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สารบัญ 

    หน้า 

สารบัญ 
สารบัญตาราง 
สารบัญรูป 
 
1. ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการ 1 

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 5 

3. แนวทางและขั้นตอนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) พื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 5 

4. ข้อมูลพื้นฐานและสถานการณ์ปัจจุบันของพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 9 
4.1 สภาพภูมิประเทศ 9 
4.2 ระบบลุ่มน้ำและระบบลำน้ำ 10 
4.3 สภาพอุตุนิยมวิทยา 10 
4.4 ปริมาณน้ำฝน  12 
4.5 ปริมาณน้ำท่า  12 
4.6 ธรณีวิทยา  12 
4.7 อุทกธรณีวิทยา  12 
4.8 คุณภาพน้ำผิวดิน 13 
4.9 ทรัพยากรดินและความเหมาะสมของดิน 13 
4.10 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 14 
4.11 นิเวศวิทยาป่าไม้  14 
4.12 ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ 15 
4.13 ประชากรและสังคม 15 
4.14 สภาพเศรษฐกิจ  15 
4.15 การเกษตรและการปศุสัตว์ 16 
4.16 การอุตสาหกรรม 16 
4.17 การท่องเที่ยวและนันทนาการ 16 
4.18 ความต้องการใช้น้ำในปัจจุบัน 16 
4.19 สรุปข้อมูลเปรียบเทียบเชิงพื้นที่ในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงตามสถานภาพปัจจุบัน 18 
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5. การวิเคราะห์สถานการณ์พื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงในอนาคต 20 ปี 18 
5.1 การคาดการณ์ประชากรในอนาคต 20 ปี 18 
5.2 การคาดการณ์จำนวนอุตสาหกรรมในอนาคต 18 
5.3 การวิเคราะห์และคาดการณ์ระบบเศรษฐกิจในอนาคต 18 
5.4 การคาดการณ์รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต 22 
5.5 การวิเคราะห์ความต้องการใช้น้ำในอนาคต 23 

6. การทบทวนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาที่เก่ียวข้องในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 24 

7. การวิเคราะห์ประเด็นความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 26 
 และแผนงานอ่ืนๆ กับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 

8. การกำหนดและประเมินทางเลือกของการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 26 
8.1 การกำหนดเป้าหมายการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 26 
8.2 การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม (SWOT Analysis) 29 
8.3 การวิเคราะห์จุดแข็ง โอกาส แรงบันดาลใจ และผลลัพธ์ในเชิงบวกที่เกิดขึ้น 29 
 ในอนาคต (SOAR Analysis) 
8.4 สรุปความต้องการและทิศทางการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 29 
8.5 การกำหนดทางเลือกการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 34 
8.6 ตัวชี้วัดรายมิติของทางเลือกการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 41 
8.7 การกำหนดเกณฑ์การจัดลำดับความพึงพอใจ 43 
8.8 การประเมินทางเลือกการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 43 

9. แผนการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงอย่างยั่งยืน 45 
9.1 เป้าหมายการพัฒนา 45 
9.2 ระยะการพัฒนาแผนงานภายใต้แผนการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 48 

10. มาตรการเพื่อความยั่งยืน และ มาตรการติดตามตรวจสอบ 48 

11. การประชาสัมพันธ์ มวลชนสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วม 54 
11.1 วัตถุประสงค์ของการดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนและประชาสัมพันธ์ 54 
11.2 การประชุมปฐมนิเทศโครงการ 54 
11.3 การประชุมกลุ่มย่อยคร้ังที่ 1 54 
11.4 การประชุมสัมมนาโครงการครั้งที่ 1 55 
11.5 การประชุมกลุ่มย่อยคร้ังที่ 2 56 
11.6 การประชุมสัมมนาโครงการครั้งที่ 2 56 
11.7 การประชุมกลุ่มย่อยคร้ังที่ 3 56 
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11.8 การประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ 57 
11.9 การประชุมกลุ่มย่อยเพิ่มเติม 57 
11.10 กิจกรรมการสร้างการรับรู้ผ่านสื่อคร้ังที่ 1 และคร้ังที่ 2 58 

12. กลไลการขับเคลื่อนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ (SEA)  59 
ด้านแผนบริหารจัดการลุ่มนำ้ไปสู่การปฏิบัต ิ

13. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 61 
13.1 บทสรุป  61 
13.2 ข้อเสนอแนะ  62 
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โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ 4 รายงานฉบับสุดท้าย 
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สารบัญตาราง 
ตารางที่    หน้า 

1 โครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ในปัจจุบันในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 2 
1 (ต่อ) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ในปัจจุบันในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 3 
2 โครงการพัฒนาแหล่งน้ำตามแผนงานของกรมชลประทานในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 3 
2 (ต่อ) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำตามแผนงานของกรมชลประทานในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 4 
3 ปริมาณน้ำบาดาลกักเก็บในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 13 
4 สรุปข้อมูลเปรียบเทียบเชิงพื้นที่ในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงตามสถานภาพปัจจุบัน 19 
4 (ต่อ) สรุปข้อมูลเปรียบเทียบเชิงพื้นที่ในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงตามสถานภาพปัจจุบัน 20 
4 (ต่อ) สรุปข้อมูลเปรียบเทียบเชิงพื้นที่ในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงตามสถานภาพปัจจุบัน 21 
5 การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม (SWOT) 30 
5 (ต่อ) การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม (SWOT) 31 
6 การวิเคราะห์จุดแข็ง โอกาส แรงบันดาลใจ และผลลัพธ์ในเชิงบวกที่เกิดขึ้นในอนาคต (SOAR) 32 
6 (ต่อ) การวิเคราะห์จุดแข็ง โอกาส แรงบันดาลใจ และผลลัพธ์ในเชิงบวกที่เกิดขึ้นในอนาคต (SOAR) 33 
7 การวิเคราะห์และเปรียบเทียบทางเลือกของการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 35 
 (พื้นที่ลุ่มน้ำตอนบน) 
7 (ต่อ) การวิเคราะห์และเปรียบเทียบทางเลือกของการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 36 
 (พื้นที่ลุ่มน้ำตอนบน) 
8 การวิเคราะห์และเปรียบเทียบทางเลือกของการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 37 
 (พื้นที่ลุ่มน้ำตอนกลาง) 
8 (ต่อ) การวิเคราะห์และเปรียบเทียบทางเลือกของการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 38 
 (พื้นที่ลุ่มน้ำตอนกลาง) 
9 การวิเคราะห์และเปรียบเทียบทางเลือกของการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 39 
 (พื้นที่ลุ่มน้ำตอนปลาย) 
9 (ต่อ)การวิเคราะห์และเปรียบเทียบทางเลือกของการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 40 
 (พื้นที่ลุ่มน้ำตอนปลาย) 
10 ตัวชี้วัดรายมิติของทางเลือกการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 41 
10 (ต่อ) ตัวชี้วัดรายมิติของทางเลือกการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 42 
11 ผลการประเมินทางเลือกการพัฒนาลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 44 
12 แผนการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 49 
12 (ต่อ) แผนการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 50 
13 มาตรการเพื่อความยั่งยืนจากการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงอย่างยั่งยืน 51 
13 (ต่อ) มาตรการเพื่อความยั่งยืนจากการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงอย่างยั่งยืน 52 
13 (ต่อ) มาตรการเพื่อความยั่งยืนจากการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงอย่างยั่งยืน 53 
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โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ 5 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบรุี–บางปะกง  รายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

สารบัญรูป 
รูปที่    หน้า 

1 ขั้นตอนการจัดทำรายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 6 
 (SEA: Strategic Environtmental Assessment) โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางประกง 
2 กรอบแนวคิดการกำหนดทิศทางและทางเลือกการพัฒนาลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงอย่าง 8 
 เป็นระบบและยั่งยืน 
3 สภาพภูมิประเทศของพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 9 
4 ระบบลุ่มน้ำและระบบลำน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 10 
5 ระบบลำน้ำสายหลัก (ปราจีนบุรี-บางปะกง) และลำน้ำสาขาในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 11 
6 แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 14 
7 ภาพรวมปริมาณความต้องการใช้น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงในสภาพปัจจุบัน 17 
8 รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงตามสภาพอนาคต 20 ปี (พ.ศ. 2580) 22 
 เปรียบเทียบกับแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) 
9 ภาพรวมปริมาณความต้องการใช้น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงในสภาพสภาพอนาคต 20 ปี 23 
10 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) แผนพัฒนาต่างๆ ทั้งในระดับประเทศ 27 
 ระดับภูมิภาคจนถึงระดับจังหวัดกับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 
11 เป้าหมายในการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 28 
 (SDGs) และยุทธศาสตร์อ่ืนๆ ภายใต้วิสัยทัศน์ของการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 
 “ทรัพยากรน้ำมั่นคง ทุกภาคส่วนเข้าถึงการใช้อย่างสมดุล เสริมสร้างรายได้และรักษาระบบนิเวศ 
 อย่างยั่งยืน” 
12 การพิจารณากำหนดกิจกรรมที่จำเป็นต้องดำเนินการในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง (ภาพรวม) 45 
13 กลไกการขับเคลื่อน SEA ด้านแผนบริหารจัดการลุ่มน้ำ ไปสู่การปฏิบัติ 60 
14 แผนงาน/โครงการตามแผนการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงอย่างยั่งยืน 64 



โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 1 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง  รายงานการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร 

รายงานสรุปสำหรับผูบริหาร 

รายงานการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร 

1. ความเปนมาและวัตถุประสงคของโครงการ 

 

 ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงจัดเปนลุมน้ำสำคัญในพื้นที่ภาคตะวันออก เดิมมาตรฐานลุมน้ำและลุมน้ำสาขาของ

คณะอนุกรรมการศูนยขอมูลสารสนเทศอุทกวิทยา (น้ำผิวดิน) ภายใตคณะกรรมการอุทกวิทยาแหงชาติ (ปจจุบันรวมอยูใน

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

หากพิจารณาสถานภาพปจจุบันตามรางลุมน้ำใหมของประเทศไทยไดมีการรวมเปนชื่อ “ลุมน้ำบางปะกง รหัสลุมน้ำ 15” 

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

ไดแก นครนายก ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแกวและชลบุรี และพื้นที่บางสวนครอบคลุม 7 จังหวัด ไดแก จันทบุรี สระบุรี 

ปทุมธานี สมุทรปราการ บุรีรัมย นครราชสีมาและกรุงเทพมหานครโดยพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงมีระบบนิเวศวิทยา

ที่สำคัญ ไดแก นิเวศวิทยาปาไม นิเวศวิทยาการเกษตร นิเวศวิทยาเมือง ชุมชนและอุตสาหกรรม นิเวศวิทยาแหลงน้ำและ

นิเวศวิทยาชายฝงทะเลจะมีความอุดมสมบูรณมากเปนแหลงผลิตทางการเกษตรสําคัญมาตั้งแตอดีต-ปจจุบัน โดยเฉพาะ

การปลูกขาวนาป/นาปรัง สวนไมผล-ไมยืนตน พืชผักสวนครัว ฟารมสุกร การเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ และการปศุสัตว ฯลฯ 

สืบเนื่องจากความหลากหลายทางชีวภาพและความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของพื้นที่ลุมน้ำ

ปราจีนบุรี-บางปะกงทําใหมีศักยภาพในการพัฒนาเชิงเศรษฐกิจเพื่อเปนฐานการผลิตหลักของภาคตะวันออกและประเทศ

หากพิจารณาผลจากการเรงรัดการพัฒนาในระยะที่ผานมาโดยเฉพาะอยางยิ่งผลสืบเนื่องจากการขยายตัวของชุมชนและ

พื้นที่อุตสาหกรรมที่เพิ่มมากขึ้นอยางไรทิศทางและตอเนื่องจากนโยบายตามโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก 

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

Community) และการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) ฯลฯ ทําให

เกิดการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจนเกินศักยภาพและขาดความสมดุลภายในพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-

บางปะกงสงผลกระทบตอเนื่องใหเกิดขอจำกัดและปญหาตางๆ เกิดขึ้นโดยเฉพาะปญหาดานอุทกภัยและภัยแลงหรือการ

รุกล้ำของน้ำเค็มเปนประจำ 

 

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

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

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

จะมีพื้นที่อางเก็บน้ำทั้งหมดตั้งแตขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญภายในลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง (เฉพาะกรมชลประทาน)  

ดังตารางที่ 1 มีความจุกักเก็บทั้งสิ้น 1,386.15 ลาน ลบ.ม. หรือคิดเปนรอยละ 15.13 ของปริมาณน้ำทารายปเฉลี่ย 

(โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนหลักการพัฒนาและจัดการทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก, พ.ศ. 2562) จึงมีแหลงกักเก็บน้ำไม

เพียงพอตอการรองรับปริมาณน้ำตนทุนที่เกิดข้ึนในแตละป โดยตามศักยภาพการพัฒนาแหลงน้ำในพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-

บางปะกงจะมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหลายแหงที่มีศักยภาพ แตยังไมไดดำเนินการเนื่องจากพื้นที่โครงการ

ตั้งอยูในพื้นที่เขตอุทยานแหงชาติหรือพื้นที่มรดกโลกดังตารางที่ 2 (เชน โครงการอางเก็บน้ำคลองมะเดื่ออันเนื่องมาจาก

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

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



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ รายงานสรุปสำหรับผูบริหาร 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 2 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง  รายงานการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร 

ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงมีความลาดชันมากทำใหปริมาณน้ำหลากไหลลงทวมพื้นที่ราบทายลุมน้ำชวงฤดูฝนเปนประจำ 

หากถึงชวงฤดูแลงจะสงผลกระทบใหประสบปญหาขาดแคลนน้ำซ้ำซากดวยเชนกันเพราะชวงฤดูฝนมีปริมาณน้ำทาในพืน้ที่

ลุมน้ำกักเก็บอยูในเกณฑนอยมากเมื่อเทียบกับปริมาณน้ำทารายปทำใหปริมาณน้ำสวนเกินทั้งหมดไหลลงแมน้ำบางปะกง

และออกสูทะเลในที่สุด โดยลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงยังมีปญหาการรุกตัวของน้ำเค็มจากอาวไทยเขาสูแมน้ำบางปะกง

และแมน้ำปราจีนบุรีเปนประจำเนื่องจากชวงทายแมน้ำมีความลาดชันนอยทำใหน้ำเค็มรุกล้ำจากปากแมน้ำบางปะกงไป

ไกลไดมากกวา 100 กม. โดยเฉพาะชวงฤดูแลงจะไมมีปริมาณน้ำทาเพียงพอตอการผลักดันน้ำเค็มสงผลกระทบใหน้ำเค็ม

รุกล้ำจนถึงแมน้ำปราจีนบุรีในพื้นที่อำเภอเมืองปราจีนบุรีและมีผลกระทบตอการนำปริมาณน้ำไปใชเพื่อการเกษตรและ

การผลิตน้ำประปาเพื่ออุปโภค-บริโภค ขณะเดียวกันยังเกดิปญหาความขัดแยงในการใชประโยชนระหวางพื้นที่น้ำจดืและ

น้ำเค็ม พรอมทั้งสงผลกระทบตอคุณภาพน้ำในแมน้ำสายหลักในลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงมีแนวโนมเสื่อมโทรมลงอยาง

ตอเนื่องประกอบกับเปนพื้นที่อยูใกลพื้นที่กรุงเทพมหานครจึงเกิดการลงทุนดานอุตสาหกรรมและการขยายตัวของชุมชน

อยางรวดเร็วแตการเติบโตที่ขาดการวางแผนอยางเหมาะสมประกอบกับความพรอมในการพัฒนาการบริการขั้นพื้นฐาน

ดานระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการไมสามารถขยายตัวรองรับไดทันกับสถานการณจนทําใหเกิดสภาพชุมชนเมือง

แออัดและทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรมลงอยางรวดเร็ว 

ตารางที่ 1 โครงการพัฒนาแหลงน้ำขนาดเล็กจนถงึขนาดใหญในปจจบุันในพ้ืนที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 

โครงการพัฒนา 
สถานที่ตั้ง ความจุกักเก็บ

(ลาน ลบ.ม.) 

พ้ืนที่ชลประทาน

(ไร) ตำบล อำเภอ จังหวัด 

โครงการฯขนาดใหญ      

1) อางเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา1/ แกงดินสอ นาดี ปราจีนบุรี 295.00 111,300 

2) อางเก็บน้ำคลองสียัด ทาตะเกียบ ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 455.00 182,000 

3) เข่ือนขุนดานปราการชล1/ หินตั้ง เมืองนครนายก นครนายก 224.00 184,000 

รวมโครงการฯขนาดใหญ    974.00 477,300 

โครงการฯขนาดกลาง      

1) อางเก็บน้ำเขาอีโต 11/ บานดงข้ีเหล็ก เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 3.20 ประปา 

2) อางเก็บน้ำเขาอีโต 2 บานดงข้ีเหล็ก เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 0.90 ประปา 

3) อางเก็บน้ำคลองไมปลอง1/ เนินหอม เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 10.70 9,000 

4) อางเก็บน้ำทับลาน1/ บุพราหมณ นาดี ปราจีนบุรี 2.73 600 

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

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

7) อางเก็บน้ำลาดกระทิง1/ ลาดกระทิง สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 4.20 3,000 

8) อางเก็บน้ำคลองระบม1/ ทากระดาน สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 40.00 155,400 

9) อางเก็บน้ำหวยปรือ1/ เขาพระ เมืองนครนายก นครนายก 8.87 3,570 

10) อางเก็บน้ำคลองโบด1/ พรหมณี เมืองนครนายก นครนายก 4.25 1,000 

11) อางเก็บน้ำทรายทอง1/ เขาพระ เมืองนครนายก นครนายก 2.00 2,700 

12) อางเก็บน้ำคลองสีเสียด1/ หนองแสง ปากพลี นครนายก 1.14 3,000 

13) อางเก็บน้ำคลองวังบอน1/ นาหินลาด ปากพลี นครนายก 7.60 2,620 

14) อางเก็บน้ำวังมวง1/ นาหินลาด ปากพลี นครนายก 0.80 650 

15) อางเก็บนำ้คลองกลาง1/ นาหินลาด ปากพลี นครนายก 3.10 3,200 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ รายงานสรุปสำหรับผูบริหาร 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 3 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง  รายงานการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร 

ตารางที่ 1 (ตอ) โครงการพัฒนาแหลงน้ำขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญในปจจบุันในพ้ืนที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 

โครงการพัฒนา 
สถานที่ตั้ง ความจุกักเก็บ พ้ืนที่ชลประทาน 

ตำบล อำเภอ จังหวัด (ลาน ลบ.ม.) (ไร) 

16) อางเก็บน้ำบานบึงขยาย คลองก่ิว บานบึง ชลบุรี 10.98 3,000 

17) อางเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร1/ เกาะจันทร เกาะจันทร ชลบุรี 98.00 44,000 

18) อางเก็บน้ำทากะบาก1/ ทาแยก เมืองสระแกว สระแกว 7.30 4,000 

19) อางเก็บน้ำคลองพันโป1/ โคกปฆอง เมืองสระแกว สระแกว 0.27 2,800 

20) อางเก็บน้ำพระปรง1/ ชองกุม วัฒนานคร สระแกว 97.00 11,319 

21) อางเก็บน้ำหวยชัน1/ ชองกุม วัฒนานคร สระแกว 4.00 3,000 

22) อางเก็บน้ำคลองเกลือ1/ หนองหมากฝาย วัฒนานคร สระแกว 5.50 3,000 

23) อางเก็บน้ำชองกล่ำลาง1/ หนองหมากฝาย วัฒนานคร สระแกว 2.20 1,000 

24) อางเก็บนำ้คลองทราย1/ หนองตะเคียนบอน วัฒนานคร สระแกว 0.18 1,000 

25) อางเก็บน้ำคลองชองกล่ำบน1/ หนองหมากฝาย วัฒนานคร สระแกว 0.28 500 

26) อางเก็บน้ำคลองสามสิบ1/ เขาสามสิบ เขาฉกรรจ สระแกว 5.70 2,680 

27) อางเก็บน้ำคลองพระสะทึง1/ วังใหม วังสมบูรณ สระแกว 65.00 40,640 

รวมโครงการฯขนาดกลาง    389.46 306,609 

โครงการฯขนาดเล็ก+สูบน้ำดวยไฟฟา    22.69 191,568 

รวมโครงการฯขนาดเล็ก    22.69 191,568 

รวมโครงการฯขนาดใหญ+กลาง+เล็ก    1,386.15 975,477 

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

 2) โครงการบรรเทาอุทกภัยและภัยแลงในแมน้ำปราจีนบุรีและแมน้ำสาขา จังหวัดปราจีนบุรี ของกรมชลประทาน พ.ศ. 2559 

หมายเหตุ: 1/โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

ตารางที่ 2 โครงการพัฒนาแหลงน้ำตามแผนงานของกรมชลประทานในพ้ืนที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 

โครงการพัฒนา 
สถานที่ต้ัง ปริมาณน้ำตนทุน

(ลาน ลบ.ม.) 

พื้นที่ชลประทาน 

(ไร) ตำบล อำเภอ จังหวัด 

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

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

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

4) ปรับปรุงฯบางพลวง1/+FSRID - - ปราจีนบุรี 271.15 - 

5) กอสรางฯกบินทรบุรี1/+FSRID กบินทรบุรี กบินทรบุรี ปราจีนบุรี 36.97 - 

6) อางเก็บน้ำคลองกะพงMTEF ทากระดาน สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 27.50 35,000 

7) อางเก็บน้ำบานหนองกระทิงMTEF ทากระดาน สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 15.00 10,000 

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

9) อางเก็บน้ำหวยกรอกเคียนMTEF ทาตะเกียบ ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 19.20 11,000 

10) เพิ่มความจุอางเก็บน้ำคลองสียัดEEC, 4) ทาตะเกียบ ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 455.00 - 

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

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

13) เพิ่มความจุเก็บกักอางเก็บน้ำคลองกลางMTEF, 4) นาหินลาด ปากพลี นครนายก 3.50 550 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ รายงานสรุปสำหรับผูบริหาร 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 4 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง  รายงานการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร 

ตารางที่ 2 (ตอ) โครงการพัฒนาแหลงน้ำตามแผนงานของกรมชลประทานในพ้ืนที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 

โครงการพัฒนา 
สถานที่ต้ัง ปริมาณน้ำตนทุน

(ลาน ลบ.ม.) 

พื้นที่ชลประทาน 

(ไร) ตำบล อำเภอ จังหวัด 

14) เพิ่มความจุอางเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทรEEC, 4) เกาะจันทร เกาะจันทร ชลบุรี 125.00 - 

15) อางเก็บน้ำหวยปอ3/+FSRID เกาะจันทร เกาะจันทร ชลบุรี 3.30 - 

16) เพิ่มความจุอางเก็บน้ำบานบึงEEC คลองกิ่ว บานบึง ชลบุรี 13.30 - 

17) อางเก็บน้ำคลองปนแตก3/+FSRID เกษตรสุวรรณ บอทอง ชลบุรี 6.00 - 

18) อางเก็บน้ำคลองนางชิงMTEF หวยโจด วัฒนานคร สระแกว 2.00 900 

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

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

 2) เมื่อมีการพัฒนาโครงการ ปตร.บานวังชันจะชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการใชน้ำในพ้ืนที่โครงการสงน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง 

 3) ผลการศึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงระบบชลประทานเพ่ือบรรเทาอุทกภัยและภัยแลง คลองทาลาด คลองหลวงฯ 

 4) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

 P-RID = แผนงานกรมชลประทาน  FSRID = ผลงานการศึกษาความเหมาะสมโครงการฯ ของกรมชลประทาน 

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

 EEC = แผนงานระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

 

 หากพิจารณาการพัฒนาและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง

ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและดําเนินการควบคูไปกับการอนุรักษ จึงมีความจำเปนตองใหความสำคัญตอบทบาทและ

การกำหนดเปาหมายและทิศทางการพัฒนาระบบเศรษฐกิจในการสรางรายไดของภาคประชากรและการพัฒนาภาค

การเกษตรและภาคอุตสาหกรรมในภาพรวมในพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงใหสอดคลองกับสถานการณเปลี่ยนแปลงที่

จะเกิดขึ้นในสภาพอนาคต เชน การพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) 

หรือการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC: ASEAN Economic Community) ฯลฯ ทำใหเกิดแนวโนมการขยายตัว

ของภาคประชากร พื้นที่ชุมชนและพื้นที่ภาคอุตสาหกรรมตามนโยบายระดับตางๆ จึงสงผลกระทบตอความตองการใชน้ำ

เพิ่มมากขึ้น เกิดปญหาการขาดแคลนน้ำและเปนผลใหเกิดสภาวะการแยงชิงน้ำระหวางภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม

เพราะฉะนั้นการเพิ่มปริมาณน้ำตนทุนในพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงจึงเปนสวนสำคัญในการชวยผลักดันและแกไข

สภาพปญหาที่เกิดขึ้นตามสถานภาพปจจุบัน โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ เห็นความจำเปนวาตามสถานภาพ

ปจจุบันของพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงจะตองมีการศึกษาโครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมเชิง

ยุทธศาสตร โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงเพื่อประเมินศักยภาพและขอจำกัดของทรัพยากร-

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำภายในพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงที่สามารถนำไปสูความ

สมดุลและการพัฒนาอยางยั่งยืนทั้งในมิติของเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม รวมถึงเปรียบเทียบทางเลือกในการบรหิาร

จัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบรีุ-บางปะกงเพื่อใหการตัดสินใจเปนไปอยางรอบคอบและเกิดประโยชนสูงสดุตอ

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

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

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

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

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ รายงานสรุปสำหรับผูบริหาร 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 5 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง  รายงานการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร 

2. วัตถุประสงคของโครงการ 

 

 วัตถุประสงคหลักของการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมเชิงยุทธศาสตร โครงการพัฒนาน้ำตนทนุ

ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง มีดังนี้ 

 1) เพื่อศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (Strategic Environmental 

Assessment: SEA) ของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 

 2) เพื่อศึกษาและจัดทำรายงานแผนงานตามแนวทางการพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร 

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

บางปะกง 

 3) เพื่อศึกษาและจัดทำระบบฐานขอมูลสารสนเทศของลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงสำหรับสำนักงาน

ทรัพยากรน้ำแหงชาติและคณะกรรมการลุมน้ำในการบริหารจัดการน้ำ การจัดทำแผนลุมน้ำ การตัดสินใจ 

การใหขอมูลกับผูใชน้ำและประชาชน 

 

3. แนวทางและขั้นตอนการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (SEA) พ้ืนที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 

 

 การประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรไดใหความสำคัญกับการบูรณาการทั้งมิติเศรษฐกิจ มิติสังคมและมิติ

สิ่งแวดลอมที่สำคัญในบริบทของพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงเพื่อนำไปสูการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุมน้ำ

ปราจีนบุรี-บางปะกงอยางยั่งยืนโดยการศึกษาไดปรับปรุงจาก “(ราง) แนวทาง (Guideline) การประเมินสิ่งแวดลอมระดบั

ยุทธศาสตร (กันยายน, 2561) ภายใตคณะอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (ภายใตคณะกรรมการ

เพื่อการพัฒนาที่ยั ่งยืน (กพย.))” เปนการดำเนินการตาม “แนวทางการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (SEA 

Guideline) จัดทำโดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (ธันวาคม, 2562)” โดยสรุปขั้นตอนการ

จัดทำการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (SEA) ในโครงการพัฒนาน้ำตนทนุลุมนำ้ปราจีนบุรี-บางประกง ดังแสดงใน

รูปที่ 1 ประกอบดวย 9 ข้ันตอน ไดแก 

 ข้ันตอนที่ 1 การกลั่นกรองโครงการ (Screening) เพื่อพิจารณาขอเสนอของแผนหรือแผนงานของเจาของ

แผนหรือแผนงานวามีความจำเปนหรือไมจะตองดำเนินการจัดทำ SEA หากพิจารณาวาตอง

จัดทำ SEA ใหหนวยงานเจาของแผนหรือแผนงานจัดทำขอบเขตการศึกษา (TOR: Terms of 

Reference) โดยอางอิงขอบเขตการศึกษาและกระบวนการใหครบถวนตามที่แนะนำใน SEA 

Guideline (ธันวาคม, 2562) เพื่อใหกระบวนการครบถวน ถูกตองและสมบูรณ 

 ข้ันตอนที่ 2 การกำหนดขอบเขตการศึกษา (Scoping) เพื ่อกำหนดขอบเขตพื ้นที ่ (Spatial) ระยะเวลา 

(Temporal) และประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issues) ของแผนหรือแผนงาน ตลอดจนการ

ประเมินสถานภาพในอดีตถึงปจจุบันของประเด็นยุทธศาสตร (Past and Current Trend) หรือ

อาจมีการประเมินแนวโนมที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตของประเด็นยุทธศาสตรนั้น ในการดำเนินงาน

ตามแผนหรือแผนงานเดิมผานการระดมความเห็นและมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย และสราง

แผนการมีสวนรวมและการสื่อสารตั้งแตตนของกระบวนการ ผลลัพธของการกำหนดขอบเขตคือ 

การรายงานและเห็นดวยตรงกันวา SEA ไดครอบคลุมประเด็นสำคัญที่ผูมีสวนไดเสียมีความสนใจ

หรือหวงกังวล และข้ันตอนสุดทายคือการจัดทำรายงานการกำหนดขอบเขต (Scoping Report) 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ รายงานสรุปสำหรับผูบริหาร 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 6 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง  รายงานการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร 

 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ รายงานสรุปสำหรับผูบริหาร 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 7 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง  รายงานการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร 

 ข้ันตอนที่ 3 การพัฒนาและการประเมินทางเลือก (Alternative Development and Assessment) ในการ

พิจารณากรอบแนวคิดการกำหนดทิศทางและทางเลือกการพัฒนาลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง

อยางเปนระบบและยั่งยืนดังรูปที่ 2 จะไดรับการตรวจสอบยืนยันโดยผานการปรึกษาหารือ

ระหวางกลุมทำงาน SEA และและหนวยงานกำกับดูแลการศึกษา SEA เพื่อนำไปเสนอและการ

รับฟงขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากกลุมผูมีสวนไดสวนเสียหรือภาคประชาสังคม โดยผานกระบวน-

การมีสวนรวมและการสื่อสารตอสาธารณชนจะเห็นวา ผลลัพธที ่เกิดขึ ้นจะเปนทางเลือกที่

สะทอนความตองการของกลุมผูมีสวนเก่ียวของไดมากที่สุด 

 ข้ันตอนที่ 4 การกำหนดมาตรการเพื่อความยั่งยืน (Measures for Sustainability) เพื่อนำไปสูการบรรลุ

วัตถุประสงคเพื่อความยั่งยืน (Sustainability objective) ครอบคลุม มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม

และมิติสิ่งแวดลอมของประเด็นยุทธศาสตรตางๆ 

 ข้ันตอนที่ 5 การจัดทำรายงานฉบับสมบูรณและรายงานภาคประชาชน (Final Technical & Non-technical 

Report) เนนเปนกระบวนการเปดและรอบดานผานการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย และให

เชื่อมโยงกับเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืนของประเทศโดยรายงานที่มีความสมบูรณ นาเชื่อถือ 

และยอมรับไดของสาธารณะจะมีบทบาทสำคัญมากในการปฏิรูปกระบวนการวางแผนหรือ

แผนงานของหนวยงานเจาของแผนหรือแผนงานใหบรรลุเปาหมายความยั่งยืน 

 ข้ันตอนที่ 6 การควบคุมคุณภาพของกระบวนการ SEA (Quality Control) เพื่อใหกระบวนการศึกษา SEA มี

ความครบถวนสมบูรณและเปนไปตามวัตถุประสงค โดยอาจจดัทำเปนบัญชีรายการ (Checklist) 

เพื่อสะดวกตอการตรวจสอบควบคุม 

 ข้ันตอนที่ 7 การดำเนินงานแผนหรือแผนงานที่บูรณาการผลกับกระบวนการ SEA เปนการนำผลการศึกษา 

SEA ไปใชในการบูรณาการเขากับแผนหรือแผนงานพัฒนาและนำทางเลือกที่เหมาะสมกวาไป

นำเสนอตอแผนหรือแผนงาน 

 ข้ันตอนที่ 8 การติดตามตรวจสอบและประเมินผล (Follow-up, Monitoring and Evaluation) เปนขั้นตอน

ที่มีความจำเปนตองดำเนินงานอยางตอเนื่องภายหลังการจดัทำรายงานฯ เนื่องจากการดำเนินงาน

ของแผนหรือแผนงานที่ปรับปรุงหลังนำทางเลือกที่เหมาะสมกวาไปใชอาจมีความไมแนนอนและ

เสี่ยงตอความ สำเร็จตามเปาหมาย ดังนั้นการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลเปนระยะหลัง

การดำเนินงานตามทางเลือกฯ จะชวยใหเกิดการทบทวนแผนหรือแผนงานซ้ำไดเพื่อปรับปรุงการ

ดำเนินงานตามแผนหรือแผนงาน และควรรวมแผนปฏิบัติการ (Action Plan) เขาไปดวยเพื่อ

ติดตามตัวชี้วัดตามวัตถุประสงคเพื ่อความยั่งยืนได อนึ่งตัวชี ้วัดตางๆ สำหรับการติดตามฯ 

จะตองระบุเกณฑหรือมาตรฐานเพื่อบรรลุเปาหมายไว โดยเจาของแผนหรือแผนงานตองเปน

ผูรับผิดชอบจัดทำแผนการติดตามฯ อาจขอรับการสนับสนุนชวยเหลือจากผูเชี่ยวชาญและที่

ปรึกษาได 

 ข้ันตอนที่ 9 การมีสวนรวมและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกระบวนการ SEA เพื่อสรางความเขาใจและ

สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง โดยผานกระบวนการมีสวนรวมและการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูมีสวนไดสวนเสียหรือภาคประชาสังคมในแตละกลุมในแตละข้ันตอน 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ รายงานสรุปสำหรับผูบริหาร 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 8 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง  รายงานการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร 

 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ รายงานสรุปสำหรับผูบริหาร 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 9 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง  รายงานการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร 

4. ขอมูลพ้ืนฐานและสถานการณปจจุบันของพ้ืนที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 

 

4.1 สภาพภูมิประเทศ 

 

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

ภูมิประเทศประกอบดวยทิวเขาสันกำแพงอยูทางทิศเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ พื้นที่ตอนกลางเปนที่ราบลุมและ 

ที่ราบตามแนวชายฝงทะเล พื้นที่ตอนใตมีเนินเขา เขาเตี้ยและเทือกเขาติดตอกันไมยาวมาก พื้นที่โดยสวนใหญครอบคลุม

จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสระแกว จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรีและจังหวัดนครนายก อาณาเขตติดตอพื้นที่สวนอ่ืนดัง

แสดงในรูปที่ 3 อธิบายไดดังนี้ 

 ทิศเหนือ ติดตอกับลุมน้ำมูล 

 ทิศใต  ติดตอกับลุมน้ำชายฝงทะเลตะวันออก 

 ทิศตะวันออก ติดตอกับลุมน้ำโตนเลสาป 

 ทิศตะวันตก ติดตอกับเจาพระยาและอาวไทย 

 

รูปที่ 3 สภาพภูมิประเทศของพ้ืนที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ รายงานสรุปสำหรับผูบริหาร 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 10 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง  รายงานการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร 

4.2 ระบบลุมน้ำและระบบลำน้ำ 

 

 ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง มีลำน้ำสายหลัก ไดแก แมน้ำปราจีนบุรีเกิดจากการรวมตัวกันของแมน้ำพระปรงกับ

แมน้ำหนุมาน และแมน้ำนครนายกมีตนกำเนิดจากเทือกเขาในเขตอุทยานแหงชาติเขาใหญ สวนแมน้ำบางปะกงเกิดจาก

การรวมตัวกันของแมน้ำนครนายกกับแมน้ำปราจีนบุรีและยังมีลำนำ้สาขาตางๆ เชน ลำน้ำสาขาคลองพระสทึง ลำน้ำสาขา

คลองพระปรง ลำน้ำสาขาแมนำ้หนุมาน คลองทาลาด และคลองหลวง ดังแสดงในรูปที่ 4 และรูปที่ 5 

 

รูปที่ 4 ระบบลุมน้ำและระบบลำน้ำในพ้ืนที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 

 

4.3 สภาพอุตุนิยมวิทยา 

 

 สภาพอุตุนิยมวิทยาในพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงไดรับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตและลมมรสุม

ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยแตละปไดรับอิทธิพลของพายุดีเปรสชั่นมาจากทะเลจีนใตชวงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคม 

ทำใหมีปริมาณฝนตกชุกตั้งแตเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปมีคา 28.10 องศาเซลเซียส มีคาเฉลี่ยราย

เดือนผันแปรอยูระหวาง 25.10 ถึง 30.40 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธเฉลี่ยทั้งปมีคารอยละ 75.60 มีคาเฉลี่ยราย

เดือนผันแปรระหวางรอยละ 63.0 ถึง 87.0 ปริมาณการระเหยเฉลี่ยทั้งปมีคา 1,651.80 มม. มีคาเฉลี่ยรายเดือนผันแปร

ระหวาง 105.80 มม. ถึง 168.60 มม. 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ รายงานสรุปสำหรับผูบริหาร 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 11 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง  รายงานการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร 

 

รูปที่ 5 ระบบลำน้ำสายหลัก (ปราจีนบุรี-บางปะกง) และลำน้ำสาขาในพ้ืนที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 

  

อางฯขุนดานปราการชล
Ny.4

โครงการฯนครนายก

Ny.7

Ny.1B

Kgt.30

เขื่อนฯบางปะกง

อางฯคลองสียัด

อางฯคลองหลวงรัชโลทร
Kgt.19A

Kgt.3

อางฯคลองพระสะทึง

อางฯนฤบดินทรจินดา

อางฯคลองระบม

ฝายทาลาด

ปตร.เสาวภาผองศรี

คลองรังสิตฯ

ปตร.สมบูรณ

คลองหกวา

ปตร.บางขนาก

คลองแสนแสบ

ปตร.ทาไข
คลองทาไข

Kgt.23

คลองทาลาด

แมนํ้านครนายก

แมน้ําบางปะกง

ปตร.ชลหารพิจิตร

คลองสําโรง

สถานีสูบน้ําเขื่อนฯบางปะกง

สถานีสูบน้ํา East Water

คลองประเวศบุรีรมย

สถานีสูบน้ําประเวศ

แมน้ํานครนายก

หวยโสมง

คลองพระปรง

แค
วห

นุม
าน

แมน้ําปราจีนบุรี

Kgt.1

(98.0 ลาน ลบ.ม.)

(420.0 ลาน ลบ.ม.)

(55.5 ลาน ลบ.ม.)

(65.0 ลาน ลบ.ม.)

(295.0 ลาน ลบ.ม.)

(224.0 ลาน ลบ.ม.)

อ.เมือง จ.นครนายก

อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

อ.กบินทรบุรี จ.ปราจีนบุรี

อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

อาวไทย

คล
อง

พ
ระ

สะ
ทึง

อางฯพระปรง
(97.0 ลาน ลบ.ม.)

Kgt.12

Kgt.9

Kgt.10

Kgt.13A

Kgt.15A

Kgt.33
Kgt.14คลองยาง

อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี

อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี

Ny.3

Ny.6

อ.บานนา จ.นครนายก

อ.เกาะจันทร จ.ชลบุรี

ลุมน้ําปราจีนบุรี+บางปะกง

160,125

340,563

18,280

98,438

56,195

อางฯลาดกระทิง
(4.20 ลาน ลบ.ม.)

2,764

55,485

โครงการฯทาแห

111,300

หว
ยไ

คร
 8,744

ฝายหวยไคร

16,147

ปตร.โคกกะจะ

25,959

ปตร.สารภี

แมนํ้าปราจีนบุรี

55,485

ทรบ.ตะเคียนทอง

คลองประจันตคาม

ปตร.ประจันตคาม

อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี

12,823

คลองบานนา

18,631

คลองสันทรีย

16,482

ปตร.คลองยาง

อางฯวังบอน
(6.90 ลาน ลบ.ม.)

1,239

อางฯคลองกลาง
(3.10 ลาน ลบ.ม.)

2,491

อางฯคลองสีเสียด
(1.14 ลาน ลบ.ม.)

2,143

13,263

อ.เมือง จ.สระแกว

อ.วังสมบูรณ จ.สระแกว

อ.วังน้ําเย็น จ.สระแกว

อางฯคลองสามสิบ
(5.70 ลาน ลบ.ม.)

2,351

อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชงิเทรา

อ.ทาตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา

อางฯคลองเกลือ
(5.50 ลาน ลบ.ม.)

4,
41

6

อางฯทากะบาก
(7.30 ลาน ลบ.ม.)

4,
31

2

อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

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

อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา

อ.บานโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

อ.วัฒนานคร จ.สระแกว

อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

อ.พานทอง จ.ชลบุรี

คลองบางไผ

404,000

คบ.คลองพระองคไชยนุชติคล
อง

พ
ระ

อง
คไ

ชย
นุช

ติ

499,125

คบ.รังสิตใต

439,375

ปตร.บางพลวง

เขื่อน/ปตร.

สถานีสูบน้ํา

สถานีวัดน้ํา

อางเก็บน้ํา

คลองสงน้ํา

ลําน้ํา/แมน้ํา

สัญลักษณ

10,000 พ้ืนท่ีชลประทาน 10,000 ไร

44,000

คลองทาทองหลาง

อางฯหวยปรือ
(8.30 ลาน ลบ.ม.)

1,
85

5

อางฯทรายทอง
(2.00 ลาน ลบ.ม.)

64
4

7,
66

8

อางฯหวยชัน
(4.00 ลาน ลบ.ม.)



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ รายงานสรุปสำหรับผูบริหาร 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 12 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง  รายงานการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร 

4.4 ปริมาณน้ำฝน 

 

 ปริมาณน้ำฝนรายปเฉลี่ยในลุมน้ำปราจีนบุรี 1,515.90 มิลลิเมตร เปนปริมาณฝนชวงฤดูฝน (เดือนพฤษภาคม-

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

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

มิลลิเมตร ปริมาณฝนชวงฤดูแลง (เดือนพฤศจิกายน-เมษายน) 161.44 มิลลิเมตร 

 

4.5 ปริมาณน้ำทา 

 

 การวิเคราะหปริมาณน้ำทารายเดือนแบบลุมน้ำรวม (Regional Analysis) จากการคำนวณปริมาณน้ำทาราย

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

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

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

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

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

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

 

4.6 ธรณีวิทยา 

 

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

เปนหินตะกอนและหินแปร บริเวณตอนกลางพื้นที่ลุมน้ำเปนตะกอนกรวด ทราย ทรายแปงและตะกอนดินเหนียวยังไม

แข็งตัวรองรับดวยหินตั้งแตหินยุคพรีแคมเบรียนถึงหินมหายุคมีโซโซอิกและพบหินอัคนีพุยุคเพอรโม-ไทรแอสซิก (PTrv) 

หินอัคนีระดับลึก (PTru) และหินอัคนีแทรกซอนยุคไทรแอสซิก (Trgr) 

 

4.7 อุทกธรณีวิทยา 

 

 ลักษณะอุทกธรณีวิทยาพบชั้นหินใหน้ำตะกอนหินรวน (Unconsolidated Sediment Aquifers) มีปริมาณน้ำ

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

หรือที่ราบลุมแมน้ำบางปะกงติดทะเลอาวไทยและชั้นหินใหน้ำหินแข็ง (Consolidated Rock Aquifers) มีปริมาณน้ำนอย

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

การปนเปอนของธาตุโลหะหนักในน้ำบาดาลเพื่อปองกันผลกระทบดานสาธารณสุขและการอนุรักษแหลงน้ำบาดาล โดย

สรุปปริมาณน้ำบาดาลกักเก็บในพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงลัไดดังตารางที่ 3 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ รายงานสรุปสำหรับผูบริหาร 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 13 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง  รายงานการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร 

ตารางที่ 3 ปริมาณน้ำบาดาลกกัเก็บในพ้ืนที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 

พ้ืนท่ีลุมน้ำ 
ปริมาณน้ำกักเก็บ 

(ลาน ลบ.ม.)1/ 

ปริมาณน้ำเพ่ิมเติมในแตละป 

(ลาน ลบ.ม./ป)2/ 

ปริมาณน้ำบาดาลท่ี

พัฒนาไดท้ังหมด

(ลาน ลบ.ม./ป)3/ 

ปริมาณน้ำบาดาลท่ี

สามารถนำมาใชได 

(ลาน ลบ.ม./ป)4/ 

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

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

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

 2/ ปริมาณน้ำที่เพ่ิมเติมในแตละป = ปริมาณรอยละ 10 ของปริมาณน้ำฝนเฉล่ีย 

 3/ ปริมาณน้ำบาดาลที่พัฒนาไดทั้งหมด = ปริมาณรอยละ 75 ของปริมาณน้ำที่เพ่ิมเติมในแตละป 

 4/ ปริมาณน้ำบาดาลที่สามารถนำมาใชได = รอยละของพ้ืนที่ชั้นคุณภาพลุมน้ำ 1A, 1B ของปริมาณน้ำบาดาลที่พัฒนาไดทั้งหมด 

ที่มา: กรมทรัพยากรน้ำบาดาล พ.ศ. 2562 

 

4.8 คุณภาพน้ำผิวดิน 

 

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

คุณภาพน้ำผิวดินในแหลงน้ำผิวดินตามสถานภาพปจจุบันโดยสวนใหญจัดอยูในแหลงน้ำผิวดินประเภทที่ 3-4 โดยภาพรวม

มีคุณภาพน้ำผิวดินจัดอยูในเกณฑเสื่อมโทรม-ดี ในบริเวณที่มีคุณภาพน้ำผิวดินอยูในเกณฑเสื่อมโทรมเนื่องจากบางสถานี

รับน้ำทิ้งจากชุมชนเมือง พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมและพื้นที่การเกษตร โดยเฉพาะบริเวณแมน้ำบางปะกงเนื่องจากเปนพื้นที่

ปลายน้ำรับน้ำจากพื้นที่ตอนบนและบางสถานีรับน้ำทิ้งจากชุมชนเมืองขนาดกลางจนถึงขนาดใหญไมนอยกวา 30 แหง 

เชน กรุงเทพมหานคร เทศบาลนครสมุทรปราการ เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา เทศบาลเมืองพนัสนิคม เทศบาลเมืองบานบึง 

เทศบาลเมืองชลบุรี ฯลฯ พื้นที่แหลงอุตสาหกรรมโดยเฉพาะนิคมอุตสาหกรรม/สวนอุตสาหกรรม/ชุมชนอุตสาหกรรม และ

พื้นที่การเกษตร 

 

4.9 ทรัพยากรดินและความเหมาะสมของดิน 

 

 การศึกษาและรวบรวมจากขอมูลแผนที่กลุมชุดดินของกรมพัฒนาที่ดิน (พ.ศ. 2562) พบวา ลุมน้ำปราจีนบุรี 

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

ของพื้นที่ลุมน้ำ เปนกลุมชุดดินในพื้นที่ลาดชันเชิงซอนที่มีความลาดชันมากกวารอยละ 35 สวนใหญเปนดินตื้นมีเศษหิน 

กอนหินและหินพื้นโผลกระจัดกระจายที่ผิวดินจึงไมเหมาะสมตอการทำการเกษตร สวนลุมน้ำบางปะกงมีกลุมชุดดิน

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

เปนกลุมชุดดินเกิดจากตะกอนลําน้ำหรือวัตถุตนกําเนิดที่ผุพังสลายตัวอยูกับที่หรือการสลายตัวผุพังแลวจึงเหมาะแกการใช

ประโยชนในการปลูกมันสําปะหลัง ออยโรงงาน หรือปอ ฯลฯ 
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โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 14 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง  รายงานการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร 

4.10 การใชประโยชนที่ดิน 

 

 การศึกษาและวิเคราะหขอมูลแผนที่การใชประโยชนที่ดินของกรมพัฒนาที่ดิน (พ.ศ. 2559-2561) พรอมกับ

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

กันยายน 2562) ดังแสดงในรูปที่ 6 ไดขอสรุปวาลุมน้ำปราจีนบุรีมีพื้นที่สวนใหญเปนพื้นที่เกษตรคิดเปนรอยละ 56.62 

ของพื้นที่ลุมน้ำ รองลงมาเปนพื้นที่ปาไมคิดเปนรอยละ 29.21 ของพื้นที่ลุมน้ำ พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสรางคิดเปนรอยละ 

8.35 ของพื้นที่ลุมน้ำ พื้นที่เบ็ดเตล็ดคิดเปนรอยละ 4.48 ของพื้นที่ลุมน้ำ และพื้นที่แหลงน้ำคิดเปนรอยละ 1.13 ของพื้นที่

ลุมน้ำ สวนลุมน้ำบางปะกงมีพื้นที่สวนใหญเปนพื้นที่เกษตรคิดเปนรอยละ 66.71 ของพื้นที่ลุมน้ำ รองลงมาเปนพื้นที่ปาไม

คิดเปนรอยละ 15.57 ของพื้นที่ลุมน้ำ พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสรางคิดเปนรอยละ 12.04 ของพื้นที่ลุมน้ำ พื้นที่เบ็ดเตล็ด

คิดเปนรอยละ 3.74 ของพื้นที่ลุมน้ำ และพื้นที่แหลงน้ำคิดเปนรอยละ 1.93 ของพื้นที่ลุมน้ำ 

 

รูปที่ 6 แผนที่การใชประโยชนที่ดินในพ้ืนที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 

 

4.11 นิเวศวิทยาปาไม 

 

 นิเวศวิทยาปาไมของลุมน้ำปราจีนบุรีประกอบดวยเขตพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ 16 แหง คิดเปนพื้นที่รวมทั้งสิ้น 

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

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

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

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



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ รายงานสรุปสำหรับผูบริหาร 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 15 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง  รายงานการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร 

4.12 ชั้นคุณภาพลุมน้ำ 

 

 การรวบรวมและวิเคราะหขอมูลจากแผนที่กำหนดชั้นคุณภาพลุมน้ำภาคตะวันออก มาตราสวน 1:50,000 

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

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (พ.ศ. 2544) ไดขอสรุปวา ลุมน้ำปราจีนบุรีมีพื้นที่อยูใน 

ชั้นคุณภาพลุมน้ำ 5 ชั้นหลัก 1 ชั้นยอย โดยชั้นคุณภาพลุมน้ำ 5 มีพื้นที่มากสุดหรือคิดเปนรอยละ 59.97 ของพื้นที่ลุมน้ำ 

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

ชั้นคุณภาพลุมน้ำ 5 ชั้น โดยชั้นคุณภาพลุมน้ำ 5 มีพื้นที่มากสุดหรือคิดเปนรอยละ 75.80 ของพื้นที่ลุมน้ำ รองลงมาเปน

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

พื้นที่ทุกกิจกรรม แตหากใชพื้นที่เพื่อการเกษตรตองเปนบริเวณที่มีความลาดชันไมเกิน 28% และตองมีการวางแผนใช

ที่ดินตามมาตรการการอนุรักษดินและน้ำ 

 

4.13 ประชากรและสังคม 

 

 การรวบรวบและวิเคราะหขอมูลประชากรและสภาพสังคมจากสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง 

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

สถิติแหงชาติ (พ.ศ. 2561) และโครงการศึกษาเพือ่จัดทำแผนหลักการพัฒนาและจดัการทรัพยากรน้ำภาคตะวันออกของ

สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ (พ.ศ. 2562) สรุปไดดังนี้ 

 1) ลุมน้ำปราจีนบุรี มีประชากรรวมทั้งสิ้น 832,469 คน คิดเปนรอยละ 25.03 ของประชากรทั้งลุมน้ำ 

จำแนกเปนเพศชาย 414,790 คน เพศหญิง 417,679 คน หรือคิดเปนสัดสวนเพศชายตอเพศหญิง 

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

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

พันธุลาว กลุมชาติพันธุชอง กลุมชาติพันธุญอ และกลุมชาติพันธุญัฮกุร (ชาวบน) 

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

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

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

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

พันธุลาวและกลุมชาติพันธุญอ 

 

4.14 สภาพเศรษฐกิจ 

 

 ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดจากขอมูลสถิติผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัด 12 จังหวัดภายในพื้นที่ลุมน้ำปราจนีบรีุ-

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

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (พ.ศ. 2562) และขอมูลประชากรจากสำนักบริหารการทะเบียน กรมการ

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

ภาพรวมและรายภาคการผลิตโดยเฉพาะภาคเกษตร ภาคการผลิตอุตสาหกรรม ภาคศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ รายงานสรุปสำหรับผูบริหาร 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 16 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง  รายงานการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร 

ภาคไฟฟา กาซ ไอน้ำและระบบการปรับอากาศ ภาคที่พักแรมและบริการดานอาหาร ฯลฯ จากมูลคาผลิตภัณฑมวลรวม 

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

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

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

 

4.15 การเกษตรและการปศุสัตว 

 

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

คิดเปนรอยละ 61.40 ของพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง โดยพืชเศรษฐกิจที่ปลูกมากในพื้นที่ลุมน้ำ ไดแก ขาวนาป/ขาว-

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

สวนการปศุสัตวในพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง ไดแก ไกไขและการผลิตไขไกไดเปนอันดับหนึ่งของประเทศ และสุกรมี

การเลี้ยงมากเปนอันดับสองรองจากจังหวัดนครปฐม สวนที่เหลือเปนการเลี้ยงโคเนื้อ/โคนม กระบือ เปดเนื้อ/เปดไข หาน

และแพะ ฯลฯ โดยยังมีการทำประมงและเพาะเลี้ยงสัตวน้ำคิดเปนผลผลิตสัตวน้ำทั้งหมด 55,191.48 ตัน หรือคิดเปน

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

 

4.16 การอุตสาหกรรม 

 

 ลุมน้ำปราจีนบุรีมีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก-ขนาดใหญ 749 โรงงาน นิคมอุตสาหกรรม 3 แหง เขต

ประกอบการอุตสาหกรรม 2 แหง เขตชุมชนอุตสาหกรรม 1 แหง สวนอุตสาหกรรม 4 แหง และคนงานภาคอุตสาหกรรม 

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

ประกอบการอุตสาหกรรม 3 แหง และคนงานภาคอุตสาหกรรม 429,612 คน 

 

4.17 การทองเที่ยวและนันทนาการ 

 

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

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

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

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

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

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

 

4.18 ความตองการใชน้ำในปจจุบัน 

 

 ภาพรวมปริมาณความตองการใชน้ำในพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงในปจจุบันจากโครงการศึกษาเพื่อจัดทำ

แผนหลักการพัฒนาและจัดการทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก ของสำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ (พ.ศ. 2562) ดังสรุปได

ดังนี้ 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ รายงานสรุปสำหรับผูบริหาร 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 17 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง  รายงานการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร 

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

สัดสวนรอยละ 93.47 และแหลงน้ำบาดาลสัดสวนรอยละ 6.53) ดังรูปที่ 7 โดยมีความตองการใชน้ำ

ดานเกษตรชลประทานมากที่สุด 1,473.0 ลาน ลบ.ม. (แหลงน้ำผิวดินสัดสวนรอยละ 98.30 และแหลง

น้ำบาดาลสัดสวนรอยละ 1.70) คิดเปนสัดสวนรอยละ 52.93 ของความตองการใชน้ำในพื้นที่ลุมน้ำ

ปราจีนบุรีทั้งหมด รองลงมา ไดแก ภาคอุตสาหกรรมมีความตองการใชน้ำ 122.83 ลาน ลบ.ม. (แหลง

น้ำผิวดินสัดสวนรอยละ 83.99 และแหลงน้ำบาดาลสัดสวนรอยละ 16.01) คิดเปนสัดสวนรอยละ 

17.25 และภาคอุปโภค-บริโภคและการทองเที่ยวและอื่นๆ มีปริมาณความตองการใชน้ำ 105.92 ลาน 

ลบ.ม. (แหลงน้ำผิวดินสัดสวนรอยละ 56.15 และแหลงน้ำบาดาลสัดสวนรอยละ 43.85) คิดเปนสัดสวน

รอยละ 3.81 

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

สัดสวนรอยละ 99.26 และแหลงน้ำบาดาลสัดสวนรอยละ 0.74) ดังรูปที่ 7 โดยมีความตองการใชน้ำ

ดานเกษตรชลประทานมากที่สุด 4,262.0 ลาน ลบ.ม. (แหลงน้ำผิวดินสัดสวนรอยละ 99.94 และแหลง

น้ำบาดาลสัดสวนรอยละ 0.06) คิดเปนสัดสวนรอยละ 90.91 ของความตองการใชน้ำในพื้นที่ลุมน้ำ 

บางปะกงทั้งหมด รองลงมา ไดแก ภาคอุตสาหกรรมมีความตองการใชน้ำ 206.13 ลาน ลบ.ม. (แหลง

น้ำผิวดินสัดสวนรอยละ 95.32 และแหลงน้ำบาดาลสัดสวนรอยละ 4.68) คิดเปนสัดสวนรอยละ 4.40 

และภาคอุปโภค-บริโภคและการทองเที่ยวและอื่นๆ มีปริมาณความตองการใชน้ำ 163.08 ลาน ลบ.ม. 

(แหลงน้ำผิวดินสัดสวนรอยละ 81.69 และแหลงน้ำบาดาลสัดสวนรอยละ 18.31) คิดเปนสัดสวนรอยละ 

3.84 

 

รูปที่ 7 ภาพรวมปริมาณความตองการใชน้ำในพ้ืนที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงในสภาพปจจุบัน 

  

ลุมน้ําปราจีนบรุ ี ลุมน้ําบางปะกง

 การอุปโภค-บรโิภคและการทองเทีย่ว 39.92 87.08

 การอุตสาหกรรม 122.83 206.13

 การ เกษตรในเขตชลประทาน 266.00 806.00

 การ เกษตรนอกเขตชลประทาน 1,207.00 3,456.00

 การปศสุตัว 66.00 76.00

 การรกัษาระบบนเิวศและผลกัดนัน้าํเคม็ 1,081.00 57.00
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สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ รายงานสรุปสำหรับผูบริหาร 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 18 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง  รายงานการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร 

4.19 สรุปขอมูลเปรียบเทียบเชิงพ้ืนที่ในพ้ืนที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงตามสถานภาพปจจุบัน 

 

 การวิเคราะหและเปรียบเทียบขอมูลพื้นฐานและสถานการณของพื้นที่ลุมนำ้ปราจีนบุรี-บางปะกงตามสถานภาพ

ปจจุบัน (Baseline Data) เปนการแสดงเปรียบเทียบในเชิงพื้นที่ 3 สวนดังตารางที่ 4 ไดแก พื้นที่ลุมน้ำตอนบน พื้นที่ 

ลุมน้ำตอนกลาง และพื้นที่ลุมน้ำตอนปลาย 

 

5. การวิเคราะหสถานการณพ้ืนที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงในอนาคต 20 ป 

 

5.1 การคาดการณประชากรในอนาคต 20 ป 

 

 การคาดการณประชากรภายในพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง (รวมประชากรแฝง) กรณีมีโครงการพัฒนา

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

ทวีคูณ/ตอเนื่อง (Exponential Model) และแบบเรขาคณิต/ดอกเบี้ยทบตน (Power Model) ไดขอสรุปวาคาการพยากรณ

แบบทวีคูณ/ตอเนื่อง (Exponential Model) ใหใกลเคียงความจริงมากสุด โดยใน 20 ปขางหนา (พ.ศ. 2561-2580) 

มีจำนวนประชากรรวมประชากรแฝงเปน 3,414,085 คน (พ.ศ. 2562); 3,559,214 คน (พ.ศ. 2565); 3,814,936 คน 

(พ.ศ. 2570); 4,089,030 คน (พ.ศ. 2575); 4,382,818 คน (พ.ศ. 2580) 

 

5.2 การคาดการณจำนวนอุตสาหกรรมในอนาคต 

 

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

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

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

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

 

5.3 การวิเคราะหและคาดการณระบบเศรษฐกิจในอนาคต 

 

 การวิเคราะหและคาดการณระบบเศรษฐกิจของพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงในอนาคตเปนการคาดการณ

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

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

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

ดอกเบี้ย-ทบตน (Power Model) มาคาดการณผลิตภัณฑมวลรวมในอนาคต ไดขอสรุปวา คาการพยากรณตามแบบเลข

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

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

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

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ 19 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบรุี–บางปะกง  รายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

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  รายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

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  รายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

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 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ รายงานสรุปสำหรับผูบริหาร 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 22 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง  รายงานการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร 

5.4 การคาดการณรูปแบบการใชประโยชนที่ดินในอนาคต 

 

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

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

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

ประโยชนที่ดินประเภทการเกษตรมากที่สุด รองลงมาเปนพื้นที่ปาไม พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสราง พื้นที่อ่ืนๆ และแหลงน้ำ 

ตามลำดับ 

 

 การศึกษาและวิเคราะหแนวโนมการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใชประโยชนที่ดินในพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง

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

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

มีการใชประโยชนที่ดินไดอยางถูกตองและเหมาะสมกับศักยภาพและสมรรถนะของดินตามที่ระบุไวใน Agri-Map ดังแสดง

ไวในรูปที่ 8 

 

รูปที่ 8 รูปแบบการใชประโยชนที่ดินในพ้ืนที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงตามสภาพอนาคต 20 ป (พ.ศ. 2580) 

เปรียบเทียบกับแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ รายงานสรุปสำหรับผูบริหาร 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 23 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง  รายงานการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร 

5.5 การวิเคราะหความตองการใชน้ำในอนาคต 

 

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

จากโครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนหลักการพัฒนาและจัดการทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก ของสำนักงานทรัพยากรน้ำ

แหงชาติ (พ.ศ. 2562) ดังสรุปไดดังนี้ 

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

ลบ.ม. (แหลงน้ำผิวดินสัดสวนรอยละ 93.24 และแหลงนำ้บาดาลสัดสวนรอยละ 6.76) ดังรูปที่ 9 โดยมี

ความตองการใชน้ำดานเกษตรชลประทานมากที่สุด 2,647.82 ลาน ลบ.ม. (แหลงน้ำผิวดินสัดสวน 

รอยละ 97.95 และแหลงน้ำบาดาลสัดสวนรอยละ 2.05) คิดเปนสัดสวนรอยละ 57.25 ของความตอง 

การใชน้ำในพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรีทั้งหมด รองลงมา ไดแก ภาคอุตสาหกรรมมีความตองการใชน้ำ 727.88 

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

สัดสวนรอยละ 15.74 และภาคอุปโภค-บริโภคและการทองเที่ยวและอ่ืนๆ มีปริมาณความตองการใชน้ำ 

168.54 ลาน ลบ.ม. (แหลงน้ำผิวดินสัดสวนรอยละ 60.36 และแหลงน้ำบาดาลสัดสวนรอยละ 39.64) 

คิดเปนสัดสวนรอยละ 3.46 

 2) ลุมน้ำบางปะกง ในอนาคต 20 ป (พ.ศ. 2580) มีปริมาณความตองการใชนำ้รวมทั้งสิ้น 55,310.70 ลาน 

ลบ.ม. (แหลงน้ำผิวดินสัดสวนรอยละ 98.15 และแหลงนำ้บาดาลสัดสวนรอยละ 1.85) ดังรูปที่ 9 โดยมี

ความตองการใชน้ำดานเกษตรชลประทานมากที่สุด 4,246.27 ลาน ลบ.ม. (แหลงน้ำผิวดินสัดสวน รอย

ละ 99.77 และแหลงน้ำบาดาลสัดสวนรอยละ 0.23) คิดเปนสัดสวนรอยละ 79.96 ของความตอง การ

ใชน้ำในพื้นที่ลุมน้ำบางปะกงทั้งหมด รองลงมา ไดแก ภาคอุตสาหกรรมมีความตองการใชน้ำ 632.53 

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

สัดสวนรอยละ 11.91 และภาคอุปโภค-บริโภคและการทองเที่ยวและอ่ืนๆ มีปริมาณความตองการใชน้ำ 

374.90 ลาน ลบ.ม. (แหลงน้ำผิวดินสัดสวนรอยละ 89.54 และแหลงน้ำบาดาลสัดสวนรอยละ 10.46) 

คิดเปนสัดสวนรอยละ 7.06 

 

รูปที่ 9 ภาพรวมปริมาณความตองการใชน้ำในพ้ืนที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงในสภาพสภาพอนาคต 20 ป 

ลุมน้ําปราจีนบรุ ี ลุมน้ําบางปะกง

 การอุปโภค-บรโิภคและการทองเทีย่ว 63.52 200.19

 การอุตสาหกรรม 727.88 632.53

 การ เกษตรในเขตชลประทาน 478.15 803.03

 การ เกษตรนอกเขตชลประทาน 2,169.67 3,443.24

 การปศสุตัว 105.02 174.71

 การรกัษาระบบนเิวศและผลกัดนัน้าํเคม็ 1,081.00 57.00
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สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ รายงานสรุปสำหรับผูบริหาร 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 24 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง  รายงานการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร 

6. การทบทวนยุทธศาสตรและแผนพัฒนาที่เกี่ยวของในพ้ืนที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง 

 

 การศึกษาและทบทวนรายละเอียดของแผนและแผนงาน/โครงการที่มีความเก่ียวของกับพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-

บางปะกงเพื่อเปนการกำหนดวัตถุประสงคและเปาหมายทิศทางการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงใหมีความ

สอดคลองทั้งดานมิติเศรษฐกิจ มิติสังคม มิติสิ่งแวดลอมและความยั่งยืนในการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงตาม

หลักการจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ (Integrated Water Resources Management: IWRM Approach) ดังนี้ 

 1) ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) หากพิจารณาแนวทางการพัฒนาโครงการสำคัญๆ ที่อาจสง 

ผลกระทบตอการพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area-based) ในพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกงอางอิงเปาหมายตาม

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) ภายใตยุทธศาสตรที่ 5 การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืนซึ่งถายทอดลงสูการดำเนินงานตามแผนแมบทการบริหารจัดการนำ้ทั้งระบบ 

(แผนระดับ 2: แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็นที่ 19) ไดแก การพัฒนาการจัดการน้ำเชิง 

ลุมน้ำทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงดานน้ำของประเทศ การเพิ่มผลิตภาพของน้ำทั้งระบบในการใชน้ำ

อยางประหยัด รูคุณคาและสรางมูลคาเพิ่มจากการใชน้ำใหทัดเทียมกับระดับสากล และการอนุรักษ

ฟนฟูแมน้ำ ลำคลองและแหลงน้ำธรรมชาติทั่วประเทศ โดยจะวัดความสำเร็จจากการใชดรรชนีตาม

กรอบของธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB; Asian Development Bank) 

 2) แผนการปฏิรูปประเทศ จะสงผลกระทบและมีความเชื่อมโยงกับการพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

ในพื้นที่ลุ มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดลอม ประเด็นการปฏิรูป

ทรัพยากรน้ำมีประเด็นปฏิรูปหลักทั้งสิ้น 5 ประเด็น (27 เรื่อง/กิจกรรม) โดยมีความเชื่อมโยงกับแผน

แมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) จำนวน 28 กลยุทธ 54 แผนงาน 

 3) เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals, SDGs) การทบทวนเปาหมายการ

พัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals; SDGs) พบวามีการระบุถึงสาระสำคัญที่เก่ียวของ

กับการบริหารจัดการน้ำไวในเปาหมายที่ 6 สรางหลักประกันวาจะมีการจัดใหมีน้ำและสุขอนามัย

สำหรับทุกคนและมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืนดังมีประเด็นเชื่อมโยงกับแผนแมบทการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ำ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) 

 4) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) มียุทธศาสตรที่เก่ียวของกับการ

บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ คือ ยุทธศาสตรที่ 4 การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่

ยั่งยืนและมีแนวทางการพัฒนาที่เกี่ยวของ คือ 1) การรักษาฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สรางสมดุลการ

อนุรักษและใชประโยชนอยางยั่งยืนและเปนธรรม 2) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

เพื่อใหเกิดความมั่นคง สมดุลและยั่งยืน 3) การบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงดานภัยพิบัติ 

 5) พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 เปนกฎหมายวาดวยทรัพยากรน้ำมีบทบัญญัติบางประการ

เก่ียวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล เหตุผลและความจำเปนในการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของ

บุคคลตามพระราชบัญญัติฯ เพื่อใหการบริหารทรัพยากรน้ำในมิติดานการจัดสรร การใช การพัฒนา 

การบริหารจัดการ การบำรุงรักษา การฟนฟู การอนุรักษ และสิทธิในน้ำมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

อันจะเปนประโยชนแกการบริการ สาธารณูปโภคและประโยชนสาธารณะอยางอ่ืนและไดประกาศใชใน

ราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561 มีประเด็นที่เชื่อมโยงกับแผนแมบทการบริหาร

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



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ รายงานสรุปสำหรับผูบริหาร 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 25 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง  รายงานการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร 

 6) แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560-2564 ประเด็นยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากร-

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่สำคัญภายใตแผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560-2564 ที่มีความ

เชื ่อมโยงกับแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) สรุปไดวา มี

ยุทธศาสตรที่เก่ียวของรวมทั้งสิ้น 4 ยุทธศาสตร ไดแก 

  6.1 ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุลและเปนธรรม ไดแก ดานที่ 2, 4-6 

  6.2 ยุทธศาสตรที่ 2 การจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดีไดรับการปองกัน บำบัดและฟนฟู ไดแก ดานที่ 

4-5 

  6.3  ยุทธศาสตรที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางคุมคาและ

ยั่งยืน ไดแก ดานที่ 2, 4 

  6.4 ยุทธศาสตรที่ 4 สรางศักยภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติและ

สงเสริมความรวมมือกับตางประเทศ ไดแก ดานที่ 6 

 7) แผนพัฒนากลุมจังหวัดและแผนพัฒนาจังหวัดในภาคตะวันออกและพื้นที่ขางเคียง หากพิจารณาความ

เชื่อมโยงของแผนพัฒนากลุมจังหวัดและแผนพัฒนาจังหวัดในภาคตะวันออกและพื้นที่ขางเคียงที่มีความ

เหมาะสมกับลักษณะทางกายภาพ สิ่งแวดลอม ประชากร อาชีพ เศรษฐกิจและสังคมภายในพื้นที่ลุมน้ำ

ปราจีนบุรี-บางปะกงกับแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ป สรุปความเชื่อมโยงไดดังนี้ 

  7.1 แผนพัฒนากลุมจังหวัด 

   ก) เพิ่มประสิทธิภาพแหลงน้ำเดิม และพัฒนาแหลงน้ำใหม 

   ข) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอยางเปนระบบ 

   ค) ปรับปรุงระบบปองกันน้ำทวมเขตเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ 

   ง) อนุรักษฟนฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมดุลและยั่งยืน 

   จ) พัฒนาระบบเครือขายเฝาระวังคุณภาพสิ่งแวดลอมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

และแผนรับมือภัยพิบัติโดยใชกระบวนการมีสวนรวม 

   ฉ) พัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

  7.2 แผนพัฒนาระดับจังหวัด 11 จังหวัด (ไมนับรวมกรุงเทพมหานคร) 

   ก) พัฒนาแหลงน้ำใหมและปรับปรุงแหลงน้ำเดิมใหมีปริมาณกักเก็บเพิ่มขึ้นเพื่อใชในทุก

กิจกรรม 

   ข) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรนำ้ทั้งใน/นอกเขตชลประทาน 

   ค) พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพดินใหทำการเกษตรไดอยางยั่งยืน 

   ง) อนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน 

   จ) พัฒนาและปรับปรุงระบบปองกันน้ำทวมชุมชนเมืองและเศรษฐกิจ 

   ฉ) บริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม โดยลดปริมาณขยะมูลฝอย น้ำเสีย และมลพิษทาง

อากาศ/เสียง 

   ช) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยใชกระบวนการมีสวนรวมเพื่อ

รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ/ภัยธรรมชาต ิ

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ รายงานสรุปสำหรับผูบริหาร 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 26 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง  รายงานการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร 

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

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

 

 โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมเชิงยุทธศาสตรโครงการพัฒนานำ้ตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–

บางปะกง มีแนวคิดการพัฒนาที่ตองสอดรับกับยุทธศาสตรชาติและแผนพัฒนาที่เกี่ยวของในระดับตางๆ และมีความ

เชื่อมโยงกับแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) สรุปความเชื่อมโยงไดดังรูปที่ 10 

 

8. การกำหนดและประเมินทางเลือกของการพัฒนาพ้ืนที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 

 

8.1 การกำหนดเปาหมายการพัฒนาพ้ืนที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 

 

 สภาพปญหาที่เกิดขึ้นเปนประจำทุกปในพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงและพื้นที่ขางเคียง จึงจำเปนตอง

ทำการศึกษาและวิเคราะหเพื่อกำหนดแผนการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงอยางยั่งยืนดังมีเปาหมายหลักในการ

บรรเทาปญหาอุทกภัย ภัยแลง คุณภาพน้ำ (น้ำเสีย/น้ำเค็ม) การยกระดับคุณภาพชีวิตของภาคประชาสังคมในพื้นที่ลุมน้ำ

ปราจีนบุรี-บางปะกงใหดีข้ึนและมีรายไดเพิ่มสูงกวาคาเฉลี่ยในระดับประเทศ พรอมทั้งการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของพื้นที่

ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงใหบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการ

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

เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals, SDGs) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

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

และมิติสิ่งแวดลอมดังแสดงในรูปที่ 11 ภายใตวิสัยทัศนของการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง “ทรัพยากรน้ำ

ม่ันคง ทุกภาคสวนเขาถึงการใชอยางสมดุล เสริมสรางรายไดและรักษาระบบนิเวศอยางย่ังยืน” สรุปไดดังนี้ 

 1) มิติเศรษฐกิจ 

  1.1 การเสริมสรางเสถียรภาพและความมั่นคงในการใชน้ำภายในพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง

และพื้นที่ขางเคียง เปนการสรางโอกาสใหภาคประชาสังคมสามารถเขาถึงทรัพยากรน้ำไดเพิ่ม

มากข้ึนโดยเฉพาะการกอสรางและพัฒนาเพิ่มความจุอางเก็บน้ำขนาดกลาง-ขนาดใหญไดความจุ

ใชการไมนอยกวารอยละ 50 ของปริมาณน้ำทารายปในพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง และ

การเพิ่มปริมาณน้ำตนทุนใหเพียงพอกับพื้นที่ชลประทานและพื้นที่รับประโยชนไดไมนอยกวา

รอยละ 50 ของพื้นที่การเกษตรทั้งหมด 

  1.2 การเพิ่มผลิตภัณฑมวลรวมและรายไดประชากรตอครัวเรือนในพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง

ไดไมนอยกวาคาเฉลี่ยระดับประเทศ 

 2) มิติสังคม 

  2.1 การจัดหาน้ำอุปโภค-บริโภคทุกหมูบานในพื้นที่ลุมน้ำมีคุณภาพน้ำไดตามเกณฑมาตรฐานและมี

การใชน้ำอุปโภค-บริโภคอยางมีประสิทธิภาพ 

  2.2 การจัดหาใหพื ้นที่นอกเขตชลประทาน (พื้นที่เกษตรน้ำฝน) เพื่อเพิ่มพูนรายไดและยกระดับ

คุณภาพชีวิตของภาคเกษตรกรและลดความเสียหายในพื้นที่วิกฤติไดไมนอยกวารอยละ 50 ของ

พื้นที่ที่เคยเกิดวิกฤติ 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ 27 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบรุี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

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



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ รายงานสรุปสำหรับผูบริหาร 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 28 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง  รายงานการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร 

  2.3 การบรรเทาปญหาอุทกภัย ภัยแลง และคุณภาพน้ำ (น้ำเสีย/น้ำเค็ม) ในพื้นที่สวนตางๆ ของพื้นที่

ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงและพื้นที่ขางเคียง พรอมทั้งปญหาการกัดเซาะและพังทลายของตลิ่ง

ตามริมสองฝงแมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง และลำน้ำสาขา 

 3) มิติสิ่งแวดลอม 

  3.1 การอนุรักษฟนฟูพื้นที่ปาตนน้ำลำธารและพื้นที่ปาเศรษฐกิจใหไดไมนอยกวารอยละ 25 ของ

พื้นที่ลุมน้ำและการฟนฟูแหลงน้ำธรรมชาติใหมีความอุดมสมบูรณ เปนการสรางสมดุลใหระบบ

นิเวศวิทยาภายในพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง และมีการใชน้ำจากแหลงน้ำธรรมชาติใหเกิด

ประโยชนสงูสุด 

  3.2 การพัฒนาแหลงน้ำตนทุนภายในพื้นที่ลุมน้ำใหคำนึงถึงความสมดุลดานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมและเปนการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำอยางยั่งยืน 

 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ รายงานสรุปสำหรับผูบริหาร 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 29 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง  รายงานการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร 

8.2 การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และภัยคุกคาม (SWOT Analysis) 

 

 การวิเคราะหศักยภาพและขอจำกัดในพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงเพื่อการกำหนดทิศทางการพัฒนาดาน

ทรัพยากรน้ำโดยการนำเอา SWOT Analysis (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) มาใชในวิเคราะห

เพื่อใหเกิดความเขาใจถึงศักยภาพและขอจำกัดในพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงจะทำใหกำหนดเปาหมายและทิศทางใน

อนาคตไดดังแบงการวิเคราะหออกเปน 2 สวน ไดแก การวิเคราะหจุดแข็ง (Strengths) และจุดออน (Weaknesses) เปน

การวิเคราะหจากสภาพแวดลอมภายใน และการวิเคราะหโอกาส (Opportunities) และภัยคุกคาม (Threats) เปนการ

วิเคราะหจากสภาพแวดลอมภายนอก ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 5  

 

8.3 การวิเคราะหจุดแข็ง โอกาส แรงบันดาลใจ และผลลัพธในเชิงบวกที่เกิดขึ้นในอนาคต (SOAR Analysis) 

 

 SOAR Analysis เปนกระบวนการวิเคราะหวางแผนเชิงกลยุทธในเชิงบวกโดยจะมุงเนนจุดแข็ง การคนหา

โอกาสแหงความสำเร็จ สรางแรงบันดาลใจใหไปสูเปาหมายที่ตั้งไวรวมกันโดยจะพิจารณาบนขอมูลพื้นฐานของพื้นที่ลุมน้ำ

ปราจีนบุรี-บางปะกงรวมกับประเด็นและความตองการจากภาคประชาสังคมในพื้นที่ลุมน้ำคาดหวังในผลลัพธที่ตองการ

จากการระดมความคิดเห็น การวิเคราะหปญหา ศักยภาพและขอจำกัดพรอมกับแนวทางการแกไขในพื้นที่ลุมน้ำรวมกัน

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

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

และยังมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) เพื่อใหเกิดความเขาใจถึง

ศักยภาพและขอจำกัดในพื้นที่ลุมน้ำทำใหกำหนดเปาหมายและทิศทางในอนาคตไดดังอธิบายรายละเอียดในตารางที่ 6 

8.4 สรุปความตองการและทิศทางการพัฒนาพ้ืนที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 

 

 การจัดกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาสังคมจากการจัดประชุมปฐมนิเทศโครงการ (17 และ 22 

พฤษภาคม 2562) มีการดำเนินการ 2 เวที จำนวนผูเขารวมประชุมทั้งสิ้น 232 คน และการจัดประชุมกลุมยอยครั้งที่ 1 

(19-23 สิงหาคม 2562) มีการดำเนินการ 10 เวที (พื้นที่ลุมน้ำตอนบน 3 เวที พื้นที่ลุมน้ำตอนกลาง 4 เวทีและพื้นที่ลุมน้ำ

ตอนปลาย 3 เวที) มีผูเขารวมประชุมทั้งสิ้น 430 คน ไดขอสรุปลำดับความสำคัญของความตองการและทิศทางการพัฒนา

พื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงจำแนกรายพื้นทีส่วนตางๆ ดังนี้ 

ความสำคัญ พื้นที่ลุมน้ำตอนบน พื้นที่ลุมน้ำตอนกลาง พื้นที่ลุมน้ำตอนปลาย 

ลำดับที่ 1 การพัฒนาแหลงน้ำผิวดินและน้ำใตดิน การพัฒนาแหลงน้ำผิวดินและน้ำใตดิน การพัฒนาแหลงน้ำผิวดินและน้ำใตดิน 

ลำดับที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากรนำ้ การบริหารจัดการทรัพยากรนำ้ การบริหารจัดการทรัพยากรนำ้ 

ลำดับที่ 3 
การอนุรักษและฟนฟูพื้นที่ปาตนน้ำ การนำปริมาณน้ำเสียที่ผานการบำบัดมา

ใชประโยชนใหม 

การนำปริมาณน้ำเสียที่ผานการบำบัดมา

ใชประโยชนใหม 

ลำดับที่ 4 
การพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศภาย 

ในทองถิ่น 

การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกจิ

การคา/บริการ 

การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกจิ

การคา/บริการ 

ลำดับที่ 5 
การนำปริมาณน้ำเสียที่ผานการบำบัด

มาใชประโยชนใหม 

การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 

ลำดับที่ 6 
 การอนุรักษและฟนฟูพื้นที่ตามริมสองฝง 

แมน้ำ/ลำคลอง 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ รายงานสรุปสำหรับผูบริหาร 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 30 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง  รายงานการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร 

ตารางที่ 5 การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และภัยคุกคาม (SWOT) 

จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses) 

1. พื้นที่ลุ มน้ำตอนบนเปนแหลงตนน้ำลำธารสำคัญไม

นอยกวา 6 สาย 

2. การกระจายต ัวของปร ิมาณน ้ำฝนและปร ิมาณ 

โดยเฉพาะชวงฤดูฝนอยูในเกณฑดี-ดีมาก 

3. พื้นที่ตอนบนของลุมน้ำมีการพัฒนาแหลงกักเก็บน้ำ

ขนาดกลาง-ขนาดใหญรวมทั้งหมด 30 แหง 

4. กลุมประชากรโดยสวนใหญ (ไมนอยกวา 35%) มีการ

ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

5. มีกลุมนิคมอุตสาหกรรม 12 แหง เขตประกอบการ

อุตสาหกรรม 3 แหง เขตชุมชนอุตสาหกรรม 1 แหง 

และสวนอุตสาหกรรม 4 แหง  

6. มีแหลงชุมชนหนาแนนโดยเฉพาะเทศบาลเม ือง/

เทศบาลตำบลไมนอยกวา 50 แหง 

7. พื้นที่ลุ มน้ำตอนบน (อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัด

ปราจีนบุรี) จะมีโรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร 

เปนศูนยกลางการเรียนรูดานการแพทยและสมุนไพร 

ซึ่งพืชสมุนไพรจะมีมูลคาทางเศรษฐกิจสูง 

8. มีการติดตั้งระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ

และมีการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการ

พยากรณน้ำสถานการณน้ำลวงหนา 

9. ภาคประชาสังคมมีความใสใจและตระหนักตอคุณภาพ

สิ่งแวดลอม 

10.  กลุมเครือขายชุมชนทองถ่ินมีความเข็มแข็งและตื่นตัว

ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการอนุรักษ 

11.  ทำเลที่ตั้งเหมาะสมเปนศูนยกลางดานการคมนาคม

ขนสงเชื่อมโยงติดตอกับภูมิภาคตางๆ 

12.  พื้นที่ลุมน้ำมีความเสี่ยงตอการไดรับการเสียหายจาก

แผนดินไหวในระดับนอย (นอยกวา 3.00 ตามมาตรา

ริคเตอร) 

13.  พื้นที่ลุมน้ำโดยสวนใหญมีชั้นหินใหน้ำตะกอนหินรวน

สามารถใหปริมาณน้ำบาดาลไดในเกณฑตั้งแต 2-20 

ลบ.ม./ชม. 

1. ศักยภาพในการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำตอนบนและปริมาณ

น้ำตนทุนมีจำนวนมาก แตยังไมไดรับการพัฒนาดาน

แหลงน้ำเก็บกักน้ำ จึงมีแหลงกักเก็บน้ำไมเพียงพอตอ

การรองรับปริมาณน้ำตนทุนที่เกิดข้ึนในแตละป 

2. แหลงพื้นที่การเกษตรเปนกิจกรรมที่มีความตองการใช

น้ำสูง และพื้นที่บางสวนยังสะสมมลพิษจากยาฆาแมลง

และสารเคมทีางเกษตรโดยพื้นที่เกษตรบางสวนมีความ

ออนไหวตอการประสบปญหาน้ำทวมและบางสวนมี

การขาดแคลนน้ำหรือภัยแลงเปนประจำ  

3. การกระจุกตวัของพื้นที่ชลประทานในจังหวดัปราจีนบุรี 

จังหวัดนครนายกและจังหวัดฉะเชิงเทราเปนสวนใหญ 

สวนจังหวัดสระแกวมีพื้นที่ชลประทานนอยมาก 

4. การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ

อสังหาริมทรัพยภายในพื้นที่ชุมชนเมืองทำใหขาดการ

ควบคุมและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมอยางเหมาะสม 

5. การขยายตัวของชุมชนเมือง แหลงที่อยูอาศัย แหลง

อุตสาหกรรม และแหลงทองเที่ยวอยางรวดเร็วสงผล

กระทบใหเกิดความตองการใชน้ำในกระบวนการผลิต 

การบริการและอุปโภค-บริโภคมากข้ึน 

6. ปญหาการรุกตัวของน้ำเค็ม เนื่องจากอิทธิพลการข้ึน

ของน้ำทะเลและพาความเค็มเขามาสูแมน้ำปราจีนบุรี

และแมน้ำบางปะกง 

7. ปญหาน้ำเนาเสียจากการปลอยสารมลพิษและจากการ

บริหารจัดการทรัพยากรน้ำเกิดขึ้นกรณีมีปริมาณน้ำ

มากหรือนอยเกิน 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ รายงานสรุปสำหรับผูบริหาร 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 31 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง  รายงานการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร 

ตารางที่ 5 (ตอ) การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และภัยคุกคาม (SWOT) 

โอกาส (Opportunities) ภัยคุกคาม (Threats) 

1. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 และ

พระราชบัญญัติการกระจายอำนาจฯ ไดเปดโอกาสให

สวนทองถิ่นเขามามีสวนรวมในการวางแผนบริหาร

จัดการและดูแลรักษาทรัพยากรน้ำ 

2. แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ดานที่ 19 ประเด็น

การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ (พ.ศ. 2561-2580) 

3. พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 เปนกฎหมาย

ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศที่ให

การเพิ ่มปริมาณน้ำตนทุนในพื ้นที ่ล ุ มน้ำสามารถ

ดำเนินการไดอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ 

4. จังหวัดฉะเชิงเทราและชลบุรีไดรับการประกาศจัดตั้ง

ใหเปนพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

(EEC) 

5. มีการนำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS)/ระบบ

สารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) มาใชในการบริหาร

จัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุมน้ำ 

6. มีหนวยงานภาครัฐที่มีขีดความสามารถในพัฒนาและ

ปรับปรุงระบบแหลงน้ำและระบบปองกันน้ำทวมจะ

ชวยใหลดการขาดแคลนน้ำในกิจกรรมตางๆ 

7. หนวยงานภาครัฐใหความสำคัญกับการฟนฟูปาตนน้ำ

ลำธาร การปองกันและเฝาระวังปญหาการชะลาง

พังทลายของดิน 

1. การเจริญเติบโตทางระบบเศรษฐกิจและการเขาสู

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอาจกอใหเกิดการเคลื่อน 

ยายแรงงานเกือบทุกภาคสวนจากพื้นที่อ่ืนๆ 

2. สถานการณพื ้นที่ปาไมในพื ้นที ่ลุ มน้ำลดลงรอยละ 

1.72 ตอป 

3. พื้นที่ลุมน้ำตอนกลางและตอนปลายไดรับผลกระทบ

จากการทิ้งของเสียลงในแมน้ำสายหลักและลำนำ้สาขา

ทั้งจากชุมชนเมืองตามริมสองฝงลำน้ำไมนอยกวา 50 

ชุมชน 

4. การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมหลายประเภท

โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส 

5. กลุมเกษตรกรขาดองคความรูดานการพัฒนาระบบ

นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเพิ ่มผลผลิตและเพิ่ม

มูลคาของภาคเกษตร 

6. ขาดรูปแบบการบริหารจัดการและการมีสวนรวมของ

ชุมชนทองถิ่นหรือองคกรที่จะดูแลบริหารจัดการดาน

ทรัพยากรน้ำ 

7. การจัดสรรงบประมาณในแตปเพื ่อนำมาดำเนินการ

ดานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการบำรุง 

รักษาแหลงเก็บกักน้ำยังมีจำนวนไมเพียงพอเมื่อเทียบ

กับกิจกรรมสวนอ่ืนๆ 

8. การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศกอใหเกิดภัย

พิบัติรุนแรงข้ึนโดยเฉพาะปญหาน้ำทวมและภัยแลง 

9. ภาคประชาสังคมยังไมทราบถึงขอมูลและความรูความ

เขาใจในการวางแผนและการบริหารจัดการ 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ รายงานสรุปสำหรับผูบริหาร 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 32 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง  รายงานการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร 

ตารางที่ 6 การวิเคราะหจุดแข็ง โอกาส แรงบันดาลใจ และผลลัพธในเชิงบวกที่เกดิขึ้นในอนาคต (SOAR) 

จุดแข็ง (Strengths) โอกาส (O: Opportunities) 

1. พื้นที่ลุ มน้ำตอนบนเปนแหลงตนน้ำลำธารสำคัญไม

นอยกวา 6 สาย 

2. การกระจายตัวของปริมาณน้ำฝนและปริมาณน้ำทา

โดยเฉพาะชวงฤดูฝนอยูในเกณฑดี-ดีมาก 

3. พื้นที่ตอนบนของลุมน้ำมีการพัฒนาแหลงกักเก็บน้ำ

ขนาดกลาง-ขนาดใหญรวมทั้งหมด 30 แหง 

4. กลุมประชากรโดยสวนใหญ (ไมนอยกวา 35%) มีการ

ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

5. มีกลุมนิคมอุตสาหกรรม 12 แหง เขตประกอบการ

อุตสาหกรรม 3 แหง เขตชุมชนอุตสาหกรรม 1 แหง 

และสวนอุตสาหกรรม 4 แหง 

6. มีแหลงชุมชนหนาแนนโดยเฉพาะเทศบาลเม ือง/

เทศบาลตำบลไมนอยกวา 50 แหง 

7. พื้นที่ลุ มน้ำตอนบน (อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัด

ปราจีนบุรี) มีโรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร เปน

ศูนยกลางการเรียนรูดานการแพทยและสมุนไพร โดย

พืชสมุนไพรมีมูลคาทางเศรษฐกิจสูง 

8. มีการติดตั้งระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ

และพ ัฒนาระบบสนับสน ุนการต ัดส ินใจในการ

พยากรณน้ำสถานการณน้ำลวงหนา 

9. ภาคประชาสังคมมีความใสใจและตระหนักตอคุณภาพ

สิ่งแวดลอม 

10.  กลุมเครือขายชุมชนทองถ่ินมีความเข็มแข็งและตื่นตัว

ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการอนุรักษ 

11.  ทำเลที่ตั้งเหมาะสมเปนศูนยกลางดานการคมนาคม

ขนสงเชื่อมโยงติดตอกับภูมิภาคตางๆ 

12.  พื้นที่ลุมน้ำมีความเสี่ยงตอการไดรับการเสียหายจาก

แผนดินไหวในระดับนอย (นอยกวา 3.00 ตามมาตรา

ริคเตอร) 

13.  พื้นที่ลุมน้ำโดยสวนใหญมีชั้นหินใหน้ำตะกอนหินรวน

สามารถใหปริมาณน้ำบาดาลไดในเกณฑตั้งแต 2-20 

ลบ.ม./ชม. 

1. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 และ

พระราชบัญญัติการกระจายอำนาจฯ ไดเปดโอกาสให

สวนทองถิ่นเขามามีสวนรวมในการวางแผนบริหาร

จัดการและดูแลรักษาทรัพยากรน้ำ 

2. แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ดานที่ 19 ประเด็น

การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ (พ.ศ. 2561-2580) 

3. พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 เปนกฎหมาย

ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศที่ให

การเพิ ่มปริมาณน้ำตนทุนในพื ้นที ่ล ุ มน้ำสามารถ

ดำเนินการไดอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ 

4. จังหวัดฉะเชิงเทราและชลบุรีไดรับการประกาศจัดตั้ง

ใหเปนพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

(EEC) เปนการสงเสริมการลงทุนทำใหมีการพัฒนา

ระบบสาธารณูปโภคอยางเรงดวน 

5. มีการนำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS)/ระบบ

สารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) มาใชในการบริหาร

จัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุมน้ำ 

6. หนวยงานภาครัฐที่มีขีดความสามารถในพัฒนาและ

ปรับปรุงระบบแหลงน้ำและระบบปองกันน้ำทวมจะ

ชวยใหลดการขาดแคลนน้ำในกิจกรรมตางๆ 

7. หนวยงานภาครัฐใหความสำคัญกับการฟนฟูปาตนน้ำ

ลำธาร การปองกันและเฝาระวังปญหาการชะลาง

พังทลายของดิน 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ รายงานสรุปสำหรับผูบริหาร 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 33 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง  รายงานการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร 

ตารางที่ 6 (ตอ) การวิเคราะหจุดแข็ง โอกาส แรงบันดาลใจ และผลลัพธในเชิงบวกที่เกิดขึน้ในอนาคต (SOAR) 

แรงบันดาลใจ (A: Aspiration) ผลดีที่คาดวาจะเกดิขึ้น (R: Results) 

1. การพัฒนาแหลงน้ำตนทุนในพื้นที่ตอนบนมีโอกาสสูง

จะตองเรงรีบดำเนินการเพื่อเปนการสรางความมั่นคง

ใหกับภาคการผลิตตางๆ 

2. การพัฒนาแหลงน้ำในพื้นที่ลุมน้ำตอนบนจะทำใหการ

พัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกใน

จังหวัดฉะเชิงเทราและชลบุรีมีความมั่นคงและยั่งยืน 

3. การพัฒนาอางเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดใหญใน

พื้นที่ที่ซอนทับกับพื้นที่สงวนและอนุรักษตองดำเนิน-

การศึกษาและวิเคราะหอยางรอบคอบ 

4. การพัฒนาระบบขอมูล-ขาวสารตางๆ เก่ียวกับพื้นที่ลุม

น้ำเพื่อใหภาคประชาสังคมเขาถึงและรับทราบขอมูล 

5. การสรางกระบวนการมีสวนรวมใหภาคประชาสังคม

รู ส ึกเปนเจาของในการพัฒนาพื ้นที ่ลุ มน้ำและเปด

โอกาสใหภาคประชาสังคมเขามาแสดงความคิดเห็น

ตามกระบวนการที่เก่ียวของ 

6. ภาครัฐควรสนับสนุนการระบบบำบัดน้ำเสีย การเพิ่ม

ประสิทธิภาพการใชน้ำอยางมีคุณภาพและการนำ

ปริมาณน้ำทิ้งกลับมาใชใหมในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม

เพื่อลดความตองการใชน้ำดิบจากแหลงน้ำตนทุนตางๆ 

และรักษาฟนฟูคุณภาพน้ำในแหลงน้ำตางๆ 

1. การพัฒนาแหลงน้ำตนทุนในพื้นที่ลุมน้ำตอนบนตองมี

การสงน้ำไปยังพื้นที่ที่มูลคาทางระบบเศรษฐกิจสูง 

2. การพัฒนาแหลงน้ำตนทุนในพื้นที่ลุมน้ำทุกสวนตอง

ไดรับการยอมรับจากภาคประชาสังคมและไดรับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการลุมน้ำและคณะกรรมการ

ทรัพยากรน้ำแหงชาติ 

3. การพัฒนาแหลงน้ำบาดาลในพื้นที่ลุ มน้ำ เชน การ

พัฒนาแหลงน้ำขนาดใหญโดยใชเทคโนโลยีสมัยใหม 

(RBF) การสรางแหลงกักเก็บน้ำใตดิน (Horizontal 

Collector Well) การผันปริมาณน้ำทวมขังลงสูชั้นน้ำ

ใตดินในเขตชุมชนเมืองโดยใชระบบ Underground 

Plastic Rainwater Storage Structure 

4. ติดตั ้งระบบตรวจวัดทั้งลุ มน้ำและใหมีการรายงาน

สถานการณน้ำใหภาคประชาสังคมเขาถึงขอมูลไดงาย

และรวดเร็ว เพื่อใหการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำใน

พื้นที่ลุมน้ำมีความยั่งยืน เกิดประสิทธิภาพ 

5. การพัฒนาแหลงเก็บกักน้ำในพื้นที่ลุมน้ำตองคำนึงถึง

สมดุลทั้งภาคเกษตร ภาคชุมชนและภาคอุตสาหกรรม

เพื่อปองกันการขัดแยงการใชน้ำของกลุมผู ใชน้ำทุก

ภาคสวน 

6. แผนการพัฒนาแหลงน้ำและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

ในพื้นที่ลุ มน้ำจะเปนเครื่องมือลดความเสี่ยงปญหา 

น้ำทวม น้ำแลงและคุณภาพน้ำใหกับพื้นที่ลุมน้ำ 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ รายงานสรุปสำหรับผูบริหาร 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 34 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง  รายงานการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร 

8.5 การกำหนดทางเลือกการพัฒนาพ้ืนที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 

 

 การพิจารณากำหนดทางเลือกการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงอยางยั่งยืนเปนการบูรณาการจากมิติ

เศรษฐกิจ มิติสังคมและมิติสิ่งแวดลอมใหมีความสอดคลองกันและเกิดผลประโยชนสูงสุด โดยไดคำนึงถึงขีดความสามารถ

ในการรองรับของพื้นที่ลุมน้ำและความตองการของภาคประชาสังคมเปนหลักจากการระดมความคิดเห็น การวิเคราะห

ปญหา ศักยภาพและขอจำกัดพรอมกับแนวทางการแกไขในพื้นที่ลุมน้ำรวมกันจากการประชุมปฐมนิเทศ (17 และ 22 

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

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

และแผนพัฒนาตางๆ จึงไดพิจารณากำหนดเปาหมายหลักและทางเลือกการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง แยก

เปน 3 สวนดังนี้ 

 1) พื้นที่ลุมน้ำตอนบน 

  1.1 ทางเลือกที่ 1 ทางเลือกที่ไมดำเนินงานหรือปลอยใหเปนไปตามปกติ (Business as Usual or 

Zero Alternative/No Action) 

  1.2 ทางเลือกที่ 2 การพัฒนาน้ำตนทุนเพื่อการอุปโภค-บริโภค การเกษตรพื้นถิ่นและการทองเที่ยว

เชิงนิเวศ 

  1.3 ทางเลือกที่ 3 การพัฒนาน้ำตนทุนเพื่อการอนุรักษ ฟนฟูและบริหารจัดการพื้นที่ตนน้ำ 

  1.4 ทางเลือกที่ 4 การพัฒนาน้ำตนทุนเต็มศักยภาพของพื้นที่ลุมน้ำ 

 2) พื้นที่ลุมน้ำตอนกลาง 

  2.1 ทางเลือกที่ 1 ทางเลือกที่ไมดำเนินงานหรือปลอยใหเปนไปตามปกติ (Business as Usual or 

Zero Alternative/No Action) 

  2.2 ทางเลือกที่ 2 การพัฒนาน้ำตนทุนเพื่อการอุปโภค-บริโภค การเกษตรมูลคาสูงและอุตสาหกรรม

ขนาดเล็ก 

  2.3 ทางเลือกที่ 3 การพัฒนาน้ำตนทุนเพื่อรองรับการเติบโตของชุมชนเมืองและเขตเศรษฐกิจ 

 3) พื้นที่ลุมน้ำตอนปลาย 

  3.1 ทางเลือกที่ 1 ทางเลือกที่ไมดำเนินงานหรือปลอยใหเปนไปตามปกติ (Business as Usual or 

Zero Alternative/No Action) 

  3.2 ทางเลือกที่ 2 การพัฒนาน้ำตนทุนเพื่อการอุปโภค-บริโภค การเกษตรมูลคาสูงและอุตสาหกรรม 

  3.3 ทางเลือกที่ 3 การพัฒนาน้ำตนทุนเพื่อรองรับการเติบโตของชุมชนเมืองและเขตเศรษฐกิจ 

 

 การวิเคราะหและเปรียบเทียบทางเลือกของการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงจำแนกพื้นที่เปน 3 สวน 

ไดแก พื ้นที่ลุ มน้ำตอนบน พื้นที่ลุมน้ำตอนกลางและพื้นที่ลุมน้ำตอนปลาย โดยทางเลือกของการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำ

ปราจีนบุรี-บางปะกงดังแสดงในตารางที่ 7 ถึงตารางที่ 9 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ รายงานสรุปสำหรับผูบริหาร 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 35 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง  รายงานการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร 

ตารางที่ 7 การวิเคราะหและเปรียบเทียบทางเลือกของการพัฒนาพ้ืนลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง (พ้ืนที่ลุมน้ำตอนบน) 

ลำดับ กิจกรรมของการพัฒนา 

ทางเลือกของการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำตอนบน ความสอดคลองกับยุทธศาสตร 

ทางเลือกที่ 1 ทางเลือกที่ 2 ทางเลือกที่ 3 ทางเลือกที่ 4 แผนแมบทการบริหาร

จัดการทรัพยากรน้ำ 20 ป 
จังหวัด/กลุม

จังหวัด 

ทางเลือกที่ไมดำเนินงานหรือ

ปลอยใหเปนไปตามปกติ 

(Business as Usual/Zero 

Alternative/No Action) 

การพัฒนาน้ำตนทุนเพือ่อุปโภค-บริโภค การเกษตรพื้นถิ่นและ

การทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

การพัฒนาน้ำตนทุนเพือ่อนุรักษ ฟนฟ ูและบริหารจัดการ

พื้นที่ตนน้ำ 
การพัฒนาน้ำตนทุนเต็มศักยภาพของพืน้ที่ลุมน้ำ 

1 2 3 4 5 6 

1 การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค

ใหไดตามเกณฑมาตรฐานฯ 

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

นครนายก/ชลบุรี 

2 การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบประปาในชุมชน

ชนบท 

ไมดำเนินการ กอสรางระบบประปาหมูบานน้ำผิวดินและน้ำบาดาล กอสรางระบบประปาหมูบานน้ำผิวดินและน้ำบาดาล กอสรางระบบประปาหมูบานน้ำผิวดินและน้ำบาดาล 
 

√ 
    

นครนายก/ชลบุรี 

3 การอนุรักษและฟนฟูแหลงน้ำเดิม เชน ปรับปรุงลำน้ำ/ 

สิ่งกีดขวางลำน้ำ การขุดลอกเพิ่มความจุ การเพิ่มอาคาร

ควบคุม/บังคับน้ำ และการปองกันการกัดเซาะตล่ิง ฯลฯ 

ไมดำเนินการ เรงแกไขปญหาสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ

ระบายน้ำหนาฝน 

เรงแกไขปญหาสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ

ระบายน้ำหนาฝน 

เรงแกไขปญหาสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ

ระบายน้ำหนาฝน 

 
√ √ 

   
ภาคตะวันออก 2/

ชลบุรี 

4 การพัฒนาแหลงเก็บกักน้ำขนาดเล็กและขนาดกลางและ

ระบบสงน้ำในพื้นที่ที่มีศักยภาพ 

ไมดำเนินการ เพิ่มแหลงกักเก็บน้ำ 551.60 ลาน ลบ.ม. ไมดำเนินการ ไมดำเนินการ 
 

√ 
    

ชลบุรี 

5 การพัฒนาแหลงเก็บกักน้ำขนาดเล็ก/สระน้ำในไรนา ไมดำเนินการ เกษตรกรเจาของที่ดินรวมมือกับกรมพัฒนาที่ดิน ไมดำเนินการ ไมดำเนินการ 
 

√ 
     

6 การพัฒนาแหลงน้ำใตดินเพื่อการอุปโภค-บริโภคในชุมชน

ชนบทและการเกษตรพื้นถิ่น 

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

7 การบริหารจัดการเชิงรุกในพื้นที่เกษตรน้ำฝนตามปริมาณ

น้ำฝน ศักยภาพของน้ำใตดิน ความเหมาะสมของสมรรถนะ

ดินและแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-

Map) 

ไมดำเนินการ ขาว 297,312 ไร ไมดำเนินการ ไมดำเนินการ 
 

√ 
   

√ 
 

มันสำปะหลัง 5,573.77 ไร 

ปาลมน้ำมัน 3,243.26 ไร 

ออยโรงงาน 3,170 ไร 

ขาวโพด 2,704 ไร 

8 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชในพื้นที่เกษตรน้ำฝนและ

พื้นที่ชลประทานเดิม 

ไมดำเนินการ นาขาว 608,387 ไร ไมดำเนินการ ไมดำเนินการ 
 

√ 
   

√ 
 

ไมยืนตน 454,407 ไร 

พืชไร 296,495 ไร 

ไมผล 163,695 ไร 

สถานที่เพาะเล้ียงสัตวน้ำ 53,658 ไร 

9 การเพิ่มประสิทธิภาพการใชน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝนและ

พื้นที่ชลประทานเดิม 

ไมดำเนินการ สรางระบบเครือขายน้ำสำหรับพื้นที่เกษตรน้ำฝน ไมดำเนินการ ไมดำเนินการ 
 

√ 
   

√ 
 

10 การปรับปรุงและเพิ ่มประสิทธิภาพโครงการ และระบบ 

สงน้ำเดิม 

ไมดำเนินการ ดำเนินการ ไมดำเนินการ ไมดำเนินการ 
 

√ 
   

√ ภาคตะวันออก 1 

11 การควบคุมการปลอยน้ำเสียหรือขยะมูลฝอยจากแหลง

ชุมชนและพื้นที่การเกษตร 

ไมดำเนินการ ดำเนินการ ไมดำเนินการ ไมดำเนินการ 
   

√ 
  

ภาคตะวันออก 1/

ภาคตะวันออก 2/

นครนายก 

12 การประชาสัมพันธและสงเสริมการทองเที ่ยวเชิงน ิเวศ

พรอมกับเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยว 

ไมดำเนินการ ดำเนินการ ไมดำเนินการ ไมดำเนินการ 
    

√ √ 
 

13 การสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนทองถิ่นในการมีสวนรวม

ในการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยวในทองถิ่นเพื่อใหชุมชน

ทองถิ่นมีรายไดอยางพอเพียงและพึ่งตนเองไดในระยะยาว 

ไมดำเนินการ ดำเนินการ ไมดำเนินการ ไมดำเนินการ 
     

√ ภาคตะวันออก 1/

ภาคตะวันออก 2 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ รายงานสรุปสำหรับผูบริหาร 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 36 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง  รายงานการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร 

ตารางที่ 7 (ตอ) การวิเคราะหและเปรียบเทียบทางเลือกของการพัฒนาพ้ืนลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง (พ้ืนที่ลุมน้ำตอนบน) 

ลำดับ กิจกรรมของการพัฒนา 

ทางเลือกของการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำตอนบน ความสอดคลองกับยุทธศาสตร 

ทางเลือกที่ 1 ทางเลือกที่ 2 ทางเลือกที่ 3 ทางเลือกที่ 4 แผนแมบทการบริหาร

จัดการทรัพยากรน้ำ 20 ป 
จังหวัด/กลุม

จังหวัด 

ทางเลือกที่ไมดำเนินงานหรือ

ปลอยใหเปนไปตามปกติ 

(Business as Usual/Zero 

Alternative/No Action) 

การพัฒนาน้ำตนทุนเพือ่อุปโภค-บริโภค การเกษตรพื้นถิ่นและ

การทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

การพัฒนาน้ำตนทุนเพือ่อนุรักษ ฟนฟ ูและบริหารจัดการ

พื้นที่ตนน้ำ 
การพัฒนาน้ำตนทุนเต็มศักยภาพของพืน้ที่ลุมน้ำ 

1 2 3 4 5 6 

14 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก

รองรับการขยายตัวดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

ไมดำเนินการ ดำเนินการ ไมดำเนินการ ไมดำเนินการ 
     

√ 
 

15 การอนุรักษฟนฟูพื้นที่ปาตนน้ำที่เส่ือมโทรม ไมดำเนินการ ไมดำเนินการ อนุรักษปาตนน้ำและสภาพดินรอยละ 50 ของพื้นที่ ไมดำเนินการ 
    

√ 
 

ภาคตะวันออก 1/

ภาคตะวันออก 2/

ฉะเชิงเทรา/ชลบุรี 

16 การสรางฝายชะลอน้ำ (ฝายแมว) ในพื้นที่ตนน้ำเพื่อรักษา

ความชุมชื้นของผืนปาตนน้ำ 

ไมดำเนินการ ไมดำเนินการ ดำเนินการ ไมดำเนินการ 
    

√ 
  

17 การสงเสริมการปลูกหญาแฝกเพื่ออนุรักษดินและน้ำ ไมดำเนินการ ไมดำเนินการ ดำเนินการ ไมดำเนินการ 
    

√ 
  

18 การติดตั้งระบบตรวจวัดน้ำฝน ปริมาณน้ำทา และระบบ

เตือนภัยในพื้นที่เส่ียง 

ไมดำเนินการ ไมดำเนินการ ดำเนินการ ไมดำเนินการ 
  

√ 
   

ภาคตะวันออก 1 

19 การจัดฝกอบรมกลุมราษฎรในพื้นที่ตนน้ำใหมีจิตสำนึกใน

การอยูรวมกันระหวางคนกับปา 

ไมดำเนินการ ไมดำเนินการ ดำเนินการ ไมดำเนินการ 
    

√ 
 

ภาคตะวันออก 1/

ภาคตะวันออก 2/

ฉะเชิงเทรา/

ปราจีนบุรี 

20 การจัดตั้งศูนยเรียนรูระบบเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตร

ทฤษฎีใหมในพื้นที่ชุมชนตนน้ำ 

ไมดำเนินการ ไมดำเนินการ ดำเนินการ ไมดำเนินการ 
    

 √ 
 

21 การจัดสรรที่ดินทำกินและที่อยูอาศัยใหแกกลุมราษฎรที่บุก

รุกแผวถางถือครองที่ดินอยางถูกตองตามกฎหมายในรูป

หมูบานปาไม 

ไมดำเนินการ ไมดำเนินการ มาตรการการใชประโยชนที่ดินในเขต สปก. ไมดำเนินการ 
    

√ 
  

22 การพัฒนาแหลงน้ำบาดาลขนาดใหญโดยใชเทคโนโลยีที่

ทันสมัย (Riverbank Filtration; RBF) 

ไมดำเนินการ ไมดำเนินการ ไมดำเนินการ ดำเนินการ √ 
      

23 การสรางระบบกักเก็บน้ำใตดิน (Horizontal Collector 

Well; HCW) 

ไมดำเนินการ ไมดำเนินการ ไมดำเนินการ ดำเนินการ 
 

√ √ 
    

24 การพัฒนาโครงการขนาดกลางและขนาดใหญและการสราง

ระบบสงน้ำครอบคลุมพื้นที่ศักยภาพ 

ไมดำเนินการ ไมดำเนินการ ไมดำเนินการ เพิ่มแหลงเก็บกักน้ำ 915.60 ลาน ลบ.ม. 
 

√ √ 
    

25 การพัฒนาโครงขายน้ำพรอมระบบสงน้ำภายในลุมน้ำ ไมดำเนินการ ไมดำเนินการ ไมดำเนินการ ดำเนินการ 
 

√ 
     

26 การผันน้ำสวนเกินขามลุมน้ำ ไมดำเนินการ ไมดำเนินการ ไมดำเนินการ ดำเนินการ 
 

√ 
     

27 การปรับปรุงแหลงกักเก็บน้ำเดิมเพื่อเพิ่มความจุเก็บกัก ไมดำเนินการ ไมดำเนินการ ไมดำเนินการ ดำเนินการ √ √ 
     

28 การเปล่ียนน้ำทะเลเปนน้ำจืด ไมดำเนินการ ไมดำเนินการ ไมดำเนินการ ดำเนินการ √ √ 
     

29 การนำปริมาณน้ำเสียที่ผานการบำบัดกลับมาใชประโยชน ไมดำเนินการ ไมดำเนินการ ไมดำเนินการ ดำเนินการ 
 

√ 
 

√ 
   

หมายเหตุ: แผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ป 1 = แผนที่ 1 การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค 

      2 = แผนที่ 2 การสรางความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต 

      3 = แผนที่ 3 การจัดการน้ำทวมและอุทกภัย 

      4 = แผนที่ 4 การจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษทรัพยากรน้ำ 

      5 = แผนที่ 5 การอนุรักษฟนฟูสภาพปาตนน้ำ/พื้นที่เส่ือมโทรมและปองกันการกัดเซาะและพังทลาย 

      6 = แผนที่ 6 การบริหารจัดการ 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ รายงานสรุปสำหรับผูบริหาร 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 37 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง  รายงานการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร 

ตารางที่ 8 การวิเคราะหและเปรียบเทียบทางเลือกของการพัฒนาพ้ืนลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง (พ้ืนที่ลุมน้ำตอนกลาง) 

ลำดับ กิจกรรมของการพัฒนา 

ทางเลือกของการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำตอนกลาง ความสอดคลองกับยุทธศาสตร 

ทางเลือกที่ 1 ทางเลือกที่ 2 ทางเลือกที่ 3 แผนแมบทการบริหาร

จัดการทรัพยากรน้ำ 20 ป 
จังหวัด/กลุมจังหวัด 

ทางเลือกที่ไมดำเนินงานหรือปลอยใหเปนไป

ตามปกติ (Business as Usual/Zero 

Alternative/No Action) 

การพัฒนาน้ำตนทุนเพือ่อุปโภค-บริโภค การเกษตรมูลคาสูงและ

อุตสาหกรรมขนาดเล็ก 

การพัฒนาน้ำตนทุนเพือ่รองรับการเติบโตของชุมชนเมืองและ 

เขตเศรษฐกิจ 1 2 3 4 5 6 

1 การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคใหไดตาม

เกณฑมาตรฐานฯ 

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

2 การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบประปาในชุมชนเมืองและ

เขตเศรษฐกิจ 

ไมดำเนินการ เพิ่มสถานีผลิตน้ำและกำลังการผลิต เพิ่มสถานีผลิตน้ำและกำลังการผลิต √      นครนายก/ชลบุรี 

3 การอนุรักษและฟนฟูแหลงน้ำเดิม เชน ปรับปรุงลำน้ำ/ส่ิงกีดขวางลำน้ำ 

การขุดลอกเพิ ่มความจุ การเพิ ่มอาคารควบคุม/บังคับน้ำ และการ

ปองกันการกัดเซาะตล่ิง ฯลฯ 

ไมดำเนินการ เรงแกไขปญหาส่ิงกีดขวางทางน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบายน้ำหนาฝน เรงแกไขปญหาส่ิงกีดขวางทางน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบายน้ำหนาฝน  √ √    ภาคตะวันออก 2/ชลบุรี 

4 การพัฒนาแหลงเก็บกักน้ำขนาดกลางและระบบสงน้ำในพื ้นที ่ที ่มี

ศักยภาพ 

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

5 การพัฒนาโครงขายน้ำพรอมระบบสงน้ำภายในลุมน้ำ ไมดำเนินการ ดำเนินการ ดำเนินการ  √      

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

7 การพัฒนาแหลงน้ำบาดาลขนาดใหญโดยใชเทคโนโลยีที ่ท ันสมัย 

(Riverbank Filtration; RBF) 

ไมดำเนินการ ดำเนินการ ดำเนินการ √       

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

9 การพัฒนาแหลงน้ำใตดินเพื่อการอุปโภค-บริโภคในชุมชนเมืองและ

การเกษตรมูลคาสูง 

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

10 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเพื่อเพิ่มมูลคาในพื้นที่เกษตรน้ำฝน

และพื้นที่ชลประทานเดิม 

ไมดำเนินการ ไมยืนตน 1,641,130 ไร ไมดำเนินการ  √    √  

  พืชไร 1,356,909 ไร         

   นาขาว 1,352,288 ไร         

   สถานที่เพาะเล้ียงสัตวน้ำ 230,008 ไร         

   ไมผล 222,146 ไร         

11 การเพิ่มประสิทธิภาพการใชน้ำเพื่อเพิ่มมูลคาในพื้นที่เกษตรน้ำฝนและ

พื้นที่ชลประทานเดิม 

ไมดำเนินการ สรางระบบเครือขายน้ำสำหรับพื้นที่เกษตรน้ำฝน ไมดำเนินการ  √    √  

12 การควบคุมการปลอยน้ำเสียหรือขยะมูลฝอยจากแหลงชุมชนเมือง 

พื้นที่อุตสาหกรรมขนาดเล็กและพื้นที่การเกษตรมูลคาสูง 

ไมดำเนินการ ดำเนินการ ดำเนินการ    √   ภาคตะวันออก 1/ภาคตะวันออก 2/

นครนายก 

13 การสงเสริมและสรางความเขมแข็งใหกับกลุมอุตสาหกรรมขนาดเล็ก

หรืออุตสาหกรรมชุมชน 

ไมดำเนินการ ดำเนินการ ไมดำเนินการ      √  

14 การผันน้ำสวนเกินขามลุมน้ำ ไมดำเนินการ ไมดำเนินการ ดำเนินการ  √ √     

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

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

17 การเปล่ียนน้ำทะเลเปนน้ำจืด ไมดำเนินการ ไมดำเนินการ ดำเนินการ √ √      

18 การนำปริมาณน้ำเสียที่ผานการบำบัดกลับมาใชประโยชน ไมดำเนินการ ไมดำเนินการ ดำเนินการ  √  √    

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

20 การพัฒนาระบบปองกันน้ำทวม (พื้นที่ปดลอม) ชุมชนเมืองและเขต

เศรษฐกิจ 

ไมดำเนินการ ไมดำเนินการ ดำเนินการ   √    ภาคกลางปริมณฑล/ภาคกลางตอนบน 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ รายงานสรุปสำหรับผูบริหาร 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 38 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง  รายงานการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร 

ตารางที่ 8 (ตอ) การวิเคราะหและเปรียบเทียบทางเลือกของการพัฒนาพ้ืนลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง (พ้ืนที่ลุมน้ำตอนกลาง) 

ลำดับ กิจกรรมของการพัฒนา 

ทางเลือกของการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำตอนกลาง ความสอดคลองกับยุทธศาสตร 

ทางเลือกที่ 1 ทางเลือกที่ 2 ทางเลือกที่ 3 แผนแมบทการบริหาร

จัดการทรัพยากรน้ำ 20 ป 
จังหวัด/กลุมจังหวัด 

ทางเลือกที่ไมดำเนินงานหรือปลอยใหเปนไป

ตามปกติ (Business as Usual/Zero 

Alternative/No Action) 

การพัฒนาน้ำตนทุนเพือ่อุปโภค-บริโภค การเกษตรมูลคาสูงและ

อุตสาหกรรมขนาดเล็ก 

การพัฒนาน้ำตนทุนเพือ่รองรับการเติบโตของชุมชนเมืองและ 

เขตเศรษฐกิจ 1 2 3 4 5 6 

21 การพัฒนาคลองผันน้ำ/คลองระบายน้ำเลี ่ยงชุมชนเมืองและเขต

เศรษฐกิจ 

ไมดำเนินการ ไมดำเนินการ ดำเนินการ   √   √  

22 การพัฒนาระบบเฝาระวังและเตือนภัยน้ำทวมและภัยแลง ไมดำเนินการ ไมดำเนินการ ดำเนินการ   √   √ ภาคตะวันออก 1 

หมายเหตุ: แผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ป 1 = แผนที่ 1 การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค 

      2 = แผนที่ 2 การสรางความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต 

      3 = แผนที่ 3 การจัดการน้ำทวมและอุทกภัย 

      4 = แผนที่ 4 การจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษทรัพยากรน้ำ 

      5 = แผนที่ 5 การอนุรักษฟนฟูสภาพปาตนน้ำ/พื้นที่เส่ือมโทรมและปองกันการกัดเซาะและพังทลาย 

      6 = แผนที่ 6 การบริหารจัดการ 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ รายงานสรุปสำหรับผูบริหาร 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 39 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง  รายงานการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร 

ตารางที่ 9 การวิเคราะหและเปรียบเทียบทางเลือกของการพัฒนาพ้ืนลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง (พ้ืนที่ลุมน้ำตอนปลาย) 

ลำดับ กิจกรรมของการพัฒนา 

ทางเลือกของการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำตอนปลาย ความสอดคลองกับยุทธศาสตร 

ทางเลือกที่ 1 ทางเลือกที่ 2 ทางเลือกที่ 3 แผนแมบทการบริหาร

จัดการทรัพยากรน้ำ 20 ป 
จังหวัด/กลุมจังหวัด 

ทางเลือกที่ไมดำเนินงานหรือปลอยใหเปนไป

ตามปกติ (Business as Usual/Zero 

Alternative/No Action) 

การพัฒนาน้ำตนทุนเพือ่อุปโภค-บริโภค การเกษตรมูลคาสูงและ

อุตสาหกรรม 

การพัฒนาน้ำตนทุนเพือ่รองรับการเติบโตของชุมชนเมืองและ 

เขตเศรษฐกิจ 1 2 3 4 5 6 

1 การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคใหไดตาม

เกณฑมาตรฐานฯ 

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

2 การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบประปาในชุมชนเมืองและ

เขตเศรษฐกิจ 

ไมดำเนินการ เพิ่มสถานีผลิตน้ำและกำลังการผลิต เพิ่มสถานีผลิตน้ำและกำลังการผลิต √      นครนายก/ชลบุรี 

3 การอนุรักษและฟนฟูแหลงน้ำเดิม เชน ปรับปรุงลำน้ำ/ส่ิงกีดขวางลำน้ำ 

การขุดลอกเพิ ่มความจุ การเพิ ่มอาคารควบคุม/บังคับน้ำ และการ

ปองกันการกัดเซาะตล่ิง ฯลฯ 

ไมดำเนินการ เรงแกไขปญหาส่ิงกีดขวางทางน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบายน้ำหนาฝน เรงแกไขปญหาส่ิงกีดขวางทางน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบายน้ำหนาฝน  √ √    ภาคตะวันออก 2/ชลบุรี 

4 การพัฒนาแหลงเก็บกักน้ำขนาดกลางและระบบสงน้ำในพื ้นที ่ที ่มี

ศักยภาพ 

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

5 การพัฒนาโครงขายน้ำพรอมระบบสงน้ำภายในลุมน้ำ ไมดำเนินการ ดำเนินการ ดำเนินการ  √ √     

6 การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพโครงการและระบบสงน้ำเดิม ไมดำเนินการ ดำเนินการ ไมดำเนินการ  √ √    ภาคตะวันออก 1 

7 การพัฒนาแหลงน้ำบาดาลขนาดใหญโดยใชเทคโนโลยีที ่ท ันสมัย 

(Riverbank Filtration; RBF) 

ไมดำเนินการ ดำเนินการ ดำเนินการ √       

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

9 การพัฒนาแหลงน้ำใตดินเพื่อการอุปโภค-บริโภคในชุมชนเมืองและ

การเกษตรมูลคาสูง 

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

10 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเพื่อเพิ่มมูลคาในพื้นที่เกษตรน้ำฝน

และพื้นที่ชลประทานเดิม 

ไมดำเนินการ นาขาว 532,994 ไร ไมดำเนินการ  √    √  

  สถานที่เพาะเล้ียงสัตวน้ำ 506,422 ไร         

   ไมยืนตน 113,631 ไร         

   พืชไร 91,663 ไร         

   ไมผล 50,338 ไร         

11 การเพิ่มประสิทธิภาพการใชน้ำเพื่อเพิ่มมูลคาในพื้นที่เกษตรน้ำฝนและ

พื้นที่ชลประทานเดิม 

ไมดำเนินการ สรางระบบเครือขายน้ำสำหรับพื้นที่เกษตรน้ำฝน ไมดำเนินการ  √    √  

12 การพัฒนาระบบปองกันน้ำทวม (พื้นที่ปดลอม) พื้นที่อุตสาหกรรม 

ชุมชนเมือง และเขตเศรษฐกิจ 

ไมดำเนินการ ดำเนินการ ดำเนินการ   √    ภาคกลางปริมณฑล/ภาคกลางตอนบน 

13 การพัฒนาคลองผันน้ำ/คลองระบายน้ำเลี ่ยงชุมชนเมืองและเขต

เศรษฐกิจ 

ไมดำเนินการ ดำเนินการ ดำเนินการ   √   √  

14 การควบคุมการปลอยน้ำเสียหรือขยะมูลฝอยจากแหลงชุมชนเมือง 

พื้นที่อุตสาหกรรมและพื้นที่การเกษตรมูลคาสูง 

ไมดำเนินการ ดำเนินการ ดำเนินการ    √   ภาคตะวันออก 1/ภาคตะวันออก 2/

นครนายก 

15 การสงเสริมและสรางความเขมแข็งใหกับกลุมอุตสาหกรรม ไมดำเนินการ ดำเนินการ ไมดำเนินการ      √  

16 การพัฒนาระบบเฝาระวังและเตือนภัยน้ำทวมและภัยแลง ไมดำเนินการ ดำเนินการ ดำเนินการ   √   √  

17 การผันน้ำสวนเกินขามลุมน้ำ ไมดำเนินการ ไมดำเนินการ ดำเนินการ  √ √     

18 การปรับปรุงแหลงกักเก็บน้ำเดิมเพื่อเพิ่มความจุเก็บกัก ไมดำเนินการ ไมดำเนินการ ดำเนินการ √ √      

19 การพัฒนาระบบสูบน้ำยอนกลับ ไมดำเนินการ ไมดำเนินการ พัฒนาระบบสูบน้ำยอนกลับ 2 แหง  √      

20 การเปล่ียนน้ำทะเลเปนน้ำจืด ไมดำเนินการ ไมดำเนินการ ดำเนินการ √ √      

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ รายงานสรุปสำหรับผูบริหาร 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 40 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง  รายงานการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร 

ตารางที่ 9 (ตอ) การวิเคราะหและเปรียบเทียบทางเลือกของการพัฒนาพ้ืนลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง (พ้ืนที่ลุมน้ำตอนปลาย) 

ลำดับ กิจกรรมของการพัฒนา 

ทางเลือกของการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำตอนปลาย ความสอดคลองกับยุทธศาสตร 

ทางเลือกที่ 1 ทางเลือกที่ 2 ทางเลือกที่ 3 แผนแมบทการบริหาร

จัดการทรัพยากรน้ำ 20 ป 
จังหวัด/กลุมจังหวัด 

ทางเลือกที่ไมดำเนินงานหรือปลอยใหเปนไป

ตามปกติ (Business as Usual/Zero 

Alternative/No Action) 

การพัฒนาน้ำตนทุนเพือ่อุปโภค-บริโภค การเกษตรมูลคาสูงและ

อุตสาหกรรม 

การพัฒนาน้ำตนทุนเพือ่รองรับการเติบโตของชุมชนเมืองและ 

เขตเศรษฐกิจ 1 2 3 4 5 6 

21 การนำปริมาณน้ำเสียที่ผานการบำบัดกลับมาใชประโยชน ไมดำเนินการ ไมดำเนินการ ดำเนินการ  √  √    

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

หมายเหตุ: แผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ป 1 = แผนที่ 1 การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค 

      2 = แผนที่ 2 การสรางความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต 

      3 = แผนที่ 3 การจัดการน้ำทวมและอุทกภัย 

      4 = แผนที่ 4 การจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษทรัพยากรน้ำ 

      5 = แผนที่ 5 การอนุรักษฟนฟูสภาพปาตนน้ำ/พื้นที่เส่ือมโทรมและปองกันการกัดเซาะและพังทลาย 

      6 = แผนที่ 6 การบริหารจัดการ 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ รายงานสรุปสำหรับผูบริหาร 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 41 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง  รายงานการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร 

8.6 ตัวชี้วัดรายมิติของทางเลือกการพัฒนาพ้ืนที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 

 

 การประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (SEA) จะมีการประเมินทางเลือกการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-

บางปะกงแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร ไดกำหนดตัวชี้วัดรายมิติที่ตอบสนองตอเปาประสงค 3 มิติตามขอเสนอแนะ

ของสำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ และไดพิจารณาปรับปรุง เสนอเปาประสงคและตัวชี้วัดเพิ่มเติมตามความเหมาะสม

และสอดคลองกับทางเลือกและความสัมพันธระหวางตัวชี้วัด/ทางเลือก ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรน้ำและความ

ยั่งยืนที่มีเปาประสงคทั้งมิติเศรษฐกิจ มิติสังคมและมิติสิ่งแวดลอม เพื่อใชเปนตัวชี้วัดผลกระทบสำคัญที่คาดวาจะเกิดข้ึนใน

การประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร รวมทั้งหมด 8 เปาประสงค 30 ตัว ดังแสดงในตารางที่ 10 

ตารางที่ 10 ตัวชี้วัดรายมิติของทางเลือกการพัฒนาพ้ืนที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 

เปาประสงค/ตัวช้ีวัดรายมิติ1/ การพิจารณาระดับคะแนนการประเมินทางเลือก 

มิติเศรษฐกิจ การจำแนกระดับคะแนนการประเมินผลกระทบใน

แตละทางเลือกไดพิจารณาจากระดับการบรรเทาและ

แกไขปญหาผลกระทบและผลประโยชนที่ไดรับจาก

การพัฒนาพ้ืนท่ีลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 

1. การเพ่ิมข้ึนของสินคาและบริการ 

1.1 ปริมาณน้ำตนทุนท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

1.2 พ้ืนท่ีรับประโยชน 

2. การลดปญหาความยากจน ระดับความรุนแรงของผลกระทบ ทิศทาง/ระดับ 

2.1 GPP ตอหัวท่ีเพ่ิมข้ึน ผลกระทบเชิงบวกมาก +3 

2.2 GPP สูญเสียจากการเกิดภัยพิบัติจากน้ำ ผลกระทบเชิงบวกปานกลาง +2 

2.2.1 ความเสียหายภัยแลงตอทรัพยสิน ผลกระทบเชิงบวกนอย +1 

2.2.2 ความเสียหายอุทกภัยตอทรัพยสิน ไมมีผลกระทบ 0 

3. การกระจายรายไดท่ีเปนธรรม ผลกระทบเชิงลบนอย -1 

3.1 จำนวน SME ในระดับทองถ่ิน ผลกระทบเชิงลบปานกลาง -2 

3.2 การใชวัตถุดิบและแรงงานทองถ่ิน ผลกระทบเชิงลบมาก -3 

3.2.1 สัดสวนการใชวัตถุดิบในทองถ่ิน ระดับคะแนนจำแนกรายมิติ2/ คะแนน 

3.2.2 สัดสวนการใชแรงงานในทองถ่ิน มิติเศรษฐกิจ 9x3 = 27 

3.3 สัดสวนพ้ืนท่ีภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม/ธุรกิจการคา มิติสังคม 10x3 = 30 

มิติสังคม มิติสิ่งแวดลอม 11x3 = 33 

4. การตอบสนองความจำเปนข้ันพ้ืนฐาน คะแนนรวมทุกมิติ 90 

4.1 สัดสวนประชากรท่ีเขาถึงน้ำ   

4.1.1 จำนวนประชากรท่ีมีน้ำใช   

4.1.2 จำนวนหมูบาน/ชุมชนท่ีไดรับผลประโยชน   

4.2 พ้ืนท่ีท่ีไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติ   

4.2.1 พ้ืนท่ีท่ีไดรับผลกระทบดานอุทกภัย   

4.2.2 พ้ืนท่ีท่ีไดรับผลกระทบดานภัยแลง   

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ รายงานสรุปสำหรับผูบริหาร 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 42 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง  รายงานการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร 

ตารางที่ 10 (ตอ) ตัวชี้วัดรายมิติของทางเลือกการพัฒนาพ้ืนที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 

เปาประสงค/ตัวช้ีวัดรายมิติ1/ การพิจารณาระดับคะแนนการประเมินทางเลือก 

5. มีความยุติธรรม   

5.1 จำนวนประชากรท่ีตองอพยพหากมีการพัฒนา   

5.2 จำนวนผูไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติดานน้ำ   

5.2.1 จำนวนประชากรท่ีไดรับภัยพิบัติน้ำแลง   

5.2.2 จำนวนประชากรท่ีไดรับภัยพิบัติน้ำทวม   

6. มีความเทาเทียม   

6.1 การมีสวนรวมในการเสนอทางเลือก   

6.1.1 สัดสวนชุมชนท่ีเขารวมกิจกรรมตอจำนวนชุมชนในพ้ืนท่ี   

6.1.2 สัดสวนจำนวนผูเขารวมประชุมท่ีเห็นดวยกับทางเลือก   

6.2 จำนวนมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติท่ีไดรับผลกระทบ   

มิติสิ่งแวดลอม   

7. การใชทรัพยากรอยางยั่งยืน   

7.1 ปริมาณน้ำท่ีนำกลับมาใชใหม   

7.2 พ้ืนท่ีสงวนอนุรักษ/พ้ืนท่ีปาไมท่ีเปลี่ยนแปลงจากการพัฒนา   

7.2.1 พ้ืนท่ีท่ีไดรับผลกระทบในเขตอุทยานแหงชาติ/เขตรักษา 

        พันธุสัตวปา/และลุมน้ำช้ันท่ี 1 

  

7.2.2 พ้ืนท่ีปาไมท่ีไดรับผลกระทบในเขต Zone C   

7.2.3 พ้ืนท่ีปาไมท่ีไดรับผลกระทบในเขต Zone E/A   

7.3 พ้ืนท่ีปาเสื่อมสภาพท่ีไดรับการฟนฟูจากการพัฒนาทางเลือก   

7.3.1 พ้ืนท่ีปาเสื่อมสภาพท่ีไดรับการฟนฟู   

7.3.2 มาตรการอนุรักษปาตนน้ำและสภาพดิน   

8. การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   

8.1 ดัชนีบัญชีสีแดง   

8.2 จำนวนสิ่งกีดขวางทางน้ำ   

8.3 ระยะทางท่ีไดรับการขุดลอก   

8.4 พ้ืนท่ีชุมน้ำท่ีไดรับการอนุรักษ   

8.5 คุณภาพน้ำในแหลงน้ำผิวดิน   

หมายเหตุ: 1/ มหาวิทยาลัยมหิดลไดปรับปรุงและเพิ่มเติมตัวชี้วัดรายมิติจากขอเสนอแนะของสำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติจำนวน 18 ตัวชี้วัด

เปน 30 ตัวชี้วัด 

 2/ ระดับคะแนนจำแนกรายมิติไดพิจารณาจากตัวชี้วัดรายมิติ x คาระดับความรุนแรงของผลกระทบสูงสุด 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ รายงานสรุปสำหรับผูบริหาร 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 43 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง  รายงานการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร 

8.7 การกำหนดเกณฑการจัดลำดับความพึงพอใจ 

 

 การกำหนดเกณฑการจัดลำดับความพึงพอใจเพื่อคัดเลือกทางเลือกที่มีความเหมาะสมในการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำ

ปราจีนบุรี-บางปะกงแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตรดังตัวชี้วัดทั้ง 3 มิติที่ใชเปรียบเทียบทางเลือกการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำ

ปราจีนบุรี-บางปะกงไดนำเสนอใหภาคประชาสังคมไดรับทราบจากการรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะในการประชุม

กลุมยอยครั้งที่ 1 (19-23 สิงหาคม 2562) และการประชุมสัมมนาครั้งที่ 1 (29-31 ตุลาคม 2562) ไดขอสรุปวาการ

จัดลำดับความพึงพอใจหรือคาถวงน้ำหนักเพื่อคัดเลือกทางเลือกที่มีความเหมาะสมในพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 

ไดแก มิติสิ่งแวดลอมมีความสำคัญมากสุดหรือคิดเปนรอยละ 40.12 โดยใหเหตุผลวาเกือบทุกองคประกอบทางเลือกมี

ผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับปานกลาง-สูงโดยเฉพาะการสูญเสียพื้นที่สงวนและอนุรักษหรือพื้นที่ออนไหว 

และการเพิ่มปญหามลพิษสิ่งแวดลอม ฯลฯ รองลงมาเปนมิติเศรษฐกิจหรือคิดเปนรอยละ 34.80 ดังมีเหตุผลสนับสนุนดาน

รายไดจากการประกอบอาชีพของภาคสวนตางๆ ทั้งในสวนที่เพิ่มข้ึนหรือลดลงโดยไมเปนไปตามเปาหมายทีก่ำหนดไว และ

มิติสังคมหรือคิดเปนรอยละ 25.09 ดังมีเหตุผลสนับสนุนดานการขาดโอกาสในการประกอบอาชีพหรือความเดือดรอนจาก

การสูญเสียที่ดินทำกินหรือขาดโอกาสในการเขารวมกระบวนการพิจารณารายละเอียดของแผนพัฒนาตามที่ภาครัฐ

จัดเตรียมไว ฯลฯ หากพิจารณาจำแนกรายลุมน้ำพบวาระดับความสำคัญของตัวชี้วัดรายมิติที่ไดรับจากภาคประชาสังคม

เปนดังนี้ 

 1) พื้นที่ลุมน้ำตอนบน กำหนดระดับความสำคัญของตัวชี้วัดรายมิติเปนมิติสิ่งแวดลอมเทากับ 39.88% มิติ

เศรษฐกิจเทากับ 33.24% และมิติสังคมเทากับ 26.88% 

 2) พื้นที่ลุมน้ำตอนกลาง กำหนดระดับความสำคัญของตัวชี้วัดรายมิติเปนมิติสิ่งแวดลอมเทากับ 40.89% 

มิติเศรษฐกิจเทากับ 34.57% และมิติสังคมเทากับ 24.54% 

 3) พื้นที่ลุมน้ำตอนปลาย กำหนดระดับความสำคัญของตัวชี้วัดรายมิติเปนมิติสิ่งแวดลอมเทากับ 40.12% 

มิติเศรษฐกิจเทากับ 37.20% และมิติสังคมเทากับ 23.20% 

 

8.8 การประเมินทางเลือกการพัฒนาพ้ืนที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 

 

 การประเมินทางเลือกการพัฒนาลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงจำแนกรายพื้นที่ตอนบน พื้นที่ตอนกลางและพื้นที่

ตอนปลายดังแสดงในตารางที่ 11 สรุปไดวา พื้นที่ลุมน้ำตอนบนกำหนดการพัฒนาตามทางเลือกที่ 2 (45.44%) การ

พัฒนาน้ำตนทุนเพ่ือการอุปโภค-บริโภค การเกษตรพ้ืนถิ่นและการทองเที่ยวเชิงนิเวศ เปนการบริหารจัดการทรัพยากร

น้ำภายใตแผนการสรางความมั่นคงในภาคการอุปโภค-บริโภคและภาคเกษตรใหเพียงพอกับความตองการของภาคประชา

สังคมและตามรูปแบบระบบการเพาะปลูกพืชปจจุบนัรวมกับการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศที่มีสวนสำคัญในการอนุรักษ

ทรัพยากร-ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สภาพสังคม วัฒนธรรม เอกลักษณและวิถีชีวิตดั้งเดิมในชุมชนทองถิ่น สวนพื้นที่ลุม

น้ำตอนกลาง (40.06%) และพ้ืนที่ลุมน้ำตอนปลาย (44.32%) จะกำหนดการพัฒนาตามทางเลือกที่ 3 การพัฒนาน้ำ

ตนทุนเพื่อรองรับการเติบโตของชุมชนเมืองและเขตเศรษฐกิจ เปนการพัฒนาเพื่อรองรับการเติบโตของชุมชนเมืองและ

เขตเศรษฐกิจเปนการยกระดับคุณภาพชีวิตของภาคประชาสังคมในพื้นที่ลุมน้ำใหดีขึ้นและมีรายไดเพิ่มสูงกวาคาเฉลี่ยใน

ระดับประเทศ พรอมทั้งการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของพื้นที่ลุมน้ำฯ ใหบรรลุวิสัยทัศนการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-

บางปะกง “ทรัพยากรน้ำมั่นคง ทุกภาคสวนเขาถึงการใชอยางสมดุล เสริมสรางรายไดและรักษาระบบนิเวศอยาง

ย่ังยืน” 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ รายงานสรุปสำหรับผูบริหาร 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 44 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง  รายงานการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร 

 หากจะพัฒนาพ้ืนที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงใหครอบคลุมทุกสวนของพื้นที่ลุ มน้ำจำเปนตองดำเนินการ

กำหนดการพัฒนาแบบผสมผสานในทุกสวนของพื้นที่ลุมน้ำ (รูปที่ 12) ดังสรุปไดวา ภาพรวมของการพัฒนาลุมน้ำ

ปราจีนบุรี-บางปะกงแบบบูรณาการจะเปน การพัฒนาน้ำตนทุนเพื่อการอุปโภค-บริโภค การเกษตรพื้นถิ่นและการ

ทองเที่ยวเชิงนิเวศ (ตามทางเลือกที่ 2-พ้ืนที่ลุมน้ำตอนบน) พรอมทั้งจะตองพัฒนาน้ำตนทุนเพ่ือรองรับการเติบโตของ

ชุมชนเมืองและเขตเศรษฐกิจ (ตามทางเลือกที่ 3-พ้ืนที่ลุมน้ำตอนกลางและพ้ืนที่ลุมน้ำตอนปลาย) 

ตารางที่ 11 ผลการประเมินทางเลือกการพัฒนาลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 

การประเมินทางเลือก 
ทางเลือกการพัฒนาลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 

ทางเลือกท่ี 1 ทางเลือกท่ี 2 ทางเลือกท่ี 3 ทางเลือกท่ี 4 

พ้ืนท่ีลุมน้ำตอนบน     

ผลการจัดลำดับความสำคัญของแตละทางเลือก* - 54.17% 27.08% 18.75% 

รวมคะแนนมิติเศรษฐกิจ 1 16 12 18 

รวมคะแนนมิติสังคม 4 14 13 14 

รวมคะแนนมิติสิ่งแวดลอม 3 7 9 1 

รวมคะแนน 3 มิต ิ(เศรษฐกิจ+สังคม+สิ่งแวดลอม) 8 37 34 33 

รวมคะแนนทางเลือก (ถวงน้ำหนักแลว) -1.60 40.89 37.30 36.21 

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

พ้ืนท่ีลุมน้ำตอนกลาง    

 

ผลการจัดลำดับความสำคัญของแตละทางเลือก* 0.93% 37.04% 62.04% 

รวมคะแนนมิติเศรษฐกิจ 2 15 17 

รวมคะแนนมิติสังคม 2 12 11 

รวมคะแนนมิติสิ่งแวดลอม - 4 4 

รวมคะแนน 3 มิต ิ(เศรษฐกิจ+สังคม+สิ่งแวดลอม) 4 31 32 

รวมคะแนนทางเลือก (ถวงน้ำหนักแลว) 4.26 34.29 36.05 

คะแนนทางเลือก (%) 4.73% 38.10% 40.06% 

พ้ืนท่ีลุมน้ำตอนปลาย    

 

ผลการจัดลำดับความสำคัญของแตละทางเลือก* 2.17% 41.30% 56.52% 

รวมคะแนนมิติเศรษฐกิจ 2 10 14 

รวมคะแนนมิติสังคม 3 12 13 

รวมคะแนนมิติสิ่งแวดลอม - 9 9 

รวมคะแนน 3 มิต ิ(เศรษฐกิจ+สังคม+สิ่งแวดลอม) 5 31 36 

รวมคะแนนทางเลือก (ถวงน้ำหนักแลว) 5.09 34.87 39.89 

คะแนนทางเลือก (%) 5.66% 37.64% 44.32% 

 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ รายงานสรุปสำหรับผูบริหาร 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 45 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง  รายงานการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร 

 

รูปที่ 12 การพิจารณากำหนดกิจกรรมที่จำเปนตองดำเนินการในพ้ืนที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง (ภาพรวม) 

 

9. แผนการพัฒนาพ้ืนที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงอยางย่ังยืน 

 

9.1 เปาหมายการพัฒนา 

 

 การกำหนดเปาหมายของแผนการพัฒนาพื้นที่ลุ มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงไดพิจารณาความเหมาะสมและ

ดำเนินการไดจริงและไดรับการยอมรับจากภาคประชาสังคม และเปนการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำภายใตวิสัยทัศน

ของการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง และสอดคลองกับนโยบายภาครัฐและแผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนา

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

แยกตามแผนพัฒนาทรัพยากรน้ำครอบคลุม 5 ดานและเพิ ่มเติมจากกระบวนการมีสวนรวมจากภาคประชาสังคมอีก 

2 ดานดังนี้ 

 1) แผนงานการจัดการน้ำอุปโภคบริโภค เพื่อจัดหาน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคใหแกชุมชน ครบทุก

หมูบานหรือทุกครัวเรือน ชุมชนเมือง แหลงทองเที่ยวสำคัญและพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ รวมทั้งการ

จัดหาแหลงน้ำสำรองในพื้นที่ที่ขาดแคลนแหลงน้ำตนทุน การพัฒนาน้ำดื่มใหไดมาตรฐานในราคาที่

เหมาะสมและการประหยัดน้ำโดยลดการใชน้ำภาคครัวเรือน ภาคบริการและภาคราชการ ดังมีเปาหมาย

ดังนี้ 

  1.1 พัฒนา ขยายเขตและเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมูบาน 266 หมูบาน 

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



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ รายงานสรุปสำหรับผูบริหาร 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 46 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง  รายงานการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร 

  1.3 พัฒนาน้ำดื่มใหไดมาตรฐานและราคาที่เหมาะสม 44 แหง 

 2) แผนงานการสรางความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต เพื่อพัฒนาแหลงเก็บกักน้ำและระบบสงน้ำใหมใหเต็ม

ศักยภาพ พรอมทั้งการจัดหาน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝนเพื่อขยายโอกาสจากศักยภาพโครงการขนาดเล็ก

และลดความเสี่ยงในพื้นที่ไมมีศักยภาพ ลดความเสี่ยง/ความเสียหายลงคิดเปนรอยละ 50 รวมถึงการ

เพิ่มผลิตภาพและปรับโครงสรางการใชน้ำโดยดำเนินการรวมกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-

2580) มีเปาหมายดังนี้ 

  2.1 เพิ ่มประสิทธิภาพโครงการแหลงน้ำและระบบสงน้ำเดิม 724 แหง พื ้นที ่รับประโยชนเดิม 

1,080,871 ไร 

  2.2 จัดหาน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน เพิ่มปริมาณน้ำตนทุน 0.926 ลาน ลบ.ม. และพื้นที่รับประโยชน 

1,720 ไร 

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

ชลประทาน 359,090 ไร 

  2.4 พัฒนาระบบผันน้ำและระบบเชื่อมโยงแหลงน้ำ 9 แหง 

  2.5 จัดหาแหลงน้ำสำรองเพื่อเพิ่มผลิตภาพมูลคาภาคการผลิต ไดแก การเปลี่ยนน้ำทะเลใหเปน 

น้ำจืดในพื้นที่ลุมน้ำตอนปลาย 1 แหง 

 3) แผนงานการจัดการน้ำทวมและอุทกภัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ จัดระบบปองกันน้ำทวม

ชุมชนเมือง จัดการพื้นที่น้ำทวมและพื้นที่ชะลอน้ำรวมทั้งการบรรเทาอุทกภัยในเชิงพื้นที่อยางเปนระบบ 

ในระดับลุ มน้ำและพื ้นที ่ว ิกฤติ (Area-based) ลุ มน้ำขนาดใหญ ลุ มน้ำสาขา/ลดความเสี ่ยงและ 

ความรุนแรงลงไมนอยกวารอยละ 60 โดยมีเปาหมายการพัฒนาดังนี ้

  3.1 เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน้ำ 1,355 แหง ระยะทาง 9.14 กม. 

  3.2 ปองกันน้ำทวมชุมชนเมือง 96 แหง พื้นที่ลดผลกระทบ 77,268 ไร 

  3.3 จัดการพื้นที่น้ำทวม/พื้นที่ชะลอน้ำ 78 แหง พื้นที่ลดผลกระทบ 130,130 ไร 

  3.4 การบรรเทาอุทกภัยเชิงพื้นที่อยางเปนระบบในพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 

 4) แผนงานการจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษทรัพยากรน้ำ เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวม

และระบบบำบัดนำ้เสียรวมของชุมชน การนำน้ำเสียกลับมาใชใหม ปองกันและลดการเกิดน้ำเสียตนทาง 

การควบคุมปริมาณการไหลของน้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศพรอมทั้งพื้นฟูแมน้ำ ลำคลอง และแหลงน้ำ

ธรรมชาติที่มีความสำคัญในทุกมิติเพื่อการอนุรักษ ฟนฟูและใชประโยชนทั่วประเทศ มีเปาหมายดังนี้ 

  4.1 พัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวม ระบบบำบัดน้ำเสียรวมและการนำปริมาณน้ำเสีย

กลับมาใชประโยชนใหมของชุมชน 49 แหง 

  4.2 อนุรักษ/ฟนฟูแมน้ำลำคลองและแหลงน้ำธรรมชาติ 112 แหง 

  4.3 พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคใหตามเกณฑมาตรฐานฯ 2 แหง 

 5) แผนงานดานการบริหารจัดการ เพื่อศึกษาวิจัย เตรียมความพรอม สงเสริมการประชาสัมพันธและการมี

สวนรวมของประชาชนและภาคสวนที่เกี่ยวของ การสรางจิตสำนึกในการอนุรักษทรัพยากรน้ำ พัฒนา

งานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี ยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่และลุมน้ำ (เชื่อมโยง

การตลาด พลังงาน การผลิตและของเสีย) มีเปาหมายดังนี้ 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ รายงานสรุปสำหรับผูบริหาร 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 47 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง  รายงานการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร 

  5.1 การศึกษา วิจัย และพัฒนาระบบสนับสนนุการตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ จำนวน 

9 แหง 

  5.2 พัฒนาและปรับปรุงระบบความปลอดภัยเขื่อน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและตรวจสอบดานความ

ปลอดภัยเข่ือน จำนวน 8 แหง 

  5.3 จัดสรรที่ดินทำกินใหแกกลุมราษฎรที่บุกรุกแผวถางไดถือครองที่ดินอยางถูกตองตามกฎหมายใน

รูปหมูบานปาไมในพื้นที่ลุมน้ำตอนบน (ตนน้ำ) จำนวน 4 แหง 

 6) แผนงานสงเสริมการปลูกพืชมูลคาสูง/เกษตรเชิงวิถี เพื่อสงเสริมใหภาคเกษตรกรปลูกพืชที่มีมูลคาสูง

หรือสงเสริมการทำเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยมุงเนนพื้นที่เพาะปลูกในพื้นที่ที่มีปริมาณน้ำ

ตนทุนและระบบกระจายน้ำเพียงพอจะทำใหควบคุมผลผลิตใหสอดคลองกับความตองการของระบบ

ตลาดไดโดยไมเกิดความเสียหายของผลผลิตดานการเกษตรจากการขาดแคลนน้ำหรือสินคาเกษตรเกิน

ความตองการของระบบตลาด โดยมีเปาหมายการพัฒนาดังนี ้

  6.1 จัดโซนนิ่งพื้นที่เกษตรตามชนิดพืชที่ปลูกใหสอดคลองกับศักยภาพของสมรรถนะดินและปริมาณ

น้ำตนทุนควบคูกับการประกันราคาผลผลิตเพื่อสรางแรงจูงใจใหภาคเกษตรกรเปลี่ยนแปลงชนิด

พืชที่ปลูกดั้งเดิมเปนพืชเชิงการคา รวมทั้งจัดหาระบบตลาดรองรับที่เพียงพอ 

  6.2 พัฒนาเจาหนาที่ภาครัฐและภาคเกษตรกรใหเกิดการประสานและทำงานรวมกัน การสงเสรมิให

ภาคเกษตรกรเรียนรูสินคาเกษตรตามที่ระบบตลาดมีความตองการและแนวโนมผลผลิตที่สงผล

กระทบตอราคาสินคาเกษตร 

  6.3 พัฒนาศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรและเสริมสรางเครือขายเพื่อ

แลกเปลี่ยนประสบการณระหวางศูนยเรียนรูเพื่อปรับปรุงใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมของ

พื้นที่ลุมน้ำ 

  6.4 นำเทคโนโลยีที่เหมาะสมและทันสมัยมาใชกับกลุมเกษตรกรตั้งแตข้ันตอนการปลูกพืช เก็บเก่ียว 

แปรรูป การตลาด เชน การปรับเปลี่ยนระยะเวลาการปลกู การใชน้ำตนทุนที่นอยลง และการใช

เคร่ืองจักรกล ฯลฯ 

  6.5 สงเสริมกลุมเกษตรกรในพื้นที่ลุมน้ำมีการใชเทคโนโลยสีมัยใหมเพื่อทำการตลาดออนไลน และสง

สินคาถึงผูบริโภคโดยตรง มีความเขาใจวาจะขายอะไร ขายใหใคร ผลิตที่ไหน ผลิตอยางไร 

 7) แผนงานสงเสริมการทองเที่ยวทองถิ่น มุงเนนการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ (เชิงนิเวศ) เชื่อมโยงแหลง

ทองเที่ยวทางธรรมชาติที่มีอยูในพื้นที่ลุมน้ำโดยเฉพาะพื้นที่อุทยานแหงชาติเขาใหญ เชน การลองแกง

เชื่อมโยงเขากับแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม วิถีชุมชนที่สำคัญในพื้นที่ลุมน้ำ ฯลฯ รวมถึงมุงเนนการ

ทองเที่ยวในเชิงเกษตรวิถี โดยใหผูมาเยี่ยมเยือนเขาเยี่ยมชมสวนผลไมในชวงที่ผลไมออกผลผลิต เชน 

ทุเรียน มังคุด ลองกอง มะยงชิด มะปราง มะมวง ฯลฯ สงผลใหภาคเกษตรกรมีรายไดเพิ่มเติมจากการ

ใหบริการที่พักโฮมสเตยและจำหนายผลผลิตกับผูบริโภคไดโดยตรง 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ รายงานสรุปสำหรับผูบริหาร 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 48 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง  รายงานการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร 

9.2 ระยะการพัฒนาแผนงานภายใตแผนการพัฒนาพ้ืนที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 

 

 การจัดทำแผนการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงไดแบงสวนพื้นทีอ่อกเปน 3 สวน ไดแก พื้นที่ลุมน้ำ

ตอนบน พื้นที่ลุมน้ำตอนกลาง และพื้นที่ลุมน้ำตอนปลาย โดยไดคำนึงถึงความตองการพื้นฐานของภาคประชาสังคมในการ

พัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงจากกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของภาคประชาสังคมรวมกับผลการศึกษาและ

วิเคราะหสถานการณพื้นที่ลุมน้ำและความเหมาะสมของทางเลือกการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำตามรายมิติเศรษฐกิจ มิติสังคม

และมิติสิ่งแวดลอมดังแบงระยะการพัฒนาเปน 3 ระยะดังนี้ (ตารางที่ 12 ) 

 1) แผนงานระยะเรงดวนภายใน 1-5 ป (พ.ศ. 2561-2565) 

 2) แผนงานระยะปานกลางภายใน 6-10 ป (พ.ศ. 2566-2570) 

 3) แผนงานระยะยาวภายใน 11-20 ป (พ.ศ. 2571-2580) 

 

10. มาตรการเพ่ือความย่ังยืน และมาตรการติดตามตรวจสอบ 

 

 การดำเนินงานภายใตแผนการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงอาจกอใหเกิดผลกระทบตอทรัพยากร-

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตามมา ดังนั้นกอนการดำเนินงานพัฒนาใดๆ จึงมีความจำเปนตองศึกษาและกำหนดมาตรการ

เพื่อความยั่งยืน และมาตรการติดตามตรวจสอบทั้งในระยะกอนการดำเนินงาน ระยะดำเนินงาน และระยะหลังการ

ดำเนินงาน พรอมระบุหนวยงานที่รับผิดชอบ เพื่อปองกันไมใหเกิดผลกระทบหรือลดผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนใหมีนอยที่สุด

หรืออยูในระดับที่ประชาชนยอมรับได รายละเอียดมาตรการเพื่อความยั่งยืนจากการพัฒนาพื้นที่ลุ มน้ำปราจีนบุรี- 

บางปะกงแสดงในตารางที่ 13 

 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ 49 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบรุี–บางปะกง  รายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

ตารางที่ 12 แผนการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 

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. 

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.  

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ 50 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบรุี–บางปะกง  รายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

ตารางที่ 12 (ต่อ) แผนการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 

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 แผนบริหารจัดการด้านการพัฒนาเกษตรเชิงวิถี (เกษตรพื้นถิ่น) และเกษตรมูลค่าสูง                          

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

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

6.3 
การบริหารจัดการเชิงรุกในพื้นที่เกษตรน้ำฝนและส่งเสริมการปลูกพืชมูลค่าสูงตามศักยภาพของดินและน้ำและ
แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)  

     24 
     

            24 กสก./พด./กวก./ชป.  

6.4 การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ระบบเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ชุมชนต้นน้ำ       2                  2 อปท./กสก./กวก.  

7 แผนบริหารจัดการด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ                          

7.1 การประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศพร้อมกับเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว      6                  6 ททท./อปท. 

7.2 
การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่นในการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นเพื่อให้
ชุมชนท้องถิ่นมีรายได้อย่างพอเพียงและพึ่งตนเองได้ในระยะยาว 

     4                  4 ททท./อปท. 

7.3 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 51 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบรุี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

ตารางที่ 13 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 52 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบรุี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

ตารางที่ 13 (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 53 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบรุี–บางปะกง  รายงานการศึกษาประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

ตารางที่ 13 (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 

 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ รายงานสรุปสำหรับผูบริหาร 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 54 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง  รายงานการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร 

11. การประชาสัมพันธ มวลชนสัมพันธ และการมีสวนรวม 

 

11.1 วัตถุประสงคของการดำเนินงานดานการมีสวนรวมของประชาชนและประชาสัมพันธ 

 

 การดำเนินงานดานการมีสวนรวมของประชาชนและประชาสัมพันธในโครงการศึกษาเพื่อการประเมินผล

กระทบสิ่งแวดลอมเชิงยุทธศาสตร โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงของสำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ

มีวัตถุประสงค 2 ประการ ไดแก 

 1) การเผยแพรขอมูลหรือขาวสารของการพัฒนาโครงการ โดยเฉพาะขอดี/ขอจำกัดในการพัฒนาโครงการ

ไปยังภาคประชาชนในชุมชนและองคกรกลุมตางๆ เพื่อเปนการสรางความเขาใจที่ถูกตองและเปนไปใน

ทิศทางเดียวกัน 

 2) เปนเครื่องมือสนับสนุนหรือชวยตัดสินใจในการพัฒนาโครงการ โดยเฉพาะอยางยิ่งผลกระทบที่อาจ

เกิดข้ึนตอสภาพแวดลอม ความขัดแยงตอการใชประโยชนของชุมชนหรือผลกระทบตอราษฎรเนื่องจาก

กลุมราษฎรทองถ่ินและผูแทนจากองคกรกลุมตางๆ จะมีสวนรวมในการพิจารณาไตรตรองใหขอมูลและ

แสดงความคิดเห็นตอการดำเนินการโครงการจะเปนประโยชนในการดำเนินการโครงการตอไป 

 

11.2 การประชุมปฐมนิเทศโครงการ 

 

 การดำเนินการในวันวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 และวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 รวม 2 เวที มีวัตถุประสงคเพื่อ

สรางความเขาใจกับชุมชนในการศึกษาและดำเนินการโครงการ พรอมทั้งรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูเขารวม

ประชุมจำนวน 232 คน (ไมนับรวมผูแทนมหาวิทยาลัยมหิดล และสำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ) จำแนกเปนหนวยงาน

ราชการสวนกลาง หนวยงานราชการระดับจังหวัด/อำเภอ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูนำชุมชน สถาบันการศึกษา กลุม

ผูใชน้ำและภาคประชาชนทั่วไป โดยภาพรวมความคิดเห็นจากผูเขารวมประชุมเนนการแกปญหาดานบริหารจัดการที่

แตกตางกันไปตามพื้นที่ การแกปญหาเร่ืองคุณภาพน้ำ และการเพิ่มแหลงกักเก็บน้ำ 

      
 

11.3 การประชุมกลุมยอยคร้ังที่ 1 

 

 การดำเนินการระหวางวันที่ 19 สิงหาคม–23 สิงหาคม 2562 รวม 10 เวท ีมีวัตถุประสงคเพื่อระบุสภาพปญหา 

ความตองการในพื้นที่และแนวทางแกปญหาเบื้องตน จากการรับฟงความคิดเห็นของผูเขารวมประชุมจำนวน 430 คน 

ประกอบไปดวย องคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูนำชุมชนและผูแทนภาคประชาชน ผลจากการประชุม พบวา ปญหาใน



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ รายงานสรุปสำหรับผูบริหาร 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 55 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง  รายงานการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร 

พื้นที่โดยภาพรวมเปนปญหาขาดแคลนน้ำในพื้นที่ลุมน้ำตอนบน เนื่องจากพื้นที่มีความลาดชันและไมมีแหลงกักเก็บนำ้ที่

เพียงพอ ปญหาน้ำทวม และปญหาดานคุณภาพน้ำในพื้นที่ลุมน้ำตอนกลางและตอนปลาย และมีความตองการใหเพิ่ม

แหลงกักเก็บน้ำในพื้นที่ตอนบน บริหารจัดการน้ำใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และฤดูกาล ขุดลอกลำน้ำเพื่อความจุ และใหมี

การตรวจสอบคุณภาพน้ำหรือบำบัดน้ำเสียกอนปลอยลงสูแหลงน้ำธรรมชาติ 

   
 

11.4 การประชุมสัมมนาโครงการคร้ังที่ 1 

 

 การดำเนินการระหวางวันที่ 29 ตุลาคม–1 พฤศจิกายน 2562 รวม 4 เวที มีผูเขารวมประชุมทั้งสิ้น 435 คน 

ประกอบไปดวย หนวยงานราชการสวนกลาง หนวยงานราชการระดับจังหวัด/อำเภอ องคกรปกครองสวนทองถ่ินและผูนำ

ชุมชน สถาบันการศึกษา กลุมผูใชน้ำและภาคประชาชนทั่วไปและนำเสนอดัชนีตัวชี้วัดรายมิติที่ตอบสนองตอเปาประสงค 

3 มิติ ไดแก มิติเศรษฐกิจ มิติสังคมและมิติสิ่งแวดลอม ผูเขารวมประชุมในพื้นที่ลุมน้ำตอนบน ตอนกลาง และตอนปลาย 

ตางใหความเห็นวาดัชนีชี้วัดมิติสิ่งแวดลอมมีความสำคัญมากที่สุด รองลงมาเปนมิติเศรษฐกิจ และมิติสังคมตามลำดับ 

นอกจากนีผู้เขารวมประชุมไดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพปญหาและความตองการ สรุปไดวา พื้นที่ลุมน้ำตอนบนเปน

ปญหาดานการจัดการน้ำอุปโภคบริโภค โดยมีความตองการใหหนวยงานในพื้นที่บริหารจัดการน้ำใหมีปริมาณเพียงพอใน

หนาแลง สวนพื้นที่ลุมน้ำตอนกลางจะเปนปญหาดานการจัดการน้ำทวมและอุทกภัย โดยมีความตองการใหมีการเปดปด

ประตูระบายน้ำอยางเหมาะสมตามสถานการณ และพื้นที่ลุมน้ำตอนปลายเปนปญหาดานการจัดการคุณภาพน้ำและ

อนุรักษทรัพยากรน้ำโดยมีความตองการใหภาครัฐมีการควบคุมการปลอยน้ำเสียจากชุมชน ภาคอุตสาหกรรมและพื้นที่

การเกษตร 

 
  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ รายงานสรุปสำหรับผูบริหาร 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 56 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง  รายงานการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร 

11.5 การประชุมกลุมยอยคร้ังที่ 2  

 

 ดำเนินการระหวางวันที่ 18-26 พฤศจิกายน 2562 รวม 10 เวที มีวัตถุประสงคเพื่อนำเสนอรายละเอียดทางเลือก

ของการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำ และใหผูเขารวมประชุมจำนวน 342 คน จัดลำดับความสำคัญของแตละทางเลือก และรวม

แสดงความคิดเห็นตอแนวทางเลือกตางๆ ผลการดำเนินการจัดประชุม สรุปไดวา พื้นที่ลุมน้ำตอนบน ผูเขารวมประชุมสวน

ใหญเห็นดวยกับทางเลือกที่ 2 การพัฒนาน้ำตนทุนเพื่อการอุปโภค-บริโภค การเกษตรพื้นถิ่นและการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

มาเปนอันดับแรก รองลงมาเปนทางเลือกที่ 3 การพัฒนาน้ำตนทุนเพื่อการอนุรักษ ฟนฟูและบริหารจัดการพื้นที่ตนน้ำ 

และทางเลือกที่ 4 การพัฒนาน้ำตนทุนเต็มศักยภาพของพื้นที่ลุมน้ำ ในขณะที่พื้นที่ลุมน้ำตอนกลางและตอนปลายเห็นดวย

กับทางเลือกที่ 3 การพัฒนาน้ำตนทุนเพื่อรองรับการเติบโตของชุมชนเมืองและเขตเศรษฐกิจ รองลงมาคือ เห็นดวยกับการ

พัฒนาพื้นที่ลุมน้ำตามทางเลือกที่ 2 การพัฒนาน้ำตนทุนเพื่อการอุปโภค-บริโภค การเกษตรมูลคาสูงและอุตสาหกรรม

ขนาดเล็ก 

   
 

11.6 การประชุมสัมมนาโครงการคร้ังที่ 2 

 

 การดำเนินการระหวางวันที่ 30-31 มกราคม 2563 รวม 4 เวที มีวัตถุประสงคเพื ่อเสนอผลการคัดเลือก

ทางเลือกการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำ และรางแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร พรอมทั้งรับ

ฟงความคิดเห็นจากผูเขารวมประชุมเกี่ยวของทั้งหมด 516 คน ประกอบไปดวย หนวยงานราชการ องคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน ผูนำชุมชน สถาบันการศึกษา องคกรเอกชน สื่อมวลชน คณะกรรมการลุมน้ำ กลุมผูใชน้ำและภาคประชาชนทั่วไป 

   
 

11.7 การประชุมกลุมยอยคร้ังที่ 3 

 

 การดำเนินการระหวางวันที่ 13-14 และ 17-18 กุมภาพันธ 2563 รวม 10 เวที มีวัตถุประสงคเพื ่อทบทวน

แนวทางการศึกษา นำเสนอผลการคัดเลอืกทางเลือกที่เหมาะสม และนำเสนอรางแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุมน้ำแบบ

บูรณาการระดับยุทธศาสตรพรอมทั้งรับฟงความคิดเห็นจากผูเขารวมประชุมจำนวน 430 คน ผลการดำเนินการจัดประชุม 

สรุปไดวา พื้นที่ลุมน้ำตอนบน ผูเขารวมประชุมสวนใหญเห็นดวยกับทางเลือกที่ 2+3 การพัฒนาน้ำตนทุนเพื่อการอุปโภค-



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ รายงานสรุปสำหรับผูบริหาร 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 57 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง  รายงานการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร 

บริโภค การเกษตรพื้นถิ่นและการทองเที่ยวเชิงนิเวศ และเพื่อการอนุรักษ ฟนฟูและบริหารจัดการพื้นที่ตนน้ำ โดยมี

ความเห็นดวยมากคิดเปนรอยละ 66.57 ในขณะที่พื้นที่ลุมน้ำตอนกลางและตอนปลายเห็นดวยกับทางเลือกที่ 3 การ

พัฒนาน้ำตนทุนเพื่อรองรับการเติบโตของชุมชนเมืองและเขตเศรษฐกิจ โดยมีความเห็นดวยมากคิดเปนรอยละ 51.40 และ

รอยละ 50.28 ตามลำดับ 

 
 

11.8 การประชุมปจฉิมนิเทศโครงการ 

 

 การดำเนินการระหวางวันที่ 5-6 มีนาคม 2563 มีวัตถุประสงคเพื่อชี้แจงผลการศึกษาประเมินสิ่งแวดลอมระดับ

ยุทธศาสตรระดับทองถิ่นในขั้นสุดทาย พรอมทั้งรับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนเกี่ยวของในพื้นที่ลุมน้ำ จำนวน 4 เวที มี

ผูเขารวมประชุมทั้งหมด 430 คน ผลการดำเนินการจัดประชุม สรุปไดวา การดำเนินการพัฒนาน้ำตนทุนพื้นที่ลุมน้ำ

ปราจีนบุรี-บางปะกงตามทางเลือก “การพัฒนาน้ำตนทุนเพื่ออุปโภค-บริโภค เกษตรพื้นถิ่น ทองเที่ยวเชิงนิเวศ อนุรักษ 

ฟนฟูและบริหารจัดการพื้นที่ตนน้ำ พรอมทั้งเพิ่มศักยภาพน้ำตนทุนรองรับการเติบโตของชุมชนเมืองและเขตเศรษฐกิจ” 

เหมาะสมกับสภาพปญหาในพื้นที่ รอยละ 77.44 และไมเหมาะสมรอยละ 4.48 เนื่องจากตนทุนแหลงน้ำไมเพียงพอและยงั

ไมเขาถึงความตองการของเกษตรกรเทาที่ควร ที่ดินราคาสูงและไมมีที่ดินสาธารณะประโยชน โดยสภาพปญหาที่พบใน

พื้นที่มากที่สุดเปนปญหาการขาดแคลนน้ำ/ภัยแลง ซึ่งเปนปญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร รอยละ 52.92 

 
 

11.9 การประชุมกลุมยอยเพ่ิมเติม 

 

 ดำเนินการระหวางวันที่ 13-15 มกราคม 2563 มีวัตถุประสงคเพื่อเขาสำรวจและตรวจสอบพื้นที่ที่ประสบ

ปญหา จากที่ไดมีการนำเสนอปญหาในพื้นที่และแนวทางการแกไขจากผูเขารวมการประชุมกลุมยอยครั้งที่ 1 และการ

ประชุมกลุมยอยคร้ังที่ 2 ประกอบดวย 3 พื้นที่เปาหมาย มีรายละเอียดดังนี้ 

 1) พื้นที่ตำบลศรีษะกระบือ อำเภอองครักษ จังหวัดนครนายก ผูนำชุมชนพาตรวจสอบสถานที่จริงเพื่อ 

พัฒนาเปนพื้นที่แกมลิง ใชเปนพื้นที่รับน้ำและเก็บน้ำไวใชในฤดูแลง โดยมี 5 ตำบลที่ไดรับประโยชน 

ไดแก ตำบลศรีษะกระบือ ตำบลพระอาจารย ตำบลชุมพล ตำบลบงึศาล ตำบลองครักษ อำเภอองครักษ 

จังหวัดนครนายก 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ รายงานสรุปสำหรับผูบริหาร 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 58 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง  รายงานการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร 

 2) พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา สภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทราเสนอแนวทางการแกไขปญหาการพัฒนา 

น้ำตนทุน 5 แนวทาง ไดแก (1) ผันน้ำจากอำเภอศรีมหาโพธิ และอำเภอกบินทรบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ไปกักเก็บที่อางเก็บน้ำคลองสียัด เพื่อแกปญหาน้ำทวม/ภัยแลง และเปนการสำรองน้ำไวใชสำหรับพื้นที่

เขตเศรษฐกิจพิเศษ (EEC) (2) เติมน้ำในอางเก็บน้ำคลองระบมและอางเก็บน้ำคลองสียัดใหเต็มศักยภาพ 

(3) สรางประตูปดปากแมน้ำเพื่อรองรับน้ำจืดและปดก้ันน้ำเค็ม โดยจังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยองจะ

สามารถนำน้ำจืดสวนนี้ไปใชได (4) สรางประตูก้ันน้ำปากคลองบริเวณหมูที่ 2 บานบางซอนและหมูที่ 5 

บานหนองตีนนก อำเภอบานโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อกักเก็บน้ำจืดและกั้นน้ำเค็มรุกล้ำ และ  

(5) สรางแกมลิงพื้นที่ชุมน้ำของอำเภอบางน้ำเปร้ียว จังหวัดนครนายก 

 3) พื ้นที ่อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ผ ู นำชุมชนไดเสนอใหสรางคลองระบายน้ำจากคลองเมือง  

ถึงคลองพานทอง เปนระยะทางไมเกิน 15 กิโลเมตร เพื่อแกปญหาน้ำทวมในพื้นที่ตำบลวัดโบสถ ตำบล

สระสีเหลี่ยม ตำบลหนาพระธาตุ ตำบลทาขาม ตำบลหนองปรือ ตำบลวัดหลวง ตำบลไรหลักทอง และ

ตำบลพนัสนิคม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ซึ่งเปนพื้นที่ประมาณ 50,000 ไร 

   
 

11.10 กิจกรรมการสรางการรับรูผานสื่อคร้ังที่ 1 และคร้ังที่ 2 

 

 กิจกรรมการสรางการรับรูผานสื่อมีวัตถุประสงคเพื่อประชาสัมพันธถึงบทบาทภารกิจของสำนักงานทรัพยากร

น้ำแหงชาติในการบริหารจัดการน้ำใหเกิดประโยชนสูงสุดสอดคลองกับความตองการที่หลากหลายของประชาชน และ

เสริมสรางกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนอยางสรางสรรคบนฐานของขอมูลขอเท็จจริงที่ตรงกัน ลดความสับสนของ

กระแสขาวใหกับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งคร้ังที่ 1 ดำเนินการเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 มีสื่อมวลชนเขารวมจํานวน 12 คน 

และผลงานเปนรูปแบบสื่อออนไลนจำนวน 9 ผลงาน เชน มติชนออนไลน 10 มกราคม 2563; Thai PBS 10 มกราคม 

2563; สำนักขาวอิศรา 10 มกราคม 2563; สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ 10 มกราคม 2563; THE STANDARD 10 

มกราคม 2563; ฐานเศรษฐกิจ 10 มกราคม 2563; คมชัดลึก 13 มกราคม 2563 และครั้งที่ 2 ดำเนินการระหวางวันที่ 

16-17 มกราคม 2563 มีสื่อมวลชนเขารวมกิจกรรมจํานวน 17 คน มีผลงานเปนรูปแบบสื่อโทรทัศนจำนวน 2 ผลงาน 

และรูปแบบสื ่อออนไลนจำนวน 4 ผลงาน เชน สถานีโทรทัศน NBT2HD รายการ “ขาวค่ำ” 16 มกราคม 2563; 

สถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส รายการ “วันใหมไทยพีบีเอส” วันที่ 17 มกราคม 2563; สำนักขาว N Nation 22 วันที่ 18 

มกราคม 2563 และ สำนักขาวมติชน วันที่ 17 มกราคม 2563 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ รายงานสรุปสำหรับผูบริหาร 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 59 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง  รายงานการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร 

 

 
 

12. กลไกการขับเคลื่อนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมเชิงยุทธศาสตร (SEA) ดานแผนบริหารจัดการลุมน้ำ 

 ไปสูการปฎิบัติ 

 

 โครงการศึกษาเพื่อประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมเชิงยุทธศาสตรโครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมนำ้ปราจีนบรีุ–บาง

ปะกง เปนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมเชิงยุทธศาสตรในดานแผนบริหารจัดการลุมน้ำ ตามคูมือ/แนวทางการ

ประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร โดยคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) ที่แตงตั้งตามระเบียบสำนัก

นายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2556 ดังนั้นการขับเคลื่อนแผน (Plan) และ แผนงาน (Program) ของแผนบริหารจัดการลุมน้ำ 

นอกจากอาศัยกลไกตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีแลว ยังจะตองอาศัยกลไกตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 

2561 ประกอบดวย เพื่อใหเกิดผลในทางปฎิบัติและสอดคลองกับนโยบายที่เกี่ยวของ โดยมีแผนผังและขั้นตอนตาม 

รูปที่ 13 อธิบายไดดังนี้ 

 1) รายงานโครงการศึกษาเพื่อประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมเชิงยุทธศาสตรโครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำ

ปราจีนบุรี–บางปะกง จะเปนกรอบแนวทางเลือกที่เหมาะสมใหคณะกรรมการลุมน้ำใชเปนแนวทางใน

การพัฒนาลุมน้ำที่สอดคลองกับเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอมและไดผานการใหความเห็นโดยทุกภาค

สวนในพื้นที่ลุมน้ำรวมทั้งคณะกรรมการลุมน้ำดวยแลว 

 2) คณะกรรมการระดับนโยบายที่จะใหความเห็นชอบเพื่อนำแผนสิ่งแวดลอมเชิงยุทธศาสตรโครงการ

พัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง ไปปฏิบัติ ไดแก คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแหงชาติ 

(กนช.) ซึ่งจะพิจารณาใหความเห็นชอบโครงการศึกษาเพื่อประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมเชิงยุทธศาสตร

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบุรี–บางปะกง ตาม พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำมาตรา 17 (1) 

เนื่องจากเปนการจัดทำนโยบายเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรน้ำ 

 3) คณะรัฐมนตรีจะรับทราบรายงานประเมินผลกระทบสิง่แวดลอมเชิงยุทธศาสตร และพิจารณามอบหมาย

หนวยที่เก่ียวของในดานทรัพยากรน้ำ นำไปดำเนินการตามแผนงานโครงการดังกลาว 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ รายงานสรุปสำหรับผูบริหาร 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 60 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง  รายงานการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร 

 4) ที่ปรึกษาเสนอใหสำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการ

ดำเนินการตามแผนประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมเชิงยุทธศาสตรในดานแผนบริหารจัดการลุมน้ำ เพื่อ

ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผน (Plan) และ แผนงาน (Program) 

 5) สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ รายงานการติดตามและประเมินผล ผานคณะกรรมการเพือ่การพัฒนา

ที่ยั่งยืน เพื่อรวบรวม วิเคราะห เสนอแนวทางทางพัฒนาปรับปรุงระบบประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม

เชิงยุทธศาสตรใหครอบคลุมทุกดานของการพัฒนา โดยเสนอความเห็นผานคณะรัฐมนตรีใหเห็นชอบ

กอนมอบหมายใหหนวยงานที่เก่ียวของดำเนินการตอไป 

 6) พัฒนาปรับปรุงระบบประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมเชิงยุทธศาสตร และปรับปรุงการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดลอมเชิงยุทธศาสตรในดานแผนบริหารจัดการลุมน้ำ โดย 

  6.1 ปรับปรุงระบบประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมเชิงยุทธศาสตร โดยอนุกรรมการขับเคลื่อนและ

พัฒนาประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมเชิงยุทธศาสตร ภายใตคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่

ยั่งยืน 

  6.2 สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติปรับปรุงรายงานการประเมินผลกระทบสิ ่งแวดลอมเชิง

ยุทธศาสตรในดานแผนบริหารจัดการลุมน้ำ ใหสอดคลองกับขอเสนอแนะจากการติดตามและ

ประเมินผล ทุก 5 ป โดยปรับปรุงใหสอดคลองตามบริบทที่เปลี่ยนแปลงและสอดคลองกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ รวมทั้งแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติตอไป 

 

 

รูปที่ 13 กลไกการขับเคลื่อน SEA ดานแผนบริหารจัดการลุมน้ำ ไปสูการปฏิบัต ิ

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ รายงานสรุปสำหรับผูบริหาร 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 61 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง  รายงานการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร 

13. บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 

13.1 บทสรุป 

 

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

จังหวัดสระแกว จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดนครนายก จังหวัดชลบุรี และพื้นที่บางสวนในจังหวัดจันทบุรี จังหวัด

นครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดปทุมธานีและกรุงเทพมหานคร โดยมีพื้นที่ปาไมรวมทั้งหมด 

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

หรือรอยละ 61.40 ของพื้นที่ลุมน้ำ หากพิจารณาศักยภาพและสมรรถนะของดินมีความเหมาะสมสำหรับการปลูกพืชคิด

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

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

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

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

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

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

ขนาดใหญและขนาดกลางตามสถานภาพปจจุบันมีความจุกักเก็บทั้งสิ้น 1,386.15 ลาน ลบ.ม. หรือคิดเปนรอยละ 15.13 

ของปริมาณน้ำทารายปเฉลี่ย 

 

 พื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงตองประสบกับปญหาแลงทวมซ้ำซากทุกปจากสาเหตุหลักคือการไมมีแหลงเก็บ

กักน้ำเพียงพอ โดยบริเวณพื้นที่ตอนบนของลุมน้ำมีความลาดชันสูง ทำใหปริมาณน้ำหลากไหลลงทวมพื้นที่ราบทายลุมน้ำ

ในชวงฤดูฝน แตพอถึงชวงฤดูแลงจะประสบปญหาชาดแคลนน้ำเพราะปริมาณน้ำทาสวนใหญจะไหลออกสูทะเลในที่สุด 

และยังมีปญหาการรุกตัวของน้ำเค็มจากอาวไทยเนื่องจากชวงทายของแมน้ำมีความลาดชันนอย ทำใหน้ำเค็มรุกล้ำจาก

ปากแมน้ำบางปะกงลึกเขามาในแมน้ำมากกวา 100 กม. โดยเฉพาะชวงฤดูแลงไมมีปริมาณน้ำทาเพียงพอตอการผลักดัน

น้ำเค็มสงผลกระทบใหน้ำเค็มรุกล้ำไปจนถึงแมน้ำปราจีนบุรี และมีผลกระทบตอคุณภาพน้ำที่จะนำไปใชเพื่อการเกษตร

และการผลิตน้ำประปาเพื่ออุปโภค-บริโภค ประกอบกับพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงเปนพื้นที่ที่มีการเติบโตของภาค 

อุตสาหกรรมคอนขางสูงทำใหความตองการใชน้ำเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องสงผลกระทบใหปญหาขาดแคลนน้ำมีแนวโนมที่

รุนแรงข้ึนรวมถึงเกิดการแยงน้ำระหวางภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรม 

 

 การพิจารณากำหนดทางเลือกการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงอยางยั่งยืนเปนการบูรณาการจากมิติ

เศรษฐกิจ มิติสังคมและมิติสิ่งแวดลอมใหมีความสอดคลองกันและเกิดผลประโยชนสูงสุด โดยไดคำนึงถึงขีดความสามารถ

ในการรองรับของพื้นที่ลุมน้ำและความตองการของภาคประชาสังคมเปนหลัก และยังมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ

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

สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) แผนพัฒนากลุมจังหวัดและแผนพัฒนาจังหวัดในภาคตะวันออกและ

แผนพัฒนาตางๆ ฯลฯ จึงไดพิจารณากำหนดเปาหมายหลักและทางเลือกการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงแยก

เปน 3 พื้นที่ (พื้นที่ลุมน้ำตอนบน พื้นที่ลุมน้ำตอนกลางและพื้นที่ลุมน้ำตอนปลาย) และไดสรุปผลการประเมินทางเลือก

การพัฒนาลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงแบบบูรณาการจำเปนตองกำหนดการพัฒนาแบบผสมผสานในทุกสวนของพื้นที่ 



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ รายงานสรุปสำหรับผูบริหาร 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 62 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง  รายงานการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร 

ลุมน้ำ ไดขอสรุปวาภาพรวมของการพัฒนาลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงแบบบูรณาการเปนการพัฒนาน้ำตนทุนเพื่อการ

อุปโภค-บริโภค การเกษตรพ้ืนถิ่นและการทองเที่ยวเชิงนิเวศ (ตามทางเลือกที่ 2-พ้ืนที่ลุมน้ำตอนบน) พรอมทั้งจะตอง

พัฒนาน้ำตนทุนเพื่อรองรับการเติบโตของชุมชนเมืองและเขตเศรษฐกิจ (ตามทางเลือกที่ 3-พื้นที่ลุมน้ำตอนกลางและ

พื้นที่ลุมน้ำตอนปลาย) เนื่องจากเปนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำภายใตแผนการสรางความมั่นคงในภาคการอุปโภค-

บริโภคและภาคเกษตรใหเพียงพอกับความตองการของภาคประชาสังคมและตามรูปแบบระบบการเพาะปลูกพืชปจจุบัน

รวมกับการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศที่มีสวนสำคัญในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สภาพสังคม 

วัฒนธรรม เอกลักษณและวิถีชีวิตดั้งเดิมในชุมชนทองถิ่น และยังเปนการพัฒนาเพื่อรองรับการเติบโตของชุมชนเมืองและ

เขตเศรษฐกิจจะเปนการยกระดับคุณภาพชีวิตของภาคประชาสังคมในพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงใหดียิ่งขึ้นและมี

รายไดเพิ่มสูงกวาคาเฉลี่ยในระดับ ประเทศ (สูงกวา 136,521.99 บาท/คน/ป-คาเฉลี่ย 23 ป (พ.ศ. 2538-2560) พรอมทั้ง

เปนการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของพื้นที่ลุมน้ำฯ ใหบรรลุวิสัยทัศนการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงอยางยั่งยืน 

 

 การกำหนดแผนการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงไดพิจารณาความเหมาะสมและดำเนินการไดจริง

และไดรับการยอมรับจากภาคประชาสังคม และเปนการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำภายใตวิสัยทัศนของการพัฒนา

พื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง และสอดคลองกับนโยบายภาครัฐและแผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ภาค

ประชาสังคม รวมถึงแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) แผนการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำ

ปราจีนบุรี-บางปะกงแบงระยะการพัฒนาเปน 3 ระยะ คือ แผนงานระยะเรงดวนภายใน 1-5 ป (พ.ศ. 2561-2565) 

แผนงานระยะปานกลางภายใน 6-10 ป (พ.ศ. 2566-2570) และแผนงานระยะยาวภายใน 11-20 ป (พ.ศ. 2571-2580) 

สรุปไดดังแสดงในรูปที่ 14 

 

13.2 ขอเสนอแนะ 

 

 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงอยางยั่งยืนตามผลการประเมินสิ่งแวดลอมระดับ

ยุทธศาสตรสรุปไดดังนี้ 

 1) โครงการพัฒนาพัฒนาแหลงเก็บกักน้ำและระบบสงน้ำทั้งในแผนงานการสรางความมั่นคงของน้ำภาค

การผลิตและแผนงานการจัดการน้ำทวมและอุทกภัยจำเปนตองมีโครงการศึกษาความเหมาะสมและ

ผลกระทบสิ่งแวดลอมกอนการดำเนินการโครงการ 

 2) การพัฒนานำน้ำบาดาลมาใชเพื่อการอุปโภค-บริโภคตองคำนึงถึงคุณภาพน้ำบาดาลเปนหลัก เนื่องจาก

สภาพธรณีวิทยาและอุทกธรณีวิทยาสวนใหญเปนชั้นดินเค็ม ประกอบกับบางพื้นที่จัดเปนพื้นที่ออนไหว

ตอการปนเปอน โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีการใชประโยชนที่ดินอยางหนาแนนในภาคชุมชนและสิ่งปลูกสราง 

ภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมอาจสงผลกระทบใหคุณภาพน้ำบาดาลมีการปนเปอนความเค็ม 

เชื้อแบคทีเรีย และโลหะหนักได 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ รายงานสรุปสำหรับผูบริหาร 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 63 รายงานฉบับสุดทาย 

โครงการพัฒนาน้ำตนทุนลุมน้ำปราจีนบรีุ–บางปะกง  รายงานการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร 

 3) การพัฒนาโครงการในพื้นที่สงวน-อนุรักษโดยสวนใหญจะเปนความตองการจากภาคประชาชนเปนหลัก 

แตทางปฏิบัติไมสามารถดำเนินการโครงการได จำเปนตองมีการพัฒนาโครงการในพื้นที่อ่ืนๆ ที่สามารถ

แกไข/บรรเทาปญหาตามความตองการของภาคประชาชนไดโดยตองมีการหาแนวปฏิบัติที่ดี (Best 

Practice) จากทุกหนวยงานที่เก่ียวของทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค 

 4) การพัฒนาแหลงเก็บกักน้ำและการจัดสรรน้ำในพื้นที่ลุมน้ำตอนกลางและตอนปลายตองพิจารณาถึง

ความตองการของภาคประชาชนในพื้นที่ลุมน้ำเปนลำดับแรกเนื่องจากภาคประชาชนมีการประกอบ

อาชีพแตกตางกันสงผลกระทบใหมีความตองการน้ำแตกตางกันกลาวคือภาคประชาชนที่ประกอบอาชีพ

การเกษตรจะมีความตองการน้ำจืดเพื่อการเพาะปลูกพืชและภาคประชาชนที่มีอาชีพเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ

ตองการน้ำกรอย ฯลฯ ดังนั้นการพัฒนาโครงการใดๆ ตองเนนใหภาคประชาชนในพื้นที่มีสวนรวมในทิศ

ทางการพัฒนาใหมากที่สุดเพื่อลดปญหาความขัดแยงที่จะตามมาในอนาคตภายหลังจากการพัฒนา

โครงการ 

 5) การพัฒนาโครงการในแผนงานสงเสริมการทองเที่ยวทองถ่ิน ไดแก การทองเที่ยวเชิงนิเวศและทองเที่ยว

เชิงเกษตรตองพัฒนาใหสอดคลองกับเอกลักษณของพื้นที่ที่เปนวิถีชุมชนเกษตรและมีขนบประเพณีและ

วัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณเฉพาะถิ่นโดยการสนับสนุนใหตอนรับและบริการดวยไมตรีจิตแบบไทย 

(Thai Hospitality) เพื่อสรางเสริมประสบการณและความประทับใจแกผูมาเยี่ยมเยือนอาจทำใหเกิด

การประชาสัมพันธการทองเที่ยวในรูปแบบที่เรียกวา “พลังแหงการบอกตอ” 

 6) โครงการจัดสรรที่ดินทำกินใหแกกลุมราษฎรที่บุกรุกแผวถางไดถือครองที่ดินอยางถูกตองตามกฎหมาย

ในรูปหมูบานปาไมตามแผนงานดานการบริหารจัดการตองกำหนดมาตรการการใชที่ดินและขอตกลง

ระหวางหนวยงานภาครัฐดวยกันโดยเฉพาะหนวนงานเจาของพื้นที่กับหนวยงานภาครัฐที่ทำการพัฒนา

รวมถึงภาคเกษตรกรที่ใชประโยชน 

 7) โครงการจัดโซนนิ่งพื้นที่การเกษตรตามชนิดพืชที่ปลูกใหสอดคลองกับศักยภาพของสมรรถนะดินและ

ปริมาณน้ำตนทุนควบคูการประกันราคาผลผลิตตามแผนงานสงเสริมการปลูกพืชมูลคาสูง/เกษตรเชิงวิถี 

จะชวยใหจำนวนผลผลิตทางการเกษตรของพืชเศรษฐกิจแตละชนิดอยูในปริมาณที่เหมาะสมกับระบบ

ตลาดรองรับผลผลิต เปนการปองกันผลผลิตลนระบบตลาดและชวยควบคุมปริมาณการใชน้ำในการ

เพาะปลูกทำใหลดความขัดแยงในกิจกรรมการใชน้ำและสงผลดีในการบริหารจัดการลุมน้ำ 

 8) โครงการพัฒนาแหลงกักเก็บน้ำขนาดเล็กในไรนาตามแผนงานการสรางความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต 

ตองดำเนินการขุดสระเก็บน้ำใหมีความลึกและแคบเพื่อลดการสูญเสียน้ำและเปนการจัดการพื้นที่ใหเกิด

ประโยชนสงูสุดเนื่องจากราคาประเมินที่ดินคอนขางสูงโดยเฉพาะพื้นที่ลุมน้ำตอนกลางและตอนปลาย 

  



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร 

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ 64 รายงานฉบับสุดท้าย 
โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบรุี–บางปะกง  รายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

รูปที่ 14 แผนงาน/โครงการตามแผนการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงอย่างยั่งยืน 

 




