็ก 0 ลาน ลบ .ม ., พัฒนาน้ําบาดาล  0 ลาน ลบ .ม .)     (สระในไรนา 0  แหง , แหลงน้ําขนาดเล็ก 27.24 ลาน ลบ .ม ., พัฒนาน้ําบาดาล  34.60  ลาน ลบ .ม .)     (สระในไรนา 0  แหง , แหลงน้ําขนาดเล็ก 27.24 ลาน ลบ .ม ., พัฒนาน้ําบาดาล  34.60  ลาน ลบ .ม .)

รวมแหลงเก็บกักน้ําเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น /ลดลง  0 ลาน ลบ .ม . -           รวมแหลงเก็บกักน้ําเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น /ลดลง 0 ลาน ลบ .ม . -           รวมแหลงเก็บกักน้ําเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น /ลดลง 111.84 ลาน ลบ .ม . 2.00         รวมแหลงเก็บกักน้ําเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น /ลดลง 111.84 ลาน ลบ .ม . 2.00         

2. พื้นที่รับประโยชน

(กก./ไร ) รวม (ตัน) (กก./ไร ) รวม (ตัน) (กก./ไร ) รวม (ตัน) (กก./ไร ) รวม (ตัน)

ขาวนาป 700.00              194,956.22        ขาวนาป 700.00              194,956.22        ขาวนาป 840.00              233,947.47           ขาวนาป 826.00              230,048.34           

ขาวนาปรัง 610.00              128,399.50        ขาวนาปรัง 610.00              128,399.50        ขาวนาปรัง 732.00              154,079.40            ขาวนาปรัง 720.00              151,553.51             

ขาวโพดเลี้ยงสัตว 725.00               1,342.03            ขาวโพดเลี้ยงสัตว 725.00               1,342.03            ขาวโพดเลี้ยงสัตว 870.00               1,610.44               ขาวโพดเลี้ยงสัตว 856.00               1,584.52                

มันสําปะหลัง 3,370.00            256,340.99        มันสําปะหลัง 3,370.00            256,340.99        มันสําปะหลัง 4,042.00           307,457.06            มันสําปะหลัง 3,975.00            302,360.66           

สับปะรด 5,675.00            31,396.33          สับปะรด 5,675.00            31,396.33          สับปะรด 6,812.00            37,686.66             สับปะรด 6,698.00            37,055.96              

กลวยไม 1,870.00            111.12               กลวยไม 1,870.00            111.12               กลวยไม 2,245.00            133.41                  กลวยไม 2,207.00            131.15                   

เงาะ 625.00              3.19                  เงาะ 625.00              3.19                  เงาะ 750.00               3.83                      เงาะ 738.00               3.77                      

ทุเรียน 993.00              22.49                ทุเรียน 993.00              22.49                ทุเรียน 1,190.00            26.95                    ทุเรียน 1,170.00            26.50                    

ปาลมน้ํามัน 2,397.00            58,588.70           ปาลมน้ํามัน 2,397.00            58,588.70           ปาลมน้ํามัน 2,877.00            70,321.10              ปาลมน้ํามัน 2,830.00            69,172.30             

มะนาว 223.00              14.44                มะนาว 223.00              14.44                มะนาว 268.00              17.35                    มะนาว 263.00              17.02                    

มังคุด 96.00                9.17                   มังคุด 96.00                9.17                   มังคุด 115.00               10.99                    มังคุด 113.00               10.79                    

ยางพารา 187.00               13,380.53          ยางพารา 187.00               13,380.53          ยางพารา 225.00              16,099.56             ยางพารา 220.00              15,741.80              

ลองกอง 323.00              1.60                  ลองกอง 323.00              1.60                  ลองกอง 388.00               1.92                      ลองกอง 380.00              1.88                      

ลําไย 855.00               325.69              ลําไย 855.00               325.69              ลําไย 1,025.00            390.45                  ลําไย 1,010.00            384.73                  

รวม 684,891.99        -           รวม 684,891.99        -           รวม 821,786.57            3.00         รวม 808,092.94           3.00         

2 1. GPP ตอหัวที่เพิ่มขึ้น รายไดที่เพิ่มขึ้น : ประชากร 1,421,180 คน รายไดที่เพิ่มขึ้น : ประชากร 1,781,044 คน รายไดที่เพิ่มขึ้น : ประชากร 1,781,044 คน รายไดที่เพิ่มขึ้น : ประชากร 1,781,044 คน

เกษตร อุตสาหกรรม ทองเที่ยว รวม (ลานบาท ) ตอหัว (บาท) เกษตร อุตสาหกรรม ทองเที่ยว รวม (ลานบาท ) ตอหัว (บาท) เกษตร อุตสาหกรรม ทองเที่ยว รวม (ลานบาท ) ตอหัว (บาท) เกษตร อุตสาหกรรม ทองเที่ยว รวม (ลานบาท ) ตอหัว (บาท)

10,581 984,987 343,691 1,339,259 942,357 -           11,639 1,083,486 378,061 1,473,185 827,147 (2.00)        12,697 1,181,984 412,430 1,607,111 902,342 (1.00)         14,813 1,378,982 481,168 1,874,963 1,052,732 2.00         

2. GPP สูญเสียจากการเกิดภัยพิบัติจากน้ํา ความเสียหายภัยแลงตอทรัพยสิน 7,013                 ครัวเรือน -           ความเสียหายภัยแลงตอทรัพยสิน 6,662                ครัวเรือน 1.00          ความเสียหายภัยแลงตอทรัพยสิน 4,208                ครัวเรือน 2.00         ความเสียหายภัยแลงตอทรัพยสิน 2,805                 ครัวเรือน 3.00         

ความเสียหายอุทกภัยตอทรัพยสิน 8,593                 ครัวเรือน -           ความเสียหายอุทกภัยตอทรัพยสิน 8,163                 ครัวเรือน 1.00          ความเสียหายอุทกภัยตอทรัพยสิน 5,156                 ครัวเรือน 2.00         ความเสียหายอุทกภัยตอทรัพยสิน 3,437                ครัวเรือน 3.00         

3 1. จํานวน SME ในระดับทองถิ่น จํานวนกลุมอาชีพ /SME ปจจุบัน 507                   ราย -           จํานวนกลุมอาชีพ /SME เพิ่มขึ้น 51                     ราย 1.00          จํานวนกลุมอาชีพ /SME เพิ่มขึ้น 91                     ราย 2.00         จํานวนกลุมอาชีพ /SME เพิ่มขึ้น 101                   ราย 2.00         

2. การใชวัตถุดิบและแรงงานทองถิ่น การใชวัตถุดิบในทองถิ่นปจจุบัน  รอยละ 100 -           การใชวัตถุดิบในทองถิ่น รอยละ 100 -           การใชวัตถุดิบในทองถิ่น รอยละ 100 -           การใชวัตถุดิบในทองถิ่น รอยละ 100 -           

การใชแรงงานในทองถิ่นปจจุบัน 20,280              คน -           การใชแรงงานในทองถิ่นเพิ่มขึ้น 2,028                คน 1.00          การใชแรงงานในทองถิ่นเพิ่มขึ้น 3,650                คน 2.00         การใชแรงงานในทองถิ่นเพิ่มขึ้น 4,056                คน 2.00         

3. สัดสวนพื้นที่ภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม /ธุรกิจการคา สัดสวนพื้นที่ภาคการเกษตร : ภาคอุตสาหกรรม /ธุรกิจการคา ในปจจุบัน สัดสวนพื้นที่ภาคการเกษตร : ภาคอุตสาหกรรม /ธุรกิจการคา ในอนาคต สัดสวนพื้นที่ภาคการเกษตร : ภาคอุตสาหกรรม /ธุรกิจการคา ในอนาคต สัดสวนพื้นที่ภาคการเกษตร : ภาคอุตสาหกรรม /ธุรกิจการคา ในอนาคต

รอยละ 71.00                 :       รอยละ 29.00                -           รอยละ 71.00                 :       รอยละ 29.00                -           รอยละ 60.00                :       รอยละ 40.00                (2.00)        รอยละ 60.00                :       รอยละ 40.00                (2.00)        

-           2.00         10.00        14.00        

มิติสังคม

4 1. สัดสวนประชากรที่เขาถึงน้ํา -           -           2.00         2.00         

2. จํานวนหมูบาน /ชุมชนที่ไดรับผลประโยชน -           -           2.00         2.00         

3. พื้นที่ที่ไดรับผลกระทบดานอุทกภัย พื้นที่ที่ไดรับผลกระทบดานอุทกภัย พื้นที่ที่ไดรับผลกระทบดานอุทกภัย พื้นที่ที่ไดรับผลกระทบดานอุทกภัย พื้นที่ที่ไดรับผลกระทบดานอุทกภัย 

จํานวน 1,322,996 ไร ลดลงรอยละ 0 -           จํานวน 1,322,996 ไร ลดลงรอยละ 0 -           จํานวน 793,797 ไร ลดลงรอยละ 40 2.00         จํานวน 661,498 ไร ลดลงรอยละ 50 2.00         

4. พื้นที่ที่ไดรับผลกระทบดานภัยแลง พื้นที่ที่ไดรับผลกระทบดานภัยแลง พื้นที่ที่ไดรับผลกระทบดานภัยแลง พื้นที่ที่ไดรับผลกระทบดานภัยแลง พื้นที่ที่ไดรับผลกระทบดานภัยแลง

จํานวน 240,317 ไร ลดลงรอยละ 0 -           จํานวน 240,317 ไร ลดลงรอยละ 0 -           จํานวน 144,190 ไร ลดลงรอยละ 40 2.00         จํานวน 120,158 ไร ลดลงรอยละ 50 2.00         

5 1. จํานวนประชากรที่ตองอพยพหากมีการพัฒนา จํานวนประชากรที่ไดรับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการตางๆ 0 คน -           จํานวนประชากรที่ไดรับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการตางๆ 0 คน -           จํานวนประชากรที่ไดรับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการตางๆ 28,424 คน (3.00)        จํานวนประชากรที่ไดรับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการตางๆ 28,424 คน (3.00)        

2. จํานวนผูไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติดานน้ํา จํานวนประชากรที่ไดรับภัยพิบัติน้ําแลงลดลงรอยละ 0 -           จํานวนประชากรที่ไดรับภัยพิบัติน้ําแลงลดลงรอยละ 0 -           จํานวนประชากรที่ไดรับภัยพิบัติน้ําแลงลดลงรอยละ 50 3.00         จํานวนประชากรที่ไดรับภัยพิบัติน้ําแลงลดลงรอยละ 60 3.00         

จํานวนประชากรที่ไดรับภัยพิบัติน้ําทวมลดลงรอยละ 0 -           จํานวนประชากรที่ไดรับภัยพิบัติน้ําทวมลดลงรอยละ 0 -           จํานวนประชากรที่ไดรับภัยพิบัติน้ําทวมลดลงรอยละ  20 1.00          จํานวนประชากรที่ไดรับภัยพิบัติน้ําทวมลดลงรอยละ  20 1.00          

6 1. การมีสวนรวมในการนําเสนอทางเลือก ชุมชนที่เขารวมกิจกรรมตอจํานวนชุมชนในพื้นที่ รอยละ 0 -           ชุมชนที่เขารวมกิจกรรมตอจํานวนชุมชนในพื้นที่ รอยละ 71 2.00         ชุมชนที่เขารวมกิจกรรมตอจํานวนชุมชนในพื้นที่ รอยละ 71 2.00         ชุมชนที่เขารวมกิจกรรมตอจํานวนชุมชนในพื้นที่ รอยละ 71 2.00         

จํานวนผูเขารวมประชุมที่เห็นดวยกับทางเลือก รอยละ 0 -           จํานวนผูเขารวมประชุมที่เห็นดวยกับทางเลือก รอยละ 0.93 1.00          จํานวนผูเขารวมประชุมที่เห็นดวยกับทางเลือก รอยละ 37.04 1.00          จํานวนผูเขารวมประชุมที่เห็นดวยกับทางเลือก รอยละ 62.04 2.00         

 2. จํานวนมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติที่ไดรับผลกระทบ จํานวนมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติที่ไดรับผลกระทบ  0   แหง -           จํานวนมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติที่ไดรับผลกระทบ  0   แหง -           จํานวนมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติที่ไดรับผลกระทบ  0   แหง -           จํานวนมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติที่ไดรับผลกระทบ  0   แหง -           

-           3.00         12.00        13.00        

รายละเอียดการพิจารณา รายละเอียดการพิจารณา รายละเอียดการพิจารณา

1. ความตองการ ลาน ลบ .ม ./ป 1. ความตองการ ลาน ลบ .ม ./ป 1. ความตองการ ลาน ลบ .ม ./ป 1. ความตองการ ลาน ลบ .ม ./ป

ตัวชี้วัดรายมิติ
สภาพปจจุบัน (พ.ศ . 2560)

ทางเลือกที่ 1 (พ.ศ . 2580) ทางเลือกที่ 2 (พ.ศ . 2580) ทางเลือกที่ 3 (พ.ศ . 2580)

 ทางเลือกที่ไมดําเนินงานหรือปลอยใหเปนไปตามปกติ
 การพัฒนาน้ําตนทุนเพื่อการอุปโภค -บริโภค การเกษตรมูลคาสูงและอุตสาหกรรม การพัฒนาน้ําตนทุนเพื่อรองรับการเติบโตของชุมชนเมืองและเขตเศรษฐกิจ

(Business as Usual or Zero Alternative/No Action)

รายละเอียดการพิจารณา

พืช พื้นที่ , ไร
ผลผลิต

พืช พื้นที่ , ไร
ผลผลิต

 4. แหลงน้ําขนาดใหญ -กลางที่พัฒนาไวแลว 0  แหง  4. แหลงน้ําขนาดใหญ -กลางที่พัฒนาไวแลว 0  แหง  4. แหลงน้ําขนาดใหญ -กลางที่พัฒนาเพิ่ม 2  แหง  4. แหลงน้ําขนาดใหญ -กลางที่พัฒนาเพิ่ม 2  แหง

พืช พื้นที่ , ไร
ผลผลิต

พืช พื้นที่ , ไร
ผลผลิต

1,851.08                                        1,851.08                                        1,851.08                                        1,851.08                                        

76,065.58                                      76,065.58                                      76,065.58                                      76,065.58                                      

278,508.89                                    278,508.89                                    278,508.89                                    278,508.89                                    

210,490.99                                   210,490.99                                   210,490.99                                   210,490.99                                   

5.10                                              5.10                                              5.10                                              5.10                                              

22.65                                            22.65                                            22.65                                            22.65                                            

5,532.39                                       5,532.39                                       5,532.39                                       5,532.39                                       

59.42                                            59.42                                            59.42                                            59.42                                            

24,442.51                                     24,442.51                                     24,442.51                                     24,442.51                                     

64.73                                            64.73                                            64.73                                            64.73                                            

669,078.36                                   669,078.36                                   669,078.36                                   669,078.36                                   

95.53                                            95.53                                            95.53                                            95.53                                            

71,553.62                                      71,553.62                                      71,553.62                                      71,553.62                                      

4.94                                              4.94                                              4.94                                              4.94                                              

380.92                                          380.92                                          380.92                                          380.92                                          

รวมคะแนนมิติเศรษฐกิจ

ชุมชนที่มีน้ําเพื่อใชอุปโภค -บริโภค 573,887 ครัวเรือน ชุมชนที่มีน้ําเพื่อใชอุปโภค -บริโภค 573,887 ครัวเรือน ชุมชนที่มีน้ําเพื่อใชอุปโภค -บริโภค 746,053 ครัวเรือน ชุมชนที่มีน้ําเพื่อใชอุปโภค -บริโภค 860,831 ครัวเรือน

รวมคะแนนมิติทางสังคม

ชุมชนที่เขาถึงน้ําประปา จํานวน 77,800 ครัวเรือน ชุมชนที่เขาถึงน้ําประปา จํานวน 77,800 ครัวเรือน ชุมชนที่เขาถึงน้ําประปา จํานวน 101,139 ครัวเรือน ชุมชนที่เขาถึงน้ําประปา จํานวน 116,699 ครัวเรือน



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 4 การกำหนดและประเมินทางเลือกของการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 4-75 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                                                                                                                                                                                                                                                                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

ตารางที่ 4.5-9 (ตอ) การประเมินผลการจัดลำดบัความสำคัญของแตละทางเลือกในการพัฒนาพ้ืนที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง (พ้ืนที่ลุมน้ำตอนปลาย) 

 
หมายเหตุ: วิธีการประเมินตัวชี้วัดรายมิติ 

รายละเอียดตัวชี้วัดรายมิติ 
ทิศทาง/ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 

รายละเอียดตัวชี้วัดรายมิติ 
ทิศทาง/ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 

ไมมีผลกระทบ (0) นอย (+1) ปานกลาง (+2) มาก (+3) ไมมีผลกระทบ (0) นอย (+1) ปานกลาง (+2) มาก (+3) 

มิติเศรษฐกิจ (ระดับคะแนน 9 ตัวช้ีวัด x 3 (ระดับความรุนแรงของผลกระทบสูงสุด)) = 27 คะแนน     มิติสิ่งแวดลอม (ระดับคะแนน 11 ตัวช้ีวัด x 3 (ระดับความรุนแรงของผลกระทบสูงสุด)) = 33 คะแนน     

1) ปริมาณน้ำตนทุนท่ีเปลี่ยนแปลงไป พิจารณาแหลงเก็บกักน้ำเปลี่ยนแปลง (เพิ่มข้ึน/ลดลง) (ลาน ลบ.ม./ป) เทาเดิม 1-100 101-500 >500 1) ปริมาณน้ำท่ีนำกลับมาใชใหม เปนการนำน้ำในระบบกลับมาใชใหมหากมีการพัฒนาโครงการฯ (แหง) เทาเดิม 1-5 6-10 >10 

2) พื้นท่ีรับประโยชน ไดแก ขนาดพื้นท่ีและประเภท (เกษตร, นิคมอุตสาหกรรม, พื้นท่ีชุมชน) และผลผลิตรวม (รอยละ) เทาเดิม 1.00-10.00% 10.01-15.00% >15.00% 2) พื้นท่ีสงวนอนุรักษ/พื้นท่ีปาไมท่ีเปลี่ยนแปลงจากการพัฒนาทางเลือกตางๆ (เพิ่มข้ึน/ลดลง)     

3) GPP ตอหัวท่ีเพิ่มข้ึน ไดแก ประเมินจากรายไดท่ีเพิ่มข้ึนของประชากรจากการทำการเกษตร/อุตสาหกรรม/การทองเท่ียว (รอยละ) เทาเดิม 1.00-10.00% 10.01-15.00% >15.00% 2.1 พื้นท่ีท่ีไดรับผลกระทบในเขตอุทยานแหงชาติ/เขตรักษาพันธุสัตวปา/และลุมน้ำชั้นท่ี 1 เทาเดิม 1-3,000 3,001-5,000 >5,000 

4) GPP สูญเสียจากการเกิดภัยพิบัติจากน้ำ     2.2 พื้นท่ีปาไมท่ีไดรับผลกระทบในเขต Zone C เทาเดิม 1-1,000 1,001-2,000 >2,000 

4.1 ความเสียหายภัยแลงตอทรัพยสิน (เพิ่มข้ึน/ลดลง) (รอยละ) เทาเดิม 1.00-25.00% 25.01-50.00% >50.00% 2.3 พื้นท่ีปาไมท่ีไดรับผลกระทบในเขต Zone E/A เทาเดิม 1-3,000 3,001-5,000 >5,000 

4.2 ความเสียหายอุทกภัยตอทรัพยสิน (เพิ่มข้ึน/ลดลง) (รอยละ) เทาเดิม 1.00-25.00% 25.01-50.00% >50.00% 3) พื้นท่ีปาเสื่อมสภาพท่ีไดรับการฟนฟูจากการพัฒนาทางเลือกตางๆ (เพิ่มข้ึน/ลดลง)     

5) จำนวน SME ในระดับทองถ่ิน ไดแก จำนวน SME/กลุมอาชีพในทองถ่ินท่ีเพิ่มข้ึน (รอยละ) เทาเดิม 1.00-10.00% 10.01-20.00% >20.00% 3.1 พื้นท่ีปาเสื่อมสภาพท่ีไดรับการฟนฟู (แหง) เทาเดิม 1-5 6-10 >10 

6) การใชวัตถุดิบและแรงงานทองถ่ิน ไดแก     3.2 มาตรการอนุรักษปาตนน้ำและสภาพดิน (รอยละ) (เพิ่มข้ึน/ลดลง) เทาเดิม 1.00-25.00% 25.01-50.00% >50.00% 

6.1 สัดสวนการใชวัตถุดิบในทองถ่ิน (เพิ่มข้ึน/ลดลง) (รอยละ) เทาเดิม 1.00-10.00% 10.01-20.00% >20.00% 4) ดัชนีบัญชีสีแดง ไดแก จำนวนชนิดพันธุดัชนีบัญชีสีแดง (ชนิด) - 1-100 101-300 >300 

6.2 สัดสวนการใชแรงงานในทองถ่ิน (เพิ่มข้ึน/ลดลง) (รอยละ) เทาเดิม 1.00-10.00% 10.01-20.00% >20.00% 5) จำนวนสิ่งกีดขวางทางน้ำ (แหง) เทาเดิม 1-20 21-40 >40 

7) สัดสวนพื้นท่ีภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม/ธุรกิจการคา (รอยละ) จากการใชประโชนท่ีดิน เทาเดิม 1.00-5.00% 5.01-10.00% >10.00% 6) ระยะทางท่ีไดรับการขุดลอก (แหง/กิโลเมตร) เทาเดิม 1-100 101-200 >200 

มิติสังคม (ระดับคะแนน 10 ตัวช้ีวัด x 3 (ระดับความรุนแรงของผลกระทบสูงสุด)) = 30 คะแนน     7) พื้นท่ีชุมน้ำท่ีไดรับการอนุรักษ (ตามประกาศทางกฎหมาย) (รอยละ) (เพิ่มข้ึน/ลดลง) เทาเดิม 0.01-0.50% 0.51-1.00% >1.00% 

1) สัดสวนประชากรท่ีเขาถึงน้ำ     8) คุณภาพน้ำในแหลงน้ำผิวดิน (การจัดการมลพิษท่ีมีผลกระทบตอสั่งแวดลอม) เทาเดิม WQI (<70) WQI (71-90) WQI (91-100) 

1.1 จำนวนประชากรท่ีมีน้ำใช (ครัวเรือน) (รอยละ) เทาเดิม 1.00-25.00% 25.01-50.00% >50.00%      

 1.2 จำนวนหมูบาน/ชุมชนท่ีไดรับผลประโยชน (รอยละ) เทาเดิม 1.00-25.00% 25.01-50.00% >50.00%      

2) พื้นท่ีท่ีไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติ          

 2.1 พื้นท่ีท่ีไดรับผลกระทบดานอุทกภัย (รอยละ) เทาเดิม 1.00-25.00% 25.01-50.00% >50.00%      

 2.2 พื้นท่ีท่ีไดรับผลกระทบดานภัยแลง (รอยละ) เทาเดิม 1.00-25.00% 25.01-50.00% >50.00%      

3) จำนวนประชากรท่ีตองอพยพหากมีการพัฒนา ไดแก จำนวนประชากรท่ีตองอพยพยายถ่ินหากมีการพัฒนาโครงการฯ เทาเดิม 1-10,000 10,001-20,000 >20,000      

4) จำนวนผูไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติดานน้ำ          

4.1 จำนวนประชากรท่ีไดรับภัยพิบัติน้ำแลง (เพิ่มข้ึน/ลดลง) (รอยละ) เทาเดิม 1.00-20.00% 20.01-40.00% >40.00%      

4.2 จำนวนประชากรท่ีไดรับภัยพิบัติน้ำทวม (เพิ่มข้ึน/ลดลง) (รอยละ) เทาเดิม 1.00-20.00% 20.01-40.00% >40.00%      

5) การมีสวนรวมในการนำเสนอทางเลือก          

5.1 สัดสวนชุมชนท่ีเขารวมกิจกรรมตอจำนวนชุมชนในพื้นท่ี (รอยละ) เทาเดิม 1.00-50.00% 50.01-75.00% >75.00%      

5.2 สัดสวนจำนวนผูเขารวมประชุมท่ีเห็นดวยกับทางเลือก (รอยละ) เทาเดิม 1.00-50.00% 50.01-75.00% >75.00%      

6) จำนวนมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติท่ีไดรับผลกระทบ ไดแก จำนวนท่ีไดรับผลกระทบหากมีการพัฒนาโครงการฯ (แหง) เทาเดิม 1-2 3-5 >5      

 

คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน

มิติสิ่งแวดลอม

7 1. ปริมาณน้ําที่นํากลับมาใชใหม จํานวนพื้นที่ที่มีการนําน้ําในระบบกลับมาใชใหม 0 แหง -           จํานวนพื้นที่ที่มีการนําน้ําในระบบกลับมาใชใหม 0 แหง -           จํานวนพื้นที่ที่มีการนําน้ําในระบบกลับมาใชใหม 13 แหง 3.00         จํานวนพื้นที่ที่มีการนําน้ําในระบบกลับมาใชใหม 13 แหง 3.00         

2. พื้นที่ปาไมที่เปลี่ยนแปลง พื้นที่ที่ไดรับผลกระทบในเขตอุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา -           พื้นที่ที่ไดรับผลกระทบในเขตอุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา -           พื้นที่ที่ไดรับผลกระทบในเขตอุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา -           พื้นที่ที่ไดรับผลกระทบในเขตอุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา -           

และลุมน้ําชั้นที่ 1   0  ไร และลุมน้ําชั้นที่ 1   0  ไร และลุมน้ําชั้นที่ 1   0  ไร และลุมน้ําชั้นที่ 1   0  ไร

พื้นที่ปาไมที่ไดรับผลกระทบในเขต Zone C  0  ไร -           พื้นที่ปาไมที่ไดรับผลกระทบในเขต Zone C  0  ไร -           พื้นที่ปาไมที่ไดรับผลกระทบในเขต Zone C  0  ไร -           พื้นที่ปาไมที่ไดรับผลกระทบในเขต Zone C  0  ไร -           

พื้นที่ปาไมที่ไดรับผลกระทบในเขต Zone E/A  0  ไร -           พื้นที่ปาไมที่ไดรับผลกระทบในเขต Zone E/A  0  ไร -           พื้นที่ปาไมที่ไดรับผลกระทบในเขต Zone E/A  0  ไร -           พื้นที่ปาไมที่ไดรับผลกระทบในเขต Zone E/A  0  ไร -           

3. พื้นที่ปาเสื่อมสภาพที่ไดรับการฟนฟู พื้นที่ปาเสื่อมสภาพที่ไดรับการฟนฟู  0  แหง -           พื้นที่ปาเสื่อมสภาพที่ไดรับการฟนฟู  0  แหง -           พื้นที่ปาเสื่อมสภาพที่ไดรับการฟนฟู  0 แหง -           พื้นที่ปาเสื่อมสภาพที่ไดรับการฟนฟู  0 แหง -           

มาตรการอนุรักษปาตนน้ําและสภาพดินรอยละ   0  ของพื้นที่ -           มาตรการอนุรักษปาตนน้ําและสภาพดินรอยละ   0  ของพื้นที่ -           มาตรการอนุรักษปาตนน้ําและสภาพดินรอยละ 50  ของพื้นที่ 2.00         มาตรการอนุรักษปาตนน้ําและสภาพดินรอยละ 50  ของพื้นที่ 2.00         

8  1. ดัชนีบัญชีสีแดง จํานวนชนิดพันธุดัชนีบัญชีสีแดง 44 ชนิด -           จํานวนชนิดพันธุดัชนีบัญชีสีแดง 0 ชนิด -           จํานวนชนิดพันธุดัชนีบัญชีสีแดง 0 ชนิด -           จํานวนชนิดพันธุดัชนีบัญชีสีแดง 0 ชนิด -           

2. จํานวนสิ่งกีดขวางทางน้ํา จํานวนสิ่งกีดขวางทางน้ําที่ไดรับการปรับปรุง 0 แหง -           จํานวนสิ่งกีดขวางทางน้ําที่ไดรับการปรับปรุง 0 แหง -           จํานวนสิ่งกีดขวางทางน้ําที่ไดรับการปรับปรุง 11 แหง 1.00          จํานวนสิ่งกีดขวางทางน้ําที่ไดรับการปรับปรุง 11 แหง 1.00          

3. ระยะทางที่ไดรับการขุดลอก ระยะทางที่ไดรับการขุดลอก 0 แหง -           จํานวนทางน้ําที่ไดรับการขุดลอก 45 แหง ระยะทาง 384.05 กม . -           จํานวนทางน้ําที่ไดรับการขุดลอก 45 แหง ระยะทาง 384.05 กม . 3.00         จํานวนทางน้ําที่ไดรับการขุดลอก 45 แหง ระยะทาง 384.05 กม . 3.00         

4. พื้นที่ชุมน้ําที่ไดรับการอนุรักษ พื้นที่ชุมน้ําที่ไดรับการอนุรักษ 16,933  ไร พื้นที่ชุมน้ําที่ไดรับการอนุรักษ 16,933  ไร -           พื้นที่ชุมน้ําที่ไดรับการอนุรักษ 16,933  ไร -           พื้นที่ชุมน้ําที่ไดรับการอนุรักษ 16,933  ไร -           

5. คุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน คุณภาพน้ําผิวดิน มีคา WQI เทากับ  68  และจัดอยูในประเภทที่ 3 คุณภาพน้ําผิวดิน มีคา WQI เทากับ  68  และจัดอยูในประเภทที่ 3 -           คุณภาพน้ําผิวดิน มีคา WQI เทากับ  68  และจัดอยูในประเภทที่ 3 -           คุณภาพน้ําผิวดิน มีคา WQI เทากับ  68  และจัดอยูในประเภทที่ 3 -           

-        -        9.00       9.00       

-        5.09       33.87     39.89     

รอยละคะแนนทางเลือก (%) 0.00% 5.66% 37.64% 44.32%

ทางเลือกที่ 2 (พ.ศ . 2580) ทางเลือกที่ 3 (พ.ศ . 2580)

 ทางเลือกที่ไมดําเนินงานหรือปลอยใหเปนไปตามปกติ
 การพัฒนาน้ําตนทุนเพื่อการอุปโภค -บริโภค การเกษตรมูลคาสูงและอุตสาหกรรม การพัฒนาน้ําตนทุนเพื่อรองรับการเติบโตของชุมชนเมืองและเขตเศรษฐกิจ

(Business as Usual or Zero Alternative/No Action)

รายละเอียดการพิจารณา รายละเอียดการพิจารณา รายละเอียดการพิจารณา รายละเอียดการพิจารณา

รวมคะแนนทางเลือก (ถวงน้ําหนักแลว )

รวมคะแนนมิติทางสิ่งแวดลอม

ตัวชี้วัดรายมิติ
สภาพปจจุบัน (พ.ศ . 2560)

ทางเลือกที่ 1 (พ.ศ . 2580)



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 4 การกำหนดและประเมินทางเลือกในการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 4-76 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 4 การกำหนดและประเมินทางเลือกในการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 4-77 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 4 การกำหนดและประเมินทางเลือกในการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 4-78 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 4 การกำหนดและประเมินทางเลือกในการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 4-79 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

4.5.3.2 การประเมินทางเลือกในภาพรวมของการพัฒนาพ้ืนที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 

 

 การประเมินทางเลือกในภาพรวมของการพัฒนาลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงแบบบูรณาการไดพิจารณาจาก

ความเหมาะสมของทางเลือกในแตรายพื้นที่ลุมน้ำดังแสดงในตารางที่ 4.5-6 ถึงตารางที่ 4.5-9 สรุปไดวา หากจะพัฒนา

พื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงใหครอบคลุมทุกสวนของพื้นที่ลุมน้ำจำเปนตองดำเนินการกำหนดการพัฒนาในทุก

สวนของพื้นที่ลุมน้ำ รูปที่ 4.5-4 ดังสรุปไดวา ภาพรวมของการพัฒนาลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงแบบบูรณาการจะเปน 

การพัฒนาน้ำตนทุนเพ่ือการอุปโภค-บริโภค การเกษตรพ้ืนถิ่นและการทองเที่ยวเชิงนิเวศ (ตามทางเลือกที่ 2-พ้ืนที่ลุม

น้ำตอนบน) พรอมทั้งจะตองพัฒนาน้ำตนทุนเพื่อรองรับการเติบโตของชุมชนเมืองและเขตเศรษฐกิจ (ตามทางเลือกที่ 

3-พื้นที่ลุมน้ำตอนกลางและพื้นที่ลุมน้ำตอนปลาย) เนื่องจากเปนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำภายใตแผนการสราง

ความมั่นคงในภาคการอุปโภค-บริโภคและภาคเกษตรใหเพียงพอกับความตองการของภาคประชาสังคมและตามรูปแบบ

ระบบการเพาะปลูกพืชปจจุบันรวมกับการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศที่มีสวนสำคัญในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม สภาพสังคม วัฒนธรรม เอกลักษณและวิถีชีวิตดั้งเดิมในชุมชนทองถิ่นบนพื้นฐานของความรู ความเขาใจ

และความรับผิดชอบตอระบบนิเวศในพื้นที่ลุมน้ำและบริหารจัดการพื้นที่ตนน้ำใหมีความสมดุล และยังเปนการพัฒนาเพื่อ

รองรับการเติบโตของชุมชนเมืองและเขตเศรษฐกิจจะเปนการยกระดับคุณภาพชีวิตของภาคประชาสังคมในพื้นที่ลุมน้ำ

ปราจีนบุรี-บางปะกงใหดยีิ่งข้ึน และมีรายไดเพิ่มสูงกวาคาเฉลี่ยในระดับประเทศ (สูงกวา 136,521.99 บาท/คน/ป-คาเฉลี่ย 

23 ป (พ.ศ. 2538-2560) พรอมทั้งเปนการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของพื้นที่ลุมน้ำฯ ใหบรรลุวิสัยทัศนการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำ

ปราจีนบุรี-บางปะกงอยางยั่งยืน “ทรัพยากรน้ำมั่นคง ทุกภาคสวนเขาถึงการใชอยางสมดุล เสริมสรางรายไดและรักษา

ระบบนิเวศอยางยั่งยืน” และวิสัยทัศนตามยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง 

ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ตามยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

(พ.ศ. 2561-2580) และสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) สวนกิจกรรมตางๆ ที่จำเปนตองดำเนินการในพื้นที่ลุมน้ำลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง ได

คำนึงถึงสถานการณภาพรวม ศักยภาพ ขอจำกัดและตัวชี้วัดรายมิติพรอมทั้งกระบวนการรับฟงความคิดเห็นจากภาค

ประชาสังคมในพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงเพื่อใหการขับเคลื่อนแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำภายใต

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) บรรลุผลสัมฤทธิ์และตอบสนองตอความตองการของภาคประชาสังคมและอยู

ภายใตการจัดสรรการใชประโยชนจากทรัพยากรดานตางๆ ที่มีอยางจำกัด 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 4 การกำหนดและประเมินทางเลือกในการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 4-80 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

 



บทที่  5 
แผนการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 

อย่างยั่งยืน 



โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 5-1 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

บทท่ี 5 

แผนการพัฒนาพ้ืนท่ีลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงอยางยั่งยืน 

5.1 แผนการพัฒนาพ้ืนที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 

 

5.1.1 เปาหมายการพัฒนา 

 

 การกำหนดเปาหมายและขับเคลื่อนการพัฒนาพื ้นที่ลุ มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงภายใตภายใตวิสัยทัศน 

“ทรัพยากรน้ำมั่นคง ทุกภาคสวนเขาถึงการใชอยางสมดุล เสริมสรางรายไดและรักษาระบบนิเวศอยางยั่งยืน” และ

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) และสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development 

Goals, SDGs) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) แผนแมบทการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ำ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560-2564 ทิศทางการพัฒนาภาค

ตะวันออกและการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor, EEC) แผนพัฒนากลุม

จังหวัดและแผนพัฒนาจังหวัด ฯลฯ ดังมีเปาหมายดังนี้ 

 1) มิติเศรษฐกิจ 

  1.1 การเสริมสรางเสถียรภาพและความมั่นคงในการใชน้ำภายในพื้นทีลุ่มน้ำปราจีนบรีุ-บางปะกงเปน

การสรางโอกาสใหภาคประชาสังคมเขาถึงทรัพยากรน้ำไดเพิ่มมากข้ึนโดยเฉพาะการกอสรางและ

พัฒนาเพิ่มความจุอางเก็บน้ำขนาดกลาง-ขนาดใหญไดความจุใชการไมนอยกวารอยละ 50 ของ

ปริมาณน้ำทารายปในพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง และการเพิ่มปริมาณน้ำตนทุนใหเพียงพอ

กับพื้นที่ชลประทานและพื้นที่รับประโยชนไดไมนอยกวารอยละ 50 ของพื้นที่การเกษตรทั้งหมด 

  1.2 การเพิ่มผลิตภัณฑมวลรวมและรายไดประชากรตอครัวเรือนในพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบรีุ-บางปะกง

ไดไมนอยกวาคาเฉลี่ยระดับประเทศ 

 2) มิติสังคม 

  2.1 การจัดหาน้ำอุปโภค-บริโภคทุกหมูบานในพื้นที่ลุมน้ำมีคุณภาพน้ำไดตามเกณฑมาตรฐานและมี

การใชน้ำอุปโภค-บริโภคอยางมีประสิทธิภาพ 

  2.2 การจัดหาใหพื ้นที่นอกเขตชลประทาน (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

นิเวศวิทยาภายในพื้นที่ลุมน้ำและมีการใชน้ำจากแหลงน้ำธรรมชาติใหเกิดประโยชนสูงสุด 

  3.2 การพัฒนาแหลงน้ำตนทุนภายในพื้นที่ลุมน้ำใหคำนึงถึงความสมดุลดานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมและเปนการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำอยางยั่งยืน 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 5 แผนการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกงอยางยั่งยืน 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 5-2 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

5.1.2 การจัดทำแผนการพัฒนาพ้ืนที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 

 

5.1.2.1 แผนงานภายใตแผนการพัฒนาพ้ืนที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 

 

 การกำหนดการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงไดพิจารณาจากการรวบรวมและวิเคราะหสภาพปญหา 

ศักยภาพ ขอจำกัดและความตองการพื้นฐานของภาคประชาสังคมในการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงจาก

กระบวนการรับฟงความคิดเห็นของภาคประชาสังคมรวมกับผลการศึกษาและวิเคราะหสถานการณพื้นที่ลุมนำ้โดยคำนึงถึง

มิติเศรษฐกิจ มิติสังคมและมิติสิ่งแวดลอมสงผลใหไดแนวทาง/แผนการพัฒนาที่ยั่งยืนสอดคลองกับนโยบายภาครัฐและ

แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ภาคประชาสังคม รวมถึงแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ป 

(พ.ศ. 2561-2580) โดยกำหนดแผนงาน/โครงการตามแผนการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงไดดังนี้ 

 1) แผนงานการจัดการน้ำอุปโภคบริโภค เพื่อจัดหาน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคใหแกชุมชน ครบทุก

หมูบานหรือทุกครัวเรือน ชุมชนเมือง แหลงทองเที่ยวสำคัญและพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ รวมทั้งการ

จัดหาแหลงน้ำสำรองในพื้นที่ที่ขาดแคลนแหลงน้ำตนทุน การพัฒนาน้ำดื่มใหไดมาตรฐานในราคาที่

เหมาะสม และการประหยัดน้ำโดยลดการใชน้ำภาคครัวเรือน ภาคบริการและภาคราชการ 

  1.1 หนวยงานดำเนินการ ไดแก องคกรปกครองสวนทองถิ่น กรมทรัพยากรน้ำบาดาล การประปา

สวนภูมิภาค กรมทรัพยากรน้ำ กรมชลประทาน และกรมการสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

  1.2 เปาหมาย 

   ก) พัฒนา ขยายเขตและเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมูบาน 266 หมูบาน ไดแก 

    ก.1 พื้นที่ตอนบน (ตนน้ำ) 70 หมูบาน 

    ก.2 พื้นที่ตอนกลาง (กลางน้ำ) 155 หมูบาน 

    ก.3 พื้นที่ตอนปลาย (ปลายน้ำ) 41 หมูบาน 

   ข) พัฒนาระบบประปาเมือง/พื้นที่เศรษฐกิจ 345 แหง ปริมาณน้ำสำรอง 53.65 ลาน ลบ.ม. 

ไดแก 

    ข.1 พื้นที่ตอนบน (ตนน้ำ) 85 แหง ปริมาณน้ำสำรอง 27.24 ลาน ลบ.ม 

    ข.2 พื้นที่ตอนกลาง (กลางน้ำ) 184 แหง ปริมาณน้ำสำรอง 26.41 ลาน ลบ.ม.  

    ข.3 พื้นที่ตอนปลาย (ปลายน้ำ) 76 แหง ปริมาณน้ำสำรอง – ลาน ลบ.ม. 

   ค) พัฒนาน้ำดื่มใหไดมาตรฐานและราคาที่เหมาะสม 44 แหง ไดแก 

    ค.1 พื้นที่ตอนบน (ตนน้ำ) 11 แหง 

    ค.2 พื้นที่ตอนกลาง (กลางน้ำ) 29 แหง 

    ค.3 พื้นที่ตอนปลาย (ปลายน้ำ) 4 แหง 

 2) แผนงานการสรางความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต เพื่อพัฒนาแหลงเก็บกักน้ำและระบบสงน้ำใหมใหเต็ม

ศักยภาพ พรอมทั้งการจัดหาน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝนเพื่อขยายโอกาสจากศักยภาพโครงการขนาดเล็ก

และลดความเสี่ยงในพื้นที่ไมมีศักยภาพ ลดความเสี่ยง/ความเสียหายลงคิดเปนรอยละ 50 รวมถึงการ

เพิ่มผลิตภาพและปรับโครงสรางการใชน้ำโดยดำเนินการรวมกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-

2580) ดานการสรางความสามารถในการแขงขันและดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

เพื่อยกระดับผลิตภาพดานน้ำทั้งระบบ 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 5 แผนการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกงอยางยั่งยืน 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 5-3 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

  2.1 หนวยงานดำเนินการ ไดแก กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล องคกร

ปกครองสวนทองถิ่น กรมพัฒนาที่ดิน กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมฝนหลวงและ

การบินเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร และการประปาสวนภูมิภาค 

  2.2 เปาหมาย 

   ก) เพิ่มประสิทธิภาพโครงการแหลงน้ำและระบบสงน้ำเดิม 724 แหง พื้นที่รับประโยชนเดิม 

1,080,871 ไร ไดแก 

    ก.1 พื้นที่ตอนบน (ตนน้ำ) 256 แหง พื้นที่ 41,700 ไร 

    ก.2 พื้นที่ตอนกลาง (กลางน้ำ) 344 แหง พื้นที่ 466,671 ไร 

    ก.3 พื้นที่ตอนปลาย (ปลายน้ำ) 124 แหง พื้นที่ 572,500 ไร 

   ข) จัดหาน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน เพิ่มปริมาณน้ำตนทุน 0.926 ลาน ลบ.ม. และพื้นที่รับ

ประโยชน 1,720 ไร ไดแก 

    ข.1 พื้นที่ตอนบน (ตนน้ำ) 0.130 ลาน ลบ.ม. พื้นที่ 240 ไร 

    ข.2 พื้นที่ตอนกลาง (กลางน้ำ) 0.710 ลาน ลบ.ม. พื้นที่ 1,320 ไร 

    ข.3 พื้นที่ตอนปลาย (ปลายน้ำ) 0.086 ลาน ลบ.ม. พื้นที่ 160 ไร 

   ค) พัฒนาแหลงเก็บกักน้ำ/ระบบสงน้ำใหม เพิ่มปริมาณน้ำตนทุน 1,174.14 ลาน ลบ.ม. 

และพื้นที่ชลประทาน 801,330 ไร ไดแก 

    ค.1 พื้นที่ตอนบน (ตนน้ำ) 786.20 ลาน ลบ.ม. พื้นที่ 542,345 ไร  

    ค.2 พื้นที่ตอนกลาง (กลางน้ำ) 387.94 ลาน ลบ.ม. พื้นที่ 258,985 ไร 

    ค.3 พื้นที่ตอนปลาย (ปลายน้ำ) – ลาน ลบ.ม. พื้นที่ – ไร 

   ง) พัฒนาระบบผันน้ำและระบบเชื่อมโยงแหลงน้ำ ไดแก 

    ง.1 พื้นที่ตอนบน (ตนน้ำ) 

     ง.1.1 ระบบผันน้ำจากอางเก็บน้ำหวยปรือ–อางเก็บน้ำคลองโบด ปริมาณน้ำผัน 

– ลาน ลบ.ม. พื้นที่ชลประทานเดิม 900 ไร 

     ง.1.2 ระบบผันน้ำจากดานทายเขื่อนขุนดานปราการชล–อางเก็บน้ำหวยปรือ– 

อางเก็บน้ำคลองสีเสียด ปริมาณน้ำผัน – ลาน ลบ.ม. พื้นที่ชลประทานเดมิ 

– ไร 

     ง.1.3 ระบบผันน้ำจากอางเก็บน้ำนฤบดินทรจินดามายังตำบลทุงโพธิ์ ตำบลนาดี 

ตำบลบุพราหมณ ตำบลแกงดนิสอ (บางสวน) ปริมาณน้ำผัน – ลาน ลบ.ม. 

พื้นที่ชลประทานเดิม – ไร 

    ง.2 พื้นที่ตอนกลาง (กลางน้ำ) 

     ง.2.1 ระบบผันน้ำจากแมน้ำบางปะกงมาอางเก็บน้ำคลองระบม ปริมาณน้ำผัน 

– ลาน ลบ.ม. พื้นที่ชลประทานเดิม – ไร 

     ง.2.2 ระบบผันน้ำจากอางเก็บน้ำคลองพระสะทึง–อางเก็บน้ำคลองสียัด ปริมาณ

น้ำผัน – ลาน ลบ.ม. พื้นที่ชลประทานเดิม – ไร 

     ง.2.3 ระบบผันน้ำสวนเกินขามลุมน้ำจากอำเภอกบินทรบุรีไปยงัอำเภอพนัสนคิม 

จังหวัดชลบุรี ปริมาณน้ำผัน – ลาน ลบ.ม. พื้นที่ชลประทานเดิม – ไร 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 5 แผนการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกงอยางยั่งยืน 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 5-4 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

    ง.3 พื้นที่ตอนปลาย (ปลายน้ำ) 

     ง.3.1 เชื ่อมโยงระบบสงน้ำคลองสงน้ำสายใหญทาลาด–คลองสงน้ำสายใหญ 

บางปะกง พื้นที่ชลประทานเดิม – ไร 

     ง.3.2 เชื่อมโยงระบบสงน้ำคลองสงน้ำพานทอง–คลองสงน้ำสายใหญบางปะกง 

พื้นที่ชลประทานเดิม – ไร 

     ง.3.3 ระบบผันน้ำสวนเกินขามลุมน้ำจากอำเภอกบินทรบุรีไปยงัอำเภอพนัสนคิม 

จังหวัดชลบุรี ปริมาณน้ำผัน – ลาน ลบ.ม. พื้นที่ชลประทานเดิม – ไร 

   จ) จัดหาแหลงน้ำสำรองเพื่อเพิ่มผลิตภาพมูลคาภาคการผลิต ไดแก การเปลี่ยนน้ำทะเลให

เปนน้ำจืดในพื้นที่ตอนปลาย (ปลายน้ำ) 1 แหง 

 3) แผนงานการจัดการน้ำทวมและอุทกภัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ จัดระบบปองกันน้ำทวม

ชุมชนเมือง จัดการพื้นที่น้ำทวมและพื้นที่ชะลอน้ำรวมทั้งการบรรเทาอุทกภัยในเชิงพื้นที่อยางเปนระบบ 

ในระดับลุมน้ำและพื้นที่วิกฤติ (Area-based) ลุมน้ำขนาดใหญ ลุมน้ำสาขา/ลดความเสี่ยงและความ

รุนแรงลงไมนอยกวารอยละ 60 

  3.1 หนวยงานดำเนินการ ไดแก กรมชลประทาน กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมทรัพยากรน้ำ กรม

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย การรถไฟแหงประเทศไทย องคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคการ

บริหารสวนจังหวัด และกรมเจาทา 

  3.2 เปาหมาย 

   ก) เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและปรับปรุงสิ ่งกีดขวางทางน้ำ 1355 แหง ระยะทาง 

9.14 กม. ไดแก 

    ก.1 พื้นที่ตอนบน (ตนน้ำ) 28 แหง 2.70 กม. 

    ก.2 พื้นที่ตอนกลาง (กลางน้ำ) 22 แหง 6.44 กม. 

    ก.3 พื้นที่ตอนปลาย (ปลายน้ำ) 5 แหง 

   ข) ปองกันน้ำทวมชุมชนเมือง 96 แหง พื้นที่ลดผลกระทบ 77,268 ไร ไดแก 

    ข.1 พื้นที่ตอนบน (ตนน้ำ) 24 แหง พื้นที่ 20,256 ไร 

    ข.2 พื้นที่ตอนกลาง (กลางน้ำ) 56 แหง พื้นที่ 44,331 ไร 

    ข.3 พื้นที่ตอนปลาย (ปลายน้ำ) 16 แหง พื้นที่ 12,681 ไร 

   ค) จัดการพื้นที่น้ำทวม/พื้นที่ชะลอน้ำ 78 แหง พื้นที่ลดผลกระทบ 130,130 ไร ไดแก 

    ค.1 พื้นที่ตอนบน (ตนน้ำ) 25 แหง พื้นที่ 13,756 ไร 

    ค.2 พื้นที่ตอนกลาง (กลางน้ำ) 23 แหง พื้นที่ 104,800 ไร 

    ค.3 พื้นที่ตอนปลาย (ปลายน้ำ) 30 แหง พื้นที่ 11,574 ไร 

   ง) การบรรเทาอุทกภัยเชิงพื้นที่อยางเปนระบบในพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 

 4) แผนงานการจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษทรัพยากรน้ำ เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวม

และระบบบำบัดนำ้เสียรวมของชุมชน การนำน้ำเสียกลับมาใชใหม ปองกันและลดการเกิดน้ำเสียตนทาง 

การควบคุมปริมาณการไหลของน้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศพรอมทั้งพื้นฟูแมน้ำ ลำคลอง และแหลงน้ำ

ธรรมชาติที่มีความสำคัญในทุกมิติเพื่อการอนุรักษ ฟนฟูและใชประโยชนทั่วประเทศ 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 5 แผนการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกงอยางยั่งยืน 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 5-5 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

  4.1 หนวยงานดำเนินการ ไดแก องคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัด องคการจัดการน้ำเสีย กรม

โรงงานอุตสาหกรรม การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย กรมควบคุมมลพิษ กรมชลประทาน 

  4.2 เปาหมาย 

   ก) พัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวม ระบบบำบัดน้ำเสียรวมและการนำปริมาณ

น้ำเสียกลับมาใชประโยชนใหมของชุมชน 49 แหง ไดแก 

    ก.1 พื้นที่ตอนบน (ตนน้ำ) 9 แหง 

    ก.2 พื้นที่ตอนกลาง (กลางน้ำ) 15 แหง 

    ก.3 พื้นที่ตอนปลาย (ปลายน้ำ) 25 แหง 

   ข) อนุรักษและฟนฟูแมน้ำลำคลองและแหลงน้ำธรรมชาติในพื้นทีจ่ังหวัดนครนายก จังหวัด

ปราจีนบุรี จังหวัดสระแกว จังหวัดชลบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา 112 แหง ไดแก 

    ข.1 พื้นที่ตอนบน (ตนน้ำ) 36 แหง 

    ข.2 พื้นที่ตอนกลาง (กลางน้ำ) 68 แหง 

    ข.3 พื้นที่ตอนปลาย (ปลายน้ำ) 8 แหง 

   ค) พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคใหตามเกณฑมาตรฐานฯ 2 แหง 

ไดแก 

    ค.1 พื้นที่ตอนกลาง (กลางน้ำ) 1 แหง 

    ค.2 พื้นที่ตอนปลาย (ปลายน้ำ) 1 แหง 

 5) แผนงานดานการบริหารจัดการ เพื่อศึกษาวิจัย เตรียมความพรอม สงเสริมการประชาสัมพันธและการมี

สวนรวมของประชาชนและภาคสวนที่เกี่ยวของ การสรางจิตสำนึกในการอนุรักษทรัพยากรน้ำ พัฒนา

งานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี ยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่และลุมน้ำ (เชื่อมโยง

การตลาด พลังงาน การผลิตและของเสีย) 

  5.1 หนวยงานดำเนินการ ไดแก กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรม

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

  5.2 เปาหมาย 

   ก) การศึกษา วิจัย และพัฒนาระบบสนับสนนุการตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 

    ก.1 พื้นที่ตอนบน (ตนน้ำ) 5 แหง 

    ก.2 พื้นที่ตอนกลาง (กลางน้ำ) 2 แหง 

    ก.3 พื้นที่ตอนปลาย (ปลายน้ำ) 2 แหง 

   ข) พัฒนาและปรับปรุงระบบความปลอดภัยเข่ือน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและตรวจสอบดาน

ความปลอดภัยเข่ือน 

    ข.1 พื้นที่ตอนบน (ตนน้ำ) 5 แหง 

    ข.2 พื้นที่ตอนกลาง (กลางน้ำ) 3 แหง 

   ค) จัดสรรที่ดินทำกินใหแกกลุมราษฎรที่บุกรุกแผวถางไดถือครองที่ดินอยางถูกตองตาม

กฎหมายในรูปหมูบานปาไมในพื้นที่ลุมน้ำตอนบน (ตนน้ำ) 4 แหง 

 6) แผนงานสงเสริมการปลูกพืชมูลคาสูง/เกษตรเชิงวิถี เพื่อสงเสริมใหภาคเกษตรกรปลูกพืชที่มีมูลคาสูง

หรือสงเสริมการทำเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยมุงเนนพื้นที่เพาะปลูกในพื้นที่ที่มีปริมาณน้ำ



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 5 แผนการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกงอยางยั่งยืน 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 5-6 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

ตนทุนและระบบกระจายน้ำเพียงพอจะทำใหควบคุมผลผลิตใหสอดคลองกับความตองการของระบบ

ตลาดไดโดยไมเกิดความเสียหายของผลผลิตดานการเกษตรจากการขาดแคลนน้ำหรือสินคาเกษตรเกิน

ความตองการของระบบตลาด 

  6.1 หนวยงานดำเนินการ ไดแก กรมพัฒนาที่ดิน กรมสงเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรม

ชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 

  6.2 เปาหมาย 

   ก) จัดโซนนิ่งพื้นที่เกษตรตามชนิดพืชที่ปลูกใหสอดคลองกับศักยภาพของสมรรถนะดนิและ

ปริมาณน้ำตนทุนควบคูกับการประกันราคาผลผลิตเพื่อสรางแรงจูงใจใหภาคเกษตรกร

เปลี่ยนแปลงชนิดพืชที่ปลูกดั้งเดิมเปนพืชเชิงการคา รวมทั้งจัดหาระบบตลาดรองรับที่

เพียงพอ 

   ข) พัฒนาเจาหนาที่ภาครัฐและภาคเกษตรกรใหเกิดการประสานและทำงานรวมกัน การ

สงเสริมใหภาคเกษตรกรเรียนรูสินคาเกษตรที่ระบบตลาดมีความตองการและแนวโนม

ผลผลิตที่สงผลกระทบตอราคาสินคาเกษตร 

   ค) พัฒนาศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรและเสริมสรางเครือขายเพื่อ

แลกเปลี่ยนประสบการณระหวางศูนยเรียนรูเพื่อปรับปรุงใหสอดคลองกับสภาพแวดลอม

ของพื้นที่ลุมน้ำ 

   ง) นำเทคโนโลยีที่เหมาะสมและทันสมัยมาใชกับกลุมเกษตรกรตั้งแตขั้นตอนการปลูกพืช 

เก็บเกี่ยว แปรรูป การตลาด เชน การปรับเปลี่ยนระยะเวลาการปลูก การใชน้ำตนทุนที่

นอยลง การใชเคร่ืองจักรกล ฯลฯ 

   จ) สงเสริมกลุมเกษตรกรในพื้นที่ลุมน้ำมีการใชเทคโนโลยีสมัยใหมเพื่อทำการตลาดออนไลน 

สามารถสงสินคาถึงผูบริโภคโดยตรง มีความเขาใจวาควรขายอะไร ขายใหใคร ผลิตที่ไหน 

ผลิตอยางไร 

 7) แผนงานสงเสริมการทองเที่ยวทองถ่ิน 

  7.1 แผนสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อเสริมสรางภาคการทองเที่ยวของพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-

บางปะกง ใหแกผูมาเยี่ยมเยือนมุงเนนการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ โดยเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวทาง

ธรรมชาติที่มีอยูในพื้นที่ลุมน้ำโดยเฉพาะพืน้ที่อุทยานแหงชาติเขาใหญ เชน การลองแกงเชื่อมโยง

เขากับแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม วิถีชุมชนที่สำคัญในพื้นที่ลุมน้ำ ฯลฯ 

   ก) หนวยงานดำเนินการ ไดแก การทองเที่ยวแหงประเทศไทย จังหวัด กรมทางหลวงชนบท 

องคการปกครองสวนทองถ่ิน 

   ข) เปาหมาย 

    ข.1 จัดทำแผนงานดานการทองเที่ยวใหมีความเชื่อมโยงกันในแตละแหลงทองเที่ยว 

กิจกรรมการทองเที่ยวและเหมาะสมกับชวงเวลาในการมาทองเที่ยวสำหรับผูมา

เยี่ยมเยือน 6 แหงในพื้นที่ตอนบน (ตนน้ำ) 

    ข.2 จัดอบรมและการเตรียมความพรอมของกลุมผูประกอบธุรกิจโรงแรม รีสอรท 

บานพักโฮมสเตยในดานการใหบริการแกผูมาเยี่ยมเยือน 6 แหงในพื้นที่ตอนบน 

(ตนน้ำ) 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 5 แผนการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกงอยางยั่งยืน 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 5-7 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

    ข.3 ประชาสัมพันธดานการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงธรรมชาติและวิถีชุมชนใหแกผูมา

เยี่ยมเยือนเพื่อดึงดูดใหมาทองเที่ยวในพื้นที่ลุมน้ำ 6 แหงในพื้นที่ตอนบน (ตนน้ำ) 

    ข.4 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

4 แหงในพื้นที่ตอนบน (ตนน้ำ) 

  7.2 แผนสงเสริมการทองเที่ยวเชิงเกษตรวิถี เพื่อเสริมสรางภาคการทองเที่ยวดานเกษตรเพิ่มขึ้นโดย 

สถานภาพปจจุบันมีการทำการเกษตรโดยการปลูกผลไม พืชไรและพืชสวนของพื้นที่ลุมน้ำ เชน 

ทุเรียน มังคุด ลองกอง มะยงชิด มะปราง มะมวง ฯลฯ โดยมุงเนนผูมาเยี่ยมเยือนในเชิงเกษตร

ใหเขามาเยี่ยมชมสวนผลไมในชวงที่ผลไมออกผลผลิตใหภาคเกษตรกรมีรายไดเพิ่มเติมจากการ

ใหบริการที่พักโฮมสเตยและจำหนายผลผลิตกับผูบริโภคไดโดยตรง 

   ก) หนวยงานดำเนินการ ไดแก การทองเที่ยวแหงประเทศไทย จังหวัด กรมทางหลวงชนบท 

องคการปกครองสวนทองถ่ิน 

    ข) เปาหมาย 

    ข.1 จัดทำแผนงานดานการทองเที่ยวใหมีความเชื่อมโยงกันในแตละแหลงทองเที่ยว 

กิจกรรมการทองเที่ยวและเหมาะสมกับชวงเวลาที่ผลผลิตดานการเกษตรออก

ตามฤดูกาลในการมาทองเที่ยวสำหรับผูมาเยี่ยมเยือน 6 แหงในพื้นที่ตอนบน 

(ตนน้ำ) 

    ข.2 จัดอบรมและการเตรียมความพรอมของกลุมเกษตรกรหรือผูประกอบการบานพัก

โฮมสเตยในดานการใหบริการแกผูมาเยี่ยมเยือนหรือการแปรรูปผลผลิตดานการ 

เกษตรเพื่อจำหนาย 6 แหงในพื้นที่ตอนบน (ตนน้ำ) 

    ข.3 ประชาสัมพันธดานการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงเกษตรวิถีแกผูมาเยี่ยมเยือนเพื่อ

ดึงดูดใหมาทองเที่ยวในพื้นที่ลุมน้ำ เชน จัดเทศกาลสัปดาหผลไมประจำจังหวัด 

ประกวดสวนผลไม ฯลฯ 6 แหงในพื้นที่ตอนบน (ตนน้ำ) 

 

5.1.2.2 ระยะการพัฒนาแผนงานภายใตแผนการพัฒนาพ้ืนที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 

 

 การจัดทำแผนการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงไดแบงสวนพื้นทีอ่อกเปน 3 สวน ไดแก พื้นที่ลุมน้ำ

ตอนบน พื้นที่ลุมน้ำตอนกลาง และพื้นที่ลุมน้ำตอนปลาย โดยไดคำนึงถึงความตองการพื้นฐานของภาคประชาสังคมในการ

พัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงจากกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของภาคประชาสังคมรวมกับผลการศึกษาและ

วิเคราะหสถานการณพื้นที่ลุมน้ำและความเหมาะสมของทางเลือกการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำตามรายมิติเศรษฐกิจ มิติสังคม

และมิติสิ่งแวดลอมดังแบงระยะการพัฒนาเปน 3 ระยะดังนี้ (ดูตารางที่ 5.1-1 ถึงตารางที่ 5.1-4) 

 1) แผนงานระยะเรงดวนภายใน 1-5 ป (พ.ศ. 2561-2565) 

 2) แผนงานระยะปานกลางภายใน 6-10 ป (พ.ศ. 2566-2570) 

 3) แผนงานระยะยาวภายใน 11-20 ป (พ.ศ. 2571-2580) 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 5 แผนการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกงอยางยั่งยืน 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 5-8 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

5.2 การจัดทำแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับพ้ืนที่ลุมน้ำ 

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

 

5.2.1 การวิเคราะหสถานการณพ้ืนที่ลุมน้ำและการแกไขและบรรเทาปญหาเชิงพ้ืนที่ 

 

 การวิเคราะหสถานการณพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงและการแกไขและบรรเทาปญหาเชิงพื้นที่เปนข้ันตอน

ดำเนินการมีสวนรวมใหขอมูลรวมคิดรวมทำ เปนขั้นตอนแรกในการกำหนดขอบเขตการศึกษา (Scoping) เพื่อกำหนด

ประเด็นสำคัญของพื้นที่ในการศึกษาการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง ไดมีการ

ประชุมปฐมนิเทศโครงการจากภาคประชาสังคมที่เขารวมคิดและใหขอเสนอแนะและรวมกิจกรรมการมีสวนรวมในการจัด

เวทีรับฟงความคิดเห็นจำนวน 2 เวที (17 และ 22 พฤษภาคม 2562) การจัดประชุมกลุมยอยครั้งที่ 1 จำนวน 10 เวที 

(19-23 สิงหาคม 2562) การประชุมสัมมนาคร้ังที ่1 จำนวน 4 เวท ี(29-31 ตุลาคม 2562 และ 1 พฤศจิกายน 262) และ

การประชุมสัมมนาคร้ังที่ 2 จำนวน 4 เวที (30-31 มกราคม 2562) โดยกิจกรรมสำคัญที่เขารวมในการประชุมฯ ไดรวมจัด

ความสำคัญของแผน (Plan) การจัดการทรัพยากรน้ำเชิงพื้นที่ตามแผนพัฒนาทรัพยากรน้ำครอบคลุม 5 ดานและเพิ่มเติม

จากกระบวนการมีสวนรวมจากภาคประชาสังคมอีก 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 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 5 แผนการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกงอยางยั่งยืน 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 5-9 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                                                                                                                                                                                                                                                                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

ตารางที่ 5.1-1 แผนการพัฒนาพ้ืนที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง (พ้ืนที่ลุมน้ำตอนบน) 

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 แผนบริหารจัดการดานการจัดการน้ำอุปโภคบริโภค                          

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

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

2 แผนบริหารจัดการดานการสรางความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต                          

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 แผนบริหารจัดการดานการจัดการน้ำทวมและอุทกภัย       
     

 
          

  
 

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 แผนบริหารจัดการดานการจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษทรัพยากรน้ำ                          

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 
การบริหารจัดการเชิงรุกในพื ้นที่เกษตรน้ำฝนตามปริมาณน้ำฝน 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. 

หมายเหต:ุ 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 5 แผนการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกงอยางยั่งยืน 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 5-10 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                                                                                                                                                                                                                                                                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

ตารางที่ 5.1-2 แผนการพัฒนาพ้ืนที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง (พ้ืนที่ลุมน้ำตอนกลาง) 

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 แผนบริหารจัดการดานการจัดการน้ำอุปโภคบริโภค                          

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

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

2 แผนบริหารจัดการดานการสรางความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต                          

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 แผนบริหารจัดการดานการจัดการน้ำทวมและอุทกภัย                          

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 แผนบริหารจัดการดานการจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษทรัพยากรน้ำ                          

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. 

หมายเหต:ุ 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 5 แผนการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกงอยางยั่งยืน 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 5-11 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                                                                                                                                                                                                                                                                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

ตารางที่ 5.1-3 แผนการพัฒนาพ้ืนที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง (พ้ืนที่ลุมน้ำตอนปลาย) 

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 แผนบริหารจัดการดานการจัดการน้ำอุปโภคบริโภค                          

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

2 แผนบริหารจัดการดานการสรางความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต                          

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 แผนบริหารจัดการดานการจัดการน้ำทวมและอุทกภัย                          

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 แผนบริหารจัดการดานการจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษทรัพยากรน้ำ                          

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. 

หมายเหต:ุ 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 5 แผนการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกงอยางยั่งยืน 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 5-12 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                                                                                                                                                                                                                                                                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

ตารางที่ 5.1-4 แผนการพัฒนาพ้ืนที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-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 แผนบริหารจัดการดานการจัดการน้ำอุปโภคบริโภค                          

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

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

2 แผนบริหารจัดการดานการสรางความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต                          

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 แผนบริหารจัดการดานการจัดการน้ำทวมและอุทกภัย                          

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 แผนบริหารจัดการดานการจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษทรัพยากรน้ำ                          

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 5 แผนการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกงอยางยั่งยืน 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 5-13 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง          รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

ตารางที่ 5.1-4 แผนการพัฒนาพ้ืนที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-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. 

หมายเหต:ุ 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; รฟท. = การรถไฟแหงประเทศไทย; จท. = กรมเจาทา; ปม. = กรมปาไม; อส. = กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช; 

ฝล. = กรมฝนหลวงและการบินเกษตร; ทช. = กรมทางหลวงชนบท 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 5 แผนการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกงอยางยั่งยืน 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 5-14 รายงานฉบับสุดทาย

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง       รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร

การศึกษาและวิเคราะหสถานการณพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง ไดจัดแบงพื้นทีต่ามลักษณะทางกายภาพ 

สภาพปญหาและวิถีชีวิตของชุมชนที่อาศัยอยูมีความแตกตางกันตามพื้นที่ลุมน้ำแตละสวนแบงไดเปน 3 สวนดังแสดงในไว

รูปที่ 5.2-1 ไดแก 

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

1.1 จังหวัดจันทบุรี ไดแก อำเภอแกงหางแมว อำเภอสอยดาว อำเภอเขาคิชฌกูฏ 

1.2 จังหวัดฉะเชิงเทรา ไดแก อำเภอทาตะเกียบ อำเภอสนามชัยเขต 

1.3 จังหวัดชลบุรี ไดแก อำเภอศรีราชา อำเภอบานบึง อำเภอบอทอง อำเภอหนองใหญ อำเภอเมือง

ชลบุรี 

1.4 จังหวัดนครนายก ไดแก อำเภอบานนา อำเภอเมืองนครนายก อำเภอปากพลี 

1.5 จังหวัดนครราชสีมา ไดแก อำเภอวังน้ำเขียว อำเภอครบุรี อำเภอปากชอง อำเภอเสิงสาง 

1.6 จังหวัดบุรีรัมย ไดแก อำเภอโนนดินแดง 

1.7 จังหวัดปราจีนบุรี ไดแก อำเภอเมืองปราจีนบุรี อำเภอนาดี อำเภอประจันตคาม 

1.8 จังหวัดสระแกว ไดแก อำเภอวังสมบูรณ อำเภอวัฒนานคร อำเภอตาพระยา อำเภอวังน้ำเย็น 

อำเภอเขาฉกรรจ อำเภอเมืองสระแกว 

1.9 จังหวัดสระบุรี ไดแก อำเภอแกงคอย อำเภอมวกเหล็ก 

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

2.1 จังหวัดจันทบุรี ไดแก อำเภอสอยดาว 

2.2 จังหวัดฉะเชิงเทรา ไดแก อำเภอบางคลา อำเภอคลองเข่ือน อำเภอราชสาสน อำเภอทาตะเกียบ 

อำเภอสนามชัยเขต อำเภอบางน้ำเปร้ียว อำเภอพนมสารคาม 

2.3 จังหวัดชลบุรี ไดแก อำเภอหนองใหญ อำเภอเกาะจันทร อำเภอบานบึง อำเภอบอทอง 

2.4 จังหวัดนครนายก ไดแก อำเภอองครักษ 

2.5 จังหวัดปราจีนบุรี ไดแก อำเภอศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมโหสถ อำเภอบานสราง อำเภอกบินทรบุรี 

2.6 จังหวัดสระแกว ไดแก อำเภอวังสมบูรณ อำเภอวัฒนานคร อำเภอคลองหาด อำเภอวังน้ำเย็น

อำเภอเขาฉกรรจ อำเภอเมืองสระแกว 

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

3.1 กรุงเทพมหานคร ไดแก เขตดอนเมือง เขตมีนบุรี เขตหนองจอก เขตสายไหม เขตคลองสามวา 

เขตลาดกระบัง 

3.2 จังหวัดฉะเชิงเทรา ไดแก อำเภอบานโพธิ์ อำเภอแปลงยาว อำเภอบางปะกง อำเภอบางคลา 

อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 

3.3 จังหวัดชลบุรี ไดแก อำเภอพานทอง อำเภอพนัสนิคม อำเภอเมืองชลบุรี 

3.4 จังหวัดปทุมธานี ไดแก อำเภอลำลูกกา อำเภอธัญบุรี 

3.5 จังหวัดสมุทรปราการ ไดแก อำเภอเมืองสมุทรปราการ อำเภอบางพล ีอำเภอบางเสาธง อำเภอ

บางบอ 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 5 แผนการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกงอยางยั่งยืน 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 5-15 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

 

 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 5 แผนการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกงอยางยั่งยืน 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 5-16 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

5.2.2 การกำหนดเกณฑการจัดระดับความสำคัญของแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 

 

5.2.2.1 เทคนิคการวิเคราะหเชิงลำดับชั้น (Analytical Hierarchy Process: AHP) 

 

 การจัดลำดับความสำคัญของแผนเชิงพื้นทีใ่นการกำหนดแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำโดยอาศัยเทคนิค

การวิเคราะหเชิงลำดับชั้น (Analytical Hierarchy Process: AHP) เปนเทคนิคที่ไดรับการยอมรับทางวิชาการและไดถูก

นำมาใชอยางแพรหลายในการตัดสินใจที่จะตองพิจารณาหลายปจจัย (Multiple-Criteria Decision-making) 

 1) เปาหมายการใชเทคนิคการวิเคราะหเชิงลำดับชั้น (Analytical Hierarchy Process: AHP) 

  1.1 การศึกษาทบทวนและวิเคราะหขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ที่มีความเก่ียวของกับตัวชี้วัด

ทรัพยากรน้ำอยางยั่งยืน 

  1.2 การประเมินคาความสำคัญของแตละแผนงาน (Primary Data) โดยการใชแบบสอบถามการ

เปรียบเทียบความสำคัญของแผนงานทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง เปนการ

สอบถามความคิดเห็นกับกลุมผูมีสวนเกี่ยวของหรือกลุมผูมีสวนไดเสียในพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบรีุ-

บางปะกง อาทิ คณะกรรมการลุมน้ำ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และภาคประชาสังคม เปนตน 

  1.3 การจัดลำดับความสำคัญของพื้นที่เปาหมาย (Rating) โดยใชเทคนิคการวิเคราะหเชิงลำดับชั้น 

(AHP) และไดนำวิธีการ Normalization มาใชในการแปลงขอมูลใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน

หรือมีหนวยเหมือนกัน เพื่อแกปญหาความซ้ำซอนกันของขอมูล (Data Anomaly) โดยนำคาที่

ไดมาคูณกับคาความสำคัญ (Weight) ที่ไดจากแบบสอบถามการเปรียบเทียบความสำคัญของ

แผนงานฯ โดยผลที่ไดจะนำไปจัดลำดับความสำคัญของพื้นที่เปาหมายตอไป 

 2) การจัดลำดับความสำคัญของแผนงาน/โครงการแตละระดับดำเนินการพิจารณาใชวิธีการวิเคราะหความ

หลากหลาย (Multi-Criteria Analysis: MCA) โดยกระบวนการวิเคราะหแบบลำดับชั้น (AHP: Analytic 

Hierarchy Process) หรือเปนกระบวนการที่ใชในการ “วัดคาระดับ” ของการตัดสินใจในเร่ืองตางๆ ได

อยางมีประสิทธิภาพและใหผลการตัดสินใจที่ถูกตองตรงกับเปาหมายของการตัดสินใจไดมากที่สุด โดย

จุดเดนของกระบวนการลำดับข้ันเชิงวิเคราะหมีดังนี้ 

  2.1 ใหผลการสำรวจนาเชื่อถือกวาวิธีอื่นๆ เนื่องจากใชวิธีการเปรียบเทียบเชิงคูในการตัดสินใจกอน

จะลงมือตอบคำถาม 

  2.2 มีโครงสรางที่เปนแผนภูมิลำดับขั้นเลียนแบบกระบวนความคิดของมนุษย ทำใหงายตอการใช

และการทำความเขาใจ 

  2.3 ผลลัพธที ่ไดเปนปริมาณตัวเลข ทำใหงายตอการจัดลำดับความสำคัญ และยังนำผลลัพธไป

เปรียบเทียบกับหนวยงานอ่ืนๆ ได 

  2.4 สามารถขจัดการตัดสินใจแบบมีอคติหรือลำเอียงออกไปได 

  2.5 ใชไดทั้งกับการตัดสินใจแบบคนเดียวและแบบที่เปนกลุมหรือหมูคณะ 

  2.6 กอใหเกิดการประนีประนอมและการสรางประชามต ิ

  2.7 ไมจำเปนตองใชผูเชี่ยวชาญพิเศษมาควบคุม 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 5 แผนการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกงอยางยั่งยืน 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 5-17 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

5.2.2.2 ขั้นตอนการตัดสินใจโดยใชกระบวนการวิเคราะหแบบลำดับชั้น (Analytic Hierachy Process) 

 

 ขั้นตอนการตัดสินใจโดยใชกระบวนการวิเคราะหแบบลำดับชั้น (Analytic Hierachy Process) หรือ AHP มี

กระบวนการดังนี้ 

 1) การสรางแผนภูมิลำดับชั้นหรือแบบจำลองของการตัดสินใจดังรูปที่ 5.2-2 จะแสดงแบบจำลองหรือ

แผนภูมิลำดับชั้นของ “กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห” เปนเคร่ืองมือพื้นฐานที่ชวยในการตัดสินใจ 

และโครงสรางของแผนภูมิประกอบดวย “องคประกอบ” หรือปจจัยที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจตางๆ 

โดยแผนภูมิมีลักษณะเปนระดับชั้น จำนวนของลำดับชั้นข้ึนอยูกับความซับซอนของการตัดสินใจดังนี้ 

ระดับชัน้ของแผนภูม ิ คำอธิบายระดบัชัน้ของแผนภูม ิ

1. ระดับชั้นที่ 1 (ระดับชั้นบนสุด) จุดโฟกัสหรือเปาหมายของการตัดสินใจ 

2. ระดับชั้นที่ 2 เกณฑการตัดสินใจหลักที่มีผลตอเปาหมายในการตัดสินใจนั้น 

3. ระดับชั้นที่ 3 เกณฑยอยของการตัดสินใจจะมีจำนวนเทาไร จะขึ้นอยูกับความชัดเจนของ

เกณฑหลัก (อาจไมจำเปนตองมีถาเกณฑหลักมีความชัดเจนเพียงพอ) 

4. ระดับชั้นที่ 4 (ระดับชั้นลางสุด) ทางเลือกที่จะนำมาพิจารณาผานเกณฑการตัดสินใจตามที่กำหนดไว 

 

รูปที่ 5.2-2 ตัวอยางแผนภูมิลำดับชั้นหรือแบบจำลองของการตัดสินใจ 

 

5.2.2.3 การใหน้ำหนักความสำคัญของเกณฑการประเมิน 

 

 เนื่องจากเกณฑที่ใชในการตัดสินใจแตละเกณฑมีความสำคัญตอเปาหมายในการตัดสินใจไมเทากัน จึงจำเปน

จะตองหาน้ำหนัก “ความสำคัญ” ของแตละเกณฑกอนจะทำการประเมินทางเลือกดังมีข้ันตอนดังนี้ 

 1) การสรางตารางเมตริกซเปรียบเทียบเกณฑที่ใชในการตัดสินใจเปนคูสามารถสรางดังตัวอยางแสดงใน

ตารางที่ 5.2-1 โดยที่ Aij คือ สมาชิกในแถวที่ i หลักที่ j ของเมตริกซ หมายถึง ผลการเปรียบเทียบ

ความสำคัญระหวางปจจัย และ Ai และ Aj 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 5 แผนการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกงอยางยั่งยืน 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 5-18 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

ตารางที่ 5.2-1 ตัวอยางเมทริกซที่ใชในเปรียบเทียบเปนคู 

เกณฑตัดสินใจ 
ปจจัย 

A1 A2 A3 A4 

ปจจัย 

A1 A11 A12 A13 A14 

A2 A21 A22 A23 A24 

A3 A31 A32 A33 A34 

A4 A41 A42 A43 A44 

 2) การกำหนดมาตรสวนในการวนิจิฉัยเปรียบเทียบมีดังนี ้

  ถา Aij = 1 หมายถึง ปจจัย Ai และ Aj มีความสำคัญเทากัน 

  ถา Aij = 3 หมายถึง ปจจัย Ai มีความสำคัญมากกวา Aj เล็กนอย 

  ถา Aij = 5 หมายถึง ปจจัย Ai มีความสำคัญมากกวา Aj ปานกลาง 

  ถา Aij = 7 หมายถึง ปจจัย Ai มีความสำคัญมากกวา Aj มากที่สุด 

จำนวนระดับของมาตราสวนในการเปรียบเทียบจะข้ึนอยูกับผูทำการวิเคราะหวาตองการรายละเอียดใน

การเปรียบเทียบมากแคไหน ถาตองการรายละเอียดมากข้ึนอาจจะกำหนดระดับการเปรียบเทียบหลาย

ระดับมากขึ้น เชน อาจเพิ่มจำนวนระดับขึ้นไปอีก คือ ถา Aij = 9 หมายถึง ปจจัย Ai มีความสำคัญ

มากกวา Aj อยางยิ่งยวด เปนตน 

 

5.2.2.4 หลักเกณฑที่ใชในการจัดลำดับความสำคัญ 

 

 การกำหนดหลักเกณฑที่จะนำมาใชในการจัดลำดับความสำคัญของแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจำแนก

เปน 2 กรณี ไดแก 

 1) หลักเกณฑสำหรับโครงการดานกอสราง หลักเกณฑที่ใชในการจัดลำดับความสำคัญประกอบดวยเกณฑ

ดานวิศวกรรม เกณฑดานสิ่งแวดลอม เกณฑคาลงทุนและเกณฑดานพื้นที่ ดังมีรายละเอียดดังนี้ 

  1.1 เกณฑดานวิศวกรรม เปนหลักเกณฑพิจารณาถึงความพรอมในการกอสรางแบงเปน 5 ระดับดังนี ้

รายละเอียดหลักเกณฑ ระดับคะแนน 

1. ยังไมไดดำเนนิการศึกษาความเปนไปได 1 

2. อยูระหวางการศึกษาความเปนไปได 2 

3. ศึกษาความเปนไปไดแลวเสร็จแตยังไมออกแบบ 3 

4. อยูระหวางการออกแบบ 4 

5. มีแบบพรอมกอสราง 5 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 5 แผนการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกงอยางยั่งยืน 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 5-19 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

  1.2 เกณฑดานสิ่งแวดลอม เปนหลักเกณฑพิจาณาถึงความจำเปนในการดำเนินการศึกษาและประเมิน 

ผลกระทบสิ่งแวดลอมแบงเปน 5 ระดับดังนี้ 

รายละเอียดหลักเกณฑ ระดับคะแนน 

1. ตองมีการศึกษาและประเมินผลกระทบดานสุขภาพ (EHIA) 1 

2. ตองมีการศึกษาและประเมินผลกระทบสิง่แวดลอม (EIA) 2 

3. ตองมีการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน (IEE) 3 

4. ตองมีการดำเนินการตรวจสอบดานสิ่งแวดลอม (EC) 4 

5. ไมตองดำเนินการ 5 

  1.3 เกณฑคาลงทุน เปนหลักเกณฑที่พิจารณาถึงคาลงทุนที่รัฐบาลตองลงทุนโดยแบงเปน 5 ระดับ 

ดังนี้ 

รายละเอียดหลักเกณฑ ระดับคะแนน 

1. คาลงทุนที่มากกวา 100.00 ลานบาท 1 

2. คาลงทุนตั้งแต 70.01-100.00 ลานบาท 2 

3. คาลงทุนตั้งแต 40.01-70.00 ลานบาท 3 

4. คาลงทุนตั้งแต 10.01-40.00 ลานบาท 4 

5. คาลงทุนที่นอยกวา 10.00 ลานบาท 5 

  1.4 เกณฑดานการแกไขปญหาเชิงพื้นที่ เปนหลักเกณฑพิจารณาถึงการดำเนินการวาโครงการใดที่

ดำเนินการสามารถแกไขปญหาเชิงพื ้นที ่ (Area-based) ไดหรือไมและสอดคลองกับความ

ตองการของพื้นที่หรือไมแบงเปน 3 ระดับดังนี้ 

รายละเอียดหลักเกณฑ ระดับคะแนน 

1. ไมสามารถแกไขปญหาในพื้นที่ Area-based และไมสอดคลอง

กับความตองการของพื้นที่ 
1 

2. ไมสามารถแกไขปญหาในพื้นที่ Area-based และสอดคลองกับ

ความตองการ 
3 

3. สามารถแกไขปญหาในพื้นที่ Area-based และสอดคลองกับ

ความตองการ 
5 

 2) หลักเกณฑสำหรับโครงการที่ไมใชสิ่งกอสราง 

  2.1 เกณฑดานการระดับความสำคัญของการสนับสนุนการตัดสินใจในการบังคับใชกฎหมายหรือการ

บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เปนหลักเกณฑกำหนดระดับความสำคัญของการดำเนินงานที่ชวยให

ผูบริหารในระดับตางๆ สามารถตัดสินใจไดอยางเหมาะสมแบงเปน 5 ระดับดังนี้ 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 5 แผนการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกงอยางยั่งยืน 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 5-20 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

รายละเอียดหลักเกณฑ ระดับคะแนน 

1. สนับสนุนการตัดสินใจในการบังคับใชกฎหมายหรือบริหารจัดการ 

ทรัพยากรน้ำในระดับกลุมผูใชน้ำ 

1 

2. สนับสนุนการตัดสินใจในการบังคับใชกฎหมายหรือบริหารจัดการ 

ทรัพยากรน้ำในระดับอำเภอ/ตำบล/หมูบาน 

2 

3. สนับสนุนการตัดสินใจในการบังคับใชกฎหมายหรือบริหารจัดการ 

ทรัพยากรน้ำในระดับจังหวัด/ลุมน้ำสาขา 

3 

4. สนับสนุนการตัดสินใจในการบังคับใชกฎหมายหรือบริหารจัดการ 

ทรัพยากรน้ำในระดับลุมน้ำ 

4 

5. สนับสนุนการตัดสินใจในการบังคับใชกฎหมายหรือบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ำในระดับชาติ 

5 

  2.2 เกณฑคาลงทุน เปนหลักเกณฑพิจารณาถึงคาลงทุนตามที่รัฐบาลตองลงทุนแบงเปน 5 ระดับ 

ดังนี้ 

รายละเอียดหลักเกณฑ ระดับคะแนน 

1. คาลงทุนที่มากกวา 40.00 ลานบาท 1 

2. คาลงทุนตั้งแต 30.01-40.00 ลานบาท 2 

3. คาลงทุนตั้งแต 20.01-30.00 ลานบาท 3 

4. คาลงทุนตั้งแต 10.01-20.00 ลานบาท 4 

5. คาลงทุนที่นอยกวา 10.00 ลานบาท 5 

  2.3 เกณฑดานการแกไขปญหาเชิงพื้นที่ เปนหลักเกณฑพิจารณาถึงการดำเนินการวาโครงการใดที่

ดำเนินการสามารถสนับสนุนการแกไขปญหาเชิงพื้นที่ (Area-based) ไดหรือไม และสอดคลอง

กับความตองการของพื้นที่หรือไมแบงเปน 3 ระดับดังนี้ 

รายละเอียดหลักเกณฑ ระดับคะแนน 

1. ไมสามารถแกไขปญหาในพื้นที่ Area-based และไมสอดคลองกับ

ความตองการของพื้นที่ 

1 

2. ไมสามารถแกไขปญหาในพื้นที่ Area-based และสอดคลองกับ

ความตองการ 

3 

3. สามารถแกไขปญหาในพื้นที่ Area-based และสอดคลองกับความ

ตองการ 

5 

 

5.2.2.5 การวิเคราะหน้ำหนัก 

 

 การกำหนดหลักเกณฑที่จะนำมาใชในการวิเคราะหน้ำหนัก (คาถวงน้ำหนัก) ในการจัดลำดับความสำคัญของ

แผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจำแนกเปน 2 กรณี ไดแก 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 5 แผนการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกงอยางยั่งยืน 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 5-21 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

 1) การวิเคราะหน้ำหนักสำหรับโครงการดานกอสราง ไดใชกระบวนการ AHP พบวาน้ำหนักดานวิศวกรรม

คิดเปนรอยละ 34 น้ำหนักดานสิ่งแวดลอมคิดเปนรอยละ 29 น้ำหนักดานคาลงทุนคิดเปนรอยละ16 

และน้ำหนักดานพื้นที่คิดเปนรอยละ 21 ดังแสดงการวิเคราะหน้ำหนักไดดังนี้ 

  1.1 เกณฑตัวประกอบหลักในการตัดสินใจ (Decision Element) 

หลักเกณฑ 
วิศวกรรม สิ่งแวดลอม คาลงทนุ การแกไขปญหาเชิงพืน้ที ่

A B C D 

วิศวกรรม (A) 1.00 2.00 2.00 1.00 

สิ่งแวดลอม (B) 0.50 1.00 2.00 0.50 

คาลงทนุ (C) 0.50 0.50 1.00 1.00 

การแกไขปญหาเชิงพืน้ที่ (D) 1.00 0.50 1.00 1.00 

รวมทั้งหมด 3.00 4.00 6.00 5.00 

  1.2 การหาน้ำหนักถวงของเกณฑหลัก 

เกณฑของตัวประกอบ 

(แนว Row) 

เกณฑของตัวประกอบ (แนว Column) น้ำหนักถวง

เฉลี่ย A B C D 

วิศวกรรม (A) 0.333 0.364 0.333 0.286 32% 

สิ่งแวดลอม (B) 0.167 0.182 0.333 0.143 21% 

คาลงทุน (C) 0.167 0.091 0.167 0.286 18% 

การแกไขปญหาเชิงพื้นที่ (D) 0.333 0.364 0.167 0.286 29% 

รวมทั้งหมด 100% 

  1.3 การสังเคราะห 

   ก) หาดัชนีความสอดคลองกันของเหตุผล (CI) 

    CI =  (𝜆𝜆𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚−𝑛𝑛)
(𝑛𝑛−1)

 

    เมื่อ 𝜆𝜆𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚  = 4.19 

     𝑛𝑛  = 4 

     CI  = 0.065 

   ข) เปรียบเทียบ CI กับคา Random Consistency Index (RCI) 

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RCI 0 0 0.58 0.9 1.12 1.24 1.32 1.41 1.45 1.49 

   ค) หาคา Consistency Ratio (CR) 

    RCI = 0.90  เมื่อ n = 4 

    CR (CI/RCI) = 0.072 

    คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (กรณี n>4) = 0.09>CR ผลการวิเคราะห = ยอมรับได 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 5 แผนการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกงอยางยั่งยืน 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 5-22 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

 2) การวิเคราะหน้ำหนักสำหรับโครงการที่ไมใชสิ่งกอสราง ไดใชกระบวนการ AHP พบวาน้ำหนักระดับ

ความสำคัญของการสนับสนุนการตัดสินใจ (A) คิดเปนรอยละ 41 น้ำหนักดานคาลงทุนคิดเปนรอยละ 

33 และน้ำหนักดานพื้นที่คิดเปนรอยละ 26 ดังแสดงรายละเอียดการวิเคราะหน้ำหนักไดดังนี้ 

  2.1 เกณฑตัวประกอบหลักในการตัดสินใจ (Decision Element) 

หลักเกณฑ 
วิศวกรรม สิ่งแวดลอม การแกไขปญหาเชิงพืน้ที ่

A B C 

วิศวกรรม (A) 1.00 1.00 2.00 

สิ่งแวดลอม (B) 1.00 1.00 1.00 

การแกไขปญหาเชิงพืน้ที่ (C) 0.50 1.00 1.00 

รวมทั้งหมด 2.50 3.00 4.00 

  2.2 หาน้ำหนักถวงของเกณฑหลัก 

เกณฑของตัวประกอบ (แนว Row) 
เกณฑของตัวประกอบ (แนว Column) น้ำหนักถวงเฉลี่ย 

A B C  

วิศวกรรม (A) 0.400 0.333 0.500 41% 

สิ่งแวดลอม (B) 0.400 0.333 0.250 33% 

การแกไขปญหาเชิงพืน้ที่ (C) 0.200 0.333 0.250 26% 

รวมทั้งหมด 100% 

  2.3 การสังเคราะห 

   ก) หาดัชนีความสอดคลองกันของเหตุผล (CI) 

    CI =  (𝜆𝜆𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚−𝑛𝑛)
(𝑛𝑛−1)

 

    เมื่อ 𝜆𝜆𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚  = 3.06 

     𝑛𝑛  = 3 

     CI  = 0.028 

   ข) เปรียบเทียบ CI กับคา Random Consistency Index (RCI) 

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RCI 0 0 0.58 0.90 1.12 1.24 1.32 1.41 1.45 1.49 

   ค) หาคา Consistency Ratio (CR) 

    RCI = 0.58  เมื่อ n = 3 

    CR (CI/RCI) = 0.048 

    คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (กรณี n>4) = 0.05>CR ผลการวิเคราะห = ยอมรับได 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 5 แผนการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกงอยางยั่งยืน 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 5-23 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

5.2.3 การพิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการในการแกไขและบรรเทาปญหาในแตละสวนของพ้ืนที่ลุมน้ำ 

 

5.2.3.1 การกำหนดแผนงาน/โครงการตามแผนทางเลือกการพัฒนาพ้ืนที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 

 

 การคัดเลือกโครงการในทางเลือกที่คัดเลือกตามแผนการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำเพื่อการแกไขและบรรเทาปญหาใน

แตละพื้นที่โดยการนำผลวิเคราะหประเด็นปญหาและลำดับความสำคัญในการแกไขปญหาในกลุมพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-

บางปะกงมาพิจารณาเพื่อจัดทำแผนงาน/โครงการใหสามารถแกไขสภาพปญหาในแตละพื้นที่แบบบูรณาการและจากการ

วิเคราะหสภาพปญหาในเชงิพื้นที่จะนำมากำหนดแผนงาน/โครงการและการจัดลำดับความสำคัญในการแกไขปญหาในแต

ละพื้นที่แบบบูรณาการ โดยการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยทุธศาสตรพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบรีุ-บางปะกงดังแสดง 3 กลุมพืน้ที่ 

(พื้นที่ลุมน้ำตอนบน พื้นที่ลุมน้ำตอนกลาง และพื้นที่ลุมน้ำตอนปลาย) เปาประสงค ตัวชี้วัดและที่มาของตัวชี้วัดในมิติ

เศรษฐกิจ มิติสังคม มิติสิ่งแวดลอม ความสัมพันธของแตละทางเลือกและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เคาโครง 

(Framework) ความสัมพันธระหวางแผนทางเลือก แผนการพัฒนาทรัพยากรน้ำ ความยั่งยืนในการพัฒนาทรัพยากรน้ำเชงิ

พื้นที่ 3 กลุมพื้นที่ผานกระบวนการวิเคราะห (Methodology) และวิธีวิเคราะห (Method) ในการประเมินสิ่งแวดลอม

ระดับยุทธศาสตรพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง (SEA) เพื่อกำหนดแผนงาน/โครงการในการแกไขและบรรเทาปญหาใน

พื้นที่ 3 กลุมและจัดทำเปนแผนงานระยะเรงดวน ระยะปานกลางและระยะยาวใหสามารถแกไขและบรรเทาปญหาแตละ

พื้นที่แบบบูรณาการ 

 

 การกำหนดแผนงาน/โครงการในแผนทางเลือกการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงไดพิจารณาความ

เหมาะสมและดำเนินการไดจริงและไดรับการยอมรับจากภาคประชาสังคม และเปนการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำ

ภายใตวิสัยทัศนของการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง “ทรัพยากรน้ำมั่นคง ทุกภาคสวนเขาถึงการใชอยาง

สมดุล เสริมสรางรายไดและรักษาระบบนิเวศอยางย่ังยืน” และยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) และสอดคลอง

กับเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals, SDGs) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) แผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) ทิศทางการพัฒนา

ภาคตะวันออกและการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor, EEC) แผนพัฒนา

ระดับภูมิภาค แผนพัฒนากลุมจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด และแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560-2564 ฯลฯ ดัง

มีองคประกอบสำคัญดังนี้ 

 1) เปนแผนงาน/โครงการที่เปนความตองการของภาคประชาสังคมในแตละพื้นที่ 

 2) เปนการพฒันาโครงการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 3) สามารถแกไขและบรรเทาปญหาในแตละพื้นที่ 

 4) สนองตอบเปาประสงคที่กำหนดไวและสามารถชี้วัดผลสำเร็จของโครงการได 

 5) มีการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการและยั่งยืน 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 5 แผนการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกงอยางยั่งยืน 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 5-24 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

5.2.3.2 การวิเคราะหและคัดเลือกโครงการในการแกไขและบรรเทาปญหาในแตละพ้ืนที่ 

 

 การวิเคราะหและจัดลำดับความสำคัญแผนงานโครงการในการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงโดยการ

พิจารณาจากเกณฑทั้ง 4 ดาน ประกอบดวย วิศวกรรม สิ่งแวดลอม คาลงทุน และการแกไขปญหาเชิงพื้นที่ โดยกำหนด

เกณฑจัดลำดับความสำคัญดังนี้ 

 ระดับคะแนน ลักษณะการดำเนินการ 

 มากกวา 3.50 แผนระยะเรงดวน 5 ป (พ.ศ. 2561-2565) 

 2.51-3.50 แผนระยะปานกลาง 10 ป (พ.ศ. 2566-2570) 

 นอยกวา 2.50 แผนระยะยาว 11-20 ป (พ.ศ. 2571-2580) 

 

5.2.4 แผนหลักและแผนปฏิบัติการของพ้ืนที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงตามมิติของกลยุทธและ 

 มิติของแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) 

 

5.2.4.1 แผนหลักและแผนปฏิบัติการของพ้ืนที่ลุมน้ำตอนบน 

 

 แผนหลักและแผนปฏิบัติการของพื้นที่ลุมน้ำตอนบน ไดพิจารณากำหนดตามมิติกลยุทธเชิงรุก (SO Strategy) 

คงตัว-เชิงแกไข (WO Strategy) คงตัว-เชิงรับ (ST Strategy) และปองกัน (WT Strategy) และตามมิติของแผนแมบทการ

บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในภาคผนวก ง) สรุปไดดังนี้ 

 1) แผนหลักและแผนปฏิบัติการของพื้นที่ลุมน้ำตอนบน (ตารางที่ 5.2-2) พิจารณาตามมิติของกลยุทธ 

  1.1 กลยุทธเชิงรุก (SO Strategy) มี 2 กลยุทธและมีแผนงานยอยภายใตกลยุทธ 2 แผนงานไดแก 

   ก) กลยุทธการพัฒนาระบบสนับสนนุการตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำมีแผนงาน

การใชเทคโนโลยีขั้นสูงมาชวยสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

(SCADA: Supervisory Control and Data Acquisition) และติดตั้งระบบตรวจวัดน้ำฝน 

ปริมาณน้ำทาและระบบเตือนภัยในพื้นที่เสี่ยง งบประมาณทั้งสิ้น 100.274 ลานบาท 

   ข) กลยุทธการพัฒนาและปรับปรุงระบบความปลอดภัยเขื่อน มีแผนงานเพิ่มประสิทธิภาพ

และตรวจสอบดานความปลอดภัยเขื่อนโดยจัดหาและติดตั้งเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน 

งบประมาณทั้งสิ้น 37.777 ลานบาท 

  1.2 กลยุทธคงตัว-เชิงแกไข (WO Strategy) มี 2 กลยุทธและแผนงานยอยภายใตกลยุทธ 9 แผนงาน 

ไดแก 

   ก) กลยุทธการพัฒนาและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหลงน้ำในพื้นที่ฯ ใหสามารถรองรับ

กิจกรรมในพื้นที่ลุมน้ำ มีแผนงานยอยภายใตกลยุทธ 5 แผนงาน ไดแก 

    ก.1 แผนงานพัฒนา ขยายเขตและเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมูบาน 72 หมูบาน

งบประมาณทั้งสิ้น 357.386 ลานบาท 

    ก.2 แผนงานการพัฒนาขยายเขตประปาและการพัฒนาแหลงน้ำสำรอง 38 แหงและ

ครัวเรือนรับประโยชน 13,100 ครัวเรือน งบประมาณทั้งสิ้น 611.462 ลานบาท 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 5 แผนการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกงอยางยั่งยืน 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 5-25 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

    ก.3 แผนงานการพัฒนาแหลงน้ำผิวดิน/น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม มี

ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น 811.32 ลาน ลบ.ม. จำนวนแหลงน้ำเพิ่มขึ้น 221 แหง และ

รองรับพื้นที่รับประโยชน 129,900 ไร งบประมาณทั้งสิ้น 52,008.752 ลานบาท 

    ก.4 แผนงานการซอมแซม/ปรับปรุง/ขุดลอกแหลงน้ำ 56 แหง งบประมาณทั้งสิ้น 

167.554 ลานบาท 

    ก.5 แผนงานการซอมแซม/ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำ/ฝาย และระบบสาธารณูปโภค 

216 แหง พื้นที่ชลประทานเดิมไดรับการปรับปรุง 47,100 ไร งบประมาณทั้งสิ้น 

1,410.552 ลานบาท 

   ข) กลยุทธการปองกันและแกไขปญหาอุทกภัย มีแผนงานยอยภายใตกลยุทธ 4 แผนงาน 

ไดแก 

    ข.1 แผนงานระบบปองกันชุมชนเมือง 25 แหง และการกอสรางเขื่อนปองกันตลิ่ง

ระยะทางทั้งสิ้น 2.07 กม. และมีพื้นที่ไดรับการปองกันดานอุทกภัย 13,756 ไร 

งบประมาณทั้งสิ้น 11,549.768 ลานบาท 

    ข.2 แผนงานปรับปรุงลำน้ำธรรมชาติ 1 แหง งบประมาณทั้งสิ้น 0.374 ลานบาท 

    ข.3 แผนงานพัฒนาอาคารบังคับน้ำ/แกมลิง/คลองผันน้ำ 25 แหง และบรรเทาพื้นที่

ไดรับผลกระทบจากอุทกภัย 45,100 ไร งบประมาณทั้งสิ้น 663.060 ลานบาท 

    ข.4 แผนงานการกำจัดวชัพืช 243,060 ตัน งบประมาณทั้งสิ้น 13.178 ลานบาท 

  1.3 กลยุทธคงตัว-เชิงรับ (ST Strategy) มี 1 กลยุทธ ไดแก กลยุทธการจัดการคุณภาพน้ำและฟนฟู

แหลงน้ำและมีแผนงานยอยภายใตกลยุทธ 2 แผนงาน ไดแก 

   ก) แผนงานการเพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดและควบคุมการระบายน้ำเสียออกสูสิ่งแวดลอม

โดยการกอสรางและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย 9 แหง งบประมาณทั้งสิ้น 

204.876 ลานบาท 

   ข) แผนงานการฟนฟูแมน้ำ/ลำคลอง 33 แหง งบประมาณทั้งสิ้น 852.384 ลานบาท 

  1.4 กลยุทธปองกัน (WT Strategy) มี 5 กลยุทธและมแีผนงานยอยภายใตกลยุทธ 5 แผนงาน ไดแก 

   ก) กลยุทธการเพิ่มประสิทธิภาพการใชน้ำและเพิ่มมูลคา มีแผนงานการเพิ่มประสิทธิภาพ

การใชน้ำและเพิ่มมูลคาโดยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชและการใชน้ำในพื้นที่เกษตร

น้ำฝนและพื้นที่ชลประทานเดิมและสงเสริมการปลูกพืชมูลคาสูงในพื้นที่ฯ 290,980 ไร 

20 พื้นที่ งบประมาณทั้งสิน้ 57.100 ลานบาท (งบประมาณตั้งใหม+งบปกติของหนวยงาน) 

   ข) กลยุทธการสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนทองถิ่นดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศ มีแผนงาน

การเพิ่มประสิทธิภาพการทองเที่ยวเชิงนิเวศและเพิ่มมูลคาโดยใชการฝกอบรมสรางความ

เขมแข็งใหกับชุมชนทองถิ่นในการมีสวนรวมในการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยวภายใน

ทองถ่ิน 4 พื้นที่ งบประมาณทั้งสิ้น 24.000 ลานบาท 

   ค) กลยุทธการบริหารจัดการเชิงรุกในพื้นที่เกษตรน้ำฝนตามปริมาณน้ำฝน/ศักยภาพของดิน 

มีแผนงานการจัดการพื้นที่ความเหมาะสมของสมรรถนะดินและแผนที่เกษตรเพื่อการ

บริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) 4 พื้นที่ งบประมาณทั้งสิ้น 35.000 ลานบาท 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 5 แผนการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกงอยางยั่งยืน 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 5-26 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

   ง) กลยุทธการประชาสัมพันธและสงเสริมพรอมกับเชื่อมโยงการทองเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่

ลุมน้ำ 6 พื้นที่ งบประมาณทั้งสิ้น 25.900 ลานบาท 

   จ) กลยุทธการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการทองเที่ยวเชิง

นิเวศ มีแผนงานพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการขยายตัว

ดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 4 พื้นที่ งบประมาณทั้งสิ้น 5.500 ลานบาท 

 2) แผนหลักและแผนปฏิบัติการของพื้นที่ลุมน้ำตอนบน พิจารณาตามมิติของแผนแมบทการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ำ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) ดังรูปที่ 5.2-3 และรูปที่ 5.2-4 และตารางที่ 5.2-3 สรุปไดดังนี้ 

  2.1 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 

  2.2 ดานที่ 2 การสรางความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต มี 3 กลยุทธและ 5 แผนงานภายใตแผน

แมบทฯ ไดแก 

   ก) การเพิ่มประสิทธิภาพโครงการแหลงน้ำและระบบสงน้ำเดิม เปนการซอมแซม/ปรับปรุง/

ขุดลอกแหลงน้ำ 55 แหง การซอมแซม/ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำ/ฝาย และระบบ

สาธารณูปโภค 201 แหง และพื้นทีไ่ดรับการปรับปรุงเดิม 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 

  2.3 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 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 5 แผนการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกงอยางยั่งยืน 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 5-27 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

   ข) การปองกันพื้นที่น้ำทวมชุมชนเมือง 24 แหง และการกอสรางเข่ือนปองกันตลิ่งระยะทาง

ทั้งสิ้น 8.38 กม. และมพีื้นที่ไดรับการปองกันดานอุทกภัย 20,256 ไร งบประมาณทั้งสิ้น 

1,736.768 ลานบาท 

   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 

  2.4 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 การจัดการคุณภาพนำ้และอนุรักษทรัพยากรน้ำเปนเงินทั้งสิ้น 1,107.260 

ลานบาท 

  2.5 ดานที่ 5 การบริหารจัดการ มี 3 กลยุทธและ 3 แผนงานภายใตแผนแมบทฯ ไดแก 

   ก) การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เปนการใช

เทคโนโลยีขั้นสูงมาชวยสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (SCADA: 

Supervisory Control and Data Acquisition) พรอมการติดตั ้งระบบตรวจว ัดน ้ำฝน 

ปริมาณน้ำทาและระบบเตือนภัยในพื้นที่เสี่ยง 5 แหง งบประมาณทั้งสิ้น 100.274 ลานบาท 

   ข) การพัฒนาและปรับปรุงระบบความปลอดภัยเขื่อน เปนการเพิ่มประสิทธิภาพและตรวจ-

สอบดานความปลอดภัยเขื่อน โดยจัดหาและติดตั้งเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน 5 แหง 

งบประมาณทั้งสิ้น 37.777 ลานบาท 

   ค) การจัดสรรที่ดินทำกินใหแกกลุมราษฎรที่บุกรุกไดถือครองที่ดินอยางถูกตอง เปนการจัด 

สรรที่ดินทำกินใหกลุมราษฎรที่บุกรุกแผวถางไดถือครองที่ดินอยางถูกตองตามกฎหมาย

ในรูปของหมูบานปาไม 4 พื้นที่ งบประมาณทั้งสิ้น 120.000 ลานบาท 

 รวมงบประมาณดานที่ 6 การบริหารจัดการเปนเงินทั้งสิ้น 258.051 ลานบาท 

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

ไดแก 

   ก) การเพิ่มประสิทธิภาพการใชน้ำและเพิ่มมูลคา เปนการเพิ่มประสิทธิภาพการใชน้ำและ

เพิ่มมูลคาโดยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชและการใชน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝนและพื้นที่

ชลประทานเดิมและสงเสริมการปลูกพืชมูลคาสูง 3 พื้นที่ และการพัฒนาแหลงน้ำเพื่อ



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 5 แผนการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกงอยางยั่งยืน 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 5-28 รายงานฉบับสุดทาย

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง       รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร

การเกษตรพื้นถิ่น 9 พื้นที่ งบประมาณทั้งสิ้น 42.000 ลานบาท (งบประมาณตั้งใหม+

งบประมาณปกติของหนวยงาน) 

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 

2.7 ดานที่ 7 การสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ มี 3 กลยุทธและ 3 แผนงานภายใตแผนแมบทฯ 

ไดแก 

ก) การสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนทองถิ่นดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศ เปนการเพิ่มพูน

ประสิทธิภาพการทองเที่ยวเชิงนิเวศและเพิ่มมูลคาโดยใชการฝกอบรมสรางความเขมแข็ง

ใหกับชุมชนทองถิ่นในการมีสวนรวมในการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยวภายในทองถ่ิน 

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 5 แผนการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกงอยางยั่งยืน 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 5-29 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง          รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

ตารางที่ 5.2-2 แผนหลักและแผนปฏิบัติการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพ้ืนที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง (พ้ืนที่ตอนบน) ในมิติการวิเคราะห TOWS Matrix 

กลยุทธ/แผนงาน แผนงานยอย ตัวชี้วัด 
เปาหมายรวม 

หนวยงาน 
20 ป (พ.ศ. 2561-2580) พ.ศ. 2561-2565 พ.ศ. 2566-2570 พ.ศ. 2571-2580 

กลยุทธเชิงรุก (SO Strategy) 

1. การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ำ
1.1 การใชเทคโนโลยีขั้นสูงมาชวยสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (ระบบ) 5 5 - - 
ชป./ทน. 

งบประมาณรวม (ลานบาท) 100.274 100.274 - - 

2. การพัฒนาและปรับปรุงระบบความปลอดภัยเขื่อน 2.1 งานเพ่ิมประสิทธิภาพและตรวจสอบดานความปลอดภัยเขื่อน 
ระบบสนับสนุนการตรวจสอบ (ระบบ) 5 5 - - 

ชป. 
งบประมาณรวม (ลานบาท) 37.777 37.777 - - 

กลยุทธคงตัว-เชิงแกไข (WO Strategy) 

1. การพัฒนาและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหลงน้ำในพื้นที่ให

สามารถรองรับกิจกรรมในพ้ืนท่ีลุมน้ำ

1.1 การพัฒนา ขยายเขตและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบประปาหมูบาน 

จำนวนหมูบานมีระบบประปา 72 71 2 - 
กปภ./ทน./อปท./

ทบ. 
ครัวเรือนรับประโยชน (ครัวเรือน) - - - - 

งบประมาณรวม (ลานบาท) 357.386 356.886 0.500 - 

1.2 การพัฒนาขยายเขตประปา และพัฒนาแหลงน้ำสำรอง 

จำนวน (แหง) 38 35 3 - 

กปภ./อปท./ชป. 
ครัวเรือนรับประโยชน 13,100 11,300 1,800 - 

ปริมาณน้ำแหลงน้ำสำรอง - - - - 

งบประมาณรวม (ลานบาท) 611.462 551.462 60.000 - 

1.3 การพัฒนาแหลงน้ำผิวดิน/บาดาลเพ่ือเกษตรและอุตสาหกรรม 

ปริมาณน้ำ (ลาน ลบ.ม.) 811.32 33.30 315.20 462.82 ชป./กปภ./อปท./

ทบ./ทน./พด./ยผ./

สปก. 

จำนวน (แหง) 221 161 54 6 

งบประมาณรวม (ลานบาท) 52,008.752 15,281.646 16,076.406 20,650.700 

1.4 การซอมแซม/ปรับปรุง/ขุดลอกแหลงน้ำ 
จำนวน (แหง) 56 41 15 - ชป./อปท./สปก./

ปภ. งบประมาณรวม (ลานบาท) 167.554 132.844 34.710 - 

1.5 การซอมแซม/ปรบัปรุงอาคารบังคับน้ำ/ฝายและระบบสาธารณูปโภค 

จำนวนแหง 216 208 7 1 

ชป./ทน./อปท. พ้ืนท่ีชลประทานเดิมไดรับการปรับปรุง (ไร) 41,700 40,700 1,000 - 

งบประมาณรวม (ลานบาท) 1,410.552 540.355 570.197 300.000 

2. การปองกันและแกไขปญหาอุทกภัย

2.1 ระบบปองกนัชุมชนเมือง/เขื่อนปองกันตล่ิง 

จำนวนเมืองท่ีไดรับปองกัน 25 13 12 - 

ยผ./ชป./อปท. 
พ้ืนท่ีไดรับการปองกันอุทกภัย (ไร) 13,756 5,000 8,756 - 

ระยะทางเขื่อนปองกันตล่ิง (กม.) 2.07 1.47 0.60 - 

งบประมาณรวม (ลานบาท 11,549.768 10,059.768 1,490.000 - 

2.2 การปรับปรุงลำน้ำธรรมชาติ 

จำนวนลำน้ำสาขา (แหง) 1 - 4 - 

ชป. 
จำนวนส่ิงกีดขวางทางน้ำ (แหง) 1 1 - - 

ระยะทาง (กม.) 2.70 2.70 - - 

งบประมาณรวม (ลานบาท) 0.374 0.374 - - 

2.3 อาคารบังคับน้ำ/แกมลิง/คลองผันน้ำ 

จำนวน (แหง) 25 11 13 1 

ชป./ทน. พ้ืนท่ีลดผลกระทบ (ไร) 45,100 24,500 20,600 - 

งบประมาณรวม (ลานบาท) 663.060 180.400 438.860 43.800 

2.4 การกำจัดวัชพืช 
ปริมาณ (ตัน) 243,060 243,060 - - 

ชป./อปท./ยผ. 
งบประมาณรวม (ลานบาท) 13.178 13.178 - - 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 5 แผนการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกงอยางยั่งยืน 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 5-30 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง          รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

ตารางที่ 5.2-2 (ตอ) แผนหลักและแผนปฏิบัติการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพ้ืนที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง (พ้ืนทีต่อนบน) ในมิติการวิเคราะห TOWS Matrix 

กลยุทธ/แผนงาน แผนงานยอย ตัวชี้วัด 
เปาหมายรวม 

หนวยงาน 
20 ป (พ.ศ. 2561-2580) พ.ศ. 2561-2565 พ.ศ. 2566-2570 พ.ศ. 2571-2580 

กลยุทธคงตัว-เชิงรับ (ST Strategy) 

1. การจัดการคุณภาพน้ำและฟนฟูแหลงน้ำ

1.1 การเพ่ิมประสิทธิภาพในการบำบัดและควบคุมการระบายน้ำเสียออกสูส่ิงแวดลอม 
จำนวนระบบบำบัดน้ำเสีย 9 4 5 - 

อปท./อจน. 
งบประมาณรวม (ลานบาท) 204.876 60.371 144.505 - 

1.2 การฟนฟูแมน้ำ/ลำคลอง 
จำนวน (แหง) 33 10 23 - 

ทน. 
งบประมาณรวม (ลานบาท) 852.384 37.739 814.645 - 

กลยุทธปองกัน (WT Strategy) 

1. การเพ่ิมประสิทธิภาพการใชน้ำและเพ่ิมมูลคา 1.1 การเพ่ิมประสิทธิภาพการใชน้ำและเพ่ิมมูลคา 

พ้ืนท่ีสงเสริมการปลูกพืชมูลคาสูง (ไร) 290,980 290,980 - - 

ชป./กวก./กสก./ฝล. จำนวน (แหง) 20 20 - - 

งบประมาณ 57.100 57.100 - - 

2. การสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนทองถิ่นดานการทองเที่ยว

เชิงนิเวศ
2.1 การเพ่ิมประสิทธิภาพการทองเท่ียวเชิงนิเวศและเพ่ิมมูลคา 

จำนวนนักทองเท่ียว (คน) - - - - 

ททท./อปท. จำนวน (แหง) 4 4 - - 

งบประมาณ 27.000 27.000 - - 

3. การบริหารจัดการเชิงรุกในพ้ืนท่ีเกษตรน้ำฝนตามปริมาณน้ำฝน

และศักยภาพของดิน

3.1 การจัดการพื้นที่ความเหมาะสมของสมรรถนะดินและแผนที่เกษตรเพื่อการบริหาร 

 จัดการเชิงรุก (Agri-Map) 

จำนวน (แหง) 4 4 - - 
กสก./กวก./พด. 

งบประมาณ 35.000 35.000 - - 

4. การประชาสัมพันธและสงเสริมพรอมกับเชื่อมโยงการทองเท่ียว

เชิงนิเวศในพ้ืนท่ีลุมน้ำ
4.1 การประชาสัมพันธและสงเสริมพรอมกับเชื่อมโยงแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศในพ้ืนท่ีลุมน้ำ 

จำนวนนักทองเท่ียว (คน) - - - - 

ททท./อปท. จำนวน (แหง) 6 6 - - 

งบประมาณ 25.900 25.900 - - 

5. การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและส่ิงอำนวยความสะดวกรองรับ

การทองเท่ียวเชิงนิเวศ

5.1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการขยายตัวดานการ 

 ทองเท่ียวเชิงนิเวศ 

จำนวนนักทองเท่ียว (คน) - - - - 

ททท./อปท./ทช. จำนวน (แหง) 4 4 - - 

งบประมาณ 5.500 5.500 - - 

หมายเหตุ: ชป. = กรมชลประทาน; อปท. = องคกรปกครองสวนทองถิ่น; ทบ. = กรมทรัพยากรน้ำบาดาล; ทน. = กรมทรัพยากรน้ำ; ยผ. = กรมโยธาธิการและผังเมือง; ปภ. = กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย; กปภ. = การประปาสวนภูมภิาค; อส. = กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช; ปม. = กรมปาไม; กวก. = กรมวิชาการเกษตร; 

กสก. = กรมสงเสริมการเกษตร; พด. = กรมพัฒนาที่ดิน; สปก. = สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม; ฝล. = กรมฝนหลวงและการบินเกษตร; อจน. = องคการจัดการน้ำเสีย; ททท. = การทองเที่ยวแหงประเทศไทย



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 5 แผนการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกงอยางยั่งยืน 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 5-31 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                                                                                                                                                                                                                                                                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

รูปที่ 5.2-3 สรุปแผนงาน/โครงการตามแผนหลักและแผนปฏิบัติการของพ้ืนที่ลุมน้ำปราจนีบุรี-บางปะกง (พ้ืนที่ลุมน้ำตอนบน) 

 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 5 แผนการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกงอยางยั่งยืน 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 5-32 รายงานฉบับสุดทาย

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง       รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 5 แผนการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกงอยางยั่งยืน 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 5-33 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง          รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

ตารางที่ 5.2-3 แผนหลักและแผนปฏิบัติการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพ้ืนที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง (พ้ืนที่ตอนบน) ในมิติของแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) 

กลยุทธ แผนงานยอย ตัวช้ีวัด 
เปาหมาย (ป) 

หนวยงาน 
20 ป (พ.ศ. 2561-2580) พ.ศ. 2561-2565 พ.ศ. 2566-2570 พ.ศ. 2571-2580 

ดานท่ี 1 การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค 

1.1 การพัฒนา ขยายเขตและเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมูบาน 1.1.1 การพัฒนา ขยายเขตและเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมูบาน 
หมูบานท่ีกอสรางระบบประปา 70 69 1 - ทบ./กปภ./ 

งบประมาณรวม (ลานบาท) 335.390 334.890 0.500 - ทน./อปท. 

1.2. การพัฒนาประปาเมือง/พื้นท่ีเศรษฐกิจ 

1.2.1 การขยายเขต/เพิ่มเขตจายน้ำ 
จำนวน (แหง)/สาขา 30 30 - - 

กปภ./อปท. 
งบประมาณรวม (ลานบาท) 451.462 451.462 - - 

1.2.2 การจัดหาแหลงน้ำสำรอง/จัดหาน้ำตนทุน 

จำนวน (แหง) 49 48 1 - ทบ./กปภ./ 

ปริมาณน้ำ (ลาน ลบ.ม.) 27.24 25.24 2.00 - อปท./ทน./ 

งบประมาณรวม (ลานบาท) 925.535 923.535 2.000 - ชป. 

1.2.3 ระบบประปาเมืองหลัก/พื้นท่ีเศรษฐกิจ/แหลงทองเท่ียว 
จำนวน (แหง) 6 6 - - 

กปภ./อปท. 
งบประมาณรวม (ลานบาท) 32.105 32.105 - - 

1.3 การพัฒนาน้ำดื่มสะอาดใหไดมาตรฐานและราคาท่ีเหมาะสม 1.3.1 การพัฒนาน้ำดื่มสะอาดท่ีไดมาตรฐานและราคาท่ีเหมาะสม 
จำนวน (แหง) 11 11 - - ทบ./อปท./

กปภ. งบประมาณรวม (ลานบาท) 9.246 9.246 - - 

ดานท่ี 2 การสรางความม่ันคงของน้ำภาคการผลิต 

2.1 การเพิ่มประสิทธิภาพโครงการแหลงน้ำ และระบบสงน้ำเดิม 

2.1.1 การซอมแซม/ปรับปรุง/ขุดลอกแหลงน้ำ 

จำนวน (แหง) 55 40 15 - ชป./ทน./ 

พื้นท่ีไดรับการปรับปรุงเดิม (ไร) - - - - อปท./พด./ 

งบประมาณรวม (ลานบาท) 165.054 130.344 34.710 - ปภ. 

2.1.2 การซอมแซม/ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำ/ฝายและระบบสาธารณูปโภค 

จำนวน (แหง) 201 194 6 1 
ชป./กปภ./

อปท./ทน. 
พื้นท่ีไดรับการปรับปรุงเดิม (ไร) 41,700 40,700 1,000 - 

งบประมาณรวม (ลานบาท) 1,309.727 464.530 545.197 300.000 

2.2 การจัดหาน้ำในพื้นท่ีเกษตรน้ำฝน 

2.2.1 การพัฒนาระบบกระจายน้ำในพื้นท่ีเกษตรน้ำฝน 
จำนวน (แหง) 9 7 2 - ชป. /กสก . /

ทน./พด./ฝล. งบประมาณรวม (ลานบาท) 10.139 4.206 5.933 - 

2.2.2 การพัฒนาแหลงน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร 

จำนวน (แหง) 6 6 - - 

ชป./อปท./

ทบ./พด./ทน. 

ปริมาณน้ำ (ลาน ลบ.ม.) 0.130 0.130 - - 

พื้นท่ีรับประโยชน (ไร) 240 240 - - 

งบประมาณรวม (ลานบาท) 17.951 17.951 - - 

2.3 การพัฒนาแหลงเก็บกักน้ำ/ระบบสงน้ำใหม 2.3.1 การพัฒนาแหลงเก็บกักน้ำ/พัฒนาแหลงน้ำผิวดิน/น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและภาคอุตสาหกรรม 

จำนวน (แหง) 173 112 55 6 
ชป./ทน./ทบ. 

/อปท./กปภ./ 

พด. 

ปริมาณน้ำ (ลาน ลบ.ม.) 786.20 8.18 315.20 462.82 

พื้นท่ีมีระบบสงน้ำ (ไร) 542,345 30,900 88,000 423,445 

งบประมาณรวม (ลานบาท) 51,304.197 14,500.024 16,153.473 20,650.700 

ดานท่ี 3 การจัดการน้ำทวมและอุทกภัย 

3.1 การเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ 

3.1.1 การกำจัดวัชพืช 

จำนวน (แหง) 27 27 - - 
ชป./อปท./

ยผ. 
ปริมาณ (ตัน) 243,060 243,060 - - 

งบประมาณรวม (ลานบาท) 13.178 13.178 - - 

3.1.2 การปรับปรุงลำน้ำธรรมชาติท่ีตื้นเขินใหสามารถระบายน้ำไดมีประสิทธิภาพ 

จำนวน (แหง) 1 1 - - 

ชป. ระยะทาง (กม.) 2.70 2.70 - - 

งบประมาณรวม (ลานบาท) 0.374 0.374 - - 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 5 แผนการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกงอยางยั่งยืน 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 5-33 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง          รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

ตารางที่ 5.2-3 แผนหลักและแผนปฏิบัติการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพ้ืนที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง (พ้ืนที่ตอนบน) ในมิติของแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) 

กลยุทธ แผนงานยอย ตัวช้ีวัด 
เปาหมาย (ป) 

หนวยงาน 
20 ป (พ.ศ. 2561-2580) พ.ศ. 2561-2565 พ.ศ. 2566-2570 พ.ศ. 2571-2580 

ดานท่ี 1 การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค 

1.1 การพัฒนา ขยายเขตและเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมูบาน 1.1.1 การพัฒนา ขยายเขตและเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมูบาน 
หมูบานท่ีกอสรางระบบประปา 70 69 1 - ทบ./กปภ./ 

งบประมาณรวม (ลานบาท) 335.390 334.890 0.500 - ทน./อปท. 

1.2. การพัฒนาประปาเมือง/พื้นท่ีเศรษฐกิจ 

1.2.1 การขยายเขต/เพิ่มเขตจายน้ำ 
จำนวน (แหง)/สาขา 30 30 - - 

กปภ./อปท. 
งบประมาณรวม (ลานบาท) 451.462 451.462 - - 

1.2.2 การจัดหาแหลงน้ำสำรอง/จัดหาน้ำตนทุน 

จำนวน (แหง) 49 48 1 - ทบ./กปภ./ 

ปริมาณน้ำ (ลาน ลบ.ม.) 27.24 25.24 2.00 - อปท./ทน./ 

งบประมาณรวม (ลานบาท) 925.535 923.535 2.000 - ชป. 

1.2.3 ระบบประปาเมืองหลัก/พื้นท่ีเศรษฐกิจ/แหลงทองเท่ียว 
จำนวน (แหง) 6 6 - - 

กปภ./อปท. 
งบประมาณรวม (ลานบาท) 32.105 32.105 - - 

1.3 การพัฒนาน้ำดื่มสะอาดใหไดมาตรฐานและราคาท่ีเหมาะสม 1.3.1 การพัฒนาน้ำดื่มสะอาดท่ีไดมาตรฐานและราคาท่ีเหมาะสม 
จำนวน (แหง) 11 11 - - ทบ./อปท./

กปภ. งบประมาณรวม (ลานบาท) 9.246 9.246 - - 

ดานท่ี 2 การสรางความม่ันคงของน้ำภาคการผลิต 

2.1 การเพิ่มประสิทธิภาพโครงการแหลงน้ำ และระบบสงน้ำเดิม 

2.1.1 การซอมแซม/ปรับปรุง/ขุดลอกแหลงน้ำ 

จำนวน (แหง) 55 40 15 - ชป./ทน./ 

พื้นท่ีไดรับการปรับปรุงเดิม (ไร) - - - - อปท./พด./ 

งบประมาณรวม (ลานบาท) 165.054 130.344 34.710 - ปภ. 

2.1.2 การซอมแซม/ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำ/ฝายและระบบสาธารณูปโภค 

จำนวน (แหง) 201 194 6 1 
ชป./กปภ./

อปท./ทน. 
พื้นท่ีไดรับการปรับปรุงเดิม (ไร) 41,700 40,700 1,000 - 

งบประมาณรวม (ลานบาท) 1,309.727 464.530 545.197 300.000 

2.2 การจัดหาน้ำในพื้นท่ีเกษตรน้ำฝน 

2.2.1 การพัฒนาระบบกระจายน้ำในพื้นท่ีเกษตรน้ำฝน 
จำนวน (แหง) 9 7 2 - ชป. /กสก . /

ทน./พด./ฝล. งบประมาณรวม (ลานบาท) 10.139 4.206 5.933 - 

2.2.2 การพัฒนาแหลงน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร 

จำนวน (แหง) 6 6 - - 

ชป./อปท./

ทบ./พด./ทน. 

ปริมาณน้ำ (ลาน ลบ.ม.) 0.130 0.130 - - 

พื้นท่ีรับประโยชน (ไร) 240 240 - - 

งบประมาณรวม (ลานบาท) 17.951 17.951 - - 

2.3 การพัฒนาแหลงเก็บกักน้ำ/ระบบสงน้ำใหม 2.3.1 การพัฒนาแหลงเก็บกักน้ำ/พัฒนาแหลงน้ำผิวดิน/น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและภาคอุตสาหกรรม 

จำนวน (แหง) 173 112 55 6 
ชป./ทน./ทบ. 

/อปท./กปภ./ 

พด. 

ปริมาณน้ำ (ลาน ลบ.ม.) 786.20 8.18 315.20 462.82 

พื้นท่ีมีระบบสงน้ำ (ไร) 542,345 30,900 88,000 423,445 

งบประมาณรวม (ลานบาท) 51,304.197 14,500.024 16,153.473 20,650.700 

ดานท่ี 3 การจัดการน้ำทวมและอุทกภัย 

3.1 การเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ 

3.1.1 การกำจัดวัชพืช 

จำนวน (แหง) 27 27 - - 
ชป./อปท./

ยผ. 
ปริมาณ (ตัน) 243,060 243,060 - - 

งบประมาณรวม (ลานบาท) 13.178 13.178 - - 

3.1.2 การปรับปรุงลำน้ำธรรมชาติท่ีตื้นเขินใหสามารถระบายน้ำไดมีประสิทธิภาพ 

จำนวน (แหง) 1 1 - - 

ชป. ระยะทาง (กม.) 2.70 2.70 - - 

งบประมาณรวม (ลานบาท) 0.374 0.374 - - 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 5 แผนการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกงอยางยั่งยืน 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 5-34 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง          รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

ตารางที่ 5.2-3 (ตอ) แผนหลักและแผนปฏิบัติการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพ้ืนที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง (พ้ืนทีต่อนบน) ในมิติของแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) 

กลยุทธ แผนงานยอย ตัวช้ีวัด 
เปาหมาย (ป) 

หนวยงาน 
20 ป (พ.ศ. 2561-2580) พ.ศ. 2561-2565 พ.ศ. 2566-2570 พ.ศ. 2571-2580 

ดานท่ี 3 การจัดการน้ำทวมและอุทกภัย (ตอ) 

3.2 การปองกันพื้นท่ีน้ำทวมชุมชนเมือง 3.2.1 ระบบปองกันชุมชนเมือง/เข่ือนปองกันตลิ่ง 

จำนวนชุมชนเมือง (แหง) 24 12 12 - 

พื้นท่ีไดรับการปองกันฯ (ไร) 20,256 3,850 16,406 - ยผ./อบจ./ 

ระยะทางเข่ือนปองกันตลิ่ง (กม.) 8.38 6.38 2.00 - ชป. 

งบประมาณรวม (ลานบาท 1,736.768 246.768 1,490.000 - 

3.3 การจัดการพื้นท่ีน้ำทวม/พื้นท่ีชะลอน้ำ 3.3.1 การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพอาคารบังคับน้ำ/สถานีสูบน้ำ/แกมลิง/คลองผันน้ำเพื่อบรรเทาอุทกภัยในพื้นท่ีเฉพาะจุด 
จำนวน (แหง) 25 11 13 1 

ชป./ยผ./ทน. 
งบประมาณรวม (ลานบาท) 663.060 180.400 438.860 43.800 

3.4 การบรรเทาอุทกภัยในเชิงพื้นท่ีอยางเปนระบบในระดับลุมน้ำ/พื้นท่ีวิกฤติ 3.4.1 การบรรเทาอุทกภัยในเชิงพื้นท่ีอยางเปนระบบในระดับลุมน้ำ/พื้นท่ีวิกฤติ 
พื้นท่ีไดรับการแกไขปญหา 3 พื้นท่ี Area-based แมน้ำปราจีนบุร ี - - 

ชป./ทน. 
งบประมาณรวม (ลานบาท) 9,813.000 9,813.000 - - 

ดานท่ี 4 การจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษทรัพยากรน้ำ 

4.1 การเพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดและควบคุมการระบายน้ำเสียออกสูสิ่งแวดลอม 4.1.1 การพัฒนาระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสียแหงใหม 
จำนวน (แหง) 9 4 5 - อจน./อปท./

กรอ./กนอ. งบประมาณรวม (ลานบาท) 204.876 60.371 144.505 - 

4.2 การฟนฟแูละอนุรักษแมน้ำ/ลำคลอง 4.2.1 การฟนฟูแมน้ำ/ลำคลอง 

จำนวน (แหง) 36 10 26 - 
ทน./อปท./

ชป. 
งบประมาณรวม (ลานบาท) 902.384 37.739 864.645 - 

งบประมาณรวม (ลานบาท) 10.000 1.000 - - 

ดานท่ี 5 การบริหารจัดการ 

5.1 การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 6.1.1 การใชเทคโนโลยีข้ันสูงมาชวยสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
จำนวน (แหง) 5 5 - - 

ชป./ทน. 
งบประมาณรวม (ลานบาท) 100.274 100.274 - - 

5.2 การพัฒนาและปรับปรุงระบบความปลอดภัยเข่ือน 6.2.1 งานเพิ่มประสิทธิภาพและตรวจสอบดานความปลอดภัยเข่ือน 
จำนวน (แหง) 5 5 - - 

ชป. 
งบประมาณรวม (ลานบาท) 37.777 37.777 - - 

5.3 การจัดสรรท่ีดินทำกินใหแกกลุมราษฎรท่ีบุกรุกไดถือครองท่ีดินอยางถูกตอง 6.3.1 การจัดสรรท่ีดินทำกินใหแกกลุมราษฎรท่ีบุกรุกแผวถางไดถือครองท่ีดินอยางถูกตองตามกฎหมายในรูปหมูบานปาไม 
จำนวน (แหง) 4 4 - - 

ปม./สปก. 
งบประมาณรวม (ลานบาท) 120.000 120.000 - - 

ดานท่ี 6 การพัฒนาเกษตรเชิงวิถี (เกษตรพ้ืนถิ่น) 

6.1 การเพิ่มประสิทธิภาพการใชน้ำและเพิ่มมูลคา 

7.1.1 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชและการใชน้ำในพื้นท่ีเกษตรน้ำฝนและพื้นท่ีชลประทานเดิม 
จำนวน (แหง) 3 3 - - พด./ชป/ทบ. 

/กสก./กวก. งบประมาณรวม (ลานบาท) งบปกติของหนวยงาน - - - 

7.1.2 การพัฒนาแหลงน้ำเพื่อการเกษตรพื้นถ่ิน 
จำนวน (แหง) 9 9 - - พด./ชป/ทบ. 

/กสก. งบประมาณรวม (ลานบาท) 42.000 42.000 - - 

6.2 การจัดตั้งศูนยเรียนรูระบบเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหมในพื้นท่ีตนน้ำ 7.2.1 การจัดตั้งศูนยเรียนรูระบบเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหมในพื้นท่ีชุมชนตนน้ำ 
จำนวน (แหง) 2 2 - - อปท./กสก./

กวก. งบประมาณรวม (ลานบาท) 0.700 0.700 - - 

6.3 การบริหารจัดการเชิงรุกในพื้นท่ีเกษตรน้ำฝนตามปริมาณน้ำฝนและศักยภาพของดิน 7.3.1 การจัดการพื้นท่ีความเหมาะสมของสมรรถนะดินและแผนท่ีเกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) 
จำนวน (แหง) 4 4 - - กสก./กวก./

พด. งบประมาณรวม (ลานบาท) 35.000 35.000 - - 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 5 แผนการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกงอยางยั่งยืน 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 5-36 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

5.2.4.2 แผนหลักและแผนปฏิบัติการของพ้ืนที่ลุมน้ำตอนกลาง 

 

 แผนหลักและแผนปฏิบัติการของพื้นที่ลุมน้ำตอนกลาง ไดพิจารณากำหนดตามมิติกลยุทธเชิงรุก (SO Strategy) 

คงตัว-เชิงแกไข (WO Strategy) คงตัว-เชิงรับ (ST Strategy) และปองกัน (WT Strategy) และตามมิติของแผนแมบทการ

บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในภาคผนวก ง) สรุปไดดังนี้ 

 1) แผนหลักและแผนปฏิบัติการของพื้นที่ลุมน้ำตอนกลาง (ตารางที่ 5.2-4) พิจารณาตามมิติของกลยุทธ 

  1.1 กลยุทธเชิงรุก (SO Strategy) มี 3 กลยุทธและมีแผนงานยอยภายใตกลยุทธ 3 แผนงานไดแก 

   ก) กลยุทธการพัฒนาระบบสนับสนนุการตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรนำ้มีแผนงาน

การใชเทคโนโลยีขั้นสูงมาชวยสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

โดยสำรวจอุทกธรณีวิทยาดวยวิธีบินสำรวจเพื่อรองรับแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและ

งานสำรวจแหลงน้ำใตดินขอมูลเชิงวิชาการ (ความลึกชั้นน้ำ ปริมาณน้ำและคุณภาพน้ำ) 

งบประมาณทั้งสิ้น 138.976 ลานบาท 

   ข) กลยุทธการพัฒนาและปรับปรุงระบบความปลอดภัยเขื่อน มีแผนงานเพิ่มประสิทธิภาพ

และตรวจสอบดานความปลอดภัยเขื่อนโดยจัดหาและติดตั้งเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน 

งบประมาณทั้งสิ้น 9,732.955 ลานบาท 

   ค) กลยุทธการเพิ่มปริมาณน้ำตนทุนโดยการผันน้ำ เปนการพัฒนาระบบผันน้ำและระบบ

เชื่อมโยงน้ำในและนอกพื้นที่ลุมนำ้และมีปริมาณเพิ่มข้ึน 140.00 ลาน ลบ.ม. งบประมาณ

ทั้งสิ้น 9,304.000 ลานบาท 

  1.2 กลยุทธคงตัว-เชิงแกไข (WO Strategy) มี 2 กลยุทธและแผนงานยอยภายใตกลยุทธ 8 แผนงาน 

ไดแก 

   ก) กลยุทธการพัฒนาและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหลงน้ำในพื้นที่ใหสามารถรองรับ

กิจกรรมในพื้นที่ลุมน้ำ มีแผนงานยอยภายใตกลยุทธ 5 แผนงาน ไดแก 

    ก.1 แผนงานพัฒนา ขยายเขตและเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมูบาน 124 หมูบาน

ครัวเรือนไดรับประโยชน 4,500 ครัวเรือน งบประมาณทั้งสิ้น 558.977 ลานบาท 

    ก.2 แผนงานการพัฒนาขยายเขตประปาและการพัฒนาแหลงนำ้สำรอง 58 แหงและมี

ครัวเรือนไดรับประโยชน 5,800 ครัวเรือน ปริมาณน้ำสำรอง 2.02 ลาน ลบ.ม.

งบประมาณทั้งสิ้น 2,123.279 ลานบาท 

    ก.3 แผนงานการพัฒนาแหลงน้ำผิวดิน/น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม

และมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น 396.44 ลาน ลบ.ม. พื้นที่รับประโยชนเพิ่ม 54,640 ไร 

และพื้นที่ชลประทานเดิมเพิ่มขึ้น 262,190 ไร งบประมาณทั้งสิ้น 31,792.060 

ลานบาท 

    ก.4 แผนงานการซอมแซม/ปรับปรุง/ขุดลอกแหลงน้ำ 104 แหง และการปรับปรุง

พื้นที่ชลประทานเดิม 9,375 ไร งบประมาณทั้งสิ้น 315.784 ลานบาท 

    ก.5 แผนงานการซอมแซม/ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำ/ฝายและระบบสาธารณูปโภค 

271 แหง และการปรับปรุงพื้นที่ชลประทานเดิม 454,496 ไร งบประมาณทั้งสิ้น 

8,969.719 ลานบาท  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 5 แผนการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกงอยางยั่งยืน 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 5-37 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

   ข) กลยุทธการปองกันและแกไขปญหาอุทกภัย มีแผนงานยอยภายใตกลยุทธ 3 แผนงาน 

ไดแก 

    ข.1 แผนงานระบบปองกันชุมชนเมือง 56 แหง และการกอสรางเขื่อนปองกันตลิ่ง

ระยะทางทั้งสิ้น 6.44 กม. และมีพื้นที่ไดรับการปองกันดานอุทกภัย 44,331 ไร 

งบประมาณทั้งสิ้น 4,397.999 ลานบาท 

    ข.2 แผนงานพัฒนาอาคารบังคับน้ำ/แกมลิง/คลองผันน้ำ 27 แหง บรรเทาและลดพื้นที่

ไดรับผลกระทบจากอุทกภัย 104,800 ไร งบประมาณทั้งสิ้น 9,219.024 ลานบาท 

    ข.3 แผนงานการกำจัดวชัพืช 39,890 ตัน งบประมาณทั้งสิ้น 97.672 ลานบาท 

  1.3 กลยุทธคงตัว-เชิงรับ (ST Strategy) มี 1 กลยุทธ ไดแก กลยุทธการจัดการคุณภาพน้ำและฟนฟู

แหลงน้ำและมีแผนงานยอยภายใตกลยุทธ 2 แผนงาน ไดแก 

   ก) แผนงานการเพิ่มประสิทธิภาพในการบำบดัและควบคุมการระบายน้ำเสียออกสูสิ่งแวดลอม

โดยการกอสรางและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียและการนำน้ำเสียกลับมาใช

ประโยชนใหม 15 แหง งบประมาณทั้งสิ้น 341.205 ลานบาท 

   ข) แผนงานการฟนฟูแมน้ำ/ลำคลอง 68 แหง งบประมาณทั้งสิ้น 3,268.336 ลานบาท 

  1.4 กลยุทธปองกัน (WT Strategy) มี 2 กลยุทธและแผนงานยอยภายใตกลยุทธ 4 แผนงาน ไดแก 

   ก) กลยุทธการเพิ่มประสิทธิภาพการใชน้ำและเพิ่มมูลคา มีแผนงานการเพิ่มประสิทธิภาพ

การใชน้ำและการเพิ่มมูลคาโดยการพัฒนาแหลงน้ำเพื่อผลิตภัณฑที่มีอัตลักษณพื้นถิ่น 5 

พื้นที่ งบประมาณทั้งสิ้น 50.000 ลานบาท 

   ข) กลยุทธการสงเสริมการปลูกพืชมูลคาสูงและจัดโซนนิง่พื้นที่เกษตรตามชนิดพืชที่ปลูกตาม

ศักยภาพของดินและน้ำ มีแผนงานการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชและและสงเสริมการ

ปลูกพืชมูลคาสูงในพื้นที่ฯ 131,000 ไร และงานการจัดโซนนิ่งพื้นที่เกษตรตามชนิดพืชที่

ปลูกตามศักยภาพของดินและน้ำ 100,000 ไร งบประมาณทั้งสิ้น 189.500 ลานบาท 

   ค) กลยุทธการสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนทองถิ่นดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศ มีแผนงาน

การเพิ่มประสิทธิภาพการทองเที่ยวเชิงนิเวศและเพิ่มมูลคาโดยใชการฝกอบรมสรางความ

เขมแข็งใหกับชุมชนทองถิ่นในการมีสวนรวมในการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยวภายใน

ทองถ่ิน งบประมาณทั้งสิ้น 10.000 ลานบาท 

 2) แผนหลักและแผนปฏิบัติการของพื้นทีลุ่มน้ำตอนกลาง พิจารณาตามมิติของแผนแมบทการบริหารจัดการ

ทรัพยากรนำ้ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) ดังรูปที่ 5.2-5 และรูปที่ 5.2-6 และตารางที่ 5.2-5 สรุปดังนี้ 

  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 

ปริมาณน้ำเพิ่มขึ ้น 26.41 ลาน ลบ.ม. และครัวเรือนรับประโยชน 5,300 ครัวเรือน 

งบประมาณทั้งสิ้น 4,611.195 ลานบาท  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 5 แผนการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกงอยางยั่งยืน 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 5-38 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

   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 

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

14.805 ลานบาท 

   ง) การพัฒนาแหลงเก็บกักน้ำ/ระบบสงน้ำใหม เปนการพัฒนาแหลงเก็บน้ำผิวดิน/น้ำบาดาล

เพื่อการเกษตรและภาคอุตสาหกรรม 167 แหง ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น 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 และงานกอสรางเขื่อนปองกันตลิ่ง 40 แหง 

ระยะทางรวม 6.44 กม. สามารถลดผลกระทบและบรรเทาพื้นที่อุทกภัยได 44,331 ไร 

งบประมาณทั้งสิ้น 4,397.999 ลานบาท 

   ค) การจัดการพื้นที่น้ำทวม/พื้นที่ชะลอน้ำ เปนการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพอาคาร

บังคับน้ำ/สถานีสูบน้ำ/แกมลิง/คลองผันน้ำเพื่อบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่เฉพาะจุด 23 แหง 

และลดผลกระทบและบรรเทาพื้นที่อุทกภัยได 77,100 ไร งบประมาณทั้งสิ้น 8,659.024 

ลานบาท 

   ง) การบรรเทาอุทกภัยในเชิงพื้นที่อยางเปนระบบระดับลุมน้ำ/พื้นที่วิกฤต ิเปนพื้นที่ตามริม

แมน้ำปราจีนบุรีและลำน้ำสาขา จังหวัดปราจีนบุรี งบประมาณทั้งสิ้น 260.000 ลานบาท 

 รวมงบประมาณดานที่ 3 การจัดการน้ำทวมและอุทกภัยเปนเงินทั้งสิ้น 13,414.696 ลานบาท 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 5 แผนการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกงอยางยั่งยืน 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 5-39 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

  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 

เปนการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพนำ้เพื่อการอุปโภค-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 6 การบริหารจัดการ มี 3 กลยุทธและ 2 แผนงานภายใตแผนแมบทฯ ไดแก 

   ก) การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำมีแผนงานการใช

เทคโนโลยีขั้นสูงมาชวยสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำโดยการ

สำรวจอุทกธรณีวิทยาดวยวิธีบินสำรวจเพื่อรองรับแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และ

งานสำรวจแหลงน้ำใตดินขอมูลเชิงวิชาการ (ความลึกชั้นน้ำ ปริมาณน้ำ และคุณภาพน้ำ) 

งบประมาณทั้งสิ้น 138.976 ลานบาท 

   ข) การพัฒนาและปรับปรุงระบบความปลอดภัยเขื่อน เปนการเพิ่มประสิทธิภาพและตรวจ-

สอบดานความปลอดภัยเขื ่อน โดยการจัดหาและติดตั้งเครื ่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน 

งบประมาณทั้งสิ้น 9,732.955 ลานบาท 

  2.6 ดานที่ 7 การพัฒนาเกษตรมูลคาสูง มี 2 กลยุทธและ 3 แผนงานภายใตแผนแมบทฯ ไดแก 

   ก) การเพิ่มประสิทธิภาพการใชน้ำและเพิ่มมูลคา มีแผนงานการเพิ่มประสิทธิภาพการใชน้ำ

และการเพิ่มมูลคาโดยการพัฒนาแหลงน้ำเพื่อผลิตภัณฑที่มีอัตลักษณพื้นถิ่น 5 พื้นที่ 

งบประมาณทั้งสิ้น 50.000 ลานบาท 

   ข) การสงเสริมการปลูกพืชมูลคาสูงและการจัดโซนนิ่งพื้นที่เกษตรตามชนิดพืชที่ปลูกตาม

ศักยภาพของดินและน้ำ มีแผนงานการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชและและสงเสริมการ

ปลูกพืชมูลคาสูงในพื้นที่ฯ 131,000 ไร และงานการจัดโซนนิ่งพื้นที่เกษตรตามชนิดพืชที่

ปลูกตามศักยภาพของดินและน้ำ 100,000 ไร งบประมาณทั้งสิ้น 189.500 ลานบาท 

 รวมงบประมาณดานที่ 7 การพัฒนาเกษตรมูลคาสูงเปนเงินทั้งสิ้น 239.500 ลานบาท 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 5 แผนการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกงอยางยั่งยืน 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 5-40 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง          รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

ตารางที่ 5.2-4 แผนหลักและแผนปฏิบัติการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพ้ืนที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง (พ้ืนที่ตอนกลาง) ในมิติการวิเคราะห TOWS Matrix 

กลยุทธ/แผนงาน แผนงานยอย ตัวชี้วัด 
เปาหมายรวม 

หนวยงาน 
20 ป (พ.ศ. 2561-2580) พ.ศ. 2561-2565 พ.ศ. 2566-2570 พ.ศ. 2571-2580 

กลยุทธเชิงรุก 

1. การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ำ
1.1 การใชเทคโนโลยีขั้นสูงมาชวยสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (ระบบ) 2 1 1 - 
ทบ. 

งบประมาณรวม (ลานบาท) 138.976 40.000 98.976 - 

2. การพัฒนาและปรับปรุงระบบความปลอดภัยเขื่อน 2.1 งานเพ่ิมประสิทธิภาพและตรวจสอบดานความปลอดภัยเขื่อน 
ระบบสนับสนุนการตรวจสอบ (ระบบ) 3 2 1 - 

ชป. 
งบประมาณรวม (ลานบาท) 9,732.955 18.955 9,714.000 - 

3. การเพ่ิมปริมาณน้ำตนทุนโดยการผันน้ำ 3.1 การพัฒนาระบบผันน้ำและระบบเชื่อมโยงน้ำ 
ปริมาณน้ำ (ลาน ลบ.ม.) 140.00 - 80.00 60.00 

ชป. 
งบประมาณรวม (ลานบาท) 9,304.000 - 7,754.000 1,550.000 

กลยุทธคงตัว-เชิงแกไข 

1. การพัฒนาและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหลงน้ำในพื้นที่ให

สามารถรองรับกิจกรรมในพ้ืนท่ีลุมน้ำ

1.1 การพัฒนา ขยายเขตและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบประปาหมูบาน 

จำนวนหมูบานมีระบบประปา (แหง) 124 124 - - 

อปท./กปภ./ทบ./ทน. ครัวเรือนรับประโยชน (ครัวเรือน) 4,500 4,500 - - 

งบประมาณรวม (ลานบาท) 558.977 558.977 - - 

1.2 การพัฒนาขยายเขตประปา และพัฒนาแหลงน้ำสำรอง 

จำนวน (แหง) 58 55 3 - 

อปท./กปภ./ชป./พด./

ทน. 

ครัวเรือนรับประโยชน (ครัวเรือน) 5,800 5,000 800 - 

ปริมาณน้ำสำรอง (ลาน ลบ.ม.) 2.02 0.02 2.00 - 

งบประมาณรวม (ลานบาท) 2,123.279 2,082.379 40.900 - 

1.3 การพัฒนาแหลงน้ำผิวดิน/บาดาลเพ่ือเกษตรและอุตสาหกรรม 

ปริมาณน้ำ (ลาน ลบ.ม.) 396.44 185.13 137.70 73.61 

ชป./ทน./ทบ./พด./อปท. 
พ้ืนท่ีรับประโยชน (ไร) 54,640 6,440 48,200 - 

พ้ืนท่ีชลประทานเดิมเพ่ิมขึ้น (ไร) 262,190 183,690 57,500 21,000 

งบประมาณรวม (ลานบาท) 31,792.060 17,374.323 9,660.587 4,757.150 

1.4 การซอมแซม/ปรับปรุง/ขุดลอกแหลงน้ำ 

จำนวนแหง 104 70 34 - 

ปรับปรุงพ้ืนท่ีชลประทานเดิม (ไร) 9,375 9,375 - - ชป./ทน./อปท./ปภ./พด. 

งบประมาณรวม (ลานบาท) 315.784 208.351 107.433 - 

1.5 การซอมแซม/ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำ/ฝายและระบบสาธารณูปโภค 

จำนวนแหง 271 245 26 
ชป./ทน./สปก./อปท./

ทบ./ยผ./สถ./ทช. 
ปรับปรุงพ้ืนท่ีชลประทานเดิม (ไร) 454,496 362,496 92,000 - 

งบประมาณรวม (ลานบาท) 8,969.719 1,486.156 7,483.562 - 

2. การปองกันและแกไขปญหาอุทกภัย

2.1 ระบบปองกนัชุมชนเมือง/เขื่อนปองกันการกัดเซาะ 

จำนวนเมืองท่ีไดรับปองกัน (แหง) 56 32 22 2 

ยผ./ชป./อปท. 
พ้ืนท่ีไดรับการปองกันอุทกภัย (ไร) 44,331 1,925 39,769 2,638 

ระยะทางเขื่อนปองกันตล่ิง (กม.) 6.44 5.99 0.45 - 

งบประมาณรวม (ลานบาท) 4,397.999 1,045.212 2,822.787 530.000 

2.2 อาคารบังคับน้ำ/แกมลิง/คลองผันน้ำ 

จำนวน (แหง) 27 6 18 3 

ชป. พ้ืนท่ีลดผลกระทบ (ไร) 104,800 43,500 61,300 - 

งบประมาณรวม (ลานบาท) 9,219.024 757.964 8,161.060 300.000 

2.3 การกำจัดวัชพืช 
ปริมาณ (ตัน) 39,890 39,890 - - 

ชป./อปท. 
งบประมาณรวม (ลานบาท) 97.672 97.672 - - 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 5 แผนการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกงอยางยั่งยืน 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 5-41 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง          รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

ตารางที่ 5.2-4 (ตอ) แผนหลักและแผนปฏิบัติการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพ้ืนที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง (พ้ืนทีต่อนกลาง) ในมิติการวิเคราะห TOWS Matrix 

กลยุทธ/แผนงาน แผนงานยอย ตัวชี้วัด 
เปาหมายรวม 

หนวยงาน 
20 ป (พ.ศ. 2561-2580) พ.ศ. 2561-2565 พ.ศ. 2566-2570 พ.ศ. 2571-2580 

กลยุทธคงตัว-เชิงรับ 

1. การจัดการคุณภาพน้ำและฟนฟูแหลงน้ำ

1.1 การเพ่ิมประสิทธิภาพในการบำบัดและควบคุมการระบายน้ำเสียออกสูส่ิงแวดลอม 
จำนวนระบบบำบัดน้ำเสีย 15 1 13 1 อปท./อจน./กรอ./กนอ./

คพ. งบประมาณรวม (ลานบาท) 341.205 28.000 193.906 119.299 

1.2 การฟนฟูแมน้ำ/ลำคลอง 
จำนวน (แหง) 68 27 41 - 

ทน./คพ./ชป. 
งบประมาณรวม (ลานบาท) 3,268.336 334.552 2,933.784 - 

กลยุทธปองกัน 

1. การเพ่ิมประสิทธิภาพการใชน้ำและเพ่ิมมูลคา 1.1 การพัฒนาแหลงน้ำเพ่ือผลิตภัณฑท่ีมีอัตลักษณพ้ืนถิ่น 

จำนวน (แหง) 5 5 - - 

กวก./กสก./ชป./พด. ปริมาณน้ำ (ลาน ลบ.ม.) - - - - 

งบประมาณ 50.000 50.000 - - 

2. การสงเสริมการปลูกพืชมูลคาสูงและจัดโซนนิ่งพื้นที่เกษตร

ตามชนิดพืชท่ีปลูกตามศักยภาพของดินและน้ำ

2.1 การสงเสริมการปลูกพืชมูลคาสูง 

จำนวน (แหง) - - - - 

กวก./กสก./ชป./พด. พ้ืนท่ีสงเสริมการปลูกพืชมูลคาสูง (ไร) 131,000 131,000 - - 

งบประมาณ 139.500 139.500 - - 

2.2 การจัดโซนน่ิงพ้ืนท่ีเกษตรตามชนิดพืชท่ีปลูกตามศักยภาพของดินและน้ำ 

จำนวน (แหง) 5 5 - - 

กวก./กสก./ชป./พด. พ้ืนท่ีสงเสริมการปลูกพืชมูลคาสูง (ไร) 100,000 100,000 - - 

งบประมาณ 50.000 50.000 - - 

3. งานสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนทองถิ่นดานการทองเที่ยว

เชิงนิเวศ
3.1 การเพ่ิมประสิทธิภาพการทองเท่ียวเชิงนิเวศและเพ่ิมมูลคา 

จำนวน (แหง) 1 - 1 - 

ททท./อปท. จำนวนนักทองเท่ียว (คน) - - - - 

งบประมาณ 10.000 - 10.000 - 

หมายเหตุ: ชป. = กรมชลประทาน; อปท. = องคกรปกครองสวนทองถิ่น; ทบ. = กรมทรัพยากรน้ำบาดาล; ทน. = กรมทรัพยากรน้ำ; ยผ. = กรมโยธาธิการและผังเมือง; ปภ. = กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย; กปภ. = การประปาสวนภูมภิาค; อส. = กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช; ปม. = กรมปาไม; กวก. = กรมวิชาการเกษตร; 

กสก. = กรมสงเสริมการเกษตร; พด. = กรมพัฒนาที่ดิน; สถ. = กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น; อจน. = องคการจัดการน้ำเสีย; ททท. = การทองเที่ยวแหงประเทศไทย; ทช. = กรมทางหลวงชนบท; คพ. = กรมควบคุมมลพิษ; สปก. = สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 5 แผนการพัฒนาพ้ืนที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกงอยางยั่งยืน 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 5-42 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง                                                                                                                                                                                                                                                                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

รูปที่ 5.2-5 สรุปแผนงาน/โครงการตามแผนหลักและแผนปฏิบัติการของพืน้ที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง (พื้นทีลุ่มน้ำตอนกลาง) 

 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 5 แผนการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกงอยางยั่งยืน 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 5-43 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 5 แผนการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกงอยางยั่งยืน 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 5-44 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง          รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

ตารางที่ 5.2-5 แผนหลักและแผนปฏิบัติการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพ้ืนที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง (พ้ืนที่ตอนกลาง) ในมิติของแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) 

กลยุทธ แผนงานยอย ตัวช้ีวัด 
เปาหมาย (ป) หนวยงาน 

20 ป (พ.ศ. 2561-2580) พ.ศ. 2561-2565 พ.ศ. 2566-2570 พ.ศ. 2571-2580 

ดานท่ี 1 การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค 

1.1 การพัฒนา ขยายเขตและเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมูบาน 

1.1.1 การพัฒนา ขยายเขตและเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมูบาน 
หมูบานท่ีกอสรางระบบประปา 101 101 - - ทบ./ทน./ 

งบประมาณรวม (ลานบาท) 281.380 281.380 - - กปภ./อปท. 

1.1.2 การซอมแซม/ปรับปรุงระบบสงน้ำเดิมและระบบสาธารณูปโภค 
จำนวน (แหง) 54 54 - - ทบ./กปภ./ 

งบประมาณรวม (ลานบาท) 153.373 153.373 - - อปท./สถ. 

1.2. การพัฒนาประปาเมือง/พื้นท่ีเศรษฐกิจ 

1.2.1 การขยายเขต/เพิ่มเขตจายน้ำ 

จำนวน (แหง) 56 55 1 - 
กปภ./อปท./

สถ./ทบ. 
ครัวเรือนรับประโยชน (ครัวเรือน) 600 - 600 - 

งบประมาณรวม (ลานบาท) 495.477 475.477 20.000 - 

1.2.2 การจัดหาแหลงน้ำสำรอง/จัดหาน้ำตนทุน 

จำนวน (แหง) 107 105 2 - ทบ./กปภ./ 

ปริมาณน้ำ (ลาน ลบ.ม.) 26.41 26.41 - - อปท./ทน./ 

งบประมาณรวม (ลานบาท) 2,925.189 2,804.289 120.900 - ชป./พด. 

1.2.3 ระบบประปาเมืองหลัก/พื้นท่ีเศรษฐกิจ/แหลงทองเท่ียว 

จำนวน (แหง) 21 20 1 - 
กปภ./อปท./

กนอ. 
ครัวเรือนรับประโยชน (ครัวเรือน) 4,700 4,500 200 - 

งบประมาณรวม (ลานบาท) 1,190.530 1,170.530 20.000 - 

1.3 การพัฒนาน้ำดื่มสะอาดใหไดมาตรฐานและราคาท่ีเหมาะสม 1.3.1 การพัฒนาน้ำดื่มสะอาดท่ีไดมาตรฐานและราคาท่ีเหมาะสม 
จำนวน (แหง) 29 29 - - อปท./กปภ./

ทบ./ทน. งบประมาณรวม (ลานบาท) 101.810 101.810 - - 

ดานท่ี 2 การสรางความม่ันคงของน้ำภาคการผลิต 

2.1 การเพิ่มประสิทธิภาพโครงการแหลงน้ำ และระบบสงน้ำเดิม 

2.1.1 การซอมแซม/ปรับปรุงประสิทธิภาพแหลงน้ำ/ระบบสงน้ำเดิม 

จำนวน (แหง) 190 133 56 1 ชป./อปท./

กปภ./ปภ./

ยผ./พด./ทน. 

พื้นท่ีไดรับการปรับปรุงเดิม (ไร) 466,671 374,671 92,000 - 

งบประมาณรวม (ลานบาท) 7,863.73 2,872.12 4,991.61 - 

2.1.2 การซอมแซม/ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำ/ฝายและระบบสาธารณูปโภค 

จำนวน (แหง) 154 150 4 - 
ชป./อปท./

ทน./สถ. 
พื้นท่ีไดรับการปรับปรุงเดิม (ไร) - - - - 

งบประมาณรวม (ลานบาท) 2,254.052 195.665 2,058.387 - 

2.2 การจัดหาน้ำในพื้นท่ีเกษตรน้ำฝน 

2.2.1 การพัฒนาระบบกระจายน้ำในพื้นท่ีเกษตรน้ำฝน 

จำนวน (แหง) 24 16 7 1 
พด./สปก./

กสก./อปท./

ชป. 

ปริมาณน้ำ (ลาน ลบ.ม.) - - - - 

พื้นท่ีรับประโยชน (ไร) - - - - 

งบประมาณรวม (ลานบาท) 322.293 220.700 57.793 43.800 

2.2.2 การพัฒนาแหลงน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร 

จำนวน (แหง) 35 35 - - 

ทบ./ชป./พด. 
ปริมาณน้ำ (ลาน ลบ.ม.) 0.71 0.71 - - 

พื้นท่ีรับประโยชน (ไร) 1,320 1,320 - - 

งบประมาณรวม (ลานบาท) 14.805 14.805 - - 

2.3 การพัฒนาแหลงเก็บกักน้ำ/ระบบสงน้ำใหม 2.3.1 การพัฒนาแหลงเก็บกักน้ำ/พัฒนาแหลงน้ำผิวดิน/น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและภาคอุตสาหกรรม 

จำนวนแหง 167 73 84 10 

ชป./ทน./ทบ. 

/พด./อปท./

กปภ. 

ปริมาณน้ำ (ลาน ลบ.ม.) 387.94 45.03 215.30 127.61 

พื้นท่ีมีระบบสงน้ำ (ไร) 52,960 4,760 48,200 - 

พื้นท่ีรับประโยชน (ไร) 206,025 127,525 57,500 21,000 

งบประมาณรวม (ลานบาท) 36,594.223 13,096.579 17,634.294 5,863.350 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 5 แผนการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกงอยางยั่งยืน 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 5-45 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง          รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

ตารางที่ 5.2-5 (ตอ) แผนหลักและแผนปฏิบัติการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพ้ืนที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง (พ้ืนทีต่อนกลาง) ในมิติของแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) 

กลยุทธ แผนงานยอย ตัวช้ีวัด 
เปาหมาย (ป) หนวยงาน 

20 ป (พ.ศ. 2561-2580) พ.ศ. 2561-2565 พ.ศ. 2566-2570 พ.ศ. 2571-2580 

ดานท่ี 3 การจัดการน้ำทวมและอุทกภัย 

3.1 การเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ 3.1.1 การกำจัดวัชพืช 

จำนวน (แหง) 22 22 - - 

ปริมาณ (ตัน) 39,890 39,890 - - ชป./อปท./

ยผ. งบประมาณรวม (ลานบาท) 97.672 97.672 - - 

3.2 การปองกันพื้นท่ีน้ำทวมชุมชนเมือง 

3.2.1 ระบบปองกันชุมชนเมือง 
จำนวน (แหง) 16 3 11 2 

ยผ./ชป. 
งบประมาณรวม (ลานบาท) 3,361.675 194.675 2,637.000 530.000 

3.2.2 เข่ือนปองกันตลิ่ง 
จำนวน (แหง) 40 29 11 - ยผ . /อปท./

ชป. งบประมาณรวม (ลานบาท) 1,036.32 850.537 185.787 - 

3.3 การจัดการพื้นท่ีน้ำทวม/พื้นท่ีชะลอน้ำ 3.3.1 การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพอาคารบังคับน้ำ/สถานีสูบน้ำ/แกมลิง/คลองผันน้ำเพื่อบรรเทาอุทกภัยในพื้นท่ีเฉพาะจุด 
จำนวน (แหง) 23 5 18 - 

ชป. 
งบประมาณรวม (ลานบาท) 8,659.024 497.964 8,161.060 - 

3.4 บรรเทาอุทกภัยในเชิงพื้นท่ีอยางเปนระบบในระดับลุมน้ำ/พื้นท่ีวิกฤติ 3.4.1 การแกไขและบรรเทาอุทกภัยอยางเปนระบบในพื้นท่ีลุมน้ำและพื้นท่ีวิกฤติ 
พื้นท่ีไดรับการแกไขปญหา ริมสองฝงแมน้ำปราจีนบุรีและลำน้ำสาขา จังหวัดปราจีนบุรี 

ชป. 
งบประมาณรวม (ลานบาท) 260.000 260.000 - - 

ดานท่ี 4 การจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษทรัพยากรน้ำ 

4.1 การเพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดและควบคุมการระบายน้ำเสียออกสูสิ่งแวดลอม 4.1.1 การพัฒนาระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสียแหงใหม 

จำนวน (แหง) 7 1 5 1 อจน./อปท./

กรอ./กนอ./

คพ. 
งบประมาณรวม (ลานบาท) 238.205 5.000 113.906 119.299 

4.2 การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคใหไดตามเกณฑมาตรฐานฯ 4.2.1 การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค 
จำนวน (แหง) 1 1 - - 

อปท./กปภ. 
งบประมาณรวม (ลานบาท) 1.000 1.000 - - 

4.3 การฟนฟแูละอนุรักษแมน้ำ/ลำคลอง 4.3.1 การฟนฟูแมน้ำ/ลำคลอง 
จำนวน (แหง) 68 27 41 - ทน./อปท./

ชป. งบประมาณรวม (ลานบาท) 3,267.336 333.552 2,933.784 - 

4.4 การนำปริมาณน้ำเสียท่ีผานการบำบัดกลับมาใชประโยชน 4.4.1 การนำปริมาณน้ำเสียท่ีผานการบำบัดกลับมาใชประโยชน 
จำนวน (แหง) 8 8 - - 

กรอ./กนอ. 
งบประมาณรวม (ลานบาท) 80.000 80.000 - - 

ดานท่ี 6 การบริหารจัดการ 

6.1 การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 6.1.1 การใชเทคโนโลยีข้ันสูงมาชวยสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
จำนวน (แหง) 2 1 1 - 

ชป./ทน. 
งบประมาณรวม (ลานบาท) 138.976 40.000 98.976 - 

6.2 การพัฒนาและปรับปรุงระบบความปลอดภัยเข่ือน 6.2.1 งานเพิ่มประสิทธิภาพและตรวจสอบดานความปลอดภัยเข่ือน 
จำนวน (แหง) 3 2 1 - 

ชป. 
งบประมาณรวม (ลานบาท) 9,732.955 18.955 9,714.000 - 

ดานท่ี 7 การพัฒนาเกษตรมูลคาสูง 

7.1 การเพิ่มประสิทธิภาพการใชน้ำและเพิ่มมูลคา 7.1.1 การพัฒนาแหลงน้ำเพื่อผลิตภัณฑท่ีมีอัตลักษณพื้นถ่ิน 
จำนวน (แหง) 5 5 - - 

กสก./ททท. 
งบประมาณรวม (ลานบาท) 50.000 50.00 - - 

7.2 การสงเสริมการปลูกพืชมูลคาสูงและจัดโซนน่ิงพื้นท่ีเกษตร 

7.2.1 การสงเสริมการปลูกพืชมูลคาสูง 
พื้นท่ีสงเสริมปลูกพืชมูลคาสูง (ไร) 131,000 131,000 - - กวก./กสก./

ชป./พด. งบประมาณรวม (ลานบาท) 139.500 139.500 - - 

7.2.2 การจัดโซนน่ิงพื้นท่ีเกษตรตามชนิดพืชท่ีปลูกและตามศักยภาพของดินและน้ำ 
พื้นท่ีสงเสริมปลูกพืช (ไร) 100,000 100,000 - - กวก./กสก./

พด. งบประมาณรวม (ลานบาท) 50.000 50.000 - - 

หมายเหต:ุ ชป. = กรมชลประทาน; อปท. = องคกรปกครองสวนทองถิน่; ทบ. = กรมทรัพยากรน้ำบาดาล; ทน. = กรมทรัพยากรน้ำ; ยผ. = กรมโยธาธกิารและผังเมอืง; ปภ. = กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย; กปภ. = การประปาสวนภูมิภาค; อส. = กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช; ปม. = กรมปาไม; กวก. = กรมวชิาการเกษตร; กสก. = กรมสงเสรมิการเกษตร; 

พด. = กรมพัฒนาที่ดิน; สถ. = กรมสงเสริมการปกครองทองถิน่; อจน. = องคการจัดการน้ำเสีย; ททท. = การทองเทีย่วแหงประเทศไทย; ทช. = กรมทางหลวงชนบท; คพ. = กรมควบคุมมลพิษ; สปก. = สำนักงานการปฏิรูปที่ดนิเพ่ือการเกษตรกรรม; กนอ. = การนิคมอตุสาหกรรมแหงประเทศไทย; กรอ. = กรมโรงงานอุตสาหกรรม



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 5 แผนการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกงอยางยั่งยืน 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 5-46 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

5.2.4.3 แผนหลักและแผนปฏิบัติการของพ้ืนที่ลุมน้ำตอนปลาย 

 

 แผนหลักและแผนปฏิบัติการของพื้นที่ลุมน้ำตอนปลายไดพิจารณากำหนดตามมิติกลยุทธเชิงรุก (SO Strategy) 

คงตัว-เชิงแกไข (WO Strategy) คงตัว-เชิงรับ (ST Strategy) และปองกัน (WT Strategy) และตามมิติของแผนแมบทการ

บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในภาคผนวก ง) สรุปไดดงันี้ 

 1) แผนหลักและแผนปฏิบัติการของพื้นที่ลุมน้ำตอนปลาย (ตารางที่ 5.2-6) พิจารณาตามมิติของกลยุทธ 

  1.1 กลยุทธเชิงรุก (SO Strategy) มี 2 กลยุทธและแผนงานยอยภายใตกลยุทธ 3 แผนงาน ไดแก 

   ก) กลยุทธการพัฒนาระบบสนับสนนุการตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรนำ้มีแผนงาน

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ ปตร.กลางคลองเทพรังสรรค 1 แหง โครงการฯ

พระองคไชยานุชิต และแผนงานการใชเทคโนโลยีขั้นสูงมาชวยสนับสนุนการตัดสินใจใน

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำโดยพัฒนาระบบเฝาระวังและเตือนภัยน้ำทวมและภัยแลง 

แมน้ำบางปะกง งบประมาณทั้งสิ้น 10.200 ลานบาท 

   ข) กลยุทธการเพิ่มปริมาณน้ำตนทุนโดยการผันน้ำ เปนการพัฒนาระบบผันน้ำและระบบ

เชื่อมโยงน้ำในและนอกพื้นที่ลุมน้ำและมีปริมาณเพิ่มข้ึน 50.00 ลาน ลบ.ม. งบประมาณ

ทั้งสิ้น 415.500 ลานบาท 

  1.2 กลยุทธคงตัว-เชิงแกไข (WO Strategy) มี 2 กลยุทธและแผนงานยอยภายใตกลยุทธ 9 แผนงาน 

ไดแก 

   ก) กลยุทธการพัฒนาและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหลงน้ำในพื้นที่ใหสามารถรองรับ

กิจกรรมในพื้นที่ลุมน้ำ มีแผนงานยอยภายใตกลยุทธ 5 แผนงาน ไดแก 

    ก.1 แผนงานพัฒนา ขยายเขตและเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมูบาน 41 หมูบาน

และมีครัวเรือนไดรับประโยชน – ครัวเรือน งบประมาณทั้งสิ้น 59.199 ลานบาท 

    ก.2 แผนงานการพัฒนาขยายเขตประปาและการพัฒนาแหลงนำ้สำรอง 18 แหงและมี

ครัวเรือนไดรับประโยชน – ครัวเรือน งบประมาณทั้งสิ้น 277.126 ลานบาท 

    ก.3 แผนงานการพัฒนาแหลงน้ำผิวดิน/น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม 

105 แหง มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น 0.24 ลาน ลบ.ม. และรองรับพื้นที่รับประโยชน 

14,906 ไร งบประมาณทั้งสิ้น 6,025.371 ลานบาท 

    ก.4 แผนงานการซอมแซม/ปรับปรุง/ขุดลอกแหลงน้ำ 28 แหง งบประมาณทั้งสิ้น 

526.256 ลานบาท 

    ก.5 แผนงานการซอมแซม/ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำ/ฝายและระบบสาธารณูปโภค 

101 แหง และพื้นที่ชลประทานเดิมไดรับการปรับปรุง 266,000 ไร งบประมาณ

ทั้งสิ้น 5,674.558 ลานบาท 

   ข) กลยุทธการปองกันและแกไขปญหาอุทกภัย มีแผนงานยอยภายใตกลยุทธ 4 แผนงาน 

ไดแก 

    ข.1 แผนงานระบบปองกันชุมชนเมือง 16 แหง และการกอสรางเขื่อนปองกันตลิ่ง

ระยะทางทั้งสิ้น 1.80 กม. และมีพื้นที่ไดรับการปองกันดานอุทกภัย 8,438 ไร 

งบประมาณทั้งสิ้น 1,419.700 ลานบาท 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 5 แผนการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกงอยางยั่งยืน 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 5-47 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

    ข.2 แผนงานปรับปรุงลำน้ำธรรมชาติ 1 แหง และมีจำนวนสิ่งกีดขวางทางน้ำ - แหง

รวมระยะทาง – กม. งบประมาณทั้งสิ้น 85.000 ลานบาท 

    ข.3 แผนงานพัฒนาอาคารบังคับน้ำ/แกมลิง/คลองผันน้ำ 30 แหง และบรรเทาพื้นที่

ไดรับผลกระทบจากอุทกภัย 11,574 ไร งบประมาณทั้งสิ้น 8,177.053 ลานบาท 

    ข.4 แผนงานการกำจัดวชัพืช – ตัน งบประมาณทั้งสิ้น 1.679 ลานบาท 

  1.3 กลยุทธคงตัว-เชิงรับ (ST Strategy) มี 1 กลยุทธ ไดแก กลยุทธการจัดการคุณภาพน้ำและฟนฟู

แหลงน้ำและมีแผนงานยอยภายใตกลยุทธ 2 แผนงาน ไดแก 

   ก) แผนงานการเพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดและควบคุมการระบายน้ำเสียออกสูสิ่งแวดลอม

โดยการกอสรางและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย 24 แหง งบประมาณทั้งสิ้น 

376.904 ลานบาท 

   ข) แผนงานการฟนฟูแมน้ำ/ลำคลอง 9 แหง งบประมาณทั้งสิ้น 610.906 ลานบาท 

  1.4 กลยุทธปองกัน (WT Strategy) มี 2 กลยุทธและมแีผนงานยอยภายใตกลยุทธ 3 แผนงาน ไดแก 

   ก) กลยุทธการเพิ่มประสิทธิภาพการใชน้ำและเพิ่มมูลคา มีแผนงานการเพิ่มประสิทธิภาพ

การใชน้ำและการเพิ่มมูลคาโดยการพัฒนาแหลงน้ำเพื่อผลิตภัณฑที่มีอัตลักษณพื้นถิ่น 8 

พื้นที่ งบประมาณทั้งสิ้น 20.300 ลานบาท 

   ข) กลยุทธการสงเสริมการปลูกพืชมูลคาสูงและจัดโซนนิง่พื้นที่เกษตรตามชนิดพืชที่ปลูกตาม

ศักยภาพของดินและน้ำ มีแผนงานการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชและและสงเสริมการ

ปลูกพืชมูลคาสูงในพื้นที่ฯ 25,000 ไร และงานการจัดโซนนิ่งพื้นที่เกษตรตามชนิดพืชที่

ปลูกตามศักยภาพของดินและน้ำ 25,000 ไร งบประมาณทั้งสิ้น 50.000 ลานบาท 

 2) แผนหลักและแผนปฏิบัติการของพื้นที่ลุมน้ำตอนปลาย พิจารณาตามมิติของแผนแมบทการบริหาร

จัดการทรัพยากรน้ำ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) ดังรูปที่ 5.2-7 และรูปที่ 5.2-8 และตารางที่ 5.2-7 สรุป

ไดดังนี้ 

  2.1 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 

  2.2 ดานที่ 2 การสรางความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต มี 4 กลยุทธและ 5 แผนงานภายใตแผน

แมบทฯ ไดแก 

   ก) การเพิ่มประสิทธิภาพโครงการแหลงน้ำและระบบสงน้ำเดิม เปนการซอมแซม/ปรับปรุง/

ขุดลอกแหลงน้ำ 28 แหง และการซอมแซม/ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำ/ฝายและระบบ



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 5 แผนการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกงอยางยั่งยืน 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 5-48 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

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 การสรางความมั่นคงของน้ำภาคการผลิตเปนเงินทั้งสิ้น 9,622.839 

ลานบาท 

  2.3 ดานที่ 3 การจัดการน้ำทวมและอุทกภัย มี 3 กลยุทธและ 4 แผนงานภายใตแผนแมบทฯ ไดแก 

   ก) การเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ เปนการกำจัดวัชพืช 4 แหง และการปรับปรุงลำน้ำ

ธรรมชาติที่ตื ้นเขินใหสามารถระบายน้ำไดมีประสิทธิภาพ 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 

   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 

  2.4 ดานที่ 4 การจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษทรัพยากรน้ำ มี 4 กลยุทธและ 4 แผนงานภายใต

แผนแมบทฯ ไดแก 

   ก) การเพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดและควบคุมการระบายน้ำเสียออกสูสิ่งแวดลอม เปน

การพัฒนาระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสียแหงใหม 24 แหง งบประมาณทั้งสิ้น 

376.904 ลานบาท 

   ข) การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคใหไดตามเกณฑมาตรฐานฯ 

เปนการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพนำ้เพื่อการอุปโภค-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 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 5 แผนการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกงอยางยั่งยืน 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 5-49 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

  2.5 ดานที่ 5 การบริหารจัดการ มี 2 กลยุทธและ 2 แผนงานภายใตแผนแมบทฯ ไดแก 

   ก) การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ มีแผนงานเพิ่ม

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการนำ้ ปตร.กลางคลองเทพรังสรรค 1 แหง โครงการฯพระองค-

ไชยานุชิต งบประมาณทั้งสิ้น 5.200 ลานบาท 

   ข) การใชเทคโนโลยีขั้นสูงมาชวยสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

โดยการพัฒนาระบบเฝาระวังและเตือนภัยน้ำทวมและภัยแลง แมน้ำบางปะกง 1 แหง 

งบประมาณทั้งสิ้น 5.000 ลานบาท 

  2.6 ดานที่ 6 การพัฒนาเกษตรมูลคาสูง มี 2 กลยุทธและ 3 แผนงานภายใตแผนแมบทฯ ไดแก 

   ก) การเพิ่มประสิทธิภาพการใชน้ำและเพิ่มมูลคา มีแผนงานการเพิ่มประสิทธิภาพการใชน้ำ

และการเพิ่มมูลคาโดยการพัฒนาแหลงน้ำเพื่อผลิตภัณฑที่มีอัตลักษณพื้นถิ่น 8 พื้นที่ 

งบประมาณทั้งสิ้น 20.300 ลานบาท 

   ข) การสงเสริมการปลูกพืชมูลคาสูงและการจัดโซนนิ่งพื้นที่เกษตรตามชนิดพืชที่ปลูกตาม

ศักยภาพของดินและน้ำ มีแผนงานการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชและและสงเสริมการ

ปลูกพืชมูลคาสูงในพื้นที่ฯ 25,000 ไร และงานการจัดโซนนิ่งพื้นที่เกษตรตามชนิดพืชที่

ปลูกตามศักยภาพของดินและน้ำ 25,000 ไร งบประมาณทั้งสิ้น 50.000 ลานบาท 

 รวมงบประมาณดานที่ 7 การพัฒนาเกษตรมูลคาสูงเปนเงินทั้งสิ้น 70.300 ลานบาท 

 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 5 แผนการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกงอยางยั่งยืน 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 5-50 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง          รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

ตารางที่ 5.2-6 แผนหลักและแผนปฏิบัติการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพ้ืนที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง (พ้ืนที่ตอนปลาย) ในมิติการวิเคราะห TOWS Matrix 

กลยุทธ/แผนงาน แผนงานยอย ตัวชี้วัด 
เปาหมายรวม 

หนวยงาน 
20 ป (พ.ศ. 2561-2580) พ.ศ. 2561-2565 พ.ศ. 2566-2570 พ.ศ. 2571-2580 

กลยุทธเชิงรุก 

1. การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ำ

1.1 การใชเทคโนโลยีขั้นสูงมาชวยสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (ระบบ) 1 1 - - 

ทบ. 
งบประมาณรวม (ลานบาท) 5.000 5.000 - - 

1.2 งานเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ 
ระบบสนับสนุนการตรวจสอบ (ระบบ) 1 1 - - 

ชป. 
งบประมาณรวม (ลานบาท) 5.200 5.200 - - 

2. การเพ่ิมปริมาณน้ำตนทุนโดยการผันน้ำ 3.1 การพัฒนาระบบผันน้ำและระบบเชื่อมโยงน้ำ 
ปริมาณน้ำ (ลาน ลบ.ม.) 50.000 50.000 - - 

ชป. 
งบประมาณรวม (ลานบาท) 415.500 415.500 - - 

กลยุทธคงตัว-เชิงแกไข 

1. การพัฒนาและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหลงน้ำในพื้นที่ให

สามารถรองรับกิจกรรมในพ้ืนท่ีลุมน้ำ

1.1 การพัฒนา ขยายเขตและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบประปาหมูบาน 

จำนวนหมูบานมีระบบประปา 41 40 1 - 

ทบ./กปภ./อปท./ทน. ครัวเรือนรับประโยชน (ครัวเรือน) - - - - 

งบประมาณรวม (ลานบาท) 59.199 39.199 20.000 - 

1.2 การพัฒนาขยายเขตประปา และพัฒนาแหลงน้ำสำรอง 

จำนวน (แหง) 18 17 1 - 

กปภ./อปท. 
ครัวเรือนรับประโยชน - - - - 

ปริมาณน้ำแหลงน้ำสำรอง - - - - 

งบประมาณรวม (ลานบาท) 277.126 27.126 250.000 - 

1.3 การพัฒนาแหลงน้ำผิวดิน/บาดาลเพ่ือเกษตรและอุตสาหกรรม 

จำนวน (แหง) 105 86 16 3 

ปริมาณน้ำ (ลาน ลบ.ม.) 0.24 - 0.24 - 

ชป./ทน./ทบ./อปท. พ้ืนท่ีรับประโยชน (ไร) 14,906 160 14,746 - 

งบประมาณรวม (ลานบาท) 6,025.371 3,771.141 230.730 2,023.500 

1.4 การซอมแซม/ปรับปรุง/ขุดลอกแหลงน้ำ 
จำนวน (แหง) 28 27 - 1 

ชป./อปท. 
งบประมาณรวม (ลานบาท) 526.256 26.256 - 500.000 

1.5 การซอมแซม/ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำ/ฝายและระบบสาธารณูปโภค 

จำนวน (แหง) 101 81 20 - 

ชป./ทน./กปภ. พ้ืนท่ีชลประทานไดรับการปรับปรุง (ไร) 266,000 3,500 262,500 - 

งบประมาณรวม (ลานบาท) 5,764.558 618.217 5,146.341 - 

2. การปองกันและแกไขปญหาอุทกภัย

2.1 ระบบปองกนัชุมชนเมือง 

จำนวนเมืองท่ีไดรับปองกัน 16 11 5 - 

ยผ./อปท. 
พ้ืนท่ีไดรับการปองกันอุทกภัย (ไร) 8,438 - 8,438 - 

ระยะทางเขื่อนปองกันตล่ิง (กม.) 1.80 1.80 - - 

งบประมาณรวม (ลานบาท 1,419.700 349.700 1,070.000 - 

2.2 การปรับปรุงลำน้ำธรรมชาติ 

จำนวนลำน้ำสาขา (แหง) 1 1 - - 

จท. 
จำนวนส่ิงกีดขวางทางน้ำ (แหง) - - - - 

ระยะทาง (กม.) - - - - 

งบประมาณรวม (ลานบาท) 85.000 85.000 - - 

2.3 อาคารบังคับน้ำ/แกมลิง/คลองผันน้ำ 

จำนวน (แหง) 30 18 10 2 

ยผ./ชป./รฟท. พ้ืนท่ีลดผลกระทบ (ไร) 11,574 7,330 4,244 - 

งบประมาณรวม (ลานบาท) 8,177.073 1,239.243 6,537.830 400.000 

2.4 การกำจัดวัชพืช 
ปริมาณ (ตัน) - - - - 

ชป./ทน./ยผ. 
งบประมาณรวม (ลานบาท) 1.679 1.679 - - 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 5 แผนการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกงอยางยั่งยืน 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 5-51 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                                                                                                                                                                                                                                                                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

ตารางที่ 5.2-6 (ตอ) แผนหลักและแผนปฏิบัติการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพ้ืนที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง (พ้ืนทีต่อนปลาย) ในมิติการวิเคราะห TOWS Matrix 

กลยุทธ/แผนงาน แผนงานยอย ตัวชี้วัด 
เปาหมายรวม 

หนวยงาน 
20 ป (พ.ศ. 2561-2580) พ.ศ. 2561-2565 พ.ศ. 2566-2570 พ.ศ. 2571-2580 

กลยุทธคงตัว-เชิงรับ        

1. การจัดการคุณภาพน้ำและฟนฟูแหลงน้ำ 

1.1 การเพ่ิมประสิทธิภาพในการบำบัดและควบคุมการระบายน้ำเสียออกสูส่ิงแวดลอม 
จำนวนระบบบำบัดน้ำเสีย (แหง) 24 3 21 - อปท./อจน./กนอ./

กรอ./คพ. งบประมาณรวม (ลานบาท) 376.904 14.500 362.404 - 

1.2 การฟนฟูแมน้ำ/ลำคลอง 
จำนวน (แหง) 9 4 5 - 

ทน. 
งบประมาณรวม (ลานบาท) 610.906 28.000 582.906 - 

กลยุทธปองกัน        

1. การเพ่ิมประสิทธิภาพการใชน้ำและเพ่ิมมูลคา 1.1 การพัฒนาแหลงน้ำเพ่ือผลิตภัณฑท่ีมีอัตลักษณพ้ืนถิ่น 

จำนวนแหลงน้ำ (แหง) 8 8 - - 

กวก./กสก./ชป./พด. ปริมาณน้ำ (ลาน ลบ.ม.) - - - - 

งบประมาณ (ลานบาท) 20.300 20.300 - - 

2. การสงเสริมการปลูกพืชมูลคาสูงและจัดโซนนิ่งพื้นที ่เกษตร

ตามชนิดพืชท่ีปลูกตามศักยภาพของดินและน้ำ 

2.1 การสงเสริมการปลูกพืชมูลคาสูง 

จำนวน (แหง) 5 5 - - 

กวก./กสก./ชป./พด. พ้ืนท่ีสงเสริมการปลูกพืชมูลคาสูง (ไร) 25,000 25,000 - - 

งบประมาณ (ลานบาท) 25.000 25.000 - - 

2.2 การจัดโซนน่ิงพ้ืนท่ีเกษตรตามชนิดพืชท่ีปลูกตามศักยภาพของดินและน้ำ 

จำนวน (แหง) 5 5 - - 

กวก./กสก./ชป./พด. พ้ืนท่ีสงเสริมการปลูกพืชมูลคาสูง (ไร) 25,000 25,000 - - 

งบประมาณ (ลานบาท) 25.000 25.000 - - 

หมายเหตุ: ชป. = กรมชลประทาน; อปท. = องคกรปกครองสวนทองถิ่น; ทบ. = กรมทรัพยากรน้ำบาดาล; ทน. = กรมทรัพยากรน้ำ; ยผ. = กรมโยธาธิการและผังเมือง; กปภ. = การประปาสวนภูมิภาค; กวก. = กรมวิชาการเกษตร; กรอ. = กรมโรงงานอุตสาหกรรม; กสก. = กรมสงเสริมการเกษตร; พด. = กรมพัฒนาที่ดิน; อจน. = องคการจัดการนำ้เสีย; 

 รฟท. = การรถไฟแหงประเทศไทย; คพ. = กรมควบคุมมลพิษ



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 5 แผนการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกงอยางยั่งยืน 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 5-52 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                                                                                                                                                                                                                                                                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

รูปที่ 5.2-5 สรุปแผนงาน/โครงการตามแผนหลักและแผนปฏิบัติการของพ้ืนที่ลุมน้ำปราจนีบุรี-บางปะกง (พ้ืนที่ลุมน้ำตอนปลาย) 

 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 5 แผนการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกงอยางยั่งยืน 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 5-53 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 5 แผนการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกงอยางยั่งยืน 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 5-54 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง          รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

ตารางที่ 5.2-7 แผนหลักและแผนปฏิบัติการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพ้ืนที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง (พ้ืนที่ตอนปลาย) ในมิติของแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) 

กลยุทธ แผนงานยอย ตัวช้ีวัด 
เปาหมาย (ป) 

หนวยงาน 
20 ป (พ.ศ. 2561-2580) พ.ศ. 2561-2565 พ.ศ. 2566-2570 พ.ศ. 2571-2580 

ดานท่ี 1 การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค 

1.1 การพัฒนา ขยายเขตและเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมูบาน 

1.1.1 การพัฒนา ขยายเขตและเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมูบาน 
หมูบานท่ีกอสรางระบบประปา 33 32 1 - ทน./กปภ./ 

งบประมาณรวม (ลานบาท) 31.955 11.955 20.000 - ทบ./อปท. 

1.1.2 การซอมแซม/ปรับปรุงระบบสงน้ำเดิมและระบบสาธารณูปโภค 
จำนวนแหง 8 8 - - 

กปภ. 
งบประมาณรวม (ลานบาท) 48.667 48.667 - - 

1.2. การพัฒนาประปาเมือง/พื้นท่ีเศรษฐกิจ 

1.2.1 การขยายเขต/เพิ่มเขตจายน้ำ 
จำนวน (แหง)/สาขา 23 22 1 - 

กปภ./อปท. 
งบประมาณรวม (ลานบาท) 278.970 28.970 250.000 - 

1.2.2 การจัดหาแหลงน้ำสำรอง/จัดหาน้ำตนทุน 

จำนวน (แหง) 53 53 - - 
ชป./ทน./ทบ. 

/อปท. 
ปริมาณน้ำ (ลาน ลบ.ม.) - - - - 

งบประมาณรวม (ลานบาท) 2,553.510 2,553.510 - 

1.3 การพัฒนาน้ำดื่มสะอาดใหไดมาตรฐานและราคาท่ีเหมาะสม 1.3.1 การพัฒนาน้ำดื่มสะอาดท่ีไดมาตรฐานและราคาท่ีเหมาะสม 
จำนวน (แหง) 4 4 - - อปท./กปภ./

ทบ. งบประมาณรวม (ลานบาท) 5.813 5.813 - - 

ดานท่ี 2 การสรางความม่ันคงของน้ำภาคการผลิต 

2.1 การเพิ่มประสิทธิภาพโครงการแหลงน้ำ และระบบสงน้ำเดิม 

2.1.1 การซอมแซม/ปรับปรุง/ขุดลอกแหลงน้ำ 

จำนวน (แหง) 28 27 - 1 

ชป. พื้นท่ีไดรับการปรับปรุงเดิม (ไร) 306,500 4,000 - 302,500 

งบประมาณรวม (ลานบาท) 526.256 26.256 - 500.000 

2.1.2 การซอมแซม/ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำ/ฝายและระบบสาธารณูปโภค 

จำนวน (แหง) 96 77 19 - 
ชป./ทน./ทน. 

/อปท. 
พื้นท่ีไดรับการปรับปรุงเดิม (ไร) 266,000 3,500 262,500 - 

งบประมาณรวม (ลานบาท) 6,661.399 1,517.030 5,144.369 - 

2.2 การจัดหาน้ำในพื้นท่ีเกษตรน้ำฝน 2.2.1 การพัฒนาแหลงน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร 

จำนวน (แหง) 10 10 - - 

ทบ./ชป./พด. 
ปริมาณน้ำ (ลาน ลบ.ม.) 0.086 0.086 - - 

พื้นท่ีรับประโยชน (ไร) 160 160 - - 

งบประมาณรวม (ลานบาท) 9.738 9.738 - - 

2.3 การพัฒนาแหลงเก็บกักน้ำ/ระบบสงน้ำใหม 2.3.1 การพัฒนาแหลงเก็บกักน้ำ/พัฒนาแหลงน้ำผิวดิน/น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและภาคอุตสาหกรรม 
จำนวน (แหง) 39 19 17 3 ชป./ทน./ทบ. 

/พด./อปท. งบประมาณรวม (ลานบาท) 2,851.702 595.500 232.702 2,023.500 

2.4 การจัดหาแหลงน้ำสำรอง (การเปลี่ยนน้ำทะเลเปนน้ำจืด) 2.4.1 การเปลี่ยนน้ำทะเลเปนน้ำจืด 
จำนวน (แหง) 1 1 - - 

กนอ./กปภ. 
งบประมาณรวม (ลานบาท) 100.000 100.000 - - 

ดานท่ี 3 การจัดการน้ำทวมและอุทกภัย 

3.1 การเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ 

3.1.1 การกำจัดวัชพืช 
จำนวน (แหง) 4 4 - - 

ชป./ทน./ยผ. 
งบประมาณรวม (ลานบาท) 1.679 1.679 - - 

3.1.2 การปรับปรุงลำน้ำธรรมชาติท่ีตื้นเขินใหสามารถระบายน้ำไดมีประสิทธิภาพ 
จำนวน (แหง) 1 1 - - 

จท. 
งบประมาณรวม (ลานบาท) 85.000 85.000 - - 

3.2 การปองกันพื้นท่ีน้ำทวมชุมชนเมือง 3.2.1 ระบบปองกันชุมชนเมือง/เข่ือนปองกันตลิ่ง 
จำนวน (แหง) 16 11 5 - ยผ./อปท. /

ชป. งบประมาณรวม (ลานบาท) 1,419.700 349.700 1,070.000 - 

3.3 การจัดการพื้นท่ีน้ำทวม/พื้นท่ีชะลอน้ำ 3.3.1 การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพอาคารบังคับน้ำ/สถานีสูบน้ำ/แกมลิง/คลองผันน้ำเพื่อบรรเทาอุทกภัยในพื้นท่ีเฉพาะจุด 

จำนวนแหง 30 18 10 2 
ชป./รฟท. /

ยผ. 
พื้นท่ีรับประโยชน (ไร) 11,574 7,330 4,244 

งบประมาณรวม (ลานบาท) 8,177.073 1,239.243 6,537.830 400.000 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 5 แผนการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกงอยางยั่งยืน 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 5-55 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                                                                                                                                                                                                                                                                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

ตารางที่ 5.2-7 (ตอ) แผนหลักและแผนปฏิบัติการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพ้ืนที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง (พ้ืนทีต่อนปลาย) ในมิติของแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) 

กลยุทธ แผนงานยอย ตัวช้ีวัด 
เปาหมาย (ป) 

หนวยงาน 
20 ป (พ.ศ. 2561-2580) พ.ศ. 2561-2565 พ.ศ. 2566-2570 พ.ศ. 2571-2580 

ดานท่ี 4 การจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษทรัพยากรน้ำ        

4.1 การเพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดและควบคุมการระบายน้ำเสียออกสูสิ่งแวดลอม 4.1.1 การพัฒนาระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสียแหงใหม 
จำนวน (แหง) 13 3 10 - อจน./อปท./

คพ. งบประมาณรวม (ลานบาท) 346.794 11.000 335.794 - 

4.2 การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคใหไดตามเกณฑมาตรฐานฯ 4.2.1 พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค 
จำนวน (แหง) 1 1 - - 

กปภ./อปท. 
งบประมาณรวม (ลานบาท) 10.000 10.000 - - 

4.3 การฟนฟแูละอนุรักษแมน้ำ/ลำคลอง 4.2.1 การฟนฟูแมน้ำ/ลำคลอง 
จำนวน (แหง) 8 3 5 - 

ทน./ชป./คพ. 
งบประมาณรวม (ลานบาท) 604.406 21.500 582.906 - 

4.4 การนำปริมาณน้ำเสียท่ีผานการบำบัดกลับมาใชประโยชน 4.4.1 การนำปริมาณน้ำเสียท่ีผานการบำบัดกลับมาใชประโยชน 
จำนวน (แหง) 12 12 - - 

กรอ./กนอ. 
งบประมาณรวม (ลานบาท) 120.000 120.000 - - 

ดานท่ี 6 การบริหารจัดการ        

6.1 การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 6.1.1 การใชเทคโนโลยีข้ันสูงมาชวยสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
จำนวน (แหง) 1 1 - - 

ชป. 
งบประมาณรวม (ลานบาท) 5.000 5.000 - - 

6.2 การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ 6.2.1 งานเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ 
จำนวน (แหง) 1 1 - - 

ชป. 
งบประมาณรวม (ลานบาท) 5.200 5.200 - - 

ดานท่ี 7 การพัฒนาเกษตรมูลคาสูง        

7.1 การเพิ่มประสิทธิภาพการใชน้ำและเพิ่มมูลคา 7.1.1 การพัฒนาแหลงน้ำเพื่อผลิตภัณฑท่ีมีอัตลักษณพื้นถ่ิน 

จำนวน (แหง) 8 8 - - 
กวก./กสก./

พด./ชป. 
ปริมาณน้ำ (ลาน ลบ.ม.) - - - - 

งบประมาณ (ลานบาท) 20.300 20.300 - - 

7.2 การสงเสริมการปลูกพืชมูลคาสูงและจัดโซนนิ่งพื้นที่เกษตรตามชนิดพืชที่ปลูกตาม 

     ศักยภาพของดินและน้ำ 

7.2.1 การสงเสริมการปลูกพืชมูลคาสูง 

จำนวน (แหง) 5 5 - - 
กวก./กสก./

พด./ชป. 
พื้นท่ีสงเสริมการปลูกพืชฯ (ไร) 25,000 25,000 --  

งบประมาณ (ลานบาท) 25.000 25.000 - - 

7.2.2 การจัดโซนน่ิงพื้นท่ีเกษตรตามชนิดพืชท่ีปลูกตามศักยภาพของดินและน้ำ 

จำนวน (แหง) 5 5 - - 
กวก./กสก./

พด./ชป. 
พื้นท่ีสงเสริมการปลูกพืชฯ (ไร) 25,000 25,000 - - 

งบประมาณ (ลานบาท) 25.000 25.000 - - 

หมายเหต:ุ ชป. = กรมชลประทาน; อปท. = องคกรปกครองสวนทองถิน่; ทบ. = กรมทรัพยากรน้ำบาดาล; ทน. = กรมทรัพยากรน้ำ; ยผ. = กรมโยธาธกิารและผังเมอืง; กปภ. = การประปาสวนภูมิภาค; กวก. = กรมวิชาการเกษตร; กรอ. = กรมโรงงานอุตสาหกรรม; กสก. = กรมสงเสริมการเกษตร; พด. = กรมพัฒนาที่ดนิ; รฟท. = การรถไฟแหงประเทศไทย; คพ. = กรมควบคุมมลพิษ; 

 อจน. = องคการจัดการน้ำเสีย; กนอ. = การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 5 แผนการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกงอยางยั่งยืน 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 5-56 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

5.2.5 สรุปแผนหลักและแผนปฏิบัติการของพ้ืนที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงตามมิติของกลยุทธและ 

 มิติของแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) 

 

 แผนหลักและแผนปฏิบัติการของพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบรีุ-บางปะกง (ภาพรวม) ไดพิจารณากำหนดตามมิติกลยุทธ

เชิงรุก (SO Strategy) คงตัว-เชิงแกไข (WO Strategy) คงตัว-เชิงรับ (ST Strategy) และปองกัน (WT Strategy) และ

ตามมิติของแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในภาคผนวก ง) 

ในขอ 5.2.4 ดังสรุปไดดังนี้ 

 1) แผนหลักและแผนปฏิบัติการของพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง (ภาพรวม) ดังแสดงในตารางที่ 5.2-8 

พิจารณาตามมิติของกลยุทธไดดังนี้ 

  1.1 กลยุทธเชิงรุก (SO Strategy) มี 3 กลยุทธและมีแผนงานยอยภายใตกลยุทธ 11 แผนงาน ไดแก 

   ก) กลยุทธการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจดัการทรัพยากรน้ำ 

    ก.1 แผนงานการใชเทคโนโลยีข้ันสูงมาชวยสนบัสนนุการตัดสินใจในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ำ (SCADA: Supervisory Control and Data Acquisition) 

     ก.1.1 งานปรับปรุงระบบ SCADA โครงการฯเขื่อนขุนดานปราการชล 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 

    ก.3 แผนงานการสำรวจอุทกธรณีวิทยาดวยวิธีบินสำรวจเพื่อรองรับแผนบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ำและงานสำรวจแหลงน้ำใตดินขอมูลเชิงวิชาการ (ความลึกชั้นน้ำ 

ปริมาณน้ำ และคุณภาพน้ำ) งบประมาณทั้งสิ้น 138.977 ลานบาท 

   ข) กลยุทธการพัฒนาและปรับปรุงระบบความปลอดภัยเขื่อน มีแผนงานเพิ่มประสิทธิภาพ

และตรวจสอบดานความปลอดภัยเขื่อนโดยจัดหาและติดตั้งเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน 

งบประมาณทั้งสิ้น 9,770.732 ลานบาท 

   ค) กลยุทธการเพิ่มปริมาณน้ำตนทุนโดยการผันน้ำ เปนแผนงานการพัฒนาระบบผันนำ้และ

ระบบเชื่อมโยงน้ำในและนอกพื้นที่ลุ มน้ำและมีปริมาณเพิ่มขึ ้น 190.00 ลาน ลบ.ม. 

งบประมาณทั้งสิ้น 9,719.500 ลานบาท 

  1.2 กลยุทธคงตัว-เชิงแกไข (WO Strategy) มี 2 กลยุทธและมีแผนงานยอยภายใตกลยุทธ 9 

แผนงาน ไดแก 

   ก) กลยุทธการพัฒนาและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหลงน้ำในพื้นที่ใหสามารถรองรับ

กิจกรรมในพื้นที่ลุมน้ำ มีแผนงานยอยภายใตกลยุทธ 5 แผนงาน ไดแก 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 5 แผนการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกงอยางยั่งยืน 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 5-57 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

    ก.1 แผนงานพัฒนา ขยายเขตและเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมูบาน 238 แหง 

ครัวเรือนไดรับประโยชน 4,500 ครัวเรือน งบประมาณทั้งสิ้น 975.562 ลานบาท 

    ก.2 แผนงานการพัฒนาขยายเขตประปาและการพัฒนาแหลงน้ำสำรอง 114 แหง 

และครัวเรือนรับประโยชน 18,900 ครัวเรือน ปริมาณน้ำสำรอง 2.02 ลาน ลบ.ม.

งบประมาณทั้งสิ้น 3,011.867 ลานบาท 

    ก.3 แผนงานการพัฒนาแหลงน้ำผิวดิน/น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม มี

ปริมาณน้ำเพิ่มข้ึน 1,208.00 ลาน ลบ.ม. จำนวนแหลงนำ้เพิ่มข้ึน 705 แหง รองรับ

พื้นที่รับประโยชน 263,935 ไร และพื้นที่ชลประทานเดิมเพิ่มขึ้น 262,190 ไร 

งบประมาณทั้งสิ้น 89,826.183 ลานบาท 

    ก.4 แผนงานการซอมแซม/ปรับปรุง/ขุดลอกแหลงน้ำ 205 แหง การปรับปรุงพื้นที่

ชลประทานเดิม 1,375 ไร งบประมาณทั้งสิ้น 1,009.594 ลานบาท 

    ก.5 แผนงานการซอมแซม/ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำ/ฝายและระบบสาธารณูปโภค 

588 แหง และพื้นที่ชลประทานเดิมไดรับการปรับปรุง 762,196 ไร งบประมาณ

ทั้งสิ้น 16,144.828 ลานบาท 

   ข) กลยุทธการปองกันและแกไขปญหาอุทกภัย มีแผนงานยอยภายใตกลยุทธ 4 แผนงาน 

ไดแก 

    ข.1 แผนงานระบบปองกันชุมชนเมือง 97 แหง และการกอสรางเขื่อนปองกันตลิ่ง

ระยะทางทั้งสิ้น 10.31 กม. และมีพื้นที่ไดรับการปองกันดานอุทกภัย 66,526 ไร 

งบประมาณทั้งสิ้น 17,367.470 ลานบาท 

    ข.2 แผนงานปรับปรุงลำน้ำธรรมชาติ 5 แหง และมีจำนวนสิ่งกีดขวางทางน้ำ 1 แหง

รวมระยะทาง 2.70 กม. งบประมาณทั้งสิ้น 85.374 ลานบาท 

    ข.3 แผนงานพัฒนาอาคารบังคับน้ำ/แกมลิง/คลองผันน้ำ 82 แหง บรรเทาและลดพื้นที่

ไดรับผลกระทบจากอุทกภัย 161,474 ไร งบประมาณทั้งสิ้น 18,059.157 ลานบาท 

    ข.4 แผนงานการกำจัดวชัพืช 282,950 ตัน งบประมาณทั้งสิ้น 112.529 ลานบาท 

  1.3 กลยุทธคงตัว-เชิงรับ (ST Strategy) มี 1 กลยุทธ ไดแก กลยุทธการจัดการคุณภาพน้ำและฟนฟู

แหลงน้ำและมีแผนงานยอยภายใตกลยุทธ 2 แผนงาน ไดแก 

   ก) แผนงานการเพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดและควบคุมการระบายน้ำเสียออกสูสิ่งแวดลอม

โดยการกอสรางและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียและการนำน้ำเสียกลับมาใช

ประโยชนใหม 48 แหง งบประมาณทั้งสิ้น 922.985 ลานบาท 

   ข) แผนงานการฟนฟูแมน้ำ/ลำคลอง 110 แหง งบประมาณทั้งสิ้น 4,731.626 ลานบาท 

  1.4 กลยุทธปองกัน (WT Strategy) มี 6 กลยุทธและมแีผนงานยอยภายใตกลยุทธ 8 แผนงาน ไดแก 

   ก) กลยุทธการเพิ่มประสิทธิภาพการใชน้ำและเพิ่มมูลคา มีแผนงานการเพิ่มประสิทธิภาพ

การใชน้ำและเพิ่มมูลคา ไดแก 

    ก.1 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชและการใชน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝนและพื้นที่

ชลประทานเดิมและสงเสริมการปลูกพืชมูลคาสูงในพืน้ที่ฯ 4460,980 ไร 25 พืน้ที่ 

และงานการจัดโซนนิ่งพื้นที่เกษตรตามชนิดพืชที่ปลูกตามศักยภาพของดินและน้ำ 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 5 แผนการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกงอยางยั่งยืน 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 5-58 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

125,000 ไร งบประมาณทั้งสิ้น 296.600 ลานบาท (งบประมาณตั้งใหม+งบปกติ

ของหนวยงาน) 

    ก.2 การเพิ่มประสิทธิภาพการใชน้ำและการเพิ่มมูลคาโดยพฒันาแหลงนำ้เพื่อผลติภัณฑ 

ที่มีอัตลักษณพื้นถ่ิน 5 พื้นที่ งบประมาณทั้งสิ้น 70.300 ลานบาท 

   ข) กลยุทธการสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนทองถิ่นดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศ มีแผนงาน

การเพิ่มประสิทธิภาพการทองเที่ยวเชิงนิเวศและเพิ่มมูลคาโดยใชการฝกอบรมสรางความ

เขมแข็งใหกับชุมชนทองถิ่นในการมีสวนรวมในการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยวภายใน

ทองถ่ิน 4 พื้นที่ งบประมาณทั้งสิ้น 24.000 ลานบาท 

   ค) กลยุทธการบริหารจัดการเชิงรุกในพื้นที่เกษตรน้ำฝนตามปริมาณน้ำฝน/ศักยภาพของดิน 

มีแผนงานการจัดการพื้นที่ความเหมาะสมของสมรรถนะดินและแผนที่เกษตรเพื่อการ

บริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) 4 พื้นที่ งบประมาณทั้งสิ้น 35.000 ลานบาท 

   ง) กลยุทธการประชาสัมพันธและสงเสริมพรอมกับเชื่อมโยงการทองเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่

ลุมน้ำ 6 พื้นที่ งบประมาณทั้งสิ้น 25.900 ลานบาท 

   จ) กลยุทธการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการทองเที่ยวเชิง

นิเวศ มีแผนงานพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการขยายตัว

ดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 4 พื้นที่ งบประมาณทั้งสิ้น 5.500 ลานบาท 

 2) แผนหลักและแผนปฏิบัติการของพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง (ภาพรวม) ดังแสดงในรูปที่ 5.2-9 

และรูปที่ 5.2-10 และตารางที่ 5.2-9 พิจารณาตามมิติของแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 

20 ป (พ.ศ. 2561-2580) ไดดังนี้ 

  2.1 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 

ปริมาณน้ำเพิ่มขึ ้น 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 

  2.2 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 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 5 แผนการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกงอยางยั่งยืน 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 5-59 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

   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. พื้นที่ที่

มีระบบสงน้ำ 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 

  2.3 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 และงานกอสรางเขื่อนปองกันตลิ่ง 40 แหง 

ระยะทางรวม 8.24 กม. และสามารถลดผลกระทบและบรรเทาพื้นที่อุทกภัย 73,025 ไร 

งบประมาณทั้งสิ้น 7,554.467 ลานบาท 

   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 

  2.4 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 

เปนการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพนำ้เพื่อการอุปโภค-บริโภค 2 แหง งบประมาณทัง้สิน้ 

11.000 ลานบาท 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 5 แผนการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกงอยางยั่งยืน 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 5-60 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

   ง) การนำปริมาณน้ำเสียที่ผานการบำบัดกลับมาใชประโยชน เปนการนำปริมาณน้ำเสียจาก

ภาคอุตสาหกรรมมาใชใหม 20 แหง งบประมาณทั้งสิ้น 200.000 ลานบาท 

 รวมงบประมาณดานที่ 4 การจัดการคุณภาพนำ้และอนุรักษทรัพยากรน้ำเปนเงินทั้งสิ้น 5,775.006 

ลานบาท 

  2.5 ดานที่ 5 การบริหารจัดการ มี 4 กลยุทธและ 4 แผนงานภายใตแผนแมบทฯ ไดแก 

   ก) การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 

    ก.1 แผนงานการใชเทคโนโลยีข้ันสูงมาชวยสนบัสนนุการตัดสินใจในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ำ (SCADA: Supervisory Control and Data Acquisition) 

     ก.1.1 งานปรับปรุงระบบ SCADA โครงการฯเขื่อนขุนดานปราการชล 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 

    ก.3 แผนงานการสำรวจอุทกธรณีวิทยาดวยวิธีบินสำรวจเพื่อรองรับแผนบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ำและงานสำรวจแหลงน้ำใตดินขอมูลเชิงวิชาการ (ความลึกชั้นน้ำ 

ปริมาณน้ำ และคุณภาพน้ำ) งบประมาณทั้งสิ้น 138.976 ลานบาท 

   ข) การพัฒนาและปรับปรุงระบบความปลอดภัยเขื ่อน มีแผนงานเพิ่มประสิทธิภาพและ

ตรวจสอบดานความปลอดภัยเขื่อนโดยการจัดหาและติดตั้งเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน 

งบประมาณทั้งสิ้น 9,770.732 ลานบาท 

   ค) การจัดสรรที่ดินทำกนิใหแกกลุมราษฎรที่บุกรุกไดถือครองที่ดินอยางถูกตอง เปนการจัด 

สรรที่ดินทำกินใหกลุมราษฎรที่บุกรุกแผวถางไดถือครองที่ดินอยางถูกตองตามกฎหมาย

ในรูปของหมูบานปาไม 4 พื้นที่ งบประมาณทั้งสิ้น 120.000 ลานบาท 

 รวมงบประมาณดานที่ 6 การบริหารจัดการเปนเงินทั้งสิ้น 10,140.181 ลานบาท 

  2.6 ดานที่ 6 การพัฒนาเกษตรเชิงวิถี (เกษตรพื้นถิ ่น) 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+งบปกติ

ของหนวยงาน) 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 5 แผนการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกงอยางยั่งยืน 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 5-61 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

    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 7 การพัฒนาเกษตรมูลคาสูงเปนเงินทั้งสิ้น 402.600 ลานบาท 

  2.7 ดานที่ 7 การสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ มี 3 กลยุทธและ 3 แผนงานภายใตแผนแมบทฯ 

ไดแก 

   ก) การสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนทองถิ่นดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศ เปนการเพิ่มพูน

ประสิทธิภาพการทองเที่ยวเชิงนิเวศและเพิ่มมูลคาโดยใชการฝกอบรมสรางความเขมแข็ง

ใหกับชุมชนทองถิ่นในการมีสวนรวมในการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยวภายในทองถ่ิน 

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 5 แผนการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกงอยางยั่งยืน 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 5-62 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                                                                                                                                                                                                                                                                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

ตารางที่ 5.2-8 แผนหลักและแผนปฏิบัติการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพ้ืนที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงตามมิตขิองกลยุทธโดยใชการวิเคราะห TOWS Matrix 

กลยุทธ/แผนงาน แผนงานยอย ตัวชี้วัด 
เปาหมายรวม 

หนวยงาน 
20 ป (พ.ศ. 2561-2580) พ.ศ. 2561-2565 พ.ศ. 2566-2570 พ.ศ. 2571-2580 

กลยุทธเชิงรุก (SO Strategy)        

1. การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ำ 

1.1 การใชเทคโนโลยีขั้นสูงมาชวยสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (ระบบ) 7 6 1 - 

ชป./ทน.  
งบประมาณรวม (ลานบาท) 243.651 144.674 98.977 - 

1.2 งานเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ 
ระบบสนับสนุนการตรวจสอบ (ระบบ) 2 2 - - ชป. 

งบประมาณรวม (ลานบาท) 5.800 5.800 - -  

2. การพัฒนาและปรับปรุงระบบความปลอดภัยเขื่อน 2.1 งานเพ่ิมประสิทธิภาพและตรวจสอบดานความปลอดภัยเขื่อน  
ระบบสนับสนุนการตรวจสอบ (ระบบ) 8 7 1 - ชป.  

งบประมาณรวม (ลานบาท) 9,770.730 56.732 9,714.000 -  

3. การเพ่ิมปริมาณน้ำตนทุนโดยการผันน้ำ 3.1 การพัฒนาระบบผันน้ำและระบบเช่ือมโยงน้ำ  
ปริมาณน้ำ (ลาน ลบ.ม.) 190.00 50.00 80.00 60.00 ชป.  

งบประมาณรวม (ลานบาท) 9,719.500 415.500 7,754.000 1,550.000  

กลยุทธคงตัว-เชิงแกไข (WO Strategy)        

1. การพัฒนาและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหลงน้ำในพื้นที่ให

สามารถรองรับกิจกรรมในพ้ืนท่ีลุมน้ำ 

1.1 การพัฒนา ขยายเขตและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบประปาหมูบาน 

จำนวนหมูบานมีระบบประปา (แหง) 238 235 3 - 
ชป . /กปภ . /ทน . /

อปท.  
ครัวเรือนรับประโยชน (ครัวเรือน) 4,500 4,500 - - 

งบประมาณรวม (ลานบาท) 975.562 955.062 20.500 - 

1.2 การพัฒนาขยายเขตประปา และพัฒนาแหลงน้ำสำรอง 

จำนวน (แหง) 114 107 7 - 

ชป./กปภ./อปท./

พด./ทน.  

ครัวเรือนรับประโยชน 18,900 16,300 2,600 - 

ปริมาณน้ำแหลงน้ำสำรอง 2.02 0.02 2.00 - 

งบประมาณรวม (ลานบาท) 3,011.867 2,660.97 350.900 - 

1.3 การพัฒนาแหลงน้ำผิวดิน/บาดาลเพ่ือเกษตรและอุตสาหกรรม 

ปริมาณน้ำ (ลาน ลบ.ม.) 1,208.00 218.43 453.14 536.43 
ชป./กปภ./อปท./

ทบ./ทน./พด./ยผ./

สปก. 

จำนวน (แหง) 705 524 162 19 

พ้ืนท่ีรับประโยชน (ไร) 526,125 13,720 88,960 423,445 

งบประมาณรวม (ลานบาท) 89,826.183 36,427.110 25,967.723 27,431.350 

1.4 การซอมแซม/ปรับปรุง/ขุดลอกแหลงน้ำ 
จำนวน (แหง) 208 138 69 1 ชป . /ปภ . /อปท . /

ทน./พด.  งบประมาณรวม (ลานบาท) 1,010.000 367.451 142.143 500.000 

1.5 การซอมแซม/ปรบัปรุงอาคารบังคับน้ำ/ฝายและระบบสาธารณูปโภค 

จำนวนแหง 588 534 53 1 ชป . /กปภ . /ทน . /

อปท./สปก./ทบ./

ยผ./สถ./ทช.  

พ้ืนท่ีชลประทานเดิมไดรับการปรับปรุง (ไร) 762,196 406,696 355,500 - 

งบประมาณรวม (ลานบาท) 16,144.828 2,644.728 13,200.100 300.000 

2. การปองกันและแกไขปญหาอุทกภัย 

2.1 ระบบปองกนัชุมชนเมือง/เขื่อนปองกันตล่ิง 

จำนวนเมืองท่ีไดรับปองกัน 97 56 39 2 

ชป./ยผ./อปท.  
พ้ืนท่ีไดรับการปองกันอุทกภัย (ไร) 66,526 6,925 56,963 2,638 

ระยะทางเขื่อนปองกันตล่ิง (กม.) 10.310 9.260 1.050 - 

งบประมาณรวม (ลานบาท 17,367.470 11,454.680 5,382.790 530.000 

2.2 การปรับปรุงลำน้ำธรรมชาติ 

จำนวนลำน้ำสาขา (แหง) 5 1 4.00 - 

ชป./จท.  
จำนวนส่ิงกีดขวางทางน้ำ (แหง) 1 1 - - 

ระยะทาง (กม.) 2.70 2.70 - - 

งบประมาณรวม (ลานบาท) 85.374 85.374 - - 

2.3 อาคารบังคับน้ำ/แกมลิง/คลองผันน้ำ 

จำนวน (แหง) 82 35 41 6 

ชป./ทน./รฟท.  พ้ืนท่ีลดผลกระทบ (ไร) 161,474 75,330 86,144 - 

งบประมาณรวม (ลานบาท) 18,059.157 2,177.607 15,137.750 743.800 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 5 แผนการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกงอยางยั่งยืน 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 5-63 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                                                                                                                                                                                                                                                                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

ตารางที่ 5.2-8 (ตอ) แผนหลักและแผนปฏิบัติการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพ้ืนที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงตามมิตขิองกลยุทธโดยใชการวิเคราะห TOWS Matrix 

กลยุทธ/แผนงาน แผนงานยอย ตัวชี้วัด 
เปาหมายรวม 

หนวยงาน 
20 ป (พ.ศ. 2561-2580) พ.ศ. 2561-2565 พ.ศ. 2566-2570 พ.ศ. 2571-2580 

กลยุทธคงตัว-เชิงแกไข (WO Strategy)        

2. การปองกันและแกไขปญหาอุทกภัย (ตอ) 2.4 การกำจัดวัชพืช 
ปริมาณ (ตัน) 282,950 282,950 - - 

ชป.  
งบประมาณรวม (ลานบาท) 112.529 112.529 - - 

กลยุทธคงตัว-เชิงรับ (ST Strategy)        

1. การจัดการคุณภาพน้ำและฟนฟูแหลงน้ำ 

1.1 การเพ่ิมประสิทธิภาพในการบำบัดและควบคุมการระบายน้ำเสียออกสูส่ิงแวดลอม 
จำนวนระบบบำบัดน้ำเสีย 48 8 39 1 อปท./อจน./กรอ./

กนอ./คพ.  งบประมาณรวม (ลานบาท) 922.985 102.871 700.815 119.299 

1.2 การฟนฟูแมน้ำ/ลำคลอง 
จำนวน (แหง) 110 41 69 - 

ทน./คพ./ชป.  
งบประมาณรวม (ลานบาท) 4,731.626 400.291 4,331.335 - 

กลยุทธปองกัน (WT Strategy)        

1. การเพ่ิมประสิทธิภาพการใชน้ำและเพ่ิมมูลคา 

1.1 การพัฒนาแหลงน้ำเพ่ือผลิตภัณฑท่ีมีอัตลักษณพ้ืนถิ่น 

จำนวน (แหง) 5 13 - - 
กวก./กสก./ชป./

พด. 
ปริมาณน้ำ (ลาน ลบ.ม.) - - - - 

งบประมาณ 70.300 70.300 - - 

1.2 การเพ่ิมประสิทธิภาพการใชน้ำและเพ่ิมมูลคา 

พ้ืนท่ีสงเสริมการปลูกพืชมูลคาสูง (ไร) 446,980 446,980 - - 
ชป . /กสก . / ทบ . /

พด./ฝล./อส./อปท.  
จำนวน (แหง)  25 25 - - 

งบประมาณ  221.600 221.600 - - 

1.3 การจัดโซนน่ิงพ้ืนท่ีเกษตรตามชนิดพืชท่ีปลูกตามศักยภาพของดินและน้ำ 

จำนวน (แหง) 5 10 - - 
กวก./กสก./ชป./

พด. 
พ้ืนท่ีสงเสริมการปลูกพืชมูลคาสูง (ไร) 125,000 125,000 - - 

งบประมาณ 75.000 75.000 - - 

2. การสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนทองถิ่นดานการทองเที่ยว 

เชิงนิเวศ 
2.1 การเพ่ิมประสิทธิภาพการทองเท่ียวเชิงนิเวศและเพ่ิมมูลคา 

จำนวนนักทองเท่ียว (คน) - - - - 

ชป./ททท./อปท.  จำนวน (แหง)  4 4 - - 

งบประมาณ  27.000 27.000 - - 

3. การบริหารจัดการเชิงรุกในพ้ืนท่ีเกษตรน้ำฝนตามปริมาณน้ำฝน 

   และศักยภาพของดิน 

4.1 การจัดการพื้นที่ความเหมาะสมของสมรรถนะดินและแผนที่เกษตรเพื่อการบริหาร 

     จัดการเชิงรุก (Agri-Map) 

จำนวน (แหง)  4 4 - - 
กสก./พด.  

งบประมาณ  35.000 35.000 - - 

4. การประชาสัมพันธและสงเสริมพรอมกับเชื่อมโยงการทองเท่ียว 

เชิงนิเวศในพ้ืนท่ีลุมน้ำ 
5.1 การประชาสัมพันธและสงเสริมพรอมกับเชื่อมโยงแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศในพ้ืนท่ีลุมน้ำ 

จำนวนนักทองเท่ียว (คน)   - - - 

ททท./อปท.  จำนวน (แหง)  6 6 - - 

งบประมาณ  25.900 25.900 - - 

5. การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและส่ิงอำนวยความสะดวกรองรับ 

การทองเท่ียวเชิงนิเวศ 

6.1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการขยายตัวดานการ 

     ทองเท่ียวเชิงนิเวศ 

จำนวนนักทองเท่ียว (คน)   - - - 

ชป./ททท./อปท.  จำนวน (แหง)  4 4 - - 

งบประมาณ  5.500 5.500 - - 

หมายเหตุ: ชป. = กรมชลประทาน; อปท. = องคกรปกครองสวนทองถิ่น; ทบ. = กรมทรัพยากรน้ำบาดาล; ทน. = กรมทรัพยากรน้ำ; ยผ. = กรมโยธาธิการและผังเมือง; ปภ. = กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย; กปภ. = การประปาสวนภูมภิาค; อส. = กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช; ปม. = กรมปาไม; กวก. = กรมวิชาการเกษตร;  

 กสก. = กรมสงเสริมการเกษตร; พด. = กรมพัฒนาที่ดิน; สปก. = สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม; ฝล. = กรมฝนหลวงและการบินเกษตร; อจน. = องคการจัดการน้ำเสีย; ททท. = การทองเที่ยวแหงประเทศไทย; ทช. = กรมทางหลวงชนบท; คพ. = กรมควบคุมมลพิษ; กนอ. = การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย;  

 กรอ. = กรมโรงงานอุตสาหกรรม 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 5 แผนการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกงอยางยั่งยืน 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 5-64 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                                                                                                                                                                                                                                                                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

รูปที่ 5.2-9 สรุปแผนงาน/โครงการตามแผนหลักและแผนปฏิบัติการของพ้ืนที่ลุมน้ำปราจนีบุรี-บางปะกง (ภาพรวม) 

 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 5 แผนการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกงอยางยั่งยืน 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 5-65 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 5 แผนการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกงอยางยั่งยืน 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 5-66 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                                                                                                                                                                                                                                                                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

ตารางที่ 5.2-9 แผนหลักและแผนปฏิบัติการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพ้ืนที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงตามมิตขิองแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) 

กลยุทธ แผนงานยอย ตัวช้ีวัด 
เปาหมาย (ป) 

หนวยงาน 
20 ป (พ.ศ. 2561-2580) พ.ศ. 2561-2565 พ.ศ. 2566-2570 พ.ศ. 2571-2580 

ดานท่ี 1 การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค        

1.1 การพัฒนา ขยายเขตและเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมูบาน 

1.1.1 การพัฒนา ขยายเขตและเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมูบาน  
หมูบานท่ีกอสรางระบบประปา 204 202 2 - ช ป . / ก ป ภ . /

ทน./อปท. งบประมาณรวม (ลานบาท)  648.725 628.225 20.500 - 

1.1.2 การซอมแซม/ปรับปรุงระบบสงน้ำเดิมและระบบสาธารณูปโภค  
จำนวน (แหง)  62 62 - - ท บ . / ก ป ภ . /

อปท./สถ. งบประมาณรวม (ลานบาท)  202.040 202.040 - - 

1.2. การพัฒนาประปาเมือง/พื้นท่ีเศรษฐกิจ 

1.2.1 การขยายเขต/เพิ่มเขตจายน้ำ 
จำนวน (แหง)/สาขา 109 107 2 - ช ป . / ก ป ภ . /

อปท./สถ./ทบ. งบประมาณรวม (ลานบาท) 750.432 480.432 270.000 - 

1.2.2 การจัดหาแหลงน้ำสำรอง/จัดหาน้ำตนทุน 

จำนวน (แหง) 209 206 3 - ช ป . / ก ป ภ . /

ทน./ทบ./ยผ./

อปท./พด. 

ปริมาณน้ำ (ลาน ลบ.ม.) 51.65 51.65  - 

งบประมาณรวม (ลานบาท) 6,404.234 6,281.334 122.900 - 

1.2.3 ระบบประปาเมืองหลัก/พื้นท่ีเศรษฐกิจ/แหลงทองเท่ียว 
จำนวน (แหง) 27 26 1 - กปภ. /อปท . /

กนอ. งบประมาณรวม (ลานบาท) 4,552.105 4,532.105 20.000 - 

1.3 การพัฒนาน้ำดื่มสะอาดใหไดมาตรฐานและราคาท่ีเหมาะสม 1.3.1 การพัฒนาน้ำดื่มสะอาดท่ีไดมาตรฐานและราคาท่ีเหมาะสม 
จำนวน (แหง) 44 44 - - อปท. /กปภ . /

ทบ./ทน. งบประมาณรวม (ลานบาท) 116.869 116.869 - - 

ดานท่ี 2 การสรางความม่ันคงของน้ำภาคการผลิต        

2.1 การเพิ่มประสิทธิภาพโครงการแหลงน้ำ และระบบสงน้ำเดิม 

2.1.1 การซอมแซม/ปรับปรุง/ขุดลอกแหลงน้ำ 

จำนวน (แหง) 273 200 71 2 ชป./ปภ./พด./

อปท. /กปภ . /

ยผ./ทน. 

พื้นท่ีไดรับการปรับปรุงเดิม (ไร) 773,171 378,671 92,000 302,500 

งบประมาณรวม (ลานบาท) 8,555.040 3,028.720 5,026.320 500.000 

2.1.2 การซอมแซม/ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำ/ฝายและระบบสาธารณูปโภค 

จำนวน (แหง) 451 421 29 1 
ชป./ทน./สถ./

กปภ./อปท./ 
พื้นท่ีไดรับการปรับปรุงเดิม (ไร) 307,700 44,200 263,500 - 

งบประมาณรวม (ลานบาท) 10,225.178 2,177.225 7,747.953 300.000 

2.2 การจัดหาน้ำในพื้นท่ีเกษตรน้ำฝน 

2.2.1 การพัฒนาระบบกระจายน้ำในพื้นท่ีเกษตรน้ำฝน 
จำนวน (แหง) 33 23 9 1 ชป./ทบ./พด./

กสก./ฝล. งบประมาณรวม (ลานบาท) 288.632 224.906 63.726 - 

2.2.2 การพัฒนาแหลงน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร 

จำนวน (แหง) 51 51 - - 

ชป./ทน./ทบ. 
ปริมาณน้ำ (ลาน ลบ.ม.) 0.926 0.926 - - 

พื้นท่ีรับประโยชน (ไร) 1,720 1,720 - - 

งบประมาณรวม (ลานบาท) 42.494 42.494 - - 

2.3 การพัฒนาแหลงเก็บกักน้ำ/ระบบสงน้ำใหม 2.3.1 การพัฒนาแหลงเก็บกักน้ำ/พัฒนาแหลงน้ำผิวดิน/น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและภาคอุตสาหกรรม 

จำนวน (แหง) 376 204 156 16 
ช ป . / ก ป ภ . /

ทน./ทบ./ปภ./

พด./อปท. 

ปริมาณน้ำ (ลาน ลบ.ม.) 1,174.14 53.21 530.50 590.43 

พื้นท่ีมีระบบสงน้ำ (ไร) 595,305 35,660 136,200 423,445 

งบประมาณรวม (ลานบาท) 90,750.122 28,192.103 34,020.469 28,537.550 

2.4 การจัดหาแหลงน้ำสำรอง (การเปลี่ยนน้ำทะเลเปนน้ำจืด) 2.4.1 การเปลี่ยนน้ำทะเลเปนน้ำจืด 
จำนวน (แหง) 1 1 - - 

กนอ./กปภ. 
งบประมาณรวม (ลานบาท) 100.000 100.000 - - 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 5 แผนการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกงอยางยั่งยืน 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 5-67 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                                                                                                                                                                                                                                                                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

ตารางที่ 5.2-9 (ตอ) แผนหลักและแผนปฏิบัติการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพ้ืนที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงตามมิตขิองแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) 

กลยุทธ แผนงานยอย ตัวช้ีวัด 
เปาหมาย (ป) 

หนวยงาน 
20 ป (พ.ศ. 2561-2580) พ.ศ. 2561-2565 พ.ศ. 2566-2570 พ.ศ. 2571-2580 

ดานท่ี 3 การจัดการน้ำทวมและอุทกภัย        

3.1 การเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ 

3.1.1 การกำจัดวัชพืช 

จำนวน (แหง) 53 53 - - 
ชป./ยผ./อปท./

ทน. 
ปริมาณ (ตัน) 282,950 282,950 - - 

งบประมาณรวม (ลานบาท) 112.529 112.529 - - 

3.1.2 การปรับปรุงลำน้ำธรรมชาติท่ีตื้นเขินใหสามารถระบายน้ำไดมีประสิทธิภาพ 

จำนวน (แหง) 2 2 - - ชป./จท. 

ระยะทาง (กม.) 2.70 2.70 - -  

งบประมาณรวม (ลานบาท) 85.374 85.374 - -  

3.2 การปองกันพื้นท่ีน้ำทวมชุมชนเมือง 3.2.1 ระบบปองกันชุมชนเมือง/เข่ือนปองกันตลิ่ง 
จำนวนชุมชนเมือง (แหง) 96 55 39 2 

ชป./ยผ./อปท. 
งบประมาณรวม (ลานบาท 7,554.467 1,641.680 5,382.787 530.000 

3.3 การจัดการพื้นท่ีน้ำทวม/พื้นท่ีชะลอน้ำ 3.3.1 การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพอาคารบังคับน้ำ/สถานีสูบน้ำ/แกมลิง/คลองผันน้ำเพื่อบรรเทาอุทกภัยในพื้นท่ีเฉพาะจุด 

จำนวน (แหง) 78 34 41 3 ชป./ทน./ยผ./

อปท . / รฟท . /

ยผ. 
งบประมาณรวม (ลานบาท) 17,499.157 1,917.607 15,137.750 443.800 

3.4 การบรรเทาอุทกภัยในเชิงพื้นท่ีอยางเปนระบบในระดับลุมน้ำ/พื้นท่ีวิกฤติ 3.4.1 การบรรเทาอุทกภัยในเชิงพื้นท่ีอยางเปนระบบในระดับลุมน้ำ/พื้นท่ีวิกฤติ 

พื้นท่ีไดรับการแกไขปญหา  3 พื้นท่ี Area-based แมน้ำปราจีนบุร ี - - 
ชป./ทน. 

งบประมาณรวม (ลานบาท)  9,813.000 9,813.000 - - 

พื้นท่ีไดรับการแกไขปญหา  ริมสองฝงแมน้ำปราจีนบุรีและลำน้ำสาขา จังหวัดปราจีนบุรี ชป. 

งบประมาณรวม (ลานบาท)  260.000 260.000 - -  

ดานท่ี 4 การจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษทรัพยากรน้ำ        

4.1 การเพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดและควบคุมการระบายน้ำเสียออกสูสิ่งแวดลอม 4.1.1 การพัฒนาระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสียแหงใหม 

จำนวน (แหง) 29 8 20 1 อจน . /อปท . /

ก ร อ . / กนอ . /

คพ. 
งบประมาณรวม (ลานบาท) 789.880 76.370 594.210 119.299 

4.2 การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคใหไดตามเกณฑมาตรฐานฯ 4.2.1 การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค 
จำนวน (แหง) 2 2 - - 

ชป./ทน. 
งบประมาณรวม (ลานบาท) 11.000 11.000 - - 

4.3 การฟนฟูและอนุรักษแมน้ำ/ลำคลอง 4.3.1 การฟนฟูแมน้ำ/ลำคลอง 
จำนวน (แหง) 112 40 72 - ท น . / อ ป ท . /

ชป./คพ. งบประมาณรวม (ลานบาท) 4,774.126 392.790 4,381.340 - 

4.4 การนำปริมาณน้ำเสียท่ีผานการบำบัดกลับมาใชประโยชน 4.4.1 การนำปริมาณน้ำเสียท่ีผานการบำบัดกลับมาใชประโยชน 
จำนวน (แหง) 20 20 - - 

กรอ./กนอ. 
งบประมาณรวม (ลานบาท) 200.000 200.000 - - 

ดานท่ี 5 การบริหารจัดการ        

5.1 การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 6.1.1 การใชเทคโนโลยีข้ันสูงมาชวยสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
จำนวน (แหง) 7 6 1 - 

ชป./ทน./ทบ. 
งบประมาณรวม (ลานบาท) 243.651 144.674 98.977 - 

5.2 การพัฒนาและปรับปรุงระบบความปลอดภัยเข่ือน 6.2.1 งานเพิ่มประสิทธิภาพและตรวจสอบดานความปลอดภัยเข่ือน 
จำนวน (แหง) 2 2 - - 

ชป. 
งบประมาณรวม (ลานบาท) 5.800 5.800 - - 

5.3 การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ 6.3.1 งานเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ 
จำนวน (แหง) 8 7 1 - ชป. 

งบประมาณรวม (ลานบาท) 9,770.730 56.732 9,714.000 -  

5.4 การจัดสรรท่ีดินทำกินใหแกกลุมราษฎรท่ีบุกรุกไดถือครองท่ีดินอยางถูกตอง 6.4.1 การจัดสรรท่ีดินทำกินใหแกกลุมราษฎรท่ีบุกรุกแผวถางไดถือครองท่ีดินอยางถูกตองตามกฎหมายในรูปหมูบานปาไม 
จำนวน (แหง) 4 4 - - 

ปม./สปก. 
งบประมาณรวม (ลานบาท) 120.000 120.000 - - 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 5 แผนการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกงอยางยั่งยืน 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 5-68 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                                                                                                                                                                                                                                                                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

ตารางที่ 5.2-9 (ตอ) แผนหลักและแผนปฏิบัติการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพ้ืนที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงตามมิตขิองแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) 

กลยุทธ แผนงานยอย ตัวช้ีวัด 
เปาหมาย (ป) 

หนวยงาน 
20 ป (พ.ศ. 2561-2580) พ.ศ. 2561-2565 พ.ศ. 2566-2570 พ.ศ. 2571-2580 

ดานท่ี 6 การพัฒนาเกษตรเชิงวิถี (เกษตรพ้ืนถิ่น)        

6.1 การเพิ่มประสิทธิภาพการใชน้ำและเพิ่มมูลคา 

7.1.1 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชและการใชน้ำในพื้นท่ีเกษตรน้ำฝนและพื้นท่ีชลประทานเดิม 
จำนวน (แหง) 3 3 - - พด./ชป/ทบ./

กสก./กวก.  งบประมาณรวม (ลานบาท) งบปกติของหนวยงาน - - - 

7.1.2 การพัฒนาแหลงน้ำเพื่อการเกษตรพื้นถ่ิน 
จำนวน (แหง) 13 13 - - พด./ชป/ทบ./

กสก.  งบประมาณรวม (ลานบาท) 112.300 112.300 - - 

6.2 การสงเสริมการปลูกพืชมูลคาสูงและจัดโซนน่ิงพื้นท่ีเกษตร 

7.2.1 การสงเสริมการปลูกพืชมูลคาสูง 

จำนวน (แหง) 10 10 - - 
ก ว ก . / ก ส ก . /

ชป./พด.  
พื้นท่ีปลูกพืชมูลคาสูง (ไร) 156,000 156,000 - - 

งบประมาณรวม (ลานบาท) 164.500 164.500 - - 

7.2.2 การจัดโซนน่ิงพื้นท่ีเกษตรตามชนิดพืชท่ีปลูกและตามศักยภาพของดินและน้ำ 

จำนวน (แหง) 10 10 - - 
ก ว ก . / ก ส ก . /

พด./ชป.  
พื้นท่ีปลูกพืช (ไร) 125,000 125,000 - - 

งบประมาณรวม (ลานบาท) 75.000 75.000 - - 

6.3 การจัดตั้งศูนยเรียนรูระบบเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหมในพื้นท่ีตนน้ำ 7.3.1 การจัดตั้งศูนยเรียนรูระบบเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหมในพื้นท่ีชุมชนตนน้ำ 
จำนวน (แหง) 2 2 - - อปท . /กสก . /

กวก. งบประมาณรวม (ลานบาท) 0.700 0.700 - - 

6.4 การบริหารจัดการเชิงรุกในพื้นท่ีเกษตรน้ำฝนตามปริมาณน้ำฝนและศักยภาพของดิน 7.4.1 การจัดการพื้นท่ีความเหมาะสมของสมรรถนะดินและแผนท่ีเกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) 
จำนวน (แหง) 4 4 - - 

กสก./กวก./พด. 
งบประมาณรวม (ลานบาท) 35.000 35.00 - - 

ดานท่ี 7 การสงเสริมการทองเท่ียวเชิงนิเวศ        

7.1 งานสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนทองถ่ินดานการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 8.1.1 การเพิ่มประสิทธิภาพการทองเท่ียวเชิงนิเวศและเพิ่มมูลคา 

จำนวน (แหง) - - - - 

ททท./อปท. จำนวนนักทองเท่ียว (คน) - - - - 

งบประมาณรวม (ลานบาท) 27.000 27.000 - - 

7.2 การประชาสัมพันธและสงเสริมพรอมกับเช่ือมโยงการทองเท่ียวเชิงนิเวศในพื้นท่ีลุมน้ำ 8.2.1 การประชาสัมพันธและสงเสริมพรอมกับเช่ือมโยงแหลงทองเท่ียวการทองเท่ียวเชิงนิเวศในพื้นท่ีลุมน้ำ 

จำนวน (แหง) 6 6 - - 

ททท./อปท. จำนวนนักทองเท่ียว (คน) - - - - 

งบประมาณรวม (ลานบาท) 25.900 25.900 - - 

7.3 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 8.3.1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการขยายตัวดานการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 

จำนวน (แหง) 4 4 - - 
ททท. /อปท. /

ทช. 

จำนวนนักทองเท่ียว (คน) - - - -  

งบประมาณรวม (ลานบาท) 5.500 5.500 - -  

หมายเหต:ุ ชป. = กรมชลประทาน; อปท. = องคกรปกครองสวนทองถิน่; ทบ. = กรมทรัพยากรน้ำบาดาล; ทน. = กรมทรัพยากรน้ำ; ยผ. = กรมโยธาธกิารและผังเมอืง; ปภ. = กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย; กปภ. = การประปาสวนภูมิภาค; อส. = กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช; ปม. = กรมปาไม; กวก. = กรมวชิาการเกษตร; กสก. = กรมสงเสรมิการเกษตร; 

 พด. = กรมพัฒนาที่ดิน; สถ. = กรมสงเสริมการปกครองทองถิน่; อจน. = องคการจัดการน้ำเสีย; ททท. = การทองเทีย่วแหงประเทศไทย; ทช. = กรมทางหลวงชนบท; คพ. = กรมควบคุมมลพิษ; สปก. = สำนักงานการปฏิรูปที่ดนิเพ่ือการเกษตรกรรม; กนอ. = การนิคมอตุสาหกรรมแหงประเทศไทย; กรอ. = กรมโรงงานอุตสาหกรรม; รฟท. = การรถไฟแหงประเทศไทย;  



บทที่  6 
การกำหนดมาตรการเพื่อความยั่งยืน 

มาตรการบรรเทาผลกระทบและติดตามตรวจสอบ 



 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 6-1 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

บทที่ 6 

มาตรการเพื่อความยั่งยนื และมาตรการติดตามตรวจสอบ 
6.1 คำนำ 

 

 การกำหนดมาตรการเพื่อความยั่งยืนจากการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง เปนวิธีการสนับสนุนให

ทางเลือกการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงสามารถบรรลุเปาหมาย วัตถุประสงคของประเด็นยุทธศาสตรนำไปสู

การพัฒนาที่ยั่งยืน เชน เปาหมายของการเพิ่มแหลงกักเก็บน้ำตนทุนและเพิ่มความจุอางเก็บน้ำขนาดกลาง-ขนาดใหญใน

พื้นที่ลุมน้ำตอนบนหรือพื้นที่สวนอื่นที่เหมาะสมเพื่อเสริมสรางเสถียรภาพและความมั่นคงในการใชน้ำภายในพื้นที่ลุมน้ำ

ปราจีนบุร-ีบางปะกงและพื้นที่ขางเคียง เปนการสรางโอกาสใหภาคประชาสังคมสามารถเขาถึงทรัพยากรน้ำและมีน้ำใชใน

การประกอบกิจกรรมตางๆ ไดเพิ่มมากขึ้นและสงผลกระทบเชิงบวกตอการเพิ่มผลิตภัณฑมวลรวมและรายไดประชากรตอ

ครัวเรือนในพื้นที่ลุมน้ำ หรือเปาหมายของการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศและเชิงวิถีเปนการเสริมสรางรายไดเพื่อความ

ยั่งยืนและบูรณาการการทองเที่ยวกับภาคสวนอื่นและใชประโยชนพื้นที่ทองเที่ยวใหเหมาะสมกับศักยภาพการพัฒนาแหลง

ทองเที่ยวและสรางรายไดใหภาคชุมชนที่ดูแลและอนุรักษพื้นที่ทองเที่ยวและทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ สวนการดำเนินงาน

ตามแผนการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุร-ีบางปะกงอยางยั่งยืนแมวาจะกำหนดมาตรการเพื่อความยั่งยืนไวรองรับ แตอาจ

กอใหเกิดผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมครอบคลุมทั้ง 3 มิติ ไดแก มิติเศรษฐกิจ 

มิติสังคม และมิติสิ ่งแวดลอม จึงจำเปนตองกำหนดมาตรการเพื ่อความยั ่งยืน และมาตรการติดตามตรวจสอบการ

ดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงอยางเครงครัดเพื่อเปนการปองกันมิใหเกิดผล

กระทบหรือเปนการลดทอนผลกระทบเชิงลบใหเกิดนอยที่สุดใหอยูในระดับที่ภาคประชาสังคมยอมรับได หรือหากเปน

ผลกระทบเชิงบวกจะเปนการสงเสริมหรือเพิ่มพูนผลประโยชนใหเพิ่มมากขึ้นเพื่อใหบรรลุเปาหมายของการพัฒนาพื้นที่ลุม

น้ำปราจีนบุรี-บางปะกงใหเกิดความสมดุลและยั่งยืนตอไป 

 

6.2 มาตรการเพื่อความยั่งยืน 

 

 การกำหนดมาตรการเพื่อความยั่งยืนจากการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง มีเปาหมายหลักในการ

บรรเทาปญหาอุทกภัย ภัยแลง คุณภาพน้ำ (น้ำเสีย/น้ำเค็ม) การยกระดับคุณภาพชีวิตของภาคประชาสังคมในพื้นที่ลุมน้ำ

ปราจีนบุรี-บางปะกงใหดีขึ้นและมีรายไดเพิ่มสูงกวาคาเฉล่ียในระดับประเทศ พรอมทั้งการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของพื้นที่

ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงครอบคลุมมิติการพัฒนาอยางยั่งยืนทั้งดานมิติเศรษฐกิจ มิติสังคมและมิติสิ่งแวดลอมดังรูปที่ 

6.2-1 ใหบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลัก

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

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

2564) และภายใตวิสัยทัศนของการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุร-ีบางปะกง “ทรัพยากรน้ำมั่นคง ทุกภาคสวนเขาถึงการ

ใชอยางสมดุล เสริมสรางรายไดและรักษาระบบนิเวศอยางยั่งยืน” โดยมีกรอบระยะเวลาสำหรับการดำเนินการอยาง

ตอเนื่องตลอดเวลาของแผนการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงดังแสดงในตารางที่ 6.2-1 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 6 มาตรการเพ่ือความยั่งยืน และมาตรการติดตามตรวจสอบ 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 6-2 รายงานฉบับสุดทาย

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง        รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร

รูปที่ 6.2-1 เปาหมายในการพัฒนาพื้นทีลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาที่ยัง่ยืน 

(Sustainable Development Goals, SDGs) และยทุธศาสตรอื่นๆ ภายใตวิสัยทัศนของการพัฒนาพืน้ที่ลุมน้ำ

ปราจีนบุรี-บางปะกง “ทรัพยากรน้ำม่ันคง ทกุภาคสวนเขาถึงการใชอยางสมดุล เสริมสรางรายไดและรักษาระบบ

นิเวศอยางยัง่ยนื” 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 6 มาตรการเพ่ือความยั่งยืน และติดตามตรวจสอบ 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 6-3 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง          รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

ตารางที่ 6.2-1 มาตรการเพื่อความยั่งยืนจากการพัฒนาพืน้ที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงอยางยัง่ยืน 

เปาหมายการพฒันา มาตรการเพือ่ความยั่งยืน หนวยงานที่รับผิดชอบ 

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” ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความเหมาะสมของดินและสามารถแกไขการ

ขาดแคลนแหลงกักเก็ยน้ำในระยะเรงดวนได

1. กรมชลประทาน

2. กรมทรัพยากรน้ำ

3. กรมพัฒนาที่ดิน

4. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

5. องคกรปกครองสวนทองถิ่น

2. การเพิ่มผลิตภัณฑมวลรวมและรายไดประชากรตอครัวเรือนในพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง

ไดไมนอยกวาคาเฉล่ียระดับประเทศ

หากวิเคราะหตามหลักเศรษฐศาสตร ปจจัยสำคัญที่ทำใหระบบเศรษฐกิจขยายตัวหรือทำใหผลิตภัณฑมวลรวม

เพิ่มขึ้น ประกอบดวย 3 ปจจัยหลัก ไดแก 

1. แรงงาน จะเนนพัฒนาคุณภาพแรงงานผานการลงทุนในการศึกษาและพัฒนาทักษะแรงงานใหตรงตามความ

ตองการของภาคธุรกิจ

2. การลงทุน โดยภาครัฐเนนการลงทุนที่มีคุณภาพโดยเฉพาะการลงทุนไปแลวกอใหเกิดประโยชนกับภาคธุรกิจ

เชน การลงทุนโครงสรางพื้นฐานสามารถจูงใจใหภาคเอกชนตัดสินใจเขามาลงทุนตามได

3. ผลิตภาพการผลิตรวม (Total Factor Productivity: TFP) ตองเพิ่มการลงทุนที่มีคุณภาพและเนนลงทุนใน

ดานพัฒนาเทคโนโลยีใหมๆ รวมถึงลงทุนยกระดับการศึกษาและคุณภาพแรงงานมาชวยเพิ่มความสามารถใน

การผลิตใหเพิ่มขึ้น

โดยสรุปเพื่อใหมีการเพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑมวลรวมและรายไดประชากรตอครัวเรือนในพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-

บางปะกง จำเปนตองมีมาตรการเพื่อยกระดบัปจจัยทั้ง 3 ปจจัยหลักโดยตองอาศัยความรวมมือของภาครัฐและ

ภาคเอกชนทั้งในดานความตอเนื่องของนโยบายและการดำเนินนโยบายในเชิงปฏิบัติเพื่อสงเสริมการเติบโตของ

ระบบเศรษฐกิจในระยะตอไป 

1. สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน

2. ภาครัฐบาล

3. ภาคเอกชน

มิติสังคม 

1. การจัดหาน้ำอุปโภค-บริโภคทุกหมูบานในพื้นที่ลุมน้ำมีคุณภาพน้ำไดตามเกณฑมาตรฐานและมี

การใชน้ำอุปโภค-บริโภคอยางมีประสิทธิภาพ

การจัดหาน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคบริโภคที่เพียงพอทั้งปริมาณและคุณภาพในทุกหมูบานตองมีมาตรการดำเนินการ

แตกตางกันตามลักษณะทางกายภาพของพื้นที่หรือสภาพของชุมชนที่เหมาะสมกับการจัดทำระบบน้ำสะอาดใน

รูปแบบใดและมีศักยภาพมากนอยเพียงใด หากชุมชนใดไมมีศักยภาพในการจัดทำระบบประปาหมูบานอาจจะ

ใชระบบประปาหมูบานใกลเคียงหรือกรณีที่ไมมีระบบประปาหมูบานใกลเคียงจะตองพิจารณาดูวาชุมชนนั้นๆ มี

บอน้ำบาดาลหรือไมหากมีจะสามารถตรวจสอบปริมาณน้ำและคุณภาพน้ำไดวาเพียงพอจะจัดสรางระบบประปา

หมูบานไดหรือไมหากไมมีเพียงพอตองไปจัดหาแหลงน้ำอื่น 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. องคกรปกครองสวนทองถิ่น



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 6 มาตรการเพ่ือความยั่งยืน และติดตามตรวจสอบ 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 6-4 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง          รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

ตารางที่ 6.2-1 (ตอ) มาตรการเพื่อความยั่งยนืจากการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงอยางยั่งยืน 

เปาหมายการพฒันา มาตรการเพือ่ความยั่งยืน หนวยงานที่รับผิดชอบ 

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 ทำเครื่องจักสานและแปรรูปอาหารเพื่อเปนทางเลือกใหภาค

เกษตรกรในการเพิ่มรายไดและลดรายจาย โดยคำนึงถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมถึง

วิถีชีวิตของภาคเกษตรกรสงผลกระทบเชิงบวกใหภาคเกษตรกรหลุดพนจากความยากจน มีคุณภาพชีวิตที่ดี

ยิ่งขึ้น และภาคเกษตรกรเกิดความมั่นคงและภาคการเกษตรเกิดความยั่งยืน 

1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ

2. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

3. คณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ

4. คณะกรรมการปฏิรูปประเทศดานทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม

5. กรมสงเสริมสหกรณ

6. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร

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

ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงและพื้นที่ขางเคียง พรอมทั้งปญหาการกัดเซาะและพังทลายของตล่ิง

ตามริมสองฝงแมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง และลำน้ำสาขา

1. จัดลำดับความสำคัญของการใชน้ำในกิจกรรมประเภทตางๆ โดยพิจารณาตามความเหมาะสมกับพื้นที่ที่

ประสบปญหาภัยพิบัติ

2. เพิ่มโครงการพัฒนาแหลงน้ำตามศักยภาพเพื่อใหสามารถเก็บกักน้ำไดอยางเพียงพอและมีใชน้ำอยางมี

ประสิทธิภาพ คำนึงถึงความยั่งยืน ความคุมคาและใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยกำหนดพื้นที่ใหเหมาะสมกับ

ลักษณะทางภูมิศาสตร

3. จัดทำมาตรการปองกันภัยพิบัติ แนวทางปฏิบัติหรือมาตรการดำเนินงานแตละรูปแบบของภัยพิบัตติางๆ เชน

อุทกภัย ภัยแลง และคุณภาพน้ำ ฯลฯ ใหสามารถบูรณาการวิธีการปฏิบัติการแกไขปญหาทั้งระบบไดอยางมี

ประสิทธิภาพทั้งระยะกอนเกิดภัย ระยะเกิดภัยและหลังเกิดภัย สงเสริมเครือขายความรวมมือในการพัฒนา

ศักยภาพการบริหารจัดการภัยพิบัติในพื้นที่ พัฒนาระบบสงเคราะหผูประสบภัยตามเกณฑมาตรฐาน จัดทำ

แผนระดมกำลังทรัพยากรตางๆ ในลักษณะการบูรณาการระหวางหนวยงานทุกภาคสวน จัดใหมีระบบจัด

เก็บขอมูลการชวยเหลือผูประสบภัยและฟนฟูพื้นที่ในหนวยงานและชุมชน ปรับปรุงระบบการชวยเหลือ

ผูประสบภัยเพื่อใหผูประสบภัยไดรับการชวยเหลืออยางมีมาตรฐาน พัฒนาระบบชดเชยการประกันภัยใน

กรณีการเกิดภัยพิบัติตางๆ ใหเปนมาตรฐาน เปนตน

4. ออกแบบแนวทางการปองกันและบรรเทาการสาธารณภัยแตละประเภทดวยวิธีการหลากหลาย มีความ

ยืดหยุนสามารถปรับใชไดกับภัยพิบัติที่มีพื้นที่และภัยพิบัติใกลเคียงกันทั้งการแกไขปญหาดวยรูปแบบการ

สรางสิ่งกอสราง เชน การปรับปรุงเขื่อน 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. องคกรปกครองสวนทองถิ่น



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 6 มาตรการเพ่ือความยั่งยืน และติดตามตรวจสอบ 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 6-5 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง                                                                                                                                                                                                                                                                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

ตารางที่ 6.2-1 (ตอ) มาตรการเพื่อความยั่งยนืจากการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงอยางยั่งยืน 

เปาหมายการพฒันา มาตรการเพือ่ความยั่งยืน หนวยงานที่รับผิดชอบ 

มิติส่ิงแวดลอม   

4. การอนุรักษฟนฟูพื้นที่ปาตนน้ำลำธารและพื้นที่ปาเศรษฐกิจใหไดไมนอยกวารอยละ 25 ของ

พื้นที่ลุมน้ำและการฟนฟูแหลงน้ำธรรมชาติใหมีความอุดมสมบูรณ 

1. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพ เนนการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติทั้งปาตนน้ำ

และดิน มุงเนนการคุมครองพื้นที่ตนน้ำกำหนดควบคุมอุตสาหกรรมและโรงงานบางประเภทที่สุมเสี่ยงปลอย

มลพิษ โดยเฉพาะน้ำเสียที่ปนเปอนสารเคมีหรือโลหะหนักลงสูแหลงน้ำ และควบคุมการใชประโยชนที่ดิน

รอบอางเก็บน้ำ เชน อางเก็บนฤบดินทรจินดา อางเก็บน้ำคลองระบม อางเก็บน้ำพระปรง อางเก็บคลองสียัด 

อางเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร เขื่อนขุนดานปราการชล ฯลฯ เนื่องจากเปนแหลงน้ำดิบและแหลงน้ำ

อุปโภคบริโภคใหกับคนในลุมน้ำ 

2. ผลักดันรางประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่องกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการ

คุมครองสิ่งแวดลอมในทองที่ตำบลบางปะกง ตำบลทาขาม ตำบลสองคลอง อำเภอบางปะกง จังหวัด

ฉะเชิงเทราและทองที่ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เพื่อคุมครองปากแมน้ำบางปะกงที่มีความ

อุดมสมบูรณของระบบนิเวศและเปนแหลงที่อยูอาศัยของสัตวและพืชหลากหลายชนิดรวมทั้งโลมาอิรวดี 

(โลมาหัวบาตร) โลมาเผือก (โลมาหลังโหนก) และโลมาหัวบาตรหลังเรียบ (สถานภาพปจจุบันรอให

คณะกรรมการกฎษฎีกาตรวจรางประกาศ)  

1. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอม 

2. กรมควบคุมมลพิษ 

3. กรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม 

4. สำนักงานส่ิงแวดลอมภาค 

5. องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

5. การพัฒนาแหลงน้ำตนทุนภายในพื้นที่ลุมน้ำใหคำนึงถึงความสมดุลดานทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอมและเปนการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำอยางยั่งยืน 

1. สงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอมเมืองและชุมชนอยางนาอยู มีเปาหมายเพิ่มพื้นที่สีเขียวใหกับเมืองไมนอยกวา 10 

ตร.ม./คน เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานเดียวกับทั่วโลก 

2. เปดโอกาสใหภาคประชาชนหรือชุมชนไดเขามามีสวนรวมและสรางกลไกการตรวจสอบการปลอยมลพิษและ

ของเสียจากภาคการผลิต โดยยึดหลักการมีสวนรวมตั้งแตการใหขอมูล และการรับฟงความเห็นจนถึงมี

ขอเสนอแนะที่จะทำใหเกิดการแกไขปญหารวมกัน ขณะเดียวกันจะสงเสริมใหมีการผลิตและการบริโภคที่

เปนมิตรตอส่ิงแวดลอมดวย 

3. พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจะทำใหชุมชนอยูรวมกับการพัฒนาอุตสาหกรรมได 

4. ติดตามตรวจสอบภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่วามีการปฏิบัติตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 

(EIA) และรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมและสุขภาพ (EHIA) หรือไม จะกลายเปนฐานขอมูลใหม

ที่นำไปใชปรับปรุงนโยบายและมาตรการในอนาคตใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

1. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอม 

2. กรมควบคุมมลพิษ 

3. กรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม 

4. สำนักงานส่ิงแวดลอมภาค 

5. องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 6 มาตรการเพ่ือความยั่งยืน และมาตรการติดตามตรวจสอบ 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 6-6 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

6.3 มาตรการติดตามตรวจสอบ 

 

6.3.1 มาตรการติดตามตรวจสอบตามมิติเศรษฐกิจ 

 

 1) ปริมาณน้ำตนทุนที่เปล่ียนแปลงไป 

มาตรการติดตามตรวจสอบ หนวยงานที่รับผิดชอบ 

- ติดตามตรวจสอบการเพิ ่มขึ ้นของปริมาณน้ำเก็บกักภายในพื ้นที ่ลุ มน้ำตาม

เปาหมายที่วางไว 

- ติดตามตรวจสอบการดำเนินการมาตรการควบคุมในระหวางการกอสราง 

มาตรการการใชที่ดินในเขตพื้นทีส่งวน-อนุรักษ รวมถึงมาตรการชดเชยตางๆ ตาม

ลักษณะของกิจกรรมกอสรางที่ดำเนินการ 

- กรมชลประทาน 

- กรมทรัพยากรน้ำ 

- กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 

- กรมพัฒนาที่ดิน 

- องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

- การประปาสวนภูมิภาค 

 2) พื้นที่รับประโยชน 

มาตรการติดตามตรวจสอบ หนวยงานที่รับผิดชอบ 

- ติดตามตรวจสอบการจัดสรรน้ำและการบริหารน้ำในสวนตางๆ อยางเหมาะสม

และสอดคลองกับความตองการใชน้ำทั้งภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรม 

ปองกันไมใหเกิดการแยงน้ำระหวางภาคประชาชน 

- ติดตามตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการควบคุมในระหวางการกอสราง 

มาตรการการใชที ่ดินในเขตพื้นที ่อนุรักษรวมถึงมาตรการชดเชยตางๆ ตาม

ลักษณะของกิจกรรมกอสรางที่ดำเนินการ 

- กรมชลประทาน 

- กรมทรัพยากรน้ำ 

- กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 

- กรมพัฒนาที่ดิน 

- องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

- การประปาสวนภูมิภาค 

 3) ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดในปจจุบันและอนาคตของพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 

มาตรการติดตามตรวจสอบ หนวยงานที่รับผิดชอบ 

1. กอนเกิดผลกระทบ/เตรียมรับสถานการณ/ประเมินสถานการณ  

- การจัดทำฐานขอมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ขอมูลการเกษตร พื้นที่ทำ

การเกษตร ผลผลิตและจำนวนประชากรสัตวเล้ียง 

- ประเมินสถานการณน้ำลวงหนาและประกาศแจงเตือน 

- ประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสารใหกลุมเกษตรกรทราบเกี่ยวกับ

สถานการณในพื้นที่เสี่ยงภัยแลงและอุทกภัยถึงผลกระทบที่จะไดรับและ

แนะนำกลุมเกษตรกรทำการเกษตรใหเหมาะสมกับฤดูกาล/ปริมาณน้ำ 

- กรมสงเสริมการเกษตร 

- กรมชลประทาน 

- กรมพัฒนาที่ดิน 

- กรมปศุสัตว 

- กรมประมง 

 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 6 มาตรการเพ่ือความยั่งยืน และมาตรการติดตามตรวจสอบ 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 6-7 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

มาตรการติดตามตรวจสอบ หนวยงานที่รับผิดชอบ 

2. ชวงที่เกิดผลกระทบ  

- รายงานสถานการณเมื่อเกิดภัยพิบัติและเขาชวยเหลือ 

- สำรวจและประเมินความเสียหายในพื้นที่ประสบภัยที่จะบรรเทาความ

เสียหายเพื่อใหความชวยเหลือ 

- กรมสงเสริมการเกษตร 

- กรมปศุสัตว 

- กรมประมง 

- กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

3. หลังเกิดผลกระทบ  

- สนับสนุนตนทุนการผลิตใหภาคการเกษตรเพื่อบรรเทาความเดือดรอน

จากภาระตนทุนที่สูงขึ้นและการสรางแรงจูงใจในการเพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิตของกลุมเกษตรกรและออกมาตรการชวยเหลือกลุมเกษตรกร

ผูประสบภัย 

- พัฒนามาตรฐานสินคาเกษตรและมาตรฐานความปลอดภัยดานอาหาร

เพื่อเพิ่มมูลคาสินคาเกษตร 

- ฝกอบรมการเพิ่มผลิตภาพการผลิตใหกลุมเกษตรกรที่ไดรับผลกระทบฯ 

- กระทรวงการคลัง 

- กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

- สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

 

6.3.2 มาตรการติดตามตรวจสอบตามมิติสังคม 

 

 1) สัดสวนประชากรที่เขาถึงน้ำ 

มาตรการติดตามตรวจสอบ หนวยงานที่รับผิดชอบ 

ติดตามตรวจสอบการจัดสรรน้ำและการบริหารน้ำใหกับชุมชนตางๆ  - การประปาสวนภูมิภาค 

- องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 2) จำนวนหมูบาน/ชุมชนที่ไดรับผลประโยชน 

มาตรการติดตามตรวจสอบ หนวยงานที่รับผิดชอบ 

ติดตามตรวจสอบการจัดสรรน้ำและการบริหารน้ำใหกับชุมชนตางๆ  - การประปาสวนภูมิภาค 

- องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 3) พื้นที่ที่ไดรับผลกระทบดานอุทกภัย 

มาตรการติดตามตรวจสอบ หนวยงานที่รับผิดชอบ 

ติดตั้งระบบตรวจวัดน้ำฝน ปริมาณน้ำทาและระบบเตือนภัยในพื้นที่เส่ียง - กรมชลประทาน 

- กรมทรัพยากรน้ำ 

- กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 6 มาตรการเพ่ือความยั่งยืน และมาตรการติดตามตรวจสอบ 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 6-8 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

 4) พื้นที่ที่ไดรับผลกระทบดานภัยแลง 

มาตรการติดตามตรวจสอบ หนวยงานที่รับผิดชอบ 

- ติดตั้งระบบตรวจวัดน้ำฝน ปริมาณน้ำทาและระบบเตือนภัยในพื้นที่เส่ียง 

- ติดตามผลการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เพื่อประเมินประสิทธิภาพการจัด 

การตามแผนงาน 

- กรมชลประทาน 

- กรมทรัพยากรน้ำ 

- กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 5) จำนวนประชากรที่ตองอพยพหากมีการพัฒนา 

มาตรการติดตามตรวจสอบ หนวยงานที่รับผิดชอบ 

การตรวจสอบแผนการชวยเหลือผูไดรับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการและ

สำรวจดานเศรษฐกิจและสังคมของผูไดรับผลกระทบจากโครงการ 

หนวยงานเจาของโครงการ 

 6) จำนวนผูไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติดานน้ำ 

มาตรการติดตามตรวจสอบ หนวยงานที่รับผิดชอบ 

ติดตามตรวจสอบแผนการชวยเหลือผูไดรับผลกระทบ - กรมชลประทาน 

- กรมทรัพยากรน้ำ 

- กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 7) การมีสวนรวมของประชาชน 

มาตรการติดตามตรวจสอบ หนวยงานที่รับผิดชอบ 

การตรวจสอบแผนการชวยเหลือผูไดรับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการและ

สำรวจดานเศรษฐกิจและสังคมของผูไดรับผลกระทบจากโครงการ 

หนวยงานเจาของโครงการ 

 8) มรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติที่ไดรับผลกระทบ 

มาตรการติดตามตรวจสอบ หนวยงานที่รับผิดชอบ 

ติดตามตรวจสอบการดำเนินการมาตรการควบคุมในระหวางการกอสราง 

มาตรการการใชที่ดินในเขตพื้นที่อนุรักษ รวมถึงมาตรการชดเชยตางๆ 

ตามลักษณะของกิจกรรมกอสรางที่ดำเนินการ 

- กรมชลประทาน 

- กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 

- กรมปาไม 

 

6.3.3 มาตรการติดตามตรวจสอบตามมิติสิ่งแวดลอม 

 

 1) ปริมาณน้ำที่นำกลับมาใชใหม 

มาตรการติดตามตรวจสอบ หนวยงานที่รับผิดชอบ 

ติดตามตรวจสอบการดำเนินการมาตรการควบคุมแหลงที ่กอใหเกิด

ผลกระทบดานคุณภาพน้ำ 

- กรมควบคุมมลพิษ 

- กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

- องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 6 มาตรการเพ่ือความยั่งยืน และมาตรการติดตามตรวจสอบ 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 6-9 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

 2) พื้นที่ปาไมที่เปล่ียนแปลง 

มาตรการติดตามตรวจสอบ หนวยงานที่รับผิดชอบ 

- ติดตามตรวจสอบพื้นที่ปาไมที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลังจากการ

ดำเนินการตามยุทธศาสตรการพัฒนาลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 

โดยการใชภาพถายดาวเทียมและแผนที่การใชประโยชนที่ดินเพื่อ

ติดตามตรวจสอบการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของพื้นที่ปาไม 

- ติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงานและจำนวนพื้นที่ปาธรรมชาติที่

ไดรับการฟนฟูโดยปลูกปาทดแทนตามแผนงานของกรมปาไมและ

กรมอุทยานแหงชาต ิสัตวปาและพันธุพืช 

- กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 

- กรมปาไม 

 3) พื้นที่ปาเส่ือมสภาพที่ไดรับการฟนฟู 

มาตรการติดตามตรวจสอบ หนวยงานที่รับผิดชอบ 

ติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงานและจำนวนพื้นที่ปาเสื ่อมสภาพที่

ไดรับการฟนฟูโดยการปลูกปาทดแทนตามแผนงานของกรมปาไมและ

กรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืช 

- กรมอุทยานแหงชาต ิสัตวปา และพันธุพืช 

- กรมปาไม 

 4) ดัชนีบัญชีสีแดง 

มาตรการติดตามตรวจสอบ หนวยงานที่รับผิดชอบ 

1. ติดตามตรวจสอบจำนวนชนิด การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของ

ถิ่นที่อยูอาศัยของสัตวและพืชตามดัชนีบัญชีสีแดงที่อาจไดรับผล 

กระทบ 

2. ติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงานในการศึกษาและขยายพันธุสัตว

และพืชตามดัชนีบัญชีสีแดงภายหลังการดำเนินการตามยุทธศาสตรฯ 

กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 

 5) ส่ิงกีดขวางทางน้ำ 

มาตรการติดตามตรวจสอบ หนวยงานที่รับผิดชอบ 

- ติดตามตรวจสอบแผนการชวยเหลือผูไดรบัผลกระทบจากการพฒันา

โครงการและสำรวจดานเศรษฐกจิและสังคมของผูไดรับผลกระทบ 

- ติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพของการดำเนินงาน 

หนวยงานที่รับผิดชอบโครงการ 

 6) ระยะทางที่ไดรับการขุดลอก 

มาตรการติดตามตรวจสอบ หนวยงานที่รับผิดชอบ 

- ติดตามตรวจสอบผูไดรับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ ผูมีสวน

ไดสวนเสีย/ผูไดรับผลกระทบจากการขุดลอกคลอง และการจัดหา

แหลงทิ้งดิน 

- ติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพของการดำเนินงานและพื้นที่ที่ไดรับ

การพัฒนา 

หนวยงานที่รับผิดชอบโครงการ 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 6 มาตรการเพ่ือความยั่งยืน และมาตรการติดตามตรวจสอบ 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 6-10 รายงานฉบับสุดทาย

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง        รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร

7) พื้นที่ชุมน้ำที่ไดรับการอนุรักษ

มาตรการติดตามตรวจสอบ หนวยงานที่รับผิดชอบ 

ติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงานภายในพื้นที่ชุมน้ำและพื้นที่ที่ไดรับ

การอนุรักษและจำนวนพื้นที่ปาธรรมชาติที่ไดรับการฟนฟูโดยการปลูกปา

ทดแทนตามแผนงานของกรมปาไมและกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและ

พันธุพืช  

กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 

8) คุณภาพน้ำในแหลงน้ำผิวดิน

มาตรการติดตามตรวจสอบ หนวยงานที่รับผิดชอบ 

- ติดตามตรวจสอบพื้นที่ที ่เคยกอใหเกิดมลภาวะทางน้ำและสงผล

กระทบตอคุณภาพน้ำในแหลงน้ำผิวดิน

- ติดตามการใหความรวมมือของภาคประชาสังคมทั้งภาคการเกษตร

ภาคอุตสาหกรรม และดานการทองเที่ยว

- องคการจัดการน้ำเสีย

- องคกรปกครองสวนทองถิ่น

- กรมควบคุมมลพิษ

- กรมโรงงานอุตสาหกรรม



บทที่  7 
การมีส่วนร่วมของประชาชนและการประชาสัมพันธ ์



โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 7-1 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

บทท่ี 7 

การมีสวนรวมของประชาชนและการประชาสัมพันธ 

7.1 คำนำ 

 

 การดำเนินงานดานการมีสวนรวมของประชาชนและประชาสัมพันธในโครงการศึกษาเพื่อการประเมินผล

กระทบสิ่งแวดลอมเชิงยุทธศาสตร โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงของสำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ

มีวัตถุประสงค 2 ประการ ไดแก 

 1) การเผยแพรขอมูลหรือขาวสารของการพัฒนาโครงการ โดยเฉพาะขอดี/ขอจำกัดในการพัฒนาโครงการ

ไปยังภาคประชาชนในชุมชนและองคกรกลุมตางๆ เพื่อเปนการสรางความเขาใจที่ถูกตองและเปนไปใน

ทิศทางเดียวกัน 

 2) เปนเครื่องมือสนับสนุนหรือชวยตัดสินใจในการพัฒนาโครงการ โดยเฉพาะอยางยิ่งผลกระทบที่อาจ

เกิดข้ึนตอสภาพแวดลอม ความขัดแยงตอการใชประโยชนของชุมชนหรือผลกระทบตอราษฎรเนื่องจาก

กลุมราษฎรทองถ่ินและผูแทนจากองคกรกลุมตางๆ จะมีสวนรวมในการพิจารณาไตรตรองใหขอมูลและ

แสดงความคิดเห็นตอการดำเนินการโครงการจะเปนประโยชนในการดำเนินการโครงการตอไป 

 

 ข้ันตอนการดำเนินงานดานการมีสวนรวมของประชาชนและประชาสัมพันธในโครงการฯ ดังรูปที่ 7.1-1 

 

7.2 การประชุมปฐมนิเทศโครงการ 

 

7.2.1 การจัดประชุมปฐมนิเทศและกลุมเปาหมาย 

 

 การจัดประชุมปฐมนิเทศโครงการไดดำเนินการในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมแคนทารี 304 จังหวัด

ปราจีนบุรี เวลา 8:30-16:30 น. (พื้นที่ลุมน้ำปราจนีบรีุ) และวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมซันธารา เวลเนสรีสอรท 

จังหวัดฉะเชิงเทรา เวลา 8:30-16:30 น (พื้นที่ลุมน้ำบางปะกง) เพื่อเปนการสรางความเขาใจใหแกชุมชนในการศึกษาและ

ดำเนินการโครงการ พรอมทั้งชี้แจงความเปนมาของโครงการ วัตถุประสงค และแนวทางการศึกษาโครงการ ตลอดจนรับ

ฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากประชาชนและหนวยงานที่เกี่ยวของโดยการเปดโอกาสใหผูเขารวมประชุมไดแสดง

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอการดำเนินโครงการ 

 

 กลุมเปาหมายที่เขารวมประชุมปฐมนิเทศโครงการทั้งหมด 232 คน (ไมนับรวมผูแทนมหาวิทยาลัยมหิดล และ

สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ) จำแนกเปนหนวยงานราชการสวนกลาง หนวยงานราชการระดับจังหวัด/อำเภอ องคกร

ปกครองสวนทองถิ่น ผูนำชุมชน สถาบันการศึกษา กลุมผูใชน้ำและภาคประชาชนทั่วไป จำนวนผูเขารวมประชุมสรุปได 

ดังแสดงในตารางที่ 7.2-1 และบรรยากาศการประชุมปฐมนิเทศโครงการดังรูปที่ 7.2-1 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 7 การมีสวนรวมของประชาชนและการประชาสัมพันธ 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 7-2 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

 

รูปที่ 7.1-1 แนวทางการดำเนินงานดานการประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชนในโครงการศึกษาเพ่ือ

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมเชิงยุทธศาสตร โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 7 การมีสวนรวมของประชาชนและการประชาสัมพันธ 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 7-3 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

ตารางที่ 7.2-1 สรุปจำนวนผูเขารวมประชุมปฐมนิเทศโครงการ 

กลุมเปาหมาย 
จำนวนกลุมเปาหมาย (คน) 

จำนวนที่เชิญประชุม ผูเขารวมประชุม 

พ้ืนที่ลุมน้ำปราจีนบุรี1/   

1. หนวยงานราชการสวนกลาง 7 - 

2. หนวยงานราชการระดับจังหวดั/อำเภอ 50 38 

3. องคกรปกครองสวนทองถ่ินและผูนำชุมชน 40 36 

4. สถาบันการศึกษา 15 3 

5. กลุมผูใชน้ำและภาคประชาชนทั่วไป 25 18 

รวมจำนวนผูเขารวมประชุม 137 95 

ผูแทนมหาวิทยาลัยมหิดล 12 12 

สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาต ิ 3 3 

รวมทั้งหมด 152 110 

พ้ืนที่ลุมน้ำบางปะกง2/   

1. หนวยงานราชการสวนกลาง 7 - 

2. หนวยงานราชการระดับจังหวดั/อำเภอ 100 46 

3. องคกรปกครองสวนทองถ่ินและผูนำชุมชน 50 48 

4. สถาบันการศึกษา 15 11 

5. กลุมผูใชน้ำและภาคประชาชนทั่วไป 30 29 

รวมจำนวนผูเขารวมประชุม 202 137 

ผูแทนมหาวิทยาลัยมหิดล 12 12 

สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาต ิ 9 9 

รวมทั้งหมด 223 154 

หมายเหตุ: 1/ การจัดประชุมปฐมนิเทศ เวทีที่ 1 เมื่อ 17 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมแคนทารี 304 จังหวัดปราจีนบุรี 

  2/ การจัดประชุมปฐมนิเทศ เวทีที่ 1 เมื่อ 22 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมซันธารา เวลเนสรีสอรท จังหวัดฉะเชิงเทรา 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 7 การมีสวนรวมของประชาชนและการประชาสัมพันธ 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 7-4 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

 

รูปที่ 7.2-1 บรรยากาศในการประชุมปฐมนิเทศโครงการ 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 7 การมีสวนรวมของประชาชนและการประชาสัมพันธ 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 7-5 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

7.2.2 สรุปประเด็นการรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

 

7.2.2.1 พ้ืนที่ลุมน้ำปราจีนบุรี 

 

 ประเด็นการรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากที่ประชุมปฐมนิเทศโครงการ (พื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี) พรอม

ทั้งขอชี้แจงจากที่ปรึกษาดังสรุปเปนประเด็นสำคัญดังนี้ 

 1) ปญหาดานทรัพยากรน้ำในลุมน้ำฯ จากอดีตที่ผานมา ไดขอสรุปวาปญหาที่พบมากที่สุดเปนปญหาดาน

การบริหาร/จัดการ 43 ปญหาหรือคิดเปนรอยละ 26 รองลงมาเปนปญหาการขาดแคลนน้ำ 34 ปญหา 

(รอยละ 21) แบงออกเปนปญหาภัยแลง 21 ปญหา (รอยละ 13) และปญหาน้ำไมเพียงพอ 13 ปญหา 

(รอยละ 8 ปญหา) ดานคุณภาพน้ำ 27 ปญหา (รอยละ 16) ปญหาน้ำทวม 25 ปญหา (รอยละ 15) และ

ปญหาเก่ียวพื้นที่กักเก็บน้ำ 19 ปญหา (รอยละ 12) ฯลฯ 

 2) ผลกระทบจากการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในลุมน้ำฯ ไดขอสรุปวาผลกระทบตออาชีพเปนผลกระทบ

ที่ไดรับมากที่สุด 17 ผลกระทบ (รอยละ 32) รองลงมาเปนผลกระทบจากการบริหารจัดการ 11 

ผลกระทบ (รอยละ 21) ผลกระทบดานคุณภาพน้ำ 8 ผลกระทบ (รอยละ 15) ผลกระทบดานน้ำทวม/

น้ำเค็ม 8 ผลกระทบ (รอยละ 15) ผลกระทบดานการขาดแคลนน้ำ 6 ผลกระทบ (รอยละ 11) และ

ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม 2 ผลกระทบ (รอยละ 4) ฯลฯ 

 3) แนวทางแกไขปญหาดานทรัพยากรน้ำในลุมน้ำฯ ไดขอสรุปวาขอเสนอแนะใหแกไขดานพื้นที่กักเก็บน้ำ

มากที่สุด 39 ความคิดเห็น (รอยละ 30) รองลงมาเปนการแกไขดานการบริหารจัดการ 27 ความคิดเห็น 

(รอยละ 20) การสรางจิตสำนึก 14 ความคิดเห็น (รอยละ 10) การแกไขดานการมีสวนรวมและการ

แกไขดวยการปลูกปามีสัดสวนเทากัน 12 ความคิดเห็น (รอยละ 9) การแกไขโดยการใชกฎหมาย 11 

ความคิดเห็น (รอยละ 8) การแกไขโดยการบำบัดน้ำเสีย 8 ความคิดเห็น (รอยละ 6) และการแกไขโดย

การสรางประตูระบายน้ำ 4 ความคิดเห็น (รอยละ 3) ฯลฯ 

 4) แผนงาน/โครงการเพื่อใหเกิดการพัฒนาดานการบริหารจัดการน้ำอยางเปนระบบและยั่งยืนในลุมน้ำฯ

ยกตัวอยางเชน โครงการกอสรางระบบน้ำเสียชุมชนขนาดเล็กในพื้นที่ตลอดริมสองฝงลำน้ำ โครงการ

สงเสริมเยาวชนรักษลุมน้ำ โครงการศึกษาอัตราการระบายน้ำในลุมน้ำปราจีนบรีุ-บางปะกง และสัดสวน

การใชน้ำและระบายน้ำ แผนการนำทรัพยากรน้ำที่ไหลลงสูประเทศเพื่อนบาน (ราชอาณาจักรกัมพูชา) 

มากักเก็บในพื้นที่ประเทศไทยโดยผันน้ำลงสูแหลงน้ำตางๆ ในพื้นที่ลุมน้ำ แผนงานโครงการการพัฒนา

ลุมน้ำเชิงปองกัน โครงการผันน้ำลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกงสูลุมน้ำมูล และโครงการจัดตั้งกลุมบรหิาร

จัดการน้ำระดับหมูบาน ระดับตำบล ระดับจังหวัดและระดับเครือขายลุมน้ำ ฯลฯ 

 

7.2.2.2 พ้ืนที่ลุมน้ำบางปะกง 

 

 ประเด็นการรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากที่ประชุมปฐมนิเทศโครงการ (พื้นที่ลุมน้ำบางปะกง) พรอมทั้ง

ขอชี้แจงจากที่ปรึกษา และสรุปเปนประเด็นที่สำคัญไดดังนี้ 

 1) ปญหาดานทรัพยากรน้ำในลุมน้ำฯ จากอดีตที่ผานมา ไดขอสรุปวาปญหาที่พบมากที่สุดเปนปญหาดาน

คุณภาพน้ำ 67 ปญหาหรือคิดเปนรอยละ 38 แบงออกเปนปญหาน้ำเสีย 51 ปญหา (รอยละ 29) และ



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 7 การมีสวนรวมของประชาชนและการประชาสัมพันธ 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 7-6 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

ปญหาน้ำเค็ม 16 ปญหา (รอยละ 16) รองลงมาเปนปญหาดานการบริหารจัดการ 54 ปญหา (รอยละ 

31) แบงเปนปญหาการดำเนินงานของรัฐ 31 ปญหา (รอยละ 18) ปญหาดานความรวมมือ 12 ปญหา 

(รอยละ 7) ปญหาผักตบชวา 6 ปญหา (รอยละ 3) ปญหาดานกฎหมาย 5 ปญหา (รอยละ 3) และ

ปญหาการขาดแคลนน้ำ 27 ปญหา (รอยละ 15) ปญหาน้ำทวม 14 ปญหา (รอยละ 8) และปญหาการ

รุกล้ำพื้นที่ 8 ปญหา (รอยละ 5) ฯลฯ 

 2) ผลกระทบที่เคยไดรับจากการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในลุมน้ำฯ ไดขอสรุปวาผลกระทบตออาชีพ

เปนผลกระทบที่ไดรับมากที่สุด 11 ผลกระทบ (รอยละ 27) รองลงมาเปนผลกระทบดานคุณภาพน้ำ 8 

ผลกระทบ (รอยละ 20) ผลกระทบดานการขาดแคลนน้ำ 7 ผลกระทบ (รอยละ 17) ผลกระทบจากการ

บริหารจัดการ 5 ผลกระทบ (รอยละ 12) และผลกระทบดานน้ำทวมและน้ำเค็ม 7 ผลกระทบ (รอยละ 

17) ฯลฯ 

 3) แนวทางแกไขปญหาดานทรัพยากรน้ำในลุมน้ำฯ ไดขอสรุปวามีการเสนอแนะแนวทางแกไขดานการ

บริหารจัดการมากที่สุด 34 ความคิดเห็น (รอยละ 30) รองลงมาเปนการแกไขดานพื้นที่กักเก็บน้ำ 31 

ความคิดเห็น (รอยละ 28) การแกไขดานสิ่งแวดลอมและการแกไขโดยการสรางจิตสำนึกและการมีสวน

รวม 17 ความคิดเห็นเทากัน (รอยละ 16) การแกไขโดยใชกฎหมาย 10 ความคิดเห็น (รอยละ 9) ฯลฯ 

 4) แผนงาน/โครงการเพื่อใหเกิดการพัฒนาการบริหารจัดการน้ำในลุมน้ำฯ ยกตัวอยางเชน โครงการ 

อางเก็บน้ำขนาดเล็กที่มีความสอดคลองกับธรรมชาติ เชน เขื่อน/อางคลองกะพง ตำบลทากระดาน 

อำเภอสนามชัยเขต การกอสรางแหลงน้ำในพื้นที่ลุมน้ำ (ขนาดเล็ก) กระจายตามตนน้ำและกลางน้ำ 

และการพัฒนาพื้นที่เก็บกักน้ำตอนบนใหมีประสิทธิภาพ ฯลฯ 

 

7.3 การประชุมกลุมยอยคร้ังที่ 1 

 

7.3.1 การจัดประชุมกลุมยอยคร้ังที่ 1 และกลุมเปาหมาย 

 

 การจัดประชุมการดำเนินงานกลุมยอยคร้ังที่ 1 ไดดำเนินการในระหวางวันที่ 19 สิงหาคม – 23 สิงหาคม 2562 

มีวัตถุประสงคเพื่อระบุศักยภาพ ปญหา ความตองการในพื้นที่ และแนวทางแกปญหาเบื้องตนจำนวน 10 กลุมพื้นที่ โดยมี

กลุมเปาหมายเขารวมประชุมทั้งหมด 430 คน (ไมนับรวมผูแทนมหาวิทยาลัยมหิดล และสำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ) 

ดังแสดงในตารางที่ 7.3-1 และบรรยากาศการประชุมกลุมยอยคร้ังที่ 1 ดังรูปที่ 7.3-1 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 7 การมีสวนรวมของประชาชนและการประชาสัมพันธ 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 7-7 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

ตารางที่ 7.3-1 สรุปจำนวนผูเขารวมประชุมการดำเนินงานกลุมยอยคร้ังที่ 1 

กลุมเปาหมาย จำนวนกลุมเปาหมายผูเขารวมประชุม (คน) 

พื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี 
กลุมที่ 1 กลุมที่ 3 กลุมที่ 5 กลุมที่ 7 กลุมที่ 9 

วังน้ำเย็น นาดี กบินทรบุรี เมืองปราจีนบุรี เมืองนครนายก 

1. องคกรปกครองสวนทองถิ่น 8 4 10 10 6 

2. ผูนำประชุมและผูแทนภาคประชาชน 25 33 25 32 51 

รวมจำนวนผูเขารวมประชุม 33 37 35 42 57 

1. สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ 1 1 1 4 1 

2. คณะกรรมการดูแลกำกับงานที ่ปรึกษา

ดานวชิาการโครงการ 
1 - - 2 2 

3. ผูแทนมหาวิทยาลัยมหิดล 5 5 5 5 5 

รวมจำนวนผูแทนหนวยงาน+ที่ปรึกษา 
40 43 41 53 65 

242 

พื้นที่ลุมน้ำบางปะกง 
กลุมที่ 2 กลุมที่ 4 กลุมที่ 6 กลุมที่ 8 กลุมที่ 10 

สนามชัยเขต พนัสนิคม บางปะกง เมืองฉะเชิงเทรา องครักษ 

1. หนวยงานราชการระดับจังหวัด/อำเภอ 0 0 5 1 0 

2. องคกรปกครองสวนทองถิ่น 5 24 37 12 42 

3. ผูนำประชุมและผูแทนภาคประชาชน 42 12 2 39 5 

รวมจำนวนผูเขารวมประชุม 47 36 44 52 47 

1. สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ 1 1 1 1 1 

2. คณะกรรมการดูแลกำกับงานที ่ปรึกษา

ดานวชิาการโครงการ 
- - - - 1 

3. ผูแทนมหาวิทยาลัยมหิดล 5 5 5 5 6 

รวมจำนวนผูแทนหนวยงาน+ที่ปรึกษา 
53 42 49 58 55 

257 

หมายเหตุ: 

กลุมยอย วันที่จัดประชุม สถานที่จัดประชุม 

กลุมที่ 1: อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแกว วันจันทรที่ 19 สิงหาคม 2562 ที่หองประชุมวาการอำเภอวังน้ำเย็น 

กลุมที่ 2: อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา วันจันทรที่ 19 สิงหาคม 2562 หองประชุมที่วาการอำเภอสนามชัยเขต 

กลุมที่ 3: อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 หองประชุมที่วาการอำเภอนาดี 

กลุมที่ 4: อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบรีุ วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 หองประชุมที่วาการอำเภอพนัสนิคม 

กลุมที่ 5: อำเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 หองประชุมที่วาการอำเภอกบินทรบุรี 

กลุมที่ 6: อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 หองประชุมที่วาการอำเภอบางปะกง 

กลุมที่ 7: อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 หองประชุมที่วาการอำเภอเมืองปราจีนบุรี 

กลุมที่ 8: อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 หองประชุมศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา 

กลุมที่ 9: อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก วันศุกรที่ 23 สิงหาคม 2562 หองประชุมที่วาการอำเภอเมืองนครนายก 

กลุมที่ 10: อำเภอองครักษ จังหวัดนครนายก วันศุกรที่ 23 สิงหาคม 2562 หองประชุมองคการบริหารสวนตำบลทรายมูล 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 7 การมีสวนรวมของประชาชนและการประชาสัมพันธ 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 7-8 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

  
กลุมที่ 1: อำเภอวังน้ำเย็น จังหวดัสระแกว กลุมที่ 2: อำเภอสนามชัยเขต จังหวดัฉะเชิงเทรา 

  
กลุมที่ 3: อำเภอนาด ีจังหวดัปราจีนบรุี กลุมที่ 4: อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุร ี

  
กลุมที่ 5: อำเภอกบินทรบรุี จังหวดัปราจีนบุร ี กลุมที่ 6: อำเภอบางปะกง จังหวดัฉะเชิงเทรา 

  
กลุมที่ 7: อำเภอเมืองปราจีนบุร ีจังหวดัปราจีนบุร ี กลุมที่ 8: อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 

  

กลุมที ่9: อำเภอเมืองนครนายก จังหวดันครนายก กลุมที่ 10: อำเภอองครักษ จังหวดันครนายก 

รูปที่ 7.3-1 บรรยากาศในการประชุมกลุมยอยคร้ังที่ 1 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 7 การมีสวนรวมของประชาชนและการประชาสัมพันธ 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 7-9 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

7.3.2 สรุปประเด็นการรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

 

7.3.2.1 พ้ืนที่ลุมน้ำปราจีนบุรี 

 

 ประเด็นการรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากที่ประชุมการดำเนินการกลุมยอย ครั้งที่ 1 (พื้นที่ลุมน้ำ

ปราจีนบุรี) สรุปเปนประเด็นสำคัญดังแสดงในตารางที่ 7.3-2 ถึงตารางที่ 7.3-3 อธิบายไดดังนี้ 

 1) ปญหาในพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี ไดขอสรุปวาปญหาที่พบมากที่สุดเปนปญหาดานมลพิษสิ่งแวดลอม 51 

ปญหา (รอยละ 24.29) รองลงมาเปนปญหาดานเศรษฐกิจและสงัคม 40 ปญหา (รอยละ 19.05) ปญหา

ขาดแคลนน้ำ 35 ปญหา (รอยละ 16.67) ปญหาการบริหารจัดการ 30 ปญหา (รอยละ 14.29) ปญหา

เก่ียวกับแหลงกักเก็บน้ำ 21 ปญหา (รอยละ 10.00) ปญหาความขัดแยง 13 ปญหา (รอยละ 6.19) และ

ปญหาน้ำทวม 12 ปญหา (รอยละ 5.71) ฯลฯ 

 2) ผลกระทบจากปญหาในพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี ไดขอสรุปวาผลกระทบตอความเปนอยูของประชาชนเปน

ผลกระทบที่ไดรับมากที่สุด 34 ผลกระทบ (รอยละ 41.46) รองลงมาเปน ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม 16 

ผลกระทบ (รอยละ 19.51) ผลกระทบตออาชีพ 15 ผลกระทบ (รอยละ 18.29) ผลกระทบดานสังคม 9 

ผลกระทบ (รอยละ 10.98) และผลกระทบดานคุณภาพน้ำ 8 ผลกระทบ (รอยละ 9.76) ฯลฯ 

 3) สาเหตุของปญหาในพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี ไดขอสรุปวาการบริหารจัดการเปนสาเหตุของปญหาที่พบ

มากที่สุด 35 สาเหตุ (รอยละ 44.87) รองลงมาเปนภัยธรรมชาติ 13 สาเหตุ (รอยละ 16.67) การขาด

แหลงกักเก็บน้ำ/ตื้นเขิน 10 สาเหตุ (รอยละ 12.82) ขาดการประชาสัมพันธใหความรู ละสรางจิตสำนึก 

8 ความคิดเห็น (รอยละ 10.26) ลักษณะภูมิประเทศ 6 สาเหตุ (รอยละ 7.69) และความตองการใชน้ำ

มากข้ึน 4 สาเหตุ (รอยละ 5.13) ฯลฯ 

 4) แนวทางในการแกไขปญหาในพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี ไดขอสรุปวามีการเสนอแนะแนวทางแกไขดานการ

สรางแหลงกักเก็บน้ำมากที่สุด 51 ความคิดเห็น (รอยละ 27.42) รองลงมาเปนการแกไขดานการพัฒนา

แหลงน้ำ 35 ความคิดเห็น (รอยละ 18.82) การสรางประตูระบายน้ำ 11 ความคิดเห็น (รอยละ 5.91) 

การสรางคลองสงน้ำ 10 ความคิดเห็น (รอยละ 5.38) การสรางทอสงน้ำ 5 ความคิดเห็น (รอยละ 2.69) 

และการขุดเจาะบอบาดาล 4 ความคิดเห็น (รอยละ 2.15) ฯลฯ 

 5) ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับปญหาจากแนวโนมการเติบโตในพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี ยกตัวอยาง

เชน ปญหาดานเศรษฐกิจและสังคม ทำใหประชาชนไมมีที่อยูอาศัย ที่ดินไมพอทำกิน ปญหาดานมลพิษ

สิ่งแวดลอม ปริมาณขยะเพิ่มมากข้ึน มลพิษทางน้ำและอากาศเพิ่มข้ึน ปญหาดานความขัดแยง เกิดการ

แยงชิงน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค การแยงชิงทำมาหากินและปญหาการขาดแคลนนำ้อุปโภค-บริโภค

ไมเพียงพอตอการใชประโยชน ฯลฯ 

 6) ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางการบรรเทาผลกระทบในพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี ยกตัวอยาง

ได 2 แนวทาง ไดแก แนวทางการใชสิ่งกอสราง เชน การพัฒนาแหลงน้ำและเพิ่มพื้นที่กักเก็บ การขุด

ลอกคูคลองไวกักเก็บน้ำในชุมชน การเพิ่มหรือขยายอางเก็บน้ำใหใหญขึ้น การสรางคลองสงน้ำ การ

สรางประตูระบายน้ำและการขุดเจาะบอบาดาล ฯลฯ และแนวทางการไมใชสิ่งกอสราง เชน การบูรณา

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ การประชาสัมพันธเพื่อสรางจิตสำนึกและการมีสวนรวมของประชาชน 

เปลี่ยนแปลงพื้นที่การเกษตรหรือรูปแบบการเพาะปลูก ฯลฯ 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 7 การมีสวนรวมของประชาชนและการประชาสัมพันธ 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 7-10 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

ตารางที่ 7.3-2 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับสภาพปญหาในพ้ืนที่ลุมน้ำปราจีนบุรี 

ความสอดคลองกับแผนแมบทนำ้ฯ ขอเสนอคิดเห็นเก่ียวกับสภาพปญหา 

1. ดานการจัดการน้ำอุปโภคบริโภค 1. ไมมีแหลงกักเก็บน้ำบนที่สูง 

2. แหลงน้ำตนทุนของพื้นที่ทุกแหงแตยังไมไดรับการพัฒนา 

3. แหลงกักเก็บน้ำมีความตื้นเขินมากทำใหเก็บน้ำไดนอย 

4. ปริมาณน้ำจะมาเร็วและแหงเร็ว ทำใหมีชวงแลงเร็วมาก 

5. ไมมีคลองสงน้ำอยางทั่วถึง 

6. ตนทุนการหาน้ำตอการอุปโภคบริโภคสูงข้ึน 

2. ดานการสรางความมั่นคงของน้ำภาค

การผลิต 

1. ฤดูแลงไมมีน้ำใชเพื่อการเกษตรเนื่องจากไมมีแหลงเก็บกักน้ำสำรอง 

2. พื้นที่ที่เหมาะสมสรางแหลงเก็บกักน้ำเปนพื้นที่สงวนและอนุรักษ 

3. ดานการจัดการน้ำทวมและอุทกภัย 1. ประชาชนที่อาศัยริมน้ำจะประสบปญหาน้ำทวมมากที่สุด 

2. ขาดการจัดการเร่ืองการระบายน้ำ ระบบประตูน้ำ 

3. น้ำระบายไมทัน น้ำทวมขัง 

4. ดานการจัดการคุณภาพน้ำฯ 1. ขยะมูลฝอยในแหลงน้ำ แมน้ำ/ลำคลองสาธารณะยังไมมีการจัดการ

อยางจริงจัง 

2. ปญหาวัชพืชตามแมน้ำ/ลำคลอง 

3. ปญหาลักลอบปลอยของเสียลงสูแหลงน้ำ เชน การปลอยน้ำเสียของ

สถานประกอบการ/โรงงานอุตสาหกรรมสงผลกระทบตอคุณภาพน้ำ

ชวงกลางน้ำถึงปลายน้ำ 

4. เกิดปญหาน้ำเสียเพราะการเลี้ยงปลากระชังตามแมน้ำนครนายก 

5. ดานการอนุรักษฟนฟูสภาพปาตนนำ้ฯ 1. น้ำกัดเซาะริมตลิ่ง 

2. ฝายกักเก็บน้ำในลำคลองไมเพียงพอ มีฝายก้ันน้ำจำนวนนอยกักเก็บน้ำ

ไมอยูทำใหน้ำแลงในฤดูแลง 

3. เกิดการทรุดตัวของพื้นดิน 

4. การบังคับใชกฎหมายไมเขมงวดโดยเฉพาะเร่ืองผืนปาถูกทำลาย 

5. ขาดจิตสำนึกในการรักษสิ่งแวดลอม 

6. ตัดไมมากเกินไปและบุกรุกพื้นทีต่นน้ำ 

6. ดานการบริหารจัดการ 1. การรองบประมาณนานเกินและงบประมาณในการจัดการไมครอบคลุม 

2. อยูใกลแหลงน้ำแตไมไดใชน้ำ 

3. การประสานงานระหวางหนวยงานไมคอยใหความรวมมือกัน 

4. ไมมีการวางแผนระบบการใชน้ำ 

5. ปญหาขอกฎหมายขุดดินถมดินและประชาชนไมสามารถทำได 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 7 การมีสวนรวมของประชาชนและการประชาสัมพันธ 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 7-11 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

ตารางที่ 7.3-3 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับความตองการพัฒนาในพ้ืนที่ลุมน้ำปราจีนบุรี 

ความสอดคลองกับแผนแมบทนำ้ฯ ขอเสนอคิดเห็นเก่ียวความตองการพัฒนา 

1. ดานการจัดการน้ำอุปโภคบริโภค 1. ทำเข่ือนใสนอยเพื่อเก็บน้ำไวใชในฤดูแลง 

2. ทำประปาภูเขาจากหมูที่ 5 สะพานหิน เพื่อจายน้ำใหพื้นที่ใกลเคียงได

ใชน้ำในฤดูแลง 

3. สรางฝายน้ำลนตรงจุดรวมหวยโสมง-หนุมาน 

4. ตองมีการสรางแกมลิงเปนระยะๆ ตลอดสายน้ำ 

5. ชาวอำเภอนาดีมีความเห็นวาการสงน้ำมาจากหวยโสมงมาที่อำเภอนาดี

มีความคุมคาและมีประโยชนมากกวาการสงน้ำมาจากแมน้ำบางปะกง 

2. ดานการสรางความมั่นคงของน้ำภาค

การผลิต 

1. ซอมแซมฝายชะลอน้ำและขยายกางปลาตามที่ภาคเกษตรตองการ 

2. จัดทำระบบคลองสงน้ำใหทั่วถึงทุกพื้นที่ 

3. เพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำในพื้นที่ตอนบน 

3. ดานการจัดการน้ำทวมและอุทกภัย 1. การสำรวจและทำทางระบายน้ำลงบอหรือสระที่มีอยูแลวทุกหมูบาน 

2. สรางประตูระบายน้ำ ตำบลบางบริบูรณ เปนรูปแบบประตูยก 

3. เพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำใหมาก เชน เขื่อน หรือฝายขนาดใหญเพื่อปองกัน

ภัยแลงและน้ำทวม 

4. ดานการจัดการคุณภาพน้ำฯ 1. มีหนวยงานเขามาตรวจสอบคุณภาพน้ำสม่ำเสมอ 

2. ชวยกันรณรงคไมทิ้งขยะมูลฝอยในแมน้ำ/ลำคลอง 

5. ดานการอนุรักษฟนฟูสภาพปาตนนำ้ฯ 1. จัดอบรมใหความรูเก่ียวกับการอนุรักษแหลงตนน้ำ 

2. ตองมีการเขมงวดเร่ืองทรัพยากรปาไม 

3. การสรางจิตสำนึกโดยการใหความรูเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมในการอนุรกัษ

และบำรุงรักษาพื้นที่ปาตนน้ำ 

6. ดานการบริหารจัดการ 1. ทุกหนวยงานตองลงพื้นที่สำรวจความตองการของประชาชนรวมกัน 

2. แกไข พ.ร.บ.ขุดดิน ในเขตพื้นที่การเกษตร 

3. ลดขั้นตอนการใชกฎหมายกระจายอำนาจบางอยางใหหนวยงานใน

พื้นที่ตัดสินใจได 

4. ใหหนวยงานราชการเขาถึงกับชุมชนและรับฟงความคิดเห็นตางๆ 

5. กำหนดใหมีระเบียบ/กฎหมายวาดวยการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 

เพื่อกำหนดสดัสวนทรัพยากรน้ำใหเปนธรรม 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 7 การมีสวนรวมของประชาชนและการประชาสัมพันธ 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 7-12 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

7.3.2.2 พ้ืนที่ลุมน้ำบางปะกง 

 

 ประเด็นการรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากที่ประชุมการดำเนินการกลุมยอย ครั้งที่ 1 (พื้นที่ลุมน้ำ 

บางปะกง) สรุปเปนประเด็นสำคัญดังแสดงในตารางที่ 7.3-4 ถึงตารางที่ 7.3-5 อธิบายไดดังนี้ 

 1) ปญหาดานทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุมน้ำบางปะกง ไดขอสรุปวาปญหาที่พบมากที่สุดเปนปญหาดาน

คุณภาพน้ำ 88 ปญหา (รอยละ 25.43) รองลงมาเปนปญหาดานการบริหารจัดการ 77 ปญหา (รอยละ 

22.25) ปญหาการขาดแคลนน้ำ 73 ปญหา (รอยละ 21.10) ปญหาน้ำทวม 28 ปญหา (รอยละ 8.09) 

ปญหาการรุกล้ำพื้นที่ 12 ปญหา (รอยละ 3.47) ปญหาการขยายตัวของชุมชนและปญหาวิถีชีวิต 9 

ปญหา (รอยละ 2.60) เทากัน ฯลฯ 

 2) ปญหาที่สงผลกระทบตอการใชน้ำในพื้นที่ลุมน้ำบางปะกง ไดขอสรุปวาผลกระทบการขุดลอกคลองเปน

ผลกระทบที่ไดรับมากที่สุด 29 ผลกระทบ (รอยละ 21.80) รองลงมาเปนผลกระทบดานการบริหาร

จัดการ 28 ผลกระทบ (รอยละ 21.05) ผลกระทบดานคุณภาพน้ำ 20 ผลกระทบ (รอยละ 15.04) 

ผลกระทบดานการขาดแคลนน้ำ 16 ผลกระทบ (รอยละ 12.03) ผลกระทบดานการกำจัดวัชพืช 13 

ผลกระทบ (รอยละ 9.77) ผลกระทบดานการเพิ่มแหลงกักเก็บน้ำ 10 ผลกระทบ (รอยละ 7.52) ฯลฯ 

 3) แนวทางในการบรรเทาผลกระทบตอการใชน้ำในพื้นที่ลุมน้ำบางปะกง ไดขอสรุปวามีการเสนอแนะ

แนวทางบรรเทาผลกระทบดานการบริหารจัดการมากที่สุด 41 ความคิดเห็น (รอยละ 32.03) รองลงมา

เปนการบรรเทาผลกระทบดานการขุดลอกคลอง 26 ความคิดเห็น (รอยละ 20.31) การบรรเทาดาน

อื่นๆ 18 ความคิดเห็น (รอยละ 14.06) การเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำ 12 ความคิดเห็น (รอยละ 9.38) การ

กำจัดวัชพืช 10 ความคิดเห็น (รอยละ 8.81) และการบรรเทาภัยแลงโดยการเจาะบอบาดาล 8 ความ

คิดเห็น (รอยละ 6.25) ฯลฯ 

 4) ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเก่ียวกับสาเหตุของปญหาที่เกิดภายในพื้นที่ลุมน้ำบางปะกง ยกตัวอยางเชน 

การขาดแคลนน้ำ หมูที่ 1 ตำบลลาดกระทิง ในพื้นที่มีอางเก็บน้ำขนาดเล็กเพื่อใชประโยชนแตมีน้ำใชไม

เพียงพอตอการทำเกษตรและเสนทางน้ำชำรุด และคุณภาพน้ำเนาเสียเนื่องจากฝายหวยเจริญมีวัชพืช

ข้ึนเต็มหัวฝายทำใหฝายตื้นเขิน ระดับน้ำนอย ทำใหปลาตาย สวนการบริหารจัดการมีการกระจายน้ำไม

ทั่วถึง ฯลฯ 

 5) ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับความกังวลตอการแกไขปญหาดานทรัพยากรน้ำภายในพื้นที่ลุมน้ำ

บางปะกง ยกตัวอยางเชน ความกังวลตอการดำเนินการของรัฐโดยเฉพาะโครงการพัฒนาตางๆ ที่ผาน

มาไมมีความคืบหนาในการแกไขปญหา โครงการหลายแหงใชเวลาดำเนินการนานมาก ความกังวลตอ

ขอพิพาทของแตละตำบล เชน การมาประชุมเพื่อใหไดปญหาที่แทจริงควรเจาะลึกไปที่แตละตำบลอยาง

ละเอียด เพราะการพูดในที่ประชุมอาจทำใหเกิดการกระทบกระทัง่กันของแตละตำบล ฯลฯ 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 7 การมีสวนรวมของประชาชนและการประชาสัมพันธ 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 7-13 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

ตารางที่ 7.3-4 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับสภาพปญหาในพ้ืนที่ลุมน้ำบางปะกง 

ความสอดคลองกับแผนแมบทนำ้ฯ ขอเสนอคิดเห็นเก่ียวกับสภาพปญหา 

1. ดานการจัดการน้ำอุปโภคบริโภค 1. ฝนตกไมตรงฤดูกาล มีฝนทิ้งชวงนานและปรากฏการณทางธรรมชาติ 

ทำใหไมมีน้ำเพียงพอตอการทำการเกษตรและการอุปโภคบริโภค 

2. ประตูน้ำที่จะเปดลงสูแมน้ำ ไมปดเก็บกักไว ทำใหน้ำไหลลงสูแมน้ำโดย

เปลาประโยชน 

3. พื้นที่ทายน้ำ (ตำบลศีรษะกระบือ) ถูกจัดเปนแกมลิงในฤดูน้ำหลาก แต

จะขาดน้ำในฤดูแลงของทุกป 

2. ดานการสรางความมั่นคงของน้ำภาค

การผลิต 

1. เกษตรกรและภาคอุตสาหกรรมแยงน้ำกันเนื่องจากน้ำไมพอใช 

2. การใชน้ำปริมาณมากของภาคอุตสาหกรรมทำใหภาคประชาชนมีน้ำไม

พอใช 

3. น้ำเค็มมากกวาน้ำจืด ทำเกษตรลำบาก 

3. ดานการจัดการน้ำทวมและอุทกภัย 1. ปริมาณน้ำฝนมีจำนวนมาก แตพื้นที่รับน้ำระบบระบายน้ำยังไมดีพอ 

2. คลองชลประทานระบายน้ำไมทัน 

3. มีสิ่งปลูกสรางขวางก้ันทางน้ำไหล/การรุกล้ำถมเอาพื้นที่แมน้ำลำคลอง 

4. คันคลองหลวงในพื้นที่ตำบลบานชางจะเปนดินปนทรายในชวงฤดูฝนมี

กระแสน้ำแรงเกิดการกัดเซาะทำใหตลิ่งพังทลาย น้ำไหลทวมเขาพื้นที่

การเกษตร 

4. ดานการจัดการคุณภาพน้ำฯ 1. ปญหาการระบายน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม หมูบานหลายหมูบาน

ลงแมน้ำ/ลำคลอง มีสิ ่งปฏิกูล ผักตบชวาและขยะมูลฝอยทำใหเกิด

ปญหาน้ำเสีย 

2. ชุมชนและกลุมโรงงานฯ รอบนอกเขตอุตสาหกรรมที่ขยายตัวตามการ

เติบโตของภาคอุตสาหกรรมยังไมมีการควบคุมการบำบัดน้ำเสียที่ดี 

3. น้ำเค็มดันในชวงหนาแลง ไมสามารถใชน้ำจืดในการเกษตรได 

4. น้ำเสียจากฟารมหมูและนำ้กรดจากยางพารา 

5. ดานการบริหารจัดการ 1. การขุดลอกคลองชลประทานควรมีหนวยงานรับผิดชอบและมีแผนงาน

ที่แนนอน 

2. หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของกับน้ำทั้งหมดไมเคยลงมาดูพื้นที่จริงและ

ระบบของหนวยงานยังไมดีเทาที่ควร 

3. ขาดการบำรุงรักษาประตูระบายน้ำ 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 7 การมีสวนรวมของประชาชนและการประชาสัมพันธ 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 7-14 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

ตารางที่ 7.3-5 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับความตองการพัฒนาในพ้ืนที่ลุมน้ำบางปะกง 

ความสอดคลองกับแผนแมบทนำ้ฯ ขอเสนอคิดเห็นเก่ียวกับความตองการพัฒนา 

1. ดานการจัดการน้ำอุปโภคบริโภค 1. การบริหารจัดการการปลอยน้ำ กักเก็บ หาแหลงเก็บน้ำ และจัดการ

ระบบการจัดสงน้ำใหมีอยางทั่วถึง 

2. การสรางฝายชะลอน้ำในอำเภอบางปะกงและอำเภอบานโพธิ์เพื่อการ

เก็บน้ำไวบริเวณเข่ือนจุกกระเฌอ แตเข่ือนไมสามารถกักเก็บน้ำไวได 

3. อยากใหมีการขุดลอกคลองใหลึกกวาเดิมจะไดเก็บกักน้ำไดมากข้ึน 

4. สนับสนุนใหรวมกลุมชุมชนจัดทำธนาคารน้ำใตดินในพื้นที่ที ่ประสบ

ปญหาน้ำแลง 

2. ดานการสรางความมั่นคงของน้ำภาค

การผลิต 

1. เพิ่มแหลงกักเก็บน้ำขนาดใหญในพื้นที่ตอนบนเพื่อฤดูแลงจะไดมีน้ำ

เพียงพอตอการประกอบอาชีพเกษตร 

2. เพิ่มการพัฒนาแหลงน้ำใตดินขนาดใหญตามหลักวิชาการ 

3. ดานการจัดการน้ำทวมและอุทกภัย 1. แกไขปญหาคลองใตสะพานถนนบางนา-ตราดใหหนวยงานที่รับผิดชอบ

ในพื้นที่ (กรมทางหลวง) เขามาขุดลอกคลองใตสะพานทางดวนอยาง

เรงดวน (เทศบาลตำบลบางสมัคร) 

2. อยากใหขุดลอกคลองยอยในชุมชนเพราะตื้นเขินและมีสิ ่งปลูกสราง

ขวางทางระบายน้ำ 

3. ขุดลอกปากแมน้ำบางปะกง (ตำบลทาขาม) เพื่อใหน้ำไหลออกทะเลได

เร็วข้ึน และน้ำจะไมทวม 5 จังหวัด 

4. ดานการจัดการคุณภาพน้ำฯ 1. ตรวจสอบคุณภาพน้ำของโรงงานตางๆ กอนปลอยลงแมน้ำ/ลำคลองให

อยูในเกณฑมาตรฐานฯ หรือกำหนดบทลงโทษมากข้ึน 

2. การสรางความรูความเขาใจกับภาคประชาชนเพื่อขอความรวมมือใน

การบำบัดน้ำเสียกอนปลอยลงสูคลองสาธารณะ 

3. ตองการใหมีการขุดลอกคลองที่ตื้นเขินจะไดมีน้ำเพื่อทำการเกษตรได

ตลอดป และทำใหน้ำไหลสะดวกและไมเนาเสีย 

5. ดานการบริหารจัดการ 1. ภาครัฐตองกำหนดใหหนวยงานทองถิ่นเขาชวยเหลือภาคประชาชนใน

การจัดเก็บผักตบชวาใหไปในแนวทางเดียวกัน 

2. การจัดใหมีการสำรวจเชิงลึกในทุกตำบลของพื้นที่ปลายน้ำที่ไดรับ

ผลกระทบและตองมอบหนวยงานในพื้นที่เขาชวยเหลือทั้งระยะสั้นและ

ระยะยาว 

3. จัดระบบประตูน้ำกันน้ำเค็มใหดีและมีประสิทธิภาพ 

4. อยากใหมีการจัดการคลองซอยจากแมน้ำบางปะกง 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 7 การมีสวนรวมของประชาชนและการประชาสัมพันธ 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 7-15 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

7.3.3 การจัดลำดับความสำคัญความตองการและทิศทางพัฒนาพ้ืนที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 

 

 การจัดลำดับความสำคัญความตองการในพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง โดยเรียงลำดับความตองการจากมาก

ไปนอยจากการแสดงความคิดเห็นของผูเขารวมกลุมยอยคร้ังที่ 1 ดังสรุปไดดังนี้ (ดูตารางที่ 7.3-6) 

 1) พื้นที่ลุมน้ำตอนบน 

  1.1 การพัฒนาแหลงน้ำผิวดินและน้ำใตดิน (รอยละ 43.41) ลำดับที่ 1 

  1.2 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (รอยละ 16.28) ลำดับที่ 2 

  1.3 การอนุรักษและฟนฟูพื้นที่ปาตนน้ำ (รอยละ 13.18) ลำดับที่ 3 

  1.4 การพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศภายในทองถ่ิน (รอยละ 9.30) 

  1.5 การนำปริมาณน้ำเสียที่ผานการบำบัดมาใชประโยชนใหม (รอยละ 6.98) 

  1.6 การอนุรักษและฟนฟูพื้นที่ริมสองฝงแมน้ำ/ลำคลอง (รอยละ 5.43) 

  1.7 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค (รอยละ 3.88) 

  1.8 การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจการคา/บริการ (รอยละ 1.55) ลำดับที่ 8 

 2) พื้นที่ลุมน้ำตอนกลาง 

  2.1 การพัฒนาแหลงน้ำผิวดินและน้ำใตดิน (รอยละ 44.38) ลำดับที่ 1 

  2.2 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (รอยละ 15.38) ลำดับที่ 2 

  2.3 การนำปริมาณน้ำเสียที่ผานการบำบัดมาใชประโยชนใหม (รอยละ 13.61) ลำดับที่ 3 

  2.4 การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจการคา/บริการ (รอยละ 8.28) 

  2.5 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค (รอยละ 7.10) 

  2.6 การอนุรักษและฟนฟูพื้นที่ปาตนน้ำ (รอยละ 5.92) 

  2.7 การอนุรักษและฟนฟูพื้นที่ริมสองฝงแมน้ำ/ลำคลอง (รอยละ 4.73) 

  2.8 การพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศภายในทองถ่ิน (รอยละ 0.59) ลำดับที่ 8 

 3) พื้นที่ลุมน้ำตอนปลาย 

  3.1 การพัฒนาแหลงน้ำผิวดินและน้ำใตดิน (รอยละ 25.76) ลำดับที่ 1 

  3.2 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (รอยละ 23.48) ลำดับที่ 2 

  3.3 การนำปริมาณน้ำเสียที่ผานการบำบัดมาใชประโยชนใหม (รอยละ 18.94) ลำดับที่ 3 

  3.4 การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจการคา/บริการ (รอยละ 12.12) 

  3.5 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค (รอยละ 10.61) 

  3.6 การอนุรักษและฟนฟูพื้นที่ริมสองฝงแมน้ำ/ลำคลอง (รอยละ 6.06) 

  3.7 การอนุรักษและฟนฟูพื้นที่ปาตนน้ำ (รอยละ 2.27) 

  3.8 การพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศภายในทองถ่ิน (รอยละ 0.76) ลำดับที่ 8 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 7 การมีสวนรวมของประชาชนและการประชาสัมพันธ 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 7-16 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

จํา
นว

น
รอ

ยล
ะ

ลํา
ดับ

ที่
จํา

นว
น

รอ
ยล

ะ
ลํา

ดับ
ที่

จํา
นว

น
รอ

ยล
ะ

ลํา
ดับ

ที่
จํา

นว
น

รอ
ยล

ะ
ลํา

ดับ
ที่

1.
 ก

าร
พัฒ

นา
แห

ลง
น้ํา

ผิว
ดิน

แล
ะน

้ําใ
ตด

ิน
56

   
   

   
43

.4
1

   
 

1
75

   
   

   
44

.3
8

   
 

1
34

   
   

   
25

.7
6

   
  

1
16

5
   

   
 

38
.3

7
   

  
1

2.
 ก

าร
บร

ิหา
รจ

ัดก
าร

ทร
ัพย

าก
รน

้ํา
21

   
   

   
16

.2
8

   
  

2
26

   
   

   
15

.3
8

   
  

2
31

   
   

   
23

.4
8

   
 

2
78

   
   

   
18

.1
4

   
  

2

3.
 ก

าร
อน

ุรัก
ษแ

ละ
ฟน

ฟูพ
ื้นท

ี่ปา
ตน

น้ํา
17

   
   

   
13

.1
8

   
  

3
10

   
   

   
5.

92
   

   
6

8
   

   
   

  
6.

06
   

   
6

35
   

   
   

8.
14

   
   

 
4

4.
 ก

าร
พัฒ

นา
แห

ลง
ทอ

งเท
ี่ยว

เช
ิงน

ิเว
ศภ

าย
ใน

ทอ
งถ

ิ่น
12

   
   

   
9.

30
   

   
4

1
   

   
   

  
0.

59
   

   
8

1
   

   
   

  
0.

76
   

   
8

14
   

   
   

3.
26

   
   

8

5.
 ก

าร
นํา

ปร
ิมา

ณ
น้ํา

เส
ียท

ี่ผา
นก

าร
บํา

บัด
มา

ใช
ปร

ะโ
ยช

นใ
หม


9

   
   

   
  

6.
98

   
   

5
23

   
   

   
13

.6
1

   
  

3
25

   
   

   
18

.9
4

   
  

3
57

   
   

   
13

.2
6

   
 

3

6.
 ก

าร
อน

ุรัก
ษแ

ละ
ฟน

ฟูพ
ื้นท

ี่ริม
สอ

งฝ
งแ

มน
้ํา

/ล
ําค

ลอ
ง

7
   

   
   

  
5.

43
   

   
6

8
   

   
   

  
4.

73
   

   
7

3
   

   
   

  
2.

27
   

   
7

18
   

   
   

4.
19

   
   

7

7.
 ก

าร
พัฒ

นา
ระ

บบ
สา

ธา
รณ

ูปโ
ภค

5
   

   
   

  
3.

88
   

   
 

7
12

   
   

   
7.

10
   

   
 

5
14

   
   

   
10

.6
1

   
  

5
31

   
   

   
7.

21
   

   
 

6

8.
 ก

าร
พัฒ

นา
ภา

คอ
ุตส

าห
กร

รม
แล

ะภ
าค

ธุร
กิจ

กา
รค

า
/บ

ริก
าร

2
   

   
   

  
1.

55
   

   
 

8
14

   
   

   
8.

28
   

   
 

4
16

   
   

   
12

.1
2

   
  

4
32

   
   

   
7.

44
   

   
5

รว
มท

ั้งห
มด

12
9

   
   

10
0.

00
  

16
9

   
   

10
0.

00
  

13
2

   
   

10
0.

00
  

43
0

   
   

 
10

0.
00

  

พื้น
ที่ล

ุมน
้ําต

อน
บน

พื้น
ที่ล

ุมน
้ําต

อน
กล

าง
พื้น

ที่ล
ุมน

้ําต
อน

ปล
าย

พื้น
ที่ล

ุมน
้ําป

รา
จีน

บุร
ี-บ

าง
ปะ

กง
รา

ยก
าร

  

ตา
รา

งท
ี่ 7

.3
-6

 ก
าร

จัด
ลำ

ดับ
คว

าม
สำ

คัญ
คว

าม
ตอ

งก
าร

แล
ะท

ิศท
าง

กา
รพั

ฒ
นา

พื้
นท

ี่ลุม
น้ำ

ปร
าจ

ีนบ
ุรี-

บา
งป

ะก
ง 

(ม
าก

-น
อย

) 
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7.4 การประชุมสัมมนาโครงการคร้ังที่ 1 

 

7.4.1 การจัดประชุมสัมมนาโครงการคร้ังที่ 1 และกลุมเปาหมาย 

 

 การจัดประชุมสัมมนาโครงการครั้งที่ 1 มีวัตถุประสงคเพื่อชี้แจงขอมูลรายละเอียดโครงการฯ ไดแก ความเปน 

มาของโครงการ วัตถุประสงค ผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการพัฒนาโครงการฯ ตัวชี้วัดรายมิติของทางเลือกการ

พัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงใหแกผูเขารวมประชุม พรอมทั้งเปดโอกาสใหผูรวมประชุมแสดงความคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะเก่ียวกับสภาพปญหาและความตองการในพื้นที่ ฯลฯ 

 

 กลุมเปาหมายเขารวมประชุมทั้งหมด 435 คน (ไมนับรวมผูแทนมหาวิทยาลัยมหิดลและสำนักงานทรัพยากรนำ้

แหงชาติ) จำแนกเปนหนวยงานราชการสวนกลาง หนวยงานราชการระดับจังหวัด/อำเภอ องคกรปกครองสวนทองถ่ินและ

ผูนำชุมชน สถาบันการศึกษา กลุมผูใชน้ำและภาคประชาชนทัว่ไป โดยมีการดำเนินการในวันที่ 29 ตุลาคม–1 พฤศจิกายน 

2562 แบงออกเปน 4 เวที ดังแสดงในตารางที่ 7.4-1 และบรรยากาศการประชุมสัมมนาโครงการคร้ังที่ 1 ดังรูปที่ 7.4-1 

ตารางที่ 7.4-1 สรุปจำนวนผูเขารวมประชุมสัมมนาโครงการคร้ังที่ 1 

กลุมเปาหมาย 

จำนวนผูเขารวมประชุม (คน) 

ลุมน้ำปราจนีบุรี ลุมน้ำบางปะกง 

สระแกว1/ ปราจีนบุรี2/ นครนายก3/ ฉะเชิงเทรา4/ 

1. หนวยงานราชการสวนกลาง 0 0 6 24 

2. หนวยงานราชการระดับจังหวัด 33 37 18 26 

3. หนวยงานราชการระดับอำเภอ 7 18 8 10 

4. องคกรปกครองสวนทองถ่ินและผูนำชุมชน 26 39 51 37 

5. สถาบันการศึกษา/ องคกรเอกชน 4 5 5 2 

6. สื่อมวลชน 0 0 1 0 

7. กลุมผูใชน้ำและภาคประชาชนทั่วไป 37 6 16 19 

รวมจำนวนผูเขารวมประชุม 107 105 105 118 

1. ผูแทนมหาวิทยาลัยมหิดล 9 9 9 9 

2. ตัวแทนสำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาต ิ 6 6 6 6 

รวมจำนวนผูแทนหนวยงาน+ทีป่รึกษา 15 15 15 15 

รวมทั้งหมด 122 120 120 133 

หมายเหตุ: 1/ อำเภอวังนำ้เย็น จังหวัดสระแกว (พื้นที่ลุมน้ำตอนกลาง) วันอังคารที่ 29 ตุลาคม ณ หองประชุมจันทรสุวรรณ ชั้น 2 โรงแรมธนาสิริ 

  โฮเต็ล แอนด รีสอรท จังหวัดสระแกว 

 2/ อำเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี (พื้นที่ลุมน้ำตอนบน) วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 ณ หองประชุมธารทิพย ชั้น M โรงแรมแคนทารี 

กบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

 3/ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก (พื้นที่ลุมน้ำตอนบน) วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562 ณ หองประชุมจันทรธารา ชั้น 2 

โรงแรมจันทรา รีสอรท จังหวัดนครนายก 

 4/ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา (พื้นที่ลุ มน้ำตอนปลาย) วันศุกรที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ณ หองประชุมเพทาย ชั้น 1 

โรงแรมแกรนด รอยัล พลาซา จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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รูปที่ 7.4-1 บรรยากาศการประชุมสัมมนาโครงการคร้ังที่ 1 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 7 การมีสวนรวมของประชาชนและการประชาสัมพันธ 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 7-19 รายงานฉบับสุดทาย 
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รูปที่ 7.4-1 (ตอ) บรรยากาศการประชุมสัมมนาโครงการคร้ังที่ 1 

 

7.4.2 สรุปประเด็นการรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

 

7.4.2.1 พ้ืนที่ลุมน้ำตอนบน 

 

 พื้นที่ลุมน้ำตอนบนมีจำนวนเวที 2 อำเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี และเวที 3 อำเภอเมืองนครนายก 

จังหวัดนครนายก สภาพปญหาและความตองการพัฒนาพื้นที่ (ดูตารางที่ 7.4-2) จากการแสดงความคิดเห็นของผูเขารวม

ประชุมพบวาสภาพปญหาหลักในพื้นทีจ่ะเปนปญหาดานการจัดการน้ำอุปโภค-บริโภค 

ตารางที่ 7.4-2 ความคิดเห็นตอสภาพปญหาและความตองการพัฒนาในพ้ืนที่ลุมน้ำตอนบน 

สภาพปญหา/ขอคิดเห็น ความตองการ 

1. ดานการจัดการน้ำอุปโภคบริโภค 

- น้ำไมเพียงพอในชวงฤดูแลง แหลงน้ำตื้นเขินและ

ไมสามารถเก็บกักน้ำไวใชหนาแลง 

- พื้นที่แหลงกักเก็บน้ำไมเพียงพอกับปริมาณน้ำ

ตนทุน 

1. ใหมีการสรางแหลงน้ำสำรองภายในครัวเรือนหรือใหแต

ละครัวเรือนมีภาชนะใสน้ำเพื่อสำรองน้ำไวใชในฤดูแลง 

2. สงเสริมการปรับปรุงแหลงน้ำขนาดเล็กในแตละทองถ่ิน

ที่เสื่อมโทรม/ถูกละทิ้ง ขุดลอกคูคลองสงน้ำชวงฤดแูลง

เพื่อเตรียมรับน้ำในฤดูน้ำหลาก 

3. หนวยงานในพื้นที่ชวยสงน้ำอุปโภค-บริโภคใหชาวบาน

ตอนหนาแลง 

4. บริหารน้ำในอางเก็บน้ำหวยโสมงใหสามารถนำมาใชใน

ฤดูแลงใหเพียงพอ 

5. จัดสรรใชเพื่อการเกษตร อุปโภค-บริโภค อุตสาหกรรม

โดยประเมินตามมาตรฐานการใช 

 6. อยากใหกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเจาะบอบาดาลใหกับ

หมูบานเพื่อทำระบบประปาใหกับชุมชน 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 7 การมีสวนรวมของประชาชนและการประชาสัมพันธ 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 7-20 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

ตารางที่ 7.4-2 (ตอ) ความคิดเห็นตอสภาพปญหาและความตองการพัฒนาในพ้ืนที่ลุมน้ำตอนบน 

สภาพปญหา/ขอคิดเห็น ความตองการ 

2. ดานการสรางความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต 

- มีการผันน้ำจากแหลงน้ำธรรมชาติไปใชในภาค 

อุตสาหกรรมทำใหภาคเกษตรขาดน้ำ 

1. สรางเข่ือนในพื้นที่เหมาะสม หรือสรางอุโมงคน้ำใตดิน 

2. ตรวจสอบพื้นที่ที ่เปนที ่ต่ำเปนแหลงรวมน้ำสามารถ

พัฒนาเปนแหลงกักน้ำตนทุนทั้งที่รัฐและเอกชน เชน 

บริเวณหนาประตูน้ำบางบริเวณ 

3. การเกษตรเชิงเดี่ยวควรสรางแหลงน้ำของตนเอง เชน

การขุดสระน้ำใชเอง 

4. ทำประตูระบายน้ำเปนชวงๆ ลดหลั่นระดับไปเพื่อเปน

แหลงกักเก็บอีกทาง 

3. ดานการจัดการน้ำทวมและอุทกภัย 

- น้ำทวมซ้ำซากบริเวณอำเภอประจันตคาม 

1. ทำประตูระบายน้ำในพื้นที่เหมาะสมและบริหารจัดการ

ประตูและการระบายน้ำใหเหมาะสมตามสถานการณ 

4. ดานการจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษทรัพยากรน้ำ 

- คุณภาพน้ำเนาเสียจากการปลอยน้ำเสียและขยะ

มูลฝอยจากบานเรือน สารเคมีที่ใชในการเกษตร

และการปลอยน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม 

รวมทั้งมีผักตบชวาจำนวนมาก 

- ในชวงฤดูแลง น้ำเค็มรุกล้ำเขามาถึงตำบลทางาม 

อำเภอเมืองปราจีนบุรี ทำใหไมสามารถปลูกขาว

หรือพืชในฤดูแลงได 

- การใชประโยชนที่ดินที่บุกรุกพื้นที่แหลงน้ำ 

1. ควบคุมสัดสวนการระบายน้ำเสียของคนในพื้นที ่

2. จัดสรางระบบบำบัดขนาดเล็กๆ เพื่อบำบัดน้ำจากแหลง

ชุมชนกอนปลอยลงน้ำเปนจุดๆ ตลอดลำน้ำ 

3. หนวยงานที่ดูแลเรื่องน้ำจะตองประเมินผลกระทบของ

น้ำเสียจากอุตสาหกรรมและการเกษตรจะสงผลกระทบ

ตอคุณภาพน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค 

4. เทศบาลและชุมชนตองมีแหลงบำบัดน้ำเสียรวม 

5. ควบคุมการปลอยน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมและ

ชุมชนลงแหลงน้ำ 

5. ดานการอนุรักษฟนฟูสภาพปาตนน้ำฯ 

- ตลิ่งพังจากการกัดเซาะและการดูดทรายริมแมน้ำ 

1. สงเสริมการปลูกตนไมในชุมชน และเขตบานเรือน 

2. รณรงคการอนุรักษทรัพยากรปาไมโดยการปลูกตนไมใน

พื้นที่ตนน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ 

3. ใชแนวธรรมชาติในการแกไขการพังทลายของตลิ่งลำน้ำ 

รวมทั้งชวยซับน้ำสิ่งปฏิกูล 

6. ดานการบริหารจัดการ 

- ขาดการบริหารจัดการน้ำอยางเปนระบบทำให

การใชน้ำไมเต็มประสิทธิภาพ 

1. ใหมีการประกาศเขตชลประทานตลอดลำน้ำปราจีนบุรี 

2. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำภาพรวมทั้งระบบตลอด

ลุมน้ำใหตอบสนองความตองการและปรับปรุงกลไกเดิม

ใหมีประสิทธิภาพ 

3. รวบรวมทุกหนวยงานที่เคยวิจัยศึกษาเกี่ยวกับลุมน้ำมา

ประเมินรวมกันแลวเรียงลำดับความสำคัญในการบริหาร

จัดการใหเหมาะสมกับงบลงทุนของประเทศ 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 7 การมีสวนรวมของประชาชนและการประชาสัมพันธ 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 7-21 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

7.4.2.2 พ้ืนที่ลุมน้ำตอนกลาง 

 

 พื้นที่ลุมน้ำตอนกลางมีจำนวน 1 เวที ไดแก อำเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว มีสภาพปญหา และความ

ตองการพัฒนาพื้นที่ (ดูตารางที่ 7.4-3) จากการแสดงความคิดเห็นของผูเขารวมประชุมพบวา สภาพปญหาหลักในพื้นที่ 

จะเปนปญหาดานการจัดการน้ำทวมและอุทกภัย 

ตารางที่ 7.4-3 ความคิดเห็นตอสภาพปญหาและความตองการพัฒนาในพ้ืนที่ลุมน้ำตอนกลาง 

สภาพปญหา/ขอคิดเห็น ความตองการ 

1. ดานการจัดการน้ำอุปโภคบริโภค 

- ปริมาณน้ำไมเพียงพอชวงฤดูแลง แหลงน้ำตื้น

และไมสามารถเก็บกักน้ำไวใชหนาแลง 

1. การขยายเขตประปาจากตำบลหนองปลาแขยงไปจนถึง

เทศบาลตำบลกบินทรและตำบลที่ขาดแคลนน้ำ 

2. ใหมีการสรางแหลงน้ำในครัวเรือนหรือใหแตละครัวเรือน 

หรือใหแตละครัวเรือนมีภาชนะใสน้ำเพื่อสำรองน้ำไวใชใน

ฤดูแลง 

3. สงเสริมการปรับปรุงแหลงน้ำขนาดเล็กในแตละทองถิ่นที่

เสื่อมโทรม/ถูกละทิ้ง ขุดลอกคูคลองสงน้ำในชวงฤดูเพื่อ

เตรียมรับน้ำในฤดูน้ำหลาก 

4. หนวยงานในพื้นที่ชวยจัดสรรใชน้ำที่มีมาตรฐานสำหรับ

การอุปโภค-บริโภค และการเกษตรใหชาวบานในหนาแลง

อุตสาหกรรมโดยประเมินมาตรฐานการใช 

5. การเจาะบอบาดาลในหมูบานเพื่อทำระบบประปาชุมชน 

2. ดานการสรางความมั่นคงของน้ำภาคการผลติ 

- พื้นที่แหลงกักเก็บน้ำไมเพียงพอกับปริมาณน้ำ

ตนทุนและไมมีแหลงกักเก็บระดับเล็ก-กลางใน

พื้นที่ในชวงฤดูกาลที่จะใชน้ำในการเกษตร 

1. สรางเข่ือนในสถานที่เหมาะสมหรือสรางอุโมงคน้ำใตดิน 

2. ตรวจสอบพื้นที่ที่เปนที่ต่ำเปนแหลงรวมน้ำสามารถพัฒนา

เปนแหลงกักน้ำตนทุนทั้งสถานที่ของภาครัฐและเอกชน 

เชน หนาประตูน้ำบางพื้นที่ 

3. การเกษตรเชิงเดี่ยวควรสรางแหลงน้ำของตนเอง เชน การ

ขุดสระน้ำใชเอง 

3. ดานการจัดการน้ำทวมและอุทกภัย 

- น้ำทวมซ้ำซากบริเวณอำเภอกบินทรบุรี อำเภอ 

ศรีมหาโพธิ์ อำเภอบานสราง อำเภอศรีมโหสถ 

- น้ำทวมตอนหนาฝนและไมสามารถเก็บกักน้ำ

ไวใชในตอนหนาแลง และทวมในพื้นที่ลุมต่ำริม

แมน้ำปราจีนบุรีและถนนหลายสาย 

- แมน้ำ ลำคลองมีผักตบชวา วัชพืชและสิ่งกีด

ขวางจำนวนมากและไมสามารถระบายน้ำได

สะดวกในฤดูฝน 

1. การสรางประตูระบายน้ำในพื้นที่ที่เหมาะสม และมีการ

บริหารจัดการประตูและการระบายน้ำใหเหมาะสมตาม

สถานการณ 

2. แมน้ำปราจีนบุรีจำเปนตองสรางประตูปรับระดับน้ำและ

ควบคุมน้ำในแมน้ำปราจีนบุรีในพื้นที่ตำบลหาดยางเพื่อ

บริหารจัดการทรัพยากรน้ำในฤดูแลงและการควบคุมการ

ผันน้ำในฤดูน้ำหลากไปยังทุงบางพลวงและบานสราง 

3. การระบายน้ำจากคลองพระสะทึงไปยังลุมน้ำโตนเลสาบ

ตอนบนเพื่อแกปญหาน้ำทวมและบรรเทาภัยแลง 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 7 การมีสวนรวมของประชาชนและการประชาสัมพันธ 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 7-22 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

ตารางที่ 7.4-3 (ตอ) ความคิดเห็นตอสภาพปญหาและความตองการพัฒนาในพ้ืนที่ลุมน้ำตอนกลาง 

สภาพปญหา/ขอคิดเห็น ความตองการ 

4. ดานการจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษทรัพยากรน้ำ 

- คุณภาพน้ำเนาเสียจากการปลอยน้ำเสียและ

ขยะมูลฝอยจากชุมชน/บานเรือน สารเคมีที่ใช

ในการเกษตร และการปลอยน้ำเสียจากโรงงาน

อุตสาหกรรม 

- การรุกล้ำของน้ำเค็ม 

1. ควบคุมสัดสวนการระบายน้ำเสียของชุมชนในพื้นที่ 

2. จัดสรางระบบบำบัดขนาดเล็กๆ เพื่อบำบัดน้ำจากแหลง

ชุมชนกอนปลอยลงน้ำเปนจุดๆ ตลอดลำน้ำ 

3. หนวยงานที่ดูแลเร่ืองน้ำจะตองดูผลกระทบของน้ำเสียจาก

อุตสาหกรรมและการเกษตรที่สงผลกระทบตอคุณภาพน้ำ

เพื่ออุปโภค-บริโภค 

4. เทศบาลและชุมชนตองมีแหลงบำบัดน้ำเสียรวม 

5. ควบคุมการปลอยน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมลงแมน้ำ 

5. ดานการอนุรักษฟนฟูสภาพปาตนน้ำฯ 

- ตลิ่งพังทะลายจากการกัดเซาะและดูดทรายริม

แมน้ำ 

1. สงเสริมการปลูกตนไมในชุมชนและเขตบานเรือน 

2. รณรงคการอนุรักษทรัพยากรปาไมโดยการปลูกตนไมใน

พื้นที่ตนน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ 

6. ดานการบริหารจัดการ 

- ขาดการบริหารจัดการน้ำอยางเปนระบบทำให

การใชน้ำไมเต็มประสิทธิภาพ 

1. การจัดสรรน้ำในการใชน้ำทำการเกษตร อุปโภค-บริโภค 

อุตสาหกรรมโดยประเมินจากมาตรฐานการใช 

2. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจำเปนตองคิดในภาพรวม

ทั ้งระบบตลอดลุ มน้ำใหตอบสนองความตองการและ

สามารถแกไขปญหาในพื้นที่ได 

3. การแกไขปญหาแตละพื้นที่ควรใชวิธีที่เหมาะสมตามสภาพ

พื้นที่และปรับปรุงกลไกเดิมใหมีประสิทธิภาพ 

 

7.4.2.3 พ้ืนที่ลุมน้ำตอนปลาย 

 

 พื้นที่ลุมน้ำตอนปลายมีจำนวน 4 เวที ไดแก อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา มีสภาพปญหาและ

ความตองการพัฒนาพื้นที่ (ดูตารางที่ 7.4-4) จากการแสดงความคิดเห็นของผูเขารวมประชุมพบวา สภาพปญหาหลักใน

พื้นที่จะเปนปญหาดานการจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษทรัพยากรน้ำ 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 7 การมีสวนรวมของประชาชนและการประชาสัมพันธ 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 7-23 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

ตารางที่ 7.4-4 ความคิดเห็นตอสภาพปญหาและความตองการพัฒนาในพ้ืนที่ลุมน้ำตอนปลาย 

สภาพปญหา/ขอคิดเห็น ความตองการ 

1. ดานการจัดการน้ำอุปโภคบริโภค 

- น้ำแลงไมพอใชทั้งอุปโภคและบริโภค ภาคเกษตร

และประมงในชวงฤดูแลง 

- แหลงน้ำตื้นเขินไมเพียงพอกับการกักเก็บน้ำและ

นำไปใช 

1. สรางระบบสูบน้ำยอนกลับเขาสูเข่ือนในภาวะขาดน้ำ 

2. ขุดลอกคูและคลองสงน้ำที่เชื่อมตอกับแมน้ำสายหลัก

เนื่องจากลำคลองตื้นเขินและชวยสงน้ำบรรเทาฤดูแลง

ไดมากข้ึน 

3. สรางแหลงเก็บกักน้ำใหเพียงพอกับปริมาณน้ำที่ใชใน

แตละพื้นที่ 

4. สรางฝายน้ำลนในลำน้ำสาขาใหมากที่สุดตามความ

เหมาะสม 

5. มีการวางทอสูบน้ำในฤดูน้ำหลากไปเก็บกักไวในแหลง

เก็บน้ำในพื้นที่สูงพื้นที่ขาดแคลนน้ำ 

2. ดานการสรางความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต 

- ปญหาความขัดแยงของกลุมผูใชน้ำเค็ม (เลี้ยงกุง) 

และกลุมผูใชน้ำจืด (ทำนา) 

1. วางแผนจัดหาน้ำรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม

เพื่อปองกันการแยงน้ำของภาคเกษตร 

2. มีแหลงน้ำดิบในการทำน้ำประปา/ลดคาใชจายชุมชน 

3. การสงน้ำดวยระบบทอไปยังพื้นที่เกษตร/อุตสาหกรรม 

4. สรางอางเก็บน้ำ (เขื่อน) ทางตนน้ำเพื่อเพิ่มตนทุนน้ำ

เพื่อผลักดันน้ำเดิมและการเกษตรและระบบประปา

ใหแกภาคประชาชน 

3. ดานการจัดการน้ำทวมและอุทกภัย 

- แมน้ำ ลำคลองมีผักตบชวา วัชพืชและสิ่งกีดขวาง

มากไมสามารถระบายนำ้ไดสะดวกในฤดูฝน 

- ปญหาปริมาณน้ำมากในชวงฤดูฝน เกิดภัยพิบัติ

จากปริมาณน้ำหลาก/ระบายน้ำและน้ำทวมขัง 

1. กำหนดการผังเมืองที่ไมปดก้ันทางน้ำ 

2. สรางกำแพงกั้นน้ำตลอดแนวแมน้ำของแตละลุมน้ำ

เพื่อปองกันน้ำทวม 

3. พัฒนาแหลงกักเก็บน้ำเพื่อใหมีน้ำเพียงพอในฤดูแลง/

ปองกันน้ำทวมในฤดูฝน 

4. ดานการจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษทรัพยากรน้ำ 

- น้ำเนาเสียชวงหนาแลงตรงรอยตอระหวางแมน้ำ

ปราจีนบุรี-บางปะกง พื้นที่ตำบลโยธะกา อำเภอ

บางน้ำเปร้ียว จังหวัดฉะเชิงเทรา 

- น้ำเนาเสียจากชุมชน สารเคมีทางการเกษตร และ

โรงงานอุตสาหกรรม 

1. ภาครัฐควบคุม/กำกับการใชน้ำของภาคอุตสาหกรรม/

และการปลอยน้ำเสียของภาคอุตสาหกรรม 

2. หาแนวทางเพื่อปองกันการชะของน้ำจากพื้นที่เกษตร

เพื่อปองกันการเกิด Algae Bloom 

3. หามาตรการควบคุมการดำเนินการทาเรือน้ำตื ้นเขต

อำเภอบานโพธิ์ที่อาจมีผลกระทบตอระบบนิเวศของ

แมน้ำบางปะกง 

4. ไมปลอยน้ำเสียลงสูลำน้ำลำคลองและแมน้ำ 

5. สงเสริมใหหนวยงานทองถิ่นดำเนินการกอสรางระบบ

บำบัดน้ำเสียรวมโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ติดแหลงน้ำ 

ชายฝงทะเล 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 7 การมีสวนรวมของประชาชนและการประชาสัมพันธ 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 7-24 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

ตารางที่ 7.4-4 (ตอ) ความคิดเห็นตอสภาพปญหาและความตองการพัฒนาในพ้ืนที่ลุมน้ำตอนปลาย 

สภาพปญหา/ขอคิดเห็น ความตองการ 

5. ดานการอนุรักษฟนฟูสภาพปาตนน้ำฯ 

- น้ำไมไหลลงแหลงกักเก็บน้ำเนื่องจากมีสิ่งกอสราง

ขวางทางน้ำหรือรุกล้ำแหลงน้ำ 

- ระบบนิเวศตนน้ำเสื่อมโทรมจากการบุกรุกทำลาย

พื้นที่ปาและเปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน 

1. สรางแหลงตนน้ำ (สรางปา) หาแหลงน้ำตนทุนที่ไม

กระทบตอพื้นที่ปา 

2. การบำรุงรักษาแหลงน้ำพรอมกับการสรางจิตสำนึกให

ตระหนักถึงความสำคัญของแหลงน้ำ 

3. รักษาพื้นที่ปาตนน้ำไวใหไดมากที่สุด 

6. ดานการบริหารจัดการ 

- การประชาสัมพันธใหภาคประชาชนรูถึงสภาวะน้ำ

ในชวงเวลาตางๆ 

- การจัดการทรัพยากรน้ำขาดความสมดุลระหวาง

ปริมาณน้ำเพื ่อการอุปโภคบริโภค/การเกษตร/

ภาคอุตสาหกรรมและไมสามารถบริหารจัดการน้ำ

ใหเปนไปตามความตองการของภาคประชาชน 

- การวางแผนบริหารการจัดการทรัพยากรน้ำลำบาก

เนื่องจากเก่ียวของกับหลายหนวยงานหลายพื้นที่ 

1. การศึกษาปญหาของลุมน้ำและจัดทำแผนพัฒนาให

สอดคลองกับสภาพพื้นที่จริง 

2. รวมหนวยงานดานน้ำของประเทศใหเปนหนวยงาน

เดียวกัน 

3. บริหารจัดการพื้นที่รองรับน้ำหลาก (แกมลิง) ในพื้นที่

ลุมต่ำ 

4. มีผังการใชประโยชนที่ดินในมิติการบริหารจัดการน้ำ 

5. มอบหมายภารกิจและอำนาจหนาที่ในการจัดการที่

ชัดเจนใหหนวยตางๆ  

6. การบูรณาการและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจาก

ทุกภาคสวน 

7. ใหมีแผนแมบทการพัฒนาการบริหารจัดการน้ำภายใน

ลุมน้ำโดยแบงเปนระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว  

 

7.4.2.4 สรุปการจัดลำดับความสำคัญของตัวชี้วัดรายมิติในพ้ืนที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 

 

 ที่ปรึกษาไดนำเสนอตัวชี้วัดรายมิติที่ตอบสนองตอเปาประสงค 3 มิติ ไดแก มิติเศรษฐกิจ มิติสังคมและมิติ

สิ่งแวดลอมเพื่อใหผูเขารวมประชุมจัดลำดับความสำคัญของตัวชี ้วัด โดยผูเขารวมประชุมใหความเห็นวาตัวชี้วัดมิติ

สิ่งแวดลอมมีความสำคัญมากที่สุด รองลงมาเปนตัวชี้วัดมิติเศรษฐกิจ และตัวชี้วัดมิติสังคมตามลำดับดังตารางที่ 7.4-5 

ตารางที่ 7.4-5 การจัดลำดับความสำคัญของตัวชี้วัดรายมิติในพ้ืนที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 

พื้นที่ลุมน้ำ 

น้ำหนักความสำคัญของตัวชี้วัด 

มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม มิติสิ่งแวดลอม รวมทั้งหมด 

จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ 

เวทีที่ 1 เมืองสระแกว 38 35.51 28 26.17 41 38.32 107 100.00 

เวทีที่ 2 เมืองปราจีนบุรี 33 31.43 31 29.52 41 39.05 105 100.00 

เวทีที่ 3 เมืองนครนายก 32 30.48 28 26.67 45 42.86 105 100.00 

เวทีที่ 4 เมืองฉะเชิงเทรา 45 38.14 27 22.88 46 38.98 118 100.00 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 7 การมีสวนรวมของประชาชนและการประชาสัมพันธ 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 7-25 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

7.5 การประชุมกลุมยอยคร้ังที่ 2 

 

7.5.1 การจัดประชุมกลุมยอยคร้ังที่ 2 และกลุมเปาหมาย 

 

 การจัดประชุมกลุมยอยครั้งที่ 2 ไดดำเนินการในระหวางวันที่ 18-26 พฤศจิกายน 2562 มีวัตถุประสงคเพื่อ

นำเสนอรายละเอียดทางเลือกของการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง และใหผูเขารวมประชุมจัดลำดับความสำคัญ

ของแตละทางเลือก และรวมแสดงความคิดเห็นตอแนวทางเลือกตางๆ เพื่อสะทอนใหไดทางเลือกที่เหมาะสมกับพื้นที่ 

จำนวน 10 กลุมพื้นที่ มีกลุมเปาหมายจำนวน 300 คน แตไดมีผูเขารวมประชุมทั้งหมด 342 คน ดังแสดงในตารางที่ 7.5-1 

และรูปที่ 7.5-1 

ตารางที่ 7.5-1 สรุปจำนวนผูเขารวมประชุมกลุมยอยคร้ังที่ 2 

กลุมเปาหมาย 

ลุมน้ำปราจีนบุรี 

กลุมท่ี 1 กลุมท่ี 3 กลุมท่ี 5 กลุมท่ี 7 กลุมท่ี 9 

อ.วังน้ำเย็น อ.นาดี อ.กบินทรบุรี อ.เมืองปราจีนบุรี อ.เมืองนครนายก 

1. องคกรปกครองสวนทองถิ่น 6 1 4 4 3 

2. ผูนำชุมชนและผูแทนภาคประชาชน 25 32 28 26 27 

รวมจำนวนผูเขารวมประชุม 31 33 32 30 30 

1. สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ 1 1 1 1 1 

2. ผูแทนมหาวิทยาลัยมหิดล 5 5 5 5 5 

รวมท้ังหมด 37 39 38 36 36 

กลุมเปาหมาย 

ลุมน้ำบางปะกง 

กลุมท่ี 2 กลุมท่ี 4 กลุมท่ี 6 กลุมท่ี 8 กลุมท่ี 10 

อ.สนามชัยเขต อ.พนัสนิคม อ.บางปะกง อ.เมืองฉะเชิงเทรา อ.องครักษ 

1. องคกรปกครองสวนทองถิ่น 1 2 11 9 5 

2. ผูนำชุมชนและผูแทนภาคประชาชน 33 36 24 25 38 

รวมจำนวนผูเขารวมประชุม 34 38 35 34 43 

1. สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ 1 1 1 1 1 

2. ผูแทนมหาวิทยาลัยมหิดล 7 7 5 5 7 

รวมท้ังหมด 42 46 41 40 51 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 7 การมีสวนรวมของประชาชนและการประชาสัมพันธ 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 7-26 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

  
กลุมที่ 1: อำเภอวังน้ำเย็น จังหวดัสระแกว กลุมที่ 2: อำเภอสนามชัยเขต จังหวดัฉะเชิงเทรา 

  
กลุมที่ 3: อำเภอนาด ีจังหวดัปราจีนบรุี กลุมที่ 4: อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุร ี

  
กลุมที่ 5: อำเภอกบินทรบรุี จังหวดัปราจีนบุร ี กลุมที่ 6: อำเภอบางปะกง จังหวดัฉะเชิงเทรา 

  
กลุมที่ 7: อำเภอเมืองปราจีนบุร ีจังหวดัปราจีนบุร ี กลุมที่ 8: อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 

  

กลุมที ่9: อำเภอเมืองนครนายก จังหวดันครนายก กลุมที่ 10: อำเภอองครักษ จังหวดันครนายก 

รูปที่ 7.5-1 บรรยากาศในการประชุมกลุมยอยคร้ังที่ 2 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 7 การมีสวนรวมของประชาชนและการประชาสัมพันธ 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 7-27 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

7.5.2 สรุปประเด็นการรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

 

 การจัดลำดับความสำคัญของแตละทางเลือกจากการแสดงความคิดเห็นของผูเขารวมกลุมยอยคร้ังที่ 2 ดังแสดง

ในตารางที่ 7.5-2 และมีขอเสนอแนะอ่ืนๆ เพิ่มเติมดังสรุปไดดังนี้ 

 1) กลุมที่ 1: อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแกว ไดขอสรุปวาผูเขารวมประชุมโดยสวนใหญ (รอยละ 50.00) 

เห็นดวยกับการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำตามทางเลือกที่ 2 รองลงมาจะเห็นดวยกับการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำตาม

ทางเลือกที่ 3 (รอยละ 46.43) และทางเลือกที่ 1 (รอยละ 3.57) โดยผูเขารวมประชุมมีความคิดเห็น

เพิ่มเติมตอทางเลือกตางๆ ดังนี้ 

  1.1 ทางเลือกที่ 2 การพัฒนานำ้ตนทุนเพื่อการอุปโภค-บริโภค การเกษตรมูลคาสูงและอุตสาหกรรม

ขนาดเล็ก 

   ก) ตองการใหมีปริมาณน้ำเพียงพอตอชุมชน 

   ข) อยากใหมีการลอกคลอง และจัดทำแกมลิงเพื่อกักเก็บน้ำไวใชในหนาแลง ทำใหเกษตรกร

มีน้ำใชในการบริโภคอุปโภคเพียงพอ 

   ค) แตละพื้นที่มีความตองการไมเหมือนกัน ตองคอยๆ ปรับปรุงและพัฒนาความตองการ

ของพื้นที่กอนเพื่อใหความเปนอยูและวิถีของประชาชนในพื้นที่ทั้งหมด 

   ง) แกปญหาเศษก่ิงไมใบหญาที่ไหลมารวมที่ฝายน้ำลน 

   จ) ตองการแหลงน้ำที่เพียงพอตอการทำการเกษตร 

  1.2 ทางเลือกที่ 3 การพัฒนาน้ำตนทุนเพื่อรองรับการเติบโตของชุมชนเมืองและเขตเศรษฐกิจ 

   ก) ตองการพัฒนาลำคลองโดยการสรางเขื่อนกักเก็บน้ำเปนระยะเพื่อใหสามารถเก็บน้ำไว 

ใชได 

   ข) ไมไดรับการแกปญหาระยะยาว แตละคร้ังที่เกิดปญหาจะไปดูกันแคปญหาเฉพาะหนา 

 2) กลุมที่ 2: อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ไดขอสรุปวาผูเขารวมประชุมโดยสวนใหญ (รอยละ 

64.29) เห็นดวยกับการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำตามทางเลือกที่ 3 รองลงมาจะเห็นดวยกับการพัฒนาพื้นที่ 

ลุมน้ำตามทางเลือกที่ 2 (รอยละ 35.71) โดยผูเขารวมประชุมมีความคิดเห็นเพิ่มเติมตอทางเลือกตางๆ 

ดังนี้ 

  2.1 ทางเลือกที่ 2 การพัฒนานำ้ตนทุนเพื่อการอุปโภค-บริโภค การเกษตรมูลคาสูงและอุตสาหกรรม

ขนาดเล็ก 

   ก) จัดหาแหลงน้ำตนทุนและกักเก็บน้ำไดใชหนาแลง-ปลูกพืชที่เหมาะสมแบงโซนเพาะปลูก 

   ข) ขยายพื้นที่อางเก็บน้ำหวยหินในเพื่อเก็บกักน้ำ 

   ค) สรางฝายตลอดลำคลองที่ลาดชัน 

  2.2 ทางเลือกที่ 3 การพัฒนาน้ำตนทุนเพื่อรองรับการเติบโตของชุมชนเมืองและเขตเศรษฐกิจ 

   ก) อางเก็บน้ำหวยหินมีพื้นที่รวมทั้งหมด 115 ไร พื้นที่กักเก็บน้ำปจจุบันมีอยู 18 ไร ตองการ

ขยายใหเต็มพื้นที่ที่มีอยูทั้งหมดเพื่อใชในภาคการเกษตรโดยเฉพาะพื้นที่นา 1,200 ไร  

(นาแปลงใหญ) พืชผักสวนครัว 2,090 ไร เชน สับปะรด มันสำปะหลัง และยางพารา 

ฯลฯ และใชผลิตน้ำประปาใชในชุมชน 525 หลังคาเรือน และชุมชนใกลเคียง 

   ข) อยากใหแกปญหาน้ำเสียที่เพิ่มมากข้ึนเนื่องจากน้ำเสียเปนเหตุใหเกิดปญหาใหมากที่สุด 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 7 การมีสวนรวมของประชาชนและการประชาสัมพันธ 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 7-28 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

 3) กลุมที่ 3: อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ไดขอสรุปวา ผูเขารวมประชุมโดยสวนใหญ (รอยละ 63.64) 

เห็นดวยกับการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำตามทางเลือกที่ 2 รองลงมาจะเห็นดวยกับการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำตาม

ทางเลือกที่ 3 (รอยละ 27.27) และทางเลือกที่ 4 (รอยละ 9.09) โดยผูเขารวมประชุมมีความคิดเห็น

เพิ่มเติมตอทางเลือกตางๆ ดังนี้ 

  2.1 ทางเลือกที่ 2 การพัฒนาน้ำตนทุนเพื่อการอุปโภค-บริโภค การเกษตรพื้นถิ่นและการทองเที่ยว

เชิงนิเวศ ไดแก อยากใหแกไขปรับปรุงพื้นที่บริเวณรอบๆ ฝายใหดีข้ึนเพื่อใชเปนแหลงทองเที่ยว

ภายในหมูบาน 

  2.2 ทางเลือกที่ 3 การพัฒนาน้ำตนทุนเพื่อการอนุรักษ ฟนฟูและบริหารจัดการพื้นที่ตนน้ำ ไดแก 

 กอสรางอางเก็บน้ำใสนอย บริเวณหมูที่ 5 สะพานหิน เพื่อประชาชนและพี่นอง อำเภอนาดี 

อำเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี จะไดมีน้ำใชตลอดทั้งป 

  2.3 ทางเลือกที่ 4 การพัฒนาน้ำตนทุนเต็มศักยภาพของพื้นที่ลุมน้ำ ไดแก แกไขคุณภาพน้ำโดยลด

การเกิดน้ำเสียเพราะน้ำเสียมาจากโรงงานอุตสาหกรรมและจัดหาเคร่ืองเติมออกซิเจนใตลำน้ำ 

ตารางที่ 7.5-2 สรุปผลการจัดลำดับความสำคัญของแตละทางเลือก 

พื้นที่ลุมน้ำ 

ลำดับความสำคัญของแตละทางเลือก 

ทางเลือกที่ 1 ทางเลือกที่ 2 ทางเลือกที่ 3 ทางเลือกที่ 4 

จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ 

1. ลุมน้ำตอนบน         

เวทีที่ 3 นาดี 0 - 21 63.64 9 27.27 3 9.09 

เวทีที่ 7 เมืองปราจีนบุรี 0 - 14 53.85 10 38.46 2 7.69 

เวทีที่ 9 เมืองนครนายก 0 - 17 45.95 7 18.92 13 35.14 

2. ลุมน้ำตอนกลาง         

เวทีที่ 1 วังน้ำเย็น 1 3.57 14 50.00 13 46.43   

เวทีที่ 2 สนามชัยเขต 0 - 10 35.71 18 64.29   

เวทีที่ 5 กบินทรบุรี 2 5.00 18 45.00 20 50.00   

เวทีที่ 10 องครักษ 0 - 15 35.71 27 64.29   

3. ลุมน้ำตอนปลาย         

เวทีที่ 4 พนัสนิคม 1 3.33 10 33.33 19 63.34   

เวทีที่ 6 บางปะกง 0 - 15 42.86 20 57.14   

เวทีที่ 8 เมืองฉะเชิงเทรา 0 - 15 34.88 28 65.12   

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 7 การมีสวนรวมของประชาชนและการประชาสัมพันธ 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 7-29 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

 4) กลุมที่ 4: อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ไดขอสรุปวาผูเขารวมประชุมโดยสวนใหญ (รอยละ 63.34) 

เห็นดวยกับการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำตามทางเลือกที่ 3 รองลงมาจะเห็นดวยกับการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำตาม

ทางเลือกที่ 2 (รอยละ 33.33) และทางเลือกที่ 1 (รอยละ 3.33) โดยผูเขารวมประชุมมีความคิดเห็น

เพิ่มเติมตอทางเลือกตางๆ ดังนี้ 

  4.1 ทางเลือกที่ 2 การพัฒนาน้ำตนทุนเพื่อการอุปโภค-บริโภค การเกษตรมูลคาสูงและอุตสาหกรรม 

   ก) หากเพิ่มประสิทธิภาพแหลงน้ำและการบริหารจัดการน้ำใหดีจะไมเกิดปญหา คือ การ

สรางทางระบายน้ำใหใหญกวาเดิม 

   ข) การกำจัดวัชพืชในคลองชลประทานและพัฒนาการระบายน้ำ 

  4.2 ทางเลือกที่ 3 การพัฒนาน้ำตนทุนเพื่อรองรับการเติบโตของชุมชนเมืองและเขตเศรษฐกิจ 

   ก) เมื่อเกิดภาวะน้ำทวมอยากใหมีการผันน้ำออกทะเลเร็วที่สุด 

   ข) เพิ่มประสิทธิภาพแหลงน้ำใหมีใชไดเพียงพอ และการแกไขปญหาอุทกภัยและภัยแลงให

เรียบรอยสมบูรณในระยะยาว 

 5) กลุมที่ 5: อำเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ไดขอสรุปวาผูเขารวมประชุมโดยสวนใหญ (รอยละ 

50.00) เห็นดวยกับการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำตามทางเลือกที่ 3 รองลงมาจะเห็นดวยกับการพัฒนาพื้นที่ 

ลุมน้ำตามทางเลือกที่ 2 (รอยละ 45.00) และทางเลือกที่ 1 (รอยละ 5.00) โดยผูเขารวมประชุมมีความ

คิดเห็นเพิ่มเติมตอทางเลือกตางๆ ดังนี้ 

  5.1 ทางเลือกที่ 2 การพัฒนาน้ำตนทุนเพื่อการอุปโภค-บริโภค การเกษตรมูลคาสูงและอุตสาหกรรม

ขนาดเล็ก 

   ก) ตองการฟนฟูระบบชลประทานเพื่อกักเก็บน้ำ 

   ข) ปรับปรุงประตูระบายน้ำที่การประปาไดสรางไวอยางไมมีประสิทธิภาพ 

   ค) สภาพของพื้นที่ การเปนอยูและอาชีพของคนในชุมชนไมเหมือนกันตองปรับปรุงแกไขให

ตรงกับปญหาที่เกิดข้ึนทั้งการอุปโภคบริโภค และการเกษตร 

  5.2 ทางเลือกที่ 3 การพัฒนาน้ำตนทุนเพื่อรองรับการเติบโตของชุมชนเมืองและเขตเศรษฐกิจ 

   ก) ตองการโครงการระบบกักเก็บน้ำใตดินแบบรังผึ้งเพื่อหนาฝนจะไดมีพืน้ที่ในการกักเก็บนำ้

และพอถึงหนาแลงก็จะไดมีการสูบน้ำมาใช 

   ข) ตองขุดลอกคลองนางเลงใหทะลุถึงคลองเจาแรงเพื่อเปนแกมลิงธรรมชาติ และเสนอใหมี

ประตูบังคับน้ำกอนจะระบายออกแควพระปรง เพื่อเก็บในฤดูน้ำหลากและใชหนาแลง 

 6) กลุมที่ 6: อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ไดขอสรุปวาผูเขารวมประชุมโดยสวนใหญ (รอยละ 

57.14) เห็นดวยกับการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำตามทางเลือกที่ 3 รองลงมาจะเห็นดวยกับการพัฒนาพื้นที่ 

ลุมน้ำตามทางเลือกที่ 2 (รอยละ 42.86) โดยผูเขารวมประชุมมีความคิดเห็นเพิ่มเติมตอทางเลือกตางๆ 

ดังนี้ 

  6.1 ทางเลือกที่ 2 การพัฒนาน้ำตนทุนเพื่อการอุปโภค-บริโภค การเกษตรมูลคาสูงและอุตสาหกรรม 

   ก) ขุดลอกคูคลอง หาแหลงน้ำมาทดแทน ดำเนินวิถีทางตามรอยเศรษฐกิจพอเพยีง 

   ข) การปรับปรุงคุณภาพน้ำ การอนุรักษฟนฟูแหลงน้ำ พัฒนาแหลงน้ำเพื่อการเกษตร 

   ค) การปรับปรุงบำรุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพโครงการตางๆ 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 7 การมีสวนรวมของประชาชนและการประชาสัมพันธ 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 7-30 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

  6.2 ทางเลือกที่ 3 การพัฒนาน้ำตนทุนเพื่อรองรับการเติบโตของชุมชนเมืองและเขตเศรษฐกิจ 

   ก) ตองจัดการคุณภาพน้ำใหดีข้ึน ปองกันและลดปริมาณการเกิดน้ำเสียในแหลงกำเนิด และ 

บังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด 

   ข) การจัดการปองกันน้ำทวม ระบบเตือนภัยน้ำหลากและการสรางเข่ือนก้ันน้ำ 

 7) กลุมที่ 7: อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ไดขอสรุปวาผูเขารวมประชุมโดยสวนใหญ (รอยละ 

53.85) เห็นดวยกับการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำตามทางเลือกที่ 2 รองลงมาจะเห็นดวยกับการพัฒนาพื้นที่ 

ลุมน้ำตามทางเลือกที่ 3 (รอยละ 38.46) และทางเลือกที่ 4 (รอยละ 7.69) โดยผูเขารวมประชุมมีความ

คิดเห็นเพิ่มเติมตอทางเลือกตางๆ ดังนี้ 

  7.1 ทางเลือกที่ 2 การพัฒนาน้ำตนทุนเพื่อการอุปโภค-บริโภค การเกษตรพื้นถิ่นและการทองเที่ยว

เชิงนิเวศ ไดแก แกเฉพาะจุดกอนเพื่อภาคประชาชนจะไดใชประโยชนเลย 

  7.2 ทางเลือกที่ 3 การพัฒนาน้ำตนทุนเพื่อการอนุรักษ ฟนฟูและบริหารจัดการพื้นที่ตนน้ำ ไดแก 

 อยากใหมีการแกไขปญหาเรื่องภัยแลง เนื่องจากเขตพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีโดยสวนใหญทำสวน

ผลไม หากไมมีน้ำเพียงพอจะสงผลกระทบเชิงบวกตอผลผลิตทางการเกษตร 

  7.3 ทางเลือกที่ 4 การพัฒนาน้ำตนทุนเต็มศักยภาพของพื้นที่ลุมน้ำ ไดแก หากเทคโนโลยีทันสมัยข้ึน

จะทำใหสามารถกักเก็บน้ำใตดินไดมากข้ึน ทำใหน้ำเพียงพอตอความตองการใชน้ำในทุกดาน 

 8) กลุมที่ 8: อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ไดขอสรุปวาผูเขารวมประชุมโดยสวนใหญ (รอยละ 

65.12) เห็นดวยกับการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำตามทางเลือกที่ 3 รองลงมาจะเห็นดวยกับการพัฒนาพื้นที่ 

ลุมน้ำตามทางเลือกที่ 2 (รอยละ 34.88) โดยผูเขารวมประชุมมีความคิดเห็นเพิ่มเติมตอทางเลือกตางๆ 

ดังนี้ 

  8.1 ทางเลือกที่ 2 การพัฒนาน้ำตนทุนเพื่อการอุปโภค-บริโภค การเกษตรมูลคาสูงและอุตสาหกรรม 

   ก) จัดใหมีแหลงน้ำศูนยกลาง เพื่อเปนศูนยรวมในการใชน้ำในชุมชนของตนเองได 

   ข) อยากใหมีการพัฒนาแหลงน้ำควบคูกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

เดิมไว 

  8.2 ทางเลือกที่ 3 การพัฒนาน้ำตนทุนเพื่อรองรับการเติบโตของชุมชนเมืองและเขตเศรษฐกิจ 

   ก) ปจจุบันมีโรงงานอุตสาหกรรมและหมูบานจัดสรรเกิดขึ้นจำนวนมากและบางสวนกีด 

ขวางทางระบายน้ำ 

   ข) อยากใหสรางเข่ือนเพิม่ในพื้นที่ตอนบนเพราะตอนนี้มีแหลงน้ำตนทุนนอยมาก 

 9) กลุมที่ 9: อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ไดขอสรุปวาผูเขารวมประชุมโดยสวนใหญ (รอยละ 

45.95) เห็นดวยกับการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำตามทางเลือกที่ 2 รองลงมาจะเห็นดวยกับการพัฒนาพื้นที่ 

ลุมน้ำตามทางเลือกที่ 4 (รอยละ 35.14) และทางเลือกที่ 3 (รอยละ 18.92) โดยผูเขารวมประชุมมี

ความคิดเห็นเพิ่มเติมตอทางเลือกตางๆ ดังนี้ 

  9.1 ทางเลือกที่ 2 การพัฒนาน้ำตนทุนเพื่อการอุปโภค-บริโภค การเกษตรพื้นถิ่นและการทองเที่ยว

เชิงนิเวศ 

   ก) อยากใหมีแกมลิงเพื่อกักเก็บน้ำไวใชทั่วถึงทั้งหมูบาน 

   ข) เห็นดวยกับการรักษาปาตนน้ำ และตองการใหบำรุงรักษาลำคลองสาธารณะที่เกิดความ

เสียหายจากน้ำหลาก 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 7 การมีสวนรวมของประชาชนและการประชาสัมพันธ 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 7-31 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

  9.2 ทางเลือกที่ 3 การพัฒนาน้ำตนทุนเพื่อการอนุรักษ ฟนฟูและบริหารจัดการพื้นที่ตนน้ำ ไดแก 

ควรสรางอางเก็บน้ำเพิ่มเติมและสรางเขื่อนตามคลองสายหลักหรือแมน้ำเพิ่มเพื่อเก็บน้ำเปน

ระยะตามคลองไมใหน้ำในคลองแหงเพราะที่ผานมาการปลอยน้ำไมเปนระบบ และไมควรปลอย

จนแหง 

  9.3 ทางเลือกที่ 4 การพัฒนาน้ำตนทุนเต็มศักยภาพของพื้นที่ลุมน้ำ ไดแก การเพิ่มประสิทธิภาพ 

แหลงน้ำใหเต็มศักยภาพและเปนระบบเพื่อใหมีน้ำใชตลอดปและตองจัดสรรใหทั่วถึงทุกพื้นที่

ชุมชนจึงเปนการแกไขปญหาระยะยาวอยางสมบูรณ 

 10) กลุมที่ 10: อำเภอองครักษ จังหวัดนครนายก ไดขอสรุปวาผู เขารวมประชุมโดยสวนใหญ (รอยละ 

64.29) เห็นดวยกับการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำตามทางเลือกที่ 3 รองลงมาจะเห็นดวยกับการพัฒนาพื้นที่ 

ลุมน้ำตามทางเลือกที่ 2 (รอยละ 35.71) โดยผูเขารวมประชุมมีความคิดเห็นเพิ่มเติมตอทางเลือกตางๆ 

ดังนี้ 

  10.1 ทางเลือกที่ 2 การพัฒนาน้ำตนทุนเพื่อการอุปโภค-บริโภค การเกษตรมูลคาสูงและอุตสาหกรรม

ขนาดเล็ก 

   ก) ขุดลอกคูคลองไดจะเปนประโยชนตอภาคการเกษตร 

   ข) ควรสรางอางเก็บน้ำขนาดเล็กในหมูบานเพราะอำเภอองครักษจะเปนพื้นที่แกมลิงสุดทาย

ในจังหวดันครนายก 

  10.2 ทางเลือกที่ 3 การพัฒนาน้ำตนทุนเพื่อรองรับการเติบโตของชุมชนเมืองและเขตเศรษฐกิจ 

   ก) อยากใหสรางเข่ือนหรือฝายที่ชวยกักเก็บน้ำชวงแคบของแมน้ำนครนายกกอนที่จะไหลลง 

ไปสูแมน้ำบางปะกง 

   ข) ปากแมน้ำปราจีนบุรีและปากแมน้ำนครนายกควรสรางเขื่อนปลายปากแมน้ำเพื่อชะลอ

การไหลของน้ำ 

 

7.6 การประชุมสัมมนาโครงการคร้ังที่ 2 

 

7.6.1 การจัดประชุมสัมมนาโครงการคร้ังที่ 2 และกลุมเปาหมาย 

 

 การจัดประชุมสัมมนาโครงการครั้งที่ 2 มีวัตถุประสงคเพื่อทบทวนแนวทางการศึกษา เสนอผลการคัดเลือก

ทางเลือกที่เหมาะสม รางแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตรและรับฟงความคิดเห็นจาก 

ผูมีสวนเก่ียวของในพื้นที่ลุมน้ำ 

 

 กลุมเปาหมายเขารวมประชุมทั้งหมด 516 คน (ไมนับรวมผูแทนมหาวิทยาลัยมหิดลและสำนักงานทรัพยากรน้ำ

แหงชาติ) จำแนกเปนหนวยงานราชการสวนกลาง หนวยงานราชการระดับจังหวัด/อำเภอ องคกรปกครองสวนทองถ่ินและ

ผูนำชุมชน สถาบันการศึกษา กลุมผูใชน้ำและภาคประชาชนทั่วไป โดยมีการดำเนินการในระหวางวันที่ 30-31 มกราคม 

2563 แบงออกเปน 4 เวที ดังแสดงในตารางที่ 7.6-1 และบรรยากาศการประชุมสัมมนาโครงการครั้งที่ 2 ดังรูปที่ 7.6-1 

ถึงรูปที่ 7.6-3 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 7 การมีสวนรวมของประชาชนและการประชาสัมพันธ 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 7-32 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

ตารางที่ 7.6-1 สรุปจำนวนผูเขารวมประชุมสัมมนาโครงการคร้ังที่ 2 

กลุมเปาหมาย 

จำนวนผูเขารวมประชุม (คน) 

ลุมน้ำปราจนีบุรี ลุมน้ำบางปะกง 

ปราจีนบุรี1/ สระแกว2/ นครนายก3/ ฉะเชิงเทรา4/ 

1. หนวยงานราชการระดับตางๆ 47 47 31 62 

2. องคกรปกครองสวนทองถ่ินและผูนำชุมชน 35 28 46 48 

3. สถาบันการศึกษา/ องคกรเอกชน 0 4 2 1 

4. สื่อมวลชน 0 0 0 0 

5. กลุมผูใชน้ำและภาคประชาชนทั่วไป 25 55 41 44 

รวมจำนวนผูเขารวมประชุม 107 134 120 155 

1. ผูแทนมหาวิทยาลัยมหิดล 5 5 5 6 

2. ตัวแทนสำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาต ิ 2 2 1 2 

รวมจำนวนผูแทนหนวยงาน+ทีป่รึกษา 7 7 6 8 

รวมทั้งหมด 114 141 126 163 

หมายเหตุ: 1/ จังหวัดปราจีนบุรี (พื้นที่ลุมน้ำตอนกลาง) วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 หองธารทิพย 1-2 ชั้นที่ 1 ตึก F โรงแรมแคนทารี 304 

ตำบลทาตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 

 2/ จังหวัดสระแกว (พื้นที่ลุมน้ำตอนบน) วันศุกรที่ 31 มกราคม 2563 ณ หองประชุมจันทรสุวรรณ ชั้น 2 โรงแรมธนาสิริ จังหวัดสระแกว 

 3/ จังหวัดนครนายก (พื้นที่ลุมน้ำตอนบน) วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 ณ หองประชุมพิมพจันทร โรงแรมจันทรา รีสอรท จังหวัด

นครนายก 

 4/ จังหวัดฉะเชิงเทรา (พื้นที่ลุมน้ำตอนปลาย) วันศุกรที่ 31 มกราคม 2563 ณ หองประชุมเพทาย ชั้น 1 โรงแรมแกรนด รอยัล พลาซา 

จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

รูปที่ 7.6-1 บรรยากาศการประชุมสัมมนาโครงการคร้ังที่ 2 (จังหวัดสระแกว) 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 7 การมีสวนรวมของประชาชนและการประชาสัมพันธ 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 7-33 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

 

 

รูปที่ 7.6-2 บรรยากาศการประชุมสัมมนาโครงการคร้ังที่ 2 (จังหวัดนครนายก) 

 

 

รูปที่ 7.6-3 บรรยากาศการประชุมสัมมนาโครงการคร้ังที่ 2 (จังหวัดฉะเชิงเทรา) 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 7 การมีสวนรวมของประชาชนและการประชาสัมพันธ 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 7-34 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

7.6.2 สรุปประเด็นการรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

 

7.6.2.1 พ้ืนที่ลุมน้ำตอนบน 

 

 ผูเขารวมประชุมทั้งหมดเห็นดวยกับแนวทางเลือกของพื้นที่ลุมน้ำตอนบนตาม “ทางเลือกที่ 2+3 การพัฒนาน้ำ

ตนทุน เพื่อการอุปโภค-บริโภค การเกษตรพื้นถ่ินและการทองเที่ยวเชิงนิเวศ และเพื่อการอนุรักษ ฟนฟูและบริหารจัดการ

พื้นที่ตนน้ำ” โดยมีความเห็นดวยมากคิดเปนรอยละ 62.38 ดังมีเหตุผลสนับสนุนวาพื้นที่ลุมน้ำตอนบนโดยสวนใหญเปน

พื้นที่เกษตรและพื้นที่ปาสงวน-อนุรักษเกือบ 80% หากมีการพัฒนาจะทำใหมีแหลงกักเก็บไวใชในชวงฤดูแลง แกไขและ

บรรเทาปญหาน้ำทวม และเปนการพัฒนาควบคูกับการสนับสนุนการอนุรักษฟนฟูพื้นที่ลุมน้ำอยางยั่งยืน รองลงมาเปน

ความเห็นดวยปานกลางคิดเปนรอยละ 21.26 ดังมีเหตุผลสนับสนุนวาทางเลือกที่ 2 ดานการสงเสริมการทองเที่ยวเชิง

นิเวศ อาจสงผลกระทบตอการเพิ่มขึ้นของขยะมูลฝอยและสงผลกระทบเชิงลบตอระบบนิเวศวิทยาในพื้นที่ลุมน้ำ หากมี

การพัฒนาตองมีการจัดระบบการบริหารจัดการที่มีความชัดเจนพรอมทั้ง มีความเห็นเพิ่มเติมวาจำเปนตองมีการพัฒนา

โครงการ/แหลงกักเก็บน้ำที่มีอยูใหมีศักยภาพเพิ่มข้ึนเพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำอุปโภคบริโภคมากข้ึน 

 

7.6.2.2 พ้ืนที่ลุมน้ำตอนกลาง 

 

 ผูเขารวมประชุมเห็นดวยกับแนวทางเลือกของพื้นที่ลุมน้ำตอนกลางตาม “ทางเลือกที่ 3 การพัฒนาน้ำตนทุน

เพื่อรองรับการเติบโตของชุมชนเมืองและเขตเศรษฐกิจ” โดยมีความเห็นดวยมากคิดเปนรอยละ 57.24 ดังมีเหตุผล

สนับสนุนวาพื้นที่ลุมน้ำตอนกลางโดยสวนใหญมีความเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของชุมชนเมืองและเขตเศรษฐกจิที่จะ

เติบโตอยางรวดเร็วและมีความจำเปนจะตองใชน้ำในปริมาณมากในเขตเศรษฐกิจ รองลงมาเปนเห็นดวยปานกลางคิดเปน

รอยละ 23.60 ดังมีเหตุผลสนับสนุนวาตองการใหมีการสนับสนุนแนวทางในการควบคุมการปลอยน้ำ/ขยะมูลฝอยจาก

แหลงชุมชน/เขตเศรษฐกิจเนื่องจากเปนจุดหลักในการใชจะสงผลกระทบไปยังลุมแมน้ำตอนปลาย สวนที่เหลือไมเห็นดวย 

คิดเปนรอยละ 0.23 ดังมีเหตุผลสนับสนุนวาควรจะเปนทางเลือก 2 เพราะมีพื้นที่การเกษตรมูลคาสูงมากกวาชุมชนเมือง 

และเขตเศรษฐกิจตามเปนทางเลือกที่ 3 และไดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ไดแก การพัฒนาแหลงน้ำจะตองพัฒนาและ

ปลูกฝงจิตสำนึกการใชน้ำของชุมชนเมือง การพัฒนาแหลงน้ำเดิม การใชนวัตกรรมการทำน้ำทะเลเปนน้ำจืด การศึกษา

การใชน้ำใตดินจะตองศึกษาขอดีขอเสียอยางจริงจัง ฯลฯ 

 

7.6.2.3 พ้ืนที่ลุมน้ำตอนปลาย 

 

 ผูเขารวมประชุมเห็นดวยกับแนวทางเลือกของพื้นที่ลุมน้ำตอนปลายตาม “ทางเลือกที่ 3 การพัฒนาน้ำตนทุน

เพื่อรองรับการเติบโตของชุมชนเมืองและเขตเศรษฐกิจ” โดยมีความเห็นดวยมากคิดเปนรอยละ 54.44 ดังมีเหตุผลสนับ 

สนุนวาพื้นที่ลุมน้ำตอนปลายโดยสวนใหญเปนเรื่องหลักที่ตองเรงดำเนินการโดยเฉพาะการอนุรักษและฟนฟูแหลงน้ำเดิม 

การพัฒนาศักยภาพแหลงเก็บน้ำเดิมใหมีศักยภาพ รวมถึงการสรางโครงขายระบบการสงน้ำประกอบกับพื้นที่ลุมน้ำตอน

ปลายสวนใหญเปนเสนทางสัญจรทางน้ำและเปนปากแมน้ำติดกับทะเลเพื่อใชในการขนถายสินคา จำเปนตองพัฒนาเพื่อ

รองรับเศรษฐกิจที่จะขยายตัว รองลงมาเห็นดวยปานกลางคิดเปนรอยละ 22.66 และเห็นดวยนอยรอยละ 3.97 โดยมีการ

แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เชน เปนการพัฒนาเพื่อการรองรับการเจริญเติบโตของชุมชนเมือง เขตเศรษฐกิจตามการ



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 7 การมีสวนรวมของประชาชนและการประชาสัมพันธ 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 7-35 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

เจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตและขยายพื้นที่มาอยางกวางขวาง ทำใหมีภาคประชาชนเขามาทำงานและ

อยูอาศัยกันอยางหนาแนน ทำใหมีการใชน้ำแปรผันไปตามตัวเลขของประชากรตามและกอนจะสงน้ำใหภาคอุตสาหกรรม 

ควรใหความสำคัญดานการจัดการและบำบัดน้ำเสียกอน (การหาน้ำใหเขตเศรษฐกิจ) ฯลฯ 

 

7.6.3 สรุปโครงการ/แผนงานที่เสนอเพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบุรี-ปางปะกง 

 

 ผูเขารวมประชุมไดนำเสนอโครงการ/แผนงานเพื่อพัฒนาน้ำตนทุนลุมนำ้ปราจีนบุรี-บางปะกง โดยแบงออกเปน 

6 ดาน ไดแก การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค การสรางความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต การจัดการน้ำทวมและอุทกภัย การ

จัดการคุณภาพน้ำและฟนฟูอนุรักษแหลงน้ำเดิม และการบริหารจัดการ มีรายละเอียดดังนี้ 

 1) พื้นที่ลุมน้ำตอนบน 

  1.1 ระยะเรงดวนภายใน 1-5 ป ประกอบดวย แผนบริหารจัดการ 3 ดาน และ 20 โครงการ 

  1.2 ระยะปานกลางภายใน 6-10 ป ประกอบดวย แผนบริหารจัดการ 1 ดาน และ 1 โครงการ 

 2) พื้นที่ลุมน้ำตอนกลาง 

  2.1 ระยะเรงดวนภายใน 1-5 ป ประกอบดวย แผนบริหารจัดการ 4 ดาน และ 47 โครงการ 

  2.2 ระยะปานกลางภายใน 6-10 ป ประกอบดวย แผนบริหารจัดการ 4 ดาน และ 20 โครงการ 

  2.3 ระยะยาวภายใน 11-20 ป ประกอบดวย แผนบริหารจัดการ 3 ดาน และ 4 โครงการ 

 3) พื้นที่ลุมน้ำตอนปลาย 

  3.1 ระยะเรงดวนภายใน 1-5 ป ประกอบดวย แผนบริหารจัดการ 4 ดาน และ 23 โครงการ 

  3.2 ระยะปานกลางภายใน 6-10 ป ประกอบดวย แผนบริหารจัดการ 3 ดาน และ 9 โครงการ 

  3.3 ระยะยาวภายใน 11-20 ป ประกอบดวย แผนบริหารจัดการ 1 ดาน และ 2 โครงการ 

 

7.7 การประชุมกลุมยอยคร้ังที่ 3 

 

7.7.1 การจัดประชุมกลุมยอยคร้ังที่ 3 และกลุมเปาหมาย 

 

 การจัดประชุมกลุมยอยคร้ังที่ 3 ไดดำเนินการระหวางวันที่ 13-14 และ 17-18 กุมภาพันธ 2563 มีวัตถุประสงค

เพื่อทบทวนแนวทางการศึกษา นำเสนอผลการคัดเลือกทางเลือกที่เหมาะสม และนำเสนอรางแผนงานตามแนวทางพัฒนา

ลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตรพรอมทั้งรับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนเก่ียวของในพื้นที่ลุมน้ำจำนวน 10 กลุมพื้นที่ 

มีผูเขารวมประชุมทั้งหมด 430 คน (ไมนับรวมผูแทนมหาวิทยาลัยมหิดล และสำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ) ดังแสดงใน

ตารางที่ 7.7-1 และรูปที่ 7.7-1 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 7 การมีสวนรวมของประชาชนและการประชาสัมพันธ 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 7-36 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

ตารางที่ 7.7-1 สรุปจำนวนผูเขารวมประชุมกลุมยอยคร้ังที่ 3 

กลุมเปาหมาย 

ลุมน้ำปราจีนบุรี 

กลุมที ่1 กลุมที่ 2 กลุมที่ 3 กลุมที่ 4 

อ.นาดี อ.กบินทรบุรี อ.เมืองนครนายก อ.วังน้ำเย็น 

3. องคกรปกครองสวนทองถิ่น 9 15 7 3 

4. ผูแทนภาคประชาชน 26 22 24 45 

รวมจำนวนผูเขารวมประชุม 35 37 31 48 

3. สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ 1 1 3 1 

4. ผูแทนมหาวิทยาลัยมหิดล 5 5 4 4 

รวมทั้งหมด 6 6 7 5 

กลุมเปาหมาย 

ลุมน้ำบางปะกง 

กลุมที่ 5 กลุมที่ 6 กลุมที่ 7 กลุมที่ 8 กลุมที่ 9 กลุมที่ 10 

อ.องครักษ อ.คลองเขือ่น อ.บางปะกง อ.พนัสนิคม อ.เมืองฉะเชิงเทรา  อ.สนามชัยเขต 

3. องคกรปกครองสวนทองถิ่น 19 5 14 0 7 10 

4. ผูแทนภาคประชาชน 28 52 36 50 33 25 

รวมจำนวนผูเขารวมประชุม 47 57 50 50 40 35 

3. สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ 1 1 1 1 1 1 

4. ผูแทนมหาวิทยาลัยมหิดล 5 5 6 5 5 5 

รวมทั้งหมด 6 6 7 6 6 6 

 

 
 กลุมท่ี 1: อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี กลุมท่ี 2: อำเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

 
 กลุมท่ี 3: อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก กลุมท่ี 4: อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแกว 

รูปที่ 7.7-1 บรรยากาศการประชุมกลุมยอยคร้ังที่ 3 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 7 การมีสวนรวมของประชาชนและการประชาสัมพันธ 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 7-37 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

 
 กลุมท่ี 5: อำเภอองครักษ จังหวัดนครนายก กลุมท่ี 6: อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 
 กลุมท่ี 7: อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา กลุมท่ี 8: อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 

 
 กลุมท่ี 9: อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา กลุมท่ี 10: อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 

รูปที่ 7.7-1 (ตอ) บรรยากาศการประชุมกลุมยอยคร้ังที่ 3 

 

7.7.2 สรุปประเด็นการรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

 

7.7.2.1 พ้ืนที่ลุมน้ำตอนบน 

 

 พื้นที่ลุมน้ำตอนบนประกอบดวยเวทีอำเภอนาดีและอำเภอเมืองนครนายกโดยผูเขารวมประชุมทั้งหมดเห็นดวย

ตอแนวทางเลือกของพื้นที่ลุมน้ำตอนบนตาม “ทางเลือกที่ 2+3 การพัฒนาน้ำตนทุนเพื่อการอุปโภค-บริโภค การเกษตร

พื้นถิ่นและการทองเที่ยวเชิงนิเวศ และเพื่อการอนุรักษ ฟนฟูและบริหารจัดการพื้นที่ตนน้ำ” โดยมีความเห็นดวยมากคิด

เปนรอยละ 66.57 เพราะจะมีน้ำอุปโภค-บริโภคและทำการเกษตรในพื้นที่ไดตลอดป ทำใหกลุมชาวบานมีรายไดในการ

ประกอบอาชีพเกษตรเพิ่มขึ้น และตองการอนุรักษพื้นที่ปาไมไวใหสมดุล เพิ่มความชุมชื้นใหมากดวยวิธีการปลูกปาเพิ่ม 

รองลงมาเปนการเห็นดวยปานกลางคิดเปนรอยละ 24.72 และนอยที่สุดเปนการเห็นดวยนอยคิดเปนรอยละ 2.25 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 7 การมีสวนรวมของประชาชนและการประชาสัมพันธ 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 7-38 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

7.7.2.2 พ้ืนที่ลุมน้ำตอนกลาง 

 

 พื้นที่ลุมน้ำตอนกลางประกอบดวย เวทีอำเภอกบินทรบุรี อำเภอวังน้ำเย็น อำเภอองครักษ อำเภอคลองเขื่อน 

และอำเภอสนามชัยเขต โดยผูเขารวมประชุมเห็นดวยตอแนวทางเลือกของพื้นที่ลุมน้ำตอนกลางตาม “ทางเลือกที่ 3 การ

พัฒนาน้ำตนทุนเพื่อรองรับการเติบโตของชุมชนเมืองและเขตเศรษฐกิจ” โดยมีความเห็นดวยมากคิดเปนรอยละ 51.40 

เพราะชุมชนจะเติบโตข้ึนเร่ือยๆ พื้นที่เทาเดิมแตประชากรเพิ่มข้ึนจำเปนจะตองมีการพัฒนาและวางแผนรองรับการเติบโต

ของชุมชน ทำใหมีการวางแผนรองรับเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับลุมน้ำเพื่อเพิ่มรายไดใหกับประชาชนที่อาศัย

หรือใชประโยชนเกี่ยวกับลุมน้ำและการขยายตัวทางดานเศรษฐกิจตองการใชน้ำมาก รองลงมาเปนการเห็นดวยปานกลาง 

รอยละ 38.20 เพราะการพัฒนาน้ำตนทุนเพื่อการรองรับการเติบโตของชุมชนเมืองและเศรษฐกิจทำใหภาคการเกษตร

เดือดรอน และเห็นดวยนอยคิดเปนรอยละ 1.97 และไมเห็นดวยคิดเปนรอยละ 0.56 

 

7.7.2.3 พ้ืนที่ลุมน้ำตอนปลาย 

 

 พื้นที่ลุมน้ำตอนปลายประกอบไปดวย เวทีอำเภอบางปะกง อำเภอพนัสนิคม และอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 

ผูเขารวมประชุมเห็นดวยกับแนวทางเลือกของพื้นที่ลุมน้ำตอนปลายตาม “ทางเลือกที่ 3 การพัฒนาน้ำตนทุนเพื่อรองรับ

การเติบโตของชุมชนเมืองและเขตเศรษฐกิจ” โดยมีความเห็นดวยมากคิดเปนรอยละ 50.28 เพราะทำใหลดปญหาการขาด

แคลนน้ำ ทำใหตนน้ำปลายน้ำมีคุณภาพในการอุปโภคบริโภค เพื่อรองรับการเจริญเติบโตในอนาคต เห็นดวยปานกลาง

รอยละ 38.76 เพราะตองบริหารจัดการน้ำเสียไมใหปลอยลงแหลงน้ำสาธารณะ ตองมีการบำบัดน้ำเสียเพื่อนำมาใชใหม 

เห็นดวยนอยรอยละ 1.12 และไมเห็นดวยรอยละ 0.84 

 

7.8 การประชุมปจฉิมนิเทศโครงการ 

 

7.8.1 การจัดประชุมปจฉิมนิเทศ และกลุมเปาหมาย 

 

 การจัดประชุมปจฉิมนิเทศโครงการ ไดดำเนินการระหวางวันที่ 5-6 มีนาคม 2563 มีวัตถุประสงคเพื่อชี้แจงผล

การศึกษาประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรระดับทองถิ่นในขั้นสุดทาย พรอมทั้งรับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวน

เกี่ยวของในพื้นที่ลุมน้ำ จำนวน 4 เวที มีผูเขารวมประชุมทั้งหมด 430 คน (ไมนับรวมผูแทนมหาวิทยาลัยมหิดล และ

สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ) ดังแสดงในตารางที่ 7.8-1 และรูปที่ 7.8-1 

 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 7 การมีสวนรวมของประชาชนและการประชาสัมพันธ 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 7-39 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

ตารางที่ 7.8-1 สรุปจำนวนผูเขารวมประชุมปจฉิมนิเทศโครงการ 

กลุมเปาหมาย 

จำนวนผูเขารวมประชุม (คน) 

ลุมน้ำปราจนีบุรี ลุมน้ำบางปะกง 

สระแกว1/ ปราจีนบุรี2/ นครนายก3/ ชลบุรี4/ 

1. หนวยงานราชการระดับอำเภอและระดับ

จังหวัด 
30 21 40 26 

2. องคกรปกครองสวนทองถ่ินและผูนำชุมชน 54 16 33 14 

3. สถาบันการศึกษา/ องคกรเอกชน 2 9 3 5 

4. สื่อมวลชน 1 1 2 0 

5. กลุมผูใชน้ำและภาคประชาชนทั่วไป 18 61 27 67 

รวมจำนวนผูเขารวมประชุม 105 108 105 112 

1. ผูแทนมหาวิทยาลัยมหิดล 8 8 5 5 

2. ตัวแทนสำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ 

และคณะกรรมการกำกับฯ 

3 1 1 1 

รวมจำนวนผูแทนหนวยงาน+ทีป่รึกษา 11 9 6 6 

รวมทั้งหมด 116 117 111 118 

หมายเหตุ: 1/ จังหวัดปราจีนบุรี วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 หองธารทิพย 1-2 โรงแรมแคนทารี 304 จังหวัดปราจีนบุรี 

 2/ จังหวัดสระแกว วันศุกรที่ 6 มีนาคม 2563 ณ หองประชุมจันทรสุวรรณ โรงแรมธนาสิริ จังหวัดสระแกว 

 3/ จังหวัดนครนายก วันศุกรที่ 6 มีนาคม 2563 ณ หองประชุมจันทรธารา โรงแรมจันทรา รีสอรท จังหวัดนครนายก 

 4/ จังหวัดชลบุรี วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 ณ หองประชุมบางแสน 1-2 โรงแรมแคนทารี อมตะ บางปะกง จังหวัดชลบุรี 

 

7.8.2 สรุปประเด็นการรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

 

7.8.2.1 ความคิดเห็นของผูเขารวมประชุมตอแนวทางเลือกการพัฒนาลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 

 

 ผูเขารวมประชุมมีความคิดเห็นวาการดำเนินการพัฒนาน้ำตนทุนพืน้ที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงตามทางเลือก 

“การพัฒนาน้ำตนทุนเพื่ออุปโภค-บริโภค เกษตรพื้นถิ่น ทองเที่ยวเชิงนิเวศ อนุรักษ ฟนฟูและบริหารจัดการพื้นที่ตนน้ำ 

พรอมทั้งเพิ่มศักยภาพน้ำตนทุนรองรับการเติบโตของชุมชนเมืองและเขตเศรษฐกิจ” เหมาะสมกับสภาพปญหาในพื้นที่ 

รอยละ 77.44 และไมเหมาะสมรอยละ 4.48 เนื่องจากตนทุนแหลงน้ำไมเพียงพอและยังไมเขาถึงความตองการของ

เกษตรกรเทาที่ควร ที่ดินราคาสูงและไมมีที่ดินสาธารณะประโยชน โดยสภาพปญหาที่พบในพื้นที่มากที่สุดเปนปญหาการ

ขาดแคลนน้ำ/ภัยแลง แบงออกเปนปญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร รอยละ 52.92 รองลงมาเปนการขาดแคลนน้ำ

อุปโภค/บริโภค รอยละ 27.97 การแกไขปญหาในพื้นที่โดยใชแผนการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงที่จะสามารถ

แกปญหาไดมาก ไดแก ดานที่ 1 การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค รอยละ 37.10 ดานที่ 2 การสรางความมั่นคงของน้ำภาค

การผลิต รอยละ 28.97 ดานที่ 3 การจัดการน้ำทวมและอุทกภยั รอยละ 27.48 ดานที่ 4 การจัดการคุณภาพน้ำฯ 26.58 

ดานที่ 5 การอนุรักษฟนฟูสภาพปาตนน้ำฯ รอยละ 32.44 ดานที่ 6 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ รอยละ 31.20 ดานที่ 

7 การพัฒนาเกษตรเชิงวิถี/เกษตรมูลคาสูง รอยละ 28.89 และดานที่ 8 การสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ รอยละ 26.40  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 7 การมีสวนรวมของประชาชนและการประชาสัมพันธ 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 7-40 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

  

  

  

  

  

รูปที่ 7.8-1 บรรยากาศการประชุมปจฉิมนิเทศโครงการ  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 7 การมีสวนรวมของประชาชนและการประชาสัมพันธ 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 7-41 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

7.8.2.2 ความคิดเห็นของผูเขารวมประชุมตอแนวทางการแกไขปญหาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตนทุนพื้นที่

ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 

 

 ความคิดเห็นของผูเขารวมประชุมตอแนวทางการแกไขปญหาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำฯ แบงตาม

แผนการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง ทั้ง 8 ดาน สรุปไดดังนี้ 

 1) ดานที่ 1 การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค ผูเขารวมประชุมสวนใหญใหความสำคัญกับแนวทางการพัฒนา 

ขยายเขตและเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมูบาน รอยละ 63.94 

 2) ดานที่ 2 การสรางความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต ผูเขารวมประชุมสวนใหญใหความสำคัญกับแนว

ทางการพัฒนาแหลงเก็บกักน้ำและระบบสงน้ำใหม รอยละ 57.56 

 3) ดานที่ 3 การจัดการน้ำทวมและอุทกภัย ผูเขารวมประชุมสวนใหญใหความสำคัญกับแนวทางการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการระบายน้ำ รอยละ 58.28  

 4) ดานที่ 4 การจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษทรัพยากรน้ำ ผูเขารวมประชุมสวนใหญใหความสำคัญกับ

แนวทางการฟนฟูและอนุรักษแมน้ำและลำคลอง รอยละ 60.71  

 5) ดานที่ 5 การอนุรักษฟนฟูสภาพปาตนน้ำฯ ผูเขารวมประชุมสวนใหญใหความสำคัญกับแนวทางการ

อนุรักษฟนฟูพื้นที่ปาตนน้ำที่เสื่อมโทรม รอยละ 52.86  

 6) ดานที่ 6 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ผูเขารวมประชุมสวนใหญใหความสำคัญกับแนวทางการ

พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ รอยละ 55.44 

 7) ดานที่ 7 การพัฒนาเกษตรเชิงวิถี/เกษตรมูลคาสูง ผูเขารวมประชุมสวนใหญใหความสำคัญกับแนว

ทางการจัดตั้งศูนยเรียนรูระบบเศรษฐกิจพอเพียงและระบบเกษตรตามแนวทฤษฎีใหมในพื้นที่ชุมชน 

ตนน้ำ รอยละ 52.69  

 8) ดานที่ 8 การสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ผูเขารวมประชุมสวนใหญใหความสำคัญกับแนวทางการ

สรางความเขมแข็งใหกับชุมชนทองถ่ินดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศ รอยละ 57.70 

 

7.8.2.3 ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 

 1) อยากใหผลักดันโครงการกอสรางอางใสนอย-ใสใหญอยางจริงจัง สนับสนุนการขุดสระน้ำในไรนา 

และสนันสนุนใหมีการปลูกปาในพื้นที่ปาตนน้ำอยางเรงดวน 

 2) ปญหามลพิษทางน้ำจากการปลอยน้ำเสียลงสูแหลงน้ำควรมีการบังคับใชกฎหมายอยางจริงจรัง และ

กำหนดบทลงโทษกับผูกระทำความผิดใหเห็นเปนรูปธรรม 

 3) การปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน้ำควรดำเนินการตลอดสายของลำน้ำ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 4) ควรแกไขกฎหมายของการบริหารจัดการน้ำใหตรงกับความตองการกับเกษตรกรผูใชน้ำและควรใหภาค

เกษตรกรรมมีความสำคัญเปนอันดับที่ 1 และขอใหทางกระทรวงมหาดไทยมีมาตรการชวยใหหนวยงาน

ทองถ่ินทำงานการบริหารโครงการตางๆไดปฏิบัติงานไดงายข้ึนและลดข้ันตอนการบริหารงาน 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 7 การมีสวนรวมของประชาชนและการประชาสัมพันธ 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 7-42 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

7.9 การประชุมกลุมยอยเพ่ิมเติม 

 

 สืบเนื่องจากผูเขารวมการประชุมกลุมยอยครั้งที่ 1 และการประชุมกลุมยอยครั้งที่ 2 เปนผูมีสวนไดสวนเสยีใน

พื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง ไดมีการนำเสนอปญหาในพื้นที่และแนวทางการแกไข โดยที่ปรึกษาไดนัดหมายเพื่อขอเขา

สำรวจและตรวจสอบพื้นที่ที่ประสบปญหาระหวางวันที่ 13–15 มกราคม 2563 ประกอบดวย 3 พื้นที่เปาหมาย ไดแก 

พื้นที่ตำบลศรีษะกระบือ อำเภอองครักษ จังหวัดนครนายก พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา และพื้นที่อำเภอพนัสนิคม จังหวัด

ชลบุรี ดังมีรายละเอียดแตละพื้นที่ดังนี้ 

 1) พื้นที่ตำบลศรีษะกระบือ อำเภอองครักษ จังหวัดนครนายก ไดขอสรุปวาผูนำชุมชนไดแนะนำพื้นที่ใน

การสรางแกมลิงและพาตรวจสอบสถานที่จริงดังรูปที่ 7.9-1 เพื่อเปนพื้นที่รับน้ำและเก็บน้ำไวใชในชวง

ฤดูแลง เนื่องจากตำบลศรีษะกระบือเปนพื้นที่ปลายนำ้ มีลักษณะพื้นที่เปนพื้นทีสู่งกวาพื้นทีต่นนำ้ ทำให

ไมไดรับน้ำอยางทั่วถึง อีกทั้งในพื้นที่ยังมีบึงกล่ำและบึงทาราบเปนบึงเกาตามธรรมชาติและเปนพื้นที่

สาธารณะประโยชน จึงตองการใหมีการพัฒนาเปนพื้นที่แกมลิงและตองการทำพื้นที่รอบบึงเปนสถานที่

ทองเที่ยวและสวนสาธารณะจะมีตำบลที่ไดรับประโยชนรวม 5 ตำบล ไดแก ตำบลศรีษะกระบือ ตำบล

พระอาจารย ตำบลชุมพล ตำบลบึงศาล ตำบลองครักษ อำเภอองครักษ จังหวัดนครนายก 

 

 

รูปที่ 7.9-1 ผูนำชุมชนไดแนะนำพ้ืนที่ในการสรางแกมลิงและพาสำรวจบึงกล่ำและบึงทาราบ 

 2) พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ไดขอสรุปวาที่ปรึกษาไดเขารวมประชุมกับสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา  

ณ หองประชุมสภาเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันอังคารที่ 

14 มกราคม 2563 เวลา 13:30 น. 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 7 การมีสวนรวมของประชาชนและการประชาสัมพันธ 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 7-43 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

  2.1 จำนวนผูเขารวมประชุมทั้งหมด 22 คนดังนี้ 

   ก) นายวรพจน กุศลสงเคราะหกุล รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทราคนที ่1 

   ข) นางลินดา ขมเล็ก    รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทราคนที ่2 

   ค) นายบุญจันทร นวชาตสกุล   สมาชิกสภาเกษตรกรอำเภอแปลงยาว 

   ง) นายประยูร เทพนม   สมาชิกสภาเกษตรกรอำเภอทาตะเกียบ 

   จ) นายอาทร ชวยณรงค   สมาชิกสภาเกษตรกรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 

   ฉ) นายสุทัน สุนทรโชติ   สมาชิกสภาเกษตรกรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 

   ช) นายสุภาพ โนรีวงศ   สมาชิกสภาเกษตรกรอำเภอบางน้ำเปร้ียว 

   ซ) นายทวี ยืนยง    สมาชิกสภาเกษตรกรอำเภอบางปะกง 

   ฌ) นายกิตติภพ  มงคล   สมาชิกสภาเกษตรกรอำเภอคลองเข่ือน 

   ญ) นายไพริน นพกัณฑ   สมาชิกสภาเกษตรกรอำเภอพนมสารคาม 

   ฎ) นายสำฤทธิ์ ผาวันดี   สมาชิกสภาเกษตรกรอำเภอสนามชัยเขต 

   ฏ) นางออย ชูชีวัน    สมาชิกสภาเกษตรกรอำเภอสนามชัยเขต 

   ฐ) นายชูเกียรติ  ประดิษฐศิลปกุล สมาชิกผูทรงคุณวุฒิสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา 

   ฑ) นายวินัย ไชยมโน    สมาชิกผูทรงคุณวุฒิสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา 

   ฒ) นายเอนก ทองพิทักษ   สมาชิกผูทรงคุณวุฒิสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา 

   ณ) นายกิตติทัต ธรรมโชติ   หัวหนาสำนักงานสภาเกษตรกรฯ 

   ด) นางสาวอรพรรณ ยศยิ่งยง  หัวหนาฝายอำนวยการ 

   ต) วาที่ ร.ต.เอนก สิงหากุล  หัวหนาสวนยุทธศาสตรการเกษตร 

   ถ) นางสาวสุจินตนา นิลการะเกษ นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 

   ท) นางนิภา แสงทอง    นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัตกิาร 

   ธ) วาที่ ร.ต.หญงิเบญจมาศ อนันตพันธุ นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 

   น) นางสาวอฌุชิดา ทศพร   นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 

  2.2 แนวทางการแกไขปญหาในพื้นที่ที่ไดรับการเสนอจากที่ประชุมสรุปไดเปน 5 แนวทาง ไดแก 

   ก) การผันน้ำจากอำเภอศรีมหาโพธิ และอำเภอกบินทรบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปกักเก็บที่

อางเก็บน้ำคลองสียัด เพื่อแกไขปญหาน้ำทวมบริเวณตลาดเกา อำเภอกบินทรบุรี อำเภอ 

ศรีมหาโพธิ์ อำเภอคลองเขื่อน อำเภอบางคลา บางสวนของอำเภอบานสราง และปญหา

ภัยแลงในอีกหลายพื้นที่และเปนการสำรองน้ำไวใชสำหรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ (EEC) 

โดยจุดเริ่มผันน้ำจะอยูบริเวณที่สาธารณะหมูที่ 5 ตำบลศรีมหาโพธิ์ อำเภอศรีมหาโพธิ์ 

จังหวัดฉะเชิงเทรา และนำปริมาณน้ำมาพักไวที่อางเก็บน้ำคลองระบมกอนจะสงตอมายัง

อางเก็บน้ำคลองสียัด โดยการลำเลียงน้ำจะใชระบบทอและฝงลงใตดินเพื่อลดผลกระทบ

ตอพื้นที่ชาวบานและใชระบบสงน้ำตามแรงโนมถวงตามธรรมชาติ โดยไดลงพื้นที่เพื่อ

ศึกษาสถานที่จริงดังแสดงในรูปที่ 7.9-2 ถึงรูปที่ 7.9-4 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 7 การมีสวนรวมของประชาชนและการประชาสัมพันธ 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 7-44 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

   ข) หากเติมน้ำในอางเก็บน้ำคลองระบมและอางเก็บน้ำคลองสียัดเต็มศักยภาพ ยังสามารถ

นำปริมาณน้ำที่เหลือไปเติมที่อางเก็บน้ำคลองกระพง อางเก็บน้ำหวยกรอกเคียน และ

อางเก็บน้ำหนองกระทิงไดอีกและปริมาณน้ำบางสวนอาจมีการกอสรางเสนทางน้ำหลาก

หรือฟลัดเวยนำน้ำไปยังอำเภอคลองเขื่อน อำเภอเมืองฉะเชิงเทราและอำเภอบานโพธิ์ 

จะมีพื้นที่ไดรับประโยชนไมนอยกวา 2.50 ลานไร มีรายไดของชุมชนเพิ่มขึ้นไมนอยกวา 

2,500 ลานบาท 

   ค) การสรางประตูปดปากแมน้ำเพื่อรองรับน้ำจืดและปดกั้นน้ำเค็ม โดยจังหวัดชลบุรี และ

จังหวัดระยองจะสามารถนำน้ำจืดสวนนี้ไปใชได 

   ง) การสรางประตูก้ันน้ำปากคลองบริเวณหมูที่ 2 บานบางซอนและหมูที่ 5 บานหนองตนีนก 

อำเภอบานโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อกักเก็บน้ำจืดไวใชและกั้นน้ำเค็มที่รุกล้ำเขามา 

เนื่องจากประสบปญหาภัยแลงรุนแรง ไมมีปริมาณน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำ

การเกษตร โดยปริมาณน้ำที่มาจากอางเก็บน้ำคลองสียัดจะมาถึงบริเวณประปาพนัสนิคม

เทานั้น เมื่อสรางประตูก้ันน้ำจะมีตำบลที่ไดรับผลประโยชน เชน ตำบลสิบเอ็ดศอก ตำบล

หนองตีนนก ตำบลบางซอน และอีกหลายตำบลในพื้นที ่

   จ) การสรางแกมลิงพื้นที่ชุมน้ำของอำเภอบางน้ำเปร้ียว จังหวัดนครนายก 

 3) พื้นที่อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ไดขอสรุปวาผูนำชุมชนไดเสนอสรางคลองระบายนำ้จากคลองเมือง-

คลองพานทอง เปนระยะทางไมเกิน 15 กิโลเมตร เพื่อแกปญหาน้ำทวมในพื้นที่ตำบลวัดโบสถ ตำบล

สระสีเหลี่ยม ตำบลหนาพระธาตุ ตำบลทาขาม ตำบลหนองปรือ ตำบลวัดหลวง ตำบลไรหลักทอง และ

ตำบลพนัสนิคม อำเภอพนัสนคิม จังหวัดชลบุรี เปนพื้นที่ประมาณ 50,000 ไร ดังแสดงในรูปที่ 7.9-5 

 

รูปที่ 7.9-2 ประชุมแนวทางการแกไขปญหาในพ้ืนที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ สำนักงานสภาเกษตรจังหวัดฉะเชงิเทรา 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 7 การมีสวนรวมของประชาชนและการประชาสัมพันธ 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 7-45 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

 

รูปที่ 7.9-3 จุดรวมของแมน้ำพระปรงและแมน้ำหนุมาน และรองรอยน้ำทวมพ้ืนที่ตลาดเกา อำเภอกบินทรบุรี 

 

รูปที่ 7.9-4 สภาพปจจุบันของอางเก็บน้ำคลองระบมและอางเก็บน้ำคลองสียัด 

 

รูปที่ 7.9-5 ผูนำชุมชนไดแนะนำพ้ืนที่ของอำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 7 การมีสวนรวมของประชาชนและการประชาสัมพันธ 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 7-46 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

7.10 กิจกรรมการสรางการรับรูผานสื่อ 

 

7.10.1 กิจกรรมการสรางการรับรูผานสื่อคร้ังที่ 1 

 

 กิจกรรมการสรางการรับรูผานสื่อครั้งที่ 1 มีวัตถุประสงคเพื่อประชาสัมพันธถึงบทบาทภารกิจของสำนักงาน

ทรัพยากรน้ำแหงชาติในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำใหเกิดประโยชนสูงสุดสอดคลองกับความตองการที่หลากหลาย

ของภาคประชาชน และเสริมสรางกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนอยางสรางสรรคบนฐานของขอมูลขอเท็จจริงที่

ตรงกัน ลดความสับสนของกระแสขาวใหกับภาคประชาชนในพื้นที่ ฯลฯ ที่ปรึกษาไดพิจารณาจัดกิจกรรมการสรางการรับรู

ผานสื่อมวลชนสญัจรคร้ังที่ 1 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 (ดังรูปที่ 7.10-1) มีข้ันตอนกิจกรรมดังนี้ 

 1) เชิญนักขาวรวมประชุมเพื่อนำเสนอภาพรวมขอมูล วัตถุประสงค ข้ันตอนการดำเนินงานของโครงการ 

 2) นำเสนอนำเสนอแผนงาน/โครงการ ผลการวิเคราะห และจัดลำดับความสำคัญของโครงการฯ พรอม

แสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ผลกระทบ และแนวทางแกไขที่คาดวาจะเกิดข้ึน 

 3) ผูเขารวมประชุมใหขอเสนอแนะ ซักถามและอภิปราย 

 4) อุปกรณประกอบการประชุมประกอบดวย สื่อวีดีทัศนนำเสนอภาพรวมโครงการฯ เอกสารนำเสนอ

ภาพรวมโครงการฯ แผนที่และเอกสารสรุปแจกสื่อ 

 สื่อมวลชนเขารวมกิจกรรมจํานวน 12 คน จำนวน 9 ผลงานในรูปแบบสื่อออนไลนดังสรุปผลงาน ไดแก มติชน

ออนไลน 10 มกราคม 2563; Thai PBS 10 มกราคม 2563; สำนักขาวอิศรา 10 มกราคม 2563; สำนักงานทรัพยากรน้ำ

แหงชาติ 10 มกราคม 2563; THE STANDARD 10 มกราคม 2563; ฐานเศรษฐกิจ 10 มกราคม 2563; คมชัดลึก 13 

มกราคม 2563; The journal list club 14 มกราคม 2563; บานเมืองออนไลน 21 มกราคม 2563 

 

 

รูปที่ 7.10-1 ภาพบรรยากาศกิจกรรมการสรางการรับรูผานสือ่ คร้ังที่ 1 เม่ือวันศุกรที่ 10 มกราคม 2563  

    

     
    

     

    

     

    

     



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 7 การมีสวนรวมของประชาชนและการประชาสัมพันธ 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 7-47 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

7.10.2 กิจกรรมการสรางการรับรูผานสื่อคร้ังที่ 2 

 

7.10.2.1 กำหนดการจัดกิจกรรมการสรางการรับรูผานสื่อคร้ังที่ 2 

 

 กิจกรรมการสรางการรับรูผานสื่อครั้งที่ 2 มีวัตถุประสงคเพื่อประชาสัมพันธถึงบทบาทภารกิจของสำนักงาน

ทรัพยากรน้ำแหงชาติในการบริหารจัดการน้ำใหเกิดประโยชนสูงสุดสอดคลองกับความตองการที่หลากหลายของภาค

ประชาชนและเสริมสรางกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนอยางสรางสรรคบนฐานของขอมูลขอเท็จจริงที่ตรงกนัและ

ลดความสับสนของกระแสขาวใหกับภาคประชาชนในพื้นที่ โดยที่ปรึกษาไดจัดกิจกรรมการสรางการรับรูผานสื่อมวลชน

สัญจร คร้ังที่ 2 เมื่อวันที่ 16-17 มกราคม 2563 ดังแสดงในรูปที่ 7.10-2 และรูปที่ 7.10-3 

 1) กำหนดการวันที่ 16 มกราคม 2563 

  07:00 น. สื่อมวลชนพรอมกัน ณ อาคารจุฑามาศ ถนนวิภาวดี 

  07:40 น. รับประทานอาหารเชา ณ รานตนไทร ถนนรังสิต-นครนายก (ทางหลวงหมายเลข 305) 

อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

  08:30 น. ออกเดินทางไปยังโครงการอางเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา จังหวัดปราจีนบุรี 

  11:00 น. เดินทางถึงโครงการอางเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา จังหวัดปราจีนบุรี 

    ก) ชี้เปาเปดประเด็น “ทำไมตองพัฒนาเพิ่มน้ำตนทุนในลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง”  

และสรุป “แผนพัฒนาเพิ่มน้ำตนทุนในลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกงเพื่อการแกไข

บรรเทาอุทกภัยและภัยแลง” โดยรองเลขาธิการผูแทนสำนักงานทรัพยากรน้ำ

แหงชาติ 

    ข) นำเสนอปริมาณน้ำตนทุนบริเวณอางเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา โดยผูอำนวยการ

โครงการสงน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา 

  12:30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ โครงการอางเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา จังหวัดปราจีนบุรี 

  13:30 น. นายประดับ กลัดเข็มเพชร รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ และคณะ

สื่อมวลชนติดตามสถานการณน้ำบริเวณสันเข่ือนของอางเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา 

  14:30 น. เดินทางไปวัดชะอม ตำบลสะพานหิน อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีนายอำเภอ 

และผูนำชุมชนทองถิ่นใหการตอนรับและรับฟงแนวทางการแกไขปญหาน้ำทวม-น้ำแลง 

โดยกลุมราษฎรในพื้นที่ 

  16:00 น. ออกเดินทางเขาที่พัก ณ โรงแรมแคนทารี โฮเทล อำเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

  18:30 น. รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารบานเนินน้ำ อำเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

 2) กำหนดการวันที่ 17 มกราคม 2563 

  07:30 น. รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมแคนทารี โฮเทล อำเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

  09:30 น. เดินทางไปยังศาลาประชาคมหมู ที ่ 9 บานโยธะกา ตำบลบางเตย อำเภอบานสราง 

จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อรับฟงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภค-บริโภค

และแกไขปญหาน้ำเค็มโดยสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 และผูนำชุมชนทองถิ่นใน

พื้นที่ และเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติใหสัมภาษณสื่อมวลชน 

  11:00 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร และถึงอาคารจุฑามาศ ถนนวิภาวดี โดยสวัสดิภาพ 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 7 การมีสวนรวมของประชาชนและการประชาสัมพันธ 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 7-48 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

 

นายประดับ กลัดเข็มเพชร รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ 

กลาวชี้แจงวัตถุประสงคของโครงการ 

ณ หองประชุมโครงการสงน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา 

 

นายประดับ กลัดเข็มเพชร รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ 

ติดตามสถานการณน้ำในอางเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา พรอมใหสัมภาษณสื่อมวลชน 

 

นายประดับ กลัดเข็มเพชร รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ 

รับฟงปญหาและแนวทางการแกไขจากภาคประชาชนในพ้ืนที่อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบรีุ 

รูปที่ 7.10-2 กิจกรรมการสรางการรับรูผานสื่อคร้ังที่ 2 วันที่ 16 มกราคม 2563 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 7 การมีสวนรวมของประชาชนและการประชาสัมพันธ 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 7-49 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

 

นายก อบต.บางเตย อำเภอบานสราง จังหวัดปราจีนบุรี และ ผอ.สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 สระบุรี 

กลาวรายงานสภาพปญหาและแนวทางการแกไขการขาดแคลนน้ำตอ 

ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาต ิ

ณ หมูที่ 9 บานโยธะกา ตำบลบางเตย อำเภอบานสราง จังหวัดปราจีนบุรี 

 

ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาต ิ

รับฟงปญหาและแนวทางการแกไขจากภาคประชาชนในพ้ืนที่ 

 

ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาต ิ

ติดตามสถานการณน้ำในพ้ืนทีต่ำบลบางเตย อำเภอบานสราง จังหวัดปราจีนบุรี 

พรอมใหสัมภาษณสื่อมวลชน 

รูปที่ 7.10-3 กิจกรรมการสรางการรับรูผานสื่อคร้ังที่ 2 วันที่ 17 มกราคม 2563 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 7 การมีสวนรวมของประชาชนและการประชาสัมพันธ 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 7-50 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

7.10.2.2 ขอคิดเห็นของผูเขารวมกิจกรรมการสรางการรับรูผานสื่อมวลชนสญัจรคร้ังที่ 2 

 

 ขอคิดเห็นของผูเขารวมกิจกรรมการสรางการรับรูผานสื่อมวลชนสญัจรคร้ังที่ 2 สรุปไดดังนี้ 

 1) นายประดับ กลัดเข็มเพชร รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ 

  1.1 ขณะนี้ สทนช. ไดดำเนินโครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง เพื่อที่จะกำหนดแผนเชิงยุทธศาสตรสำหรับ

การแกไขปญหาดานน้ำที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงอยางยั่งยืน โดยลุมน้ำ

ปราจีนบุรี-บางปะกงเปนลุมน้ำสำคัญในภาคตะวันออกอีกทั้งยังประสบกับปญหาภัยแลงซำ้ซาก

ทุกปเพราะไมมีแหลงเก็บกักน้ำเพียงพอ ตามลักษณะพื้นที่ตอนบนของลุมน้ำมีความลาดชันสูง 

ทำใหปริมาณน้ำหลากไหลลงทวมพื้นที่ราบทายลุมน้ำในชวงฤดูฝนเกิดเปนอุทกภัย แตพอถึงชวง

ฤดูแลงจะประสบปญหาชาดแคลนน้ำ เพราะปริมาณน้ำทาโดยสวนใหญไหลออกสูอาวไทยพรอม

ทั้งมีปญหาการรุกตัวของน้ำเค็มเนื่องจากลักษณะชวงทายของแมน้ำมีความลาดชันไมมากทำให

น้ำเค็มสามารถรุกล้ำจากปากแมน้ำบางปะกงลึกเขามาในแมน้ำโดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงฤดูแลง

ที่ไมมีปริมาณน้ำทาเพียงพอตอการผลักดันน้ำเค็มใหไหลลงกลับสูอาวไทยสงผลกระทบทำให

น้ำเค็มรุกล้ำไปจนถึงแมน้ำปราจีนบุรี และมีผลกระทบตอคุณภาพน้ำที่จะนำไปใชทำการเกษตร

และการผลิตน้ำประปาเพื่ออุปโภค-บริโภค ขณะเดียวกันพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงเปน

พื้นที่ที่มีการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมอยางตอเนื่องทำใหความตองการใชน้ำเพิ่มขึ้นดวย

เชนกัน ดังนั้นปญหาขาดแคลนน้ำจงึขยายตัวออกเปนวงกวางมากยิ่งข้ึน รวมถึงผลกระทบในการ

แยงน้ำระหวางภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรม 

  1.2 โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมเชิงยุทธศาสตร โครงการพัฒนาน้ำตนทุน

ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงจะดำเนินงานในสวนของการประเมินศักยภาพและขอจำกัดของ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตอการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อพัฒนาทางเลือกใน

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำใหเปนไปในทางที่เหมาะสมตอสภาพพื้นที่ และตรงตอความ

ตองการของภาคประชาชนในสวนตางๆ อีกทั้งการบูรณาการในแตละมิติตองนำมาพิจารณาและ

ใหความสำคัญดวย อาทิ มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม มิติสิ่งแวดลอม มิติการมีสวนรวมของประชาชน 

ตลอดจนการประชาสัมพันธในพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง เปนตน 

  1.3 การแบงพื้นที่การศึกษาในโครงการสามารถแบงไดเปน 3 สวน โดยแบงตามลักษณะทางกายภาพ 

คือ พื้นที่ตนน้ำ พื้นที่กลางน้ำ และพื้นที่ปลายน้ำ ภายหลังจากการดำเนินการในกระบวนการ

ระดมความคิดเห็น การรวบรวมขอเสนอแนะ การวิเคราะหปญหาและศักยภาพตางๆ ขอมูลที่ได

จากกระบวนการดังกลาวจะถูกนำมาพิจารณาและสังเคราะหออกมาเปนทางเลือกที่เหมาะสม

ของแตละพื้นที่ (ตนน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ) อาทิ พื้นที่ลุมน้ำตอนบนตองดำเนินการพัฒนาและ

ปรับปรุงคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน การเพิ่มประสิทธิภาพ

ของระบบประปาในชุมชน การปรับปรุงลำน้ำ การกำจัดสิ่งกีดขวางลำน้ำ การขุดลอกและการ

ดำเนินงานการปองกันการกัดเซาะตลิ่งในพื้นที่ตางๆ รวมไปถึงการพัฒนาแหลงเก็บกักน้ำในแต

ละขนาดใหมีศักยภาพ เปนตน ในสวนของพื้นที่ลุมน้ำตอนกลางและปลายน้ำ จะตองพัฒนา

ระบบสูบน้ำแบบยอนกลับ การเปลี่ยนน้ำทะเลเปนน้ำจืด การนำน้ำเสียมาบำบัดเพื่อนำกลับมา



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 7 การมีสวนรวมของประชาชนและการประชาสัมพันธ 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 7-51 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

ใชซ้ำ และการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสงน้ำ เปนตน ภายหลังจากที่การดำเนินโครงการศึกษา

เพื่อการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมเชิงยุทธศาสตร โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ-

บางปะกงเสร็จสิ้น สทนช. จะนำทางเลือกทั้งหมดมาจัดลำดับความสำคัญและจัดทำแผนพัฒนา

ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงตอไป 

 2) นายวิเชียร เหลืองออน ผูอำนวยการโครงการสงน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา 

  2.1 โครงการสงน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดาเปนอางเก็บน้ำขนาดใหญที่มีพื้นที่มาก พื้นที่

บางสวนถูกประกาศวาเปนพื้นที่มรดกโลก ในป 2521 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร พระราชทานพระราชดำริใหกรมชลประทาน

พิจารณาจัดทำเข่ือนกักเก็บน้ำ 3 แหง คือ เข่ือนหวยพระปรง เข่ือนหวยยาง และเข่ือนหวยโสมง 

ใหประชาชนในพื้นที่ไดมีน้ำไวใชตลอดทั้งป ในวันที่ 27 ตุลาคม 2552 คณะรัฐมนตรีมีมติให

ดำเนินการกอสรางเข่ือนหวยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กำหนดระยะเวลาการดำเนินงาน 

9 ป พระราชทานชื่อในเวลาตอมาวา “อางเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา” มีความจุ 295 ลาน ลบ.ม. 

มีระบบสงน้ำใหกับพื้นที่ชลประทาน 111,300 ไร ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแกงดินสอ ตำบลบานนา

ตำบลบอทอง ตำบลเมืองเกา และเทศบาลตำบลกบินทร อำเภอกบินทรบุรี โดยปริมาณน้ำจาก

อางเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาจะชวยแกปญหาน้ำเค็มรุกล้ำสงผลกระทบเชิงบวกตอการผลิต

น้ำประปาที่จะสงไปยังหมูบานตางๆ อีกทั้งภาคประชาชนในพื้นที่ยังไดใชประโยชนจากพื้นที่ใน

การประกอบอาชีพประมงนอกเหนือจากการเพาะปลูก 

  2.2 โครงการสงน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา มีหนาที่และภาระกิจหลักในการรับผิดชอบ 

วางแผน ควบคุมการตรวจสอบและดำเนินการสงน้ำและบำรุงรักษาในเขตพื้นที่โครงการฯ อีกทั้ง

ยังมีหนาที่ที่สำคัญในการควบคุมการจัดสรรน้ำ การปรับปรุงซอมแซมระบบการสงน้ำ และระบบ

ระบายน้ำเพื่อใหเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี มีน้ำใชในพื้นที่ของตนเอง

อยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งรวบรวมสถิติขอมูลเกี่ยวกับน้ำทา น้ำฝน คุณภาพของน้ำ อบรมให

ความรูแกกลุมเกษตรกรใหรูจักใชน้ำชลประทานอยางถูกวิธี ตลอดจนการบริหารงานประตูน้ำ

ของแตละโครงการ 

  2.3 ขอมูลสถิติของลุมน้ำปราจีนบุรี มีพื้นที่ 10,481 ตร.กม. มีปริมาณน้ำทารายปเฉลี่ย 5,164 ลาน 

ลบ.ม./ป ปริมาณน้ำตนทุน 256.04 ลาน ลบ.ม. ปริมาณนำ้ที่จัดสรรทั้งป 224.01 ลาน ลบ.ม. ใน

สวนแผนการจัดสรรน้ำในฤดูแลงป 2562/2563 (พ.ย. 2562-เม.ย. 2563) ปริมาณน้ำที่ถูก

จัดสรรอยูในอางเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาอยูที่ 69.80% ของปริมาณน้ำตนทุน รวม 178.70 ลาน 

ลบ.ม. จัดสรรน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค 0.10 ลาน ลบ.ม. จัดสรรน้ำสำหรับระบบนิเวศ 82.27 

ลาน ลบ.ม. จัดสรรน้ำสำหรับเกษตรกรรม 1.17 ลาน ลบ.ม. ในแผนการจัดสรรน้ำชวงตนฤดูฝน

ในป 2563 (พ.ค.-ก.ย. 2563) จะถูกจัดสรรเปนน้ำสำรองในชวงตนฤดูฝนในป 2563 (พ.ค.-ก.ย. 

2563) รวม 44.90 ลาน ลบ.ม. จัดสรรเปนน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค ระบบนิเวศ และอ่ืนๆ รวม 

0.13 ลาน ลบ.ม. คิดเปน 0.30% ในสวนฝนทิ้งชวงคาดวามีปริมาณ 44.77 ลาน ลบ.ม. คิดเปน 

99.70% 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 7 การมีสวนรวมของประชาชนและการประชาสัมพันธ 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 7-52 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

 3) นายนพดล งามเหลือ นายอำเภอนาด ี

พื้นที่อำเภอนาดีมีเขื่อนกักเก็บน้ำหวยโสมง แตประชาชนในพืน้ที่ไมสามารถใชประโยชนไดอยางเต็มที่ 

บางพื้นที่ไมสามารถเขาไปใชประโยชนจากเข่ือนหวยโสมงไดเนื่องจากที่อยูอาศัยตั้งอยูเหนือเข่ือน ดังนั้น

ปญหาดานน้ำในภาพรวมของอำเภอนาดีเปนเรื่องการจัดสรรน้ำ การแกไขปญหานาจะเปนการกอสราง

อางกักเก็บน้ำเพิ่มเติมโดยเฉพาะในพื้นที่ใสนอยและพื้นที่ใสใหญ หากแกไขปญหานี้ไดภาคประชาชนทั้ง 

จังหวัดปราจีนบุรี จะไดรับประโยชนในการดำเนินการสรางอางเก็บน้ำเพิ่มเติมดวย สวนแควหนุมานยัง

ขาดประตูระบายน้ำที่จะเขามาชวยในเร่ืองของการควบคุมการระบายน้ำตั้งแตตำบลสะพานหินไปจนถึง

กบินทรบุรี หากไมมีประตูเปด-ปดจะทำใหน้ำไหลลงสูแมน้ำปราจีนบุรีทั้งหมด และภาคประชาชนไม

สามารถนำมาใชประโยชนไดโดยเฉพาะหมูบานที่ไมมีคลองชลประทานจะไดรับความเดือดรอนมาก

ในชวงน้ำแลงสงผลกระทบใหเกิดปญหาการแยงชิงน้ำดวยเชนกัน โดยภาคประชาชนในพื้นที่ไดมีการ

แกไขปญหาเฉพาะหนาโดยการใชกระสอบทรายมาทำเปนฝายชะลอน้ำ และพื้นที่ตำบลสะพานหินมี

คลองสงน้ำเพียงฝงเดียวในหมูที่ 2 หมูที่ 3 หมูที่ 4 และหมูที่ 9 สวนหมูที่ 5 หมูที่ 6 หมูที่ 7 หมูที่ 8 

และหมูที่ 10 ไมมีคลองสงน้ำ ทั้งๆ ที่อยูในพื้นที่แควหนุมานเหมือนกัน แตกลับนำมาใชประโยชนไดไม

เทากัน และเร่ืองของงบประมาณจากสวนงานของภาครัฐยังมีปญหา (ไมไดรับงบประมาณ) 

 4) นายบุญสง จำนงค นายก อบต.บางเตย อำเภอบานสราง จังหวัดปราจีนบุรี 

กลาวสรุปเกี่ยวกับสภาพทั่วไปภายในพื้นที่การปกครองของ อบต.บางเตย อำเภอบานสราง จังหวัด

ปราจีนบุรี และสรุปสภาพปญหาดานน้ำตอ ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำ

แหงชาติ มี 2 ประเดน็ ไดแก 

  4.1 ประเด็นที่ 1 แหลงน้ำธรรมชาติ คลองสายตางๆ ที่ภาคประชาชนใชในการทำการเกษตรและการ

อุปโภค-บริโภคมีสภาพตื้นเขิน มีวัชพืชข้ึนหนาแนนทำใหน้ำไหลไมสะดวก ภาคประชาชนที่ใชน้ำ

ในลำคลองไดรับความเดือดรอน ไมสามารถนำน้ำในแหลงน้ำธรรมชาติมาใชทำการเกษตรและ

การอุปโภค–บริโภคไดอยางเพียงพอ 

  4.2 ประเด็นที่ 2 ไดแก ระบบประปาในหมูบานยังไมเพียงพอมีจำนวน 4 หมูบาน คือ หมูที่ 1 หมูที่ 2 

หมูที่ 3 และหมูที่ 5 

 5) นายทนงศักดิ์ ลอชูสกุล ผูอำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 3 สระบุรี 

พื้นที่ตำบลบางเตย อำเภอบานสราง จังหวัดปราจีนบุรี เปนพื้นที่ที่ประสบปญหาการขาดแคลนน้ำ

คอนขางมาก เนื่องจากอยูในพื้นที่ที่มีน้ำมีสภาพเปนน้ำกรอยและประสบปญหาน้ำเค็มรุกล้ำ สทนช. 

ไดรับทราบและตระหนักถึงปญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่นี้เชนกัน พื้นที่รอยตอของจังหวดัปทุมธาน,ี 

อำเภอองครักษ จังหวัดนครนายก อำเภอบางน้ำเปร้ียว จังหวัดฉะเชิงเทรา และอำเภอบานสราง จังหวัด

ปราจีนบุรี ประสบปญหาอยางเดียวกัน ปที่ผานมางบประมาณในการขุดเจาะบอบาดาลเปนงบประมาณ

การขุดเจาะประมาณ 100 เมตร ไมสามารถตอบโจทยในการแกไขปญหาตรงนี้ได ในปจจุบันสำนัก

ทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 สระบุรี ไดตั ้งเปาความลึกของการขุดเจาะเอาไวที ่ 400 เมตร เพราะมี

เครื่องมือใหมๆ ที่สามารถดำเนินการขุดเจาะที่ความลึกนั้นได กอนที่จะทำการเจาะสำนักทรัพยากรน้ำ

บาดาลเขต 3 สระบุรี ไดวางแผนเพื่อกำหนดจุดเจาะ หาจุดเจาะและพิจารณาความเหมาะสมของพื้นที่ 

จากนัน้จึงใชหลักการทางธรณีฟสิกสเขามาประเมินดูวาเจาะจุดไหนถึงจะมีโอกาสเจอน้ำ มีน้ำเค็มที่สวน

ใดบางโดยปจจุบันไดดำเนินการแกไขปญหาแลงซ้ำซากไปแลวที่หมูที่ 7 หมูที่ 8 และหมูที่ 9 โดยหมูที่ 9 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 7 การมีสวนรวมของประชาชนและการประชาสัมพันธ 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 7-53 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

เปนจุดเจาะที่สามารถเจาะลึกลงไปได 250 เมตร จึงเจอน้ำจืดประมาณ 20 ลบ.ม. และมีการบล็อคชั้น

น้ำเค็มที่พบในสวนของบอชั้นบน สิ่งที่กังวลคือการบล็อคชั้นน้ำเค็มในสวนของชั้นบนจะบล็อคไดมาก

นอยแคไหน การแกไขปญหาสวนนี้คอนขางที่จะใชเวลา โดยทั่วไปจะใชเวลาประมาณ 1 เดือนสำหรับ

การเจาะ 1 บอ แตสำหรับการเจาะบอตอไปคาดวาจะใชเวลาไมนานเนื่องจากผานการเจาะบอที่ 1 

มาแลว แตยังติดขัดในเร่ืองงบประมาณคงตองฝากทาง สทนช. ในประเดน็นี้ดวย 

 6) นายกัมปนาท ประเสริฐ หัวหนาสำนักปลัด อบต.บางเตย อำเภอบานสราง จังหวัดปราจีนบุรี 

กลาวถึงสภาพปญหาในคลองหอทองในเรื่องของการกำจัดวัชพืชและการขุดลอกคลอง โดยขอความ

อนุเคราะหหนวยงานที่เก่ียวของใหเขามาชวยเหลือประเด็นดังกลาวเนื่องจากวัชพืชและคูคลองที่ตื้นเขิน

ทำใหน้ำในคลองหอทองไมสามารถไหลเขาสูพื้นที่ตำบลชั้นในและคลองสาขาตางๆ ไดจึงมีผลกระทบตอ

การทำนา และการกักเก็บไวอุปโภค-บริโภค 

 7) ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาต ิ

ปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำในพื้นที่ปราจีนบุรีเริ่มลดลงไปเรื่อยๆ ภาคประชาชนเกิดความวิตกกังวลใน

ปญหาการขาดแคลนน้ำเปนอยางมาก ภาคอุตสาหกรรมเชนเดียวกัน สทนช. และคณะที่ปรึกษามีความ

พยายามที่จะเขาไปชวยเหลือและบรรเทาปญหาเหลานั้น เปนความโชคดีของพื้นที่ปราจีนบุรีที่มีเขื่อน

กักเก็บน้ำอยูที่สามารถปลอยน้ำได แตการแกปญหาระยะสั้นขณะนี้จะเปนการหาแหลงน้ำตนทุนอื่นๆ 

ประกอบกับการหาแหลงน้ำบาดาลมาบรรเทาปญหาภัยแลง การแกไขปญหาระยะยาวจะตองมีโครงการ

พัฒนาตางๆ เขามารองรับปญหาอาจกอใหเกิดผลกระทบบางถือวาเปนเร่ืองธรรมดาโดยโครงการศึกษา

เพื่อการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมเชิงยุทธศาสตร โครงการพัฒนาน้ำตนทุนในลุมน้ำปราจีนบุรี- 

บางปะกง จะเปนโครงการที่จะชวยแกไขปญหาในระยะยาวที่จะทำใหภาคประชาชนในพื้นที่ไมตองมา

ประสบปญหาดานน้ำปตอป บางปน้ำแลงบางปน้ำมากประกอบกับปริมาณฝนแตละปไมมีความแนนอน 

ทุกภาคสวนที่เกี่ยวของจะตองมีความเห็นตรงกันในการวางแนวทางการแกไขปญหาตางๆในโครงการ

เพื่อใหเปนแนวทางการพัฒนาและการแกไขปญหาอยางยั่งยืน ในพื้นที่ปราจีนบุรีตองหาแหลงกักเก็บน้ำ

ในขนาดตางๆ เพื่อกักเก็บน้ำที่จะสามารถนำไปใชไดในอนาคต และอยากใหประชาชนทุกภาคสวนเห็น

ความสำคัญในการแกไขปญหาในระยะยาวดวย ปที่ผานมาไมไดศึกษาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค

ตะวันออก (Eastern Economic Corridor) และไมไดพิจารณาดานกิจกรรมทางอุตสาหกรรมเพียง

อยางเดียว แตคำนึงถึงการทำเกษตรกรรมดวย เมื่อเกษตรกรมีน้ำเหลือใชจากการทำเกษตรกรรมจะ

ผลักดันน้ำที่เหลือไปใหกับกิจการทางอุตสาหกรรม ขณะเดียวกันภาคประชาชนในพื้นที่อาจจะประสบ

ปญหาน้ำเค็มรุกล้ำ สิ่งที่จะชวยแกปญหาไดจะเปนการขุดเจาะบอบาดาล เปนการแกไขปญหาระยะสั้น 

ในทางเดียวกันกรมทรัพยากรน้ำบาดาลไดวางแผนงานที่จะแกไขปญหานี้ในระยะยาวดวยเชนกัน การ

ขุดเจาะบอบาดาลไมสามารถทำไดงาย ตองมีการศึกษาและสำรวจเปนอยางดกีอนทำการเจาะบอเพราะ

การเจาะแตละครั้งอาจจะเจอน้ำกรอยหรือน้ำเค็ม ไมสามารถนำมาอุปโภค-บริโภคได ตองมีการสำรวจ

อยางดีเพื่อที่จะเจาะบอลงไปแลวเจอกับน้ำที่มีคุณภาพใกลเคียงกับน้ำที่นำมาอุปโภค-บริโภค สวนเร่ือง

ของงบประมาณ องคกรปกครองทองถิ่นมีสวนสำคัญในการของบประมาณ โดยองคกรปกครองทองถ่ิน

ตองเขาไปชวยสำรวจและใหขอมูลตอหนวยงานภาครัฐเพื่อที่หนวยงานภาครัฐที่เก่ียวของจะไดพิจารณา

วาสิ่งใดจำเปน สิ่งใดไมจำเปน หากมีน้ำเค็มรุกล้ำควรจะขุดเจาะบอบาดาล แตถาไมมีน้ำเค็มรุกล้ำควร

จะใชน้ำผิวดินเพื่อควบคุมงบประมาณใหอยูในความเหมาะสม ขณะเดียวกันแตละลุมน้ำจะมีโครงขาย



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 7 การมีสวนรวมของประชาชนและการประชาสัมพันธ 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 7-54 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

คณะกรรมการลุมน้ำที่จะเขามาพิจารณาปญหาและใหความชวยเหลือ อยางไรก็ดีองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นควรจะมีการทำแผนงานเพื่อรองรับปญหาดานน้ำ จากนั้นสงผานกลไกของจังหวัดหรือทาง

องคกรปกครองทองถ่ินก็สามารถของบประมาณจากสวนกลางมาทำเองไดเชนกัน 

 

7.10.2.3 ผลงานการดำเนินการจัดกิจกรรมการสรางการรับรูผานสื่อมวลชนสญัจรคร้ังที่ 2 

 

 ผลงานการดำเนินการจัดกิจกรรมการสรางการรับรูผานสื่อมวลชนสัญจรครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 16-17 มกราคม 

2563 มีสื่อมวลชนเขารวมกิจกรรมจํานวน 17 คน และมจีำนวนผลงานออกสื่อ 6 ผลงาน แบงออกเปนสื่อโทรทัศนจำนวน 

2 ผลงาน และสื่อออนไลนจำนวน 4 ผลงาน สรุปผลงานไดดังนี้ 

 1) สื่อโทรทัศน 

  1.1 สถานีโทรทัศน NBT2HD (รูปที่ 7.10-4) 

   วันที่ 16 มกราคม 2563 รายการ “ขาวค่ำ” 

  1.2 สถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส (รูปที่ 7.10-5) 

   วันที่ 17 มกราคม 2563 รายการ “วันใหมไทยพีบีเอส” 

 2) สื่อออนไลน 

  2.1 สำนักขาวขาวชัด KHAOCHAD.CO.TH (รูปที่ 7.10-6) 

   วันที่ 16 มกราคม 2563 http://www.khaochad.co.th/24957 

  2.2 สำนักขาวมติชน (รูปที่ 7.10-7) 

วันที่ 17 มกราคม 2563 https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_1897650 

  2.3 สำนักขาว 123 คนดีมีน้ำใจ (รูปที่ 7.10-8) 

   วันที่ 17 มกราคม 2563 https://www.123khondee.com/contents/11272 

  2.4 สำนักขาว N Nation 22 (รูปที่ 7.10-9) 

   วันที่ 18 มกราคม 2563 https://www.nationtv.tv/main/content/378758514/?qj= 

 

รูปที่ 7.10-4 กิจกรรมการสรางการรับรูผานสื่อฯคร้ังที่ 2 จากสถานีโทรทัศน NBT2HD 

http://www.khaochad.co.th/24957
https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_1897650
https://www.123khondee.com/contents/11272
https://www.nationtv.tv/main/content/378758514/?qj=


สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 7 การมีสวนรวมของประชาชนและการประชาสัมพันธ 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 7-55 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

 

รูปที่ 7.10-5 กิจกรรมการสรางการรับรูผานสื่อฯคร้ังที่ 2 จากสถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส 

 

รูปที่ 7.10-6 กิจกรรมการสรางการรับรูผานสื่อฯคร้ังที่ 2 จากสำนักขาว KHAOCHAD.CO.TH 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 7 การมีสวนรวมของประชาชนและการประชาสัมพันธ 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 7-56 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

 

รูปที่ 7.10-7 กิจกรรมการสรางการรับรูผานสื่อฯคร้ังที่ 2 จากสำนักขาวมติชน 

 

รูปที่ 7.10-8 กิจกรรมการสรางการรับรูผานสื่อฯคร้ังที่ 2 จากสำนักขาว 123 คนดีมีน้ำใจ 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 7 การมีสวนรวมของประชาชนและการประชาสัมพันธ 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 7-57 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

 
รูปที่ 7.10-9 กิจกรรมการสรางการรับรูผานสื่อฯคร้ังที่ 2 จากสำนักขาว N Nation 22 



บทที่  8 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 



โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 8-1 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนานํ้าตนทุนลุมนํ้าปราจีนบุรี–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมนํ้าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

บทท่ี 8 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 

8.1 บทสรุป 

 

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

จังหวัดสระแกว จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดนครนายก จังหวัดชลบุรี และพื้นท่ีบางสวนในจังหวัดจันทบุรี จังหวัด

นครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดปทุมธานีและกรุงเทพมหานคร โดยมีพื้นท่ีปาไมรวมท้ังหมด 

13,958.54 ตร.กม. หรือคิดเปนรอยละ 68.69 ของพื้นท่ีลุมน้ํา พื้นท่ีการเกษตร 12,500.50 ตร.กม. หรือ 7,875,721.02 ไร 

หรือรอยละ 61.40 ของพื้นท่ีลุมน้ํา หากพิจารณาศักยภาพและสมรรถนะของดินมีความเหมาะสมสําหรับการปลูกพืชคิด

เปนพื้นท่ี 7,475.08 ตร.กม. หรือรอยละ 36.71 ของพื้นท่ีลุมน้ําท้ังหมด ปริมาณฝนรายปเฉลี่ย 1,442.95 มม. หรือมี

ปริมาณน้ําตนทุนรายปเฉลี่ยมากถึง 9,158.06 ลาน ลบ.ม. มีประชากรรวมท้ังสิ้น 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 สวนปริมาณความตองการใชน้ําทุกกิจกรรมในปจจุบันรวมท้ังสิ้น 7,470.96 ลาน ลบ.ม. 

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

ขนาดใหญและขนาดกลางตามสถานภาพปจจุบันมีความจุกักเก็บท้ังสิ้น 1,386.15 ลาน ลบ.ม. หรือคิดเปนรอยละ 15.13 

ของปริมาณน้ําทารายปเฉลี่ย 

 

 พื้นท่ีลุมน้ําปราจีนบุรี-บางปะกงตองประสบกับปญหาแลงทวมซ้ําซากทุกปจากสาเหตุหลักคือการไมมีแหลงเก็บ

กักน้ําเพียงพอ โดยบริเวณพื้นท่ีตอนบนของลุมน้ํามีความลาดชันสูง ทําใหปริมาณน้ําหลากไหลลงทวมพื้นท่ีราบทายลุมน้ํา

ในชวงฤดูฝน แตพอถึงชวงฤดูแลงจะประสบปญหาชาดแคลนน้ําเพราะปริมาณน้ําทาสวนใหญจะไหลออกสูทะเลในท่ีสุด 

และยังมีปญหาการรุกตัวของน้ําเค็มจากอาวไทยเนื่องจากชวงทายของแมน้ํามีความลาดชันนอย ทําใหน้ําเค็มรุกล้ําจาก

ปากแมน้ําบางปะกงลึกเขามาในแมน้ํามากกวา 100 กม. โดยเฉพาะชวงฤดูแลงไมมีปริมาณน้ําทาเพียงพอตอการผลักดัน

น้ําเค็มสงผลกระทบใหน้ําเค็มรุกล้ําไปจนถึงแมน้ําปราจีนบุรี และมีผลกระทบตอคุณภาพน้ําท่ีจะนําไปใชเพื่อการเกษตร

และการผลิตน้ําประปาเพื่ออุปโภค-บริโภค ประกอบกับพื้นท่ีลุมน้ําปราจีนบุรี-บางปะกงเปนพื้นท่ีท่ีมีการเติบโตของภาค 

อุตสาหกรรมคอนขางสูงทําใหความตองการใชน้ําเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่องสงผลกระทบใหปญหาขาดแคลนน้ํามีแนวโนมท่ี

รุนแรงข้ึนรวมถึงเกิดการแยงน้ําระหวางภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรม 

 

 การพิจารณากําหนดทางเลือกการพัฒนาพื้นท่ีลุมน้ําปราจีนบุรี-บางปะกงอยางย่ังยืนเปนการบูรณาการจากมิติ

เศรษฐกิจ มิติสังคมและมิติสิ่งแวดลอมใหมีความสอดคลองกันและเกิดผลประโยชนสูงสุด โดยไดคํานึงถึงขีดความสามารถ

ในการรองรับของพื้นท่ีลุมน้ําและความตองการของภาคประชาสังคมเปนหลัก และยังมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ

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

และแผนพัฒนาจังหวัดในภาคตะวันออกและแผนพัฒนาตางๆ ฯลฯ จึงไดพิจารณากําหนดเปาหมายหลักและทางเลือกการ

พัฒนาพื้นท่ีลุมน้ําปราจีนบุรี-บางปะกงแยกเปน 3 พื้นท่ีไดดังนี้ 

  



สํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติ บทที่ 8 บทสรุปและขอเสนอแนะ 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 8-2 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนานํ้าตนทุนลุมนํ้าปราจีนบุรี–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมนํ้าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

 1) พื้นท่ีลุมน้ําตอนบน 

  1.1 ทางเลือกท่ี 1 ทางเลือกท่ีไมดําเนินงานหรือปลอยใหเปนไปตามปกติ (Business as Usual or 

Zero Alternative/No Action) 

  1.2 ทางเลือกท่ี 2 การพัฒนาน้ําตนทุนเพื่อการอุปโภค-บริโภค การเกษตรพื้นถ่ินและการทองเท่ียว

เชิงนิเวศ 

  1.3 ทางเลือกท่ี 3 การพัฒนาน้ําตนทุนเพื่อการอนุรักษ ฟนฟูและบริหารจัดการพื้นท่ีตนน้ํา 

  1.4 ทางเลือกท่ี 4 การพัฒนาน้ําตนทุนเต็มศักยภาพของพื้นท่ีลุมน้ํา 

 2) พื้นท่ีลุมน้ําตอนกลาง 

  2.1 ทางเลือกท่ี 1 ทางเลือกท่ีไมดําเนินงานหรือปลอยใหเปนไปตามปกติ (Business as Usual or 

Zero Alternative/No Action) 

  2.2 ทางเลือกท่ี 2 การพัฒนาน้ําตนทุนเพื่อการอุปโภค-บริโภค การเกษตรมูลคาสูงและอุตสาหกรรม

ขนาดเล็ก 

  2.3 ทางเลือกท่ี 3 การพัฒนาน้ําตนทุนเพื่อรองรับการเติบโตของชุมชนเมืองและเขตเศรษฐกิจ 

 3) พื้นท่ีลุมน้ําตอนปลาย 

  3.1 ทางเลือกท่ี 1 ทางเลือกท่ีไมดําเนินงานหรือปลอยใหเปนไปตามปกติ (Business as Usual or 

Zero Alternative/No Action) 

  3.2 ทางเลือกท่ี 2 การพัฒนาน้ําตนทุนเพื่อการอุปโภค-บริโภค การเกษตรมูลคาสูงและอุตสาหกรรม 

  3.3 ทางเลือกท่ี 3 การพัฒนาน้ําตนทุนเพื่อรองรับการเติบโตของชุมชนเมืองและเขตเศรษฐกิจ 

 

 ผลการประเมินทางเลือกการพัฒนาลุมน้ําปราจีนบุรี-บางปะกงสรุปไดวาพ้ืนที่ลุมนํ้าตอนบนกําหนดการพัฒนา

ตามทางเลือกที่ 2 การพัฒนานํ้าตนทุนเพ่ือการอุปโภค-บริโภค การเกษตรพ้ืนถ่ินและการทองเที่ยวเชิงนิเวศ เปนการ

บริหารจัดการทรัพยากรน้ําใหเพียงพอกับความตองการของภาคประชาสังคมและตามรูปแบบระบบการเพาะปลูกพืช

ปจจุบันรวมกับการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงนิเวศ สวนพ้ืนที่ลุมนํ้าตอนกลาง และพ้ืนที่ลุมนํ้าตอนปลายกําหนดการ

พัฒนาตามทางเลือกที่ 3 การพัฒนานํ้าตนทุนเพ่ือรองรับการเติบโตของชุมชนเมืองและเขตเศรษฐกิจ เปนการพัฒนา

เพื่อรองรับการเติบโตของชุมชนเมืองและเขตเศรษฐกิจเปนการยกระดับคุณภาพชีวิตของภาคประชาสังคมในพื้นท่ีลุมน้ําให

ดีข้ึนและมีรายไดเพิ่มสูงกวาคาเฉลี่ยในระดับประเทศ พรอมท้ังการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของพื้นท่ีลุมน้ําฯ หากพิจารณา

ภาพรวมของพื้นท่ีลุมน้ําปราจีนบุรี-บางปะกงใหครอบคลุมทุกสวนของพื้นท่ีลุมน้ําจําเปนตองดําเนินการกําหนดการพัฒนา

แบบผสมผสานในทุกสวนของพื้นท่ีลุมน้ําดังรูปท่ี 8.1-1 ดังสรุปไดวา ภาพรวมของการพัฒนาลุมนํ้าปราจีนบุรี- 

บางปะกงแบบบูรณาการจะเปนการพัฒนานํ้าตนทุนเพ่ือการอุปโภค-บริโภค การเกษตรพ้ืนถ่ินและการทองเที่ยวเชิง

นิเวศ (ตามทางเลือกที่ 2-พ้ืนที่ลุมนํ้าตอนบน) พรอมทั้งจะตองพัฒนานํ้าตนทุนเพ่ือรองรับการเติบโตของชุมชนเมือง

และเขตเศรษฐกิจ (ตามทางเลือกที่ 3-พ้ืนที่ลุมนํ้าตอนกลางและพ้ืนที่ลุมนํ้าตอนปลาย) 

  



สํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติ บทที่ 8 บทสรุปและขอเสนอแนะ 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 8-3 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนานํ้าตนทุนลุมนํ้าปราจีนบุรี–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมนํ้าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

 



สํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติ บทที่ 8 บทสรุปและขอเสนอแนะ 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 8-4 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนานํ้าตนทุนลุมนํ้าปราจีนบุรี–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมนํ้าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

 การกําหนดแผนงาน/โครงการในแผนทางเลือกการพัฒนาพื้นท่ีลุมน้ําปราจีนบุรี-บางปะกงไดพิจารณาถึงความ

เหมาะสมและดําเนินการไดจริงและไดรับการยอมรับจากภาคประชาสังคม และเปนการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นท่ีลุมน้ํา

ภายใตวิสัยทัศนของการพัฒนาพื้นท่ีลุมน้ําปราจีนบุรี-บางปะกง “ทรัพยากรนํ้าม่ันคง ทุกภาคสวนเขาถึงการใชอยาง

สมดุล เสริมสรางรายไดและรักษาระบบนิเวศอยางยั่งยืน” และสอดคลองกับนโยบายภาครัฐและแผนพัฒนากลุม

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

โดยกําหนดแผนงาน/โครงการตามแผนการพัฒนาพื้นท่ีลุมน้ําปราจีนบุรี-บางปะกงไดดังนี ้

 1) แผนงานการจัดการน้ําอุปโภคบริโภค เพื่อจัดหาน้ําสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคใหแกชุมชน ครบทุก

หมูบานหรือทุกครัวเรือน ชุมชนเมือง แหลงทองเท่ียวสําคัญและพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ รวมท้ังการจัด 

หาแหลงน้ําสํารองในพื้นท่ีท่ีขาดแคลนแหลงน้ําตนทุน การพัฒนาน้ําด่ืมใหไดตามมาตรฐานในราคาท่ี

เหมาะสมและการประหยัดน้ําโดยลดการใชน้ําภาคครัวเรือน ภาคบริการและภาคราชการดังมีเปาหมาย

ดังนี้ 

  1.1 พัฒนา ขยายเขตและเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมูบาน 266 หมูบาน 

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

  1.3 พัฒนาน้ําด่ืมใหไดมาตรฐานและราคาท่ีเหมาะสม 44 แหง 

 2) แผนงานการสรางความมั่นคงของน้ําภาคการผลิต เพื่อพัฒนาแหลงเก็บกักน้ําและระบบสงน้ําใหมใหเต็ม

ศักยภาพ พรอมท้ังการจัดหาน้ําในพื้นท่ีเกษตรน้ําฝนเพื่อขยายโอกาสจากศักยภาพโครงการขนาดเล็ก

และลดความเสี่ยงในพื้นท่ีไมมีศักยภาพ ลดความเสี่ยง/ความเสียหายลงคิดเปนรอยละ 50 รวมถึงการ

เพิ่มผลิตภาพและปรับโครงสรางการใชน้ําโดยดําเนินการรวมกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-

2580) มีเปาหมายดังนี้ 

  2.1 เพิ่มประสิทธิภาพโครงการแหลงน้ําและระบบสงน้ําเดิม 724 แหง พื้นท่ีรับประโยชนเดิม 

1,080,871 ไร 

  2.2 จัดหาน้ําในพื้นท่ีเกษตรน้ําฝน เพิ่มปริมาณน้ําตนทุน 0.926 ลาน ลบ.ม. และพื้นท่ีรับประโยชน 

1,720 ไร 

  2.3 พัฒนาแหลงเก็บกักน้ํา/ระบบสงน้ําใหม เพิ่มปริมาณน้ําตนทุน 1,174.14 ลาน ลบ.ม. และพื้นท่ี

ชลประทาน 801,330 ไร 

  2.4 พัฒนาระบบผันน้ําและระบบเชื่อมโยงแหลงน้ํา 9 แหง 

  2.5 จัดหาแหลงน้ําสํารองเพื่อเพิ่มผลิตภาพมูลคาภาคการผลิต ไดแก การเปลี่ยนน้ําทะเลใหเปน 

น้ําจืดในพื้นท่ีลุมน้ําตอนปลาย 1 แหง 

 3) แผนงานการจัดการน้ําทวมและอุทกภัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ํา จัดระบบปองกันน้ําทวม

ชุมชนเมือง จัดการพื้นท่ีน้ําทวมและพื้นท่ีชะลอน้ํารวมท้ังการบรรเทาอุทกภัยในเชิงพื้นท่ีอยางเปนระบบ 

ในระดับลุมน้ําและพื้นท่ีวิกฤติ (Area-based) ลุมน้ําขนาดใหญ ลุมน้ําสาขา/ลดความเสี่ยงและความ

รุนแรงลงไมนอยกวารอยละ 60 โดยมีเปาหมายการพัฒนาดังนี้ 

  3.1 เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ําและปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน้ํา 1,355 แหง ระยะทาง 9.14 กม. 

  3.2 ปองกันน้ําทวมชุมชนเมือง 96 แหง พื้นท่ีลดผลกระทบ 77,268 ไร 

  3.3 จัดการพื้นท่ีน้ําทวม/พื้นท่ีชะลอน้ํา 78 แหง พื้นท่ีลดผลกระทบ 130,130 ไร 

  3.4 การบรรเทาอุทกภัยเชิงพื้นท่ีอยางเปนระบบในพื้นท่ีลุมน้ําปราจีนบุรี-บางปะกง 



สํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติ บทที่ 8 บทสรุปและขอเสนอแนะ 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 8-5 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนานํ้าตนทุนลุมนํ้าปราจีนบุรี–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมนํ้าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

 4) แผนงานการจัดการคุณภาพน้ําและอนุรักษทรัพยากรน้ํา เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวม

และระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน การนําน้ําเสียกลับมาใชใหม ปองกันและลดการเกิดน้ําเสียตนทาง 

การควบคุมปริมาณการไหลของน้ําเพื่อรักษาระบบนิเวศพรอมท้ังพื้นฟูแมน้ํา ลําคลอง และแหลงน้ํา

ธรรมชาติท่ีมีความสําคัญในทุกมิติเพื่อการอนุรักษ ฟนฟูและใชประโยชนท่ัวประเทศ 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

สวนรวมของประชาชนและภาคสวนท่ีเกี่ยวของ การสรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรน้ํา พัฒนา

งานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี ยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในพื้นท่ีและลุมน้ํา (เชื่อมโยง

การตลาด พลังงาน การผลิตและของเสีย) มีเปาหมายดังนี้ 

  5.1 การศึกษา วิจัย และพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา จํานวน 

9 แหง 

  5.2 พัฒนาและปรับปรุงระบบความปลอดภัยเข่ือน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและตรวจสอบดานความ

ปลอดภัยเข่ือน จํานวน 8 แหง 

  5.3 จัดสรรท่ีดินทํากินใหแกกลุมราษฎรท่ีบุกรุกแผวถางไดถือครองท่ีดินอยางถูกตองตามกฎหมายใน

รูปหมูบานปาไมในพื้นท่ีลุมน้ําตอนบน (ตนน้ํา) จํานวน 4 แหง 

 6) แผนงานสงเสริมการปลูกพืชมูลคาสูง/เกษตรเชิงวิถี เพื่อสงเสริมใหภาคเกษตรกรปลูกพืชท่ีมีมูลคาสูง

หรือสงเสริมการทําเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยมุงเนนพื้นท่ีเพาะปลูกในพื้นท่ีท่ีมีปริมาณน้ํา

ตนทุนและระบบกระจายน้ําเพียงพอจะทําใหควบคุมผลผลิตใหสอดคลองกับความตองการของระบบ

ตลาดไดโดยไมเกิดความเสียหายของผลผลิตดานการเกษตรจากการขาดแคลนน้ําหรือสินคาเกษตรเกิน

ความตองการของระบบตลาด โดยมีเปาหมายการพัฒนาดังนี้ 

  6.1 จัดโซนนิ่งพื้นท่ีเกษตรตามชนิดพืชท่ีปลูกใหมีความสอดคลองกับศักยภาพของสมรรถนะดินและ

ปริมาณน้ําตนทุนควบคูกับการประกันราคาผลผลิตเพื่อเปนการสรางแรงจูงใจใหภาคเกษตรกร

เปลี่ยนแปลงชนิดพืชท่ีปลูกด้ังเดิมเปนพืชเชิงการคา รวมท้ังจัดหาระบบตลาดรองรับท่ีเพียงพอ 

  6.2 พัฒนาเจาหนาท่ีภาครัฐและภาคเกษตรกรใหเกิดการประสานและทํางานรวมกัน การสงเสริมให

ภาคเกษตรกรเรียนรูสินคาเกษตรตามระบบตลาดมีความตองการและแนวโนมผลผลิตท่ีสงผล

กระทบตอราคาสินคาเกษตร 

  6.3 พัฒนาศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรและการเสริมสรางเครือขายเพื่อ

แลกเปลี่ยนประสบการณระหวางศูนยเรียนรูเพื่อปรับปรุงใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมของ

พื้นท่ีลุมน้ํา 

  6.4 นําเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมและทันสมัยมาใชกับกลุมเกษตรกรต้ังแตข้ันตอนการปลูกพืช เก็บเกี่ยว 

แปรรูป การตลาด เชน การปรับเปลี่ยนระยะเวลาการปลูก การใชน้ําตนทุนท่ีนอยลง และการใช

เคร่ืองจักรกล ฯลฯ 



สํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติ บทที่ 8 บทสรุปและขอเสนอแนะ 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 8-6 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนานํ้าตนทุนลุมนํ้าปราจีนบุรี–บางปะกง                              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมนํ้าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

  6.5 สงเสริมกลุมเกษตรกรในพื้นท่ีลุมน้ําใหมีการใชเทคโนโลยีสมัยใหมเพื่อทําการตลาดออนไลน 

สามารถสงสินคาถึงผูบริโภคโดยตรง มีความเขาใจวาควรขายอะไร ขายใหใคร ผลิตท่ีไหน ผลิต

อยางไร 

 7) แผนงานสงเสริมการทองเท่ียวทองถ่ิน มุงเนนการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ (เชิงนิเวศ) และเชื่อมโยงแหลง

ทองเท่ียวทางธรรมชาติท่ีมีอยูในพื้นท่ีลุมน้ําโดยเฉพาะพื้นท่ีอุทยานแหงชาติเขาใหญ เชน การลองแกง

เชื่อมโยงเขากับแหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรม แลพวิถีชุมชนท่ีสําคัญในพื้นท่ีลุมน้ํา ฯลฯ รวมถึงมุงเนน

การทองเท่ียวในเชิงเกษตรวิถี โดยใหผูมาเย่ียมเยือนเขาเย่ียมชมสวนผลไมในชวงท่ีผลไมออกผลผลิต 

เชน ทุเรียน มังคุด ลองกอง มะยงชิด มะปราง มะมวง ฯลฯ สงผลใหภาคเกษตรกรมีรายไดเพิ่มเติมจาก

การใหบริการท่ีพักโฮมสเตยและจําหนายผลผลิตกับผูบริโภคไดโดยตรง 

 

 แผนการพัฒนาพื้นท่ีลุมน้ําปราจีนบุรี-บางปะกงไดแบงระยะการพัฒนาเปน 3 ระยะ คือ แผนงานระยะเรงดวน

ภายใน 1-5 ป (พ.ศ. 2561-2565) แผนงานระยะปานกลางภายใน 6-10 ป (พ.ศ. 2566-2570) และแผนงานระยะยาว

ภายใน 11-20 ป (พ.ศ. 2571-2580) ดังแสดงในรูปท่ี 8.1-2 

 

8.2 ขอเสนอแนะ 

 

 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาพื้นท่ีลุมน้ําปราจีนบุรี-บางปะกงอยางย่ังยืนตามผลการประเมินสิ่งแวดลอมระดับ

ยุทธศาสตรสรุปไดดังนี้ 

 1) โครงการพัฒนาพัฒนาแหลงเก็บกักน้ําและระบบสงน้ําท้ังในแผนงานการสรางความมั่นคงของน้ําภาค

การผลิตและแผนงานการจัดการน้ําทวมและอุทกภัยจําเปนตองมีโครงการศึกษาความเหมาะสมและ

ผลกระทบสิ่งแวดลอมกอนการดําเนินการโครงการ 

 2) การพัฒนานําน้ําบาดาลมาใชเพื่อการอุปโภค-บริโภคตองคํานึงถึงคุณภาพน้ําบาดาลเปนหลัก เนื่องจาก

สภาพธรณีวิทยาและอุทกธรณีวิทยาสวนใหญเปนชั้นดินเค็ม ประกอบกับบางพื้นท่ีจัดเปนพื้นท่ีออนไหว

ตอการปนเปอน โดยเฉพาะพื้นท่ีท่ีมีการใชประโยชนท่ีดินอยางหนาแนนในภาคชุมชนและสิ่งปลูกสราง 

ภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมอาจสงผลกระทบใหคุณภาพน้ําบาดาลมีการปนเปอนความเค็ม 

เชื้อแบคทีเรีย และโลหะหนักได 

 3) การพัฒนาโครงการในพื้นท่ีสงวน-อนุรักษโดยสวนใหญจะเปนความตองการจากภาคประชาชนเปนหลัก 

แตทางปฏิบัติไมสามารถดําเนินการโครงการได จําเปนตองมีการพัฒนาโครงการในพื้นท่ีอื่นๆ ท่ีสามารถ

แกไข/บรรเทาปญหาตามความตองการของภาคประชาชนไดโดยตองมีการหาแนวปฏิบัติท่ีดี (Best 

Practice) จากทุกหนวยงานท่ีเกี่ยวของท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาค 

  



สํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติ บทที่ 8 บทสรุปและขอเสนอแนะ 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 8-7 รายงานฉบับสุดทาย

โครงการพัฒนานํ้าตนทุนลุมนํ้าปราจีนบุรี–บางปะกง รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมนํ้าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร

4) การพัฒนาแหลงเก็บกักน้ําและการจัดสรรน้ําในพื้นท่ีลุมน้ําตอนกลางและตอนปลายตองพิจารณาถึง

ความตองการของภาคประชาชนในพื้นท่ีลุมน้ําเปนลําดับแรกเนื่องจากภาคประชาชนมีการประกอบ

อาชีพแตกตางกันสงผลกระทบใหมีความตองการน้ําแตกตางกันกลาวคือภาคประชาชนท่ีประกอบอาชีพ

การเกษตรจะมีความตองการน้ําจืดเพื่อการเพาะปลูกพืชและภาคประชาชนท่ีมีอาชีพเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

ตองการน้ํากรอย ฯลฯ ดังนั้นการพัฒนาโครงการใดๆ ตองเนนใหภาคประชาชนในพื้นท่ีมีสวนรวมในทิศ

ทางการพัฒนาใหมากท่ีสุดเพื่อลดปญหาความขัดแยงท่ีจะตามมาในอนาคตภายหลังจากการพัฒนา

โครงการ

5) การพัฒนาโครงการในแผนงานสงเสริมการทองเท่ียวทองถ่ิน ไดแก การทองเท่ียวเชิงนิเวศและทองเท่ียว

เชิงเกษตรตองพัฒนาใหสอดคลองกับเอกลักษณของพื้นท่ีท่ีเปนวิถีชุมชนเกษตรและมีขนบประเพณีและ

วัฒนธรรมท่ีเปนเอกลักษณเฉพาะถ่ินโดยการสนับสนุนใหตอนรับและบริการดวยไมตรีจิตแบบไทย

(Thai Hospitality) เพื่อสรางเสริมประสบการณและความประทับใจแกผูมาเย่ียมเยือนอาจทําใหเกิด

การประชาสัมพันธการทองเท่ียวในรูปแบบท่ีเรียกวา “พลังแหงการบอกตอ”

6) โครงการจัดสรรท่ีดินทํากินใหแกกลุมราษฎรท่ีบุกรุกแผวถางไดถือครองท่ีดินอยางถูกตองตามกฎหมาย

ในรูปหมูบานปาไมตามแผนงานดานการบริหารจัดการตองกําหนดมาตรการการใชท่ีดินและขอตกลง

ระหวางหนวยงานภาครัฐดวยกันโดยเฉพาะหนวนงานเจาของพื้นท่ีกับหนวยงานภาครัฐท่ีทําการพัฒนา

รวมถึงภาคเกษตรกรท่ีใชประโยชน

7) โครงการจัดโซนนิ่งพื้นท่ีการเกษตรตามชนิดพืชท่ีปลูกใหสอดคลองกับศักยภาพของสมรรถนะดินและ

ปริมาณน้ําตนทุนควบคูการประกันราคาผลผลิตตามแผนงานสงเสริมการปลูกพืชมูลคาสูง/เกษตรเชิงวิถี

จะชวยใหจํานวนผลผลิตทางการเกษตรของพืชเศรษฐกิจแตละชนิดอยูในปริมาณท่ีเหมาะสมกับระบบ

ตลาดรองรับผลผลิต เปนการปองกันผลผลิตลนระบบตลาดและชวยควบคุมปริมาณการใชน้ําในการ

เพาะปลูกทําใหลดความขัดแยงในกิจกรรมการใชน้ําและสงผลดีในการบริหารจัดการลุมน้ํา

8) โครงการพัฒนาแหลงกักเก็บน้ําขนาดเล็กในไรนาตามแผนงานการสรางความมั่นคงของน้ําภาคการผลิต

ตองดําเนินการขุดสระเก็บน้ําใหมีความลึกและแคบเพื่อลดการสูญเสียน้ําและเปนการจัดการพื้นท่ีใหเกิด

ประโยชนสูงสุดเนื่องจากราคาประเมินท่ีดินคอนขางสูงโดยเฉพาะพื้นท่ีลุมน้ําตอนกลางและตอนปลาย



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ บทที่ 8 บทสรุปและขอเสนอแนะ 

โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 8-8 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง          รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

รูปที่ 8.1-2 สรุปแผนงาน/โครงการตามแผนหลักและแผนปฏิบัติการของพืน้ที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง (ภาพรวม) 
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