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 “ทรัพยากรน้ำมั่นคง ทุกภาคส่วนเข้าถึงการใช้อย่างสมดุล เสริมสร้างรายได้และรักษาระบบนิเวศ 
 อย่างยั่งยืน” 
12 การพิจารณากำหนดกิจกรรมที่จำเป็นต้องดำเนินการในพื้นที่ลุ่มน้ำตอนบนตามทางเลือกที่ 2 45 
13 การพิจารณากำหนดกิจกรรมที่จำเป็นต้องดำเนินการในพื้นที่ลุ่มน้ำตอนกลางตามทางเลือกที่ 3 46 
14 การพิจารณากำหนดกิจกรรมที่จำเป็นต้องดำเนินการในพื้นที่ลุ่มน้ำตอนปลายตามทางเลือกที่ 3 46 
15 การพิจารณากำหนดกิจกรรมที่จำเป็นต้องดำเนินการในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง (ภาพรวม) 47 
16 ตำแหน่งที่ตั้งแผนงาน/โครงการตามแผนหลักและแผนปฏิบัติการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 56 
 พื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 
17 กลไกการขับเคลื่อน SEA ด้านแผนบริหารจัดการลุ่มน้ำ ไปสู่การปฏิบัติ 71 
18 การพิจารณากำหนดกิจกรรมที่จำเป็นต้องดำเนินการในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง (ภาพรวม) 75 
19 แผนงาน/โครงการตามแผนการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงอย่างยั่งยืน 76 
 
 



โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ 1 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบรุี–บางปะกง  รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ 

รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร 
รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ 

1. ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการ 
 
 ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงจัดเป็นลุ่มน้ำสำคัญในพื้นที่ภาคตะวันออก เดิมมาตรฐานลุ่มน้ำและลุ่มน้ำสาขาของ
คณะอนุกรรมการศูนย์ข้อมูลสารสนเทศอุทกวิทยา (น้ำผิวดิน) ภายใต้คณะกรรมการอุทกวิทยาแห่งชาติ (ปัจจุบันรวมอยู่ใน
กรมทรัพยากรน้ำ) มีการแบ่งเป็น 2 ลุ่มน้ำ ได้แก่ ลุ่มน้ำปราจีนบุรี (รหัสลุ่มน้ำ 15) และลุ่มน้ำบางปะกง (รหัสลุ่มน้ำ 16) 
หากพิจารณาสถานภาพปัจจุบันตามร่างลุ่มน้ำใหม่ของประเทศไทยได้มีการรวมเป็นชื่อ “ลุ่มน้ำบางปะกง รหัสลุ่มน้ำ 15” 
และเป็นส่วนหนึ่งของคลัสเตอร์ลุ่มน้ำภาคตะวันออก) มีพื้นที่ทั้งสิ้น 20,358.99 ตร.กม. พื้นที่ส่วนใหญ่ครอบคลุม 5 จังหวัด 
ได้แก ่นครนายก ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้วและชลบุร ีและพื้นที่บางส่วนครอบคลุม 7 จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี สระบุรี 
ปทุมธานี สมุทรปราการ บุรีรัมย์ นครราชสีมาและกรุงเทพมหานครโดยพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงมีระบบนิเวศวิทยา
ที่สำคัญ ได้แก่ นิเวศวิทยาป่าไม้ นิเวศวิทยาการเกษตร นิเวศวิทยาเมือง ชุมชนและอุตสาหกรรม นิเวศวิทยาแหล่งน้ำและ
นิเวศวิทยาชายฝงทะเลจะมีความอุดมสมบูรณ์มากเปนแหล่งผลิตทางการเกษตรสําคัญมาตั้งแตอดีต-ปัจจุบัน โดยเฉพาะ
การปลูกขาวนาปี/นาปรัง สวนไม้ผล-ไม้ยืนต้น พืชผักสวนครัว ฟาร์มสุกร การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการปศุสัตว์ ฯลฯ 
สืบเนื่องจากความหลากหลายทางชีวภาพและความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของพื้นที่ลุมน้ำ
ปราจีนบุรี-บางปะกงทําใหมีศักยภาพในการพัฒนาเชิงเศรษฐกิจเพื่อเปนฐานการผลิตหลักของภาคตะวันออกและประเทศ
หากพิจารณาผลจากการเรงรัดการพัฒนาในระยะที่ผานมาโดยเฉพาะอยางยิ่งผลสืบเนื่องจากการขยายตัวของชุมชนและ
พื้นที่อุตสาหกรรมที่เพิ่มมากขึ้นอยางไรทิศทางและตอเนื่องจากนโยบายตามโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก 
หรือ Eastern Seaboard ตั้งแต่ พ.ศ. 2524-ปจจุบัน หรือการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC: ASEAN Economic 
Community) และการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) ฯลฯ ทําให้
เกิดการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจนเกินศักยภาพและขาดความสมดุลภายในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-
บางปะกงสงผลกระทบต่อเนื่องใหเกิดข้อจำกัดและปญหาตางๆ เกิดขึ้นโดยเฉพาะปัญหาด้านอุทกภัยและภัยแล้งหรือการ
รุกล้ำของน้ำเค็มเป็นประจำ 
 
 เนื่องจากพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงจะมีปริมาณน้ำต้นทุนมากถึง 9,158.06 ล้าน ลบ.ม./ปี เพียงพอต่อ
ความต้องการใช้น้ำทุกๆ ด้าน (3,180.98 ล้าน ลบ.ม./ปี-ไม่นับรวมความต้องการใช้น้ำในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก (EEC), โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนหลักการพัฒนาและจัดการทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก , พ.ศ. 2562) แต่
จะมีพื้นที่อ่างเก็บน้ำทั้งหมดตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ภายในลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง (เฉพาะกรมชลประทาน)  
ดังตารางที่ 1 มีความจุกักเก็บทั้งสิ้น 1,386.15 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็นร้อยละ 15.13 ของปริมาณน้ำท่ารายปีเฉลี่ย 
(โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนหลักการพัฒนาและจัดการทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก, พ.ศ. 2562) จึงมีแหล่งกักเก็บน้ำไม่
เพียงพอต่อการรองรับปริมาณน้ำต้นทุนที่เกิดขึ้นในแต่ละปี โดยตามศักยภาพการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-
บางปะกงจะมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหลายแห่งที่มีศักยภาพ แต่ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากพื้นที่โครงการ
ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติหรือพื้นที่มรดกโลกดังตารางที่ 2 (เช่น โครงการอ่างเก็บน้ำคลองมะเดื่ออันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ (85.31 ล้าน ลบ.ม.) โครงการอ่างเก็บน้ำใสน้อยใสใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (334.30 ล้าน ลบ.ม.) 
และโครงการอ่างเก็บน้ำลำพระยาธารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (30.00 ล้าน ลบ.ม.) ฯลฯ) พร้อมทั้งพื้นที่ตอนบนของ



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ 2 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบรุี–บางปะกง  รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ 

ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงมีความลาดชันมากทำให้ปริมาณน้ำหลากไหลลงท่วมพื้นที่ราบท้ายลุ่มน้ำช่วงฤดูฝนเป็นประจำ 
หากถึงช่วงฤดูแล้งจะส่งผลกระทบให้ประสบปญัหาขาดแคลนน้ำซ้ำซากด้วยเช่นกันเพราะช่วงฤดูฝนมีปริมาณน้ำท่าในพืน้ที่
ลุ่มน้ำกักเก็บอยู่ในเกณฑ์น้อยมากเมื่อเทียบกับปริมาณน้ำท่ารายปีทำให้ปริมาณน้ำส่วนเกินทั้งหมดไหลลงแม่น้ำบางปะกง
และออกสู่ทะเลในที่สุด โดยลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงยังมีปัญหาการรุกตัวของน้ำเค็มจากอ่าวไทยเข้าสู่แม่น้ำบางปะกง
และแม่น้ำปราจีนบุรีเป็นประจำเนื่องจากช่วงท้ายแม่น้ำมีความลาดชันน้อยทำให้น้ำเค็มรุกล้ำจากปากแม่น้ำบางปะกงไป
ไกลได้มากกว่า 100 กม. โดยเฉพาะช่วงฤดูแล้งจะไม่มีปริมาณน้ำท่าเพียงพอต่อการผลักดันน้ำเค็มส่งผลกระทบให้น้ำเค็ม
รุกล้ำจนถึงแม่น้ำปราจีนบุรีในพื้นที่อำเภอเมืองปราจีนบุรีและมีผลกระทบต่อการนำปริมาณน้ำไปใช้เพื่อการเกษตรและ
การผลิตน้ำประปาเพื่ออุปโภค-บริโภค ขณะเดียวกันยังเกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ระหวางพื้นที่น้ำจดืและ
น้ำเค็ม พร้อมทั้งสงผลกระทบต่อคุณภาพน้ำในแมน้ำสายหลักในลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงมีแนวโน้มเสื่อมโทรมลงอย่าง
ต่อเนื่องประกอบกับเป็นพื้นที่อยูใกล้พื้นที่กรุงเทพมหานครจึงเกิดการลงทุนดานอุตสาหกรรมและการขยายตัวของชุมชน
อย่างรวดเร็วแต่การเติบโตที่ขาดการวางแผนอย่างเหมาะสมประกอบกับความพรอมในการพัฒนาการบริการขั้นพื้นฐาน
ด้านระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการไมสามารถขยายตัวรองรับไดทันกับสถานการณ์จนทําใหเกิดสภาพชุมชนเมือง
แออัดและทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว 

ตารางที่ 1 โครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ในปัจจบุันในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 

โครงการพัฒนา 
สถานที่ตั้ง ความจุกักเก็บ

(ล้าน ลบ.ม.) 
พ้ืนที่ชลประทาน

(ไร่) ตำบล อำเภอ จังหวัด 

โครงการฯขนาดใหญ่      

1) อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา1/ แก่งดินสอ นาดี ปราจีนบุรี 295.00 111,300 

2) อ่างเก็บน้ำคลองสียัด ท่าตะเกียบ ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 455.00 182,000 

3) เข่ือนขุนด่านปราการชล1/ หินตั้ง เมืองนครนายก นครนายก 224.00 184,000 

รวมโครงการฯขนาดใหญ่    974.00 477,300 

โครงการฯขนาดกลาง      

1) อ่างเก็บน้ำเขาอีโต้ 11/ บ้านดงขี้เหล็ก เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 3.20 ประปา 

2) อ่างเก็บน้ำเขาอีโต้ 2 บ้านดงขี้เหล็ก เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 0.90 ประปา 

3) อ่างเก็บน้ำคลองไม้ปล้อง1/ เนินหอม เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 10.70 9,000 

4) อ่างเก็บน้ำทับลาน1/ บุพราหมณ์ นาดี ปราจีนบุรี 2.73 600 

5) อ่างเก็บน้ำลุ่มน้ำโจน 21/ เขาหินซ้อน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 1.96 1,330 

6) อ่างเก็บน้ำลุ่มน้ำโจน 161/ เขาหินซ้อน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 1.60 3,600 

7) อ่างเก็บน้ำลาดกระทิง1/ ลาดกระทิง สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 4.20 3,000 

8) อ่างเก็บน้ำคลองระบม1/ ท่ากระดาน สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 40.00 155,400 

9) อ่างเก็บน้ำห้วยปรือ1/ เขาพระ เมืองนครนายก นครนายก 8.87 3,570 

10) อ่างเก็บน้ำคลองโบด1/ พรหมณี เมืองนครนายก นครนายก 4.25 1,000 

11) อ่างเก็บน้ำทรายทอง1/ เขาพระ เมืองนครนายก นครนายก 2.00 2,700 

12) อ่างเก็บน้ำคลองสีเสียด1/ หนองแสง ปากพลี นครนายก 1.14 3,000 

13) อ่างเก็บน้ำคลองวังบอน1/ นาหินลาด ปากพลี นครนายก 7.60 2,620 

14) อ่างเก็บน้ำวังม่วง1/ นาหินลาด ปากพลี นครนายก 0.80 650 

15) อ่างเก็บน้ำคลองกลาง1/ นาหินลาด ปากพลี นครนายก 3.10 3,200 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ 3 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบรุี–บางปะกง  รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ 

ตารางที่ 1 (ต่อ) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญใ่นปัจจบุันในพื้นที่ลุ่มนำ้ปราจีนบุรี-บางปะกง 

โครงการพัฒนา 
สถานที่ตั้ง ความจุกักเก็บ พ้ืนที่ชลประทาน 

ตำบล อำเภอ จังหวัด (ล้าน ลบ.ม.) (ไร่) 

16) อ่างเก็บน้ำบ้านบึงขยาย คลองกิ่ว บ้านบึง ชลบุรี 10.98 3,000 

17) อ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร1/ เกาะจันทร ์ เกาะจันทร ์ ชลบุรี 98.00 44,000 

18) อ่างเก็บน้ำท่ากะบาก1/ ท่าแยก เมืองสระแก้ว สระแก้ว 7.30 4,000 

19) อ่างเก็บน้ำคลองพันโป้1/ โคกปี่ฆ้อง เมืองสระแก้ว สระแก้ว 0.27 2,800 

20) อ่างเก็บน้ำพระปรง1/ ช่องกุ่ม วัฒนานคร สระแก้ว 97.00 11,319 

21) อ่างเก็บน้ำห้วยชัน1/ ช่องกุ่ม วัฒนานคร สระแก้ว 4.00 3,000 

22) อ่างเก็บน้ำคลองเกลือ1/ หนองหมากฝ้าย วัฒนานคร สระแก้ว 5.50 3,000 

23) อ่างเก็บน้ำช่องกล่ำล่าง1/ หนองหมากฝ้าย วัฒนานคร สระแก้ว 2.20 1,000 

24) อ่างเก็บน้ำคลองทราย1/ หนองตะเคียนบอน วัฒนานคร สระแก้ว 0.18 1,000 

25) อ่างเก็บน้ำคลองช่องกล่ำบน1/ หนองหมากฝ้าย วัฒนานคร สระแก้ว 0.28 500 

26) อ่างเก็บน้ำคลองสามสิบ1/ เขาสามสิบ เขาฉกรรจ ์ สระแก้ว 5.70 2,680 

27) อ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึง1/ วังใหม่ วังสมบูรณ์ สระแก้ว 65.00 40,640 

รวมโครงการฯขนาดกลาง    389.46 306,609 

โครงการฯขนาดเล็ก+สูบน้ำด้วยไฟฟ้า    22.69 191,568 

รวมโครงการฯขนาดเล็ก    22.69 191,568 

รวมโครงการฯขนาดใหญ่+กลาง+เล็ก    1,386.15 975,477 
ที่มา: 1) โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนหลักการพัฒนาและจัดการทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก ของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (พ.ศ. 2562) 
 2) โครงการบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้งในแม่น้ำปราจีนบุรีและแม่น้ำสาขา จังหวัดปราจีนบุรี ของกรมชลประทาน พ.ศ. 2559 
หมายเหตุ: 1/โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

ตารางที่ 2 โครงการพัฒนาแหล่งน้ำตามแผนงานของกรมชลประทานในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 

โครงการพัฒนา 
สถานที่ตั้ง ปริมาณน้ำต้นทุน

(ล้าน ลบ.ม.) 
พื้นที่ชลประทาน 

(ไร่) ตำบล อำเภอ จังหวัด 

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

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

3) ปตร.บ้านวังชัน1/+FSRID สัมพันธ์ ศรีมหาโพธิ์ ปราจีนบุรี 2.73 ** 

4) ปรับปรุงฯบางพลวง1/+FSRID - - ปราจีนบุรี 271.15 - 

5) ก่อสร้างฯกบินทร์บุรี1/+FSRID กบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 36.97 - 

6) อ่างเก็บน้ำคลองกะพงMTEF ท่ากระดาน สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 27.50 35,000 

7) อ่างเก็บน้ำบ้านหนองกระทิงMTEF ท่ากระดาน สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 15.00 10,000 

8) เพิ่มความจุอ่างเก็บน้ำคลองระบม1/+FSRID, 4) ทุ่งพระยา สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 55.50 - 

9) อ่างเก็บน้ำห้วยกรอกเคียนMTEF ท่าตะเกียบ ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 19.20 11,000 

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

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

12) เพิ่มความจุเก็บกักอ่างเก็บน้ำคลองกลางMTEF, 4) นาหินลาด ปากพลี นครนายก 3.50 550 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ 4 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบรุี–บางปะกง  รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ 

ตารางที่ 2 (ต่อ) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำตามแผนงานของกรมชลประทานในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 

โครงการพัฒนา 
สถานที่ตั้ง ปริมาณน้ำต้นทุน

(ล้าน ลบ.ม.) 
พื้นที่ชลประทาน 

(ไร่) ตำบล อำเภอ จังหวัด 

13) เพิ่มความจุอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทรEEC, 4) เกาะจันทร์ เกาะจันทร์ ชลบุร ี 125.00 - 

14) อ่างเก็บน้ำห้วยปอ3/+FSRID เกาะจันทร์ เกาะจันทร์ ชลบุร ี 3.30 - 

15) เพิ่มความจุอ่างเก็บน้ำบ้านบึงEEC คลองกิ่ว บ้านบึง ชลบุร ี 13.30 - 

16) อ่างเก็บน้ำคลองปืนแตก3/+FSRID เกษตรสุวรรณ บ่อทอง ชลบุร ี 6.00 - 

17) อ่างเก็บน้ำคลองนางชิงMTEF ห้วยโจด วัฒนานคร สระแก้ว 2.00 900 

18) อ่างเก็บน้ำคลองตาพลายMTEF, 4) ปะตง สอยดาว จันทบุร ี 5.09 2,000 
หมายเหตุ: 1) โครงการบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้งในแม่น้ำปราจีนบุรีและแม่น้ำสาขา จังหวัดปราจีนบุรี (พ.ศ. 2560) 
 2) เมื่อมีการพัฒนาโครงการ ปตร.บ้านวังชันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง 
 3) ผลการศึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงระบบชลประทานเพื่อบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้ง คลองท่าลาด คลองหลวงฯ 
 4) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
 P-RID = แผนงานกรมชลประทาน  FSRID = ผลงานการศึกษาความเหมาะสมโครงการฯ ของกรมชลประทาน 
 MTEF = แผนงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง (Medium Terms Expenditure Framework: MTEF) พ.ศ. 2561-2564 
 EEC = แผนงานระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

 
 หากพิจารณาการพัฒนาและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง
ให้เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและดําเนินการควบคูไปกับการอนุรักษ์ จึงมีความจำเป็นต้องให้ความสำคัญต่อบทบาทและ
การกำหนดเป้าหมายและทิศทางการพัฒนาระบบเศรษฐกิจในการสร้างรายได้ของภาคประชากรและการพัฒนาภาค
การเกษตรและภาคอุตสาหกรรมในภาพรวมในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงให้สอดคล้องกับสถานการณ์เปลี่ยนแปลงที่
จะเกิดขึ้นในสภาพอนาคต เช่น การพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) 
หรือการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC: ASEAN Economic Community) ฯลฯ ทำให้เกิดแนวโน้มการขยายตัว
ของภาคประชากร พื้นที่ชุมชนและพื้นที่ภาคอุตสาหกรรมตามนโยบายระดับต่างๆ จึงส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้น้ำ
เพิ่มมากขึ้น เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำและเป็นผลให้เกิดสภาวะการแย่งชิงน้ำระหว่างภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม
เพราะฉะนั้นการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงจึงเป็นส่วนสำคัญในการช่วยผลักดันและแก้ไข
สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นตามสถานภาพปัจจุบัน โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เห็นความจำเป็นว่าตามสถานภาพ
ปัจจุบันของพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงจะต้องมีการศึกษาโครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิง
ยุทธศาสตร์ โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี -บางปะกงเพื่อประเมินศักยภาพและข้อจำกัดของทรัพยากร-
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำภายในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงที่สามารถนำไปสู่ความ
สมดุลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในมิติของเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงเปรียบเทียบทางเลือกในการบรหิาร
จัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบรุี-บางปะกงเพื่อให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างรอบคอบและเกิดประโยชนส์ูงสดุต่อ
ประเทศชาติและภาคประชาชนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) แผนความมั่นคง แผนแม่บท
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) แผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดและจังหวัด 
(พ.ศ. 2560-2564) ในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 
  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ 5 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบรุี–บางปะกง  รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ 

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 
 วัตถุประสงค์หลักของการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ โครงการพัฒนาน้ำตน้ทนุ
ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง มีดังนี้ 
 1) เพื่อศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  (Strategic Environmental 

Assessment: SEA) ของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 
 2) เพื่อศึกษาและจัดทำรายงานแผนงานตามแนวทางการพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ 

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

 3) เพื่อศึกษาและจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงสำหรับสำนักงาน
ทรัพยากรน้ำแห่งชาติและคณะกรรมการลุ่มน้ำในการบริหารจัดการน้ำ การจัดทำแผนลุ่มน้ำ การตัดสินใจ 
การให้ข้อมูลกับผู้ใช้น้ำและประชาชน 

 
3. แนวทางและขั้นตอนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) พ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 
 
 การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ได้ให้ความสำคัญกับการบูรณาการทั้งมิติเศรษฐกิจ มิติสังคมและมิติ
สิ่งแวดล้อมที่สำคัญในบริบทของพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงเพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำ
ปราจีนบุรี-บางปะกงอย่างยั่งยืนโดยการศึกษาได้ปรับปรุงจาก “(ร่าง) แนวทาง (Guideline) การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบั
ยุทธศาสตร์ (กันยายน, 2561) ภายใต้คณะอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (ภายใต้คณะกรรมการ
เพื่อการพัฒนาที่ยั ่งยืน (กพย.))” เป็นการดำเนินการตาม “แนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA 
Guideline) จัดทำโดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  (ธันวาคม, 2562)” โดยสรุปขั้นตอนการ
จัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ในโครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มนำ้ปราจีนบุรี-บางประกง ดังแสดงใน
รูปที่ 1 ประกอบด้วย 9 ขั้นตอน ได้แก่ 
 ขั้นตอนที่ 1 การกลั่นกรองโครงการ (Screening) เพื่อพิจารณาข้อเสนอของแผนหรือแผนงานของเจ้าของ

แผนหรือแผนงานว่ามีความจำเป็นหรือไม่จะต้องดำเนินการจัดทำ SEA หากพิจารณาว่าต้อง
จัดทำ SEA ให้หน่วยงานเจ้าของแผนหรือแผนงานจัดทำขอบเขตการศึกษา (TOR: Terms of 
Reference) โดยอ้างอิงขอบเขตการศึกษาและกระบวนการให้ครบถ้วนตามที่แนะนำใน SEA 
Guideline (ธันวาคม, 2562) เพื่อให้กระบวนการครบถ้วน ถูกต้องและสมบูรณ์ 

 ขั้นตอนที่ 2 การกำหนดขอบเขตการศึกษา (Scoping) เพื ่อกำหนดขอบเขตพื ้นที ่ (Spatial) ระยะเวลา 
(Temporal) และประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) ของแผนหรือแผนงาน ตลอดจนการ
ประเมินสถานภาพในอดีตถึงปัจจุบันของประเด็นยุทธศาสตร์ (Past and Current Trend) หรือ
อาจมีการประเมินแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตของประเด็นยุทธศาสตร์นั้น ในการดำเนินงาน
ตามแผนหรือแผนงานเดิมผ่านการระดมความเห็นและมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย และสร้าง
แผนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารตั้งแต่ต้นของกระบวนการ ผลลัพธ์ของการกำหนดขอบเขตคือ 
การรายงานและเห็นด้วยตรงกันว่า SEA ได้ครอบคลุมประเด็นสำคัญที่ผู้มีสว่นได้เสียมีความสนใจ
หรือห่วงกังวล และขั้นตอนสุดท้ายคือการจัดทำรายงานการกำหนดขอบเขต (Scoping Report) 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ 6 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบรุี–บางปะกง  รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ 

 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ 7 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบรุี–บางปะกง  รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ 

 ขั้นตอนที่ 3 การพัฒนาและการประเมินทางเลือก (Alternative Development and Assessment) ในการ
พิจารณากรอบแนวคิดการกำหนดทิศทางและทางเลือกการพัฒนาลุ่มน้ำปราจีนบุรี -บางปะกง
อย่างเป็นระบบและยั่งยืนดังรูปที่ 2 จะได้รับการตรวจสอบยืนยันโดยผ่านการปรึกษาหารือ
ระหว่างกลุ่มทำงาน SEA และและหน่วยงานกำกับดูแลการศึกษา SEA เพื่อนำไปเสนอและการ
รับฟังข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือภาคประชาสังคม โดยผ่านกระบวน-
การมีส่วนร่วมและการสื่อสารต่อสาธารณชนจะเห็นว่า ผลลัพธ์ที ่เกิดขึ้นจะเป็นทางเลือกที่
สะท้อนความต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนเก่ียวข้องได้มากที่สุด 

 ขั้นตอนที่ 4 การกำหนดมาตรการเพื่อความยั่งยืน (Measures for Sustainability) เพื่อนำไปสู่การบรรลุ
วัตถุประสงค์เพื่อความยั่งยืน (Sustainability objective) ครอบคลุม มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม
และมิติสิ่งแวดล้อมของประเด็นยุทธศาสตร์ต่างๆ 

 ขั้นตอนที่ 5 การจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์และรายงานภาคประชาชน (Final Technical & Non-technical 
Report) เน้นเป็นกระบวนการเปิดและรอบด้านผ่านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย และให้
เชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศโดยรายงานที่มีความสมบูรณ์ น่าเชื่อถือ 
และยอมรับได้ของสาธารณะจะมีบทบาทสำคัญมากในการปฏิรูปกระบวนการวางแผนหรือ
แผนงานของหน่วยงานเจ้าของแผนหรือแผนงานให้บรรลุเป้าหมายความยั่งยืน 

 ขั้นตอนที่ 6 การควบคุมคุณภาพของกระบวนการ SEA (Quality Control) เพื่อให้กระบวนการศึกษา SEA มี
ความครบถ้วนสมบูรณ์และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ โดยอาจจัดทำเป็นบัญชีรายการ (Checklist) 
เพื่อสะดวกต่อการตรวจสอบควบคุม 

 ขั้นตอนที่ 7 การดำเนินงานแผนหรือแผนงานที่บูรณาการผลกับกระบวนการ SEA เป็นการนำผลการศึกษา 
SEA ไปใช้ในการบูรณาการเข้ากับแผนหรือแผนงานพัฒนาและนำทางเลือกที่เหมาะสมกว่าไป
นำเสนอต่อแผนหรือแผนงาน 

 ขั้นตอนที่ 8 การติดตามตรวจสอบและประเมินผล (Follow-up, Monitoring and Evaluation) เป็นขั้นตอน
ที่มีความจำเป็นต้องดำเนินงานอย่างต่อเนื่องภายหลังการจัดทำรายงานฯ เนื่องจากการดำเนินงาน
ของแผนหรือแผนงานที่ปรับปรุงหลังนำทางเลือกที่เหมาะสมกว่าไปใช้อาจมีความไม่แน่นอนและ
เสี่ยงต่อความ สำเร็จตามเป้าหมาย ดังนั้นการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลเป็นระยะหลัง
การดำเนินงานตามทางเลือกฯ จะช่วยให้เกิดการทบทวนแผนหรือแผนงานซ้ำได้เพื่อปรับปรุงการ
ดำเนินงานตามแผนหรือแผนงาน และควรรวมแผนปฏิบัติการ (Action Plan) เข้าไปด้วยเพื่อ
ติดตามตัวชี้วัดตามวัตถุประสงค์เพื่อความยั่งยืนได้ อนึ่งตัวชี้วัดต่างๆ สำหรับการติดตามฯ 
จะต้องระบุเกณฑ์หรือมาตรฐานเพื่อบรรลุเป้าหมายไว้ โดยเจ้าของแผนหรือแผนงานต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบจัดทำแผนการติดตามฯ อาจขอรับการสนับสนุนช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญและที่
ปรึกษาได้ 

 ขั้นตอนที่ 9 การมีส่วนร่วมและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกระบวนการ SEA เพื่อสร้างความเข้าใจและ
สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมและการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือภาคประชาสังคมในแต่ละกลุ่มในแต่ละขั้นตอน 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ 8 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบรุี–บางปะกง  รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ 

 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ 9 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบรุี–บางปะกง  รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ 

4. ข้อมูลพื้นฐานและสถานการณ์ปัจจุบันของพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 
 
4.1 สภาพภูมิประเทศ 
 
 พื้นที่ศึกษาครอบคลุมพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงทั้งหมด คิดเป็นพื้นที่ทั้งสิ้น 20,358.99 ตร.กม. มีสภาพ
ภูมิประเทศประกอบด้วยทิวเขาสันกำแพงอยู่ทางทิศเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ พื้นที่ตอนกลางเป็นที่ราบลุ่มและ 
ที่ราบตามแนวชายฝั่งทะเล พื้นที่ตอนใต้มีเนินเขา เขาเตี้ยและเทือกเขาติดต่อกันไม่ยาวมาก พื้นที่โดยส่วนใหญ่ครอบคลุม
จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสระแก้ว จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรีและจังหวัดนครนายก อาณาเขตติดต่อพื้นที่ส่วนอ่ืนดัง
แสดงในรูปที่ 3 อธิบายได้ดังนี้ 
 ทิศเหนือ ติดต่อกับลุ่มน้ำมูล 
 ทิศใต้  ติดต่อกับลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับลุ่มน้ำโตนเลสาป 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับเจ้าพระยาและอ่าวไทย 

 
รูปที่ 3 สภาพภูมิประเทศของพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ 10 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบรุี–บางปะกง  รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ 

4.2 ระบบลุ่มน้ำและระบบลำน้ำ 
 
 ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง มีลำน้ำสายหลัก ได้แก่ แม่น้ำปราจีนบุรีเกิดจากการรวมตัวกันของแม่น้ำพระปรงกบั
แม่น้ำหนุมาน และแม่น้ำนครนายกมีต้นกำเนิดจากเทือกเขาในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ส่วนแม่น้ำบางปะกงเกิดจาก
การรวมตัวกันของแม่น้ำนครนายกกับแม่น้ำปราจีนบุรีและยังมีลำนำ้สาขาต่างๆ เช่น ลำน้ำสาขาคลองพระสทึง ลำน้ำสาขา
คลองพระปรง ลำน้ำสาขาแม่น้ำหนุมาน คลองท่าลาด และคลองหลวง ดังแสดงในรูปที่ 4 และรูปที่ 5 

 
รูปที่ 4 ระบบลุ่มน้ำและระบบลำน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 

 
4.3 สภาพอุตุนิยมวิทยา 
 
 สภาพอุตุนิยมวิทยาในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยแต่ละปีได้รับอิทธิพลของพายุดีเปรสชั่นมาจากทะเลจีนใต้ช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคม  
ทำให้มีปริมาณฝนตกชุกตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปีมีค่า 28.10 องศาเซลเซียส มีค่าเฉลี่ยราย
เดือนผันแปรอยู่ระหว่าง 25.10 ถึง 30.40 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยทั้งปีมีค่าร้อยละ 75.60 มีค่าเฉลี่ยราย
เดือนผันแปรระหว่างร้อยละ 63.0 ถึง 87.0 ปริมาณการระเหยเฉลี่ยทั้งปีมีค่า 1,651.80 มม. มีค่าเฉลี่ยรายเดือนผันแปร
ระหว่าง 105.80 มม. ถึง 168.60 มม. 
  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ 11 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบรุี–บางปะกง  รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ 

 
รูปที่ 5 ระบบลำน้ำสายหลัก (ปราจีนบุรี-บางปะกง) และลำน้ำสาขาในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 

  

อ่าง ขุนด่านปราการชล
Ny.4

โครงการ นครนายก

Ny.7

Ny.1B

Kgt.30

เขื่อน บางปะกง

อ่าง คลองสียัด

อ่าง คลองหลวงรัชโลทร
Kgt.19A

Kgt.3

อ่าง คลองพระสะทึง

อ่าง น บดินทรจินดา

อ่าง คลองระบม

 ายท่าลาด

ปตร.เสาวภาผ่องศรี
คลองรังสิต 

ปตร.สมบูรณ์

คลองหกวา

ปตร.บางขนาก

คลองแสนแสบ

ปตร.ท่า ข่
คลองท่า ข่

Kgt.23

คลองท่าลาด

แม่น้ านครนายก

แม่น้ าบางปะกง

ปตร.ชลหารพิจิตร

คลองส าโรง

สถานีสูบน้ าเขื่อน บางปะกง

สถานีสูบน้ า East Water

คลองประเวศบุรีรมย์

สถานีสูบน้ าประเวศ

แม่น้ านครนายก

ห้วยโสมง

คลองพระปรง

แค
วห

นุม
าน

แม่น้ าปราจีนบุรี

Kgt.1

(98.0 ล้าน ลบ.ม.)

(420.0 ล้าน ลบ.ม.)

(55.5 ล้าน ลบ.ม.)

(65.0 ล้าน ลบ.ม.)

(295.0 ล้าน ลบ.ม.)

(224.0 ล้าน ลบ.ม.)

อ.เมือง จ.นครนายก

อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

อ.พนมสารคาม จ. ะเชิงเทรา

อ่าว ทย

คล
อง

พร
ะส

ะท
ึง

อ่าง พระปรง
(97.0 ล้าน ลบ.ม.)

Kgt.12

Kgt.9

Kgt.10

Kgt.13A

Kgt.15A

Kgt.33
Kgt.14คลองยาง

อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี

อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี

Ny.3

Ny.6

อ.บ้านนา จ.นครนายก

อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี

ลุ่มน้ าปราจีนบุรี+บางปะกง

1   125

34  5 3

1  2  

   43 

5  1 5

อ่าง ลาดกระทิง
(4.20 ล้าน ลบ.ม.)

2   4

55 4 5

โครงการ ท่าแห

111 3  

ห้ว
ย 

คร
้    44

 ายห้วย คร้

1  14 

ปตร.โคกกะจะ

25  5 

ปตร.สารภี

แม่น้ าปราจีนบุรี

55 4 5

ทรบ.ตะเคียนทอง

คลองประจันตคาม

ปตร.ประจันตคาม

อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี

12  23

คลองบ้านนา

1   31

คลองสันทรีย์

1  4 2

ปตร.คลองยาง

อ่าง วังบอน
(6.90 ล้าน ลบ.ม.)

1 23 

อ่าง คลองกลาง
(3.10 ล้าน ลบ.ม.)

2,491

อ่าง คลองสีเสียด
(1.14 ล้าน ลบ.ม.)

2,143

13 2 3

อ.เมือง จ.สระแก้ว

อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว

อ.วังน้ าเย็น จ.สระแก้ว

อ่าง คลองสามสิบ
(5.   ล้าน ลบ.ม.)

2 351

อ.สนามชัยเขต จ. ะเชงิเทรา

อ.ท่าตะเกียบ จ. ะเชิงเทรา

อ่าง คลองเกลือ
(5.5  ล้าน ลบ.ม.)

4 
41

 

อ่าง ท่ากะบาก
( .3  ล้าน ลบ.ม.)

4 
31

2

อ.เมือง จ. ะเชิงเทรา

อ.บางน้ าเปร้ียว จ. ะเชิงเทรา อ.บางคล้า จ. ะเชิงเทรา

อ.คลองเขื่อน จ. ะเชิงเทรา

อ.บ้านโพธิ  จ. ะเชิงเทรา

อ.บางปะกง จ. ะเชิงเทรา

อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

อ.พานทอง จ.ชลบุรี

คลองบาง ผ่

4 4    

คบ.คลองพระองค์ ชยนุชิตคล
อง

พร
ะอ

งค์
 ช

ยนุ
ชิต

4   125

คบ.รังสิตใต้

43  3 5

ปตร.บางพลวง

เขื่อน/ปตร.

สถานีสูบน้ า
สถานีวัดน้ า

อ่างเก็บน้ า

คลองส่งน้ า

ล าน้ า/แม่น้ า

สัญลัก ณ์

1     พ้ืนที่ชลประทาน 1 ,000  ร่

44    

คลองท่าทองหลาง

อ่าง ห้วยปรือ
( .3  ล้าน ลบ.ม.)

1 
 5

5

อ่าง ทรายทอง
(2.   ล้าน ลบ.ม.)

 4
4

  
  

 

อ่าง ห้วยชัน
(4.00 ล้าน ลบ.ม.)
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โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ 12 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบรุี–บางปะกง  รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ 

4.4 ปริมาณน้ำ น 
 
 ปริมาณน้ำฝนรายปีเฉลี่ยในลุ่มน้ำปราจีนบุรี 1,515.90 มิลลิเมตร เป็นปริมาณฝนช่วงฤดูฝน (เดือนพฤษภาคม-
ตุลาคม) 1,332.76 มิลลิเมตร และปริมาณฝนช่วงฤดูแล้ง (เดือนพฤศจิกายน-เมษายน) 183.14 มิลลิเมตร และปริมาณ
น้ำฝนรายปีเฉลี่ยในลุ่มน้ำบางปะกง 1,404.58 มิลลิเมตร เป็นปริมาณฝนช่วงฤดูฝน (เดือนพฤษภาคม-ตุลาคม) 1,243.14 
มิลลิเมตร ปริมาณฝนช่วงฤดูแล้ง (เดือนพฤศจิกายน-เมษายน) 161.44 มิลลิเมตร 
 
4.5 ปริมาณน้ำท่า 
 
 การวิเคราะห์ปริมาณน้ำท่ารายเดือนแบบลุ่มน้ำรวม (Regional Analysis) จากการคำนวณปริมาณน้ำท่าราย
เดือนระยะเวลา 30 ปี (พ.ศ. 2530-2559) พบว่า ลุ่มน้ำปราจีนบุรีมีปริมาณน้ำท่ารายปีเฉลี่ย 4,632.88 ล้าน ลบ.ม. และมี
ค่าปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยรายปีต่อหน่วยพื้นที่รับน้ำฝน 15.19 ลิตร/วินาที/ตร.กม.  ปริมาณน้ำท่ามีค่าสูงช่วงฤดูฝน (เดือน
พฤษภาคม-พฤศจิกายน) 115.69-1,333.06 ล้าน ลบ.ม. และมีค่าต่ำในฤดูแล้ง (เดือนธันวาคม-เมษายน) 23.85-68.05 
ล้าน ลบ.ม. ส่วนลุ่มน้ำบางปะกงมีปริมาณน้ำท่ารายปีเฉลี่ย 3,940.17 ล้าน ลบ.ม. และมีค่าปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยรายปีต่อ
หน่วยพื้นที่รับน้ำฝน 11.68 ลิตร/วินาที/ตร.กม. ปริมาณน้ำท่ามีค่าสูงช่วงฤดูฝน (เดือนพฤษภาคม-พฤศจิกายน) 117.71-
1,071.72 ล้าน ลบ.ม. และมีค่าต่ำในฤดูแล้ง (เดือนธันวาคม-เมษายน) 45.86-69.45 ล้าน ลบ.ม. 
 
4.  ธรณีวิทยา 
 
 การวิเคราะห์ข้อมูลแผนธรณีวิทยา มาตราส่วน 1:250,000 (กรมทรัพยากรธรณี, 2548) พบลักษณะธรณีวิทยา
เป็นหินตะกอนและหินแปร บริเวณตอนกลางพื้นที่ลุ่มน้ำเป็นตะกอนกรวด ทราย ทรายแป้งและตะกอนดินเหนียวยังไม่
แข็งตัวรองรับด้วยหินตั้งแต่หินยุคพรีแคมเบรียนถึงหินมหายุคมีโซโซอิกและพบหินอัคนีพุยุคเพอร์โม -ไทรแอสซิก (PTrv) 
หินอัคนีระดับลึก (PTru) และหินอัคนีแทรกซอนยุคไทรแอสซิก (Trgr) 
 
4.  อุทกธรณีวิทยา 
 
 ลักษณะอุทกธรณีวิทยาพบชั้นหินให้น้ำตะกอนหินร่วน (Unconsolidated Sediment Aquifers) มีปริมาณน้ำ
ตั้งแต่ 2-20 ลบ.ม./ชม. คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี-เค็ม โดยเฉพาะพื้นที่ที่คุณภาพน้ำบาดาลเค็มอยู่ในชั้นหินให้น้ำกรุงเทพ
หรือที่ราบลุ่มแม่น้ำบางปะกงติดทะเลอ่าวไทยและชั้นหินให้น้ำหินแข็ง (Consolidated Rock Aquifers) มีปริมาณน้ำน้อย
กว่า 2-10 ลบ.ม./ชม คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี การพัฒนาน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ต้องพิจารณาด้านคุณภาพน้ำและเฝ้าระวัง
การปนเปื้อนของธาตุโลหะหนักในน้ำบาดาลเพื่อป้องกันผลกระทบด้านสาธารณสุขและการอนุรักษ์แหล่งน้ำบาดาล โดย
สรุปปริมาณน้ำบาดาลกักเก็บในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงลัได้ดังตารางที่ 3 
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โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ 13 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบรุี–บางปะกง  รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ 

ตารางที่ 3 ปริมาณน้ำบาดาลกกัเก็บในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 

พื้นที่ลุ่มน้ำ 
ปริมาณน้ำกักเก็บ 

(ล้าน ลบ.ม.)1/ 
ปริมาณน้ำเพิ่มเติมในแตล่ะปี 

(ล้าน ลบ.ม./ปี)2/ 

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

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

ลุ่มน้ำปราจีนบุรี 6,876 1,746 1,309 1,183 
ลุ่มน้ำบางปะกง 83,781 1,552 1,164 1,087 

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

 
4.  คุณภาพน้ำผิวดิน 
 
 ข้อมูลรายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำผิวดิน (พ.ศ. 2559-2562) ของกรมควบคุมมลพิษ (พ.ศ. 2562) สรุปได้ว่า
คุณภาพน้ำผิวดินในแหล่งน้ำผิวดินตามสถานภาพปัจจุบันโดยส่วนใหญ่จัดอยู่ในแหล่งน้ำผิวดินประเภทที่ 3-4 โดยภาพรวม
มีคุณภาพน้ำผิวดินจัดอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม-ดี ในบริเวณที่มีคุณภาพน้ำผิวดินอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมเนื่องจากบางสถานี
รับน้ำทิ้งจากชุมชนเมือง พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมและพื้นที่การเกษตร โดยเฉพาะบริเวณแม่น้ำบางปะกงเนื่องจากเป็นพื้นที่
ปลายน้ำรับน้ำจากพื้นที่ตอนบนและบางสถานีรับน้ำทิ้งจากชุมชนเมืองขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่ไม่น้อยกว่า  30 แห่ง 
เช่น กรุงเทพมหานคร เทศบาลนครสมุทรปราการ เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา เทศบาลเมืองพนัสนิคม เทศบาลเมืองบ้านบึง 
เทศบาลเมืองชลบุรี ฯลฯ พื้นที่แหล่งอุตสาหกรรมโดยเฉพาะนิคมอุตสาหกรรม/สวนอุตสาหกรรม/ชุมชนอุตสาหกรรม และ
พื้นที่การเกษตร 
 
4.  ทรัพยากรดินและความเหมาะสมของดิน 
 
 การศึกษาและรวบรวมจากข้อมูลแผนที่กลุ่มชุดดินของกรมพัฒนาที่ดิน (พ.ศ. 2562) พบว่า ลุ่มน้ำปราจีนบุรี 
มีกลุ่มชุดดินทั้งหมด 40 กลุ่ม กลุ่มชุดดินพบมากที่สุดเป็นกลุ่มชุดดินที่ 62 มีพื้นที่ 1,276,013.11 ไร่ หรือร้อยละ 21.15 
ของพื้นที่ลุ่มน้ำ เป็นกลุ่มชุดดินในพื้นที่ลาดชันเชิงซ้อนที่มีความลาดชันมากกว่าร้อยละ 35 ส่วนใหญ่เป็นดินตื้นมีเศษหิน 
ก้อนหินและหินพื้นโผล่กระจัดกระจายที่ผิวดินจึงไม่เหมาะสมต่อการทำการเกษตร ส่วนลุ่มน้ำบางปะกงมีกลุ่มชุดดิน
ทั้งหมด 41 กลุ่ม กลุ่มชุดดินพบมากที่สุดเป็นกลุ่มชุดดินที่ 46 มีพื้นที่ 833,055.70 ไร่ หรือร้อยละ 12.45 ของพื้นที่ลุ่มน้ำ 
เป็นกลุ่มชุดดินเกิดจากตะกอนลําน้ำหรือวัตถุต้นกําเนิดที่ผุพังสลายตัวอยู่กับที่หรือการสลายตัวผุพังแล้วจึงเหมาะแก่การใช้
ประโยชน์ในการปลูกมันสําปะหลัง อ้อยโรงงาน หรือปอ ฯลฯ 
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โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ 14 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบรุี–บางปะกง  รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ 

4.1  การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
 
 การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินของกรมพัฒนาที่ดิน (พ.ศ. 2559 -2561) พร้อมกับ
การแปลภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 5/Landsat 8 (พ.ศ. 2560) และการสำรวจภาคสนามเพิ่มเติม (เดือนสิงหาคม-
กันยายน 2562) ดังแสดงในรูปที่ 6 ได้ข้อสรุปว่าลุ่มน้ำปราจีนบุรีมีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรคิดเป็นร้อยละ 56.62 
ของพื้นที่ลุ่มน้ำ รองลงมาเป็นพื้นที่ป่าไม้คิดเป็นร้อยละ 29.21 ของพื้นที่ลุ่มน้ำ พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างคิดเป็นร้อยละ 
8.35 ของพื้นที่ลุ่มน้ำ พื้นที่เบ็ดเตล็ดคิดเป็นร้อยละ 4.48 ของพื้นที่ลุ่มน้ำ และพื้นที่แหล่งน้ำคิดเป็นร้อยละ 1.13 ของพื้นที่
ลุ่มน้ำ ส่วนลุ่มน้ำบางปะกงมีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรคิดเป็นร้อยละ 66.71 ของพื้นที่ลุ่มน้ำ รองลงมาเป็นพื้นที่ป่าไม้
คิดเป็นร้อยละ 15.57 ของพื้นที่ลุ่มน้ำ พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างคิดเป็นร้อยละ 12.04 ของพื้นที่ลุ่มน้ำ พื้นที่เบ็ดเตล็ด
คิดเป็นร้อยละ 3.74 ของพื้นที่ลุ่มน้ำ และพื้นที่แหล่งน้ำคิดเป็นร้อยละ 1.93 ของพื้นที่ลุ่มน้ำ 

 
รูปที่   แผนที่การใช้ประโยชนท์ี่ดินในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 

 
4.11 นิเวศวิทยาป่า ม้ 
 
 นิเวศวิทยาป่าไม้ของลุ่มน้ำปราจีนบุรีประกอบด้วยเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 16 แห่ง คิดเป็นพื้นที่รวมทั้งสิ้น 
4,566.25 ตร.กม. เขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติ 3 แห่ง คิดเป็นพื้นที่รวมทั้งสิ้น 2,283.57 ตร.กม. และพื้นที่ซ้อนทับในเขต
พื้นที่ป่าอนุรักษ์จำนวน 6 แห่ง คิดเป็นพื้นที่รวมทั้งสิ้น 2,661.23 ตร.กม. ส่วนลุ่มน้ำบางปะกงประกอบด้วยเขตพื้นที่ 
ป่าสงวนแห่งชาติ 10 แห่ง คิดเป็นพื้นที่รวมทั้งสิ้น 2,581.73 ตร.กม. เขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ คิดเป็นพื้นที่รวม
ทั้งสิ้น 614.97 ตร.กม. และพื้นที่ซ้อนทับในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 3 แห่ง คิดเป็นพื้นที่รวมทั้งสิ้น 1,250.78 ตร.กม. 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ 15 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบรุี–บางปะกง  รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ 

4.12 ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ 
 
 การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนที่กำหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ำภาคตะวันออก มาตราส่วน 1:50,000 
(พ.ศ. 2532) และชั้นคุณภาพลุ่มน้ำภาคตะวันตก ภาคกลาง และลุ่มน้ำป่าสัก (พ.ศ. 2533) มาตราส่วน 1:50,000 ของ
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2544) ได้ข้อสรุปว่า ลุ่มน้ำปราจีนบุรีมีพื้นที่อยู่ใน 
ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ 5 ชั้นหลัก 1 ชั้นย่อย โดยชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ 5 มีพื้นที่มากสุดหรือคิดเป็นร้อยละ 59.97 ของพื้นที่ลุ่มน้ำ  
รองลงมาจะเป็นชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ 4, 4A และ 4B คิดเป็นร้อยละ 17.17 ของพื้นที่ลุ่มน้ำ ส่วนลุ่มน้ำบางปะกงมีพื้นที่อยู่ใน
ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ 5 ชั้น โดยชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ 5 มีพื้นที่มากสุดหรือคิดเป็นร้อยละ 75.80 ของพื้นที่ลุ่มน้ำ  รองลงมาเป็น
ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ 4, 4A และ 4B คิดเป็นร้อยละ 13.95 ของพื้นที่ลุ่มน้ำ หากพิจารณาตามมติคณะรัฐมนตรีกำหนดให้ใช้
พื้นที่ทุกกิจกรรม แต่หากใช้พื้นที่เพื่อการเกษตรต้องเป็นบริเวณที่มีความลาดชันไม่เกิน 28% และต้องมีการวางแผนใช้
ที่ดินตามมาตรการการอนุรักษ์ดินและน้ำ 
 
4.13 ประชากรและสังคม 
 
 การรวบรวบและวิเคราะห์ข้อมูลประชากรและสภาพสังคมจากสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง 
(พ.ศ. 2561) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) พ.ศ. 2560 จากกรมการพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2562) สำนักงาน
สถิติแห่งชาติ (พ.ศ. 2561) และโครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนหลักการพัฒนาและจัดการทรัพยากรน้ำภาคตะวันออกของ
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (พ.ศ. 2562) สรุปได้ดังนี้ 
 1) ลุ่มน้ำปราจีนบุรี มีประชากรรวมทั้งสิ้น 832,469 คน คิดเป็นร้อยละ 25.03 ของประชากรทั้งลุ่มน้ำ 

จำแนกเป็นเพศชาย 414,790 คน เพศหญิง 417,679 คน หรือคิดเป็นสัดส่วนเพศชายต่อเพศหญิง 
1:0.99 จำนวนครัวเรือน 328,371 ครัวเรือนหรือเฉลี่ย 2.54 คน/ครัวเรือน ความหนาแน่นประชากร 
86.25 คน/ตร.กม. โดยมีกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ปะปนกับกลุ่มชาติพันธุ์ดั้งเดิม 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มชาติ
พันธุ์ลาว กลุ่มชาติพันธุ์ชอง กลุ่มชาติพันธุ์ญ้อ และกลุ่มชาติพันธุ์ญัฮกุร (ชาวบน) 

 2) ลุ่มน้ำบางปะกง มีประชากรรวมทั้งสิ้น 2,494,039 คน คิดเป็นร้อยละ 74.97 ของประชากรทั้งลุ่มน้ำ 
จำแนกเป็นเพศชาย 1,210,198 คน เพศหญิง 1,283,841 คน หรือคิดเป็นสัดส่วนเพศชายต่อเพศหญิง 
1:0.94 จำนวนครัวเรือน 1,173,190 ครัวเรือนหรือเฉลี่ย 2.13 คน/ครัวเรือน ความหนาแน่นประชากร 
232.92 คน/ตร.กม. โดยกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ปะปนกับกลุ่มชาติพันธุ์ดั้งเดิม 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มชาติ
พันธุ์ลาวและกลุ่มชาติพันธุ์ญ้อ 

 
4.14 สภาพเศร ฐกิจ 
 
 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดจากข้อมูลสถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด 12 จังหวัดภายในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจนีบรุี-
บางปะกง (GPP; Gross Provincial Product) ณ ราคาคงที่ปี พ.ศ. 2545 ในรอบ 16 ปี (พ.ศ. 2545-2560) ของสำนักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (พ.ศ. 2562) และข้อมูลประชากรจากสำนักบริหารการทะเบียน กรมการ
ปกครอง (พ.ศ. 2561) ได้ข้อสรุปว่า มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นทั้ง
ภาพรวมและรายภาคการผลิตโดยเฉพาะภาคเกษตร ภาคการผลิตอุตสาหกรรม ภาคศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ 
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โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ 16 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบรุี–บางปะกง  รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ 

ภาคไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้ำและระบบการปรับอากาศ ภาคที่พักแรมและบริการด้านอาหาร ฯลฯ จากมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม 
460,762.31 ล้านบาท (พ.ศ. 2545) เพิ่มเป็น 1,208,847.41 ล้านบาท (พ.ศ. 2560) หรือเพิ่มข้ึนเฉลี่ยตั้งแต่ปีละ -0.17% 
จนถึง 17.82% หรือมีค่าเฉลี่ย 6.81%/ปี ดังตารางที่ 2.2-27 จะมีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าหากเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยการขยายตัว
ของประเทศไทย (สัดส่วนเพิ่มเฉลี่ย 6.84%/ปี) และภาคตะวันออก (สัดส่วนเพิ่มเฉลี่ย 8.84%/ปี) 
 
4.15 การเก ตรและการปศุสัตว์ 
 
 ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงมีพื้นที่การเกษตรคิดเป็นพื้นที่ทั้งหมด 12 ,500.50 ตร.กม. หรือ 7,875,721.02 ไร่ 
คิดเป็นร้อยละ 61.40 ของพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง โดยพืชเศรษฐกิจที่ปลูกมากในพื้นที่ลุ่มน้ำ ได้แก่ ข้าวนาปี/ข้าว-
นาปรัง มันสำปะหลัง อ้อยโรงงาน ทุเรียน มังคุด เงาะ มะม่วง มะพร้าว หมาก ยูคาลิปตัส ยางพารา พืชผักสวนครัว ฯลฯ
ส่วนการปศุสัตว์ในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง ได้แก่ ไก่ไข่และการผลิตไข่ไก่ได้เป็นอันดับหนึ่งของประเทศ และสุกรมี
การเลี้ยงมากเป็นอันดับสองรองจากจังหวัดนครปฐม ส่วนที่เหลือเป็นการเลี้ยงโคเนื้อ/โคนม กระบือ เป็ดเนื้อ/เป็ดไข่ ห่าน
และแพะ ฯลฯ โดยยังมีการทำประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำคิดเป็นผลผลิตสัตว์น้ำทั้งหมด 55,191.48 ตัน หรือคิดเป็น
มูลค่าสัตว์น้ำ 3,080.75 ล้านบาท หรือค่าเฉลี่ย 143,019.45 บาท/ครัวเรือน 
 
4.1  การอุตสาหกรรม 
 
 ลุ่มน้ำปราจีนบุรีมีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก-ขนาดใหญ่ 749 โรงงาน นิคมอุตสาหกรรม 3 แห่ง เขต
ประกอบการอุตสาหกรรม 2 แห่ง เขตชุมชนอุตสาหกรรม 1 แห่ง สวนอุตสาหกรรม 4 แห่ง  และคนงานภาคอุตสาหกรรม 
62,088 คน ส่วนลุ่มน้ำบางปะกงมีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก-ขนาดใหญ่ 5,727 โรงงาน นิคมอุตสาหกรรม 9 แห่ง เขต
ประกอบการอุตสาหกรรม 3 แห่ง และคนงานภาคอุตสาหกรรม 429,612 คน 
 
4.17 การท่องเที่ยวและนันทนาการ 
 
 สถานการณ์การท่องเที่ยวในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรีมีผู้มาเยี่ยมเยือนภายในรอบ 10 ปี (พ.ศ. 2552-2561) ตั้งแต่ 
347,197-673,871 คน/ปี (ค่าเฉลี่ย 498,733 คน/ปี) ทำให้มีรายได้จากการท่องเที่ยวและนันทนาการตั้งแต่ 622.23-
2,003.30 ล้านบาท/ปี (ค่าเฉลี่ย 1,253.54 ล้านบาท/ปี) และมีอัตราเพิ่มขึ้นทุกปีตั้งแต่ +4.51% จนถึง +37.12% ต่อปี
ส่วนพื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกงมีผู้มาเยี่ยมเยือนในรอบ 10 ปี (พ.ศ. 2552-2561) ตั้งแต่ 1,923,155-4,482,715 คน/ปี (ค่าเฉลี่ย 
3,322,165 คน/ปี) และมีรายได้จากการท่องเที่ยวและนันทนาการตั้งแต่ 15,287.08-54,936.50 ล้านบาท/ปี (ค่าเฉลี่ย 
33,199.68 ล้านบาท/ปี) และมีอัตราเพิ่มข้ึนทุกปีตั้งแต่ +0.56% จนถึง +35.23% ต่อปี 
 
4.18 ความต้องการใช้น้ำในปัจจุบัน 
 
 ภาพรวมปริมาณความต้องการใช้น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงในปัจจุบันจากโครงการศึกษาเพื่อจัดทำ
แผนหลักการพัฒนาและจัดการทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก ของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (พ.ศ. 2562) ดังสรุปได้
ดังนี้ 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ 17 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบรุี–บางปะกง  รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ 

 1) ลุ่มน้ำปราจีนบุรี ปัจจุบันมีปริมาณความต้องการใช้น้ำรวมทั้งสิ้น 2,782.75 ล้าน ลบ.ม. (แหล่งน้ำผิวดิน
สัดส่วนร้อยละ 93.47 และแหล่งน้ำบาดาลสัดส่วนร้อยละ 6.53) ดังรูปที่  7 โดยมีความต้องการใช้น้ำ
ด้านเกษตรชลประทานมากที่สุด 1,473.0 ล้าน ลบ.ม. (แหล่งน้ำผิวดินสัดส่วนร้อยละ 98.30 และแหล่ง
น้ำบาดาลสัดส่วนร้อยละ 1.70) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 52.93 ของความต้องการใช้น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำ
ปราจีนบุรีทั้งหมด รองลงมา ได้แก่ ภาคอุตสาหกรรมมีความต้องการใช้น้ำ 122.83 ล้าน ลบ.ม. (แหล่ง
น้ำผิวดินสัดส่วนร้อยละ 83.99 และแหล่งน้ำบาดาลสัดส่วนร้อยละ 16.01) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
17.25 และภาคอุปโภค-บริโภคและการท่องเที่ยวและอื่นๆ มีปริมาณความต้องการใช้น้ำ 105.92 ล้าน 
ลบ.ม. (แหล่งน้ำผิวดินสัดส่วนร้อยละ 56.15 และแหล่งน้ำบาดาลสัดส่วนร้อยละ 43.85) คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 3.81 

 2) ลุ่มน้ำบางปะกง ปัจจุบันมีปริมาณความต้องการใช้น้ำรวมทั้งสิ้น 4,688.21 ล้าน ลบ.ม. (แหล่งน้ำผิวดิน
สัดส่วนร้อยละ 99.26 และแหล่งน้ำบาดาลสัดส่วนร้อยละ 0.74) ดังรูปที่  7 โดยมีความต้องการใช้น้ำ
ด้านเกษตรชลประทานมากที่สุด 4,262.0 ล้าน ลบ.ม. (แหล่งน้ำผิวดินสัดส่วนร้อยละ 99.94 และแหล่ง
น้ำบาดาลสัดส่วนร้อยละ 0.06) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90.91 ของความต้องการใช้น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำ 
บางปะกงทั้งหมด รองลงมา ได้แก่ ภาคอุตสาหกรรมมีความต้องการใช้น้ำ 206.13 ล้าน ลบ.ม. (แหล่ง
น้ำผิวดินสัดส่วนร้อยละ 95.32 และแหล่งน้ำบาดาลสัดส่วนร้อยละ 4.68) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.40 
และภาคอุปโภค-บริโภคและการท่องเที่ยวและอื่นๆ มีปริมาณความต้องการใช้น้ำ 163.08 ล้าน ลบ.ม. 
(แหล่งน้ำผิวดินสัดส่วนร้อยละ 81.69 และแหล่งน้ำบาดาลสัดส่วนร้อยละ 18.31) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
3.84 

 
รูปที่   ภาพรวมปริมาณความต้องการใช้น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงในสภาพปจัจุบัน 

  

ลุ่มน้ าปราจีนบรุ ี ลุ่มน้ าบางปะกง

 การอุปโภค บรโิภคและการท่องเทีย่ว 39.92 87.08

 การอุตสาหกรรม 122.83 206.13

 การ เก ตรในเขตชลประทาน 266.00 806.00

 การ เก ตรนอกเขตชลประทาน 1,207.00 3,456.00

 การปศสุตัว ์ 66.00 76.00

 การรกั าระบบนเิวศและผลกัดนัน้ าเคม็ 1,081.00 57.00

39.92 87.08 122.83 206.13 266.00 
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สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ 18 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบรุี–บางปะกง  รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ 

4.19 สรุปข้อมูลเปรียบเทียบเชิงพื้นที่ในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงตามสถานภาพปัจจุบัน 
 
 การวิเคราะห์และเปรียบเทียบข้อมูลพื้นฐานและสถานการณ์ของพื้นที่ลุ่มนำ้ปราจีนบุรี-บางปะกงตามสถานภาพ
ปัจจุบัน (Baseline Data) เป็นการแสดงเปรียบเทียบในเชิงพื้นที่ 3 ส่วนดังตารางที่  4 ได้แก่ พื้นที่ลุ่มน้ำตอนบน พื้นที่ 
ลุ่มน้ำตอนกลาง และพื้นที่ลุ่มน้ำตอนปลาย 
 
5. การวิเคราะห์สถานการณ์พื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงในอนาคต 2  ปี 
 
5.1 การคาดการณ์ประชากรในอนาคต 2  ปี 
 
 การคาดการณ์ประชากรภายในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี -บางปะกง (รวมประชากรแฝง) กรณีมีโครงการพัฒนา
พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกโดยการใช้ 3 รูปแบบ ได้แก่ แบบเลขคณิต/เชิงเส้นตรง (Linear Model) แบบ
ทวีคูณ/ต่อเนื่อง (Exponential Model) และแบบเรขาคณิต/ดอกเบี้ยทบต้น (Power Model) ได้ข้อสรุปว่าค่าการพยากรณ์
แบบทวีคูณ/ต่อเนื่อง (Exponential Model) ให้ใกล้เคียงความจริงมากสุด โดยใน 20 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2561-2580) 
มีจำนวนประชากรรวมประชากรแฝงเป็น 3,414,085 คน (พ.ศ. 2562); 3,559,214 คน (พ.ศ. 2565); 3,814,936 คน 
(พ.ศ. 2570); 4,089,030 คน (พ.ศ. 2575); 4,382,818 คน (พ.ศ. 2580) 
 
5.2 การคาดการณ์จำนวนอุตสาหกรรมในอนาคต 
 
 การคาดการณ์จำนวนโรงงานอุตสาหกรรมใน 20 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2561-2580) พิจารณาจากจำนวนโรงงาน
อุตสาหกรรมที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานในปี พ.ศ. 2561 ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2562) พบว่า
จะมีจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานเป็น 4,860 แห่ง (พ.ศ. 2562); 5,488 แห่ง (พ.ศ. 
2565); 6,197 แห่ง (พ.ศ. 2570); 6,997 แห่ง (พ.ศ. 2575); 7,901 แห่ง (พ.ศ. 2580) 
 
5.3 การวิเคราะห์และคาดการณ์ระบบเศร ฐกิจในอนาคต 
 
 การวิเคราะห์และคาดการณ์ระบบเศรษฐกิจของพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี -บางปะกงในอนาคตเป็นการคาดการณ์
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP: Gross Provincial Product) 12 จังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงจะได้จาก
การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดในรอบ 16 ปี (พ.ศ. 2545-2560) และใช้แบบจำลอง 3 รูปแบบ 
ได้แก่ แบบเลขคณิต/เชิงเส้นตรง (Linear Model) แบบทวีคูณ/ต่อเนื่อง (Exponential Model) และแบบเรขาคณิต/
ดอกเบี้ย-ทบต้น (Power Model) มาคาดการณ์ผลิตภัณฑ์มวลรวมในอนาคต ได้ข้อสรุปว่า ค่าการพยากรณ์ตามแบบเลข
คณิต/เชิงเส้นตรง (Linear Model) ให้ใกล้เคียงความจริงมากสุด โดย 20 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2561-2580) มีมูลค่าผลิตภณัฑ์
มวลรวมของลุ่มน้ำเป็น 1,361,323 ล้านบาท (พ.ศ. 2562); 1,514,088 ล้านบาท (พ.ศ. 2565); 1,768,697 ล้านบาท 
(พ.ศ. 2570); 2,023,306 ล้านบาท (พ.ศ. 2575); 2,277,915 ล้านบาท (พ.ศ. 2580) 
  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ 19 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบรุี–บางปะกง  รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ 

ตารางที่ 4 สรุปข้อมูลเปรียบเทียบเชิงพื้นที่ในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงตามสถานภาพปัจจุบัน 

รายการ ลุ่มน้ำปราจีนบุรี ลุ่มน้ำบางปะกง 
ลุ่มน้ำปราจีนบุรี ลุ่มน้ำบางปะกง 

พื้นท่ีต้นน้ำ พื้นท่ีกลางน้ำ พื้นท่ีต้นน้ำ พื้นท่ีกลางน้ำ พื้นท่ีปลายน้ำ 

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

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

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

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

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

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

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

5. พื้นท่ีศักยภาพน้ำบาดาล        

5.1 พื้นท่ีปริมาณน้ำบาดาลท่ีพัฒนาได้ (ตร.กม.)        

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

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

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

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

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

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

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

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

6. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำปัจจุบัน        

6.1 โครงการขนาดใหญ่ 1 2 1 - 2 -  

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

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

6.2 โครงการขนาดกลาง 13 14 13 - 11 3 - 

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

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

6.3 โครงการขนาดเล็ก        

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

7. ความต้องการใช้น้ำ        

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

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

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

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

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

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ 20 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบรุี–บางปะกง  รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ 

ตารางที่ 4 (ต่อ) สรุปข้อมูลเปรียบเทียบเชิงพื้นที่ในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงตามสถานภาพปัจจุบัน 

รายการ ลุ่มน้ำปราจีนบุรี ลุ่มน้ำบางปะกง 
ลุ่มน้ำปราจีนบุรี ลุ่มน้ำบางปะกง 

พื้นท่ีต้นน้ำ พื้นท่ีกลางน้ำ พื้นท่ีต้นน้ำ พื้นท่ีกลางน้ำ พื้นท่ีปลายน้ำ 

8. การใช้ท่ีดินในพื้นท่ีลุ่มน้ำ        

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ร้อยละของพื้นท่ีลุ่มน้ำ 58.40 64.11 35.28 82.33 32.78 81.15 63.74 

9. ความเหมาะสมของดินต่อการปลูกพืช        

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

ร้อยละของพื้นท่ีลุ่มน้ำ 11.73 22.36 8.20 15.38 18.14 23.93 23.36 

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

ร้อยละของพื้นท่ีลุ่มน้ำ 1.66 0.07 0.73 2.62 0.06 0.11 0.01 

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

ร้อยละของพื้นท่ีลุ่มน้ำ 11.50 4.96 5.76 17.45 1.37 8.26 2.98 

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

ร้อยละของพื้นท่ีลุ่มน้ำ 0.0006 0.62 - 0.00 0.11 1.28 0.09 

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

ร้อยละของพื้นท่ีลุ่มน้ำ 4.95 3.15 1.33 8.68 0.39 5.71 1.60 

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

ร้อยละของพื้นท่ีลุ่มน้ำ 2.30 5.36 1.50 3.13 1.25 10.20 1.59 

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

ร้อยละของพื้นท่ีลุ่มน้ำ 0.07 0.87 0.04 0.09 0.31 1.68 0.14 

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

ร้อยละของพื้นท่ีลุ่มน้ำ 0.24 0.01 0.10 0.38 0.02 0.01 0.001 

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

ร้อยละของพื้นท่ีลุ่มน้ำ 0.09 0.02 0.05 0.12 0.01 0.05 0.002 

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

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

ประชากรต่อครัวเรือน 2.54 2.13 2.51 2.56 2.44 2.21 2.03 

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

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ 21 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบรุี–บางปะกง  รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ 

ตารางที่ 4 (ต่อ) สรุปข้อมูลเปรียบเทียบเชิงพื้นที่ในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงตามสถานภาพปัจจุบัน 

รายการ ลุ่มน้ำปราจีนบุรี ลุ่มน้ำบางปะกง 
ลุ่มน้ำปราจีนบุรี ลุ่มน้ำบางปะกง 

พื้นท่ีต้นน้ำ พื้นท่ีกลางน้ำ พื้นท่ีต้นน้ำ พื้นท่ีกลางน้ำ พื้นท่ีปลายน้ำ 

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

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

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

13. พื้นท่ีเสี่ยงน้ำท่วม        

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

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

ร้อยละของพื้นท่ีลุ่มน้ำ 19.74 48.40 18.49 21.04 35.80 34.13 63.21 

14. ความเสียหายที่ได้รับจากภาวะน้ำท่วม        

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

ความเสียหายต่อผลผลิตการเกษตร (ครัวเรือน) 103 - 52 51 - - - 

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

15. พื้นท่ีเสี่ยงภัยน้ำแล้ง        

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

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

ร้อยละของพื้นท่ีลุ่มน้ำ 20.16 14.95 10.12 30.54 8.62 20.75 11.48 

16. สถานการณ์ภัยแล้ง        

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

17. ป่าสงวนแห่งชาติและป่าไม้        

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

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

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

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

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

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

พื้นท่ีอุทยานแห่งชาต ิ 2,283.57 614.97 2,278.52 5.05 614.97 - - 
หมายเหตุ: มหาวิทยาลัยมหิดลได้สรุปข้อมูลเปรียบเทียบเชิงพื้นที่ในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงตามสถานภาพปัจจุบันจากข้อ 4 ข้อมูลพื้นฐานและสถานการณ์ปัจจุบันของพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ 22 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบรุี–บางปะกง  รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ 

5.4 การคาดการณ์รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต 
 
 การคาดการณ์การใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) พื้นที่ลุ่มน้ำปราจีน-บางปะกง ได้จาก
การศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในช่วง 16 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2545 -2560) นำมา
คาดการณ์การใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) พบว่าในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงมีการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทการเกษตรมากที่สุด รองลงมาเป็นพื้นที่ป่าไม้ พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง พื้นที่อื่นๆ และแหล่งน้ำ 
ตามลำดับ 
 
 การศึกษาและวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง
ตามสถานภาพปัจจุบัน (พ.ศ. 2560) และสภาพอนาคต 20 ปี (พ.ศ. 2580) เปรียบเทียบกับแผนที่เกษตรเพื่อการบริหาร
จัดการเชิงรุก (Agricultural Map for Dynamic Management: Agri-Map) เพื่อติดตามรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินว่า
มีการใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับศักยภาพและสมรรถนะของดินตามที่ระบุไว้ใน Agri-Map ดังแสดง
ไว้ในรูปที่ 8 

 
รูปที่   รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงตามสภาพอนาคต 2  ปี (พ.ศ. 25  ) 

เปรียบเทียบกับแผนที่เก ตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) 
  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ 23 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบรุี–บางปะกง  รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ 

5.5 การวิเคราะห์ความต้องการใช้น้ำในอนาคต 
 
 ภาพรวมปริมาณความต้องการใช้น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงในอนาคต 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ได้
จากโครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนหลักการพัฒนาและจัดการทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก ของสำนักงานทรัพยากรน้ำ
แห่งชาติ (พ.ศ. 2562) ดังสรุปได้ดังนี้ 
 1) ลุ่มน้ำปราจีนบุรี ในอนาคต 20 ปี (พ.ศ. 2580) มีปริมาณความต้องการใช้น้ำรวมทั้งสิ้น 4,565.24 ล้าน 

ลบ.ม. (แหล่งน้ำผิวดินสัดส่วนร้อยละ 93.24 และแหล่งน้ำบาดาลสัดส่วนร้อยละ 6.76) ดังรูปที่ 9 โดยมี
ความต้องการใช้น้ำด้านเกษตรชลประทานมากที่สุด 2,647.82 ล้าน ลบ.ม. (แหล่งน้ำผิวดินสัดส่วน 
ร้อยละ 97.95 และแหล่งน้ำบาดาลสัดส่วนร้อยละ 2.05) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 57.25 ของความต้อง 
การใช้น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรทีั้งหมด รองลงมา ได้แก่ ภาคอุตสาหกรรมมีความต้องการใช้น้ำ 727.88 
ล้าน ลบ.ม. (แหล่งน้ำผิวดินสัดส่วนร้อยละ 84.53 และแหล่งน้ำบาดาลสัดส่วนร้อยละ 15.47) คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 15.74 และภาคอุปโภค-บริโภคและการท่องเที่ยวและอ่ืนๆ มีปริมาณความต้องการใช้น้ำ 
168.54 ล้าน ลบ.ม. (แหล่งน้ำผิวดินสัดส่วนร้อยละ 60.36 และแหล่งน้ำบาดาลสัดส่วนร้อยละ 39.64) 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.46 

 2) ลุ่มน้ำบางปะกง ในอนาคต 20 ปี (พ.ศ. 2580) มีปริมาณความต้องการใช้น้ำรวมทั้งสิ้น 55,310.70 ล้าน 
ลบ.ม. (แหล่งน้ำผิวดินสัดส่วนร้อยละ 98.15 และแหล่งน้ำบาดาลสัดส่วนร้อยละ 1.85) ดังรูปที่ 9 โดยมี
ความต้องการใช้น้ำด้านเกษตรชลประทานมากที่สุด 4,246.27 ล้าน ลบ.ม. (แหล่งน้ำผิวดินสัดส่วน ร้อย
ละ 99.77 และแหล่งน้ำบาดาลสัดส่วนร้อยละ 0.23) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 79.96 ของความต้อง การ
ใช้น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกงทั้งหมด รองลงมา ได้แก่ ภาคอุตสาหกรรมมีความต้องการใช้น้ำ 632.53 
ล้าน ลบ.ม. (แหล่งน้ำผิวดินสัดส่วนร้อยละ 92.37 และแหล่งน้ำบาดาลสัดส่วนร้อยละ 7.63) คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 11.91 และภาคอุปโภค-บริโภคและการท่องเที่ยวและอ่ืนๆ มีปริมาณความต้องการใช้น้ำ 
374.90 ล้าน ลบ.ม. (แหล่งน้ำผิวดินสัดส่วนร้อยละ 89.54 และแหล่งน้ำบาดาลสัดส่วนร้อยละ 10.46) 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.06 

 
รูปที่   ภาพรวมปริมาณความต้องการใช้น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงในสภาพสภาพอนาคต 2  ปี 

ลุ่มน้ าปราจีนบรุ ี ลุ่มน้ าบางปะกง

 การอุปโภค บรโิภคและการท่องเทีย่ว 63.52 200.19

 การอุตสาหกรรม 727.88 632.53

 การ เก ตรในเขตชลประทาน 478.15 803.03

 การ เก ตรนอกเขตชลประทาน 2,169.67 3,443.24

 การปศสุตัว ์ 105.02 174.71

 การรกั าระบบนเิวศและผลกัดนัน้ าเคม็ 1,081.00 57.00
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สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ 24 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบรุี–บางปะกง  รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ 

 . การทบทวนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 
 
 การศึกษาและทบทวนรายละเอียดของแผนและแผนงาน/โครงการที่มีความเกี่ยวข้องกับพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-
บางปะกงเพื่อเป็นการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายทิศทางการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี -บางปะกงให้มีความ
สอดคล้องทั้งด้านมิติเศรษฐกิจ มิติสังคม มิติสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนในการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงตาม
หลักการจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ (Integrated Water Resources Management: IWRM Approach) ดังนี้ 
 1) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) หากพิจารณาแนวทางการพัฒนาโครงการสำคัญๆ ที่อาจส่ง 

ผลกระทบต่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area-based) ในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกงอ้างอิงเป้าหมายตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งถ่ายทอดลงสู่การดำเนินงานตามแผนแม่บทการบริหารจัดการนำ้ทั้งระบบ 
(แผนระดับ 2: แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 19) ได้แก่ การพัฒนาการจัดการน้ำเชิง 
ลุ่มน้ำทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้ำของประเทศ การเพิ่มผลิตภาพของน้ำทั้งระบบในการใช้น้ำ
อย่างประหยัด รู้คุณค่าและสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้น้ำให้ทัดเทียมกับระดับสากล  และการอนุรักษ์
ฟื้นฟูแม่น้ำ ลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วประเทศ โดยจะวัดความสำเร็จจากการใช้ดรรชนีตาม
กรอบของธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB; Asian Development Bank) 

 2) แผนการปฎิรูปประเทศ จะส่งผลกระทบและมีความเชื่อมโยงกับการพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
ในพื้นที่ลุ ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม ประเด็นการปฏิรูป
ทรัพยากรน้ำมีประเด็นปฏิรูปหลักทั้งสิ้น 5 ประเด็น (27 เรื่อง/กิจกรรม) โดยมีความเชื่อมโยงกับแผน
แม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) จำนวน 28 กลยุทธ์ 54 แผนงาน 

 3) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals, SDGs) การทบทวนเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals; SDGs) พบว่ามีการระบุถึงสาระสำคัญที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารจัดการน้ำไว้ในเป้าหมายที่ 6 สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้ำและสุขอนามัย
สำหรับทุกคนและมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืนดังมีประเด็นเชื่อมโยงกับแผนแม่บทการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 

 4) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) มียุทธศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืนและมีแนวทางการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง คือ 1) การรักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลการ
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 2) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
เพื่อให้เกิดความมั่นคง สมดุลและยั่งยืน 3) การบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ 

 5) พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 เป็นกฎหมายว่าด้วยทรัพยากรน้ำมีบทบัญญัติบางประการ
เก่ียวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล เหตุผลและความจำเป็นในการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคลตามพระราชบัญญัติฯ เพื่อให้การบริหารทรัพยากรน้ำในมิติด้านการจัดสรร การใช้ การพัฒนา 
การบริหารจัดการ การบำรุงรักษา การฟื้นฟู การอนุรักษ์ และสิทธิในน้ำมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
อันจะเป็นประโยชน์แก่การบริการ สาธารณูปโภคและประโยชน์สาธารณะอย่างอ่ืนและได้ประกาศใช้ใน
ราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561 มีประเด็นที่เชื่อมโยงกับแผนแม่บทการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) คือ หมวด 4 การจัดสรรน้ำและการใช้น้ำ มาตรา 40-55 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ 25 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบรุี–บางปะกง  รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ 

 6) แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560-2564 ประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากร-
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สำคัญภายใต้แผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560-2564 ที่มีความ
เชื ่อมโยงกับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561 -2580) สรุปได้ว่า มี
ยุทธศาสตร์ที่เก่ียวข้องรวมทั้งสิ้น 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

  6.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและเป็นธรรม ได้แก่ ด้านที่ 2, 4-6 
  6.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีได้รับการป้องกัน บำบัดและฟื้นฟู ได้แก่ ด้านที่ 

4-5 
  6.3  ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่าและ

ยั่งยืน ได้แก่ ด้านที่ 2, 4 
  6.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างศักยภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติและ

ส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศ ได้แก่ ด้านที่ 6 
 7) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและแผนพัฒนาจังหวัดในภาคตะวันออกและพื้นที่ข้างเคียง หากพิจารณาความ

เชื่อมโยงของแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและแผนพัฒนาจังหวัดในภาคตะวันออกและพื้นที่ข้างเคียงที่มีความ
เหมาะสมกับลักษณะทางกายภาพ สิ่งแวดล้อม ประชากร อาชีพ เศรษฐกิจและสังคมภายในพื้นที่ลุ่มน้ำ
ปราจีนบุรี-บางปะกงกับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี สรุปความเชื่อมโยงได้ดังนี้ 

  7.1 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
   ก) เพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำเดิม และพัฒนาแหล่งน้ำใหม่ 
   ข) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบ 
   ค) ปรับปรุงระบบป้องกันน้ำท่วมเขตเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ 
   ง) อนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุลและยั่งยืน 
   จ) พัฒนาระบบเครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

และแผนรับมือภัยพิบัติโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม 
   ฉ) พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
  7.2 แผนพัฒนาระดับจังหวัด 11 จังหวัด (ไม่นับรวมกรุงเทพมหานคร) 
   ก) พัฒนาแหล่งน้ำใหม่และปรับปรุงแหล่งน้ำเดิมให้มีปริมาณกักเก็บเพิ่มขึ้นเพื่อใช้ในทุก

กิจกรรม 
   ข) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งใน/นอกเขตชลประทาน 
   ค) พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพดินให้ทำการเกษตรได้อย่างยั่งยืน 
   ง) อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
   จ) พัฒนาและปรับปรุงระบบป้องกันน้ำท่วมชุมชนเมืองและเศรษฐกิจ 
   ฉ) บริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยลดปริมาณขยะมูลฝอย น้ำเสีย และมลพิษทาง

อากาศ/เสียง 
   ช) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อ

รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ/ภัยธรรมชาติ 
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โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ 26 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบรุี–บางปะกง  รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ 

 . การวิเคราะห์ประเด็นความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรช์าติ 2  ปี (พ.ศ. 25 1-25  ) และแผนงานอ่ืนๆ กับ 
 แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 2  ปี (พ.ศ. 25 1-25  ) 
 
 โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์โครงการพัฒนานำ้ต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบรุี–
บางปะกง มีแนวคิดการพัฒนาที่ต้องสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาที่เกี่ยวข้องในระดับต่างๆ และมีความ
เชื่อมโยงกับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) สรุปความเชื่อมโยงได้ดังรูปที่ 10 
 
 . การกำหนดและประเมินทางเลือกของการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 
 
 .1 การกำหนดเป้าหมายการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 
 
 สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี -บางปะกงและพื้นที่ข้างเคียง จึงจำเป็นต้อง
ทำการศึกษาและวิเคราะห์เพื่อกำหนดแผนการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงอย่างยั่งยืนดังมีเป้าหมายหลักในการ
บรรเทาปัญหาอุทกภัย ภัยแล้ง คุณภาพน้ำ (น้ำเสีย/น้ำเค็ม) การยกระดับคุณภาพชีวิตของภาคประชาสังคมในพื้นที่ลุ่มน้ำ
ปราจีนบุรี-บางปะกงให้ดีขึ้นและมีรายได้เพิ่มสูงกว่าค่าเฉลี่ยในระดับประเทศ พร้อมทั้งการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของพื้นที่

ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศ ทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ

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

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals, SDGs) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ดังได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงในมิติเศรษฐกิจ มิติสังคม 

และมิติสิ่งแวดล้อมดังแสดงในรูปที่ 11 ภายใต้วิสัยทัศน์ของการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี -บางปะกง “ทรัพยากรน้ำ

มั่นคง ทุกภาคส่วนเข้าถึงการใช้อย่างสมดุล เสริมสร้างราย ด้และรัก าระบบนิเวศอย่างยั่งยืน” สรุปได้ดังนี้ 

 1) มิติเศรษฐกิจ 
  1.1 การเสริมสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงในการใช้น้ำภายในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี -บางปะกง

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

  1.2 การเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมและรายได้ประชากรต่อครัวเรือนในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี -บางปะกง
ได้ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 

 2) มิติสังคม 
  2.1 การจัดหาน้ำอุปโภค-บริโภคทุกหมู่บ้านในพื้นที่ลุ่มน้ำมีคุณภาพน้ำได้ตามเกณฑ์มาตรฐานและมี

การใช้น้ำอุปโภค-บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ 
  2.2 การจัดหาให้พื้นที่นอกเขตชลประทาน (พื้นที่เกษตรน้ำฝน) เพื่อเพิ่มพูนรายได้และยกระดับ

คุณภาพชีวิตของภาคเกษตรกรและลดความเสียหายในพื้นที่วิกฤติได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของ
พื้นที่ที่เคยเกิดวิกฤติ 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ 27 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบรุี–บางปะกง  รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ 

 
รูปที่ 10 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) แผนพัฒนาต่างๆ ทั้งในระดบัประเทศ ระดับภูมิภาคจนถึงระดับจงัหวัดกับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ 28 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบรุี–บางปะกง  รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ 

  2.3 การบรรเทาปัญหาอุทกภัย ภัยแล้ง และคุณภาพน้ำ (น้ำเสีย/น้ำเค็ม) ในพื้นที่ส่วนต่างๆ ของพื้นที่
ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงและพื้นที่ข้างเคียง พร้อมทั้งปัญหาการกัดเซาะและพังทลายของตลิ่ง
ตามริมสองฝั่งแม่น้ำปราจีนบุรี-บางปะกง และลำน้ำสาขา 

 3) มิติสิ่งแวดล้อม 
  3.1 การอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารและพื้นที่ป่าเศรษฐกิจให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของ

พื้นที่ลุ่มน้ำและการฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นการสร้างสมดุลใหร้ะบบ
นิเวศวิทยาภายในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง และมีการใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

  3.2 การพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุนภายในพื้นที่ลุ่มน้ำให้คำนึงถึงความสมดุลด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและเป็นการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำอย่างยั่งยืน 

 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ 29 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบรุี–บางปะกง  รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ 

 .2 การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม (SWOT Analysis) 
 
 การวิเคราะห์ศักยภาพและข้อจำกัดในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงเพื่อการกำหนดทิศทางการพัฒนาด้าน
ทรัพยากรน้ำโดยการนำเอา SWOT Analysis (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) มาใช้ในวิเคราะห์
เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงศักยภาพและข้อจำกัดในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงจะทำให้กำหนดเป้าหมายและทิศทางใน
อนาคตได้ดังแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก ่การวิเคราะห์จุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses) เป็น
การวิเคราะห์จากสภาพแวดล้อมภายใน และการวิเคราะห์โอกาส (Opportunities) และภัยคุกคาม (Threats) เป็นการ
วิเคราะห์จากสภาพแวดล้อมภายนอก ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 5  
 
 .3 การวิเคราะห์จุดแข็ง โอกาส แรงบันดาลใจ และผลลัพธ์ในเชิงบวกที่เกิดขึ้นในอนาคต (SOAR Analysis) 
 
 SOAR Analysis เป็นกระบวนการวิเคราะห์วางแผนเชิงกลยุทธ์ในเชิงบวกโดยจะมุ่งเน้นจุดแข็ง การค้นหา
โอกาสแห่งความสำเร็จ สร้างแรงบันดาลใจให้ไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ร่วมกันโดยจะพิจารณาบนข้อมูลพื้นฐานของพื้นที่ลุ่มน้ำ
ปราจีนบุรี-บางปะกงร่วมกับประเด็นและความต้องการจากภาคประชาสังคมในพื้นที่ลุ่มน้ำคาดหวังในผลลัพธ์ที่ต้องการ
จากการระดมความคิดเห็น การวิเคราะห์ปัญหา ศักยภาพและข้อจำกัดพร้อมกับแนวทางการแก้ไขในพื้นที่ลุ่มน้ำร่วมกัน
จากการประชุมปฐมนิเทศ (17 และ 22 พฤษภาคม 2562) การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 (19-23 สิงหาคม 2562) การ
ประชุมสัมมนาคร้ังที่ 1 (29-31 ตุลาคม 2562) และการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 (18-22 และ 25-26 พฤศจิกายน 2562) 
และยังมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึง
ศักยภาพและข้อจำกัดในพื้นที่ลุ่มน้ำทำให้กำหนดเป้าหมายและทิศทางในอนาคตได้ดังอธิบายรายละเอียดในตารางที่ 6 

 .4 สรุปความต้องการและทิศทางการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 
 
 การจัดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมจากการจัดประชุมปฐมนิเทศโครงการ (17 และ 22 
พฤษภาคม 2562) มีการดำเนินการ 2 เวที จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 232 คน และการจัดประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 
(19-23 สิงหาคม 2562) มีการดำเนินการ 10 เวที (พื้นที่ลุ่มน้ำตอนบน 3 เวที พื้นที่ลุ่มน้ำตอนกลาง 4 เวทีและพื้นที่ลุ่มน้ำ
ตอนปลาย 3 เวที) มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 430 คน ได้ข้อสรุปลำดับความสำคัญของความต้องการและทิศทางการพัฒนา
พื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงจำแนกรายพื้นที่ส่วนต่างๆ ดังนี้ 

ความสำคัญ พื้นที่ลุ่มน้ำตอนบน พื้นที่ลุ่มน้ำตอนกลาง พื้นที่ลุ่มน้ำตอนปลาย 

ลำดับที่ 1 การพัฒนาแหล่งน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน การพัฒนาแหล่งน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน การพัฒนาแหล่งน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน 

ลำดับที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 

ลำดับที่ 3 
การอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำ การนำปริมาณน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดมา

ใช้ประโยชน์ใหม่ 
การนำปริมาณน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดมา
ใช้ประโยชน์ใหม่ 

ลำดับที่ 4 
การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศภาย 
ในท้องถิ่น 

การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกจิ
การค้า/บริการ 

การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกจิ
การค้า/บริการ 

ลำดับที่ 5 
การนำปริมาณน้ำเสียที่ผ่านการบำบัด
มาใช้ประโยชน์ใหม่ 

การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 

ลำดับที่ 6 
 การอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ตามริมสองฝั่ง 

แม่น้ำ/ลำคลอง 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ 30 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบรุี–บางปะกง  รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ 

ตารางที่ 5 การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม (SWOT) 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. พื้นที่ลุ ่มน้ำตอนบนเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารสำคัญไม่

น้อยกว่า 6 สาย 
2. การกระจายต ัวของปร ิมาณน ้ำฝนและปร ิมาณ 

โดยเฉพาะช่วงฤดูฝนอยู่ในเกณฑ์ดี-ดีมาก 
3. พื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำมีการพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำ

ขนาดกลาง-ขนาดใหญ่รวมทั้งหมด 30 แห่ง 
4. กลุ่มประชากรโดยส่วนใหญ่ (ไม่น้อยกว่า 35%) มีการ

ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
5. มีกลุ่มนิคมอุตสาหกรรม 12 แห่ง เขตประกอบการ

อุตสาหกรรม 3 แห่ง เขตชุมชนอุตสาหกรรม 1 แห่ง 
และสวนอุตสาหกรรม 4 แห่ง  

6. มีแหล่งชุมชนหนาแน่นโดยเฉพาะเทศบาลเม ือง/
เทศบาลตำบลไม่น้อยกว่า 50 แห่ง 

7. พื้นที่ลุ ่มน้ำตอนบน (อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัด
ปราจีนบุรี) จะมีโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร 
เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านการแพทย์และสมุนไพร 
ซึ่งพืชสมุนไพรจะมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง 

8. มีการติดตั้งระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ
และมีการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการ
พยากรณ์น้ำสถานการณ์น้ำล่วงหน้า 

9. ภาคประชาสังคมมีความใส่ใจและตระหนักต่อคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

10.  กลุ่มเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นมีความเข็มแข็งและตื่นตัว
ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการอนุรักษ์ 

11.  ทำเลที่ตั้งเหมาะสมเป็นศูนย์กลางด้านการคมนาคม
ขนส่งเชื่อมโยงติดต่อกับภูมิภาคต่างๆ 

12.  พื้นที่ลุ่มน้ำมีความเสี่ยงต่อการได้รับการเสียหายจาก
แผ่นดินไหวในระดับน้อย (น้อยกว่า 3.00 ตามมาตรา
ริคเตอร์) 

13.  พื้นที่ลุ่มน้ำโดยส่วนใหญ่มีชั้นหินให้น้ำตะกอนหินรว่น
สามารถให้ปริมาณน้ำบาดาลได้ในเกณฑ์ตั้งแต่ 2-20 
ลบ.ม./ชม. 

1. ศักยภาพในการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำตอนบนและปริมาณ
น้ำต้นทุนมีจำนวนมาก แต่ยังไม่ได้รับการพัฒนาด้าน
แหล่งน้ำเก็บกักน้ำ จึงมีแหล่งกักเก็บน้ำไม่เพียงพอต่อ
การรองรับปริมาณน้ำต้นทุนที่เกิดขึ้นในแต่ละปี 

2. แหล่งพื้นที่การเกษตรเป็นกิจกรรมที่มีความต้องการใช้
น้ำสูง และพื้นที่บางส่วนยังสะสมมลพิษจากยาฆ่าแมลง
และสารเคมีทางเกษตรโดยพื้นที่เกษตรบางส่วนมีความ
อ่อนไหวต่อการประสบปัญหาน้ำท่วมและบางส่วนมี
การขาดแคลนน้ำหรือภัยแล้งเป็นประจำ  

3. การกระจุกตัวของพื้นที่ชลประทานในจังหวัดปราจีนบุรี 
จังหวัดนครนายกและจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นส่วนใหญ่ 
ส่วนจังหวัดสระแก้วมีพื้นที่ชลประทานน้อยมาก 

4. การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ภายในพื้นที่ชุมชนเมืองทำให้ขาดการ
ควบคุมและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม 

5. การขยายตัวของชุมชนเมือง แหล่งที่อยู่อาศัย แหล่ง
อุตสาหกรรม และแหล่งท่องเที่ยวอย่างรวดเร็วส่งผล
กระทบให้เกิดความต้องการใช้น้ำในกระบวนการผลิต 
การบริการและอุปโภค-บริโภคมากขึ้น 

6. ปัญหาการรุกตัวของน้ำเค็ม เนื่องจากอิทธิพลการขึ้น
ของน้ำทะเลและพาความเค็มเข้ามาสู่แม่น้ำปราจีนบุรี
และแม่น้ำบางปะกง 

7. ปัญหาน้ำเน่าเสียจากการปล่อยสารมลพิษและจากการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ำเกิดขึ้นกรณีมีปริมาณน้ำ
มากหรือน้อยเกิน 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ 31 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบรุี–บางปะกง  รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ 

ตารางที่ 5 (ต่อ) การวิเคราะหจ์ุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม (SWOT) 

โอกาส (Opportunities) ภัยคุกคาม (Threats) 
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 และ

พระราชบัญญัติการกระจายอำนาจฯ ได้เปิดโอกาสให้
ส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนบริหาร
จัดการและดูแลรักษาทรัพยากรน้ำ 

2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านที่ 19 ประเด็น
การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ (พ.ศ. 2561-2580) 

3. พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 เป็นกฎหมาย
ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศที่ให้
การเพิ ่มปริมาณน้ำต้นทุนในพื ้นที ่ล ุ ่มน้ำสามารถ
ดำเนินการได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

4. จังหวัดฉะเชิงเทราและชลบุรีได้รับการประกาศจัดตั้ง
ให้เป็นพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
(EEC) 

5. มีการนำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)/ระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) มาใช้ในการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำ 

6. มีหน่วยงานภาครัฐที่มีขีดความสามารถในพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบแหล่งน้ำและระบบป้องกันน้ำท่วมจะ
ช่วยให้ลดการขาดแคลนน้ำในกิจกรรมต่างๆ 

7. หน่วยงานภาครัฐให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ
ลำธาร การป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาการชะล้าง
พังทลายของดิน 

1. การเจริญเติบโตทางระบบเศรษฐกิจและการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอาจก่อให้เกิดการเคลื่อน 
ย้ายแรงงานเกือบทุกภาคส่วนจากพื้นที่อื่นๆ 

2. สถานการณ์พื ้นที่ป่าไม้ในพื ้นที ่ลุ ่มน้ำลดลงร้อยละ 
1.72 ต่อปี 

3. พื้นที่ลุ่มน้ำตอนกลางและตอนปลายได้รับผลกระทบ
จากการทิ้งของเสียลงในแม่น้ำสายหลักและลำนำ้สาขา
ทั้งจากชุมชนเมืองตามริมสองฝั่งลำน้ำไม่น้อยกว่า 50 
ชุมชน 

4. การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมหลายประเภท
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 

5. กลุ่มเกษตรกรขาดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาระบบ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเพิ ่มผลผลิตและเพิ่ม
มูลค่าของภาคเกษตร 

6. ขาดรูปแบบการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนท้องถิ่นหรือองค์กรที่จะดูแลบริหารจัดการด้าน
ทรัพยากรน้ำ 

7. การจัดสรรงบประมาณในแต่ปีเพื่อนำมาดำเนินการ
ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการบำรุง 
รักษาแหล่งเก็บกักน้ำยังมีจำนวนไม่เพียงพอเมื่อเทียบ
กับกิจกรรมส่วนอ่ืนๆ 

8. การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศก่อให้เกิดภัย
พิบัติรุนแรงขึ้นโดยเฉพาะปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้ง 

9. ภาคประชาสังคมยังไม่ทราบถึงข้อมูลและความรู้ความ
เข้าใจในการวางแผนและการบริหารจัดการ 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ 32 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบรุี–บางปะกง  รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ 

ตารางที่   การวิเคราะห์จุดแข็ง โอกาส แรงบันดาลใจ และผลลัพธ์ในเชิงบวกที่เกดิขึ้นในอนาคต (SOAR) 

จุดแข็ง (Strengths) โอกาส (O: Opportunities) 
1. พื้นที่ลุ ่มน้ำตอนบนเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารสำคัญไม่

น้อยกว่า 6 สาย 
2. การกระจายตัวของปริมาณน้ำฝนและปริมาณน้ำท่า

โดยเฉพาะช่วงฤดูฝนอยู่ในเกณฑ์ดี-ดีมาก 
3. พื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำมีการพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำ

ขนาดกลาง-ขนาดใหญ่รวมทั้งหมด 30 แห่ง 
4. กลุ่มประชากรโดยส่วนใหญ่ (ไม่น้อยกว่า 35%) มีการ

ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
5. มีกลุ่มนิคมอุตสาหกรรม 12 แห่ง เขตประกอบการ

อุตสาหกรรม 3 แห่ง เขตชุมชนอุตสาหกรรม 1 แห่ง 
และสวนอุตสาหกรรม 4 แห่ง 

6. มีแหล่งชุมชนหนาแน่นโดยเฉพาะเทศบาลเม ือง/
เทศบาลตำบลไม่น้อยกว่า 50 แห่ง 

7. พื้นที่ลุ ่มน้ำตอนบน (อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัด
ปราจีนบุรี) มีโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เป็น
ศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านการแพทย์และสมุนไพร โดย
พืชสมุนไพรมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง 

8. มีการติดตั้งระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ
และพ ัฒนาระบบสนับสน ุนการต ัดส ินใจในการ
พยากรณ์น้ำสถานการณ์น้ำล่วงหน้า 

9. ภาคประชาสังคมมีความใส่ใจและตระหนักต่อคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

10.  กลุ่มเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นมีความเข็มแข็งและตื่นตัว
ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการอนุรักษ์ 

11.  ทำเลที่ตั้งเหมาะสมเป็นศูนย์กลางด้านการคมนาคม
ขนส่งเชื่อมโยงติดต่อกับภูมิภาคต่างๆ 

12.  พื้นที่ลุ่มน้ำมีความเสี่ยงต่อการได้รับการเสียหายจาก
แผ่นดินไหวในระดับน้อย (น้อยกว่า 3.00 ตามมาตรา
ริคเตอร์) 

13.  พื้นที่ลุ่มน้ำโดยส่วนใหญ่มีชั้นหินให้น้ำตะกอนหินรว่น
สามารถให้ปริมาณน้ำบาดาลได้ในเกณฑ์ตั้งแต่ 2-20 
ลบ.ม./ชม. 

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 และ
พระราชบัญญัติการกระจายอำนาจฯ ได้เปิดโอกาสให้
ส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนบริหาร
จัดการและดูแลรักษาทรัพยากรน้ำ 

2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านที่ 19 ประเด็น
การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ (พ.ศ. 2561-2580) 

3. พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 เป็นกฎหมาย
ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศที่ให้
การเพิ ่มปริมาณน้ำต้นทุนในพื ้นที ่ล ุ ่มน้ำสามารถ
ดำเนินการได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

4. จังหวัดฉะเชิงเทราและชลบุรีได้รับการประกาศจัดตั้ง
ให้เป็นพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
(EEC) เป็นการส่งเสริมการลงทุนทำให้มีการพัฒนา
ระบบสาธารณูปโภคอย่างเร่งด่วน 

5. มีการนำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)/ระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) มาใช้ในการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำ 

6. หน่วยงานภาครัฐที่มีขีดความสามารถในพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบแหล่งน้ำและระบบป้องกันน้ำท่วมจะ
ช่วยให้ลดการขาดแคลนน้ำในกิจกรรมต่างๆ 

7. หน่วยงานภาครัฐให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ
ลำธาร การป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาการชะล้าง
พังทลายของดิน 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ 33 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบรุี–บางปะกง  รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ 

ตารางที่   (ต่อ) การวิเคราะหจ์ุดแข็ง โอกาส แรงบันดาลใจ และผลลัพธ์ในเชิงบวกที่เกิดขึน้ในอนาคต (SOAR) 

แรงบันดาลใจ (A: Aspiration) ผลดีที่คาดว่าจะเกดิขึ้น (R: Results) 
1. การพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุนในพื้นที่ตอนบนมีโอกาสสูง

จะต้องเร่งรีบดำเนินการเพื่อเป็นการสร้างความมั่นคง
ให้กับภาคการผลิตต่างๆ 

2. การพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำตอนบนจะทำให้การ
พัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกใน
จังหวัดฉะเชิงเทราและชลบุรีมีความมั่นคงและยั่งยืน 

3. การพัฒนาอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดใหญ่ใน
พื้นที่ที่ซ้อนทับกับพื้นที่สงวนและอนุรักษ์ต้องดำเนิน-
การศึกษาและวิเคราะห์อย่างรอบคอบ 

4. การพัฒนาระบบข้อมูล-ข่าวสารต่างๆ เก่ียวกับพื้นที่ลุ่ม
น้ำเพื่อให้ภาคประชาสังคมเข้าถึงและรับทราบข้อมูล 

5. การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมให้ภาคประชาสังคม
รู ้สึกเป็นเจ้าของในการพัฒนาพื ้นที ่ลุ ่มน้ำและเปิด
โอกาสให้ภาคประชาสังคมเข้ามาแสดงความคิดเห็น
ตามกระบวนการที่เกี่ยวข้อง 

6. ภาครัฐควรสนับสนุนการระบบบำบัดน้ำเสีย การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้น้ำอย่างมีคุณภาพและการนำ
ปริมาณน้ำทิ้งกลับมาใช้ใหม่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม
เพื่อลดความต้องการใช้น้ำดิบจากแหล่งน้ำต้นทุนต่างๆ 
และรักษาฟื้นฟูคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำต่างๆ 

1. การพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุนในพื้นที่ลุ่มน้ำตอนบนต้องมี
การส่งน้ำไปยังพื้นที่ที่มูลค่าทางระบบเศรษฐกิจสูง 

2. การพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุนในพื้นที่ลุ่มน้ำทุกส่วนต้อง
ได้รับการยอมรับจากภาคประชาสังคมและได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการลุ่มน้ำและคณะกรรมการ
ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 

3. การพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่ลุ ่มน้ำ เช่น การ
พัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ 
(RBF) การสร้างแหล่งกักเก็บน้ำใต้ดิน (Horizontal 
Collector Well) การผันปริมาณน้ำท่วมขังลงสู่ชั้นน้ำ
ใต้ดินในเขตชุมชนเมืองโดยใช้ระบบ Underground 
Plastic Rainwater Storage Structure 

4. ติดตั ้งระบบตรวจวัดทั้งลุ ่มน้ำและให้มีการรายงาน
สถานการณ์น้ำให้ภาคประชาสังคมเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย
และรวดเร็ว เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำใน
พื้นที่ลุ่มน้ำมีความยั่งยืน เกิดประสิทธิภาพ 

5. การพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำต้องคำนึงถึง
สมดุลทั้งภาคเกษตร ภาคชุมชนและภาคอุตสาหกรรม
เพื่อป้องกันการขัดแย้งการใช้น้ำของกลุ่มผู้ใช้น้ำทุก
ภาคส่วน 

6. แผนการพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
ในพื้นที่ลุ ่มน้ำจะเป็นเครื่องมือลดความเสี่ยงปัญหา 
น้ำท่วม น้ำแล้งและคุณภาพน้ำให้กับพื้นที่ลุ่มน้ำ 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ 34 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบรุี–บางปะกง  รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ 

 .5 การกำหนดทางเลือกการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 
 
 การพิจารณากำหนดทางเลือกการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงอย่างยั่งยืนเป็นการบูรณาการจากมิติ
เศรษฐกิจ มิติสังคมและมิติสิ่งแวดล้อมให้มีความสอดคล้องกันและเกิดผลประโยชน์สูงสุด โดยได้คำนึงถึงขีดความสามารถ
ในการรองรับของพื้นที่ลุ่มน้ำและความต้องการของภาคประชาสังคมเป็นหลักจากการระดมความคิดเห็น การวิเคราะห์
ปัญหา ศักยภาพและข้อจำกัดพร้อมกับแนวทางการแก้ไขในพื้นที่ลุ่มน้ำร่วมกันจากการประชุมปฐมนิเทศ (17 และ 22 
พฤษภาคม 2562) การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 (19-23 สิงหาคม 2562) การประชุมสัมมนาครั้งที่ 1 (29-31 ตุลาคม 
2562) และการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 (18-22 และ 25-26 พฤศจิกายน 2562) และมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนพัฒนาต่างๆ จึงได้พิจารณากำหนดเป้าหมายหลักและทางเลือกการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี -บางปะกง แยก
เป็น 3 ส่วนดังนี้ 
 1) พื้นที่ลุ่มน้ำตอนบน 
  1.1 ทางเลือกที่ 1 ทางเลือกที่ไม่ดำเนินงานหรือปล่อยให้เป็นไปตามปกติ (Business as Usual or 

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

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

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

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

Zero Alternative/No Action) 
  3.2 ทางเลือกที่ 2 การพัฒนาน้ำต้นทุนเพื่อการอุปโภค-บริโภค การเกษตรมูลค่าสูงและอุตสาหกรรม 
  3.3 ทางเลือกที่ 3 การพัฒนาน้ำต้นทุนเพื่อรองรับการเติบโตของชุมชนเมืองและเขตเศรษฐกิจ 
 
 การวิเคราะห์และเปรียบเทียบทางเลือกของการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงจำแนกพื้นที่เป็น 3 ส่วน 
ได้แก่ พื้นที่ลุ ่มน้ำตอนบน พื้นที่ลุ่มน้ำตอนกลางและพื้นที่ลุ ่มน้ำตอนปลาย โดยทางเลือกของการพั ฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำ
ปราจีนบุร-ีบางปะกงดังแสดงในตารางที่ 7 ถึงตารางที่ 9 
  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ 35 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบรุี–บางปะกง  รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ 

ตารางที่ 7 การวิเคราะห์และเปรียบเทียบทางเลือกของการพัฒนาพื้นลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง (พื้นที่ลุ่มน้ำตอนบน) 

ลำดับ กิจกรรมของการพัฒนา 

ทางเลือกของการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำตอนบน ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 

ทางเลือกที่ 1 ทางเลือกที่ 2 ทางเลือกที่ 3 ทางเลือกที่ 4 แผนแม่บทการบรหิาร
จัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 

จังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

ทางเลือกที่ไม่ดำเนินงานหรือ
ปล่อยให้เป็นไปตามปกติ 

(Business as Usual/Zero 
Alternative/No Action) 

การพัฒนาน้ำต้นทุนเพือ่อุปโภค-บริโภค การเกษตรพื้นถิ่นและ
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

การพัฒนาน้ำต้นทุนเพือ่อนุรักษ ์ฟื้นฟ ูและบริหารจัดการ
พื้นที่ต้นน้ำ 

การพัฒนาน้ำต้นทุนเต็มศักยภาพของพืน้ที่ลุ่มน้ำ 
1 2 3 4 5 6 

1 การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค
ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานฯ 

ไม่ดำเนินการ จัดหาแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคที่ได้มาตรฐาน 39.13 ล้าน ลบ.ม. จัดหาแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคที่ได้มาตรฐาน 80.32 ล้าน ลบ.ม. จัดหาแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคที่ได้มาตรฐาน 80.32 ล้าน ลบ.ม. √ 
     

นครนายก/ชลบุร ี

2 การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบประปาในชุมชน
ชนบท 

ไม่ดำเนินการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านน้ำผิวดินและน้ำบาดาล ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านน้ำผิวดินและน้ำบาดาล ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านน้ำผิวดินและน้ำบาดาล 
 

√ 
    

นครนายก/ชลบุร ี

3 การอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำเดิม เช่น ปรับปรุงลำน้ำ/ 
สิ่งกีดขวางลำน้ำ การขุดลอกเพิ่มความจุ การเพิ่มอาคาร
ควบคุม/บังคับน้ำ และการป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง ฯลฯ 

ไม่ดำเนินการ เร่งแก้ไขปัญหาสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ระบายน้ำหน้าฝน 

เร่งแก้ไขปัญหาสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ระบายน้ำหน้าฝน 

เร่งแก้ไขปัญหาสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ระบายน้ำหน้าฝน 

 
√ √ 

   
ภาคตะวันออก 2/

ชลบุร ี

4 การพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำขนาดเล็กและขนาดกลางและ
ระบบส่งน้ำในพื้นที่ที่มีศักยภาพ 

ไม่ดำเนินการ เพิ่มแหล่งกักเก็บน้ำ 551.60 ล้าน ลบ.ม. ไม่ดำเนินการ ไม่ดำเนินการ 
 

√ 
    

ชลบุร ี

5 การพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำขนาดเล็ก/สระน้ำในไร่นา ไม่ดำเนินการ เกษตรกรเจ้าของที่ดินร่วมมือกับกรมพัฒนาที่ดิน ไม่ดำเนินการ ไม่ดำเนินการ 
 

√ 
     

6 การพัฒนาแหล่งน้ำใต้ดินเพื่อการอุปโภค-บริโภคในชุมชน
ชนบทและการเกษตรพื้นถิ่น 

ไม่ดำเนินการ จัดหาแหล่งน้ำบาดาล 12.73 ล้าน ลบ.ม. ไม่ดำเนินการ ไม่ดำเนินการ √ √ 
     

7 การบริหารจัดการเชิงรุกในพื้นที่เกษตรน้ำฝนตามปริมาณ
น้ำฝน ศักยภาพของน้ำใต้ดิน ความเหมาะสมของสมรรถนะ
ดินและแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-
Map) 

ไม่ดำเนินการ ข้าว 297,312 ไร ่ ไม่ดำเนินการ ไม่ดำเนินการ 
 

√ 
   

√ 
 

มันสำปะหลัง 5,573.77 ไร ่

ปาล์มน้ำมัน 3,243.26 ไร ่

อ้อยโรงงาน 3,170 ไร ่

ข้าวโพด 2,704 ไร ่

8 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชในพื้นที่เกษตรน้ำฝนและ
พื้นที่ชลประทานเดิม 

ไม่ดำเนินการ นาข้าว 608,387 ไร ่ ไม่ดำเนินการ ไม่ดำเนินการ 
 

√ 
   

√ 
 

ไม้ยืนต้น 454,407 ไร ่

พืชไร่ 296,495 ไร ่

ไม้ผล 163,695 ไร ่

สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 53,658 ไร ่

9 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝนและ
พื้นที่ชลประทานเดิม 

ไม่ดำเนินการ สร้างระบบเครือข่ายน้ำสำหรับพื้นที่เกษตรน้ำฝน ไม่ดำเนินการ ไม่ดำเนินการ 
 

√ 
   

√ 
 

10 การปรับปรุงและเพิ ่มประสิทธิภาพโครงการ และระบบ 
ส่งน้ำเดิม 

ไม่ดำเนินการ ดำเนินการ ไม่ดำเนินการ ไม่ดำเนินการ 
 

√ 
   

√ ภาคตะวันออก 1 

11 การควบคุมการปล่อยน้ำเสียหรือขยะมูลฝอยจากแหล่ง
ชุมชนและพื้นที่การเกษตร 

ไม่ดำเนินการ ดำเนินการ ไม่ดำเนินการ ไม่ดำเนินการ 
   

√ 
  

ภาคตะวันออก 1/
ภาคตะวันออก 2/

นครนายก 

12 การประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที ่ยวเชิงน ิเวศ
พร้อมกับเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว 

ไม่ดำเนินการ ดำเนินการ ไม่ดำเนินการ ไม่ดำเนินการ 
    

√ √ 
 

13 การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่นในการมีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นเพื่อให้ชุมชน
ท้องถิ่นมีรายได้อย่างพอเพียงและพึ่งตนเองได้ในระยะยาว 

ไม่ดำเนินการ ดำเนินการ ไม่ดำเนินการ ไม่ดำเนินการ 
     

√ ภาคตะวันออก 1/
ภาคตะวันออก 2 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ 36 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบรุี–บางปะกง  รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ 

ตารางที่ 7 (ต่อ) การวิเคราะหแ์ละเปรียบเทียบทางเลือกของการพัฒนาพื้นลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง (พื้นที่ลุ่มน้ำตอนบน) 

ลำดับ กิจกรรมของการพัฒนา 

ทางเลือกของการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำตอนบน ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 

ทางเลือกที่ 1 ทางเลือกที่ 2 ทางเลือกที่ 3 ทางเลือกที่ 4 แผนแม่บทการบรหิาร
จัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 

จังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

ทางเลือกที่ไม่ดำเนินงานหรือ
ปล่อยให้เป็นไปตามปกติ 

(Business as Usual/Zero 
Alternative/No Action) 

การพัฒนาน้ำต้นทุนเพือ่อุปโภค-บริโภค การเกษตรพื้นถิ่นและ
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

การพัฒนาน้ำต้นทุนเพือ่อนุรักษ ์ฟื้นฟ ูและบริหารจัดการ
พื้นที่ต้นน้ำ 

การพัฒนาน้ำต้นทุนเต็มศักยภาพของพืน้ที่ลุ่มน้ำ 
1 2 3 4 5 6 

14 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก
รองรับการขยายตัวด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

ไม่ดำเนินการ ดำเนินการ ไม่ดำเนินการ ไม่ดำเนินการ 
     

√ 
 

15 การอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรม ไม่ดำเนินการ ไม่ดำเนินการ อนุรักษ์ป่าต้นน้ำและสภาพดินร้อยละ 50 ของพื้นที่ ไม่ดำเนินการ 
    

√ 
 

ภาคตะวันออก 1/
ภาคตะวันออก 2/
ฉะเชิงเทรา/ชลบุร ี

16 การสร้างฝายชะลอน้ำ (ฝายแม้ว) ในพื้นที่ต้นน้ำเพื่อรักษา
ความชุ่มชื้นของผืนป่าต้นน้ำ 

ไม่ดำเนินการ ไม่ดำเนินการ ดำเนินการ ไม่ดำเนินการ 
    

√ 
  

17 การส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ ไม่ดำเนินการ ไม่ดำเนินการ ดำเนินการ ไม่ดำเนินการ 
    

√ 
  

18 การติดตั้งระบบตรวจวัดน้ำฝน ปริมาณน้ำท่า และระบบ
เตือนภัยในพื้นที่เส่ียง 

ไม่ดำเนินการ ไม่ดำเนินการ ดำเนินการ ไม่ดำเนินการ 
  

√ 
   

ภาคตะวันออก 1 

19 การจัดฝึกอบรมกลุ่มราษฎรในพื้นที่ต้นน้ำให้มีจิตสำนึกใน
การอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับป่า 

ไม่ดำเนินการ ไม่ดำเนินการ ดำเนินการ ไม่ดำเนินการ 
    

√ 
 

ภาคตะวันออก 1/
ภาคตะวันออก 2/

ฉะเชิงเทรา/
ปราจีนบุร ี

20 การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ระบบเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตร
ทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ชุมชนต้นน้ำ 

ไม่ดำเนินการ ไม่ดำเนินการ ดำเนินการ ไม่ดำเนินการ 
    

 √ 
 

21 การจัดสรรที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้แก่กลุ่มราษฎรที่บุก
รุกแผ้วถางถือครองที่ดินอย่างถูกต้องตามกฎหมายในรูป
หมู่บ้านป่าไม้ 

ไม่ดำเนินการ ไม่ดำเนินการ มาตรการการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขต สปก. ไม่ดำเนินการ 
    

√ 
  

22 การพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่โดยใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัย (Riverbank Filtration; RBF) 

ไม่ดำเนินการ ไม่ดำเนินการ ไม่ดำเนินการ ดำเนินการ √ 
      

23 การสร้างระบบกักเก็บน้ำใต้ดิน (Horizontal Collector 
Well; HCW) 

ไม่ดำเนินการ ไม่ดำเนินการ ไม่ดำเนินการ ดำเนินการ 
 

√ √ 
    

24 การพัฒนาโครงการขนาดกลางและขนาดใหญ่และการสร้าง
ระบบส่งน้ำครอบคลุมพื้นที่ศักยภาพ 

ไม่ดำเนินการ ไม่ดำเนินการ ไม่ดำเนินการ เพิ่มแหล่งเก็บกักน้ำ 915.60 ล้าน ลบ.ม. 
 

√ √ 
    

25 การพัฒนาโครงข่ายน้ำพร้อมระบบส่งน้ำภายในลุ่มน้ำ ไม่ดำเนินการ ไม่ดำเนินการ ไม่ดำเนินการ ดำเนินการ 
 

√ 
     

26 การผันน้ำส่วนเกินข้ามลุ่มน้ำ ไม่ดำเนินการ ไม่ดำเนินการ ไม่ดำเนินการ ดำเนินการ 
 

√ 
     

27 การปรับปรุงแหล่งกักเก็บน้ำเดิมเพื่อเพิ่มความจุเก็บกัก ไม่ดำเนินการ ไม่ดำเนินการ ไม่ดำเนินการ ดำเนินการ √ √ 
     

28 การเปลี่ยนน้ำทะเลเป็นน้ำจืด ไม่ดำเนินการ ไม่ดำเนินการ ไม่ดำเนินการ ดำเนินการ √ √ 
     

29 การนำปริมาณน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดกลับมาใช้ประโยชน์ ไม่ดำเนินการ ไม่ดำเนินการ ไม่ดำเนินการ ดำเนินการ 
 

√ 
 

√ 
   

หมายเหตุ: แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 1 = แผนที่ 1 การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค 
      2 = แผนที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต 
      3 = แผนที่ 3 การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย 
      4 = แผนที่ 4 การจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ 
      5 = แผนที่ 5 การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำ/พื้นที่เสื่อมโทรมและป้องกันการกัดเซาะและพังทลาย 
      6 = แผนที่ 6 การบริหารจัดการ 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ 37 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบรุี–บางปะกง  รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ 

ตารางที่ 8 การวิเคราะห์และเปรียบเทียบทางเลือกของการพัฒนาพื้นลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง (พื้นที่ลุ่มน้ำตอนกลาง) 

ลำดับ กิจกรรมของการพัฒนา 

ทางเลือกของการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำตอนกลาง ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 

ทางเลือกที่ 1 ทางเลือกที่ 2 ทางเลือกที่ 3 แผนแม่บทการบรหิาร
จัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 

จังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
ทางเลือกที่ไม่ดำเนินงานหรือปล่อยให้เป็นไป

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

การพัฒนาน้ำต้นทุนเพือ่อุปโภค-บริโภค การเกษตรมูลค่าสูงและ
อุตสาหกรรมขนาดเล็ก 

การพัฒนาน้ำต้นทุนเพือ่รองรับการเติบโตของชุมชนเมืองและ 
เขตเศรษฐกิจ 1 2 3 4 5 6 

1 การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคให้ได้ตาม
เกณฑ์มาตรฐานฯ 

ไม่ดำเนินการ จัดหาแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคที่ได้มาตรฐาน 62.21 ล้าน ลบ.ม. จัดหาแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคที่ได้มาตรฐาน 62.21 ล้าน ลบ.ม. √      นครนายก/ชลบุร ี

2 การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบประปาในชุมชนเมืองและ
เขตเศรษฐกิจ 

ไม่ดำเนินการ เพิ่มสถานีผลิตน้ำและกำลังการผลิต เพิ่มสถานีผลิตน้ำและกำลังการผลิต √      นครนายก/ชลบุร ี

3 การอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำเดิม เช่น ปรับปรุงลำน้ำ/สิ่งกีดขวางลำน้ำ 
การขุดลอกเพิ ่มความจุ การเพิ ่มอาคารควบคุม/บังคับน้ำ และการ
ป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง ฯลฯ 

ไม่ดำเนินการ เร่งแก้ไขปัญหาสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบายน้ำหน้าฝน เร่งแก้ไขปัญหาสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบายน้ำหน้าฝน  √ √    ภาคตะวันออก 2/ชลบุร ี

4 การพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำขนาดกลางและระบบส่งน้ำในพื้นที ่ที ่มี
ศักยภาพ 

ไม่ดำเนินการ เพิ่มแหล่งเก็บกักน้ำ 1,154.53 ล้าน ลบ.ม. เพิ่มแหล่งเก็บกักน้ำ 1,154.53 ล้าน ลบ.ม.  √ √    ชลบุร ี

5 การพัฒนาโครงข่ายน้ำพร้อมระบบส่งน้ำภายในลุ่มน้ำ ไม่ดำเนินการ ดำเนินการ ดำเนินการ  √      

6 การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพโครงการและระบบส่งน้ำเดิม ไม่ดำเนินการ ปรับปรุงประตูระบายน้ำ 2.73 ล้าน ลบ.ม. ปรับปรุงประตูระบายน้ำ 2.73 ล้าน ลบ.ม.  √     ภาคตะวันออก 1 

7 การพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่โดยใช้เทคโนโลยีที ่ท ันสมัย 
(Riverbank Filtration; RBF) 

ไม่ดำเนินการ ดำเนินการ ดำเนินการ √       

8 การสร้างระบบกักเก็บน้ำใต้ดิน (Horizontal Collector Well; HCW) ไม่ดำเนินการ ดำเนินการ ดำเนินการ  √ √     

9 การพัฒนาแหล่งน้ำใต้ดินเพื่อการอุปโภค-บริโภคในชุมชนเมืองและ
การเกษตรมูลค่าสูง 

ไม่ดำเนินการ จัดหาแหล่งน้ำบาดาล 29.17 ล้าน ลบ.ม. จัดหาแหล่งน้ำบาดาล 29.17 ล้าน ลบ.ม.  √      

10 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเพื่อเพิ่มมูลค่าในพื้นที่เกษตรน้ำฝน
และพื้นที่ชลประทานเดิม 

ไม่ดำเนินการ ไม้ยืนต้น 1,641,130 ไร ่ ไม่ดำเนินการ  √    √  

  พืชไร ่1,356,909 ไร ่         

   นาข้าว 1,352,288 ไร ่         

   สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 230,008 ไร ่         

   ไม้ผล 222,146 ไร ่         

11 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำเพื่อเพิ่มมูลค่าในพื้นที่เกษตรน้ำฝนและ
พื้นที่ชลประทานเดิม 

ไม่ดำเนินการ สร้างระบบเครือข่ายน้ำสำหรับพื้นที่เกษตรน้ำฝน ไม่ดำเนินการ  √    √  

12 การควบคุมการปล่อยน้ำเสียหรือขยะมูลฝอยจากแหล่งชุมชนเมือง 
พื้นที่อุตสาหกรรมขนาดเล็กและพื้นที่การเกษตรมูลค่าสูง 

ไม่ดำเนินการ ดำเนินการ ดำเนินการ    √   ภาคตะวันออก 1/ภาคตะวันออก 2/
นครนายก 

13 การส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดเล็ก
หรืออุตสาหกรรมชุมชน 

ไม่ดำเนินการ ดำเนินการ ไม่ดำเนินการ      √  

14 การผันน้ำส่วนเกินข้ามลุ่มน้ำ ไม่ดำเนินการ ไม่ดำเนินการ ดำเนินการ  √ √     

15 การปรับปรุงแหล่งกักเก็บน้ำเดิมเพื่อเพิ่มความจุเก็บกัก ไม่ดำเนินการ ไม่ดำเนินการ ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำเดิม 6 แห่ง 933.25 ล้าน ลบ.ม. √ √      

16 การพัฒนาระบบสูบน้ำย้อนกลับ ไม่ดำเนินการ ไม่ดำเนินการ พัฒนาระบบสูบน้ำย้อนกลับ 6.00 ล้าน ลบ.ม.  √      

17 การเปลี่ยนน้ำทะเลเป็นน้ำจืด ไม่ดำเนินการ ไม่ดำเนินการ ดำเนินการ √ √      

18 การนำปริมาณน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดกลับมาใช้ประโยชน์ ไม่ดำเนินการ ไม่ดำเนินการ ดำเนินการ  √  √    

19 การขุดลอกสันดอนปากแม่น้ำบางปะกง ไม่ดำเนินการ ไม่ดำเนินการ ขุดลอกปริมาณตะกอนดินสะสม 610,662.15 ลบ.ม./ปี   √ √    

20 การพัฒนาระบบป้องกันน้ำท่วม (พื้นที่ปิดล้อม) ชุมชนเมืองและเขต
เศรษฐกิจ 

ไม่ดำเนินการ ไม่ดำเนินการ ดำเนินการ   √    ภาคกลางปริมณฑล/ภาคกลางตอนบน 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ 38 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบรุี–บางปะกง  รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ 

ตารางที่ 8 (ต่อ) การวิเคราะหแ์ละเปรียบเทียบทางเลือกของการพัฒนาพื้นลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง (พื้นที่ลุ่มน้ำตอนกลาง) 

ลำดับ กิจกรรมของการพัฒนา 

ทางเลือกของการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำตอนกลาง ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 

ทางเลือกที่ 1 ทางเลือกที่ 2 ทางเลือกที่ 3 แผนแม่บทการบรหิาร
จัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 

จังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
ทางเลือกที่ไม่ดำเนินงานหรือปล่อยให้เป็นไป

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

การพัฒนาน้ำต้นทุนเพือ่อุปโภค-บริโภค การเกษตรมูลค่าสูงและ
อุตสาหกรรมขนาดเล็ก 

การพัฒนาน้ำต้นทุนเพือ่รองรับการเติบโตของชุมชนเมืองและ 
เขตเศรษฐกิจ 1 2 3 4 5 6 

21 การพัฒนาคลองผันน้ำ/คลองระบายน้ำเลี ่ยงชุมชนเมืองและเขต
เศรษฐกิจ 

ไม่ดำเนินการ ไม่ดำเนินการ ดำเนินการ   √   √  

22 การพัฒนาระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยน้ำท่วมและภัยแล้ง ไม่ดำเนินการ ไม่ดำเนินการ ดำเนินการ   √   √ ภาคตะวันออก 1 

หมายเหตุ: แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 1 = แผนที่ 1 การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค 
      2 = แผนที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต 
      3 = แผนที่ 3 การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย 
      4 = แผนที่ 4 การจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ 
      5 = แผนที่ 5 การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำ/พื้นที่เสื่อมโทรมและป้องกันการกัดเซาะและพังทลาย 
      6 = แผนที่ 6 การบริหารจัดการ 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ 39 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบรุี–บางปะกง  รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ 

ตารางที่ 9 การวิเคราะห์และเปรียบเทียบทางเลือกของการพัฒนาพื้นลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง (พื้นที่ลุ่มน้ำตอนปลาย) 

ลำดับ กิจกรรมของการพัฒนา 

ทางเลือกของการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำตอนปลาย ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 

ทางเลือกที่ 1 ทางเลือกที่ 2 ทางเลือกที่ 3 แผนแม่บทการบรหิาร
จัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 

จังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
ทางเลือกที่ไม่ดำเนินงานหรือปล่อยให้เป็นไป

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

การพัฒนาน้ำต้นทุนเพือ่อุปโภค-บริโภค การเกษตรมูลค่าสูงและ
อุตสาหกรรม 

การพัฒนาน้ำต้นทุนเพือ่รองรับการเติบโตของชุมชนเมืองและ 
เขตเศรษฐกิจ 1 2 3 4 5 6 

1 การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคให้ได้ตาม
เกณฑ์มาตรฐานฯ 

ไม่ดำเนินการ จัดหาแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคที่ได้มาตรฐาน 34.47 ล้าน ลบ.ม. จัดหาแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคที่ได้มาตรฐาน 34.47 ล้าน ลบ.ม. √      นครนายก/ชลบุร ี

2 การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบประปาในชุมชนเมืองและ
เขตเศรษฐกิจ 

ไม่ดำเนินการ เพิ่มสถานีผลิตน้ำและกำลังการผลิต เพิ่มสถานีผลิตน้ำและกำลังการผลิต √      นครนายก/ชลบุร ี

3 การอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำเดิม เช่น ปรับปรุงลำน้ำ/สิ่งกีดขวางลำน้ำ 
การขุดลอกเพิ ่มความจุ การเพิ ่มอาคารควบคุม/บังคับน้ำ และการ
ป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง ฯลฯ 

ไม่ดำเนินการ เร่งแก้ไขปัญหาสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบายน้ำหน้าฝน เร่งแก้ไขปัญหาสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบายน้ำหน้าฝน  √ √    ภาคตะวันออก 2/ชลบุร ี

4 การพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำขนาดกลางและระบบส่งน้ำในพื้นที ่ที ่มี
ศักยภาพ 

ไม่ดำเนินการ เพิ่มแหล่งเก็บกักน้ำ 50.00 ล้าน ลบ.ม. เพิ่มแหล่งเก็บกักน้ำ 50.00 ล้าน ลบ.ม.  √ √    ชลบุร ี

5 การพัฒนาโครงข่ายน้ำพร้อมระบบส่งน้ำภายในลุ่มน้ำ ไม่ดำเนินการ ดำเนินการ ดำเนินการ  √ √     

6 การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพโครงการและระบบส่งน้ำเดิม ไม่ดำเนินการ ดำเนินการ ไม่ดำเนินการ  √ √    ภาคตะวันออก 1 

7 การพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่โดยใช้เทคโนโลยีที ่ท ันสมัย 
(Riverbank Filtration; RBF) 

ไม่ดำเนินการ ดำเนินการ ดำเนินการ √       

8 การสร้างระบบกักเก็บน้ำใต้ดิน (Horizontal Collector Well; HCW) ไม่ดำเนินการ ดำเนินการ ดำเนินการ  √ √     

9 การพัฒนาแหล่งน้ำใต้ดินเพื่อการอุปโภค-บริโภคในชุมชนเมืองและ
การเกษตรมูลค่าสูง 

ไม่ดำเนินการ จัดหาแหล่งน้ำบาดาล 34.60 ล้าน ลบ.ม. จัดหาแหล่งน้ำบาดาล 34.60 ล้าน ลบ.ม. √ √      

10 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเพื่อเพิ่มมูลค่าในพื้นที่เกษตรน้ำฝน
และพื้นที่ชลประทานเดิม 

ไม่ดำเนินการ นาข้าว 532,994 ไร ่ ไม่ดำเนินการ  √    √  

  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 506,422 ไร ่         

   ไม้ยืนต้น 113,631 ไร ่         

   พืชไร ่91,663 ไร ่         

   ไม้ผล 50,338 ไร ่         

11 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำเพื่อเพิ่มมูลค่าในพื้นที่เกษตรน้ำฝนและ
พื้นที่ชลประทานเดิม 

ไม่ดำเนินการ สร้างระบบเครือข่ายน้ำสำหรับพื้นที่เกษตรน้ำฝน ไม่ดำเนินการ  √    √  

12 การพัฒนาระบบป้องกันน้ำท่วม (พื้นที่ปิดล้อม) พื้นที่อุตสาหกรรม 
ชุมชนเมือง และเขตเศรษฐกิจ 

ไม่ดำเนินการ ดำเนินการ ดำเนินการ   √    ภาคกลางปริมณฑล/ภาคกลางตอนบน 

13 การพัฒนาคลองผันน้ำ/คลองระบายน้ำเลี ่ยงชุมชนเมืองและเขต
เศรษฐกิจ 

ไม่ดำเนินการ ดำเนินการ ดำเนินการ   √   √  

14 การควบคุมการปล่อยน้ำเสียหรือขยะมูลฝอยจากแหล่งชุมชนเมือง 
พื้นที่อุตสาหกรรมและพื้นที่การเกษตรมูลค่าสูง 

ไม่ดำเนินการ ดำเนินการ ดำเนินการ    √   ภาคตะวันออก 1/ภาคตะวันออก 2/
นครนายก 

15 การส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มอุตสาหกรรม ไม่ดำเนินการ ดำเนินการ ไม่ดำเนินการ      √  

16 การพัฒนาระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยน้ำท่วมและภัยแล้ง ไม่ดำเนินการ ดำเนินการ ดำเนินการ   √   √  

17 การผันน้ำส่วนเกินข้ามลุ่มน้ำ ไม่ดำเนินการ ไม่ดำเนินการ ดำเนินการ  √ √     

18 การปรับปรุงแหล่งกักเก็บน้ำเดิมเพื่อเพิ่มความจุเก็บกัก ไม่ดำเนินการ ไม่ดำเนินการ ดำเนินการ √ √      

19 การพัฒนาระบบสูบน้ำย้อนกลับ ไม่ดำเนินการ ไม่ดำเนินการ พัฒนาระบบสูบน้ำย้อนกลับ 2 แห่ง  √      

20 การเปลี่ยนน้ำทะเลเป็นน้ำจืด ไม่ดำเนินการ ไม่ดำเนินการ ดำเนินการ √ √      

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ 40 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบรุี–บางปะกง  รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ 

ตารางที่ 9 (ต่อ) การวิเคราะหแ์ละเปรียบเทียบทางเลือกของการพัฒนาพื้นลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง (พื้นที่ลุ่มน้ำตอนปลาย) 

ลำดับ กิจกรรมของการพัฒนา 

ทางเลือกของการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำตอนปลาย ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 

ทางเลือกที่ 1 ทางเลือกที่ 2 ทางเลือกที่ 3 แผนแม่บทการบรหิาร
จัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 

จังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
ทางเลือกที่ไม่ดำเนินงานหรือปล่อยให้เป็นไป

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

การพัฒนาน้ำต้นทุนเพือ่อุปโภค-บริโภค การเกษตรมูลค่าสูงและ
อุตสาหกรรม 

การพัฒนาน้ำต้นทุนเพือ่รองรับการเติบโตของชุมชนเมืองและ 
เขตเศรษฐกิจ 1 2 3 4 5 6 

21 การนำปริมาณน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดกลับมาใช้ประโยชน์ ไม่ดำเนินการ ไม่ดำเนินการ ดำเนินการ  √  √    

22 ขุดลอกสันดอนปากแม่น้ำบางปะกง ไม่ดำเนินการ ไม่ดำเนินการ ขุดลอกปริมาณตะกอนดินสะสม 610,662.15 ลบ.ม./ปี   √ √    

หมายเหตุ: แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 1 = แผนที่ 1 การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค 
      2 = แผนที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต 
      3 = แผนที่ 3 การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย 
      4 = แผนที่ 4 การจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ 
      5 = แผนที่ 5 การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำ/พื้นที่เสื่อมโทรมและป้องกันการกัดเซาะและพังทลาย 
      6 = แผนที่ 6 การบริหารจัดการ 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ 41 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบรุี–บางปะกง  รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ 

 .6 ตัวชี้วัดรายมิติของทางเลือกการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 
 
 การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) จะมีการประเมินทางเลือกการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี -
บางปะกงแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ ได้กำหนดตัวชี้วัดรายมิติที่ตอบสนองต่อเป้าประสงค์ 3 มิติตามข้อเสนอแนะ
ของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และได้พิจารณาปรับปรุง เสนอเป้าประสงค์และตัวชี้วัดเพิ่มเติมตามความเหมาะสม
และสอดคล้องกับทางเลือกและความสัมพันธ์ระหว่างตัวชี้วัด/ทางเลือก ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรน้ำและความ
ยั่งยืนที่มีเป้าประสงค์ทั้งมิติเศรษฐกิจ มิติสังคมและมิติสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้เป็นตัวชี้วัดผลกระทบสำคัญที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ รวมทั้งหมด 8 เป้าประสงค์ 30 ตัว ดังแสดงในตารางที่ 10 

ตารางที่ 1  ตัวชี้วัดรายมิติของทางเลือกการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 

เป้าประสงค์/ตัวช้ีวัดรายมิติ1/ การพิจารณาระดับคะแนนการประเมินทางเลือก 
มิติเศร ฐกิจ การจำแนกระดับคะแนนการประเมินผลกระทบใน

แต่ละทางเลือกได้พิจารณาจากระดับการบรรเทาและ
แก้ไขปัญหาผลกระทบและผลประโยชน์ที่ได้รับจาก
การพัฒนาพ้ืนท่ีลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 

1. การเพิ่มขึ้นของสินค้าและบริการ 
1.1 ปริมาณน้ำต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงไป 
1.2 พื้นที่รับประโยชน์ 

2. การลดปัญหาความยากจน ระดับความรุนแรงของผลกระทบ ทิศทาง/ระดับ 
2.1 GPP ต่อหัวท่ีเพิ่มขึ้น ผลกระทบเชิงบวกมาก +3 
2.2 GPP สูญเสียจากการเกิดภัยพิบัติจากน้ำ ผลกระทบเชิงบวกปานกลาง +2 

2.2.1 ความเสียหายภัยแล้งต่อทรัพย์สิน ผลกระทบเชิงบวกน้อย +1 
2.2.2 ความเสียหายอุทกภัยต่อทรัพย์สิน ไม่มีผลกระทบ 0 

3. การกระจายรายได้ที่เป็นธรรม ผลกระทบเชิงลบน้อย -1 

3.1 จำนวน SME ในระดับท้องถิ่น ผลกระทบเชิงลบปานกลาง -2 
3.2 การใช้วัตถุดิบและแรงงานท้องถิ่น ผลกระทบเชิงลบมาก -3 

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

3.3 สัดส่วนพ้ืนท่ีภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม/ธุรกิจการค้า มิติสังคม 10x3 = 30 
มิติสังคม มิติสิ่งแวดล้อม 11x3 = 33 
4. การตอบสนองความจำเป็นข้ันพ้ืนฐาน คะแนนรวมทุกมิติ  0 

4.1 สัดส่วนประชากรที่เข้าถึงน้ำ   
4.1.1 จำนวนประชากรที่มีน้ำใช้   

4.1.2 จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่ได้รับผลประโยชน์   
4.2 พื้นที่ท่ีได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ   

4.2.1 พื้นที่ท่ีได้รับผลกระทบด้านอุทกภัย   
4.2.2 พื้นที่ท่ีได้รับผลกระทบด้านภัยแล้ง   

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ 42 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบรุี–บางปะกง  รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ 

ตารางที่ 1  (ต่อ) ตัวชี้วัดรายมิติของทางเลือกการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 

เป้าประสงค์/ตัวช้ีวัดรายมิติ1/ การพิจารณาระดับคะแนนการประเมินทางเลือก 
5. มีความยุติธรรม   

5.1 จำนวนประชากรที่ต้องอพยพหากมีการพัฒนา   
5.2 จำนวนผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติด้านน้ำ   

5.2.1 จำนวนประชากรที่ได้รับภัยพิบัติน้ำแล้ง   
5.2.2 จำนวนประชากรที่ได้รับภัยพิบัติน้ำท่วม   

6. มีความเท่าเทียม   

6.1 การมีส่วนร่วมในการเสนอทางเลือก   
6.1.1 สัดส่วนชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมต่อจำนวนชุมชนในพื้นที่   

6.1.2 สัดส่วนจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมที่เห็นด้วยกับทางเลือก   
6.2 จำนวนมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติที่ได้รับผลกระทบ   

มิติสิ่งแวดล้อม   
7. การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน   

7.1 ปริมาณน้ำท่ีนำกลับมาใช้ใหม่   
7.2 พื้นที่สงวนอนุรักษ์/พื้นท่ีป่าไม้ที่เปลี่ยนแปลงจากการพัฒนา   

7.2.1 พื้นที่ท่ีได้รับผลกระทบในเขตอุทยานแห่งชาติ/เขตรักษา 
        พันธุ์สัตว์ป่า/และลุ่มน้ำช้ันท่ี 1 

  

7.2.2 พื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับผลกระทบในเขต Zone C   
7.2.3 พื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับผลกระทบในเขต Zone E/A   

7.3 พื้นที่ป่าเสื่อมสภาพท่ีได้รับการฟื้นฟูจากการพัฒนาทางเลือก   

7.3.1 พื้นที่ป่าเสื่อมสภาพท่ีได้รับการฟื้นฟู   
7.3.2 มาตรการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำและสภาพดิน   

8. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
8.1 ดัชนีบัญชีสีแดง   
8.2 จำนวนสิ่งกีดขวางทางน้ำ   
8.3 ระยะทางที่ได้รับการขุดลอก   
8.4 พื้นที่ชุ่มน้ำที่ได้รับการอนุรักษ์   

8.5 คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน   
หมายเหตุ: 1/ มหาวิทยาลัยมหิดลได้ปรับปรุงและเพิ่มเติมตัวชี้วัดรายมิติจากข้อเสนอแนะของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติจำนวน 18 ตัวชี้วัด

เป็น 30 ตัวชี้วัด 
 2/ ระดับคะแนนจำแนกรายมิติได้พิจารณาจากตัวชี้วัดรายมิติ x ค่าระดับความรุนแรงของผลกระทบสูงสุด 
  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ 43 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบรุี–บางปะกง  รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ 

 .7 การกำหนดเกณฑ์การจัดลำดับความพึงพอใจ 
 
 การกำหนดเกณฑ์การจัดลำดับความพึงพอใจเพื่อคัดเลือกทางเลือกที่มีความเหมาะสมในการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำ
ปราจีนบุรี-บางปะกงแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ดังตัวชี้วัดทั้ง 3 มิติที่ใช้เปรียบเทียบทางเลือกการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำ
ปราจีนบุรี-บางปะกงได้นำเสนอให้ภาคประชาสังคมได้รับทราบจากการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการประชุม
กลุ่มย่อยครั้งที่ 1 (19-23 สิงหาคม 2562) และการประชุมสัมมนาครั้งที่ 1 (29-31 ตุลาคม 2562) ได้ข้อสรุปว่าการ
จัดลำดับความพึงพอใจหรือค่าถ่วงน้ำหนักเพื่อคัดเลือกทางเลือกที่มีความเหมาะสมในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี -บางปะกง 
ได้แก่ มิติสิ่งแวดล้อมมีความสำคัญมากสุดหรือคิดเป็นร้อยละ 40.12 โดยให้เหตุผลว่าเกือบทุกองค์ประกอบทางเลือกมี
ผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับปานกลาง-สูงโดยเฉพาะการสูญเสียพื้นที่สงวนและอนุรักษ์หรือพื้นที่อ่อนไหว 
และการเพิ่มปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม ฯลฯ รองลงมาเป็นมิติเศรษฐกิจหรือคิดเป็นร้อยละ 34.80 ดังมีเหตุผลสนับสนุนด้าน
รายได้จากการประกอบอาชีพของภาคส่วนต่างๆ ทั้งในส่วนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงโดยไม่เป็นไปตามเป้าหมายทีก่ำหนดไว้ และ
มิติสังคมหรือคิดเป็นร้อยละ 25.09 ดังมีเหตุผลสนับสนุนด้านการขาดโอกาสในการประกอบอาชีพหรือความเดือดร้อนจาก
การสูญเสียที่ดินทำกินหรือขาดโอกาสในการเข้าร่วมกระบวนการพิจารณารายละเอียดของแผนพัฒนาตามที่ภาครัฐ
จัดเตรียมไว้ ฯลฯ หากพิจารณาจำแนกรายลุ่มน้ำพบว่าระดับความสำคัญของตัวชี้วัดรายมิติที่ได้รับจากภาคประชาสังคม
เป็นดังนี้ 
 1) พื้นที่ลุ่มน้ำตอนบน กำหนดระดับความสำคัญของตัวชี้วัดรายมิติเป็นมิติสิ่งแวดล้อมเท่ากับ 39.88% มิติ

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

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

มิติเศรษฐกิจเท่ากับ 37.20% และมิติสังคมเท่ากับ 23.20% 
 
 .  การประเมินทางเลือกการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 
 
 การประเมินทางเลือกการพัฒนาลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงจำแนกรายพื้นที่ตอนบน พื้นที่ตอนกลางและพื้นที่
ตอนปลายดังแสดงในตารางที่ 11 สรุปได้ว่า พื้นที่ลุ่มน้ำตอนบนกำหนดการพัฒนาตามทางเลือกที่ 2 (45.44%) การ
พัฒนาน้ำต้นทุนเพื่อการอุปโภค-บริโภค การเก ตรพื้นถิ่นและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เป็นการบริหารจัดการทรัพยากร
น้ำภายใต้แผนการสร้างความมั่นคงในภาคการอุปโภค-บริโภคและภาคเกษตรให้เพียงพอกับความต้องการของภาคประชา
สังคมและตามรูปแบบระบบการเพาะปลูกพืชปัจจุบนัร่วมกับการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีส่วนสำคัญในการอนุรักษ์
ทรัพยากร-ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาพสังคม วัฒนธรรม เอกลักษณ์และวิถีชีวิตดั้งเดิมในชุมชนท้องถิ่น ส่วนพื้นที่ลุ่ม
น้ำตอนกลาง (40. 6%) และพื้นที่ลุ่มน้ำตอนปลาย (44.32%) จะกำหนดการพัฒนาตามทางเลือกที่ 3 การพัฒนาน้ำ
ต้นทุนเพื่อรองรับการเติบโตของชุมชนเมืองและเขตเศร ฐกิจ เป็นการพัฒนาเพื่อรองรับการเติบโตของชุมชนเมืองและ
เขตเศรษฐกิจเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของภาคประชาสังคมในพื้นที่ลุ่มน้ำให้ดีขึ้นและมีรายได้เพิ่มสูงกว่าค่าเฉลี่ยใน
ระดับประเทศ พร้อมทั้งการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของพื้นที่ลุ่มน้ำฯ ให้บรรลุวิสัยทัศน์ การพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-

บางปะกง “ทรัพยากรน้ำมั่นคง ทุกภาคส่วนเข้าถึงการใช้อย่างสมดุล เสริมสร้างราย ด้และรัก าระบบนิเวศอย่าง

ยั่งยืน” ส่วนการกำหนดกิจกรรมต่างๆ ที่จำเป็นต้องดำเนินการในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงดังสรุปได้ว่า พื้นที่



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ 44 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบรุี–บางปะกง  รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ 

ตอนบนตามทางเลือกที่ 2 และพื้นที่ลุ่มน้ำตอนกลางและพื้นที่ลุ่มน้ำตอนปลายตามทางเลือกที่ 3 ดังรูปที่ 12 ถึงรูปที่ 
14 ได้คำนึงถึงสถานการณ์ภาพรวม ศักยภาพ ข้อจำกัดและตัวชี้วัดรายมิติพร้อมทั้งกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจาก
ภาคประชาสังคมในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงเพื่อให้การขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) บรรลุผลสัมฤทธิ์และตอบสนองต่อความต้องการของภาคประชาสังคมและอยู่
ภายใต้การจัดสรรการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรด้านต่างๆ ที่มีอย่างจำกัด 
 
 หากจะพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงให้ครอบคลุมทุกส่วนของพื้นที่ลุ ่มน้ำจำเป็นต้องดำเนินการ
กำหนดการพัฒนาแบบผสมผสานในทุกส่วนของพื้นที่ลุ ่มน้ำดังรูปที่ 15 ดังสรุปได้ว่า ภาพรวมของการพัฒนาลุ่มน้ำ
ปราจีนบุรี-บางปะกงแบบบูรณาการจะเป็น การพัฒนาน้ำต้นทุนเพื่อการอุปโภค-บริโภค การเก ตรพื้นถิ่นและการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (ตามทางเลือกที่ 2-พื้นที่ลุ่มน้ำตอนบน) พร้อมทั้งจะต้องพัฒนาน้ำต้นทุนเพื่อรองรับการเติบโตของ
ชุมชนเมืองและเขตเศร ฐกิจ (ตามทางเลือกที่ 3-พื้นที่ลุ่มน้ำตอนกลางและพื้นที่ลุ่มน้ำตอนปลาย) 

ตารางที่ 11 ผลการประเมินทางเลือกการพัฒนาลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 

การประเมินทางเลือก 
ทางเลือกการพัฒนาลุม่น้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 

ทางเลือกที่ 1 ทางเลือกที่ 2 ทางเลือกที่ 3 ทางเลือกที่ 4 

พ้ืนที่ลุ่มน้ำตอนบน     

ผลการจัดลำดับความสำคัญของแต่ละทางเลือก* - 54.1 % 27.08% 18.75% 

รวมคะแนนมิติเศรษฐกิจ 1 1  12 18 
รวมคะแนนมิติสังคม 4 14 13 14 

รวมคะแนนมิติสิ่งแวดล้อม 3   9 1 
รวมคะแนน 3 มิติ (เศรษฐกิจ+สังคม+สิ่งแวดล้อม) 8 3  34 33 

รวมคะแนนทางเลือก (ถ่วงน้ำหนักแล้ว) -1.60 4 .   37.30 36.21 

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

 

ผลการจัดลำดับความสำคัญของแต่ละทางเลือก* 0.93% 37.04% 62.04% 
รวมคะแนนมิติเศรษฐกิจ 2 15 1  

รวมคะแนนมิติสังคม 2 12 11 
รวมคะแนนมิติสิ่งแวดล้อม - 4 4 

รวมคะแนน 3 มิติ (เศรษฐกิจ+สังคม+สิ่งแวดล้อม) 4 31 32 
รวมคะแนนทางเลือก (ถ่วงน้ำหนักแล้ว) 4.26 34.29 36.05 

คะแนนทางเลือก (%) 4.73% 38.10% 4 .  % 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ 45 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบรุี–บางปะกง  รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ 

ตารางที่ 11 (ต่อ) ผลการประเมินทางเลือกการพัฒนาลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 

การประเมินทางเลือก 
ทางเลือกการพัฒนาลุม่น้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 

ทางเลือกที่ 1 ทางเลือกที่ 2 ทางเลือกที่ 3 ทางเลือกที่ 4 

พ้ืนที่ลุ่มน้ำตอนปลาย    

 

ผลการจัดลำดับความสำคัญของแต่ละทางเลือก* 2.17% 41.30% 56.52% 
รวมคะแนนมิติเศรษฐกิจ 2 10 14 
รวมคะแนนมิติสังคม 3 12 13 
รวมคะแนนมิติสิ่งแวดล้อม - 9   

รวมคะแนน 3 มิติ (เศรษฐกิจ+สังคม+สิ่งแวดล้อม) 5 31 3  
รวมคะแนนทางเลือก (ถ่วงน้ำหนักแล้ว) 5.09 34.87 3 .   

คะแนนทางเลือก (%) 5.66% 37.64% 44.32% 

 

 
รูปที่ 12 การพิจารณากำหนดกิจกรรมที่จำเป็นต้องดำเนินการในพื้นที่ลุ่มน้ำตอนบนตามทางเลือกที่ 2 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ 46 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบรุี–บางปะกง  รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ 

 
รูปที่ 13 การพิจารณากำหนดกิจกรรมที่จำเป็นต้องดำเนินการในพื้นที่ลุ่มน้ำตอนกลางตามทางเลือกที่ 3 

 
รูปที่ 14 การพิจารณากำหนดกิจกรรมที่จำเป็นต้องดำเนินการในพื้นที่ลุ่มน้ำตอนปลายตามทางเลือกที่ 3 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ 47 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบรุี–บางปะกง  รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ 

 
รูปที่ 15 การพิจารณากำหนดกิจกรรมที่จำเป็นต้องดำเนินการในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง (ภาพรวม) 

 
 . แผนการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงอย่างยั่งยืน 
 
 .1 เป้าหมายการพัฒนา 
 
 การกำหนดเป้าหมายของแผนการพัฒนาพื้นที่ลุ ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงได้พิจารณาความเหมาะสมและ
ดำเนินการได้จริงและได้รับการยอมรับจากภาคประชาสังคม และเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำภายใต้วิสัยทัศน์
ของการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง และสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนา
จังหวัด ภาคประชาสังคม รวมถึงแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) รายละเอียดสรุป
แยกตามแผนพัฒนาทรัพยากรน้ำครอบคลุม 6 ด้านและเพิ ่มเติมจากกระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคประชาสังคมอีก  
2 ด้านดังนี้ 
 1) แผนงานการจัดการน้ำอุปโภคบริโภค เพื่อจัดหาน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคให้แก่ชุมชน ครบทุก

หมู่บ้านหรือทุกครัวเรือน ชุมชนเมือง แหล่งท่องเที่ยวสำคัญและพื้นที่ เขตเศรษฐกิจพิเศษ รวมทั้งการ
จัดหาแหล่งน้ำสำรองในพื้นที่ที่ขาดแคลนแหล่งน้ำต้นทุน การพัฒนาน้ำดื่มให้ได้มาตรฐานในราคาที่
เหมาะสมและการประหยัดน้ำโดยลดการใช้น้ำภาคครัวเรือน ภาคบริการและภาคราชการ ดังมีเป้าหมาย
ดังนี้ 

  1.1 พัฒนา ขยายเขตและเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน 266 หมู่บ้าน 
  1.2 พัฒนาระบบประปาเมือง/พื้นที่เศรษฐกิจ 345 แห่ง ปริมาณน้ำสำรอง 53.65 ล้าน ลบ.ม. 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ 48 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบรุี–บางปะกง  รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ 

  1.3 พัฒนาน้ำดื่มให้ได้มาตรฐานและราคาที่เหมาะสม 44 แห่ง 
 2) แผนงานการสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต เพื่อพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำและระบบส่งน้ำใหม่ให้เต็ม

ศักยภาพ พร้อมทั้งการจัดหาน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝนเพื่อขยายโอกาสจากศักยภาพโครงการขนาดเล็ก
และลดความเสี่ยงในพื้นที่ไม่มีศักยภาพ ลดความเสี่ยง/ความเสียหายลงคิดเป็นร้อยละ 50 รวมถึงการ
เพิ่มผลิตภาพและปรับโครงสร้างการใช้น้ำโดยดำเนินการร่วมกับยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี (พ.ศ. 2561-
2580) มีเป้าหมายดังนี้ 

  2.1 เพิ ่มประสิทธิภาพโครงการแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำเดิม 724 แห่ง พื ้นที ่รับประโยชน์เดิม 
1,080,871 ไร ่

  2.2 จัดหาน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน เพิ่มปริมาณน้ำต้นทุน 0.926 ล้าน ลบ.ม. และพื้นที่รับประโยชน์ 
1,720 ไร่ 

  2.3 พัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำ/ระบบส่งน้ำใหม่ เพิ่มปริมาณน้ำต้นทุน 361.33 ล้าน ลบ.ม. และพื้นที่
ชลประทาน 359,090 ไร ่

  2.4 พัฒนาระบบผันน้ำและระบบเชื่อมโยงแหล่งน้ำ 9 แห่ง 
  2.5 จัดหาแหล่งน้ำสำรองเพื่อเพิ่มผลิตภาพมูลค่าภาคการผลิต ได้แก่ การเปลี่ยนน้ำทะเลให้เป็น 

น้ำจืดในพื้นที่ลุ่มน้ำตอนปลาย 1 แห่ง 
 3) แผนงานการจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ จัดระบบป้องกันน้ำท่วม

ชุมชนเมือง จัดการพื้นที่น้ำท่วมและพื้นที่ชะลอน้ำรวมทั้งการบรรเทาอุทกภัยในเชิงพื้นที่อย่างเป็นระบบ 
ในระดับลุ ่มน้ำและพื ้นที ่ว ิกฤติ (Area-based) ลุ ่มน้ำขนาดใหญ่ ลุ ่มน้ำสาขา/ลดความเสี ่ยงและ 
ความรุนแรงลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 โดยมีเป้าหมายการพัฒนาดังนี้ 

  3.1 เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน้ำ 1,355 แห่ง ระยะทาง 9.14 กม. 
  3.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชนเมือง 96 แห่ง พื้นที่ลดผลกระทบ 77,268 ไร ่
  3.3 จัดการพื้นที่น้ำท่วม/พื้นที่ชะลอน้ำ 78 แห่ง พื้นที่ลดผลกระทบ 130,130 ไร่ 
  3.4 การบรรเทาอุทกภัยเชิงพื้นที่อย่างเป็นระบบในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 
 4) แผนงานการจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวม

และระบบบำบัดนำ้เสียรวมของชุมชน การนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ ป้องกันและลดการเกิดน้ำเสียต้นทาง 
การควบคุมปริมาณการไหลของน้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศพร้อมทั้งพื้นฟูแม่น้ำ ลำคลอง และแหล่งน้ำ
ธรรมชาติที่มีความสำคัญในทุกมิติเพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์ทั่วประเทศ มีเป้าหมายดังนี้ 

  4.1 พัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวม ระบบบำบัดน้ำเสียรวมและการนำปริมาณน้ำเสีย
กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ของชุมชน 49 แห่ง 

  4.2 อนุรักษ์/ฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติ 112 แห่ง 
  4.3 พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคให้ตามเกณฑ์มาตรฐานฯ 2 แห่ง 
 5) แผนงานด้านการบริหารจัดการ เพื่อศึกษาวิจัย เตรียมความพร้อม ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการมี

ส่วนร่วมของประชาชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง การสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ พัฒนา
งานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี ยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่และลุ่มน้ำ (เชื่อมโยง
การตลาด พลังงาน การผลิตและของเสีย) มีเป้าหมายดังนี้ 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ 49 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบรุี–บางปะกง  รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ 

  5.1 การศึกษา วิจัย และพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ จำนวน 
9 แห่ง 

  5.2 พัฒนาและปรับปรุงระบบความปลอดภัยเขื่อน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและตรวจสอบด้านความ
ปลอดภัยเข่ือน จำนวน 8 แห่ง 

  5.3 จัดสรรที่ดินทำกินให้แก่กลุ่มราษฎรที่บุกรุกแผ้วถางได้ถือครองที่ดินอย่างถูกต้องตามกฎหมายใน
รูปหมู่บ้านป่าไม้ในพื้นที่ลุ่มน้ำตอนบน (ต้นน้ำ) จำนวน 4 แห่ง 

 6) แผนงานส่งเสริมการปลูกพืชมูลค่าสูง/เกษตรเชิงวิถี เพื่อส่งเสริมให้ภาคเกษตรกรปลูกพืชที่มีมูลค่าสูง
หรือส่งเสริมการทำเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยมุ่งเน้นพื้นที่เพาะปลูกในพื้นที่ที่มีปริมาณน้ำ
ต้นทุนและระบบกระจายน้ำเพียงพอจะทำให้ควบคุมผลผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของระบบ
ตลาดได้โดยไม่เกิดความเสียหายของผลผลิตด้านการเกษตรจากการขาดแคลนน้ำหรือสินค้าเกษตรเกิน
ความต้องการของระบบตลาด โดยมีเป้าหมายการพัฒนาดังนี้ 

  6.1 จัดโซนนิ่งพื้นที่เกษตรตามชนิดพืชที่ปลูกให้สอดคล้องกับศักยภาพของสมรรถนะดินและปริมาณ
น้ำต้นทุนควบคู่กับการประกันราคาผลผลิตเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ภาคเกษตรกรเปลี่ยนแปลงชนิด
พืชที่ปลูกดั้งเดิมเป็นพืชเชิงการค้า รวมทั้งจัดหาระบบตลาดรองรับที่เพียงพอ 

  6.2 พัฒนาเจ้าหน้าที่ภาครัฐและภาคเกษตรกรให้เกิดการประสานและทำงานร่วมกัน การส่งเสรมิให้
ภาคเกษตรกรเรียนรู้สินค้าเกษตรตามที่ระบบตลาดมีความต้องการและแนวโน้มผลผลิตที่ส่งผล
กระทบต่อราคาสินค้าเกษตร 

  6.3 พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและ เสริมสร้างเครือข่ายเพื่อ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างศูนย์เรียนรู้เพื่อปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของ
พื้นที่ลุ่มน้ำ 

  6.4 นำเทคโนโลยีที่เหมาะสมและทันสมัยมาใช้กับกลุ่มเกษตรกรตั้งแต่ขั้นตอนการปลูกพืช เก็บเกี่ยว 
แปรรูป การตลาด เช่น การปรับเปลี่ยนระยะเวลาการปลูก การใช้น้ำต้นทุนที่น้อยลง และการใช้
เครื่องจักรกล ฯลฯ 

  6.5 ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ลุ่มน้ำมีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อทำการตลาดออนไลน ์และส่ง
สินค้าถึงผู้บริโภคโดยตรง มีความเข้าใจว่าจะขายอะไร ขายให้ใคร ผลิตที่ไหน ผลิตอย่างไร 

 7) แผนงานส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่น มุ่งเน้นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (เชิงนิเวศ) เชื่อมโยงแหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำโดยเฉพาะพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เช่น การล่องแก่ง
เชื่อมโยงเข้ากับแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม วิถีชุมชนที่สำคัญในพื้นที่ลุ่มน้ำ ฯลฯ รวมถึงมุ่งเน้นการ
ท่องเที่ยวในเชิงเกษตรวิถี โดยให้ผู้มาเยี่ยมเยือนเข้าเยี่ยมชมสวนผลไม้ในช่วงที่ผลไม้ออกผลผลิต เช่น 
ทุเรียน มังคุด ลองกอง มะยงชิด มะปราง มะม่วง ฯลฯ ส่งผลให้ภาคเกษตรกรมีรายได้เพิ่มเติมจากการ
ให้บริการที่พักโฮมสเตย์และจำหน่ายผลผลิตกับผู้บริโภคได้โดยตรง 
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โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ 50 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบรุี–บางปะกง  รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ 

 .2 ระยะการพัฒนาแผนงานภายใต้แผนการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 
 
 การจัดทำแผนการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงได้แบ่งส่วนพื้นที่ออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ พื้นที่ลุ่มน้ำ
ตอนบน พื้นที่ลุ่มน้ำตอนกลาง และพื้นที่ลุ่มน้ำตอนปลาย โดยได้คำนึงถึงความต้องการพื้นฐานของภาคประชาสังคมในการ
พัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงจากกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของภาคประชาสังคมร่วมกับผลการศึกษาและ
วิเคราะห์สถานการณ์พื้นที่ลุ่มน้ำและความเหมาะสมของทางเลือกการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำตามรายมิติเศรษฐกิจ มิติสังคม
และมิติสิ่งแวดล้อมดังแบ่งระยะการพัฒนาเป็น 3 ระยะดังนี้ (ดูตารางที่ 12) 
 1) แผนงานระยะเร่งด่วนภายใน 1-5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) 
 2) แผนงานระยะปานกลางภายใน 6-10 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 
 3) แผนงานระยะยาวภายใน 11-20 ปี (พ.ศ. 2571-2580) 
 
1 . การจัดทำแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณาการระดับพื้นที่ลุ่มน้ำ 
 (Strategic and Integrated Development Program of River Basin, SIDP) 
 
1 .1 การวิเคราะห์สถานการณ์พื้นที่ลุ่มน้ำและการแก้ ขและบรรเทาปัญหาเชิงพื้นที่ 
 
 การวิเคราะห์สถานการณ์พื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงและการแก้ไขและบรรเทาปัญหาเชิงพื้นที่เป็นขั้นตอน
ดำเนินการมีส่วนร่วมให้ข้อมูลร่วมคิดร่วมทำ เป็นขั้นตอนแรกในการกำหนดขอบเขตการศึกษา (Scoping) เพื่อกำหนด
ประเด็นสำคัญของพื้นที่ในการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง ได้มีการ
ประชุมปฐมนิเทศโครงการจากภาคประชาสังคมที่เข้าร่วมคิดและให้ข้อเสนอแนะและร่วมกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการจัด
เวทีรับฟังความคิดเห็นจำนวน 2 เวที (17 และ 22 พฤษภาคม 2562) การจัดประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 จำนวน 10 เวที 
(19-23 สิงหาคม 2562) การประชุมสัมมนาคร้ังที่ 1 จำนวน 4 เวท ี(29-31 ตุลาคม 2562 และ 1 พฤศจิกายน 262) และ
การประชุมสัมมนาคร้ังที่ 2 จำนวน 4 เวที (30-31 มกราคม 2562) โดยกิจกรรมสำคัญที่เข้าร่วมในการประชุมฯ ได้ร่วมจัด
ความสำคัญของแผน (Plan) การจัดการทรัพยากรน้ำเชิงพื้นที่ตามแผนพัฒนาทรัพยากรน้ำครอบคลุม 5 ด้านและเพิ่มเติม
จากกระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคประชาสังคมอีก 2 ด้าน ได้แก ่
 ด้านที่ 1 การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค 
 ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต 
 ด้านที่ 3 การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย 
 ด้านที่ 4 การจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ 
 ด้านที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
 ด้านที่ 6 การพัฒนาระบบการเกษตรเชิงวิถี/เกษตรมูลค่าสูง 
 ด้านที่ 7 การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ/เชิงวิถี 
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โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ 51 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบรุี–บางปะกง  รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ 

ตารางที่ 12 แผนการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงอย่างยั่งยืน 

ลำดับ 
แผนพัฒนา 

แผนระยะเร่งด่วน (ปี) รวมแผน แผนระยะปานกลาง (ปี) รวมแผน แผนระยะยาว (ปี) รวมแผน รวม 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

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

1 แผนบริหารจัดการด้านการจัดการน้ำอุปโภคบริโภค                          

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

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

2 แผนบริหารจัดการด้านการสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต                          

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

2.2 การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพโครงการและระบบส่งน้ำเดิม       486 
     

67 
          

1 554 
ชป./กปภ./ทน./พด./อปท./ยผ./ปภ./
สถ./สปก.  

2.3 การพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่และระบบส่งน้ำในพื้นที่ที่มีศักยภาพ       101 
     

87 
          

10 198 
ชป./กปภ./ทบ./ทน./พด./ปภ./
อปท./ยผ.  

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

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

2.6 การปรับปรุงแหล่งกักเก็บน้ำเดิมเพื่อเพิ่มความจุเก็บกัก       7      4             11 ชป./ทน.  

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

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

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

2.10 การพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำขนาดเล็ก/สระน้ำในไร่นา       77      27           2 106 กสก./พด./ชป./ทบ./ทน./ยผ./อปท.  

2.11 การเปลี่ยนน้ำทะเลเป็นน้ำจืด       1      1             2 กนอ./กปภ.  

3 แผนบริหารจัดการด้านการจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย                          

3.1 การป้องกันชุมชนเมือง/การกัดเซาะตลิ่ง      53      24             77 ชป./ยผ./อปท./กปภ.  

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

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

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

3.5 การผันน้ำส่วนเกินข้ามลุ่มน้ำ             2             2 ชป./ทน.  

3.6 การพัฒนาระบบป้องกันน้ำท่วม (พื้นที่ปิดล้อม) ชุมชนเมืองและเขตเศรษฐกิจ      3      17           2 22 ยผ./ชป./อปท.  

3.7 การขุดลอกสันดอนปากแม่น้ำบางปะกง      1                    1 จท.  

4 แผนบริหารจัดการด้านการจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ                          

4.1 
การควบคุมการปล่อยน้ำเสียหรือขยะมูลฝอยจากแหล่งชุมชน/ชุมชนเมืองและเขตเศรษฐกิจ/พื้นที่อุตสาหกรรม
และพื้นที่การเกษตร  

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

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

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

4.4 การนำปริมาณน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดกลับมาใช้ประโยชน์             20            20 กนอ./กรอ./กปภ.  

5 แผนบริหารจัดการด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำ/พื้นที่เสื่อมโทรมและป้องกันการกัดเซาะและพังทลาย                          

5.1 การอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรม      15      7            22 ปม./พด./อส.  

5.2 การส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ      1      3            4 พด./อส.  

5.3 การสร้างฝายชะลอน้ำ (ฝายแม้ว) ในพื้นที่ต้นน้ำเพื่อรักษาความชุ่มชื้นของผืนป่าต้นน้ำ      9                  9 ชป.  

5.4 การจัดฝึกอบรมกลุ่มราษฎรในพื้นที่ต้นน้ำให้มีจิตสำนึกในการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับป่า      2                  2 อส./ปม.  

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ 52 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบรุี–บางปะกง  รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ 

ตารางที่ 12 (ต่อ) แผนการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงอย่างยั่งยืน 

ลำดับ 
แผนพัฒนา 

แผนระยะเร่งด่วน (ปี) รวมแผน แผนระยะปานกลาง (ปี) รวมแผน แผนระยะยาว (ปี) รวมแผน รวม 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

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

6 แผนบริหารจัดการด้านการบริหารจัดการ                          

6.1 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ      1                  1 ชป./ทน.  

6.2 การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ      2      1            3 ทบ.ชป.  

6.3 การพัฒนาและติดต้ังระบบตรวจวัดน้ำฝน ปริมาณน้ำท่าและระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยน้ำท่วมและภัยแล้ง       12      1            13 ชป./ทน.  

6.4 
การจัดสรรที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้แก่กลุ่มราษฎรที่บุกรุกแผ้วถางถือครองที่ดินอย่างถูกต้องตามกฎหมายใน
รูปหมู่บ้านป่าไม้  

     4                  4 ปม./สปก.  

7 แผนบริหารจัดการด้านการพัฒนาเกษตรเชิงวิถี (เกษตรพื้นถิ่น) และเกษตรมูลค่าสูง                          

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

7.2 การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการผลิตพืชและผลิตภัณฑ์ที่มีอัตลักษณ์พื้นถิ่น       22                  22 กสก./พด./ชป/ทบ./กวก./ททท.  

7.3 
การบริหารจัดการเชิงรุกในพื้นที่เกษตรน้ำฝนและส่งเสริมการปลูกพืชมูลค่าสูงตามศักยภาพของดินและน้ำและ
แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)  

     24 
     

            24 กสก./พด./กวก./ชป.  

7.4 การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ระบบเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ชุมชนต้นน้ำ       2                  2 อปท./กสก./กวก.  

8 แผนบริหารจัดการด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ                          

8.1 การประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศพร้อมกับเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว      6                  6  ททท./อปท.  

8.2 
การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่นในการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นเพื่อให้
ชุมชนท้องถิ่นมีรายได้อย่างพอเพียงและพึ่งตนเองได้ในระยะยาว 

     4 
     

            4  ททท./อปท.  

8.3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการขยายตัวด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ      4                  4  ทช./ททท./อปท.  
หมายเหตุ: กปภ. = การประปาส่วนภูมิภาค; ชป. = กรมชลประทาน; ทน. = กรมทรัพยากรน้ำ; ยผ. = กรมโยธาธิการและผังเมือง; อปท. = องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น; ทบ. = กรมทรัพยากรน้ำบาดาล; ปภ. = กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย; พด. = กรมพัฒนาที่ดิน; กสก. = กรมส่งเสริมการเกษตร; อจน. = องค์การจัดการน้ำเสีย; ททท. = การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย; 
 กรอ. = กรมโรงงานอุตสาหกรรม; สถ. = กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น; สปก. = สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม; กนอ. = การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย; คพ. = กรมควบคุมมลพิษ; กวก. = กรมวิชาการเกษตร; รฟท. = การรถไฟแห่งประเทศไทย; จท. = กรมเจ้าท่า; ปม. = กรมป่าไม้; อส. = กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช; 
 ฝล. = กรมฝนหลวงและการบินเกษตร; ทช. = กรมทางหลวงชนบท 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ 53 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบรุี–บางปะกง  รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ 

10.2 การกำหนดเกณฑ์การจัดระดับความสำคัญของแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
 
 การจัดลำดับความสำคัญของแผนเชิงพื้นที่ในการกำหนดแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำโดยอาศัยเทคนิค
การวิเคราะห์เชิงลำดับชั้น (Analytical Hierarchy Process: AHP) เป็นเทคนิคที่ได้รับการยอมรับทางวิชาการและได้ถูก
นำมาใช้อย่างแพร่หลายในการตัดสินใจที่จะต้องพิจารณาหลายปัจจัย (Multiple-Criteria Decision-making) 
 1) เป้าหมายการใช้เทคนิคการวิเคราะห์เชิงลำดับชั้น (Analytical Hierarchy Process: AHP) 
  1.1 การศึกษาทบทวนและวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ที่มีความเก่ียวข้องกับตัวชี้วัด

ทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน 
  1.2 การประเมินค่าความสำคัญของแต่ละแผนงาน (Primary Data) โดยการใช้แบบสอบถามการ

เปรียบเทียบความสำคัญของแผนงานทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง เป็นการ
สอบถามความคิดเห็นกับกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบรุี-
บางปะกง อาทิ คณะกรรมการลุ่มน้ำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาสังคม เป็นต้น 

  1.3 การจัดลำดับความสำคัญของพื้นที่เป้าหมาย (Rating) โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เชิงลำดับชั้น 
(AHP) และได้นำวิธีการ Normalization มาใช้ในการแปลงข้อมูลให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
หรือมีหน่วยเหมือนกัน เพื่อแก้ปัญหาความซ้ำซ้อนกันของข้อมูล (Data Anomaly) โดยนำค่าที่
ได้มาคูณกับค่าความสำคัญ (Weight) ที่ได้จากแบบสอบถามการเปรียบเทียบความสำคัญของ
แผนงานฯ โดยผลที่ได้จะนำไปจัดลำดับความสำคัญของพื้นที่เป้าหมายต่อไป 

 2) การจัดลำดับความสำคัญของแผนงาน/โครงการแต่ละระดับดำเนินการพิจารณาใช้วิธีการวิเคราะห์ความ
หลากหลาย (Multi-Criteria Analysis: MCA) โดยกระบวนการวิเคราะห์แบบลำดับชั้น (AHP: Analytic 
Hierarchy Process) หรือเป็นกระบวนการที่ใช้ในการ “วัดค่าระดับ” ของการตัดสินใจในเร่ืองต่างๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและให้ผลการตัดสินใจที่ถูกต้องตรงกับเป้าหมายของการตัดสินใจได้มากที่ สุด โดย
จุดเด่นของกระบวนการลำดับขั้นเชิงวิเคราะห์มีดังนี้ 

  2.1 ให้ผลการสำรวจน่าเชื่อถือกว่าวิธีอื่นๆ เนื่องจากใช้วิธีการเปรียบเทียบเชิงคู่ในการตัดสินใจก่อน
จะลงมือตอบคำถาม 

  2.2 มีโครงสร้างที่เป็นแผนภูมิลำดับขั้นเลียนแบบกระบวนความคิดของมนุษย์ ทำให้ง่ายต่อการใช้
และการทำความเข้าใจ 

  2.3 ผลลัพธ์ที ่ได้เป็นปริมาณตัวเลข ทำให้ง่ายต่อการจัดลำดับความสำคัญ และยังนำผลลัพธ์ไป
เปรียบเทียบกับหน่วยงานอ่ืนๆ ได้ 

  2.4 สามารถขจัดการตัดสินใจแบบมีอคติหรือลำเอียงออกไปได้ 
  2.5 ใช้ได้ทั้งกับการตัดสินใจแบบคนเดียวและแบบที่เป็นกลุ่มหรือหมู่คณะ 
  2.6 ก่อให้เกิดการประนีประนอมและการสร้างประชามติ 
  2.7 ไม่จำเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญพิเศษมาควบคุม 
  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ 54 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบรุี–บางปะกง  รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ 

10.3 การพิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการในการแก้ ขและบรรเทาปัญหาในแต่ละส่วนของพื้นที่ลุ่มน้ำ 
 
 การคัดเลือกโครงการในทางเลือกที่คัดเลือกตามแผนการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำเพื่อการแก้ไขและบรรเทาปัญหาใน
แต่ละพื้นที่โดยการนำผลวิเคราะห์ประเด็นปัญหาและลำดับความสำคัญในการแก้ไขปัญหาในกลุ่มพื้นที่ลุ่มน้ำ ปราจีนบุรี-
บางปะกงมาพิจารณาเพื่อจัดทำแผนงาน/โครงการให้สามารถแก้ไขสภาพปัญหาในแต่ละพื้นที่แบบบูรณาการและจากการ
วิเคราะห์สภาพปัญหาในเชิงพื้นที่จะนำมากำหนดแผนงาน/โครงการและการจัดลำดับความสำคัญในการแก้ไขปัญหาในแต่
ละพื้นที่แบบบูรณาการ โดยการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยทุธศาสตร์พื้นที่ลุม่น้ำปราจีนบรุี-บางปะกงดังแสดง 3 กลุ่มพืน้ที่ 
(พื้นที่ลุ่มน้ำตอนบน พื้นที่ลุ่มน้ำตอนกลาง และพื้นที่ลุ่มน้ำตอนปลาย) เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและที่มาของตัวชี้วัดในมิติ
เศรษฐกิจ มิติสังคม มิติสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ของแต่ละทางเลือกและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เค้าโครง 
(Framework) ความสัมพันธ์ระหว่างแผนทางเลือก แผนการพัฒนาทรัพยากรน้ำ ความยั่งยืนในการพัฒนาทรัพยากรน้ำเชงิ
พื้นที่ 3 กลุ่มพื้นที่ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ (Methodology) และวิธีวิเคราะห์ (Method) ในการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง (SEA) เพื่อกำหนดแผนงาน/โครงการในการแก้ไขและบรรเทาปัญหาใน
พื้นที่ 3 กลุ่มและจัดทำเป็นแผนงานระยะเร่งด่วน ระยะปานกลางและระยะยาวให้สามารถแก้ไขและบรรเทาปัญหาแต่ละ
พื้นที่แบบบูรณาการ 
 
 การกำหนดแผนงาน/โครงการในแผนทางเลือกการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงได้พิจารณาความ
เหมาะสมและดำเนินการได้จริงและได้รับการยอมรับจากภาคประชาสังคม และเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำ

ภายใต้วิสัยทัศน์ของการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี -บางปะกง “ทรัพยากรน้ำมั่นคง ทุกภาคส่วนเข้าถึงการใช้อย่าง

สมดุล เสริมสร้างราย ด้และรัก าระบบนิเวศอย่างยั่งยืน” และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) และสอดคล้อง

กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals, SDGs) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ทิศทางการพัฒนา
ภาคตะวันออกและการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor, EEC) แผนพัฒนา
ระดับภูมิภาค แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด และแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560-2564 ฯลฯ  
ดังมีองค์ประกอบสำคัญดังนี้ 
 1) เป็นแผนงาน/โครงการที่เป็นความต้องการของภาคประชาสังคมในแต่ละพื้นที่ 
 2) เป็นการพัฒนาโครงการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 3) สามารถแก้ไขและบรรเทาปัญหาในแต่ละพื้นที่ 
 4) สนองตอบเป้าประสงค์ที่กำหนดไว้และสามารถชี้วัดผลสำเร็จของโครงการได้ 
 5) มีการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการและยั่งยืน 
  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ 55 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบรุี–บางปะกง  รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ 

10.4 สรุปแผนหลักและแผนปฏิบัติการของพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงตามมิติของแผนแม่บทการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ำ 2  ปี (พ.ศ. 25 1-25  ) 

 
 แผนหลักและแผนปฏิบัติการของพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง (ภาพรวม) ดังรูปที่ 16 และตารางที่ 13 ได้
พิจารณาตามมิติของแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ได้ดังนี้ 
 1) ด้านที่ 1 การจัดน้ำอุปโภคบริโภค มี 3 กลยุทธ์และ 6 แผนงานภายใต้แผนแม่บทฯ ได้แก่ 

  1.1 การพัฒนา ขยายเขตและเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน 204 หมู่บ้านและการซ่อมแซม/
ปรับปรุงระบบส่งน้ำเดิม/ระบบสาธารณูปโภค 62 แห่ง งบประมาณทั้งสิ้น 850.765 ล้านบาท 

  1.2 การพัฒนาระบบประปาเมืองหลัก/พื้นที่เศรษฐกิจ/แหล่งท่องเที่ยว 27 แห่ง การขยายเขต/ 
เพิ่มเขตจ่ายน้ำ 109 แห่ง/สาขา การจัดหาแหล่งน้ำสำรอง/จัดหาน้ำต้นทุน 209 แห่ง ปริมาณน้ำ
เพิ่มขึ้น 51.65 ล้าน ลบ.ม. และครัวเรือนรับประโยชน์ 5,300 ครัวเรือน งบประมาณทั้งสิ้น 
11,706.771 ล้านบาท 

  1.3 การพัฒนาน้ำดื ่มสะอาดให้ได้มาตรฐานและราคาที ่เหมาะสม 44 แห่ง งบประมาณทั้งสิ้น 
116.863 ลา้นบาท 

  รวมงบประมาณด้านที่ 1 การจัดน้ำอุปโภคบริโภค เป็นเงินทั้งสิ้น 12,674.399 ล้านบาท 
 2) ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต มี 3 กลยุทธ์และ 5 แผนงานภายใต้แผนแม่บทฯ 

ได้แก ่
  2.1 การเพิ่มประสิทธิภาพโครงการแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำเดิม เป็นการซ่อมแซม/ปรับปรุง/ขุดลอก

แหล่งน้ำ 273 แห่ง การซ่อมแซม/ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำ/ฝายและระบบสาธารณูปโภค 451 
แห่ง และพื้นที่ได้รับการปรับปรุงเดิม 774,371 ไร่ งบประมาณทั้งสิ้น 18,780.218 ล้านบาท 

  2.2 การจัดหาน้ำให้พื้นที่เกษตรน้ำฝน เป็นงานพัฒนาระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน 33 แห่ง 
งานพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร 51 แห่ง ปริมาณน้ำ 0.926 ล้าน ลบ.ม. และพื้นที่รับ
ประโยชน์ 1,720 ไร่ งบประมาณทั้งสิ้น 331.126 ล้านบาท 

  2.3 การพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำ/ระบบส่งน้ำใหม่ เป็นการพัฒนาแหล่งเก็บน้ำผิวดิน/น้ำบาดาลเพื่อ
การเกษตรและภาคอุตสาหกรรม 376 แห่ง ปริมาณน้ำ 1,174.14 ล้าน ลบ.ม. พื้นที่ที่มีระบบ 
ส่งน้ำ 52,960 ไร่ พื้นที่รับประโยชน์ 748,379 ไร่ งบประมาณทั้งสิ้น 90,750.122 ล้านบาท 

  2.4 การจัดหาแหล่งน้ำสำรอง (การเปลี่ยนน้ำทะเลเป็นน้ำจืด) 1 แห่ง งบประมาณทั้งสิ้น 100.000 
ล้านบาท 

  รวมงบประมาณด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิตเป็นเงินทั้งสิ้น 109,961.466 ล้านบาท 
 3) ด้านที่ 3 การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย มี 4 กลยุทธ์และ 5 แผนงานภายใต้แผนแม่บทฯ ได้แก ่
  3.1 การเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ เป็นการกำจัดวัชพืช 53 แห่ง 282,950 ตัน และการปรับปรุง

ลำน้ำธรรมชาติที่ตื้นเขินให้สามารถระบายน้ำได้มีประสิทธิภาพ 2 แห่ง คิดเป็นระยะทาง 2.70 กม. 
งบประมาณทั้งสิ้น 197.903 ล้านบาท 

  3.2 การป้องกันพื ้นที ่น้ำท่วมชุมชนเมือง 56 แห่ง และงานก่อสร้างเขื ่อนป้องกันตลิ ่ง 40 แห่ง 
ระยะทางรวม 8.24 กม. และสามารถลดผลกระทบและบรรเทาพื้นที ่อุทกภัย 73,025 ไร่ 
งบประมาณทั้งสิ้น 7,554.467 ล้านบาท 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ 56 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบรุี–บางปะกง  รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ 
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สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ 57 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบรุี–บางปะกง  รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ 

ตารางที่ 13 แผนหลักและแผนปฏิบัติการการบริหารจดัการทรัพยากรน้ำพื้นทีลุ่่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงตามมิติของแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 

กลยุทธ์ แผนงานย่อย ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย (ปี) 

หน่วยงาน 
20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) พ.ศ. 2561-2565 พ.ศ. 2566-2570 พ.ศ. 2571-2580 

ด้านที่ 1 การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค        

1.1 การพัฒนา ขยายเขตและเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน 

1.1.1 การพัฒนา ขยายเขตและเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน  
หมู่บ้านที่ก่อสร้างระบบประปา 204 202 2 - ช ป . / ก ป ภ . /

ทน./อปท. งบประมาณรวม (ล้านบาท)  648.725 628.225 20.500 - 

1.1.2 การซ่อมแซม/ปรับปรุงระบบส่งน้ำเดิมและระบบสาธารณูปโภค  
จำนวน (แห่ง)  62 62 - - ท บ . / ก ป ภ . /

อปท./สถ. งบประมาณรวม (ล้านบาท)  202.040 202.040 - - 

1.2. การพัฒนาประปาเมือง/พื้นท่ีเศรษฐกิจ 

1.2.1 การขยายเขต/เพิ่มเขตจ่ายน้ำ 
จำนวน (แห่ง)/สาขา 109 107 2 - ช ป . / ก ป ภ . /

อปท./สถ./ทบ. งบประมาณรวม (ล้านบาท) 750.432 480.432 270.000 - 

1.2.2 การจัดหาแหล่งน้ำสำรอง/จัดหาน้ำต้นทุน 

จำนวน (แห่ง) 209 206 3 - ช ป . / ก ป ภ . /
ทน./ทบ./ยผ./
อปท./พด. 

ปริมาณน้ำ (ล้าน ลบ.ม.) 51.65 51.65  - 

งบประมาณรวม (ล้านบาท) 6,404.234 6,281.334 122.900 - 

1.2.3 ระบบประปาเมืองหลัก/พื้นท่ีเศรษฐกิจ/แหล่งท่องเที่ยว 
จำนวน (แห่ง) 27 26 1 - กปภ. /อปท . /

กนอ. งบประมาณรวม (ล้านบาท) 4,552.105 4,532.105 20.000 - 

1.3 การพัฒนาน้ำดื่มสะอาดให้ได้มาตรฐานและราคาท่ีเหมาะสม 1.3.1 การพัฒนาน้ำดื่มสะอาดที่ได้มาตรฐานและราคาท่ีเหมาะสม 
จำนวน (แห่ง) 44 44 - - อปท. /กปภ . /

ทบ./ทน. งบประมาณรวม (ล้านบาท) 116.869 116.869 - - 

ด้านที่ 2 การสร้างความม่ันคงของน้ำภาคการผลิต        

2.1 การเพิ่มประสิทธิภาพโครงการแหล่งน้ำ และระบบส่งน้ำเดิม 

2.1.1 การซ่อมแซม/ปรับปรุง/ขุดลอกแหล่งน้ำ 

จำนวน (แห่ง) 273 200 71 2 ชป./ปภ./พด./
อปท. /กปภ . /
ยผ./ทน. 

พื้นท่ีได้รับการปรับปรุงเดิม (ไร่) 773,171 378,671 92,000 302,500 

งบประมาณรวม (ล้านบาท) 8,555.040 3,028.720 5,026.320 500.000 

2.1.2 การซ่อมแซม/ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำ/ฝายและระบบสาธารณูปโภค 

จำนวน (แห่ง) 451 421 29 1 
ชป./ทน./สถ./
กปภ./อปท./ 

พื้นท่ีได้รับการปรับปรุงเดิม (ไร่) 307,700 44,200 263,500 - 

งบประมาณรวม (ล้านบาท) 10,225.178 2,177.225 7,747.953 300.000 

2.2 การจัดหาน้ำในพื้นท่ีเกษตรน้ำฝน 

2.2.1 การพัฒนาระบบกระจายน้ำในพื้นท่ีเกษตรน้ำฝน 
จำนวน (แห่ง) 33 23 9 1 ชป./ทบ./พด./

กสก./ฝล. งบประมาณรวม (ล้านบาท) 288.632 224.906 63.726 - 

2.2.2 การพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร 

จำนวน (แห่ง) 51 51 - - 

ชป./ทน./ทบ. 
ปริมาณน้ำ (ล้าน ลบ.ม.) 0.926 0.926 - - 

พื้นท่ีรับประโยชน์ (ไร่) 1,720 1,720 - - 

งบประมาณรวม (ล้านบาท) 42.494 42.494 - - 

2.3 การพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำ/ระบบส่งน้ำใหม่ 2.3.1 การพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำ/พัฒนาแหล่งน้ำผิวดิน/น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและภาคอุตสาหกรรม 

จำนวน (แห่ง) 376 204 156 16 
ช ป . / ก ป ภ . /
ทน./ทบ./ปภ./
พด./อปท. 

ปริมาณน้ำ (ล้าน ลบ.ม.) 1,174.14 53.21 530.50 590.43 

พื้นท่ีมีระบบส่งน้ำ (ไร่) 595,305 35,660 136,200 423,445 

งบประมาณรวม (ล้านบาท) 90,750.122 28,192.103 34,020.469 28,537.550 

2.4 การจัดหาแหล่งน้ำสำรอง (การเปลี่ยนน้ำทะเลเป็นน้ำจืด) 2.4.1 การเปลี่ยนน้ำทะเลเป็นน้ำจืด 
จำนวน (แห่ง) 1 1 - - 

กนอ./กปภ. 
งบประมาณรวม (ล้านบาท) 100.000 100.000 - - 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ 58 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบรุี–บางปะกง  รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ 

ตารางที่ 13 (ต่อ) แผนหลักและแผนปฏิบัติการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นทีลุ่่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงตามมิติของแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 

กลยุทธ์ แผนงานย่อย ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย (ปี) 

หน่วยงาน 
20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) พ.ศ. 2561-2565 พ.ศ. 2566-2570 พ.ศ. 2571-2580 

ด้านที่ 3 การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย        

3.1 การเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ 

3.1.1 การกำจัดวัชพืช 

จำนวน (แห่ง) 53 53 - - 
ชป./ยผ./อปท./
ทน. 

ปริมาณ (ตัน) 282,950 282,950 - - 

งบประมาณรวม (ล้านบาท) 112.529 112.529 - - 

3.1.2 การปรับปรุงลำน้ำธรรมชาติที่ตื้นเขินให้สามารถระบายน้ำได้มีประสิทธิภาพ 

จำนวน (แห่ง) 2 2 - - ชป./จท. 

ระยะทาง (กม.) 2.70 2.70 - -  

งบประมาณรวม (ล้านบาท) 85.374 85.374 - -  

3.2 การป้องกันพื้นท่ีน้ำท่วมชุมชนเมือง 3.2.1 ระบบป้องกันชุมชนเมือง/เขื่อนป้องกันตลิ่ง 
จำนวนชุมชนเมือง (แห่ง) 96 55 39 2 

ชป./ยผ./อปท. 
งบประมาณรวม (ล้านบาท 7,554.467 1,641.680 5,382.787 530.000 

3.3 การจัดการพื้นที่น้ำท่วม/พื้นท่ีชะลอน้ำ 3.3.1 การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพอาคารบังคับน้ำ/สถานีสูบน้ำ/แก้มลิง/คลองผันน้ำเพื่อบรรเทาอุทกภัยในพื้นท่ีเฉพาะจุด 
จำนวน (แห่ง) 78 34 41 3 ชป./ทน./ยผ./

อปท . / รฟท . /
ยผ. 

งบประมาณรวม (ล้านบาท) 17,499.157 1,917.607 15,137.750 443.800 

3.4 การบรรเทาอุทกภัยในเชิงพื้นที่อย่างเป็นระบบในระดับลุ่มน้ำ/พื้นท่ีวิกฤต ิ 3.4.1 การบรรเทาอุทกภัยในเชิงพื้นที่อย่างเป็นระบบในระดับลุ่มน้ำ/พื้นท่ีวิกฤต ิ

พื้นท่ีได้รับการแก้ไขปัญหา  3 พื้นท่ี Area-based แม่น้ำปราจีนบุร ี - - 
ชป./ทน. 

งบประมาณรวม (ล้านบาท)  9,813.000 9,813.000 - - 

พื้นท่ีได้รับการแก้ไขปัญหา  ริมสองฝั่งแม่น้ำปราจีนบุรีและลำน้ำสาขา จังหวัดปราจีนบุรี ชป. 

งบประมาณรวม (ล้านบาท)  260.000 260.000 - -  

ด้านที่ 4 การจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ        

4.1 การเพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดและควบคุมการระบายน้ำเสียออกสู่สิ่งแวดล้อม 4.1.1 การพัฒนาระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสียแห่งใหม่ 
จำนวน (แห่ง) 29 8 20 1 อจน . /อปท . /

ก ร อ . / กนอ . /
คพ. 

งบประมาณรวม (ล้านบาท) 789.880 76.370 594.210 119.299 

4.2 การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานฯ 4.2.1 การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค 
จำนวน (แห่ง) 2 2 - - 

ชป./ทน. 
งบประมาณรวม (ล้านบาท) 11.000 11.000 - - 

4.3 การฟื้นฟูและอนุรักษ์แม่น้ำ/ลำคลอง 4.3.1 การฟื้นฟูแม่น้ำ/ลำคลอง 
จำนวน (แห่ง) 112 40 72 - ท น . / อ ป ท . /

ชป./คพ. งบประมาณรวม (ล้านบาท) 4,774.126 392.790 4,381.340 - 

4.4 การนำปริมาณน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดกลับมาใช้ประโยชน์ 4.4.1 การนำปริมาณน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดกลับมาใช้ประโยชน์ 
จำนวน (แห่ง) 20 20 - - 

กรอ./กนอ. 
งบประมาณรวม (ล้านบาท) 200.000 200.000 - - 

ด้านที่ 5 การบริหารจัดการ        

5.1 การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 6.1.1 การใช้เทคโนโลยีข้ันสูงมาช่วยสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
จำนวน (แห่ง) 7 6 1 - 

ชป./ทน./ทบ. 
งบประมาณรวม (ล้านบาท) 243.651 144.674 98.977 - 

5.2 การพัฒนาและปรับปรุงระบบความปลอดภัยเขื่อน 6.2.1 งานเพิ่มประสิทธิภาพและตรวจสอบด้านความปลอดภัยเขื่อน 
จำนวน (แห่ง) 2 2 - - 

ชป. 
งบประมาณรวม (ล้านบาท) 5.800 5.800 - - 

5.3 การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ 6.3.1 งานเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ 
จำนวน (แห่ง) 8 7 1 - ชป. 

งบประมาณรวม (ล้านบาท) 9,770.730 56.732 9,714.000 -  

5.4 การจัดสรรที่ดินทำกินให้แก่กลุ่มราษฎรที่บุกรุกได้ถือครองที่ดินอย่างถูกต้อง 6.4.1 การจัดสรรที่ดินทำกินให้แก่กลุ่มราษฎรที่บุกรุกแผ้วถางได้ถือครองที่ดินอย่างถูกต้องตามกฎหมายในรูปหมู่บ้านป่าไม้ 
จำนวน (แห่ง) 4 4 - - 

ปม./สปก. 
งบประมาณรวม (ล้านบาท) 120.000 120.000 - - 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ 59 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบรุี–บางปะกง  รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ 

ตารางที่ 13 (ต่อ) แผนหลักและแผนปฏิบัติการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นทีลุ่่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงตามมิติของแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 

กลยุทธ์ แผนงานย่อย ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย (ปี) 

หน่วยงาน 
20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) พ.ศ. 2561-2565 พ.ศ. 2566-2570 พ.ศ. 2571-2580 

ด้านที่ 6 การพัฒนาเกษตรเชิงวิถี (เกษตรพื้นถิ่น)        

6.1 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำและเพิ่มมูลค่า 

7.1.1 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชและการใช้น้ำในพื้นท่ีเกษตรน้ำฝนและพื้นท่ีชลประทานเดิม 
จำนวน (แห่ง) 3 3 - - พด./ชป/ทบ./

กสก./กวก.  งบประมาณรวม (ล้านบาท) งบปกติของหน่วยงาน - - - 

7.1.2 การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรพื้นถ่ิน 
จำนวน (แห่ง) 13 13 - - พด./ชป/ทบ./

กสก.  งบประมาณรวม (ล้านบาท) 112.300 112.300 - - 

6.2 การส่งเสริมการปลูกพืชมูลค่าสูงและจัดโซนน่ิงพื้นที่เกษตร 

7.2.1 การส่งเสริมการปลูกพืชมูลค่าสูง 

จำนวน (แห่ง) 10 10 - - 
ก ว ก . / ก ส ก . /
ชป./พด.  

พื้นท่ีปลูกพืชมูลค่าสูง (ไร่) 156,000 156,000 - - 

งบประมาณรวม (ล้านบาท) 164.500 164.500 - - 

7.2.2 การจัดโซนน่ิงพื้นที่เกษตรตามชนิดพืชที่ปลูกและตามศักยภาพของดินและน้ำ 

จำนวน (แห่ง) 10 10 - - 
ก ว ก . / ก ส ก . /
พด./ชป.  

พื้นท่ีปลูกพืช (ไร่) 125,000 125,000 - - 

งบประมาณรวม (ล้านบาท) 75.000 75.000 - - 

6.3 การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ระบบเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นท่ีต้นน้ำ 7.3.1 การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ระบบเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นท่ีชุมชนต้นน้ำ 
จำนวน (แห่ง) 2 2 - - อปท . /กสก . /

กวก. งบประมาณรวม (ล้านบาท) 0.700 0.700 - - 

6.4 การบริหารจัดการเชิงรุกในพื้นท่ีเกษตรน้ำฝนตามปริมาณน้ำฝนและศักยภาพของดิน 7.4.1 การจัดการพื้นท่ีความเหมาะสมของสมรรถนะดินและแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) 
จำนวน (แห่ง) 4 4 - - 

กสก./กวก./พด. 
งบประมาณรวม (ล้านบาท) 35.000 35.00 - - 

ด้านที่ 7 การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ        

7.1 งานสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถ่ินด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 8.1.1 การเพิ่มประสิทธิภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเพิ่มมูลค่า 

จำนวน (แห่ง) - - - - 

ททท./อปท. จำนวนนักท่องเที่ยว (คน) - - - - 

งบประมาณรวม (ล้านบาท) 27.000 27.000 - - 

7.2 การประชาสัมพันธ์และส่งเสริมพร้อมกับเช่ือมโยงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นท่ีลุ่มน้ำ 8.2.1 การประชาสัมพันธ์และส่งเสริมพร้อมกับเช่ือมโยงแหล่งท่องเที่ยวการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นท่ีลุ่มน้ำ 

จำนวน (แห่ง) 6 6 - - 

ททท./อปท. จำนวนนักท่องเที่ยว (คน) - - - - 

งบประมาณรวม (ล้านบาท) 25.900 25.900 - - 

7.3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 8.3.1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

จำนวน (แห่ง) 4 4 - - 
ททท. /อปท. /
ทช. 

จำนวนนักท่องเที่ยว (คน) - - - -  

งบประมาณรวม (ล้านบาท) 5.500 5.500 - -  

หมายเหตุ: ชป. = กรมชลประทาน; อปท. = องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่; ทบ. = กรมทรัพยากรน้ำบาดาล; ทน. = กรมทรัพยากรน้ำ; ยผ. = กรมโยธาธกิารและผังเมอืง; ปภ. = กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั; กปภ. = การประปาส่วนภูมิภาค; อส. = กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช; ปม. = กรมป่าไม้; กวก. = กรมวชิาการเกษตร; กสก. = กรมส่งเสรมิการเกษตร; 
 พด. = กรมพัฒนาที่ดิน; สถ. = กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น; อจน. = องค์การจัดการน้ำเสีย; ททท. = การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย; ทช. = กรมทางหลวงชนบท; คพ. = กรมควบคุมมลพิษ; สปก. = สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม; กนอ. = การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย; กรอ. = กรมโรงงานอุตสาหกรรม; รฟท. = การรถไฟแห่ง 
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โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ 60 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบรุี–บางปะกง  รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ 

  3.3 การจัดการพื้นที่น้ำท่วม/พื้นที่ชะลอน้ำ เป็นการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพอาคารบังคับน้ำ/
สถานีสูบน้ำ/แก้มลิง/คลองผันน้ำเพื่อบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่เฉพาะจุด 78 แห่ง และลดผล 
กระทบและบรรเทาพื้นที่อุทกภัย 133,774 ไร ่งบประมาณทั้งสิ้น 17,499.157 ล้านบาท 

  3.4 การบรรเทาอุทกภัยในเชิงพื้นที่อย่างเป็นระบบในระดับลุ่มน้ำ/พื้นที่วิกฤติ รวม 3 พื้นที่ (Area-
based) และพื้นที่ตามริมสองฝั่งแม่น้ำปราจีนบุรีและลำน้ำสาขา จังหวัดปราจีนบุรี งบประมาณ
ทั้งสิ้น 10,073.000 ล้านบาท 

  รวมงบประมาณด้านที่ 3 การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัยเป็นเงินทั้งสิ้น 35,324.527 ล้านบาท 
 4) ด้านที่ 4 การจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ มี 4 กลยุทธ์และ 4 แผนงานภายใต้แผนแม่บทฯ 

ได้แก ่
  4.1 การเพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดและควบคุมการระบายน้ำเสียออกสู่สิ่งแวดล้อม เป็นการพัฒนา

ระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสียแห่งใหม่ 29 แห่ง งบประมาณทั้งสิ้น 789.880 ล้านบาท 
  4.2 การฟื้นฟูและอนุรักษ์แม่น้ำ/ลำคลอง 112 แห่ง งบประมาณทั้งสิ้น 4,774.126 ล้านบาท 
  4.3 การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานฯ เป็นการ

พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค 2 แห่ง งบประมาณทั้งสิ้น 11.000 ล้านบาท 
  4.4 การนำปริมาณน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดกลับมาใช้ประโยชน์ เป็นการนำปริมาณน้ำเสียจากภาค 

อุตสาหกรรมมาใช้ใหม่ 20 แห่ง งบประมาณทั้งสิ้น 200.000 ล้านบาท 
  รวมงบประมาณด้านที่ 4 การจัดการคุณภาพน้ำฯ เป็นเงินทั้งสิ้น 5,775.006 ล้านบาท 
 5) ด้านที่ 5 การบริหารจัดการ มี 4 กลยุทธ์และ 4 แผนงานภายใต้แผนแม่บทฯ ได้แก ่
  5.1 การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ได้แก่ แผนงานการใช้

เทคโนโลยีขั ้นสูงมาช่วยสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ  (SCADA) 
แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ ปตร.กลางคลองเทพรังสรรค์ โครงการฯพระองค์
ไชยานุชิตและงานการบริหารระบบส่งน้ำ โครงการชลประทานชลบุรี และแผนงานการสำรวจ
อุทกธรณีวิทยาด้วยวิธีบินสำรวจเพื่อรองรับแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและงานสำรวจแหล่ง
น้ำใต้ดินข้อมูลเชิงวิชาการ (ความลึกชั้นน้ำ ปริมาณน้ำ และคุณภาพน้ำ) 

  5.2 การพัฒนาและปรับปรุงระบบความปลอดภัยเขื่อน มีแผนงานเพิ่มประสิทธิภาพและตรวจสอบ
ด้านความปลอดภัยเข่ือนโดยการจัดหาและติดตั้งเคร่ืองมือวัดพฤติกรรมเขื่อน งบประมาณทั้งสิ้น 
9,770.732 ล้านบาท 

  5.3 การจัดสรรที่ดินทำกินให้แก่กลุ่มราษฎรที่บุกรุกได้ถือครองที่ดินอย่างถูกต้อง เป็นการจัด  สรร
ที่ดินทำกินให้กลุ่มราษฎรที่บุกรุกแผ้วถางได้ถือครองที่ดินอย่างถูกต้องตามกฎหมายในรูปของ
หมู่บ้านป่าไม้ 4 พื้นที่ งบประมาณทั้งสิ้น 120.000 ล้านบาท 

  รวมงบประมาณด้านที่ 5 การบริหารจัดการเป็นเงินทั้งสิ้น 10,140.181 ล้านบาท 
 6) ด้านที่ 6 การพัฒนาเกษตรเชิงวิถี (เกษตรพื้นถิ่น) และเกษตรมูลค่าสูง มี 4 กลยุทธ์และ 6 แผนงาน

ภายใต้แผนแม่บทฯ ได้แก่ 
  6.1 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝนและพื้นที่ชลประทานเดิมและเพิ่มมูลค่าโดย

การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อผลิตภัณฑ์ที่มีอัตลักษณ์พื้นถิ่น ส่งเสริมการปลูกพืชมูลค่าสูง และการจัด
โซนนิ่งพื้นที่เกษตรตามชนิดพืชที่ปลูกตามศักยภาพของดินและน้ำ 
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โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ 61 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบรุี–บางปะกง  รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ 

  6.2 การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ระบบเศรษฐกิจพอเพียงและระบบเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ชุมชน
ต้นน้ำ 2 แห่ง งบประมาณทั้งสิ้น 0.700 ล้านบาท 

  6.3 การบริหารจัดการเชิงรุกในพื้นที่เกษตรน้ำฝนตามปริมาณน้ำฝน/ศักยภาพของดิน เป็นการจัด 
การพื้นที่ความเหมาะสมของสมรรถนะดินและแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-
Map) 4 พื้นที่ งบประมาณทั้งสิ้น 35.000 ล้านบาท 

  รวมงบประมาณด้านที่ 6 การพัฒนาเกษตรมูลค่าสูงเป็นเงินทั้งสิ้น 402.600 ล้านบาท 
 7) ด้านที่ 7 การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มี 3 กลยุทธ์และ 3 แผนงานภายใต้แผนแม่บทฯ ได้แก่ 
  7.1 การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ ่นด้านการท่องเที ่ยวเชิงนิเวศ เป็นการเพิ ่มพูน

ประสิทธิภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเพิ่มมูลค่าโดยใช้การฝึกอบรมสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชนท้องถิ่นในการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวภายในท้องถิ่น งบประมาณ
ทั้งสิ้น 27.000 ล้านบาท 

  7.2 การประชาสัมพันธ์และส่งเสริมพร้อมกับเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่ลุ่มน้ำ  6 พื้นที่ 
งบประมาณทั้งสิ้น 25.900 ล้านบาท 

  7.3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เป็นงาน
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยว  
เชิงนิเวศ 4 พื้นที่ งบประมาณทั้งสิ้น 5.500 ล้านบาท 

  รวมงบประมาณด้านที่ 7 การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็นเงินทั้งสิ้น 58.400 ล้านบาท 
 
11. มาตรการเพื่อความย่ังยืน และมาตรการติดตามตรวจสอบ 
 
 การดำเนินงานภายใต้แผนการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี -บางปะกงอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากร-
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามมา ดังนั้นก่อนการดำเนินงานพัฒนาใดๆ จึงมีความจำเป็นต้องศึกษาและกำหนดมาตรการ
เพื่อความยั่งยืน และมาตรการติดตามตรวจสอบทั้งในระยะก่อนการดำเนินงาน ระยะดำเนินงาน และระยะหลังการ
ดำเนินงาน พร้อมระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบหรือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นให้มีน้อยที่สุด
หรืออยู่ในระดับที่ประชาชนยอมรับได้ รายละเอียดมาตรการเพื่อความยั่งยืนจากการพัฒนาพื้นที่ลุ ่มน้ำปราจีนบุรี - 
บางปะกงแสดงในตารางที่ 14 
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โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ 62 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบรุี–บางปะกง  รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ 

ตารางที่ 14 มาตรการเพื่อความย่ังยืนจากการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงอย่างยัง่ยืน 

เป้าหมายการพัฒนา มาตรการเพื่อความยั่งยืน หน่วยงานที่รับผดิชอบ 
มิติเศรษฐกิจ   

1. การเสริมสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงในการใช้น้ำภายในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง
และพื้นที่ข้างเคียง 

1. พื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงมีความต้องการใช้น้ำทุกๆ ด้าน 3,180.98 ล้าน ลบ.ม./ปี (ไม่นับรวม EEC) 
และมีปริมาณน้ำต้นทุน 9,158.06 ล้าน ลบ.ม./ปี แต่ปัจจุบันมีความจุกักเก็บทั้งสิ้น 1,349.62 ล้าน ลบ.ม. 
หรือคิดเป็นร้อยละ 14.74 ของปริมาณน้ำท่ารายปีเฉลี่ย จึงต้องมีมาตรการส่งเสริมการสร้างแหล่งกักเก็บน้ำ
และระบบส่งน้ำให้เต็มศักยภาพของปริมาณน้ำต้นทุนที่มีอยู่ 

2. บริเวณที่ห่างจากแหล่งน้ำหลักจำเป็นต้องมีการพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำขนาดเล็กในพื้นที่เพาะปลูกบางส่วน
ของเกษตรกรหรือเรียกว่า “การขุดดินแลกน้ำ” ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของดินและสามารถแก้ไขการ
ขาดแคลนแหล่งกักเก็ยน้ำในระยะเร่งด่วนได้ 

1. กรมชลประทาน 
2. กรมทรัพยากรน้ำ 
3. กรมพัฒนาที่ดิน 
4. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 
5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2. การเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมและรายได้ประชากรต่อครัวเรือนในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี -บางปะกง
ได้ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 

หากวิเคราะห์ตามหลักเศรษฐศาสตร์ ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ระบบเศรษฐกิจขยายตัวหรือทำให้ผลิตภัณฑ์มวลรวม
เพิ่มข้ึน ประกอบด้วย 3 ปัจจัยหลัก ได้แก 
1. แรงงาน จะเน้นพัฒนาคุณภาพแรงงานผ่านการลงทุนในการศึกษาและพัฒนาทักษะแรงงานให้ตรงตามความ

ต้องการของภาคธุรกิจ  
2. การลงทุน โดยภาครัฐเน้นการลงทุนที่มีคุณภาพโดยเฉพาะการลงทุนไปแล้วก่อให้เกิดประโยชน์กับภาคธุรกิจ 

เช่น การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานสามารถจูงใจให้ภาคเอกชนตัดสินใจเข้ามาลงทุนตามได้ 
3. ผลิตภาพการผลิตรวม (Total Factor Productivity: TFP) ต้องเพิ่มการลงทุนที่มีคุณภาพและเน้นลงทุนใน

ด้านพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ รวมถึงลงทุนยกระดับการศึกษาและคุณภาพแรงงานมาช่วยเพิ่มความสามารถใน
การผลิตให้เพิ่มข้ึน 

โดยสรุปเพื่อให้มีการเพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมและรายได้ประชากรต่อครัวเรือนในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี -
บางปะกง จำเป็นต้องมีมาตรการเพื่อยกระดับปัจจัยทั้ง 3 ปัจจัยหลักโดยต้องอาศัยความร่วมมือของภาครัฐและ
ภาคเอกชนทั้งในด้านความต่อเนื่องของนโยบายและการดำเนินนโยบายในเชิงปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการเติบโตของ
ระบบเศรษฐกิจในระยะต่อไป 

1. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
2. ภาครัฐบาล 
3. ภาคเอกชน 

มิติสังคม   
1. การจัดหาน้ำอุปโภค-บริโภคทุกหมู่บ้านในพื้นที่ลุ่มน้ำมีคุณภาพน้ำได้ตามเกณฑ์มาตรฐานและมี

การใช้น้ำอุปโภค-บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ 
การจัดหาน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคบริโภคที่เพียงพอทั้งปริมาณและคุณภาพในทุกหมู่บ้านต้องมีมาตรการดำเนินการ
แตกต่างกันตามลักษณะทางกายภาพของพื้นที่หรือสภาพของชุมชนที่เหมาะสมกับการจัดทำระบบน้ำสะอาดใน
รูปแบบใดและมีศักยภาพมากน้อยเพียงใด หากชุมชนใดไม่มีศักยภาพในการจัดทำระบบประปาหมู่บ้านอาจจะ
ใช้ระบบประปาหมู่บ้านใกล้เคียงหรือกรณีที่ไม่มีระบบประปาหมู่บ้านใกล้เคียงจะต้องพิจารณาดูว่าชุมชนนั้นๆ มี
บ่อน้ำบาดาลหรือไม่หากมีจะสามารถตรวจสอบปริมาณน้ำและคุณภาพน้ำได้ว่าเพียงพอจะจัดสร้างระบบประปา
หมู่บ้านได้หรือไม่หากไม่มีเพียงพอต้องไปจัดหาแหล่งน้ำอ่ืน คือ แหล่งน้ำผิวดิน หากแหล่งน้ำผิวดินไม่มีจะต้องใช้
บ่อน้ำตื้น ถ้าบ่อน้ำตื้นไม่มีต้องใช้ถังเก็บน้ำฝนเพื่อให้มีความเพียงพอในการใช้งานในช่วงเวลาที่ขาดแคลนน้ำเพื่อ
การอุปโภคบริโภคต่อไป ทั้งนี้ต้องคำนึงถึง “ความคุ้มค่า” (Value Based) ของการดำเนินการ เมื่อเปรียบเทียบ
หรือการคิดคำนวณตามหลักความคุ้มค่าแล้วการดำเนินการเพื่อจัดทำระบบน้ำสะอาดอาจไม่จำเป็นต้องใช้ใน
รูปแบบเดียวกัน หากแต่ทุกหมู่บ้านจะต้องมีน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคอย่างเพียงพอเท่ากัน 

1. กรมชลประทาน 
2. กรมทรัพยากรน้ำ 
3. กรมพัฒนาที่ดิน 
4. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 
5. การประปาส่วนภูมิภาค 
6. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ 63 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบรุี–บางปะกง  รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ 

ตารางที่ 14 (ต่อ) มาตรการเพื่อความย่ังยืนจากการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงอย่างยั่งยืน 

เป้าหมายการพัฒนา มาตรการเพื่อความยั่งยืน หน่วยงานที่รับผดิชอบ 
2. การเพิ่มพูนรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของภาคเกษตรกรในพื้นที่นอกเขตชลประทาน 

(พื้นที่เกษตรน้ำฝน) และลดความเสียหายในพื้นที่วิกฤติได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
มาตรการการจัดหาที่ดินทำกินให้ของภาคเกษตรกรผู้มีรายได้ต้องดำเนินการในระยะเร่งด่วนจะลดการบุกรุก
พื้นที่ป่าสงวน-อนุรักษ์ (พื้นที่ต้นน้ำ) และลักลอบการล่าสัตว์ป่าในระยะยาวได ้ทั้งนี้การจัดหาที่ดินต้องมีโครงการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น การปรับพื้นที่ การขยายเขตไฟฟ้า การก่อสร้างถนนสายหลักและสายรองเข้า
ชุมชนและแปลงเกษตร การขุดสระน้ำขนาดเล็กในไร่นา การก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง/ระบบประปาผิวดิน
และระบบกระจายน้ำ ฯลฯ ควบคู่กับการส่งเสริมให้ทำการเกษตรผสมผสานปลูกพืชผักตามแนวทางเกษตร
แปลงใหญ่หรือแนวพระราชดำริ ส่งเสริมการเลี้ยงปลาหรือกบในสระเก็บน้ำ ส่งเสริมการเลี้ยงไก่/เป็ด/โค/
กระบือ/แพะ ฯลฯ นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ทอผ้า ทำเครื่องจักสานและแปรรูปอาหารเพื่อเป็นทางเลือกให้ภาค
เกษตรกรในการเพิ่มรายได้และลดรายจ่าย โดยคำนึงถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึง
วิถีชีวิตของภาคเกษตรกรส่งผลกระทบเชิงบวกให้ภาคเกษตรกรหลุดพ้นจากความยากจน มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ยิ่งขึ้น และภาคเกษตรกรเกิดความมั่นคงและภาคการเกษตรเกิดความยั่งยืน 

1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
2. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
3. คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ 
4. คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
5. กรมส่งเสริมสหกรณ ์
6. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

3. การบรรเทาปัญหาอุทกภัย ภัยแล้ง และคุณภาพน้ำ (น้ำเสีย/น้ำเค็ม) ในพื้นที่ส่วนต่างๆ ของพื้นที่
ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงและพื้นที่ข้างเคียง พร้อมทั้งปัญหาการกัดเซาะและพังทลายของตลิ่ง
ตามริมสองฝั่งแม่น้ำปราจีนบุรี-บางปะกง และลำน้ำสาขา 

1. จัดลำดับความสำคัญของการใช้น้ำในกิจกรรมประเภทต่างๆ โดยพิจารณาตามความเหมาะสมกับพื้นที่ที่
ประสบปัญหาภัยพิบัติ 

2. เพิ่มโครงการพัฒนาแหล่งน้ำตามศักยภาพเพื่อให้สามารถเก็บกักน้ำได้อย่างเพียงพอและมีใช้น้ำอย่างมี
ประสิทธิภาพ คำนึงถึงความยั่งยืน ความคุ้มค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยกำหนดพื้นที่ให้เหมาะสมกับ
ลักษณะทางภูมิศาสตร์ 

3. จัดทำมาตรการป้องกันภัยพิบัติ แนวทางปฏิบัติหรือมาตรการดำเนินงานแต่ละรูปแบบของภัยพิบัติต่างๆ เช่น 
อุทกภัย ภัยแล้ง และคุณภาพน้ำ ฯลฯ ให้สามารถบูรณาการวิธีการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาทั้งระบบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งระยะก่อนเกิดภัย ระยะเกิดภัยและหลังเกิดภัย ส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือในการพฒันา
ศักยภาพการบริหารจัดการภัยพิบัติในพื้นที่ พัฒนาระบบสงเคราะห์ผู้ประสบภัยตามเกณฑ์มาตรฐาน จัดทำ
แผนระดมกำลังทรัพยากรต่างๆ ในลักษณะการบูรณาการระหว่างหน่วยงานทุกภาคส่วน จัดให้มีระบบจัด 
เก็บข้อมูลการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและฟื้นฟูพื้นที่ในหน่วยงานและชุมชน ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยเพื่อให้ผู้ประสบภัยได้รับการช่วยเหลืออย่างมีมาตรฐาน พัฒนาระบบชดเชยการประกันภัยใน
กรณีการเกิดภัยพิบัติต่างๆ ให้เป็นมาตรฐาน เป็นต้น 

4. ออกแบบแนวทางการป้องกันและบรรเทาการสาธารณภัยแต่ละประเภทด้วยวิธีการหลากหลาย มีความ
ยืดหยุ่นสามารถปรับใช้ได้กับภัยพิบัติที่มีพื้นที่และภัยพิบัติใกล้เคียงกันทั้งการแก้ไขปัญหาด้วยรูปแบบการ
สร้างสิ่งก่อสร้าง เช่น การปรับปรุงเขื่อน การสร้างอ่างเก็บน้ำ การติดตั้งระบบป้องกันภัย /เตือนภัย (เช่น 
ระบบโทรมาตร) การหาพื้นที่รองรับน้ำจนถึงการป้องกันตนเองระดับชุมชน เช่น การขุดสระเก็บกักน้ำ ฯลฯ
และรูปแบบการไม่ใช่สิ่งก่อสร้าง เช่น วิธีการชะลอการไหลของน้ำ การบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำ การแบ่ง
ความรับผิดชอบของหน่วยงาน การประกาศแจ้งเตือน การปรับทัศนคติและการส่งเสริมความรู้การปรับตัว
ต่อภัยพิบัติรวมถึงแนวทางการป้องกันฟื้นฟู เป็นต้น 

1. กรมชลประทาน 
2. กรมทรัพยากรน้ำ 
3. กรมพัฒนาที่ดิน 
4. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 
5. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
6. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ 64 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบรุี–บางปะกง  รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ 

ตารางที่ 14 (ต่อ) มาตรการเพื่อความย่ังยืนจากการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงอย่างยั่งยืน 

เป้าหมายการพัฒนา มาตรการเพื่อความยั่งยืน หน่วยงานที่รับผดิชอบ 
มิติสิ่งแวดล้อม   

4. การอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารและพื้นที่ป่าเศรษฐกิจให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของ
พื้นที่ลุ่มน้ำและการฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ 

1. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ เน้นการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติทั้งป่าต้นน้ำ
และดิน มุ่งเน้นการคุ้มครองพื้นที่ต้นน้ำกำหนดควบคุมอุตสาหกรรมและโรงงานบางประเภทที่สุ่มเสี่ยงปล่อย
มลพิษ โดยเฉพาะน้ำเสียที่ปนเปื้อนสารเคมีหรือโลหะหนักลงสู่แหล่งน้ำ และควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน
รอบอ่างเก็บน้ำ เช่น อ่างเก็บนฤบดินทรจินดา อ่างเก็บน้ำคลองระบม อ่างเก็บน้ำพระปรง อ่างเก็บคลองสียัด 
อ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร เขื่อนขุนด่านปราการชล ฯลฯ เนื่องจากเป็นแหล่งน้ำดิบและแหล่งน้ำ
อุปโภคบริโภคให้กับคนในลุ่มน้ำ 

2. ผลักดันร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื ่องกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการ
คุ้มครองสิ่งแวดล้อมในท้องที่ตำบลบางปะกง ตำบลท่าข้าม ตำบลสองคลอง อำเภอบางปะกง จังหวัด
ฉะเชิงเทราและท้องที่ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เพื่อคุ้มครองปากแม่น้ำบางปะกงที่มีความ
อุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศและเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์และพืชหลากหลายชนิดรวมทั้งโลมาอิรวดี 
(โลมาหัวบาตร) โลมาเผือก (โลมาหลังโหนก) และโลมาหัวบาตรหลังเรียบ (สถานภาพปัจจุบันรอให้
คณะกรรมการกฎษฎีกาตรวจร่างประกาศ)  

1. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. กรมควบคุมมลพิษ 
3. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
4. สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 
5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5. การพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุนภายในพื้นที่ลุ่มน้ำให้คำนึงถึงความสมดุลด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและเป็นการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำอย่างยั่งยืน 

1. ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชนอย่างน่าอยู่ มีเป้าหมายเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับเมืองไม่น้อยกว่า 10 
ตร.ม./คน เพือ่ให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกับทั่วโลก 

2. เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนหรือชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและสร้างกลไกการตรวจสอบการปล่อยมลพิษและ
ของเสียจากภาคการผลิต โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมตั้งแต่การให้ข้อมูล และการรับฟังความเห็นจนถึงมี
ข้อเสนอแนะที่จะทำให้เกิดการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ขณะเดียวกันจะส่งเสริมให้มีการผลิตและการบริโภคที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วย 

3. พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจะทำให้ชุมชนอยู่ร่วมกับการพัฒนาอุตสาหกรรมได้ 
4. ติดตามตรวจสอบภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ว่ามีการปฏิบัติตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

(EIA) และรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) หรือไม่ จะกลายเป็นฐานข้อมูลใหม่
ที่นำไปใช้ปรับปรุงนโยบายและมาตรการในอนาคตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

1. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. กรมควบคุมมลพิษ 
3. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
4. สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 
5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ 65 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบรุี–บางปะกง  รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ 

12. การประชาสัมพันธ์ มวลชนสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วม 
 
12.1 วัตถุประสงค์ของการดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนและประชาสัมพันธ์ 
 
 การดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนและประชาสัมพันธ์ในโครงการศึกษาเพื่อการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ ได้แก่ 
 1) การเผยแพร่ข้อมูลหรือข่าวสารของการพัฒนาโครงการ โดยเฉพาะข้อดี/ข้อจำกัดในการพัฒนาโครงการ

ไปยังภาคประชาชนในชุมชนและองค์กรกลุ่มต่างๆ เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 

 2) เป็นเครื่องมือสนับสนุนหรือช่วยตัดสินใจในการพัฒนาโครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นต่อสภาพแวดล้อม ความขัดแย้งต่อการใช้ประโยชน์ของชุมชนหรือผลกระทบต่อราษฎรเนื่องจาก
กลุ่มราษฎรท้องถิ่นและผู้แทนจากองค์กรกลุ่มต่างๆ จะมีส่วนร่วมในการพิจารณาไตร่ตรองให้ข้อมูลและ
แสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินการโครงการจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินการโครงการต่อไป 

 
12.2 การประชุมปฐมนิเทศโครงการ 
 
 การดำเนินการในวันวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 และวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 รวม 2 เวที มีวัตถุประสงค์เพื่อ
สร้างความเข้าใจกับชุมชนในการศึกษาและดำเนินการโครงการ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วม
ประชุมจำนวน 232 คน (ไม่นับรวมผู้แทนมหาวิทยาลัยมหิดล และสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ) จำแนกเป็นหน่วยงาน
ราชการส่วนกลาง หน่วยงานราชการระดับจังหวัด/อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน สถาบันการศึกษา กลุ่ม
ผู้ใช้น้ำและภาคประชาชนทั่วไป โดยภาพรวมความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุมเน้นการแก้ ปัญหาด้านบริหารจัดการที่
แตกต่างกันไปตามพื้นที่ การแก้ปัญหาเร่ืองคุณภาพน้ำ และการเพิ่มแหล่งกักเก็บน้ำ 

      
  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ 66 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบรุี–บางปะกง  รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ 

12.3 การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 
 
 การดำเนินการระหว่างวันที่ 19 สิงหาคม–23 สิงหาคม 2562 รวม 10 เวท ีมีวัตถุประสงค์เพื่อระบุสภาพปัญหา 
ความต้องการในพื้นที่และแนวทางแก้ปัญหาเบื้องต้น จากการรับฟังความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 430 คน 
ประกอบไปด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชนและผู้แทนภาคประชาชน ผลจากการประชุม  พบว่า ปัญหาใน
พื้นที่โดยภาพรวมเป็นปัญหาขาดแคลนน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำตอนบน เนื่องจากพื้นที่ มีความลาดชันและไม่มีแหล่งกักเก็บนำ้ที่
เพียงพอ ปัญหาน้ำท่วม และปัญหาด้านคุณภาพน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำตอนกลางและตอนปลาย และมีความต้องการให้เพิ่ม
แหล่งกักเก็บน้ำในพื้นที่ตอนบน บริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และฤดูกาล ขุดลอกลำน้ำเพื่อความจุ และให้มี
การตรวจสอบคุณภาพน้ำหรือบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ 

   
 
12.4 การประชุมสัมมนาโครงการคร้ังที่ 1 
 
 การดำเนินการระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม–1 พฤศจิกายน 2562 รวม 4 เวที มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 435 คน 
ประกอบไปด้วย หน่วยงานราชการส่วนกลาง หน่วยงานราชการระดับจังหวัด/อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นำ
ชุมชน สถาบันการศึกษา กลุ่มผู้ใช้น้ำและภาคประชาชนทั่วไปและนำเสนอดัชนีตัวชี้วัดรายมิติที่ตอบสนองต่อเป้าประสงค์ 
3 มิติ ได้แก่ มิติเศรษฐกิจ มิติสังคมและมิติสิ่งแวดล้อม ผู้เข้าร่วมประชุมในพื้นที่ลุ่มน้ำตอนบน ตอนกลาง และตอนปลาย 
ต่างให้ความเห็นว่าดัชนีชี้วัดมิติสิ่งแวดล้อมมีความสำคัญมากที่สุด รองลงมาเป็นมิติเศรษฐกิจ และมิติสังคมตามลำดับ 
นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพปัญหาและความต้องการ สรุปได้ว่า พื้นที่ลุ่มน้ำตอนบนเป็น
ปัญหาด้านการจัดการน้ำอุปโภคบริโภค โดยมีความต้องการให้หน่วยงานในพื้นที่บริหารจัดการน้ำให้มีปริมาณเพียงพอใน
หน้าแล้ง ส่วนพื้นที่ลุ่มน้ำตอนกลางจะเป็นปัญหาด้านการจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย โดยมีความต้องการให้มีการเปิดปิด
ประตูระบายน้ำอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ และพื้นที่ลุ่มน้ำตอนปลายเป็นปัญหาด้านการจัดการคุณภาพน้ำและ
อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำโดยมีความต้องการให้ภาครัฐมีการควบคุมการปล่อยน้ำเสียจากชุมชน ภาคอุตสาหกรรมและพื้นที่
การเกษตร 

 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ 67 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบรุี–บางปะกง  รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ 

12.5 การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2  
 
 การดำเนินการระหว่างวันที่ 18-26 พฤศจิกายน 2562 รวม 10 เวที มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอรายละเอียด
ทางเลือกของการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำ และให้ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 342 คน จัดลำดับความสำคัญของแต่ละทางเลือก 
และร่วมแสดงความคิดเห็นต่อแนวทางเลือกต่างๆ ผลการดำเนินการจัดประชุม สรุปได้ว่า พื้นที่ลุ่มน้ำตอนบน ผู้เข้าร่วม
ประชุมส่วนใหญ่เห็นด้วยกับทางเลือกที่ 2 การพัฒนาน้ำต้นทุนเพื่อการอุปโภค-บริโภค การเกษตรพื้นถิ่นและการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ มาเป็นอันดับแรก รองลงมาเป็นทางเลือกที่ 3 การพัฒนาน้ำต้นทุนเพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและบริหารจัดการพื้นที่
ต้นน้ำ และทางเลือกที่ 4 การพัฒนาน้ำต้นทุนเต็มศักยภาพของพื้นที่ลุ่มน้ำ ในขณะที่พื้นที่ลุ่มน้ำตอนกลางและตอนปลาย
เห็นด้วยกับทางเลือกที่ 3 การพัฒนาน้ำต้นทุนเพื่อรองรับการเติบโตของชุมชนเมืองและเขตเศรษฐกิจ รองลงมาคือ เห็น
ด้วยกับการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำตามทางเลือกที่ 2 การพัฒนาน้ำต้นทุนเพื่อการอุปโภค -บริโภค การเกษตรมูลค่าสูงและ
อุตสาหกรรมขนาดเล็ก 

   
 
12.  การประชุมสัมมนาโครงการคร้ังที่ 2 
 
 การดำเนินการระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม 2563 รวม 4 เวที มีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอผลการคัดเลือก
ทางเลือกการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำ และร่างแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ พร้อมทั้งรับ
ฟังความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุมเกี่ยวข้องทั้งหมด 516 คน ประกอบไปด้วย หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ผู้นำชุมชน สถาบันการศึกษา องค์กรเอกชน สื่อมวลชน คณะกรรมการลุ่มน้ำ กลุ่มผู้ใช้น้ำและภาคประชาชนทั่วไป 

   
 
12.  การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 3 
 
 การดำเนินการระหว่างวันที่ 13-14 และ 17-18 กุมภาพันธ์ 2563 รวม 10 เวที มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวน
แนวทางการศึกษา นำเสนอผลการคัดเลือกทางเลือกที่เหมาะสม และนำเสนอร่างแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน้ำแบบ
บูรณาการระดับยุทธศาสตร์พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 430 คน ผลการดำเนินการจัดประชุม 
สรุปได้ว่า พื้นที่ลุ่มน้ำตอนบน ผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่เห็นด้วยกับทางเลือกที่ 2+3 การพัฒนาน้ำต้นทุนเพื่อการอุปโภค-



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ 68 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบรุี–บางปะกง  รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ 

บริโภค การเกษตรพื้นถิ่นและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และเพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและบริหารจัดการพื้นที่ต้นน้ำ โดยมี
ความเห็นด้วยมากคิดเป็นร้อยละ 66.57 ในขณะที่พื้นที่ลุ่มน้ำตอนกลางและตอนปลายเห็นด้วยกับทางเลือกที่ 3 การ
พัฒนาน้ำต้นทุนเพื่อรองรับการเติบโตของชุมชนเมืองและเขตเศรษฐกิจ โดยมีความเห็นด้วยมากคิดเป็นร้อยละ 51.40 และ
ร้อยละ 50.28 ตามลำดับ 

 

 
12.  การประชุมปัจ ิมนิเทศโครงการ 
 

 การดำเนินการระหว่างวันที่ 5-6 มีนาคม 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงผลการศึกษาประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ระดับท้องถิ่นในขั้นสุดท้าย พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ลุ่มน้ำ จำนวน 4 เวที มี
ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 430 คน ผลการดำเนินการจัดประชุม สรุปได้ว่า การดำเนินการพัฒนาน้ำต้นทุนพื้นที่ลุ่มน้ำ
ปราจีนบุรี-บางปะกงตามทางเลือก “การพัฒนาน้ำต้นทุนเพื่ออุปโภค-บริโภค เกษตรพื้นถิ่น ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อนุรักษ์ 
ฟื้นฟูและบริหารจัดการพื้นที่ต้นน้ำ พร้อมทั้งเพิ่มศักยภาพน้ำต้นทุนรองรับการเติบโตของชุมชนเมืองและเขตเศรษฐกิจ” 
เหมาะสมกับสภาพปัญหาในพื้นที่ ร้อยละ 77.44 และไม่เหมาะสมร้อยละ 4.48 เนื่องจากต้นทุนแหล่งน้ำไม่เพียงพอและยงั
ไม่เข้าถึงความต้องการของเกษตรกรเท่าที่ควร ที่ดินราคาสูงและไม่มีที่ดินสาธารณะประโยชน์ โดยสภาพปัญหาที่พบใน
พื้นที่มากที่สุดเป็นปัญหาการขาดแคลนน้ำ/ภัยแล้ง ซึ่งเป็นปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร ร้อยละ 52.92 

 

 

12.9 การประชุมกลุ่มย่อยเพ่ิมเติม 
 
 การดำเนินการระหว่างวันที่ 13-15 มกราคม 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อเข้าสำรวจและตรวจสอบพื้นที่ที่ประสบ
ปัญหา จากที่ได้มีการนำเสนอปัญหาในพื้นที่และแนวทางการแก้ไขจากผู้เข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 และการ
ประชุมกลุ่มย่อยคร้ังที่ 2 ประกอบด้วย 3 พื้นที่เป้าหมาย มีรายละเอียดดังนี้ 
 1) พื้นที่ตำบลศรีษะกระบือ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ผู้นำชุมชนพาตรวจสอบสถานที่จริงเพื่อ 

พัฒนาเป็นพื้นที่แก้มลิง ใช้เป็นพื้นที่รับน้ำและเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง โดยมี 5 ตำบลที่ได้รับประโยชน์ 
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โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ 69 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบรุี–บางปะกง  รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ 

ได้แก่ ตำบลศรีษะกระบือ ตำบลพระอาจารย์ ตำบลชุมพล ตำบลบึงศาล ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ 
จังหวัดนครนายก 

 2) พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา สภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทราเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาการพัฒนา 
น้ำต้นทุน 5 แนวทาง ได้แก่ (1) ผันน้ำจากอำเภอศรีมหาโพธิ และอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ไปกักเก็บที่อ่างเก็บน้ำคลองสียัด เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม/ภัยแล้ง และเป็นการสำรองน้ำไว้ใช้สำหรับพื้นที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษ (EEC) (2) เติมน้ำในอ่างเก็บน้ำคลองระบมและอ่างเก็บน้ำคลองสียัดให้เต็มศักยภาพ 
(3) สร้างประตูปิดปากแม่น้ำเพื่อรองรับน้ำจืดและปิดกั้นน้ำเค็ม โดยจังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยองจะ
สามารถนำน้ำจืดส่วนนี้ไปใช้ได้ (4) สร้างประตูกั้นน้ำปากคลองบริเวณหมู่ที่ 2 บ้านบางซ่อนและหมู่ที่ 5 
บ้านหนองตีนนก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อกักเก็บน้ำจืดและกั้นน้ำเค็มรุกล้ำ  และ (5) 
สร้างแก้มลิงพื้นที่ชุ่มน้ำของอำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดนครนายก 

 3) พื้นที่อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ผู้นำชุมชนได้เสนอให้สร้างคลองระบายน้ำจากคลองเมืองถึงคลอง 
พานทอง ระยะทางไม่เกิน 15 กิโลเมตรเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลวัดโบสถ์ ตำบลสระสเีหลี่ยม 
ตำบลหน้าพระธาตุ ตำบลท่าข้าม ตำบลหนองปรือ ตำบลวัดหลวง ตำบลไร่หลักทอง ตำบลพนัสนิคม 
อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เป็นพื้นที่ประมาณ 50,000 ไร ่

 
 
12.10 กิจกรรมการสร้างการรับรู้ผ่านสื่อครั้งที่ 1 และคร้ังที่ 2 
 
 กิจกรรมการสร้างการรับรู้ผ่านสื่อมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ถึงบทบาทภารกิจของสำนักงานทรัพยากร
น้ำแห่งชาติในการบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดสอดคล้องกับความต้องการที่หลากหลายของประชาชน และ
เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างสร้างสรรค์บนฐานของข้อมูลข้อเท็จจริงที่ตรงกัน ลดความสับสนของ
กระแสข่าวให้กับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งครั้งที่ 1 ดำเนินการเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 มีสื่อมวลชนเข้าร่วมจํานวน 12 คน 
และผลงานเป็นรูปแบบสื่อออนไลน์จำนวน 9 ผลงาน เช่น มติชนออนไลน์ 10 มกราคม 2563; Thai PBS 10 มกราคม 
2563; สำนักข่าวอิศรา 10 มกราคม 2563; สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 10 มกราคม 2563 ; THE STANDARD 10 
มกราคม 2563; ฐานเศรษฐกิจ 10 มกราคม 2563; คมชัดลึก 13 มกราคม 2563 และครั้งที่ 2 ดำเนินการระหว่างวันที่ 
16-17 มกราคม 2563 มีสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรมจํานวน 17 คน มีผลงานเป็นรูปแบบสื่อโทรทัศน์จำนวน 2 ผลงาน 
และรูปแบบสื ่อออนไลน์จำนวน 4 ผลงาน เช่น สถานีโทรทัศน์ NBT2HD รายการ “ข่าวค่ำ” 16 มกราคม 2563; 
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส รายการ “วันใหม่ไทยพีบีเอส” วันที่ 17 มกราคม 2563 ; สำนักข่าว N Nation 22 วันที่ 18 
มกราคม 2563 และ สำนักข่าวมติชน วันที่ 17 มกราคม 2563 
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โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ 70 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบรุี–บางปะกง  รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ 

 

 
 
13. กล กการขับเคลื่อนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ (SEA) ด้านแผนบริหารจัดการลุ่มน้ำ

 ปสู่การปฎิบัติ 
 
 โครงการศึกษาเพื่อประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี – 
บางปะกง เป็นการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ในด้านแผนบริหารจัดการลุ่มน้ำ ตามคู่มือ/แนวทางการ
ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ โดยคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) ที่แต่งตั้งตามระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2556 ดังนั้นการขับเคลื่อนแผน (Plan) และ แผนงาน (Program) ของแผนบริหารจัดการลุ่มน้ำ 
นอกจากอาศัยกลไกตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีแล้ว ยังจะต้องอาศัยกลไกตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 
2561 ประกอบด้วย เพื่อให้เกิดผลในทางปฎิบัติและสอดคล้องกับนโยบายที่เกี่ยวข้อง โดยมีแผนผังและขั้นตอนตาม  
รูปที่ 17 อธิบายได้ดังนี้ 
 1) รายงานโครงการศึกษาเพื่อประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำ

ปราจีนบุรี–บางปะกง จะเป็นกรอบแนวทางเลือกที่เหมาะสมให้คณะกรรมการลุ่มน้ำใช้เป็นแนวทางใน
การพัฒนาลุ่มน้ำที่สอดคล้องกับเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและได้ผ่านการให้ความเห็นโดยทุกภาค
ส่วนในพื้นที่ลุ่มน้ำรวมทั้งคณะกรรมการลุ่มน้ำด้วยแล้ว 

 2) คณะกรรมการระดับนโยบายที่จะให้ความเห็นชอบเพื่อนำแผนสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์โครงการ
พัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง ไปปฏิบัติ ได้แก่ คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 
(กนช.) ซึ่งจะพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการศึกษาเพื่อประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง ตาม พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำมาตรา 17 (1) 
เนื่องจากเป็นการจัดทำนโยบายเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรน้ำ 

 3) คณะรัฐมนตรีจะรับทราบรายงานประเมินผลกระทบสิง่แวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ และพิจารณามอบหมาย
หน่วยที่เก่ียวข้องในด้านทรัพยากรน้ำ นำไปดำเนินการตามแผนงานโครงการดังกล่าว 
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โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ 71 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบรุี–บางปะกง  รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ 

 4) ที่ปรึกษาเสนอให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการ
ดำเนินการตามแผนประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ในด้านแผนบริหารจัดการลุ่มน้ำ เพื่อ
ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผน (Plan) และ แผนงาน (Program) 

 5) สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ รายงานการติดตามและประเมินผล ผ่านคณะกรรมการเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน เพื่อรวบรวม วิเคราะห์ เสนอแนวทางทางพัฒนาปรับปรุงระบบประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เชิงยุทธศาสตร์ให้ครอบคลุมทุกด้านของการพัฒนา โดยเสนอความเห็นผ่านคณะรัฐมนตรีให้เห็นชอบ
ก่อนมอบหมายให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องดำเนินการต่อไป 

 6) พัฒนาปรับปรุงระบบประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มเชิงยุทธศาสตร์ และปรับปรุงการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ในด้านแผนบริหารจัดการลุ่มน้ำ โดย 

  6.1 ปรับปรุงระบบประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ โดยอนุกรรมการขับเคลื่อนและ
พัฒนาประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ ภายใต้คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน 

  6.2 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติปรับปรุงรายงานการประเมินผลกระทบสิ ่งแวดล้อมเชิง
ยุทธศาสตร์ในด้านแผนบริหารจัดการลุ่มน้ำ ให้สอดคล้องกับข้อเสนอแนะจากการติดตามและ
ประเมินผล ทุก 5 ปี โดยปรับปรุงให้สอดคล้องตามบริบทที่เปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมทั้งแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติต่อไป 

 

 
รูปที่ 1  กล กการขับเคลื่อน SEA ด้านแผนบริหารจัดการลุม่น้ำ  ปสู่การปฏิบัต ิ
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โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ 72 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบรุี–บางปะกง  รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ 

14. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 
14.1 บทสรุป 
 
 ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง มีพื้นที่ทั้งสิ้น 20,358.99 ตร.กม. ครอบคลุม 11 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปราจีนบุรี 
จังหวัดสระแก้ว จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดนครนายก จังหวัดชลบุรี และพื้นที่บางส่วนในจังหวัดจันทบุรี จังหวัด
นครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดปทุมธานีและกรุงเทพมหานคร โดยมีพื้นที่ป่าไม้รวมทั้งหม ด 
13,958.54 ตร.กม. หรือคิดเป็นร้อยละ 68.69 ของพื้นที่ลุ่มน้ำ พื้นที่การเกษตร 12,500.50 ตร.กม. หรือ 7,875,721.02 ไร่ 
หรือร้อยละ 61.40 ของพื้นที่ลุ่มน้ำ หากพิจารณาศักยภาพและสมรรถนะของดินมีความเหมาะสมสำหรับการปลูกพืชคิด
เป็นพื้นที่ 7,475.08 ตร.กม. หรือร้อยละ 36.71 ของพื้นที่ลุ่มน้ำทั้งหมด ปริมาณฝนรายปีเฉลี่ย 1,442.95 มม. หรือมี
ปริมาณน้ำต้นทุนรายปีเฉลี่ยมากถึง 9,158.06 ล้าน ลบ.ม. มีประชากรรวมทั้งสิ้น 3,326,508 คน และในอนาคต 20 ปี 
(พ.ศ. 2580) จะมีการเพิ่มข้ึนของประชากรโดยการพยากรณ์แบบทวีคูณ/ต่อเนื่อง (Exponential Model) พบว่ามีจำนวน
ประชากรรวมประชากรแฝงเป็น 4,382,818 คน โรงงานอุตสาหกรรมในปัจจุบัน 4,860 แห่ง และคาดว่าอีก 20 ปีข้างหนา้ 
(พ.ศ. 2580) เพิ่มเป็น 7,901 แห่ง ส่วนปริมาณความต้องการใช้น้ำทุกกิจกรรมในปัจจุบันรวมทั้งสิ้น 7,470.96 ล้าน ลบ.ม. 
และเพิ่มข้ึนเป็น 9,875.94 ล้าน ลบ.ม. ในอีก 20 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2580) แต่ความสามารถในการเก็บกักเก็บของโครงการ
ขนาดใหญ่และขนาดกลางตามสถานภาพปัจจุบันมีความจุกักเก็บทั้งสิ้น 1,386.15 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็นร้อยละ 15.13 
ของปริมาณน้ำท่ารายปีเฉลี่ย 
 
 พื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงต้องประสบกับปัญหาแล้งท่วมซ้ำซากทุกปีจากสาเหตุหลักคือการไม่มีแหล่งเก็บ
กักน้ำเพียงพอ โดยบริเวณพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำมีความลาดชันสูง ทำให้ปริมาณน้ำหลากไหลลงท่วมพื้นที่ราบท้ายลุ่มน้ำ
ในช่วงฤดูฝน แต่พอถึงช่วงฤดูแล้งจะประสบปัญหาชาดแคลนน้ำเพราะปริมาณน้ำท่าส่วนใหญ่จะไหลออกสู่ทะเลในที่สุด 
และยังมีปัญหาการรุกตัวของน้ำเค็มจากอ่าวไทยเนื่องจากช่วงท้ายของแม่น้ำมีความลาดชันน้อย ทำให้น้ำเค็มรุกล้ำจาก
ปากแม่น้ำบางปะกงลึกเข้ามาในแม่น้ำมากกว่า 100 กม. โดยเฉพาะช่วงฤดูแล้งไม่มีปริมาณน้ำท่าเพียงพอต่อการผลักดัน
น้ำเค็มส่งผลกระทบให้น้ำเค็มรุกล้ำไปจนถึงแม่น้ำปราจีนบุรี และมีผลกระทบต่อคุณภาพน้ำที่จะนำไปใช้เพื่อการเกษตร
และการผลิตน้ำประปาเพื่ออุปโภค-บริโภค ประกอบกับพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงเป็นพื้นที่ที่มีการเติบโตของภาค 
อุตสาหกรรมค่อนข้างสูงทำให้ความต้องการใช้น้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบให้ปัญหาขาดแคลนน้ำมีแนวโน้มที่
รุนแรงขึ้นรวมถึงเกิดการแย่งน้ำระหว่างภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรม 
 
 การพิจารณากำหนดทางเลือกการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงอย่างยั่งยืนเป็นการบูรณาการจากมิติ
เศรษฐกจิ มิติสังคมและมิติสิ่งแวดล้อมให้มีความสอดคล้องกันและเกิดผลประโยชน์สูงสุด โดยได้คำนึงถึงขีดความสามารถ
ในการรองรับของพื้นที่ลุ่มน้ำและความต้องการของภาคประชาสังคมเป็นหลัก และยังมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและแผนพัฒนาจังหวัดในภาคตะวันออกและ
แผนพัฒนาต่างๆ ฯลฯ จึงได้พิจารณากำหนดเป้าหมายหลักและทางเลือกการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี -บางปะกงแยก
เป็น 3 พื้นที่ (พื้นที่ลุ่มน้ำตอนบน พื้นที่ลุ่มน้ำตอนกลางและพื้นที่ลุ่มน้ำตอนปลาย) และได้สรุปผลการประเมินทางเลือก
การพัฒนาลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงแบบบูรณาการจำเป็นต้องกำหนดการพัฒนาแบบผสมผสานในทุกส่วนของพื้นที่ 
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โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ 73 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบรุี–บางปะกง  รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ 

ลุ่มน้ำดังแสดงในรูปที่ 18 ได้ข้อสรุปว่าภาพรวมของการพัฒนาลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงแบบบูรณาการเป็นการพัฒนา
น้ำต้นทุนเพื่อการอุปโภค-บริโภค การเก ตรพื้นถิ่นและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (ตามทางเลือกที่ 2-พื้นที่ลุ ่มน้ำ
ตอนบน) พร้อมทั้งจะต้องพัฒนาน้ำต้นทุนเพื่อรองรับการเติบโตของชุมชนเมืองและเขตเศร ฐกิจ (ตามทางเลือกที่ 3-
พื้นที่ลุ่มน้ำตอนกลางและพื้นที่ลุ่มน้ำตอนปลาย) เนื่องจากเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำภายใต้แผนการสร้างความ
มั่นคงในภาคการอุปโภค-บริโภคและภาคเกษตรให้เพียงพอกับความต้องการของภาคประชาสังคมและตามรูปแบบระบบ
การเพาะปลูกพืชปัจจุบันร่วมกับการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และยังเป็นการพัฒนาเพื่อรองรับการเติบโตของชุมชน
เมืองและเขตเศรษฐกิจจะเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของภาคประชาสังคมในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงให้ดียิ่งขึ้น
และมีรายได้เพิ่มสูงกว่าค่าเฉลี่ยในระดับประเทศ (สูงกว่า 136,521.99 บาท/คน/ปี-ค่าเฉลี่ย 23 ปี (พ.ศ. 2538-2560) 
พร้อมทั้งเป็นการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของพื้นที่ลุ่มน้ำฯ ให้บรรลุวิสัยทัศน์การพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงอย่าง
ยั่งยืน 
 
 การกำหนดแผนการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงได้พิจารณาความเหมาะสมและดำเนินการได้จริง
และได้รับการยอมรับจากภาคประชาสังคม และเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำภายใต้วิสัยทัศน์ของการพัฒนา
พื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง และสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ภาค
ประชาสังคม รวมถึงแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) แผนการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำ
ปราจีนบุรี-บางปะกงแบ่งระยะการพัฒนาเป็น 3 ระยะ คือ แผนงานระยะเร่งด่วนภายใน 1-5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) 
แผนงานระยะปานกลางภายใน 6-10 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และแผนงานระยะยาวภายใน 11-20 ปี (พ.ศ. 2571-2580) 
สรุปได้ดังแสดงในรูปที่ 19 
 
14.2 ข้อเสนอแนะ 
 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงอย่างยั่งยืนตามผลการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์สรุปได้ดังนี้ 
 1) โครงการพัฒนาพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำและระบบส่งน้ำทั้งในแผนงานการสร้างความมั่นคงของน้ำภาค

การผลิตและแผนงานการจัดการน้ำท่วมและอุทกภัยจำเป็นต้องมีโครงการศึกษาความเหมาะสมและ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมก่อนการดำเนินการโครงการ 

 2) การพัฒนานำน้ำบาดาลมาใช้เพื่อการอุปโภค-บริโภคต้องคำนึงถึงคุณภาพน้ำบาดาลเป็นหลัก เนื่องจาก
สภาพธรณีวิทยาและอุทกธรณีวิทยาส่วนใหญ่เป็นชั้นดินเค็ม ประกอบกับบางพื้นที่จัดเป็นพื้นที่อ่อนไหว
ต่อการปนเปื้อน โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างหนาแน่นในภาคชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 
ภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมอาจส่งผลกระทบให้คุณภาพน้ำบาดาลมีการปนเปื้อนความเค็ม 
เชื้อแบคทีเรีย และโลหะหนักได้ 

 3) การพัฒนาโครงการในพื้นที่สงวน-อนุรักษ์โดยส่วนใหญ่จะเป็นความต้องการจากภาคประชาชนเป็นหลัก 
แต่ทางปฏิบัติไม่สามารถดำเนินการโครงการได้ จำเป็นต้องมีการพัฒนาโครงการในพื้นที่อื่นๆ ที่สามารถ
แก้ไข/บรรเทาปัญหาตามความต้องการของภาคประชาชนได้โดยต้องมีการหาแนวปฏิบัติที ่ดี (Best 
Practice) จากทุกหน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
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โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ 74 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบรุี–บางปะกง  รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ 

 4) การพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำและการจัดสรรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำตอนกลางและตอนปลายต้องพิจารณาถึง
ความต้องการของภาคประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำเป็นลำดับแรกเนื่องจากภาคประชาชนมีการประกอบ
อาชีพแตกต่างกันส่งผลกระทบให้มีความต้องการน้ำแตกต่างกันกล่าวคือภาคประชาชนที่ประกอบอาชีพ
การเกษตรจะมีความต้องการน้ำจืดเพื่อการเพาะปลูกพืชและภาคประชาชนที่มีอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ต้องการน้ำกร่อย ฯลฯ ดังนั้นการพัฒนาโครงการใดๆ ต้องเน้นให้ภาคประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในทิศ
ทางการพัฒนาให้มากที่สุดเพื่อลดปัญหาความขัดแย้งที่จะตามมาในอนาคตภายหลังจากการพัฒนา
โครงการ 

 5) การพัฒนาโครงการในแผนงานส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่น ได้แก่ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและท่องเที่ยว
เชิงเกษตรต้องพัฒนาให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของพื้นที่ที่เป็นวิถีชุมชนเกษตรและมีขนบประเพณีและ
วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นโดยการสนับสนุนให้ต้อนรับและบริการด้วยไมตรีจิตแบบไทย 
(Thai Hospitality) เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์และความประทับใจแก่ผู้มาเยี่ยมเยือนอาจทำให้เกิด
การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในรูปแบบที่เรียกว่า “พลังแห่งการบอกต่อ” 

 6) โครงการจัดสรรที่ดินทำกินให้แก่กลุ่มราษฎรที่บุกรุกแผ้วถางได้ถือครองที่ดินอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ในรูปหมู่บ้านป่าไม้ตามแผนงานด้านการบริหารจัดการต้องกำหนดมาตรการการใช้ที่ดินและข้อตกลง
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกันโดยเฉพาะหน่วนงานเจ้าของพื้นที่กับหน่วยงานภาครัฐที่ทำการพัฒนา
รวมถึงภาคเกษตรกรที่ใช้ประโยชน์ 

 7) โครงการจัดโซนนิ่งพื้นที่การเกษตรตามชนิดพืชที่ปลูกให้สอดคล้องกับศักยภาพของสมรรถนะดินและ
ปริมาณน้ำต้นทุนควบคู่การประกันราคาผลผลิตตามแผนงานส่งเสริมการปลูกพืชมูลค่าสูง/เกษตรเชิงวิถี 
จะช่วยให้จำนวนผลผลิตทางการเกษตรของพืชเศรษฐกิจแต่ละชนิดอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมกับระบบ
ตลาดรองรับผลผลิต เป็นการป้องกันผลผลิตล้นระบบตลาดและช่วยควบคุมปริมาณการใช้น้ำในการ
เพาะปลูกทำให้ลดความขัดแย้งในกิจกรรมการใช้น้ำและส่งผลดีในการบริหารจัดการลุ่มน้ำ 

 8) โครงการพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำขนาดเล็กในไร่นาตามแผนงานการสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต 
ต้องดำเนินการขุดสระเก็บน้ำให้มีความลึกและแคบเพื่อลดการสูญเสียน้ำและเป็นการจัดการพื้นที่ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดเนื่องจากราคาประเมินที่ดินค่อนข้างสูงโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มน้ำตอนกลางและตอนปลาย 
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รูปที่ 19 แผนงาน/โครงการตามแผนการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงอย่างยั่งยืน 

 




