


องค์ประกอบรายงาน 
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

พื้นที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
 

รายงานฉบับสุดท้าย (Final Report) 
 

รายงานฉบับสุดท้าย ประกอบด้วยรายงานจ้านวน 9 เล่ม 
 

เล่มที ่1  รายงานสรุปส้าหรับผู้บริหาร การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร ์

เล่มที ่2  Executive Summary Report Strategic Environmental 

 Assessment 

เล่มที ่3  รายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร ์
เล่มที ่4  รายงานมาตรการบรรเทาผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบ 
 การด้าเนินงาน 

เล่มที ่5  รายงานภาคผนวก 
เล่มที ่6  รายงานสรุปส้าหรับผู้บริหาร รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน้้า
 แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร ์

เล่มที ่7  รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน้้าแบบบูรณาการ 
 ระดับยุทธศาสตร์ กลุม่พื้นที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

เล่มที ่8  รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน้้าแบบบูรณาการ 
 ระดับยุทธศาสตร์ กลุม่พื้นที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนกลาง 

เล่มที ่9  รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน้้าแบบบูรณาการ 
 ระดับยุทธศาสตร์ กลุม่พื้นที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 



  

          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ        รำยชื่อคณะกรรมกำรก้ำกบัด้ำนวชิำกำรและเทคนิค 
    

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม   i รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

 

รำยช่ือคณะกรรมกำรก้ำกับด้ำนวิชำกำรและเทคนิค 
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2. ส้ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 
 

  1.  นายสิริวิชญ    กลิ่นภักดี ประธานกรรมการ 
   ผู้ช่วยเลขาธิการส้านักงานทรัพยากรน ้าแห่งชาติ 
  2. นายอัตถพงษ์   ฉันทานุมัติ กรรมการ 
   ผู้อ้านวยการกองนโยบายและแผนแม่บท  
  3. นายชัยวัฒน ์   จันทวี กรรมการ 
   วิศวกรโยธาช้านาญการพิเศษ กองวิเคราะห์โครงการและงบประมาณ 
  4. นางวิมลภัทร   บ้าบัดสรรพโรค ค้ากันยา กรรมการ 
   ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์เศรษฐกิจโครงการพัฒนาแหล่งน ้า ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทรัพยากรน ้า 
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   นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช้านาญการพิเศษ ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทรัพยากรน ้า 
  7. นายสมเกียรติ  อภิพัฒนวิศว์ กรรมการและเลขานุการ 
   ผู้เชี่ยวชาญด้านแผนงานและโครงการ กองวิเคราะห์โครงการและงบประมาณ 
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   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการพิเศษ 
  4. นายชาญชัย   รุกขวัฒนกุล ผู้แทนส้ารอง 3 
   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการพิเศษ 
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  3. นายมหิทธิ์    วงศ์ษา กรรมการ 
   หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ 2 ส้านักบริหารโครงการ  

  1. นายบรรจง   พรมจันทร์ กรรมการ 
   ผู้อ้านวยการส้านักอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรน ้าบาดาล  
  2. ดร.ฤทธิไกร   ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม ผู้แทนส้ารอง 1 
   นักธรณีวิทยาช้านาญการพิเศษ กลุ่มงานวิจัยและพัฒนางานอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรน ้าบาดาล 
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   ผู้อ้านวยการส่วนเทคโนโลยีและมาตราฐาน ส้านักอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้า 
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   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการ กองบริหารจัดการพื นที่ชายฝั่ง  
  2. นายธีระเดช   บัวจันทร์ ผู้แทนส้ารอง 1 
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   นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช้านาญการ  

  1. นายจักรกริช   ธรรมศิริ กรรมการ 
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ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

สำรบัญ 
 

หน้ำ 
 
บทที่ 1  บทน้ำ 
1.1 ที่มาและความส าคัญของโครงการ  1-1 
1.2 ลักษณะเชิงพ้ืนที่ และระบบลุ่มน้ าสาขา 1-2 
1.3 การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) กับการบริหารจัดการน้ า  1-3 
1.4 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 1-4 
1.5  ขอบเขตการศึกษา 1-4 
1.6 แนวทางการศึกษาและประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) พ้ืนที่ลุ่มน้ า 1-4 
 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
1.7 ระยะเวลาการศึกษา 1-7 
1.8 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1-7 
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2.1 ความน า   2-1 
2.2 นโยบาย แผน และแผนงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 2-1 
2.2.1 นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน และแผนงานที่เกี่ยวข้องด้านการบริหารจัดการน้ า 2-1 
2.2.2 ยุทธศาสตร์ แผน และแผนงานที่เกี่ยวข้องด้านการพัฒนาพ้ืนที่ 2-3 
2.3 สรุปข้อมูลพ้ืนฐานพื้นที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 2-19 
2.3.1 ข้อมูลด้านกายภาพ 2-19 
2.3.2 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้ า 2-19 
2.3.3 ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม 2-30 
2.3.4 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 2-47 
2.3.5 ด้านเศรษฐกจิ  2-53 
2.3.6 ท่องเที่ยว   2-56 
2.3.7 ปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 2-56 
2.4 ตัวชี้วัดการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 2-69 
 
บทที่ 3  กำรก้ำหนดประเด็นเชิงยุทธศำสตร์และกรอบกำรพัฒนำของพื นที่ 
3.1 หลักการและแนวทางการวิเคราะห์ทบทวนข้อมูลสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดประเด็น 3-1 
 เชิงยุทธศาสตร์และกรอบการพัฒนาของพ้ืนที่ 
3.1.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ 3-1 
3.1.2 การวิเคราะห์ข้อมูลประเด็นด้านทรัพยากรน้ าของพ้ืนที่ 3-1 
3.2 การวิเคราะห์ประเด็นยุทธศาสตร์และและทิศทางการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 3-2 
3.3 สรุปประเด็นยุทธศาสตร์และกรอบแนวคิดเพ่ือก าหนดทางเลือกการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ า 3-9 
 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
3.4 หลักการวิเคราะห์ประเด็นด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า  3-15 
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รูปที่ 2.4-1  กลไกและกระบวนการก าหนดตัวชี้วัดและสร้างกระบวนการรับรู้อย่างมีส่วนร่วมกัน 2-70 
 กับภาคีการท างานของการศึกษาประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาตร์พื้นที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวนัออก 
รูปที่ 3.3-1  สรุปประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  3-11 
รูปที่ 4.5.1-1  กลไกและกระบวนการก าหนดตัวชี้วัดและสร้างกระบวนการรับรู้อย่างมีส่วนร่วม  4-55 
 กันกับภาคีการท างานของการศึกษาประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้ า 
 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 



 

             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำติ        สำรบญั 
   

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม -6- รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

สำรบัญรูป (ต่อ) 
 

หน้ำ 
 
รูปที่ 6.3.2-1  สรุปภาพรวมประเด็นปัญหาด้านทรัพยากรน้ าทั้ง 4 เวที 6-9 
รูปที่ 6.3.2-2  สรุปประเด็นปัญหาด้านทรัพยากรน้ าจ าแนกตามรายเวทีทั้ง 4 เวที  6-10 
รูปที่ 6.4.3-1  แสดงล าดับความส าคัญของการบริหารจัดการน้ าในภาพรวม 14 เวที  6-19 
รูปที่ 6.4.3-2  แสดงผลการจัดล าดับความส าคัญของการบริหารจัดการน้ าในภาพรวมของพ้ืนที่ตอนบน 6-20 
รูปที่ 6.4.3-3  แสดงผลการจัดล าดับความส าคัญของการบริหารจัดการน้ าในภาพรวมของพ้ืนที่ตอนกลาง 6-21 
รูปที่ 6.4.3-4  แสดงผลการจัดล าดับความส าคัญของการบริหารจัดการน้ าในภาพรวมของพ้ืนที่ตอนล่าง 6-21 
รูปที่ 6.5.2-1  แสดงร้อยละของทางเลือกการพัฒนาที่มีสัดส่วนสูงสุด ของผู้เข้าร่วมประชุม 14 เวท ี 6-25 
รูปที่ 6.6.2-1  แผนภาพสรุปค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นที่มีต่อแนวทางการพัฒนาลุ่มน้ า 6-36 
  แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก จ าแนกตามยุทธศาสตร์ 
  และภูมิภาค 
รูปที่ 6.7.2-1   ภาพบรรยากาศพิธีเปิดกิจกรรมและการบรรยายสรุปข้อมูลต่าง ๆ บริเวณศูนย์เรียนรู้ 6-43 
  ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ลุ่มน้ าและป่าชายเลน  
รูปที่ 6.7.2-2   ภาพบรรยากาศการล่องเรือศึกษาเส้นทางศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติและระบบนิเวศ 6-44 
  ของป่าชายเลนและให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน บริเวณศูนย์เรียนรู้ฟ้ืนฟูอนุรักษ์ลุ่มน้ า 
  และป่าชายเลน  
รูปที่ 6.7.2-3   ภาพบรรยากาศการศึกษาดูงานโครงการขุดลอกร่องน้ าปากแม่น้ าเทพา 6-45 
รูปที่ 7-1  การรวบรวม การออกแบบ การจัดท า การจัดเก็บข้อมูลในโครงการ 7-3 
รูปที่ 7.1-1  หน่วยงานที่ให้บริการข้อมูล 7-4 
รูปที่ 7.1-2  รูปแบบของข้อมูลที่รวบรวมจากหน่วยงานต่างๆ 7-5 
รูปที่ 7.1-3  ลักษณะข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ Hard copy 7-6 
รูปที่ 7.1-4  ลักษณะข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ Soft copy 7-7 
รูปที่ 7.1-5  ลักษณะข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ เอกสาร รายงาน  7-7 
รูปที่ 7.1-6  ฐานข้อมูล Personal Geodatabase (*.mdb) ในโปรแกรมกลุ่ม ArcGIS 7-8 
รูปที่ 7.2-1  ตัวอย่างแผนภาพ (Diagram) โครงสร้างฐานข้อมูล 7-13 
รูปที่ 7.3-1  ตัวอย่างการปรับปรุงระบบพิกัดให้เป็นระบบเดียวกัน 7-15 
รูปที่ 7.3-2  แสดงตัวอย่างการปรับแก้ข้อมูล 7-16 
รูปที่ 7.3-3  ตัวอย่างแผนที่ข้อมูลที่สามารถเพ่ิมเติมข้อมูลได้ 7-17 
รูปที่ 7.3-4 ตัวอย่างแผนที่ข้อมูลที่ไม่สามารถเพ่ิมเติมได้ 7-18 
รูปที่ 7.4-1  ตัวอย่างหน้าแบบฟอร์มเข้าสู่ ISO Metadata Wizard ของโปรแกรม ArcCatalog 7-20 
รูปที่ 7.4-2  ตัวอย่างแบบฟอร์มส าหรับกรอกข้อมูล Metadata ส่วน General 7-20 
รูปที่ 7.4-3  ตัวอย่างโปรแกรม Metadata Editor 7-21 
 
 
  



 

             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำติ        สำรบญั 
   

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม -7- รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

สำรบัญตำรำง 
 

หน้ำ 
 
ตารางที่ 2.2.2-1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาในพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 2-5 
ตารางที่ 2.3.3-1 ระบบบ าบัดน้ าเสียรวมในพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก จ าแนกรายลุ่มน้ าสาขา 2-46 
ตารางที่ 2.3.7-1 พ้ืนที่เสี่ยงจากการคาดการณ์สถานการณ์น้ าท่วมและการขาดแคลนน้ า 2-60 
 บนพื้นฐานของการประมาณการปริมาณน้ าฝนทุกๆ 5 ปี จนถึง ปี พ.ศ. 2598 
ตารางที่ 2.3.7-2 ทางออกการบริหารจัดการน้ าเพ่ือรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 2-61 
ตารางที่ 2.3.7-3 สรุปข้อมูลเบื้องต้นของปริมาณน้ าท่ารายปีเฉลี่ย ปริมาณน้ าท่ารายปีเฉลี่ยฤดูฝน- 2-62 
 ฤดูแล้งและปริมาณน้ าฝนรายปีเฉลี่ยของกลุ่มลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  
 (ฝั่งอ่าวไทย) – ข้อมูลจาก HAII (2013) 
ตารางที่ 2.3.7-4   สรุปค่าปริมาณแอ่งพักน้ า ค่าปริมาณแอ่งพักน้ าประสิทธิผล (มิลลิเมตร)  2-63 
 และค่าสัมประสิทธิ์น้ าท่ารายลุ่มน้ าหลัก − ดัดแปลงจากข้อมูลของกรมชลประทาน (2552) 
ตารางที่ 2.3.7-5 ค่าดัชนีความยืดหยุ่น (ε_Q) ของกลุ่มลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก (ฝั่งอ่าวไทย)  2-64 
 จากค่าปริมาณฝนรายปีเฉลี่ยรายลุ่มน้ าระหว่างปี พ.ศ. 2516−2551 และค่าร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึน 
 ของปริมาณน้ าฝนเทียบกับปีที่เกิดอุทุกภัยครั้งใหญ่ พ.ศ. 2554 
ตารางที่ 2.3.7-6 ร้อยละความแตกต่างของปริมาณน้ าฝนรายปีจาก RCP4.5 เทียบกับปริมาณฝน 2-67 
 รายปีเฉลี่ยของกรมชลประทาน (2558) ช่วงปี 2558-2598 ในพ้ืนที่กลุ่มลุ่มน้ าภาคใต้ 
 ฝั่งตะวันออก (ฝั่งอ่าวไทย) 
ตารางที่ 2.3.7-7 ร้อยละความแตกต่างของปริมาณน้ าฝนรายปีจาก RCP4.5 เทียบกับปริมาณฝน 2-67 
 รายปีเฉลี่ยของกรมชลประทาน (2558) ช่วงปี 2558-2598 
 ในพ้ืนที่กลุ่มลุ่มน้ าชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตะวันตก (ฝั่งอันดามัน) 
ตารางที่ 2.1.7-8 ร้อยละความแตกต่างของปริมาณน้ าฝนรายปีจาก RCP4.5 เทียบกับปริมาณฝน 2-68 
 รายปีเฉลี่ยของกรมชลประทาน (2558) ช่วงปี 2558-2598 
 ในพ้ืนที่กลุ่มลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก (ฝั่งอ่าวไทย) 
ตารางที่ 2.1.7-9 ร้อยละความแตกต่างของปริมาณน้ าฝนรายปีจาก RCP4.5 เทียบกับปริมาณฝน 2-68 
 รายปีเฉลี่ยของกรมชลประทาน (2558) ช่วงปี 2558-2598 
 ในพ้ืนที่กลุ่มลุ่มน้ าชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตะวันตก (ฝั่งอันดามัน) 
ตารางที่ 2.4-1 ตัวชี้วัดส าหรับการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 2-71 
ตารางที่ 3.2-1 สรุปผลการวิเคราะห์ซออาร์ : SOAR Analysis ของกลุ่มพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ 3-3 
 ฝั่งตะวันออกตอนบน ตอนกลาง และตอนล่าง 
ตารางที่ 3.4-1 สรุปการวิเคราะห์ SWOT Analysis และความสัมพันธ์ (TOWS Matrix Analysis)  3-17 
 พ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน  
ตารางที่ 3.4-2 สรุปการวิเคราะห์ SWOT Analysis และความสัมพันธ์ (TOWS Matrix Analysis)  3-19 
 พ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนกลาง  
ตารางที่ 3.4-3 สรุปการวิเคราะห์ SWOT Analysis และความสัมพันธ์ (TOWS Matrix Analysis)  3-21 
 พ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 



 

             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำติ        สำรบญั 
   

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม -8- รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

สำรบัญตำรำง (ต่อ) 
 

หน้ำ 
 
ตารางที่ 4.3.2-1 ปริมาณความต้องการทรัพยากรน้ า และศักยภาพน้ าในพ้ืนที่ลุ่มน้ า 4-39 
 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกและแต่ละลุ่มน้ าสาขา ณ ปีฐาน พ.ศ. 2562 
ตารางที่ 4.3.3-1 ปริมาณความต้องการทรัพยากรน้ า และศักยภาพน้ าในพ้ืนที่ลุ่มน้ า 4-40 
 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกและแต่ละลุ่มน้ าสาขา ในทางเลือกท่ี 1 ณ ปี พ.ศ.2580 
ตารางที่ 4.3.4-1 ปริมาณความต้องการทรัพยากรน้ า และศักยภาพน้ าในพ้ืนที่ลุ่มน้ า 4-41 
 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกและแต่ละลุ่มน้ าสาขา ในทางเลือกท่ี 2 ณ ปี พ.ศ.2580 
ตารางที่ 4.3.5-1 ปริมาณความต้องการทรัพยากรน้ า และศักยภาพน้ าในพ้ืนที่ลุ่มน้ า 4-42 
 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกและแต่ละลุ่มน้ าสาขา ในทางเลือกท่ี 3 ณ ปี พ.ศ.2580 
ตารางที่ 4.3.6-1 ปริมาณความต้องการทรัพยากรน้ า และศักยภาพน้ าในพ้ืนที่ลุ่มน้ า 4-43 
 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกและแต่ละลุ่มน้ าสาขา ในทางเลือกท่ี 4 ณ ปี พ.ศ.2580 
ตารางที่ 4.4.3-1 ทางเลือกท่ี 1 (กรณีฐาน) : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดมีอัตรา 4-50 
 การเพ่ิมข้ึนระดับปกติ ณ ราคาตลาด (market price) 
ตารางที่ 4.4.3-2 กรณีการพัฒนาพ้ืนที่ตามทางเลือกที่ 2 4-51 
ตารางที่ 4.4.3-3 กรณีการพัฒนาพ้ืนที่ตามทางเลือกที่ 3 4-51 
ตารางที่ 4.4.3-4 กรณีการพัฒนาพ้ืนที่ตามทางเลือกที่ 4 4-52 
ตารางที่ 4.5.1-1 ตัวชี้วัดส าหรับการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พ้ืนที่ลุ่มน้ า 4-56 
 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
ตารางที่ 4.5.1-2 เกณฑ์การพิจารณาจัดล าดับทางเลือกการพัฒนาที่เหมาะสมต่อพ้ืนที่ลุ่มน้ า 4-58 
 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 
ตารางที่ 4.5.1-3 เกณฑ์การพิจารณาจัดล าดับทางเลือกการพัฒนาที่เหมาะสมต่อพ้ืนที่ลุ่มน้ า 4-60 
 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนกลาง 
ตารางที่ 4.5.1-4 เกณฑ์การพิจารณาจัดล าดับทางเลือกการพัฒนาที่เหมาะสมต่อพ้ืนที่ลุ่มน้ า 4-62 
 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 
ตารางที่ 4.6-1 ผลการพิจารณาทางเลือกการพัฒนาในพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 4-66 
 ตอนบน 
ตารางที่ 4.6-2 ผลการพิจารณาทางเลือกการพัฒนาในพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 4-67 
 ตอนกลาง 
ตารางที่ 4.6-3 ผลการพิจารณาทางเลือกการพัฒนาในพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 4-68 
  ตอนล่าง  
ตารางที่ 4.7-1 สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อทางเลือกการพัฒนาในพื้นที่ลุ่มน้ า 4-70 
 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกจ าแนกลุ่มน้ าสาขา 
ตารางที่ 5.2-1 การด าเนินงานที่ส าคัญของทางเลือกการพัฒนาที่เหมาะสม 5-2 
  ของลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก (จ าแนกตามกลุ่มพื้นที่ลุ่มน้ าสาขา) 
ตารางที่ 5.2-2 กิจกรรมการพัฒนาและผลกระทบหลักที่ส าคัญ 5-4 



 

             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำติ        สำรบญั 
   

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม -9- รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

สำรบัญตำรำง (ต่อ) 
 

หน้ำ 
 
ตารางที่ 5.3-1 แนวทางการก าหนดมาตรการหลีกเลี่ยง 5-6 
ตารางที่ 5.4-1 ระดับค่าคะแนนส าหรับการประเมินผลกระทบของทางเลือก 5-8 
ตารางที่ 5.4-2 การคาดการณ์ผลกระทบจากกิจกรรมในทางเลือกการพัฒนา 5-9 
ตารางที่ 5.5-1 แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามหลักการระวังไว้ก่อน (Precautionary Principle)  5-11 
ตารางที่ 6.2-1  หลักเกณฑ์การจ าแนกกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทที่ปรึกษา 6-4 
ตารางที่ 6.2-2  การก าหนดกลุ่มเป้าหมายในกิจกรรมการมีส่วนร่วมของโครงการ 6-5 
ตารางที่ 6.3-1  ก าหนดการจัดประชุมปฐมนิเทศโครงการ 6-6 
ตารางที่ 6.3.1-1  จ านวนผู้เข้าร่วมประชุมปฐมนิเทศ 6-8 
ตารางที่ 6.4-1  ก าหนดการจัดประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 6-12 
ตารางที่ 6.4.1-1 จ านวนผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 แยกรายเวทีลุ่มน้ าสาขา 6-13 
ตารางที่ 6.4.2-1 สรุปข้อมูลสภาพปัญหาด้านทรัพยากรน้ าในแต่ละพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขา 6-16 
ตารางที่ 6.4.2-2 สรุปข้อมูลแนวทางการพัฒนาทรัพยากรน้ าในแต่ละพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขา 6-17 
ตารางที่ 6.4.3-1 ล าดับความส าคัญของปัญหาด้านทรัพยากรน้ าในแต่ละลุ่มน้ าสาขา 6-18 
ตารางที่ 6.5-1  ก าหนดการจัดประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 6-23 
ตารางที่ 6.5.1-1  จ านวนผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 แยกรายเวทีลุ่มน้ าสาขา 6-24 
ตารางที่ 6.6-1  ก าหนดการจัดประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ 6-30 
ตารางที่ 6.6.1-1  จ านวนผู้เข้าร่วมประชุมปัจฉิมนิเทศ 6-31 
ตารางที่ 7.2-1 รายการชั้นข้อมูลในกลุ่มข้อมูลพื้นฐาน 7-10 
ตารางที่ 8-1  สรุปความต้องการใช้น้ า (Demand) การใช้น้ า (Supply) และปริมาณน้ าที่จะต้อง 8-3 
  จัดหาเพิ่มเติมของพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
ตารางที่ 8-2 สรุปจ านวนโครงการและงบประมาณรายยุทธศาสตร์ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 8-5 
ตารางที่ 8-3 สรุปจ านวนโครงการและงบประมาณรายยุทธศาสตร์รายจังหวัด 8-6 



 บทที่ 1 

บทน ำ 
 
  



 

               ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ       บทที่ 1 บทน้ำ 
    

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 1-1 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

บทที่ 1  
บทน้ำ 

 
1.1 ที่มำและควำมส้ำคัญของโครงกำร  
 ลุ่มน้้ ำภำคใต้ฝั่ งตะวันออกมี พ้ืนที่ประมำณ 26,466.02 ตร.กม. ครอบคลุม 11 จังหวัด 
ประกอบด้วย 13 ลุ่มน้้ำสำขำ มีปริมำณฝนเฉลี่ยรำยปี 1,923.82 มิลลิเมตร ปริมำณน้้ำท่ำเฉลี่ย 26,643.82 
ล้ำนลูกบำศก์เมตร ในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำมีควำมจุเก็บกักปัจจุบัน 110.92 ล้ำนลูกบำศก์เมตร มีควำมต้องกำรน้้ำ
ทั้งสิ้นประมำณ 27,001.75 ล้ำนลูกบำศก์เมตร (รวมควำมต้องกำรน้้ำในพ้ืนที่เกษตรกรรมนอกเขต
ชลประทำน) ท้ำให้พ้ืนที่ภำคใต้ฝั่งตะวันออกประสบปัญหำกำรขำดแคลนน้้ำ ประกอบกับกำรเจริญเติบโต
ด้ำนเศรษฐกิจในพ้ืนที่ ท้ำให้มีแนวโน้มกำรขำดแคลนเพ่ิมขึ้น และบำงลุ่มน้้ำสำขำยังประสบกับปัญหำ
อุทกภัยในฤดูน้้ำหลำก ส่งผลต่อคุณภำพชีวิตของประชำชนในพื้นท่ี 
  
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน้้ำแห่งชำติ (สทนช.) เห็นควำมจ้ำเป็นต้องมีกำรศึกษำโครงการศึกษาการ
ประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก เพ่ือประเมินศักยภำพและข้อจ้ำกัด
ของสิ่งแวดล้อมในกำรบริหำรจัดกำรน้้ำ ที่สำมำรถน้ำไปสู่ควำมสมดุลและกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนทั้งในมิติของ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงเปรียบเทียบทำงเลือกในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำ
ภำคใต้ฝั่งตะวันออก เพ่ือให้กำรตัดสินใจเป็นไปอย่ำงรอบคอบและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชำติและ
ประชำชน ซึ่งสอดคล้องกับประเด็นยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำกำรจัดกำรน้้ำเชิงลุ่มน้้ำของประเทศในยุทธศำสตร์
ที่ 5 ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ.2561 
– 2580) ประกอบด้วย 6 ด้ำนหลัก ได้แก่ (1) กำรจัดกำรน้้ำอุปโภค บริโภค (2) กำรสร้ำงควำมมั่นคงของน้้ำ
ภำคกำรผลิต (3) กำรจัดกำรน้้ำท่วมและอุทกภัย (4) กำรจัดกำรคุณภำพน้้ำ และอนุรักษ์ทรัพยำกรน้้ำ  
(5) กำรอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภำพป่ำต้นน้้ำที่เสื่อมโทรม และป้องกันกำรพังทลำยของดิน (6) กำรบริหำรจัดกำร  

ที่มำ : ส้ำนักงำนทรัพยำกรน้้ำแห่งชำติ, 2562  



 

               ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ       บทที่ 1 บทน้ำ 
    

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 1-2 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

1.2 ลักษณะเชิงพื นที่ และระบบลุ่มน ้ำสำขำ 
 ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกเป็นพ้ืนที่ชำยฝั่งติดอ่ำวไทย ครอบคลุมพ้ืนที่ 11 จังหวัด ได้แก่ 
ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุรำษฏร์ธำนี ระนอง ตรัง นครศรีธรรมรำช พัทลุง สงขลำ ปัตตำนี ยะลำ และ
นรำธิวำส โดยมีลุ่มน้้ำตำปี ลุ่มน้้ำทะเลสำบสงขลำ และลุ่มน้้ำปัตตำนีแทรกตัวเป็นช่วง ๆ ประกอบด้วย 13 
ลุ่มน้้ำสำขำ แบ่งพ้ืนที่ตำมบริบทของพ้ืนทีอ่อกได้เป็น 3 ตอน (กลุ่มพ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำ)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พื้นที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (ประกอบด้วย 4 ลุ่มน ้ำสำขำ) 

 คลองท่ำตะเภำ (พื้นที่ 2,109.11 ตร.กม.) 
 ภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (พ้ืนที่ 2,1401.78 ตร.กม.) 
 คลองหลังสวน (พ้ืนที่ 1,653.81 ตร.กม.) 
 ภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 2 (พ้ืนที่ 2,279.81 ตร.กม.) 

พื้นที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนกลาง 
 (ประกอบด้วย 3 ลุ่มน ำ้สำขำ) 

 ภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 3 (พ้ืนที่ 2,626.10 ตร.กม.) 
รวมพ้ืนที่เกำะ (เกำะสมุย เกำะพะงัน และเกำะเต่ำ)  

 คลองกลำย (พ้ืนที่ 617.04 ตร.กม.) 
 ภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 (พ้ืนที่ 4,626.43 ตร.กม.) 

พื้นที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 
 (ประกอบด้วย 6 ลุ่มน ำ้สำขำ) 

 คลองนำทวี (พ้ืนที่ 1,570.24 ตร.กม.) 
 คลองเทพำ (พ้ืนที่ 1,818.52 ตร.กม.) 
 ภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง (พ้ืนที่ 1,460.02 ตร.กม.) 
 แม่น้้ำสำยบุรี (พ้ืนที่ 3,216.17 ตร.กม.) 
 แม่น้้ำบำงนรำ (พ้ืนที่ 1,654.78 ตร.กม.) 
 แม่น้้ำโก-ลก (พ้ืนที่ 693.21 ตร.กม.) 



 

               ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ       บทที่ 1 บทน้ำ 
    

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 1-3 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

1.3 กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ (SEA) กับกำรบริหำรจัดกำรน ้ำ 
 ส้ำนักงำนทรัพยำกรน้้ำแห่งชำติได้จัดท้ำแผนแม่บทกำรบริหำรจัดกำรน้้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 
2580) ภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) (แผนระดับ 1) และแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์
ชำติ (แผนระดับ 2) ภำยใต้ประเด็นที่ 19 กำรบริหำรจัดกำรน้้ำทั้งระบบ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นกรอบและ
แนวทำงในกำรพัฒนำและเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำของประเทศ โดยยึดหลัก
แนวทำงตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี และหลักกำรสร้ำงสมดุลระหว่ำงกำร
อนุรักษ์ฟ้ืนฟู และกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรน้้ำอย่ำงยั่งยืน 
 
 กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ (SEA) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในกำรจัดท้ำแผนงำนตำม
แนวทำงพัฒนำลุ่มน้้ำแบบบูรณำกำรระดับยุทธศำสตร์ (Strategic and Integrated Development 
Plan/Program of River Basin: SIDP) ส้ำหรับกำรบริหำรจัดกำรน้้ำที่สอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำ
พ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก เป็นปัจจัยสนับสนุนและขับเคลื่อนกำรพัฒนำแต่ละมิติอย่ำงสมดุลและ
ยั่งยืน รวมทั้ง บรรลุเป้ำประสงค์ของแผนแม่บทกำรบริหำรจัดกำรน้้ำ 20 ปี ในระดับประเทศ ทั้งนี้ 
สำมำรถสรุปควำมเชื่อมโยงของข้อมูลที่ใช้ในกำรศึกษำและผลที่ได้จำกโครงกำร ดังรูปที่ 1.3-1 

 ที่มำ : ส้ำนักงำนทรัพยำกรน้้ำแห่งชำติ, 2562 
 
รูปที่ 1.3-1 แนวคิดในกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ (SEA) กับกำรบริหำรจัดกำรน ้ำ 

 
  



 

               ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ       บทที่ 1 บทน้ำ 
    

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 1-4 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

1.4 วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
 
  (1) เพ่ือศึกษำและจัดท้ำรำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ (Strategic 
Environmental Assessment :  SEA)  ของกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ ำใน พ้ืนที่ ลุ่ มน้้ ำภำคใต้ 
ฝั่งตะวันออก 
  (2) เพ่ือศึกษำและจัดท้ำรำยงำนแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน้้ำแบบบูรณำกำรระดับ
ยุทธศำสตร์ (Strategic and Integrated Development Program of River Basin: SIDP) ในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำ
ภำคใต้ฝั่งตะวันออก 
  (3) เพ่ือศึกษำและจัดท้ำระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศของลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก ส้ำหรับ
ส้ำนักงำนทรัพยำกรน้้ำแห่งชำติและคณะกรรมกำรลุ่มน้้ำ ในกำรบริหำรจัดกำรน้้ำ กำรจัดท้ำแผนลุ่มน้้ำ  
กำรตัดสินใจ กำรให้ข้อมูลกับผู้ใช้น้้ำและประชำชน 
 
1.5  ขอบเขตกำรศึกษำ 
  พ้ืนที่ศึกษำของโครงกำรจะพิจำรณำครอบคลุมพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกทั้งหมดและลุ่มน้้ำ
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงพ้ืนที่อิทธิพลที่เกี่ยวเนื่องและอำจเป็นพ้ืนที่กำรพัฒนำโครงกำรที่เชื่อมโยงกัน  
โดยแบ่งพ้ืนที่กำรศึกษำในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกเป็น 3 ตอน คือ พ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก
ตอนบน พ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนกลำง และพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง และกลุ่ม
พ้ืนที่เกำะ (เป็นส่วนหนึ่งของลุ่มน้้ำสำขำภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 3) ซึ่งในกำรศึกษำครั้งนี้จะพิจำรณำพ้ืนที่
เกำะเฉพำะพ้ืนที่เกำะที่มีประชำชนอยู่อำศัย ได้แก่ เกำะสมุย (รวมเกำะพลวย และเกำะแตน) เกำะพะงัน 
และเกำะเต่ำ มีพ้ืนที่รวม 398.28 ตำรำงกิโลเมตร ซึ่งจำกข้อมูลของคณะกรรมกำรอุทกวิทยำแห่งชำติ พื้นที่
ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก มีพ้ืนที่เกำะกระจำยอยู่ตำมลุ่มน้้ำสำขำ ประกอบด้วยพ้ืนที่เกำะขนำดใหญ่ และ
หมู่เกำะขนำดเล็กจ้ำนวนมำก  
 
1.6 แนวทำงกำรศึกษำและประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ (SEA) พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่ง

ตะวันออก 
 กำรศึกษำประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ (SEA) พ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก  
เป็นไปตำม “แนวทำง (Guideline) กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์” จัดท้ำโดยส้ำนักงำนสภำ
พัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (มกรำคม 2563) โดยมีขั้นตอนกำรศึกษำดังแสดงในรูปที่ 1.6-1 
ทั้งนี้ หลักกำรที่ส้ำคัญของกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ เป็นกำรเปิดโอกำสให้ทุกภำคส่วนที่
เกี่ยวข้องได้เข้ำมำมีส่วนร่วมในขั้นตอนกำรศึกษำ ตั้งแต่กำรตัดสินใจเลือกเป้ำหมำยกำรพัฒนำในระดับ
นโยบำย แผนและแผนงำน โดยเส้นทำงกำรพัฒนำเป็นกำรพิจำรณำตำมเป้ำประสงค์ร่วมกันของทุกฝ่ำย บน
พ้ืนฐำนสถำนกำรณ์ เงื่อนไข และบริบทต่ำง ๆ ของพ้ืนที่  
 
  กำรศึกษำเริ่มต้นจำกกำรทบทวนข้อมูลพ้ืนฐำนด้ำนต่ำง ๆ ของพ้ืนที่ ทั้งลักษณะทำงกำยภำพ 
โครงสร้ำงทำงเศรษฐกิจ บริบททำงสังคม ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง นโยบำย แผนงำน



 

               ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ       บทที่ 1 บทน้ำ 
    

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 1-5 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำในพ้ืนที่ทุกด้ำน เพ่ือใช้ในกำรวิเครำะห์ประเมินจุดแข็ง ศักยภำพ โอกำส 
ในกำรพัฒนำ และน้ำมำก้ำหนดประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ ทิศทำงและกรอบทำงเลือกกำรพัฒนำ
พ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก ที่สอดคล้องกับสภำพพ้ืนที่และควำมต้องกำรของประชำชน อย่ำงไรก็ตำม 
ด้วยลักษณะเฉพำะของพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกที่มีควำมหลำกหลำยทั้งทำงภูมิศำสตร์ สังคมและ
วัฒนธรรม กำรศึกษำครั้งนี้ได้จัดพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกเป็น 3 กลุ่มพ้ืนที่ คือ กลุ่มพ้ืนที่ลุ่มน้้ำ
ภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน กลุ่มพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนกลำง และกลุ่มพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้  
ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง 
 
  กำรพัฒนำพ้ืนที่เพ่ือมุ่งไปสู่ประเด็นยุทธศำสตร์และเป้ำประสงค์ท่ีก้ำหนดไว้ มีทำงเลือกท่ีเป็นไป
ได้หลำยรูปแบบซึ่งมีองค์ประกอบของแต่ละทำงเลือกท่ีแตกต่ำงกัน โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ ส่วนแรก 
คือ องค์ประกอบของกิจกรรมกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจและสังคมสำขำต่ำง ๆ และส่วนที่  2 คือ 
องค์ประกอบของกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำที่สอดคล้องตำมควำมต้องกำรน้้ำและแก้ไขปัญหำตำม
กิจกรรมกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม โดยกำรศึกษำประเมินจะท้ำกำรวิเครำะห์ข้อมูลทั้งที่เป็นสภำพ
ปัจจุบันและแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงในอนำคต ระยะเวลำ 20 ปี  
 
 กำรเปรียบเทียบข้อมูลทำงเลือกกำรพัฒนำพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกแต่ละกลุ่มพ้ืนที่ทุก
ทำงเลือก เพ่ือสรุปทำงเลือกท่ีเหมำะสมที่สุด พิจำรณำจำกคะแนนตำมเกณฑ์ตัวชี้วัดเป้ำประสงค์และควำม
ยั่งยืนทั้ง 3 มิติ ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ร่วมกับข้อมูลควำมคิดเห็นจำกภำคประชำชนและ
ภำคส่วนต่ำง ๆ ที่ได้รับในกระบวนกำรมีส่วนร่วม โดยภำยหลังจำกได้ทำงเลือกที่มีควำมเหมำะสมที่สุด 
จ้ำเป็นต้องท้ำกำรวิเครำะห์ประเด็นผลกระทบหลักที่ส้ำคัญที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นจำกทำงเลือกดังกล่ำว 
โดยเฉพำะผลกระทบเชิงลบในทุกมิติที่อำจส่งผลต่อหลักกำรพัฒนำที่ยั่งยืน โดยเฉพำะผลกระทบที่เกิด
ควำมเสียหำยเป็นวงกว้ำงหรือไม่อำจฟ้ืนฟูได้ เพื่อก้ำหนดเป็นมำตรกำรเชิงป้องกันไว้เป็นแนวทำงให้ทุกภำค
ส่วนที่เกี่ยวข้องในกำรพัฒนำพ้ืนที่ตำมทิศทำงกำรพัฒนำหรือแผนงำนที่ได้ศึกษำวิเครำะห์ไว้ ได้มีควำม
ตระหนักและให้ควำมส้ำคัญในกำรป้องกันผลกระทบหำกมีกำรพัฒนำตำมทำงเลือกดังกล่ำว ไม่ให้เกิดขึ้น
หรือลดผลกระทบที่อำจจะเกิดขึ้นให้น้อยที่สุด เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยของกำรพัฒนำอย่ำงสมดุลและยั่งยืน 
ตำมหลักกำรป้องกันไว้ก่อนดีกว่ำแก้ไข (precautionary principal)  
 
 ผลที่ได้เป็นรูปธรรมจำกกำรศึกษำในครั้งนี้  คือ แผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน้้ำแบบบูรณำ
กำรระดับยุทธศำสตร์ของพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก (กลุ่มพ้ืนที่ และลุ่มน้้ำสำขำ) ซึ่งเป็นกำรบูรณำ
กำรแผนงำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำเชิงพ้ืนที่และมำตรกำรป้องกันผลกระทบ โดยมีหน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้องหลำยหน่วยงำน เพ่ือน้ำไปสู่กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก
อย่ำงยั่งยืน สอดคล้องกับแผนแม่บทกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำ 20 ปี ทั้ง 6 ด้ำน 
 
 
  



 

               ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ       บทที่ 1 บทน้ำ 
    

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 1-6 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

 
รูปที่ 1.6-1 แนวทำงกำรศึกษำและประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ (SEA) พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ 
   ฝั่งตะวันออก   



 

               ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ       บทที่ 1 บทน้ำ 
    

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 1-7 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

1.7 ระยะเวลำกำรศึกษำ 
 ระยะเวลำด้ำเนินกำรศึกษำ 360 วัน เริ่มงำน 4 มีนำคม 2562 สิ้นสุดสัญญำ 26 กุมภำพันธ์ 2563 
 
1.8 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 สำมำรถประเมินศักยภำพและข้อจ้ำกัดของสิ่งแวดล้อมในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำ 
ในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก ที่สำมำรถน้ำไปสู่ควำมสมดุลและกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนทั้งในมิติของ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงเปรียบเทียบทำงเลือกในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำในพ้ืนที่  
ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก เพ่ือให้กำรตัดสินใจเป็นไปอย่ำงรอบคอบและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชำติ
และประชำชน และประชำชนมีโอกำสประกอบอำชีพที่หลำกหลำย มีรำยได้และคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น  
ซึ่งสอดคล้องกับประเด็นยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำกำรจัดกำรน้้ำเชิงลุ่มน้้ำทั้งระบบเพ่ือเพ่ิมควำมมั่นคง  
ด้ำนน้้ำของประเทศของยุทธศำสตร์ที่ 5 ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)  
 
 



 บทที่ 2 

กำรทบทวนข้อมูล เพื่อก ำหนดประเด็นเชิงยุทธศำสตร์ 
ของพื้นที่และขอบเขตกำรศึกษำ 

 
  



            
        สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำติ             บทที่ 2 กำรทบทวนข้อมูล เพื่อก้ำหนดประเด็นเชิงยุทธศำสตร์ของพื นที่และขอบเขตกำรศึกษำ 
   

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-1 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

บทที่ 2  
กำรทบทวนข้อมูล เพื่อก้ำหนดประเด็นเชิงยุทธศำสตร์ของพื นที่และขอบเขตกำรศึกษำ 

 
2.1 ควำมน้ำ 
 การทบทวนข้อมูลเพ่ือก าหนดประเด็นเชิงยุทธศาสตร์ของพ้ืนที่และขอบเขตการศึกษา เป็นการทบทวน
ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ เพ่ือท าความเข้าใจต่อบริบท เงื่อนไขของพ้ืนที่ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 1) ข้อมูลเชิงนโยบาย 
แผน แผนงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก ซึ่งสรุปดังหัวข้อที่ 2.2 และส่วนที่
สอง ข้อมูลพ้ืนฐานของพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกในประเด็นที่มีความเกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงกับทรัพยากรน้ า
ในพ้ืนที่  ทั้งลักษณะทางกายภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต ซึ่งสรุปได้
ดังหัวข้อที่ 2.3 
 
2.2 นโยบำย แผน และแผนงำนที่เกี่ยวข้องในพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 
  การทบทวนยุทธศาสตร์นโยบาย แผน และแผนงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  
เป็นการทบทวนยุทธศาสตร์ นโยบาย แผน และแผนงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบไปด้วย 1) นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน 
และแผนงานที่เกี่ยวข้องด้านการบริหารจัดการน้ า และ 2) ยุทธศาสตร์ แผน และแผนงานที่เกี่ยวข้องด้านการพัฒนา
พ้ืนที่ ท าให้ทราบทิศทางการพัฒนาและแนวทางการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าในพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่ง
ตะวันออก (รายละเอียดในรำยงำนภำคผนวก บทที่ 2) สามารถสรุปรายละเอียดไดด้ังนี้ 
 
2.2.1 นโยบำย ยุทธศำสตร์ แผน และแผนงำนที่เกี่ยวข้องด้ำนกำรบริหำรจัดกำรน ้ำ 
   จากการทบทวนและวิ เคราะห์แผนพัฒนาในระดับต่าง  ๆ ที่ เกี่ ยวข้องในพ้ืนที่ลุ่ มน้ าภาคใต้ 
ฝั่งตะวันออก ตั้งแต่ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-
2580) แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) และแผนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
แผนการปฏิรูปประเทศ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals, SDGs) แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) แผนเขตพัฒนาพิเศษระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (SEC) 
แผนระดับกลุ่มจังหวัด และแผนระดับจังหวัด ซึ่งได้มีการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่มีความเชื่อมโยงในด้านของ
การบริหารจัดการน้ าไว้ดังนี้ 
  ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ที่จัดท าขึ้นเพ่ือพัฒนาประเทศอยู่ให้อยู่ในกรอบและทิศทาง
เดียวกัน มีการก าหนดเป้าหมายและประเด็นการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ไว้ 6 ด้าน คือ ด้านความมั่นคง ด้านการ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยในยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้กล่าวถึงเป้าหมายการพัฒนาเพ่ือน าไปสู่ความยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกัน ทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่าง
บูรณาการ และมุ่งเน้นให้เกิดความม่ันคงด้านการจัดการน้ า ซึ่งมีความสอดคล้องกับแผนระดับที่ 2 ในประเด็นที่ 19 
ด้านการบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พศ.2561 – 2580) ที่ให้
ความส าคัญกับการบริหารจัดการน้ าและการพัฒนาการจัดการน้ าเชิงลุ่มน้ าทั้งระบบ เพ่ือเพ่ิมความม่ันคงด้านน้ าของ
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-2 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

ประเทศ โดยเน้นการพัฒนาด้วยการเพ่ิมระดับความมั่นคงด้านน้ าอุปโภคบริโภค การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า ประหยัด 
และสร้างมูลค่าเพ่ิม การใช้น้ าให้ทัดเทียมในระดับสากล ตลอดจนอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแม่น้ า ล าคลอง และแหล่งน้ า
ธรรมชาติทั่วประเทศ ซึ่งได้รับการสนันสนุนจากเป้าหมาย 6 ด้านของแผนแม่บทการบริหารจัดการน้ า 20 ปี (พ.ศ. 
2561 - 2580)  
  แผนแม่บทกำรบริหำรจัดกำรน ้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 6 ด้าน ด้านที่ 1 การจัดการน้ าอุปโภค 
บริโภค มีเป้าหมายในการขยายเขต/เพ่ิมประสิทธิภาพระบบประปา พัฒนาระบบประปาเมืองและพ้ืนที่เศณษฐกิจ 
พัฒนาน้ าให้ได้มาตรฐานและราคาที่เหมาะสม และการประหยัดน้ าในทุกภาคส่วน ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคง
ของน้ าภาคการผลิต เน้นการจัดการด้านความต้องการน้ า เพ่ิมประสิทธิภาพโครงการแหล่งน้ า จัดหาน้ าในพ้ืนที่
เกษตรน้ าฝน พัฒนาแหล่งกักเก็บน้ า พัฒนาระบบผังน้ าและระบบเชื่อมโยงแหล่งน้ า เพ่ิมผลิตภาพมูลค่ าภาคการ
ผลิต และเพ่ิมน้ าต้นทุนจากปฏิบัติการฝนหลวง ด้านที่ 3 การจัดการน้ าท่วมและอุทกภัย เน้นการปรับปรุงล าน้ า
ธรรมชาติสายหลัก/สาขา และปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน้ า ป้องกันน้ าท่วมชุมชนเมืองและจัดท าผังน้ า การจัดการ
พ้ืนที่น้ าท่วม/พ้ืนที่ชะลอน้ า บรรเทาอุทกภัย ระดับลุ่มน้ า/พ้ืนที่วิกฤต และสนันสนุนการปรับตัวเผชิญเหตุ ด้านที่ 4 
การจัดการคุณภาพน้ าและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ า  เน้นการการป้องกันและลดการเกิดน้ าเสียที่ต้นทาง เพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบบ าบัดน้ าเสีย และน าน้ าเสียกลับมาใช้ใหม่ รักษาระบบสมดุลของระบบนิเวศ ตลอดจนอนุรักษ์
และพ้ืนฟูแม่น้ าล าคลองและแหล่งน้ าธรรมชาติทั่วประเทศ ด้านที่ 5 การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภาพป่าต้นน้ าที่เสื่อมโทรม
และป้องกันการพังทลายของดิน เน้นการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าต้นน้ า การป้องกันและลดการชะล้างพังทลายของดิน 
และสร้างฝายต้นน้ า ด้านที่ 6 การบริหารจัดการ เน้นการจัดตั้งองค์กรบริหารจัดการทรัพยากรน้ าและปรับปรุง
กฎหมาย จัดท าแผนบริหารจัดการทรัพยกรน้ า ติดตามประเมินผล พัฒนาระบบฐานข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ 
ศคกษาวิจัย เทคโนโลยี และพัฒนาการบริหารจัดการน้ า และสร้างการประชาสัมพันธ์และมีส่วนร่วม  
  ทั้งนี้ ในแผนพัฒนาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้มีการก าหนดประเด็นและเป้าหมายที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 6 
ด้านของแผนแม่บทการบริหารจัดการน้ า 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ดังนี้  
  แผนกำรปฎิรูปประเทศ ด้ำนที่ 6 (ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม) ประเด็นปฎิรูปที่ 2 (ทรัพยากร
น้ า) เน้นการบริหารแผนงานโครงการที่ส าคัญตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า การบริหารเชิง
พ้ืนที่เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ า  การจัดการระบบเส้นทางน้ า  ระบบขยายผลแบบอย่าง
ความส าเร็จน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการน้ า และการสร้างความรู้ เทคโนโลยีและทรัพยากรมนุษย์ เพิ่ม
การบริหารจัดการน้ าและดูแลรักษาอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน  
  เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (SDGs) เป้ำหมำยที่ 6 กำรจัดกำรน ้ำและสุขำภิบำล เน้นให้ทุกคนเข้าถึง
น้ าดื่มที่ปลอดภัยและมีราคาที่สามารถซื้อหาได้ สามารถเข้าถึงสุขอนามัยที่พอเพียงและเป็นธรรม และยกระดับ
คุณภาพน้ า ลดมลพิษ ขจัดการทิ้งขยะ ลดการปล่อยสารเคมี และเพ่ิมการน ากลับมาใช้ใหม่ เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้
น้ าทุกภาคส่วน และสร้างหลักประกันว่าจะมีการใช้น้ า และจัดหาน้ าที่ยั่งยืน  เน้นการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า
แบบองค์รวมในทุกระดับ การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาจัดการน้ าและสุขอนามัยปกป้องและฟ้ืนฟู
ระบบนิเวศท่ีเกี่ยวข้องกับแหล่งน้ า ภูเขา ป่าไม้ พ้ืนที่ชุ่มน้ า แม่น้ า ชั้นหินอุ้มน้ า และทะเลสาบ  
  แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรเติบโตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน โดยเน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ าในระดับลุ่มน้ า
ให้มีความสมดุล การแก้ไขปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อม โดยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพน้ า ลดการเกิดน้ าเสีย 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-3 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

  แผนเขตพัฒนำพิเศษระเบียงเศรษฐกิจภำคใต้ (SEC) ภำยใต้กรอบกำรพัฒนำที่ 1 ถึง 3 ในเรื่องของ
การพัฒนาประตูสู่การท่องเที่ยวอ่าวไทยและอันดามัน (Royal Coast and Andaman Route) การพัฒนา
อุตสาหกรรมฐานชีวภาพและการแปรรูปการเกษตรมูลค่าสูง ( Bio-Based and Processed Agricultural 
Products) และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การส่งเสริมวัฒนธรรมและการพัฒนาเมืองน่าอยู่  (Green, 
Culture, Smart and Livable Cities) 
  แผนพัฒนำจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เน้นเรื่องของการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ า เพ่ือสร้างความ
มั่นคงด้านทรัพยากรน้ า จัดหาน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรที่เพียงพอ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม และสาธารณภัยโดยกระบวนการมีส่วนร่วม เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการฐานทรัพยากรให้มีความอุดม
สมบูรณ์และยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้เกิดความ
สมดุลและยั่งยืน บนความหลากหลายทางชีวภาพ อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและมี
คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน วางระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ิมศักยภาพในการจัดการภัยพิบัติ ตลอดจนพัฒนาการบริหารจัดการระบบ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การแก้ไขภัยแล้ง แหล่งน้ าเพ่ืออุปโภคบริโภค เพ่ือรองรับการพัฒนาด้านการค้าการ
ลงทุน โดยความเชื่อมโยงของนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน และแผนงานดังกล่าวกับแผนแม่บทการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ า 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) สามารถสรุปดังแสดงในรูปที ่2.2.1-1  
 
2.2.2 ยุทธศำสตร์ แผน และแผนงำนที่เกี่ยวข้องด้ำนกำรพัฒนำพื นที่ 
 การวิเคราะห์ทิศทางการพัฒนาของพ้ืนที่ จ าเป็นต้องมีการทบทวนแผนงานที่เกี่ยวข้องของหน่วยงาน  
ต่าง ๆ ทั้งระดับประเทศ ระดับภาค ระดับกลุ่มพ้ืนที่ และระดับจังหวัด ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้มีแผนพัฒนาหลักที่
เกี่ยวข้อง สรุปได้ดังตำรำงท่ี 2.2.2-1 ประกอบด้วย 
 -  แผนพัฒนาภาคใต้ พ.ศ.2560-2565 ฉบับทบทวน ที่ก าหนดภาคใต้เป็นเมืองท่องเที่ยวพักผ่อน 
ตากอากาศระดับโลก เป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์ยางพาราและปาล์มน้ ามันของประเทศ และเมืองเศรษฐกิจเชื่อมโยง
การค้าการลงทุนกับภูมิภาคอ่ืนของโลก 
 - แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย พ.ศ.2561-2564 ฉบับทบทวน ประกอบด้วยจังหวัด
ชุมพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดพัทลุง ได้ก าหนดเป้าหมายเป็นศูนย์กลางการเกษตร 
การค้า การลงทุน การท่องเที่ยวนานาชาติ โลจิสติกส์ที่สมบูรณ์ สิ่งแวดล้อมยั่งยืน และสังคมคุณภาพ 
 -  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน พ.ศ.2560-2565 ฉบับทบทวน ประกอบด้วย จังหวัด
นราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสงขลา และจังหวัดสตูล ได้ก าหนดเป้าหมายเป็นแหล่งผลิตภาค
เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สาคัญของประเทศ เป็นเมืองชายแดนเชื่อมโยงการค้าและการท่องเที่ยวกับ
พ้ืนที่ภาคใต้ และการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศมาเลเซีย และสิงคโปร์ ชุมชนมีความเข้มแข็ง อยู่ร่วมกันอย่างสันติ
สุขภายใต้สังคม พหุวัฒนธรรม 
 -  แผนพัฒนาจังหวัดพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก ครอบคลุมพ้ืนที่ 11 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชุมพร 
จังหวัดสุราษฏร์ธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสงขลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดระนอง จังหวัดพัทลุง และจังหวัดตรัง 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-4 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.2.1-1 สรุปควำมเชื่อมโยงของนโยบำย ยุทธศำสตร์ แผน และแผนงำนที่เกี่ยวข้องในพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออกกับแผนแม่บทกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำ 20 ปี
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-5 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

         ตำรำงท่ี 2.2.2-1   
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำในพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

ตำรำงท่ี 2.2.2-1 (ต่อ) 
วิสัยทัศน์จังหวัด เกษตรและปศุสัตว ์ อุตสำหกรรมกำรผลิตและกำรค้ำ ท่องเที่ยวและบริกำร สิ่งแวดล้อม คุณภำพชีวติ 

แผนพัฒนำภำคใต้  

พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๕  

ฉบับทบทวน 

 

ภาคใต้ เป็น เมืองท่อง เที่ ยว

พักผ่อนตากอากาศระดับโลก  

เ ป็ น ศู น ย์ ก ล า ง ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์

ยางพาราและปาล์มน้ ามันของ

ประเทศ และเมืองเศรษฐกิจ

เชื่อมโยงการค้าการลงทุนกับ

ภูมิภาคอื่นของโลก 

 ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรท่ี

เป็น    อัตลักษณ์ที่เหมาะสมกับ

ศักยภาพพื้นที่ของภาค  เช่น 

ข้าว (ข้ าวสังหยด ข้าวหอม

กระดังงา ข้าวเล็บนก) ไม้ผล 

( กล้ ว ยหอมทอง  มะพร้ า ว 

ทุเรียน มังคุด ส้มโอ)  กาแฟ 

(กาแฟโรบัสตา) พืชสุมนไพร 

และปศุสัตว์  (โคขุนศรีวิชัย ) 

เพื่อให้เป็นสินค้ามูลค่าสูง  

 ส่งเสริมการสร้างตราสินค้าอัต

ลักษณ์ เชื่อมโยงไปสู่ภาคการ

ผลิตอื่น อาทิ การท่องเท่ียว  

 การสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้าง

ความหลากหลายของสินค้า ต่อ

ยอดการพัฒนาการผลิตสู่ระบบ

เกษตรมาตรฐานต่างๆ อาทิ 

เกษตรปลอดภัย และเกษตร

อินทรีย์ เป็นต้น  

 การท า เกษตรแปลงใหญ่ ใน

พื้นที่ที่เหมาะสม (Zoning)  

 พัฒนาพื้ นที่ ระ เบียง เศรษฐกิ จ

ภาคใต้อย่ า งยั่ ง ยืน  (Southern 

Economic Corridor: SEC) 

จังหวัดชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี 

และนครศรีธรรมราช 

 พัฒนาอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ

และการแปรรูปการเกษตรมูลค่า

สู ง  ( Bio-Based & Processed 

Agricultural Products) เน้นการ

วิจัยและพัฒนาเพื่อต่อยอดจาก 

การผลิตน้ ามันปาล์มในสุราษฎร์

ธานี นครศรีธรรมราช และจังหวัด

ใกล้เคียง (กระบี่ และชุมพร) ไปสู่

ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงขึ้น 

 พัฒนาเขตอุตสาหกรรมโอเลโอเคมี

คอล แบบครบวงจร ในกระบี่ 

สุราษฎร์ธานี และชุมพร เพื่อให้

เป็นอุตสาหกรรมใหม่ของภาค 

และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับน้้ามัน

ปาล์ม 

 แหล่งท่องเท่ียวหมู่เกาะมีชื่อเสียงใน

ระดับนานาชาติ อาทิ ภูเก็ต พีพี 

สมุย พะงัน และหลีเป๊ะ รวมทั้ ง 

ชายหาดและหมู่เกาะ จังหวัดชุมพร 

สามารถ เชื่ อมโย งกับ เขต  The 

Royal Coast ของภาคกลาง 

 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบนบกบริเวณ

ตอนในของภาคเชื่อมโยงกับแหล่ง

ท่องเที่ยว ทางทะเลที่มีชื่อเสียง อาทิ 

เขื่อนรัชชประภา สุราษฎร์ธานี และ

อุ ท ย า น แ ห่ ง ช า ติ เ ข า ห ล ว ง 

น ค ร ศ รี ธ ร ร ม ร า ช  แ ล ะ แ ห ล่ ง

ท่องเที่ยวชายหาด ให้เป็นแหล่ง

ท่ อ ง เ ที่ ย ว แ ห่ ง ใ ห ม่ แ ล ะ มี ก า ร

เชื่อมโยงโครงข่ายท่องเที่ยวบริเวณ

ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยกับชายฝั่งทะเล

อันดามัน 

 ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนให้มี

ความเข้มแข็งและสอดคล้องกับ

ศักยภาพของพื้นที่ 

 ก า ร อ นุ รั ก ษ์ แ ล ะ ฟื้ น ฟู

ทรัพยากรธรรมชาติ ทางทะเล 

ป่าไม้ และป่าชายเลน เพื่อให้

เกิดการพัฒนาที่ยั่ งยืน โดย

อาศัยความร่วมมือของชุมชน 

ส่งเสริมการปลูกป่าชุมชน ป่า

ชายเลน การปลูกไม้เศรษฐกิจ 

 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ

ฐานทรัพยากรให้มีความอุดม

สมบูรณ์ โดยเฉพาะทรัพยากร

ดิน น้ า ป่าไม้ ประมงและชายฝั่ง 

เพื่ อ เป็ นปั จจั ยการผลิตที่ มี

ประสิทธิภาพ 

 การรักษาระบบนิเวศทางทะเล 

อนุรักษ์ฟื้นฟูสัตว์น้ าบริเวณป่า

ชายเลน และการป้องกันการ

กั ด เ ซ า ะ ช า ย ฝั่ ง  โ ด ย ใ ช้

เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ รู ป แ บ บ ที่

เหมาะสมกับแต่ละสภาพพื้นที่  

 การจัดระเบียบและก าหนด

กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสิ่ง

 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ (Green 

Culture & Livable Cities) 

ในพื้นที่จังหวัดชุมพร ระนอง 

สุ ร า ษ ฎ ร์ ธ า นี  แ ล ะ

นครศรีธรรมราชโดยเน้นกรอบ

การเป็นเมืองที่มีความน่าอยู่

ส าหรับคนทุกกลุ่ม เอื้อต่อ การ

ขยายตัวทางเศรษฐกิจและ

สังคม และยังคงรักษา อัต

ลักษณ์ของพื้นที่  

 อ นุ รั ก ษ์ แ ล ะ ส่ ง เ ส ริ ม 

วัฒนธรรมและภูมิ ปั ญญา

ท้องถิ่น  
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-6 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

ตำรำงท่ี 2.2.2-1 (ต่อ) 
วิสัยทัศน์จังหวัด เกษตรและปศุสัตว ์ อุตสำหกรรมกำรผลิตและกำรค้ำ ท่องเที่ยวและบริกำร สิ่งแวดล้อม คุณภำพชีวติ 

 ยกระดับอุตสาหกรรมการ

เพาะเลี้ยงกุ้งและสัตว์น้ าชายฝั่ง 

แ ล ะ ป ร ะ ม ง ท ะ เ ล ที่ ไ ด้

มาตรฐานสากล การเพาะเลี้ยง

ที่ เ ป็ น มิ ต ร กั บ สิ่ ง แ ว ดล้ อ ม 

ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์

อาหารทะเลที่หลากหลาย ใน

พื้ นที่ จั ง ห วั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี  

นครศรีธรรมราช สงขลา และ

ชุมพร 

 ส่งเสริมการท าการเกษตรแบบ

ผสมผสาน โดยเฉพาะการท า

เกษตรและเลี้ยงสัตว์ผสมผสาน

ร่ วมกับกา รปลู ก ยา งพารา 

ปาล์มน้ ามันและไม้ผล ส่งเสริม

การปลูกพืชพันธุ์ดี ที่สอดคล้อง

กับความต้องการของตลาด  

 ส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยี

และนวัตกรรมในการผลิตและ

บริหารจัดการฟาร์ม อย่างเป็น

ระบบ เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็น

เกษตรกรมืออาชีพ/เกษตร

อัจฉริยะ (Smart Farmer) 

 พัฒนาเขตอุตสาหกรรมแปรรูป

ยางพาราหาดใหญ่–สะเดา ที่ครบ

วงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

โดยเชื่อมโยงกับการพัฒนาเขต

เศรษฐกิจพิเศษชายแดนและนิคม

อุตสาหกรรมยาง (Rubber City) 

โดยการส่งเสริมการลงทุนสู่การ

ผลิตผลิตภัณฑ์ยางพาราปลายน้ าที่

มีมูลค่าสูง 

 พัฒนาระบบโครงสร้ างพื้ นฐาน

ส นั บ ส นุ น ก า ร พั ฒ น า เ ข ต

อุตสาหกรรม (โครงข่ายรถไฟ ทาง

ห ล ว ง พิ เ ศ ษ  ( Motorway) 

หาดใหญ่ -ด่านพรมแดนสะเดา 

พัฒนาศูนย์กระจายสินค้าทุ่งสง) 

พัฒนาเมืองรอบสถานีขนส่งระบบ

รางในเมืองทุ่งสงและเมืองสะเดา 

(ปาดังเบซาร์) ท่าเรือสงขลาแห่งที่ 2 

เพื่ อ ร อ งรั บ  กา รขนส่ ง สิ น ค้ า

เชื่อมโยงกับท่าเรือชายฝั่ งและ

ท่ า เ รื อ ห ลั ก ทั้ ง ภ า ย ใ น แ ล ะ

ต่างประเทศ 

 พัฒนากิจกรรมและบริการท่องเท่ียว

รูปแบบใหม่ให้มีความหลากหลาย

เพื่ อสร้ า ง  มูล ค่า เพิ่ ม ให้กับการ

ท่องเที่ยวที่ส าคัญของภาค อาทิ 

ท่อ ง เที่ ย ว เชิ งสุขภาพและสปา 

พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์และบริการ

ท่องเที่ยว อาทิ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

และสุขภาพ (ระนอง กระบี่ สตูล สุ

ราษฎร์ธานี และพัทลุง) ท่องเที่ยว

เชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 

(วั ดพระมหาธาตุ ว รมหาวิหาร 

นครศรีธรรมราช) เมืองเก่า (สงขลา 

พังงา สตูล นครศรีธรรมราช และ

ระนอง) และการท่องเที่ ยว เชิ ง

อนุรั กษ์  การท่อง เที่ ยวผจญภัย 

(พัทลุ ง  นครศรี ธรรมราช และ 

สุราษฎร์ธานี ) การท่องเที่ยวเชิง

เกษตร การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจและ

บริการ และการท่องเท่ียวเชิงกีฬา 

 

ปลูกสร้างบริเวณพื้นที่ชายฝั่ง

ทะเลเพื่อลดผลกระทบต่อการ

กัดเซาะบริ เวณชายฝั่ง  การ

ว า งแ ผนท า งก า ร เก ษตรที่

เหมาะสม 

 วางระบบป้องกันและแก้ ไข

ปัญหาการบริหารจัดการน้ า

อย่ า ง เป็ นระบบ เพื่ อแก้ ไข 

ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยใน

พื้นที่น้ าท่วมซ้ าซาก อาทิ พัทลุง 

และนครศรีธรรมราช  

 จัดหาน้ าเพื่อการบริโภคอุปโภค

และกา ร เกษตรที่ เ พี ย งพอ

สนับสนุนปริมาณความต้องการ

ใช้น้ าที่เพิ่มขึ้นในเขตชนบทและ

เมือง และลดผลกระทบจาก

ปัญหาขาดแคลนน้ าช่วงฤดูแล้ง 

 ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน

และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้

พลังงาน 

 บริหารจัดการและแก้ไขปัญหา

สิ่ งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ

ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้าน



            
        สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำต ิ            บทที่ 2 กำรทบทวนข้อมูล เพื่อก้ำหนดประเด็นเชิงยุทธศำสตร์ของพื นที่และขอบเขตกำรศึกษำ 
      

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-7 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

ตำรำงท่ี 2.2.2-1 (ต่อ) 
วิสัยทัศน์จังหวัด เกษตรและปศุสัตว ์ อุตสำหกรรมกำรผลิตและกำรค้ำ ท่องเที่ยวและบริกำร สิ่งแวดล้อม คุณภำพชีวติ 

การจัดการมลพิษ อาทิ ระบบ

รวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย และ

ระบบก า จั ด ขยะ มู ลฝอย ที่

เหมาะสม 

แผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด

ภำคใต้ฝ่ังอ่ำวไทย พ.ศ. 

๒๕๖๑–๒๕๖๕ ฉบบัทบทวน 

 

 บริหารจัดการพืชเศรษฐกิจ 

(ยางพารา ปาล์มน้ ามัน ข้าว ไม้

ผล สมุนไพร) อย่างครบวงจร 

(การผลิตขั้นต้น การวิจัย การ

แ ป ร รู ป  ก า ร ห า ช่ อ ง ท า ง

การตลาด) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

และลดต้นทุนการผลิต รวมทั้ง

ส่งเสริมการขับเคลื่อนในการ

เป็น Oil Palm City 

 ส่ ง เสริมการบริหารจัดการ

ประมง และป ศุสั ตว์  ให้ ได้

มาตรฐานสากล ครบวงจร โดย

ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ 

เพื่อสามารถแข่งขันกับผู้ผลิต

อื่น ๆ ในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

 ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ 

การสร้างแบรนด์ ผลผลิตผลไม้

เศรษฐกิจ และส่งเสริมการปลูก

 พัฒนาการค้าการลงทุนและพื้นที่

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ รวมทั้ง

ส่งเสริมด้านการค้าชายแดน 

 ส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดดิจิทัล 

 ส่งเสริมการพัฒนาด้านการค้าเพื่อ

เชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ 

 พัฒนาโครงข่ ายการคมนาคม  

โลจิสติกส์รวมทั้งพัฒนาโครงข่าย

ระบบสารสารเทศเพื่อรองรับการ

ขยายตัวของพื้นที่เขตเศรษฐกิจและ

การท่องเที่ยว 

 ส่ งเสริมการใช้พลั งงานอย่ างมี

ประสิทธิภาพ และสรรหาพลังงาน

ทดแทนเพื่อความยั่งยืนของพลังงาน 

 เพิ่มสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรม

การท่องเที่ยวที่หลากหลายและ

สร้างเอกลักษณ์จากการท่องเท่ียว 

 การพัฒนาการท่องเที่ยวรูปแบบ

ใหม่ที่สอดคล้องกับแนวโน้มการ

ท่ อ ง เที่ ย ว ใหม่ ๆ  เช่ น  ส่ ง เสริ ม

กิจกรรม MICE การท่องเที่ยวเชิง

กีฬา เชิงสุขภาพ เชิงเกษตร เชิง

ผจญภัยแบบ Smart City Tourism 

รวมทั้งการท่องเที่ยวชุมชน OTOP 

และOTOP นวัตวิถี บนฐานทรัพยากร 

ประเพณี วัฒนธรรม ที่เป็นอัตลักษณ์

ของพื้นที่ เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยว 

ของกลุ่มจังหวัด ทั้งทางบกและทาง

ทะเล และรองรับ Thailand riviera 

ในพื้นที่ภาคใต้ 

 พัฒนาระบบส่งเสริมดูแลสุขภาพ 

และระบบรักษาความปลอดภัยใน

 อนุรักษ์ ฟื้นฟูและแก้ไขปัญหา 

รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการ

บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ก า ร ใ ช้

ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อความ

ยั่งยืน 

 เพิ่มความปลอดภัย ลดความเสี่ยง 

จากภัยพิบัติและสาธารณภัย 

 

 พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุก

ช่ ว ง วั ย  เ พี่ อ ร อ ง รั บ ก า ร

เปลี่ ยนแปลงของสั งคมใน

ปัจจุบัน 

 ส่งเสริมการบริหารผลกระทบ

จากการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 



            
        สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำต ิ            บทที่ 2 กำรทบทวนข้อมูล เพื่อก้ำหนดประเด็นเชิงยุทธศำสตร์ของพื นที่และขอบเขตกำรศึกษำ 
      

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-8 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

ตำรำงท่ี 2.2.2-1 (ต่อ) 
วิสัยทัศน์จังหวัด เกษตรและปศุสัตว ์ อุตสำหกรรมกำรผลิตและกำรค้ำ ท่องเที่ยวและบริกำร สิ่งแวดล้อม คุณภำพชีวติ 

พืช แบบผสมผสานของกลุ่ม

จังหวัด 

 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้าน

การเกษตร 

ชีวิตและทรัพย์สินทั้งทางบก ทางน้ า

ทางอากาศ ของนักท่องเที่ยว 

 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริม พัฒนา

แหล่งท่องเที่ยวและชุมชนเมือง

อย่างยั่งยืน 

 พัฒนาบุคลกรด้านการท่องเที่ยวใน

ด้ า น อ ง ค์ ค ว า ม รู้ แ ล ะ ทั ก ษ ะ ที่

เกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียว 

 รวบรวมข้อมูลด้านการท่องเที่ยวที่

ครบทุกประเด็นและพัฒนาการ

ตล า ด ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว เ พื่ อ ก า ร

ท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ 

แผนพัฒนำภำคใต้ชำยแดน 

พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๕ ฉบับ

ทบทวน 

เป็นแหล่งผลิตภาคเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่

ส าคัญของประเทศ เป็นเมือง

ชายแดนเชื่อมโยงการค้าและ

การท่องเที่ยวกับพื้นที่ภาคใต้ 

และการพัฒนาเศรษฐกิจของ

ประเทศมาเลเซีย และสิงคโปร์ 

 เพิ่ มประสิทธิภ าพการผลิ ต

ยางพารา ปาล์มน้้ามัน มะพร้าว 

และไม้ผล  รวมทั้ง การแปรรูป

และเพิ่มมูลค่าผลผลิต 

 ยกระดับอุตสาหกรรมประมง 

การเพาะเลี้ยงกุ้งและสัตว์น้้า

ชายฝั่งเพื่อ การส่งออกและเป็น

มิตรต่อสิ่ งแวดล้อม  ในพื้นที่

จังหวัดปัตตานี และนราธิวาส 

 พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรและ

อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร 

เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับภาค

การผลิต 

 พัฒน า พื้ น ที่ อ า เ ภ อ หน อ งจิ ก

ต่อเนื่องอ าเภอเมืองปัตตานี (นิคม

อุตสาหกรรมหนองจิกและนิคม

อุตสาหกรรมบานา)  ให้เป็นเขต

อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปปาล์ม

น้ ามัน ยางพารา มะพร้าว และ 

 พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ

และวัฒนธรรม 

 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศสู่ศูนย์ศึกษา

และเรียนรู้ธรรมชาติระดับประเทศ 

(ป่าฮาลา-บาลา) การท่องเที่ยวเชิง

อ า ห า ร  เ ชิ ง เ ก ษ ต ร  แ ล ะ ก า ร

ท่องเที่ยวชุมชน 

 การท่ อง เที่ ยว เมือง เก่ าจั งหวั ด

ปัตตานี  เมืองเก่าจังหวัดยะลา และ

เมืองเก่าจังหวัดนราธิวาส  

 พัฒนาระบบบริหารจัดการน้ า 

ลุ่ ม น้ า  เ พื่ อ ป้ อ ง กั น ค ว า ม

เสียหายพื้นที่ เศรษฐกิจและ

สร้างความมั่นคงด้านทรัพยากร

น้ า (ลุ่มน้ าปัตตานี แม่น้ าสายบุรี 

และลุ่มน้ าบางนรา) 

 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก

ความหลากหลายทางชีวภาพ

สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาคการ

ผลิตและบริการในพื้นที่  และ

 ยกระดับคุณภาพชีวิ ตของ

ป ร ะ ช า ช น ด้ า น ร า ย ไ ด้  

การศึกษา  และสาธารณสุข 

และอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-9 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

ตำรำงท่ี 2.2.2-1 (ต่อ) 
วิสัยทัศน์จังหวัด เกษตรและปศุสัตว ์ อุตสำหกรรมกำรผลิตและกำรค้ำ ท่องเที่ยวและบริกำร สิ่งแวดล้อม คุณภำพชีวติ 

ชุ มชนมี ความ เข้ มแข็ ง  อยู่

ร่วมกันอย่างสันติสุขภายใต้

สังคมพหุวัฒนธรรม 

 ส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ เพื่อ

เพิ่มความมั่นคงด้านอาหาร 

สร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ใน

จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส 

ส่งเสริมและขยายการเล้ียงไก่เบ

ตง โคเนื้อ และแพะ 

 ส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยี

และนวัตกรรมในการผลิตและ

บริหารจัดการฟาร์มอย่างเป็น

ระบบ  การเป็นเกษตรกรมือ

อาชีพ/เกษตรอัจฉริยะ (Smart 

Farmer) และการเกษตรแบบ

ครบวงจร 

 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก

เทคโนโลยีฐานชีวภาพ  และ

นวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต

ภาคการเกษตร 

 ส่งเสริมการสร้างตราสินค้า 

(Brand) ผลผลิตทางการเกษตร 

ที่เป็นอัตลักษณ์ประจ าถิ่นและ

ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

นวัตกรรม ฯลฯ เพื่อจ าหน่าย

สินค้าเกษตรท่ีมีมูลค่าเพิ่มสูง 

ก า ร เ พ า ะ เ ลี้ ย ง ช า ย ฝั่ ง แ ล ะ

อุตสาหกรรมแปรรูปประมงที่เป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 พัฒนาเมืองยะลาให้เป็นเมืองน่า

อยู่และศูนย์กลางเศรษฐกิจของ

ภาคใต้ชายแดน 

 พัฒนา เมื อ งสุ ไหง โก -ลก  และ

เมืองเบตง ให้เป็นเมืองการค้าและ

เมืองท่องเที่ยวชายแดน 

 เ ร่ ง รั ด ก า ร พั ฒ น า พื้ น ที่ เ ข ต

เศรษฐกิจพิเศษนราธิวาสให้เป็น

ฐานเศรษฐกิจใหม่ของภาค เพื่อ

รองรับการค้าการลงทุนทั้งในและ

ต่างประเทศ 

 พัฒนาสิ่ งอ านวยความสะดวก

บริเวณด่านชายแดนให้เพียงพอ

และได้มาตรฐาน  รวมทั้ งพื้นที่

เ ศ ร ษ ฐ กิ จ บ ริ เ ว ณ ช า ย แ ด น 

(โครงการก่อสร้างสะพานข้าม

แม่น้ าโก-ลก บริเวณด่านชายแดน

สุไหงโก-ลก และด่านชายแดนตาก

ใบ และเร่งรัดการก่อสร้างด่าน

ชายแดนบูเก๊ะตา) 

 ส่งเสริมการพัฒนาเมืองท่องเที่ยว

ชายแดน   (เบตง ) เมื อ งการ ค้า

ชายแดน (สุไหงโก-ลก)  

 ส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่องการท่องเที่ยว 

อาทิ การบาบัดรักษาทางการแพทย์

ด้วยสมุนไพร และน้ าพุร้อน(อ.เบตง) 

บริการด้านการศึกษา และศูนย์ดูแล

ผู้ป่วยและผู้สูงอายุ (Nursing Home 

Care)  

 เ ค รื อ ข่ า ย บ ริ ห า ร จั ด ก า ร แ ล ะ

เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวทั้ง

ภายในและภายนอกภาค  และ

ประเทศเพื่อนบ้าน  (เบตง-ปีนัง )  

(สุไหง โก-ลก โกตาบารู รัฐกลันตัน) 

 

เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ

ฐานทรัพยากรธรรมชาติให้มี

ความอุดมสมบูรณ์ 



            
        สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำต ิ            บทที่ 2 กำรทบทวนข้อมูล เพื่อก้ำหนดประเด็นเชิงยุทธศำสตร์ของพื นที่และขอบเขตกำรศึกษำ 
      

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-10 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

ตำรำงท่ี 2.2.2-1 (ต่อ) 
วิสัยทัศน์จังหวัด เกษตรและปศุสัตว ์ อุตสำหกรรมกำรผลิตและกำรค้ำ ท่องเที่ยวและบริกำร สิ่งแวดล้อม คุณภำพชีวติ 

  สนับสนุนการขนส่งทางเรือและ

ระบบโลจิสติกส์ที่ได้มาตรฐาน และ

ส่งเสริมการใช้ท่าเรือในเชิงพาณิชย์ 

ปรับปรุ งท่ า เทียบเรือปัตตานี   

ท่าเทียบเรือนราธิวาส ให้สามารถ

รองรับการขนส่งสินค้า  Feeder 

ไปยังท่าเรือของมาเลเซียและ

อินโดนีเซียได้  

ชุมพร 

เมืองน่าอยู่บนพื้นฐานการ 

เกษตรกรรมและการท่องเที่ยว

คุณภาพเช่ือมโยงการพัฒนา 

สองฝ่ังทะเล 

 

 เพิ่ มประสิทธิภ าพการผลิ ต

สิน ค้า เกษตร เพื่ อสร้ า งขี ด

ความสามารถในการแข่งขันบน

พื้นฐานการผลิตเชิงคุณภาพ

และเกษตรปลอดภัย 

มูลค่าสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น  (3% 

ต่อปี) 

-  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

ท่องเที่ยว พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

และโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ 

เพื่อสร้างขีดความสามารถในการ

แข่งขันทางการท่องเท่ียว 

รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น (5% 

ต่อปี) 

 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

สิ่งแวดล้อม และสาธารณภัย 

โดยกระบวนการมีส่วนร่วม 

จ านวนพื้นที่ป่าในจังหวัดเพิ่มขึ้น 

(2%)  

 เส ริ มส ร้ า ง ศั กยภาพคน 

ครอบครัว ชุมชนและสังคม

ที่มีคุณภาพ 

 เ พิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร

บริหารราชการจังหวัด ดูแล

ความสงบเรียบร้อยและ

ความมั่นคง เพื่อประโยชน์สุข

ของประชาชน 

ประจวบคีรีขันธ์ 

เมืองท่องเท่ียวทรงคุณค่าระดับ

นานาชาติ เกษตรปลอดภัย 

ด่านสิงขรระเบียงเศรษฐกิจ

แห่งอนาคต สังคมผาสุกภายใต้

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

 ผลักดันจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ให้มีขีดความสามารถในการ

แข่งขันในด้านการผลิต การ

แปรรูปสับปะรด มะพร้าว และ

สินค้าเกษตรสู่ตลาดโลกด้าน

นวัตกรรม 

 เ ส ริ ม ส ร้ า ง น วั ต ก ร ร ม

กระบวนการผลิต การแปรรูป 

และการตลาดเป็นสินค้าเกษตร

คุณภาพสูง 

GPP ภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น (10%) 

 ยกระดับศักยภาพด่านสิงขร สร้าง

การเติบโตการค้า การลงทุน การ

ท่องเที่ยว เช่ือมต่อประเทศต่างๆ ใน

ภูมิภาค 

มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มขึ้น (0.5% 

ต่อปี) 

 ยกระดับการบริหารจัดการ

ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ

สิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดความ

สมดุลและยั่งยืน 

o พื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้น (2,000 ไร่/ปี) 

o พื้นที่ชายฝั่งถูกกัดเซาะลดลง 

(0.5% ต่อปี) 

 เสริมสร้างความมั่นคงและ

สังคมคุณภาพตามวิถีหลัก

ป รั ช ญ า ข อ ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ

พอเพียง 

จ านวนครัวเรือนที่ตกเกณฑ์

ร้อยละ 90 มีรายได้ เพิ่มขึ้น 

(10% ต่อปี) 



            
        สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำต ิ            บทที่ 2 กำรทบทวนข้อมูล เพื่อก้ำหนดประเด็นเชิงยุทธศำสตร์ของพื นที่และขอบเขตกำรศึกษำ 
      

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-11 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

ตำรำงท่ี 2.2.2-1 (ต่อ) 
วิสัยทัศน์จังหวัด เกษตรและปศุสัตว ์ อุตสำหกรรมกำรผลิตและกำรค้ำ ท่องเที่ยวและบริกำร สิ่งแวดล้อม คุณภำพชีวติ 

 GPP ภ า คก า ร เ ก ษ ต ร เพิ่ ม ขึ้ น 

(10%) 

 เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการ

ท่องเที่ยวบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของ

จังหวัดสู่นานาชาติ 

o รายได้การท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 

(3% ต่อปี) 

o จ านวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 

(3% ต่อปี) 

o ปริมาณขยะที่ก าจัดถูกต้องตาม

หลักวิชาการเพิ่มขึ้นเป็น 75%  

ระนอง 

เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพทีน่า่อยู ่

และประตูสู่การค้าชายแดนฝั่ง

อันดามัน 

 ส่งเสริมการผลิต การบริโภค 

และจ าหน่ายอาหารปลอดภัยสู่

เมืองที่มั่นคงทางด้านอาหาร 

 พัฒนาขีดความสามารถในการ

ผ ลิ ต ภ า ค เ ก ษ ต ร  ( พั ฒ น า

คุณภาพ/ลดต้นทุนการผลิต) 

สร้างมูลค่าเพิ่ม และส่งเสริม

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 

 เสริมสร้างอัตราการขยายตัวทาง

เ ศ รษ ฐกิ จ ด้ ว ย ร า ย ไ ด้ ชุ ม ช น 

เสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนสู่

การพึ่ งตนเองที่ยั่ งยืนด้วยหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง 

 การเพิ่มศักยภาพของเมืองเพื่อ

เช่ือมโยงโอกาสจากอาเซียน 

 เป็นประตูการค้าผ่านแดนฝั่งอันดา

มัน เชื่อมโยงด้านการค้าและการ

ลงทุนของไทย อาเซียน และกลุ่ม

ประเทศ BIMSTEC 

 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกส์

และสิ่งอ านวยความสะดวกทาง

การค้า การลงทุน และการส่งออก 

 

 พัฒนาและยกระดับมาตรฐาน

อุตสาหกรรมการท่อง เที่ ยว เชิ ง

สุขภาพสู่เมืองท่องเที่ยวชั้นน าของ

อาเซียน 

 

 อ นุ รั ก ษ์  ฟื้ น ฟู แ ล ะ ก า ร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม     มีความ

สมดุลทางธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพตาม

เกณฑ์มาตรฐาน 

 

 พัฒนาปัจจัยพื้นฐานและ

ระบบสาธารณูปโภคเพื่อ

พัฒนา คุณภาพชี วิ ตของ

ประชาชน 

 ยกระดับคุณภาพการศึกษา

และระบบสาธารณสุขให้ได้

มาตรฐาน 

 เสริมสร้างภูมิ คุ้มกันและ

ความเข้มแข็งทางสังคม 

 เ ส ริ ม ส ร้ า ง ค ว า ม มั่ น ค ง

ป ล อ ด ภั ย ใ น ชี วิ ต แ ล ะ

ทรัพย์สินของประชาชนและ

พัฒนาระบบ บริหารจัดการ

ด้านความมั่ นคงในพื้ นที่

ชายแดน 



            
        สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำต ิ            บทที่ 2 กำรทบทวนข้อมูล เพื่อก้ำหนดประเด็นเชิงยุทธศำสตร์ของพื นที่และขอบเขตกำรศึกษำ 
      

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-12 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

ตำรำงท่ี 2.2.2-1 (ต่อ) 
วิสัยทัศน์จังหวัด เกษตรและปศุสัตว ์ อุตสำหกรรมกำรผลิตและกำรค้ำ ท่องเที่ยวและบริกำร สิ่งแวดล้อม คุณภำพชีวติ 

 เสริมสร้างศักยภาพในการ

ป้ อ ง กั น แ ล ะ บ ร ร เ ท า 

สาธารณภัย 

สุราษฎร์ธานี 

เมืองเกษตรคุณภาพ 

การท่องเที่ยวยั่งยืน สังคมเป็นสุข 

 เ พิ่ ม ศั ก ย ภ า พ ก า ร พั ฒ น า

เศรษฐกิจด้านการเกษตร 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) 

ภาคเกษตรเพิ่มขึ้น (1% ต่อปี) 

 เพิ่มศักยภาพการพัฒนาเศรษฐกิจ

ด้านอุตสาหกรรมเกษตร 

 พัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อส่งเสริม

อุตสาหกรรมการเกษตร การ

บริการอย่างครบวงจร 

 ระบบการจัดการเพื่ อส่ ง เสริม

เศรษฐกิจด้านการลงทุน บริการ 

โลจิสติกส์ การเกษตร 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจั งหวัด (GPP) 

สาขาอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น (0.5% ต่อปี) 

 

 พัฒนา การท่องเที่ยวและวัฒนธรรม

เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซ่ียน 

 การส่งเสริมอุตสาหกรรมบริการและ

การท่องเท่ียวที่ยั่งยืน 

 สร้างเศรษฐกิจด้วยอุตสาหกรรม

บริการ การท่องเที่ยวและระบบโลจิ

สติกส์ 

 การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและ

ศูนย์โลจิสติกส์ (Logistics) ภาคใต้

ตอนบน 

o ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) 

สาขาการขนส่งและการคมนาคม

เพิ่มขึ้น (5% ต่อปี 

o รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 

(10% ต่อปี) 

 สร้างฐานทรัพยากรธรรมชาติ

ที่มั่นคงและมีสภาพแวดล้อม

ที่เหมาะสม 

 พัฒนาระบบการจัดการเพื่อ

พัฒนาเมืองโดยใช้ฐานของ

ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

o คุณภาพน้ า (ผิวดิน /ทะเลและ

ชายฝั่ง) มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์

ระดับพอใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

80 ของสถานีที่มีการตรวจวัด   

o ร้อยละที่ของพื้นที่สี เขียวที่

เพิ่มขึ้นจากพื้นที่ของจังหวัด 

(0.01% ต่อปี) 

o ร้อยละที่ เพิ่มขึ้นของชุมชน

พื้ นที่ เ สี่ ย งภั ยที่ ไ ด้ รั บ ก า ร

เตรียมความพร้อมในการ

ร่วมมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

(5% ต่อปี) 

 พัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนสู่สังคมเป็นสุข 

 พัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนโดยน้อมน า

ปรัชญาของเศรษฐกิ จ

พอเพียงเป็นแนวทางหลัก

ในการสร้างภูมิคุ้มกันใน

การสร้ า งคนสั งคมที่ มี

คุณภาพมีความสุข 

 การพัฒนาสังคมปลอดภัย 

คุณภาพชีวิตที่ดี  และมี

ศักยภาพในการแข่งขัน 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-13 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

ตำรำงท่ี 2.2.2-1 (ต่อ) 
วิสัยทัศน์จังหวัด เกษตรและปศุสัตว ์ อุตสำหกรรมกำรผลิตและกำรค้ำ ท่องเที่ยวและบริกำร สิ่งแวดล้อม คุณภำพชีวติ 

นครศรีธรรมราช 

นครแห่ งอารยธรรมน่ าอยู่ 

น่าเท่ียว การเกษตร และ 

อุตสาหกรรมยั่งยืน 

 เ ป็ น เ มื อ ง เ ก ษ ต ร  สุ ข ภ า พ 

เ ก ษ ต ร คุ ณ ภ า พ  เ ก ษ ต ร

นวัตกรรม ท่องเที่ยวเกษตร 

และ เกษตรอุตสาหกรรมสีเขียว 

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้รับ

ก า ร จั ด ก า ร อ ย่ า ง มี  

ประสิทธิภาพ (แผนฯจังหวัด) 

o ร้อยละของ แปลง/ฟาร์มที่

ได้รับการ เตรียมความพร้อม

และ ผ่านการรับรองมาตรฐาน 

GAP/ 80% 

o จ านวนแปลง/ฟาร์มที่ได้รับการ

เตรียมความพร้อมสู่มาตรฐาน 

อินทรีย์ Organics/24 แปลง 

 

 การบริหารจัดการเกษตรและ

อุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร 

และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

o จ านวนผลิตภัณฑ์ ที่เกิดจากการ

ใช้ เทคโนโลยีนวัตกรรม 

o ร า ย ไ ด้ จ า ก ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์  ที่ ใ ช้

เทคโนโลยี นวัตกรรม เพิ่มขึ้น 

25% 

o 5% ของสถานประกอบการได้รับ

การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว 

 

 

 พัฒนาการท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ 

ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม 

o รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 

o จ านวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น จาก

การท่องเท่ียวเชิงเกษตร 1% 

o รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 

15% 

o จ านวนแหล่งท่องเที่ยวได้รับการ

พัฒนาให้ได้มาตรฐาน 8 แห่ง 

 เป็นเมืองเกษตร สุขภาพ เกษตร

คุณภาพ เกษตรนวั ตกรรม 

ท่องเที่ยวเกษตร และ เกษตร

อุตสาหกรรมสีเขียว ที่เป็นมิตร

กั บสิ่ ง แ วดล้ อม  ได้ รั บ ก า ร

จัดการอย่างมี ประสิทธิภาพ 

 ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ  น้ า  

สิ่งแวดล้อม ได้รับการจัดการ

อย่างมีประสิทธิภาพและใช้

อย่างยั่งยืน 

 การจัดการพลังงานอย่ า งมี

ประสิท ธิ ภ าพและ ใช้ อย่ า ง

ประหยัด 

o พื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2 

o จ านวนขององค์กรปกครองส่วน

ท้ อ งถิ่ นที่ ไ ด้ รั บ ก า รพั ฒนา

ศั ก ย ภ า พ ใ น ก า ร จั ด ก า ร 

ภัยพิบัติ 40 แห่ง 

 การพัฒนาคน ชุมชน และ

สั งคมให้ น่ าอยู่  เข้ มแข็ ง 

มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

 ประชาชนได้รับสวัสดิการ

พื้ น ฐ า น อ ย่ า ง ทั่ ว ถึ ง มี

คุณภ า พ ชี วิ ต ที่ ดี  แ ละ มี

ความสุข 

 ประชาชนได้รับความ มั่นคง 

ปลอดภัย เป็นธรรม 

o ดั ช นี ค ว า ม มั่ น ค ง ข อ ง

มนุษย์ 

o อัตราการลดลงของคดี

อาชญากรรมทุกประเภท 

o  ร้ อ ย ล ะ ข อ ง ชุ ม ช น

เข้มแข็งตามแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

ตรัง 

เมืองแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีและ

ยั่งยืน 

สร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัดด้าน

เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่

มั่นคงและยั่งยืน 

สร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัดด้าน

เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่มั่นคง

และยั่งยืน 

อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม

ภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นจากค่าปีฐาน  

ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง

นิเวศน์ให้มีคุณภาพเพื่อสร้างรายได้ให้

เติบโตอย่างต่อเนื่อง 

 

 บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ท รั พ ย า ก ร 

ธรรมชาติให้ยั่ งยืนและสร้าง

สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ที่ ดี บ น ค ว า ม

หลากหลายทางชีวภาพ 

เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม 

พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต แ ล ะ

การศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 



            
        สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำต ิ            บทที่ 2 กำรทบทวนข้อมูล เพื่อก้ำหนดประเด็นเชิงยุทธศำสตร์ของพื นที่และขอบเขตกำรศึกษำ 
      

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-14 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

ตำรำงท่ี 2.2.2-1 (ต่อ) 
วิสัยทัศน์จังหวัด เกษตรและปศุสัตว ์ อุตสำหกรรมกำรผลิตและกำรค้ำ ท่องเที่ยวและบริกำร สิ่งแวดล้อม คุณภำพชีวติ 

อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์

มวลรวมภาคเกษตรเพิ่มขึ้นจากค่า

ปีฐานไม่ต่ ากว่าร้อยละ 1 

ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 1 

 

o อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์

มวลรวมภาคเกษตรเพิ่มขึ้นจากค่า

ปีฐานไม่ต่ ากว่าร้อยละ 1 

o จ านวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการ

พัฒนาเพิ่มขึ้นอย่างน้อยปีละ 2 แห่ง 

o อัตรารายได้จากการท่องเที่ยว

เพิ่มขึ้นจากค่าปีฐาน ไม่ต่ ากว่า 12% 

o อัตราจ านวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

จากค่าปีฐานไม่ต่ ากว่าร้อยละ 9 

 

 บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ท รั พ ย า ก ร 

ธรรมชาติ สิ่ ง แ ว ดล้ อ มแ ละ

พลังงาน อย่างเหมาะสมกับ

ชุมชน/พื้นที่ และมีความยั่งยืน 

o พื้นที่ป่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 1  

o ร้อยละของแหล่งน้ าผิวดินที่

ได้รับการตรวจและผ่านเกณฑ์

มาตรฐานระดับดี 

o จ านวนพื้นที่ที่ได้รับการป้องกัน

การกัดเซาะชายฝั่ งริมแม่น้ า

และทะเลเพิ่มขึ้นอย่างน้อยปีละ 

1 แห่ง 

ร้อยละของต าบลผ่านเกณฑ์

ก า รป ระ เ มิ นต า บ ลพั ฒน า

คุณภาพชีวิต 

 

พัทลุง 

เมืองคนคุณภาพ สิ่งแวดล้อมดี 

ชุมชนเข้มแข็งเติบโตและมั่งค่ัง

จากฐานการเกษตร วัฒนธรรม 

ภูมิปัญญาและการท่องเที่ยว

เชิงอนุรักษ์ที่ยั่งยืน 

o พัฒนาการเกษตรให้มีความมั่ง

ค่ังและยั่งยืน เป็นรายได้หลัก

ทางเศรษฐกิจของจังหวัด และ

ความมั่ นคงทางอาหารใน

อนาคต 

o ร้อยละที่ เพิ่มขึ้นของรายได้

ภาคการเกษตร 

o ร้อยละที่ เพิ่ มขึ้ นของชนิ ด

สินค้าทางการเกษตรที่ได้รับ

การพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่า 

o การเพิ่มขีดความสามารถภาค

เกษตร อุตสาหกรรมต่อเนื่องจาก 

การเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน 

และท้องถิ่น 

 

 ก า ร พั ฒ น า สู่ อุ ต ส า ห ก ร ร ม

ท่องเที่ ยว เชิ งนิ เวศน์แบบเพิ่ ม

คุณค่าครบวงจรที่ยั่งยืน 

 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว

เชิงอนุรักษ์ให้มีคุณภาพมาตรฐาน

ทางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบ

ครบวงจร 

o จ านวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการ

พัฒนาและผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพิ่มขึ้น 

พัทลุ งเมืองสี เขียว  ทรัพยากร 

ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ ชุมชนมี

สิ่งแวดล้อมดี 

o พื้นที่ป่าอนุรักษ์ถูกบุกรุกท าลาย

ลดลง  

o พื้นที่ ป่ า ได้รับการฟื้นฟูและ

ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ ไม่น้อย

กว่า 500 ไร่/ปี (เฉลี่ย 100 ต้น

ต่อไร่) 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

และการบริหารจัดการบ้านเมือง 

รองรับ การเปลี่ยนแปลง และ

การพัฒนาเมืองสู่อนาคต 

o ถนนสายรองได้รับการ

ปรับปรุงและพัฒนาเพื่อ

เช่ือมโยงกับถนนสายหลัก

ปีละ 50กม. 

o ปรับปรุงถนนสายหลักปี

ละ 10 กม. 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-15 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

ตำรำงท่ี 2.2.2-1 (ต่อ) 
วิสัยทัศน์จังหวัด เกษตรและปศุสัตว ์ อุตสำหกรรมกำรผลิตและกำรค้ำ ท่องเที่ยวและบริกำร สิ่งแวดล้อม คุณภำพชีวติ 

o พั ฒน า ร ะ บ บ ก า รบ ริ ห า ร

จัดการน้ าตามศักยภาพของ

ลุ่มน้ าเพื่อให้เกิดประโยชน์กับ

พื้นที่เกษตรทั้ง 11 อ าเภอ 

o รายได้โดยรวมจากการท่องเที่ยว

เพิ่มขึ้น 

o จ านวนผู้มาเยือนเพิ่มขึ้น 

 

o พื้นที่ ป่ าอนุรั กษ์ ได้ รับความ

เ สี ย ห า ย จ า ก ไ ฟ ป่ า ล ด ล ง  

(ร้อยละเทียบกับ 3 ปี ย้อนหลัง) 

o ระดับคุณภาพแหล่งน้ าดีขึ้น 

o พัฒนาพื้นที่ให้เป็นเมือง

น่าอยู่ ปีละ 1 แห่ง 

 

สงขลา 

ศูนย์กลางเศรษฐกิจภาคใต้  

ประชาชนมีคุณภาพ 

สิ่งแวดล้อมยั่งยืน 

 พั ฒ น า ภ า ค ก า ร เ ก ษ ต ร 

อุตสาหกรรม การค้า การลงทุน 

การท่องเที่ยวและบริการ โลจสิ

ติกส์และโครงสร้างพื้นฐาน 

 เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ข ย า ย ตั ว  แ ล ะ 

ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น 

จ า น ว น ฟ า ร์ ม ที่ ไ ด ร้้ บ ร อ ง 

ม า ต ร ฐ า น ก า ร ป ฏิ บ ตั้ ท า ง 

การ เกษตรที่ ดี และ เหมาะสม 

( Good Agricultural Practice : 

GAP) ค่าเปา้หมาย : จ านวน 980 

ฟาร์ม 

 

 

 

 

 

 แหล่งอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้า

เกษตรเพื่อการส่งออกที่ส้าคัญ 

อ า ทิ  ย า ง แ ปร รู ป ขั้ น ต้ น  ไ ม้

ยางพารา และอาหารทะเลแช่

แข็ ง  และ เป็ นที่ ตั้ ง ข องนิ คม

อุตสาหกรรมภาคใต้ (Rubber 

City) 

 พื้ น ที่ อุ ต ส า ห ก ร ร ม แ ป ร รู ป

ยางพาราและเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ชายแดน (สะเดา) 

 พัฒนาเศรษฐกิจ การค้า การ

ท่องเที่ยว อุตสาหกรรมเกษตร 

เพื่อรองรับการพัฒนาเขตพัฒนา

เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พิ เ ศ ษ  แ ล ะ เ ป็ น

ศูนย์กลางเศรษฐกิจภาคใต้ 

o ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ ผลิตภณัฑ์

มวลรวมของจังหวัด (GPP)  ค่า

เป้าหมาย : ร้อยละ 2 

 พัฒนา เศรษฐกิ จ  กา ร ค้ า  กา ร

ท่องเที่ยว อุตสาหกรรมเกษตร เพื่อ

ร อ ง รั บ ก า ร พั ฒน า เ ข ต พั ฒ น า

เศรษฐกิจพิเศษ และเป็นศูนย์กลาง

เศรษฐกิจภาคใต้ 

 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นต่อปีของ รายได้จาก

การท่องเท่ียว ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 5 

 

 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง

ยั่งยืน 

 จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นฐานการ

ผลิตและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

o ร้อยละพื้นที่ป่าจังหวัด สงขลาที่

เพิ่มขึ้น  เป้าหมาย :ร้อยละ 10 

o จ านวนสถานประกอบการทไ้้ด้

รับการ พัฒนาและยกระดับ

มาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว

เพิ่มขึ้น  เป้าหมาย : 200 สถาน

ประกอบการ 

 

 พัฒนาสงขลาให้เป็นสังคม

แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ประชาชนมีคุณภาพ 

 พัฒนาสงขลาให้ประชาชนมี

ความมั่นคง ปลอดภัย 

 พัฒนา คุณภาพชี วิ ต ขอ ง

ประชาชนบนฐานความรู้และ

พหุวัฒนธรรม 

 สร้างคณุภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี 

ให้ประชาชน และรักษาฐาน 

ทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืน 

 



            
        สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำต ิ            บทที่ 2 กำรทบทวนข้อมูล เพื่อก้ำหนดประเด็นเชิงยุทธศำสตร์ของพื นที่และขอบเขตกำรศึกษำ 
      

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-16 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

ตำรำงท่ี 2.2.2-1 (ต่อ) 
วิสัยทัศน์จังหวัด เกษตรและปศุสัตว ์ อุตสำหกรรมกำรผลิตและกำรค้ำ ท่องเที่ยวและบริกำร สิ่งแวดล้อม คุณภำพชีวติ 

o ร้อยละที่เพิ่มขึ้นต่อปีของมูลค่า

การค้าชายแดน ค่าเป้าหมาย : 

ร้อยละ 2.5 

ปัตตานี 

เมืองเกษตรอุตสาหกรรมและ

ผลิตภัณฑ์ฮาลาล  

คุณภาพของประเทศ  

เป็นสังคมพหุวัฒนธรรม 

 ที่สันติสุข 

 ผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้น

ทั้ งป ริ มาณและ คุณภาพมี

ศักยภาพทางการตลาด 

 

o ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจ านวน

แป ลง / ฟา ร์ มที่ ไ ด้ รั บ ก า ร

รับรองมาตรฐานการผลิตที่ดี

และเหมาะสม 

o ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมวลรวม

ภาคเกษตร 

o ร้อยละที่เพิ่มของการสร้างงาน

อาชีพแก่ประชาชนจากเกษตร

อุ ต ส า ห ก ร ร ม ใ น ร ะ บ บ

ประกันสังคม 

 

 

 

 การสร้างเสริมเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง 

จากฐานเกษตรอุ ตสาหกรรม 

ผลผลิตฮาลาล การค้าการบริการ 

และการท่องเที่ยว 

 ผลิตภัณฑ์ฮาลาลมี คุณภาพ มี

คุณค่า และมีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่าง

ต่อเนื่อง 

 ปัตตานี เป็น เมือ งที่ น่ า ลงทุน 

การค้า การบริการ เติบโตอย่าง

ต่อเนื่อง 

 เกษตรอุตสาหกรรม การค้า การ

บริการ และการท่องเที่ยวสร้าง

รายได้ สร้างงาน และสร้างโอกาส

แก่ชุมชน ประชากร 

 

o ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการ

จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ฮาลาล 

o จ านวนผลิตภัณฑ์ฮาลาลที่ได้รับ

การพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าสู่การค้า 

 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนา

โ ค ร ง ส ร้ า ง พื้ น ฐ า น แ ล ะ ก า ร

เช่ือมโยงเมืองสู่นานาชาติ 

 

o อัตราการขยายตัวของรายได้

เพิ่มขึ้นจากการค้า การบริการ 

และการท่องเท่ียว 

 

 ทรัพยากรธรรมชาติมีความ

อุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้น ปัญหา

ทางสิ่งแวดล้อม 

 

o ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของพื้นที่ป่าไม้ 

o ร้อยละของหมู่บ้าน ชุมชน ที่มี

การบริหารจั ดการและใช้

ประ โยชน์ ด้ านทรั พย าก ร 

ธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม

อย่างชาญฉลาด 

 

 

 

 

 ชุมชนมีส่ วนร่ วมในการ

พัฒนาท้องถิ่ น ให้น่ าอยู่   

ภู มิ ปั ญ ญ า เ กิ ด คุ ณ ค่ า 

มูลค่าเพิ่ม และเป็นแหล่ง

สร้างงาน สร้างรายได้ 

 หมู่บ้านมีความเข้มแข็ง มี

ศักยภาพในการพึ่งตนเอง

มากขึ้น 

 ประชาชน มีคุณภาพ มีองค์

ความรู้ มีสุขภาพดี มีความ

มั่นคงในชีวิตเพิ่มขึ้น 

 

o ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของชุมชน

ที่สามารถบริหารจัดการภัย

พิบัติที่เกิดขึ้นในพื้นที่ได้ 

o ประชาชนมีความปลอดภัย 

สามารถด ารงชีวิตอย่างมี

ค ว า ม สุ ข  แ ล ะ มี ค ว า ม

เช่ือมั่นต่อรัฐ 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-17 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

ตำรำงท่ี 2.2.2-1 (ต่อ) 
วิสัยทัศน์จังหวัด เกษตรและปศุสัตว ์ อุตสำหกรรมกำรผลิตและกำรค้ำ ท่องเที่ยวและบริกำร สิ่งแวดล้อม คุณภำพชีวติ 

ยะลา 

คุณภาพชีวิตมั่นคง  เกษตรมั่งค่ัง 

ท่องเที่ยวยั่งยืน 

 รายได้จากภาคการเกษตร

เพิ่มขึ้น และกลุ่มเกษตรกร  

สถาบัน เกษตรกร มีความ

เข้มแข็ง 

 

o ร้อยละของมูลค่าสินค้าเกษตร

เพิ่มขึ้น (ยางพารา , ทุเรียน , 

กล้วยหิน, โคเนื้อ, แพะ และ

ไก่เบตง) 

o ยกระดับชั้นสหกรณ์จากชั้น 2 

เป็นชั้น 1 

 

 

 

 

 

  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว

เชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม 

 รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 

การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและ

วัฒนธรรม ได้มาตรฐานและยั่งยืน 

 

o จ านวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการ

พัฒนา 

o รายได้จากการท่องเท่ียวเพิ่มขึ้น 

 

หมู่บ้ านต้นแบบในการจัดการ 

ขยะมูลฝอย เพิ่มขึ้น 

 พัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ประชาชน 

 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่

ดีในเมืองน่าอยู่ การศึกษามี

คุณภา พ  อ าชี พ  มั่ น ค ง 

สุ ข ภ า พ ดี  ก ลุ่ ม ผู้ ไ ด้ รั บ

ผลกระทบจากสถานการณ์

ความไม่ ส งบ  ผู้ สู งอ ายุ   

ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสมี

ศั ก ย ภาพ และ สาม า ร ถ

พึ่งพาตนเองได้ 

 เสริมสร้างยะลาสันติสุข 

 สั งคมมีความปรองดอง 

สมานฉันท์ หมู่บ้าน ชุมชน

มี ส่ ว น ร่ วมสร้ า ง  คว าม

ป ล อ ด ภั ย ใ น ชี วิ ต แ ล ะ

ทรัพย์สิน  ตามแนวทาง

ประชารัฐอย่างยั่งยืน 

นราธิวาส 

เศรษฐกิจมั่นคง การค้าเฟื่องฟู 

นราน่าอยู่  มุ่งสู่สันติสุข 

อย่างยั่งยืน 

 เสริมสร้ า งความมั่ นคงทาง

เศรษฐกิจ  และการกระจาย

รายได้อย่างทั่วถึง 

อัตราการขยายตั วของผลิตภัณฑ์ 

มวลรวมสาขาอุตสาหกรรม (เพิ่มขึ้น 

0.5% ต่อปี) 

 

 เสริมสร้างศักยภาพการค้าระหว่าง

ประเทศที่เข้มแข็ง 

 การค้าระหว่างประเทศเติบโตอย่าง

ต่อเนื่อง 

 

ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ 

 

อั ตราการขยายตั วของป่ า ไม้ 

(เพิ่มขึ้นปีละ 0.95%) 

 

 คุณภาพชีวิตประชาชนดีขึ้น 

มี ความเข้ มแข็ งตามหลั ก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 



            
        สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำต ิ            บทที่ 2 กำรทบทวนข้อมูล เพื่อก้ำหนดประเด็นเชิงยุทธศำสตร์ของพื นที่และขอบเขตกำรศึกษำ 
      

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-18 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

ตำรำงท่ี 2.2.2-1 (ต่อ) 
วิสัยทัศน์จังหวัด เกษตรและปศุสัตว ์ อุตสำหกรรมกำรผลิตและกำรค้ำ ท่องเที่ยวและบริกำร สิ่งแวดล้อม คุณภำพชีวติ 

 การขยายตัวของภาคการเกษตร 

การท่องเท่ียว และอุตสาหกรรม 

เติบโตอย่างต่อเนื่อง 

 การค้าระหว่างประเทศเติบโต

อย่างต่อเนื่อง 

 

ผลผลิตการเกษตรเฉลี่ยต่อหน่วย

การผลิต พืช (ปาล์มน้ ามัน) ประมง 

(ปลากะพงขาว) ปศุสัตว์ (แพะ) 

การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวล

รวมสาขาเกษตร (เพิ่มขึ้น  0.4% 

ต่อปี) 

 

 

อัตราการขยายตัวของรายได้จากการ

ท่องเที่ยว (เพิ่มขึ้น 2.6% ต่อปี) 

 

 ประชาชนมีความปลอดภัย

ใ น ชี วิ ต  ท รั พ ย์ สิ น  แ ล ะ

เช่ือมั่นในอ านาจรัฐ 

 

o ประชากรที่อยู่ใต้เส้นความ

ยากจน (ลดลงปีละ 1.64%) 

o หมู่บ้านที่ผ่านการจัดระดับ

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

(เพิ่มขึ้น 1% ต่อปี) 

o ก า รแ ก้ ไ ข ปั ญ ห า เพื่ อลด

จ านวนครัวเรือนยากจนที่มี

รายได้ เฉลี่ ยต่ ากว่ าเกณฑ์  

จปฐ.(เพิ่มขึ้น 1.51% ต่อปี) 

o อัตราการว่างงาน  (ลดลง

0.2% ต่อปี) 



            
        สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำติ       บทที่ 2 กำรทบทวนข้อมูล เพื่อก้ำหนดประเด็นเชิงยทุธศำสตร์ของพื นที่และขอบเขตกำรศึกษำ 
   

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-19 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

2.3 สรุปข้อมูลพื นฐำนพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 
   การทบทวนข้อมูลพ้ืนฐานในพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก เป็นการทบทวนข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือสร้างความเข้าใจต่อสภาพพ้ืนที่ ศักยภาพในการพัฒนา รวมถึงข้อจ ากัดของพ้ืนที่ เพ่ือให้การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ าในพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่  
ซึ่งประกอบด้วย 1) ข้อมูลด้านกายภาพ 2) ข้อมูลทรัพยากรน้ า 3) ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม 4) ข้อมูลด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 5) ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ และ 6) ปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

2.3.1 ข้อมูลด้ำนกำยภำพ 
 ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกเป็นพ้ืนที่ชายฝั่งติดอ่าวไทย ลักษณะชายฝั่งทะเลราบเรียบมีที่ราบแคบ ๆ 
ตั้งอยู่ระหว่างละติจูด 5°44'23.36'' ถึง 11°11 '17.00 ''เหนือ และลองจิจูด 98°37'18.74 '' ถึง 102°7 '59.53 '' 
ตะวันออก ครอบคลุมพ้ืนที่ 11 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฏร์ธานี จังหวัด
ระนอง จังหวัดตรัง จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง จังหวัดสงขลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัด
นราธิวาส โดยมีลุ่มน้ าตาปี ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา และลุ่มน้ าปัตตานีแทรกตัวเป็นช่วง ๆ แม่น้ าส่วนใหญ่ในลุ่มน้ า
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกเป็นแม่น้ าสายสั้น ๆ ไหลลงสู่อ่าวไทย ลักษณะพ้ืนที่ลุ่มน้ าทางด้านตะวันตกของลุ่มน้ าเป็น
เทือกเขา ซึ่งเป็นต้นก าเนิดของแม่น้ าสายต่าง ๆ เริ่มจากทิวเขาภูเก็ต ซึ่งอยู่ทางตอนบนของลุ่มน้ าทางทิศตะวันตก
ของจังหวัดชุมพร เป็นทิวเขาที่ต่อเนื่องมาจากทิวเขาตะนาวศรีทอดยาวลงมาทางใต้จนถึงจังหวัดพังงา แล้วเบี่ยง
ออกไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้จนจรดกับทิวเขานครศรีธรรมราช ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดสุราษฎร์ธานี
พาดผ่านมาทางใต้ผ่านจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดตรัง ลงไปจนถึงจังหวัดสตูล แล้วไปจรดกับทิวเขาสันกาลาคีรี
ซึ่งเป็นแนวขอบเขตของลุ่มน้ า ส าหรับลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีพ้ืนที่ประมาณ 26,466.02 ตารางกิโลเมตร หรือ 
16.54 ล้านไร่ ประกอบด้วย 13 ลุ่มน้ าสาขา มีลักษณะเชิงพ้ืนที่แตกต่างจากพ้ืนที่ลุ่มน้ าหลักอ่ืน ด้วยลักษณะเฉพาะ
ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกที่มีความหลากหลายทางภูมิศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรม ซึ่งสามารถแบ่งพ้ืนที่
ออกเป็น 3 กลุ่มพ้ืนที่ ดังนี้ 
 
 (1) พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ประกอบด้วย 4 ลุ่มน้ าสาขา คือ คลองท่าตะเภา ภาคใต้
ฝั่งตะวันออกตอนบน คลองหลังสวน และภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 2  
 (2) พื นที่ลุ่มน ้ ำภำคใต้ฝั่ งตะวันออกตอนกลำง  ประกอบด้วย 3 ลุ่มน้ าสาขา คือ ภาคใต้ 
ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 3 คลองกลาย และภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4  
 (3) พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง ประกอบด้วย 6 ลุ่มน้ าสาขา คือ คลองนาทวี  
คลองเทพา แม่น้ าสายบุรี แม่น้ าบางนรา และแม่น้ าโก-ลก  
 
2.3.2 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับทรัพยำกรน ้ำ 
   การทบทวนข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้านทรัพยากรน้ าในพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก ประกอบด้วย 1) 
ปริมาณน้ าฝน/น้ าท่า 2) ฐานทรัพยากรน้ า 3) ทรัพยากรดิน และการใช้ประโยชน์ที่ดิน และ 4) พ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้ง/น้ า
ท่วม/เสี่ยงภัยดินถล่ม สรุปได้ดังนี้ 



            
        สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำติ       บทที่ 2 กำรทบทวนข้อมูล เพื่อก้ำหนดประเด็นเชิงยทุธศำสตร์ของพื นที่และขอบเขตกำรศึกษำ 
   

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-20 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

 (1) ปริมำณน ้ำฝน/น ้ำท่ำ 
   การทบทวนปริมาณน้ าฝน/น้ าท่าในพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตพวันออก โดยการหาสมการถดถอย
ระหว่างปริมาณน้ าท่ารายปีเฉลี่ยของสถานีวัดน้ าท่าและพ้ืนที่รับน้ า และข้อมูลการสถิติภูมิอากาศในคาบ 30 ปี 
(พ.ศ. 2532-2561) ของกรมอุตุนิยมวิทยา (รายละเอียดในรายงานภำคผนวก บทที่ 3 หัวข้อ 3.3) สามารถสรุปได้
ดังนี้ 
   1) พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 
    พ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบนมีปริมาณฝนเฉลี่ยรายปี 1,866.61 มิลลิเมตร (ค่าเฉลี่ย
ประเทศ 1,426 มิลลิเมตร) และมีปริมาณน้ าท่าเฉลี่ย 7,597.39 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี  
 

ลุ่มน ้ำสำขำ 
ปริมำณฝนเฉลี่ย (ม.ม.) ปริมำณน ้ำท่ำเฉลี่ย (ล้ำนลบ.ม.) 

ฤดูฝน ฤดูแล้ง รำยปี ฤดูฝน ฤดูแล้ง รำยปี 
คลองท่าตะเภา 1,388.51 242.02 1,630.53 1,724.43 234.04 1,958.47 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 1,577.85 237.52 1,815.37 1,811.89 176.26 1,988.15 
คลองหลังสวน 2,030.37 216.62 2,246.99 1,251.43 280.86 1,532.29 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 2 1,659.14 198.03 1,857.17 1,814.55 303.93 2,118.48 

รวม 1,643.15 223.46 1,866.61 6,602.32 995.09 7,597.41 
ที่มา : กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาประยุกต์จากกรมอุตุนิยมวิทยา, 2561 และกรมชลประทาน, 2561  
  
  2) พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนกลำง 
   พ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนกลางมีปริมาณฝนเฉลี่ยรายปี 1,894.44 มิลลิเมตร 
(ค่าเฉลี่ยประเทศ 1,426 มิลลิเมตร) และมีปริมาณน้ าท่าเฉลี่ย 8,605.69 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี  

ลุ่มน ้ำสำขำ 
ปริมำณฝนเฉลี่ย (ม.ม.) ปริมำณน ้ำท่ำเฉลี่ย (ล้ำนลบ.ม.) 

ฤดูฝน ฤดูแล้ง รำยปี ฤดูฝน ฤดูแล้ง รำยปี 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 3 1,533.41 254.36 1,787.77 2,450.89 477.37 2,928.26 
คลองกลาย 1,647.05 271.57 1,918.62 598.43 191.55 789.98 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 1,617.78 343.17 1,960.95 3,477.53 1,409.91 4,887.44 

รวม 1,589.10 305.34 1,894.44 6,526.85 2,078.83 8,605.69 
ที่มา : กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาประยุกต์จากกรมอุตุนิยมวิทยา, 2561 และกรมชลประทาน, 2561  
 
  3) พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง 
   พ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่างมีปริมาณฝนเฉลี่ยรายปี 2,027.77 มิลลิเมตร (ค่าเฉลี่ย
ประเทศ 1,426 มิลลิเมตร) และมีปริมาณน้ าท่าเฉลี่ย 10,440.75 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี  

 



            
        สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำติ       บทที่ 2 กำรทบทวนข้อมูล เพื่อก้ำหนดประเด็นเชิงยทุธศำสตร์ของพื นที่และขอบเขตกำรศึกษำ 
   

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-21 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

ลุ่มน ้ำสำขำ 
ปริมำณฝนเฉลี่ย (ม.ม.) ปริมำณน ้ำท่ำเฉลี่ย (ล้ำนลบ.ม.) 

ฤดูฝน ฤดูแล้ง รำยปี ฤดูฝน ฤดูแล้ง รำยปี 
คลองนาทวี 1,394.94 223.45 1,618.39 557.45 85.96 643.41 
คลองเทพา 1,399.09 221.78 1,620.87 572.27 141.83 714.10 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 1,471.79 203.24 1,675.03 478.21 132.79 611.00 
แม่น้ าสายบุรี 1,842.49 333.23 2,175.72 3,526.46 1,150.58 4,677.04 
แม่น้ าบางนรา 1,958.93 353.49 2,312.42 1,891.00 704.12 2,595.12 
แม่น้ าโก-ลก 2,360.71 502.91 2,863.62 878.33 321.75 1,200.08 

รวม 1,725.74 302.03 2,027.77 7,903.72 2,537.03 10,440.75 
ที่มา : กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาประยุกต์จากกรมอุตุนิยมวิทยา, 2561 และกรมชลประทาน, 2561  

  
 (2) ข้อมูลทรัพยำกรน ้ำ 
  ปัจจุบันพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีปริมาณน้ ากักเก็บ (storagation dam) รวม 110.92 
ล้าน ลบ.ม. รายละเอียดโครงการพัฒนาแหล่งน้ าที่มีในปัจจุบันแสดงในรำยงำนภำคผนวก บทท่ี 3 หัวข้อ 3.11 และมี
ศักยภาพน้ าบาดาล (potential groundwater stock) ในพ้ืนที่ลุ่มน้ าฯ 2,942.60 ล้าน ลบ.ม./ปี คิดเป็นร้อยละ 10.98 
ของปริมาณน้ าท่าเฉลี่ยรายปีรายละเอียดแสดงในรำยงำนภำคผนวก บทที่ 3 หัวข้อ 3.4 
 
  1) พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 
   พ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบนมีปริมาณน้ าเก็บกัก 5.80 ล้านลูกบาศก์เมตร (สัดส่วน
ปริมาณน้ าเก็บกักน้อยมาก) และมีศักยภาพน้ าบาดาลเท่ากับ 637.8 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี 

 

ลุ่มน ้ำสำขำ 
น ้ำเก็บกัก ศักยภำพน ้ำบำดำล 

ปริมำณ  
(ล้ำน ลบ.ม.) 

ร้อยละต่อ
ปริมำณน ้ำท่ำ 

ปริมำณ  
(ล้ำน ลบ.ม.) 

ร้อยละต่อ
ปริมำณน ้ำท่ำ 

คลองท่าตะเภา 4.18 0.21 89.40 4.56 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 1.03 0.05 168.00 8.45 
คลองหลังสวน 0.39 0.03 139.50 9.10 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 2 0.20 0..01 240.90 11.37 

รวม 5.80 - 637.80 8.39 
ที่มา : กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาประยุกต์จากกรมชลประทาน, 2561 และกรมทรัพยากรน้ า, 2561  
 

  2) พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนกลำง 
   พ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนกลางมีปริมาณน้ าเก็บกัก 88.24 ล้านลูกบาศก์เมตร และมี
ศักยภาพน้ าบาดาลเท่ากับ 922.80 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี 

 

 



            
        สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำติ       บทที่ 2 กำรทบทวนข้อมูล เพื่อก้ำหนดประเด็นเชิงยทุธศำสตร์ของพื นที่และขอบเขตกำรศึกษำ 
   

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-22 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

ลุ่มน ้ำสำขำ 
น ้ำเก็บกัก ศักยภำพน ้ำบำดำล 

ปริมำณ  
(ล้ำน ลบ.ม.) 

ร้อยละต่อ
ปริมำณน ้ำท่ำ 

ปริมำณ  
(ล้ำน ลบ.ม.) 

ร้อยละต่อ
ปริมำณน ้ำท่ำ 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 3 0.20 0.01 231.6 8.04 
คลองกลาย 0.14 0.02 48.7 6.16 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 87.90 1.80 642.5 13.15 

รวม 88.24 - 922.80 10.55 
ที่มา : กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาประยุกต์จากกรมชลประทาน, 2561 และกรมทรัพยากรน้ า, 2561 
 
  3) พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง 
   พ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่างมีปริมาณน้ าเก็บกัก 16.88 ล้านลูกบาศก์เมตร 
(สัดส่วนปริมาณน้ าเก็บกักน้อยมาก) และมีศักยภาพน้ าบาดาลเท่ากับ 1,382.00 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี 

 

ลุ่มน ้ำสำขำ 
น ้ำเก็บกัก ศักยภำพน ้ำบำดำล 

ปริมำณ  
(ล้ำน ลบ.ม.) 

ร้อยละต่อ
ปริมำณน ้ำท่ำ 

ปริมำณ  
(ล้ำน ลบ.ม.) 

ร้อยละต่อ
ปริมำณน ้ำท่ำ 

คลองนาทวี 2.92 0.45 180.5 28.05 
คลองเทพา 0.70 0.10 160.5 22.48 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 5.38 0.88 151 24.71 
แม่น้ าสายบุรี 1.46 0.03 396.4 8.48 
แม่น้ าบางนรา 2.14 0.08 311.3 12.00 
แม่น้ าโก-ลก 4.28 0.36 182.3 15.19 

รวม 16.88 - 1,382.00 13.24 
ที่มา : กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาประยุกต์จากกรมชลประทาน, 2561 และกรมทรัพยากรน้ า, 2561 
 
 (3) ทรัพยำกรดิน และกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน 
  การศึกษาการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก ด าเนินการโดยการรวบรวมและ
ทบทวนข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน ปี พ.ศ.2560 – 2561 จากกรมพัฒนาที่ดิน มาตราส่วน 1:25,000 และข้อมูลภาพ
ถ่ายดาวเทียม Google Earth ที่เป็นปัจจุบันปี พ.ศ.2562 พบว่า ทรัพยากรดินในพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วน
ใหญ่เป็นชุดดินที่พบในพ้ืนที่ดอน โดยกลุ่มชุดดินที่พบมากที่สุด คือ กลุ่มชุดดินที่ 62 (ร้อยละ 32.92) เป็นพ้ืนที่มีความ
เหมาะสมในการท านาข้าวมากที่สุด ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม โดยเป็นพ้ืนที่ปลูก
ยางพารามากที่สุด (ร้อยละ 55.01) รองลงมาเป็นปาล์มน้ ามัน (ร้อยละ 21.90) และไม้ผลผสม (ร้อยละ 10.13) 
(รายละเอียดดังแสดงในรำยงำนภำคผนวก บทที่ 3 หัวข้อ 3.6) 
 
 
 



            
        สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำติ       บทที่ 2 กำรทบทวนข้อมูล เพื่อก้ำหนดประเด็นเชิงยทุธศำสตร์ของพื นที่และขอบเขตกำรศึกษำ 
   

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-23 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

  1) พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 
   ทรัพยากรดินในพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบนส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชุดดินในพ้ืนที่ดอน
ในเขตดิบชื้น มีความเหมาะสมในการท านาข้าวมากที่สุด มีการใช้ประโยชน์ที่ดินส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม (ร้อยละ 
68.16) เป็นพื้นที่ปลูกปาล์มน้ ามันมากที่สุด รายละเอียดดังแสดงในรูปที่ 2.3.2-1 

ลุ่มน ้ำสำขำ 

กำรใช้ประโยชน์ทีด่ินทำงกำรเกษตร (หน่วย : ไร่) 
นำ

ข้ำ
ว 

ยำ
งพ

ำร
ำ 

ปำ
ล์ม

น ้ำ
มัน

 

ไม
้ผล

ผส
ม 

ทุเ
รีย

นแ
ละ

เงำ
ะ 

มะ
พร

้ำว
 

อื่น
 ๆ

 

รวม 

คลองท่าตะเภา 9,931 273,900 470,834 31,948 2,287 526 86,466 865,961 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 6,206 319,875 432,431 148,445 17,488 896 60,883 980,017 

คลองหลังสวน 1,154 128,670 180,242 77,348 4,335 489 15,843 406,927 

ภาคใตฝ้ั่งตะวันออกส่วนที่ 2 13,037 660,817 493,190 34,388 3,829 553 40,473 1,233,249 

รวม 30,328 1,383,262 1,576,697 292,129 27,939 2,464 203,665 3,486,154 

ที่มำ : กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาประยุกต์จากส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2.3.2-1 พื นที่ควำมเหมำะสมของดินด้ำนกำรเกษตรเปรียบเทียบกับพื นที่เพำะปลูกในปัจจุบันพื นที่ 
ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

  

(ร้อยละ) 



            
        สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำติ       บทที่ 2 กำรทบทวนข้อมูล เพื่อก้ำหนดประเด็นเชิงยทุธศำสตร์ของพื นที่และขอบเขตกำรศึกษำ 
   

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-24 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

    2) พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนกลำง 
    ทรัพยากรดินในพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนกลางส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชุดดินในพ้ืนที่ลุ่ม 

มีความเหมาะสมในการท านาข้าวมากท่ีสุด มีการใช้ประโยชน์ที่ดินส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม (ร้อยละ 54.86) เป็น
พ้ืนที่ปลูกยางพารามากที่สุด รายละเอียดดังแสดงในรูปที่ 2.3.2-2 

ลุ่มน ้ำสำขำ 

กำรใช้ประโยชน์ทีด่ินทำงกำรเกษตร (หน่วย : ไร่) 
นำ

ข้ำ
ว 

ยำ
งพ

ำร
ำ 

ปำ
ล์ม

น ้ำ
มัน

 

ไม
้ผล

ผส
ม 

ทุเ
รีย

นแ
ละ

เงำ
ะ 

มะ
พร

้ำว
 

อื่น
 ๆ

 

รวม 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนท่ี 3 7,763 513,269 261,090 74,584 5,182 2,475 78,892 935,492 
 - พื้นที่เกาะ 4,045 4,557 286 109,167 167 162 4,428 118,768 
คลองกลาย - 96,136 4,369 22,583 4,313 1,575 2,315 131,291 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนท่ี 4 330,209 725,430 385,737 185,234 10,034 4,642 577,007 1,888,085 

รวม 342,017 1,339,392 651,482 391,568 19,696 8,854 662,642 3,073,636 

ที่มำ : กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาประยุกต์จากส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2562 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2.3.2-2 พื นที่ควำมเหมำะสมของดินด้ำนกำรเกษตรเปรียบเทียบกับพื นที่เพำะปลูกในปัจจุบันพื นที่ 
ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนกลำง 

  

(ร้อยละ) 



            
        สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำติ       บทที่ 2 กำรทบทวนข้อมูล เพื่อก้ำหนดประเด็นเชิงยทุธศำสตร์ของพื นที่และขอบเขตกำรศึกษำ 
   

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-25 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

   3) พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง 
    ทรัพยากรดินในพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่างส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชุดดินในพ้ืนที่ลุ่ม

และชุดดินในพ้ืนที่ดอนในเขตดิบชื้น มีความเหมาะสมในการท านาข้าวมากที่สุด มีการใช้ประโยชน์ที่ดินส่วนใหญ่เป็น
พ้ืนที่เกษตรกรรม (ร้อยละ 65.91) เป็นพ้ืนที่ปลูกยางพารามากที่สุด รายละเอียดดังแสดงในรูปที่ 2.3.2-3 

ลุ่มน ้ำสำขำ 

กำรใช้ประโยชน์ทีด่ินทำงกำรเกษตร (หน่วย : ไร่) 
นำ

ข้ำ
ว 

ยำ
งพ

ำร
ำ 

ปำ
ล์ม

น ้ำ
มัน

 

ไม
้ผล

ผส
ม 

ทุเ
รีย

นแ
ละ

เงำ
ะ 

มะ
พร

้ำว
 

อื่น
 ๆ

 

รวม 

คลองนาทว ี 41,426 675,973 14,972 22,594 - 6 48,745 762,291 
คลองเทพา 8,254 724,796 5,721 26,058 - - 11,587 768,161 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 179,178 423,351 24,234 30,945 28 13 203,324 681,895 
แม่น้ าสายบรุ ี 110,691 858,533 26,892 196,363 18 19 127,275 1,209,099 
แม่น้ าบางนรา 70,251 381,475 66,023 98,267 21 - 75,965 621,751 
แม่น้ าโกลก 12,187 181,104 9,810 41,183 - - 13,819 245,917 

รวม 421,987 3,245,232 147,652 415,410 67 38 480,715 4,289,114 

ที่มำ : กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาประยุกต์จากส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2562 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
รูปที่ 2.3.2-3 พื นที่ควำมเหมำะสมของดินด้ำนกำรเกษตรเปรียบเทียบกับพื นที่เพำะปลูกในปัจจุบันพื นที่ 

ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง  

(ร้อยละ) 



            
        สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำติ       บทที่ 2 กำรทบทวนข้อมูล เพื่อก้ำหนดประเด็นเชิงยทุธศำสตร์ของพื นที่และขอบเขตกำรศึกษำ 
   

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-26 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

 (4) พื นที่เสี่ยงภัยแล้ง/น ้ำท่วม/เสี่ยงภัยดินถล่ม 
   การศึกษาพ้ืนที่เสี่ยงภัยน้ าท่วม ด าเนินการโดยประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สารสนเทศ

ร่วมกับการรวบรวมข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียม ของ GISTDA และพ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้ง ด าเนินการโดยประยุกต์ใช้ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์สารสนเทศร่วมกับการรวบรวมข้อมูลของกรมพัฒนาที่ดิน (รายละเอียดแสดงใน รำยงำน
ภำคผนวก บทที่ 3 หัวข้อ 3.12) สามารถสรุปได้ดังนี้ 

 
   1) พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (รูปที่ 2.3.2-4) 
    - พ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้ง ประมาณ 3.12 ตารางกิโลเมตร พบในพ้ืนที่ อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 
    - พ้ืนที่ เสี่ยงน้ าท่วม ประมาณ 158.39 ตารางกิโลเมตร พบมากในพ้ืนที่  อ.ไชยา  

อ.ท่าฉาง และ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 
    - พ้ืนที่เสี่ยงภัยดินถล่ม ประมาณ 286.22 ตารางกิโลเมตร พบมากในพ้ืนที่ อ.ท่าแซะ 

 อ.เมืองชุมพร อ.หลังสวน และ อ.ละแม จ.ชุมพร 

หมำยเหตุ : ร้อยละ*  หมายถึง ร้อยละของพื้นที่ท้ังหมดของพื้นที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
ที่มา : กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาประยุกต์จาก GISTDA, 2559 และกรมพัฒนาที่ดิน, 2548 
 

   2) พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนกลำง (รูปที่ 2.3.2-5) 
    - พ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้ง ประมาณ 0.49 ตร.กม. หรือคิดเป็นร้อยละ 0.001 ของพ้ืนที่ลุ่มน้ า

ทั้งหมด โดยพบในพื้นที่ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี  
    - พ้ืนที่เสี่ยงน้ าท่วม ประมาณ 2,658.88 ตร.กม. หรือคิดเป็นร้อยละ 10.05 ของพ้ืนที่ลุ่มน้ า

ทั้งหมด โดยพบมากในพ้ืนที่  อ.เฉลิมพระเกียรติ  อ.เชียรใหญ่ อ.เมืองนครศรีธรรมราช อ.ชะอวด อ.ท่ าศาลา  
อ.ปากพนัง อ.พรหมคีรี อ.พระพรหม อ.ร่อนพิบูลย์ และ อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 

    - พ้ืนที่เสี่ยงภัยดินถล่ม ประมาณ 505.35 ตร.กม. หรือคิดเป็นร้อยละ 1.91 ของพ้ืนที่ลุ่มน้ า
ทั้งหมด โดยพบมากในพ้ืนที่ อ.ขนอม อ.สิชล อ.บบพิต า อ.พรหมคีรี อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช  และใน  
อ.เกาะสมุย อ.เกาะพะงัน (พ้ืนที่เกาะ) จ.สุราษฎร์ธานี 

 

 

ลุ่มน ้ำสำขำ 
พื นที่เสี่ยงภัยแล้ง พื นที่เสี่ยงน ้ำท่วม พื นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม 
พื นที่ 

(ตร.กม.) 
ร้อยละ* 

พื นที่ 
(ตร.กม.) 

ร้อยละ* 
พื นที่ 

(ตร.กม.) 
ร้อยละ* 

คลองท่าตะเภา 0.00 0.00 10.73 0.04 51.26 0.19 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 0.00 0.00 31.17 0.12 81.82 0.31 
คลองหลังสวน 0.00 0.00 3.45 0.01 84.59 0.32 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 2 3.12 0.01 113.04 0.43 68.55 0.26 

รวม 3.12 0.01 158.39 0.60 286.22 1.08 



            
        สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำติ       บทที่ 2 กำรทบทวนข้อมูล เพื่อก้ำหนดประเด็นเชิงยทุธศำสตร์ของพื นที่และขอบเขตกำรศึกษำ 
   

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-27 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

ลุ่มน ้ำสำขำ 
พื นที่เสี่ยงภัยแล้ง พื นที่เสี่ยงน ้ำท่วม พื นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม 
พื นที่ 

(ตร.กม.) 
ร้อยละ* 

พื นที่ 
(ตร.กม.) 

ร้อยละ* 
พื นที่ 

(ตร.กม.) 
ร้อยละ* 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 3 0.49 0.001  241.80   0.91  258.34 0.98 
คลองกลาย 0.00 0.00  28.84   0.11  48.38 0.18 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 0.00 0.00 2,388.24   9.02  198.63 0.75 
รวม  0.49  0.0001 2,658.88 10.05 505.35 1.91 

หมำยเหตุ : ร้อยละ*  หมายถึง ร้อยละของพื้นที่ท้ังหมดของพื้นที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
ที่มา : กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาประยุกต์จาก GISTDA, 2559 และกรมพัฒนาที่ดิน, 2548 
  



            
        สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำติ       บทที่ 2 กำรทบทวนข้อมูล เพื่อก้ำหนดประเด็นเชิงยทุธศำสตร์ของพื นที่และขอบเขตกำรศึกษำ 
   

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-28 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

รูปที่ 2.3.2-4 พื นที่เสี่ยงภัยแล้ง/น ้ำท่วม/เสี่ยงภัยดินถล่มในพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน  



            
        สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำติ       บทที่ 2 กำรทบทวนข้อมูล เพื่อก้ำหนดประเด็นเชิงยทุธศำสตร์ของพื นที่และขอบเขตกำรศึกษำ 
   

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-29 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

รูปที่ 2.3.2-5 พื นที่เสี่ยงภัยแล้ง/น ้ำท่วม/เสี่ยงภัยดินถล่มในพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนกลำง  



            
        สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำติ       บทที่ 2 กำรทบทวนข้อมูล เพื่อก้ำหนดประเด็นเชิงยทุธศำสตร์ของพื นที่และขอบเขตกำรศึกษำ 
   

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-30 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

   3) พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง (รูปที่ 2.3.2-6) 
    - พ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้ง ประมาณ 27.16 ตร.กม. หรือคิดเป็นร้อยละ 0.10 ของพ้ืนที่ลุ่มน้ า

ทั้งหมด โดยพบในพื้นที่ อ.เมืองสงขลา อ.จะนะ และอ.นาหม่อม จ.สงขลา  
    - พ้ืนที่เสี่ยงน้ าท่วม ประมาณ 924.47 ตร.กม.  หรือคิดเป็นร้อยละ 3.49 ของพ้ืนที่ 

ลุ่มน้ าทั้งหมด โดยพบมากในพ้ืนที่ อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี   อ.รามัน จ.ยะลา อ.บาเจาะ อ.เมืองนราธิวาส และ  
อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 

    - พ้ืนที่เสี่ยงภัยดินถล่ม ประมาณ 1,953.72 ตร.กม. หรือคิดเป็นร้อยละ 7.38 ของพ้ืนที่ลุ่ม
น้ าทั้ งหมด โดยพบมากในพ้ืนที่  อ . เทพา จ.สงขลา อ.กาบัง  จ .ยะลา อ.จะแนะ อ.รือ เสาะ อ.ศรีสาคร  
อ.สุคิริน และ อ.แว้ง จ.นราธิวาส 

ลุ่มน ้ำสำขำ 
พื นที่เสี่ยงภัยแล้ง พื นที่เสี่ยงน ้ำท่วม พื นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม 
พื นที่ 

(ตร.กม.) 
ร้อยละ* 

พื นที่ 
(ตร.กม.) 

ร้อยละ* 
พื นที่ 

(ตร.กม.) 
ร้อยละ* 

คลองนาทวี 27.16 0.10 99.90 0.38 444.97 1.68 
คลองเทพา 0.00 0.00 27.34 0.10 362.95 1.37 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 0.00 0.00 359.43 1.36 102.06 0.39 
แม่น้ าสายบุรี 0.00 0.00 232.10 0.88 650.23 2.46 
แม่น้ าบางนรา 0.00 0.00 168.36 0.64 183.35 0.69 
แม่น้ าโก-ลก 0.00 0.00 37.34 0.14 210.16 0.79 

รวม 27.16 0.10 924.47 3.49 1,953.72 7.38 
หมำยเหตุ : ร้อยละ*  หมายถึง ร้อยละของพื้นที่ท้ังหมดของพื้นที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
ที่มา : กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาประยุกต์จาก GISTDA, 2559 และกรมพัฒนาที่ดิน, 2548 

 
2.3.3 ข้อมูลด้ำนสิ่งแวดล้อม 
  การทบทวนข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก เป็นการทบทวนข้อมูล
เพ่ือให้ทราบถึงข้อจ ากัดและฐานทรัพยากรทางธรรมชาติที่ต้องอนุรักษ์รักษาหรือจ าเป็นต้องฟ้ืนฟู ประกอบด้วย 
1) ชั้นคุณภาพลุ่มน้ า 2) พ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระดับนานาชาติ 3) พ้ืนที่คุ้มครองและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 4) คุณภาพน้ าผิวดิน และ 5) ระบบบ าบัดน้ าเสียรวม (รายละเอียดดังแสดงในรำยงำน
ภำคผนวก บทที่ 3 หัวข้อ 3.5.) สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 

 (1) ชั นคุณภำพลุ่มน ้ำ (รูปที่ 2.3.3-1) 
   จากกการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สารสนเทศร่วมกับข้อมูลชั้นคุณภาพลุ่มน้ าของ
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถสรุปได้ดังนี้ 
   1) พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

    พ้ืนที่ลุ่มน้ าชั้น 1A ในเขตพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน พบมากที่สุดในลุ่มน้ าสาขา
คลองหลังสวน พ้ืนที่ประมาณ 325,002 ไร่ 



            
        สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำติ       บทที่ 2 กำรทบทวนข้อมูล เพื่อก้ำหนดประเด็นเชิงยทุธศำสตร์ของพื นที่และขอบเขตกำรศึกษำ 
   

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-31 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

 

ลุ่มน ้ำสำขำ 
ชั นคุณภำพลุ่มน ้ำ (ไร่) 

1A* 1B 2 3 4 5 N แหล่งน ้ำ รวม 
คลองท่าตะเภา 181,846 5,097 176,927 214,511 556,376 183,216 221 - 1,318,194 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 127,294 35,117 170,322 167,499 422,287 415,468 - - 1,337,987 
คลองหลังสวน 325,002 9,586 304,183 187,937 92,916 114,007 - - 1,033,631 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกสว่นที่ 2 35,220 2,848 81,837 133,653 402,564 768,757 - - 1,424,879 

รวม 669,362 52,648 733,269 703,600 1,474,143 1,481,448 221 0 5,114,691 
หมำยเหตุ : พื้นที่ลุ่มน้ าชั้น 1A  หมายถึง พื้นที่ยังคงมีสภาพป่าสมบูรณ์  ซ่ึงจ าเป็นจะต้องสงวนรักษาไว้เป็นพื้นที่ต้นน้ าล าธารและเป็นทรัพยากรป่าไม้ของ

ประเทศ ห้ามเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้เป็นรูปแบบอื่นอย่างเด็ดขาด 

ที่มำ : กล่มบริษัทท่ีปรึกษาประยุกต์จากส านักงานนโยบายและแผนพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2544  



            
        สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำติ       บทที่ 2 กำรทบทวนข้อมูล เพื่อก้ำหนดประเด็นเชิงยทุธศำสตร์ของพื นที่และขอบเขตกำรศึกษำ 
   

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-32 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

รูปที่ 2.3.2-6 พื นที่เสี่ยงภัยแล้ง/น ้ำท่วม/เสี่ยงภัยดินถล่มในพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง  



            
        สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำติ       บทที่ 2 กำรทบทวนข้อมูล เพื่อก้ำหนดประเด็นเชิงยทุธศำสตร์ของพื นที่และขอบเขตกำรศึกษำ 
   

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-33 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

รูปที่ 2.3.3-1 พื นที่ชั นคุณภำพลุ่มน ้ำในพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก  



            
        สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำติ       บทที่ 2 กำรทบทวนข้อมูล เพื่อก้ำหนดประเด็นเชิงยทุธศำสตร์ของพื นที่และขอบเขตกำรศึกษำ 
   

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-34 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

    2) พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนกลำง 
    พ้ืนที่ลุ่มน้ าชั้น 1A ในเขตพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนกลาง พบมากที่สุดในลุ่มน้ าสาขา

ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 3 พ้ืนที่ประมาณ 214,629 ไร่ 

ลุ่มน ้ำสำขำ 
ชั นคุณภำพลุ่มน ้ำ (ไร่) 

1A* 1B 2 3 4 5 N แหล่งน ้ำ รวม 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออกสว่นที่ 3 214,629 50,699 94,609 77,802 231,319 723,328 - - 1,392,386 

คลองกลาย 152,709 12,151 80,573 63,086 34,101 42,176 - 850 385,646 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออกสว่นที่ 4 208,766 43,846 131,726 116,222 164,371 2,226,587 - - 2,891,518 

รวม 576,104 106,696 306,908 257,110 429,791 2,992,091 0 850 4,669,550 

หมำยเหตุ : พื้นที่ลุ่มน้ าชั้น 1A  หมานยถึง พื้นที่ยังคงมีสภาพป่าสมบูรณ์  ซ่ึงจ าเป็นจะต้องสงวนรักษาไว้เป็นพื้นที่ต้นน้ าล าธารและเป็นทรัพยากรป่าไม้ของ

ประเทศ ห้ามเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้เป็นรูปแบบอื่นอย่างเด็ดขาด 

ที่มำ : กล่มบริษัทท่ีปรึกษาประยุกต์จากส านักงานนโยบายและแผนพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2544 

 
    3) พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง 

    พ้ืนที่ลุ่มน้ าชั้น 1A ในเขตพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง พบมากที่สุดในลุ่มน้ าสาขา
แม่น้ าสายบุรี พ้ืนที่ประมาณ 170,273 ไร่ 

ลุ่มน ้ำสำขำ 
ชั นคุณภำพลุ่มน ้ำ (ไร่) 

1A* 1B 2 3 4 5 N แหล่งน ้ำ รวม 

คลองนาทวี 43,532 47,485 131,449 157,943 193,014 407,389 - 592 981,404 

คลองเทพา 143,540 48,408 260,678 231,236 190,853 261,859 - - 1,136,574 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 15,742 5,945 26,783 38,133 59,946 765,964 - - 912,513 

แม่น้ าสายบุรี 170,273 171,477 327,726 326,460 245,455 765,078 - 3,638 2,010,107 

แม่น้ าบางนรา 42,796 27,561 70,003 51,951 86,869 755,056 - - 1,034,236 

แม่น้ าโก-ลก 35,823 13,021 31,408 21,982 48,234 282,787 - - 433,255 

รวม 451,706 313,897 848,047 827,705 824,371 3,238,133 0 4,230 6,508,089 

หมำยเหตุ : พื้นที่ลุ่มน้ าชั้น 1A  หมานยถึง พื้นที่ยังคงมีสภาพป่าสมบูรณ์  ซ่ึงจ าเป็นจะต้องสงวนรักษาไว้เป็นพื้นที่ต้นน้ าล าธารและเป็นทรัพยากรป่าไม้ของ

ประเทศ ห้ามเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้เป็นรูปแบบอื่นอย่างเด็ดขาด 

ที่มำ : กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาประยุกต์จากส านักงานนโยบายและแผนพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2544 

 
 (2) พื นที่ชุ่มน ้ำที่มีควำมส้ำคัญระดับนำนำชำติ (รูปที่ 2.3.3-2) 
   จากกการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สารสนเทศร่วมกับข้อมูล พ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มี
ความส าคัญระดับนานาชาติของส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 



            
        สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำติ       บทที่ 2 กำรทบทวนข้อมูล เพื่อก้ำหนดประเด็นเชิงยทุธศำสตร์ของพื นที่และขอบเขตกำรศึกษำ 
   

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-35 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

  1) พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 
   พ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระดับนานาชาติ ในเขตพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

จ านวน 3 แห่ง ได้แก่ อ่าวทุ่งคา – อ่าวสวี พรุคันธุลี และอ่าวบ้านดอน 

ลุ่มน ้ำสำขำ รำยชื่อ ประเภท จังหวัด เนื อที่ (ไร่) 

คลองท่าตะเภา (ลุ่มน้ าสาขา) อ่าวทุ่งคา-อ่าวสว ี อ่าว ป่าชายเลน หาดเลน ชุมพร 517 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน อ่าวทุ่งคา-อ่าวสว ี อ่าว ป่าชายเลน หาดเลน ชุมพร 51,190 

คลองหลังสวน - - - - 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกสว่นที่ 2 พรุคันธุลี พรุในที่แอ่ง สุราษฎร์ธาน ี 399 

อ่าวบา้นดอน อ่าว ปากแม่น้ า ป่าชายเลน หาดเลน แหล่งหญ้าทะเล สุราษฎร์ธาน ี 23,825 

ที่มำ : ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม, 2552 
 

  2) พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนกลำง 
   พ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระดับนานาชาติ ในเขตพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนกลาง 

จ านวน 3 แห่ง ได้แก่ อ่าวทุ่งคา – อ่าวสวี เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย และอ่าวปากพนัง  

ลุ่มน ้ำสำขำ รำยชื่อ ประเภท จังหวัด เนื อที่ (ไร่) 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออกสว่นที่ 3 อ่าวทุ่งคา-อ่าวสว ี อ่าว ป่าชายเลน หาดเลน ชุมพร 46,279 

คลองกลาย - -  - 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออกสว่นที่ 4 เขตห้ามล่าสัตว์ปา่ ทะเลน้อย หนองน้ าจืดธรรมชาติที่มีพืชน้ า พัทลุง 18,389 

อ่าวปากพนัง ปากแม่น้ า หาดเลน ป่าชายเลน นครศรีธรรมราช 60,540 

ที่มำ : ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม, 2552 

 
  3) พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง 

   พ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระดับนานาชาติ  ในเขตพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอน 
กลาง จ านวน 3 แห่ง ได้แก่ อ่าวปัตตานี แม่น้ าสายบุรี และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ (พรุโต๊ะแดง) 

ลุ่มน ้ำสำขำ รำยชื่อ ประเภท จังหวัด เนื อที่ (ไร่) 

คลองนาทวี - - - - 

คลองเทพา - - - - 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง อ่าวปัตตาน ี อ่าว ปากแม่น้ า ป่าชายเลน หาดเลน ปัตตานี 20,362 

แม่น้ าสายบุรี แม่น้ าสายบุรี แม่น้ ามีน้ าไหลตลอดป ี ปัตตานี 8,345 

แม่น้ าบางนรา 
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เฉลิมพระเกยีรติสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ (พรุโต๊ะแดง) 
พรุ ป่าที่ถกูน้ าทว่มบางฤด ู นราธิวาส 27,997 

แม่น้ าโก-ลก 
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เฉลิมพระเกยีรติสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ (พรุโต๊ะแดง) 
พรุ ป่าที่ถกูน้ าทว่มบางฤด ู นราธิวาส 19,892 

ที่มำ : ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม, 2552 



            
        สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำติ       บทที่ 2 กำรทบทวนข้อมูล เพื่อก้ำหนดประเด็นเชิงยทุธศำสตร์ของพื นที่และขอบเขตกำรศึกษำ 
   

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-36 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

รูปที่ 2.3.3-2 พื นที่ชุ่มน ้ำในพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก



            
        สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำติ       บทที่ 2 กำรทบทวนข้อมูล เพื่อก้ำหนดประเด็นเชิงยทุธศำสตร์ของพื นที่และขอบเขตกำรศึกษำ 
   

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-37 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

 (3) พื นที่คุ้มครองและอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ  
   จากกการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สารสนเทศร่วมกับข้อมูลส านักอนุรักษ์สัตว์ป่า 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช , 2561 และฐานข้อมูลสารสนเทศกรมป่าไม้, 2559 และสัตว์ป่าหายาก 
(ดัชนีสีแดง) ตามเกณฑ์พิจารณาของ IUCN (2019) และเกณฑ์พิจารณาของ สผ. (2560) (รายละเอียดดังแสดงใน
รำยงำนภำคผนวก บทที่ 3 หัวข้อ 3.5.) สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 
  1) พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (รูปที่ 2.3.3-3) 

   - มีพ้ืนที่คุ้มครองและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จ านวน 7 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 7.09 ของ
พ้ืนที่ลุ่มน้ า พบบริเวณด้านทิศตะวันตกของลุ่มน้ า ได้แก่ อุทยานแห่งชาติน้ าตกหงาว อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร 
อุทยานแห่งชาติแก่งกรุง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุทยานเสด็จในกรม-กรมหลวงชุมพร ด้านทิศใต้ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
อุทยานเสด็จในกรม-กรมหลวงชุมพร ด้านทิศเหนือ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งระยะ-นาสัก เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าควนแม่
ยายหม่อน 

   - พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ประมาณร้อยละ 17.98 ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าทั้งหมด (เป็นพื้นที่ป่าเสื่อม
โทรม ร้อยละ 58.25) 

   - สัตว์ป่าหายาก (ดัชนีสีแดง) ตามเกณฑ์พิจารณาของ IUCN (2019) และเกณฑ์พิจารณา
ของ สผ. (2560) จ านวน 214 ชนิด อาทิเช่น นกกระเต็นน้อยอดแถบด า ลิ่นชวา และสมเสร็จ เป็นต้น 

ลุ่มน ้ำสำขำ 

ขนำดในพื นที่ลุ่มน ้ำ  (ไร่) 
พื นที่คุ้มครองและอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ ป่ำสงวนแห่งชำต ิ

อุทยำนแห่งชำต ิ
เขตรักษำ

พันธุ์สัตว์ป่ำ 
เขตหำ้มลำ่

สัตว์ปำ่ 
Zone C1/ Zone E2/ Zone A3/ รวม 

คลองท่าตะเภา (ลุ่มน้ าสาขา ) - 400,780 - 575,569 96,469 173,519 845,557 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 62,982 86,702 - 329,244 272,669 97,838 699,751 
คลองหลังสวน 350,197 197,221 - 654,221 81,089 237 735,547 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกสว่นที่ 2 54,432 20,596 - 145,938 435,663 85,800 667,401 

รวม 467,611 705,299 - 1,704,972 885,890 357,394 2,948,256 
หมำยเหตุ :  1/เขตพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ (Zone C) หมายถึง พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่มีสภาพป่าสมบูรณ์หรือมีศักยภาพเหมาะสมต่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ  
   2/เขตพื้นที่ป่าเพื่อเศรษฐกิจ (Zone E)  หมายถึง พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ก าหนดไว้เพื่อ ผลิตไม้ และของป่า รวมถึงพื้นที่เศรษฐกิจ 
   3/เขตพืน้ที่ป่าที่เหมาะสมต่อการเกษตร (Zone A) หมายถึง พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่มีสมรรถนะที่ดินเหมาะสมต่อการเกษตรหรือศักยภาพสูงในการพัฒนาด้านการเกษตร 

ที่มำ :  กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาประยุกต์จากส านักอนุรักษ์สตัว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช, 2561 และฐานข้อมูล
สารสนเทศกรมป่าไม้, 2559 
 

  2) พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนกลำง (รูปที่ 2.3.3-4) 
   - มีพ้ืนที่คุ้มครองและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 1,022,391 ไร่ หรือประมาณ 1,635.83 

ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 6.18 ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าทั้งหมด พบเป็นบริเวณขนาดใหญ่ทางด้านทิศตะวันตกของลุ่มน้ า 
จ านวน 11 แห่ง ได้แก่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ากะทูน เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบ่อล้อ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าแหลมตะลุมพุก เขต
ห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย พ้ืนที่เตรียมการฯ อุทยานแห่งชาติหาดขนอม – หมู่เกาะ อุทยานแห่งชาติเขานัน อุทยาน



            
        สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำติ       บทที่ 2 กำรทบทวนข้อมูล เพื่อก้ำหนดประเด็นเชิงยทุธศำสตร์ของพื นที่และขอบเขตกำรศึกษำ 
   

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-38 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

แห่งชาติใต้ร่มเย็น อุทยานแห่งชาติน้ าตกสี่ขีด อุทยานแห่งชาติเขาหลวง อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า และอุทยานแห่งชาติ
น้ าตกโยง 

   - พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ประมาณร้อยละ 9.47 ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าทั้งหมด (เป็นพ้ืนที่ป่าเสื่อม
โทรม ร้อยละ 42.77) 

   - สัตว์ป่าหายากตามเกณฑ์พิจารณาของ IUCN (2019) และเกณฑ์พิจารณาของ สผ. 
(2560) จ านวน 173 ชนิด อาทิเช่น นกเปล้าแดง แมวป่า เต่ากะอาน และสมเสร็จ เป็นต้น 

 

ลุ่มน ้ำสำขำ 

ขนำดในพื นที่ลุ่มน ้ำ  (ไร่) 

พื นที่คุ้มครองและอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ ป่ำสงวนแห่งชำต ิ

อุทยำนแห่งชำต ิ
เขตรักษำ

พันธุ์สัตว์ป่ำ 
เขตหำ้มลำ่

สัตว์ปำ่ 
Zone C1/ Zone E2/ Zone A3/ รวม 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออกสว่นที่ 3 268,138 - - 343,038 348,506 13,506 705,050 
คลองกลาย 223,408 334 - 194,381 48,300 5,450 248,131 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออกสว่นที่ 4 322,112 - 208,399 275,075 163,394 145,769 584,238 
รวม 813,658 334 208,399 812,494 560,200 164,725 1,537,419 

หมำยเหตุ :  1/เขตพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ (Zone C) หมายถึง พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่มีสภาพป่าสมบูรณ์หรือมีศักยภาพเหมาะสมต่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ  
   2/เขตพื้นที่ป่าเพื่อเศรษฐกิจ (Zone E)  หมายถึง พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ก าหนดไว้เพื่อ ผลิตไม้ และของป่า รวมถึงพื้นที่เศรษฐกิจ 
   3/เขตพืน้ที่ป่าที่เหมาะสมต่อการเกษตร (Zone A) หมายถึง พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่มีสมรรถนะที่ดินเหมาะสมต่อการเกษตรหรือศักยภาพสูงในการพัฒนาด้านการเกษตร 

ที่มำ :  กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาประยุกต์จากส านักอนุรักษ์สตัว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช, 2561 และฐานข้อมูล
สารสนเทศกรมป่าไม้, 2559 

 
  3) พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง (รูปที่ 2.3.3-5) 

   - พ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนกลางมีพ้ืนที่คุ้มครองและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
1,063,836 ไร่ หรือประมาณ 1,702.14 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 6.43 ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าทั้งหมด พบเป็นบริเวณ
ขนาดใหญ่ทางด้านทิศตะวันตกของลุ่มน้ า เป็นพ้ืนที่คุ้มครองและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จ านวน 9 แห่ง ได้แก่ เขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุทยานแห่งชาติเขาน้ าค้าง อุทยาน
แห่งชาติกาละคีรี อุทยานแห่งชาติน้ าตกทรายขาว พ้ืนที่เตรียมการฯอุทยานแห่งชาติน้ าตกชีโป พ้ืนที่เตรียมการฯอ่าว
มะนาว-เขาตันหยง อุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาปะช้าง-แหลมขาม เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาเหรง 
และเขตห้ามล่าสัตว์ป่ากราด  

   - พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ประมาณร้อยละ 10.24 ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าทั้งหมด (เป็นพื้นที่ป่าเสื่อม
โทรม ร้อยละ 41.45) 

   - สัตว์ป่าหายากตามเกณฑ์พิจารณาของ IUCN (2019) และเกณฑ์พิจารณาของ สผ. 
(2560) จ านวน 376 ชนิด  อาทิเช่น นกเงือกด า นกแต้วแล้วทองด า นกปรอดแม่ทะ พญาแร้ง และอีแร้งเทาหลังขาว  
เป็นต้น 

 

 



            
        สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำติ       บทที่ 2 กำรทบทวนข้อมูล เพื่อก้ำหนดประเด็นเชิงยทุธศำสตร์ของพื นที่และขอบเขตกำรศึกษำ 
   

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-39 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

ลุ่มน ้ำสำขำ 

ขนำดในพื นที่ลุ่มน ้ำ  (ไร่) 
พื นที่คุ้มครองและอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ ป่ำสงวนแห่งชำต ิ

อุทยำนแห่งชำต ิ
เขตรักษำ

พันธุ์สัตว์ป่ำ 
เขตหำ้มลำ่

สัตว์ปำ่ 
Zone C1/ Zone E2/ Zone A3/ รวม 

คลองนาทวี 80,504 - 86,556 166,963 99,763 - 266,726 
คลองเทพา 112,132 - 32,825 446,719 99,425 700 546,844 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 17,547 - 35,786 49,231 36,375 1,650 87,256 
แม่น้ าสายบุรี 140,910 253,477 - 303,975 22,394 24,881 351,250 
แม่น้ าบางนรา 97,660 90,748 45,232 219,769 44,644 138 264,551 
แม่น้ าโก-ลก 27,155 31,915 11,389 138,656 12,844 388 151,888 

รวม 475,908 376,140 211,788 1,325,313 315,445 27,757 1,668,515 
หมำยเหตุ :  1/เขตพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ (Zone C) หมายถึง พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่มีสภาพป่าสมบูรณ์หรือมีศักยภาพเหมาะสมต่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ  
   2/เขตพื้นที่ป่าเพื่อเศรษฐกิจ (Zone E)  หมายถึง พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ก าหนดไว้เพื่อ ผลิตไม้ และของป่า รวมถึงพื้นที่เศรษฐกิจ 
   3/เขตพืน้ที่ป่าที่เหมาะสมต่อการเกษตร (Zone A) หมายถึง พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่มีสมรรถนะที่ดินเหมาะสมต่อการเกษตรหรือศักยภาพสูงในการพัฒนาด้านการเกษตร 

ที่มำ :  กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาประยุกต์จากส านักอนุรักษ์สตัว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช, 2561 และฐานข้อมูล
สารสนเทศกรมป่าไม้, 2559  



            
        สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำติ       บทที่ 2 กำรทบทวนข้อมูล เพื่อก้ำหนดประเด็นเชิงยทุธศำสตร์ของพื นที่และขอบเขตกำรศึกษำ 
   

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-40 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

รูปที่ 2.3.3-3 พื นที่คุ้มครองและอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและพื นที่ป่ำไม้ในพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน  



            
        สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำติ       บทที่ 2 กำรทบทวนข้อมูล เพื่อก้ำหนดประเด็นเชิงยทุธศำสตร์ของพื นที่และขอบเขตกำรศึกษำ 
   

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-41 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

รูปที่ 2.3.3-4 พื นที่คุ้มครองและอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและพื นที่ป่ำไม้ในพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนกลำง  



            
        สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำติ       บทที่ 2 กำรทบทวนข้อมูล เพื่อก้ำหนดประเด็นเชิงยทุธศำสตร์ของพื นที่และขอบเขตกำรศึกษำ 
   

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-42 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

รูปที่ 2.3.3-5 พื นที่คุ้มครองและอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและพื นที่ป่ำไม้ในพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง  



            
        สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำติ       บทที่ 2 กำรทบทวนข้อมูล เพื่อก้ำหนดประเด็นเชิงยทุธศำสตร์ของพื นที่และขอบเขตกำรศึกษำ 
   

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-43 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

 (4) คุณภำพน ้ำผิวดิน (รูปที่ 2.3.3-6) 
     กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาท าการรวบรวมข้อมูลจากโครงข่ายแหล่งน้ าผิวดิน ข้อมูลรายงานผลการ

ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าผิวดินจากแหล่งต่าง ๆ ได้แก่ กรมควบคุมมลพิษ และส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 และ 16 
อีกทั้ง กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาได้ด าเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ าผิวดินเพ่ิมเติม จากแหล่งน้ าที่มีการใช้งานเพ่ือการอุปโภค-
บริโภค แต่ไม่มีผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จ านวน 30 สถานี (รายละเอียดดังแสดงใน
รำยงำนภำคผนวก บทที่ 3 หัวข้อ 3.10) สามารถสรุปได้ดังนี้ 

 
  1) พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

   แหล่งน้ าผิวดินในพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ส่วนใหญ่จัดอยู่ในแหล่งน้ า 
ผิวดินประเภทที่ 3 และแหล่งน้ าผิวดินประเภทที่ 4 โดยมีคุณภาพน้ าอยู่ในเกณฑ์พอใช้ค่อนไปทางเสื่อมโทรม โดยมีค่า 
TCB และ FCB ค่อนข้างสูง (บ่งชี้ว่าได้รับการปนเปื้อนจากของเสียของคนหรือสัตว์) อันเป็นผลมาจากการขยายตัวของ
ชุมชน 

  2) พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนกลำง 
   แหล่งน้ าผิวดินในพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนกลาง ส่วนใหญ่จัดอยู่ในแหล่งน้ าผิวดิน

ประเภทที่ 3 และแหล่งน้ าผิวดินประเภทที่ 4 โดยมีคุณภาพน้ าอยู่ในเกณฑ์ค่อนไปทางเสื่อมโทรม โดยมีค่า TCB และ 
FCB ค่อนข้างสูง (บ่งชี้ว่าได้รับการปนเปื้อนจากของเสียของคนหรือสัตว์) อันเป็นผลมาจากการขยายตัวของชุมชนและ
แหล่งท่องเที่ยว 

  3) พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง 
   แหล่งน้ าผิวดินในพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง ส่วนใหญ่จัดอยู่ในแหล่งน้ า 

ผิวดินประเภทที่ 3 และแหล่งน้ าผิวดินประเภทที่ 4 โดยมีคุณภาพน้ าอยู่ในเกณฑ์พอใช้ โดยมีค่า TCB และ FCB ค่อนข้าง
สูง (บ่งชี้ว่าได้รับการปนเปื้อนจากของเสียของคนหรือสัตว์) อันเป็นผลมาจากการขยายตัวของชุมชน 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-44 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

ที่มำ : กรมควบคุมมลพิษ, 2560 และการส ารวจภาคสนามเพ่ิมเติมของกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา, 2562  



            
        สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำติ       บทที่ 2 กำรทบทวนข้อมูล เพื่อก้ำหนดประเด็นเชิงยทุธศำสตร์ของพื นที่และขอบเขตกำรศึกษำ 
   

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-45 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

  (5) ระบบบ้ำบัดน ้ำเสียรวม 
  จากการรวบรวมข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษ ส านักสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 และส านักสิ่งแวดล้อม

ภาคที่ 16 พบว่า มีระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชนในลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกทั้งหมด 15 แห่ง โดยส่วนใหญ่ตั้งอยู่ใน
พ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนกลาง (12 แห่ง) และมีที่ตั้งเฉพาะพ้ืนที่เมืองขนาดใหญ่เท่านั้น ซึ่ง รายละเอียด
ของระบบบ าบัดน้ าเสียแต่ละแห่ง จ าแนกตามลุ่มน้ าสาขา ดังแสดงในตำรำงท่ี 2.3.3-1 



           
   ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำต ิ    บทที่ 2 กำรทบทวนข้อมูล เพื่อก้ำหนดประเด็นเชิงยุทธศำสตร์ของพื นที่และขอบเขตกำรศึกษำ 

                   

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-46  รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

ตำรำงท่ี 2.3.3-1 
ระบบบ้ำบัดน ้ำเสียรวมในพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก จ้ำแนกรำยลุ่มน ้ำสำขำ 

ที่มำ : กรมควบคุมมลพิษ, ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 และส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 16, 2562

ลุ่มน ้ำสำขำ ชื่อระบบบ้ำบัดน ้ำเสยี 

ที่ตั ง ลักษณะของระบบบำ้บดัน ้ำเสีย 

หน่วยงำนรับผิดชอบ 
ต้ำบล อ้ำเภอ จังหวัด ชนิดของระบบบ้ำบดั 

คว
ำม

สำ
มำ

รถ
รอ

งร
ับ

น ้ำ
เส

ีย 
(ล

บ.
ม.

/ว
ัน)

 

ปร
ิมำ

ณ
น ้ำ

เส
ียเ

ขำ้

ระ
บบ

 (ล
บ.

ม.
/ว

ัน)
 

พื น
ที่ใ

ห้บ
ริก

ำร
 

(ต
ร.ก

ม.
) 

สถำนภำพของ

ระบบ 

พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน          
คลองท่าตะเภา ระบบบ าบัดน้ าเสียเทศบาลเมืองชุมพร อ่างทอง เมือง ชุมพร - 12,000 - - ช ารุด/ไม่ได้ใช้งาน กรมโยธาธกิารและผังเมือง 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน - - - - - - - - - - 
คลองหลังสวน - - - - - - - - - - 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออกสว่นที ่2 - - - - - - - - - - 
พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนกลำง          

ภาคใต้ฝั่งตะวันออกสว่นที ่3 โรงปรับปรุงคุณภาพน้ าเทศบาลนครเกาะสมุย (หน้าทอน) อ่างทอง เกาะสมุย สุราษฎร์ธาน ี ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบคลองวนเวียน (OD) 2,400 2,200 4.20 เปิดด าเนินการ เทศบาลนครสมุย 

 โรงปรับปรุงคุณภาพน้ าเทศบาลนครเกาะสมุย (เฉวง) บ่อผุด เกาะสมุย สุราษฎร์ธาน ี ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบคลองวนเวียน (OD) 6,000 5,500 4.00 เปิดด าเนินการ เทศบาลนครสมุย 
 โรงปรับปรุงคุณภาพน้ าเทศบาลนครเกาะสมุย (ละไม) มะเร็ต เกาะสมุย สุราษฎร์ธาน ี ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบคลองวนเวียน (OD) 8,650 6,000 2.90 เปิดด าเนินการ เทศบาลนครสมุย 

 
ระบบบ าบัดน้ าเสีย เทศบาลต าบลบ้านใต้ (หาดริ้น) บ้านใต้ เกาะพะงัน สุราษฎร์ธาน ี ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบบึงประดิษฐ์ (CW) 200 80 3.00 ระบบท่อช ารุดใช้

งานได้เพียง 10% 
เทศบาลต าบลบ้านใต้ 

คลองกลาย - - - - - - -  -  
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกสว่นที ่4 ระบบบ าบัดน้ าเสียเทศบาลนครศรีธรรมราช นาทราย เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบบ่อปรับเสถียร (SP) 33,700 13,480 13.50 เปิดด าเนินการ เทศบาลนครศรีธรรมราช 

 
ระบบบ าบัดน้ าเสียเทศบาลต าบลชะอวด ชะอวด ชะอวด นครศรีธรรมราช ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบเติมอากาศแบบถัง

ส าเร็จรูป (AS) 
200 100 0.10 เปิดด าเนินการ ส านักงานจัดการน้ าเสีย สาขานครศรีธรรมราช 

 โรงปรับปรุงคุณภาพน้ าเทศบาลเมืองปากพนัง (หลังเรือนจ า) ปากพนังฝั่งตะวันออก ปากพนัง นครศรีธรรมราช ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบบึงประดิษฐ์ (CW) 40 35 0.20 เปิดด าเนินการ ส านักงานจัดการน้ าเสีย สาขานครศรีธรรมราช 

 
ระบบบ าบัดน้ าสียเทศบาลเมืองปากพนงั หลังวัดนาควารี ปากพนังฝั่งตะวันตก ปากพนัง นครศรีธรรมราช ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบเติมอากาศแบบถัง

ส าเร็จรูป (AS) 
600 70 0.10 เปิดด าเนินการ ส านักงานจัดการน้ าเสีย สาขานครศรีธรรมราช 

 
โรงปรับปรุงคุณภาพน้ าองค์การบริหารสว่นต าบลหูล่อง หูล่อง ปากพนัง นครศรีธรรมราช ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบเติมอากาศแบบถัง

ส าเร็จรูป (AS) 
300 90 0.10 เปิดด าเนินการ ส านักงานจัดการน้ าเสีย สาขานครศรีธรรมราช 

 
โรงปรับปรุงคุณภาพน้ าเทศบาลเมืองหัวไทร หมู่ที่ 1 หัวไทร หัวไทร นครศรีธรรมราช ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบเติมอากาศแบบถัง

ส าเร็จรูป (AS) 
200 100 0.50 เปิดด าเนินการ ส านักงานจัดการน้ าเสีย สาขานครศรีธรรมราช 

 โรงปรับปรุงคุณภาพน้ าเทสบาลเมืองหัวไทร หมู่ที่ 8 หัวไทร หัวไทร นครศรีธรรมราช ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบบึงประดิษฐ์ (CW) 200 100 0.30 เปิดด าเนินการ ส านักงานจัดการน้ าเสีย สาขานครศรีธรรมราช 

 
โรงปรับปรุงคุณภาพน้ าเทศบาลเมืองทุ่งสง ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบแผ่นหมุนชีวภาพ 

(RBC) และระบบเติมอากาศ 
10,000 5,000 2.80 เปิดด าเนินการ เทศบาลเมืองทุ่งสง 

พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่ำง          
คลองนาทวี - - - - - - -  -  
คลองเทพา ระบบบ าบัดเทศบาลนครสงขลา เกาะแต้ว เมืองสงขลา สงขลา ระบบบ่อเติมอากาศ (AL) 35,000 14,987 33.08 เปิดด าเนินการ เทศบาลนครสงขลา 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง ระบบบ าบัดเทศบาลเมืองปัตตาน ี สะบารัง เมือง ปัตตานี ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบบ่อปรับเสถียร (SP) 27,000 - - ไม่เดินระบบ เทศบาลเมืองปัตตานี 
แม่น้ าสายบุรี - - - - - - -  -  
แม่น้ าบางนรา - - - - - - -  -  

แม่น้ าโก-ลก - - - - - - -  -  
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-47 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

2.3.4 ด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต 
 จากการทบทวนข้อมูลด้านสังคมและคุณภาพชีวิตในพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก เป็นการทบทวน
ข้อมูลเพ่ือน าไปสู่การคาดการณ์ความต้องการใช้น้ าด้านอุปโภคบริโภค ประกอบด้วย 1) สังคมและประชากร 2) 
ความขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภค และ 3) ข้อมูลด้านสุขภาพ (รายละเอียดดังแสดงในรำยงำนภำคผนวก บทที่ 3 
หัวข้อ 3.7) สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 
 (1) สังคมและประชำกร 

  จ านวนประชากรในพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน คือ ประชากรตาม
ทะเบียนราษฎร์ (registered population) ทบทวนจากฐานข้อมูลจ านวนประชากรและครัวเรือนของส านัก
บริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2561 และประชากรที่ไม่มีการลงทะเบียนไว้ใน
ทะเบียนราษฎร์ (non-registered population) หรือประชากรแฝง การศึกษานี้จะใช้ฐานข้อมูลการส ามะโน
ประชากรครัวเรือนและการเคหะ /รายงานประชากรแฝง ส านักงานสถิติแห่งชาติ และกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในการคาดการณ์ (รายละเอียดดังแสดงในรำยงำนภำคผนวก บทที่ 3 หัวข้อ 3.7.1) 
สามารถสรุปได้ดังนี้ 

  1) พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 
    - มีประชากรตามทะเบียนราษฎร์ 659,681 คน และประชากรแฝง 65,968 คน  
รวมประชากรทั้งสิ้น 725,649 คน (กรมการปกครอง, 2561) 
    - ลักษณะเป็นชุมชนเมืองขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 

 

ลุ่มน ้ำสำขำ 
จ้ำนวนประชำกรตำม
ทะเบียนรำษฎร์ (คน) 

จ้ำนวนประชำกรแฝง 
(คน) 

จ้ำนวนประชำกรรวม 
(คน) 

คลองท่าตะเภา 188,166 18,817 206,983 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 226,783 22,678 249,461 

คลองหลังสวน 98,834 9,883 108,718 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 2 145,898 14,590 160,488 

รวม 659,681 65,968 725,649 
ที่มา : กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาปรับปรุงและประมาณการจากกรมการปกครอง, 2561 
 
  2) พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนกลำง 
    - มีประชากรตามทะเบียนราษฎร์ 1,298,210 คน และประชากรแฝง 158,094 คน รวม
ประชากรทั้งสิ้น 1,456,304 คน (กรมการปกครอง, 2561) 
    - ลักษณะเป็นชุมชนเมืองขนาดเล็กถึ งขนาดกลาง ประชากรส่วนใหญ่นับถือ 
ศาสนาพุทธ 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-48 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

ลุ่มน ้ำสำขำ 
จ้ำนวนประชำกรตำม
ทะเบียนรำษฎร์ (คน) 

จ้ำนวนประชำกรแฝง 
(คน) 

จ้ำนวนประชำกรรวม 
(คน) 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 3 
(พ้ืนที่ทวีป) 

243,344 36,502 279,846 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 3 
(พ้ืนที่เกาะ) 

88,308 26,492 114,800 

คลองกลาย 31,108 1,555 32,663 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 935,451 93,545 1,028,996 

รวม 1,298,210 158,094 1,456,305 

ที่มา : กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาปรับปรุงและประมาณการจากกรมการปกครอง, 2561  
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-49 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

  3) พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง 
    - มีประชากรตามทะเบียนราษฎร์ 1,954,354 คน และประชากรแฝง 127,716 คน รวม
ประชากรทั้งสิ้น 2,082,070 คน (กรมการปกครอง, 2561) 
    - ลักษณะเป็นชุมชนเมืองขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม 
 

ลุ่มน ้ำสำขำ 
จ้ำนวนประชำกรตำม
ทะเบียนรำษฎร์ (คน) 

จ้ำนวนประชำกรแฝง 
(คน) 

จ้ำนวนประชำกรรวม 
(คน) 

คลองนาทวี 256,251 25,625 281,876 
คลองเทพา 158,900 15,890 174,790 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 492,447 24,622 517,070 
แม่น้ าสายบุรี 468,672 23,434 492,105 
แม่น้ าบางนรา 393,276 19,664 412,939 
แม่น้ าโก-ลก 184,809 18,481 203,290 

รวม 1,954,354 127,716 2,082,070 
ที่มา : กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาปรับปรุงและประมาณการจากกรมการปกครอง, 2561 
 
 (3) ควำมขำดแคลนน ้ำอุปโภคบริโภค 
  จากการทบทวนข้อมูลความขาดแคลนน้ าประปา และน้ าดื่มสะอาดที่เพียงพอตลอดปีในพ้ืนที่ลุ่มน้ า
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก จากข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน/ชุมชน (กชช. 2ค) พ.ศ. 2562 มีรายละเอียดดังนี้ 
 
  1) ขำดแคลนน ้ำประปำ  
 
   (ก) พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 
    พ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน พบ หมู่บ้านที่ขาดแคลนน้ าประปา จ านวน 52 
หมู่บ้าน (8,158 ครัวเรือน, 16,044 คน) โดยลุ่มน้ าสาขาที่มีจ านวนหมู่บ้านที่ขาดแคลนน้ าประปามากที่สุด คือ 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน  
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-50 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

ลุ่มน ้ำสำขำ 
ขำดแคลนน ้ำประปำ 

จ้ำนวนหมู่บ้ำน จ้ำนวนครัวเรือน จ้ำนวนประชำกร (คน) 
คลองท่าตะเภา 7 1,123 1,040 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 35 5,665 11,778 
คลองหลังสวน 3 320 786 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนท่ี 2 7 1,050 2,440 

รวม 52 8,158 16,044 
ที่มา : กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย, 2562 
 
   (ข) พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนกลำง 
    พ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนกลาง พบ หมู่บ้านที่ขาดแคลนน้ าประปา จ านวน 80 
หมู่บ้าน (15,339 ครัวเรือน, 34,673 คน) โดยลุ่มน้ าสาขาที่มีจ านวนหมู่บ้านที่ขาดแคลนน้ าประปามากที่สุด คือ 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 

 

ลุ่มน ้ำสำขำ 
ขำดแคลนน ้ำประปำ 

จ้ำนวนหมู่บ้ำน จ้ำนวนครัวเรือน จ้ำนวนประชำกร (คน) 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนท่ี 3 13 2,114 5,349 
คลองกลาย - - - 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนท่ี 4 67 13,225 29,324 

รวม 80 15,339 34,673 
ที่มา : กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย, 2562 
 
   (ค) พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง 
    พ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง พบ หมู่บ้านที่ขาดแคลนน้ าประปา จ านวน 431 
หมู่บ้าน (79,253 ครัวเรือน, 261,506 คน) โดยลุ่มน้ าสาขาที่มีจ านวนหมู่บ้านที่ขาดแคลนน้ าประปามากที่สุด คือ 
แม่น้ าสายบุรี 
 

ลุ่มน ้ำสำขำ 
ขำดแคลนน ้ำประปำ 

จ้ำนวนหมู่บ้ำน จ้ำนวนครัวเรือน จ้ำนวนประชำกร (คน) 
คลองนาทว ี 11 2,493 6,558 
คลองเทพา 24 2,817 8,383 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 45 8,503 28,977 
แม่น้ าสายบรุ ี 193 32,431 113,764 
แม่น้ าบางนรา 108 21,799 72,537 
แม่น้ าโก-ลก 50 11,210 31,287 

รวม 431 79,253 261,506 
ที่มา : กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย, 2562 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-51 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

  2) ขำดแคลนน ้ำดื่มสะอำดเพียงพอตลอดปี  
 
   (ก) พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 
    พ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน พบ หมู่บ้านที่ขาดแคลนน้ าดื่มสะอาดเพียงพอ
ตลอดปี จ านวน 52 หมู่บ้าน (6,918 ครัวเรือน, 20,569 คน) โดยลุ่มน้ าสาขาท่ีมีจ านวนหมู่บ้านที่ขาดแคลนน้ าดื่ม
สะอาดเพียงพอตลอดปีมากที่สุด คือ ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน  
 

ลุ่มน ้ำสำขำ 
ขำดแคลนน ้ำประปำ 

จ้ำนวนหมู่บ้ำน จ้ำนวนครัวเรือน จ้ำนวนประชำกร (คน) 
คลองท่าตะเภา 7 894 2,527 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 23 3,707 12,337 
คลองหลังสวน 22 2,317 5,705 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนท่ี 2 - - - 

รวม      52       6,918       20,569  

ที่มา : กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย, 2562 
 
   (ข) พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนกลำง 
    พ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนกลาง พบ หมู่บ้านที่ขาดแคลนน้ าดื่มสะอาดเพียงพอ
ตลอดปี จ านวน 16 หมู่บ้าน (3,305 ครัวเรือน, 9,967 คน) โดยลุ่มน้ าสาขาที่มีจ านวนหมู่บ้านที่ขาดแคลนน้ าดื่ม
สะอาดเพียงพอตลอดปีมากที่สุด คือ ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 3  

 

ลุ่มน ้ำสำขำ 
ขำดแคลนน ้ำประปำ 

จ้ำนวนหมู่บ้ำน จ้ำนวนครัวเรือน จ้ำนวนประชำกร (คน) 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนท่ี 3 12 2,412 6,827 
คลองกลาย - - - 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนท่ี 4 4 893 3,140 

รวม 16 3,305 9,967 

ที่มา : กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย, 2562 
 
   (ค) พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง 
    พ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง พบ หมู่บ้านที่ขาดแคลนน้ าดื่มสะอาดเพียงพอ
ตลอดปี จ านวน 37 หมู่บ้าน (6,985 ครัวเรือน, 25,598 คน) โดยลุ่มน้ าสาขาท่ีมีจ านวนหมู่บ้านที่ขาดแคลนน้ าดื่ม
สะอาดเพียงพอตลอดปีมากที่สุด คือ แม่น้ าสายบุรี  
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-52 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

ลุ่มน ้ำสำขำ 
ขำดแคลนน ้ำประปำ 

จ้ำนวนหมู่บ้ำน จ้ำนวนครัวเรือน จ้ำนวนประชำกร (คน) 

คลองนาทว ี - - - 

คลองเทพา 1 160 753 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 7 914 2,736 

แม่น้ าสายบรุ ี 17 3,300 13,329 

แม่น้ าบางนรา 12 2,611 8,780 

แม่น้ าโก-ลก - - - 

รวม 37 6,985 25,598 

ที่มา : กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย, 2562 
 
 (3) ข้อมูลปัญหำสุขภำพและกำรเจ็บป่วย 
   จากการรวบรวมข้อมูลสถิติการเจ็บป่วยทางด้านสาธารณสุขที่จากส านักงานสถิติแห่งชาติ และ
ส านักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข และเพ่ือใช้เป็นข้อมูลแสดงภาวะการเจ็บป่วยของประชาชนในพ้ืนที่
ศึกษา 11 จังหวัด ในลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก และน าเสนอโรคท่ีพบมาก 3 อันดับแรกตามการจ าแนกภาวการณ์
เจ็บป่วยจากสาเหตุกลุ่มโรค (21 กลุ่มโรค) และโรคระบาดอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียดดังแสดงในรำยงำน
ภำคผนวก บทที่ 3 หัวข้อ 3.7.4) ดังนี้  
   กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาท าการรวบรวมข้อมูลสถิติการเจ็บป่วยด้านสาธารณสุขที่จากส านักงานสถิติ
แห่งชาติ และส านักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข เพ่ือใช้เป็นข้อมูลแสดงภาวะการเจ็บป่วยของประชาชนใน
พ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก โดยโรคที่พบมาก 3 อันดับแรกตามการจ าแนกภาวการณ์เจ็บป่วยจากสาเหตุ 21 
กลุ่มโรค)และโรคระบาดอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  
 
   1) จ้ำนวนผู้ป่วยนอกจ้ำแนกตำมสำเหตุ (รง.504)  
    กลุ่มโรคที่พบมากที่สุด ได้แก่ โรคระบบไหลเวียนเลือด โรคระบบหายใจ และโรคเกี่ยวกับต่อม
ไร้ท่อโภชนาการและเมตะบอลิสัม  
   2) โรคจำกแมลงพำหะน้ำโรค  
    โรคที่เกิดจากแมลงเป็นพาหะน าโรคที่พบมากที่สุด ได้แก่ โรคไข้มาลาเรีย โรคไข้เลือดออก  
โรคไข้ฟิลาเรีย โรคไข้สมองอักเสบ และโรคสครับไทฟัส 
   3) โรคจำกน ้ำเป็นสื่อ  
    โรคจากน้ าเป็นสื่อที่พบมากที่สุด ได้แก่ โรค Leptospirosis โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน โรค
บิด (Dysentery_Amoebic, Bacillary) โรคไวรัสตับอักเสบ A โรคอหิวาตกโรค และโรคไทฟอยด์  
 
  จากข้อมูลด้านสังคมและสุขภาพข้างต้น ในการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ในเขตพ้ืนที่
ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก ได้น าเงื่อนไขของสภาพสังคมและสุขภาพมาเป็นกรอบในการประเมินในครั้งนี้ เพ่ือลด
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-53 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

ความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยงในสถานการณ์สุขภาพปัจจุบัน และเสริมสร้างมาตราการเสริมปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม
และสังคม ให้สามารถเกิดความม่ันคงทางสุขภาพของประชากรในเขตพ้ืนที่ได้เอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต   
 
2.3.5 ด้ำนเศรษฐกิจ 
 การทบทวนข้อมูลด้านเศรษฐกิจ เป็นการทบทวนข้อมูลเพ่ือพิจารณาทิศทางและแนวโน้มการเติบโตทาง
เศรษฐกิจในพ้ืนที่ ที่จะน าไปสู่การคาดการณ์ความต้องการใช้น้ าเพ่ือการผลิต ด้านอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว 
ธุรกิจและบริการ (พิจารณาร่วมกับน้ าอุปโภคบริโภค) และเกษตรกรรม (ในเขต และนอกเขต ชลประทาน)   
(รายละเอียดดังแสดงในรำยงำนภำคผนวก บทที่ 3 หัวข้อ 3.8) สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 
 (1) โครงสร้ำงทำงเศรษฐกิจและรำยได้ประชำกรในพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 
   การประมาณการมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจะประมาณการจากการผลิตของภาคเศรษฐกิจเป็น
หลัก ซึ่งทางกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาได้ประมาณการมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมระดับพ้ืนที่ลุ่มน้ า โดยใช้ฐานมูลค่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมระดับจังหวัดเป็นตัววัดมูลค่า (รายละเอียดดังแสดงในรำยงำนภำคผนวก บทท่ี 3 หัวข้อ 3.8.2) 
 
   1) พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 
    - มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) 109,125 ล้านบาท เป็นสัดส่วนภาคเกษตรกรรมมาก
ที่สุด (ร้อยละ 43.75)  
    - มูลค่าของผลผลิตเติบโตจากการแปรรูปผลผลิตการเกษตรและการส่งออกสินค้า
การเกษตรไปต่างประเทศ 
    - มีรายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากร 165,421 ล้านบาท (สูงกว่ารายได้เฉลี่ยต่อหัวของ
ประชากรภาคใต้ฝั่งตะวันออก และภาคใต้อยู่ 39,821 บาทต่อคนต่อปี และ 18,306 บาทต่อคนต่อปี ตามล าดับ 
แต่ต่ ากว่ารายได้เฉลี่ยของประชากรประเทศไทย 71,394 บาทต่อคนต่อปี  
 
 

ลุ่มน ้ำสำขำ 

มูลค่ำผลิตภัณฑม์วลรวม (ล้ำนบำท) 
รำยได้ต่อหัวประชำกร 

(บำทต่อคนต่อปี) เกษตรกรรม อุตสำหกรรม 
กำรบริกำร
ภำคธุรกิจ 

กำรบริกำร
ภำครัฐ 

รวม
ทั งหมด 

คลองท่าตะเภา 13,712 4,060 16,531 3,367 37,671 200,200 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 15,803 4,179 4,265 3,495 27,742 122,326 
คลองหลังสวน 6,560 1,229 10,762 2,705 21,255 215,059 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนท่ี 2 11,673 3,634 3,191 3,960 22,457 153,925 

รวม 47,747 13,102 34,748 13,527 109,125 165,421 

ที่มา : กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาประมาณการโดยใช้ข้อมูลจากส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2561 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-54 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

     2) พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนกลำง 
      - มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) 167,685 ล้านบาท เป็นสัดส่วนภาคการบริการ 
ภาคธุรกิจมากท่ีสุด (ร้อยละ 52.59)  
      - แหล่งรายได้ส าคัญจากการท่องเที่ยวในกลุ่มพ้ืนที่เกาะ (เกาะสมุย เกาะพะงัน  
และเกาะเต่า) 
      - มีรายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากร 129,166 ล้านบาท (สูงกว่ารายได้เฉลี่ยต่อหัวของ
ประชากรภาคใต้ฝั่งตะวันออก 3,566 บาทต่อคนต่อปี แต่ต่ ากว่ารายได้เฉลี่ยของประชากรภาคใต้ และปร ะเทศ
ไทย 17,949 บาทต่อคนต่อปี และ 107,649 บาทต่อคนต่อปี ตามล าดับ 
 

ลุ่มน ้ำสำขำ 

มูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวม (ล้ำนบำท) 
รำยได้ต่อหัวประชำกร 

(บำทต่อคนต่อปี) เกษตรกรรม อุตสำหกรรม 
กำรบริกำร
ภำคธุรกิจ 

กำรบริกำร
ภำครัฐ 

รวม
ทั งหมด 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนท่ี 3 9,558 6,953 58,759 6,016 81,286 245,095 
คลองกลาย 1,361 336 591 1,859 4,148 133,329 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนท่ี 4 23,240 16,302 28,833 13,876 82,251 87,927 

รวม 34,160 23,591 88,183 21,751 167,685 129,166 

ที่มา : กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาประมาณการโดยใช้ข้อมูลจากส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2561 
 
     3) พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง 
      - มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) 179,809 ล้านบาท เป็นสัดส่วนภาคการบริการภาค
ธุรกิจมากที่สุด (ร้อยละ 33.38)  
      - มีรายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากร 92,004 ล้านบาท (ต่ ากว่ารายได้เฉลี่ยต่อหัวของ
ประชากรภาคใต้ฝั่งตะวันออก รายได้เฉลี่ยของภาคใต้ และประเทศไทย 33,596 บาทต่อคนต่อปี 55,111 บาทต่อ
คนต่อปี และ 144,811 บาทต่อคนต่อปี ตามล าดับ 
 

ลุ่มน ้ำสำขำ 

มูลค่ำผลิตภัณฑม์วลรวม (ล้ำนบำท) รำยได้ต่อหัว
ประชำกร (บำทต่อ

คนต่อปี) 
เกษตรกรรม อุตสำหกรรม 

กำรบริกำร
ภำคธุรกิจ 

กำรบริกำร
ภำครัฐ 

รวม
ทั งหมด 

คลองนาทว ี 7,506 14,871 19,206 8,992 50,575 197,364 

คลองเทพา 7,318 1,648 2,272 8,758 19,996 125,840 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 8,407 4,962 20,105 12,607 46,081 93,576 

แม่น้ าสายบรุ ี 11,610 2,279 10,886 13,130 37,905 80,878 

แม่น้ าบางนรา 5,466 1,995 2,292 5,229 14,982 38,095 

แม่น้ าโก-ลก 2,162 689 5,252 2,166 10,269 55,568 

รวม 42,469 26,444 60,013 50,883 179,809 92,004 

ที่มา : กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาประมาณการโดยใช้ข้อมูลจากส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2561 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-55 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

 (2) อุตสำหกรรม 
   จากการทบทวนข้อมูลอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  จากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม พบว่า อุตสาหกรรมการผลิตในพ้ืนที่จะเป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับทรัพยากรในพ้ืนที่ และ
ผลผลิตการเกาตรและประมงเป็นหลัก (รายละเอียดดังแสดงในรำยงำนภำคผนวก บทที่ 3 หัวข้อ 3.8.1.2) 
สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 
   1) พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 
    -  โรงงานอุตสาหกรรม จ านวน 1,032 โรง คิดเป็นร้อยละ 23.8 ของจ านวนโรงงาน
อุตสาหกรรมในพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกทั้งหมด  
    -  แรงงาน จ านวน 16,522 คน คิดเป็นร้อยละ 23.80 ของจ านวนแรงงานในโรงงาน
อุตสาหกรรมในพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกทั้งหมด 
    -  ก าลังการผลิต จ านวน 1.12 ล้านแรงม้า หรือร้อยละ 11.71 ของก าลังการผลิตใน
โรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ 11 จังหวัด 
    -  เงินลงทุน จ านวน 2,916 ล้านบาท หรือร้อยละ 27.24 ของจ านวนเงินลงทุนในโรงงาน
อุตสาหกรรมในพ้ืนที่ 11 จังหวัด 
 
   2) พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนกลำง 
    -  โรงงานอุตสาหกรรม จ านวน 1,519 โรง คิดเป็นร้อยละ 35.03 ของจ านวนโรงงาน
อุตสาหกรรมในพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกทั้งหมด  
    -  แรงงาน จ านวน 14,533 คน คิดเป็นร้อยละ 24.69 ของจ านวนแรงงานในโรงงาน
อุตสาหกรรมในพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกทั้งหมด 
    -  ก าลังการผลิต จ านวน 4.67 ล้านแรงม้า หรือร้อยละ 48.85 ของก าลังการผลิตใน
โรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ 11 จังหวัด 
    -  เงินลงทุน จ านวน 3,459 ล้านบาท หรือร้อยละ 32.32 ของจ านวนเงินลงทุนในโรงงาน
อุตสาหกรรมในพ้ืนที่ 11 จังหวัด 
 
   3) พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง 
    -  โรงงานอุตสาหกรรม จ านวน 1,785 โรง คิดเป็นร้อยละ 41.17 ของจ านวนโรงงาน
อุตสาหกรรมในพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
    -  แรงงาน จ านวน 27,814 คน คิดเป็นร้อยละ 47.25 ของจ านวนแรงงานในโรงงาน
อุตสาหกรรมในพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกทั้งหมด 
    -  ก าลังการผลิต จ านวน 3.77 ล้านแรงม้า หรือร้อยละ 39.44 ของก าลังการผลิตใน
โรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ 11 จังหวัด 
    -  เงินลงทุน จ านวน 4,329 ล้านบาท หรือร้อยละ 40.44 ของจ านวนเงินลงทุนในโรงงาน
อุตสาหกรรมในพ้ืนที่ 11 จังหวัด 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-56 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

2.3.6 ท่องเที่ยว 
  การท่องเที่ยวในพ้ืนที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกเป็นภาคเศรษฐกิจขนาดกลาง สร้างรายได้ให้กับประชาชน
และผู้ประกอบการในพ้ืนที่รองจากภาคเกษตรกรรมและภาคการบริการ พ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกแบ่ง
ประเภทของแหล่งท่องเที่ยวเป็น 5 ประเภท ได้แก่ 
  (1)  การท่องเที่ยวตามแนวชายฝั่งทะเล และหมู่เกาะ  
  (2)  การท่องเที่ยวธรรมชาติ  
  (3)  การท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชน  
  (4)  การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณี  
  (5)  การท่องเที่ยวในวัด และศาสนสถาน  
  โดยส่วนใหญ่สถานที่หรือแหล่งท่องเที่ยวของพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกถูกจัดความส าคัญอยู่ใน
ระดับจังหวัดและภูมิภาค ส่วนความส าคัญระดับนานาชาติในพ้ืนที่มี 3 แหล่ง ได้แก่  
  (1) พ้ืนที่เกาะ (เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า)  
  (2) พ้ืนที่ชายหาดจังหวัดสงขลา  
  (3) พ้ืนที่เขตเมืองและแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติต่อเนื่องพ้ืนที่เมืองสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส  
 
2.3.7 ปัจจัยอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 
2.3.7.1 กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำเพื่อรับมือกับกำรเปลี่ยนแปลงภูมิอำกำศ 
 
  (1) ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศต่อทรัพยำกรน ้ำ 
   การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเป็นปัจจัยส าคัญที่กระตุ้นให้เกิดวิกฤติการณ์ด้านน้ าที่
ไม่อาจคาดการณ์ถึงความเสียหายในด้านเศรษฐกิจและสังคมที่ตามมาได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลิตผลทาง
การเกษตร การผลิตกระแสไฟฟ้า ระบบนิเวศแหล่งน้ า การผลิตน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภค และสุขอนามัยของ
ประชาชน ทั้งนี้ องค์ประกอบที่เป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สามารถสรุปใจความ
ส าคัญได้ดังนี้ 
 

1) กำรเพิ่มขึ นของประชำกร (Population Growth)  
(ก) มลพิษทางน้ าจากน้ าเสียชุมชน ซึ่งจะทวีความรุนแรงมากขึ้นในพ้ืนที่ที่ไม่ได้รับการ

คุ้มครองด้านสุขอนามัยที่ดีเท่าที่ควร 
(ข) ความต้องการน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรที่เพ่ิมมากขึ้น 
(ค) ความต้องการด้านอาหารและพลังงานที่เพ่ิมมากขึ้นบนพ้ืนฐานของปริมาณน้ าที่มีจ ากัด 

ทั้งนี้ ความกังวลต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อมท าให้การสร้างอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่เพ่ิมเติมมีความเป็นไปได้น้อย 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-57 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

2) กำรพัฒนำพื นที่เมือง (Urbanization)  
(ก) ความเข้มฝนมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้น และพ้ืนทีซ่ึมน้ าลดลงจากการพัฒนาพ้ืนที่เมือง 
(ข) การรุกล้ าและขวางทางน้ าตามธรรมชาติ ท าให้เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ า 
(ค) ความต้องการน้ าที่มากขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้มีการลดปริมาณน้ าในบางพ้ืนที่เ พ่ือ

ตอบสนองความต้องการน้ าของคนในพ้ืนที่เมือง  
(ง) การผันน้ าเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมในเขตพ้ืนที่เมือง ส่งผลให้เกิดการเพ่ิมขึ้นของปริมาณ

น้ าในบางพ้ืนที่ที่เป็นพ้ืนทีร่ับน้ า 
(จ) แหล่งก าเนิดน้ าเสียเพ่ิมมากขึ้น 

 
  3) กำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจ (Economic Growth) 

(ก) ความต้องการน้ าในทุกภาคส่วนเพิ่มมากขึ้น 
(ข) การพัฒนาด้านอุตสาหกรรม ซ่ึงเป็นสาเหตุของมลพิษทางน้ าที่เพ่ิมมากขึ้น 

 
 (2) ภำพรวมกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำเพื่อรับมือกับผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ
ภูมิอำกำศ  
  จากรายละเอียดผลกระทบต่อทรัพยากรน้ าจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดังรายละเอียด
ข้างต้น สามารถสรุปภาพรวมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าเพ่ือรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศได้ดังนี้  
  1) กำรพัฒนำองค์กรหลักด้ำนน ้ำ (Water Institutional Development) โดยการรวม
หน่วยงานราชการ องค์การมหาชน และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ที่มีภารกิจหลักเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ าทั้งสถานการณ์ปกติและสถานการณ์ฉุกเฉินเข้าด้วยกัน โดยให้ความส าคัญในด้านการบริหารจัดการ
ลุ่มน้ าและสามารถเชื่อมโยงไปสู่ชุมชน ซึ่งจะช่วยลดปัญหาความซ้ าซ้อนกันของหน้าที่และพ้ืนที่รับผิดชอบ การ
ขาดการมีส่วนร่วม และความไม่สอดคล้องของข้อมูลด้านน้ า เพ่ือที่จะสามารถบริหารจัดการน้ าได้อย่างเหมาะสม 
และในขณะเดียวกันต้องท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านน้ าที่กว้างขวางและเชื่อมโยงไปสู่ชุมชน 

 
  2) กำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถทำงกฏหมำยด้ำนน ้ำ (Legal Empowerment of Water)  
โดยก าหนดให้มีกฏหมายแม่บทด้านทรัพยากรน้ าซึ่งมีเนื้อหาที่ไม่ซ้ าซ้อนหรือขัดแย้งกับกฏหมายอ่ืน ในการ
สนับสนุนองค์กรผู้ใช้น้ าและน าไปสู่การจัดสรรน้ าที่มีความยุติธรรมและเท่าเทียมมากที่สุด การจัดตั้งกองทุนด้าน
ทรัพยากรน้ าเพ่ือใช้เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการลุ่มน้ า ให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถเชื่อมโยงไปถึงการด าเนินงานของชุมชนโดยเฉพาะการจัดตั้ง ศูนย์ข้อมูล
ระดับชุมชนและสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อแก้ปัญหาด้านทรัพยากรน้ าในพ้ืนที่ 
 
  3) กำรสร้ำงเครือข่ำยผู้เชี่ยวชำญด้ำนน ้ำ (Water Expert Networking) ประกอบไปด้วย 
สถาบันการศึกษา องค์กรหลักด้านน้ า และคณะกรรมการลุ่มน้ า ในการประสานงานให้เกิดเครือข่ายกลุ่มวิจัยเพ่ือ
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เชื่อมโยงกันในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชุมชน ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และ
ระดับชาติ เพ่ือก่อให้เกิดศักยภาพในการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรน้ าได้ในทุกมิติร่วมกัน 

 
  4) กำรสร้ำงแนวทำงปฏิบัติภำยใต้สภำวะฉุกเฉิน (Best Practices for Water Crisis) การ
มอบหมายให้คณะกรรมการลุ่มน้ าเป็นผู้จัดท าแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและขาดแคลนน้ าในระดับพ้ืนที่
รวมถึงจัดให้มีมาตรการป้องกันผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งนี้ สาระส าคัญในแผนงาน
จะต้องมีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาและมาตรการของหน่วยงานภาครัฐทั้งในระดับต าบล อ าเภอ และจังหวัด 
รวมถึงคณะกรรมการด้านน้ าในระดับชาติ ตลอดจนต้องไม่ขัดต่อหลักการและแนวทางปฏิบัติที่ถูกก าหนดไว้ใน
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 

 
  5) กำรบริหำรควำมต้องกำรใช้น ้ำ (Water Demand Management) เป็นการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ าที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาขีดความสามารถด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และ
เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าโดยอาศัยองค์กรหลักท่ีสามารถเชื่อมโยงการบริหาร
จัดการลงไปยังระดับชุมชน รวมไปถึงการจัดสรรน้ าอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้การใช้น้ าเป็นไปอย่างคุ้มค่า 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนและการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยในปัจจุบันการบริหารจัดการทรัพยากร
น้ าของประเทศมีความซับซ้อน เนื่องจากขาดองค์กรหลักด้านน้ าที่แท้จริง หรืออยู่ในรูปแบบของคณะกรรมการ
ระดับชาติซึ่งส่วนใหญ่มีที่มาจากหลากหลายหน่วยงาน ท าให้การด าเนินงานขาดความเชื่อมโยงและการบูรณาการ
ระหว่างกัน ส่งผลให้การบริหารจัดการในระดับลุ่มน้ าไมเ่ป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ 

 
  6) กำรบริหำรจัดกำรน ้ำผิวดินร่วมกับน ้ำบำดำล (Conjunctive Water Management)  
เป็นแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการน้ าผิวดินร่วมกับการกักเก็บน้ าบาดาล โดยเป็นยุทธศาสตร์ส าคัญประการ
หนึ่งภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรน้ าเพ่ือเพ่ิมความพร้อมในการใช้งานและความสามารถในการพ่ึงพิง
แหล่งน้ าในพื้นที่ โดยการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าผิวดินและน้ าบาดาลร่วมกันเป็นไปในลักษณะของการใช้ข้อดี
ของทรัพยากรทั้งสองมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ท าให้เกิดศักยภาพในการบรรเทาภัยแล้งและน้ าท่วมโดยการ
เพ่ิมปริมาณน้ าลงสู่แอ่งน้ าบาดาลและเป็นการปรับปรุงระบบนิเวศให้ดีขึ้นอีกด้วย 
 
  7) กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำข้ำมพรมแดน (Transboundary Water Resources 
Management) ประกอบด้วยหลักการพื้นฐานสากลที่ได้รับการยอมรับ ได้แก่  
   - การใช้ประโยชน์ที่เหมาะสมและเป็นธรรม  
   - การไม่ก่อให้เกิดอันตรายอย่างมีนัยยะส าคัญ  
   - ความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนข้อมูล   
   - การแจ้งเตือน การปรึกษาหารือ และการเจรจาต่อรอง  
   - การยุติข้อพิพาทอย่างสันติวิธี  
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   การบริหารจัดการน้ าข้ามลุ่มน้ าต้องค านึงถึงหลักการพ้ืนฐานสากลดังกล่าวข้างต้น ด้วยเหตุ
ที่เมื่อการบริหารจัดการน้ าของแต่ละลุ่มน้ ามีความเข้มแข็งเพ่ิมมากขึ้น การสูญเสียน้ าจากพ้ืนที่ลุ่มน้ าของตนอาจ
ไม่เป็นที่ยินยอมได้โดยง่าย การตัดสินใจจึงขึ้นอยู่กับคณะกรรมการลุ่มน้ าในแต่ละลุ่มน้ าที่จะพิจารณาโดยค านึงถึง
ผลประโยชน์สูงสุดของกลุ่มผู้ใช้น้ าในแต่ละภาคส่วน 
 
  8) กำรพัฒนำพื นที่โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Low Impact Development–
LID) เป็นการบูรณาการสร้างแนวทางปฏิบัติที่มีความครอบคลุมและซับซ้อนมากขึ้น จากเดิมซึ่งเป็นการบรรเทา
ปัญหาน้ าท่วมเพียงอย่างเดียว จนต่อมาได้พัฒนาโดยผนวกรวมเรื่องนันทนาการและสุนทรียภาพ คุณภาพน้ า การ
ฟ้ืนฟูระบบการไหลของน้ าท่า ระบบนิเวศของแหล่งน้ า และสภาพภูมิอากาศเฉพาะแห่ง โดยมุ่งเน้นไปในแนว
ปฏิบัติที่อยู่บนพ้ืนฐานของแนวคิดรวบยอดและหลักคิดที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง และถูกน ามาพิจารณา
เพ่ือให้สามารถด าเนินการได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพ้ืนที่ที่มีการเกิดของ
ชุมชนใหม่หรือการขยายตัวของชุมชนอย่างรวดเร็วเนื่องจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
 
   ตัวอย่างของแนวปฏิบัติการพัฒนาพ้ืนที่โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (LID) ที่ยึด
หลักการส าคัญ คือ การลดปริมาณและบ าบัดน้ าฝน และการเพ่ิมพ้ืนที่ซึมน้ าได้ของชุมชนหรือเมือง เช่น ถังกักเก็บ
น้ าฝนเพื่อใช้งาน สวนรองรับน้ าฝน วัสดุส าหรับปูพื้นท่ีซึมน้ าได้ และพ้ืนที่ชุ่มน้ าขนาดเล็ก เป็นต้น  
 
 (3) ทำงออกกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำในระดับลุ่มน ้ำเพื่อรับมือกับผลกระทบจำกกำร
เปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ  
  การคาดการณ์สถานการณ์น้ าท่วมและการขาดแคลนน้ าของลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกบน
พ้ืนฐานของการประมาณการปริมาณน้ าฝนทุกๆ 5 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558−2598 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 40 ปี  
จากทั้งกรณี RCP4.5 และ RCP8.5 พบว่าปริมาณน้ าฝนมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้น และมีโอกาสที่จะส่งผลกระทบให้
เกิดสภาวะน้ าท่วม แสดงดังตำรำงท่ี 2.3.7-1  
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ตำรำงท่ี 2.3.7-1 
พื นที่เสี่ยงจำกกำรคำดกำรณ์สถำนกำรณ์น ้ำท่วมและกำรขำดแคลนน ้ำ 

บนพื นฐำนของกำรประมำณกำรปริมำณน ้ำฝนทุกๆ 5 ปี จนถึง ปี พ.ศ. 2598 
 

ลุ่มน ้ำ กำรคำดกำรณ์ 
สถำนกำรณ์ 

กำรคำดกำรณ์ 
ช่วงเวลำ พื นที่เสี่ยง 

ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่ง
ตะวันออก 

สภาวะน้ าท่วม ทุกๆ 5 ปี ตั้งแต่ ปี 
พ.ศ. 2583  

ถึง ปี พ.ศ. 2598 

ชุมพร (ท่าแซะ เมืองชุมพร สวี และหลังสวน) 
สุรำษฎร์ธำนี (กาญจนดิษฐ์ ดอนสัก บ้านนาสาร ไชยา ท่าฉาง 
และท่าชนะ) 
นครศรีธรรมรำช (ขนอม สิชล ท่าศาลา พรหมคีรี ลานสกา  
เมืองนครศรีธรรมราช พระพรหม เฉลิมพระเกียรติ ทุ่งสง  
ร่อนพิบูลย์ จุฬาภรณ์ เชียรใหญ่ ชะอวด และหัวไทร) 
สงขลำ (นาทวี จะนะ และเทพา) 
ปัตตำนี (หนองจิก โคกโพธ์ิ แม่ลาน ยะหริ่ง มายอ เมืองปัตตานี 
ยะรัง ปะนาเระ ทุ่งยางแดง สายบรุี กะพ้อ และไม้แก่น) 
ยะลำ (เมืองยะลา และรามัน) 
นรำธิวำส (บาเจาะ ยี่งอ รือเสาะ เมืองนราธิวาส ระแงะ  
เจาะไอร้อง ตากใบ สุไหงปาดี สไุหงโกลก และแว้ง) 

ลุ่มน้ าตาป ี สภาวะน้ าท่วม ทุกๆ 5 ปี ถึง ปี 
พ.ศ. 2598 

สุรำษฎร์ธำน ี(ท่าฉาง พุนพิน บ้านนาเดิม บ้านนาสาร  
เคียนซา เวียงสระ พระแสง) 
นครศรีธรรมรำช (ทุ่งใหญ่ และถ้ าพรรณรา) 

ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา สภาวะน้ าท่วม ทุกๆ 5 ปี ตั้งแต่ ปี 
พ.ศ. 2593  

ถึง ปี พ.ศ. 2598 

พัทลุง (ป่าพยอม ควนขนุน เมืองพัทลุง เขาชัยสน บางแก้ว  
ป่าบอน และปากพะยูน) 
สงขลำ (ระโนด กระแสสินธุ์ สะทิงพระ สิงหนคร ควนเนยีง  
รัตภมูิ บางกล่ า และหาดใหญ่) 

ลุ่มน้ าปัตตาน ี สภาวะน้ าท่วม ทุกๆ 5 ปี ถึง ปี 
พ.ศ. 2598 

ยะลำ (เมืองยะลา) 
ปัตตำนี (เมืองปัตตานี ยะรัง และหนองจิก) 

 
ทางออกของการบริหารจัดการน้ าเพ่ือรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จะ

พิจารณาจากสถานการณ์น้ าท่วมและขาดแคลนน้ าตามกลุ่มประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ส าคัญ ได้แก่ พ้ืนที่
เมืองและเขตเศรษฐกิจ พ้ืนที่เกษตรกรรม และพ้ืนที่ริมทางน้ า โดยเริ่มตั้งแต่นโยบาย แผน และแนวทางใน
ระดับชาติ ลงมาจนถึงแผนงาน โครงการ และแนวปฏิบัติในระดับลุ่มน้ าและชุมชน แสดงรายละเอียดดังตำรำงที่ 
2.3.7-2 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-61 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

ตำรำงท่ี 2.3.7-2 
ทำงออกกำรบริหำรจัดกำรน ้ำเพื่อรับมือกับผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงภูมิอำกำศ 

 
       ปัญหำน ้ำท่วม ปัญหำกำรขำดแคลนน ้ำ 

พื นที่เมืองและเขตเศรษฐกิจ ก–ข–ค–ง–ช–ซ ก–ข–ค–ง–จ–ฉ–ช–ซ 
พื นที่เกษตรกรรม ก–ข–ค–ง–ฉ–ช–ซ ก–ข–ค–ง–จ–ฉ–ช–ซ 
พื นที่ริมทำงน ้ำ ก–ข–ช–ซ ก–ข–ช–ซ 

         นโยบำย แผน และแนวทำงระดับชำติ พัฒนำองค์กรหลักด้ำนน ้ำ (ก) 
 ตรำกฎหมำยแม่บทด้ำนน ้ำ (ข) 

 บริหำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำอย่ำงไร้พรมแดน (ค) 
 สร้ำงเครือข่ำยผู้เชี่ยวชำญด้ำนน ้ำ (ง) 
 บริหำรจัดกำรน ้ำอย่ำงค้ำนึงถึงอุปสงค์ (จ) 

 
 
 (4) กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศของพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก  
  จากการทบทวนข้อมูลของ HAII (2013) ถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(Climate Change) ที่มีต่อทรัพยากรน้ าในพ้ืนที่ภาคใต้ของประเทศไทย สามารถเกิดได้จากการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบของฝน (Rainfall Pattern) โดยที่ความเข้มน้ าฝน (Rainfall Intensity) จะเพ่ิมมากข้ึน ท าให้เกิดภาวะน้ า
ท่วมฉับพลัน (Flash Flood) และรูปแบบฝนทิ้งช่วงเป็นระยะเวลานานท าให้เกิดภาวะแห้งแล้ง (Drought) ซึ่ง
สามารถเกิดได้บ่อยข้ึน และมีความเป็นไปได้สูงที่แนวโน้มของปริมาณน้ าฝนที่เพ่ิมมากขึ้น  
 
  1) คุณลักษณะของน ้ำท่ำรำยลุ่มน ้ำจำกอดีตจนถึงปัจจุบัน 
   ปริมาณน้ าท่ารายปีเฉลี่ย ปริมาณน้ าท่ารายปีเฉลี่ยฤดูฝน-ฤดูแล้ง ในช่วงปี พ.ศ. 2457 ถึง 
พ.ศ. 2545 และปริมาณน้ าฝนรายปีเฉลี่ย ในช่วงปี พ.ศ. 2514 ถึง พ.ศ. 2552 โดยจัดแบ่งตามกลุ่มลุ่มน้ าหลัก 9 
กลุ่ม ซึ่งลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก จัดอยู่ในกลุ่มลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก (ฝั่งอ่าวไทย) ที่รวมลุ่มน้ าตาปี ลุ่มน้ า
ทะเลสาบสงขลา และลุ่มน้ าปัตตานี ไว้ด้วย ดังแสดงได้ในตำรำงที่ 2.3.7-3   
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-62 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

ตำรำงท่ี 2.3.7-3 
สรุปข้อมูลเบื องต้นของปริมำณน ้ำท่ำรำยปีเฉลี่ย ปริมำณน ้ำท่ำรำยปีเฉลี่ยฤดูฝน-ฤดูแล้ง 

และปริมำณน ้ำฝนรำยปีเฉลี่ยของกลุ่มลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก (ฝั่งอ่ำวไทย) – ข้อมูลจำก HAII (2013) 
 

กลุ่มลุ่มน ้ำหลัก ลุ่มน ้ำหลกั 

ปริมำณน ้ำท่ำ
รำยปีเฉลี่ยฤดู

ฝน 
(ล้ำน ลบ.ม.) 

ปริมำณน ้ำท่ำ
รำยปีเฉลี่ยฤดู

แล้ง 
(ล้ำน ลบ.ม.) 

ปริมำณน ้ำท่ำ
รำยปีเฉลี่ย 

(ล้ำน ลบ.ม.) 

ปริมำณ
น ้ำฝนรำยปี

เฉลี่ย 
(มม.) 

กลุ่มลุม่น้ าภาคใต้ฝั่ง
ตะวันออก (ฝั่งอ่าวไทย) 

ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่ง
ตะวันออก 

18,092 4,169 22,261 2,197 

ลุ่มน้ าตาป ี 9,577 953 10,530 1,665 
ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา 5,289 1,339 6,628 1,874 

ลุ่มน้ าปัตตาน ี 2,031 639 2,670 2,383 

 

   ผลการศึกษาการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์น้ าท่า (�̂�) ของกรมชลประทาน (2552) โดยมี
กรอบเวลาตั้งแต่มีการเริ่มด าเนินการบันทึกข้อมูลจนถึง ปี พ.ศ. 2549 ของกลุ่มลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  
(ฝั่งอ่าวไทย) พบว่า ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก (1.25) > ลุ่มน้ าตาปี (1.24) > ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา (1.07) >  
ลุ่มน้ าปัตตานี (0.58) ส่วนค่าปริมาณแอ่งพักน้ า  (Sd) มีล าดับเรียงจากค่ามากไปหาค่าน้อย คือ ลุ่มน้ าตาปี 
(1,186) > ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา (1,142) > ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก (1,074) > ลุ่มน้ าปัตตานี (622)  
 
   นอกจากนี้เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลของกรมชลประทาน (2552) เพ่ิมเติม โดยใช้ค่าเฉลี่ยเชิงพ้ืนที่ 
(Regional Mean) เพ่ือค านวณค่าสัมประสิทธิ์น้ าท่า (�̅�) บนพ้ืนฐานของค่าสัดส่วนปริมาณน้ าท่าและ 
ค่าปริมาณน้ าฝนรายปีเฉลี่ยรวมทุกสถานีวัดน้ าฝน ดังรายละเอียดแสดงใน Gilbert (1987): 
 
   ค่าสัมประสิทธิ์น้ าท่า (�̅�) จากค่าสัดส่วนปริมาณน้ าท่าและค่าปริมาณน้ าฝนรายปีเฉลี่ย
รวมทุกสถานีวัดน้ าฝน มีล าดับเรียงจากค่ามากไปหาค่าน้อย คือ ลุ่มน้ าตาปี (0.622) > ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
(0.596) > ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา (0.447)) > ลุ่มน้ าปัตตานี (0.394) ดังแสดงได้ในตำรำงท่ี 2.3.7-4   
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-63 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

ตำรำงท่ี 2.3.7-4   
สรุปค่ำปริมำณแอ่งพักน ้ำ ค่ำปริมำณแอ่งพักน ้ำประสิทธิผล (มิลลิเมตร) 

และค่ำสัมประสิทธิ์น ้ำท่ำรำยลุ่มน ้ำหลัก − ดัดแปลงจำกข้อมูลของกรมชลประทำน (2552) 
 

กลุ่มลุ่มน ้ำหลัก ลุ่มน ้ำหลกั 

ค่ำ
สัมประสิทธิ์

น ้ำท่ำ  

(�̂�) 

ค่ำปริมำณ
แอ่งพักน ้ำ 

(𝑆𝑑) 

ค่ำปริมำณ
แอ่งพักน ้ำ
ประสิทธิผล 

(�̂�𝑆𝑑) 

ค่ำสัมประสิทธิน์ ้ำท่ำ จำกค่ำ
รำยปีเฉลี่ยรวมทุกสถำนีวัด

น ้ำท่ำ* 

(�̅�) 

กลุ่มลุม่น้ า
ภาคใต้ฝั่ง
ตะวันออก  
(ฝั่งอ่าวไทย) 

ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่ง
ตะวันออก 

1.25 1,074 1,342 0.596 ± 0.0403 (ns = 19) 

ลุ่มน้ าตาป ี 1.24 1,186 1,471 0.622 ± 0.0575 (ns = 13) 
ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา 1.07 1,142 1,222 0.447 ± 0.0627 (ns = 14) 

ลุ่มน้ าปัตตาน ี 0.580 622 361 0.394 ± 0.0171 (ns = 10) 
* ns =  จ านวนสถานีวัดน้ าท่าใช้ในการค านวณ 

 
  2) กำรพยำกรณ์คุณลักษณะน ้ำท่ำรำยลุ่มน ้ำในอนำคต 
   ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่ส าคัญมากสุดของการเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ าท่าคือภาวะน้ าท่วม 
สาเหตุหลักของภาวะน้ าท่วมในพ้ืนที่ลุ่มน้ าสายส าคัญของประเทศไทยส่วนใหญ่มาจากการเปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชน์ที่ดินโดยเฉพาะการเปลี่ยนจากพ้ืนที่เกษตรกรรมให้กลายเป็นพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม เป็นต้นเหตุที่ท าให้
ปริมาณน้ าฝนแม้ในระดับปานกลางส่งผลต่อการเพ่ิมปริมาณน้ าท่าอย่างมีนัยยะส าคัญ ค่าดัชนีความยืดหยุ่น 
(Elasticity Index) หรือ (𝜀𝑄) สามารถน ามาใช้ในการประมาณการเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ าท่าจากการ
เปลี่ยนแปลงปริมาณน้ าฝน (น้ าฝนตกลงมาบนพ้ืนท าให้เกิดน้ าท่า) ซึ่งจะมีปริมาณมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับสภาพ
การซึมน้ าไม่ได้ของพ้ืนที่ (Imperviousness) ที่แปรผันไปตามสภาพการใช้ประโยชน์ของที่ดิน (Land Use)  
โดยพิจารณาได้จากค่าสัมประสิทธิ์น้ าท่า แม้ว่าปริมาณน้ าท่าจะเกิดขึ้นมากกว่าเมื่อฝนตกลงบนพ้ืนที่ที่มีสัดส่วน
ของพ้ืนที่ที่มีสภาพการซึมน้ าไม่ได้สูงกว่าการซึมน้ าได้ แต่กรณีที่ปริมาณน้ าฝนมีการเปลี่ยนแปลงที่เพ่ิมมากขึ้นย่อม
ต้องส่งผลโดยตรงให้ปริมาณน้ าท่าเพ่ิมมากขึ้น ค่าดัชนีความยืดหยุ่นแสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของปริมาณ
น้ าท่าจะเพ่ิมขึ้นจากสภาวการณ์ปกติในปริมาณเท่าไร และถ้าในพ้ืนที่ ใดที่น้ าท่าที่เกิดมีความอ่อนไหวต่อน้ าฝนที่
ตกลงมามากค่าดัชนีความยืดหยุ่นก็จะมีค่ามากด้วยเช่นกัน ดังแสดงได้ในตำรำงท่ี 2.3.7-5   
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-64 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

ตำรำงท่ี 2.3.7-5 
ค่ำดัชนีควำมยืดหยุ่น (𝜀𝑄) ของกลุ่มลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก (ฝั่งอ่ำวไทย)  

จำกค่ำปริมำณฝนรำยปีเฉลี่ยรำยลุ่มน ้ำระหว่ำงปี พ.ศ. 2516−2551 และค่ำร้อยละท่ีเพิ่มขึ น 
ของปริมำณน ้ำฝนเทียบกับปีที่เกิดอุทุกภัยครั งใหญ่ พ.ศ. 2554 

 

กลุ่มลุ่มน ้ำหลัก ลุ่มน ้ำหลกั 
ค่ำดัชนีควำมยืดหยุ่น (𝜀𝑄) 

จำก สมกำรที่ (5.4)  

ร้อยละควำมแตกต่ำงของปริมำณ
น ้ำฝนรำยปีเฉลี่ยเทียบกับปี 

มหำอุทุกภัย พ.ศ. 2554 และ
ปริมำณน ้ำท่ำที่เปลี่ยนแปลงตำมค่ำ

ดัชนีควำมยืดหยุ่น 

กลุ่มลุม่น้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
(ฝั่งอ่าวไทย) 

ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่ง
ตะวันออก 

2.10 23.7 (49.7) 

ลุ่มน้ าตาป ี 2.80 37.1 (104) 
ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา 2.57 35.3 (90.7) 

ลุ่มน้ าปัตตาน ี 1.49 33.7 (50.1) 

 

   เมื่อคราวเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ปี พ.ศ. 2554 ปรากฏว่าเกิดปริมาณน้ าฝนทั้งประเทศไทย
เท่ากับ 1 ,824 มิลลิเมตร (HAII, 2015) คิดเป็นประมาณ 1.30 เท่าของปริมาณน้ าฝนรายปีเฉลี่ยตั้งแต่  
พ.ศ. 2516−2551 (1,423 มิลลิเมตร) (กรมชลประทาน, 2558) หรือมีปริมาณเพ่ิมขึ้นประมาณร้อยละ 30 และ
หากย้อนหลังไปก็พบว่าภาวะน้ าท่วมในปี พ.ศ. 2549 ซึ่งในปีนั้นมีปริมาณน้ าฝนทั้งประเทศไทย (1,544 มิลลิเมตร) 
เป็นจ านวนประมาณ 1.20 เท่าของปริมาณน้ าฝนรายปีเฉลี่ยตั้งแต่ พ.ศ. 2516−2551 หรือมีปริมาณเพ่ิมขึ้น
ประมาณร้อยละ 20 ค่าร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของปริมาณน้ าฝนรายปีเฉลี่ยระหว่างปี พ.ศ. 2516−2551 เมื่อเทียบกับปี
ที่เกิดอุทุกภัยครั้งใหญ่ พ.ศ. 2554 และปริมาณน้ าท่าที่เพ่ิมขึ้นตามผลคูณของค่าร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของปริมาณ
น้ าฝนและค่าดัชนีความยืดหยุ่น ชี้ให้เห็นว่าค่าปริมาณน้ าท่าเพ่ิมขึ้นเป็นจ านวนประมาณร้อยละ 140 เมื่อคราว  
อุทุกภัยปี พ.ศ. 2554 เกิดจากปริมาณน้ าฝนที่เพ่ิมขึ้นประมาณร้อยละ 30 และค่าปริมาณน้ าท่าเพ่ิมข้ึนเป็นจ านวน
ประมาณร้อยละ 90 เมื่อคราวภัยน้ าท่วมปี พ.ศ. 2549 เกิดจากปริมาณน้ าฝนที่เพ่ิมขึ้นประมาณร้อยละ 20 ภาวะ
น้ าท่วมปี พ.ศ. 2549 ถือได้ว่ามีผลกระทบในระดับกลาง ถ้าไม่ค านึงถึงภาวะน้ าท่วมที่มีผลกระทบน้อยกว่า
สามารถอธิบายโดยภาพรวมได้ว่า ตราบใดที่ปริมาณน้ าฝนทั้งที่เกิดจากปัจจัยปกติทางธรรมชาติหรือเป็นผลจาก
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศไม่เพ่ิมขึ้นถึงระดับร้อยละ 20 จะไม่เกิดภัยน้ าท่วมที่สร้างความเสียหายกินอาณา
บริเวณเป็นวงกว้าง 
  



            
        สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำติ       บทที่ 2 กำรทบทวนข้อมูล เพื่อก้ำหนดประเด็นเชิงยทุธศำสตร์ของพื นที่และขอบเขตกำรศึกษำ 
   

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-65 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

   รูปที่ 2.3.7-1 แสดงเส้นค่าดัชนีความยืดหยุ่นของการเปลี่ยนแปลงค่าปริมาณน้ าฝนที่มีผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงค่าปริมาณน้ าท่าในกลุ่มลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก (ฝั่งอ่าวไทย) โดยใช้หลักการพ้ืนฐานทาง
คณิตศาสตร์ ค่าดัชนีความยืดหยุ่นจะเข้าใกล้อนันต์เมื่อค่า P มีจ านวนน้อยมากๆ ขณะเดียวกันค่าดัชนี 
ความยืดหยุ่นจะเข้าใกล้หนึ่งเมื่อค่า P มีจ านวนมากๆ ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องใช้ค่า P ที่เหมาะสม อย่างน้อยที่สุดก็
ต้องมีความเกี่ยวข้องกันทั้งเชิงพ้ืนที่และเวลา เส้นในภาพที่ปรากฏว่ายกตัวสูงกว่าเส้นอ่ืนเส้นนั้นย่อมมีค่าดัชนี
ความยืดหยุ่นสูงกว่าส่งผลให้ความเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ าท่าที่เป็นผลมาจากปริมาณฝนที่ตกลงมามีมากกว่า
ด้วยเช่นกัน ในการศึกษาครั้งนี้ ใช้ค่าปริมาณน้ าฝนรายปีเฉลี่ยตั้งแต่ พ.ศ. 2516−2551  ในลุ่มน้ าจาก 
กรมชลประทาน (2558) ซึ่งมีความใกล้เคียงกันกับค่าปริมาณน้ าฝนรายปีเฉลี่ยที่ค านวณได้โดยใช้ชุดข้อมูลจาก
กรมชลประทาน (2552) เมื่อก าหนดค่าปริมาณน้ าฝนรายปีเฉลี่ยของลุ่มน้ าหนึ่งในแกนแนวนอนแล้วลากเส้นตรง
ขึ้นตั้งฉากเมื่อตัดเส้นค่าดัชนีความยืดหยุ่นของลุ่มน้ านั้นๆจะได้ค่าดัชนีความยืดหยุ่นซึ่งเป็นค่าตามแนวแกนตั้ง  
เส้นค่าดัชนีความยืดหยุ่นของลุ่มน้ าตาปีอยู่บนสุดในกลุ่มลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก (ฝั่งอ่าวไทย)  

รูปที่ 2.3.7-1  ดัชนีควำมยืดหยุ่นของกำรเปลี่ยนแปลงค่ำปริมำณน ้ำฝนที่มีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลง 
  ค่ำปริมำณน ้ำท่ำในพื นที่กลุ่มลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก (ฝั่งอ่ำวไทย) 
 
   ความหมายของค่ าดั ชนีความยืดหยุ่ น  (𝜀𝑄)  มีประโยชน์มากต่อการพยากรณ์ 
การเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ าท่าในอนาคตจากการเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ าฝน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับ
ลุ่มน้ าหลักซึ่งสามารถท าให้ทราบภาพรวมได้ว่าน้ าท่าของลุ่มน้ าใดมีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของน้ าฝนที่
อาจจะมีปริมาณที่มากขึ้นทั้งจากปัจจัยทางธรรมชาติที่เป็นปกติหรือจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 
ปริมาณน้ าฝนที่มักพยากรณ์ได้จากแบบจ าลองการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแสดงหน่วยเวลาได้ต่ าสุดในรูปต่อ
เดือน ปริมาณน้ าฝนต่อเดือนเป็นค่าที่กว้างพอสมควรซึ่งแสดงถึงระดับการยอมรับได้เมื่อใช้ปริมาณน้ าฝนรายปี
เฉลี่ยส าหรับการพยากรณ์การเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ าท่า  
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-66 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

   เมื่อพิจารณารูปแบบการเปลี่ยนแปลงรายเดือน (Monthly Variation) ของปริมาณน้ าฝน 
RCP 4.5 และ 8.5 พบว่าปริมาณน้ าฝนมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นตลอดระยะเวลา 40 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2558-2598)  
โดยที่ปริมาณน้ าฝน RCP 8.5 (รูปที่ 2.3.7-2) จะมีปริมาณมากกว่าปริมาณน้ าฝน RCP 4.5 ในบางลุ่มน้ าแม้
ปรากฏว่ามีปริมาณฝนมากขึ้น แต่ปริมาณน้ าท่าที่เกิดขึ้นในลุ่มน้ านั้นอาจไม่มีการเพ่ิมอย่างมีนัยยะส าคัญ  
เนื่องด้วยค่าดัชนีความยืดหยุ่นไม่สูงนัก ในขณะที่ลุ่มน้ าที่มีปริมาณฝนตกลงปานกลางถึงมากอาจท าให้ปริมาณ
น้ าท่าเกิดอย่างมีนัยยะส าคัญ สิ่งที่สามารถพอจะสังเกตเพ่ิมเติมได้ในพ้ืนที่ทุกภาคก็คือฝนจะเริ่มตกมากขึ้นตั้งแต่  
เดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนตุลาคม แต่ปริมาณฝนในเดือนตุลาคมจะเพ่ิมมากขึ้นเรื่อย ๆ ตั้งแต่บริเวณพ้ืนที่ลุ่มน้ า
ภาคเหนือของประเทศ ลงมาจนถึงบริเวณพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคกลางและภาคใต้ตอนบน ในขณะที่ปริมาณฝนในเดือน
พฤศจิกายนจะเพ่ิมมากขึ้นแทนในบริเวณภาคใต้ตอนล่าง รายละเอียดดังแสดงในตำรำงที่ 2.3.7-6 ถึง ตำรำงที่ 
2.3.7-9 

 
 
รูปที่ 2.3.7-2  รูปแบบกำรเปลี่ยนแปลงของน ้ำฝน RCP 8.5 ในพื นที่กลุ่มลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก  

(ฝั่งอ่ำวไทย) และกลุ่มลุ่มน ้ำชำยฝั่งทะเลอ่ำวไทยตะวันตก (ฝั่งอันดำมัน) รำยเดือนทุกๆ  
5 ปี ตั งแต่ ปี พ.ศ. 2558 (2015) ถึง ปี พ.ศ. 2598 (ค.ศ. 2055)

Southern East Coast

R
a

in
fa

ll
 (

m
m

)

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200

2400

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

Tapi

Songkhla Lake

R
a

in
fa

ll
 (

m
m

)

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200

2400

2600
Pattani

Year

2
0
1
5

2
0
2
0

2
0
2
5

2
0
3
0

2
0
3
5

2
0
4
0

2
0
4
5

2
0
5
0

2
0
5
5

Southern West Coast

Year

2
0
1
5

2
0
2
0

2
0
2
5

2
0
3
0

2
0
3
5

2
0
4
0

2
0
4
5

2
0
5
0

2
0
5
5

R
a

in
fa

ll
 (

m
m

)

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200

2400

2600



            
             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำติ       บทที่ 2 กำรทบทวนข้อมูล เพื่อก้ำหนดประเด็นเชิงยทุธศำสตร์ของพื นที่และขอบเขตกำรศึกษำ 
     

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-67 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

ตำรำงท่ี 2.3.7-6 
ร้อยละควำมแตกต่ำงของปริมำณน ้ำฝนรำยปีจำก RCP4.5 เทียบกับปริมำณฝนรำยปีเฉลี่ยของกรมชลประทำน (2558) ช่วงปี 2558-2598  

ในพื นที่กลุ่มลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก (ฝั่งอ่ำวไทย) 
 

ลุ่มน ้ำหลัก ปริมำณฝนรำยปเีฉลีย่ กรมชลประทำน (2558) 𝜀𝑄  ร้อยละควำมแตกต่ำงของปริมำณน ้ำฝนรำยปีเฉลี่ยเทียบกับปริมำณฝนรำยปเีฉลี่ย กรมชลประทำน (2558) 

   2558 2563 2568 2573 2578 2583 2588 2593 2598 
ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 2,046 2.10 2 3 3 4 4 5 5 6 6 
ลุ่มน ้ำตำป ี 1,846 2.80 21 21 22 22 23 23 23 24 24 
ลุ่มน ้ำทะเลสำบสงขลำ 1,870 2.57 4 5 5 6 6 7 7 8 8 
ลุ่มน ้ำปัตตำนี 1,893 1.49 19 20 20 21 22 22 23 23 24 

หมายเหตุ:      หมายถึง โอกาสประสบภัยน้ าท่วมระดับรุนแรง (≥ 20 %)           หมายถึง โอกาสประสบภัยน้ าท่วมระดับปานกลาง (10−20 %) 

 
 

ตำรำงที่ 2.3.7-7 
ร้อยละควำมแตกต่ำงของปริมำณน ้ำฝนรำยปีจำก RCP4.5 เทียบกับปริมำณฝนรำยปีเฉลี่ยของกรมชลประทำน (2558) ช่วงปี 2558-2598 

ในพื นที่กลุ่มลุ่มน ้ำชำยฝ่ังทะเลอ่ำวไทยตะวันตก (ฝั่งอันดำมัน) 
 

ลุ่มน ้ำหลัก ปริมำณฝนรำยปเีฉลีย่ กรมชลประทำน (2558) 𝜀𝑄  ร้อยละควำมแตกต่ำงของปริมำณน ้ำฝนรำยปีเฉลี่ยเทียบกับปริมำณฝนรำยปเีฉลี่ย กรมชลประทำน (2558) 

   2558 2563 2568 2573 2578 2583 2588 2593 2598 
ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 2,046 2.10 3 3 4 4 5 6 6 7 8 
ลุ่มน ้ำตำป ี 1,846 2.80 21 21 22 22 23 24 24 25 26 
ลุ่มน ้ำทะเลสำบสงขลำ 1,870 2.57 4 5 6 6 7 8 9 9 10 
ลุ่มน ้ำปัตตำนี 1,893 1.49 19 20 21 21 22 23 24 25 26 

หมายเหตุ:      หมายถึง โอกาสประสบภัยน้ าท่วมระดับรุนแรง (≥ 20 %)           หมายถึง โอกาสประสบภัยน้ าท่วมระดับปานกลาง (10−20 %)
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-68 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

ตำรำงท่ี 2.1.7-8 

ร้อยละควำมแตกต่ำงของปริมำณน ้ำฝนรำยปีจำก RCP4.5 เทียบกับปริมำณฝนรำยปีเฉลี่ยของกรมชลประทำน (2558) ช่วงปี 2558-2598 
ในพื นที่กลุ่มลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก (ฝั่งอ่ำวไทย) 

 
ลุ่มน ้ำหลัก ปริมำณฝนรำยปเีฉลีย่ กรมชลประทำน (2558) 𝜀𝑄  ร้อยละควำมแตกต่ำงของปริมำณน ้ำฝนรำยปีเฉลี่ยเทียบกับปริมำณฝนรำยปเีฉลี่ย กรมชลประทำน (2558) 

   2558 2563 2568 2573 2578 2583 2588 2593 2598 
ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 2,046 2.10 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
ลุ่มน ้ำตำป ี 1,846 2.80 58 59 61 62 63 64 65 67 68 
ลุ่มน ้ำทะเลสำบสงขลำ 1,870 2.57 11 12 13 15 16 18 19 20 21 
ลุ่มน ้ำปัตตำนี 1,893 1.49 28 29 30 31 32 33 34 35 35 

หมายเหตุ:      หมายถึง โอกาสประสบภัยน้ าท่วมระดับรุนแรง (≥ 20 %)           หมายถึง โอกาสประสบภัยน้ าท่วมระดับปานกลาง (10−20 %) 

 
 

ตำรำงท่ี 2.1.7-9 
ร้อยละควำมแตกต่ำงของปริมำณน ้ำฝนรำยปีจำก RCP4.5 เทียบกับปริมำณฝนรำยปีเฉลี่ยของกรมชลประทำน (2558) ช่วงปี 2558-2598 

ในพื นที่กลุ่มลุ่มน ้ำชำยฝ่ังทะเลอ่ำวไทยตะวันตก (ฝั่งอันดำมัน) 
 

ลุ่มน ้ำหลัก ปริมำณฝนรำยปเีฉลีย่ กรมชลประทำน (2558) 𝜀𝑄  ร้อยละควำมแตกต่ำงของปริมำณน ้ำฝนรำยปีเฉลี่ยเทียบกับปริมำณฝนรำยปเีฉลี่ย กรมชลประทำน (2558) 

   2558 2563 2568 2573 2578 2583 2588 2593 2598 
ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 2,046 2.10 5 7 8 9 10 12 13 15 16 
ลุ่มน ้ำตำป ี 1,846 2.80 58 60 61 63 65 66 68 70 72 
ลุ่มน ้ำทะเลสำบสงขลำ 1,870 2.57 11 13 14 16 18 20 22 24 26 
ลุ่มน ้ำปัตตำนี 1,893 1.49 29 30 31 32 33 35 36 37 39 

หมายเหตุ:      หมายถึง โอกาสประสบภัยน้ าท่วมระดับรุนแรง (≥ 20 %)           หมายถึง โอกาสประสบภัยน้ าท่วมระดับปานกลาง (10−20 %)



            
        สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำต ิ      บทที่ 2 กำรทบทวนข้อมูล เพื่อก้ำหนดประเด็นเชิงยทุธศำสตร์ของพื นที่และขอบเขตกำรศึกษำ 
   

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม   2-69 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

2.4 ตัวชี วัดกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

  ตัวชี้วัดในการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  กลุ่มบริษัทที่
ปรึกษาได้อ้างอิงตัวชี้วัดส าคัญที่เหมาะสมจาก “บทวิเคราะห์ตัวชี้วัดการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์เชิง
พ้ืนที่” จัดท าโดยส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ (2561) และจากข้อเสนอแนะตัวชี้วัดรายมิติเพ่ิมเติมจากกลุ่ม
บริษัทที่ปรึกษา ร่วมกับการก าหนดตัวชี้วัดด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีขั้นตอนและ
กระบวนการ (รูปที่ 2.4-1) ดังนี้  
 

(1) การทบทวนวรรณกรรม: เพ่ือก าหนดกรอบแนวคิดและดัชนี้ชี้วัดในการประเมิน การรับฟังความ
คิดเห็น: ดัชนี้ชี้วัดได้ถูกน ามาเป็นหัวข้อในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพูดคุยในเวทีรับฟังความ
คิดเห็น ในวันประชุมปฐมนิเทศ (กลุ่มผู้น าทางสังคม) (10-14 มิถุนายน 2562) และช่วงเวลาใน
การประชุมกลุ่มย่อยทั้ง 13 พ้ืนที่ (กลุ่มประชาชนในระดับพ้ืนที่) (7-21 สิงหาคม 2562)  

(2) การก าหนดตัวชี้วัดรายมิติและค่าน้ าหนักทางเลือก: โดยนักวิชาการกลางและทีมที่ปรึกษา ได้น า
ข้อมูลที่ได้จากภาคประชาชน (มาบูรณาการร่วมกันกับข้อมูลเชิงวิชาการ เพ่ือก าหนดตัวชี้วัดที่
ชัดเจนของการประเมิน  

(3) การให้คะแนนเพ่ือก าหนดทางเลือกที่เหมาะสมและยุทธศาสตร์หลักที่จ าเป็นในการพัฒนา: 
นักวิชาการกลางและทีมที่ปรึกษาจ านวน 25 คน ได้ร่วมประชุมและให้ค่าคะแนน  

(4) การคืนข้อมูลและการร่วมแสดงความคิดเห็นต่อทางเลือกและยุทธศาสตร์ในภาคประชาชน  
(5) การน าเสนอทางเลือกและยุทธศาสตร์ในเวทีปัจฉิมนิเทศ: เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมได้มีโอกาสแสดงความ

คิดเห็นเพือ่เป็นกรอบในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ในอนาคตต่อไป  

  ตัวชี้วัดการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของการบริหารจัดการพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
เพ่ือพิจารณาทางเลือกการพัฒนาที่เหมาะสม ครอบคลุม 3 มิติ (เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวเดล้อม) 8 เป้าประสงค์  
22 ตัวชี้วัด รายละเอียดในตำรำงท่ี 2.4-1  



            
        สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำต ิ      บทที่ 2 กำรทบทวนข้อมูล เพื่อก้ำหนดประเด็นเชิงยทุธศำสตร์ของพื นที่และขอบเขตกำรศึกษำ 
   

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม   2-70 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 2.4-1 กลไกและกระบวนกำรก้ำหนดตัวชี วัดและสร้ำงกระบวนกำรรับรู้อย่ำงมีส่วนร่วมกันกับภำคีกำรท้ำงำน

ของกำรศึกษำประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก

ชุดควำมรู้ที่ 1 
กลุ่มผู้น้ำทำงสังคม 

 

ชุดควำมรู้ที่ 2 
กลุ่มชำวบ้ำนในระดับพื นที่ 

ชุดควำมรู้ที่ 3 
ข้อมูลที่ผ่ำนกำรสังเครำะห์

ทีมที่ปรึกษา 

ชุดควำมรู้ที่ 4 
เป้ำหมำย ยุทธศำสตร์ 

กำรทบทวนวรรณกรรม 

กำรประชุมกลุ่มย่อยในระดับพื นที่ 

กำรรับฟังควำมคิดเห็น (ปฐมนิเทศ) 

เผยแพร่ข้อมูลก่อนเข้าประชุม 

รออนุมัติและเผยแพร่ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

การประชุมปัจฉิมนิเทศ 
เพ่ือสร้างการรับรู้ร่วมกัน 

การเก็บข้อมูลยืนยันและตรวจสอบ 
ข้อคิดเห็นด้านยุทธศาสตร์ 

และมาตรการกับประชาชนในพ้ืนที่  
(876 ราย) 

 ดัชนีชี วัดรำยมิติ  
 ค่ำถ่วงน ้ำหนัก 
 กำรให้ค่ำคะแนน 

 ทำงเลือกและยุทธศำสตร์  
 



  

          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ       บทที่ 2 กำรทบทวนข้อมูล เพื่อก้ำหนดประเด็นเชิงยุทธศำสตร์ของพื นที่และขอบเขตกำรศึกษำ 
           

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม    2-71   รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

ตำรำงท่ี 2.4-1 
ตัวชี วัดส้ำหรับกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

ตำรำงท่ี 2.4-1 (ต่อ) 
ล้ำดับ เป้ำประสงค์ ตัวชี วัดที่ส้ำคัญ วิธีกำรประเมินตัวชี วัด 

มิติเศรษฐกิจ   
1. การเพิ่มขึ้นของสินค้าและบริการ 1.ปริมาณน้ าต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงไป 1.  ปริมาณน้ าต้นทุนของแฟล่งกักเก็บน้ าในปัจจุบันและแผนงานใน

อนาคตที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง 
  2. พ้ืนท่ีรับประโยชน์ 2. พื้นที่รับประโยชน์ภาคเกษตรกรรมในเขตชลประทานที่เพ่ิมขึ้น 
   3. พื้นที่เกษตรกรรมนอกเขตชลประทานที่มีปัญหาขาดแคลนน้ า

ลดลง 
  3. Water Footprint ภาคการผลิต 4. สัดส่วนของผู้ประกอบการที่น า Water Footprint มาใช้เพื่อ

ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้น้ าภาคธุรกิจ 
  4. จ านวนผู้เยี่ยมเยือนที่เปลี่ยนแปลง* 5. จ านวนผู้เยี่ยมเยือนท่ีเปลี่ยนแปลง (เพิ่มขึ้น-ลดลง) 

2. การลดปัญหาความยากจน 1. GPP ต่อหัวประชากรที่เพิ่มข้ึน 6. GPP ต่อหัวประชากรที่เพิ่มข้ึน 
  2. GPP ที่สูญเสียจากการเกิดภัยพิบัติจากน้ า 7. ร้อยละของมูลค่าความเสียหายจากการเกิดภัยพิบัติลดลง 

3. การกระจายรายได้ที่เป็นธรรม 1. จ านวน SME ในระดับท้องถิ่น 8. ร้อยละของจ านวน SME ที่เพ่ิมขึ้น 
  2. การใช้วัตถุดิบและแรงงานท้องถิ่น 9. จ านวนการใช้แรงงานท้องถิ่นที่เพ่ิมขึ้น-ลดลง 

มิติสังคม   
4. การตอบสนองความจ าเป็นข้ันพ้ืนฐาน 1. สัดส่วนประชากรที่เข้าถึงน้ า 10. ร้อยละของหมู่บ้านที่มีระบบประปา 
   11. ร้อยละของหมู่บ้านที่มีน้ าดื่มสะอาดเพียงพอตลอดปี 
  2. สัดส่วนประชากรที่เข้าถึงพลังงานจากน้ า ไม่พิจารณาเนื่องจากไมม่ีแหล่งกา้เนิดไฟฟ้าพลังงานน้้าในพืน้ที่ 

5. มีความยุติธรรม 1. จ านวนครัวเรือนที่ต้องอพยพหากมีการพัฒนา 12. จ านวนครัวเรือนที่ต้องอพยพหากมีการพัฒนาโครงการด้านแหล่ง
น้ า 

  2. จ านวนผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางน้ า 13. จ านวนผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางน้ า (น้ าท่วม/น้ าแล้ง) 
ลดลง 



  

          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ       บทที่ 2 กำรทบทวนข้อมูล เพื่อก้ำหนดประเด็นเชิงยุทธศำสตร์ของพื นที่และขอบเขตกำรศึกษำ 
           

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม    2-72   รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

ตำรำงท่ี 2.4-1 (ต่อ) 
ล้ำดับ เป้ำประสงค์ ตัวชี วัดที่ส้ำคัญ วิธีกำรประเมินตัวชี วัด 

6. มีความเท่าเทียม 1. การมีส่วนร่วมในการเสนอทางเลือก 14. สัดส่วนผู้แสดงความคิดเห็นยอมรับทางเลือก 
  2. จ านวนมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติที่ได้รับผลกระทบ 15. จ านวนมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติที่ได้รับผลกระทบจาก

การพัฒนา (จ านวนโครงการในป่าอนุรักษ์) 
  3. การเข้าถึงข้อมูลการบริหารจัดการน้ า ไม่พิจารณาเนื่องจากไมม่ีความแตกต่างกันในแต่ละทางเลือก 

มิติสิ่งแวดล้อม   
7. การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน 1. จ านวนระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชนครอบคลุมพื้นที่เมืองขนาดใหญ่* 16. จ านวนระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชนครอบคลุมพื้นที่เมืองขนาดใหญ่ 
  2. ร้อยละของพื้นที่ป่าไม้ที่เปลี่ยนแปลง 17. พื้นที่ป่าอนุรักษ์ท่ีเปลี่ยนแปลง/ได้รับผลกระทบจากการพัฒนา 
   18. พื้นที่ป่าสงวนเพื่อการอนุรักษ์ (Zone C) ที่เปลี่ยนแปลง/ได้รับ

ผลกระทบจากการพัฒนา 
  3. พ้ืนท่ีป่าเสื่อมสภาพท่ีได้รับการฟื้นฟู 19. พื้นที่ป่าเสื่อมสภาพท่ีได้รับการฟื้นฟู 

8. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1. ดัชนีบัญชีสีแดง (IUCN Red Lisy of Treatened Species, 2009) 20. จ านวนชนิดพันธุ์ในดัชนีบัญชีสีแดงที่ได้รับผลกระทบจากการ
พัฒนา 

 2. ร้อยละของทางน้ าท่ีได้รับการปรับปรุง 21. จ านวนสิ่งกีดขวางทางน้ าท่ีได้รับการปรับปรุง 
   22. จ านวนแหล่งน้ าท่ีได้รับการขุดลอก 

 หมำยเหตุ : *  คือ ตัวช้ีวัดที่กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาได้เสนอแนะเพิ่มเติมจากบทวิเคราะห์ตัวช้ีวัดการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่ของส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ (2561) 

 ที่มำ : กลุ่มบริษัทท่ีปรึกษาได้ปรับปรุงและเพิ่มเติมตัวช้ีวัดรายมิติจากข้อเสนอแนะในบทวิเคราะห์ตัวช้ีวัดการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่ของส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ, 2561 

 

 
 
 
 



 บทที่ 3 

กำรก ำหนดประเด็นเชิงยุทธศำสตร์ 
และกรอบกำรพัฒนำของพื้นที่ 

 
  



 

               ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ       บทที่ 3 กำรก้ำหนดประเด็นเชิงยุทธศำสตร์และกรอบกำรพัฒนำของพื นที่ 
   

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-1 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

บทที่ 3  
กำรก้ำหนดประเด็นเชิงยุทธศำสตร์และกรอบกำรพัฒนำของพื นที่ 

  
3.1 หลักกำรและแนวทำงกำรวิเครำะห์ทบทวนข้อมูลสภำพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องเพื่อก้ำหนดประเด็น 
 เชิงยุทธศำสตร์และกรอบกำรพัฒนำของพื นที่ 
 
3.1.1 กำรวิเครำะห์ข้อมูลเพื่อก้ำหนดประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำพื นที่ 
 การก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ของการพัฒนาพ้ืนที่  โดยใช้เครื่องมือการวิเคราะห์
ซอร์อา (SOAR Analysis) เป็นกระบวนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่พัฒนาต่อยอดมาจากกระบวนการศึกษา
และการเปลี่ยนแปลงระบบสังคม โดยเป็นความพยายามร่วมกันของผู้มีส่วนได้เสียในการค้นหาสิ่งที่ดีที่สุด  
เพ่ือน ามาจินตนาการร่วกันว่าสิ่งที่ควรจะเป็นคืออะไร ตามด้วยการร่วมกันออกแบบอนาคตที่ดีร่วมกัน ภายใต้
สมมติฐานว่า “ในทุกระบบมีสิ่งที่ดีอยู่  ไม่ว่าสถานการณ์ใด สามารถค้นหาโอกาสได้เสมอ น ามาสร้าง 
การเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปได้ขึ้นมา” ส าหรับการวางแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ SOAR Analysis มุ่งเน้นหาจุด
แข็ง โอกาส และทิศทางการพัฒนาที่เป็นไปได้ให้มากที่สุด แล้วน ามาสร้ างแรงบันดาลใจ (เป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์) และคาดถึงผลที่จะเกิดขึ้น โดยสามารถสร้างการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้เสียในกระบวนการศึกษา
วิเคราะห์ จึงมีความเหมาะสมที่จะน ามาก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ทิศทางและทางเลือก  
การพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  
 
 การทบทวนข้อมูลเชิงวิเคราะห์ เพ่ือท าความเข้าใจต่อบริบท เงื่อนไขของพ้ืนที่ ประกอบด้วย 2 ส่วน 
คือ ส่วนแรก ข้อมูลพื้นฐานของพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก ทั้งลักษณะทางกายภาพ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต ส่วนที่สอง คือ ข้อมูลเชิงนโยบาย แผนงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาในพื้นที่ทุกด้าน ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 
 
3.1.2 กำรวิเครำะห์ข้อมูลประเด็นด้ำนทรัพยำกรน ้ำของพื นที่ 
 การก าหนดยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์การพัฒนาพ้ืนที่เชิงเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้ง การก าหนด
ทางเลือกการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝังตะวันออก ทรัพยากรน้ า นับว่าเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยสนับสนุน 
ผลักดัน หรือเป็นข้อจ ากัดของการพัฒนา เนื่องจากการเติบโตของพ้ืนที่ทั้งทางสังคมและเศรษฐกิจต่างมี  
ความจ าเป็นต้องใช้น้ าในการพัฒนาคุณภาพชีวิตพ้ืนฐานและเป็นปัจจัยการผลิตทั้งสิ้น ซึ่งสอดคล้ องกับ
วัตถุประสงค์ของการศึกษาในครั้งนี้ คือ การจัดท าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน้ าแบบบูรณาการระดับ
ยุทธศาสตร์ (SIDP) ตามบทบาทภารกิจของหน่วยงานด้านบริหารจัดการน้ า ดังนั้น การพัฒนาทางเลือกจึงต้อง
ค านึงถึงการบริหารจัดการน้ าที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาด้วย โดยการวิ เคราะห์องค์ประกอบของการ
บริหารจัดการน้ าเพ่ือตอบสนองการพัฒนาในแต่ละสาขาเศรษฐกิจและการเติบโตของประชากรและเมืองในพื้นที่ 
ด าเนินการโดยใช้เครื่องมือ SWOT Analysis เพ่ือประเมินสภาพแวดล้อมและปัจจัยที่เกี่ยวข้องด้านทรัพยากรน้ า
ในพ้ืนที่ลุ่มน้ า วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจ ากัด จากนั้น วิเคราะห์ในรูปแบบความสัมพันธ์โดยใช้ 
TOWS Matrix เพ่ือก าหนดเป็นกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า  



 

               ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ       บทที่ 3 กำรก้ำหนดประเด็นเชิงยุทธศำสตร์และกรอบกำรพัฒนำของพื นที่ 
   

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-2 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

3.2  กำรวิเครำะห์ประเด็นยุทธศำสตร์และและทิศทำงกำรพัฒนำพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 
  การก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ของการพัฒนาพ้ืนที่  โดยใช้เครื่องมือการวิเคราะห์
ซอร์อา (SOAR Analysis) เป็นกระบวนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม เงื่อนไข และบริบทของพ้ืนที่ (context 
analysis) ที่มีผลต่อการก าหนดทิศทางการพัฒนาพ้ืนที่ ทั้งทางด้านลักษณะภูมิประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติ 
โครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม พ้ืนฐานทางความคิดของคนในสังคม รวมถึง นโยบายและ
แผนพัฒนาที่เกี่ยวข้องของภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการหาจุดแข็ง ศักยภาพ โอกาส และทิศทางการพัฒนาที่เป็นไป
ได้ให้มากที่สุดของพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก มาก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ ประเด็นเชิงยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 
และกรอบทางเลือกการพัฒนาเพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์ดังกล่าวต่อไป โดยข้อมูลที่น ามาใช้ในการวิเคราะห์ สรุป
ได้ดัง ตำรำงท่ี 3.2-1  
 
  นอกจากนี้ ทางคณะผู้ศึกษาได้ตระหนักถึงความส าคัญของการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียและ
ประชาชนในพ้ืนที่ในการร่วมให้ความคิดเห็นต่อการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์และการพัฒนาพ้ืนที่ของตนเอง 
ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม 2 ครั้ง มาพิจารณาและวิเคราะห์ร่วมด้วย ประกอบด้วย  
 
  (1)  การประชุมปฐมนิเทศ เป็นการรับฟังความคิดเห็นระดับกลุ่มพ้ืนที่ (ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนกลาง  และภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-14 มิถุนายน 2562 
รวม 4 เวที มีผู้เข้าร่วมประชุมรวม 883 คน โดยส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ 50 เป็นหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
กับแผนด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้ าในระดับปฏิบัติและระดับพื้นที่ ทั้งระดับภูมิภาค ระดับจังหวัด และระดับ
ท้องถิ่น 
 
  (2)  การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 เป็นการรับฟังความคิดเห็นระดับลุ่มน้ าสาขาทั้ง 13 ลุ่มน้ าสาขา 
และกลุ่มพ้ืนที่เกาะ (เกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า)  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-21 สิงหาคม 2562 รวม 14 เวที 
มีผู้เข้าร่วมประชุมรวม 511 คน โดยกลุ่มเป้าหมายหลักเป็นภาคประชาชนที่ครอบคลุมพ้ืนที่ต้นน้ า กลางน้ า และ
ปลายน้ าของพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาซึ่งสามารถให้ข้อมูลในพ้ืนที่ได้อย่างดี  
 
  ส าหรับรายละเอียดของการประชุมทั้ง 2 ครั้งแสดงไว้ในรำยงำนภำคผนวกบทที่ 9 
 
 
 
 
 



 

               ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ       บทที่ 3 กำรก้ำหนดประเด็นเชิงยุทธศำสตร์และกรอบกำรพัฒนำของพื นที่ 
    

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-3  รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

ตำรำงท่ี 3.2-1 
สรุปผลกำรวิเครำะห์ซออำร์ : SOAR Analysis ของกลุ่มพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ตอนกลำง และตอนล่ำง 

 ตำรำงท่ี 3.2-1 (ต่อ)  
ประเด็นพิจำรณำ พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนกลำง พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่ำง 

สภำพแวดล้อม เง่ือนไข และบริบทของพื นที่ 
ขนาดพื้นท่ี  8,183.51 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 30.92 ของ

พื้นที่ลุ่มน้ า 
7,869.57 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 29.73 ของ
พื้นที่ลุ่มน้ า  

10,412.94 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ  39.34 ของ
พื้นที่ลุ่มน้ า 

ลุ่มน้ าสาขา ประกอบด้วย 4 ลุ่มน้ าสาขา คือ ลุ่มน้ าคลองท่าตะเภา 
(2101) ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (2102) ลุ่ม
น้ าคลองหลังสวน (2103) และลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่ ง
ตะวันออกส่วนท่ี 2 (2104)  

ประกอบด้วย 3 ลุ่มน้ าสาขา คือ ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่ง
ตะวันออกส่วนท่ี 3 (2105) ลุ่มน้ าคลองกลาย (2106) 
และลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนท่ี 4 (2107)  

ประกอบด้วย 6 ลุ่มน้ าสาขา คือ ลุ่มน้ าคลองนาทวี (2108), 
ลุ่มน้ าคลองเทพา (2109) ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 
(2110) ลุ่มน้ าแม่น้ าสายบุรี (2111) ลุ่มน้ าแม่น้ าบางนรา 
(2112) ลุ่มน้ าแม่น้ าโก-ลก (2113)  

พื้นที่ครอบคลุม จังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานี โดยมีพื้นที่ส่วนน้อย
ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และระนอง 

จังหวัดนครศรีธรรมราชและสุราษฎร์ธานี (รวมพื้นที่
เกาะสมุย เกาะพtงัน และเกาะเต่า) โดยพื้นที่ส่วน
น้อยในเขตจังหวัดตรังและพัทลุง 

จังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส 

ปริมาณน้ าฝน/น้ าท่า 
ศักยภาพแหล่งน้ า 

พื้นที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบนมีปริมาณฝน
เฉลี่ยรายปี 1,866.61 มิลลิเมตร (ค่าเฉลี่ยประเทศ 
1,426 มิลลิเมตร) และมีปริมาณน้ าท่าเฉลี่ย 7,597.39 
ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี  
มีปริมาณน้ าเก็บกัก 5.80 ล้านลูกบาศก์เมตร (สัดส่วน
ปริมาณน้ าเก็บกักน้อยมาก) และมีศักยภาพน้ าบาดาล
เท่ากับ 637.8 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี 

พื้นที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนกลางมีปริมาณ
ฝนเฉลี่ยรายปี 1,894.44 มิลลิเมตร (ค่าเฉลี่ย
ประเทศ 1,426 มิลลิเมตร) และมีปริมาณน้ าท่า
เฉลี่ย 8,605.69 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี มีปริมาณน้ า
เก็บกัก 88.24 ล้านลูกบาศก์เมตร และมีศักยภาพ
น้ าบาดาลเท่ากับ 922.80 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี 

พื้นที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่างมีปริมาณฝนเฉลี่ย
รายปี 2,027.77 มิลลิเมตร (ค่าเฉลี่ยประเทศ 1,426 
มิลลิเมตร) และมีปริมาณน้ าท่าเฉลี่ย 10,440.75 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร/ปี พื้นที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง
มีปริมาณน้ าเก็บกัก 16.88 ล้านลูกบาศก์เมตร (สัดส่วน
ปริมาณน้ าเก็บกักน้อยมาก) และมีศักยภาพน้ าบาดาล
เท่ากับ 1,382.00 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี 

จ านวนประชากร ปี 2561 659,681 คน คิดเป็นร้อยละ 0.99 ของประชากรทั้ง
ประเทศ 
 

1,268,210 คน คิดเป็นร้อยละ 1.91 ของประชากร
ทั้งประเทศ 
 

1,954,354 คน คิดเป็นร้อยละ 2.94 ของประชากรทั้ง
ประเทศ 



 

               ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ       บทที่ 3 กำรก้ำหนดประเด็นเชิงยุทธศำสตร์และกรอบกำรพัฒนำของพื นที่ 
    

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-4  รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

 ตำรำงท่ี 3.2-1 (ต่อ)  
ประเด็นพิจำรณำ พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนกลำง พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่ำง 

โครงสร้างเศรษฐกิจ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายได้เฉลี่ยต่อหัว (บาท) 165,421 129,166 92,004 
ส่วนต่างค่าเฉลี่ย 
- ภาคใต้ฝั่งตะวันออก      
   (125,600 บาท) 
- ประเทศไทย  
   (236,815 บาท) 

 
39,821 

 
-71,394 

 

 
3,566 

 
-107,649 

 

 
-33,596 

 
-144,811 

 
จุดแข็ง • เป็นพื้นที่เชิงยุทธศาสตร์เช่ือมโยงของภาคใต้ อยู่บน

เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ (North-South 
Corridor) และเช่ือมฝั่งทะเลอันดามัน-อ่าวไทย 
(Land Bridge) 

•  ภาคเกษตรมีความส าคัญระดับประเทศสู ง 
โดยเฉพาะยางพารา ปาล์มน้ ามัน ไม้ผล มะพร้าว 
กาแฟ ทุเรียน เงาะ และลองกอง รวมทั้ง สินค้า
ประมง ทรัพยากรดินในพื้นที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่ง

• เป็นพื้นที่เชิงยุทธศาสตร์เช่ือมโยงของภาคใต้ อยู่บน
เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ (North-South 
Corridor) และเช่ือมฝั่งทะเลอันดามัน-อ่าวไทย 
(Land Bridge) 

•  ภาคเกษตรมีความส าคัญระดับประเทศสู ง 
โดยเฉพาะยางพารา ปาล์มน้ ามัน ไม้ผล มะพร้าว 
กาแฟ ทุเรียน เงาะ มังคุด และลองกอง รวมทั้ง 
สินค้าประมง ทรัพยากรดินในพื้นที่ลุ่มน้ าภาคใต้

•  พื้นที่อยู่ติดกับประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นประเทศเพื่อน
บ้านท่ีมีอาณาเขตติดกับประเทศไทยท่ีมีระดับรายไดต้อ่
ประชากรสูงกว่าไทย 

 
• ผลผลิตเกษตรที่ส าคัญระดับประเทศ ได้แก่ ยางพารา 

ทุเรียน ลองกอง และเงาะ ทรัพยากรดินในพื้นที่ลุ่มน้ า
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่างส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชุดดินใน
พื้นที่ลุ่มและชุดดินในพื้นที่ดอนในเขตดิบช้ืน มีความ



 

               ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ       บทที่ 3 กำรก้ำหนดประเด็นเชิงยุทธศำสตร์และกรอบกำรพัฒนำของพื นที่ 
    

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-5  รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

 ตำรำงท่ี 3.2-1 (ต่อ)  
ประเด็นพิจำรณำ พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนกลำง พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่ำง 

ตะวันออกตอนบนส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชุดดินในพ้ืนท่ี
ดอนในเขตดิบช้ืน มีความเหมาะสมในการท านา
ข้าวมากที่สุด มีการใช้ประโยชน์ที่ดินส่วนใหญ่เป็น
พื้นที่เกษตรกรรม ประมาณ 3.5 ล้านไร่ (ร้อยละ 
68.16) มากที่สุด 3 ล าดับ ได้แก่ ปาล์มน้ ามัน 
ยางพารา และไม้ผลผสม ตามล าดับ รวมทั้งมีพื้นท่ี
เกษตรขนาดเล็กผสมผสานกระจายทั่วไป 
สินค้าเกษตรที่เป็น    อัตลักษณ์ที่เหมาะสมกับ
ศักยภาพพื้นที่ของภาค เช่น ข้าว (ข้าวสังหยด ข้าว
หอมกระดังงา ข้าวเล็บนก) ไม้ผล (กล้วยหอมทอง 
มะพร้าว ทุเรียน มังคุด ส้มโอ) กาแฟ (กาแฟโรบัส
ตา) พืชสุมนไพร และปศุสัตว์ (โคขุนศรีวิชัย) 
เพื่อให้เป็นสินค้ามูลค่าสูง 

•  ภาคการท่อง เที่ ย วที่ หลากหลาย ทั้ งแหล่ ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ  ประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรม  

ฝั่งตะวันออกตอนกลางส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชุดดินใน
พื้นที่ลุ่ม มีความเหมาะสมในการท านาข้าวมาก
ที่สุด มีการใช้ประโยชน์ที่ดินส่วนใหญ่เป็นพื้นที่
เกษตรกรรม ประมาณ 3.1 ล้านไร่  (ร้อยละ 
54.86) มากท่ีสุด 3 ล าดับ ได้แก่ ยางพารา ปาล์ม
น้ ามัน และไม้ผลผสม ตามล าดับ รวมทั้งมีพื้นที่
เกษตรขนาดเล็กผสมผสานกระจายทั่วไป 

 
•  มีภาคการท่องเที่ยวระดับนานาชาติ (พื้นที่เกาะ) 

เป็นที่นิยมทั้งจากชาวไทยและชาวต่างประเทศ 
แหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทั้งแหล่งท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 

•  มีสินค้าสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ที่มีชื่อเสียง เช่น  
    ส้มโอทับทิมสยามปากพนัง เป็นต้น  

เหมาะสมในการท านาข้าวมากที่สุด มีการใช้ประโยชน์
ที่ดินส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมประมาณ 4.3 ล้าน
ไร่ (ร้อยละ 65.91) มากที่สุด 3 ล าดับ ได้แก่ ยางพารา 
นาข้าว และไม้ผลผสม ตามล าดับ รวมทั้งมีพื้นท่ีเกษตร
ขนาดเล็กผสมผสานกระจายทั่วไป 

 
 
 
• นักท่องเที่ยวต่างชาติมาเยือนกลุ่มจังหวัดสูงเป็นอันดับ 

3 ใน 18 กลุ่มจังหวัด  
 
 
•  มีศักยภาพด้านอาหารฮาลาลและเครื่องแต่งกาย

ส าหรับมุสลิม 

ปัญหาและประเด็นท้าทาย • ภัยพิบัติธรรมชาติ พบมากที่สุดคือพื้นที่เสี่ยงภัย
ดินถล่ม ในพื้นที่ต้นน้ าที่มีความลาดชันสูงในเขต 
อ.ท่าแซะ อ.เมืองชุมพร อ.หลังสวน และ อ.ละแม 
จ.ชุมพร ส่วนพื้นที่เสี่ยงน้ าท่วม พบมากในพื้นที่
ปากแม่น้ าและพื้นที่ริมตลิ่ง ในเขต อ.ไชยา อ.ท่า
ฉาง และ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 

 

• ภัยพิบัติธรรมชาติ พบมากที่สุดคือพื้นที่เสี่ยงน้ า
ท่วม ในพ้ืนท่ีปากแม่น้ าและพื้นท่ีริมตลิ่ง ในเขต  

     อ . เฉลิ มพระ เกี ยรติ  อ . เ ชี ยร ใหญ่  อ . เมื อ ง
นครศรีธรรมราช อ.ชะอวด อ.ท่าศาลา อ.ปากพนัง 
อ.พรหมคีรี อ.พระพรหม อ.ร่อนพิบูลย์ และ อ.หัว
ไทร จ.นครศรีธรรมราช พื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม ใน
พื้นทีต่้นน้ าที่มีความลาดชันสูงในเขต อ.ขนอม  

• การขยายตัวทางเศรษฐกิจและรายได้ต่อหัวประชากรต่ า  
• การผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมมีการแปรรูป 

เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มน้อย  
•  ทรัพยากรประมงเสื่อมโทรมส่งผลต่อการท าประมง  
• ปัญหาสุขภาพอนามัยของแม่และเด็กทารกที่มีอัตรา

การตายในระดับสูงจากการขาดความรู้ในการดูแล
สุขอนามัยแม่และเด็กอย่างถูกต้อง  



 

               ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ       บทที่ 3 กำรก้ำหนดประเด็นเชิงยุทธศำสตร์และกรอบกำรพัฒนำของพื นที่ 
    

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-6  รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

 ตำรำงท่ี 3.2-1 (ต่อ)  
ประเด็นพิจำรณำ พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนกลำง พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่ำง 

 
 
 
• ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติมคีวามเสื่อมโทรม การ

กัดเซาะชายฝั่งรุนแรง  
 
•   พืชเศรษฐกิจ (ยางพารา ปาล์มน้ ามัน และไม้ผล) ยัง

มีการผลิตแบบดั้ งเดิม มีการแปรรูปเพื่อสร้าง 
มูลค่าเพิ่มน้อย 

 
• การท่องเที่ยวระดับท้องถิ่น แหล่งท่องเที่ยว

ชายทะเลที่มีศักยภาพหลายแห่งยังไม่เป็นที่รู้จัก
ของตลาดการท่องเที่ยวระดับโลก และยังขาดการ
พัฒนาเช่ือมโยงแหล่งท่องเที่ยวพื้นที่ตอนในและ
แหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนของภาค 

  

    อ.สิชล อ.บบพิต า อ.พรหมคีรี อ.ลานสกา  
    จ.นครศรีธรรมราช และในอ.เกาะสมุย  
    อ.เกาะพะงัน (พ้ืนท่ีเกาะ) จ.สุราษฎร์ธานี  
• ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติมีความเสื่อมโทรม การ

กัดเซาะชายฝั่งรุนแรง  
 
• พืชเศรษฐกิจ (ยางพารา ปาล์มน้ ามัน และไม้ผล) ยัง

มีการผลิตแบบดั้ งเดิม มีการแปรรูปเพื่อสร้าง 
มูลค่าเพิ่มน้อย 

 
• การท่องเที่ยวกระจุกตัวอยู่ ในหมู่ เกาะและ

ชายหาดหลัก โดยแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลที่มี
ศักยภาพหลายแห่งยังไม่เป็นที่รู้จักของตลาดการ
ท่องเที่ยวระดับโลก และยังขาดการพัฒนา
เช่ือมโยงแหล่งท่องเที่ยวพื้นที่ตอนในและแหล่ง
ท่องเที่ยวโดยชุมชนของภาค 

•  ก าลังแรงงานมีทักษะอยู่ในเกณฑ์ต่ าไม่สอดรับกับความ
ต้องการของตลาด  

•  ผู้ประกอบการขาดความเช่ือมั่นในการลงทุนจาก
เหตุการณ์ความไม่สงบ  

•  ทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตเสื่อมโทรม  
 
•  มีการผลักดันให้มีการลงทุน อุตสาหกรรมเกษตรและ

ธุรกิจบริการมูลค่าสูงให้เกิดขึ้นในพ้ืนท่ี และพัฒนาเมือง
ต้นแบบฯ ให้บรรลุเป้าหมายเพื่อให้เป็นฐานเศรษฐกิจที่
มั่นคงให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี 

•  การท่องเที่ยวยังไม่กระจายไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่มี
ศักยภาพทั้งทางธรรมชาติและวัฒนธรรม  

•  โครงสร้างพื้นฐานที่ยังไม่ได้มาตรฐานส าหรับรองรับ
การค้าชายแดน  

 

ศักยภาพและโอกาส •  มีระบบนิเวศชายฝั่งที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ า
ตามธรรมชาติและเหมาะกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
ชายฝั่ง  

 
 
 

•  มีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีช่ือเสียงระดับโลก 
และแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสามารถสร้าง
รายได้ให้กับภาคทั้งพื้นที่ตอนในและชายฝั่งทะเล
ทั้งสองด้าน รวมทั้งมีระบบนิเวศชายฝั่งที่เป็น
แหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ าตามธรรมชาติและเหมาะ
กับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง  

•  เป็นแหล่งเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจหลักของพื้นที่  
โดยเฉพาะยางพารา ปาล์มน้ ามัน และไม้ผล รวมทั้ง
เป็นแหล่งท าการประมงท่ีส าคัญของประเทศ  

•  มีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลาย เช่น ป่าบาลา – ฮาลา 
และเมืองท่องเที่ยวชายแดน อัตลักษณ์ความเป็นสังคม
พหุวัฒนธรรมที่อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  



 

               ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ       บทที่ 3 กำรก้ำหนดประเด็นเชิงยุทธศำสตร์และกรอบกำรพัฒนำของพื นที่ 
    

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-7  รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

 ตำรำงท่ี 3.2-1 (ต่อ)  
ประเด็นพิจำรณำ พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนกลำง พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่ำง 

•  การผลิตภาคเกษตร ได้แก่ ยางพาราและปาล์ม
น้ ามันซึ่งเป็นแหล่งผลิตและแปรรูปที่ส าคัญของ
ประเทศยังเป็นแบบดั้งเดิม ใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในการผลิตและแปรรูปภาคเกษตร
ควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งพัฒนาการเช่ือมโยงการค้า 
การลงทุนกับภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก 

•  มีความได้เปรียบด้านสภาพที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่
อยู่ใกล้เส้นทางการค้าโลก สามารถเช่ือมโยงการ
พัฒนากับพื้นที่ภาคอื่น ๆ ของประเทศ รวมทั้ง
ภูมิภาคเอเชียใต้ และเอเชียตะวันออก  

•  มีทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสามารถ
สร้างรายได้ให้กับภาคทั้งพื้นที่ตอนในและชายฝั่ง
ท ะ เ ล ทั้ ง ส อ ง ด้ า น  ร ว ม ทั้ ง พั ฒน า ใ ห้ เ ป็ น
มาตรฐานสากลเพื่อรักษาความมี ช่ือเสียงของ
แหล่งท่องเที่ยวระดับโลก พร้อมกับพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีศักยภาพให้เป็นที่รู้จัก ในระดับ
นานาชาติ  

•  การผลิตภาคเกษตร ได้แก่ ยางพาราและปาล์ม
น้ ามันซึ่งเป็นแหล่งผลิตและแปรรูปที่ส าคัญของ
ประเทศยังเป็นแบบดั้งเดิม ใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในการผลิตและแปรรูปภาคเกษตร
ควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งพัฒนาการเช่ือมโยงการค้า 
การลงทุนกับภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก 

•  มีความได้เปรียบด้านสภาพที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่
อยู่ใกล้เส้นทางการค้าโลก สามารถเช่ือมโยงการ
พัฒนากับพื้นที่ภาคอื่น ๆ ของประเทศ รวมทั้ง
ภูมิภาคเอเชียใต้ และเอเชียตะวันออก  

•  มีทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสามารถ
สร้างรายได้ให้กับภาคทั้งพื้นที่ตอนในและชายฝั่ง
ท ะ เ ล ทั้ ง ส อ ง ด้ า น  ร ว ม ทั้ ง พั ฒน า ใ ห้ เ ป็ น
มาตรฐานสากลเพื่อรักษาความมีช่ือเสียงของ
แหล่งท่องเที่ยวระดับโลก พร้อมกับพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีศักยภาพให้เป็นที่รู้จัก ในระดับ
นานาชาติ 

•  เป็นแหล่งอาหารที่มีช่ือเสียงของภาค ได้แก่ ไก่เบตง ผัก
น้ า ปลากือเลาะห์ และปลากุเลา สามารถพัฒนาและ
ยกระดับให้ ได้มาตรฐานเพื่ อสนับสนุนด้านการ
ท่องเที่ยว  

•  มีประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานในสัดส่วนที่สูง
สามารถพัฒนาไปสู่ก าลังแรงงานที่มีทักษะฝีมือ เพื่อ
รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจในภาค  

•  มีเขตอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษชายแดนที่สามารถดึงดูดผู้ประกอบการค้า
การลงทุนทั้งในและต่างประเทศ  

•  มีโครงสร้างพื้นฐานที่สามารถเช่ือมโยงการขนส่งทางน้ า 
ทางอากาศ และทางราง 

แนวคิดและ 
ทิศทางการพัฒนา 

•  มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ สามารถเช่ือมโยง
กับการพัฒนาการท่องเที่ยวของภาคใต้ มีแหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ สวยงาม 
และหลากหลายทางชีวภาพ และแหล่งท่องเที่ยว
ทางประวัติศาสตร์และอารยธรรม 

 

•  มีแหล่งท่องเที่ยวที่มี ช่ือเสียงระดับโลก อาทิ 
เกาะสมุย และเกาะพะงัน ชายหาดและหมู่เกาะ
สามารถเช่ือมโยงกับการพัฒนาการท่องเที่ยวเขต
ฝั่งทะเลตะวันตก (The Royal Coast) มีแหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ สวยงาม 

•  น าหลักการพัฒนาของโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยม
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” มาเป็นต้นแบบการพัฒนาและขยาย
ผลการด าเนินงานโดยให้ความส าคัญกับการพัฒนา
อุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร  

•  พัฒนาเมืองชายแดนให้เป็นเมืองการค้า และการ
ท่องเที่ยวควบคู่กับการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 



 

               ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ       บทที่ 3 กำรก้ำหนดประเด็นเชิงยุทธศำสตร์และกรอบกำรพัฒนำของพื นที่ 
    

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-8  รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

 ตำรำงท่ี 3.2-1 (ต่อ)  
ประเด็นพิจำรณำ พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนกลำง พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่ำง 

•   พัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืน 
(Southern Economic Corridor: SEC) จังหวดัชุมพร 
ระนอง สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช 
 
•  เป็นแหล่งปลูกยางพารา ปาล์มน้ ามัน และผลไม้

เมืองร้อน บริเวณปากแม่น้ าเหมาะส าหรับการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง และบริเวณลุ่มน้ าปาก
พนังและทะเลสาบสงขลาเป็นพื้นที่ปลูกข้าวที่
ส าคัญของภาค  

 

และหลากหลายทางชีวภาพ และแหล่งท่องเที่ยว
ทางประวัติศาสตร์และอารยธรรม  

•  เป็นแหล่งปลูกยางพารา ปาล์มน้ ามัน และผลไม้
เมืองร้อน บริเวณปากแม่น้ าเหมาะส าหรับการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง และบริเวณลุ่มน้ าปาก
พนังและทะเลสาบสงขลาเป็นพื้นที่ปลูกข้าวที่
ส าคัญของภาค  

 

เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาภาคใต้ชายแดน “เป็น
แหล่งผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่
ส าคัญของประเทศ และเป็นเมืองชายแดนเช่ือมโยง
การค้าและการท่องเที่ยวกับพ้ืนท่ีภาคใต้และการพัฒนา
เศรษฐกิจของมาเลเซียและสิงคโปร์” 

•  เป็นที่ตั้งของเมืองยาง (Rubber City) อุตสาหกรรม
แปรรูปยางและเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน รวมทั้ง 
ที่ตั้งของภาคใต้มีความได้เปรียบในการพัฒนาโครงข่าย
คมนาคมเช่ือมโยงการค้าภายในและภายนอกภูมิภาค 

เป้าหมาย / ผลลัพธ์ •  พืชเศรษฐกิจยางพาราและปาล์มน้ ามันมีศักยภาพ
ในการแข่งขันและสร้างมูลค่า เพิ่มแก่ระบบ
เศรษฐกิจ 

•  การท่องเที่ยวได้รับพัฒนาบนฐานทรัพยากรที่
หลากหลายให้มีช่ือเสียงระดับนานาชาติ 

•  สินค้า เกษตรปลอดภัยต่อการบริ โภคและมี
ศักยภาพในการส่งออก 

•  การคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ของกลุ่ม
จังหวัดสามารถรองรับการค้า การลงทุน การ
ท่องเที่ยว การเกษตร และการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

•  พืชเศรษฐกิจยางพาราและปาล์มน้ ามันมีศักยภาพ
ในการแข่งขันและสร้างมูลค่า เพิ่มแก่ระบบ
เศรษฐกิจ 

•  การท่องเที่ยวได้รับพัฒนาบนฐานทรัพยากรที่
หลากหลายให้มีช่ือเสียงระดับนานาชาติ 

•  สินค้า เกษตรปลอดภัยต่อการบริ โภคและมี
ศักยภาพในการส่งออก 

•  การคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ของกลุ่ม
จังหวัดสามารถรองรับการค้า การลงทุน การ
ท่องเที่ยว การเกษตร และการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

•  “เป็นฐานการผลิตและแปรรูปยางพารา และปาล์ม
น้ ามัน ศูนย์กลางการผลิตอาหารฮาลาล  เพื่อการ
ส่งออก ประตูเศรษฐกิจสู่กลุ่มประเทศ IMT-GT ภายใต้
สังคมที่มีความสงบสุข”  

•  พัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและกระบวนการ
สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้ายางพารา และการตลาดอย่างเป็น
ระบบครบวงจร 

•  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ และ
วัฒนธรรม 

•  ส่งเสริมและพัฒนา การค้าการลงทุน และ ระบบ 
โลจิสติกส์ รองรับประชาคมอาเซียน 

•  พัฒนาสินค้าและบริการฮาลาลให้มีมูลค่าเพิ่ม  และ
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 



 

               ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ       บทที่ 3 กำรก้ำหนดประเด็นเชิงยุทธศำสตร์และกรอบกำรพัฒนำของพื นที่ 
   

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-9 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

3.3 สรุปประเด็นยุทธศำสตร์และกรอบแนวคิดเพื่อก้ำหนดทำงเลือกกำรพัฒนำพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่ง
ตะวันออก 
 
 ผลการวิเคราะห์ประด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ของการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
ครอบคลุมใน มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังแสดงใน รูปที่ 3.3-1 สรุปได้ดังนี้ 
 
 วิสัยทัศน์ของกำรพัฒนำพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก  
 “การบริหารจัดการน ้าเพื่อคุณภาพชีวิต ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ อย่างสมดุลและยั่งยืน”  
  
 ประเด็นยุทธศำสตร์และเป้ำประสงค์ที่ส้ำคัญ ประกอบด้วย 3 ประเด็นหลัก ดังนี้ 
 
 (1) กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชน  
   ประเด็นยุทธศาสตร์ : ประชาชนได้รับการดูแลสาธารณูโภคพ้ืนฐานที่จ าเป็นอย่างเพียงพอ  
ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม รวมถึง การจัดการปัญหาด้านทรัพยากรน้ าที่กระทบ
ต่อคุณภาพชีวิต (น้ าท่วม) 
   เงื่อนไข : ความคิดเห็นของประชาชนที่ได้รับจากกระบวนการมีส่วนร่วมทุกพ้ืนที่ให้ความส าคัญ
ในเรื่อง การใช้น้ าพ้ืนฐาน (การอุปโภคบริโภค) และการแก้ไขปัญหาน้ าท่วม เป็นเรื่องที่ส าคัญเร่งด่วนล าดับต้น ๆ 
มากกว่าประเด็นด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม ซึ่ งการก าหนดแผนงานหรือมาตรการในประเด็นนี้   
นอกจากประเด็นความเพียงพอ ขอให้กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาพิจารณาถึงประเด็นเชิงคุณภาพและค่าใช้จ่ายของ
ประชาชนด้วย  
   แนวคิดของทางเลือก : น้ าเพ่ือการอุปโภคและบริโภค เป็นสิ่งพ้ืนฐานที่ประชาชนต้องสามารถ
เข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมเป็นธรรม โดยถูกก าหนดเป็นเป้าหมายในทุกแผนงานที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนแม่บทการ
จัดการทรัพยากรน้ า เป้าหมายความยั่งยืน SDGs ฯลฯ ส่วนพ้ืนที่น้ าท่วมซ้ าซาก โดยเฉพาะเขตเมือง  
พ้ืนที่เศรษฐกิจ พ้ืนที่เกษตรกรรม นอกจากส่งผลต่อคุณภาพชีวิตประชาชนในพ้ืนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงแล้ว 
ยังเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วย ดังนั้น การจัดการให้บรรลุเป้าหมายในประเด็น
ยุทธศาสตร์ข้อที่ 1 ทางกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาจึงได้ก าหนดไว้เป็นทางเลือกพ้ืนฐานเพ่ือเปรียบเทียบกับทางเลือกที่
มุ่งเน้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ซึ่งทุกทางเลือกจะต้องก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ไว้ด้วย  
 
 (2) กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ : การเพ่ิมขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมรายจังหวัด การเติบโตของภาค
เศรษฐกิจที่เป็นโครงสร้างหลักของพ้ืนที่ เศรษฐกิจระดับฐานราก ได้แก่ ภาคเกษตรกรรม และภาคบริการ (การ
ท่องเที่ยว) มีการหมุนเวียนและกระจายรายได้ในระดับท้องถิ่น ประชาชนมีระดับรายได้ที่สูงขึ้น 
   เงื่อนไข : การบริหารจัดการน้ าเพ่ือการผลิต สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจของพ้ืนที่ให้เติบโต  
จากความคิดเห็นของประชาชนที่ได้รับจากกระบวนการมีส่วนร่วมให้ความส าคัญในประเด็นด้านเศรษฐกิจ 



 

               ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ       บทที่ 3 กำรก้ำหนดประเด็นเชิงยุทธศำสตร์และกรอบกำรพัฒนำของพื นที่ 
   

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-10 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

ต่ ากว่าประเด็นด้านคุณภาพชีวิต หากต้องจัดล าดับความจ าเป็นในการพัฒนา ส าหรับพ้ืนที่ที่มีข้อจ ากั ดด้าน
ศักยภาพแหล่งน้ า 
   แนวคิดของทางเลือก :  โครงสร้างเศรษฐกิจหลัก/เศรษฐกิจระดับฐานรากของจังหวัดในพ้ืนที่ 
ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก ได้แก่ (1) เกษตรกรรม (ยางพารา ปาล์มน้ ามัน ไม้ผล และนาข้าว) พบว่ามี
สภาพแวดล้อมปัจจุบันที่สามารถปรับปรุงได้ เช่น การขยายพ้ืนที่ เพาะปลูก การเพ่ิมผลิตต่อไร่ การปรับเปลี่ยน
ชนิดพันธุ์ที่เหมาะสม การเพ่ิมมูลค่าผลผลิต เป็นต้น และ (2) ด้านการท่องเที่ยว จากการวิเคราะห์ศักยภาพ 
ด้านการท่องเที่ยวทั้ง 13 ลุ่มน้ าสาขา พบว่ามีการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม ส่วนใหญ่เป็นระดับ
ท้องถิ่น ยกเว้นเกาะสมุย เกาะเต่า และเกาะพะงัน ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับนานาชาติ ท าให้ผลตอบแทนทาง
เศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวภาคใต้ฝั่งตะวันออกไม่สูงพอในระดับที่เร่งการเติบโตของเศรษฐกิจและรายได้  
มีหลายพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาได้ จ าเป็นต้องพัฒนามาตรฐานการท่องเที่ยว พัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว
และการค้าบริการเชื่อมโยงครบวงจรให้เกิดรายได้ การเพ่ิมขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวม หากต้องให้ผลิตภัณฑ์มวล
รวมของจังหวัดในพื้นที่พ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกสูงขึ้นมากกว่าค่าเฉลี่ยของค่าเฉลี่ยประเทศ ไม่สามารถใช้
การเติบโตจากโครงสร้างเศรษฐกิจหลักที่มีอยู่ในปัจจุบันได้ จ าเป็นต้องเร่งการเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยโครงการ
ขับเคลื่อนต่าง ๆ ที่อยู่ในแผนของภาครัฐ รวมทั้ง การเพ่ิมทางเลือกการลงทุนใหม่ๆ การขยายภาคอุตสาหกรรม
รองรับการเพ่ิมมูลค่าของวัตถุดิบในพ้ืนที่ เมื่อพิจารณาถึงต าแหน่งและความส าคัญของภาคเศรษฐกิจต่าง ๆ  
ต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับภาคและประเทศ พบว่าภาคเกษตรกรรมและการค้าบริการมีความส าคัญใน
ระดับสูง ส่วนภาคอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวอยู่ในระดับต่ า 
 
 (3) กำรอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ : พ้ืนที่ป่าไม้และพ้ืนที่อนุรักษ์เพ่ิมขึ้น พ้ืนที่เสื่อมสภาพและพ้ืนที่ที่มีการ 
บุกรุกได้รับการบริหารจัดการโดยประชาชนมีส่วนร่วม การจัดการแหล่งก าเนิดที่ก่อให้เกิดปัญหาคุณภาพน้ า 
   แนวคิดของทางเลือก : การพัฒนาเพ่ือตอบโจทย์ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 และ 2 ต้องพิจารณา
การใช้ประโยชน์พ้ืนที่ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติ พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ พ้ืนที่ชุ่มน้ า ระบบนิเวศที่ส าคัญ  
ที่จ าเป็นต้องคงความอุดมสมบูรณ์เป็นพ้ืนที่ต้นน้ า ให้น้อยที่สุด การพัฒนาเพ่ือตอบโจทย์ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
และ 2 ในประเด็นด้านคุณภาพน้ า จ าเป็นต้องค านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับน้ าทิ้งของแหล่งน้ า  
การจัดสรรน้ าเพ่ือรักษาระบบนิเวศน์ หากมีกิจกรรมที่เป็นแหล่งก าเนิดมลพิษทางน้ าหรือมีผลให้แหล่งน้ า  
เสื่อมโทรม จะต้องมีมาตรการในการจัดการแหล่งก าเนิด 
   เงื่อนไข : หากต้องจัดล าดับความจ าเป็นในการพัฒนา ส าหรับพ้ืนที่ที่มีข้อจ ากัดด้านศักยภาพ
ทรัพยากรน้ า จากความคิดเห็นของประชาชนที่ได้รับจากกระบวนการมีส่วนร่วมพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก
ให้ความส าคัญในประเด็นการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากกว่าการพัฒนาที่มุ่งเน้น
เป้าหมายทางเศรษฐกิจ  
 
 
 
 



 

               ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ       บทที่ 3 กำรก้ำหนดประเด็นเชิงยุทธศำสตร์และกรอบกำรพัฒนำของพื นที่ 
     

   
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-11  รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

รูปที่ 3.3-1 สรุปประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก



 

             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำติ        บทที่ 3 กำรก้ำหนดประเด็นเชิงยุทธศำสตร์และกรอบกำรพัฒนำของพื นที่ 
   

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-12 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

 ด้วยลักษณะเฉพาะของพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกที่มีความหลากหลายทั้งทางภูมิศาสตร์ สังคม
และวัฒนธรรม การศึกษาครั้งนี้ได้จัดพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกเป็น 3 กลุ่มพ้ืนที่ คือ กลุ่มพื้นที่ลุ่มน้ าภาคใต้
ฝั่ งตะวันออกตอนบน กลุ่ม พ้ืนที่ลุ่ มน้ าภาคใต้ฝั่ งตะวั นออกตอนกลาง และกลุ่ ม พ้ืนที่ ลุ่ มน้ าภาคใต้ 
ฝั่งตะวันออกตอนล่าง ซึ่งไม่มีความแตกต่างกันในเชิงของเป้าหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ของพ้ืนที่ แต่ เมื่อ
พิจารณารายละอียดของพ้ืนที่ ในส่วนของล าดับความส าคัญของปัญหาและผลกระทบที่เกี่ยวข้องในด้าน
ทรัพยากรน้ าโดยตรง แต่ละกลุ่มพืน้ที่มีความต้องการที่แตกต่างกัน ดังนี้ 
  
 (1) สถำนกำรณ์ ปัญหำอุปสรรคเกี่ยวกับกำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำ และแนวทำงกำรพัฒนำ มีดัง
รายละเอียดต่อไปนี้   
  1) ปัญหำเกี่ยวกับกำรจัดกำรน ้ำอุปโภคบริโภค พบว่า ประเด็นความเท่าเทียมในการเข้าถึง
น้ าประปาภูมิภาคอย่างมีคุณภาพและปลอดภัย ส่วนใหญ่สะท้อนในเวทีลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนกลางและ
ตอนล่าง โดยเฉพาะในพ้ืนที่นอกเขตเทศบาลที่ยังไม่สามารถเข้าถึงระบบประปาส่วนภูมิภาค มีเพียงน้ าประปา
ภูเขาหรือน้ าประปาหมู่บ้านที่ไม่สามารถน ามาใช้อุปโภคดื่มได้ ขณะที่ในเขตเทศบาลของบางลุ่มน้ าที่ใช้น้ าประปา
ส่วนภูมิภาค ยังคงเผชิญกับปัญหาน้ ามีรสกร่อย มีสีขุ่นและกลิ่นสนิม ขณะที่ประเด็นแหล่งน้ าต้นทุนในการผลิต
น้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภคยังคงมีข้อจ ากัดและไม่เพียงพอต่อการขยายตัวทางประชากร สังคม เศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรม ซึ่งจ าเป็นต้องมีการบริหารจัดการและออกแบบรูปแบบและวิธีการจัดเก็บน้ าเพ่ือความมั่นคงของ
แหล่งน้ าต้นทุนต่อไป ซึ่งพบเป็นประเด็นส าคัญส าหรับในเขตพ้ืนที่ตอนกลางและตอนล่าง และพบปัญหาการแย่ง
ชิงน้ าต้นทุนเพ่ือการผลิตน้ าอุปโภคบริโภคที่รุนแรงและชัดเจนในเขตพ้ืนที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนกลาง 
โดยเฉพาะในเขตพ้ืนที่เกาะที่เน้นธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว  
 
  2) ปัญหำเกี่ยวกับควำมม่ันคงของน ้ำในภำคกำรผลิต ถึงแม้พ้ืนที่ในเขตภาคใต้ฝั่งตะวันออก
จะมีการพัฒนาเมือง พัฒนาเขตอุตสาหกรรมและเจริญก้าวหน้าในการประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวและ
บริการ แต่ประชาชนส่วนใหญ่ยังคงประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่ยังคงต้องการการจัดการน้ าเพ่ือการขับเคลื่อน
ด้วยเช่นกัน ปัญหาที่ได้รับการแลกเปลี่ยนในทุกเวที คือ “การขาดพ้ืนที่ในการกักเก็บน้ า” “การรุกล้ าของน้ าเค็ม
สู่แหล่งน้ าธรรมชาติ และมีผลต่อวิถีการเกษตรที่ต้องใช้น้ าในปริมาณมาก” และเมื่อการบริหารจัดการความเท่า
เทียมของน้ าในแต่ละภาคส่วนไม่ชัดเจน จึงเกิดปัญหาการแย่งชิงทรัพยากรน้ าทางการเกษตรเพ่ือการขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ หรือ การแย่งชิงทรัพยากรน้ าทางการเกษตรด้วยกันเองที่ส่วนใหญ่ในปัจจุบันหัน
มาปลูกพืชเชิงเดี่ยวที่ต้องการน้ าในปริมาณมาก ในบางรายที่มีทุนมากพอก็ใช้วิธีขุดบ่อบาดาลเป็นของตัวเอง แต่ก็
ได้รับการสะท้อนว่าเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้แม่น้ าสายหลักและสายรองแห้งและตื้นเขิน ในเวทีสนทนากลุ่มในเขต
พ้ืนที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่างที่พ้ืนที่มีความอุดมสมบูรณ์มาก กลับพบปัญหาความล้นเหลือของน้ าจากพ้ืนที่
ต้นน้ า ที่บางครั้งปล่อยทิ้ง-ปล่อยล้น ดังนั้น การบริหารจัดการและการกักเก็บน้ าเพ่ือการจัดสรรทรัพยากรน้ าจึง
จ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม เพ่ือความมั่นคงของทรัพยากรน้ าในช่วงฤดูแล้ง  
 
  3) ปัญหำน ้ำท่วมและอุทกภัย เป็นประเด็นหนึ่งที่ได้รับการแลกเปลี่ยนในทุกเวที แต่จะเป็น
ปัญหาเฉพาะพ้ืนที่กลางน้ าและปลายน้ าเท่านั้น เนื่องจากพ้ืนที่ต้นน้ าจะเป็นเทือกเขาและที่สูง เวทีการสนทนาได้



 

             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำติ        บทที่ 3 กำรก้ำหนดประเด็นเชิงยุทธศำสตร์และกรอบกำรพัฒนำของพื นที่ 
   

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-13 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

แลกเปลี่ยนอย่างหลากหลายเกี่ยวกับปัญหาน้ าท่วมและอุทกภัยที่เป็นผลมาจากการกระท าของมนุษย์ ซึ่งพบว่า 
“การบุกรุกพ้ืนที่แหล่งน้ าล าคลองที่ท าให้ขนาดของล าคลองแคบเล็กลงซึ่งก่อให้เกิดการไหลช้าของน้ าเข้าท่วม
พ้ืนที่บ้านเรือนและพ้ืนที่การเกษตร” “การตัดไม่ท าลายป่าและความหลากหลายทางชีวภาพของล าคลอง ที่
ก่อให้เกิดการพังทลายและชะล้างหน้าดินจนเกิดการตกตะกอนในแหล่งน้ าธรรมชาติจนตื้นเขินตลอดล าคลอง
และสั่งสมที่ปากอ่าวในพ้ืนที่ปลายน้ า” “การพัฒนาบ้านและเมืองตลอดจนการสร้างถนนที่กีดขวางล าน้ า” ฯลฯ 
ล้วนเป็นปัญหาที่ต้องที่ได้รับการพิจารณาเพ่ือการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการของทุกภาคส่วน 
 
  4) ปัญหำคุณภำพน ้ำและกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรน ้ำ พบปัญหาหลักในเกือบทุกเวที คือ“การ
ปนเปื้อนของสารเคมีในภาคเกษตรกรรมปนเปื้อนลงสู่แหล่งน้ า” “การระบายน้ าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม 
สถานประกอบการ ชุมชนและครัวเรือน”  “การเกิดไฟป่าในแหล่งอนุรักษ์น้ าพ้ืนบ้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งป่าพรุ” 
และการกว้านซื้อที่ดินบริเวณป่าชายเลน ท าให้ป่าชายเลยลดลงและถูกเปลี่ยนเป็นกิจกรรมอ่ืนๆ ท าให้สูญเสีย
ระบบนิเวศและโอกาสในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ าเปลี่ยนแปลงไป” 
 
  5) ปัญหำป่ำต้นน ้ำเสื่อมโทรมและปัญหำกำรพังทลำยของหน้ำดิน พบว่าในเกือบทุกเวที
ประสบปัญหาในลักษณะคล้ายกัน คือ ลักษณะภูมิประเทศท่ีมีเทือกเขาสูงกระจายในทุกพ้ืนที่ ถึงแม้จะเป็นแหล่ง
ต้นน้ าที่ทรงคุณค่า แต่พ้ืนที่ป่ากลับถูกท าลาย เปลี่ยนสภาพ ท าให้พ้ืนที่เขาขาดพ้ืชที่จะช่วยดูดซับน้ า ดินไม่อุ้มน้ า 
ท าให้น้ าในบริเวณต้นน้ าไหลลงสู่ปลายน้ าได้อย่างรวดเร็ว การขาดจิตส านักในการบุกรุกพ้ืนที่ป่าสงวน ป่าต้นน้ า 
ป่าพรุ ยังเป็นตัวแปรส าคัญในการท าลายห่วงโซ่อาหาร ซึ่งพบในพ้ืนที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนกลางที่มีการ
อนุญาตให้นายทุนเข้าใช้ประโยชน์ในเขตป่าอนุรักษ์ได้อย่างถูกกฏหมาย นอกจากนั้นการออกใบอนุญาตดูดทราย
ที่ขาดการติดตามและประเมินผล เป็นตัวแปรหนึ่งที่ผู้เข้าร่วมสนทนาสะท้อนให้เห็นถึงเงื่อนไขที่เป็นตัวแปรหนึ่ง
ในท าลายทรัพยากรน้ าของพ้ืนที่ 
  
     6) ปัญหำด้ำนกำรบริหำรจัดกำร พบว่าพ้ืนที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนกลางและตอนล่าง
เผชิญกับปัญหาการกระจายอ านาจลงสู่ท้องถิ่น ที่บางครั้งองค์การบริหารส่วนต าบลมีข้อจ ากัดในเรื่องทรัพยากร
บุคคลและองค์ความรู้เฉพาะทาง และขาดการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการเกี่ยวกับ
วิศวกรรมแหล่งน้ า จึงสามารถบริหารจัดการและแก้ไขในเหตุการณ์เฉพาะหน้าบางประการที่สามารถท าได้
เท่านั้น การขาดแคลนงบประมาณก็เป็นเงื่อนไขหนึ่งที่ท าให้การจัดการทรัพยากรน้ าเกิดความชะงักงัน ซึ่งรวมถึง
การเปลี่ยนโยกย้ายงานของบุคลากร ท าให้การด าเนินการขาดความต่อเนื่องในเชิงนโยบายและการปฏิบัติงาน 
ดังนั้น แนวทางการบริหารจัดการน้ าที่ดีอย่างเป็นบูรณาการ ที่ควบคู่ไปกับการบังคับใช้กฎหมายที่เก่ียวข้องอย่าง
เป็นรูปธรรมในเชิงปฏิบัติควรได้รับการด าเนินงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในล าดับต่อไป 
 
     จากการให้ผู้เข้าร่วมแต่ละเวทีลุ่มน้ าสาขาได้แสดงพ้ืนที่ของความเป็นอิสระในการก าหนด
ประเด็นความส าคัญ ทีมที่ปรึกษาได้ก าหนดให้ผู้เข้าร่วมเลือกความส าคัญในมุมมองของแต่ละเวทีลุ่มน้ าสาขา 3 
ล าดับ (เร่งด่วนมากที่สุด เร่งด่วนปานกลาง และสามารถท าได้ในระดับสุดท้าย) โดยสามารถสรุปแยกรายกลุ่ม
พ้ืนที่ได้ดังนี้  



 

             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำติ        บทที่ 3 กำรก้ำหนดประเด็นเชิงยุทธศำสตร์และกรอบกำรพัฒนำของพื นที่ 
   

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-14 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

     (ก) พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 
      พ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ให้ความตระหนักต่อประเด็นน้ าท่วมและ
อุทกภัยเป็นล าดับแรก คิดเป็นร้อยละ 37.50 รองลงมา คือ ความมั่นคงของน้ าในภาคการผลิต คิดเป็นร้อยละ 
34.38 และการจัดการน้ าเพ่ือการบริโภคอุปโภค คิดเป็นร้อยละ 12.50 ส าหรับการจัดการคุณภาพน้ าและ  
การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ า การอนุรักษ์ป่าต้นน้ า และการบริหารจัดการเป็นความส าคัญล าดับสุดท้าย  
 

     (ข) พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนกลำง 
    พ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนกลาง ให้ความตระหนักต่อประเด็นความมั่นคง
ของน้ าในภาคการผลิตป็นอันดับแรก คิดเป็นร้อยละ 38.89 รองลงมา คือ การบริหารจัดการที่ขาดการบูรณาการ
ร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คิดเป็นร้อยละ 27.78 และการจัดการน้ าอุปโภคบริโภค คิดเป็นร้อยละ 16.67 
ส าหรับการจัดการคุณภาพน้ าและการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ า การอนุรักษ์ป่าต้นน้ า และการจัดการน้ าท่วมและ
อุทกภัยเป็นความส าคัญล าดับสุดท้าย 
 
     (ค) พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง 

    พ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง ให้ความตระหนักต่อประเด็นการจัดการ
คุณภาพน้ าและการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ าเป็นอันดับแรก คิดเป็นร้อยละ 23.68 รองลงมา คือ ความมั่นคงของน้ า
ในภาคการผลิต คิดเป็นร้อยละ 21.05 และการบริหารจัดการที่ขาดการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง คิดเป็นร้อยละ 15.79 และการจัดการน้ าอุปโภคบริโภค คิดเป็นร้อยละ 16.67 ส าหรับ การอนุรักษ์ป่า
ต้นน้ า และการจัดการน้ าท่วมและอุทกภัยเป็นความส าคัญล าดับสุดท้าย 
 
 เพ่ือให้บรรลุตามเป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาและประเด็นด้านทรัพยากรน้ าข้างต้น 
สามารถก าหนดกรอบการพัฒนาทางเลือกการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝังตะวันออกที่จะน ามาเปรี ยบเทียบ
ทางเลือกท่ีเหมาะสมที่สุดได้ 4 ทางเลือก ดังนี้ 

 
 ทำงเลือกท่ี 1 ไม่มีกำรพัฒนำใด ๆ (Business as usual) เป็นทางเลือกพ้ืนฐานส าหรับเปรียบเทียบ
ทางเลือกอ่ืน ๆ โดยการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาใด ๆ ในพื้นที่ให้เป็นไปโดยปกติตามแนวโน้มที่เกิดขึ้นจากอดีตถึง
ปัจจุบัน (ปี 2561) และแผนงานที่มีอยู่แล้วในปี พ.ศ.2563 โดยไม่มีการเสนอแนวทางการพัฒนาพ้ืนที่และการ
จัดการทรัพยากรน้ า 
 
 ทำงเลือกที่  2 กำรพัฒนำพื นที่ เพื่ อแก้ ไขปัญหำเร่ งด่วนและคุณภำพชี วิตขั นพื นฐำน  
การเปลี่ยนแปลงด้านความต้องการน้ าใช้การเปลี่ยนแปลงตามแนวโน้มที่เกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมา การพัฒนา
โครงการด้านทรัพยากรน้ าเพ่ือแก้ไขปัญหาความจ าเป็นพ้ืนฐาน (อุปโภค-บริโภค) และแก้ไขปัญหาน้ าท่วมในพ้ืนที่
เร่งด่วน 
 ทำงเลือกที่ 3 กำรพัฒนำพื นที่เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกำรเติบโตของเศรษฐกิจสำขำท่องเที่ยว
และเกษตรกรรม (ฐานเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ปัจจุบัน) เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน ได้แก่ เกษตรกรรม , การท่องเที่ยว 
การค้าและบริการ อุตสาหกรรมรูปแบบเดิมที่เกี่ยวข้องกับผลผลิตทางการเกษตรในพ้ืนที่ โดยมีการพัฒนาพ้ืนที่



 

             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำติ        บทที่ 3 กำรก้ำหนดประเด็นเชิงยุทธศำสตร์และกรอบกำรพัฒนำของพื นที่ 
   

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-15 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

เพ่ือแก้ไขปัญหาเร่งด่วนและคุณภาพชีวิตขั้นพ้ืนฐานรวมอยู่ด้วย มีการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจพ้ืนฐานด้าน
เกษตรกรรมและการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ให้เติบโตอย่างเต็มศักยภาพ ขีดความสามารถ ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 
 ทำงเลือกที่ 4 กำรพัฒนำพื นที่เต็มศักยภำพและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำภำคใต้และภำคใต้ชำยแดน 
เพ่ือเป้าหมายสูงสุดการเติบโตของเศรษฐกิจ โดยมีการพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือแก้ไขปัญหาเร่งด่วนและคุณภาพชีวิต  
ขั้นพ้ืนฐานรวมอยู่ด้วย การพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจของพ้ืนที่ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้และ  
เขตเศรษฐกิจชายแดนภาคใต้ และเพ่ิมการเติบโตฐานเศรษฐกิจเดิม (เกษตรกรรมและท่องเที่ยว) ให้เต็มศักยภาพ 

  ทั้งนี้ แต่ละกลยุทธ์ได้น าไปประเมินเป็นองค์ประกอบในการบริหารจัดการจัดหาน้ าใช้ให้เพียงพอและ
แก้ไขปัญหาด้านน้ าในแต่ละทางเลือกท้ัง 4 ทางเลือก เพ่ือตอบโจทย์ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ของการ
พัฒนาพื้นที่ที่ได้ก าหนดไว้ทั้ง 3 ด้าน ประกอบด้วย 
 

 (1) กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต ประกอบด้วย  

 1) น้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค  
 2) การจัดการน้ าท่วมและอุทกภัย 

 
 (2) กำรพัฒนำขับเคลื่อนเศรษฐกิจ  ประกอบด้วย 

  1) น้ าเพื่อการผลิตในภาคเกษตรกรรม 
  2) น้ าเพื่อการผลิตในภาคอุตสาหกรรม 
  3) น้ าเพื่อสนับสนุนและพัฒนาการท่องเที่ยว 
 

 (3) กำรจัดกำรน ้ำในมิติกำรอนุรักษ์และควำมย่ังยืน  ประกอบด้วย 

  1) การจัดสรรน้ าเพื่อรักษาระบบนิเวศ 
  2) การจัดการคุณภาพน้ า 

  3) การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภาพป่าต้นน้ าที่เสื่อมโทรม และป้องกันการพังทลายของดิน 

 
3.4 หลักกำรวิเครำะห์ประเด็นด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำ  
 การก าหนดยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์การพัฒนาพ้ืนที่เชิงเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้ง การก าหนด
ทางเลือกการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝังตะวันออก ทรัพยากรน้ า นับว่าเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยสนับสนุน ผลักดัน 
หรือเป็นข้อจ ากัดของการพัฒนา เนื่องจากการเติบโตของพ้ืนที่ทั้งทางสังคมและเศรษฐกิจต่างมีความจ าเป็นต้องใช้
น้ าในการพัฒนาคุณภาพชีวิตพ้ืนฐานและเป็นปัจจัยการผลิตทั้งสิ้น ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษาใน
ครั้งนี้ คือ การจัดท าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน้ าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ (SIDP) ตามบทบาทภารกิจ
ของหน่วยงานด้านบริหารจัดการน้ า ดังนั้น การพัฒนาทางเลือกจึงต้องค านึงถึงการบริหารจัดการน้ าที่สอดคล้องกับ
เป้าหมายการพัฒนาด้วย โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบของการบริหารจัดการน้ าเพ่ือตอบสนองการพัฒนาในแต่ละ



 

             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำติ        บทที่ 3 กำรก้ำหนดประเด็นเชิงยุทธศำสตร์และกรอบกำรพัฒนำของพื นที่ 
   

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-16 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

สาขาเศรษฐกิจและการเติบโตของประชากรและเมืองในพื้นที่ ด าเนินการโดยใช้เครื่องมือ SWOT Analysis เพ่ือ
ประเมินสภาพแวดล้อมและปัจจัยที่เกี่ยวข้องด้านทรัพยากรน้ าในพ้ืนที่ลุ่มน้ า วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
ข้อจ ากัด จากนั้น วิเคราะห์ในรูปแบบความสัมพันธ์โดยใช้ TOWS Matrix เพ่ือก าหนดเป็นกลยุทธ์และยุทธศาสตร์
ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 4 ประเภท (รายละเอียดแสดงดังตำรำงที่ 3.4-1 ถึง ตำรำงที่ 3.4-3) ดังนี้ 
 
 (1) กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy) เกิดจากการประเมินจุดแข็งและโอกาสร่วมกัน เช่น การพัฒนา
ระบบประปา เพ่ือรองรับพ้ืนที่ที่มีศักยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง เมืองหลัก และแหล่งท่องเที่ยว (จุดแข็ง/
โอกาส) 
 (2)  กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST Strategy) เกิดจากการประเมินสภาพแวดล้อมที่เป็นจุดแข็งและ
ข้อจ ากัด เช่น กลยุทธ์เพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ า โดยปรับปรุงล าน้ าธรรมชาติ (จุดแข็ง) ที่ตื้นเขินและมีสิ่ง
กีดขวางทางน้ าออก (ข้อจ ากัด) ให้สามารถระบายน้ าได้มีประสิทธิภาพ  
  (3)  กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO Strategy) เกิดจากการประเมินสภาพแวดล้อมที่เป็นจุดอ่อนและ
โอกาส เช่น พ้ืนที่ที่แหล่งน้ าเสื่อมโทรม (จุดอ่อน) มีแหล่งก าเนิดน้ าเสียมีกฎหมายควบคุม (โอกาส) ใช้กลยุทธ์การ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการบ าบัดและควบคุมการระบายน้ าเสียจากแหล่งก าเนิด  
  (4)  กลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategy) เกิดจากการประเมินสภาพแวดล้อมที่เป็นจุดอ่อนและ
ข้อจ ากัด เช่น ปริมาณน้ าไม่เพียงพอและไม่สามารถจัดหาเพ่ิมเติมได้ (จุดอ่อน/ข้อจ ากัด) ใช้กลยุทธ์การจัดการ
ด้านความต้องการใช้น้ า โดยการปรับเปลี่ยนการปลูกพืช เพ่ือลดการใช้น้ าหรือเพ่ิมมูลค่า 
 
 จากการวิเคราะห์ข้างต้น สามารถสรุปกลยุทธ์การบริหารจัดการน้ าในพ้ืนที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกของแต่
ละลุ่มน้ าสาขา และกลุ่มพ้ืนที่ลุ่มน้ า ได้เป็น 8 กลุ่มยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่   
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การลดความขาดแคลนและเพ่ิมการเข้าถึงน้ าอุปโภคบริโภคในพ้ืนที่ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและอุทกภัยในพ้ืนที่ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การฟ้ืนฟูพัฒนาพ้ืนที่อนุรักษ์และคุ้มครองทรัพยากร 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้ า 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเพ่ิมความจุกักเก็บน้ า และเพ่ิมพ้ืนที่การกระจายน้ า 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว 
 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การแก้ไขและเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการ



 

               ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ       บทที่ 3 กำรก้ำหนดประเด็นเชิงยุทธศำสตร์และกรอบกำรพัฒนำของพื นที่ 
     

   
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-17  รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

ตำรำงที่ 3.4-1 
สรุปกำรวิเครำะห์ SWOT Analysis และควำมสัมพันธ์ (TOWS Matrix Analysis) พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน  

ตำรำงท่ี 3.4-1 (ต่อ) 

กำรวิเครำะห์ SWOT 

จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) โอกำส (O) อุปสรรค (T) 
1. มีปริมาณฝนเฉลี่ยรายปีสูงกว่าค่าเฉลี่ยของ

ประเทศไทย (1,866.61 มิลลิเมตร) และมี
ปริมาณน้ าท่าเฉลี่ยปริมาณมาก (7,597.41 
ล้าน ลบ.ม.) 

2. ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการวางแผนบริหาร
จัดการและดูแลทรัพยากรน้ า 

 

1. ขาดน้ าเก็บกักไว้ใช้ในฤดูแล้ง (ฝนทิ้งช่วง) ในพื้นที่
อ าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร  

2. เกิดน้ าท่วมขัง (ระยะเวลาสั้น )ๆ จากสิ่งขีดขวางทางน้ า /
ล าน้ ามีขนาดเล็ก  

3. ท าการเกษตรในพื้นที่ป่าไม้ และลักษณะการปลูกพืช
เชิงเด่ียวท าให้มีความต้องการใช้น้ าปริมาณมาก 

4. มีการบุกรุกพื้นที่/สร้างสิ่งปลูกสร้างในแหล่งน้ าล า
คลอง กีดขวางทางน้ า ท าให้เกิดน้ าท่วมในฤดูฝน 

5. น้ าทะเลหนุนในฤดูแล้ง ท าให้เกิดน้ ากร่อยเค็ม และ
ขาดแคลนน้ าผลักดันน้ าเค็ม 

6. มีการขยายตัวของเมืองในอัตราที่สูงมาก ท าให้มีน้ า
เสียจ านวนมาก 

7. พื้นที่ป่าต้นน้ าถูกบุกรุก ท าให้เมื่อฝนตกจะขาดพื้นที่
ชะลอน้ าทางธรรมชาติ/เกิดปัญหาดินถล่ม  

8 น้ าอุปโภคบริโภคยังไม่ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 
 
 
 
 
 
 

1. พื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ า 
2. เป็นพื้นที่เป้าหมายในแผนพัฒนาตามแนวทางแก้ไข

ปัญหาเชิงพื้นที่อย่างเป็นระบบ (Area Based) ได้แก่  
 - S-01 ชุมพร-หลังสวน  

  - S-02 สุราษฎร-์ไชยา-ตาปี 
3. มีความตื่นตัวในการอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้ให้สมบูรณ์

ยิ่งขึ้น มีโครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าไม้ต้นน้ า
เพื่อช่วยชะลอน้ าหลาก และลดการชะล้างหน้าดิน 

 
 
 

1. การพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ า (ขนาดใหญ่) ในพื้นที่ เป็นไป
ได้ยาก เพราะมีการคัดค้านจากประชาชนในพื้นที่ 

2. การจัดการ/รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่กีดขวางทางน้ าเป็นไป
ได้ยาก  

3. ระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชนยังไม่ครอบคลุมพื้นที่เมือง 
ขนาดใหญ่ 

4. ขาดการบูรณาการข้อมูลและการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารจัดการน้ าในพื้นที่  
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-18  รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

ตำรำงท่ี 3.4-1 (ต่อ) 
กำรวิเครำะห์ TOWS 

กลยุทธ์เชิงรุก (SO) กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO) กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST) กลยุทธ์เชิงรับ (WT) 
S1O1 : เพิ่มความจุกักเก็บน้ า/แหล่งน้ าต้นทุน 
S1O2.1 : การจัดการพื้นที่น้ าท่วม/พื้นที่ชะลอน้ า 
S1O2.2 : การป้องกันน้ าท่วมพื้นที่ชุมชน 
S1O3  : การเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติ/การ

รุกล้ าของน้ าเค็ม 
 

W1O1 : เพิ่มความจุกักเก็บน้ า/แหล่งน้ าต้นทุน 
W2O2 : เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ า (ปรับปรุงสิ่ง

กีดขวางทางน้ า, ปรัปรุงล าน้ าที่ตื้นเขิน) 
W3O1 : ปรับเปลี่ยนพืช เพื่อลดการใช้น้ า 
W3O3  : อนุ รั กษ์ฟื้ นฟูพื้ นที่ ป่ าต้นน้ าที่ เสื่ อ โทรม/ 

ถูกบุกรุก 
W4O2.1 : เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ า (ปรับปรุงสิ่ง

กีดขวางทางน้ า, ปรัปรุงล าน้ าที่ตื้นเขิน) 
W4O2.2 : พัฒนาปรับปรุงพื้นที่ชะลอน้ า/ป่าชายเลน 
W4O2.3 : ก่อสร้างระบบระบายน้ าเลี่ยงชุมชน/เขื่อน

ป้องกันตลิ่ง 
W5O2 : การแก้ไข/เตรียมความพร้อมการรุกล้ าของ

น้ าเค็ม 
W6O2 : การเพิ่มประสิทธิภาพในการบ าบัดและควบคุม

การระบายน้ าเสียสู่สิ่งแวดล้อม 
W7O2 : การอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ าที่เสื่อมโทรม 
W8O2.1 : พัฒนาประปาเมือง/พื้นที่เศรษฐกิจ 
W8O2.2 : พัฒนาน้ าอุปโภคบริโภคให้ได้มาตรฐานและ

ราคาที่เหมาะสม 

S1T1.1 : เพิ่มประสิทธิภาพการกระจายน้ า/ระบบส่งน้ า 
S1T1.2 : พัฒนาแหล่งน้ าทางเลือก/แหล่งน้ าบาดาล 
S1T2  : ปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน้ า 
S2T1  : ท าแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
S2T3.1  : การป้องกันการเกิดน้ าเสียที่ต้นทาง (ออก

ระเบียบข้อบัญญัติท้องถิ่นฯ) 
S2T3.2  : การก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียใหม่ในพื้นที่ 
S2T4  : สร้างการรับรู้/ประชาสัมพันธ์นโยบาย/แผน

แม่บทการบริหารจัดการน้ า 
 
 

W1T1  : พัฒนาแหล่งน้ าทางเลือก/แหล่งน้ าบาดาล 
W6T3  : การเพิ่มประสิทธิภาพในการบ าบัดและควบคุม

การระบายน้ าเสียสู่สิ่งแวดล้อม 
W7T4  : การเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติดินถล่ม 
 
 
  
 
 

  



 

               ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ       บทที่ 3 กำรก้ำหนดประเด็นเชิงยุทธศำสตร์และกรอบกำรพัฒนำของพื นที่ 
     

   
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-19  รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

ตำรำงที่ 3.4-2 
สรุปกำรวิเครำะห์ SWOT Analysis และควำมสัมพันธ์ (TOWS Matrix Analysis) พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนกลำง  

ตำรำงท่ี 3.4-2 (ต่อ) 

กำรวิเครำะห์ SWOT 

จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) โอกำส (O) อุปสรรค (T) 
1. มีปริมาณฝนเฉลี่ยรายปีสูงกว่าค่าเฉลีย่ของ

ประเทศไทย (1,894.44 มิลลิเมตร) และมี
ปริมาณน้ าท่าเฉลี่ยปริมาณมาก (8,605.69 
ล้าน ลบ.ม.) 

2. เป็นพื้นที่มีศักยภาพน้ าบาดาล 
3. ท้องถิ่นมีแผนการพัฒนาศักยภาพในการ

จัดการภยัพิบัต ิ
 
 

1. เกิดน้ าท่วมขัง โดยเฉพาะบริเวณที่ราบลุ่ม และที่ราบ
ชายฝั่งทะเล จากสิ่งขีดขวางทางน้ า และอทิธิพลจากน้ า
ทะเลหนุนสูง 

2. ฤดูกาลท่องเที่ยว (ช่วงหนา้แล้ง) มีปรมิาณน้ าต้นทุน
น้อย ในขณะที่จ านวนนกัท่องเที่ยวมจี านวนมาก และ
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทกุปี ท าให้ขาดแคลนน้ าส าหรับ
อุปโภคบริโภค 

3. พื้นที่ป่าต้นน้ าถกูบุกรกุ เพื่อปลกูพืชที่มลีักษณะเป็น
พืชรากตื้น ท าให้เมื่อฝนตกดินไม่สามารถอุ้มน้ าได้ ท า
ให้เกิดน้ าไหลบ่าลงสู่ที่ลุ่มอย่างรวดเร็ว 

4. มีการบุกรุกพื้นที่/สร้างสิ่งปลูกสร้างในแหล่งน้ าล า
คลอง กีดขวางทางน้ า ท าให้เกิดน้ าท่วมในฤดูฝน 

5. น้ าทะเลหนุนในฤดูแล้ง ท าให้เกิดน้ ากรอ่ยเค็ม และ
ขาดแคลนน้ าผลักดันน้ าเค็ม 

6. มีการขยายตวัของเมืองในอัตราที่สูงมาก ท าให้มีน้ า
เสียจ านวนมาก 

7. น้ าอุปโภคบริโภคยังไม่ครอบคลุมทุกหมูบ่้าน 
 
 
 
 

1. พื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ า 
2. เป็นพื้นที่เป้าหมายในแผนพัฒนาตามแนวทางแก้ไข

ปัญหาเชิงพื้นที่อยา่งเป็นระบบ (Area Based) ได้แก่  
 - S-03 สนับสนุนการท่องเท่ียวเกาะสมยุ  
 - S-04 นครศรีธรรมราช 
3. มีแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า สิง่แวดล้อม 

อย่างมีประสิทธภิาพ และยั่งยืน (แผนพฒันากลุ่ม
จังหวัด และแผนพัฒนาจังหวัด) 

 
 

1. การพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ าในพื้นที่ เป็นไปได้ยาก เพราะ
อยู่ในเขตพื้นที่อนุรักษ ์

2. การจัดการ/ร้ือถอนสิ่งปลูกสร้างที่กีดขวางทางน้ าเป็นไป
ได้ยาก  

3. ระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชนกระจกุตัวอยู่เฉพาะในพื้นที่
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

4. ขาดการบูรณาการข้อมูลและการด าเนินงานที่เกี่ยวขอ้ง
กับการบริหารจัดการน้ าในพื้นที่  
 



 

               ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ       บทที่ 3 กำรก้ำหนดประเด็นเชิงยุทธศำสตร์และกรอบกำรพัฒนำของพื นที่ 
     

   
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-20  รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

ตำรำงท่ี 3.4-2 (ต่อ) 
กำรวิเครำะห์ TOWS 

กลยุทธ์เชิงรุก (SO) กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO) กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST) กลยุทธ์เชิงรับ (WT) 
S1O1 : เพิ่มความจกุักเก็บน้ า/แหล่งน้ าต้นทุน 
S1O2.1 : การจัดการพื้นที่น้ าท่วม/พื้นที่ชะลอน้ า 
S1O2.2 : การป้องกันน้ าทว่มพื้นที่ชุมชน 
S1O2.3 : พัฒนาประปาเมือง/พื้นที่เศรษฐกิจ 
S1O3 : ท าแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
S1O4  : การเตรียมความพร้อมรับภัยพบิัติ/การ

รุกล้ าของน้ าเค็ม 
S2O1  : พัฒนาแหล่งน้ าทางเลือก/แหลง่น้ า

บาดาล 
 

W1O1 : เพิ่มความจุกักเก็บน้ า/แหล่งน้ าต้นทุน 
W1O2.1 : เพิ่มประสิทธิภาพการกระจายน้ า/ระบบส่งน้ า 
W1O2.2 : พัฒนาปรับปรุงพื้นที่ชะลอน้ า/ป่าชายเลน 
W2O2 : พัฒนาน้ าอุปโภคบริโภคให้ได้มาตรฐานและ

ราคาที่เหมาะสม 
W3O1 : ปรับเปลี่ยนพืช เพื่อลดการใช้น้ า 
W3O3.1 : อนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ปา่ต้นน้ าทีเ่ส่ือโทรม/ถูกบุก

รุก 
W3O3.2 : พัฒนาปรับปรุงพื้นที่ชะลอน้ า/ป่าชายเลน 
W4O2.1 : เพิ่มประสิทธภิาพการระบายน้ า (ปรับปรุงสิ่ง

กีดขวางทางน้ า, ปรัปรุงล าน้ าที่ตื้นเขิน) 
W4O2.2 : ก่อสร้างระบบระบายน้ าเล่ียงชุมชน/เขื่อน

ป้องกันตลิ่ง 
W5O3 : การแก้ไข/เตรียมความพร้อมการรุกล้ าของ

น้ าเค็ม 
W6O3 : การเพิ่มประสิทธภิาพในการบ าบัดและควบคุม

การระบายน้ าเสียสู่สิ่งแวดลอ้ม 
W7O3 : การอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ปา่ต้นน้ าที่เสื่อมโทรม 
W8O2.1 : พัฒนาประปาเมือง/พื้นที่เศรษฐกิจ 
W8O2.2 : พัฒนาน้ าอุปโภคบริโภคให้ได้มาตรฐานและ

ราคาที่เหมาะสม 

S1T1.1 : เพิ่มประสิทธิภาพการกระจายน้ า/ระบบส่งน้ า 
S1T1.2 : พัฒนาแหล่งน้ าทางเลือก/แหล่งน้ าบาดาล 
S1T2  : ปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน้ า 
S3T1  : ท าแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
S2T3.1  : การป้องกันการเกิดน้ าเสียทีต่้นทาง (ออก

ระเบียบข้อบัญญัติท้องถิ่นฯ) 
S2T3.2  : การก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียใหม่ในพื้นที่ 
S3T4  : สร้างการรับรู้/ประชาสัมพันธ์นโยบาย/แผน

แม่บทการบริหารจัดการน้ า 
 
 

W1T1  : พัฒนาแหล่งน้ าทางเลือก/แหล่งน้ าบาดาล 
W1T2  : เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ า (ปรับปรุงสิ่งกีด

ขวางทางน้ า, ปรัปรุงล าน้ าที่ตื้นเขิน) 
W2T1  : เพิ่มประสิทธิภาพการกระจายน้ า/ระบบส่งน้ า 
W4T2  : กอ่สร้างระบบระบายน้ าเล่ียงชุมชน/เขื่อนป้องกัน

ตลิ่ง 
W5T2  : การแก้ไข/เตรียมความพร้อมการรุกล้ าของน้ าเค็ม 
W6T3  : การเพิ่มประสิทธภิาพในการบ าบัดและควบคุม

การระบายน้ าเสียสู่สิ่งแวดลอ้ม 
W6T4  : สร้างการรับรู้/ประชาสัมพันธน์โยบาย/แผนแมบ่ท

การบริหารจัดการน้ า 
W7T4  : การเตรียมความพร้อมรับมอืภยัพิบัติดินถล่ม 
 
 
  
 
 

 
  



 

               ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ       บทที่ 3 กำรก้ำหนดประเด็นเชิงยุทธศำสตร์และกรอบกำรพัฒนำของพื นที่ 
     

   
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-21  รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

ตำรำงที่ 3.4-3 
สรุปกำรวิเครำะห์ SWOT Analysis และควำมสัมพันธ์ (TOWS Matrix Analysis) พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง 

ตำรำงท่ี 3.4-3 (ต่อ) 

กำรวิเครำะห์ SWOT 

จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) โอกำส (O) อุปสรรค (T) 
1. มีปริมาณฝนเฉลี่ยรายปีสูงกว่าค่าเฉลีย่ของ

ประเทศไทย (2,027.77 มิลลิเมตร) และมี
ปริมาณน้ าท่าเฉลี่ยปริมาณมาก (10,440.75 
ล้าน ลบ.ม.) 

2. เป็นพื้นที่มีศักยภาพน้ าบาดาล 
3. ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการวางแผนบริหาร

จัดการและดูแลทรัพยากรน้ า 
 
 

1. ปริมาณฝนเฉลี่ยสูงท าให้เกิดน้ าท่วมหลาก น้ าล้นตลิ่ง 
จากสิ่งขีดขวางทางน้ า และอิทธิพลจากน้ าทะเลหนุนสูง 

2. พื้นที่ลุ่มน้ าสาขาคลองเทพา และคลองนาทวี ประสบ
ปัญหาขาดแคลนน้ าในฤดูแล้ง เนื่องจากน้ าไหลลงสู่
ทะเลอย่างรวดเร็ว ไม่มีพื้นที่ชะลอน้ า 

3. พื้นที่ป่าต้นน้ า /ป่าพรุถกูรุกล้ า เพื่อการการเกษตร 
โดยปลูกพืชซ่ึงมีความต้องการใช้น้ าปริมาณมาก และ
สูญเสียพื้นที่ชะลอน้ า 

4. มีการบุกรุกพื้นที่/สร้างสิ่งปลูกสร้างในแหล่งน้ าล า
คลอง กีดขวางทางน้ า ท าให้เกิดน้ าท่วมในฤดูฝน 

5. น้ าทะเลหนุนในฤดูแล้ง ท าให้เกิดน้ ากรอ่ยเค็ม และ
ขาดแคลนน้ าผลักดันน้ าเค็ม 

6. มีการขยายตวัของเมืองในอัตราที่สูงมาก ท าให้มีน้ า
เสียจ านวนมาก 

7. น้ าอุปโภคบริโภคยังไม่ครอบคลุมทุกหมูบ่้าน 
 
 
 
 
 
 

1. พื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ า 
โดยเฉพาะในพื้นที่ป่าพรุที่เสื่อมสภาพ 

2. เป็นพื้นที่เป้าหมายในแผนพัฒนาตามแนวทางแก้ไข
ปัญหาเชิงพื้นที่อยา่งเป็นระบบ (Area Based) ได้แก่  

 - S-07  คลองเทพา-นาทวี  
 - SS-01 รอบเมืองปัตตานี 
 - SS-02 ลุ่มน้ าแม่น้ าสายบุร ี
 - SS-03 รอบเมือง 
 -  SS-04 ลุ่มน้ าแม่น้ าโก-ลก  
3. กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนมแีผนการพัฒนาระบบ

บริหารจัดการลุ่มน้ า เพื่อปอ้งกันความเสียหายพื้นที่
เศรษฐกิจและสร่างความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ า 

4. พื้นที่มีพื้นที่ป่าพรุเสื่อมสภาพที่สามารถพัฒนาเป็น
แหล่งกักเก็บน้ าได้ 

 
 

1. การพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ าในพื้นที่ เป็นไปได้ยาก เพราะ
อยู่ในเขตพื้นที่อนุรักษ ์ 

2. การจัดการ/ร้ือถอนสิ่งปลูกสร้างที่กีดขวางทางน้ าเป็นไป
ได้ยาก  

3. ระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชนยังไม่ครอบคลุมพื้นที่เมืองขนาด
ใหญ่ 

4. ขาดการบูรณาการข้อมูลและการด าเนินงานที่เกี่ยวขอ้ง
กับการบริหารจัดการน้ าในพื้นที่  

 



 

               ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ       บทที่ 3 กำรก้ำหนดประเด็นเชิงยุทธศำสตร์และกรอบกำรพัฒนำของพื นที่ 
     

   
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-22  รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

ตำรำงท่ี 3.4-3 (ต่อ) 
กำรวิเครำะห์ TOWS 

กลยุทธ์เชิงรุก (SO) กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO) กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST) กลยุทธ์เชิงรับ (WT) 
S1O1 : เพิ่มความจกุักเก็บน้ า/แหล่งน้ าต้นทุน 
S1O2.1 : การจัดการพื้นที่น้ าท่วม/พื้นที่ชะลอน้ า 
S1O2.2 : การป้องกันน้ าทว่มพื้นที่ชุมชน 
S1O3  : การเตรียมความพร้อมรับภัยพบิัติ/การ

รุกล้ าของน้ าเค็ม 
S2O1  : พัฒนาแหล่งน้ าทางเลือก/แหลง่น้ า

บาดาล 
 

W1O1 : เพิ่มความจุกักเก็บน้ า/แหล่งน้ าต้นทุน 
W2O2 : เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ า (ปรับปรุงสิ่ง

กีดขวางทางน้ า, ปรัปรุงล าน้ าที่ตื้นเขิน) 
W3O1 : ปรับเปลี่ยนพืช เพื่อลดการใช้น้ า 
W3O3 : อนุรักษฟ์ื้นฟูพื้นทีป่่าต้นน้ าที่เสื่อโทรม/ถูกบุก

รุก 
W4O2.1 : เพิ่มประสิทธภิาพการระบายน้ า (ปรับปรุงสิ่ง

กีดขวางทางน้ า, ปรัปรุงล าน้ าที่ตื้นเขิน) 
W4O2.2 : พัฒนาปรับปรุงพื้นที่ชะลอน้ า/ป่าชายเลน 
W4O2.3 : ก่อสร้างระบบระบายน้ าเล่ียงชุมชน/เขื่อน

ป้องกันตลิ่ง 
W5O2 : การแก้ไข/เตรียมความพร้อมการรุกล้ าของ

น้ าเค็ม 
W6O2 : การเพิ่มประสิทธภิาพในการบ าบัดและควบคุม

การระบายน้ าเสียสู่สิ่งแวดลอ้ม 
W7O2 : การอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ปา่ต้นน้ าที่เสื่อมโทรม 
W8O2.1 : พัฒนาประปาเมือง/พื้นที่เศรษฐกิจ 
W8O2.2 : พัฒนาน้ าอุปโภคบริโภคให้ได้มาตรฐานและ

ราคาที่เหมาะสม 

S1T1.1 : เพิ่มประสิทธิภาพการกระจายน้ า/ระบบส่งน้ า 
S1T1.2 : พัฒนาแหล่งน้ าทางเลือก/แหล่งน้ าบาดาล 
S1T2  : ปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน้ า 
S2T1  : ท าแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
S2T3.1  : การป้องกันการเกิดน้ าเสียทีต่้นทาง (ออก

ระเบียบข้อบัญญัติท้องถิ่นฯ) 
S2T3.2  : การก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียใหม่ในพื้นที่ 
S2T4  : สร้างการรับรู้/ประชาสัมพันธ์นโยบาย/แผน

แม่บทการบริหารจัดการน้ า 
 
 

W1T1  : พัฒนาแหล่งน้ าทางเลือก/แหล่งน้ าบาดาล 
W1T2  : เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ า (ปรับปรุงสิ่งกีด

ขวางทางน้ า, ปรัปรุงล าน้ าที่ตื้นเขิน) 
W2T1  : เพิ่มประสิทธิภาพการกระจายน้ า/ระบบส่งน้ า 
W4T2  : กอ่สร้างระบบระบายน้ าเล่ียงชุมชน/เขื่อนป้องกัน

ตลิ่ง 
W5T2  : การแก้ไข/เตรียมความพร้อมการรุกล้ าของน้ าเค็ม 
W6T3  : การเพิ่มประสิทธภิาพในการบ าบัดและควบคุม

การระบายน้ าเสียสู่สิ่งแวดลอ้ม 
W6T4  : สร้างการรับรู้/ประชาสัมพันธน์โยบาย/แผนแมบ่ท

การบริหารจัดการน้ า 
W7T4  : การเตรียมความพร้อมรับมอืภยัพิบัติดินถล่ม 
 
  
 
 

 



 บทที่ 4 

กำรศึกษำและเปรียบเทียบทำงเลือกกำรพัฒนำของพื้นที่ 
 
  



 

             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำติ        บทที่ 4 กำรศึกษำและเปรียบเทียบทำงเลือกกำรพัฒนำของพื นที่ 
   

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 4-1 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

บทที่ 4 
กำรศึกษำและเปรียบเทียบทำงเลือกกำรพัฒนำของพื นที่ 

 
4.1 กำรวิเครำะห์องค์ประกอบของทำงเลือกกำรพัฒนำพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 
 การวิเคราะห์ทางเลือกการพัฒนาที่เหมาะสมที่สุดส าหรับพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก เพ่ือให้
บรรลุตามเป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาและด้านทรัพยากรน้ าของพ้ืนที่ซึ่งได้วิเคราะห์ไว้ 3 ด้าน 
คือ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และการรักษาความสมดุลยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ
ในพ้ืนที่ การก าหนดแนวทางเลือกการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝังตะวันออก เพ่ือน ามาเปรียบเทียบทางเลือกท่ี
เหมาะสมที่สุด 4 ทางเลือก ประกอบด้วย 
 
 ทำงเลือกที่  1 ไม่มีกำรพัฒนำใด ๆ (Business as usual) เป็นทางเลือกพ้ืนฐานส าหรับ
เปรียบเทียบทางเลือกอ่ืน ๆ โดยการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาใด ๆ ในพ้ืนที่ให้เป็นไปโดยปกติตามแนวโน้มที่
เกิดขึ้นจากอดีตถึงปัจจุบัน (ปี 2561) และแผนงานที่มีอยู่แล้วในปี พ.ศ.2563 โดยไม่มีการเสนอแนวทางการ
พัฒนาพื้นที่และการจัดการทรัพยากรน้ า 
 
 ทำงเลือกที่  2 กำรพัฒนำพื นที่ เพื่อแก้ ไขปัญหำเร่งด่วนและคุณภำพชีวิตขั นพื นฐำน  
การเปลี่ยนแปลงด้านความต้องการน้ าใช้การเปลี่ยนแปลงตามแนวโน้มที่เกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมา การพัฒนา
โครงการด้านทรัพยากรน้ าเพ่ือแก้ไขปัญหาความจ าเป็นพ้ืนฐาน (อุปโภค-บริโภค) และแก้ไขปัญหาน้ าท่วมใน
พ้ืนที่เร่งด่วน 
 
 ทำงเลือกที่ 3 กำรพัฒนำพื นที่เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกำรเติบโตของเศรษฐกิจสำขำท่องเที่ยว
และเกษตรกรรม (ฐานเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ปัจจุบัน) เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน ได้แก่ เกษตรกรรม , การท่องเที่ยว 
การค้าและบริการ อุตสาหกรรมรูปแบบเดิมที่เกี่ยวข้องกับผลผลิตทางการเกษตรในพ้ืนที่ โดยมีการพัฒนาพ้ืนที่
เพ่ือแก้ไขปัญหาเร่งด่วนและคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐานรวมอยู่ด้วย มีการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจพ้ืนฐานด้าน
เกษตรกรรมและการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ให้เติบโตอย่างเต็มศักยภาพ ขีดความสามารถ ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 
 ทำงเลือกที่ 4 กำรพัฒนำพื นที่เต็มศักยภำพและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำภำคใต้และภำคใต้
ชำยแดน เพ่ือเป้าหมายสูงสุดการเติบโตของเศรษฐกิจ โดยมีการพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือแก้ไขปัญหาเร่งด่วนและ
คุณภาพชีวิตขั้นพ้ืนฐานรวมอยู่ด้วย การพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจของพ้ืนที่ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ภาคใต้และ เขตเศรษฐกิจชายแดนภาคใต้ และเพ่ิมการเติบโตฐานเศรษฐกิจเดิม (เกษตรกรรมและท่องเที่ยว) 
ให้เต็มศักยภาพ 

 การก าหนดองค์ประกอบของแนวทางเลือกการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝังตะวันออกทั้ง 4 ทางเลือก
ข้างต้น จ าแนกเป็น 3 ส่วน คือ  



 

             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำติ        บทที่ 4 กำรศึกษำและเปรียบเทียบทำงเลือกกำรพัฒนำของพื นที่ 
   

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 4-2 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

 ส่วนที่ 1 กำรวิเครำะห์กิจกรรมกำรพัฒนำทั งด้ำนคุณภำพชีวิตและกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจ  
เพ่ือคาดการณ์ความต้องการทรัพยากรน้ าในแต่ละทางเลือก  
 ส่วนที่ 2 กำรวิเครำะห์แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรและจัดหำทรัพยำกรน ้ำ ให้เพียงพอต่อการ
พัฒนาในส่วนที่ 1 
 ส่วนที่ 3 แผนงำนหรือกิจกรรมเพื่อแก้ไขและบรรเทำปัญหำน ้ำท่วมและอุทกภัย ข้อมูลทั้ง 3 ส่วน
ข้างต้นจะแตกต่างไปในแต่ละทางเลือก ซึ่งการเปรียบเทียบแนวทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด มีการวิเคราะห์ข้อมูล
ปัจจุบัน (ปีฐาน ณ ปี 2561) เพ่ือใช้ในการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอนาคต (ช่วงเวลา 20 ปี ณ 
ปี 2580) ของแต่ละแนวทางเลือก ดังนั้น ในการศึกษาจึงได้ก าหนดหลักการวิเคราะห์และสมมติฐานของการ
คาดการณ์องค์ประกอบของทางเลือกทั้ง 3 ส่วน รายละเอียดหลักการวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรน้ าและ
สมมติฐานที่ใช้คาดการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตแต่ละด้าน สรุปได้ดังนี้ 
 
 (1) ควำมต้องกำรทรัพยำกรน ้ำ จ้ำแนกเป็นกำรใช้น ้ำ 5 ด้ำน ประกอบด้วย 

 1) น้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค (รายละเอียดใน หัวข้อ 4.1.1) 
  2) น้ าเพื่อการผลิตในภาคเกษตรกรรม (รายละเอียดใน หัวข้อ 4.1.2) 
  3) น้ าเพื่อการผลิตในภาคอุตสาหกรรม (รายละเอียดใน หัวข้อ 4.1.3) 
  4) น้ าเพื่อสนับสนุนและพัฒนาการท่องเที่ยว (รายละเอียดใน หัวข้อ 4.1.4) 
  5) น้ าเพื่อรักษาระบบนิเวศ (รายละเอียดใน หัวข้อ 4.1.5) 
 

 (2) กำรประเมินศักยภำพกำรจัดกำร จัดหำทรัพยำกรน ้ำของพื นที่และแผนงำน  
  (รายละเอียดใน หัวข้อ 4.1.6) 
 
 (3) กำรจัดกำรน ้ำท่วมและอุทกภัย (รายละเอียดใน หัวข้อ 4.1.7) 
 

 ทั้งนี้ การศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกได้ก าหนด
กรอบการศึกษาการพัฒนาทางเลือกและยุทธศาสตร์การพัฒนาจากพ้ืนฐานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า
ระดับลุ่มน้ าและลุ่มน้ าสาขา ซึ่งข้อมูลพ้ืนฐานที่จ าเป็น คือ ปริมาณความต้องการน้ า (Water Demand) และ
การพัฒนาอุปทานน้ า (Water Supply) เพ่ือพิจารณาถึงเงื่อนไขและข้อจ ากัดของทรัพยากรที่มีอยู่ในพ้ืนที่ อีก
ทั้งเป็นการยืนยันถึงข้อจ ากัดของทรัพยากรน้ าที่มีอยู่จ านวนหนึ่ง ที่สามารถน ามาใช้บริหารจัดการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและตรงตามเป้าหมายการพัฒนา ทั้งนี้ การศึกษาจ าเป็นต้องรับรู้และคาดการณ์สถานการณ์ที่
คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเปรียบเทียบกับปีฐานในปัจจุบัน (การศึกษาก าหนดปี
ฐาน ณ ปี 2562) และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ที่ก าหนดไว้ตามทางเลือกและสถานการณ์ต่าง ๆ ที่
เปลี่ยนแปลงไป (รายละเอียดดังแสดงในรำยงำนภำคผนวก บทที่ 5) 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 4-3 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

4.1.1 น ้ำเพื่อกำรอุปโภคบริโภค 
 
 (1) หลักกำรประเมิน 
  การจัดการทรัพยากรน้ าอุปโภค-บริโภค มีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากร
ทุกคน ทุกครัวเรือน และครอบคลุมทุกพ้ืนที่ บนพื้นฐานความเพียงพอต่อการด ารงชีวิตและความเป็นธรรมทาง
สังคม ทั้งนี้ การประมาณการความต้องการทรัพยากรน้ าเพ่ือการอุปโภค-บริโภค จะพิจารณาจาก 
  -  จ านวนประชากรในพ้ืนที่ ประกอบด้วย จ านวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ และ
ประชากรแฝงจากการเคลื่อนย้ายแรงงานและการย้ายถิ่นฐาน จากนั้น น ามาประมวลผลเป็นข้อมูลประชากร
ระดับพ้ืนที่ลุ่มน้ า โดยแบ่งตามสัดส่วนขนาดพ้ืนที่ขอบเขตปกครองในพ้ืนที่ลุ่มน้ า 
  -  การเปลี่ยนแปลงจ านวนประชากรในพ้ืนที่ โดยพิจารณาจาก ณ ปีฐาน 2562 และ 
การเปลี่ยนแปลงจ านวนประชากรในอนาคต 20 ปีข้างหน้า ซึ่งการเปลี่ยนแปลงจ านวนประชากรจะสะท้อน
ความต้องการทรัพยากรน้ าที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
  -  อัตราการใช้น้ า ประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองและเขตชนบท มีความต้องการน้ า 
เพ่ือการอุปโภค-บริโภคในอัตราที่แตกต่างกัน โดยพ้ืนที่เมือง (เขตเทศบาล) จะมีความต้องการใช้น้ ามากกว่า
พ้ืนที่ชนบท (เขตองค์การบริหารส่วนต าบล) อัตราการใช้น้ าของประชากรในเขตเทศบาลนคร (ทน.) เทศบาล
เมือง (ทม.) เทศบาลต าบล (ทต.) และองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) มีความต้องการน้ าในอัตรา 250 200 
120 และ 50 ลิตรต่อคนต่อวัน ตามล าดับ 
 
 (2) สมมติฐำนที่ใช้ในกำรพัฒนำทำงเลือกและคำดกำรณ์แนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงในอนำคต 
20 ปี 
  การประมาณการจ านวนประชากรรวมในอนาคต 20 ปี ได้ใช้วิธีการประมาณการจ านวน
ประชากรตามทะเบียนราษฎร์และจ านวนประชากรแฝงแตกต่างกัน ได้ก าหนดข้อสมมติไว้ดังนี้ 
 
  1)  จ้ำนวนประชำกรตำมทะเบียนรำษฎร์ การประมาณการจ านวนประชากรตามฐานข้อมูล
ของกรมการปกครอง ให้มีจ านวนเพ่ิมขึ้นตามการศึกษาของส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (2562) ที่ได้มีการศึกษาและปรับปรุงการเพ่ิมขึ้นของจ านวนประชากรใหม่ (รายงานการคาดประมาณ
ประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2583 ฉบับปรับปรุง) โดยมีข้อสมมติอัตราการเพ่ิมข้ึน ดังนี้ 
   ระหว่างปี 2558-2563 อัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.674 ต่อปี 
   ระหว่างปี 2563-2568 อัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.435 ต่อปี 
   ระหว่างปี 2568-2573 อัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.426 ต่อปี 
   ระหว่างปี 2573-2578 อัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.208 ต่อปี 
   ระหว่างปี 2579-2583 อัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.146 ต่อปี 
 
  2)  จ้ำนวนประชำกรแฝงในแต่ละพื นที่ลุ่มน ้ำสำขำ ก าหนดข้อสมมติตามช่วงเวลาและ
ลักษณะทางเศรษฐกิจสังคมของลุ่มน้ าสาขา ดังนี้  
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 4-4 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

   (ก)  ระหว่ำงปี 2562-2570 ก าหนดให้จ านวนประชากรแฝงมีอัตราส่วนต่อจ านวน
ประชากรตามทะเบียนราษฎร์ ดังนี้ 
    ก) พ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาที่ภาคเศรษฐกิจส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรมก าหนดให้มีอัตราส่วน
ร้อยละ 5 ของจ านวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขา ได้แก่ คลองกลาย  ภาคใต้ 
ฝั่งตะวันออกตอนล่าง แม่น้ าสายบุรี และแม่น้ าบางนรา  
    ข) พ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาที่มีขนาดชุมชนเมืองใหญ่ (เทศบาลเมืองและเทศบาลต าบล) 
ก าหนดให้มีอัตราส่วนร้อยละ 10 ของจ านวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขา ได้แก่  
คลองท่าตะเภา ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน คลองหลังสวน ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 2 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
ส่วนที่ 4 คลองนาทวี คลองเทพา และแม่น้ าโก-ลก 
    ค) พ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาที่มีการพัฒนาภาคเมืองและการบริการและการท่องเที่ยวขนาด
ใหญ่ ก าหนดให้มีอัตราส่วนร้อยละ 15-30 ของจ านวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขา 
ได้แก่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 3 (พ้ืนทีเ่กาะ) และภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 3 (พ้ืนทวีป) 
 
   (ข) ระหว่ำงปี 2571-2580 ก าหนดให้จ านวนประชากรแฝงมีอัตราส่วนต่อจ านวน
ประชากรตามทะเบียนราษฎร์ เปลี่ยนแปลงไปจากระหว่างปี 2562-2570 โดยก าหนดให้พ้ืนที่ลุ่มน้ าที่ถูก
ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาพ้ืนที่ เช่น เขตพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (Southern Economic Corridor: 
SEC) เขตพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน ดังนั้น ในพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาใดถูกก าหนดไว้ในแผนดังกล่าว อัตราสัดส่วน
จ านวนประชากรแฝงจะมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนจากอัตราปรกติ ดังนี้ 
     ก) พ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาที่ยังคงภาคเศรษฐกิจส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรมและเมืองขนาด
เล็กจะมีอัตราส่วนร้อยละ 5-10 ของจ านวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขา โดยก าหนด
แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มพ้ืนที่ คือ หนึ่ง ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง แม่น้ าสายบุรี และแม่น้ าบางนรา มีอัตราส่วน
ร้อยละ 5 ของจ านวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ของพ้ืนที่ลุ่มน้ า และสอง คลองกลาย ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
ส่วนที่ 4 และคลองนาทวี มีอัตราส่วนร้อยละ 10 ของจ านวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ของพ้ืนที่ลุ่มน้ า 
     ข) พ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาที่ถูกก าหนดไว้ในแผนพัฒนาต่าง ๆ จะมีอัตราส่วนระหว่าง 
รอ้ยละ 15-40 ของจ านวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขา โดยก าหนดแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม
พ้ืนที่ คือ  หนึ่ง ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน คลองหลังสวน ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 2 และแม่น้ าโกลก  
มีอัตราส่วนร้อยละ 15 ของจ านวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ของพ้ืนที่ลุ่มน้ า  สอง คลองท่าตะเภา และ
คลองเทพา มีอัตราส่วนร้อยละ 20 ของจ านวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขา สาม ภาคใต้
ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 3 (พ้ืนที่ทวีป) มีอัตราส่วนร้อยละ 25 ของจ านวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ของพ้ืนที่
ลุ่มน้ า และสี่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 3 (พ้ืนที่เกาะ) มีอัตราส่วนร้อยละ 40 ของจ านวนประชากรตาม
ทะเบียนราษฎร์ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขา 
   (ค)  ลักษณะควำมเป็นพื นที่เขตเมืองและเขตชนบท การเพ่ิมขึ้นของจ านวนประชากร
ตามพ้ืนที่เมืองและชนบท ในแต่ละพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขา การศึกษาครั้งนี้ได้ก าหนดข้อสมมติที่ว่า ตลอดระยะ 20 ปี
ข้างหน้า หนึ่ง เขตพ้ืนที่ชนบทและพ้ืนที่เมืองขนาดเล็กจะมีจ านวนประชากรเพ่ิมข้ึนและมีการยกฐานะและการ
เปลี่ยนรูปแบบลักษณะการปกครองท้องถิ่น กล่าวคือ พ้ืนที่ชนบทจะมี อบต. จ านวนหนึ่งที่ยกฐานะขึ้นเป็น
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 4-5 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

เทศบาลต าบล พ้ืนที่เมืองจะมี ทต. และ ทม. จ านวนหนึ่งที่ยกฐานขึ้นเป็นเทศบาลเมือง และเทศบาลนคร และ
สอง จะมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จ านวนหนึ่งที่จะท าการควบรวมองค์กรให้ อปท. มีขนาดใหญ่ขึ้น 
โดยเป็นการยกฐานะและการเปลี่ยนรูปแบบลักษณะการปกครองท้องถิ่นไปพร้อมกัน ดังนั้น สัดส่วนของ
ประชากรในเขตพ้ืนที่เมืองจะเพ่ิมขึ้นจากปัจจุบัน ซึ่งมีผลต่อการประมาณการณ์อัตราการใช้น้ าที่เพ่ิมข้ึน  
 

ระยะเวลำ 

สัดส่วนจ้ำนวนประชำกรแต่ละพื นที่ต่อจ้ำนวนประชำกรรวม สัดส่วนประชำกร 

เขตเมือง เขตชนบท เขตเมือง : เขตชนบท 

เทศบำลนคร เทศบำลเมือง เทศบำลต้ำบล รวมเขตเมือง อบต. (โดยประมาณ) 

ปี พ.ศ.2562 4.4 7.1 15.1 26.6 73.4 30 : 70 

ปี พ.ศ.2565 6.5 8.0 17.0 31.5 68.5 30 : 70 

ปี พ.ศ.2570 8.0 12.0 20.0 40 60.0 40 : 60 

ปี พ.ศ.2575 10.0 15.0 25.0 50 50.0 50 : 50 

ปี พ.ศ.2580 13.0 22.0 25.0 60 40.0 60 : 40 

 
4.1.2  น ้ำเพื่อกำรผลิตในภำคเกษตรกรรม 
 
 (1)  หลักกำรประเมิน 
    ภาคเกษตรกรรมเป็นภาคเศรษฐกิจการผลิตที่มีความต้องการทรัพยากรน้ าปริมาณมากในแต่
ละปี แต่ละช่วงระยะเวลา ภาคการเกษตรประกอบด้วย การเพาะปลูกพืช การปศุสัตว์ การประมง การป่าไม้ 
และการอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตการเกษตรเบื้องต้น โดยการเพาะปลูกพืชเป็นภาคการผลิตที่มีความ
ต้องการทรัพยากรน้ าเพ่ือการผลิตมากที่สุด ในการศึกษานี้จึงเน้นการประมาณการความต้องการทรัพยากรน้ า
ของการเพาะปลูกพืชการเกษตรเป็นหลัก 
    การจัดการทรัพยากรน้ าเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจภาคการเกษตรของพ้ืนที่ มีเป้าหมาย
เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการทรัพยากรน้ าเพ่ือการผลิตทางเศรษฐกิจอย่างเพียงพอ และเกิดความสูญเสีย
ทางเศรษฐกิจน้อยที่สุด โดยเฉพาะการขาดแคลนในช่วงฤดูแล้ง ที่การเพาะปลูกพืชบางชนิดมีความต้องการน้ า
จ านวนหนึ่ง การขาดน้ าในบางช่วงเวลาอาจจะส่งผลต่อความสูญเสียผลผลิตได้ 
    การชี้วัดความต้องการทรัพยากรน้ าของภาคการเกษตร จะพิจารณาจากจ านวนพื้นที่เพะปลูก
พืช การกระจายพื้นที่เพาะปลูก และชนิดของพืชเพาะปลูกในพ้ืนที่ นอกจากนี้ ในการคาดการณ์ความต้องการ
ทรัพยากรน้ าภาคการเกษตรจะพิจารณาจากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างภาคเกษตรกรรม ได้แก่ 
ชนิดพืชเพาะปลูก และขนาดพื้นที่เพาะปลูกพืช 
   ความต้องการน้ าเพ่ือการเกษตร ท าการศึกษาโดยแยกเป็นพื้นที่เพาะปลูกในเขตโครงการ
ชลประทานและนอกเขตโครงการชลประทาน มีรายละเอียดการศึกษา ดังนี้  
   การค านวณปริมาณความต้องการน้ าของพืช ได้แบ่งวิธีการค านวณตามลักษณะการปลูก
และลักษณะการใช้น้ าของพืชที่แตกต่างกันเป็น 2 กรณี คือ ปริมาณความต้องการน้ าของข้าว และปริมาณ
ความต้องการน้ าของพืชชนิดอื่นๆ เช่น พืชไร่ พืชผัก และไม้ผล  



 

             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำติ        บทที่ 4 กำรศึกษำและเปรียบเทียบทำงเลือกกำรพัฒนำของพื นที่ 
   

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 4-6 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

   1)  ปริมำณควำมต้องกำรน ้ำของข้ำว: ปริมาณความต้องการน้ าของข้าวขึ้นอยู่กับปัจจัย
หลายประการ เช่น ฤดูกาล วิธีการเพาะปลูก (นาด า/นาหว่าน) ชนิดดิน พันธุ์ข้าว สภาพภูมิอากาศ ซึ่งแบ่งเป็น
ปริมาณความต้องการน้ าด้านต่างๆ ดังนี้ 
     -   น้ าใช้ในการเตรียมแปลง = 200 มม.  
   -  ความต้องการน้ าเพื่อการเจริญเติบโตของต้นข้าวค านวณได้จากสมการ 
 

ETc  = Kc.ETp 
 
     โดย ETc  = ปริมาณความต้องการน้ าของข้าว (มม./วัน) 
       Kc  = สัมประสิทธิ์การใช้น้ าของข้าว  
       ETp = ปริมาณความต้องการน้ าของพืชอ้างอิง (มม./วัน)  

- ปริมาณน้ าที่ซึมลงไปในดิน (Percolation) เนื่องจากในการปลูกข้าวจ าเป็นต้องมีน้ า
ขังอยู่ในแปลงนาในระดับที่เหมาะสม จึงมีปริมาณน้ าส่วนหนึ่งที่ซึมลึกลงไปในดินโดยก าหนดให้อัตราการซึมลึก
เท่ากับ 1.5 มิลลิเมตรต่อวัน 
   2) ปริมำณควำมต้องกำรน ้ำของพืชชนิดอ่ืน: การค านวณปริมาณความต้องการน้ าของพืช
ชนิดอื่น จะค านวณเฉพาะปริมาณความต้องการน้ าเพ่ือการเจริญเติบโต โดยใช้สมการดังนี้ 
 

ETc  = Kc.ETp 
 
    โดย ET c = ปริมาณความต้องการน้ าของพืช (มม./วัน) 
      Kc  = สัมประสิทธิ์การใช้น้ าของพืช  
      ETp = ปริมาณความต้องการน้ าของพืชอ้างอิง (มม./วัน) 
 
 (2) ควำมต้องกำรใช้น ้ำเพื่อกำรชลประทำน 
  ปริมาณความต้องการน้ าเพ่ือการชลประทาน หมายถึง ปริมาณน้ าที่ต้องส่งให้กับพ้ืนที่
เพาะปลูกรวมถึงการสูญเสียในระบบส่งน้ าในเขตโครงการชลประทาน โดยปริมาณความต้องการน้ า เพ่ือการ
ชลประทานจะขึ้นอยู่กับ ชนิดของพืชที่ปลูก ชนิดดิน ฤดูกาล วิธีการเพาะปลูก ปริมาณฝน และประสิทธิ ภาพ
ของระบบส่งน้ า เป็นต้น 
      การค านวณปริมาณน้ าต้องการเพ่ือการชลประทานหลังจากทราบปริมาณความต้องการ
น้ าของพืชแล้ว ประกอบด้วยขั้นตอนหลักในการค านวณ ดังนี้ 
    1)  ปริมำณฝนใช้กำร (Effective Rainfall): ปริมาณฝนใช้การ หมายถึง ปริมาณฝนที่
สามารถใช้ประโยชน์โดยการทดแทนปริมาณน้ าชลประทานที่ต้องส่งให้แก่พืชได้ ปริมาณฝนใช้การส าหรับพืช  
แต่ละชนิดมีความแตกต่างกันเนื่องจากวิธีการเพาะปลูกต่างกัน ส าหรับการปลูกข้าว ปริมาณฝนใช้การเป็น
ปริมาณฝนที่ตกในแปลงนาแล้วไม่เกิดการไหลล้นออกโดยก าหนดความลึกคันนา 20 เซนติเมตร 



 

             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำติ        บทที่ 4 กำรศึกษำและเปรียบเทียบทำงเลือกกำรพัฒนำของพื นที่ 
   

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 4-7 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

   2) ประสิทธิภำพกำรชลประทำน:  ประสิทธิภาพการชลประทาน สามารถค านวณได้จาก
สมการ ดังนี้ 
 
ประสิทธิภำพกำรชลประทำน = ปริมำณน ้ำที่พืชต้องกำรใช้ตำมทฤษฏี+ปริมำณน ้ำรั่วซึม-ปริมำณฝนใช้กำร 
                                              ปริมำณน ้ำที่ส่งให ้
 
   ส าหรับพ้ืนที่การเกษตรในเขตชลประทานของลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก ใช้ประสิทธิภาพการ
ชลประทานดังนี้ 

ชนิดของพืช 
ประสิทธิภำพกำรชลประทำน (ร้อยละ) 

ฤดูฝน ฤดูแล้ง 
ข้าว 50 65 
พืชผัก พืชไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น 65 65 

 

 (3) ควำมต้องกำรน ้ำเพื่อกำรเกษตรนอกเขตชลประทำน  
  ปริมาณความต้องการน้ าเพ่ือการเกษตรนอกเขตชลประทานเป็นการคิดปริมาณน้ าที่ต้องการ
เผื่อมีการพัฒนาระบบกระจายน้ าไปยังพ้ืนที่ โดยคิดความเข้มการใช้พ้ืนที่(Croppint Intensity) เป็น 1 เท่านั้น
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เพาะปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้น 
 

 (2) สมมติฐำนที่ใช้ในกำรพัฒนำทำงเลือกและคำดกำรณ์แนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงในอนำคต 
20 ปี 
  ภาคการเกษตรในพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังคงเป็นภาคเศรษฐกิจใหญ่ที่มีความ
ต้องการทรัพยากรน้ าเพ่ือการผลิตจ านวนมาก เนื่องด้วยข้อจ ากัดและเงื่อนไขสภาพทางพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ และ
บริบททางสังคมภาคการเกษตร ที่มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเพาะปลูกได้ยาก อย่างไรก็ตาม ใน
การคาดการณ์ปริมาณความต้องการน้ าภาคการเกษตรจะพิจารณาจากปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาภาค
การเกษตรของพ้ืนที่ลุ่มน้ า ซึ่งเป็นปัจจัยทางตรงและทางอ้อมที่ส่งผลต่อการพัฒนาภาคการเกษตรของพ้ืนที่ลุ่ม
น้ า ปัจจัยดังกล่าวประกอบด้วย  

- การแบ่งเขตพ้ืนที่สภาพความเหมาะสมของดินต่อการเพาะปลูก (land utilise zone)  
- ความเหมาะสมของสภาพภูมิอากาศกับพืชเศรษฐกิจหลักของพ้ืนที่  
- ข้อเสนอเพ่ิมพืชเสริมหรือพืชทดแทนต่อพืชเศรษฐกิจดั้งเดิมในพ้ืนที่  
- พืชเศรษฐกิจใหม่ที่เสนอต้องมีตลาดรองรับหรือตลาดมีความต้องการและชุมชนสามารถ

จัดการได้  
- พืชเศรษฐกิจใหม่ต้องมีความต้องการทรัพยากรน้ าน้อยในการเพาะปลูก 

   1) แนวทำงกำรพัฒนำภำคเกษตรกรรมในอนำคต 
   ข้อสมมติประการแรกของแนวทางการพัฒนาภาคเกษตรกรรมในอนาคต คือ ทรัพยากร
น้ าในพื้นที่ลุ่มน้ าเพื่อการเกษตรมีเพียงพอต่อการพัฒนาและกระจายให้กับพ้ืนที่เกษตรกรรมได้อย่างเพียงพอต่อ



 

             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำติ        บทที่ 4 กำรศึกษำและเปรียบเทียบทำงเลือกกำรพัฒนำของพื นที่ 
   

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 4-8 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

ความต้องการทรัพยากรน้ าขั้นพ้ืนฐาน และมีปริมาณมากเพียงพอในช่วงฤดูกาลเพาะปลูกยามจ าเป็นระหว่าง
การเพาะปลูก หรือเฉพาะในช่วงฤดูแล้งที่มีความขาดแคลน 
 
   ทั้งนี้ ในการคาดการณ์การพัฒนาภาคการเกษตรในอนาคตที่เชื่อมโยงกับความต้องการ
ทรัพยากรน้ า จะวางกรอบตามแนวทางที่สอดคล้องกับทางเลือกการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกท่ีได้
ท าการวิเคราะห์ข้อมูลและก าหนดกรอบแนวทางการพัฒนาไว้ดังนี้ 
 

ทำงเลือก แนวทำงกำรพัฒนำภำคเกษตรกรรมในอนำคต 
ทางเลือกท่ี 1 เป็นการคาดการณ์การเกษตรภายใต้แนวโน้มจากการเปลี่ยนแปลงพืชเพาะปลูกจากอดีต

จนถึงปัจจุบัน โดยโครงสร้างการเพาะปลูกพืชจะคงคล้ายกับสภาพปัจจุบัน 
ทางเลือกท่ี 2 เป็นการคาดการณ์ภายใต้สถานการณ์เดียวกันกับทางเลือกที่ 1 เพ่ิมเติมเงื่อนไขการ

พิจารณาพ้ืนที่การเกษตรที่อาจจะมีเพ่ิมขึ้น อันเนื่องมาจากการแก้ไขปัญหาพ้ืนที่ภัยแล้ง
และน้้าท่วม ซึ่งจะสามารถน ามาใช้เพื่อการพัฒนาเป็นพื้นที่เกษตรกรรมได้ 

ทางเลือกท่ี 3 เป็นการคาดการณ์ภายใต้สถานการณ์เดียวกันกับทางเลือกที่ 1 และทางเลือกที่ 2 ร่วมกัน 
เพ่ิมเติมเงื่อนไขการพิจารณาจาก  
(1) เพ่ิมพ้ืนที่เกษตร โดยใช้ข้อมูลแผนที่ที่ดินที่มีความเหมาะสมทางการเพาะปลูกพืช
การเกษตรแต่ละชนิด (Agri Map)  
(2) ลดพ้ืนที่เกษตร โดยจ ากัดพ้ืนที่การเกษตรในปัจจุบันที่มีการบุกรุกพ้ืนที่อนุรักษ์ด้าน
สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เพ่ือก าหนดให้มีมาตรการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ การเกษตรให้เป็นพ้ืนที่
อนุรักษ์ดั้งเดิม 

ทางเลือกท่ี 4 เป็นการคาดการณ์ภายใต้ระบบการปลูกพืชที่เหมาะสมกับลักษณะพ้ืนที่ ( soil type 
characteristics) โดยก าหนดข้อจ ากัดการขยายตัวของพื้นที่การเกษตรให้อยู่ในเขตผังเมือง
ที่ก าหนดให้เป็นพ้ืนที่การเกษตร และเพ่ิมเติมเงื่อนไขการพิจารณาเสนอแนะพืชใหม่ที่
สอดคล้องกับตลาดในอนาคต 

 
   2) กำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ที่ดินทำงกำรเกษตร  
    ข้อสมมติประการที่สอง คือ การก าหนดการเปลี่ยนแปลงการที่ดินทางการเกษตรตาม  
ขีดความสามารถและการใช้ภาคเกษตรกรรมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยก าหนดให้การใช้พ้ืนที่ทาง
การเกษตรเป็นไปตามรูปแบบเขตเกษตรกรรม (Zoning) ในพ้ืนที่ที่เหมาะสมต่อการท าการเกษตร ทั้งใน 
เชิงผังเมืองรวม และแผนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ในพ้ืนที่มีคุณค่าทางธรรมชาติและระบบนิเวศ มิให้ถูก
น าใช้ประโยชน์จนได้รับผลกระทบเกิดความเสียหายเชิงคุณค่าท่ียากแก่การฟ้ืนฟูน ากลับมาสู่สภาพดังเดิม 
    นอกจากนี้ การใช้พ้ืนที่ในอนาคตยังค านึงถึงความเหมาะสมของพ้ืนที่โดยพิจารณาจาก
ข้อมูลแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ (Agri-Map Online) การเปลี่ยนแปลงทิศทางการลด
การใช้ที่ดินทางการเกษตรของพ้ืนที่ สรุปได้ดังนี้ 



 

             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำติ        บทที่ 4 กำรศึกษำและเปรียบเทียบทำงเลือกกำรพัฒนำของพื นที่ 
   

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 4-9 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

    (ก) พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน  
     ลุ่มน้ าสาขาคลองท่าตะเภาและลุ่มน้ าสาขาคลองหลังสวน มีการลดลงของพ้ืนที่ท า
การเกษตรในปัจจุบันเกือบทุกประเภท มีแนวโน้มลดลงโดยเฉพาะพ้ืนที่ปลูกปาล์มน้ ามันและยางพารา  
ส่วนพื้นที่การเกษตรในอนาคตที่เพ่ิมข้ึนได้แก่ พ้ืนที่ไม้ยืนต้น มะพร้าว และกาแฟ  
     ลุ่มน้ าสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบนและลุ่มน้ าสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 2 
มีการลดลงของพ้ืนที่ปลูกยางพาราและปาล์มน้ ามัน ส่วนพื้นที่นาข้าวพบว่ามีพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมสูงมากกว่า
พ้ืนที่ปลูกในปัจจุบันจึงมีการเพ่ิมพ้ืนที่ปลูก ส่วนพ้ืนที่การเกษตรในอนาคตที่เพ่ิมขึ้นได้แก่ พ้ืนที่ไม้ยืนต้น 
มะพร้าว และกาแฟ 
 
    (ข) พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนกลำง 
     ลุ่มน้ าสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 3 มีการลดลงของพ้ืนที่ปลูกยางพารา  
ปาล์มน้ ามันและ ไม้ผล ส่วนพ้ืนที่นาข้าว พบว่ามีพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมสูงมากกว่าพ้ืนที่ปลูกในปัจจุบันจึงมี
การเพ่ิมพ้ืนที่ปลูก ส่วนพื้นที่การเกษตรในอนาคตที่เพ่ิมข้ึนได้แก่ พ้ืนที่ไม้ยืนต้น มะพร้าว และกาแฟ 
     ลุ่มน้ าสาขาคลองกลาย และลุ่มน้ าสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 มีการลดลงของ
พ้ืนที่ปลูกยางพารา และ ไม้ผล ส่วนปาล์มน้ ามัน และพ้ืนที่นาข้าวพบว่ามีพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมสูงมากกว่า
พ้ืนที่ปลูกในปัจจุบันจึงมีการเพ่ิมพ้ืนที่ปลูก ส าหรับพ้ืนที่การเกษตรในอนาคตที่เพ่ิมขึ้นได้แก่ พ้ืนที่ไม้ยืนต้น 
มะพร้าว และกาแฟ 
     พ้ืนที่เกาะ มีการลดลงของพ้ืนที่ท าการเกษตรในปัจจุบันเกือบทุกประเภท มีแนวโน้ม
ลดลง ส่วนพื้นที่การเกษตรในอนาคตที่เพ่ิมข้ึนได้แก่ ไม้ยืนต้น มะพร้าว และกาแฟ 
 
    (ค) พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง  
     ลุ่มน้ าสาขาคลองนาทวี ลุ่มน้ าสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่างและ ลุ่มน้ าสาขา
แม่น้ าสายบุรี มีการลดลงของพ้ืนที่การเกษตรทุกประเภท โดยเฉพาะพ้ืนที่ปลูกยางพารา และไม้ผล ส่วนพ้ืนที่
ปาล์มน้ ามัน และพ้ืนที่นาข้าวพบว่ามีพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมสูงมากกว่าพ้ืนที่ปลูกในปัจจุบันจึงมีการเพ่ิมพ้ืนที่
ปลูก เช่นเดียวกับพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาคลองเทพา แตกต่างกันที่มีการเพ่ิมขึ้นของพ้ืนที่ปลูกไม้ผล ขณะเดียวกัน  
ลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าบางนรามีการลดลงของพ้ืนที่การเกษตรทุกประเภท พ้ืนที่ของลุ่มน้ าสาขาทั้งหมดมีพ้ืนที่
การเกษตรในอนาคตที่เพ่ิมข้ึนอีกได้แก่ พ้ืนที่ไม้ยืนต้น มะพร้าว และกาแฟ 
 
    ส าหรับพ้ืนที่การเกษตรที่เพ่ิมขึ้นคือพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้น ผลผลิตที่เกิดขึ้นมีแนวทางในการ
ใช้ประโยชน์คือการมีวัตถุดิบส าหรับป้อนโรงไฟฟ้าชีวมวลชุมชน การส่งเสริมการปลูกไม้ยืนต้นที่เป็นลักษณะไม้
โตเร็วจะช่วยในการเพ่ิมวัตถุดิบในการผลิตไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าชีวมวล และเป็นการเพ่ิมเสถียรภาพของพลังงาน
ไฟฟ้าในภาคใต้ อีกท้ังเป็นการตอบสนองต่อนโยบายพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน 
 
  



 

             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำติ        บทที่ 4 กำรศึกษำและเปรียบเทียบทำงเลือกกำรพัฒนำของพื นที่ 
   

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 4-10 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

   3) กำรประมำณกำรควำมต้องกำรน ้ำเพื่อเศรษฐกิจภำคกำรเกษตรด้ำนอ่ืน ๆ 
    การเพาะปลูกพืชเป็นเศรษฐกิจการผลิตใหญ่ของพ้ืนที่ภาคใต้ อย่างไรก็ตาม ในภาค
การเกษตรยังมีการผลิตอีก 2 ด้าน ที่ถูกนับรวมไว้ คือ การเลี้ยงปศุสัตว์และสัตว์ปีก และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
จืด ซึ่งทั้ง 2 การผลิตดังกล่าวเป็นภาคการผลิตขนาดเล็กในพ้ืนที่ และมีการกระจายแหล่ งผลิตไปทั่วทั้งพ้ืนที่ 
(ไม่ได้เกาะกลุ่มกันในเชิงพ้ืนที่) กระนั้นก็ตาม ในการประมาณการความต้องการน้ าเพ่ือรองรับการพัฒนาการ
ผลิตจึงจ าเป็นต้องประมาณการเผื่อไว้จ านวนหนึ่ง โดยในการศึกษาได้ทบทวนและประมาณความต้องการน้ า
เพ่ือการเลี้ยงปศุสัตและสัตว์ปีกและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด สถานการณ์การเลี้ยงปศุสัตว์และสัตว์ปีกในพ้ืนที่ 
โดยลักษณะการเลี้ยงส่วนใหญ่เป็นการเลี้ยงในครัวเรือน และกรณีเป็นฟาร์มขนาดเล็ก จ านวนการเลี้ยงไม่มาก 
และอาศัยแหล่งน้ าธรรมชาติภายในพ้ืนที่หรือมีส ารองไว้ในฟาร์มจ านวนหนึ่ง  
   
    ทั้งนี้ การศึกษาได้ประมาณการความต้องการน้ าของการเลี้ยงปศุสัตว์และการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าจืด โดยมีข้อสมมติดังนี้ 
    - กำรประมำณกำรควำมต้องกำรน ้ำเพื่อกำรปศุสัตว์ ท าการรวบรวมข้อมูลจ านวน
สัตว์เลี้ยง ได้แก่ โคนม โคเนื้อ กระบือ สุกร แพะ แกะ เป็ด ไก่ และนกกระทา ในระดับอ าเภอจากกรมปศุสัตว์ 
และพิจารณาจ านวนปศุสัตว์ในระดับลุ่มน้ า (โดยประมาณการจ านวนสัตว์จากสัดส่วนพ้ืนที่อ าเภอที่ครอบคลุม
พ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขา) การประมาณการความต้องการน้ าจะใช้จ านวนสัตว์เลี้ยงคูณด้วยอัตราการใช้น้ าต่อตัวสัตว์แต่
ละประเภทต่อวัน ทั้งนี้ อัตราการใช้น้ าต่อตัวสัตว์แต่ละประเภทต่อวัน ก าหนดไว้ดังนี้ 
      - โคนม, โคเนื้อ และกระบือ  คิดอัตราการใช้น้ า  100  ลิตร/ตัว/วัน 
      - สุกร, แพะ และแกะ  คิดอัตราการใช้น้ า  50  ลิตร/ตัว/วัน 
      - เป็ด, ไก่, และนกกระทา  คิดอัตราการใช้น้ า  0.5  ลิตร/ตัว/วัน 
 
   การประมาณการในระยะ 20 ปีข้างหน้า ของการเลี้ยงปศุสัตว์และสัตว์ปี การศึกษามีข้อ
สมมติว่า การเลี้ยงปศุสัตว์และสัตว์ปีกจะมีอัตราการเติบโตเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.5 ต่อปี ซึ่งเป็นไปตามแนวโน้มที่
เกิดขึ้นในระยะ 5 ปีทีผ่านมา (ระหว่างปี 2557-2561) 
 
   - กำรประมำณกำรควำมต้องกำรน ้ำเพื่อกำรเพำะเลี ยงสัตว์น ้ำจืด จะพิจารณาจาก
การใช้ประโยชน์พ้ืนที่เพ่ือการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า โดยมีวิธีการประมาณการใช้ขนาดพ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าคูณ
ด้วยอัตราการใช้น้ าต่อพ้ืนที่ (ไร่) โดยมีข้อสมมติที่ว่า การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าแต่ละรอบต้องการรอบการเปลี่ยน
ถ่ายน้ าต่อการเลี้ยงต่อรอบจ านวน 2 ครั้ง แต่ละครั้งต้องการน้ าเพ่ือการเปลี่ยนถ่ายประมาณที่ระดับความลึก 
0.50 เมตร ดังนั้น ในแต่ละรอบการเพาะเลี้ยงต้องการน้ าต่อพ้ืนที่ประมาณ 1 ลูกบาศก์เมตรต่อ 1 ตารางเมตร  
    การประมาณการในระยะ 20 ปีข้างหน้า ของการเพะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด การศึกษามีข้อ
สมมติว่า การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดจะมีอัตราการเติบโตลดลง ซึ่งเป็นไปตามลักษณะของการใช้ประโยชน์ที่ดินที่
บางพ้ืนที่การเพาะปลูกพืชจะเข้ามาแทนที่ โดยการเปลี่ยนแปลงลดลงพิจารณาได้จากการใช้ประโยชน์ที่ดิน
การเกษตร 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 4-11 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

4.1.3 น ้ำเพื่อกำรผลิตในภำคอุตสำหกรรม  
  
 (1) หลักกำรประเมิน 
  การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ภาคใต้ถูกก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาพ้ืนที่ภาคใต้ไปสู่การเชื่อมต่อระเบียบเศรษฐกิจภาคใต้ 2 ฝั่งทะเล การจัดการทรัพยากร
น้ าเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม จึงมุ่งเป้าหมายที่จะจัดการทรัพยากรน้ าเพ่ือรองรับการ
พัฒนาเศรษฐกิจของพ้ืนที่ ตอบสนองต่อความต้องการทรัพยากรน้ าเพ่ือการผลิตทางเศรษฐกิจอย่างเพียงพอ 
และเกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจน้อยที่สุด 
  แนวนโยบายการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมการผลิตในพ้ืนที่ภาคใต้ โดย เฉพาะพ้ืนที่ลุ่มน้ า
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาชายฝั่งอ่าวไทย และเชื่อมต่อกับการพัฒนาระเบียบ
เศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) 
  อย่างไรก็ตาม ความต้องการทรัพยากรน้ าเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมจะขึ้นอยู่
กับประเภทและขนาดของอุตสาหกรรมการผลิตที่จะเกิดข้ึนในอนาคต ซึ่งในปัจจุบัน อุตสาหกรรมการผลิตของ
พ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก โดยรวมเป็นอุตสาหกรรมการผลิตการเกษตรที่ขึ้นอยู่กับปัจจัยการผลิต คือ 
ผลผลิตภาคการเกษตรในพ้ืนที่ ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ ามัน ผลไม้ชนิดต่าง ๆ และอุตสาหกรรมต่อเนื่องจาก
การประมงทะเลและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในพ้ืนที่  นอกจากนี้  โดยส่วนใหญ่ ขนาดของการผลิต
ภาคอุตสาหกรรมในพ้ืนที่จะมีขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ดังนั้น ความต้องการทรัพยากรน้ า เพ่ือการผลิต
ภาคอุตสาหกรรมจึงมีไม่มาก ประเด็นส าคัญ คือ ความต้องการน้ าต้องการความต่อเนื่องและความแน่นอนใน
การป้อนสู่การผลิต 
  ในการประมาณการความต้องการน้ า ณ ปีฐาน 2562 และคาดการณ์ความต้องการทรัพยากร
น้ าในอนาคต 20  ปีข้างหน้า การประมาณการจะใช้วิธีการประมาณการจากจ านวนรงงานภาคอุตสาหกรรม 
(จ านวนคน) และก าลังการผลิตภาคอุตสาหกรรม (จ านวนแรงม้า) เป็นตัวประมาณการค่าสัมประสิทธิ์ความ
ต้องการทรัพยากรน้ า (coefficient estimator) และมีองค์ประกอบเพ่ิมเติม คือ จ านวนชั่วโมงการท างาน การ
กระจายตัวของจ านวนโรงงานในแต่ละพ้ืนที่ และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงและการส่งเสริมอุตสาหกรรมในแต่
ละพ้ืนที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งการศึกษาได้ใช้แนวคิดและวิธีการเดียวกับสถาบันน้ าและสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
ความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ได้มีการประมาณการความต้องการน้ าเพ่ือภาคอุตสาหกรรม
ระดับจังหวัดไว้เมื่อปี 2561-2562 และคาดการณ์ความต้องการในอีก 20 ปีข้างหน้า 
 
 (2) สมมติฐำนที่ใช้ในกำรพัฒนำทำงเลือกและคำดกำรณ์แนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงในอนำคต 
20 ปี 
  การคาดการณ์การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมการผลิตในพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกมี
วัตถุประสงค์เพ่ือต้องการประมาณการความต้องการปริมาณน้ าเพ่ือการผลิตในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งใน
การศึกษาความต้องการน้ าเพ่ือการผลิตภาคอุตสาหกรรมของการศึกษานี้ ได้น าวิธีการและแบบจ าลองของ
สถาบันน้ าและสิ่งแวดล้อมเพ่ือความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (พฤศจิกายน 2562) มาเป็น



 

             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำติ        บทที่ 4 กำรศึกษำและเปรียบเทียบทำงเลือกกำรพัฒนำของพื นที่ 
   

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 4-12 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

ต้นแบบการประมาณการความต้องการน้ า ซึ่งในรายงานการศึกษาของสถาบันน้ าและสิ่งแวดล้อมเพ่ือความ
ยั่งยืน ได้น าเสนอแนวคิดการประมาณการความต้องการน้ า 3 แบบจ าลอง ประกอบด้วย 
 
  1)  แบบจ้ำลองกำรประมำณกำรปริมำณกำรใช้น ้ำจำกขนำดของพื นที่โรงงำน ซึ่งเป็นการ
ประมาณการจากขนาดของพ้ืนที่โรงงาน (ไร่) คูณค่าสัมประสิทธิ์การใช้น้ าต่อพ้ืนที่โรงงาน (หน่วย : ลูกบาศก์
เมตรต่อไร่) 
 
  2)  แบบจ้ำลองกำรประมำณกำรปริมำณกำรใช้น ้ำจำกจ้ำนวนแรงม้ำของเครื่องจักร  ซึ่ง
เป็นการประมาณการจากขนาดของจ านวนแรงม้าของเครื่องจักร (แรงม้า) คูณด้วยค่าสัมประสิทธิ์การใช้น้ าต่อ
แรงม้า (หน่วย: ลูกบาศก์เมตรต่อแรงม้า) 
 
  3)  แบบจ้ำลองกำรประมำณกำรปริมำณกำรใช้น ้ำจำกจ้ำนวนแรงม้ำของเครื่องจักร
ร่วมกับก้ำลังกำรผลิต ซึ่งเป็นการประยุกต์วิธีการจากแบบจ าลองที่ (2) ทั้งนี้ ในการประมาณการได้พิจารณา
ก าลังการผลิตสูงสุดของโรงงานแต่ละอุตสาหกรรมที่จะสามารถด าเนินการผลิตได้มาประกอบการประมาณการ 
 
  การศึกษานี้ได้น าแบบจ าลองที่ 2) ประกอบการศึกษา โดยในการประมาณการความต้องการน้ า
ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตในอนาคต 20 ปี การศึกษาไม่มีข้อมูลจ านวนแรงม้าที่จะเพ่ิมขึ้นในอนาคต ดังนั้น 
การศึกษาต้องประมาณการจ านวนแรงม้าของโรงงานในอนาคต โดยท าการประมาณการทางอ้อมผ่านการ
ประมาณการความต้องการแรงงานในภาคอุตสาหกรรมโดยรวม แล้วกระจายไปสู่อุตสาหกรรมแต่ละประเภท และ
เทียบเคียงสัดส่วนจ านวนแรงม้าต่อจ านวนแรงงานที่เพ่ิมขึ้น โดยมีข้อสมมติที่ว่า สัดส่วนการใช้แรงม้ ากับ
แรงงานคนมีอัตราส่วนคงที่ตลอดระยะเวลา 20 ปี (constant substitution return effect = 1 : 1) 
 
  จากสถานการณ์การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมการผลิตในพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก และ
สถานการณ์ภาคอุตสาหกรรมการผลิตในพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก สามารถแบ่งการขยายตัวของ
ภาคอุตสาหกรรมการผลิตออกได้เป็น 3 กรณี คือ 
 
  กรณีที่หนึ่ง การเติบโตของภาคอุตสาหกรรมการผลิตเป็นไปในอัตราปกติ กล่าวคือ การ
เติบโตของภาคอุตสาหกรรมการผลิตมีการเติบโตตามฐานการผลิตเดิมไม่เปลี่ยนแปลงไปจากรูปแบบและ
ประเภทของอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ ในกรณีที่หนึ่งจะใช้กับการพิจารณาทางเลือกที่ 1 และ 2 ของทางเลือกการ
พัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก โดยสมมติว่าอัตราการเติบโตของแต่ละช่วงเวลาของกรณีท่ีหนึ่ง การเติบโต
ในอัตราปกติ เป็นการสะท้อนความต้องการตามฐานการผลิตในปัจจุบัน ที่มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงตาม
สภาพการพัฒนาในปัจจุบัน 

 
 
 



 

             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำติ        บทที่ 4 กำรศึกษำและเปรียบเทียบทำงเลือกกำรพัฒนำของพื นที่ 
   

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 4-13 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

พื นที่ลุ่มน ้ำ อัตรำกำรเติบโตแต่ละช่วงเวลำ (ร้อยละ) 

2563-3564 2565-2569 2570-2574 2575-2580 

ลุ่มน้ าสาขาตอนบน 1.00 1.50 2.00 3.00 

ลุ่มน้ าสาขาตอนกลาง 1.00 1.50 2.00 3.00 

ลุ่มน้ าสาขาตอนล่าง 1.00 1.50 2.00 3.00 

 
  กรณีที่สอง การเติบโตของภาคอุตสาหกรรมการผลิตเป็นไปตามฐานเติมตามกรณีที่หนึ่ง บวก
กับการได้รับการกระตุ้นจากภาคเศรษฐกิจที่เกี่ยวเนื่อง หรือการได้รับการส่งเสริมในอุตสาหกรรมการผลิต
พ้ืนฐานอย่างต่อเนื่อง ในกรณีที่สองจะใช้กับการพิจารณาทางเลือกที่ 3 ของทางเลือกการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ า
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก โดยสมมติว่าอัตราการเติบโตของแต่ละช่วงเวลากรณีที่สอง เป็นการเติบโตตาม
สถานการณ์พ้ืนฐานและการเชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรมการผลิตกับการพัฒนาของพ้ืนที่เข้าด้วยกัน ซึ่งในกรณีที่
สองนี้ ได้ก าหนดให้อัตราการเติบโตแตกต่างจากกรณีท่ีหนึ่ง โดยประมาณร้อยละ 0.5 ทุกพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขา 

 
พื นที่ลุ่มน ้ำ อัตรำกำรเติบโตแต่ละช่วงเวลำ (ร้อยละ) 

2563-2564 2565-2569 2570-2574 2575-2580 

ลุ่มน้ าสาขาตอนบน 1.00 1.50 2.50 3.50 

ลุ่มน้ าสาขาตอนกลาง 1.00 1.50 2.50 3.50 

ลุ่มน้ าสาขาตอนล่าง 1.00 1.50 2.50 3.50 

 
  กรณีที่สำม การเติบโตของอุตสาหกรรมการผลิตเป็นไปตามแนวนโยบายและแผนพัฒนาที่
ก าหนดการส่งเสริมและการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตในพ้ืนที่ ซึ่งในกรณีของพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก
ได้ถูกก าหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (SEC) และเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
ในกรณีท่ีสามจะใช้กับการพิจารณาทางเลือกท่ี 4 ของทางเลือกการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก โดย
สมมติว่าอัตราการเติบโตของแต่ละช่วงเวลากรณีที่สาม ทั้งนี้ การศึกษาได้ก าหนดให้อัตราการเติบโตทาง
เศรษฐกิจที่เชื่อมโยงกับความต้องการน้ าในพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาตอนบนและสาขาตอนล่าง ให้มีอัตราการเติบโต
มากขึ้นตั้งแต่ปี 2570 เนื่องจากแผนพัฒนาพ้ืนที่ภาคใต้ได้ก าหนดให้เริ่มการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทาง
เศรษฐกิจระหว่างปี 2563-2569 ดังนั้น ก่อนปี 2570 อัตราการเติบโตของการพัฒนาเศรษฐกิจจึงมีไม่มาก 
ภายหลังปี 2570 การประมาณการจากการพัฒนาตามแผนพัฒนาพ้ืนที่ภาคใต้ จะมีลักษณะก้าวกระโดด 
อยางเร็ว ซึ่งตามแผนพัฒนาได้ก าหนดให้ตลอดแผนการพัฒนาพ้ืนที่ภาคใต้มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 5  
ต่อปี ตลอดแผนการพัฒนา 

 
 
 
 
 



 

             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำติ        บทที่ 4 กำรศึกษำและเปรียบเทียบทำงเลือกกำรพัฒนำของพื นที่ 
   

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 4-14 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

พื นที่ลุ่มน ้ำ อัตรำกำรเติบโตแต่ละช่วงเวลำ (ร้อยละ) 

2563-2564 2565-2569 2570-2574 2575-2580 

ลุ่มน้ าสาขาตอนบน 1.00 2.00 4.00 10.00 

ลุ่มน้ าสาขาตอนกลาง 1.00 2.00 4.00 6.00 

ลุ่มน้ าสาขาตอนล่าง 1.00 2.00 4.00 10.00 

 
4.1.4 น ้ำเพื่อสนับสนุนและพัฒนำกำรท่องเที่ยว 
  
 (1) หลักกำรประเมิน 
  เศรษฐกิจภาคการบริการแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย หนึ่ง การบริการภาคเอกชน 
มี 11 สาขากิจกรรมทางเศรษฐกิจ ได้แก่ (1) สาขากิจการการประปา การบ าบัดน้ าเสียและขยะ (2) สาขา
กิจการการก่อสร้าง (3) สาขากิจกรรมการค้าส่งและการค้าปลีก และการซ่อมแซมยานยนต์ (4) สาขากิจกรรม
การขนส่งและการเก็บรักษาสินค้า  (5) สาขากิจกรรมบริการสถานที่พักและอาหาร (6) สาขากิจกรรม 
การสื่อสาร (7) สาขากิจกรรมการเงินและการประกันภัย (8) สาขากิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ (9) สาขากิจกรรม
วิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิค (10 สาขากิจกรรมการบริหารและการบริการสนับสนุน  และ (11) สาขา
กิจกรรมการบริการอ่ืน ๆ และสอง การบริการภาครัฐ มี 4 สาขากิจกรรมทางเศรษฐกิจ ได้แก่ (1) สาขา 
กิจกรรมการบริหารสาธารณะ การป้องกันประเทศ และความมั่นคงทางสังคม (2) สาขากิจกรรมการศึกษา  
(3) สาขากิจกรรมทางสุขภาพ และ (4) สาขากิจกรรมศิลป การบันเทิง และการพักผ่อนหย่อนใจ 
  กิจกรรมภาคการบริการโดยรวมจะเกิดขึ้นกับกลุ่มประชากรของแต่ละชุมชนในพื้นที่เป็นหลัก 
หมายความว่า การประมาณการความต้องการทรัพยากรน้ าจะถูกรวมเข้าไปกับปริมาณน้ าเพ่ือการอุปโภค-
บริโภคของประชากรต่อคน ซึ่งปัจจัยก าหนดความต้องการทรัพยากรน้ าในส่วนของภาคการบริการจึงถูก
รวมเข้ากับการประมาณการจ านวนประชากรและอัตราการความต้องการน้ าของประชากรต่อคน  
(ดูรายละเอียดในหัวข้อ 5.2 ดังกล่าวข้างต้น) 
  อย่างไรก็ตาม ในภาคการบริการภาคเอกชนมีการบริการสาขากิจกรรมบริการสถานที่พักและ
อาหาร (accommodation and food service activities) ซึ่งเป็นภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริการด้านการ
ท่องเที่ยว (tourism) ซึ่งเป็นการเปิดพ้ืนที่ให้ประชากรของสังคมอ่ืน (ต่างพ้ืนที่) เข้ามาเยี่ยมเยือนในพ้ืนที่ 
เท่ากับจ านวนผู้ใช้น้ าจะมีจ านวนเพ่ิมขึ้น ความต้องการทรัพยากรน้ าของภาคการบริการด้านการท่องเที่ยว
จ าเป็นต้องประมาณการจ านวนผู้เยี่ยมเยือน (visitor) เพ่ือประมาณการความต้องการทรัพยากรน้ า  ทั้งนี้ 
โดยรวมแล้วจากการสัมภาษณ์ประธานสมาคมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา (ประธานสมาคม
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภาคใต้) สรุปได้ว่า ความต้องการน้ าเพ่ือการท่องเที่ยวโดยรวมจะต้องรวมเข้ากับน้ า
เพ่ือการอุปโภค-บริโภค (น้ าประปา) ในเขตเมืองที่เป็นที่ตั้งของแหล่งสถานที่พักค้างแรมและอาหาร 
  การจัดการทรัพยากรน้ าเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจของพ้ืนที่ด้านการท่องเที่ยว 
มีเป้าหมายเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการทรัพยากรน้ ารองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวที่เพียงพอ และเกิด
ความสูญเสียทางเศรษฐกิจน้อยที่สุด อย่างไรก็ตาม การท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมที่มีฤดูกาลหรือช่วงระยะเวลา
การท่องเที่ยว แต่ละพ้ืนที่มีช่วงเวลาที่แตกต่างกัน พ้ืนที่การท่องเที่ยวฝั่งอ่าวไทยมีช่วงเวลาระหว่างเดือน
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 4-15 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

มกราคมถึงพฤษภาคม และเดือนตุลาคมถึงธันวาคมของทุกปี ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาที่มีความต้องการทรัพยากร
น้ ามากขึ้น ดังนั้น ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าเพ่ือการท่องเที่ยวจึงจ าเป็นต้องพิจารณาก าหนดแนวทาง
ตามช่วงเวลาที่มีความต้องการ จะช่วยลดภาระและสร้างความมั่นคงต่อการพัฒนาการท่องเที่ยว 
  การประมาณการความต้องการทรัพยากรน้ าเพ่ือการท่องเที่ยว ตัวแปรก าหนดโดยตรง คือ 
จ านวนผู้เยี่ยมเยือน (number of visitor) ประกอบด้วย 2 กลุ่ม คือ กลุ่มจ านวนนักทัศนาจร (number of 
excursion) เป็นผู้ เยี่ยมเยือนที่ไม่พักค้างแรมในพ้ืนที่  และจ านวนนักท่องเที่ยว (number of tourist)  
เป็นผู้เยี่ยมเยือนพ้ืนที่ที่มีการพักค้างแรมในพ้ืนที่ ทั้งนี้ การพักค้างแรมหรือไม่พักค้างแรมมีผลต่อการอุปโภค-
บริโภคน้ า เนื่องจากสถานที่พักค้างแรมมีการจ าแนกระดับการบริการ ยิ่งการบริการที่มีความหรูหรามาก 
(luxurious accommodation) จะมีความต้องการน้ ามากขึ้น นอกจากนี้ ตัวแปรก าหนดเพ่ิมเติม เช่น  
รูปแบบการท่องเที่ยว การกระจายตัวของแหล่งท่องเที่ยว แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงและการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว เป็นต้น 
 
 (2) สมมติฐำนที่ใช้ในกำรพัฒนำทำงเลือกและคำดกำรณ์แนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงในอนำคต 
20 ปี 
   การท่องเที่ยวในพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่ งตะวันออกแบ่งออกได้ เป็น 2 ส่วน คือ หนึ่ ง  
การท่องเที่ยวของประชากรไทยในพ้ืนที่ ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวประจ าถิ่น ระดับจังหวัด และ
ระดับภูมิภาค กับสอง การท่องเที่ยวของประชากรต่างถิ่นทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ในพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้
ฝั่งตะวันออกมีแหล่งท่องเที่ยวระดับนานาขาติ 2 พ้ืนที่หลัก คือ พ้ืนที่เกาะ ได้แก่ เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะ
เต่า และเมืองชายแดนสุไหงโก-ลก 
 
   ทั้งนี้ อัตราการเติบโตด้านการท่องเที่ยว ทั้งการท่องเที่ยวและทัศนาจร ในพ้ืนที่ภาคใต้ 
ฝั่งตะวันออกมีอัตราเฉลี่ยระยะ 10 ปี มากกว่าร้อยละ 5 ต่อปี โดยเฉพาะพ้ืนที่แหล่งการท่องเที่ยวทั่วไปจะมี
อัตราเติบโตเกินร้อยละ 10 ต่อปี การเติบโตด้านการท่องเที่ยวที่มากขึ้นอย่างต่อเนื่องในแต่ละปี มาจากการ
เดินทางท่องเที่ยวของประชากรในพ้ืนที่เป้นหลัก ส่วนผู้เยี่ยมเยือนที่มาจากต่างภูมิภาคจะคิดเป็นเพียงร้อยละ 
20-30 ของจ านวนผู้เยี่ยมเยือนทั้งหมด อีกทั้ง การพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งในพ้ืนที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
มีการพัฒนาเส้นทางมากขึ้นในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้การเดินทางมีการเติบโตมากขึ้นอย่างรวดเร็ว  
ซึ่งหากด าเนินการตามแผนพัฒนาที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีการพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งได้เต็มรูปแบบ
และเต็มศักยภาพที่ก าหนดไว้ เช่น รถไฟทางคู่ รถไฟความเร็วสูง การพัฒนาสนามบิน เส้นทางเชื่อมถนนภาคใต้
ฝั่งตะวันออก-ตะวันตก เป็นต้น จะส่งผลให้จ านวนการเยื่อมเยือนมีมากขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะภายหลัง 
ปี 2570 ที่ระบบการคมนาคมขนส่งได้รับการพัฒนาเต็มตามแผนพัฒนาที่ก าหนดไว้ 
   ในการจัดการทรัพยากรน้ าเพ่ือการท่องเที่ยว จ าเป็นต้องประมาณการจ านวนผู้เยี่ยมเยือน
ทั้งหมดที่คาดว่าจะเข้ามาเยี่ยมเยือนพ้ืนที่ ซึ่งในการประมาณการจ านวนผู้เยี่ยมเยือนพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่ง
ตะวันออกในระยะ 20 ปีข้างหน้า การศึกษาได้ก าหนดข้อสมมติไว้ดังนี้ 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 4-16 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

  1)  ข้อสมมติพื นฐำนของกำรพัฒนำและควำมต้องกำรน ้ำเพื่อกำรท่องเที่ยว คือ 
   (ก) ระหว่างปี 2562-2569 แนวทางการพัฒนาเป็นไปตามแนวโน้มพ้ืนฐาน (normal 
growth) ที่ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาก่อนและระหว่างปี 2562-2563 
   (ข) ระหว่างปี 2570-2580 แนวทางการพัฒนาเป็นไปตามแผนพัฒนาพ้ืนที่ที่หน่วยงาน
ต่าง ๆ ก าหนดไว้ เช่น แผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (SEC) แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
แผนพัฒนาการขนส่งทางถนน ทางราง ทางน้ า ทางอากาศ เป็นต้น ซึ่งแผนพัฒนาที่ก าหนดไว้จะส่งผลต่ออัตรา
การเติบโตที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง (increasing growth) 
 
  2)  กำรเติบโตของจ้ำนวนผู้เยี่ยมเยือน ที่แบ่งเป็นนักท่องเที่ยวและนักทัศนาจร มีแนวโน้ม
การเติบโตแตกต่างกัน โดยนักท่องเที่ยวจะมีอัตราการเติบโตที่น้อยกว่านักทัศนาจรในทุกช่วงเวลา 
 
  3)  อัตรำกำรเติบโตของจ้ำนวนนักทัศนำจรในแต่ละกรณีทำงเลือกและช่วงเวลาการ
พัฒนาพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
 
   (ก) ในกรณีทำงเลือกท่ี 1 2 และ 3 ก าหนดให้ 
    ก) ระหว่างปี 2562-2569 นักทัศนาจรไทยมีอัตราการเติบโตร้อยละ 7.0 – 12.0 
ขึ้นกับลักษณะพ้ืนที่การท่องเที่ยว ส่วนนักทัศนาจรต่างชาติมีอัตราการเติบโตร้อยละ 5.0 – 8.0 ขึ้นกับลักษณะ
พ้ืนที่การท่องเที่ยว 
    ข) ระหว่างปี 2570-2580 นักทัศนาจรไทยมีอัตราการเติบโตร้อยละ 10.0 – 15.0 
ขึ้นกับลักษณะพื้นที่การท่องเที่ยว ส่วนนักทัศนาจรต่างชาติมีอัตราการเติบโตร้อยละ 7.0 - 10.0 ขึ้นกับลักษณะ
พ้ืนที่การท่องเที่ยว 
   (ข) ในกรณีทำงเลือกท่ี 4 ก าหนดให้ 
    ก) ระหว่างปี 2562-2569 นักทัศนาจรไทยมีอัตราการเติบโตร้อยละ 7.0 – 12.0 
ขึ้นกับลักษณะพ้ืนที่การท่องเที่ยว ส่วนนักทัศนาจรต่างชาติมีอัตราการเติบโตร้อยละ 5.0 – 8.0 ขึ้นกับลักษณะ
พ้ืนที่การท่องเที่ยว 
    ข) ระหว่างปี 2570-2580 นักทัศนาจรไทยมีอัตราการเติบโตร้อยละ 10.0 – 15.0 
ขึ้นกับลักษณะพ้ืนที่การท่องเที่ยว ส่วนนักทัศนาจรต่างชาติมีอัตราการเติบโตร้อยละ 7.0 – 10.0 ขึ้นกับ
ลักษณะพ้ืนที่การท่องเที่ยว 
 
  4)  อัตรำกำรเติบโตของจ้ำนวนนักท่องเที่ยวในแต่ละกรณีทำงเลือก  และช่วงเวลา 
การพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
   (ก)  ในกรณีทำงเลือกท่ี 1 2 และ 3 ก าหนดให้ 
    ก) ระหว่างปี 2562-2569 นักท่องเที่ยวไทยมีอัตราการเติบโตร้อยละ 5.0 – 7.0 
ขึ้นกับลักษณะพ้ืนที่การท่องเที่ยว ส่วนนักท่องเที่ยวต่างชาติมีอัตราการเติบโตร้อยละ 5 ทุกลักษณะพ้ืนที่ 
การท่องเที่ยว 



 

             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำติ        บทที่ 4 กำรศึกษำและเปรียบเทียบทำงเลือกกำรพัฒนำของพื นที่ 
   

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 4-17 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

    ข)  ระหว่างปี  2570-2580 นักทัศนาจรไทยมี อัตราการเติบโตร้อยละ 12.0  
ทุกลักษณะพ้ืนที่การท่องเที่ยว ส่วนนักท่องเที่ยวต่างชาติมีอัตราการเติบโตร้อยละ 7.0 ทุกลักษณะพ้ืนที่ 
การท่องเที่ยว 
   (ข) ในกรณีทำงเลือกท่ี 4 ก าหนดให้ 
    ก) ระหว่างปี 2562-2569 นักท่องเที่ยวไทยมีอัตราการเติบโตร้อยละ 7.0 – 12.0 
ทุกลักษณะพ้ืนที่การท่องเที่ยว ส่วนนักท่องเที่ยวต่างชาติมีอัตราการเติบโตร้อยละ 5-8 ทุกลักษณะพ้ืนที่ 
การท่องเที่ยว 
    ข)  ระหว่างปี  2570-2580 นักท่องเที่ยวไทยมี อัตราการเติบโตร้อยละ 15.0  
ทุกลักษณะพ้ืนที่การท่องเที่ยว ส่วนนักท่องเที่ยวต่างชาติมีอัตราการเติบโตร้อยละ 12.0 ทุกลักษณะพ้ืนที่ 
การท่องเที่ยว 
 
  5)  อัตรำควำมต้องกำรใช้น ้ำของนักท่องเที่ยวและนักทัศนำจร มีดังนี ้
   (ก)  นักท่องเที่ยวไทยและต่ำงชำติ 
    ก) ในพ้ืนที่ท่องเที่ยวระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัด และระดับภูมิภาค นักท่องเที่ยวไทย
มีความต้องการน้ าเฉลี่ยวันละ 300 ลิตรต่อคน และนักท่องเที่ยวต่างชาติมีความต้องการน้ าเฉลี่ยวันละ 600 
ลิตรต่อคน 
    ข) ในพ้ืนที่ท่องเที่ยวระดับนานาชาติ นักท่องเที่ยวไทยมีความต้องการน้ าเฉลี่ยวันละ 
650 ลิตรต่อคน และนักท่องเที่ยวต่างชาติมีความต้องการน้ าเฉลี่ยวันละ 1,200 ลิตรต่อคน 
   (ข) นักทัศนำจรไทยและต่ำงชำติ 
    ก) ในพ้ืนที่ท่องเที่ยวระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัด และระดับภูมิภาค นักทัศนาจรไทย
และต่างชาติมีความต้องการน้ าเฉลี่ยวันละ 150 ลิตรต่อคน 
    ข) ในพื้นที่ท่องเที่ยวระดับนานาชาติ นักทัศนาจรไทยและต่างชาติมีความต้องการน้ า
เฉลี่ยวันละ 300 ลิตรต่อคน 
 
  6)  จ้ำนวนวันท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวไทยและต่ำงประเทศ 
   (ก)  พื นที่ที่มีกำรท่องเที่ยวแบบนำนำชำติ ก าหนดให้มีจ านวนวันท่องเที่ยว 5 วันต่อ
รอบท่องเที่ยว (trip) 
   (ข) พื นที่ที่ มีกำรท่องเที่ยวแบบท้องถิ่น  จังหวัด ภูมิภาค ก าหนดให้มีจ านวนวัน
ท่องเที่ยว 2 วันต่อรอบการท่องเที่ยว (trip) 
 
  7)  ควำมต้องกำรน ้ำในช่วงฤดูกำลกำรท่องเที่ยว (high seasons) และนอกฤดูกำลกำร
ท่องเที่ยว (low seasons) มีความแตกต่างกัน โดยก าหนดให้ความต้องการน้ าในช่วงฤดูกาลการท่องเที่ยวมี
ความต้องการน้ าเต็มตามอัตราความต้องการ ส่วนความต้องการน้ าในช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยวมีความต้องการ
น้ าร้อยละ 40 ของอัตราเต็มตามอัตราความต้องการ อย่างไรก็ตาม ในการศึกษานี้ ได้ใช้การประมาณการตาม



 

             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำติ        บทที่ 4 กำรศึกษำและเปรียบเทียบทำงเลือกกำรพัฒนำของพื นที่ 
   

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 4-18 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

ค่าเฉลี่ยทั้งปี ผลการศึกษาจึงเป็นการประมาณความต้องการทรัพยากรน้ าทั้งปี ซึ่งเป็นปริมาณที่มีความต้องการ
ระดับร้อยละ 70.0 – 80.0 ตลอดทั้งปี 
 
   ทั้งนี้   จ านวนผู้ เยี่ยมเยือนที่มีจ านวนเพ่ิมมากขึ้นในอนาคตจะมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นได้อีก  
จากสาเหตุ ดังนี้ 
   - ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจมีการเติบโต ส่งผลต่อระดับรายได้ของคนในพ้ืนที่สูงขึ้น 
เนื่องจากการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคใต้ปัจจัยตัดสินใจต่อการท่องเที่ยว คือ รายได้ที่มาจากภาคการเกษตร  
   - ระบบการคมนาคมขนส่งมีความสะดวกมากข้ึน เมื่อแผนพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งใน
พ้ืนที่มีความเชื่อมโยงและสมบูรณ์ตามแผนพัฒนา และสาม การส่งเสริมการเดินทางในประเทศที่มีมากขึ้น  
โดยแผนพัฒนาการท่องเที่ยวพื้นที่ภาคใต้จะเน้นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพ้ืนที่เป็นกลยุทธ์หลัก 
 
   ส่วนการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่างชาติในพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกคาดว่าจะมี
แนวโน้มการเพ่ิมข้ึนอย่างจ ากัด เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวระดับความส าคัญนานาชาติมีจ านวนแหล่งท่องเที่ยว
จ ากัด และเริ่มเต็มขีดความสามารถในการรองรับการท่องเที่ยว 
 
4.1.5 น ้ำเพื่อรักษำระบบนิเวศ  
 ระบบนิเวศลุ่มน้ ามีความจ าเป็นต้องมีทรัพยากรน้ าจ านวนหนึ่งหล่อเลี้ยงพื้นที่ลุ ่มน้ าไม่ให้เกิด
ความแห้งแล้ง หรือการผลักดันน้ าเค็มบริเวณปากแม่น้ าหรือแหล่งน้ าธรรมชาติที่ติดกับทะเล ซึ่งการขาด
ทรัพยากรน้ าจ านวนหนึ่งดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อความเสียหายของระบบนิเวศ ทั้งในระยะสั้นและระยะ
ยาว เช่น ความแห้งแล้งของพื้นที่ การสูญเสียความหลากหลายชีวภาพ น้ าเค็มรุกล าน้ า น้ าเค็มซึมเข้าสู่น้ า
ใต้ดิน เป็นต้น ดังนั้น ในการประมาณการความต้องการน้ าจึงจ าเป็นต้องมีการก าหนดปริมาณน้ าขั้นต่ าที่
จ าเป็น (minimum yield) ที่ต้องเก็บรักษาไว้ในระบบนิเวศ เพ่ือลดผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น  
 
 ความต้องการใช้น้ าเพื่อรักษาระบบนิเวศท้ายน้ า ก าหนดจากปริมาณน้ าต่ าสุดที่ไหลในฤดูแล้ง
ของล าน้ านั้นๆ ในอดีต ซึ่งในการประเมินจะน าสถิติข้อมูลน้ าท่าที่จุดพิจารณามาวิเคราะห์ทางสถิติเพ่ือสร้าง
เป็นกราฟอัตราการไหล-เวลา (Flow Duration Curve) แล้วจึงใช้ค่าปริมาณน้ าที่ร้อยละ 90 ของการเกิด
ปริมาณน้ าท่าที่ไหลในฤดูแล้งของล าน้ านั้นๆ เป็นปริมาณน้ าเพื่อรักษาสมดุลระบบนิเวศท้ายน้ า โดยได้
ประเมินความต้องการใช้น้ าเพื่อรักษาระบบนิเวศท้ายน้ าที่จุดพิจารณาต่าง ๆ ได้แก่ บริ เวณท้ายอ่างเก็บน้ า
ขนาดใหญ่ที่มีความจุตั้งแต่ขนาด 50 ล้าน ลบ.ม. ขึ้นไป และบริเวณจุดออกของลุ่มน้ าสาขาของพ้ืนที่ลุ่มน้ า   
 จากการประมาณการ พบว่า ในแต่ละปี แต่ละลุ่มน้ าสาขา จ าเป็นต้องมีปริมาณน้ าขั้นต่ าที่จ าเป็นต่อ
การรักษาระบบนิเวศรวมไม่น้อยกว่า 5,300 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ทั้งนี้ แต่ละลุ่มน้ าสาขามีความต้องการ
ทรัพยากรน้ าเพ่ือการรักษาระบบนิเวศไม่เท่ากัน อย่างไรก็ตาม การประมาณการความต้องการน้ าในทุกระยะ
และทุกทางเลือกของการพัฒนา จ าเป็นต้องก าหนดปริมาณความต้องการน้ ารักษาระบบนิเวศขั้นต่ าไว้ทุกปีและ
ทุกทางเลือกการพัฒนา  
 



 

             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำติ        บทที่ 4 กำรศึกษำและเปรียบเทียบทำงเลือกกำรพัฒนำของพื นที่ 
   

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 4-19 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

4.1.6 กำรประเมินศักยภำพกำรจัดกำร จัดหำทรัพยำกรน ้ำของพื นที่และแผนงำน 
 การศึกษาเพื่อประเมินศักยภาพทรัพยากรน้ าในพื้นที่ ประกอบด้วย การทบทวนข้อมูลศักยภาพ
น้ าจากแหล่งต่าง ๆ ที่มี ทั้งในส่วนที่กักเก็บได้ และส่วนที่ไม่สามารถกักเก็บได้ โครงการพัฒนาแหล่งน้ าที่มใีน
ปัจจุบันและที่อยู่ในแผนงานของหน่วยงานต่าง ๆ ที่รับผิดชอบ โดยน ามาวิเคราะห์ผลร่วมกับการคาดการณ์
แนวโน้มความต้องการน้ าเพ่ือการพัฒนาในอนาคต (พ.ศ.2580) ซึ่งสามารถสรุปแนวทางการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ าในแต่ละทางเลือกการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก ได้ดังนี้ 
 
 ทำงเลือกที่ 1 ไม่มีกำรพัฒนำใด ๆ (Business as usual)  
 เป็นทางเลือกที่ไม่มีการด าเนินการใด ๆ ตามข้อเสนอนโยบาย แผน และงานนั้น ๆ หรือไม่มีการ
ด าเนินการเปลี่ยนแปลงไปจากทิศทางหรือแนวทางเดิมที่ก าหนดไว้ สรุปได้ดังนี้ 
 - การใช้งบประมาณประจ าปี เพ่ือการซ่อมบ ารุงโครงการเดิมที่มีอยู่เพ่ือการใช้งานตามปกติ 
 - ไม่มีการจัดหางบประมาณเพ่ิมข้ึนเพื่อพัฒนาความจ าเป็นพ้ืนฐาน และการกระจายการพัฒนา
ให้ทั่วถึง 
 - ไม่มีการจัดหางบประมาณจ านวนมากขึ้นเพ่ือพัฒนาโครงการต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วม น้ าแล้ง น้ าเสีย และจัดหาน้ าเพ่ือการเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ลุ่มน้ า
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
 
 หากไม่มีการพัฒนาใด ๆ ในอนาคตจะท าให้พ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีปัญหาต่าง ๆ รุนแรง
เพ่ิมมากข้ึนดังนี้ 
 เพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง น้ าท่วม น้ าเสีย จ าเป็นต้องมีการก าหนดทางเลือกในการพัฒนาให้เหมาะสม
กับสภาพพ้ืนที่ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เพ่ือให้มีการพัฒนาที่เกิดความสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือให้พ้ืนที่ลุ่มน้ ามีการพัฒนาที่เกิดความยั่งยืน มีการพัฒนาเศรษฐกิจในพ้ืนที่ลุ่มน้ าให้มีความ
มั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืนในอนาคต 
 จากการทบทวนข้อมูลพ้ืนฐานด้านทรัพยากรน้ าในพ้ืนที่ลุ่มน้ าตามศักยภาพ พบว่า  สามารถพัฒนา
แหล่งเก็บกักเพ่ือได้โดยการพัฒนาแหล่งน้ าโดยส่วนราชการในพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกได้จ านวน 807 
โครงการ รวมความจุ 110.92 ล้าน ลบ.ม. โดยพ้ืนที่เพาะปลูกเกิดการขาดแคลนน้ าทั้งในเขตชลประทานและ
นอกเขตชลประทานโดยขาดแคลนในปริมาณไม่มาก เนื่องจากไม่มีการพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ าไว้ใช้ช่วงที่ฝนทิ้ง
ช่วงหรือกรณีในเขตชลประทานมีการพัฒนาแหล่งเก็บกักแต่ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ า  
 
 ทำงเลือกที่ 2 กำรพัฒนำพื นที่เพื่อแก้ไขปัญหำเร่งด่วนและคุณภำพชีวิตขั นพื นฐำน 
 เป็นทางเลือกการจัดหาน้ าอุปโภคบริโภคที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพ่ือการด ารงชีวิตของประชาชน
ในพ้ืนที่ สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและอุทกภัย น้ าเสีย ดังนี้ 
 - การลดความขาดแคลน และเพ่ิมการเข้าถึงน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภค 
 - การแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและอุทกภัย 
 - การบ าบัดน้ าเสียชุมชนเพ่ือรักษาระบบนิเวศ 



 

             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำติ        บทที่ 4 กำรศึกษำและเปรียบเทียบทำงเลือกกำรพัฒนำของพื นที่ 
   

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 4-20 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

 ทำงเลือกที่ 3 กำรพัฒนำพื นที่เพื่อสนับสนุน และส่งเสริมกำรเติบโตของเศรษฐกิ จสำขำ
ท่องเที่ยว และเกษตรกรรม 
 การเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร เกษตรอินทรีย์ และมีน้ าสนับสนุนอุตสาหกรรมปัจจุบัน เป็นทางเลือก
การแก้ไขปัญหาความเสียงด้านภัยแล้ง น้ าท่วม น้ าเสีย โดยเฉพาะการป้องกันน้ าท่วมชุมชน เพ่ือลดช่องว่าง
รายได้ระหว่างคนชนบทและในเมือง มีดังนี้ 
การลดความขาดแคลน และเพ่ิมการเข้าถึงน้ าอุปโภคบริโภค 
 - การจัดการน้ าเพ่ือการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ 
 - การเพ่ิมความจุแหล่งน้ าเดิม 
 - การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าต้นน้ า 
 - การน าน้ าที่ผ่านการบ าบัดกลับมาใช้ประโยชน์ 
 - การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้ า 
 - การพัฒนาแหล่งน้ าแห่งใหม่ 
 - การปรับปรุง บ ารุงรักษา และเพ่ิมประสิทธิภาพโครงการ 
 - การป้องกันน้ าท่วม 
 - การปรับเปลี่ยนการปลูกพืช 
 - การพัฒนาพื้นที่ชะลอน้ า 
 - การจัดหาน้ าบาดาล 
 - การแก้ไขปัญหาน้ าเสีย เพ่ือรักษาระบบนิเวศ 
 - การแก้ไขและเตรียมความพร้อม เพ่ือปรับตัว และเผชิญเหตุภัยพิบัติ 
 - การบริหารจัดการ 
 
 ทำงเลือกที่ 4 กำรพัฒนำพื นที่เต็มศักยภำพ และยุทธศำสตร์กำรพัฒนำภำคใต้และภำคใต้
ชำยแดน 
 มุ่งพัฒนาด้านทรัพยากรน้ าให้เต็มศักยภาพ มีน้ าสนับสนุนอุตสาหกรรมใหม่ และการท่องเที่ยว 
(กลุ่มท่องเที่ยวเชิงนิเวศ) ท่องเที่ยวเป็นทางเลือกเพ่ือเพ่ิมรายได้ของประชาชนในลุ่มน้ า ลดความเหลื่อมล้ าทาง
สังคม เพ่ิม GPP ของภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีดังนี้ 
 - การลดความขาดแคลน และเพ่ิมการเข้าถึงน้ าอุปโภคบริโภค 
 - การจัดการน้ าเพ่ือการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ 
 - การเพ่ิมความจุแหล่งน้ าเดิม 
 - การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าต้นน้ า 
 - การน าน้ าที่ผ่านการบ าบัดกลับมาใช้ประโยชน์ 
 - การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้ า 
 - การพัฒนาแหล่งน้ าแห่งใหม่ 
 - การปรับปรุง บ ารุงรักษา และเพ่ิมประสิทธิภาพโครงการ 
 - การป้องกันน้ าท่วม 
 - การปรับเปลี่ยนการปลูกพืช 



 

             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำติ        บทที่ 4 กำรศึกษำและเปรียบเทียบทำงเลือกกำรพัฒนำของพื นที่ 
   

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 4-21 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

 - การพัฒนาพื้นที่ชะลอน้ า 
 - การจัดหาน้ าบาดาล 
 - การแก้ไขปัญหาน้ าเสีย เพ่ือรักษาระบบนิเวศ 
 - การแก้ไข และเตรียมความพร้อม เพ่ือปรับตัว และเผชิญเหตุภัย 
 - การบริหารจัดการ 
 - การพัฒนาแหล่งน้ าใหม่ ในพ้ืนที่อนุรักษ์ 
 
4.1.7 กำรจัดกำรน ้ำท่วมและอุทกภัย 
 การจัดการน้ าท่วมและอุทกภัยจะพิจารณาจากข้อมูลของส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ 
ภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน : GISTDA) ซึ่งใช้ภาพถ่ายดาวเทียมพ้ืนที่น้ าท่วมน ามาซ้อนทับพิจารณาความถี่
การเกิดส่วนพ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งพิจารณาข้อมูลพ้ืนที่ประสบภัยแล้ง ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประกาศเป็นพ้ืนที่ประสบภัยแล้ง ร่วมกับการพิจารณาพ้ืนที่ Area Base ซึ่งส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ 
ได้ศึกษาพ้ืนที่ส าคัญที่ประสบปัญหาด้านน้ าท่วมประเทศเพ่ือแก้ไขปัญหาด้านน้ าซึ่งสอดคล้องกับแผนแม่บท 
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 20 ปี  (พ.ศ.2561-2580) โดยพบว่า ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกอยู่และ 
คาบเก่ียวทั้งสิ้น 9 พ้ืนที ่
 

รหัส ชื่อ AreaBased 
พื นที่เสี่ยง 
น ้ำท่วม 

พื นที่ 
เสี่ยงแล้ง 

พื นที่เสี่ยง
แล้ง+ท่วม 

รวมพื นที่
เสี่ยงภัย ประเภท 

(ไร่) (ไร่) (ไร่) (ไร่) 

S-01 ชุมพร-หลังสวน 600 200  800 พื้นท่ีเสี่ยงภัยน้ าท่วม 

S-02 สุราษฎร์ธานี-ไชยา-ตาปี 110,700 13,300 5,600 129,600 พื้นท่ีเสี่ยงภัยน้ าท่วม 

S-03 สนับสนุนการท่องเท่ียว
เกาะสมุย 

500 3,800  4,300 สนับสนุนการ
ท่องเท่ียว 

S-04 นครศรีธรรมราช 528,700 1,000 3,500 533,200 พื้นท่ีเสี่ยงภัยน้ าท่วม 

S-07 คลองเทพา-นาทวี 13,000 4,700 1,200 18,900 พื้นท่ีเสี่ยงภัยท่วมแล้ง 

SS-01 รอบเมืองปัตตานี 50,700 700 1,200 52,600 พื้นท่ีเสี่ยงภัยน้ าท่วม 

SS-02 ลุ่มน้ าแม่น้ าสายบุรี 56,600 3,800 1,300 61,700 พื้นท่ีเสี่ยงภัยน้ าท่วม 

SS-03 รอบเมืองนราธิวาส 36,000   36,000 พื้นท่ีเสี่ยงภัยน้ าท่วม 

SS-04 ลุ่มน้ าแม่น้ าโก-ลก 37,700   37,700 พื้นท่ีเสี่ยงภัยน้ าท่วม 

ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 834,500 27,500 12,800 874,800 พื นที่เสี่ยงภัย 

หมำยเหตุ : พื้นที่เสี่ยงภัยน้ าท่วมจากการซ้อนทับข้อมูลแบ่งระดับความเสี่ยงออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 
 พื้นที่เสี่ยงภัยน้ าท่วมต่ า เกิดอุทกภัย 1-4 ครั้งในรอบ 12 ป ี
 พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยปานกลาง เกิดอุทกภัย 5-8 ครั้งในรอบ 12 ป ี
 พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยสูง เกิดอุทกภัย >8 ครั้งในรอบ 12 ป ี
 
 ส่วนการพิจารณาพ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งพิจารณาข้อมูลจากศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ า กรมทรัพยากรน้ า  
โดยพ้ืนที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนใหญ่ประสบภัยแล้งในช่วงฤดูแล้งเนื่องจากไม่มีแหล่งเก็บกักน้ า ซึ่งยังผลถึง
การขาดแคลนน้ าเพื่ออุปโภค-บริโภค ส่วนพื้นที่เกษตรกรรมส่วนใหญ่ขาดแคลนน้ าในพื้นท่ีนอกเขตชลประทาน 



 

             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำติ        บทที่ 4 กำรศึกษำและเปรียบเทียบทำงเลือกกำรพัฒนำของพื นที่ 
   

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 4-22 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

4.2 สถำนกำรณ์และแนวโน้มกำรพัฒนำอุปทำนทรัพยำกรน ้ำ 

 
4.2.1 กรอบแนวคิดกำรทบทวนกำรพัฒนำอุปทำนทรัพยำกรน ้ำ 
 โจทย์หลักของการพัฒนาอุปทานทรัพยากรน้ าของพ้ืนที่ลุ่มน้ า ( supply of water) คือ หนึ่ง  
ณ ปัจจุบัน พ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกโดยรวมและแต่ละลุ่มน้ าสาขามีอุปทานทรัพยากรน้ าเท่าไร  
ที่สามารถน ามาใช้ตอบสนองต่อความต้องการทรัพยากรน้ า (demand for water) ของทุกภาคส่วนทาง
เศรษฐกิจและสังคมได้ และสอง การพัฒนาในอนาคต 20 ปีข้างหน้า ณ ฐานปัจจุบัน ถ้าทบทวนการพัฒนา
อุปทานทรัพยากรน้ าที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันและที่วางแผนไว้ในอนาคต พ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกโดยรวม
และแต่ละลุ่มน้ าสาขาจะมีอุปทานทรัพยากรน้ าเท่าไร 
 จากโจทย์ข้อที่หนึ่ง ณ ปัจจุบัน พ้ืนที่ลุ่มน้ าโดยรวมและแต่ละลุ่มน้ าสาขามีปริมาณอุปทานทรัพยากร
น้ าเท่าไร ในการศึกษาใช้การทบทวนและประมาณการ ดังนี้ 
 

WSP = RFW + SRG + GDW 
   โดยที่  WSP คือ ปริมาณอุปทานทรัพยากรน้ าในปัจจุบัน (water supply situation) 
      RFW คือ ปริมาณน้ าท่า (net runoff) ที่ประมาณการได้ในปัจจุบัน 
      SRG คือ ปริมาณน้ าในแหล่งเก็บกัก (water storage) ที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
       GDW คือ ปริมาณศักยภาพน้ าบาดาล (potential groundwater) 
 ซึ่งการทบทวนในส่วนนี้จะทบทวนให้เห็นถึงปริมาณอุปทานทรัพยากรน้ าที่มีอยู่  ณ ปัจจุบัน  
มีองค์ประกอบแหล่งที่มาจากที่ไหน และมีปริมาณเท่าไร ดูรำยละเอียดหัวข้อ 4.2.2 
  จากโจทย์ข้อที่สองดังกล่าว การพัฒนาในอนาคต 20 ปีข้างหน้า ณ ฐานปัจจุบัน พ้ืนที่ลุ่มน้ าโดยรวม
และลุ่มน้ าสาขาจะมีปริมาณอุปทานทรัพยากรน้ าเท่าไร ในการศึกษาใช้การทบทวนและประมาณการ ดังนี้ 
 

WSF = WSP + PLN + RST + NPG 
   โดยที่  WSF คือ ปริมาณอุปทานทรัพยากรน้ าในอนาคต (water supply in ongoing) 
      WSP คือ ปริมาณอุปทานทรัพยากรน้ าในปัจจุบัน (water supply situation) 
       PLN คือ ปริมาณน้ าที่จะได้รับจากการพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ าของหน่วยงานราชการ 
        ในระยะ 20 ปีข้างหน้า (construction planning project) 
      RST  คือ ปริมาณน้ าที่ได้รับจากการปรับปรุงแหล่งน้ าธรรมชาติในพื้นที่ 
        (reconstruction) 
      NPG คือ ปริมาณน้ าที่จะได้รับจากการเพ่ิมความจุเก็บกักในระดับไร่นา 
 
 ซึ่งการทบทวนในส่วนนี้จะทบทวนให้เห็นถึงปริมาณอุปทานทรัพยากรน้ าที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน รวมกับ
การพัฒนาแหล่งน้ าต่าง ๆ ที่มีและที่ยังไม่มีโครงการการพัฒนา และข้อเสนอการพัฒนาแหล่งน้ าธรรมชาติที่มี
อยู่ในพื้นท่ีลุ่มน้ าสาขาต่าง ๆ ให้สามารถเพ่ิมปริมาณอุปทานทรัพยากรน้ าเก็บกักในพ้ืนที่ได้มากข้ึน 
  



 

             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำติ        บทที่ 4 กำรศึกษำและเปรียบเทียบทำงเลือกกำรพัฒนำของพื นที่ 
   

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 4-23 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

4.2.2 กำรทบทวนกำรพัฒนำอุปทำนทรัพยำกรน ้ำ ณ ฐำนปัจจุบัน 
 ณ ปัจจุบัน พ้ืนที่ลุ่มน้ าโดยรวมและแต่ละลุ่มน้ าสาขามีปริมาณอุปทานทรัพยากรน้ าเท่าไร ใน
การศึกษาใช้การทบทวนและประมาณการ ดังนี้ 
 

WSP = RFW + GDW - SRG 
   โดยที่  WSP คือ ปริมาณอุปทานทรัพยากรน้ า ในปัจจุบัน  ( water supply 
situation) 
      RFW คือ ปริมาณน้ าท่า (net runoff) ที่ประมาณการได้ในปัจจุบัน 
       GDW คือ ปริมาณศักยภาพน้ าบาดาล (potential groundwater) 
      SRG คือ ปริมาณน้ าในแหล่งเก็บกัก (water storage) ที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
 
 การทบทวนการพัฒนาอุปทานทรัพยากรน้ า ณ ปัจจุบัน มีข้อสังเกตว่าในแต่ละปี พื้นที่ลุ่มน้ าภาคใต้
ฝั่งตะวันออกเป็นพ้ืนที่ที่มีปริมาณฝนตกสะสมเฉลี่ยมากกว่า 1,800 มิลลิเมตร ทั้งนี้ ในบางพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขามี
ปริมาณฝนตกสะสมมากกว่า 2,000-2,500 มิลลิเมตรต่อปี ณ ค่าเฉลี่ยปริมาณฝนตกในพ้ืนที่ลุ่มน้ ามีปริมาณที่
มากกว่าค่าเฉลี่ยทั้งประเทศ เป็นรองเฉพาะพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันตก ท าให้ในแต่ละปี พ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้
ฝั่งตะวันออกมีปริมาณน้ าท่าจ านวนมาก โดยเฉลี่ยปริมาณน้ าท่าต่อปีประมาณ 26,788 ล้านลูกบาศก์เมตร  
ซึ่งท าให้ในพ้ืนที่ลุ่มน้ ามีปริมาณน้ าตามธรรมชาติที่มีมากเพียงพอต่อความต้องการทรัพยากรน้ าเพ่ือการพัฒนา  
อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาปริมาณน้ าท่า จะพบว่า ในแต่ละปีในพื้นที่มีปริมาณน้ าตามธรรมชาติที่สามารถเก็บ
กักได้ แต่ทั้งนี้ ด้วยคุณลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่กลายเป็นข้อจ ากัดของการพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ า 
คุณลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่โดยรวมของลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกท่ีมีผลต่อการเก็บกักน้ า ได้แก่ 
 
 (1)  พ้ืนที่ส่วนใหญ่ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกเป็นภูเขาสูง ที่มีความลาดชันมาก และ 
เป็นเทือกเขาวางตัวแนวเหนือ-ใต้ ท าให้ขาดพ้ืนที่ที่เหมาะสมต่อการพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ าขนาดกลางถึงใหญ่ 
 (2)  ล าน้ า (แม่น้ า) ในพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาส่วนใหญ่เป็นล าน้ าสายสั้น มีต้นก าเนิดจากสันปันน้ า
เทือกเขาด้านตะวันตกของพ้ืนที่ ล าน้ าวางแนวพาดขวางพ้ืนที่ (แนวพาดทิศตะวันออก-ตะวันตก) ล าน้ ามีความ
ยาวจากต้นน้ าถึงทะเลฝั่งอ่าวไทยไม่เกิน 100-120 กิโลเมตร ส่งผลต่อการชะลอการไหลของน้ า เพ่ือให้น้ าไหล
เข้าไปเก็บตามพ้ืนที่ราบที่ไหลผ่าน 
 (3)  พ้ืนที่ลุ่มน้ ามีที่ราบขนาดเล็ก ขนาดของที่ราบระหว่างภูเขาทางด้านตะวันตกของพ้ืนที่กับ
ชายฝั่งอ่าวไทยทางด้านตะวันออกของพ้ืนที่ เป็นที่ราบขนาดเล็ก โดยส่วนใหญ่ การใช้ประโยชน์ที่ดิน ที่ราบ
ดังกล่าวถูกใช้เพื่อการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจการเกษตร และอีกส่วนหนึ่งถูกใช้เป็นพ้ืนที่เมืองและชุมชน 
 (4)  พ้ืนที่อนุรักษ์และพ้ืนที่ที่มีระดับความลาดชันร้อยละ 35 ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ควรได้รับการปกป้องไว้
เป็นตัวหน่วงน้ าหรือชะลอการไหลของน้ าจากพ้ืนที่สูง ท าให้ชะลอการไหลของน้ าลงสู่ทะเลได้ อย่างไรก็ตาม ใน
บางพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาเริ่มถูกรุกล้ าจากภาคการเกษตร เข้ามาเพาะปลูกไม้ยืนต้นและไม้ผล ท าให้บางพื้นที่ขาดตัว
ชะลอการไหลของน้ า 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 4-24 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

 ณ ปัจจุบัน (ปี 2562) พ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีแหล่งเก็บกักน้ าด าเนินการพัฒนาโดยส่วน
ราชการจ านวน 807 โครงการ ความจุเก็บกักรวม 110.92 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 0.42 ของปริมาณ
น้ าท่าทั้งหมด โดยพื้นที่ลุ่มน้ าสาขาที่มีแหล่งเก็บกักมากที่สุด คือ พ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 
มีแหล่งเก็บกักน้ าได้ 87.90 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 1.80 ของปริมาณน้ าท่าลุ่มน้ าสาขาภาคใต้ฝั่ง
ตะวันออกส่วนที่ 4 รองลงมาเป็นลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง คลองนาทวี แม่น้ าโก-ลก และคลองท่า
ตะเภา มีแหล่งเก็บกักน้ าได้ 5.38 2.92 4.28 และ 4.18 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 0.88 0.45 0.36 และ 
0.27 ของปริมาณน้ าท่าแต่ละลุ่มน้ าสาขา ส่วนลุ่มน้ าสาขาอ่ืน ๆ มีแหล่งเก็บกักน้ าได้น้อยกว่าร้อยละ 0.10 ของ
ปริมาณน้ าท่าของแต่ละลุ่มน้ าสาขา ซึ่งแหล่งเก็บกักน้ าในพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาแต่ละพ้ืนที่มีศักยภาพการเก็บกัก
น้ าทา่ได้น้อยมาก 
 นอกจากแหล่งน้ าธรรมชาติจากน้ าท่าจ านวนมากแล้ว แหล่งน้ าบาดาลเป็นแหล่งน้ าที่มีความส าคัญ 
เป็นแหล่งน้ าที่มีศักยภาพการให้น้ าโดยรวมทั้งลุ่มน้ าประมาณ 2,942.60 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 10.98 
ของปริมาณน้ าท่าของลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก ทั้งนี้ แต่ละพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาจะมีศักยภาพน้ าบาดาลแตกต่าง
กันตามคุณลักษณะชั้นหิน (geomorphological situation) ความสามารถในการไหลซึมกลับเข้าแทนที่ 
(rechargeable water) และคุณภาพการน าใช้ของผู้ใช้โดยรวม (consumptable usage) โดยภาพรวมของ
แต่ละลุ่มน้ า มีศักยภาพการใช้น้ าบาดาลที่แตกต่างกัน โดยชี้วัดจากสัดส่วนปริมาณศักยภาพน้ าบาดาลต่อ
ปริมาณน้ าท่าของลุ่มน้ าสาขา ซึ่งเป็นการประมาณการจากระดับความต้องการทรัพยากรน้ าเพ่ือการอุปโภค -
บริโภคของแต่ละลุ่มน้ า โดยทั่วไปแต่ละลุ่มน้ าต้องการน้ าเพ่ือการอุปโภค-บริโภคและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มี
ความจ าเป็ต้องใช้ในยามวิกฤตประมาณร้อยละ 20 ของปริมาณความต้องการทรัพยากรน้ าทั้งหมดของแต่ละ
ลุ่มน้ าสาขา มีน้ าส ารองเพ่ือการใช้ประโยชน์ โดยเฉพาะน้ าเพื่อการอุปโภค-บริโภค สรุปได้ดังนี้ 
 
 (1)  พ้ืนที่ลุ่มน้ าที่มีศักยภาพน้ าบาดาลในระดับสูง (ค่าชี้วัดเกินร้อยละ 20) ได้แก่ ลุ่มน้ าสาขา
คลองนาทวี ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง และคลองเทพา ทั้ง 3 ลุ่มน้ าสาขามีศักยภาพน้ าบาดาลร้อยละ 28.05 
24.71 และ 22.48 ของปริมาณน้ าท่าลุ่มน้ าสาขา 
 (2)  พ้ืนที่ลุ่มน้ าที่มีศักยภาพน้ าบาดาลในระดับปานกลาง (ค่าชี้วัดระหว่างร้อยละ 10-20) ได้แก่ 
ลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าโก-ลก ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 แม่น้ าบางนรา และภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 2 ทั้ง 4 
ลุ่มน้ าสาขามีศักยภาพน้ าบาดาลร้อยละ 15.19 13.15 12.00 และ 11.37 ของปริมาณน้ าท่าลุ่มน้ าสาขา 
 (3)  พ้ืนที่ลุ่มน้ าที่มีศักยภาพน้ าบาดาลในระดับต่ า (ค่าชี้วัดน้อยกว่าร้อยละ 10) ได้แก่ ลุ่มน้ าสาขา
คลองหลังสวน แม่น้ าสายบุรี ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 3 คลองกลาย  และท่า
ตะเภา ทั้ง 6 ลุ่มน้ าสาขามีศักยภาพน้ าบาดาลร้อยละ 9.10 8.48 8.45 8.04 6.16 และ 4.56 ของปริมาณ
น้ าท่าลุ่มน้ าสาขา 
 
 อย่างไรก็ตาม การใช้น้ าบาดาลมีข้อจ ากัด คือ การใช้น้ าในปริมาณที่ไม่เกินกว่าอัตราความสามารถ
ในการไหลซึมกลับเข้าแทนที่ (ร้อยละของปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยต่อปี)) ซึ่งในพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกมี
อัตราเฉลี่ยตามประเภทของคุณลักษณะชั้นหิน ได้แก่ หินร่วน ร้อยละ 10.00 หินแข็งอุ้มน้ ามาก ร้อยละ 5.00 
หินแข็งอุ้มน้ าปานกลาง ร้อยละ 3.00 และหินแข็งอุ้มน้ าน้อย ร้อยละ 2.00 ดังนั้น พื้นที่ลุ่มน้ าสาขาใดใช้น้ าเกิน
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 4-25 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

กว่าอัตราดังกล่าวย่อมจะส่งผลต่อระดับปริมาณน้ าบาดาลและอาจจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมชั้นดินและ
ชั้นหิน 
 
 โดยสรุป เมื่อพิจารณาอุปทานทรัพยากรน้ า ณ ปัจจุบัน พื้นที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีทรัพยากร
น้ าประมาณ 29,731.02 ล้านลูกบาศก์เมตร คือ ปริมาณน้ าท่าบวกด้วยปริมาณศักยภาพน้ าบาดาล และถ้า
พิจารณาถึงการน าใช้ ปริมาณอุปทานทรัพยากรน้ าสามารถถูกน าใช้ได้ประมาณ  3,053.52 ล้านลูกบาศก์เมตร 
คือ ปริมาณน้ าในแหล่งเก็บกักที่มีอยู่ในปัจจุบัน บวกด้วยปริมาณศักยภาพน้ าบาดาล ส่วนปริมาณน้ าท่าที่
ประมาณการได้ในปัจจุบันจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาแหล่งเก็บกักทรัพยากรน้ าดังกล่าว 
 
4.2.3 กำรทบทวนกำรพัฒนำอุปทำนทรัพยำกรน ้ำในระยะ 20 ปีข้ำงหน้ำ 
 การพัฒนาในอนาคต 20 ปีข้างหน้า ณ ฐานปัจจุบัน พ้ืนที่ลุ่มน้ าโดยรวมและแต่ละลุ่มน้ าสาขาจะมี
ปริมาณอุปทานทรัพยากรน้ าเท่าไร การศึกษาใช้การทบทวนและประมาณการ ดังนี้ 
 

WSF = WSP – (PLN + RST + NPG) 
 โดยที่  WSF คือ ปริมาณอุปทานทรัพยากรน้ าในอนาคต (water supply in ongoing) 
   WSP คือ ปริมาณอุปทานทรัพยากรน้ าในปัจจุบัน (water supply situation) 
   PLN คือ ปริมาณน้ าที่จะได้รับจากการพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ าของหน่วยงานราชการ 
     ในระยะ 20 ปีข้างหน้า (construction planning project) 
   RST  คือ ปริมาณน้ าที่ได้รับจากการปรับปรุงแหล่งน้ าธรรมชาติในพื้นที่ 
     (reconstruction) 
   NPG คือ ปริมาณน้ าที่จะได้รับจากการเพ่ิมความจุเก็บกักในระดับไร่นา 
 
 จำกหัวข้อ 4.2.2 พบว่า ณ ปัจจุบัน พ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีทรัพยากรน้ า (WSP) ประมาณ 
29,731.02 ล้านลูกบาศก์เมตร (ปริมาณน้ าท่ากับปริมาณศักยภาพน้ าบาดาล) ทั้งนี้ ถ้าพิจารณาถึงแนวทางท่ีจะ
พัฒนาให้มีการเก็บกักน้ าท่าที่ไหลออกสู่ทะเลโดยขาดการเก็บกัก (in flow) เพ่ือใช้ประโยชน์ ปริมาณน้ าท่าที่มี
อยู่ในพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกประมาณ 26,788.42 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีแหล่งเก็บกักทรัพยากรน้ า I
ณ ปัจจุบัน จ านวน 110.92 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นการสูญเสียน้ าท่าที่ไหลออกสู่ทะเล จ านวน 26,677.50 
ล้านลูกบาศก์เมตร ดังนั้น ในอนาคต 20 ปีข้างหน้า ถ้ามีการพัฒนาแหล่งเก็บกักและการปรับปรุงแหล่งน้ าตาม
ธรรมชาติ พ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกและลุ่มน้ าสาขาจะมีความสามารถในการเก็บกักน้ าท่าได้มากขึ้น
เท่าไร การศึกษาได้ทบทวน 3 ส่วน รายละเอียดแต่ละส่วนมีดังนี้ 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 4-26 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

 (1)  ปริมำณน ้ำที่จะได้รับจำกกำรพัฒนำแหล่งกักเก็บน ้ำของหน่วยงำนรำชกำรในระยะ 20 ปี
ข้ำงหน้ำ 

  จากการทบทวนแผนงานของหน่วยงานราชการต่าง ๆ เช่น กรมชลประทาน กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย กรมโยธาธิการและผังเมือง ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ เป็นต้น ที่ก าหนดไว้ใน
ระยะเวลา 20 ปี โดยแบ่งการด าเนินงานออกเป็นการพัฒนาระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว จะใช้
งบประมาณทั้งสิ้น 26,793.24 ล้านบาท สามารถเก็บกักและเพ่ิมความจุเก็บกักน้ าได้อีก 466.02 ล้าน ลบ.ม. 
อีกทั้ง ยังมีโครงการพัฒนาอีกจ านวนหนึ่ง ที่มีวัตถุประสงค์การพัฒนาแหล่งน้ าที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถูกก าหนดไว้ ใน
แผนงานของหน่วยงานต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น 
 
  1)  พื นที่เป้ำหมำยและแนวทำงแก้ไขเชิงบูรณำกำร (Area-base Approach)  เพ่ือวาง
แนวทางแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งแบบบูรณาการ มีพ้ืนที่เป้าหมายทั้งประเทศ 66 พ้ืนที่ อยู่ในพ้ืนที่
ภาคใต้จ านวน 15 พ้ืนที่ ส าหรับพ้ืนทีลุ่่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกจ านวน 9 พ้ืนที ่ได้แก่ 
   (ก) พ้ืนที่เสี่ยงภัยน้ าท่วมชุมพร-หลังสวน (S-01) 
   (ข) พ้ืนที่เสี่ยงภัยน้ าท่วม สุราษฎร์-ไชยา-ตาปี (S-02) 
   (ค) สนับสนุนการท่องเที่ยวเกาะสมุย (S-03) 
   (ง) พ้ืนที่เสี่ยงภัยน้ าท่วม นครศรีธรรมราช (S-04) 
   (จ) พ้ืนที่เสี่ยงภัยท่วม-แล้ง คลองเทพา-นาทวี (S-07) 
   (ฉ) พ้ืนที่เสี่ยงภัยท่วม รอบเมืองปัตตานี (SS-01) 
   (ช) พ้ืนที่เสี่ยงภัยน้ าท่วม ลุ่มน้ าแม่น้ าสายบุรี (SS-02) 
   (ซ) พ้ืนที่เสี่ยงภัยน้ าท่วม รอบเมืองนราธิวาส (SS-03) 
   (ฌ) พ้ืนที่เสี่ยงภัยน้ าท่วม ลุ่มน้ าแม่น้ าโก-ลก (SS-04) 
 
  2)  โครงกำรพัฒนำอ่ำงเก็บน ้ำ ที่สามารถแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพ้ืนที่ เช่น  
อ่างเก็บน้ าท่าแซะ อ่างเก็บน้ าคลองสวี อ่างเก็บน้ าคลองละแม อ่างเก็บน้ าธารประเวศ อ่างเก็บน้ าคลองผักบุ้ง 
แก้มลิงเพิงยา ระยะที่ 1 แก้มลิงพรุกระจูด ฯลฯ 
 
  3)  โครงกำรเพื่อลด/บรรเทำปัญหำอุทกภัย เป็นโครงการระบบป้องกันน้ าท่วมชุมชน 
ต่าง ๆ เช่นโครงการพัฒนาลุ่มน้ าคลองสวี โดยโครงการต่าง ๆ ดังกล่าวถูกบรรจุไว้ในแผน (รายละเอียด
ภำคผนวก ข-6) 
 
 (2)  ปริมำณน ้ำที่ได้รับจำกกำรปรับปรุงแหล่งน ้ำธรรมชำติในพื นที่ ( reconstruction) 
(ตัวแปร RST) 
  แหล่งน้ าธรรมชาติในพ้ืนที่ลุ่มน้ าบางแห่งมีศักยภาพที่จะถูกพัฒนาให้เป็นแหล่งกักเก็บน้ าได้
จ านวนหนึ่ง ซึ่งจากการทบทวน พบว่า แหล่งน้ าธรรมชาติจ านวน 1,055 แห่ง มีศักยภาพที่จะถูกพัฒนาให้เก็บ
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 4-27 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

กักน้ าได้เพ่ิมข้ึน โดยการลงทุนปรับปรุงแหล่งน้ า เช่น การขุดลอก การเสริมคันดิน การชุดให้เป็นบ่อสระ เป็นต้น 
ซึ่งการพัฒนาด้วยการปรับปรุงนี้จะเพ่ิมเติมอุปทานทรัพยากรน้ าได้อีกประมาณ 151.28 ล้านลูกบาศก์เมตร 
 
 (3)  ปริมำณน ้ำที่จะได้รับจำกกำรเพิ่มควำมจุเก็บกักในระดับไร่นำ (ตัวแปร NPG) 
  การพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ าขนาดเล็กระดับไร่นาเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะเพ่ิมเติมการเก็บกักให้
ตอบสนองต่อความต้องการผู้ใช้น้ าได้โดยตรง ไม่ต้องรอการพัฒนาระบบการจัดส่งและการจัดสรร ซึ่งอาจจะไม่
ตอบสนองทันต่อความต้องการ จากการทบทวน พบว่า  
 
  โดยสรุป ณ อนาคต 20 ปีข้างหน้า พ้ืนที่ลุ่มน้ าโดยรวมและแต่ละลุ่มน้ าสาขาจะมีปริมาณ
อุปทานทรัพยากรน้ าประมาณ 1,735.01 ล้านลูกบาศก์เมตร  ทั้งนี้ ถ้าพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการพัฒนา
อุปทานทรัพยากรน้ าเพ่ือการน าใช้ จะพบว่า 
  1)  ปริมาณอุปทานทรัพยากรน้ าสามารถถูกน าใช้ได้ ณ ปัจจุบันและอนาคต โดยไม่ต้อง
พัฒนาแหล่งกักเก็บน้ าหรือการพัฒนาที่เกี่ยวข้องใด ๆ เพ่ิมเติม ประมาณ 3,053.52 ล้านลูกบาศก์เมตร คือ 
ปริมาณน้ าในแหล่งเก็บกักที่มีอยู่ในปัจจุบันบวกด้วยปริมาณศักยภาพน้ าบาดาล 
  2)  ปริมาณอุปทานทรัพยากรน้ าที่สามารถพัฒนาและถูกน าใช้ได้โดยสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้โดยตรง คือ ปริมาณน้ าที่ได้รับจากการปรับปรุงแหล่งน้ าธรรมชาติในพ้ืนที่ และปริมาณน้ าที่จะ
ได้รับจากการเพ่ิมความจุเก็บกักในระดับไร่นา โดยประมาณ 151.27 และ 1,117.72 ล้านลูกบาศก์เมตร รวม
อุปทานทรัพยากรน้ าที่จะได้รับเพ่ิม 1,268.99 ล้านลูกบาศก์เมตร การลงทุนการพัฒนาประมาณ 527.50 และ 
55,886.54 ล้านบาท รวมการลงทุนประมาณ 56,414.04 ล้านบาท 
  3)  ปริมาณน้ าที่จะได้รับจากการพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ าของหน่วยงานราชการในระยะ 20 ปี
ข้างหน้า ตามแผนการพัฒนาจะได้อุปทานทรัพยากรน้ าเพ่ิม 466.02 ล้านลูกบาศก์เมตร ใช้งบประมาณการ
ลงทุน 26,793.24 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม โดยส่วนใหญ่ แหล่งกักเก็บน้ าตามแผนการพัฒนาของหน่วยราชการ
จะเป็นแหล่งกักเก็บขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ซึ่งต้องผ่านการพิจารณาและการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
ในพ้ืนที่ และต้องพัฒนาในพื้นที่เขตอนุรักษ์และพ้ืนที่ที่ประสบภัยหรือปัญหาต่าง ๆ กระบวนการพัฒนามีหลาย
ขั้นตอนการด าเนินการ ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาการด าเนินการมาก 
  4)  ปริมาณน้ าท่าในพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกที่มี ณ ปัจจุบัน จ านวน 26,788..43 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร ถ้าหักลบปริมาณอุปทานทรัพยากรน้ าที่ได้จากการพัฒนา ตามข้อ 2) ปริมาณอุปทานทรัพยากรน้ า
ที่สามารถพัฒนาและถูกน าใช้ได้โดยสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้โดยตรง จ านวน 1,268.99 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร และ 3) ปริมาณน้ าที่จะได้รับจากการพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ าของหน่วยงานราชการในระยะ 
20 ปีข้างหน้า จ านวน 446.02 ล้านลูกบาศก์เมตร รวมทั้ง 2 ส่วน เท่ากับ 1,735.01 ล้านลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้ 
ปริมาณน้ าท่าในพ้ืนที่ลุ่มน้ ายังคงเหลือ 24,942.49 ล้านลูกบาศก์เมตร ที่จะสามารถน ามาสู่การพัฒนาใช้ได้
เพ่ิมเติม 
 
  ดังนั นสรุปโดยรวม ในระยะ 20 ปี การพัฒนาอุปทานทรัพยากรน้้าจาก ณ ปัจจุบัน ที่มีน้้าใช้
การได้ประมาณ 3,053.52 ล้านลูกบาศก์เมตร การเพ่ิมเติมการพัฒนาอุปทานทรัพยากรน้้าจะได้เพ่ิมขึ้นอีก 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 4-28 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

1,735.01 ล้านลูกบาศก์เมตร รวมเป็น 4,788.53 ล้านลูกบาศก์เมตร ต้องใช้งบประมาณการลงทุนเพ่ิมเติมอีก 
83,207.28 ล้านบาท ทั้งนี้ ปริมาณอุปทานทรัพยากรน้้าที่มีในระยะ 20 ปีข้างหน้า จะมีปริมาณน้้าที่เพียงพอ
ต่อการตอบสนองต่อการอุปโภค-บริโภคของชุมชนและการส่งเสริมการท่องเที่ยว ขณะที่ ปริมาณน้้าที่มีจะ
ตอบสนองต่อความต้องการได้บางส่วนในด้านการพัฒนาเกษตรกรรมพ้ืนที่ชลประทาน และการพัฒนา
อุตสาหกรรมการผลิต อย่างไรก็ตาม ถ้าพิจารณาปริมาณน้้าท่าในพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก ยังคงมีเหลือ
จ้านวน 24.942.49 ล้านลูกบาศก์เมตร ที่สามารถพัฒนาน้ามาใช้ได้เพ่ิมเติมได้อีก  
 
4.2.4 กำรทบทวนกำรพัฒนำอุปทำนทรัพยำกรน ้ำตำมศักยภำพที่เป็นไปได้ ณ ปี 2580 
 จากการประมาณการการพัฒนาอุปทานทรัพยากรน้ าในระยะย 20 ปีข้างหน้า ที่ประมาณการว่า
ปริมาณน้ าท่าคงเหลือจากการพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ าตามการลงทุนของหน่วยงานต่าง ๆ และการเก็บกักใน
ปัจจุบัน จะยังคงเหลือปริมาณน้ าท่าประมาณ 24,942.49 ล้านลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้ ถ้าพิจารณาความเป็นไปได้
ตามศักยภาพของระบบนิเวศลุ่มน้ าและการอนุรักษ์พ้ืนที่ลุ่มน้ าที่ต้องการน้ าประมาณ 5,399.49 ล้านลูกบาศก์
เมตร เพ่ือให้ระบบนิเวศลุ่มน้ าคงสภาพและไม่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนา ดังนั้น ณ ปีปัจจุบัน ปริมาณ
น้ าท่าที่ประมาณการว่าจะสามารถน ามาพัฒนาได้ตามศักยภาพระบบนิเวศประมาณ 19,543.00 ล้านลูกบาศก์
เมตร ดังนั้น ความเป็นไปได้ที่จะพัฒนาอุปทานทรัพยากรน้ ามากท่ีสุด (maximum yield) หรือปริมาณอุปทาน
ทรัพยากรน้ าที่ปลอดภัยต่อการรักษาระบบนิเวศ (safe yield) ซึ่งโดยหลักการจ าเป็นต้องมีทรัพยากรน้ า
คงเหลือในระบบนิเวศเผื่อเหลือประมาณร้อยละ 30 ของปริมาณน้ าท่าทั้งหมดของแต่ละลุ่มน้ าสาขา ดังนั้น 
การพัฒนาอุปทานทรัพยากรน้ าสามารถด าเนินการได้ โดยมีข้อสมมติว่า 
 
 (1)  การพัฒนาอุปทานทรัพยากรน้ าด้วยการบริหารจัดการและการลงทุนโครงการต่าง ๆ จะเป็น
การด าเนินการเพ่ิมเติมจากที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีแผนการลงทุนไว้แล้ว 
 (2)  ปริมาณน้ าท่าคงเหลือ ณ ปัจจุบัน ภายหลังหักลบปริมาณน้ าท่าที่จะต้องใช้รักษาระบบ 
นิเวศ เท่ากับ 19,543.00 ล้านลูกบาศก์เมตร การศึกษาประมาณการว่าการบริหารจัดการและการลงทุน
โครงการต่าง ๆ เพิ่มเติมจะได้รับอุปทานทรัพยากรน้ าเพ่ิมเติม โดยแบ่งข้อสมมติออกเป็น 2 ส่วน คือ 
  1)  พ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาใดที่มีปริมาณน้ าคงเหลือ ณ ปัจจุบัน มากกว่าร้อยละ 60 ของปริมาณ
น้ าท่าคงเหลือ ณ ปัจจุบัน สมมติให้ 
   -  ปี 2565 ได้รับน้ าเพิ่มร้อยละ 10 ของปริมาณน้ าท่าคงเหลือ ณ ปัจจุบัน 
   -  ปี 2570 ได้รับน้ าเพิ่มร้อยละ 25 ของปริมาณน้ าท่าคงเหลือ ณ ปัจจุบัน 
   -  ปี 2575 ได้รับน้ าเพิ่มร้อยละ 40 ของปริมาณน้ าท่าคงเหลือ ณ ปัจจุบัน 
   -  ปี 2580 หรือ 20 ปีข้างหน้า ได้รับน้ าเพ่ิมร้อยละ 60 ของปริมาณน้ าท่าคงเหลือ ณ 
ปัจจุบัน 
  2)  พ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาใดที่มีปริมาณน้ าคงเหลือ ณ ปัจจุบัน น้อยกว่าร้อยละ 60 ของปริมาณ
น้ าท่าคงเหลือ ณ ปัจจุบัน สมมติให้ 
   -  ปี 2565 ได้รับน้ าเพิ่มร้อยละ 10 ของปริมาณน้ าท่าคงเหลือ ณ ปัจจุบัน 
   -  ปี 2570 ได้รับน้ าเพิ่มร้อยละ 20 ของปริมาณน้ าท่าคงเหลือ ณ ปัจจุบัน 



 

             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำติ        บทที่ 4 กำรศึกษำและเปรียบเทียบทำงเลือกกำรพัฒนำของพื นที่ 
   

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 4-29 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

   -  ปี 2575 ได้รับน้ าเพิ่มร้อยละ 30 ของปริมาณน้ าท่าคงเหลือ ณ ปัจจุบัน 
   -  ปี 2580 หรือ 20 ปีข้างหน้า ได้รับน้ าเพ่ิมร้อยละ 40 ของปริมาณน้ าท่าคงเหลือ ณ 
ปัจจุบัน 
 
 ผลกำรประมำณกำร พบว่ำ 
 (1) ปริมาณน้ าท่าคงเหลือ ณ ปัจจุบัน ของลุ่มน้ าสาขาคลองกลาย เป็นพื้นที่ลุ่มน้ าสาขาที่คงเหลือ
ทรัพยากรน้ าไม่เพียงพอต่อการพัฒนาพ้ืนที่เพ่ิมเติม เนื่องจาก ปริมาณน้ าท่าที่หักลบปริมาณน้ ารักษาระบบ
นิเวศ จะคงเหลือปริมาณน้ าท่าคงเหลือ ณ ปัจจุบัน เท่ากับ -32.47 ล้านลูกบาศก์เมตร นั่นหมายความว่า พ้ืนที่
ลุ่มน้ าคลองกลายเป็นพื้นที่ท่ีมีความเสี่ยงต่อการขาดแคลนทรัพยากรน้ าอย่างรุนแรง 
 (2)  พ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาคลองท่าตะเภา ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน  คลองหลังสวน ภาคใต้ 
ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 2 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 3 และภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 มีปริมาณน้ าท่าคงเหลือ 
ณ ปัจจุบัน ร้อยละ 87.11 85.50 89.15 88.18 87.48 และ 88.07 ตามล าดับ 
  (3)  พ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาคลองนาทวี คลองเทพา ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง แม่น้ าสายบุรี แม่น้ า
บางนรา และแม่น้ าโกลก มีปริมาณน้ าท่าคงเหลือ ณ ปัจจุบัน ร้อยละ 51.14 56.64 47.87 58.31 58.04 และ 
57.01 ตามล าดับ ทั้ง 6 ลุ่มน้ าสาขาดังกล่าว มีปริมาณน้ าท่าคงเหลือไม่มาก การพัฒนาอุปทานทรัพยากรน้ ามา
ใช้มากข้ึนอาจจะมคีวามสุ่มเสี่ยงต่อความขาดแคลนมากข้ึนในอนาคต 
 (4)  การประมาณการปริมาณอุปทานทรัพยากรน้ ามากที่สุดหรือปริมาณอุปทานทรัพยากรน้ าที่
ปลอดภัยต่อการรักษาระบบนิเวศ ซึ่งจะสามารถน ามาใช้ในการวางแผนพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาภาคใต้  
ฝั่งตะวันออกได้เพ่ิมเติม ณ ปี 2565 2570 2575 และ 2580 จ านวน 1,957.56 4,596.73 7,235.90 และ 
10,556.68 ล้านลูกบาศก์เมตร 
 
 ดังนั้น ปริมาณอุปทานทรัพยากรน้ าที่เก็บกัก ณ ปัจจุบัน และที่มีแผนพัฒนา 20 ปี ของหน่วยงาน
ต่าง ๆ รวมกัน 1,845.93 ล้านลูกบาศก์เมตร เมื่อรวมกับปริมาณอุปทานทรัพยากรน้ าที่น ามาพัฒนาได้เพ่ิมเติม 
ณ ปี 2580 จ านวน 10,556.68 ล้านลูกบาศก์เมตร จะมีปริมาณอุปทานทรัพยากรน้ าที่น ามาพัฒนาได้ ณ  
ปี 2580 รวมทั้งหมด 12,402.61 (ล้านลูกบาศก์เมตร 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 4-30 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

4.3 สถำนกำรณ์ควำมต้องกำรทรัพยำกรน ้ำ (demand for water resources) และกำรพัฒนำ
 อุปทำนทรัพยำกรน ้ำ (water resources supply) แต่ละทำงเลือกกำรพัฒนำ 
 
4.3.1 กรอบสถำนกำรณ์และทำงเลือกกำรพัฒนำ 
 การศึกษาความต้องการทรัพยากรน้ าด้านอุปโภค-บริโภค (หัวข้อ 4.1.1) การเกษตร (หัวข้อ 4.1.2)
อุตสาหกรรม (หัวข้อ 4.1.3) การท่องเที่ยว (หัวข้อ 4.1.4) รักษาระบบนิเวศ (หัวข้อ 4.1.5) และการทบทวนการ
พัฒนาอุปทานทรัพยากรน้ าในพ้ืนที่ทั้งภาพรวมและแต่ละลุ่มน้ าสาขา (หัวข้อ4.2) ในหัวข้อนี้จะสรุปและชี้
ประเด็นความเพียงพอและ/หรือความขาดแคลนน้ าที่เกิดข้ึนทั้งในภาพรวมทั้งลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกและแต่
ละลุ่มน้ าสาขา 
 ทั้งนี้ ในการศึกษาความต้องการทรัพยากรน้ า ที่ปรึกษาได้ท าการประมาณการความต้องการทรัพยา
กรน้ า โดยท าการประมาณการบนฐานของกรอบขอบเขตทางเลือการพัฒนา ที่ก าหนดขึ้นมาเพ่ือน าไปสู่การ
ประเมินทางเลือกการพัฒนาในระดับยุทธศาสตร์ ซึ่งทางเลือกการพัฒนาประกอบด้วย 4 ทางเลือก ดังนี้ 
 
 ทำงเลือกท่ี 1 ไม่มีกำรพัฒนำใด ๆ (Business as usual)  
 แนวทางการพัฒนาทางเลือกที่ 1 เป็นทางเลือกที่พิจารณาตามสถานการณ์ปัจจุบัน ที่ทบทวนตาม
นโยบายและแผนของหน่วยงานที่เก่ียวข้องได้ก าหนดไว้แล้ว อีกท้ัง การด าเนินงานต่าง ๆ ของหน่วยงานเป็นไป
ตามงบประมาณประจ าปี เน้นการบ ารุงรักษาสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่มีอยู่ในพ้ืนที่ เพ่ือให้สามารถใช้งานได้อย่าง
ต่อเนื่อง ดังนั้น 
 ความต้องการทรัพยากรน้ า พิจารณาการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงตามแนวโน้มสถานการณ์
ปัจจุบัน เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการ และการจัดสรรและการกระจายทรัพยากรน้ าตามสถานการณ์ปัจจุบันที่
เกิดขึ้น 
 อุปทานทรัพยากรน้ า พิจารณาทบทวนการพัฒนาด้านทรัพยากรน้ าจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ณ ปีฐาน 
2562 (รวมปีงบประมาณ 2563) โดยมุ่งเป้าหมายตามแผน แผนงาน และโครงการที่ก าหนดไว้ 
 
 ทำงเลือกที่ 2 กำรพัฒนำพื นที่เพื่อแก้ไขปัญหำเร่งด่วนและคุณภำพชีวิตขั นพื นฐำน 
 แนวทางการพัฒนาทางเลือกที่ 2 เป็นการพัฒนาเพ่ือตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน ได้แก่ 
พ้ืนที่อุทกภัย น้ าแล้งบางพ้ืนที่ และพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยทางน้ า เช่น การบ าบัดน้ าเสียชุมชนเพื่อรักษา
ระบบนิเวศ และการตอบสนองต่อการส่เสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตขั้นพ้ืนฐาน ได้แก่ น้ าเพ่ือการอุปโภค -
บริโภค เป็นหลักเพ่ือกระจายทรัพยากรน้ าทั่วทุกพ้ืนที่ลุ่มน้ าได้อย่างทั่วถึง โดยมุ่งเป้าหมายการจัดหาน้ าอุปโภค
บริโภคที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพ่ือการด ารงชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ลดการ
ขาดแคลนและเพ่ิมการเข้าถึงทรัพยากรน้ าอย่างทั่วถึง 
 ความต้องการทรัพยากรน้ า  การเปลี่ยนแปลงด้านความต้องการน้ าใช้เพ่ือการอุปโภค-บริโภค การ
เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ในอดีตที่ผ่านมา และพิจารณาแนวโน้มการพัฒนาของพ้ืนที่และกลุ่มประชากรที่
ต้องการทรัพยากรน้ า 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 4-31 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

 อุปทานทรัพยากรน้ า การพัฒนาโครงการด้านทรัพยากรน้ าเพ่ือแก้ไขปัญหาความจ าเป็นพ้ืนฐาน ลด
ความขาดแคลนน้ าเพ่ือการอุปโภค-บริโภคเป็นหลัก โดยมุ่งเป้าหมายพ้ืนที่ขาดแคลนน้ าตามการส ารวจและ
ทบทวนของหน่วยงานต่าง ๆ โดยจัดหางบประมาณเพ่ิมขึ้นเพ่ือพัฒนาความจ าเป็นพ้ืนฐาน และการกระจาย
การพัฒนาให้ทั่วถึง และการจัดหางบประมาณเพ่ือพัฒนาโครงการต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาน้ าท่วม น้ าแล้ง 
น้ าเสีย และจัดหาน้ าเพ่ือการเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่ง
ตะวันออก 
 พ้ืนที่เป้าหมายน้ าเพ่ือการอุปโภค-บริโภค ทุกพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขามีระบบประปารองรับ ทั้งในส่วนการ
บริการของการประปาส่วนภูมิภาค และการพัฒนาประปาหมู่บ้าน / ชุมชน แต่ระบบประปาดังกล่าว ยังไม่
ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมด อีกทั้งในบางพ้ืนที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ าต้นทุนผลิตน้ าประปาในช่วงฤดูแล้ง 
แนวทาง เช่น การขยายเขตประปาภูมิภาค การส่งเสริมประปาหมู่บ้าน / ชุมชน การผลิตน้ าดื่มชุมชนเพ่ือลด
ภาระค่าใช้จ่ายในการจัดหาน้ าอุปโภค  
 
 ทำงเลือกที่ 3 กำรพัฒนำพื นที่เพื่อสนับสนุน และส่งเสริมกำรเติบโตของเศรษฐกิจสำขำ
ท่องเที่ยว และเกษตรกรรม 
 แนวทางการพัฒนาทางเลือกที่ 3 เป็นการพัฒนาเพ่ือตอบสนองและมุ่งเน้นต่อการเติบโตทาง
เศรษฐกิจด้านเกษตรกรรมและการท่องเที่ยวในพื้นที่ลุ่มน้ า ทั้งโดยภาพรวมและรายลุ่มน้ าสาขา ทั้งนี้ ทางเลือก
นี้มุ่งเน้นการพิจารณาต่อเนื่องจากการแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานของพ้ืนที่ลุ่มน้ าและกลุ่มประชากรที่ได้รับผลกระทบ
จากการบริหารการจัดการทรัพยากรน้ า การพัฒนามุ่งสนับสนุนและสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจพื้นฐาน
ของพ้ืนที่ ในที่นี้ คือ การเกษตรกรรมและการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นภาคเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมน้อย และมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของพ้ืนที่ 
 ความต้องการทรัพยากรน้ า พิจารณาความต้องการทรัพยากรน้ าเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการ
เติบโตทางเศรษฐกิจภาคการเกษตรและการท่องเที่ยว เพ่ือรองรับการพัฒนาให้เกิดความเพียงพอในส่วนที่
เพ่ิมข้ึนจากฐานการพัฒนาเดิม 
 อุปทานทรัพยากรน้ า พิจารณาแนวทางการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ า เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนาภาคเศรษฐกิจ ซึ่งฐานการพัฒนาทรัพยากรน้ าดังกลาว พิจารณาบนเงื่อนไขและข้อจ ากัด
ด้านสิ่งแวดล้อมของพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาพรวมและรายลุ่มน้ าสาขา 
 พ้ืนที่เป้าหมายจึงมุ่งเน้นไปที่พ้ืนที่เกษตรกรรม ทั้งพ้ืนที่เขตชลประทานและนอกเขตชลประทานที่
ต้องการน้ าในบางช่วงฤดูกาล และพ้ืนที่พัฒนาการท่องเที่ยว ในทุกแหล่งท่องเที่ยวและทุกระดับความส าคัญ 
อย่างไรก็ตาม การก าหนดจะพิจารณาภาพรวมเป็นหลัก ไม่ได้แยกย่อยก าหนดลงถึงระดับพ้ืนที่ 
 
 ทำงเลือกที่ 4 กำรพัฒนำพื นที่เต็มศักยภำพ และยุทธศำสตร์กำรพัฒนำภำคใต้และภำคใต้
ชำยแดน 
 แนวทางการพัฒนาทางเลือกที่ 4 เป็นการพัฒนาทรัพยากรน้ าเต็มตามศักยภาพของพ้ืนที่ เพ่ือ
ตอบสนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ตามฐานยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้และภาคใต้ชายแดน โดยมุ่งเน้นให้



 

             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำติ        บทที่ 4 กำรศึกษำและเปรียบเทียบทำงเลือกกำรพัฒนำของพื นที่ 
   

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 4-32 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

เกิดการขับเคลื่อนฐานเศรษฐกิจของพ้ืนที่ลุ่มน้ า ซึ่งทรัพยากรน้ าเป็นฐานปัจจัยการผลิตที่ต้องพัฒนาให้เพียงพอ
ต่อการพัฒนาต่าง ๆ ของทุกภาคส่วนในพื้นท่ี 
   ความต้องการทรัพยากรน้ า พิจารณาเป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้
และภาคใต้ชายแดน โดยแนวทางมุ่งเน้นการพัฒนาเต็มศักยภาพของพ้ืนที่ลุ่มน้ า การมีทรัพยากรน้ าที่เพียงพอ
ต่อความต้องการในการพัฒนาพื้นที่ด้านเศรษฐกิจและสังคม 
  อุปทานทรัพยากรน้ า พิจารณาการพัฒนาอุปทานทรัพยากรน้ าให้เพียงพอและสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ โดยพัฒนาแหล่งทรัพยากรน้ าตอบสนองตามพ้ืนที่ที่ยุทธศาสตร์ก าหนดไว้ 
  พ้ืนที่เป้าหมายการพัฒนามุ่งเน้นทั้งพ้ืนที่ลุ่มน้ า โดยเฉพาะพ้ืนที่ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่ง
ถูกก าหนดไว้ 2 พ้ืนที่หลัก คือ พ้ืนที่ภาคใต้ตอนบน ได้แก่ จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช 
ตามยุทธศาสตร์ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ และพ้ืนที่ภาคใต้ชายแดน ได้แก่ สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส 
ตามยุทธศาสตร์จังหวัดการค้าชายแดนใต้ 
 
4.3.2 กรณีทำงเลือกที่ 1 ณ ปีฐำน 2562 : สถำนกำรณ์ควำมต้องกำรทรัพยำกรน ้ำและกำรพัฒนำ
 อุปทำนทรัพยำกรน ้ำ 
 สถานการณ์ความต้องการทรัพยากรน้ าและการพัฒนาอุปทานทรัพยากรน้ า ณ ปีฐาน 2562 (ตำรำง
ที่ 4.3.2-1) พบว่า 
 
 ควำมต้องกำรทรัพยำกรน ้ำ ในปี 2562 สถานการณ์ความต้องการทรัพยากรน้ าเพ่ือกิจกรรมต่าง ๆ 
ในลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกรวม 27,001.75 ล้านลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้ ถ้าแยกพิจารณาภาคการเพาะปลูก
เฉพาะพ้ืนที่ชลประทาน โดยไม่น าพ้ืนที่การเพาะปลูกนอกเขตชลประทานมาประมาณการด้วย ความต้องการ
ทรัพยากรน้ ารวม 10,522.96 ล้านลูกบาศก์เมตร อย่างไรก็ตาม ถ้าพิจารณาตามภาคส่วนทางเศรษฐกิจที่มี
ความต้องการทรัพยากรน้ า ภาคการเพาะปลูกมีความต้องการมากที่สุด ในเขตและนอกพ้ืนที่ชลประทาน 
4,450.90 และ 16,478.79 ล้านลูกบาศก์เมตร รองลงมา คือ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด การอุปโภค-บริโภค 
อุตสาหกรรมการผลิต การท่องเที่ยว และปศุสัตว์ จ านวน 422.08 125.77 64.21 36.12 และ 24.40 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร ตามล าดับ 
 
 อุปทำนทรัพยำกรน ้ำ ในปี 2562 พ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกถูกประมาณการว่าจะมีอุปทาน
ทรัพยากรน้ าประมาณ 10,679.54 ล้านลูกบาศก์เมตร แบ่งเป็นน้ าในแหล่งกักเก็บจ านวน 110.92 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร และปริมาณศักยภาพน้ าบาดาล 2,942.60 ล้านลูกบาศก์เมตร ดังนั้น ปริมาณน้ าใช้การได้ที่อยู่
ในปัจจุบันประมาณ 3,053.52 ล้านลูกบาศก์เมตร เมื่อรวมกับปริมาณน้ าตามแหล่งน้ าธรรมชาติที่สามารถดึง
ขึ้นมาใช้ได้ประมาณ 7,626.02 ล้านลูกบาศก์เมตร 
 
 สถำนกำรณ์ควำมต้องกำรทรัพยำกรน ้ำ เมื่อพิจารณาความต้องการทรัพยากรน้ าและอุปทาน
ทรัพยากรน้ าในสถานการณ์ปี 2562 จะพบว่า 



 

             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำติ        บทที่ 4 กำรศึกษำและเปรียบเทียบทำงเลือกกำรพัฒนำของพื นที่ 
   

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 4-33 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

 (1)  ถ้ำพิจำรณำในกรณีควำมต้องกำรน ้ำไม่รวมกำรจัดสรรน ้ำให้แก่พื นที่กำรเพำะปลูกนอก
เขตชลประทำน 
  1)  เมื่อพิจารณาภาพรวมของลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก อุปทานทรัพยากรน้ ามีมากกว่า
ความต้องการทรัพยากรน้ าเพียงเล็กน้อย คือ 156.57 ล้านลูกบาศก์เมตร 
  2)  เมื่อพิจารณารายลุ่มน้ าสาขา มี 6 ลุ่มน้ าสาขา ที่ความต้องการทรัพยากรน้ ามีมากกว่า
อุปทานทรัพยากรน้ า ได้แก่ คลองกลาย คลองนาทวี ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง แม่น้ าสายบุรี แม่น้ าบางนรา 
และแม่น้ าโก-ลก และมี 7 ลุ่มน้ าสาขา ที่ อุปทานทรัพยากรน้ ามีมากกว่าความต้องการทรัพยากรน้ า  
ได้แก่ คลองท่าตะเภา ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน คลองหลังสวน ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 2 ภาคใต้ 
ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 3 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 และคลองเทพา ซึ่งทั้ง 7 ลุ่มน้ าสาขาดังกล่าว มีปริมาณ
น้ าท่าจ านวนมาก 
 
 (2)  ถ้ำพิจำรณำในกรณีควำมต้องกำรน ้ำรวมกำรจัดสรรน ้ำให้แก่พื นที่กำรเพำะปลูกนอกเขต
ชลประทำน โดยภาพรวมของลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก ความต้องการทรัพยากรน้ ามีมากกว่าอุปทาน
ทรัพยากรน้ า คือ 16,322.22 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งจะขาดแคลนน้ าจ านวนมาก โดยเฉพาะพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขา
ตอนล่างจะขาดแคลนน้ า 9,568.54 ล้านลูกบาศก์เมตร 
 
4.3.3 กรณีทำงเลือกที่ 1 ณ ปี 2580 : สถำนกำรณ์ควำมต้องกำรทรัพยำกรน ้ำและกำรพัฒนำอุปทำน

ทรัพยำกรน ้ำ 
 สถานการณ์ความต้องการทรัพยากรน้ าและการพัฒนาอุปทานทรัพยากรน้ า ทางเลือกที่ 1 ปี 2580 
(ตำรำงท่ี 4.3.3-1) พบว่า 
 
 ควำมต้องกำรทรัพยำกรน ้ำ ในปี 2580 สถานการณ์ความต้องการทรัพยากรน้ าเพ่ือกิจกรรมต่าง ๆ 
ในลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกรวม 22,929.23 ล้านลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้ ถ้าแยกพิจารณาภาคการเพาะปลูกร
เฉพาะพ้ืนที่ชลประทาน โดยไม่น าพ้ืนที่การเพาะปลูกนอกเขตชลประทานมาประมาณการด้วย ความต้องการ
ทรัพยากรน้ ารวม 9,648.61 ล้านลูกบาศก์เมตร อย่างไรก็ตาม ถ้าพิจารณาตามภาคส่วนทางเศรษฐกิจที่มีความ
ต้องการทรัพยากรน้ า ภาคการเพาะปลูกมีความต้องการมากที่สุด ในเขตและนอกพ้ืนที่ชลประทาน 3,853.98 
และ 13,280.63 ล้านลูกบาศก์เมตร รองลงมา คือ การอุปโภค-บริโภค การท่องเที่ยว อุตสาหกรรมการผลิต 
ปศุสัตว์ และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด จ านวน 210.91 136.04 93.19 33.28 และ 25.34 ล้านลูกบาศก์เมตร 
ตามล าดับ ทั้งนี้ มีข้อสังเกตว่า ความต้องการทรัพยากรน้ าภาคเศรษฐกิจหลัก ยังคงเป็นภาคเกษตรกรรม แต่มี
แนวโน้มลดลง เนื่องด้วยข้อจ ากัดของการใช้ที่ดิน ส่วนภาคเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและภาคอุตสาหกรรมมี
แนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และรวดเร็วกว่าทางด้านภาคเกษตรกรรม 
 
 อุปทำนทรัพยำกรน ้ำ ในปี 2580 พ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกถูกประมาณการว่าจะมีอุปทาน
ทรัพยากรน้ าประมาณ 12,727.01 ล้านลูกบาศก์เมตร แบ่งเป็นน้ าในแหล่งกักเก็บจ านวน 110.92 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร และปริมาณศักยภาพน้ าบาดาล 2,942.60 ล้านลูกบาศก์เมตร ดังนั้น ปริมาณน้ าใช้การได้ที่อยู่



 

             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำติ        บทที่ 4 กำรศึกษำและเปรียบเทียบทำงเลือกกำรพัฒนำของพื นที่ 
   

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 4-34 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

ในปัจจุบันประมาณ 3,053.52 ล้านลูกบาศก์เมตร เมื่อรวมกับปริมาณน้ าตามแหล่งน้ าธรรมชาติที่สามารถดึง
ขึ้นมาใช้ได้ประมาณ 9,673.49 ล้านลูกบาศก์เมตร 
 
 สถำนกำรณ์ควำมต้องกำรทรัพยำกรน ้ำ เมื่อพิจารณาความต้องการทรัพยากรน้ าและอุปทาน
ทรัพยากรน้ าในสถานการณ์ปี 2580 จะพบว่า 
 
 (1)  ถ้ำพิจำรณำในกรณีควำมต้องกำรน ้ำไม่รวมกำรจัดสรรน ้ำให้แก่พื นที่กำรเพำะปลูกนอก
เขตชลประทำน 
  1)  เมื่อพิจารณาภาพรวมของลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก อุปทานทรัพยากรน้ ามีมากกว่า
ความต้องการทรัพยากรน้ า คือ 3,078.40 ล้านลูกบาศก์เมตร 
  2)  เมื่อพิจารณารายลุ่มน้ าสาขา มี 3 ลุ่มน้ าสาขา ที่ความต้องการทรัพยากรน้ ามีมากกว่า
อุปทานทรัพยากรน้ า ได้แก่ คลองกลาย แม่น้ าบางนรา และแม่น้ าโก-ลก และมี 10 ลุ่มน้ าสาขา ที่อุปทาน
ทรัพยากรน้ ามีมากกว่าความต้องการทรัพยากรน้ า ได้แก่ คลองท่าตะเภา ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน คลอง
หลังสวน ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 2 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 3 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 คลองนาทวี 
คลองเทพา ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง และแม่น้ าสายบุรี 
 
 (2)  ถ้ำพิจำรณำในกรณีควำมต้องกำรน ้ำรวมกำรจัดสรรน ้ำให้แก่พื นที่กำรเพำะปลูกนอกเขต
ชลประทำน โดยภาพรวมของลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก ความต้องการทรัพยากรน้ ามีมากกว่าอุปทาน
ทรัพยากรน้ า คือ 10,202.22 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งจะขาดแคลนน้ าจ านวนมาก โดยเฉพาะพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขา
ตอนล่างจะขาดแคลนน้ า 6,171.04 ล้านลูกบาศก์เมตร 
 
4.3.4 กรณีทำงเลือกที่ 2 ณ ปี 2580 : สถำนกำรณ์ควำมต้องกำรทรัพยำกรน ้ำและกำรพัฒนำอุปทำน
 ทรัพยำกรน ้ำ 
 สถานการณ์ความต้องการทรัพยากรน้ าและการพัฒนาอุปทานทรัพยากรน้ า ทางเลือกที่ 2 ปี 2580 
(ตำรำงท่ี 4.3.4-1) พบว่า 
 
 ควำมต้องกำรทรัพยำกรน ้ำ ในปี 2580 สถานการณ์ความต้องการทรัพยากรน้ าเพ่ือกิจกรรมต่าง ๆ 
ในลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกรวม 23,687.43 ล้านลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้ ถ้าแยกพิจารณาภาคการเพาะเฉพาะ
พ้ืนที่ชลประทาน โดยไม่น าพ้ืนที่การเพาะปลูกนอกเขตชลประทานมาประมาณการด้วย ความต้องการ
ทรัพยากรน้ ารวม 9,169.32 ล้านลูกบาศก์เมตร อย่างไรก็ตาม ถ้าพิจารณาตามภาคส่วนทางเศรษฐกิจที่มีความ
ต้องการทรัพยากรน้ า ภาคการการเพาะปลูกมีความต้องการมากที่สุด ในเขตและนอกพ้ืนที่ชลประทาน 
3,220.04 และ 14,518.11 ล้านลูกบาศก์เมตร รองลงมา คือ การอุปโภค-บริโภค การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด การ
ท่องเที่ยว อุตสาหกรรมการผลิต และปศุสัตว์ จ านวน 210.91 180.00 136.04 93.19 และ 33.28 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร ตามล าดับ ทั้งนี้ มีข้อสังเกตว่า  



 

             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำติ        บทที่ 4 กำรศึกษำและเปรียบเทียบทำงเลือกกำรพัฒนำของพื นที่ 
   

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 4-35 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

 (1)  ความต้องการทรัพยากรน้ าภาคเศรษฐกิจหลัก ยังคงเป็นภาคการเพาะปลูก มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน
จากทางเลือกที่ 1 ไม่มาก โดยเฉพาะพ้ืนที่นอกเขตชลประทาน 
 (2)  ความต้องการทรัพยากรน้ าของภาคการท่องเที่ยวและภาคอุตสาหกรรมไม่แตกต่างจก
ทางเลือกที่ 1 เนื่องจาก ทางเลือกที่ 2 มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนและคุณภาพชีวิตขั้นพ้ืนฐาน ท าให้ภาค
เศรษฐกิจทั้ง 2 ภาคส่วน ได้รับการจัดสรรน้ าไปด้วย 
 
 อุปทำนทรัพยำกรน ้ำ ในปี 2580 พ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกถูกประมาณการว่าจะมีอุปทาน
ทรัพยากรน้ าประมาณ 14,764.38 ล้านลูกบาศก์เมตร แบ่งเป็นน้ าในแหล่งกักเก็บจ านวน 1,845.93 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร และปริมาณศักยภาพน้ าบาดาล 2,942.60 ล้านลูกบาศก์เมตร ดังนั้น ปริมาณน้ าใช้การได้ที่อยู่
ในปัจจุบันประมาณ 4,788.53 ล้านลูกบาศก์เมตร เมื่อรวมกับปริมาณน้ าตามแหล่งน้ าธรรมชาติที่สามารถดึง
ขึ้นมาใช้ได้ประมาณ 9,975.85 ล้านลูกบาศก์เมตร 
 
 สถำนกำรณ์ควำมต้องกำรทรัพยำกรน ้ำ เมื่อพิจารณาความต้องการทรัพยากรน้ าและอุปทาน
ทรัพยากรน้ าในสถานการณ์ปี 2580 จะพบว่า 
 
 (1)  ถ้ำพิจำรณำในกรณีควำมต้องกำรน ้ำไม่รวมกำรจัดสรรน ้ำให้แก่พื นที่กำรเพำะปลูกนอก
เขตชลประทำน 
  1)  เมื่อพิจารณาภาพรวมของลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก อุปทานทรัพยากรน้ ามีมากกว่า
ความต้องการทรัพยากรน้ า คือ 5,595.05 ล้านลูกบาศก์เมตร 
  2)  เมื่อพิจารณารายลุ่มน้ าสาขา มี 2 ลุ่มน้ าสาขา ที่ความต้องการทรัพยากรน้ ามีมากกว่า
อุปทานทรัพยากรน้ า ได้แก่ คลองกลาย และแม่น้ าโก-ลก และมี 11 ลุ่มน้ าสาขา ที่อุปทานทรัพยากรน้ ามี
มากกว่าความต้องการทรัพยากรน้ า ได้แก่ คลองท่าตะเภา ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน คลองหลังสวน ภาคใต้
ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 2 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 3 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 คลองนาทวี คลองเทพา 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง แม่น้ าสายบุรี และแม่น้ าบางนรา 
 
 (2)  ถ้ำพิจำรณำในกรณีควำมต้องกำรน ้ำรวมกำรจัดสรรน ้ำให้แก่พื นที่กำรเพำะปลูกนอกเขต
ชลประทำน โดยภาพรวมของลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก ความต้องการทรัพยากรน้ ามีมากกว่าอุปทาน
ทรัพยากรน้ า คือ 8,923.06 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งจะขาดแคลนน้ าจ านวนมาก โดยเฉพาะพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขา
ตอนล่างจะขาดแคลนน้ า 5,314.00 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่ทั้งนี้ พ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาคลองหลังสวน มีอุปทาน
ทรัพยากรน้ ามากกว่าความต้องการทรัพยากรน้ าอยู่เล็กน้อย คือ 53.13 ล้านลูกบาศก์เมตร 
 
  



 

             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำติ        บทที่ 4 กำรศึกษำและเปรียบเทียบทำงเลือกกำรพัฒนำของพื นที่ 
   

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 4-36 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

4.3.5 กรณีทำงเลือกที่ 3 ณ ปี 2580 : สถำนกำรณ์ควำมต้องกำรทรัพยำกรน ้ำและกำรพัฒนำอุปทำน
 ทรัพยำกรน ้ำ 
 สถานการณ์ความต้องการทรัพยากรน้ าและการพัฒนาอุปทานทรัพยากรน้ า ทางเลือกที่ 3 ปี 2580 
(ตำรำงท่ี 4.3.5-1) พบว่า 
 
 ควำมต้องกำรทรัพยำกรน ้ำ ในปี 2580 สถานการณ์ความต้องการทรัพยากรน้ าเพ่ือกิจกรรมต่าง ๆ 
ในลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกรวม 20,885.75 ล้านลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้ ถ้าแยกพิจารณาภาคการเพาะเฉพาะ
พ้ืนที่ชลประทาน โดยไม่น าพ้ืนที่การเพาะปลูกนอกเขตชลประทานมาประมาณการด้วย ความต้องการ
ทรัพยากรน้ ารวม 11,697.73 ล้านลูกบาศก์เมตร อย่างไรก็ตาม ถ้าพิจารณาตามภาคส่วนทางเศรษฐกิจที่มี
ความต้องการทรัพยากรน้ า ภาคการการเพาะปลูกมีความต้องการมากที่สุด ในเขตและนอกพ้ืนที่ชลประทาน 
5,605.91 และ 9,188.02 ล้านลูกบาศก์เมตร รองลงมา คือ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด การอุปโภค-บริโภค การ
ท่องเที่ยว อุตสาหกรรมการผลิต และปศุสัตว์ จ านวน 317.41 210.91 136.04 98.31 และ 33.28 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร ตามล าดับ ทั้งนี้ มีข้อสังเกตว่า 
 (1)  ความต้องการทรัพยากรน้ าภาคเศรษฐกิจหลัก ยังคงเป็นภาคการเพาะปลูก มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน
จากทางเลือกที่ 1 และ 2 โดยเฉพาะพ้ืนที่ในนเขตชลประทาน ซึ่งทางเลือกที่ 3 เน้นให้การส่งเสริมและ
สนับสนุนภาคเกษตรกรรม แต่ขณะที่พ้ืนที่นอกเขตชลประทานมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากทางเลือกที่ 3 มี
เงื่อนไขการพัฒนาการจ ากัดการใช้พ้ืนที่อนุรักษ์ ซึ่งสถานการณ์ในปัจจุบัน พ้ืนที่นอกเขตชลประทานมีการเข้า
ใช้พื้นที่อนุรักษ์จ านวนหนึ่ง ทางเลือกท่ี 3 ไม่จัดสรรน้ าให้กับพ้ืนที่ดังกล่าว 
 (2)  ความต้องการทรัพยากรน้ าของภาคการท่องเที่ยวและภาคอุตสาหกรรมไม่แตกต่างจก
ทางเลือกท่ี 1 และ 2 เนื่องจาก ทางเลือกที่ 3 มุ่งเน้นการส่งเสริมการท่องเที่ยว แต่เนื่องจากการท่องเที่ยวใช้น้ า
ร่วมกับการอุปโภค-บริโภค ของประชากรเมืองจ านวนหนึ่ง จึงท าให้ความต้องการทรัพยากรน้ าแฝงอยู่ในส่วน
ของการอุปโภค-บริโภคภาคเมืองไปพร้อมกัน 
 
 อุปทำนทรัพยำกรน ้ำ ในปี 2580 พ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกถูกประมาณการว่าจะมีอุปทาน
ทรัพยากรน้ าประมาณ 15,659.79 ล้านลูกบาศก์เมตร แบ่งเป็นน้ าในแหล่งกักเก็บจ านวน 1,845.93 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร และปริมาณศักยภาพน้ าบาดาล 2,942.60 ล้านลูกบาศก์เมตร ดังนั้น ปริมาณน้ าใช้การได้ที่อยู่
ในปัจจุบันประมาณ 4,788.53 ล้านลูกบาศก์เมตร เมื่อรวมกับปริมาณน้ าตามแหล่งน้ าธรรมชาติที่สามารถดึง
ขึ้นมาใช้ได้ประมาณ 10,871.26 ล้านลูกบาศก์เมตร 
 
 สถำนกำรณ์ควำมต้องกำรทรัพยำกรน ้ำ เมื่อพิจารณาความต้องการทรัพยากรน้ าและอุปทาน
ทรัพยากรน้ าในสถานการณ์ปี 2580 จะพบว่า 
  



 

             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำติ        บทที่ 4 กำรศึกษำและเปรียบเทียบทำงเลือกกำรพัฒนำของพื นที่ 
   

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 4-37 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

 (1)  ถ้ำพิจำรณำในกรณีควำมต้องกำรน ้ำไม่รวมกำรจัดสรรน ้ำให้แก่พื นที่กำรเพำะปลูกนอก
เขตชลประทำน 
  1)  เมื่อพิจารณาภาพรวมของลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก อุปทานทรัพยากรน้ ามีมากกว่า
ความต้องการทรัพยากรน้ า คือ 3,962.06 ล้านลูกบาศก์เมตร 
  2)  เมื่อพิจารณารายลุ่มน้ าสาขา มี 4 ลุ่มน้ าสาขา ที่ความต้องการทรัพยากรน้ ามีมากกว่า
อุปทานทรัพยากรน้ า ได้แก่ คลองกลาย ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง แม่น้ าสายบุรี และแม่น้ าโก-ลก และมี 9 
ลุ่มน้ าสาขา ที่อุปทานทรัพยากรน้ ามีมากกว่าความต้องการทรัพยากรน้ า ได้แก่ คลองท่าตะเภา ภาคใต้ฝั่ง
ตะวันออกตอนบน คลองหลังสวน ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 2 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 3 ภาคใต้ฝั่ง
ตะวันออกส่วนที่ 4 คลองนาทวี คลองเทพา และแม่น้ าบางนรา 
 
 (2)  ถ้ำพิจำรณำในกรณีควำมต้องกำรน ้ำรวมกำรจัดสรรน ้ำให้แก่พื นที่กำรเพำะปลูกนอกเขต
ชลประทำน โดยภาพรวมของลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก ความต้องการทรัพยากรน้ ามีมากกว่าอุปทาน
ทรัพยากรน้ า คือ 5,225.96 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งจะขาดแคลนน้ าจ านวนมาก โดยเฉพาะพ้ืนที่ลุ่มน้ า 
สาขาตอนล่างจะขาดแคลนน้ า 4,237.82 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่ทั้งนี้  พ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาคลองท่าตะเภา  
คลองหลังสวน และภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 มีอุปทานทรัพยากรน้ ามากกว่าความต้องการทรัพยากรน้ า 
จ านวน 94.25 270.71 และ 700.80 ล้านลูกบาศก์เมตร 
 
4.3.6 กรณีทำงเลือกที่ 4 ณ ปี 2580 : สถำนกำรณ์ควำมต้องกำรทรัพยำกรน ้ำและกำรพัฒนำอุปทำน
 ทรัพยำกรน ้ำ 
 สถานการณ์ความต้องการทรัพยากรน้ าและการพัฒนาอุปทานทรัพยากรน้ า ทางเลือกที่ 4 ปี 2580 
(ตำรำงท่ี 4.3.6-1) พบว่า 
 
 ควำมต้องกำรทรัพยำกรน ้ำ ในปี 2580 สถานการณ์ความต้องการทรัพยากรน้ าเพ่ือกิจกรรมต่าง ๆ 
ในลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกรวม 28,441.16 ล้านลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้ ถ้าแยกพิจารณาภาคการเพาะเฉพาะ
พ้ืนที่ชลประทาน โดยไม่น าพ้ืนที่การเพาะปลูกนอกเขตชลประทานมาประมาณการด้วย ความต้องการ
ทรัพยากรน้ ารวม 13,051.40 ล้านลูกบาศก์เมตร อย่างไรก็ตาม ถ้าพิจารณาตามภาคส่วนทางเศรษฐกิจที่มี
ความต้องการทรัพยากรน้ า ภาคการการเพาะปลูกมีความต้องการมากที่สุด ในเขตและนอกพ้ืนที่ชลประทาน 
6,834.52 และ 15,389.77 ล้านลูกบาศก์เมตร รองลงมา คือ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด การอุปโภค-บริโภค 
อุตสาหกรรมการผลิต การท่องเที่ยว และปศุสัตว์ จ านวน 344.81 210.91 143.94 138.06 และ 33.28 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร ตามล าดับ ทั้งนี้ มีข้อสังเกตว่า 
 (1)  การพัฒนาพ้ืนที่เต็มศักยภาพของการเติบโตทางเศรษฐกิจตามยุทธศาสตร์การพัฒนาพ้ืนที่
ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน จะท าให้ความต้องการทรัพยากรน้ าเพ่ือภาคเศรษฐกิจมีการขยายตัวมากขึ้น เพ่ืม
ขึ้นจากทางเลือกที่ 1 2 และ 3 ร้อยละ 24.04 20.07 และ 36.17 
 (2)  ความต้องการทรัพยากรน้ าภาคเศรษฐกิจหลัก ยังคงเป็นภาคการเพาะปลูก มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน
จากทางเลือกที่ 1 2 และ 3 มากขึ้น ทั้งพ้ืนที่ในเขตและนอกเขตชลประทาน ขณะเดียวกัน การขยายตัวของ



 

             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำติ        บทที่ 4 กำรศึกษำและเปรียบเทียบทำงเลือกกำรพัฒนำของพื นที่ 
   

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 4-38 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

ภาคอุตสาหกรรมกมรผลิตมีแนวโน้มขยายตัวมากขึ้นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  โดยเพ่ิมขึ้นจากทางเลือกที่ 3 
ร้อยละ 46.42 
 (3)  ความต้องการทรัพยากรน้ าของภาคการท่องเที่ยวยังมีแนวโน้มเหมือนทางเลือกที่ 3  
เนื่องจาก ความต้องการทรัพยากรน้ าที่เพ่ิมขึ้นของการท่องเที่ ยวมีการใช้น้ าร่วมกับการอุปโภค-บริโภค  
ของประชากรเมืองจ านวนหนึ่ง จึงท าให้ความต้องการทรัพยากรน้ าแฝงอยู่ในส่วนของการอุปโภค-บริโภคภาค
เมืองไปพร้อมกัน 
 
 อุปทำนทรัพยำกรน ้ำ ในปี 2580 พ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกถูกประมาณการว่าจะมีอุปทาน
ทรัพยากรน้ าประมาณ 17,191.14 ล้านลูกบาศก์เมตร แบ่งเป็นน้ าในแหล่งกักเก็บจ านวน 1,845.93 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร และปริมาณศักยภาพน้ าบาดาล 2,942.60 ล้านลูกบาศก์เมตร ดังนั้น ปริมาณน้ าใช้การได้ที่อยู่
ในปัจจุบันประมาณ 4,788.53 ล้านลูกบาศก์เมตร เมื่อรวมกับปริมาณน้ าตามแหล่งน้ าธรรมชาติที่สามารถดึง
ขึ้นมาใช้ได้ประมาณ 12,402.61 ล้านลูกบาศก์เมตร 
 
 สถำนกำรณ์ควำมต้องกำรทรัพยำกรน ้ำ เมื่อพิจารณาความต้องการทรัพยากรน้ าและอุปทาน
ทรัพยากรน้ าในสถานการณ์ปี 2580 จะพบว่า 
 
 (1)  ถ้ำพิจำรณำในกรณีควำมต้องกำรน ้ำไม่รวมกำรจัดสรรน ้ำให้แก่พื นที่กำรเพำะปลูกนอก
เขตชลประทำน 
  1)  เมื่อพิจารณาภาพรวมของลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก อุปทานทรัพยากรน้ ามีมากกว่า
ความต้องการทรัพยากรน้ า คือ 4,139.75 ล้านลูกบาศก์เมตร 
  2)  เมื่อพิจารณารายลุ่มน้ าสาขา มี 6 ลุ่มน้ าสาขา ที่ความต้องการทรัพยากรน้ ามีมากกว่า
อุปทานทรัพยากรน้ า ได้แก่ คลองกลาย คลองนาทวี ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง แม่น้ าสายบุรี แม่น้ าบางนรา 
และแม่น้ าโก-ลก และมี 7 ลุ่มน้ าสาขา ที่อุปทานทรัพยากรน้ ามีมากกว่าความต้องการทรัพยากรน้ า ได้แก่ 
คลองท่าตะเภา ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน คลองหลังสวน ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 2 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
ส่วนที่ 3 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 และคลองเทพา 
 
 (2)  ถ้ำพิจำรณำในกรณีควำมต้องกำรน ้ำรวมกำรจัดสรรน ้ำให้แก่พื นที่กำรเพำะปลูกนอกเขต
ชลประทำน โดยภาพรวมของลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก ความต้องการทรัพยากรน้ ามีมากกว่าอุปทาน
ทรัพยากรน้ า คือ 11,250.02 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งจะขาดแคลนน้ าจ านวนมาก โดยเฉพาะพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขา
ตอนล่างจะขาดแคลนน้ า 9,420.36 ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะที่พ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาตอนบบนจะขาดแคลนเพียง
เล็กน้อย 292.70 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่ทั้งนี้ พ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาคลองหลังสวน มีอุปทานทรัพยากรน้ ามากกว่า
ความต้องการทรัพยากรน้ า



 
             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำต ิ                  บทที่ 4 กำรศึกษำและเปรียบเทียบทำงเลือกกำรพัฒนำของพื นที่              .        

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 4-39 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

ตำรำงท่ี 4.3.2-1 
ปริมำณควำมต้องกำรทรัพยำกรน ้ำ และศักยภำพน ้ำในพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกและแต่ละลุ่มน ้ำสำขำ ณ ปีฐำน พ.ศ. 2562 

 

พื้นที่ลุ่มน้ าสาขา 

ควำมต้องกำรทรัพยำกรน ้ำ 
(ล้ำน ลบ.ม.) 

ศักยภำพน ้ำในพื นที่ ณ ปัจจุบัน 
(ล้ำน ลบ.ม.) 

ควำมต้องกำรน ้ำเพื่อรองรับ
กำรพัฒนำ  

(ล้ำน ลบ.ม.) 
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คลองท่าตะเภา 6.89 143.32 1,707.69 1.49 4.07 3.75 0.42 26.53  186.46 1,894.15 93.58 864.10 957.68  771.22  -936.47  
ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน 6.50 200.56 1,287.77 1.32 41.10 4.03 0.25 111.41  365.16 1,652.93 169.03 534.00 703.03  337.87  -949.90  
คลองหลังสวน 2.93 49.90 508.53 0.53 0.19 1.06 0.17 11.62  66.38  574.91 139.89 250.75 390.64  324.26  -184.27  
ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกส่วนที ่2 3.71 134.91 1,618.86 0.81 30.26 4.74 0.57 173.45  348.45  1,967.31 241.10 465.77 706.87  358.42  -1,260.44  
รวม (กลุ่มลุ่มน้ าสาขาตอนบน) 20.02 528.69 5,122.85 4.15 75.61 13.57 1.40 323.01  966.45   6,089.30 643.60 2,114.63 2,758.23  1,791.78  -3,331.07  

ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกส่วนที ่3 16.87 358.74 1,595.60 2.71 90.02 21.61 26.99 248.34  765.27  2,360.88 231.80 821.47 1,053.27  288.00  -1,307.61  
คลองกลาย 0.60 17.18 154.20 0.47 0.89 0.18 0.05 814.06  833.43  987.62 48.84 19.51 68.35 -765.08  -919.27  
ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกส่วนที ่4 34.60 999.82 2,239.36 6.40 204.36 3.18 0.94 125.17  1,374.46  3,613.82 730.40 1,687.68 2,418.08  1,043.62  -1,195.74  
รวม (กลุ่มลุ่มน้ าสาขาตอนกลาง) 52.07 1,375.73 3,989.16 9.58 295.26 24.97 27.97 1,187.57  2,973.16   6,962.32 1,011.04 2,528.67 3,539.71  566.55  -3,422.61  
คลองนาทว ี 8.65 309.70 1,470.06 1.19 6.25 20.78 4.42 185.36  536.35  2,006.41 183.42 344.77 528.19 -8.16  -1,478.22  
คลองเทพา 3.93 183.02 1,564.48 1.05 3.06 0.67 0.56 193.36  385.66  1,950.14 161.20 368.33 529.53  143.87  -1,420.61  
ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง 11.31 1,054.23 956.91 2.00 37.57 1.85 0.65 100.08  1,207.69  2,164.60 156.38 459.93 616.31 -591.38  -1,548.29  
แม่น้ าสายบุร ี 11.49 369.18 2,638.68 4.01 1.40 0.81 0.54 1,866.20  2,253.64  4,892.31 397.86 724.18 1,122.04 -1,131.60  -3,770.27  
แม่น้ าบางนรา 11.58 510.52 601.44 1.84 2.85 1.27 0.16 1,032.29  1,560.50  2,161.94 313.44 868.93 1,182.37 -378.13  -979.57  
แม่น้ าโก-ลก 6.72 119.83 135.21 0.57 0.08 0.30 0.41 511.62  639.53  774.73 186.58 216.58 403.16 -236.37  -371.57  
รวม (กลุ่มลุ่มน้ าสาขาตอนล่าง) 53.68 2,546.48 7,366.78 10.67 51.20 25.67 6.74 3,888.91  6,583.35   13,950.13 1,398.88 2,982.72 4,381.60 -2,201.75  -9,568.53  
รวมลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 125.77 4,450.90 16,478.79 24.40 422.08 64.21 36.12 5,399.49 10,522.96 27,001.75 3,053.52 7,626.02 10,679.54  156.58  -16,322.21  



 
             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำต ิ                  บทที่ 4 กำรศึกษำและเปรียบเทียบทำงเลือกกำรพัฒนำของพื นที่              .        

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 4-40 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

ตำรำงท่ี 4.3.3-1 

ปริมำณควำมต้องกำรทรัพยำกรน ้ำ และศักยภำพน ้ำในพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกและแต่ละลุ่มน ้ำสำขำ ในทำงเลือกที่ 1 ณ ปี พ.ศ.2580 
 

พื้นที่ลุ่มน้ าสาขา 

ควำมต้องกำรทรัพยำกรน ้ำ 
(ล้ำน ลบ.ม.) 

ศักยภำพน ้ำในพื นที่ ณ ปัจจุบัน 
(ล้ำน ลบ.ม.) 

ควำมต้องกำรน ้ำเพื่อรองรับ
กำรพัฒนำ  

(ล้ำน ลบ.ม.) 
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คลองท่าตะเภา  13.75  172.21 1,700.04 1.94 2.19 5.48 1.92 20.69  218.18   1,918.22  93.58 1,009.56 1,103.14 884.96 -815.08 
ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน  12.81  232.97 1,291.63 1.71 12.35 5.90 1.15 105.62  372.51   1,664.13  169.03 646.92 815.95 443.44 -848.18 
คลองหลังสวน  6.44  46.71 506.56 0.68 0.13 1.54 0.77 8.81  65.08   571.64  139.89 298.11 438.00 372.92 -133.64 
ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกส่วนที ่2  6.55  117.25 1,566.51 1.05 0.00 6.92 2.06 166.62  300.45   1,866.96  241.10 662.34 903.44 602.99 -963.52 
รวม (กลุ่มลุ่มน้ าสาขาตอนบน) 39.55 569.13 5,064.75 5.39 14.67 19.85 5.9 301.74 956.21 6,020.96 643.6 2,616.92 3,260.52 2,304.31 -2,760.44 

ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกส่วนที ่3  23.83  222.83 1,461.47 3.52 0.00 31.62 99.19 228.27  609.27   2,070.74  231.80 959.50 1,191.30 582.03 -879.44 
คลองกลาย  0.99  12.41 143.26 0.61 0.02 0.27 0.25 813.13  827.68   970.94  48.84 131.12 179.96 -647.72 -790.98 
ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกส่วนที ่4  57.69  1,165.99 252.76 8.31 0.00 4.65 4.50 107.18  1,348.33   1,601.09  730.40 1,270.36 2,000.76 652.43 399.67 
รวม (กลุ่มลุ่มน้ าสาขาตอนกลาง) 82.51 1,401.24 1,857.49 12.43 0.02 36.54 103.95 1,148.58 2,785.27 4,642.76 1,011.04 2,360.98 3,372.02 586.75 -1,270.74 
คลองนาทว ี  11.44  301.76 1,356.49 1.73 2.64 29.69 17.90 167.77  532.93   1,889.42  183.42 384.90 568.32 35.39 -1,321.10 
คลองเทพา  7.74  143.47 1,540.86 1.52 0.96 0.97 2.11 189.36  346.14   1,887.00  161.20 473.30 634.50 288.36 -1,252.50 
ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง  20.99  824.99 499.41 2.90 5.72 2.70 2.40 92.85  952.55   1,451.96  156.38 289.90 446.28 -506.27 -1,005.68 
แม่น้ าสายบุร ี  19.98  260.18 2,355.70 5.81 0.00 1.19 1.85 1,860.00  2,149.01   4,504.71  397.86 2,371.93 2,769.79 620.78 -1,734.92 
แม่น้ าบางนรา  16.77  308.92 482.68 2.66 1.34 1.82 0.54 1,027.13  1,359.18   1,841.86  313.44 925.19 1,238.63 -120.55 -603.23 
แม่น้ าโก-ลก  11.92  44.30 123.25 0.83 0.00 0.44 1.40 508.44  567.31   690.56  186.58 250.36 436.94 -130.37 -253.62 
รวม (กลุ่มลุ่มน้ าสาขาตอนล่าง) 88.84 1,883.61 6,358.39 15.46 10.66 36.8 26.19 3,845.56 5,907.12 12,265.51 1,398.88 4,695.59 6,094.47 187.35 -6,171.04 
รวมลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 210.91 3,853.98 13,280.63 33.28 25.34 93.19 136.04 5,295.88 9,648.61 22,929.23 3,053.52 9,673.49 12,727.01 3,078.40 -10,202.22 
 



 
             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำต ิ                  บทที่ 4 กำรศึกษำและเปรียบเทียบทำงเลือกกำรพัฒนำของพื นที่              .        

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 4-41 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

ตำรำงท่ี 4.3.4-1 

ปริมำณควำมต้องกำรทรัพยำกรน ้ำ และศักยภำพน ้ำในพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกและแต่ละลุ่มน ้ำสำขำ ในทำงเลือกที่ 2 ณ ปี พ.ศ.2580 
 

พื้นที่ลุ่มน้ าสาขา 

ควำมต้องกำรทรัพยำกรน ้ำ 
(ล้ำน ลบ.ม.) 

ศักยภำพน ้ำในพื นที่ ณ ปัจจุบัน 
(ล้ำน ลบ.ม.) 

ควำมต้องกำรน ้ำเพื่อรองรับ
กำรพัฒนำ  

(ล้ำน ลบ.ม.) 
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คลองท่าตะเภา  13.75  156.15 1,249.93 1.94 3.33 5.48 1.92 20.69  203.26   1,453.18  315.38 696.13 1,011.51 808.25 -441.67 
ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน  12.81  303.95 1,308.05 1.71 19.00 5.90 1.15 105.62  450.14   1,758.19  344.93 711.42 1,056.35 606.21 -701.84 
คลองหลังสวน  6.44  4.89 508.69 0.68 0.13 1.54 0.77 8.81  23.26   531.96  294.15 290.94 585.09 561.83 53.13 
ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกส่วนที ่2  6.55  149.78 1,634.27 1.05 12.65 6.92 2.06 166.62  345.64   1,979.91  317.96 683.28 1,001.24 655.60 -978.67 
รวม (กลุ่มลุ่มน้ าสาขาตอนบน)  39.55  614.78 4,700.94 5.39 35.11 19.85 5.90 301.74  1,022.31   5,723.24  1,272.42 2,381.77 3,654.19 2,631.88 -2,069.05 

ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกส่วนที ่3  23.83  195.46 830.39 3.52 24.06 31.62 99.19 228.27  605.96   1,436.35  368.13 875.52 1,243.65 637.69 -192.70 
คลองกลาย  0.99  17.18 154.37 0.61 0.68 0.27 0.25 813.13  833.10   987.47  57.23 142.18 199.41 -633.69 -788.06 
ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกส่วนที ่4  57.69  966.02 1,957.63 8.31 85.25 4.65 4.50 107.18  1,233.60   3,191.24  1,100.33 1,531.66 2,631.99 1,398.39 -559.25 
รวม (กลุ่มลุ่มน้ าสาขาตอนกลาง)  82.51  1,178.66 2,942.39 12.43 109.99 36.54 103.95 1,148.58  2,672.66   5,615.05  1,525.69 2,549.37 4,075.06 1,402.40 -1,539.99 
คลองนาทว ี  11.44  260.28 1,463.69 1.73 5.69 29.69 17.90 167.77  494.51   1,958.20  309.53 402.41 711.94 217.43 -1,246.26 
คลองเทพา  7.74  166.64 1,562.16 1.52 2.37 0.97 2.11 189.36  370.73   1,932.89  276.77 484.98 761.75 391.02 -1,171.14 
ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง  20.99  308.98 471.29 2.90 24.25 2.70 2.40 92.85  455.06   926.36  369.43 281.95 651.38 196.32 -274.98 
แม่น้ าสายบุร ี  19.98  369.32 2,640.76 5.81 0.00 1.19 1.85 1,860.00  2,258.15   4,898.91  480.10 2,618.74 3,098.84 840.69 -1,800.07 
แม่น้ าบางนรา  16.77  224.54 601.63 2.66 2.58 1.82 0.54 1,027.13  1,276.04   1,877.67  367.95 938.79 1,306.74 30.70 -570.93 
แม่น้ าโก-ลก  11.92  96.85 135.25 0.83 0.00 0.44 1.40 508.44  619.86   755.11  186.64 317.86 504.50 -115.36 -250.61 
รวม (กลุ่มลุ่มน้ าสาขาตอนล่าง)  88.84  1,426.61 6,874.78 15.46 34.90 36.80 26.19 3,845.56  5,474.35   12,349.14  1,990.42 5,044.71 7,035.13 1,560.78 -5,314.01 
รวมลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก  210.91  3,220.04 14,518.11 33.28 180.00 93.19 136.04 5,295.88  9,169.32   23,687.43  4,788.53 9,975.85 14,764.38 5,595.06 -8,923.05 

 



 
             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำต ิ                  บทที่ 4 กำรศึกษำและเปรียบเทียบทำงเลือกกำรพัฒนำของพื นที่              .        

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 4-42 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

ตำรำงท่ี 4.3.5-1 

ปริมำณควำมต้องกำรทรัพยำกรน ้ำ และศักยภำพน ้ำในพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกและแต่ละลุ่มน ้ำสำขำ ในทำงเลือกที่ 3 ณ ปี พ.ศ.2580 
 

พื้นที่ลุ่มน้ าสาขา 

ควำมต้องกำรทรัพยำกรน ้ำ 
(ล้ำน ลบ.ม.) 

ศักยภำพน ้ำในพื นที่ ณ ปัจจุบัน 
(ล้ำน ลบ.ม.) 

ควำมต้องกำรน ้ำเพื่อรองรับ
กำรพัฒนำ  

(ล้ำน ลบ.ม.) 
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คลองท่าตะเภา 13.75 344.2 702.89 1.94 2.79 5.78 1.92 20.69 391.08 1,093.96 315.38 872.83 1,188.21 797.13 94.25 
ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน 12.81 302.35 855.47 1.71 30.11 6.22 1.15 105.62 459.97 1,315.44 344.93 756.56 1,101.49 641.52 -213.95 
คลองหลังสวน 6.44 198.32 218.12 0.68 0.12 1.63 0.77 8.81 216.77 434.89 294.15 411.45 705.6 488.83 270.71 
ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกส่วนที ่2 6.55 156.91 1,233.56 1.05 23.56 7.3 2.06 166.62 364.06 1,597.62 317.96 663.49 981.45 617.39 -616.17 
รวม (กลุ่มลุ่มน้ าสาขาตอนบน) 39.55 1,001.78 3,010.03 5.39 56.58 20.94 5.9 301.74 1,431.88 4,441.91 1,272.42 2,704.33 3,976.75 2,544.87 -465.16 

ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกส่วนที ่3 23.83 401.84 963.94 3.52 51.84 33.36 99.19 228.27 841.84 1,805.79 368.13 992.01 1,360.14 518.30 -445.65 
คลองกลาย 0.99 17.18 123.17 0.61 0.7 0.28 0.25 813.13 833.14 956.31 57.23 120.95 178.18 -654.96 -778.13 
ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกส่วนที ่4 57.69 1,629.13 180.05 8.31 169.87 4.91 4.5 107.18 1,981.58 2,161.64 1,100.33 1,762.10 2,862.43 880.85 700.79 
รวม (กลุ่มลุ่มน้ าสาขาตอนกลาง) 82.51 2,048.14 1,267.17 12.43 222.41 38.55 103.95 1,148.58 3,656.57 4,923.73 1,525.69 2,875.06 4,400.75 744.18 -522.98 
คลองนาทว ี 11.44 379.42 770.28 1.73 3.81 31.32 17.9 167.77 613.4 1,383.68 309.53 434.77 744.3 130.90 -639.38 
คลองเทพา 7.74 182.54 924.31 1.52 1.92 1.03 2.11 189.36 386.22 1,310.53 276.77 551.64 828.41 442.19 -482.12 
ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง 20.99 1,066.54 696.56 2.9 29.53 2.84 2.4 92.85 1,218.06 1,914.62 369.43 483.66 853.09 -364.97 -1,061.53 
แม่น้ าสายบุร ี 19.98 369.47 2,100.19 5.81 1.15 1.25 1.85 1,860.00 2,259.51 4,359.70 480.1 2,389.34 2,869.44 609.93 -1,490.26 
แม่น้ าบางนรา 16.77 438.19 334.34 2.66 1.97 1.92 0.54 1,027.13 1,489.18 1,823.52 367.95 1,106.53 1,474.48 -14.70 -349.04 
แม่น้ าโก-ลก 11.92 119.83 85.15 0.83 0.05 0.46 1.4 508.44 642.92 728.08 186.64 325.94 512.58 -130.34 -215.50 
รวม (กลุ่มลุ่มน้ าสาขาตอนล่าง) 88.84 2,555.99 4,910.82 15.46 38.43 38.83 26.19 3,845.56 6,609.29 11,520.11 1,990.42 5,291.87 7,282.29 673.00 -4,237.82 
รวมลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 210.91 5,605.91 9,188.02 33.28 317.41 98.31 136.04 5,295.88 11,697.73 20,885.75 4,788.53 10,871.26 15,659.79 3,962.06 -5,225.96 

 



 
             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำต ิ                  บทที่ 4 กำรศึกษำและเปรียบเทียบทำงเลือกกำรพัฒนำของพื นที่              .        

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 4-43 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

 

ตำรำงท่ี 4.3.6-1 
ปริมำณควำมต้องกำรทรัพยำกรน ้ำ และศักยภำพน ้ำในพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกและแต่ละลุ่มน ้ำสำขำ ในทำงเลือกที่ 4 ณ ปี พ.ศ.2580 

 

พื้นที่ลุ่มน้ าสาขา 

ควำมต้องกำรทรัพยำกรน ้ำ 
(ล้ำน ลบ.ม.) 

ศักยภำพน ้ำในพื นที่ ณ ปัจจุบัน 
(ล้ำน ลบ.ม.) 

ควำมต้องกำรน ้ำเพื่อรองรับ
กำรพัฒนำ  

(ล้ำน ลบ.ม.) 
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คลองท่าตะเภา 13.75 556.2 1,218.60 1.94 3.97 9.19 2.22 20.69 607.95 1,826.55 315.38 1,249.56 1,564.94 956.99 -261.61 
ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน 12.81 403.56 1,192.24 1.71 41.04 9.88 1.33 105.62 575.94 1,768.18 344.93 1,196.82 1,541.75 965.81 -226.43 
คลองหลังสวน 6.44 198.32 421.69 0.68 0.19 2.59 0.89 8.81 217.91 639.6 294.15 974.26 1,268.41 1,050.50 628.81 
ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกส่วนที ่2 6.55 215.23 1,539.38 1.05 6.78 11.6 2.06 166.62 409.89 1,949.27 317.96 1,197.85 1,515.81 1,105.92 -433.46 
รวม (กลุ่มลุ่มน้ าสาขาตอนบน) 39.55 1,373.29 4,371.91 5.39 51.97 33.25 6.5 301.74 1,811.69 6,183.60 1,272.42 4,618.48 5,890.90 4,079.21 -292.70 

ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกส่วนที ่3 23.83 481.38 1,581.98 3.52 89.92 42.42 99.22 228.27 968.57 2,550.55 368.13 1,749.32 2,117.45 1,148.88 -433.10 
คลองกลาย 0.99 86.49 121.56 0.61 0.89 0.36 0.24 813.13 902.7 1,024.26 57.23 8.53 65.76 -836.94 -958.50 
ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกส่วนที ่4 57.69 2,105.74 1,792.49 8.31 203.23 6.24 5.31 107.18 2,493.69 4,286.19 1,100.33 3,040.50 4,140.83 1,647.14 -145.36 
รวม (กลุ่มลุ่มน้ าสาขาตอนกลาง) 82.51 2,673.61 3,496.04 12.43 294.04 49.02 104.76 1,148.58 4,364.96 7,861.00 1,525.69 4,798.35 6,324.04 1,959.08 -1,536.96 
คลองนาทว ี 11.44 448.22 1,459.72 1.73 6.25 49.74 17.92 167.77 703.08 2,162.80 309.53 260.64 570.17 -132.91 -1,592.63 
คลองเทพา 7.74 226.82 1,548.95 1.52 3.05 1.63 2.31 189.36 432.44 1,981.39 276.77 278.05 554.82 122.38 -1,426.57 
ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง 20.99 1,066.54 971.57 2.9 35.15 4.52 2.59 92.85 1,225.55 2,197.11 369.43 335.43 704.86 -520.69 -1,492.25 
แม่น้ าสายบุร ี 19.98 369.47 2,765.17 5.81 1.44 1.99 1.95 1,860.00 2,260.64 5,025.81 480.1 1,174.56 1,654.66 -605.98 -3,371.15 
แม่น้ าบางนรา 16.77 556.74 631.09 2.66 2.83 3.05 0.57 1,027.13 1,609.75 2,240.84 367.95 659.12 1,027.07 -582.68 -1,213.77 
แม่น้ าโก-ลก 11.92 119.83 145.32 0.83 0.08 0.74 1.47 508.44 643.29 788.61 186.64 277.98 464.62 -178.67 -323.99 
รวม (กลุ่มลุ่มน้ าสาขาตอนล่าง) 88.84 2,787.62 7,521.82 15.46 48.8 61.67 26.8 3,845.56 6,874.75 14,396.57 1,990.42 2,985.78 4,976.20 -1,898.55 -9,420.37 
รวมลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 210.91 6,834.52 15,389.77 33.28 394.81 143.94 138.06 5,295.88 13,051.40 28,441.16 4,788.53 12,402.61 17,191.14 4,139.74 -11,250.02 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 4-44 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

4.4 กำรกำรบรรลุเป้ำประสงค์ด้ำนกำรพัฒนำเศรษฐกิจ 
 การวิเคราะห์มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกแต่ละทางเลือก สรุปได้ดังนี้ 
 
4.4.1 สรุปสถำนะและกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 
 ในปี 2561 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนที่ประมาณ 456,619 ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ 32.6 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคใต้ หรือร้อยละ 2.8 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้ง
ประเทศ โดยประชากรของพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีรายได้เฉลี่ยต่อหัว 116,715 บาทค่อคนต่อปี ซึ่งมี
รายได้เฉลี่ยต่อหัวต่ ากว่ารายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากรภาคใต้ ที่มีรายได้ 147,115 บาทค่อคนต่อปี หรือต ากว่า 
30,400 บาทต่อคนต่อปี หรือร้อยละ 20.7 ของรายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากรภาคใต้ 
 เมื่อพิจารณาลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกเป็น 3 ตอน คือ ลุ่มน้ าตอนบน ลุ่มน้ าตอนกลาง และลุ่มน้ า
ตอนล่าง พบว่า 
 (1)  ลุ่มน้ าตอนบน มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนที่ลุ่มน้ าตอนบน ประมาณ 109,125 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 23.9 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีรายได้เฉลี่ยต่อหัว  165,421 
บาทต่อคนต่อปี 
 (2)  ลุ่มน้ าตอนกลาง มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนที่ลุ่มน้ าตอนกลาง ประมาณ 167,685  
ล้านบาท หรือร้อยละ 36.7 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีรายได้เฉลี่ยต่อหัว 
129,166 บาทต่อคนต่อปี 
 (3)  ลุ่มน้ าตอนล่าง มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนที่ลุ่มน้ าตอนล่าง 179,809 ล้านบาท หรือ 
ร้อยละ 39.4 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีรายได้เฉลี่ยต่อหัว  92,004 บาทต่อ
คนต่อปี 
 
 ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาสัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนที่ในลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก จะพบว่า  
ในระยะ 20 ปีที่ผ่านมา โครงสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมระหว่างภาคการเกษตรกับนอกภาคการเกษตรของ
พ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกโดยภาพรวมมีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเกินร้อยละ 10 ซึ่งสัดส่วนมูลค่าภาค
การเกษตรลดลงร้อยละ 10 ขณะที่นอกภาคการเกษตรเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาแยกเป็น
รายพ้ืนที่ลุ่มน้ าตอนบน ตอนกลาง และตอนล่าง พบว่า แต่ละกลุ่มพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการ
เปลี่ยนแปลงแตกต่างกัน โดยลุ่มน้ าภาคใต้ตอนบนมีสัดส่วนมูลค่าภาคการเกษตรเพ่ิมข้ึน ขณะที่ลุ่มน้ าตอนกลาง
และลุ่มน้ าตอนล่างมีสัดส่วนภาคการเกษตรลดลงอย่างต่อเนื่อง 
 โดยในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา อัตราการเติบโตของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของแต่ละลุ่มน้ าสาขาแต่ละ
กลุ่มพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขา พบว่า อัตราการเติบโตของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมนอกภาคการเกษตรยังมีอัตรา 
การเติบโตอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ ขณะที่ แนวโน้มการเติบโตของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรมีอัตรา
การเติบโตลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะพ้ืนที่ลุ่มน้ าตอนล่าง ที่มีอัตราการเติบโตติดลบ มีผลิตภัณฑ์ทาง
การเกษตรหลัก คือ ยางพารา แต่ทั้งนี้ ส่วนพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาตอนบนยังมีแนวโน้มอัตราการเติบโตอยู่ในเกณฑ์
ปานกลางถึงสูง ซึ่งมีปัจจัยมาจากการเติบโตของสวนผลไม้ท่ีมีมูลค่าเพ่ิมสูง เช่น ทุเรียน เงาะ มังคุด เป็นต้น  
  



 

             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำติ        บทที่ 4 กำรศึกษำและเปรียบเทียบทำงเลือกกำรพัฒนำของพื นที่ 
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4.4.2 กรอบกำรศึกษำและข้อสมมติกำรประมำณกำรกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมพื นที่ลุ่ม
น ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมระดับจังหวัด (Gross Provincial Product : GPP) และมูลค่าผลิตภัณฑ์ 
มวลรวมประชาชาติ (Gross Domestric Product : GDP) เป็นเครื่องมือการชี้วัดประสิทธิภาพ (efficiency) 
ผลิ ตภาพ (productivity)  และขีดความสามารถในการจัดสรรทรัพยากร ( allocation capability)  
ของการบริหารการจัดการระบบเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นการชี้วัดทรัพยากรของระบบเศรษฐกิจในรูปของมูลค่าทาง
การตลาด ที่อาจจะประมาณการในรูปของราคาสินค้า ณ ราคาตลาดปัจจุบัน (market price) หรือประมาณการ
ในรูปของราคาสินค้า ณ ราคาคงที่ (constant price) โดยก าหนดให้ปีหรือช่วงเวลาที่ราคาสินค้ามีเสถียรภาพ
มากที่สุด เป็นต าแหน่งเปรียบเทียบ 
 ในการประมาณการมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก การประมาณการได้
แบ่งการคาดการณ์ออกเป็น 4 กรณี คือ 
 (1)  กรณีฐานตามทางเลือกที่ 1 ข้อสมมติให้ทุกพ้ืนที่มีการเติบโตของ GPP เป็นไปตามอัตราค่าเฉลี่ย
การเติบโตของพ้ืนที่ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา คือ ระหว่างปี 2550-2560 (normal growth on average grown 
rate) ซึ่งแต่ละพ้ืนที่ลุ่มน้ าจะมีอัตราการเติบโตที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ การคาดการณ์ที่ให้ทุกพ้ืนที่เติบโตในอัตรา
ค่าเฉลี่ยของแต่ละพ้ืนที่เป็นการใช้ฐานเดิม base line) ของพ้ืนที่เป็นตัวชี้วัดผลิตภาพของระบบเศรษฐกิจของ
พ้ืนที่ หมายความว่า การศึกษานี้มีข้อสมมติที่เชื่อว่า การไม่กระตุ้นหรือสนับสนุนใด ๆ ต่อการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจภายในพ้ืนที่เพ่ิมเติม ระบบเศรษฐกิจในพ้ืนที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีอัตราการเติบโตตามแนวโน้มทาง
ธรรมชาติที่เป็นอยู่ เมื่อเรียงล าดับอัตราการเติบโตจากมากไปหาน้อย ได้แก่ พ้ืนที่ลุ่มน้ าตอนบน พ้ืนที่ลุ่มน้ า
ตอนกลาง พ้ืนที่ลุ่มน้ าตอนล่าง มีอัตราการเติบโตร้อยละ 4.07 3.41 และ 2.99 ตามล าดับ 
  การมีข้อสมมติที่เชื่อว่าระบบเศรษฐกิจของพ้ืนที่จะเติบโตตามแนวโน้มธรรมชาติ เป็นการเชื่อ
ที่ว่า ระบบเศรษฐกิจในพ้ืนที่จะมีการสะสมทุน (capital accumulation) และการพัฒนาตามรอบธุรกิจ 
(business cycle) โดยการใช้ทรัพยากรของระบบเศรษฐกิจภายในพ้ืนที่ถูกน ามาใช้อย่างมีประสิทธิภาพและได้
ผลิตภาพเต็มศักยภาพของพ้ืนที่ (perfect equilibruim) 
 (2)  กรณีการพัฒนาพ้ืนที่ตามทางเลือกที่ 2 แบ่งออกเป็น 2 ช่วงเวลา คือ ทุกพ้ืนที่ลุ่มน้ ามีการ
เติบโตของ GPP ระหว่างปี 2562-2564 สมมติให้ GPP มีอัตราการเติบโตตามอัตราค่าเฉลี่ยการเติบโตของพ้ืนที่
ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา และระหว่างปี 2565-2580 สมมติให้ GPP มีอัตราการเติบโตเพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.5 
  การประมาณการในกรณีนี้ การศึกษามีข้อสมมติที่เชื่อว่า การก าหนดแผนงานต่าง ๆ ที่จะส่งผล
ต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและเกิดการกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจของพ้ืนที่ ผลที่เกิดขึ้ นจะมีผลต่อเนื่อมีการ
สะสมทุนและการเริ่มพัฒนาในระยะ 2-3 ปี ผลการชี้วัด GPP จึงจะเติบโตขึ้นในระยะ 2-3 ปีถัดไป และจะ
สนับสนุนให้ระบบเศรษฐกิจเกิดการปรับตัวเข้าสู่วงรอบการพัฒนาใหม่ หรือเกิดดุลยภาพของการใช้ทรัพยากร
ใหม่ในระยะยาว (long run equilibrium) แต่ทั้งนี้ดุลยภาพใหม่ดังกล่าวจะเติบโตขึ้นไม่ได้มากขึ้น เนื่องจากแผน
ต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นการใช้ทุนเดิมและทรัพยากรของพ้ืนที่เป็นปัจจัยส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนา คือ ไม่ได้มีทุนใหม่เข้ามาสนับสนุน หรืออีกด้านหนึ่ง การแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานของพ้ืนที่ที่จะ
ส่งเสริมการมีประสิทธิภาพการผลิตที่เพ่ิมข้ึนก็จะส่งเสริมให้เกิดการเติบโตที่เพ่ิมอีก ทั้งนี้ ข้อสมมติการเติบโตของ 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 4-46 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

GPP ตามแนวทางการพัฒนานี้ก าหนดให้มีส่วนเพ่ิมขึ้น (marginal growing rate) จากแนวโน้มการเติบโตทาง
ธรรมชาติตามค่าเฉลี่ยอีกร้อยละ 0.5 
 (3)  กรณีการพัฒนาพ้ืนที่ตามทางเลือกที่ 3 แบ่งออกเป็น 3 ช่วงเวลา คือ ทุกพ้ืนที่ลุ่มน้ ามีการ
เติบโตของ GPP ระหว่างปี 2562-2564 สมมติให้ GPP มีอัตราการเติบโตตามอัตราค่าเฉลี่ยการเติบโตของพ้ืนที่
ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ระหว่างปี 2565-2569 สมมติให้ GPP มีอัตราการเติบโตเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละ 0.5 และ
ระหว่างปี 2570-2580 มีอัตราการเติบโตเพ่ิมข้ึนอีกร้อยละ 1.0 
  การประมาณการในกรณีนี้ การศึกษามีข้อสมมติที่เชื่อว่า การก าหนดแผนงานต่าง ๆ ที่จะส่งผล
ต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและเกิดการกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจของพ้ืนที่ ผลที่เกิดขึ้นจะมีผลต่อเนื่อมีการ
สะสมทุนและการเริ่มพัฒนาในระยะ 2-3 ปี ผลการชี้วัด GPP จึงจะเติบโตขึ้นในระยะ 2-3 ปีถัดไป บนพื้นฐานข้อ
สมมติเดียวกับกรณีที่ (2) แต่ทั้งนี้ การศึกษามีข้อสมมติที่เชื่อว่า ในระยะการพัฒนาต่อ ๆ ไปทุก ๆ 5 ปี ที่รัฐและ
ธุรกิจรับรู้แผนการพัฒนาและทิศทางการพัฒนาด้วยทรัพยากรใหม่จากภายนอกพ้ืนที่ (เพ่ิมเติมทรัพยากรจาก
ภายในเข้ามาใช้ในพ้ืนที่มากขึ้น) จะส่งผลให้ภาคการผลิตในพ้ืนที่เกิดการใช้ทรัพยากรใหม่ในการผลิตและการ
พัฒนา โดยข้อสมมติให้การเติบโตของ GPP ตามแนวทางการพัฒนานี้ก าหนดให้มีส่วนเพ่ิมขึ้น (marginal 
growing rate) จากแนวโน้มการเติบโตทางธรรมชาติตามค่าเฉลี่ยอีกร้อยละ 0.5 ในระยะแรก และเพ่ิมขึ้นอีก
ร้อยละ 1.0 ในระยะถัดไป 
 (4)  กรณีการพัฒนาพ้ืนที่ตามทางเลือกที่ 4 แบ่งออกเป็น 3 ช่วงเวลา คือ ทุกพ้ืนที่ลุ่มน้ ามีการ
เติบโตของ GPP ระหว่างปี 2562-2565 สมมติให้ GPP มีอัตราการเติบโตตามอัตราค่าเฉลี่ยการเติบโตของพ้ืนที่
ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ระหว่างปี 2565-2570 สมมติให้ GPP มีอัตราการเติบโตเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละ 0.5 และ
ระหว่างปี 2571-2580 สมมติให้ GPP มีอัตราการเติบโตเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละ 2.5 1.5 และ 2.5 ตามลักษณะการ
พัฒนาของพ้ืนที่ลุ่มน้ าตอนบน ตอนกลาง และตอนล่าง ตามล าดับ โดยข้อสมมตินี้อิงตามฐานกิจกรรมทางการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจที่จะเกิดข้ึนในแต่ละพ้ืนที่ 
  การประมาณการในกรณีนี้ การศึกษามีข้อสมมติที่เชื่อว่า การก าหนดแผนงานต่าง ๆ ที่จะส่งผล
ต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและเกิดการกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจของพ้ืนที่ โดยใช้ทรัพยากรใหม่ทั้งหมดจาก
ภายนอกพื้นที่ ถูกน าเข้ามาใช้ในการผลิตและการลงทุนการพัฒนาภายในพื้นที่ ซึ่งจะส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจเกิด
การปรับตัวต่อรอบการพัฒนาใหม่ตลอดเวลา (development cylce) โดยเฉพาะการก าหนดแนวทางการพัฒนา
พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจและมาตรการทางเศรษฐกิจใหม่ ๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะท าให้ทุกภาคส่วนในพื้นที่เกิด
การรับรู้และก าหนดแนวทางการพัฒนาการผลิตและการลงทุนตามแนวทางที่ถูกก าหนดไว้ อย่างไรก็ตาม การ
ส่งเสริมที่ก าหนดพื้นที่การพัฒนาเป็นตัวตั้ง (area base development) การเติบโตของ GPP จะสะท้อนออกมา
เฉพาะพ้ืนที่ ผลสะเทือน (spill over) ต่อพ้ืนที่อ่ืน ๆ หรือโดยรอบจะมีแรงกระเปื่อมไม่มาเท่าภายในพ้ืนที่ 
 ในการประมาณการ จะพิจารณาจากฐานแนวทางการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน้ าในพ้ืนที่ลุ่ม
น้ าที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาเศรษฐกิจของพ้ืนที่ลุ่มน้ า โดยก าหนดแนวทางการพิจารณา 
 กรณีที่ (1) พิจารณาจากฐานการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภค ซึ่งส่งผลต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวโน้มค่าเฉลี่ยการเติบโตทางธรรมชาติ ซึ่งกรณีนี้ ภาคสังคมและครัวเรือนจะได้รับ
ความมั่นคงพ้ืนฐานมากขึ้น 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 4-47 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
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 กรณีที่  (2) พิจารณาจากฐานการเพ่ิมประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาพ้ืนที่ลุมน้ าที่ เกิดปัญหา 
ภัยน้ าท่วม-ภัยแล้ง ซึ่งการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจะช่วนสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและการผลิตในพ้ืนที่ โดย
การลดปัญหาที่เกิดขึ้น และส่งเสริมให้การพัฒนาเศรษฐกิจในพ้ืนที่ดังกล่าวมีการลงทุนและการผลิตเพ่ิมขึ้นไป
พร้อมกัน 
 กรณีที่ (3) พิจารณาจากฐานการส่งเสริมและการพัฒนาเศรษฐกิจภาคการเกษตรและการท่องเที่ยว 
ซึ่งเป็นฐานเศรษฐกิจของพ้ืนที่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลต่อผลิตภาพการผลิต และเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันและการพัฒนามากขึ้น ทั้งนี้ ในกรณีนี้ ทรัพยากรน้ าจะกลายเป็นปัจจัยส าคัญต่อความมั่นคงในการ
พัฒนาเศรษฐกิจของพ้ืนที ่
  และกรณีที่ (4) พิจารณาจากฐานการส่งเสริมและการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทาง 
นโยบาย และแผนการพัฒนา ที่ถูกก าหนดขึ้น โดยเฉพาะแผนพัฒนาพ้ืนที่ระเบียบเศรษฐกิจภาคใต้ และการ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ซึ่งเป็นทิศทางการพัฒนาที่มุ่งการสนับสนุนให้พื้นที่ลุ่มน้ ามีการปรับเปลี่ยนวิถี
การผลิตและการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาเพ่ิมข้ึน 
 ในการประมาณการมูลค่า GPP ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกโดยรวมและแยกเป็นกลุ่มพ้ืนที่ลุ่ม
น้ าทั้ง 3 ตอน ในแต่ละกรณีที่ (1) ถึงกรณีที่ (4) แล้ว การศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พ้ืนที่ลุ่ม
น้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกได้น าผลการประมาณการการเติบโตมูลค่า GPP ของภาคใต้ โดยรวม ที่ท าการศึกษาโดย
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2555) ที่ได้มีกรประมาณการอัตราการเจริญเติบโตของ GPP 
พ้ืนที่ภาคใต้โดยรวมไว้ ซึ่งการศึกษาดังกล่าวคาดการณ์ว่าอัตราการเจริญเติบโตของมูลค่า GPP ภาคใต้จะมีอัตรา
ร้อยละ 4.34-5.44 ตลอดระยะเวลาตั้งแต่ปี 2555-2580 อย่างไรก็ตาม การศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุ ท ธ ศ า ส ตร์ พ้ื นที่ ลุ่ ม น้ า ภ า ค ใต้ ฝั่ ง ต ะ วั น ออก ไ ด้ ป ร ะ ยุ ก ต์ ก า ร ศึ กษ า ขอ ง คณ ะ เศ ร ษฐ ศ าส ต ร์  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดังกล่าว มาใช้ประมาณการมูลค่า GPP ของพ้ืนที่ภาคใต้โดยรวมใหม่ โดยก าหนดข้อ
สมมติอัตราการเจริญเติบโตของมูลค่า GPP ภาคใต้มีอัตราร้อยละ 2.00-2.50 ตลอดระยเวลาตั้งแต่ปี 2562-
2580 (โดยก าหนดให้ระหว่างปี 2562-2575 เติบโตร้อยละ 2.50 และระหว่างปี 2576-2580 เติบโตร้อยละ 
2.80) ทั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เ พ่ือน าใช้การประมาณการมูลค่า GPP ภาคใต้โดยรวม เป็นเป้าหมายอิงเชิง
เปรียบเทียบ (benchmarking target) การพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกในสถานการณ์ทางกเลือกการ
พัฒนาแต่ละกรณีท่ี (1) ถึงกรณีที่ (4) 
 
4.4.3 ผลกำรประมำณกำรมูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 
 จากการประมาณการมูลค่า GPP ของภาคใต้โดยรวม พบว่า ในปี 2562 ภาคใต้โดยรวมมีมูลค่า GPP 
1,440,600 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นเป็น 2,279,918 ล้านบาท ในปี 2580 โดยในปี 2562 ภาคใต้โดยรวมมีรายได้เฉลี่ย
ต่อหัวประชากร 156,860 บาทต่อคน เพ่ิมขึ้นเป็น 250,140 บาทต่อคน ในปี 2580 เมื่อพิจารณาการประมาณ
การมูลค่า GPP ของแต่ละลุ่มน้ าตอนบน ตอนกลาง และตอนล่าง และลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวนัออก(ดังตำรำงที่ 
4.4.3-1 ถึง ตำรำงท่ี 4.4.3-4) ผลการศึกษาพบว่า ทุกทางเลือกการพัฒนามีผลต่อแนวโน้มการเพ่ิมข้ึนของ GPP 
ซึ่งแต่ละทางเลือกมีผลกระทบที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม เมื่อน าผลการประมาณการมูลค่า GPP ของแต่ละกลุ่ม
ลุ่มน้ าและลุ่น้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก เปรียบเทียบกับมูลค่า GPP ของลุ่มน้ าภาคใต้โดยรวม ผลสรุปมีดังนี้ 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 4-48 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

 ทำงเลือกท่ี 1 ณ ปีฐำน 2562 
 มูลค่า GPP ของแต่ละกลุ่มพ้ืนที่ลุ่มน้ ามีการเติบโตเพิ่มขึ้น โดย 
 พ้ืนที่ลุ่มน้ าตอนบน มูลค่า GPP เพ่ิมขึ้นจาก 113,565 ล้านบาท ในปี 2562 เป็น 232,794 ล้านบาท 
ในปี 2580 รายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากรเพ่ิมขึ้นจาก 172,151 บาทต่อคน ในปี 2562 เป็น 333,101 บาทต่อคน 
ในปี 2580 
 พ้ืนที่ลุ่มน้ าตอนกลาง มูลค่า GPP เ พ่ิมขึ้นจาก 173,403 ล้านบาท ในปี 2562 เป็น 317,103  
ล้านบาท ในปี 2580 รายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากรเพ่ิมขึ้นจาก 133,571 บาทต่อคน ในปี 2562 เป็น 230,565 
บาทต่อคน ในปี 2580 
 พ้ืนที่ลุ่มน้ าตอนล่าง มูลค่า GPP เพ่ิมขึ้นจาก 185,188 ล้านบาท ในปี 2562 เป็น 314,815 ล้านบาท 
ในปี 2580 รายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากรเพ่ิมขึ้นจาก 94,757 บาทต่อคน ในปี 2562 เป็น 152,052 บาทต่อคน  
ในปี 2580 
 โดยภาพรวมของทั้งลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่ งตะวันออก มูลค่า GPP เ พ่ิมขึ้นจาก 472,156 ล้านบาท  
เป็น 864,712 ล้านบาท ในปี 2580 รายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากรเพ่ิมขึ้นจาก 120,687 บาทต่อคน ในปี 2562 
เป็น 208,633 บาทต่อคน ในปี 2580 
 ทั้งนี้ ข้อสรุปของรายได้ต่อหัวประชากรที่เพ่ิมขึ้นในทุกพ้ืนที่ ยังต่ ากว่าการประมาณการรายได้ต่อหัว
ของประชากรพื้นที่ภาคใต้โดยรวม โดยคาดการณ์ว่าพ้ืนที่ลุ่มน้ าตอนกลางและตอนล่างจะต่ ากว่ารายได้ต่อหัวของ
ประชากรพ้ืนที่ภาคใต้โดยรวม ร้อยละ 2.6 และ 35.8 ส่วนพ้ืนที่ลุ่มน้ าตอนบนสูงกว่ารายได้ต่อหัวของประชากร
พ้ืนที่ภาคใต้โดยรวม ร้อยละ 40.7 อีกทั้ง ถ้าพิจารณาโดยรวมทั้งพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก รายได้ต่อหัว
ประชากรจะต่ ากว่ารายได้ต่อหัวของประชากรพ้ืนที่ภาคใต้โดยรวม ร้อยละ 11.9 
 
 ทำงเลือกท่ี 2 ณ ปี 2580 
 มูลค่า GPP ของแต่ละกลุ่มพ้ืนที่ลุ่มน้ ามีการเติบโตเพิ่มขึ้น โดย 
 พ้ืนที่ลุ่มน้ าตอนบน ณ ปี 2580 มูลค่า GPP เพ่ิมขึ้นเป็น 250,147 ล้านบาท รายได้เฉลี่ยต่อหัว
ประชากรเพ่ิมข้ึนเป็น 357,931 บาทต่อคน 
 พ้ืนที่ลุ่มน้ าตอนกลาง ณ ปี 2580 มูลค่า GPP เพ่ิมขึ้นเป็น 340,897 ล้านบาท รายได้เฉลี่ยต่อหัว
ประชากรเพ่ิมข้ึนเป็น 247,866 บาทต่อคน 
 พ้ืนที่ลุ่มน้ าตอนล่าง ณ ปี 2580 มูลค่า GPP เพ่ิมขึ้นเป็น 338,536 ล้านบาท รายได้เฉลี่ยต่อหัว
ประชากรเพ่ิมข้ึนเป็น 163,508 บาทต่อคน 
 โดยภาพรวมของทั้งลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก มูลค่า GPP เพ่ิมข้ึนเป็น 929,580 ล้านบาท ในปี 2580 
รายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากรเพ่ิมข้ึนเป็น 224,284 บาทต่อคน 
 ทั้งนี้ ข้อสรุปของรายได้ต่อหัวประชากรที่เพ่ิมขึ้นในทุกพ้ืนที่ คาดการณ์ว่ารายได้ต่อหัวประชากรของ
พ้ืนที่ลุ่มน้ าตอนล่างจะต่ ากว่ารายได้ต่อหัวของประชากรพ้ืนที่ภาคใต้โดยรวม ร้อยละ 30.1 ส่วนพ้ืนที่ลุ่มน้ า
ตอนบนและตอนกลางจะสูงกว่ากว่ารายได้ต่อหัวของประชากรพ้ืนที่ภาคใต้โดยรวม ร้อยละ 51.2 และ 4.7 อีก
ทั้ง ถ้าพิจารณาโดยรวมทั้งพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก รายได้ต่อหัวประชากรจะต่ ากว่ารายได้ต่อหัวของ
ประชากรพ้ืนที่ภาคใต้โดยรวม ร้อยละ 5.3 



 

             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำติ        บทที่ 4 กำรศึกษำและเปรียบเทียบทำงเลือกกำรพัฒนำของพื นที่ 
   

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 4-49 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

 ทำงเลือกที่ 3 ณ ปี 2580 
 มูลค่า GPP ของแต่ละกลุ่มพ้ืนที่ลุ่มน้ ามีการเติบโตเพิ่มขึ้น โดย 
 พ้ืนที่ลุ่มน้ าตอนบน ณ ปี 2580 มูลค่า GPP เพ่ิมขึ้นเป็น 272,519 ล้านบาท รายได้เฉลี่ยต่อหัว
ประชากรเพ่ิมข้ึนเป็น 383,943 บาทต่อคน 
 พ้ืนที่ลุ่มน้ าตอนกลาง ณ ปี 2580 มูลค่า GPP เพ่ิมขึ้นเป็น 371,585 ล้านบาท รายได้เฉลี่ยต่อหัว
ประชากรเพ่ิมข้ึนเป็น 270,179 บาทต่อคน 
 พ้ืนที่ลุ่มน้ าตอนล่าง ณ ปี 2580 มูลค่า GPP เพ่ิมขึ้นเป็น 369,140 ล้านบาท รายได้เฉลี่ยต่อหัว
ประชากรเพ่ิมข้ึนเป็น 178,290 บาทต่อคน 
 โดยภาพรวมของทั้งลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก มูลค่า GPP เพ่ิมขึ้นเป็น 1,013,244 ล้านบาท ในปี 
2580 รายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากรเพ่ิมข้ึนเป็น 244,471 บาทต่อคน 
 ทั้งนี้ ข้อสรุปของรายได้ต่อหัวประชากรที่เพ่ิมขึ้นในทุกพ้ืนที่ คาดการณ์ว่ารายได้ต่อหัวประชากรของ
พ้ืนที่ลุ่มน้ าตอนล่างจะต่ ากว่ารายได้ต่อหัวของประชากรพ้ืนที่ภาคใต้โดยรวม ร้อยละ 24.7 ส่วนพ้ืนที่ลุ่มน้ า
ตอนบนและตอนกลางจะสูงกว่ากว่ารายได้ต่อหัวของประชากรพ้ืนที่ภาคใต้โดยรวม ร้อยละ 64.7 และ 14.1 
ตามล าดับ อีกทั้ง ถ้าพิจารณาโดยรวมทั้งพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก รายได้ต่อหัวประชากรจะสูงกว่ารายได้
ต่อหัวของประชากรพ้ืนที่ภาคใต้โดยรวม ร้อยละ 3.3 
 
 ทำงเลือกท่ี 4 ณ ปี 2580 
 มูลค่า GPP ของแต่ละกลุ่มพ้ืนที่ลุ่มน้ ามีการเติบโตเพ่ิมขึ้น โดย 
 พ้ืนที่ลุ่มน้ าตอนบน ณ ปี 2580 มูลค่า GPP เพ่ิมขึ้นเป็น 309,416 ล้านบาท รายได้เฉลี่ยต่อหัว
ประชากรเพ่ิมข้ึนเป็น 442,739 บาทต่อคน 
 พ้ืนที่ลุ่มน้ าตอนกลาง ณ ปี 2580 มูลค่า GPP เพ่ิมขึ้นเป็น 387,831 ล้านบาท รายได้เฉลี่ยต่อหัว
ประชากรเพ่ิมข้ึนเป็น 281,992 บาทต่อคน 
 พ้ืนที่ลุ่มน้ าตอนล่าง ณ ปี 2580 มูลค่า GPP เพ่ิมขึ้นเป็น 456,674 ล้านบาท รายได้เฉลี่ยต่อหัว
ประชากรเพ่ิมข้ึนเป็น 220,567 บาทต่อคน 
 โดยภาพรวมของทั้งลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก มูลค่า GPP เพ่ิมขึ้นเป็น 1,153,921 ล้านบาท ในปี 
2580 รายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากรเพ่ิมข้ึนเป็น 278,412 บาทต่อคน 
 ทั้งนี้ ข้อสรุปของรายได้ต่อหัวประชากรที่เพ่ิมขึ้นในทุกพ้ืนที่ คาดการณ์ว่ารายได้ต่อหัวประชากรของ
พ้ืนที่ลุ่มน้ าตอนล่างจะต่ ากว่ารายได้ต่อหัวของประชากรพ้ืนที่ภาคใต้โดยรวม ร้อยละ 6.8 ส่วนพื้นที่ลุ่มน้ าตอนบน
และตอนกลางจะสูงกว่ากว่ารายได้ต่อหัวของประชากรพื้นที่ภาคใต้โดยรวม ร้อยละ 87.1vและ 19.1 ตามล าดับ 
อีกทั้ง ถ้าพิจารณาโดยรวมทั้งพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก รายได้ต่อหัวประชากรจะสูงกว่ารายได้ต่อหัวของ
ประชากรพ้ืนที่ภาคใต้โดยรวม ร้อยละ 17.6 
 
  



 

             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำติ        บทที่ 4 กำรศึกษำและเปรียบเทียบทำงเลือกกำรพัฒนำของพื นที่ 
   

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 4-50 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

 สรุปโดยรวม 
 แนวทางการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกทั้ง 4 กรณี จะส่งผลต่อการเพ่ิมข้ึนของ GPP พ้ืนที่
ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกและแต่ละกลุ่มพ้ืนที่ลุ่มน้ า โดยจะส่งผลต่อการสร้างรายได้ต่อหัวที่แตกต่างกัน 
โดยเฉพาะกลุ่มพ้ืนที่ลุ่มน้ าตอนล่าง มีแนวโน้มการเพ่ิมขึ้นของรายได้ต่อหัวประชากรยังต่ ากว่าค่าเฉลี่ยรายได้ต่อ
หัวประชากรพ้ืนที่ภาคใต้โดยรวม ทั้งนี้ รายได้หลักของพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาตอนล่างมาจากภาคเกษตรกรรมและ 
ภาคบริการสาธารณะของรัฐ (ดูรายละเอียดหัวข้อ 3.8.2) ในการประมาณการได้ใส่ข้อสมมติการเพ่ิมขึ้นที่มาจาก
การพัฒนาตามนโยบายและยุทธศาสตร์แล้วก็ตาม ซึ่งจะส่งผลต่อระดับรายได้ตามเส้นความยากจน ที่กรณีของ
จังหวัดชายแดนใต้ ประชากรส่วนใหญ่มีรายได้ต่ ากว่าระดับเส้นความยากจน ส่วนกลุ่มพ้ืนที่ลุ่มน้ าตอนบนและ
ตอนกลางจะมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากรเพ่ิมขึ้นมากกว่ารายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากรภาคใต้ โดยรวมตั้งแต่ 
กรณีท่ี (2) เป็นต้นไป อย่างไรก็ตาม การพัฒนาเศรษฐกิจที่พัฒนาจากทางเลือกการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าใน
พ้ืนที่ไม่ใช่เป็นปัจจัยเดียวที่จะส่งผลต่อการเพ่ิมขึ้นของรายได้ต่อหัวประชากรและมูลค่า GPP ในพ้ืนที่ลุ่มน้ า
จ าเป็นต้องได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจการลงทุนและการผลิตด้านอ่ืน ๆ เพ่ือส่งผลต่อ
การเพ่ิมข้ึนของรายได้ต่อหัวประชากรและมูลค่า GPP อีกทางหนึ่ง 
 

ตำรำงท่ี 4.4.3-1 
ทำงเลือกที่ 1 (กรณีฐำน) : มูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดมีอัตรำกำรเพิ่มขึ นระดับปกติ ณ รำคำตลำด 

(market price) 
 

กลุ่มพื นทีลุ่่มน ้ำสำขำ 
มูลค่ำผลิตภัณฑม์วลรวมพื นที่ลุม่น ้ำ (ล้ำนบำท) 

2550-2560 2562 2565 2570 2575 2581 

อัตรำค่ำเฉลี่ยกำรเติบโต      
กลุ่มพื้นที่ลุ่มน้ าสาขาตอนบน 4.07 113,565 127,996 156,239 190,713 232,794 

กลุ่มพื้นที่ลุ่มน้ าสาขา
ตอนกลาง 

3.41 173,403 191,756 226,760 268,153 317,103 

กลุ่มพื้นที่ลุ่มน้ าสาขา
ตอนล่าง 

2.99 185,188 202,312 234,440 271,671 314,815 

รวมทั งลุ่มน ้ำฯ 3.38 472,156 522,064 617,439 730,538 864,712 
รำยได้เฉลี่ยต่อหัว (บำทต่อคนต่อปี) 

กลุ่มพื้นที่ลุ่มน้ าสาขาตอนบน  172,151 191,519 228,824 275,228 333,101 
กลุ่มพื้นที่ลุ่มน้ าสาขา

ตอนกลาง 
 133,571 145,798 168,759 196,646 230,565 

กลุ่มพื้นที่ลุ่มน้ าสาขา
ตอนล่าง 

 94,757 102,180 115,898 132,339 152,052 

รวมทั งลุ่มน ้ำฯ  120,687 131,718 152,481 177,772 208,633 

หมำยเหต ุ : ข้อสมมติของการคาดการณ์ คือ อัตราการเติบโตของ GPP จะเติบโตตามอัตราค่าเฉลี่ยการเติบโตระหว่างปี 2550-2560 

  



 

             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำติ        บทที่ 4 กำรศึกษำและเปรียบเทียบทำงเลือกกำรพัฒนำของพื นที่ 
   

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 4-51 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

ตำรำงท่ี 4.4.3-2 
กรณีกำรพัฒนำพื นที่ตำมทำงเลือกที่ 2 

กลุ่มพื นทีลุ่่มน ้ำสำขำ 
มูลค่ำผลิตภัณฑม์วลรวมพื นที่ลุม่น ้ำ (ล้ำนบำท) 

2550-2560 2565-2580 2562 2565 2570 2575 2580 

 อัตรำค่ำเฉลี่ยกำรเติบโต      
กลุ่มพื้นที่ลุ่มน้ าสาขาตอนบน 4.07 0.5 113,565 127,996 160,028 200,077 250,147 

กลุ่มพื้นที่ลุ่มน้ าสาขาตอนกลาง 3.41 0.5 173,403 191,756 232,295 281,405 340,897 
กลุ่มพื้นที่ลุ่มน้ าสาขาตอนล่าง 2.99 0.5 185,188 202,312 240,187 285,152 338,536 

รวมทั งลุ่มน ้ำฯ - - 472,156 522,064 632,510 766,633 929,580 
รำยได้เฉลี่ยต่อหัว (บำทต่อคนต่อปี) 

กลุ่มพื้นที่ลุ่มน้ าสาขาตอนบน - - 172,151 191,519 234,374 288,741 357,931 
กลุ่มพื้นที่ลุ่มน้ าสาขาตอนกลาง - - 133,571 145,798 172,879 206,364 247,866 
กลุ่มพื้นที่ลุ่มน้ าสาขาตอนล่าง - - 94,757 102,180 118,739 138,906 163,508 

รวมทั งลุ่มน ้ำฯ - - 120,687 131,718 156,203 186,556 224,284 
หมำยเหต ุ: ข้อสมมติของการคาดการณ์ แบ่งออกเปน็ 2 ช่วงเวลา คือ 
  1) สมมติให้ GPP (ระหว่างปี 2562-2564) มีอัตราการเติบโตตามอัตราค่าเฉลีย่การเติบโตของพื้นที่ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา 
  2) สมมติให้ GPP (ระหว่างปี 2565-2580) มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 

 

ตำรำงท่ี 4.4.3-3 
กรณีกำรพัฒนำพื นที่ตำมทำงเลือกที่ 3 

กลุ่มพื นทีลุ่่มน ้ำสำขำ 
มูลค่ำผลิตภัณฑม์วลรวมพื นที่ลุม่น ้ำ (ล้ำนบำท) 

2550-
2560 

2565-
2569 

2570-
2580 

2562 2565 2570 2575 2580 

 อัตรำค่ำเฉลี่ยกำรเติบโต      
กลุ่มพื้นที่ลุ่มน้ าสาขาตอนบน 4.07 0.50 1.00 113,565 127,996 160,028 207,840 272,519 

กลุ่มพื้นที่ลุ่มน้ าสาขาตอนกลาง 3.41 0.50 1.00 173,403 191,756 232,295 292,395 371,585 
กลุ่มพื้นที่ลุ่มน้ าสาขาตอนล่าง 2.99 0.50 1.00 185,188 202,312 240,187 296,334 369,140 

รวมทั งลุ่มน ้ำฯ - - - 472,156 522,064 632,510 796,569 1,013,244 
รำยได้เฉลี่ยต่อหัว (บำทต่อคนต่อปี) 

กลุ่มพื้นที่ลุ่มน้ าสาขาตอนบน - - - 172,151 191,519 234,374 299,946 389,943 
กลุ่มพื้นที่ลุ่มน้ าสาขาตอนกลาง - - - 133,571 145,798 172,879 214,423 270,179 
กลุ่มพื้นที่ลุ่มน้ าสาขาตอนล่าง - - - 94,757 102,180 118,739 144,353 178,290 

รวมทั งลุ่มน ้ำฯ - - - 120,687 131,718 156,203 193,840 244,471 
หมำยเหต ุ: ข้อสมมติของการคาดการณ์ แบ่งออกเปน็ 3 ช่วงเวลา คือ 
  1) สมมติให้ GPP (ระหว่างปี 2562-2564) มีอัตราการเติบโตตามอัตราค่าเฉลีย่การเติบโตของพื้นที่ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา 
  2) สมมติให้ GPP (ระหว่างปี 2565-2569) มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 0.5  
  3) สมมติให้ GPP (ระหว่างปี 2570-2580) มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 1.0 



 

             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำติ        บทที่ 4 กำรศึกษำและเปรียบเทียบทำงเลือกกำรพัฒนำของพื นที่ 
   

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 4-52 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

ตำรำงท่ี 4.4.3-4 
กรณีกำรพัฒนำพื นที่ตำมทำงเลือกที่ 4 

 
กลุ่มพื นทีลุ่่มน ้ำสำขำ มูลค่ำผลิตภัณฑม์วลรวมพื นที่ลุม่น ้ำ (ล้ำนบำท) 

2550-
2560 

2565-
2569 

2570-
2580 

2562 2565 2570 2575 2580 

 อัตรำค่ำเฉลี่ยกำรเติบโต      
กลุ่มพื้นที่ลุ่มน้ าสาขาตอนบน 4.07 0.50 2.50 113,565 127,996 160,028 219,907 309,416 

กลุ่มพื้นที่ลุ่มน้ าสาขาตอนกลาง 3.41 0.50 1.50 173,403 191,756 232,295 298,009 387,831 
กลุ่มพื้นที่ลุ่มน้ าสาขาตอนล่าง 2.99 0.50 2.50 185,188 202,312 240,187 325,728 456,674 

รวมทั งลุ่มน ้ำฯ 3.38 0.50 2.00 472,156 522,064 632,510 843,644 1,153,921 
รำยได้เฉลี่ยต่อหัว (บำทต่อคนต่อปี) 

กลุ่มพื้นที่ลุ่มน้ าสาขาตอนบน    172,151 191,519 234,374 317,360 442,739 
กลุ่มพื้นที่ลุ่มน้ าสาขาตอนกลาง    133,571 145,798 172,879 218,540 281,992 
กลุ่มพื้นที่ลุ่มน้ าสาขาตอนล่าง    94,757 102,180 118,739 158,671 220,567 

รวมทั งลุ่มน ้ำฯ    120,687 131,718 156,203 205,296 278,412 
หมำยเหต ุ : ข้อสมมติของการคาดการณ์ แบ่งออกเปน็ 3 ช่วงเวลา คือ 
  1) สมมติให้ GPP (ระหว่างปี 2562-2564) มีอัตราการเติบโตตามอัตราค่าเฉลีย่การเติบโตของพื้นที่ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา 
   2) สมมติให้ GPP (ระหว่างปี 2565-2569) มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นอีก ร้อยละ 0.5  
  3) สมมติให้ GPP (ระหว่างปี 2570-2580) มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 2.5 1.5 และ 2.5 ตามลักษณะการพัฒนาของพื้นที่

ลุ่มน้ าฯตอนบน ตอนกลาง และตอนล่าง ตามล าดับ โดยอิงตามฐานกิจกรรมทางการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่  



 

             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำติ        บทที่ 4 กำรศึกษำและเปรียบเทียบทำงเลือกกำรพัฒนำของพื นที่ 
   

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 4-53 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

4.5 เกณฑ์กำรประเมินเปรียบเทียบและจัดล้ำดับทำงเลือก 
  การประเมินทางเลือกการพัฒนาที่เหมาะสมที่สุด พิจารณาจากความสอดคล้องบรรลุตามเป้าประสงค์
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ได้ตั้งไว้และความสมดุลยั่งยืนทั้ง 3 มิติ คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งทุก
ทางเลือกที่พัฒนาขึ้นนั้นจ าเป็นต้องน ามาประเมินเปรียบเทียบโดยมีตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน 
โดยได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัดเชิงประจักษ์ ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน รวมทั้ง ความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อทางเลือกที่ได้รับจากการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้ องในระดับพ้ืนที่ 
ซึ่งมีการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 (วันที่ 25 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2562) เพ่ือรับฟังความคิดเห็น
เกี่ยวกับทางเลือกการพัฒนาพ้ืนที่  ส าหรับผลการพิจารณาให้น้ าหนักความส าคัญของทางเลือกในแต่ละมิติ 
สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 

ประเด็นที่พิจำรณำ น ้ำหนักควำมส้ำคัญ 
มิติเศรษฐกิจ 30 

มิติสังคม 35 
มิติสิ่งแวดล้อม 35 

รวม 100 
 

4.5.1 ตัวชี วัดกำรกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 
 การก าหนดทางเลือกและยุทธศาสตร์ : การด าเนินงานเพ่ือก าหนดตัวชี้วัดส าหรับการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ในครั้งนี้ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีท่ีเกี่ยวข้อง มีข้ันตอนและกระบวนการ 
(รูปที่ 4.5.1-1) ดังนี้  

(1) การทบทวนวรรณกรรม: กรอบแนวคิดและดัชนี้ชี้วัดในการประเมินที่ปรากฏหลักฐานในเชิง

แนวคิดทฤษฎีและบทเรียนจากกรณีส าคัญทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่ได้ด าเนินการและแสดงไว้ในบทที่ 2 

ได้ถูกน ามาร้อยเรียงเพ่ือเป็นกรอบในการด าเนินงานเบื้องต้น เพ่ือน าเสนอในวันปฐมนิเทศ  

(2) การรับฟังความคิดเห็น: ดัชนี้ชี้วัดได้ถูกน ามาเป็นหัวข้อในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพูดคุยใน

เวทีรับฟังความคิดเห็น ทั้งในวันประชุมปฐมนิเทศ (กลุ่มผู้น าทางสังคม) (10-14 มิถุนายน 2562) และช่วงเวลาใน

การประชุมกลุ่มย่อยทั้ง 13 พ้ืนที่ (กลุ่มประชาชนในระดับพ้ืนที่) (7-21 สิงหาคม 2562) ข้อมูลที่ได้จากข้อคิดเห็น 

ข้อวิตกกังวล ข้อเสนอแนะเพ่ือการแก้ไขปัญหาของพ้ืนที่ ได้ถูกบันทึกและสรุป เพ่ือเป็นข้อมูลหลักชุดที่หนึ่งใน

การก าหนดดัชนี้ชี้วัดรายมิติ (ายละเอียดแสดงไว้ในบทที่ 6)   

(3) การก าหนดตัวชี้วัดรายมิติและค่าน้ าหนักทางเลือก: นักวิชาการกลางและทีมที่ปรึกษา ได้น าชุด

ข้อมูลที่ได้จากภาคประชาชน (ข้อมูลชุดที่ 1 และชุดที่ 2) มาบูรณาการร่วมกันกับข้อมูลเชิงวิชาการจาก

นักวิชาการทีมที่ปรึกษา (ข้อมูลชุดที่ 3) ร่วมกับประเด็นแผนยุทศาสตร์และนโยบายของส านักงานทรัพยากรน้ า

แห่งชาติ (ข้อมูลชุดที่ 4) มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และก าหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจนของการประเมิน พร้อมกับน าเสนอ

คณะกรรมการลุ่มน้ า ฯเพ่ือให้การรับรอง  



 

             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำติ        บทที่ 4 กำรศึกษำและเปรียบเทียบทำงเลือกกำรพัฒนำของพื นที่ 
   

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 4-54 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

(4) การให้คะแนนเพ่ือก าหนดทางเลือกที่เหมาะสมและยุทธศาสตร์หลักที่จ าเป็นในการพัฒนา : 

นักวิชาการกลางและทีมที่ปรึกษาจ านวน 25 คน ซึ่งมีคุณสมบัติที่ผ่านการรับรองจาก สทนช. (สัญญาจ้างเลขที่ 

จ.6/2562 (สลธ.) ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562) ได้ร่วมประชุมและให้ค่าคะแนน  

(5) การคืนข้อมูลและการร่วมแสดงความคิดเห็นต่อทางเลือกและยุทธศาสตร์ในภาคประชาชน : 

เพ่ือเป็นการเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนที่มีต่อทางเลือกและยุทธศาสตร์ที่ก าหนดขึ้น 

ทางบริษัทที่ปรึกษา ได้น าข้อมูลทางเลือกและยุทธศาสตร์ดังกล่าวมาพัฒนาเป็นแบบสอบถามทั้งปลายปิด 

(Likert Scale) และค าถามปลายเปิด เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่ในฐานะส่วนหนึ่งของผู้ได้รับผลกระทบจากยุทธ

ศาตร์ดังกล่าว และ/หรือ กลุ่มประชากรที่ไม่ได้มีโอกาสเข้าร่วมในเวทีปฐมนิเทศและกลุ่มย่อยแสดงความคิดเห็น 

ข้อท้วงติงและข้อเสนอแนะ จากนั้นข้อมูลได้ถูกน ากลับมาวิเคราะห์และเผยแพร่ร่างทางเลือกและยุทธศาสตร์ 

เพ่ือน าเสนอในเวทีปัจฉิมนิเทศต่อไป  

(6) การน าเสนอทางเลือกและยุทธศาสตร์ในเวทีปัจฉิมนิเทศ: บทสรุปของทางเลือกและยุทธศาสตร์
ที่จ าเป็นส าหรับการพัฒนาที่ผ่านการแสดงความคิดเห็นของภาคประชาชน ได้ถูกน าเสนออีกครั้งในวันปัจฉิม
นิเทศ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นเพ่ือเป็นกรอบในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิง
ยุทธศาสตร์ในอนาคตต่อไป  

 
 ตัวชี้ วัด การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของการบริหารจัดการพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ 
ฝั่งตะวันออก เป้าหมายส าคัญ คือ การบริหารทรัพยากรน้ าให้เพียงพอต่ออุปสงค์ทรัพยากรน้ า โดยการพัฒนา
อุปทานการบริหารทรัพยากรน้ าให้มีความเพียงพอ มีความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ า และเกิดความยั่งยืน 
ครอบคลุมมิติสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ สามารถสรุปเกณฑ์การพิจารณาทางเลือกการพัฒนาที่เหมาะสม
ต่อพ้ืนที่ฯ ได้ดังรายละเอียดในตำรำงท่ี 4.5.1-1 ถึง ตำรำงท่ี 4.5.1-4 

 

 

 

 

  



 

             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำติ        บทที่ 4 กำรศึกษำและเปรียบเทียบทำงเลือกกำรพัฒนำของพื นที่ 
   

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 4-55 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 4.5.1-1 กลไกและกระบวนกำรก้ำหนดตัวชี วัดและสร้ำงกระบวนกำรรับรู้อย่ำงมีส่วนร่วมกันกับภำคี

กำรท้ำงำนของกำรศึกษำประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 
  

การเก็บข้อมูลยืนยันและตรวจสอบ 

ข้อคิดเห็นด้านยุทธศาสตร ์

และมาตรการกับประชาชนในพ้ืนท่ี  
(800 ราย) 

การประชุมกลุ่มย่อย 
ในระดับพ้ืนทีลุ่่มน้ าสาขา 

ชุดความรู้ที่ 1 
กลุ่มผู้น าทางสังคม 

ชุดความรู้ที่ 2 
กลุ่มชาวบ้านในระดับพ้ืนที่ 

ชุดความรู้ที่ 4 
เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ สทนช 

ชุดความรู้ที่ 3 
ข้อมูลที่ผ่านการสังเคราะห์ 
จากกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา 

ดัชนีช้ีวัดรายมติิ  
ค่าถ่วงน้ าหนัก 

การให้ค่าคะแนน 

ทางเลือกและยุทธศาสตร์  

การประชุมปจัฉิมนิเทศเพื่อสร้างการ
รับรู้ร่วมกัน 

เผยแพร่ข้อมลูก่อนเข้าประชุม 

รออนุมัติและเผยแพร ่
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

การรับฟังความคิดเห็น 
(ปฐมนิเทศ) 

การทบทวนวรรณกรรม 



 
             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำต ิ                  บทที่ 4 กำรศึกษำและเปรียบเทียบทำงเลือกกำรพัฒนำของพื นที่              .   

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 4-56                                    รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

ตำรำงที่ 4.5.1-1 
ตัวชี วัดส้ำหรับกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ตำรำงที่ 4.5.1-1 (ต่อ) 
ล้ำดับ เป้ำประสงค์ ตัวชี วัดที่ส้ำคัญ วิธีกำรประเมินตัวชี วัด 

มิติเศรษฐกิจ   
1. การเพิ่มขึ้นของสินค้าและบริการ 1.ปริมาณน้ าต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงไป 1.  ปริมาณน้ าต้นทุนของแฟล่งกักเก็บน้ าในปัจจุบันและแผนงานใน

อนาคตที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง 
  2. พ้ืนท่ีรับประโยชน์ 2. พื้นที่รับประโยชน์ภาคเกษตรกรรมในเขตชลประทานที่เพ่ิมขึ้น 
   3. พื้นที่เกษตรกรรมนอกเขตชลประทานที่มีปัญหาขาดแคลนน้ า

ลดลง 
  3. Water Footprint ภาคการผลิต 4. สัดส่วนของผู้ประกอบการที่น า Water Footprint มาใช้เพื่อ

ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้น้ าภาคธุรกิจ 
  4. จ านวนผู้เยี่ยมเยือนท่ีเปลี่ยนแปลง* 5. จ านวนผู้เยี่ยมเยือนท่ีเปลี่ยนแปลง (เพิ่มขึ้น-ลดลง) 

2. การลดปัญหาความยากจน 1. GPP ต่อหัวประชากรที่เพิ่มข้ึน 6. GPP ต่อหัวประชากรที่เพิ่มข้ึน 
  2. GPP ที่สูญเสียจากการเกิดภัยพิบัติจากน้ า 7. ร้อยละของมูลค่าความเสียหายจากการเกิดภัยพิบัติลดลง 

3. การกระจายรายได้ที่เป็นธรรม 1. จ านวน SME ในระดับท้องถิ่น 8. ร้อยละของจ านวน SME ที่เพ่ิมขึ้น 
  2. การใช้วัตถุดิบและแรงงานท้องถิ่น 9. จ านวนการใช้แรงงานท้องถิ่นที่เพ่ิมขึ้น-ลดลง 

มิติสังคม   
4. การตอบสนองความจ าเป็นข้ันพ้ืนฐาน 1. สัดส่วนประชากรที่เข้าถึงน้ า 10. ร้อยละของหมู่บ้านที่มีระบบประปา 
   11. ร้อยละของหมู่บ้านที่มีน้ าดื่มสะอาดเพียงพอตลอดปี 
  2. สัดส่วนประชากรที่เข้าถึงพลังงานจากน้ า ไม่พิจารณาเนื่องจากไมม่ีแหล่งกา้เนิดไฟฟ้าพลังงานน้้าในพืน้ที ่

 
 



 
             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำต ิ                  บทที่ 4 กำรศึกษำและเปรียบเทียบทำงเลือกกำรพัฒนำของพื นที่              .   

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 4-57                                    รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

ตำรำงที่ 4.5.1-1 (ต่อ) 
ล้ำดับ เป้ำประสงค์ ตัวชี วัดที่ส้ำคัญ วิธีกำรประเมินตัวชี วัด 

5. มีความยุติธรรม 1. จ านวนครัวเรือนที่ต้องอพยพหากมีการพัฒนา 12. จ านวนครัวเรือนที่ต้องอพยพหากมีการพัฒนาโครงการด้านแหล่ง
น้ า 

  2. จ านวนผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางน้ า 13. จ านวนผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางน้ า (น้ าท่วม/น้ าแล้ง) 
ลดลง 

6. มีความเท่าเทียม 1. การมีส่วนร่วมในการเสนอทางเลือก 14. สัดส่วนผู้แสดงความคิดเห็นยอมรับทางเลือก 
  2. จ านวนมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติที่ได้รับผลกระทบ 15. จ านวนมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติที่ได้รับผลกระทบจาก

การพัฒนา (จ านวนโครงการในป่าอนุรักษ์) 
  3. การเข้าถึงข้อมูลการบริหารจัดการน้ า ไม่พิจารณาเนื่องจากไมม่ีความแตกต่างกันในแต่ละทางเลือก 

มิติสิ่งแวดล้อม   
7. การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน 1. จ านวนระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชนครอบคลุมพื้นที่เมืองขนาดใหญ่* 16. จ านวนระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชนครอบคลุมพื้นที่เมืองขนาดใหญ่ 
  2. ร้อยละของพื้นที่ป่าไม้ที่เปลี่ยนแปลง 17. พื้นที่ป่าอนุรักษ์ท่ีเปลี่ยนแปลง/ได้รับผลกระทบจากการพัฒนา 
   18. พื้นที่ป่าสงวนเพื่อการอนุรักษ์ (Zone C) ที่เปลี่ยนแปลง/ได้รับ

ผลกระทบจากการพัฒนา 
  3. พ้ืนท่ีป่าเสื่อมสภาพท่ีได้รับการฟื้นฟู 19. พื้นที่ป่าเสื่อมสภาพท่ีได้รับการฟื้นฟู 

8. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1. ดัชนีบัญชีสีแดง (IUCN Red Lisy of Treatened Species, 2009) 20. จ านวนชนิดพันธุ์ในดัชนีบัญชีสีแดงที่ได้รับผลกระทบจากการ
พัฒนา 

 2. ร้อยละของทางน้ าท่ีได้รับการปรับปรุง 21. จ านวนสิ่งกีดขวางทางน้ าท่ีได้รับการปรับปรุง 
   22. จ านวนแหล่งน้ าท่ีได้รับการขุดลอก 

หมำยเหตุ : *  คือ ตัวช้ีวัดที่กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาได้เสนอแนะเพิ่มเติมจากบทวิเคราะห์ตัวช้ีวัดการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่ของส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ (2561) 

ที่มำ : กลุ่มบริษัทท่ีปรึกษาได้ปรับปรุงและเพิ่มเติมตัวช้ีวัดรายมิติจากข้อเสนอแนะในบทวิเคราะห์ตัวช้ีวัดการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่ของส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ, 2561 

 



 
             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำต ิ                  บทที่ 4 กำรศึกษำและเปรียบเทียบทำงเลือกกำรพัฒนำของพื นที่              .   

   
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 4-58 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

ตำรำงท่ี 4.5.1-2 
เกณฑ์กำรพิจำรณำจัดลำ้ดับทำงเลือกกำรพัฒนำที่เหมำะสมต่อพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

ตำรำงท่ี 4.5.1-2 (ต่อ) 
ล้ำดับ ตัวชี วดัที่ส้ำคญั วิธีกำรประเมินตัวชี วัด สภำพปัจจบุัน (พ.ศ.2562) ทำงเลือกที่ 1 (พ.ศ.2580) ทำงเลือกที่ 2 (พ.ศ.2580) ทำงเลือกที่ 3 (พ.ศ.2580) ทำงเลือกที่ 4 (พ.ศ.2580) 

มิติเศรษฐกิจ       
1. 1. ปริมาณน้ าต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงไป 1. ปริมาณน้ าต้นทุนของแหล่งกักเก็บน้ าใน

ปัจจุบันและแผนงานในอนาคตที่เพิ่มข้ึนหรือ

ลดลง 

1. ความต้องการน้ ารวม 6,089.30 ล้าน ลบ.ม./ปี 

2. ศักยภาพน้ าในพื้นที่ ณ ปัจจุบัน 2,758.23 ล้าน ลบ.ม. 

3. ปริมาณน้ าเก็บกัก ณ ปัจจุบัน 5.80 ล้าน ลบ.ม. 

4. ปริมาณน้ าเก็บกักที่พัฒนา 0 ล้าน ลบ.ม. 

*ปริมาณน้ าต้นทุนเพิ่มข้ึน 0 ล้าน ลบ.ม.* 

1. ความต้องการน้ ารวม 6,020.96 ล้าน ลบ.ม./ปี 

2. ศักยภาพน้ าในพื้นที่ ณ ปัจจุบัน 3,260.52 ล้าน ลบ.ม. 

3. ปริมาณน้ าเก็บกัก ณ ปัจจุบัน 5.80 ล้าน ลบ.ม. 

4. ปริมาณน้ าเก็บกักที่พัฒนา 0 ล้าน ลบ.ม. 

*ปริมาณน้ าต้นทุนเพิ่มข้ึน 502.29 ล้าน ลบ.ม.* 

1. ความต้องการน้ ารวม 5,723.24 ล้าน ลบ.ม./ปี 

2. ศักยภาพน้ าในพื้นที่ ณ ปัจจุบัน 3,654.19 ล้าน ลบ.ม. 

3. ปริมาณน้ าเก็บกัก ณ ปัจจุบัน 5.80 ล้าน ลบ.ม. 

4. ปริมาณน้ าเก็บกักที่พัฒนา 222.19 ล้าน ลบ.ม. 

*ปริมาณน้ าต้นทุนเพิ่มข้ึน 1,118.15 ล้าน ลบ.ม.* 

ความต้องการน้ ารวม 4,441.91 ล้าน ลบ.ม./ปี 

2. ศักยภาพน้ าในพื้นที่ ณ ปัจจุบัน 3,976.75 ล้าน ลบ.ม. 

3. ปริมาณน้ าเก็บกัก ณ ปัจจุบัน 5.80 ล้าน ลบ.ม. 

4. ปริมาณน้ าเก็บกักที่พัฒนา 434.82 ล้าน ลบ.ม 

*ปริมาณน้ าต้นทุนเพิ่มข้ึน 1,653.34 ล้าน ลบ.ม.* 

1. ความต้องการน้ ารวม 6,183.60 ล้าน ลบ.ม./ปี 

2. ศักยภาพน้ าในพื้นที่ ณ ปัจจุบัน 5,890.90 ล้าน ลบ.ม. 

3. ปริมาณน้ าเก็บกัก ณ ปัจจุบัน 5.80 ล้าน ลบ.ม. 

4. ปริมาณน้ าเก็บกักที่พัฒนา 628.82 ล้าน ลบ.ม. 

*ปริมาณน้ าต้นทุนเพิ่มข้ึน 3,761.49 ล้าน ลบ.ม.* 

2. พื้นที่รับประโยชน์ 2. พื้นที่รับประโยชน์ภาคเกษตรกรรมในเขต

ชลประทานที่เพิ่มข้ึน 

พื้นที่รับประโยชน์ 245,875 ไร่ 

*พื้นที่รับประโยชน์เพิ่มข้ึน 0 ไร่* 

พื้นที่รับประโยชน์ 245,899 ไร่ 

*พื้นที่รับประโยชน์เพิ่มข้ึน 24 ไร่* 

พื้นที่รับประโยชน์ 245,899 ไร่ 

*พื้นที่รับประโยชน์เพิ่มข้ึน 24 ไร่* 

พื้นที่รับประโยชน์ 433,264 ไร่ 

*พื้นที่รับประโยชน์เพิ่มข้ึน 187,389 ไร่* 

พื้นที่รับประโยชน์ 596,329 ไร่ 

*พื้นที่รับประโยชน์เพิ่มข้ึน 350,454 ไร่* 

3. พื้นที่เกษตรกรรมนอกเขตชลประทานที่มี

ปัญหาขาดแคลนน้ าลดลง 

พื้นที่เกษตรกรรมนอกเขตชลประทาน 3,192,041 ไร่ 

*พื้นที่เกษตรกรรมฯ ที่มีปัญหาขาดแคลนน้ าลดลง 0 ไร่* 

พื้นที่เกษตรกรรมนอกเขตชลประทาน 3,192,041 ไร่ 

*พื้นที่เกษตรกรรมฯ ที่มีปัญหาขาดแคลนน้ าลดลง 0 ไร่* 

พื้นที่เกษตรกรรมนอกเขตชลประทาน 3,192,041 ไร่ 

*พื้นที่เกษตรกรรมฯ ที่มีปัญหาขาดแคลนน้ าลดลง 0 ไร่* 

พื้นที่เกษตรกรรมนอกเขตชลประทาน 3,217,002 ไร่ 

*พื้นที่เกษตรกรรมฯ ที่มีปัญหาขาดแคลนน้ าเพิ่มข้ึน 

24,961 ไร่* 

พื้นที่เกษตรกรรมนอกเขตชลประทาน 2,841,275 ไร่ 

*พื้นที่เกษตรกรรมฯ ที่มีปัญหาขาดแคลนน้ าลดลง 

350,766 ไร่* 

3. Water Footprint ภาคการผลิต 4. สัดส่วนของผู้ประกอบการที่น า Water 

Footprint มาใช้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ

การใช้น้ าในภาคธุรกิจ  

ไม่ด าเนินการ ไม่ด าเนินการ ร้อยละ 0 – ร้อยละ 10 ร้อยละ 0 – ร้อยละ 10 มากกว่าร้อยละ 10 

4. จ านวนผู้เยี่ยมเยือนที่เปลี่ยนแปลง* 5. จ านวนผู้เยี่ยมเยือนที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มข้ึน-

ลดลง 

นักท่องเท่ียว นักทัศนำจร รวม 

1,799,445 336,082 2,135,527 

*จ านวนผู้เยี่ยมเยือนที่เปลี่ยนแปลง 0 คน* 
 

นักท่องเท่ียว นักทัศนำจร รวม 

 8,075,179   1,671,364   9,746,543  

*จ านวนผู้เยี่ยมเยือนที่เพิ่มข้ึน 7,611,016 คน* 
 

นักท่องเท่ียว นักทัศนำจร รวม 

 8,075,179   1,671,364   9,746,543  

*จ านวนผู้เยี่ยมเยือนที่เพิ่มข้ึน 7,611,016 คน* 
 

นักท่องเท่ียว นักทัศนำจร รวม 

 8,075,179   1,671,364   9,746,543  

*จ านวนผู้เยี่ยมเยือนที่เพิ่มข้ึน 7,611,016 คน* 
 

นักท่องเท่ียว นักทัศนำจร รวม 

 8,860,971   2,510,120   11,371,091  

*จ านวนผู้เยี่ยมเยือนที่เพิ่มข้ึน  9,235,564 คน* 
 

2. 1.GPP ต่อหัวประชากรที่เพิ่มข้ึน 6. GPP ต่อหัวประชากรที่เพิ่มข้ึน GPP ต่อหัวประชากร 113,565 ล้านบาท 

*GPP ต่อหัวประชากรที่เพิ่มข้ึน 0 บาท* 

GPP ต่อหัวประชากร 232,794 ล้านบาท 

*GPP ต่อหัวประชากรที่เพิ่มข้ึน 119,229 ล้านบาท* 

GPP ต่อหัวประชากร 250,147 ล้านบาท 

*GPP ต่อหัวประชากรที่เพิ่มข้ึน 136,582 ล้านบาท* 

GPP ต่อหัวประชากร 272,519 ล้านบาท 

*GPP ต่อหัวประชากรที่เพิ่มข้ึน 158,954 ล้านบาท* 

GPP ต่อหัวประชากร 309,416 ล้านบาท 

*GPP ต่อหัวประชากรที่เพิ่มข้ึน 195,851 ล้านบาท* 

2. GPP ที่สูญเสียจากการเกิดภัยพิบัติ 7. ร้อยละของมูลค่าความเสียหายจากการเกิด

ภัยพิบัติลดลง 

มูลค่าความเสียหาย 634.18 ล้านบาท 

*ไม่ด าเนินการ* 

มูลค่าความเสียหาย 634.18 ล้านบาท 

*ไม่ด าเนินการ* 

มูลค่าความเสียหาย 619.97  ล้านบาท 

*มูลค่าความเสียหายลดลงร้อยละ 2.24* 

มูลค่าความเสียหาย 619.97 ล้านบาท 

*มูลค่าความเสียหายลดลงร้อยละ 2.24* 

มูลค่าความเสียหาย 619.97 ล้านบาท 

*มูลค่าความเสียหายลดลงร้อยละ 2.24* 

3. 1. จ านวน SME ในระดับท้องถ่ิน 8. ร้อยละของจ านวน SME ที่เพิ่มข้ึน SME ในระดับท้องถ่ิน จ านวน 24,971 แห่ง ไม่ด าเนินการ เพิ่มข้ึนร้อยละ 1 – ร้อยละ 5 เพิ่มข้ึนมากกว่าร้อยละ 5 เพิ่มข้ึนร้อยละ 1 – ร้อยละ 5 

2. การใช้วัตถุดิบและแรงงานท้องถ่ิน 9. จ านวนการใช้แรงงานท้องถ่ินที่เพิ่มข้ึน-ลดลง แรงงานในท้องถ่ิน จ านวน 16,522 คน 

*จ านวนแรงงานท้องถ่ินที่เพิ่มข้ึน-ลดลง  0 คน* 

แรงงานในท้องถ่ิน จ านวน 24,176 คน 

*จ านวนแรงงานท้องถ่ินที่เพิ่มข้ึน  7,654 คน* 

แรงงานในท้องถ่ิน จ านวน 24,176 คน 

*จ านวนแรงงานท้องถ่ินที่เพิ่มข้ึน  7,654 คน* 

แรงงานในท้องถ่ิน จ านวน 25,505 คน 

*จ านวนแรงงานท้องถ่ินที่เพิ่มข้ึน  8,983 คน* 

แรงงานในท้องถ่ิน จ านวน 40,509 คน 

*จ านวนแรงงานท้องถ่ินที่เพิ่มข้ึน 23,987 คน* 

มิติสังคม       

4. 1.สัดส่วนประชากรที่เข้าถึงน้ า 10. ร้อยละของหมู่บ้านที่มีระบบประปา หมู่บ้านที่มีระบบประปาร้อยละ 76.47 หมู่บ้านที่มีระบบประปาร้อยละ 76.47 หมู่บ้านที่มีระบบประปาร้อยละ 100.00 หมู่บ้านที่มีระบบประปาร้อยละ 100.00 หมู่บ้านที่มีระบบประปาร้อยละ 100.00 

11.ร้อยละของหมู่บ้านที่มีน้ าด่ืมสะอาดเพียงพอ

ตลอดปี 

หมู่บ้านที่มีน้ าด่ืมสะอาดเพียงพอตลอดปีร้อยละ 82.35 หมู่บ้านที่มีน้ าด่ืมสะอาดเพียงพอตลอดปีร้อยละ 82.35 หมู่บ้านที่มีน้ าด่ืมสะอาดเพียงพอตลอดปีร้อยละ 100.00 หมู่บ้านที่มีน้ าด่ืมสะอาดเพียงพอตลอดปีร้อยละ 100.00 หมู่บ้านที่มีน้ าด่ืมสะอาดเพียงพอตลอดปีร้อยละ 100.00 

2.สัดส่วนประชากรที่เข้าถึงพลังงาน

จากน้ า 

ไม่พิจารณาเนื่องจากไม่มีแหล่งก าเนิดไฟฟ้า

พลังงานน้ าในพื้นที่ 

- - - - - 

5. 1. จ านวนประชากรที่ต้องอพยพหากมี

การพัฒนา 

12.จ านวนครัวเรือนที่ต้องอพยพหากมีการ

พัฒนาโครงการด้านแหล่งน้ า 

ครัวเรือนที่ต้องอพยพ 0 ครัวเรือน ครัวเรือนที่ต้องอพยพ 0 ครัวเรือน ครัวเรือนที่ต้องอพยพ 0 ครัวเรือน ครัวเรือนที่ต้องอพยพ 600 ครัวเรือน ครัวเรือนที่ต้องอพยพ 4,031 ครัวเรือน 

2. จ านวนผู้ได้รับผลกระทบจากภัย

พิบัติทางน้ า 

13.จ านวนผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางน้ า 

(น้ าท่วม/น้ าแล้ง) ลดลง 

ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางน้ า  146 ราย ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางน้ า  146 ราย 

*ผู้ได้รับผลกระทบฯ ลดลง 0 ราย* 

ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางน้ า  0 ราย 

*ผู้ได้รับผลกระทบฯ ลดลง 146 ราย* 

ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางน้ า  0 ราย 

*ผู้ได้รับผลกระทบฯ ลดลง 146 ราย* 

ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางน้ า  0 ราย 

*ผู้ได้รับผลกระทบฯ ลดลง 146 ราย* 

6. 1. การมีส่วนร่วมในการเสนอทางเลือก 14.สัดส่วนผู้แสดงความคิดเห็นยอมรับทางเลือก ไม่ด าเนินการ สัดส่วนผู้แสดงความคิดเห็นยอมรับทางเลือกร้อยละ 0 สัดส่วนผู้แสดงความคิดเห็นยอมรับทางเลือกร้อยละ 19.24 สัดส่วนผู้แสดงความคิดเห็นยอมรับทางเลือกร้อยละ 27.71 สัดส่วนผู้แสดงความคิดเห็นยอมรับทางเลือกร้อยละ 26.56 

2. จ านวนมรดกวัฒนธรรมและ

ธรรมชาติที่ได้รับผลกระทบ 

15.จ านวนมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติที่

ได้รับผลกระทบจากการพัฒนา (จ านวน

โครงการในป่าอนุรักษ์) 

ไม่ด าเนินการ จ านวนมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติที่ได้รับ

ผลกระทบ 0 แห่ง 

จ านวนมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติที่ได้รับ

ผลกระทบ 0 แห่ง 

จ านวนมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติที่ได้รับ

ผลกระทบ 2 แห่ง 

จ านวนมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติที่ได้รับ

ผลกระทบ 9 แห่ง 

3. การเข้าถึงข้อมูลการบริหารจัดการ

น้ า 

ไม่ประเมินเนื่องจากไม่มีความแตกต่างกันในแต่

ละทางเลือก 

 

- - - - - 



 
             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำต ิ                  บทที่ 4 กำรศึกษำและเปรียบเทียบทำงเลือกกำรพัฒนำของพื นที่              .   

   
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 4-59 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

ตำรำงท่ี 4.5.1-2 (ต่อ) 
ล้ำดับ ตัวชี วดัที่ส้ำคญั วิธีกำรประเมินตัวชี วัด สภำพปัจจบุัน (พ.ศ.2562) ทำงเลือกที่ 1 (พ.ศ.2580) ทำงเลือกที่ 2 (พ.ศ.2580) ทำงเลือกที่ 3 (พ.ศ.2580) ทำงเลือกที่ 4 (พ.ศ.2580) 

มิติสิ่งแวดล้อม       

7. 1. จ านวนระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชน

ครอบคลุมพ้ืนที่เมืองขนาดใหญ่* 

16.จ านวนระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชนครอบคลุม

พื้นที่เมืองขนาดใหญ่ 

ระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชนครอบคลุมพ้ืนที่เมืองขนาดใหญ่ 

0 แห่ง 

ระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชนครอบคลุมพ้ืนที่เมืองขนาดใหญ่ 

0 แห่ง 

ระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชนครอบคลุมพ้ืนที่เมืองขนาดใหญ่ 

0 แห่ง 

ระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชนครอบคลุมพ้ืนที่เมืองขนาดใหญ่ 

4 แห่ง 

ระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชนครอบคลุมพ้ืนที่เมืองขนาดใหญ่ 

4 แห่ง 

2. ร้อยละของพื้นที่ป่าไม้ที่

เปลี่ยนแปลง 

17.พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่เปลี่ยนแปลง/ได้รับ

ผลกระทบจากการพัฒนา 

ไม่ด าเนินการ พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนา 0 ไร่ พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนา 0 ไร่ พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนา 1,538 ไร่ พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนา 4,300 ไร่ 

18.พื้นที่ป่าสงวนเพื่อการอนุรักษ์ (Zone C) ที่

เปลี่ยนแปลง/ได้รับผลกระทบจากการพัฒนา 

ไม่ด าเนินการ พื้นที่ป่าสงวน Zone C ที่ ได้รับผลกระทบจากการพัฒนา 

0 ไร่ 

พื้นที่ป่าสงวน Zone C ที่ ได้รับผลกระทบจากการพัฒนา 

819 ไร่ 

พื้นที่ป่าสงวน Zone C ที่ ได้รับผลกระทบจากการพัฒนา 

7,706 ไร่ 

พื้นที่ป่าสงวน Zone C ที่ ได้รับผลกระทบจากการ

พัฒนา 12,281 ไร่ 

3. พื้นที่ป่าเสื่อมสภาพที่ได้รับการฟื้นฟู 19.พื้นที่ป่าเสื่อมสภาพที่ได้รับการฟื้นฟู พื้นที่ป่าเสื่อมสภาพในพื้นที่ 403,907 ไร่ พื้นที่ป่าเสื่อมสภาพในพื้นที่ที่ได้รับการฟื้นฟู 640 ไร่ พื้นที่ป่าเสื่อมสภาพในพื้นที่ที่ได้รับการฟื้นฟู 640 ไร่ พื้นที่ป่าเสื่อมสภาพในพื้นที่ที่ได้รับการฟื้นฟู 20,195 ไร่ พื้นที่ป่าเสื่อมสภาพในพื้นที่ที่ได้รับการฟื้นฟู 7,914 ไร่ 

8. 1. ดัชนีบัญชีสีแดง 20.จ านวนชนิดพันธุ์ในดัชนีบัญชีสีแดงที่ได้รับ

ผลกระทบจากการพัฒนา 

ไม่ด าเนินการ จ านวนชนิดพันธุ์ในดัชนีบัญชีสีแดงที่ได้รับผลกระทบ 

0 ชนิด 

จ านวนชนิดพันธุ์ในดัชนีบัญชีสีแดงที่ได้รับผลกระทบ 

24 ชนิด 

จ านวนชนิดพันธุ์ในดัชนีบัญชีสีแดงที่ได้รับผลกระทบ 

24 ชนิด 

จ านวนชนิดพนัธุ์ในดัชนีบัญชีสีแดงที่ได้รับผลกระทบ 

124 ชนิด 

2. ร้อยละของทางน้ าที่ได้รับการ

ปรับปรุง 

21.จ านวนสิ่งกีดขวางทางน้ าที่ได้รับการปรับปรงุ ไม่ด าเนินการ จ านวนสิ่งกีดขวางทางน้ าที่ได้รับการปรับปรุง 0 แห่ง จ านวนสิ่งกีดขวางทางน้ าที่ได้รับการปรับปรุง 22 แห่ง จ านวนสิ่งกีดขวางทางน้ าที่ได้รับการปรับปรุง 22 แห่ง จ านวนสิ่งกีดขวางทางน้ าที่ได้รับการปรับปรุง 22 แห่ง 

22.จ านวนแหล่งน้ าที่ได้รับการขุดลอก ไม่ด าเนินการ จ านวนแหล่งน้ าที่ได้รับการขุดลอก 0 แห่ง จ านวนแหล่งน้ าที่ได้รับการขุดลอก 8 แห่ง จ านวนแหล่งน้ าที่ได้รับการขุดลอก 8 แห่ง จ านวนแหล่งน้ าที่ได้รับการขุดลอก 8 แห่ง 

 

 
 

  

หมำยเหตุ : *  คือ ตัวช้ีวัดที่กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาได้เสนอแนะเพิ่มเติมจากบทวิเคราะห์ตัวช้ีวัดการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่ของส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ (2561) 
 



 
             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำต ิ                  บทที่ 4 กำรศึกษำและเปรียบเทียบทำงเลือกกำรพัฒนำของพื นที่              .   

   
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 4-60 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

ตำรำงท่ี 4.5.1-3 
เกณฑ์กำรพิจำรณำจัดลำ้ดับทำงเลือกกำรพัฒนำที่เหมำะสมต่อพื นที่ลุม่น ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนกลำง 

ตำรำงท่ี 4.5.1-3 (ต่อ) 
ล้ำดับ ตัวชี วดัที่ส้ำคญั วิธีกำรประเมินตัวชี วัด สภำพปัจจบุัน (พ.ศ.2562) ทำงเลือกที่ 1 (พ.ศ.2580) ทำงเลือกที่ 2 (พ.ศ.2580) ทำงเลือกที่ 3 (พ.ศ.2580) ทำงเลือกที่ 4 (พ.ศ.2580) 

มิติเศรษฐกิจ       
1. 1. ปริมาณน้ าต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงไป 1. ปริมาณน้ าต้นทุนของแหล่งกักเก็บน้ าใน

ปัจจุบันและแผนงานในอนาคตที่เพิ่มข้ึนหรือ

ลดลง 

1. ความต้องการน้ ารวม 6,962.32 ล้าน ลบ.ม./ปี 

2. ศักยภาพน้ าในพื้นที่ ณ ปัจจุบัน 3,539.71 ล้าน ลบ.ม. 

3. ปริมาณน้ าเก็บกัก ณ ปัจจุบัน 88.24 ล้าน ลบ.ม. 

4. ปริมาณน้ าเก็บกักที่พัฒนา 0 ล้าน ลบ.ม. 

*ปริมาณน้ าต้นทุนเพิ่มข้ึน 0 ล้าน ลบ.ม.* 

1. ความต้องการน้ ารวม 4,642.76 ล้าน ลบ.ม./ปี 

2. ศักยภาพน้ าในพื้นที่ ณ ปัจจุบัน 3,372.02 ล้าน ลบ.ม. 

3. ปริมาณน้ าเก็บกัก ณ ปัจจุบัน 88.24 ล้าน ลบ.ม. 

4. ปริมาณน้ าเก็บกักที่พัฒนา 0 ล้าน ลบ.ม. 

*ปริมาณน้ าต้นทุนลดลง 167.69 ล้าน ลบ.ม.* 

1. ความต้องการน้ ารวม 5,615.05 ล้าน ลบ.ม./ปี 

2. ศักยภาพน้ าในพื้นที่ ณ ปัจจุบัน 4,075.06 ล้าน ลบ.ม. 

3. ปริมาณน้ าเก็บกัก ณ ปัจจุบัน 88.24 ล้าน ลบ.ม. 

4. ปริมาณน้ าเก็บกักที่พัฒนา 488.11 ล้าน ลบ.ม. 

*ปริมาณน้ าต้นทุนเพิ่มข้ึน 1,023.46 ล้าน ลบ.ม.* 

ความต้องการน้ ารวม 4,923.73 ล้าน ลบ.ม./ปี 

2. ศักยภาพน้ าในพื้นที่ ณ ปัจจุบัน 4,400.75 ล้าน ลบ.ม. 

3. ปริมาณน้ าเก็บกัก ณ ปัจจุบัน 88.24 ล้าน ลบ.ม. 

4. ปริมาณน้ าเก็บกักที่พัฒนา 514.65 ล้าน ลบ.ม. 

*ปริมาณน้ าต้นทุนเพิ่มข้ึน 1,375.69 ล้าน ลบ.ม.* 

1. ความต้องการน้ ารวม 7,861.00 ล้าน ลบ.ม./ปี 

2. ศักยภาพน้ าในพื้นที่ ณ ปัจจุบัน 6,324.04 ล้าน ลบ.ม. 

3. ปริมาณน้ าเก็บกัก ณ ปัจจุบัน 88.24 ล้าน ลบ.ม. 

4. ปริมาณน้ าเก็บกักที่พัฒนา 514.65 ล้าน ลบ.ม. 

*ปริมาณน้ าต้นทุนเพิ่มข้ึน 3,298.98  ล้าน ลบ.ม.* 

2. พื้นที่รับประโยชน์ 2. พื้นที่รับประโยชน์ภาคเกษตรกรรมในเขต

ชลประทานที่เพิ่มข้ึน 

พื้นที่รับประโยชน์ 801,715 ไร่ 

*พื้นที่รับประโยชน์เพิ่มข้ึน 0 ไร่* 

พื้นที่รับประโยชน์ 1,003,844 ไร่ 

*พื้นที่รับประโยชน์เพิ่มข้ึน 202,129 ไร่* 

พื้นที่รับประโยชน์ 1,003,844 ไร่ 

*พื้นที่รับประโยชน์เพิ่มข้ึน 202,129 ไร่* 

พื้นที่รับประโยชน์ 1,020,950 ไร่ 

*พื้นที่รับประโยชน์เพิ่มข้ึน 219,235 ไร่* 

พื้นที่รับประโยชน์ 1,137,126 ไร่ 

*พื้นที่รับประโยชน์เพิ่มข้ึน 335,411 ไร่* 

3. พื้นที่เกษตรกรรมนอกเขตชลประทานที่มี

ปัญหาขาดแคลนน้ าลดลง 

พื้นที่เกษตรกรรมนอกเขตชลประทาน 1,875,677 ไร่ 

*พื้นที่เกษตรกรรมฯ ที่มีปัญหาขาดแคลนน้ าลดลง 0 ไร่* 

พื้นที่เกษตรกรรมนอกเขตชลประทาน 1,875,677 ไร่ 

*พื้นที่เกษตรกรรมฯ ที่มีปัญหาขาดแคลนน้ าลดลง 0 ไร่* 

พื้นที่เกษตรกรรมนอกเขตชลประทาน 1,787,549 ไร่ 

*พื้นที่เกษตรกรรมฯ ที่มีปัญหาขาดแคลนน้ าลดลง 

88,128 ไร่* 

พื้นที่เกษตรกรรมนอกเขตชลประทาน 1,651,710 ไร่ 

*พื้นที่เกษตรกรรมฯ ที่มีปัญหาขาดแคลนน้ าลดลง 

223,967 ไร่* 

พื้นที่เกษตรกรรมนอกเขตชลประทาน 1,535,534 ไร่ 

*พื้นที่เกษตรกรรมฯ ที่มีปัญหาขาดแคลนน้ าลดลง 

340,143 ไร่* 

3. Water Footprint ภาคการผลิต 4. สัดส่วนของผู้ประกอบการที่น า Water 

Footprint มาใช้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ

การใช้น้ าในภาคธุรกิจ  

ไม่ด าเนินการ ไม่ด าเนินการ ร้อยละ 0 – ร้อยละ 10 ร้อยละ 0 – ร้อยละ 10 มากกว่าร้อยละ 10 

4. จ านวนผู้เยี่ยมเยือนที่เปลี่ยนแปลง* 5. จ านวนผู้เยี่ยมเยือนที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มข้ึน-

ลดลง 

นักท่องเท่ียว นักทัศนำจร รวม 

6,936,896 1,029,318 7,966,215 

 

*จ านวนผู้เยี่ยมเยือนที่เปลี่ยนแปลง 0 คน* 
 

นักท่องเท่ียว นักทัศนำจร รวม 

29,049,744 6,873,955 35,923,699 

 

*จ านวนผู้เยี่ยมเยือนที่เพิ่มข้ึน 27,957,484 คน* 
 

นักท่องเท่ียว นักทัศนำจร รวม 

29,049,744 6,873,955 35,923,699 

 

*จ านวนผู้เยี่ยมเยือนที่เพิ่มข้ึน 27,957,484 คน* 
 

นักท่องเท่ียว นักทัศนำจร รวม 

29,049,744 6,873,955 35,923,699 

 

*จ านวนผู้เยี่ยมเยือนที่เพิ่มข้ึน 27,957,484 คน* 
 

นักท่องเท่ียว นักทัศนำจร รวม 

29,955,759 8,576,412 38,532,171 

 

*จ านวนผู้เยี่ยมเยือนที่เพิ่มข้ึน  30,565,956 คน* 
 

2. 1.GPP ต่อหัวประชากรที่เพิ่มข้ึน 6. GPP ต่อหัวประชากรที่เพิ่มข้ึน GPP ต่อหัวประชากร 173,403 ล้านบาท 

*GPP ต่อหัวประชากรที่เพิ่มข้ึน 0 บาท* 

GPP ต่อหัวประชากร 317,103 ล้านบาท 

*GPP ต่อหัวประชากรที่เพิ่มข้ึน 143,700 ล้านบาท* 

GPP ต่อหัวประชากร 340,897 ล้านบาท 

*GPP ต่อหัวประชากรที่เพิ่มข้ึน 167,494 ล้านบาท* 

GPP ต่อหัวประชากร 371,585 ล้านบาท 

*GPP ต่อหัวประชากรที่เพิ่มข้ึน 198,182 ล้านบาท* 

GPP ต่อหัวประชากร 387,831 ล้านบาท 

*GPP ต่อหัวประชากรที่เพิ่มข้ึน 214,428 ล้านบาท* 

2. GPP ที่สูญเสียจากการเกิดภัยพิบัติ 7. ร้อยละของมูลค่าความเสียหายจากการเกิด

ภัยพิบัติลดลง 

มูลค่าความเสียหาย 12,718.49 ล้านบาท 

*ไม่ด าเนินการ* 

มูลค่าความเสียหาย 12,718.49 ล้านบาท 

*ไม่ด าเนินการ* 

มูลค่าความเสียหาย 12,254.27 ล้านบาท 

*มูลค่าความเสียหายลดลงร้อยละ 3.65 * 

มูลค่าความเสียหาย 12,254.27 ล้านบาท 

*มูลค่าความเสียหายลดลงร้อยละ 3.65 * 

มูลค่าความเสียหาย 12,254.27 ล้านบาท 

*มูลค่าความเสียหายลดลงร้อยละ 3.65 * 

3. 1. จ านวน SME ในระดับท้องถ่ิน 8. ร้อยละของจ านวน SME ที่เพิ่มข้ึน SME ในระดับท้องถ่ิน จ านวน 55,216 แห่ง ไม่ด าเนินการ เพิ่มข้ึนร้อยละ 1 – ร้อยละ 5 เพิ่มข้ึนมากกว่าร้อยละ 5 เพิ่มข้ึนร้อยละ 1 – ร้อยละ 5 

2. การใช้วัตถุดิบและแรงงานท้องถ่ิน 9. จ านวนการใช้แรงงานท้องถ่ินที่เพิ่มข้ึน-ลดลง แรงงานในท้องถ่ิน จ านวน 14,533 คน 

*จ านวนแรงงานท้องถ่ินที่เพิ่มข้ึน-ลดลง  0 คน* 

แรงงานในท้องถ่ิน จ านวน 21,265 คน 

*จ านวนแรงงานท้องถ่ินที่เพิ่มข้ึน 6,732 คน* 

แรงงานในท้องถ่ิน จ านวน 21,265 คน 

*จ านวนแรงงานท้องถ่ินที่เพิ่มข้ึน 6,732 คน* 

แรงงานในท้องถ่ิน จ านวน 22,434 คน 

*จ านวนแรงงานท้องถ่ินที่เพิ่มข้ึน 7,901 คน* 

แรงงานในท้องถ่ิน จ านวน 28,531 คน 

*จ านวนแรงงานท้องถ่ินที่เพิ่มข้ึน 13,998 คน* 

มิติสังคม       
4. 1.สัดส่วนประชากรที่เข้าถึงน้ า 10. ร้อยละของหมู่บ้านที่มีระบบประปา หมู่บ้านที่มีระบบประปาร้อยละ 71.25 หมู่บ้านที่มีระบบประปาร้อยละ 71.25 หมู่บ้านที่มีระบบประปาร้อยละ 100.00 หมู่บ้านที่มีระบบประปาร้อยละ 100.00 หมู่บ้านที่มีระบบประปาร้อยละ 100.00 

11.ร้อยละของหมู่บ้านที่มีน้ าด่ืมสะอาดเพียงพอ

ตลอดปี 

หมู่บ้านที่มีน้ าด่ืมสะอาดเพียงพอตลอดปีร้อยละ 67.32 หมู่บ้านที่มีน้ าด่ืมสะอาดเพียงพอตลอดปีร้อยละ 67.32 หมู่บ้านที่มีน้ าด่ืมสะอาดเพียงพอตลอดปีร้อยละ 100.00 หมู่บ้านที่มีน้ าด่ืมสะอาดเพียงพอตลอดปีร้อยละ 100.00 หมู่บ้านที่มีน้ าด่ืมสะอาดเพียงพอตลอดปีร้อยละ 100.00 

2.สัดส่วนประชากรที่เข้าถึงพลังงานจากน้ า ไม่พิจารณาเนื่องจากไม่มีแหล่งก าเนิดไฟฟ้า

พลังงานน้ าในพื้นที่ 

- - - - - 

5. 1. จ านวนประชากรที่ต้องอพยพหากมี

การพัฒนา 

12.จ านวนครัวเรือนที่ต้องอพยพหากมีการ

พัฒนาโครงการด้านแหล่งน้ า 

ครัวเรือนที่ต้องอพยพ 0 ครัวเรือน ครัวเรือนที่ต้องอพยพ 0 ครัวเรือน ครัวเรือนที่ต้องอพยพ 0 ครัวเรือน ครัวเรือนที่ต้องอพยพ 600 ครัวเรือน ครัวเรือนที่ต้องอพยพ 4,031 ครัวเรือน 

2. จ านวนผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ

ทางน้ า 

13.จ านวนผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางน้ า 

(น้ าท่วม/น้ าแล้ง) ลดลง 

ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางน้ า 35,547 ราย ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางน้ า 35,547 ราย 

*ผู้ได้รับผลกระทบฯ ลดลง 0 ราย* 

ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางน้ า  0 ราย 

*ผู้ได้รับผลกระทบฯ ลดลง 35,547 ราย* 

ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางน้ า  0 ราย 

*ผู้ได้รับผลกระทบฯ ลดลง 35,547 ราย* 

ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางน้ า  0 ราย 

*ผู้ได้รับผลกระทบฯ ลดลง 35,547 ราย* 

6. 1. การมีส่วนร่วมในการเสนอทางเลือก 14.สัดส่วนผู้แสดงความคิดเห็นยอมรับทางเลือก ไม่ด าเนินการ สัดส่วนผู้แสดงความคิดเห็นยอมรับทางเลือกร้อยละ 2.27 สัดส่วนผู้แสดงความคิดเห็นยอมรับทางเลือกร้อยละ 27.12 สัดส่วนผู้แสดงความคิดเห็นยอมรับทางเลือกร้อยละ 30.93 สัดส่วนผู้แสดงความคิดเห็นยอมรับทางเลือกร้อยละ 11.02 

2. จ านวนมรดกวัฒนธรรมและ

ธรรมชาติที่ได้รับผลกระทบ 

15.จ านวนมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติที่

ได้รับผลกระทบจากการพัฒนา (จ านวน

โครงการในป่าอนุรักษ์) 

ไม่ด าเนินการ จ านวนมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติที่ได้รับ

ผลกระทบ 7 แห่ง 

จ านวนมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติที่ได้รับ

ผลกระทบ 8 แห่ง 

จ านวนมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติที่ได้รับ

ผลกระทบ 9 แห่ง 

จ านวนมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติที่ได้รับ

ผลกระทบ 17 แห่ง 



 
             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำต ิ                  บทที่ 4 กำรศึกษำและเปรียบเทียบทำงเลือกกำรพัฒนำของพื นที่              .   

   
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 4-61 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

ตำรำงท่ี 4.5.1-3 (ต่อ) 
ล้ำดับ ตัวชี วดัที่ส้ำคญั วิธีกำรประเมินตัวชี วัด สภำพปัจจบุัน (พ.ศ.2562) ทำงเลือกที่ 1 (พ.ศ.2580) ทำงเลือกที่ 2 (พ.ศ.2580) ทำงเลือกที่ 3 (พ.ศ.2580) ทำงเลือกที่ 4 (พ.ศ.2580) 

3. การเข้าถึงข้อมูลการบริหารจัดการน้ า ไม่ประเมินเนื่องจากไม่มีความแตกต่างกันในแต่

ละทางเลือก 

- - - - - 

มิติสิ่งแวดล้อม       
7. 1. จ านวนระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชน

ครอบคลุมพ้ืนที่เมืองขนาดใหญ่* 

16.จ านวนระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชนครอบคลุม

พื้นที่เมืองขนาดใหญ่ 

ระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชนครอบคลุมพ้ืนที่เมืองขนาดใหญ่ 

12 แห่ง 

ระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชนครอบคลุมพ้ืนที่เมืองขนาดใหญ่ 

12 แห่ง 

ระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชนครอบคลุมพ้ืนที่เมืองขนาดใหญ่ 

12 แห่ง 

ระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชนครอบคลุมพ้ืนที่เมืองขนาดใหญ่ 

22 แห่ง 

ระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชนครอบคลุมพ้ืนที่เมืองขนาดใหญ่ 

22 แห่ง 

2. ร้อยละของพื้นที่ป่าไม้ที่เปลี่ยนแปลง 17.พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่เปลี่ยนแปลง/ได้รับ

ผลกระทบจากการพัฒนา 

ไม่ด าเนินการ พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนา 0 ไร่ พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนา 13 ไร่ พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนา 13 ไร่ พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนา 438 ไร่ 

18.พื้นที่ป่าสงวนเพื่อการอนุรักษ์ (Zone C) ที่

เปลี่ยนแปลง/ได้รับผลกระทบจากการพัฒนา 

ไม่ด าเนินการ พื้นที่ป่าสงวน Zone C ที่ ได้รับผลกระทบจากการพัฒนา 

0 ไร่ 

พื้นที่ป่าสงวน Zone C ที่ ได้รับผลกระทบจากการพัฒนา 

469 ไร่ 

พื้นที่ป่าสงวน Zone C ที่ ได้รับผลกระทบจากการพัฒนา 

1,363 ไร่ 

พื้นที่ป่าสงวน Zone C ที่ ได้รับผลกระทบจากการพัฒนา 

1,413 ไร่ 

3. พื้นที่ป่าเสื่อมสภาพที่ได้รับการฟื้นฟู 19.พื้นที่ป่าเสื่อมสภาพที่ได้รับการฟื้นฟู พื้นที่ป่าเสื่อมสภาพในพื้นที่ 124,615 ไร่ พื้นที่ป่าเสื่อมสภาพในพื้นที่ที่ได้รับการฟื้นฟู 199 ไร่ พื้นที่ป่าเสื่อมสภาพในพื้นที่ที่ได้รับการฟื้นฟู 199 ไร่ พื้นที่ป่าเสื่อมสภาพในพื้นที่ที่ได้รับการฟื้นฟู 6,230 ไร่ พืน้ที่ป่าเสื่อมสภาพในพื้นที่ที่ได้รับการฟื้นฟู 2,325 ไร่ 

8. 1. ดัชนีบัญชีสีแดง 20.จ านวนชนิดพันธุ์ในดัชนีบัญชีสีแดงที่ได้รับ

ผลกระทบจากการพัฒนา 

ไม่ด าเนินการ จ านวนชนิดพันธุ์ในดัชนีบัญชีสีแดงที่ได้รับผลกระทบ 

0 ชนิด 

จ านวนชนิดพันธุ์ในดัชนีบัญชีสีแดงที่ได้รับผลกระทบ 

12 ชนิด 

จ านวนชนิดพันธุ์ในดัชนีบัญชีสีแดงที่ได้รับผลกระทบ 

24 ชนิด 

จ านวนชนิดพันธุ์ในดัชนีบัญชีสีแดงที่ได้รับผลกระทบ 

48 ชนิด 

3. ร้อยละของทางน้ าที่ได้รับการ

ปรับปรุง 

21.จ านวนสิ่งกีดขวางทางน้ าที่ได้รับการปรับปรงุ ไม่ด าเนินการ จ านวนสิ่งกีดขวางทางน้ าที่ได้รับการปรับปรุง 0 แห่ง จ านวนสิ่งกีดขวางทางน้ าที่ได้รับการปรับปรุง 18 แห่ง จ านวนสิ่งกีดขวางทางน้ าที่ได้รับการปรับปรุง 18 แห่ง จ านวนสิ่งกีดขวางทางน้ าที่ได้รับการปรับปรุง 18 แห่ง 

22.จ านวนแหล่งน้ าที่ได้รับการขุดลอก ไม่ด าเนินการ จ านวนแหล่งน้ าที่ได้รับการขุดลอก 0 แห่ง จ านวนแหล่งน้ าที่ได้รับการขุดลอก 50 แห่ง จ านวนแหล่งน้ าที่ได้รับการขุดลอก 50 แห่ง จ านวนแหล่งน้ าที่ได้รับการขุดลอก 50 แห่ง 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
  

หมำยเหตุ : *  คือ ตัวช้ีวัดที่กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาได้เสนอแนะเพิ่มเติมจากบทวิเคราะห์ตัวช้ีวัดการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่ของส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ (2561) 
 



 
             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำต ิ                  บทที่ 4 กำรศึกษำและเปรียบเทียบทำงเลือกกำรพัฒนำของพื นที่              .   

   
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 4-62 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

ตำรำงท่ี 4.5.1-4 
เกณฑ์กำรพิจำรณำจัดลำ้ดับทำงเลือกกำรพัฒนำที่เหมำะสมต่อพื นที่ลุม่น ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง 

ตำรำงท่ี 4.5.1-4 (ต่อ) 
ล้ำดับ ตัวชี วดัที่ส้ำคญั วิธีกำรประเมินตัวชี วัด สภำพปัจจบุัน (พ.ศ.2562) ทำงเลือกที่ 1 (พ.ศ.2580) ทำงเลือกที่ 2 (พ.ศ.2580) ทำงเลือกที่ 3 (พ.ศ.2580) ทำงเลือกที่ 4 (พ.ศ.2580) 

มิติเศรษฐกิจ       
1 1. ปริมาณน้ าต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงไป 1. ปริมาณน้ าต้นทุนของแหล่งกักเก็บน้ าใน

ปัจจุบันและแผนงานในอนาคตที่เพิ่มข้ึน

หรือลดลง 

1. ความต้องการน้ ารวม 13,950.13 ล้าน ลบ.ม./ปี 

2. ศักยภาพน้ าในพื้นที่ ณ ปัจจุบัน 4,381.60 ล้าน ลบ.ม. 

3. ปริมาณน้ าเก็บกัก ณ ปัจจุบัน 16.88 ล้าน ลบ.ม. 

4. ปริมาณน้ าเก็บกักที่พัฒนา 0 ล้าน ลบ.ม. 

*ปริมาณน้ าต้นทุนเพิ่มข้ึน 0 ล้าน ลบ.ม.* 

1. ความต้องการน้ ารวม 12,265.51 ล้าน ลบ.ม./ปี 

2. ศักยภาพน้ าในพื้นที่ ณ ปัจจุบัน 6,094.47 ล้าน ลบ.ม. 

3. ปริมาณน้ าเก็บกัก ณ ปัจจุบัน 16.88 ล้าน ลบ.ม. 

4. ปริมาณน้ าเก็บกักที่พัฒนา 0 ล้าน ลบ.ม. 

*ปริมาณน้ าต้นทุนเพิ่มข้ึน 1,712.87 ล้าน ลบ.ม.* 

1. ความต้องการน้ ารวม 12,349.14 ล้าน ลบ.ม./ปี 

2. ศักยภาพน้ าในพื้นที่ ณ ปัจจุบัน 7,035.13 ล้าน ลบ.ม. 

3. ปริมาณน้ าเก็บกัก ณ ปัจจุบัน 88.24 ล้าน ลบ.ม. 

4. ปริมาณน้ าเก็บกักที่พัฒนา 558.69 ล้าน ลบ.ม. 

*ปริมาณน้ าต้นทุนเพิ่มข้ึน 3,212.22 ล้าน ลบ.ม.* 

1. ความต้องการน้ ารวม 11,520.11 ล้าน ลบ.ม./ปี 

2. ศักยภาพน้ าในพื้นที่ ณ ปัจจุบัน 7,282.29 ล้าน ลบ.ม. 

3. ปริมาณน้ าเก็บกัก ณ ปัจจุบัน 88.24 ล้าน ลบ.ม. 

4. ปริมาณน้ าเก็บกักที่พัฒนา 591.54 ล้าน ลบ.ม. 

*ปริมาณน้ าต้นทุนเพิ่มข้ึน 3,492.23 ล้าน ลบ.ม.* 

1. ความต้องการน้ ารวม 7,861.00 ล้าน ลบ.ม./ปี 

2. ศักยภาพน้ าในพื้นที่ ณ ปัจจุบัน 6,324.04 ล้าน ลบ.ม. 

3. ปริมาณน้ าเก็บกัก ณ ปัจจุบัน 88.24 ล้าน ลบ.ม. 

4. ปริมาณน้ าเก็บกักที่พัฒนา 591.54 ล้าน ลบ.ม. 

*ปริมาณน้ าต้นทุนเพิ่มข้ึน 2,533.98  ล้าน ลบ.ม.* 

2. พื้นที่รับประโยชน์ 2. พื้นที่รับประโยชน์ภาคเกษตรกรรมในเขต

ชลประทานที่เพิ่มข้ึน 

พื้นที่รับประโยชน์ 826,945 ไร่ 

*พื้นที่รับประโยชน์เพิ่มข้ึน 0 ไร่* 

พื้นที่รับประโยชน์ 832,451 ไร่ 

*พื้นที่รับประโยชน์เพิ่มข้ึน 5,506 ไร่* 

พื้นที่รับประโยชน์ 832,451 ไร่ 

*พื้นที่รับประโยชน์เพิ่มข้ึน 5,506 ไร่* 

พื้นที่รับประโยชน์ 842,811 ไร่ 

*พื้นที่รับประโยชน์เพิ่มข้ึน 15,866 ไร่* 

พื้นที่รับประโยชน์ 847,664 ไร่ 

*พื้นที่รับประโยชน์เพิ่มข้ึน 20,719 ไร่* 

3. พื้นที่เกษตรกรรมนอกเขตชลประทานที่มี

ปัญหาขาดแคลนน้ าลดลง 

พื้นที่เกษตรกรรมนอกเขตชลประทาน 3,429,625 ไร่ 

*พื้นที่เกษตรกรรมฯ ที่มีปัญหาขาดแคลนน้ าลดลง 0 ไร่* 

พื้นที่เกษตรกรรมนอกเขตชลประทาน 3,429,625 ไร่ 

*พื้นที่เกษตรกรรมฯ ที่มีปัญหาขาดแคลนน้ าลดลง 0 ไร่* 

พื้นที่เกษตรกรรมนอกเขตชลประทาน 1,875,677 ไร่ 

*พื้นที่เกษตรกรรมฯ ที่มีปัญหาขาดแคลนน้ าลดลง 

1,553,948 ไร่* 

พื้นที่เกษตรกรรมนอกเขตชลประทาน 1,875,677 ไร่ 

*พื้นที่เกษตรกรรมฯ ที่มีปัญหาขาดแคลนน้ าลดลง 

1,553,948  ไร่* 

พื้นที่เกษตรกรรมนอกเขตชลประทาน 1,875,677 ไร่ 

*พื้นที่เกษตรกรรมฯ ที่มีปัญหาขาดแคลนน้ าลดลง 

1,553,948  ไร่* 

3. Water Footprint ภาคการผลิต 4. สัดส่วนของผู้ประกอบการที่น า Water 

Footprint มาใช้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ

การใช้น้ าในภาคธุรกิจ  

ไม่ด าเนินการ ไม่ด าเนินการ ร้อยละ 0 – ร้อยละ 10 ร้อยละ 0 – ร้อยละ 10 มากกว่าร้อยละ 10 

4. จ านวนผู้เยี่ยมเยือนที่เปลี่ยนแปลง* 5. จ านวนผู้เยี่ยมเยือนที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มข้ึน-

ลดลง 

นักท่องเท่ียว นักทัศนำจร รวม 

4,365,656 721,373 5,087,029 

 

*จ านวนผู้เยี่ยมเยือนที่เปลี่ยนแปลง 0 คน* 
 

นักท่องเท่ียว นักทัศนำจร รวม 

 17,935,525   5,029,739   22,965,264  

 

*จ านวนผู้เยี่ยมเยือนที่เพิ่มข้ึน 17,878,455 คน* 
 

นักท่องเท่ียว นักทัศนำจร รวม 

 17,935,525   5,029,739   22,965,264  

 

*จ านวนผู้เยี่ยมเยือนที่เพิ่มข้ึน 17,878,455  คน* 
 

นักท่องเท่ียว นักทัศนำจร รวม 

 17,935,525   5,029,739   22,965,264  

 

*จ านวนผู้เยี่ยมเยือนที่เพิ่มข้ึน 17,878,455  คน* 
 

นักท่องเท่ียว นักทัศนำจร รวม 

 18,733,069   5,945,272   24,678,341  

 

*จ านวนผู้เยี่ยมเยือนที่เพิ่มข้ึน  19,591,312 คน* 
 

2. 1.GPP ต่อหัวประชากรที่เพิ่มข้ึน 6. GPP ต่อหัวประชากรที่เพิ่มข้ึน GPP ต่อหัวประชากร 185,188 ล้านบาท 

 

*GPP ต่อหัวประชากรที่เพิ่มข้ึน 0 บาท* 

GPP ต่อหัวประชากร 314,815 ล้านบาท 

 

*GPP ต่อหัวประชากรที่เพิ่มข้ึน 129,627 ล้านบาท* 

GPP ต่อหัวประชากร 338,536 ล้านบาท 

 

*GPP ต่อหัวประชากรที่เพิ่มข้ึน 153,348 ล้านบาท* 

GPP ต่อหัวประชากร 369,140 ล้านบาท 

 

*GPP ต่อหัวประชากรที่เพิ่มข้ึน 183,952 ล้านบาท* 

GPP ต่อหัวประชากร 456,674 ล้านบาท 

 

*GPP ต่อหัวประชากรที่เพิ่มข้ึน 271,486 ล้านบาท* 

2. GPP ที่สูญเสียจากการเกิดภัยพิบัติ 7. ร้อยละของมูลค่าความเสียหายจากการเกิด

ภัยพิบัติลดลง 

มูลค่าความเสียหาย 3,054.12 ล้านบาท 

*ไม่ด าเนินการ* 

มูลค่าความเสียหาย 3,054.12 ล้านบาท 

*ไม่ด าเนินการ* 

มูลค่าความเสียหาย 2,976.54 ล้านบาท 

*มูลค่าความเสียหายลดลงร้อยละ 2.54 * 

มูลค่าความเสียหาย 2,976.54 ล้านบาท 

*มูลค่าความเสียหายลดลงร้อยละ 2.54 * 

มูลค่าความเสียหาย 2,976.54 ล้านบาท 

*มูลค่าความเสียหายลดลงร้อยละ 2.54 * 

3. 1. จ านวน SME ในระดับท้องถ่ิน 8. ร้อยละของจ านวน SME ที่เพิ่มข้ึน SME ในระดับท้องถ่ิน จ านวน 61,469 แห่ง ไม่ด าเนินการ เพิ่มข้ึนร้อยละ 1 – ร้อยละ 5 เพิ่มข้ึนมากกว่าร้อยละ 5 เพิ่มข้ึนร้อยละ 1 – ร้อยละ 5 

2. การใช้วัตถุดิบและแรงงานท้องถ่ิน 9. จ านวนการใช้แรงงานท้องถ่ินที่เพิ่มข้ึน-

ลดลง 

แรงงานในท้องถ่ิน จ านวน 27,814 คน 

*จ านวนแรงงานท้องถ่ินที่เพิ่มข้ึน-ลดลง  0 คน* 

แรงงานในท้องถ่ิน จ านวน 40,699 คน 

*จ านวนแรงงานท้องถ่ินที่เพิ่มข้ึน 12,885 คน* 

แรงงานในท้องถ่ิน จ านวน 40,699 คน 

*จ านวนแรงงานท้องถ่ินที่เพิ่มข้ึน 12,885 คน* 

แรงงานในท้องถ่ิน จ านวน 42,936 คน 

*จ านวนแรงงานท้องถ่ินที่เพิ่มข้ึน 15,122 คน* 

แรงงานในท้องถ่ิน จ านวน 68,196 คน 

*จ านวนแรงงานท้องถ่ินที่เพิ่มข้ึน 40,382 คน* 

มิติสังคม       
4. 1.สัดส่วนประชากรที่เข้าถึงน้ า 10. ร้อยละของหมู่บ้านที่มีระบบประปา หมู่บ้านที่มีระบบประปาร้อยละ 45.52 หมู่บ้านที่มีระบบประปาร้อยละ 45.52 หมู่บ้านที่มีระบบประปาร้อยละ 100.00 หมู่บ้านที่มีระบบประปาร้อยละ 100.00 หมู่บ้านที่มีระบบประปาร้อยละ 100.00 

11.ร้อยละของหมู่บ้านที่มีน้ าด่ืมสะอาด

เพียงพอตลอดปี 

หมู่บ้านที่มีน้ าด่ืมสะอาดเพียงพอตลอดปีร้อยละ 81.72 หมู่บ้านที่มีน้ าด่ืมสะอาดเพียงพอตลอดปีร้อยละ 81.72 หมู่บ้านที่มีน้ าด่ืมสะอาดเพียงพอตลอดปีร้อยละ 100.00 หมู่บ้านที่มีน้ าด่ืมสะอาดเพียงพอตลอดปีร้อยละ 100.00 หมู่บ้านที่มีน้ าด่ืมสะอาดเพียงพอตลอดปีร้อยละ 100.00 

2.สัดส่วนประชากรที่เข้าถึงพลังงานจากน้ า ไม่พิจารณาเนื่องจากไม่มีแหล่งก าเนิดไฟฟ้า

พลังงานน้ าในพื้นที่ 

- - - - - 

5. 1. จ านวนประชากรที่ต้องอพยพหากมี

การพัฒนา 

12.จ านวนครัวเรือนที่ต้องอพยพหากมีการ

พัฒนาโครงการด้านแหล่งน้ า 

ครัวเรือนที่ต้องอพยพ 0 ครัวเรือน ครัวเรือนที่ต้องอพยพ 0 ครัวเรือน ครัวเรือนที่ต้องอพยพ 1,357 ครัวเรือน ครัวเรือนที่ต้องอพยพ 1,357 ครัวเรือน ครัวเรือนที่ต้องอพยพ 1,358 ครัวเรือน 

2. จ านวนผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ

ทางน้ า 

13.จ านวนผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทาง

น้ า (น้ าท่วม/น้ าแล้ง) ลดลง 

ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางน้ า 1,957 ราย ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางน้ า 1,957 ราย 

*ผู้ได้รับผลกระทบฯ ลดลง 0 ราย* 

ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางน้ า  0 ราย 

*ผู้ได้รับผลกระทบฯ ลดลง 1,957 ราย* 

ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางน้ า  0 ราย 

*ผู้ได้รับผลกระทบฯ ลดลง 1,957 ราย* 

ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางน้ า  0 ราย 

*ผู้ได้รับผลกระทบฯ ลดลง 1,957 ราย* 

6. 1. การมีส่วนร่วมในการเสนอทางเลือก 14.สัดส่วนผู้แสดงความคิดเห็นยอมรับ

ทางเลือก 

ไม่ด าเนินการ สัดส่วนผู้แสดงความคิดเห็นยอมรับทางเลือกร้อยละ 2.92 สัดส่วนผู้แสดงความคิดเห็นยอมรับทางเลือกร้อยละ 16.88 สัดส่วนผู้แสดงความคิดเห็นยอมรับทางเลือกร้อยละ 43.57 สัดส่วนผู้แสดงความคิดเห็นยอมรับทางเลือกร้อยละ 14.08 



 
             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำต ิ                  บทที่ 4 กำรศึกษำและเปรียบเทียบทำงเลือกกำรพัฒนำของพื นที่              .   

   
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 4-63 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

ตำรำงท่ี 4.5.1-4 (ต่อ) 
ล้ำดับ ตัวชี วดัที่ส้ำคญั วิธีกำรประเมินตัวชี วัด สภำพปัจจบุัน (พ.ศ.2562) ทำงเลือกที่ 1 (พ.ศ.2580) ทำงเลือกที่ 2 (พ.ศ.2580) ทำงเลือกที่ 3 (พ.ศ.2580) ทำงเลือกที่ 4 (พ.ศ.2580) 

2. จ านวนมรดกวัฒนธรรมและธรรมชาติ

ที่ได้รับผลกระทบ 

15.จ านวนมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ

ที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนา (จ านวน

โครงการในป่าอนุรักษ์) 

ไม่ด าเนินการ จ านวนมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติที่ได้รับ

ผลกระทบ 16 แห่ง 

จ านวนมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติที่ได้รับ

ผลกระทบ 21 แห่ง 

จ านวนมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติที่ได้รับ

ผลกระทบ 23 แห่ง 

จ านวนมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติที่ได้รับ

ผลกระทบ 23 แห่ง 

3. การเข้าถึงข้อมูลการบริหารจัดการน้ า ไม่ประเมินเนื่องจากไม่มีความแตกต่างกันใน

แต่ละทางเลือก 

- - - - - 

มิติสิ่งแวดล้อม       

7. 1. จ านวนระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชน

ครอบคลุมพ้ืนที่เมืองขนาดใหญ่* 

16.จ านวนระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชนครอบคลุม

พื้นที่เมืองขนาดใหญ่ 

ระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชนครอบคลุมพ้ืนที่เมืองขนาดใหญ่ 

2 แห่ง 

ระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชนครอบคลุมพ้ืนที่เมืองขนาดใหญ่ 

2 แห่ง 

ระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชนครอบคลุมพ้ืนที่เมืองขนาดใหญ่ 

2 แห่ง 

ระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชนครอบคลุมพ้ืนที่เมืองขนาดใหญ่ 

19 แห่ง 

ระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชนครอบคลุมพ้ืนที่เมืองขนาด

ใหญ ่19 แห่ง 

2. ร้อยละของพื้นที่ป่าไม้ที่เปลี่ยนแปลง 17.พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่เปลี่ยนแปลง/ได้รับ

ผลกระทบจากการพัฒนา 

ไม่ด าเนินการ พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนา 0 ไร่ พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนา 12,294 ไร่ พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนา 16,031 ไร่ พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนา  

21,231 ไร่ 

18.พื้นที่ป่าสงวนเพื่อการอนุรักษ์ (Zone C) ที่

เปลี่ยนแปลง/ได้รับผลกระทบจากการ

พัฒนา 

ไม่ด าเนินการ พื้นที่ป่าสงวน Zone C ที่ ได้รับผลกระทบจากการพัฒนา 

0 ไร่ 

พื้นที่ป่าสงวน Zone C ที่ ได้รับผลกระทบจากการพัฒนา 

0 ไร่ 

พื้นที่ป่าสงวน Zone C ที่ ได้รับผลกระทบจากการพัฒนา 

0 ไร่ 

พื้นที่ป่าสงวน Zone C ที่ ได้รับผลกระทบจากการ

พัฒนา 319 ไร่ 

3. พื้นที่ป่าเสื่อมสภาพที่ได้รับการฟื้นฟู 19.พื้นที่ป่าเสื่อมสภาพที่ได้รับการฟื้นฟู พื้นที่ป่าเสื่อมสภาพในพื้นที่  379,042 ไร่ พื้นที่ป่าเสื่อมสภาพในพื้นที่ที่ได้รับการฟื้นฟู 606 ไร่ พื้นที่ป่าเสื่อมสภาพในพื้นที่ที่ได้รับการฟื้นฟู 606 ไร่ พื้นที่ป่าเสื่อมสภาพในพื้นที่ที่ได้รับการฟื้นฟู 18,952 ไร่ พื้นที่ป่าเสื่อมสภาพในพื้นที่ที่ได้รับการฟื้นฟู 11,052 ไร่ 

8. 1. ดัชนีบัญชีสีแดง 20.จ านวนชนิดพันธุ์ในดัชนีบัญชีสีแดงที่ได้รับ

ผลกระทบจากการพัฒนา 

ไม่ด าเนินการ จ านวนชนิดพันธุ์ในดัชนีบัญชีสีแดงที่ได้รับผลกระทบ 

0 ชนิด 

จ านวนชนิดพันธุ์ในดัชนีบัญชีสีแดงที่ได้รับผลกระทบ 

61 ชนิด 

จ านวนชนิดพันธุ์ในดัชนีบัญชีสีแดงที่ได้รับผลกระทบ 

122 ชนิด 

จ านวนชนิดพันธุ์ในดัชนีบัญชีสีแดงที่ได้รับผลกระทบ 

122 ชนิด 

3. ร้อยละของทางน้ าที่ได้รับการ

ปรับปรุง 

21.จ านวนสิ่งกีดขวางทางน้ าที่ได้รับการ

ปรับปรุง 

ไม่ด าเนินการ จ านวนสิ่งกีดขวางทางน้ าที่ได้รับการปรับปรุง 0 แห่ง จ านวนสิ่งกีดขวางทางน้ าที่ได้รับการปรับปรุง 12 แห่ง จ านวนสิ่งกีดขวางทางน้ าที่ได้รับการปรับปรุง 12 แห่ง จ านวนสิ่งกีดขวางทางน้ าที่ได้รับการปรับปรุง 12 แห่ง 

22.จ านวนแหล่งน้ าที่ได้รับการขุดลอก ไม่ด าเนินการ จ านวนแหล่งน้ าที่ได้รับการขุดลอก 0 แห่ง จ านวนแหล่งน้ าที่ได้รับการขุดลอก 62 แห่ง จ านวนแหล่งน้ าที่ได้รับการขุดลอก 62 แห่ง จ านวนแหล่งน้ าที่ได้รับการขุดลอก 62 แห่ง 

 
 

หมำยเหตุ : *  คือ ตัวช้ีวัดที่กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาได้เสนอแนะเพิ่มเติมจากบทวิเคราะห์ตัวช้ีวัดการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่ของส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ (2561) 
 



 
              ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแหง่ชำติ                บทที่ 4 กำรศึกษำและเปรียบเทียบทำงเลือกกำรพัฒนำของพื นที่ 
              

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 4-64 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

4.5.2  เกณฑ์กำรก้ำหนดค่ำตัวคูณ 
   ในการประเมินเพ่ือเปรียบเทียบความเหมาะสมของแต่ละทางเลือกต่อการพัฒนาในพ้ืนที่ลุ่มน้ า
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก กลุ่มที่ปรึกษาได้ใช้วิธีการให้คะแนนเปรียบเทียบโดยใช้ค่าตัวคูณ (Multiplier Factor) ซึ่ง
จะพิจารณาจากความได้เปรียบ/เสียเปรียบ หรือข้อดี/ข้อเสียของแต่ละปัจจัย และเมื่อน าค่าตัวคูณไปคูณกับ
น้ าหนักคะแนนในหัวข้อนั้น จะได้ผลคูณเป็นคะแนนในแต่ละหัวข้อ ส าหรับแต่ละทางเลือกต่าง ๆ เมื่อน าผลรวม
ของคะแนนในแต่ละหัวข้อของแต่ละทางเลือกมาเปรียบเทียบกัน รูปแบบทางเลือกที่ได้คะแนนรวมมากที่สุดจะมี
ความเหมาะสมมากที่สุด ค่าตัวคูณท่ีจะใช้ส าหรับปัจจัยแต่ละด้านใช้วิธีก าหนดค่าตัวคูณแบบสัดส่วน  
   การก าหนดค่าตัวคูณแบบสัดส่วน เป็นการก าหนดให้รูปแบบทางเลือกที่มีความได้เปรียบหรือดีที่สุด
ในหัวข้อนั้น ๆ มีค่าตัวคูณเท่ากับ 1.00 ส่วนทางเลือกอ่ืนจะได้ค่าตัวคูณลดหลั่นเป็นสัดส่วนกันไปตาม
ความสัมพันธ์ในลักษณะของสมการเชิงเส้น (Linear Equation) ที่ใช้ประเมินค่าตัวคูณในแต่ละหัวข้อ โดยมี
รูปแบบของสมการทั่วไปดังนี้ 

 
    MFi

*
 =  1.00 – (Amax - Ai)/ Amax 

    MFi
*
 =  1.00 – (Ai-Amin)/ Ai 

 
โดยที่ MFi =  ค่าตัวคูณของทางเลือก i 
 Ai = ค่าของตัวแปรของปัจจัยที่ใช้พิจารณาส าหรับทางเลือก i 
 Amax  =  ค่าท่ีดีที่สุดของตัวแปรของปัจจัยที่ใช้พิจารณา (กรณีค่ามากท่ีสุดคือค่าท่ีดีที่สุด) 
 Amin = ค่าท่ีดีที่สุดของตัวแปรของปัจจัยที่ใช้พิจารณา (กรณีค่าน้อยที่สุดคือค่าท่ีดีที่สุด) 
*กรณีค่า MFi มีค่าติดลบให้ใช้ค่าเท่ากับ 0 
 
4.6 ผลกำรเปรียบเทียบทำงเลือกกำรพัฒนำพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 
 การวิเคราะห์และเปรียบเทียบทางเลือกการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก สามารถสรุปผล
การพิจารณาทางเลือกการพัฒนาที่เหมาะสมที่สุดในแต่ละกลุ่มพ้ืนที่ ได้ดังนี้ 
 
 กลุ่มพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน  
 พ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน มี 4 ลุ่มน้ าสาขา ประกอบด้วย คลองท่าตะเภา ภาคใต้ 
ฝั่งตะวันออกตอนบน คลองหลังสวน และภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 2 ครอบคลุมพ้ืนที่ 4 จังหวัด ประกอบด้วย 
ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง และสุราษฎร์ธานี โดยเป็นพ้ืนที่เป้าหมายในการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้
อย่างยั่งยืน (SEC) พ้ืนที่พัฒนาอุตสาหกรรมฐานชีวภาพและการแปรรูปการเกษตรมูลค่าสูง (Bio-Based & 
Processed Agricultural Products) อุตสาหกรรมโอเลโอเคมิคัลแบบครบวงจร ทางเลือกที่มีความเหมาะสม
ที่สุด คือ ทางเลือกที่ 4 การพัฒนาพ้ืนที่เต็มศักยภาพ และยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้และภาคใต้ชายแดน  
การพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจของพ้ืนที่ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้และเขตเศรษฐกิจชายแดนภาคใต้ 
และเพ่ิมการเติบโตฐานเศรษฐกิจเดิม (เกษตรกรรมและท่องเที่ยว) ให้เต็มศักยภาพ รายละเอียดดังแสดงใน  
ตำรำงที่ 4.6-1  



 
              ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแหง่ชำติ                บทที่ 4 กำรศึกษำและเปรียบเทียบทำงเลือกกำรพัฒนำของพื นที่ 
              

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 4-65 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

 กลุ่มพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนกลำง 
 พ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนกลาง มี 3 ลุ่มน้ าสาขา ประกอบด้วย ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 
3 คลองกลาย และภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 ครอบคลุมพ้ืนที่ 4 จังหวัด ประกอบด้วย สุราษฎร์ธานี 
นครศรีธรรมราช ตรัง และพัทลุง โดยเป็นพ้ืนที่เป้าหมายในการพัฒนาพ้ืนที่เกษตรแปลงใหญ่ในพื้นที่ที่เหมาะสม 
การเกษตรผสมผสานและเกษตรอัจฉริยะ ยกระดับอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุ้งและสัตว์น้้าชายฝั่ง 
อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารทะเล พบว่าทางเลือกที่มีความเหมาะสมที่สุด คือ ทางเลือกที่ 3 การพัฒนาพื้นที่
โดยเพิ่มขีดความสามารถของฐานเศรษฐกิจเดิม (เกษตรกรรมและการท่องเที่ยว) มีการพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจพ้ืนฐานด้านเกษตรกรรมและการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ให้เติบโตอย่างเต็มศักยภาพ ขีดความสามารถ 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล รายละเอียดดังแสดงใน ตำรำงท่ี 4.6-2 
 
 กลุ่มพื นที่ลุม่น ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง 
 พ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง มี 6 ลุ่มน้ าสาขา ประกอบด้วย คลองนาทวี คลองเทพา 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง แม่น้ าสายบุรี แม่น้ าบางนรา  และแม่น้ าโก-ลก ครอบคลุมพ้ืนที่ 4 จังหวัด 
ประกอบด้วย สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส โดยเป็นพ้ืนที่เป้าหมายในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดน 
เมืองการค้าและเมืองท่องเที่ยวชายแดน ศูนย์กลางการขนส่งและโลจิสติกส์ (ทางเรือ) อุตสาหกรรมการเกษตร
และอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร (ปาล์มน้้ามัน ยางพารา มะพร้าว) การเพาะเลี้ยงชายฝั่งและอุตสาหกรรม
แปรรูปประมง พบว่าไมส่ามารถบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาทางเศรษฐกิจสูงสุดตามแผนยุทธศาสตร์ที่วางไว้ใน
ทำงเลือกที่ 4 ได้ เนื่องจากมีข้อจ ากัดในปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านทรัพยากรธรรมชาติที่อ่อนไหว ปัจจัย
ด้านแรงงานและทรัพยากรบุคคล ปัจจัยด้านความมั่นคง รวมทั้ง ความสามารถในการจัดหาทรัพยากรน้ าให้
เพียงพอต่อการพัฒนา รายละเอียดดังแสดงใน ตำรำงท่ี 4.6-3 
 
 แต่อย่างไรก็ตาม พ้ืนที่ยังมีศักยภาพในการพัฒนามากกว่า ทำงเลือกที่ 3 โดยสามารถคัดกรอง
กิจกรรมทางเศรษฐกิจตามแผน ทำงเลือกที่ 4 ที่สามารถด าเนินการได้เพ่ิมเติมไว้ในทางเลือก เพ่ือขับเคลื่อน
เป้าหมายการเติบโตของเศรษฐกิจได้ จึงเป็นทางเลือกที่มีความเหมาะสมที่สุด คือ ทางเลือกที่ 3+ การพัฒนา
พื้นที่โดยเพิ่มขีดความสามารถของฐานเศรษฐกิจเดิม (เกษตรกรรมและการท่องเที่ยว) และเพิ่มกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรมนวัตกรรมที่มีมูลค่าสูงซึ่งมีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
รายละเอียดดังแสดงใน ตำรำงท่ี 3.5-4



 
                สำ้นักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ             บทที่ 4 กำรศึกษำและเปรียบเทียบทำงเลือกกำรพัฒนำของพื นที่ 
  

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 4-66 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก  

ตำรำงที่ 4.6-1 
ผลกำรพิจำรณำทำงเลือกกำรพัฒนำในพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

ตัวชี วัดรำยมิติ กำรประเมินตัวชี วัด น้ าหนักคะแนน 

ทำงเลือกที่ 1 ทำงเลือกที่ 2 ทำงเลือกที่ 3 ทำงเลือกที่ 4 
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มิติเศรษฐกิจ (30 คะแนน)          
1. ปริมาณน้ าต้นทุนท่ีเปลีย่นแปลงไป ปริมาณน้ าต้นทุนของแหล่งกักเก็บน้ าในปัจจุบันและแผนงานในอนาคตที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง 3 0.13 0.40 0.30 0.89 0.44 1.32 1.00 3.00 

2. พ้ืนท่ีรับประโยชน์  พื้นที่รับประโยชน์ภาคเกษตรกรรมในเขตชลประทานท่ีเพิ่มขึ้น 3 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.07 -0.21 1.00 3.00 

 พื้นที่เกษตรกรรมนอกเขตชลประทานที่มีปัญหาขาดแคลนน้ าลดลง 3 0.07 0.21 0.07 0.21 0.00 0.00 1.00 3.00 

3. Water Footprint ภาคการผลติ สัดส่วนของผู้ประกอบการที่น า Water Footprint มาใช้เพื่อปรับปรงุประสิทธิภาพการใช้น้ าใน
ภาคธุรกิจ  

3 0.10 0.30 0.50 1.50 0.50 1.50 1.00 3.00 

4. จ านวนผู้เยี่ยมเยือนท่ีเปลี่ยนแปลง* จ านวนผู้เยีย่มเยือนท่ีเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น-ลดลง 3 0.82 2.47 0.82 2.47 0.82 2.47 1.00 3.00 

5. GPP ต่อหัวประชากรที่เพิ่มข้ึน GPP ต่อหัวประชากรทีเ่พิ่มขึ้น 5 0.61 3.04 0.70 3.49 0.81 4.06 1.00 5.00 

6. GPP ที่สูญเสยีจากการเกิดภยัพบิัติ ร้อยละของมลูค่าความเสยีหายจากการเกิดภัยพิบัตลิดลง 4 0.00 0.02 1.00 4.00 1.00 4.00 1.00 4.00 

7. จ านวน SME ในระดับท้องถิ่น ร้อยละของจ านวน SME ที่เพ่ิมขึ้น 3 0.95 2.86 0.98 2.94 1.00 3.00 0.98 2.94 

8. การใช้วัตถุดิบและแรงงานท้องถิ่น 9. จ านวนการใช้แรงงานท้องถิ่นที่เพิ่มขึ้น-ลดลง 3 0.32 0.96 0.32 0.96 0.37 1.12 1.00 3.00 

มิติสังคม (35 คะแนน)          
8. สัดส่วนประชากรที่เข้าถึงน้ า ร้อยละของหมู่บา้นท่ีมีระบบประปา 6 0.76 4.59 1.00 6.00 1.00 6.00 1.00 6.00 

 ร้อยละของหมู่บา้นท่ีมีน้ าดืม่สะอาดเพียงพอตลอดป ี 6 0.82 4.94 1.00 6.00 1.00 6.00 1.00 6.00 

9. สัดส่วนประชากรที่เข้าถึงพลังงานจากน้ า ไม่พิจารณาเนื่องจากไมม่ีแหล่งกา้เนิดไฟฟ้าพลังงานน้้าในพืน้ที ่ - - - - - - - - - 

10.จ านวนประชากรที่ต้องอพยพหากมีการพัฒนา จ านวนครัวเรือนท่ีต้องอพยพหากมีการพัฒนาโครงการด้านแหล่งน้ า 6 1.00 6.00 1.00 6.00 0.50 3.00 0.25 1.49 

11.จ านวนผู้ไดร้ับผลกระทบจากภยัพิบัติทางน้ า จ านวนผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพบิัติทางน้ า (น้ าท่วม/น้ าแล้ง) ลดลง 6 0.01 0.04 1.00 6.00 1.00 6.00 1.00 6.00 

12.การมีส่วนร่วมในการเสนอทางเลือก สัดส่วนผู้แสดงความคดิเห็นยอมรบัทางเลือก 5 0.00 0.00 0.69 3.47 1.00 5.00 0.96 4.79 

13.จ านวนมรดกวัฒนธรรมและธรรมชาติที่ได้รับผลกระทบ จ านวนมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติทีไ่ดร้ับผลกระทบจากการพัฒนา (จ านวนโครงการในป่า
อนุรักษ์) 

6 1.00 6.00 1.00 6.00 0.50 3.00 0.11 0.67 

14.การเข้าถึงข้อมูลการบริหารจัดการน้ า ไม่ประเมินเนื่องจากไมม่ีความแตกต่างกนัในแต่ละทางเลือก - - - - - - - - - 

มิติสิ่งแวดล้อม (35 คะแนน)          
15.จ านวนระบบบ าบัดน้ าเสยีชุมชนครอบคลมุพื้นท่ีเมืองขนาดใหญ่* จ านวนระบบบ าบดัน้ าเสียชุมชนครอบคลุมพื้นท่ีเมืองขนาดใหญ ่ 5 0.25 1.25 0.25 1.25 1.00 5.00 1.00 5.00 

16. ร้อยละของพื้นที่ป่าไม้ที่เปลี่ยนแปลง พื้นที่ป่าอนุรักษ์ท่ีเปลี่ยนแปลง/ไดร้ับผลกระทบจากการพัฒนา 5 1.00 5.00 1.00 5.00 0.65 3.25 0.23 1.16 

 พื้นที่ป่าสงวนเพื่อการอนุรักษ์ (Zone C) ที่เปลี่ยนแปลง/ได้รับผลกระทบจากการพัฒนา 5 1.00 5.00 0.12 0.61 0.01 0.06 0.01 0.04 

17.พื้นที่ป่าเสื่อมสภาพที่ไดร้ับการฟื้นฟู พื้นที่ป่าเสื่อมสภาพที่ได้รับการฟื้นฟู 5 0.03 0.16 0.03 0.16 1.00 5.00 0.39 1.96 

18.ดัชนีบัญชีสีแดง จ านวนชนิดพันธ์ุในดัชนีบัญชีสีแดงที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนา 5 1.00 5.00 0.04 0.21 0.04 0.21 0.01 0.04 

19.ร้อยละของทางน้ าท่ีได้รบัการปรับปรุง จ านวนสิ่งกีดขวางทางน้ าท่ีได้รับการปรับปรุง 5 0.00 0.00 1.00 5.00 1.00 5.00 1.00 5.00 

 จ านวนแหล่งน้ าท่ีได้รับการขุดลอก 5 0.00 0.01 1.00 5.00 1.00 5.00 1.00 5.00 

  100 48.25 67.16 69.78 73.09 



 
                สำ้นักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ             บทที่ 4 กำรศึกษำและเปรียบเทียบทำงเลือกกำรพัฒนำของพื นที่ 
  

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 4-67 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก  

 
ตำรำงที่ 4.6-2 

ผลกำรพิจำรณำทำงเลือกกำรพัฒนำในพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนกลำง 

ตัวชี วัดรำยมิติ กำรประเมินตัวชี วัด น้ าหนักคะแนน 

ทำงเลือกที่ 1 ทำงเลือกที่ 2 ทำงเลือกที่ 3 ทำงเลือกที่ 4 
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มิติเศรษฐกิจ (30 คะแนน)          
1. ปริมาณน้ าต้นทุนท่ีเปลีย่นแปลงไป ปริมาณน้ าต้นทุนของแหล่งกักเก็บน้ าในปัจจุบันและแผนงานในอนาคตที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง 3 0.05 0.15 0.31 0.93 0.42 1.25 1.00 3.00 
2. พ้ืนท่ีรับประโยชน์  พื้นที่รับประโยชน์ภาคเกษตรกรรมในเขตชลประทานท่ีเพิ่มขึ้น 3 0.60 1.81 0.60 1.81 0.65 1.96 1.00 3.00 
 พื้นที่เกษตรกรรมนอกเขตชลประทานที่มีปัญหาขาดแคลนน้ าลดลง 3 0.00 0.00 0.26 0.78 0.66 1.98 1.00 3.00 
3. Water Footprint ภาคการผลติ สัดส่วนของผู้ประกอบการที่น า Water Footprint มาใช้เพื่อปรับปรงุประสิทธิภาพการใช้น้ าใน

ภาคธุรกิจ  
3 

0.10 0.30 0.50 1.50 0.50 1.50 1.00 3.00 
4. จ านวนผู้เยี่ยมเยือนท่ีเปลี่ยนแปลง* จ านวนผู้เยีย่มเยือนท่ีเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น-ลดลง 3 0.09 0.27 0.09 0.27 0.09 0.27 1.00 3.00 
5. GPP ต่อหัวประชากรที่เพิ่มข้ึน GPP ต่อหัวประชากรทีเ่พิ่มขึ้น 5 0.67 3.35 0.78 3.91 0.92 4.62 1.00 5.00 
6. GPP ที่สูญเสยีจากการเกิดภยัพบิัติ ร้อยละของมลูค่าความเสยีหายจากการเกิดภัยพิบัตลิดลง 4 0.00 0.01 1.00 4.00 1.00 4.00 1.00 4.00 
7. จ านวน SME ในระดับท้องถิ่น ร้อยละของจ านวน SME ที่เพ่ิมขึ้น 3 0.95 2.86 0.98 2.94 1.00 3.00 0.98 2.94 
8. การใช้วัตถุดิบและแรงงานท้องถิ่น 9. จ านวนการใช้แรงงานท้องถิ่นที่เพิ่มขึ้น-ลดลง 3 0.48 1.44 0.48 1.44 0.56 1.69 1.00 3.00 

มิติสังคม (35 คะแนน)          
8. สัดส่วนประชากรที่เข้าถึงน้ า ร้อยละของหมู่บา้นท่ีมีระบบประปา 6 0.71 4.28 0.71 4.28 1.00 6.00 1.00 6.00 
 ร้อยละของหมู่บา้นท่ีมีน้ าดืม่สะอาดเพียงพอตลอดป ี 6 0.67 4.04 0.37 2.24 1.00 6.00 1.00 6.00 
9. สัดส่วนประชากรที่เข้าถึงพลังงานจากน้ า ไม่พิจารณาเนื่องจากไมม่ีแหล่งกา้เนิดไฟฟ้าพลังงานน้้าในพืน้ที ่ - - - - - - - - - 
10.จ านวนประชากรที่ต้องอพยพหากมีการพัฒนา จ านวนครัวเรือนท่ีต้องอพยพหากมีการพัฒนาโครงการด้านแหล่งน้ า 6 1.00 6.00 1.00 6.00 0.17 1.00 0.00 0.02 
11.จ านวนผู้ไดร้ับผลกระทบจากภยัพิบัติทางน้ า จ านวนผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพบิัติทางน้ า (น้ าท่วม/น้ าแล้ง) ลดลง 6 0.03 0.17 1.00 6.00 1.00 6.00 1.00 6.00 
12.การมีส่วนร่วมในการเสนอทางเลือก สัดส่วนผู้แสดงความคดิเห็นยอมรบัทางเลือก 5 0.07 0.37 0.88 4.38 1.00 5.00 0.36 1.78 
13.จ านวนมรดกวัฒนธรรมและธรรมชาติที่ได้รับผลกระทบ จ านวนมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติทีไ่ดร้ับผลกระทบจากการพัฒนา (จ านวนโครงการในป่า

อนุรักษ์) 
6 1.00 6.00 0.88 5.25 0.78 4.67 0.41 2.47 

14.การเข้าถึงข้อมูลการบริหารจัดการน้ า ไม่ประเมินเนื่องจากไมม่ีความแตกต่างกนัในแต่ละทางเลือก - - - - - - - - - 
มิติสิ่งแวดล้อม (35 คะแนน)          

15.จ านวนระบบบ าบัดน้ าเสยีชุมชนครอบคลมุพื้นท่ีเมืองขนาดใหญ่* จ านวนระบบบ าบดัน้ าเสียชุมชนครอบคลุมพื้นท่ีเมืองขนาดใหญ ่ 5 0.55 2.73 0.55 2.73 1.00 5.00 0.09 0.45 
16. ร้อยละของพื้นที่ป่าไม้ที่เปลี่ยนแปลง พื้นที่ป่าอนุรักษ์ท่ีเปลี่ยนแปลง/ไดร้ับผลกระทบจากการพัฒนา 5 1.00 5.00 0.08 0.38 0.08 0.38 0.00 0.01 
 พื้นที่ป่าสงวนเพื่อการอนุรักษ์ (Zone C) ที่เปลี่ยนแปลง/ได้รับผลกระทบจากการพัฒนา 5 1.00 5.00 0.21 1.07 0.07 0.37 0.07 0.35 
17.พื้นที่ป่าเสื่อมสภาพที่ไดร้ับการฟื้นฟู พื้นที่ป่าเสื่อมสภาพที่ได้รับการฟื้นฟู 5 0.03 0.16 0.03 0.16 1.00 5.00 0.37 1.87 
18.ดัชนีบัญชีสีแดง จ านวนชนิดพันธ์ุในดัชนีบัญชีสีแดงที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนา 5 1.00 5.00 0.08 0.42 0.04 0.21 0.02 0.10 
19.ร้อยละของทางน้ าท่ีได้รบัการปรับปรุง จ านวนสิ่งกีดขวางทางน้ าท่ีได้รับการปรับปรุง 5 0.00 0.00 1.00 5.00 1.00 5.00 1.00 5.00 
 จ านวนแหล่งน้ าท่ีได้รับการขุดลอก 5 0.00 0.00 1.00 5.00 1.00 5.00 1.00 5.00 
  100 48.94 60.48 69.90 65.00 

 



 
                สำ้นักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ             บทที่ 4 กำรศึกษำและเปรียบเทียบทำงเลือกกำรพัฒนำของพื นที่ 
  

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 4-68 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก  

ตำรำงที่ 4.6-3 

ผลกำรพิจำรณำทำงเลือกกำรพัฒนำในพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง 

ตัวชี วัดรำยมิติ กำรประเมินตัวชี วัด น้ าหนักคะแนน 

ทำงเลือกที่ 1 ทำงเลือกที่ 2 ทำงเลือกที่ 3 ทำงเลือกที่ 4 
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มิติเศรษฐกิจ (30 คะแนน)          
1. ปริมาณน้ าต้นทุนท่ีเปลีย่นแปลงไป ปริมาณน้ าต้นทุนของแหล่งกักเก็บน้ าในปัจจุบันและแผนงานในอนาคตที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง 3 0.49 1.47 0.92 2.76 1.00 3.00 0.73 2.18 

2. พ้ืนท่ีรับประโยชน์  พื้นที่รับประโยชน์ภาคเกษตรกรรมในเขตชลประทานท่ีเพิ่มขึ้น 3 0.27 0.80 0.27 0.80 0.77 2.30 1.00 3.00 

 พื้นที่เกษตรกรรมนอกเขตชลประทานที่มีปัญหาขาดแคลนน้ าลดลง 3 0.00 0.00 1.00 3.00 1.00 3.00 1.00 3.00 

3. Water Footprint ภาคการผลติ สัดส่วนของผู้ประกอบการที่น า Water Footprint มาใช้เพื่อปรับปรงุประสิทธิภาพการใช้น้ าใน
ภาคธุรกิจ  

3 
0.10 0.30 0.50 1.50 0.50 1.50 1.00 3.00 

4. จ านวนผู้เยี่ยมเยือนท่ีเปลี่ยนแปลง* จ านวนผู้เยีย่มเยือนท่ีเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น-ลดลง 3 0.91 2.74 0.91 2.74 0.91 2.74 1.00 3.00 

5. GPP ต่อหัวประชากรที่เพิ่มข้ึน GPP ต่อหัวประชากรทีเ่พิ่มขึ้น 5 0.48 2.39 0.56 2.82 0.68 3.39 1.00 5.00 

6. GPP ที่สูญเสยีจากการเกิดภยัพบิัติ ร้อยละของมลูค่าความเสยีหายจากการเกิดภัยพิบัตลิดลง 4 0.00 0.02 1.00 4.00 1.00 4.00 1.00 4.00 

7. จ านวน SME ในระดับท้องถิ่น ร้อยละของจ านวน SME ที่เพ่ิมขึ้น 3 0.95 2.86 0.98 2.94 1.00 3.00 0.98 2.94 

8. การใช้วัตถุดิบและแรงงานท้องถิ่น 9. จ านวนการใช้แรงงานท้องถิ่นที่เพิ่มขึ้น-ลดลง 3 0.32 0.96 0.32 0.96 0.37 1.12 1.00 3.00 

มิติสังคม (35 คะแนน)          
8. สัดส่วนประชากรที่เข้าถึงน้ า ร้อยละของหมู่บา้นท่ีมีระบบประปา 6 0.46 2.73 0.46 2.73 1.00 6.00 1.00 6.00 

 ร้อยละของหมู่บา้นท่ีมีน้ าดืม่สะอาดเพียงพอตลอดป ี 6 0.82 4.90 0.82 4.90 1.00 6.00 1.00 6.00 

9. สัดส่วนประชากรที่เข้าถึงพลังงานจากน้ า ไม่พิจารณาเนื่องจากไมม่ีแหล่งกา้เนิดไฟฟ้าพลังงานน้้าในพืน้ที ่ -  0.00   0.00   0.00   0.00 

10.จ านวนประชากรที่ต้องอพยพหากมีการพัฒนา จ านวนครัวเรือนท่ีต้องอพยพหากมีการพัฒนาโครงการด้านแหล่งน้ า 6 1.00 6.00 0.07 0.44 0.07 0.44 0.07 0.44 

11.จ านวนผู้ไดร้ับผลกระทบจากภยัพิบัติทางน้ า จ านวนผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพบิัติทางน้ า (น้ าท่วม/น้ าแล้ง) ลดลง 6 0.05 0.31 1.00 6.00 1.00 6.00 1.00 6.00 

12.การมีส่วนร่วมในการเสนอทางเลือก สัดส่วนผู้แสดงความคดิเห็นยอมรบัทางเลือก 5 0.07 0.34 0.39 1.94 1.00 5.00 0.32 1.62 

13.จ านวนมรดกวัฒนธรรมและธรรมชาติที่ได้รับผลกระทบ จ านวนมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติทีไ่ดร้ับผลกระทบจากการพัฒนา (จ านวนโครงการในป่า
อนุรักษ์) 

6 
1.00 6.00 0.76 4.57 0.70 4.17 0.70 4.17 

14.การเข้าถึงข้อมูลการบริหารจัดการน้ า ไม่ประเมินเนื่องจากไมม่ีความแตกต่างกนัในแต่ละทางเลือก -  0.00   0.00   0.00   0.00 

มิติสิ่งแวดล้อม (35 คะแนน)          
15.จ านวนระบบบ าบัดน้ าเสยีชุมชนครอบคลมุพื้นท่ีเมืองขนาดใหญ่* จ านวนระบบบ าบดัน้ าเสียชุมชนครอบคลุมพื้นท่ีเมืองขนาดใหญ ่ 5 0.11 0.53 0.11 0.53 1.00 5.00 1.00 5.00 

16. ร้อยละของพื้นที่ป่าไม้ที่เปลี่ยนแปลง พื้นที่ป่าอนุรักษ์ท่ีเปลี่ยนแปลง/ไดร้ับผลกระทบจากการพัฒนา 5 1.00 5.00 0.08 0.41 0.06 0.31 0.05 0.24 

 พื้นที่ป่าสงวนเพื่อการอนุรักษ์ (Zone C) ที่เปลี่ยนแปลง/ได้รับผลกระทบจากการพัฒนา 5 1.00 5.00 1.00 5.00 1.00 5.00 0.31 1.57 

17.พื้นที่ป่าเสื่อมสภาพที่ไดร้ับการฟื้นฟู พื้นที่ป่าเสื่อมสภาพที่ได้รับการฟื้นฟู 5 0.03 0.16 0.03 0.16 1.00 5.00 0.58 2.92 

18.ดัชนีบัญชีสีแดง จ านวนชนิดพันธ์ุในดัชนีบัญชีสีแดงที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนา 5 1.00 5.00 0.02 0.08 0.01 0.04 0.01 0.04 

19.ร้อยละของทางน้ าท่ีได้รบัการปรับปรุง จ านวนสิ่งกีดขวางทางน้ าท่ีได้รับการปรับปรุง 5 0.08 0.42 1.00 5.00 1.00 5.00 1.00 5.00 

 จ านวนแหล่งน้ าท่ีได้รับการขุดลอก 5 0.02 0.08 1.00 5.00 1.00 5.00 1.00 5.00 

  100 47.98 58.28 77.02 73.11 



          

                          สำ้นักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ                    บทที ่4 กำรศึกษำและเปรียบเทยีบทำงเลือกกำรพัฒนำของพื นที่ 
   

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 4-69 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

4.7 กำรจัดล้ำดับควำมพึงพอใจทำงเลือกกำรพัฒนำพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก  
 ทั้งนี้ การประเมินเปรียบเทียบทางเลือกการพัฒนาในหัวข้อ 4.6 ดังกล่าวข้างต้น เป็นการประเมินโดย
ใช้ข้อมูลและการคาดการณ์ตามหลักวิชาการ เมื่อพิจารณาถึงความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย จากการประชุม
กลุ่มย่อยครั้งที่ 2 (วันที่ 25 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2562) เพ่ือร่วมพิจารณาทางเลือกการพัฒนาพ้ืนที่ ทั้ง 4 
ทางเลือก ผลจัดล าดับทางเลือกท่ีมีความเหมาะสมในการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกในภาคประชาชน
ตามพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขา พบว่า เป็นไปในทิศทางเดียวกับการประเมินทางเลือกตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
รายละเอียดแสดงดังตำรำงท่ี 4.7-1 
 
 (1)  พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน มีจ านวนผู้แสดงความคิดเห็นต่อทางเลือกการพัฒนา
ทั้งสิ้น จ านวน 129 โดยผู้แสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่เห็นว่า ทำงเลือกที่ 3 กำรพัฒนำพื นที่เพื่อสนับสนุนและ
ส่งเสริมกำรเติบโตของเศรษฐกิจสำขำท่องเที่ยวและเกษตรกรรม (ฐานเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ปัจจุบัน) คิดเป็น 
ร้อยละ 37.98 ของผู้แสดงความคิดเห็นทั้งหมด และทำงเลือกที่ 4 กำรพัฒนำพื นที่เต็มศักยภำพ และ
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำภำคใต้และภำคใต้ชำยแดน  คิดเป็นร้อยละ 36.43 ของผู้แสดงความคิดเห็นทั้งหมด  
ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน 
 
 (2)  พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนกลำง มีจ านวนผู้แสดงความคิดเห็นต่อทางเลือก 
การพัฒนาทั้งสิ้น จ านวน 124 โดยผู้แสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่เห็นว่า ทำงเลือกที่ 3 กำรพัฒนำพื นที่เพื่อ
สนับสนุนและส่งเสริมกำรเติบโตของเศรษฐกิจสำขำท่องเที่ยวและเกษตรกรรม (ฐานเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ปัจจุบัน) 
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 43.55 ของผู้แสดงความคิดเห็นทั้งหมด 
 
 (3)  พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง มีจ านวนผู้แสดงความคิดเห็นต่อทางเลือกการพัฒนา
ทั้งสิ้น จ านวน 471 โดยผู้แสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่เห็นว่า ทำงเลือกที่ 3 กำรพัฒนำพื นที่เพื่อสนับสนุนและ
ส่งเสริมกำรเติบโตของเศรษฐกิจสำขำท่องเที่ยวและเกษตรกรรม (ฐานเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ปัจจุบัน) มากที่สุด  
คิดเป็นร้อยละ 54.99 ของผู้แสดงความคิดเห็นทั้งหมด 
 
 
  



          

                          สำ้นักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ                    บทที ่4 กำรศึกษำและเปรียบเทยีบทำงเลือกกำรพัฒนำของพื นที่ 
   

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 4-70 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

ตำรำงท่ี 4.7-1 
สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นต่อทำงเลือกกำรพัฒนำในพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกจ้ำแนกลุ่มน ้ำสำขำ 

 
ลุ่มน ้ำสำขำ จ้ำนวนผู้เข้ำร่วมประชุมท่ีเลือกทำงเลือกกำรพัฒนำท่ีเสนอ (ร้อยละ) 

ทำงเลือกที่ 1 ทำงเลือกที่ 2 ทำงเลือกที่ 3 ทำงเลือกที่ 4 ทำงเลือกอื่น 
1. คลองท่าตะเภา 0.00 15.79 36.84 44.74 2.63 1/ 

2. ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 0.00 32.00 28.00 40.00 0.00 
3. คลองหลังสวน 0.00 30.56 41.67 27.78 0.00 
4. ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ส่วนท่ี 2 0.00 23.33 43.33 33.33 0.00 
พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 0.00 24.81 37.98 36.43 0.78 
5.กลุ่มพื้นท่ีเกาะ  
(เกาะพะงัน เกาะเต่า เกาะสมุย) 

0.00 0.00 
 

42.86 
 

51.14 
 

0.00 
 

5. ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ส่วนท่ี 3 9.38 43.75 40.63 6.25 0.00 
6. คลองกลาย 0.00 24.24 45.45 30.30 0.00 
7. ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ส่วนท่ี 4 0.00 51.92 44.23 3.85 0.00 
พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนกลำง 2.42 39.52 43.55 14.52  
8. คลองนาทว ี 1.23 39.51 37.04 22.22 0.00 
9. คลองเทพา 5.63 26.76 49.30 18.31 0.00 
10. ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่า’ 8.82 21.57 50.00 17.65 1.96 2/ 

11.แม่น้ าสายบุรี 6.31 16.22 67.57 9.91 0.00 
12. แม่น้ าบางนรา 0.00 17.54 61.40 21.05 0.00 
13. แม่น้ าโก-ลก 0.00 10.20 67.35 20.41 2.04 2/ 
พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง 4.46 22.51 54.99 17.41 0.64 

หมำยเหตุ :  1/ หมายถึง ทางเลือกที่ 5 การแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและน้ าแล้งโดยจัดหาพื้นที่เก็บกักน้ าและประตูระบายน้ าที่เหมาะสม  
      2/ หมายถึง ทางเลือกที่ 3+ การพัฒนาพื้นที่เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการเติบโตของเศรษฐกิจทั้งท่องเที่ยว เกษตรกรรม และสาขาอื่นๆ  
        ทีพ่ื้นที่มีศักยภาพ 

 
 



 บทที่ 5 

กำรประเมินผลกระทบของทำงเลือกยุทธศำสตร์ที่เหมำะสม
และก ำหนดมำตรกำรเพื่อควำมยั่งยืน 

 
  



 

          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ      บทที่ 5 กำรประเมินผลกระทบของทำงเลือกยุทธศำสตร์ที่เหมำะสมและก้ำหนดมำตรกำรเพื่อควำมยั่งยืน 
   

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 5-1 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

บทที่ 5 
กำรประเมินผลกระทบของทำงเลือกยุทธศำสตร์ที่เหมำะสม 

และก้ำหนดมำตรกำรเพื่อควำมย่ังยืน 
 
5.1 หลักกำรและแนวคิด 
 การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์เป็นแนวคิดเชิงกระบวนการในการวิเคราะห์และพัฒนา
เชิงนโยบายและแผนงาน เพ่ือให้ได้ทางเลือกทั้งในส่วนของการพัฒนาเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการจัดการ
ด้านทรัพยากรน้้าที่มีความเหมาะสมที่สุด ภายใต้หลักการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development: SD) 
โดยค้านึงถึงศักยภาพและขีดจ้ากัดของพ้ืนที่ เพ่ือให้ได้ทางเลือกการพัฒนาและการจัดการที่มีความสมดุล
เหมาะสมที่สุด ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ ความสอดคล้องตามทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ้ืนที ่รวมทั้ง ความต้องการของประชาช 
 
 ทั้งนี้ แม้ว่ากระบวนการพิจารณาเพ่ือให้ได้มาซึ่งทางเลือกการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้้าที่เหมาะสมจะได้
พิจารณาถึงปัจจัยต่าง ๆ ทั้งศักยภาพ ข้อจ้ากัด เงื่อนไขต่างๆ ที่ส้าคัญ ทั้งด้านวิศวกรรม สิ่งแวดล้อม สังคม 
และเศรษฐกิจ ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพ่ือหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อพ้ืนที่ที่มีคุณค่าหรือความส้าคัญสูง หรือ
ผลกระทบที่มีความรุนแรงและมีผู้ได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง แต่อย่างไรก็ตาม ผลจากการประเมินทางเลือกที่
ได้เป็นเพียงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่ใช้เป็นกรอบของการพัฒนา ซึ่งการด้าเนินการใดๆ ก็ตามย่อมมีผลกระทบ
ทั้งทางบวกและทางลบเสมอ ดังนั้น ที่ปรึกษาได้พิจารณาในองค์ประกอบของกิจกรรมส้าคัญๆ ภายใต้ทางเลือก
ที่เหมาะสมว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านใดด้านหนึ่งอย่างไร หากมีความเป็นไปได้ที่กิจกรรมหรือกา ร
ด้าเนินงานดังกล่าวยังคงมีปัญหาอุปสรรคที่ต้องปรับปรุงองค์ประกอบ หรืออาจส่งผลกระทบที่มีนัยส้าคัญอย่าง
ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ บริษัทที่ปรึกษาได้พิจารณาเสนอมาตรการหรือแนวทางการด้าเนินงานตามหลักการป้องกัน
ไว้ล่วงหน้า (Precautionary Principle) เป็นหลักการพ้ืนฐานและกรอบในการพัฒนาระดับโครงการหรือ
กิจกรรมภายในพ้ืนที่ อันจะช่วยลด/หลีกเลี่ยงผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนต่อไป  
 
5.2 กิจกรรมและกำรด้ำเนินงำนที่ส้ำคัญของทำงเลือกกำรพัฒนำที่เหมำะสม 
 จากทางเลือกการพัฒนาที่เหมาะสมของพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน มีรูปแบบทิศ
ทางการเติบโตของเมืองและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ส้าคัญซึ่งก้าหนดความต้องการใช้น้้า (Water Demand) 
โดยรวม รวมถึง ความจ้าเป็นในการจัดหาและพัฒนาแหล่งน้้าเพ่ือตอบสนองความต้องการใช้น้้าดังกล่าว 
(Water Supply) ได้ดังตำรำงท่ี 5.2-1 และ ตำรำงท่ี 5.2-2 
 
5.3 กำรก้ำหนดมำตรกำรหลีกเลี่ยง 
 การพิจาณาก้าหนดมาตรการหลีกเลี่ยงเพ่ือเป็นกรอบในการหลีกเลี่ยงพ้ืนที่อ่อนไหวที่ไม่สมควร
พัฒนาและด้าเนินกิจกรรมที่ต้องพิจารณาเป็นอันดับแรก โดยมีรายละเอียดดังแสดงในตำรำงท่ี 5.3-1 



 

          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ       บทที่ 5 กำรประเมินผลกระทบของทำงเลือกยุทธศำสตร์ที่เหมำะสมและก้ำหนดมำตรกำรเพื่อควำมยั่งยืน 
     

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 5-2  รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

ตำรำงท่ี 5.2-1 
กำรด้ำเนินงำนที่ส้ำคัญของทำงเลือกกำรพัฒนำที่เหมำะสมของลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก (จ้ำแนกตำมกลุ่มพื นที่ลุ่มน ้ำสำขำ) 

ตำรำงท่ี 5.2-1 (ต่อ) 
รำยละเอียด พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนกลำง พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่ำง 

ทางเลือกที่เหมาะสม ทางเลือก 4 ทางเลือก 3 ทางเลือก 3+ 

ประจวบคีรีขันธ ์ชุมพร ระนอง และสุราษฎร์ธาน ี สุราษฎร์ธาน ีนครศรีธรรมราช ตรัง และพัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส 

กิจกรรมทำงเศรษฐกิจ (Demand) 

1. เกษตรกรรม เกษตรแปลงใหญ่ เกษตรผสมผสานและเกษตรอัจฉริยะ 

การเพาะเลี้ยงกุ้งและสัตว์น้้าชายฝั่ง 

เกษตรแปลงใหญ่ เกษตรผสมผสานและเกษตรอัจฉริยะ 

การเพาะเลี้ยงกุ้งและสัตว์น้้าชายฝั่ง 

เกษตรแปลงใหญ่ เกษตรผสมผสานและเกษตรอัจฉริยะ 

การเพาะเลี้ยงกุ้งและสัตว์น้้าชายฝั่ง 

ท่องเที่ยว ระดับนานาชาต ิ(สุราษฎรธ์านี) 

ระดับท้องถิ่น (พื้นที่อื่นๆ) 

ระดับท้องถิ่น ระดับท้องถิ่น 

เมืองท่องเที่ยวชายแดน 

อุตสาหกรรม - อุตสาหกรรมเกษตรท่ีเกี่ยวเนื่อง (ปาล์มน้้ามัน ยางพารา) 

- อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล 

- ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (SEC)  

- อุตสาหกรรมฐานชีวภาพและการแปรรูปการเกษตรมูลค่าสูง 

- อุตสาหกรรมโอเลโอเคมิคัลแบบครบวงจร 

- อุตสาหกรรมเกษตรท่ีเกี่ยวเนื่อง (ปาล์มน้้ามัน ยางพารา) 

- อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล 

-  อุตสาหกรรมการเกษตร 

-  อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร (ปาล์มน้้ามัน ยางพารา 

มะพร้าว)  

- อุตสาหกรรมแปรรูปประมง 

 ** อุตสาหกรรมใหม่เชิงนวัตกรรมที่มีมูลค่าสูงเป็นมิตร

 กับสิ่งแวดล้อม 

การเพิ่มขึ้นของประชากร  

การขยายตวัของเมือง  

การค้าและบรกิาร 

ชุมชนขยายตัว เกิดเมืองใหม่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะรอบพื้นที่พัฒนา

เศรษฐกิจ การเพิ่มขึ้นของประชากรแฝง มีปัญหาแรงงานต่างถิ่น 

ชุมชนขยายตัวเพิ่มขึ้นในอัตราปกติ รูปแบบความเป็นชุมชนและ

เมือง ไม่เปลี่ยนแปลง มีปัญหาแรงงานต่างถิ่น 

- ชุมชนขยายเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะรอบพื้นที่เขตเศรษฐกิจ

ชายแดน  

- พื้นที่อื่นๆ ชุมชนขยายตัวเพิ่มขึ้นในอัตราปกติ รูปแบบ

ความเป็นชุมชนและเมือง ไม่ เปลี่ยนแปลง  มีปัญหา

แรงงานต่างถิ่น 

กิจกรรมเกี่ยวกับกำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำ (Supply) 

1.น้้าอุปโภคบริโภค การพัฒนาและขยายเขตประปาครอบคลุมเขตชุมชนเศรษฐกิจ

และท่องเที่ยว 

การพัฒนาและขยายเขตประปาครอบคลุมเขตชุมชนเศรษฐกิจ

และท่องเที่ยว 

การพัฒนาและขยายเขตประปาครอบคลุมเขตชุมชน

เศรษฐกิจและท่องเที่ยว 



 

          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ       บทที่ 5 กำรประเมินผลกระทบของทำงเลือกยุทธศำสตร์ที่เหมำะสมและก้ำหนดมำตรกำรเพื่อควำมยั่งยืน 
     

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 5-3  รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

ตำรำงท่ี 5.2-1 (ต่อ) 
รำยละเอียด พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนกลำง พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่ำง 

ทางเลือกที่เหมาะสม ทางเลือก 4 ทางเลือก 3 ทางเลือก 3+ 

ประจวบคีรีขันธ ์ชุมพร ระนอง และสุราษฎร์ธาน ี สุราษฎร์ธาน ีนครศรีธรรมราช ตรัง และพัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส 

2. ความมั่นคงน้้าภาคการผลิต 

2.1 เกษตรกรรม 

2.2 อุตสาหกรรม 

 

- การเพิ่มความจกุักเก็บน้า้ 

- เพิ่มพื้นที่การกระจายน้า้ 

- เพิ่มแหล่งกักเก็บน้้าใหม ่

- ปรับการใช้น้้าการผลิต/พืช 

 

- การเพิ่มความจกุักเก็บน้า้ 

- เพิ่มพื้นที่การกระจายน้า้ 

 

- ปรับการใช้น้้าการผลิต/พืช 

 

- การเพิ่มความจกุักเก็บน้า้ 

- เพิ่มพื้นที่การกระจายน้า้ 

 

- ปรับการใช้น้้าการผลิต/พืช 

3. น้้าท่วมและอุทกภัย ระบบป้องกันน้้าทว่มในเขตเศรษฐกิจและเมืองหลัก ระบบป้องกันน้้าทว่มในเขตเศรษฐกิจและเมืองหลัก ระบบป้องกันน้้าทว่มในเขตเศรษฐกิจและเมืองหลัก 
4. การอนุรักษ์ทรัพยากรน้้า 

   และคุณภาพน้า้ 

Water Footprint 

ระบบบ้าบัดน้า้เสียชุมชน 

Water Footprint 

ระบบบ้าบัดน้า้เสียชุมชน 

Water Footprint 

ระบบบ้าบัดน้า้เสียชุมชน 

5. การอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้้า  และ

ป้องกันชะล้างพังทะลายของดิน 

ก้าหนดพืน้ทีก่ันออกจากพืน้ที่พัฒนา: ป่าต้นน้้า  

พื้นที่ความลาดชนัสูง> 35% 

ก้าหนดพืน้ทีก่ันออกจากพืน้ที่พัฒนา: ป่าต้นน้้า  

พื้นที่ความลาดชนัสูง> 35% 

ก้าหนดพืน้ทีก่ันออกจากพืน้ที่พัฒนา: ป่าต้นน้้า  

พื้นที่ความลาดชนัสูง> 35% 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 5-4  รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

ตำรำงท่ี 5.2-2 
กิจกรรมกำรพัฒนำและผลกระทบหลักที่ส้ำคัญ 

ตำรำงท่ี 5.2-2 (ต่อ) 
รูปแบบกำรพัฒนำ กิจกรรมหลกั ผลกระทบ มำตรกำรเพ่ือควำมยั่งยืน 

(ตำมหลักกำรป้องกันไว้ล่วงหน้ำ) 
เกษตรกรรม - การเพิ่มพ้ืนท่ีเกษตร 

- พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 
- การใช้ประโยชน์ท่ีดิน ความเหมาะสมของดิน 
- ความหลากหลายทางชีวภาพ (พืชเชิงเดี่ยว) 
- การชะล้างและพังทะลายของดิน พิบัติภัย 
- ดินเสื่อมโทรม การปนเปื้อนสารเคมีลงสู่

แหล่งน้้า 
- คุณภาพน้้าเสื่อมโทรม 

- มาตรการป้องกันด้านภยัพิบัติธรรมชาต ิ
- มาตรการป้องกันพ้ืนท่ีที่มีความส้าคัญเชิง

นิเวศ 
- มาตรการป้องกันด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
- มาตรการป้องกันด้านการจัดสรรทรัพยากรน้้า 
- มาตรการป้องกันคุณภาพน้้าแหล่งน้้า 

เสื่อมโทรม 
- มาตรการป้องกันความเหลื่อมล้้าทาง

เศรษฐกิจ 
- มาตรการป้องกันผลกระทบทางสังคม 
 

ประชากร/เมือง 
การค้าบริการ และ 
ท่องเที่ยว 

- ชุมชนขยายตัว เกิดเมืองใหม่เพิ่มขึน้
โดยเฉพาะรอบพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจ 

- การเพิ่มขึ้นของประชากรแฝง  
- แรงงานต่างถ่ิน 
- การท่องเที่ยว 

- การบุกรุกและกีดขวางลา้น้้า 
- ขีดความสามารถของระบบนิเวศทาง
ธรรมชาต ิ
- สังคมและวัฒนธรรมดั้งเดมิ 
- ความเพียงพอสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 
- การจัดการของเสียและขยะ 

อุตสาหกรรม - อุตสาหกรรมเกษตรที่เกีย่วเนื่อง: ปาล์ม
น้้ามัน ยางพารา อุตสาหกรรมแปรรูป
อาหารทะเล 

- อุตสาหกรรมที่ใช้น้้ามาก ในพ้ืนท่ีลุ่มน้้า
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
* โรงงานผลติพลังงานไฟฟ้าอย่างใดอย่าง

หนึ่ง หรือหลายอย่าง (088) 
* โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้า้มัน

จากพืชหรือสัตว์ หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง 
(007) 

- ศักยภาพของทรัพยากรน้้าเพื่อการผลิต 
- การจัดการของเสีย (คณุภาพน้้า อากาศ ดิน 
ฯลฯ) 
- การยอมรับของชุมชน 
- การจ้างงานท้องถิ่นและการกระจายรายได ้
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 5-5  รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

ตำรำงท่ี 5.2-2 (ต่อ) 
รูปแบบกำรพัฒนำ กิจกรรมหลกั ผลกระทบ มำตรกำรเพ่ือควำมยั่งยืน 

(ตำมหลักกำรป้องกันไว้ล่วงหน้ำ) 
 * โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาง  

 อย่างใด อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง 
(052) 

* โรงงานซักรีด ซักแห้ง ซักฟอก รีด อัด 
หรือย้อมผา้เครื่องนุ่งห่ม พรม หรอืขน
สัตว ์(098) 

* โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับหนิ 
กรวด ทราย หรือดินส้าหรับใช้ในการ
ก่อสร้างอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย
อย่าง (003) 

- เขตระเบียงเศรษฐกิจภาคใต ้อุตสาหกรรม
ฐานชีวภาพและแปรรูปการเกษตรมูลค่าสูง 
อุตสาหกรรมโอเลโอเคมิคลัแบบครบวงจร 

  

การพัฒนาโครงการหรือโครงสร้างพื้นฐานด้าน
บริหารจดัการน้้าและบรรเทาอุทกภัย 
 

- การพัฒนาและขยายเขตประปา 
- การเพิ่มความจุกักเก็บน้้า 
- เพิ่มพื้นท่ีการกระจายน้้า 
- เพิ่มแหล่งกักเก็บน้้าใหม ่
- ระบบป้องกันน้้าท่วม 
- การขุดลอกและปรับปรุงลา้น้้า 
- ระบบบ้าบดัน้้าเสียชุมชน 

- การใช้ที่ดิน 
- การชดเชยและเวนคืน 
- คุณภาพน้้าตะกอน ทรัพยากรชีวภาพในน้้า 
- ทรัพยากรป่าไม้และสตัว์ป่า 
- พื้นที่อนุรักษ์หรือมีคุณค่า 
- การจัดสรรน้้า (ความเท่าเทียม) 
- การยอมรับของชุมชน 

 

การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่าต้นน้้า และป้องกันชะล้าง
พังทลายของดิน 

ก้าหนดพื้นที่กันออกจากพ้ืนท่ีพัฒนา: 
ป่าต้นน้้า พ้ืนท่ีความลาดชันสูง> 35% 

การยอมรับของชุมชน  



 

          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ       บทที่ 5 กำรประเมินผลกระทบของทำงเลือกยุทธศำสตร์ที่เหมำะสมและก้ำหนดมำตรกำรเพื่อควำมยั่งยืน 
     

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 5-6  รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

ตำรำงท่ี 5.3-1 
แนวทำงกำรก้ำหนดมำตรกำรหลีกเลี่ยง 

ตำรำงท่ี 5.3-1 (ต่อ) 

กิจกรรมทำงเศรษฐกิจ ผลกระทบหลักที่ต้องพิจำรณำ 
พื นที่อ่อนไหวท่ีควรหลีกเลี่ยงในกำรพัฒนำ

และด้ำเนินกจิกรรม 
ระยะเวลำด้ำเนินกำร 

หน่วยงำนรับผิดชอบ 
สั น กลำง ยำว 

เกษตรแปลงใหญ่ เกษตร
ผสมผสานและเกษตร
อัจฉริยะ 

- การใช้ประโยชน์ท่ีดิน ความเหมาะสม
ของดิน 

- ความหลากหลายทางชีวภาพ (พืช
เชิงเดี่ยว) 

- การชะล้างและพังทะลายของดิน 
- การใช้สารเคมี ท้าให้ดินเสื่อมโทรม 

เกิดการปนเปื้อนลงสู่แหล่งน้้า  

- พื้นที่ป่าไม้ ท้ังป่าอนุรักษ์และป่าเสื่อมโทรม 
- พื้นที่ท่ีมีความลาดชันมากกว่า 35% 

✔ ✔ ✔ กรมโยธาธิการและผังเมือง /  
กรมส่งเสริมการเกษตร / กรม
ทรัพยากรธรณี  / กรมอุทยาน 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช / กรมป่าไม ้

การเพาะเลี้ยงกุ้งและสัตว์
น้้าชายฝั่ง 

- การบุกรุกและกีดขวางล้าน้้า 
- คุณภาพน้้าเสื่อมโทรม 

- พื้นที่ป่าชายเลน พื้นที่อนุรักษ์สัตว์น้้าวัยอ่อน  
- พื้นที่แหล่งน้้าดิบเพื่อการอุปโภคและบริโภค 

✔ ✔ ✔ กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง 

การท่องเที่ยว ระบบนิเวศทางธรรมชาติ สังคมและ
วัฒนธรรมดั้งเดิม สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการต่างๆ การจัดการของเสีย
และขยะ 

พัฒนาตามขีดความสามารถในการรองรับของ
พื้นที่ ซึ่งต้องศึกษาให้ครบทุกแหล่งท่องเที่ยว
หลัก 
 

✔ ✔ ✔ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย / กรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง 

- อุตสาหกรรมเกษตรที่
เกี่ยวเนื่อง (ปาล์มน้้ามัน 
ยางพารา) 

การใช้น้้า คุณภาพน้้า การจัดการของ
เสีย (ทางน้้า อากาศ ดิน ฯลฯ) ความ
ปลอดภัย 

- พื้นที่ป่าไม้ ท้ังป่าอนุรักษ์และป่าเสื่อมโทรม 
- พื้นที่ท่ีมีความลาดชันมากกว่า 35% 
- พื้นที่ที่ผังเมืองก้าหนดเป็นเขตที่พักอาศัยและ

พื้นที่พาณิชยกรรม 

✔ ✔ ✔ กกรมโยธาธิการและผังเมือง /  
กรมส่งเสริมการเกษตร / กรม
ทรัพยากรธรณี  / กรมอุทยาน 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช / กรมป่าไม ้
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 5-7  รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

ตำรำงท่ี 5.3-1 (ต่อ) 

กิจกรรมทำงเศรษฐกิจ ผลกระทบหลักที่ต้องพิจำรณำ 
พื นที่อ่อนไหวท่ีควรหลีกเลี่ยงในกำรพัฒนำ

และด้ำเนินกจิกรรม 
ระยะเวลำด้ำเนินกำร 

หน่วยงำนรับผิดชอบ 
สั น กลำง ยำว 

- อุตสาหกรรมแปรรูป
อาหารทะเล 

 

การใช้น้้า คุณภาพน้้า ✔ ✔ ✔ กรม โรงงานอุตสาหกรรม  /  
กรมควบคุมมลพิษ 

- อุ ต ส า ห ก ร ร ม ฐ า น
ชีวภาพและการแปรรูป
การเกษตรมูลค่าสูง 

- อุตสาหกรรมโอเลโอเคมิ
คัลแบบครบวงจร 

การใช้น้้า คุณภาพน้้า การจัดการของ
เสีย (ทางน้้า อากาศ ดิน ฯลฯ) ความ
ปลอดภัย การยอมรับของชุมชน การ
จ้างงานท้องถิ่นและการกระจายรายได้ 

✔ ✔ ✔ กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

- อุตสาหกรรมใหม่ เชิง
นวัตกรรมที่มีมูลค่าสูง
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

✔ ✔ ✔ กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

- ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ 
(SEC)  

- เขตเศรษฐกิจชายแดน 

-  การขยายตัวของเมือง การค้าและ
บริการชุมชน 

-  การเพิ่มขึ้นของประชากรแฝงแรงงาน
ต่างถิ่น 

✔ ✔ ✔ ส า นั ก งาน ส ภ า พั ฒ น าก า ร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ / 
ก ร ะ ท ร ว งอุ ต ส า ห ก ร ร ม  / 
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 



 

          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ      บทที่ 5 กำรประเมินผลกระทบของทำงเลือกยุทธศำสตร์ที่เหมำะสมและก้ำหนดมำตรกำรเพื่อควำมยั่งยืน 
   

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 5-8 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

5.4 กำรก้ำหนดมำตรกำรเชิงป้องกัน (มำตรกำรส่งเสริมและบรรเทำผลกระทบ) 
 การพิจาณาก้าหนดมาตรการเชิงป้องกันเพ่ือเป็นกรอบส้าหรับทางเลือกที่เหมาะสมนั้น มีหลักการ
พิจารณาดังนี้ 

(1) การประเมินผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบผ่านการให้ค่าคะแนนในแต่ละผลกระทบที่ได้
จากกระบวนการคัดกรองในข้อ 6.2 โดยการคาดการณ์ผลกระทบแต่ละประเด็นสามารถด้าเนินการโดยการให้
คะแนนหรือการประเมินบนพื้นฐานทางวิชาการ (โดยไม่มีการถ่วงค่าน้้าหนักส้าหรับแต่ละตัวชี้วัด)  

(2) คณะผู้เชี่ยวชาญในทีมที่ปรึกษา ได้ร่วมกันพิจารณาระดับของผลกระทบหลักตามกิจกรรม
และการพัฒฯที่เกิดขึ้น ซึ่งผลกระทบจะแตกต่างกันไปในแต่และพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 
ตอนกลาง และตอนล่าง  

(3) ความเห็นของผู้ เชี่ยวชาญ (Expert Judgement) ซึ่ งแบ่งออกเป็นผลกระทบเชิงบวก 
(คะแนนตั้งแต่ +3 และ +1) ไม่มีผลกระทบ (คะแนน เท่ากับ 0) และผลกระทบเชิงลบ (คะแนนตั้งแต่ -3 ถึง -
1) ค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินจะถูกเปรียบเทียบระดับคะแนนใน ตำรำงที่ 5.4-1 เพ่ือแสดงถึงทิศทาง 
และขนาดของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการด้าเนินการในแต่ละกิจกรรม โดยค่าคะแนนที่มีระดับของ
ผลกระทบเชิงลบระดับปานกลางขึ้นไป (-2) จะถูกน้าไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการเสนอมาตรการและแนว
ทางการบรรเทาผลกระทบ การจัดการเชิงรุกเพ่ือป้องกันผลกระทบล่วงหน้าตามหลักการ “การระวังไว้ก่อน” 
(Precautionary Principle) เป็นส้าคัญ (ตำรำงที่ 5.4-2) 

 
ตำรำงท่ี 5.4-1  

ระดับค่ำคะแนนส้ำหรับกำรประเมินผลกระทบของทำงเลือก  
 

ค่ำคะแนน ควำมหมำย กำรก้ำหนดมำตรกำรฯ 
+3 ผลกระทบเชิงบวกมาก ไม่ต้องก้าหนดมาตรการ 

ป้องกันผลกระทบล่วงหน้า +2 ผลกระทบเชิงบวกปานกลาง 
+1 ผลกระทบเชิงบวกเล็กน้อย 
0 ไม่มีผลกระทบ 
-1 ผลกระทบเชิงลบเล็กน้อย 
-2 ผลกระทบเชิงลบปานกลาง จ้าเป็นต้องมีมาตรการ 

ป้องกันผลกระทบล่วงหน้า -3 ผลกระทบเชิงลบมาก 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 5-9 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

ตำรำงท่ี 5.4-2 
กำรคำดกำรณ์ผลกระทบจำกกิจกรรมในทำงเลือกกำรพัฒนำ 

 

 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลกระทบทำงสังคม 
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Demand   

กำรเพิ่มพื นที่เกษตรกรรม -2 -2 -2 -2 -2 -2 -1 0 +1 +1 +2 +2 

การส่งเสริมการท่องเท่ียว -1 -1 -2 -2 -2 0 -1 0 +1 +2 +2 +2 
อุตสาหกรรมจากทรัพยากรในพื้นที ่ -1 -1 -2 -2 -2 -1 -1 0 -1 +1 +1 -1 

อุตสาหกรรมเชิงนวัตกรรม -2 -2 -1 -2 -2 -1 -1 0 -1 +2 +2 -2 
อุตสาหกรรมสีเขียว -2 -2 -2 -2 -2 -1 -1 -1 -2 +2 +1 -2 

เขตเศรษฐกิจพิเศษ -2 -2 -2 -2 -2 0 -1 -1 -1 +2 +2 -2 
เมืองการค้าชายแดน 0 0 -2 -2 -2 0 0 0 -1 +2 +2 +1 

Supply 
การขยายเขตบริการน้้าประปา -1 -1 +2 +2 +2 0 0 -1 0 +1 +2 +2 

การหาแหล่งน้้าใหม่ (อ่างเก็บน้้า) -3 -2 +2 +2 +2 -1 0 -1 -1 +1 +1 -3 
การปรับปรุงอ่างฯขนาดเล็ก -2 -2 +2 +2 +2 0 0 -1 -1 +1 +1 -1 

การหาแหล่งน้้าใหม่ (แก้มลิง) -1 -1 +1 +1 +1 0 0 0 0 +1 +1 +1 
การสร้างฝาย  -1 0 +1 +1 +1 0 0 0 0 +1 +1 +1 

คลองระบายน้้า ป้องกันน้้าทว่ม -1 -2 +1 +1 +1 0 0 0 0 0 +1 +1 
การขุดลอกร่องน้้า -1 -1 +1 -1 +1 0 0 0 0 0 +1 +3 

การสร้างประตูระบายน้้า -1 -1 +1 +1 +1 0 0 0 0 0 +1 +1 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 5-10 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

5.5 แนวทำงกำรพัฒนำที่ยั่งยืน ตำมหลักกำรระวังไว้ก่อน (Precautionary Principle) 
 จากการคาดการณ์ผลกระทบจากการพัฒนาโดยความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ (Expert Judgement) 
ได้ถูกน้ามาใช้ในการประกอบการตัดสินใจเพ่ือเสนอมาตรการและแนวทางการบรรเทาผลกระทบตามหลักการ
ระวังไว้ก่อน (Precautionary Principle) น้าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ได้ 7 ด้าน ได้ดังตำรำงท่ี 5.5-1 
 
5.5.1  มำตรกำรป้องกันด้ำนภัยพิบัติธรรมชำติ 
   หลักกำรและเหตุผล 
  การป้องกันและแก้ปัญหาด้านภัยพิบัติธรรมชาติในพ้ืนที่เสี่ยงภัย มีแนวทางการด้าเนินงานโดย (1) 
การพัฒนาพ้ืนที่แก้มลิงรองรับน้้าเพ่ือป้องกันอุทกภัย ประกอบด้วย การปรับปรุงล้าน้้าที่ตื้นเขินขัดขวางทาง
ไหลของน้้าอย่างรุนแรง การฟ้ืนฟูหนองบึงและพ้ืนที่ชุ่มน้้าเพ่ือรองรับน้้าท่วมและเก็บน้้าไว้ใช้ในฤดูแล้ง พัฒนา
โครงข่ายผันน้้าท่วมเพ่ือผ่องถ่ายปริมาณน้้าท่วมจากพ้ืนที่ที่มีประชากรหนาแน่นและมีมูลค่ากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจสูง (2) การพัฒนาแหล่งน้้าขนาดเล็กที่เหมาะสมและน้าน้้าบาดาลมาใช้ให้เหมาะสม เพ่ือแก้ปัญหา
พ้ืนที่ภัยแล้งซ้้าซาก (3) การปลูกต้นไม้บริเวณชายฝั่ง ปลูกป่าชายเลน และการอนุรักษ์แนวปะการัง เพ่ือ
ป้องกันและแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง (4) ก้าหนดผังพ้ืนที่เสี่ยงภัย ทั้งอุทกภัย ดินถล่ม ภัยแล้ง รวมทั้ง
ก้าหนดมาตรการและข้อจ้ากัดในการใช้พ้ืนที่ รวมทั้งการเฝ้าระวังและเตือนภัยอย่างเหมาะสม 
  เป้ำประสงค์ 
  (1)  สามารถบรรเทาภัยธรรมชาติในพ้ืนที่เสี่ยงภัยที่มีปัญหารุนแรงเร่งด่วนในทุกพ้ืนที่ 
  (2)  ควบคุมแผนการประโยชน์ใช้ที่ดินได้อย่างเป็นรูปธรรม ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจใน
แนวทางปฏิบัติส้าหรับพ้ืนที่เสี่ยงภัย ตลอดจนการปรับตัวให้เหมาะสมกับการด้ารงชีวิตและความเป็นอยู่ใน
พ้ืนที่เสี่ยงภัย 
   ดัชนีชี วัดและเป้ำหมำย 

 (1) จ้านวนประชากรที่บาดเจ็บและเสียชีวิต และมูลค่าความเสียหายภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
(2) จ้านวนและสัดส่วนของหมู่บ้านที่ประสบปัญหาพิบัติทางธรรมชาติ 

   แนวทำงกำรด้ำเนินงำน 
  (1)  กำรป้องกันภัยน ้ำท่วมน ้ำหลำกในพื นที่เสี่ยงภัย 
   พ้ืนที่กล่าว เป็นพ้ืนที่ซึ่งเกิดอุทกภัยจากน้้าป่าไหลหลากอย่างฉับพลัน มีสิ่งกีดขวางล้าน้้าทาง
น้้าและอาคารระบายน้้าไม่เพียงพอ ไม่สามารถระบายน้้าได้ทัน และพ้ืนที่ซึ่งเกิดอุทกภัยจากน้้าท่วมขังในพ้ืนที่
ลุ่ม แม่น้้าสายหลักตื้นเขิน ระบายน้้าไม่เพียงพอ การก้าหนดแนวนโยบายในการจัดการพื้นที่ที่มีความเสี่ยงที่จะ
เกิดอุทกภัย ก้าหนดได้เป็นพื้นที่ 2 บริเวณ คือ 
   1) พ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าปัตตานี ปากแม่น้้าปัตตานี จังหวัดปัตตานี 

      2)  พ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าปากพนัง ปากแม่น้้าปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 5-11  รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

ตำรำงท่ี 5.5-1 
แนวทำงกำรพัฒนำที่ยั่งยืน ตำมหลักกำรระวังไว้ก่อน (Precautionary Principle) 

        ตำรำงท่ี 5.5-1 (ต่อ)   

มำตรกำรเพ่ือควำมยั่งยืน เป้ำประสงค์ แนวทำงกำรด้ำเนินงำน 
ระยะเวลำด้ำเนินกำร 

หน่วยงำนรับผิดชอบ สั น กลำง ยำว 

มำตรกำรป้องกัน 
ด้ำนภัยพิบัติธรรมชำติ 
 

-  บรรเทาภัยธรรมชาติในพื้นที่เสี่ยงภัย
ที่มีปัญหารุนแรงเร่งด่วนในทุกพ้ืนท่ี 

-  ควบคุมแผนการประโยชน์ใช้ที่ดินได้
อย่ างเป็ นรูปธรรม  ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติ
ส้าหรับพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย 

1. การป้องกนัภัยน้้าท่วมน้้าหลากในพื้นที่
เสี่ยงภัย 

2. การป้องกันภัยแล้งในพื้นที่เสีย่งภยั 
3. การป้องกันและแกไ้ขปัญหาดินถลม่ 

(ก้าหนดการใช้ประโยชน์ในพ้ืนท่ีลาดชัน
สูง) 

4. การป้องกันและแกไ้ขปัญหาการกดัเซาะ
ชายฝั่งทะเล 

✔ ✔  กรมทรัพยากรธรณี / 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

มำตรกำรป้องกันพื นที่ 
ที่มีควำมส้ำคัญเชิงนิเวศ 
 

- ลดการสูญเสียพื้นที่และความเสื่อม
โทรมของป่าต้นน้้า การเปลี่ยนแปลง
ของระบบนิเวศท่ีส้าคัญ 

- การจัดการป่าไม้และพื้นที่ต้นน้้า เพื่อ
หยุดยั้งการชะล้างพังทะลาย และ
ฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของที่ดิน 

 

1. พื้นที่อนุรักษ์ป่าไม้ : พื้นที่เพ่ือการอนุรักษ์
ป่าไม้ รักษาความสมดลุและเป็นแหล่งต้น
น้้าล้าธาร  

2. พื้นที่สงวนไว้เพื่อการรักษาสภาพป่าชาย
เลนและนิเวศวิทยา ประกอบด้วย พื้นที่ชุ่ม
น้้า ป่าชายเลน 

3. พื้นที่ฟ้ืนฟูสภาพป่าไม:้ พื้นที่ป่าสงวน
แห่งชาติเดิมที่ถูกบุกรุกและเป็นพ้ืนท่ีป่า
เสื่อมโทรม  ส่งเสริมการมสี่วนร่วมของ
ประชาชนในการดูแลรักษาป่า 

✔ ✔ ✔ กรมอุทยานแห่งชาติ สตัว์
ป่า และพันธ์ุพืช / กรมป่า
ไม้ / องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 



 

          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ       บทที่ 5 กำรประเมินผลกระทบของทำงเลือกยุทธศำสตร์ที่เหมำะสมและก้ำหนดมำตรกำรเพื่อควำมยั่งยืน 
     

   
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 5-12  รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

        ตำรำงท่ี 5.5-1 (ต่อ)   

มำตรกำรเพ่ือควำมยั่งยืน เป้ำประสงค์ แนวทำงกำรด้ำเนินงำน ระยะเวลำด้ำเนินกำร หน่วยงำนรับผิดชอบ 
4. พื้นที่ป่าเศรษฐกิจ ป่าชุมชน เพื่อสร้าง

มูลค่าความยั่งยืนของเศรษฐกิจท้องถิ่นและ
ระบบนิเวศ  

5. การส่งเสริมพื้นทีส่ีเขียว การปลูกต้นไม้
ทดแทนพ้ืนท่ีพัฒนาท่ีสูญเสยีพื้นท่ีป่าไม้ที่
เป็นพื้นที่ดูดซับก๊าซเรือนกระจก 

มำตรกำรป้องกันด้ำน 
กำรใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ที่ไม่เหมำะสม 
 

- การใช้ประโยชน์ที่ดินตามศักยภาพ
และความเหมาะสม เพื่อรักษาความ
ยั่งยืนของที่ดินและระบบนิเวศบน
บก หยุดยั้ งและฟื้นฟูความเสื่อม
โทรมของที่ดิน เพิ่มผลผลิต 

 

1. พื้นที่เกษตรกรรม รักษาพ้ืนท่ีเกษตรกรรม
ช้ันดีเพื่อเป็นแหล่งทรัพยากรและแหล่ง
อาหาร 

2. พื้นที่ชุมชน จ้ากัดการพัฒนาเมืองและสิ่ง
ปลูกสร้างในพื้นที่ไม่เหมาะสม เชน่ ที่ลุ่มต่้า 
มีน้้าท่วม และพื้นที่ท่ีมีคณุค่าทาง
การเกษตรสูง  

3. พื้นที่โล่งเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
และสันทนาการ (พื้นที่ป่า พื้นที่แหล่งน้้าใน
เมือง/ชุมชน) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
การใช้ประโยชน์ของคนในชุมชน รวมทั้ง 
การท่องเที่ยว หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่จะ
ก่อให้เกิดความสื่อมโทรมเสียหาย  

4. พื้นที่อุตสาหกรรม เข้มงวดการอนญุาตให้
ตั้งในเขตที่ไดม้ีการคดัเลือกไว้แล้วตาม
หลักเกณฑ์การวางผังเมืองและมีการ
ปกป้องสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้อง 

✔ ✔ ✔ กรมส่งเสรมิการเกษตร / 
กรมทรัพยากรธรณ ี



 

          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ       บทที่ 5 กำรประเมินผลกระทบของทำงเลือกยุทธศำสตร์ที่เหมำะสมและก้ำหนดมำตรกำรเพื่อควำมยั่งยืน 
     

   
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 5-13  รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

        ตำรำงท่ี 5.5-1 (ต่อ)   

มำตรกำรเพ่ือควำมยั่งยืน เป้ำประสงค์ แนวทำงกำรด้ำเนินงำน ระยะเวลำด้ำเนินกำร หน่วยงำนรับผิดชอบ 
มำตรกำรป้องกันด้ำน 
กำรจัดสรรทรัพยำกรน ้ำ 
 

- เพื่อให้เกิดการจัดสรรน้้าที่มีจ้ากัด
ให้แก่ภาคส่วนต่าง ๆ อย่างเป็นธรรม 
มีการจัดล้าดับความส้าคัญของการ
ใช้น้้าอย่างมสี่วนร่วม 

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้้าของ
ทุกภาคส่วนให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

 

1. มีระบบบริหารจัดการและจัดล้าดบั
ความส้าคญัการใช้น้้าของภาคส่วนต่าง ๆ 
ในพื้นที่ 

2. ส่งเสริมการปลูกพืชที่ใช้น้้าน้อย 
3. ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้้าใน

ระบบการผลิต  
4. ส่งเสริมสถานประกอบการให้มีการบ้าบัด

น้้าเสียและการหมุนเวียนน้้ากลับมาใช้ใหม่ 
5. รณรงค์ให้สถานประกอบการและการ

ท่องเที่ยว มีเป้าหมายการอนุรักษ์
ทรัพยากรน้้า 

✔ ✔  กรมชลประทาน / องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

มำตรกำรป้องกัน 
คุณภำพน ้ำแหล่งน ้ำ 
เสื่อมโทรม 
 

- เพื่อป้องกันผลกระทบด้านคุณภาพ
น้้า ที่เกี่ยวเนื่องจากการพัฒนาเมือง
และเศรษฐกิจ 

- เพื่อลดผลกระทบต่อความหลากหลาย
ทางชีวภาพในน้้า ทรัพยากรชีวภาพใน
น้้าต่างๆ  สัตว์น้้า การท้าประมง และ
เพาะเลี้ยง 

- ดูแลรักษาคุณภาพน้้าและสภาพของ
แหล่งน้้าให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม
ตามมาตรฐานและการใช้ประโยชน์ 

1. ข้อมูลแหล่งก้าเนดิน้้าเสียในพื้นทีลุ่่มน้้า  
2. ระบบบ้าบดัน้้าเสียชุมชนและเมืองหลัก 
3. การควบคุมน้้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม  
4. การรณรงค์และควบคุมการใช้สารเคมีทาง

การเกษตรที่จะเกดิการปนเปื้อนลงสู่แหล่ง
น้้า 

5. การควบคุมน้้าเสียรายกิจกรรม เช่น ตลาด
สด โรงพยาบาล โรงแรม หมู่บ้านจัดสรร 
ฯลฯ 

✔ ✔ ✔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
/ กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
/ กรมควบคมุมลพิษ 



 

          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ       บทที่ 5 กำรประเมินผลกระทบของทำงเลือกยุทธศำสตร์ที่เหมำะสมและก้ำหนดมำตรกำรเพื่อควำมยั่งยืน 
     

   
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 5-14  รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

        ตำรำงท่ี 5.5-1 (ต่อ)   

มำตรกำรเพ่ือควำมยั่งยืน เป้ำประสงค์ แนวทำงกำรด้ำเนินงำน ระยะเวลำด้ำเนินกำร หน่วยงำนรับผิดชอบ 
มำตรกำรป้องกันควำม
เหลื่อมล ้ำทำงเศรษฐกิจ 
 

- เพื่ อ ให้ เศ รษ ฐกิ จ เติ บ โตอย่ า งมี
เสถียรภาพ ลดความเหลื่อมล้้าของ
การพัฒนา   

-  เพื่อให้ท้องถิ่นได้รับประโยชน์จาก
การพัฒนาที่ เกิดขึ้นในพื้นที่อย่าง
แท้จริง  

- มีการสร้างอาชีพและกระจายรายได้
ตามทักษะและฐานทรัพยากรใน
ท้องถิ่น 

 

1. การเพิ่มผลิตภณัฑ์มวลรวมจังหวดั โดยเป็น
ผลประโยชน์ทางตรงที่เกิดขึ้นในพ้ืนท่ีอย่าง
แท้จริง 

2. การพัฒนาระบบเศรษฐกิจระดับฐานราก 
การเข้าถึงแหล่งเงินทุน การจดัสรร
งบประมาณบนพ้ืนฐานของความไม่เท่า
เทียมกัน เพ่ือส่งเสริมธรุกิจใหม่ของท้องถิ่น
และและการสร้างอาชีพอย่างท่ัวถึง 

3. การส่งเสริมระบบเศรษฐกิจท่ีพึ่งพาวัตถุดิบ
และแรงงานในท้องถิ่น การสร้างมลูค่าเพิ่ม
ผลิตภณัฑ ์

4. ส่งเสริมการผลติที่เป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อม 

✔ ✔ ✔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

มำตรกำรป้องกัน 
ผลกระทบทำงสังคม 
 
 

- เพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมและวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์
ของพื้นที่ จากการพัฒนา 

- เพื่อลดผลกระทบจากความขัดแย้ง
จากการพัฒนาที่ ไม่สอดคล้องกับ
ความต้องการและการยอมรับของ
ประชาชน 

1. การพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกจิหรือการ
พัฒนาใด ๆ ในพื้นที่ ต้องด้าเนินการควบคู่
ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจระดับท้องถิ่น
และคณุภาพชีวิตของประชาชนโดยรอบให้
เติบโตขึ้นไปด้วย 

2. เพิ่มประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการ
บริหารจดัการที่เกีย่วกับการพัฒนาพื้นที่ใน
ทุกระดับ โดยส่งเสรมิให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมตั้งแต่กระบวนการรเิริ่มพฒันา
โครงการ 

✔ ✔ ✔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



 

          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ      บทที่ 5 กำรประเมินผลกระทบของทำงเลือกยุทธศำสตร์ที่เหมำะสมและก้ำหนดมำตรกำรเพื่อควำมยั่งยืน 
   

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 5-15 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

    (ก) ก้าหนดพ้ืนที่เสี่ยงภัยหลายระดับตามความเสี่ยงและความรุนแรงที่อาจเกิดข้ึนพร้อม
มาตรการเฝ้าระวังและแนวทางปฏิบัติส้าหรับพ้ืนที่เสี่ยงภัย ตลอดจนการปรับตัวให้เหมาะสมกับการด้ารงชีวิต
และความเป็นอยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงภัย 
     (ข) วางผังพัฒนาในพ้ืนที่เสี่ยงภัยอย่างเหมาะสม พร้อมควบคุมการใช้ประโยขน์พ้ืนที่
อย่างเคร่งครัด 

(ค) เพ่ิมประสิทธิภาพในการระบายน้้า โดยการขุดลอกหนองน้้า คลองธรรมชาติและ
แก้มลิง ปรับปรุงทางน้้าอาคารควบคุม ฝาย ประตูระบายน้้า สะพาน ท่อลอด และอาคารที่อาจกีดขวางทางน้้า
ให้ระบายน้้าในฤดูฝนได้ดีขึ้น รวมทั้งวางระบบเตือนภัยการเกิดน้้าท่วมในพ้ืนที่เสี่ยงภัยมีความสามารถระบาย
น้้าที่พอเพียง เหมาะสมกับสภาพทางน้้า การควบคุมการใช้ระบบสาธารณูปโภคด้านน้้า 

(ง) พัฒนาและจัดท้าฐานข้อมูลในการติดตาม เก็บข้อมูลด้านปริมาณน้้าหลาก แหล่งเก็บ
กักน้้า ความสามารถในการระบายน้้าของแม่น้้า ล้าคลอง และทางน้้าที่มีอยู่ การใช้พ้ืนที่ ตลอดจนระดับความ
รุนแรงของการเกิดน้้าท่วม น้้าหลาก เพ่ือเป็นการเฝ้าระวัง และบรรเทาปัญหาน้้าท่วมน้้าหลากควบคุมการใช้
ระบบสาธารณูปโภคด้านน้้าในพ้ืนที่ 

(จ) ก่อสร้างอ่างเก็บน้้าขนาดใหญ่ในลุ่มน้้าท่าตะเภา คือ อ่างเก็บน้้าคลองท่าแซะ จังหวัด
ชุมพร เพ่ือบรรเทาอุทกภัยบางส่วน 

(ฉ) พัฒนาพื้นที่แก้มลิงรองรับน้้า บรรเทาอุทกภัยในพื้นท่ีที่เหมาะสม 
(ช) พัฒนาโครงข่ายผันน้้าท่วม เพ่ือผ่องถ่ายปริมาณน้้าจากพ้ืนที่ที่มีประชากรหนาแน่น

และมีมูลค่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจสูง ไปยังพื้นท่ีที่เหมาะสมรองรับน้้าท่วม 
(ซ) ก้าหนดมาตรการและวางระบบ การเชื่อมโยงข้อมูล การพยากรณ์ เฝ้าระวัง การ

เตือนภัย และการอพยพท่ีเหมาะสม 
(ณ) พัฒนาระบบผันน้้าข้ามลุ่มน้้า ระบบโครงข่ายน้้าระหว่างกลุ่มลุ่มน้้า และโครงข่ายน้้า

ระหว่างแหล่งน้้าระหว่างประเทศที่เหมาะสม เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการระบายน้้าหลาก ช่วยลดความเสี่ยงการเกิด
อุทกภัยในลุ่มน้้าที่มีน้้ามาก เช่น แม่น้้ากระบุรี 

(ญ) ฟ้ืนฟูหนองบึงธรรมชาติและพ้ืนที่ชุ่มน้้ า (Wetland) ที่กระจายอยู่ทั่วไปตาม
ธรรมชาติและพัฒนาแหล่งน้้า สระน้้าขนาดเล็ก พ้ืนที่แก้มลิง ให้สามารถชะลอน้้า รองรับน้้าหลากได้เพ่ิมขึ้น 
บรรเทาอุทกภัยในฤดูฝน 
  

(2)  กำรป้องกันภัยแล้งในพื นที่เสี่ยงภัย 
   พ้ืนที่ดังกล่าว เป็นพ้ืนที่ซึ่งปริมาณฝนและน้้าท่าในพ้ืนที่ต้นน้้ามีแนวโน้มลดลงและมีความไม่
แน่นอนมากขึ้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพสิ่งแวดล้อม ในขณะที่ปริมาณความต้องการใช้น้้าได้
เพ่ิมขึ้นจากการขยายตัวของประชากร และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ขณะที่แหล่งเก็บกักน้้าทั้งที่สร้างขึ้นและที่มี
อยู่ตามธรรมชาติไม่สามารถเก็บกักน้้าไว้ใช้ได้เพียงพอตลอดปี ในฤดูแล้งจึงเกิดปัญหาการขาดแคลนน้้า พ้ืนที่
การเกษตรอยู่นอกเขตชลประทาน หรืออยู่ห่างไกลแหล่งน้้า การก้าหนดแนวนโยบายในการจัดการพ้ืนที่ ที่มี
ความเสี่ยงภัยแล้ง พ้ืนที่ที่ต้องด้าเนินการอย่างเร่งด่วนได้แก่ พ้ืนที่ที่ ราบลุ่มฝั่ งตะวันออกในจังหวัด
นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี สงขลา ก้าหนดเป็นพื้นที่ 3 บริเวณ คือ 



 

          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ      บทที่ 5 กำรประเมินผลกระทบของทำงเลือกยุทธศำสตร์ที่เหมำะสมและก้ำหนดมำตรกำรเพื่อควำมยั่งยืน 
   

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 5-16 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

1) พ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งและขาดแคลนน้้าเพ่ือการอุปโภคบริโภคในเขตชุมชนได้แก่ พ้ืนที่เมืองสุ
ไหง โก-ลก และเมืองสุราษฎร์ธานี 

2) พ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งและขาดแคลนน้้าเพื่อการเกษตรกรรมได้แก่ พ้ืนที่ชลประทานในจังหวัด       
สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และสงขลา 

3) พ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งและขาดแคลนน้้าเพ่ือการท่องเที่ยวได้แก่ พ้ืนที่ท่องเที่ยวบนเกาะ 
ชายฝั่งทะเลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี สงขลา 

4) ก้าหนดพ้ืนที่เสี่ยงภัยหลายระดับตามความเสี่ยงและความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นพร้อม
มาตรการเตรียมพร้อม เฝ้าระวัง เตือนภัยและอพยพที่เหมาะสม เข้าใจง่าย สะดวกต่อการปฏิบัติและปลูกฝัง
ความรู้ความเข้าใจ และแนวทางปฏิบัติส้าหรับพื้นที่เสี่ยงภัย ตลอดจนการปรับตัวให้เหมาะสมกับการด้ารงชีวิต
และความเป็นอยู่ในพื้นท่ีเสี่ยงภัย 

5) วางผังพัฒนาในพ้ืนที่เสี่ยงภัยอย่างเหมาะสม พร้อมควบคุมการใช้ประโยชน์พ้ืนที่อย่าง
เคร่งครัด 

6) เพ่ิมประสิทธิภาพในการกักเก็บน้้า โดยการขุดลอกหนองน้้า คลองธรรมชาติและแก้มลิง 
ปรับปรุงขุมเหมือง แอ่งน้้า บึงพรุ สระน้้าในไร่นา ขุดเจาะน้้าบาดาลและพัฒนาแหล่งน้้าขนาดเล็กในพ้ืนที่
สาธารณะ 

7) ด้าเนินการพัฒนาระบบจัดส่งน้้า จัดสรรน้้า และกระจายน้้า ในพ้ืนที่เฉพาะที่สามารถ
เพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร ที่สร้างมูลค่าเพ่ิมได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า 

8) จัดระบบผลิตน้้าขนาดเล็กในพื้นที่ท่องเที่ยวที่ขาดแคลนน้้า เช่น การน้าน้้าทะเลมาท้าน้้า
จืดผ่านกระบวนการ Reverse Osmosis โดยภาครัฐมีมาตรการก้ากับดูแลคุณภาพและราคา 

9) พัฒนาฐานข้อมูล ด้านปริมาณน้้าต้นทุน ความต้องการใช้น้้า การใช้พ้ืนที่ และระดับการ
ขาดแคลนน้้าอย่างสม่้าเสมอ เพ่ือเฝ้าระวัง บรรเทาและแก้ปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน 

10) พัฒนาระบบผันน้้าข้ามลุ่มน้้า ระบบโครงข่ายน้้าระหว่างลุ่มน้้า และโครงข่ายน้้าระหว่าง
ประเทศ เพ่ือเพ่ิมปริมาณน้้าต้นทุนให้แก่ลุ่มน้้าที่มีปัญหาขาดแคลนน้้า  

11) ควบคุมแผนการประโยชน์ใช้ที่ดินในพ้ืนที่ใช้น้้าต่างๆ อย่างเคร่งครัด 
 
  (3)  กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำดินถล่ม  
    เป็นพ้ืนที่ป่าบริเวณต้นน้้าและที่ลาดชันถูกบุกรุกท้าลาย ส่งผลให้เกิดการชะล้างพังทลายของ
ดินเพ่ิมขึ้น คุณภาพของดินเสื่อมโทรมลง และตะกอนดินทับถมในแหล่งน้้าและล้าน้้าต่างๆจนตื้นเขิน ขีด
ความสามารถในการเก็บกักของแหล่งน้้าลดลง เป็นปัจจัยเสริมให้สถานการณ์น้้าท่วมและภัยแล้งในลุ่มน้้านั้น
รุนแรงขึ้น 
   บริเวณที่เป็นพ้ืนที่เสี่ยงภัยดินถล่มในภาคใต้ ก้าหนดได้ดังนี้ คือ พ้ืนที่เชิงเขาในจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ตรัง และพัทลุง 

1) ป้องกันและลดการชะล้างพังทลายของดิน โดยใช้พืชยึดดิน คลุมดิน หรือโครงสร้าง
ป้องกันการกัดเซาะพังทลายของดิน 



 

          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ      บทที่ 5 กำรประเมินผลกระทบของทำงเลือกยุทธศำสตร์ที่เหมำะสมและก้ำหนดมำตรกำรเพื่อควำมยั่งยืน 
   

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 5-17 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

2) พัฒนาและจัดท้าฐานข้อมูลในการติดตาม เก็บข้อมูลด้านปริมาณน้้า สภาพดิน การใช้
พ้ืนที่ ตลอดจนระดับความรุนแรงของการเกิดดินถล่ม ชะล้างพังทลาย เพ่ือเป็นการเฝ้าระวัง เตือนภัยและ
บรรเทาปัญหา 

3) ก้าหนดมาตรการและวางระบบ การเชื่อมโยงข้อมูล การพยากรณ์ เฝ้าระวัง การเตือนภัย 
และการอพยพท่ีเหมาะสม 

4) ก้าหนดพ้ืนที่เสี่ยงภัยหลายระดับตามความเสี่ยงและความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้น พร้อม
มาตรการเตรียมพร้อม เฝ้าระวัง เตือนภัยและอพยพท่ีเหมาะสม เข้าใจง่าย สะดวกต่อการปฏิบัติ 

5) วางผังการพัฒนาในพ้ืนที่เสี่ยงภัยอย่างเหมาะสม ซึ่งอาจประกอบด้วย พ้ืนที่หลบภัยแนว
ป้องกัน สกัดกั้นภัย บรรเทาความรุนแรง เส้นทางอพยพ พร้อมมาตรการควบคุมการใช้พื้นท่ีอย่างต่อเนื่อง 

6) ฟ้ืนฟูป่าต้นน้้าให้มีความอุดมสมบูรณ์ และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการฟ้ืนฟูและใช้
ประโยชน์จากป่า 

 
  (4)  กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรกัดเซำะชำยฝั่งทะเล 
   ภาคใต้มีสัณฐานเป็นแหลมยื่นไปในคาบสมุทร ปัจจุบันพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลประสบปัญหา
การกัดเซาะเป็นบริเวณ ในพ้ืนที่ภาคใต้ทางด้านอ่าวไทยส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นบริเวณที่ราบน้้าขึ้นถึง บริเวณชาย
เลน และบริเวณหาดทราย ส่วนทางฝั่งอันดามันการกัดเซาะส่วนใหญ่พบในพื้นที่หาดทรายมากกว่าบริเวณอ่ืนๆ 
ซึ่งปัญหาการกัดเซาะส่วนใหญ่เกิดจากการที่ภาคใต้ตั้งอยู่ในแนวลมมรสุม การลดลงจ้านวนลงของพ้ืนที่ป่าชาย
เลน และภัยธรรมชาติอ่ืนๆ 

1) ก้าหนดพ้ืนที่เสี่ยงภัยการกัดเซาะชายฝั่ง โดยการจัดท้าแนวเขตพ้ืนที่ที่ชัดเจนรวมถึงการ
ใช้มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคาร รวมถึงการควบคุมความหนาแน่นของ
ประชากร 

2) พัฒนาและจัดท้าฐานข้อมูลในการติดตาม เก็บข้อมูลด้านการใช้พ้ืนที่ ตลอดจนระดับ
ความรุนแรงของการเกิดการกัดเซาะ เพ่ือเป็นการเฝ้าระวัง เตือนภัย และบรรเทาปัญหา 

 

5.5.2 มำตรกำรป้องกันพื นที่ที่มีควำมส้ำคัญเชิงนิเวศ 

   หลักกำรและเหตุผล 

  แนวคิดในการวางแผนการป้องกันที่มีความส้าคัญเชิงนิเวศ เพ่ืออนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าไม้ รักษาความ
สมดุลของระบบนิเวศ ให้สอดรับกับทรัพยากรธรรมชาติและศักยภาพของพ้ืนที่เพ่ือสามารถรองรับกิจกรรมการ
พัฒนาด้านต่างๆให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยให้ชุมชนท้องถิ่นเป็นแกนหลักท้างานกับทุกภาคส่วนในพ้ืนที่จัด
มาตรการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนภายใต้การสนับสนุนและก้ากับดูแลของ
ภาครัฐดูแลแก้ปัญหาและจัดระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในเมืองและชนบทก้ากับและส่งเสริมการพัฒนาให้
สอดรับกับขีดความสามารถการรองรับเชิงนิเวศของพ้ืนที่อย่างยั่งยืน 



 

          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ      บทที่ 5 กำรประเมินผลกระทบของทำงเลือกยุทธศำสตร์ที่เหมำะสมและก้ำหนดมำตรกำรเพื่อควำมยั่งยืน 
   

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 5-18 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

   เป้ำประสงค์: 

   (1)  ลดการสูญเสียพ้ืนที่และความเสื่อมโทรมของป่าต้นน้้า และการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศที่
ส้าคัญ 

   (2)  การจัดการป่าไม่และพ้ืนที่ต้นน้้าเพ่ือหยุดยั้งการชะล้างพังทลาย และฟ้ืนฟูความเสื่อมโทรม
ของดิน 

ดัชนีชี วัด และเป้ำหมำย 

(1) สงวนพื้นที่ป่าไม้เพ่ือเป็นแหล่งต้นน้้าล้าธารและระบบนิเวศป่าบกที่ส้าคัญ 
(2) ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าไม้ที่เสื่อมโทรมจากการบุกรุกท้าลาย 
(3) สงวนพื้นที่ป่าชายเลนพื้นที่ชุ่มน้้าและพ้ืนที่ส้าคัญทางระบบนิเวศวิทยาที่มีความอ่อนไหว 
(4) อนุรักษ์พ้ืนที่แหล่งน้้าเพ่ือการอุปโภคบริโภครวมถึงพ้ืนที่ตามแนวชายฝั่งในระยะ 3 กิโลเมตร

เพ่ือการประมง 

แนวทำงกำรด้ำเนินงำน 

  ก้าหนดแนวทางการด้าเนินการในอนาคตเพ่ือป้องกันพ้ืนที่ที่มีความส้าคัญเชิงนิเวศดังรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

  (1)   พื นที่อนุรักษ์ป่ำไม้ : พ้ืนที่เพ่ือการอนุรักษ์ป่าไม้ เป็นพ้ืนที่มีความส้าคัญต่อการรักษาความ
สมดุลและเป็นแหล่งต้นน้้าล้าธาร หากเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ประโยชน์หรือเกิดความเสียรุนแรงอาจ
ผลต่อทรัพยากรต้นทุนของภาคในระยะยาวได้ พ้ืนที่อนุรักษ์ป่าไม้ สภาพทั่วไปของพ้ืนที่เป็นพ้ืนที่สูงชันหรือ
พ้ืนที่ไม่เหมาะสมแก่การท้าการเกษตร คิดเป็นประมาณร้อยละ 35 ของพ้ืนที่รวมทั้งภาคพ้ืนที่ พ้ืนที่ป่าบก 
บริเวณที่สูงด้านตะวันตกตอนบนของภาค ที่สูงตอนกลางของภาค และที่สูงตอนใต้ที่ต่อเนื่องกับประเทศ
มาเลเซีย พ้ืนที่อุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติโซน C และพ้ืนที่ป่า
คุณภาพลุ่มน้้าชั้น 1 

1) พ้ืนที่ป่าบก นอกจากจะเป็นแหล่งต้นน้้าล้าธาร ป้องกันการชะล้างของหน้าดินในที่สูงแล้ว 
ยังเป็นแหล่งที่มีความหลากหลายทางชีวภาพตามธรรมชาติมาก นโยบายป่าไม้แห่งชาติ ในปี พ.ศ.2528 
ก้าหนดให้สงวนพ้ืนที่ป่าของประเทศไว้ร้อยละ 40 โดยพ้ืนที่ป่าร้อยละ 25 สงวนไว้เป็นแหล่งต้นน้้าล้าธาร ซึ่ง
ต่อมาในปี พ.ศ.2535 รัฐบาลได้รับรองนโยบายที่จะสงวนพ้ืนที่ป่าของประเทศไว้ร้อยละ 27.5 ของพ้ืนที่
ประเทศ ซึ่งในปัจจุบัน ภาคใต้พ้ืนที่ป่าลดลงเหลือเพียงร้อยละ 17 ของพ้ืนที่ภาค ขณะที่การศึกษาปริมาณน้้า
ของพ้ืนที่ลุ่มน้้าควรจะมีพ้ืนที่ป่าปกคลุมถึงร้อยละ 38 เพ่ือที่จะให้มีน้้าไหลตลอดทั้งปี จึงควรด้าเนินการสงวน
พ้ืนที่ป่าอย่างเข้มงวดและฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าซึ่งถูกบุกรุก 

2) พ้ืนที่อุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติโซน C 
และพ้ืนที่ป่าคุณภาพลุ่มน้้าชั้น 1 เป็นพ้ืนที่ป่าบกซึ่งอยู่ภายใต้ข้อก้าหนดตามกฎหมาย ซึ่งห้ามการใช้ประโยชน์
ใดๆ ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบนิเวศหรืออนุญาตได้ตามข้อยกเว้นตามกฎหมายนั้นๆ 



 

          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ      บทที่ 5 กำรประเมินผลกระทบของทำงเลือกยุทธศำสตร์ที่เหมำะสมและก้ำหนดมำตรกำรเพื่อควำมยั่งยืน 
   

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 5-19 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

 (2)  พื นที่ฟื้นฟูสภำพป่ำไม้: มีพ้ืนที่ประมาณ 2.03 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 4.60 ของพ้ืนที่รวม
ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติเดิมที่ถูกบุกรุกและเป็นพ้ืนที่ป่าเสื่อมโทรม ซึ่งความต้องการในการที่จะ
รักษาพ้ืนที่ทรัพยากรธรรมชาติให้มีความส้าคัญในเชิงนิเวศต่อภาคนั้น จ้าเป็นต้องน้าพ้ืนที่ป่าเสื่อมโทรม
เหล่านั้นกลับคืนมา (Reclaim) เพ่ือให้เกิดการฟ้ืนคืนสภาพป่าไม้ เพ่ือเป็นแหล่งผลิตและแหล่งอาหารของภาค
ต่อไป 

 

จังหวัด พื นที่ฟื้นฟูป่ำไม้ 
ชุมพร อ้าเภอเมืองชุมพร : ป่าแปลงหมายเลข 89 ป่าท่าเทียบญวน-ท่าสาร 

อ้าเภอท่าแซะ : ป่าน้้าตกกะเปาะ ป่าแปลงหมายเลข 89 และ 90 
อ้าเภอปะทิว : ป่าน้้าตกกะเปาะ ป่าพรุกะชิง ป่าเขาใหญ่บางจาก 
อ้าเภอทุ่งตะโก : ป่าเขา ตังอา คลองโอน 
อ้าเภอสวี : ป่าทุ่งระยะ-นาสัก 
อ้าเภอหลังสวน : ป่าหมายเลข 90 ป่าบางมะพร้าว นางพญา 

ระนอง อ้าเภอกระบุรี : ป่าน้้าจืด มะมุ ป่าปากจั่น ป่าแปลงหมายเลข 89 
อ้าเภอละอุ่น : ป่าละอุ่น ป่าทรายแดง ป่าคลองล้าเลียง 
อ้าเภอกะเปอร์ : ป่าอ้าเภอกะเปอร์ 

สุราษฎรธานี อ้าเภอพนม : ป่าแปลงหมายเลข 92 
นครศรีธรรมราช อ้าเภอชะอวด : ป่าควรแก้ว 

อ้าเภอทุ่งสง : ป่าควรออกบ้านน้้าตก 
อ้าเภอร่อนพิบูลย์ : ป่าเขาวัง ป่าเขาแก้ว 
อ้าเภอลานสกา : ป่าท่างิ้ว 
อ้าเภอพรหมศรี : ป่าท่างิ้ว 

ยะลา อ้าเภอกาบัง : ป่าหมายเลข 108 ป่าลาปู ถ้าทะลุ 
อ้าเภอบันนังสตา : ป่าลาปู ถ้าทะลุ 
อ้าเภอเบตง : ป่าเบตงแปลง 1 

นราธิวาส อ้าเภอรือเสาะ : ป่าปรินยอ ป่าเทือกเขารือเสาะ 
อ้าเภอศรีสาคร : ป่าแม่น้้าสายบุรีขวั่งขวา ป่าปรินยอ 
อ้าเภอสุไหงปาดี : ป่าลุ่มแม่น้้าบางนรา 
อ้าเภอรามัน : ป่าจ๊ะกั้ว 

 

(3)  พื นที่สงวนไว้เพื่อกำรรักษำสภำพป่ำชำยเลนและนิเวศวิทยำ มีพ้ืนที่ประมาณ 2.76 ล้านไร่ 
คิดเป็นร้อยละ 6.25 ของพ้ืนที่รวม 

 สืบเนื่องจากปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรชายฝั่งและพ้ืนที่ชุ่มน้้าที่มีความส้าคัญใน
ระดับต่างๆ ความจ้าเป็นที่จะต้องฟื้นฟูสภาพของพ้ืนที่ชายเลน และพ้ืนที่ชุ่มน้้าต่างๆให้กลับคืนสู่สภาพดี พร้อม



 

          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ      บทที่ 5 กำรประเมินผลกระทบของทำงเลือกยุทธศำสตร์ที่เหมำะสมและก้ำหนดมำตรกำรเพื่อควำมยั่งยืน 
   

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 5-20 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

กันให้มีการเพ่ิมขยายเนื้อที่ป่าชายเลนขึ้นเพ่ือความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้้า พ้ืนที่สงวนไว้เพ่ือการ
รักษาสภาพป่าชายเลนและนิเวศวิทยา ประกอบด้วย 

1) พื นที่ชุ่มน ้ำ ที่มีลักษณะเป็นพ้ืนที่ลุ่ม พื้นที่ราบลุ่ม พื้นที่ลุ่มชื้นแฉะ พ้ืนที่ชุ่มน้้า มีน้้าท่วม        
มีน้้าขัง พื้นที่พรุ พ้ืนที่แหล่งน้้า ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น ทั้งที่มีน้้าขัง หรือท่วมอยู่ถาวร
และชั่วคราว ทั้งที่เป็นแหล่งน้้านิ่งและน้้าไหลทั้งที่เป็นน้้าจืด น้้ากร่อยและน้้าเค็ม รวมไปถึงพ้ืนที่ชายฝั่งทะเล 
และพ้ืนที่ทะเล ในบริเวณซึ่งเมื่อน้้าลดลงต่้าสุดมีความลึกของระดับน้้าไม่เกิน 6 เมตร พื้นที่ชุ่มน้้ามีคุณค่าและ
ความส้าคัญต่อการพัฒนาภาค ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และระบบนิเวศ โดยที่เป็นระบบนิเวศที่มีความสัมพันธ์
กับการด้ารงชีพของสิ่งมีชีวิต ในฐานะที่เป็นแหล่งน้้า แหล่งกักเก็บน้้าฝนน้้าท่าป้องกันน้้าเค็มไม่ให้รุกเข้ามาใน
แผ่นดิน ป้องกันการพังทลายของชายฝั่ง กรองตะกอน แร่ธาตุ และสารพิษเป็นแหล่งทรัพยากรที่มนุษย์
สามารถเข้าใช้ประโยชน์ เป็นแหล่งรวมสายพันธุ์พืชและสัตว์ดังนั้ น เพ่ือให้เกิดการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้้าของ
ภาคใต้อย่างยั่งยืน ก้าหนดพ้ืนที่เป้าหมายทั้งสิ้น 3 ประเภท ดังนี้ 

(ก) พื นที่ชุ่มน ้ำโลก (Ramsar Site) จ้านวน 2 แห่ง ได้แก่ 
- พ้ืนที่ชุ่มน้้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฯ พรุโต๊ะแดง จังหวัดนราธิวาส 
- พ้ืนที่ชุ่มน้้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

(ข) พื นที่ชุ่มน ้ำที่มีควำมส้ำคัญระดับนำนำชำติ จ้านวน 9 แห่ง ได้แก่ แม่น้้าสายบุรี แม่
น้้าตาปี เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพรุโต๊ะแดง อช.หมู่เกาะอ่างทอง อ่าวทุ่งคา–อ่าวสวี ปากแม่น้้ากระบุรี อ่าวบ้าน
ดอน อ่าวปัตตานี อ่าวปากพนัง  

(ค) พื นที่ชุ่มน ้ำที่มีควำมส้ำคัญระดับประเทศ จ้านวน 2 แห่ง 
- พ้ืนที่ชุ่มน้้าพรุคันธุลีต้าบลคันธุลีอ้าเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีและพ้ืนที่

บางส่วนในเขตอ้าเภอละแมจังหวัดชุมพร 
- พ้ืนที่ชุ่มน้้าเกาะแตน อ้าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

2) พื นที่ป่ำชำยเลน เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์ตามธรรมชาติและยังสามารถใช้ประโยชน์จากไม้
โกงกางในการท้าประมงและเผาถ่าน พ้ืนที่ป่าชายเลนได้รับผลกระทบจากการขยายตัวของการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้้า ท้าให้พ้ืนที่ป่าชายเลนถูกบุกรุกและลดจ้านวนลงอย่างรวดเร็ว เกิดผลกระทบต่อการประมงชายฝั่ง ซึ่งอาศัย
ป่าชายเลนเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้้า ควรด้าเนินการสงวนพ้ืนที่ป่าอย่างเข้มงวดและฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าซึ่งถูกบุกรุก 

 
 (4)  พื นที่สวนป่ำเศรษฐกิจ ป่ำชุมชน เพ่ือสร้างมูลค่าความยั่งยืนของเศรษฐกิจท้องถิ่นและระบบ
นิเวศ โดยการพัฒนาพ้ืนที่สวนป่าเศรษฐกิจ ป่าชุมชน เพื่อก้าหนดเป็นบริเวณท่ีสามารถใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้
เชิงอนุรักษ์ โดยที่ควบคุมไม่ให้มีการท้าลายสภาพทางธรรมชาติ เป็นการใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างคนกับป่า 
ได้ก้าหนดพ้ืนที่ในบริเวณดังกล่าว ในรูปแบบของ  

1) กำรก้ำหนดป่ำเศรษฐกิจ (Economic zone - Zone E) ซึ่งก้าหนดไว้เพ่ือการผลิตไม้
และของป่า และเพ่ือประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ ได้แก่ พื้นที่สวนป่าหรือพ้ืนที่ป่าปลูกอ่ืนๆ ที่มีวัตถุประสงค์ใน



 

          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ      บทที่ 5 กำรประเมินผลกระทบของทำงเลือกยุทธศำสตร์ที่เหมำะสมและก้ำหนดมำตรกำรเพื่อควำมยั่งยืน 
   

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 5-21 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

การท้าไม้ของภาครัฐและเอกชน ส้าหรับการเตรียมการของภาครัฐในปัจจุบันพบว่ามีพ้ืนที่ที่มีศักยภาพส้าหรับ
การปลูกป่าเศรษฐกิจ ประมาณ 3.36 ล้านไร่หรือร้อยละ 7.6 ของพ้ืนที่ภาค 

2) กำรก้ำหนดพื นที่ป่ำชุมชน หมายถึง พ้ืนที่ป่าไม้ที่ได้รับการจัดการโดยกระบวนการมี
ส่วนร่วมจากประชาชนและองค์กรชุมชน ตามความเชื่อและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพ่ือประโยชน์ที่สอดคล้องกับ  
ความต้องการของชุมชนอย่างต่อเนื่องและยังยืน ลักษณะของป่าชุมชน ป่าชุมชนในแต่ละแห่งมีลักษณะที่
แตกต่างกันออกไป ตามพ้ืนที่ด้าเนินการ เช่น ป่าชุมชนซึ่งปลูกในพ้ืนที่ป่าเสื่อมโทรม ป่าชุมชนซึ่งปลูกในพ้ืนที่
สาธารณะของหมู่บ้าน ป่าชุมชนในโรงเรือน ป่าชุมชนในวัด ป่าชุมชนซึ่งปลูกบริเวณเหนืออ่างเก็บน้้า ล้าคลอง 
ริมล้าเหมือง หรือล้าน้้าสาธารณะ ป่าชุมชนในที่สองฝั่งถนน ป่าชุมชนที่ปลูกเพ่ือเป็นสวนสาธารณะ ป่าของ
ชุมชนเมือง ป่าชุมชนพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์ชายฝั่งทะเล ฝั่งแม่น้้า 

 
5.5.3 มำตรกำรป้องกันด้ำนกำรใช้ประโยชน์ที่ดินที่ไม่เหมำะสม 

   หลักกำรและเหตุผล 

  การใช้ประโยชน์ที่ดินของภาคใต้ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมใช้ส้าหรับการเพาะปลูกยางพารา
ส่วนพ้ืนที่ป่าไม้ที่มีความส้าคัญต่อระบบนิเวศมีสัดส่วนน้อยถึงแม้ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาจะมีจ้านวนที่เพ่ิมสูงขึ้นก็
ตามขณะที่ภาคใต้ยังคงประสบปัญหาด้านการใช้ที่ดินอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบุกรุกพ้ืนที่เพ่ือท้าการเกษตรการ
ขยายตัวของพ้ืนที่เมืองที่กระจัดกระจายการเกิดขึ้นของ Resort Town บริเวณแหล่งท่องเที่ยวความขัดแย้ง
ระหว่างพ้ืนที่เกษตรกับการเพาะเลี้ยงชายฝั่งการขยายตัวของอุตสาหกรรมที่ขาดการจัดการที่เหมาะสมและ
แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมได้รับผลกระทบประเด็นปัญหาเหล่านี้ถือเป็นปัญหาส้าคัญที่ต้องได้รับการแก้ไข
โดยเร็วเนื่องจากจ้านวนประชากรที่จะเพ่ิมสูงขึ้นจะส่งผลให้เกิดแรงกดดันต่อความต้องการใช้พ้ืนที่หากขาดการ
วางแผนที่มีประสิทธิภาพจะท้าให้ปัญหาเหล่านี้ขยายตัวเพ่ิมข้ึนได้ในอนาคตซึ่งจะส่งผลต่อความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นปัจจัยการผลิตที่ส้าคัญต่อภาคในอนาคต 

  แนวคิดในการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ ดินคือวางระบบการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดรับกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและศักยภาพของพ้ืนที่เพ่ือสามารถรองรับกิจกรรมการพัฒนาด้านต่างๆให้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพโดยให้ชุมชนท้องถิ่นเป็นแกนหลักท้างานกับทุกภาคส่วนในพ้ืนที่จัดมาตรการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและใช้
ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนภายใต้การสนับสนุนและก้ากับดูแลของภาครัฐดูแลแก้ปัญหาและ
จัดระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในเมืองและชนบทก้ากับและส่งเสริมการพัฒนาให้สอดรับกับขีดความสามารถ
การรองรับเชิงนิเวศของพ้ืนที่อย่างยั่งยืน 

   เป้ำประสงค์: 

   การใช้ประโยชน์ที่ดินตามศักยภาพและความเหมาะสม เพ่ือรักษาความยั่งยืนของที่ดินและระบบ
นิเวศบนบก มีการจัดการป่าไม้และพ้ืนที่ต้นน้้า เพ่ือหยุดยั้งและฟ้ืนฟูความเสื่อมโทรมของที่ดิน รวมถึง การ
สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 



 

          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ      บทที่ 5 กำรประเมินผลกระทบของทำงเลือกยุทธศำสตร์ที่เหมำะสมและก้ำหนดมำตรกำรเพื่อควำมยั่งยืน 
   

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 5-22 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

ดัชนีชี วัด และเป้ำหมำย 

(1) อนุรักษ์พ้ืนที่เกษตรกรรมชั้นดีเพื่อเป็นแหล่งผลิตอาหารที่ส้าคัญของภาคใต้ 
(2) ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรกรรรมและพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือการตั้งถิ่นฐานในชนบทให้ประชาชนส่วนใหญ่

สามารถด้ารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ 
(3) ปฏิรูปที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตรกรรม 
(4) พัฒนาพ้ืนที่อยู่อาศัยในเขตเมืองให้มีความสวยงามมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยน่าอยู่ อาศัย

ให้ครบทุกเมือง 
(5) พัฒนาพื้นที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ศักยภาพให้ครบในทุกพ้ืนที่ 
(6) อนุรักษ์พ้ืนที่ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมให้ครบในทุกพ้ืนที่ 

แนวทำงกำรด้ำเนินงำน 

  ก้าหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินที่สอดคล้องกับเป้าหมายการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือเป็นการจัด
ระเบียบและควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคตดังรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

(1)  พื นที่เกษตรกรรม ก้าหนดให้การใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมออกเป็น 3 ประเภทคือ 
1) พื นที่อนุรักษ์เกษตรกรรม พ้ืนที่อนุรักษ์เพ่ือการเกษตรกรรมมีความต้องการที่จะรักษาไว้

เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมชั้นดีเพ่ือเป็นแหล่งทรัพยากรและแหล่งอาหารที่ส้าคัญของภาคซึ่งเป็นบริเวณที่มี
สมรรถนะดินเหมาะสมกับการเกษตรกรรมเพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ตรงตามศักยภาพป้องกันไม่ให้เกิดการ
สิ้นเปลืองทรัพยากรที่มีอยู่และเป็นพ้ืนที่ในเขตชลประทานที่มีแหล่งน้้าเพียงพอกับการใช้ท้าการเกษตรพ้ืนที่
ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มน้้าปากพนังในจังหวัดนครศรีธรรมราชต่อเนื่องจนถึงพ้ืนที่โดยรอบทะเลสาบสงขลาใน
จังหวัดพัทลุงและสงขลาและในพื้นที่ราบบริเวณลุ่มแม่น้้าปัตตานีจังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาส 

2) พื นที่ปฏิรูปที่ดินเพื่อกำรเกษตรกรรม มีสภาพของพ้ืนที่เป็นพื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
เดิมซึ่งถูกบุกรุกโดยประชาชนเข้าไปท้าการเกษตรกรรมเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการจัดสรร
ที่ดินให้กับประชาชนประกอบกับเป็นพ้ืนที่เสื่อมสภาพที่สมรรถนะที่ดินเหมาะสมกับการเกษตรกรรมจึง
สามารถน้าพื้นท่ีบริเวณนี้มาใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตรกรรมได้ 

3) พื นที่ชนบทและเกษตรกรรม มีพ้ืนที่เกษตรกรรม ซึ่งมีความเหมาะสมแก่การเกษตรอยู่
ถึงร้อยละ 65ของพ้ืนที่ภาค แต่ก็มีการใช้ประโยชน์เป็นพ้ืนที่ถือครองท้าการเกษตรเพียงร้อยละ 43 ส่วนใหญ่ใช้
ในการเพาะปลูกยางพารา รองลงมาได้แก่ ข้าว ปาล์มน้้ามัน กาแฟพันธุ์โรบัสต้า และไม้ผลจากการศึกษาความ
เหมาะสมในด้านต่างๆ โดยส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้เสนอเขตเศรษฐกิจของภาคใต้จ้านวน 7 สินค้า 
ได้แก่ ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง สับปะรด ทุเรียนกาแฟ และปาล์มน้้ามัน 

(ก) ข้าวนาปี ภาคใต้มีเขตปลูกข้าวนาปี เป็นบริเวณเล็กๆ ในจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี 
ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส บริเวณที่ใหญ่ที่สุด ได้แก่ บริเวณพ้ืนที่ต่อเนื่องจากลุ่มน้้าปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราชต่อเนื่องกับพ้ืนที่รอบทะเลสาบสงขลาในจังหวัดพัทลุงและสงขลา 

(ข) ข้าวนาปรัง เขตปลูกข้าวนาปรังมีน้อยมากเป็นบริเวณเล็กๆ ทางด้านตะวันออกของ
อ้าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช และพ้ืนที่ด้านเหนือของจังหวัดพัทลุงและสงขลา 



 

          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ      บทที่ 5 กำรประเมินผลกระทบของทำงเลือกยุทธศำสตร์ที่เหมำะสมและก้ำหนดมำตรกำรเพื่อควำมยั่งยืน 
   

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 5-23 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

(ค) สับปะรด ตอนบนของจังหวัดชุมพร 
(ง) ยางพารา เป็นพืชเศรษฐกิจที่สามารถปลูกได้ในทุกจังหวัดของภาคใต้ยกเว้นบริเวณ

ลุ่มน้้าปากพนังและคาบสมุทรสทิงพระ 
(จ) ทุเรียนรวมทั้งไม้ผลอ่ืนๆ กระจายอยู่ทางตอนบนของจังหวัดระนองต่อเนื่องกับพื้นที่

ตอนกลางของจังหวัดชุมพร ตอนบนของจังหวัดสุราษฎร์ธานี เกาะสมุย ตอนบนของจังหวัดนครศรีธรรมราช 
พ้ืนที่ต่อเนื่องระหว่างจังหวัดยะลาและปัตตานี จังหวัดนราธิวาส พ้ืนที่ตอนบนของจังหวัดพังงา และพ้ืนที่
ตอนล่างของจังหวัดตรัง 

(ฉ) กาแฟ กระจายอยู่เป็นหย่อมในพ้ืนที่ต่อเนื่องจังหวัดระนองกับจังหวัดชุมพรสุราษฎร์
ธานี นครศรีธรรมราช พังงา และกระบี่ 

(ช) ปาล์มน้้ามัน เป็นพืชเศรษฐกิจที่สามารถปลูกได้ในเขตเดียวกับยางพารานอกจาก
พ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช พ้ืนที่ตอนบนของจังหวัดพัทลุงและคาบสมุทรสทิงพระ และพ้ืนที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ซึ่งไม่เหมาะสมแก่เพาะปลูกปาล์มน้้ามัน 

    ความแตกต่างระหว่างพ้ืนที่ถือครองท้าการเกษตรกับพ้ืนที่มีความเหมาะสมแก่การเกษตร 
แสดงว่า ภาคใต้ยังสามารถเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรโดยการขยายพ้ืนที่เพาะปลูกได้อีกระยะหนึ่ง แต่ทั้งนี้
จะต้องมีการแก้ไขอุปสรรคในการขยายพื้นที่ ส่วนพื้นที่ซึ่งได้เข้าท้าประโยชน์แล้วควรสนับสนุนให้มีการอนุรักษ์
บ้ารุงดิน การคัดสรรพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูง การจัดหาแหล่งน้้าส้าหรับการเพาะปลูก 

 
 (2) พื นที่ชุมชน  

  แม้ว่าภาคใต้จะมีจ้านวนประชากรที่อยู่อาศัยในเขตเมืองค่อนข้างต่้า แต่แรงกดดันจากการ
เพ่ิมของประชากรและการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตมาสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการมีผลเหนี่ยวน้าให้
เกิดการเพ่ิมขึ้นของจ้านวนประชากรในชุมชนที่ส้าคัญเพ่ิมมากขึ้น การขยายตัวของพ้ืนที่เมืองย่อมมีผลกระทบ
ต่อพ้ืนที่เกษตรกรรมซึ่งมีอยู่อย่างจ้ากัดไม่สามารถจัดเพ่ิมเติมได้อีก การพัฒนาพ้ืนที่เมืองจึงควรจะจ้ากัดขนาด
ของเมือง ส่งเสริมการพัฒนาพ้ืนที่ว่างเปล่าในเขตเมือง และเพ่ิมความหนาแน่นในเขตเมืองให้สูงขึ้นมากกว่าที่
จะขยายพ้ืนที่เมืองออกไปเรื่อยๆ (Compact City) จ้ากัดการพัฒนาเมืองในพ้ืนที่ไม่เหมาะสม เช่น บริเวณที่
เป็นที่ลุ่มต่้า มีน้้าท่วม และบริเวณที่มีคุณค่าทางการเกษตรสูง หรือเป็นแหล่งมรดกวัฒนธรรม โดยจัดให้มีการ
วางและจัดท้าผังเมืองรวมในพ้ืนที่เมืองที่ยังไม่ได้รับการวางแผน รวมถึงปรับปรุงผังเมืองรวมที่มีการจัดท้าขึ้นใน
ชุมชนปัจจุบันให้สอดคล้องกับบทบาทและหน้าที่ของชุมชนที่ก้าหนดไว้ในกรอบการวางผัง โดยที่รายละเอียด
การใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ชุมชนจะขึ้นอยู่กับข้อก้าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวมเมืองหรือ
ชุมชนนั้นๆ 
 

(3) พื นที่โล่งเพื่อกำรรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม กำรประมง และกำรท่องเที่ยว แบ่งเป็น พื นที่
แหล่งน ้ำ ก้าหนดให้มีพ้ืนที่แหล่งน้้าเพ่ือการชลประทานและการผลิตพลังงาน พื นที่ชำยฝั่ง เป็นพ้ืนที่ตลอด
แนวชายฝั่ง ระยะ 3 กิโลเมตร เป็นที่โล่งที่มีความมุ่งหมายที่จะสงวนรักษาคุณภาพของสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้น
การหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดความเสียหายของแหล่งน้้า เป็นพ้ืนที่ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงชายฝั่งเพ่ือ
รักษาระบบนิเวศทางทะเล และเพ่ือเป็นการทดแทนทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลที่สูญเสียไปให้เกิด
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 5-24 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
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ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ ส้าหรับในบางบริเวณที่มีความสวยงามและมีศักยภาพในการท่องเที่ยวสามารถท่ีจะ
คงสภาพแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีความสวยงามต่อไปได้ในอนาคต 

 

 (4)  พื นที่อุตสำหกรรม 

  อุตสาหกรรมในภาคใต้ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรขั้นต้น ที่
กระจายอยู่ท่ัวไปในแหล่งวัตถุดิบและมีขนาดไม่ใหญ่นัก การที่ภาคใต้มีพ้ืนที่เชื่อมต่อกับทะเลทั้งในด้านทะเลจีน
ใต้และทะเลอันดามันจึงนับเป็นแหล่งที่ตั้งอุตสาหกรรมเพ่ือการส่งออกทั้งที่ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น หรือน้าเข้า
วัตถุดิบเข้ามาจากภายนอก การจัดการที่ตั้งอุตสาหกรรมจึงนับเป็นสิ่งที่มีความจ้าเป็นโดยก้าหนดให้
อุตสาหกรรมไปจัดตั้งในเขตที่ได้มีการคัดเลือกไว้แล้วตามหลักเกณฑ์การวางผังเมืองและการปกป้อง
สิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องก้าหนดให้มีพื้นที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมจ้าแนกตามประเภท ดังนี้ 

1) อุตสาหกรรมบริการชุมชน ก้าหนดให้มีพ้ืนที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมในทุกอ้าเภอเมืองของ
ทุกจังหวัด เป็นพ้ืนที่มากกว่าหรือเท่ากับ 25 ไร่ โดยมีการเพิ่มขึ้นจ้านวน 5 ไร่ต่อ 100 ครัวเรือน 

2) อุตสาหกรรมยางพารา ก้าหนดให้มีพ้ืนที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมยางพาราในจังหวัดสงขลา 
นครศรีธรรมราช ตรัง และสตูล เป็นพ้ืนที่ 500-1,000 ไร่/แห่ง 

3) อุตสาหกรรมปาล์มน้้ามัน ก้าหนดให้มีพ้ืนที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมปาล์มน้้ามันในจังหวัด
กระบี่ และสุราษฎร์ธานี เป็นพื้นที่ 500-1,000 ไร่/แห่ง 

4) อุตสาหกรรมอาหารฮาลาล ก้าหนดให้มีพ้ืนที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลใน
จังหวัดสงขลา สตูล ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส เป็นพื้นที่ 500 ไร่/แห่ง 

5) อุตสาหกรรมประมง ก้าหนดให้มีพ้ืนที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมประมงครบวงจรในจังหวัด
สงขลา ระนอง และปัตตานี เป็นพื้นที่ 500-1,000 ไร่/แห่ง 

6) อุตสาหกรรมแปรรูปผลไม้ ก้าหนดให้มีพ้ืนที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปผลไม้ในจังหวัด        
สุราษฎร์ธานี และชุมพร เป็นพื้นที่ 500 ไร่/แห่ง 

7) อุตสาหกรรมเพ่ือการส่งออก ก้าหนดให้มีพ้ืนที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมเพ่ือการส่งออกใน
จังหวัดสงขลา เป็นพื้นที่ 1,000-2,000 ไร่/แห่ง 

8) อุตสาหกรรม SMEs ก้าหนดให้มีพ้ืนที่ส่งเสริมอุตสาหกรรม SMEs ในทุกจังหวัดเป็นพื้นที่ 
100-200 ไร่/แห่ง 

 

5.5.4 มำตรกำรป้องกันด้ำนกำรจัดสรรทรัพยำกรน ้ำ และป้องกันคุณภำพน ้ำแหล่งน ้ำเสื่อมโทรม 
  หลักกำรและเหตุผล 

 น้้าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความส้าคัญและจ้าเป็นต่อการด้ารงชีวิตของทั้งมนุษย์ สัตว์ พืช เป็น
ทรัพยากรที่ส้าคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ด้วยภาคใต้มีฝนตกชุกแต่มีความสามารถในการกักเก็บ
น้้าไว้ใช้ประโยชน์จ้ากัด ไม่มีการใช้น้้าอย่างประหยัด เกิดปัญหาสภาพการขาดแคลนน้้าทั้งภาคการท่องเที่ยว
และเกษตรกรรม ส่วนใหญ่ไม่สามารถปลูกพืชฤดูแล้ง นอกจากนี้ยังพบว่า ในสภาพที่เป็นอยู่บางพ้ืนที่โดยเฉพาะ
พ้ืนที่ที่เป็นที่ราบลุ่ม ได้ประสบปัญหาน้้าท่วมขังอย่างรุนแรงสภาพปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรน้้าดังกล่าว อันมี
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 5-25 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
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สาเหตุหลักมาจากการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าที่ขาดประสิทธิภาพและจากการใช้น้้าที่ไม่ชาญฉลาดและขาด
การอนุรักษ์ ปัญหาเกี่ยวกับน้้าท่วม ภัยแล้ง น้้าเน่าเสีย เป็นปัญหาซ้้าซาก การแก้ไขปัญหาน้้าของรัฐ ในการ
จัดหาแหล่งน้้า สร้างที่กักเก็บน้้าให้ประชาชนในพ้ืนที่ภาคใต้ค่อนข้างมีข้อจ้ากัด พ้ืนที่อ่างเก็บน้้า ชลประทาน 
ขุดลอกคลอง พบมากทางฝั่งอ่าวไทย ขาดประสิทธิภาพในการขาดการจัดการน้้าที่ดี  ความขัดแย้งในด้านความ
ต้องการปริมาณน้้า ความขดัแย้งในด้านผลประโยชน์ที่ได้รับจากแหล่งน้้า และความขัดแย้งในด้านคุณภาพน้้า 
 เป้ำประสงค์ 
 การอนุรักษ์พ้ืนที่ต้นน้้า พัฒนาแหล่งน้้าและบริหารจัดการทรัพยากรน้้าอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้
เกิดการจัดสรรน้้าที่มีจ้ากัดให้กับภาคส่วนต่างๆ อย่างเป็นธรรม และมีการจัดล้าดับความส้าคัญของการใช้น้้า
อย่างมีส่วนร่วม 
 ดัชนีชี วัด และเป้ำหมำย 

(1) ร้อยละของพ้ืนที่ต้นน้้าที่ได้รับการอนุรักษ์ 
(2) ขนาดพ้ืนที่พ้ืนที่ชลประประทาน 
(3) สัดส่วนการได้รับบริการอย่างเพียงพอ (อุปสงค์-อุปทาน) ของผู้ใช้น้้าแต่ละภาคส่วน 

  แนวทำงกำรด้ำเนินงำน 
(1) จัดท้าระบบบริหารจัดการและจัดล้าดับความส้าคัญของการใช้น้้าภาคส่วนต่าง ๆ ในพื้นที่ 
(2) ส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้้าน้อย  
(3) ส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้้าในระบบการผลิต และส่งเสริมให้สถานประกอบการมี

การบ้าบัดน้้าเสียและหมุนเวียนน้้ากลับมาใช้ใหม่ 
(4) รณรงค์ให้สถานประกอบการและภาคการท่องเที่ยว มีเป้าหมายการอนุรักษ์ทรัพยากรน้้า 
(5) การจัดหาและพัฒนาแหล่งน้้าอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการพัฒนาแหล่งน้้าต้นทุนที่มีอยู่เดิม

ให้มีประสิทธิภาพพัฒนาแหล่งน้้าต้นทุนเพ่ิมเติมให้สอดคล้องกับศักยภาพและความต้องการในอนาคตรวมถึง
กระจายและจัดสรรน้้าจากแหล่งน้้าต้นทุนไปยังพ้ืนที่เป้าหมายให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั้งพ้ืนที่เกษตรกรรมชุมชน
และพ้ืนที่พัฒนาอื่นๆ 

1) พัฒนาและปรับปรุงแหล่งเก็บน้้าเดิมด้วยการบ้ารุงรักษาแหล่งเก็บน้้าโครงสร้างและ
อาคารซึ่งท้าหน้าที่ในการควบคุมน้้าทดน้้าระบายน้้าในโครงการแหล่งน้้าจัดส่งน้้าและโครงการชลประทานทั้ง
ขนาดใหญ่ขนาดกลางและขนาดเล็กท่ีมีอยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพการใช้งานเพ่ิมข้ึนในพ้ืนที่ดังนี้ 

- พ้ืนที่ชนบทและเกษตรกรรมในอ้าเภอชะอวด พระพรหม สิชล ทุ่งใหญ่ ท่าศาลา จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

- พ้ืนที่ชนบทและเกษตรกรรมในอ้าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 
2) พัฒนาแหล่งน้้าขนาดเล็กการสูบน้้าด้วยไฟฟ้าและสระน้้าชุมชนในพ้ืนที่ที่เหมาะสมและ

สอดคล้องกับพื้นท่ีที่มีความต้องการใช้น้้าในจังหวัดสงขลา นครศรีธรรมราช พัทลุง ตรัง 
3) พัฒนาแหล่งน้้าเพ่ิมเติมตามความต้องการเฉพาะด้านในรูปแบบและขนาดต่างๆเพ่ิมเติม

ตามความเหมาะในพ้ืนที่ชุมชนหลัก เช่น เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 
4) พัฒนาอ่างเก็บน้้าขนาดใหญ่เพ่ือเป็นน้้าต้นทุนและบรรเทาอุทกภัยโดยการพัฒนาอ่างเก็บ

น้้าขนาดใหญ่ในลุ่มน้้าท่าตะเภา จังหวัดชุมพร ลุ่มน้้าตาปี จังหวัดสุราษฎร์ธานี และลุ่มน้้ากระบุรี 
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5) พัฒนาโครงข่ายน้้าเชื่อมโยงแหล่งเก็บน้้าขนาดเล็กขนาดกลางและขนาดใหญ่กับพ้ืนที่ใช้
น้้ารวมทั้งโครงข่ายน้้าระหว่างลุ่มน้้าเพ่ือให้สามารถกระจายน้้าระหว่างแหล่งน้้าอ่างเก็บน้้าไปยังพ้ืนที่เป้าหมาย
ต่างๆโดยระบบโครงข่ายน้้าจะประกอบด้วยระบบท่อ/ระบบคลองระบบสูบน้้าด้วยพลังงานไฟฟ้าพ้ืนที่
เป้าหมายในระบบโครงข่าย 

6) อ่างเก็บน้้าเขื่อนรัชชประภาสุราษฎร์ธานี-ภูเก็ตพังงากระบี ่
7) โครงข่ายเชื่อมโยงแม่น้้าสายหลักในลุ่มน้้าตาปีจ.สุราษฎร์ธานี 
8) โครงข่ายน้้าเชื่อมโยงแหล่งน้้าลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลา 
9) ก่อสร้างแหล่งเก็บน้้าขนาดเล็กและขนาดกลางเพ่ิมเติมในพ้ืนที่ที่เหมาะสมเพ่ือรองรับ

ความต้องการใช้น้้าที่มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นในอนาคตอย่างต่อเนื่อง 
10) พัฒนาโครงข่ายระบบส่งน้้าผันน้้ากระจายน้้าและระบายน้้าฝายทดน้้าประตูระบายน้้า

สถานีสูบน้้าโรงผลิตน้้าประปาในพ้ืนที่ที่เหมาะสมเป็นระบบโครงข่ายน้้าเชื่อมโยงแหล่งเก็บน้้าและแหล่งใช้น้้า
ต่างๆด้วยกันและบริหารจัดการแหล่งน้้าร่วมกันเพ่ือตอบสนองความต้องการการใช้น้้า ในแต่ละพ้ืนที่อย่าง
ต่อเนื่อง 

11) พัฒนาระบบผันน้้าข้ามลุ่มน้้าระบบโครงข่ายน้้าระหว่างกลุ่มลุ่มน้้าและโครงข่ายน้้า
ระหว่างแหล่งน้้านานาชาติที่เหมาะสมเพ่ือเพ่ิมปริมาณน้้าต้นทุนให้แก่ลุ่มน้้าที่มีปัญหาขาดแคลนน้้าและการผัน
น้้าจากแม่น้้าระหว่างประเทศ เช่น แม่น้้ากระบุร ีแม่น้้าโก-ลก เพ่ือประโยชน์จากการใช้น้้าร่วมกัน 

12) การพัฒนาแหล่งน้้าโดยไม่ใช้มาตรการก่อสร้างเป็นการเสริมประสิทธิภาพในการใช้
ประโยชน์ทรัพยากรน้้าที่มีอยู่ภายในภาคให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยที่ไม่ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมอ่ืนๆทั้งในเรื่อง
การพัฒนาระบบการจัดการน้้าหรือการใช้ประโยชน์ด้วยวิธีการอ่ืนๆซึ่งช่วยบรรเทาและแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนน้้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

13) การปรับปรุงขุมเหมืองแอ่งน้้าบึงและพรุตามธรรมชาติที่มีศักยภาพเพ่ือให้สามารถรองรับ
น้้าใช้เป็นแหล่งน้้าส้ารองได้พ้ืนที่ด้าเนินการได้แก่พ้ืนที่ขุมเหมืองที่ไม่ได้ใช้งานแล้วพ้ืนที่แอ่งน้้าบึงและพรุตาม
ธรรมชาติในบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

14)  การใช้ประโยชน์จากแหล่งน้้าใต้ดินเพ่ือน้ามาใช้ตอบสนองความต้องการด้านต่างๆใน
พ้ืนที่และในระดับที่เหมาะสมโดยไม่เกิดผลกระทบต่อสภาพน้้าใต้ดินและสิ่งแวดล้อมพ้ืนที่ด้าเนินการ  ได้แก่ 
พ้ืนที่ที่มีศักยภาพน้้าใต้ดิน คือ ลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลา 

15) การพัฒนาระบบผลิตน้้าขนาดเล็กด้วยกระบวนการ Reverse Osmosis หรือการน้าน้้า
ทะเลมาท้าน้้าจืดผ่านกระบวนการ Reverse Osmosis และจัดหาแท้งค์เก็บน้้าเครื่องกรองน้้าในพ้ืนที่ที่มีผล
ประกอบการสูงและความต้องการใช้น้้ามีความผันแปรสูง ได้แก่ เกาะสมุยและพ้ืนที่ชุมชนธุรกิจท่องเที่ยวที่
หนาแน่น 

16) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการฝึกอบรมเผยแพร่ถ่ายทอดความรู้พัฒนาระบบฐานข้อมูล
และองค์ความรู้ด้านทรัพยากรน้้าและทรัพยากรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

17) การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้้าด้วยเทคโนโลยีรูปแบบต่างๆในการชลประทานและการ
จัดส่งน้้าและปรับปรุงระบบชลประทานการส่งน้้ากระจายน้้าและการใช้น้้าให้มีประสิทธิภาพสูงในการพัฒนา



 

          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ      บทที่ 5 กำรประเมินผลกระทบของทำงเลือกยุทธศำสตร์ที่เหมำะสมและก้ำหนดมำตรกำรเพื่อควำมยั่งยืน 
   

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 5-27 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

ระบบจัดส่งน้้าจัดสรรน้้าและกระจายน้้าที่มีประสิทธิภาพสูงเช่นระบบท่อในพ้ืนที่เฉพาะพ้ืนที่ด้าเนินการได้แก่
พ้ืนที่เกษตรกรรมในจังหวัดสงขลา นครศรีธรรมราช 
 (6) ควบคุมน้้าเสียรายกิจกรรม เช่น ตลาดสด โรงพยาบาล โรงแรม หมู่บ้านจัดสรร รวมถึง
ควบคุมน้้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม 
 (7) จัดหาระบบบ้าบัดน้้าเสียชุมชนและเมืองหลัก  
 (8) รณรงค์และควบคุมการใช้สารเคมีทางการเกษตรที่จะปนเปื้อนลงสู่แหล่งน้้า 
 
5.5.5 มำตรกำรป้องกันควำมเหลื่อมล ้ำทำงเศรษฐกิจ 

หลักกำรและเหตุผล 
 การพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน จะต้องลดช่องว่างและปัญหาความเหลือมล้้าในสังคมเนื่องจากปัญหา
ความเหลื่อมล้้าในสังคมไทยเกิดขึ้นตั้งแต่อดีตเรื่อยมาและปราศจากการแก้ไขอย่างจริงจังจึงท้าให้ระดับความ
รุนแรงของปัญหาดังกล่าวทั้งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและอนาคตมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นสภาวะความเหลื่ อมล้้าระดับ
การพัฒนารายจังหวัดต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากการก้าหนดและด้าเนินนโยบายการพัฒนาประเทศที่ผ่านมา
ซึ่งภาครัฐกลายเป็นตัวแสดงหลักที่ก่อให้เกิดความแตกต่างในการกระจายหรือจัดสรรทรัพยากรไปยังพ้ืนที่ต่างๆ
อันท้าให้บางพ้ืนที่เกิดกระบวนการพัฒนาในระดับสูงหรือมีความเจริญมาก ดังนั้นในแง่หนึ่งความเหลื่อมล้้าเชิง
พ้ืนที่ที่เกิดขึ้นจึงเป็นผลพวงมาจากกระบวนการพัฒนาประเทศของไทยตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาซึ่ง
สามารถอาศัยระดับการพัฒนารายจังหวัดเป็นตัวสะท้อนสภาวะดังกล่าวได้อย่างชัดเจน 
 ส้าหรับความเหลื่อมล้้าในบริบททางเศรษฐกิจ หรือเรียกว่า “ความเหลื่อมล้้าทางด้านรายได้” ดัชนี
ด้านรายได้เป็นดัชนีที่สะท้อนให้เห็นถึงสถานะด้านการเงินหรือด้านเศรษฐกิจของคนซึ่งถ้าคนมีรายได้เพียงพอ
ต่อการซื้อหาอาหารและสินค้าบริการต่างๆที่เป็นสิ่งจาเป็นในการด้ารงชีวิตจะท้าให้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมี
ภูมิคุ้มกันต่อการเกิดปัญหาความยากจนและการมีหนี้สินล้นพ้นตัวนอกจากนั้นรายได้ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนา
ประเทศจะต้องมีการกระจายไปสู่กลุ่มคนต่างๆในสังคมอย่างทั่วถึงซึ่งจะทาให้คนในสังคมไทยมีสถานะทาง
เศรษฐกิจที่ดีองค์ประกอบของดัชนีย่อยด้านรายได้ประกอบด้วย  4 ตัวชี้วัดได้แก่รายได้เฉลี่ยของครัวเรือน
สัดส่วนประชากรยากจนร้อยละของครัวเรือนที่มีหนี้เพ่ือการอุปโภคบริโภคและค่าดัชนีความไม่เสมอภาคของ
รายได้ (ดัชนีจีนี) โดยจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีความก้าวหน้าด้านรายได้มากที่สุด และจังหวัดชายแดนใต้ มีความ
ล้าหลังด้านรายได้มากท่ีสุด  
 เป้ำประสงค์ 
 มีการกระจายรายได้ ขจัดความยากจน ลดความเหลื่อมล้้า 
 
 ดัชนีชี วัด และเป้ำหมำย 

(1) รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนหมายถึง “เงินหรือสิ่งของ” ที่ครัวเรือนได้รับจากการทางานหรือ
ผลิตเองหรือจากทรัพย์สินหรือได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่น 

(2) สัดส่วนประชากรยากจนหมายถึงร้อยละของประชากรที่มีรายจ่ายเพ่ือการอุปโภคบริโภค
เฉลี่ยต่อคนต่อเดือนต่้ากว่าเส้นความยากจนซึ่งต่้ากว่าเส้นความยากจนสะท้อนถึงการด้ารงชีพของคนที่อยู่ใน
ระดับท่ีต่้ากว่ามาตรฐานการครองชีพขั้นต่้า (Minimum standard of living) ของสังคมไทย 



 

          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ      บทที่ 5 กำรประเมินผลกระทบของทำงเลือกยุทธศำสตร์ที่เหมำะสมและก้ำหนดมำตรกำรเพื่อควำมยั่งยืน 
   

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 5-28 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

(3) ร้อยละของครัวเรือนที่มีหนี้เพื่อการอุปโภคบริโภคหมายถึงร้อยละของจานวนครัวเรือนที่มีหนี้
ในระบบและ/หรือนอกระบบที่กู้ยืมเพ่ือใช้อุปโภคบริโภคของครัวเรือนต่อจานวนครัวเรือนทั้งหมด 

(4) ค่าดัชนีความไม่เสมอภาคของรายได้ (ดัชนีจีนี) เป็นดัชนีที่สะท้อนการกระจายรายได้หรือ
ความเหลื่อมล้าด้านรายได้ของคนในสังคมโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) เป็นตัว
บ่งชี้ความเหลื่อมล้าของรายได้ซึ่งค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคของรายได้หรือค่าสัมประสิทธิ์จีนี  (Gini 
Coefficient) มีค่าอยู่ระหว่าง 0 และ 1 โดยค่ายิ่งมากขึ้นแสดงว่าความไม่เท่าเทียมกันของรายได้หรือความ
เหลื่อมล้าของรายได้ยิ่งมากขึ้นถ้ามีค่าเท่ากับ 0 แสดงถึงการกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันอย่างสมบูรณ์
แต่ถ้ามีค่าเท่ากับ 1 แสดงถึงการกระจายรายได้มีความไม่เท่าเทียมกันอย่างสมบูรณ์ทั้งนี้ดัชนีจีนี (Gini Index) 
คือสัมประสิทธิ์จีนีที่แสดงเป็นเปอร์เซนต์ 
 แนวทำงกำรด้ำเนินงำน 
 (1) การเพ่ิมผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด โดยเป็นผลประโยชน์ทางตรงที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่อย่างแท้จริง 
 (2) การพัฒนาระบบเศรษฐกิจระดับฐานราก การเข้าถึงแหล่งเงินทุน การจัดสรรงบประมาณบน
พ้ืนฐานของความไม่เท่าเทียมกัน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจใหม่ของท้องถิ่นและและการสร้างอาชีพอย่างทั่วถึง 
 (3) การส่งเสริมระบบเศรษฐกิจที่ พ่ึงพาวัตถุดิบและแรงงานในท้องถิ่น การสร้างมูลค่าเพ่ิม
ผลิตภัณฑ์ 
 (4) ส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 
5.5.6 มำตรกำรป้องกันผลกระทบทำงสังคม 

หลักกำรและเหตุผล 
 สถานการณ์ปัจจุบันแนวโน้มโครงสร้างประชากรประเทศไทยเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ สัดส่วน
ประชากรผู้สูงอายุที่เพ่ิมขึ้นและอายุขัยเฉลี่ยของผู้สูงอายุเพ่ิมมากข้ึนเรื่อยๆ ขณะที่ภาวะเจริญพันธุ์ที่ต่้าลงและ
แนวโน้มการมีบุตรลดลงค่อนข้างมากและผู้อยู่ในวัยแรงงานสามารถหาเลี้ยงครอบครัวได้ลดลง ท้าให้การลดลง
ของจ้านวนและสัดส่วนของประชากรวัยแรงงานซึ่งจะส่งผลต่อเนื่องไปกระทบศักยภาพการผลิตการเพิ่มข้ึนของ
ภาระทางการคลังจากจ้านวนประชากรที่อยู่ในวัยพ่ึงพิงทั้งในเชิงเศรษฐกิจสังคมและสุขภาพ ในขณะที่การ
ลดลงของประชากรวัยเด็กจะเป็นข้อจ้ากัดต่อการขยายตัวของสัดส่วนก้าลังแรงงานในอนาคต  

เป้ำประสงค์ 
 การเพ่ิมขึ้นของประชากรและการเติบโตของเมือง/ชุมชน เป็นไปอย่างสมดุล มีสภาพแวดล้อมที่
ส่งเสริมสุขภาวะในการด้ารงชีวิต มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
 

ดัชนีชี วัดและเป้ำหมำย: 
 (1)  เพ่ือปรับระบบชุมชนเมืองของภาคใต้ให้มีสมดุลมากขึ้น 
 (2)  เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้ศูนย์กลางชุมชนเมืองล้าดับรองที่มีศักยภาพให้มีบทบาทส่งเสริม
ระบบเศรษฐกิจและสังคมของภาคใต้สูงขึ้น 
 (3)  เพ่ือพัฒนาชุมชนเมืองในลักษณะกลุ่ม (Cluster) ภายใต้ระบบเศรษฐกิจและสังคมที่พ่ึงพากัน
และกัน และแบ่งหน้าที่กันตามศักยภาพ 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 5-29 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

แนวทำงกำรด้ำเนินงำน  
(1)  พัฒนำเมืองศูนย์กลำงควำมเจริญให้เป็นเมืองน่ำอยู่และปลอดภัย เตรียมความพร้อม

รองรับความเป็นเมืองทั้งด้านการบริหารจัดการ การจัดระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ระบบขนส่ง
สาธารณะในเขตเมืองระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบการศึกษา และระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานมี
คุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการของคนในเมือง 

(2)  พัฒนำระบบขนส่งสำธำรณะในเขตเมืองศูนย์กลำงควำมเจริญในภูมิภำค  เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถการเข้าถึงตลาดและบริการสาธารณะด้วยต้นทุนต่้ารวมทั้งบรรเทาปัญหาจราจรติดขัดโดยให้
ความส้าคัญต่อระบบรถโดยสารสาธารณะ ระบบทางจักรยานและทางเท้าโดยเน้นความปลอดภัยและความ
สะดวกในเชื่อมต่อการเดินทาง 

(3)  เพิ่มประสิทธิภำพและควำมโปร่งใสในกำรบริหำรจัดกำรเมืองด้วยกำรรวมองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและให้ประชาชนมีส่วนร่วมและก้ากับทิศทางการพัฒนารวมทั้งเสริมสร้างความสามารถขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารเพ่ือให้จัดการปัญหาได้อย่างทันท่วงที รองรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่าง
เหมาะสมโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการผังเมือง การจัดการสิ่งแวดล้อม และการจัดระบบขนส่งสาธารณะใน  
เขตเมือง 
 (4) กำรพัฒนำกลุ่มเมืองศูนย์กลำงหลักของภำค 
  เพ่ือให้เกิดการพัฒนาเมืองและชุมชนของภาค ได้ก้าหนดการพัฒนาเฉพาะเมืองศูนย์กลาง
ความเจริญทางเศรษฐกิจหลักของภาค คือ 
  1)  กลุ่มเมืองหำดใหญ่-สงขลำ 
   มีบทบาทเป็นพื้นที่ศูนย์กลางหลักของภาค ท้าหน้าที่ในการเป็นศูนย์กลางความเจริญทาง
เศรษฐกิจที่เชื่อมโยงกับภายนอกทั้งระดับนานาชาติและประเทศ โดยการพัฒนาเมืองหาดใหญ่ให้เป็นเมือง
ศูนย์กลางการคมนาคมขนส่ง การค้าการบริการ การบริการท่องเที่ยว รวมถึงอุตสาหกรรมเพ่ือการส่งออก 
รวมถึงอุตสาหกรรมที่ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากยางพารา และการประมง และพัฒนาเมือง
สงขลาให้เป็นเมืองท่าและเมืองอุตสาหกรรมที่ส้าคัโดยการใช้ประโยชน์จากท่าเรือน้้าลึกสงขลา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของสะพานเศรษฐกิจภาคใต้ เชื่อมโยงกับฝั่งทะเลอันดามันกับท่าเรือน้้าลึกปากบารา 
  2)  กลุ่มเมืองปัตตำนี ยะลำ และนรำธิวำส 
   มีเมืองปัตตานีเป็นแกนน้าการพัฒนาหลัก มุ่งเน้นพัฒนาการสาธารณสุข การศึกษา
อุตสาหกรรมสินค้าและอาหารฮาลาล ศิลปวัฒนธรรม ศูนย์อิสลามศึกษาและมลายูศึกษา 

(ก) จัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อควบคุมการขยายตัวของพ้ืนที่เมือง 
(ข) พัฒนาบริการพ้ืนฐานที่ส้าคัญคือ ท่าเรือน้้าลึก ศูนย์ขนส่งคนและสินค้าต่อเนื่องหลาย

รูปแบบ โครงข่ายระบบทางด่วนเชื่อมโยงกับศูนย์กลางเมืองหลักของประเทศและภาค ระบบรถไฟรางคู่ 
เส้นทางรถไฟเชื่อมโยงสองชายฝั่งทะเล รวมถึงพัฒนาท่าอากาศยาน เพ่ือพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์กลางการ
ขนส่งในแนวสะพานเศรษฐกิจตอนล่าง และการเป็นประตูสู่ภูมิภาค 

(ค) ปรับปรุงบริการพ้ืนฐานในเขตเมืองที่จ้าเป็น ได้แก่ ประปา โทรศัพท์ ระบบถนน
ระบบระบายน้้า และระบบสาธารณูปโภคท่ีจ้าเป็น โดยเฉพาะการจัดการสิ่งแวดล้อมในทะเลสาบสงขลา 



 

          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ      บทที่ 5 กำรประเมินผลกระทบของทำงเลือกยุทธศำสตร์ที่เหมำะสมและก้ำหนดมำตรกำรเพื่อควำมยั่งยืน 
   

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 5-30 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

(ง) ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรในท้องถิ่น ที่ส้าคัญ คือ 
การพัฒนาเมืองยาง รวมถึงอุตสาหกรรมประมง อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมเพ่ือการส่งออก 

(จ) พัฒนาระบบการบริการทางสังคมที่สนับสนุนการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
(ฉ) ส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

และโบราณสถานที่ส้าคัญ รวมถึงการบริการการท่องเที่ยวที่ได้คุณภาพเพ่ือสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางการ
ท่องเที่ยวหลักของภาค 

(ช) พัฒนาภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวคุณภาพมาตรฐานสากล และเป็น ICT City 
 
 (5)  นโยบำย : กำรพัฒนำกลุ่มเมืองล้ำดับรองตำมบทบำทและศักยภำพ 
  การพัฒนากลุ่มเมืองล้าดับรอง เป็นการพัฒนากลุ่มเมืองที่ท้าหน้าที่สนับสนุนการพัฒนา
ชนบทและเชื่อมโยงกับพ้ืนที่ศูนย์กลาง และกลุ่มเมืองที่เชื่อมโยงระหว่างเมืองขนาดเล็ก 

1) พัฒนากลุ่มชุมชนศูนย์กลางบริการ (Service Cluster) เป็นกลุ่มพ้ืนที่ สนับสนุนการ
พัฒนาชนบทและเชื่อมโยงกับพ้ืนที่ศูนย์กลางหลักของภาค ประกอบด้วย 

-  กลุ่มเมืองสุราษฎร์ธานี เป็นศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การท่องเที่ยวและบริการ 
และการขนส่ง 

-  กลุ่มเมืองนครศรีธรรมราช เป็นศูนย์กลางภูมิปัญญาภาคใต้และการศึกษาระดับสูง 
รวมถึงการศึกษาศิลปวัฒนธรรมของภาค 

-  กลุ่มเมืองชุมพร เป็นศูนย์กลางท่องเที่ยวเชิงนิเวศและทางทะเล 
2) พัฒนากลุ่มชุมชนศูนย์กลางระดับอ้าเภอและชุมชน เป็นศูนย์กลางการบริหาร การ

บริการเศรษฐกิจ สังคม การเกษตรในพ้ืนที่ 
-  กลุ่มเมืองเที่ยวชายฝั่งทะเล ได้แก่ กลุ่มปะทิว-ชุมพร กลุ่มดอนสัก- ขนอม-สิชล 

กลุ่มสมุย-พงัน เป็นฐานการบริการท่องเที่ยวทางทะเลเชิงนิเวศที่มีการจัดการ
สิ่งแวดล้อมท่ีมีคุณภาพ 

-  กลุ่มศูนย์กลางเดิมที่มีศักยภาพ ได้แก่ กลุ่มไชยา-พุมเรียง เป็นศูนย์กลางศาสนาและ
วัฒนธรรม ทุ่งสง นครศรีธรรมราชเป็นศูนย์กลางการขนส่ง พุนพิน สุราษฎร์ธานีเป็น
ศูนย์กลางการขนส่งและกระจายสินค้า 

 
 (6)  กำรพัฒนำเมืองขนำดกลำง 
  เพ่ือให้การพัฒนาระบบเมืองและมีเกิดความสมดุลระหว่างพ้ืนที่เมืองและชนบท นั้น การ
เสริมสร้างชุมชนขนาดกลางและขนาดเล็กให้ได้รับการพัฒนาจึงมีความส้าคัญในฐานที่เป็นกลไกส้าคัญในการ
กระจายความเจริญ เพ่ือน้าไปสู่การเจริญเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ 

1) วางผังเมือง จัดระเบียบการพัฒนาและจัดการพ้ืนที่ เพ่ือชี้น้าแนวโน้มการพัฒนา และ
ก้ากับการใช้ที่ดินให้เหมาะสม สนับสนุนการพัฒนาเมืองแบบกระชับ (Compact) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้
พ้ืนที่เมือง และจัดท้าโครงการพัฒนาและก้ากับการพัฒนาให้เป็นไปตามผังเมือง 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 5-31 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

2) เสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจของเมือง โดยการประสานการพัฒนาพ้ืนที่กับการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การคมนาคมและขนส่ง เทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม และระบบการศึกษาที่
ทันสมัย เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยค้านึงถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3) พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะที่รวดเร็ว มีคุณภาพเชื่อมโยงภายในเมือง ระหว่างเมืองกับ
ชนบทโดยรอบ และระหว่างกลุ่มเมือง 

4) จัดระบบสาธารณูปโภคโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้้าประปา โทรศัพท์สาธารณะ และไฟฟ้า
รวมทั้งไฟสาธารณะ อย่างเพียงพอและเหมาะสมกับความต้องการของชุมชน 

5) พัฒนา และปรับปรุงบริการทางด้านสังคม ทั้งการศึกษาและสาธารณสุขให้มีคุณภาพได้
มาตรฐาน และเข้าถึงง่ายทั้งโดยชาวชนบทและชาวเมือง 

6) พัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่ งอันดามันเป็น Resort Community เพ่ือรองรับการท่องเที่ยว
คุณภาพสูงและความหนาแน่นต่้า เป็นชุมชนพักอาศัยคุณภาพดีส้าหรับผู้สูงอายุและผู้เกษียณ โดยพัฒนากระบี่-
ตรัง เป็นชุมชนรองรับการขยายตัวของกิจกรรมบริการท่องเที่ยวชายฝั่งอันดามัน พัฒนาพังงาเป็นศูนย์
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเลและวัฒนธรรมอันดามัน 

7) พัฒนาพ้ืนที่และชุมชนบริการท่องเที่ยวฝั่งอ่าวไทย ได้แก่ กลุ่มชุมพร-ปะทิวเชื่อมโยงกับ
ภาคตะวันตกและภาคตะวันออก และเชื่อมโยงกับกลุ่มสุราษฎร์ธานี เกาะสมุย -พงัน และกลุ่มดอนสัก ขนอม  
สิชล โดยให้ความส้าคัญต่อการรักษาระบบนิเวศท่ีบอบบาง 

8) พัฒนาตลาดการเกษตรในพ้ืนที่เมืองศูนย์กลางของกลุ่มพ้ืนที่ รวมทั้งศูนย์การขนส่งและ
กระจายสินค้าอย่างต่อเนื่อง 

9) พัฒนากลุ่มเมืองเชื่อมโยงกับชนบท และเชื่อมโยงระหว่างเมืองในลักษณะเครือข่ายโดย
พ่ึงพากันและกันในด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและสังคม 

10) พัฒนาตลาดการเกษตร รวมทั้งศูนย์การขนส่งและกระจายสินค้าอย่างต่อเนื่อง 
11) พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะที่รวดเร็ว มีคุณภาพเชื่อมโยงภายในเมือง ระหว่างเมืองกับ

ชนบทโดยรอบ และระหว่างกลุ่มเมืองอย่างต่อเนื่อง 
12) พัฒนาปรับปรุงบริการการศึกษาและบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและ

เข้าถึงง่ายทั้งโดยชาวชนบทและชาวเมือง 
 
 (7) กำรพัฒนำกลุ่มเครือข่ำยพื นที่เมือง-ชนบทอย่ำงยั่งยืน 
  ประชาชนเกือบร้อยละ 80 ของภาคใต้อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ชนบท มีการกระจายตัวของชุมชน
ชนบทจะกระจายเป็นกลุ่มๆ ไปทั่วพ้ืนที่ภาค ส่วนใหญ่จะเกาะกลุ่มกันตามลักษณะอาชีพ ได้แก่ การท้านา  
สวนยาง สวนปาล์ม และประมง พ้ืนที่ชนบทจึงถือเป็นแหล่งที่มาของรายได้ เป็นแหล่งวัตถุดิบและก้าลัง
แรงงานที่ส้าคัญของภาค ชนบทจึงเปรียบเสมือนจุดเริ่มต้นของการพัฒนา แต่รูปแบบการพัฒนาชนบทส่วน
ใหญ่ในอดีตมุ่งเน้นเพียงการเพ่ิมผลผลิตและรายได้ ขณะที่ผลของการพัฒนาภาคและประเทศที่ผ่านมายังไม่
กระจายไปสู่ชนบทอย่างทั่วถึง ประชาชนส่วนใหญ่ในชนบทจึงยังคงประสบปัญหาความต้องการขั้นพ้ืนฐานอยู่ 
ตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยังเป็นปัญหาในทุกจังหวัด คือ ด้านการศึกษา สุขภาพ เศรษฐกิจ สังคมสิ่งแวดล้อมและ
ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 



  
บทที่ 6 

กระบวนกำรกำรมีส่วนร่วม กำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น
ของประชำชนและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

และกำรประชำสัมพันธ์ 
 
  



          บทที่ 6 กระบวนการการมีส่วนร่วม การแลกเปลีย่นความคิดเห็นของประชาชน 

            ส้านักงานทรัพยากรน ้าแห่งชาติ        และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องและการประชาสัมพันธ ์
     

 
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 6-1 รายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 

บทที่ 6 
กระบวนการการมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

และการประชาสัมพันธ์ 
 

6.1 ความน้า 
 กระบวนการการมีส่วนร่วมและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
การศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก เป็นกระบวนการที่ความกังวล 
ความต้องการและคุณค่าทางความคิดของประชาชนจะได้รับการบูรณาการในกระบวนการตัดสินใจของภาครัฐ 
ผ่านกระบวนการสื่อสารแบบสองทาง โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องระดับพ้ืนที่ได้ร่วมกันสะท้อน
สภาพปัญหา ข้อวิตกกังวล และแนวทางการบริหารจัดการน้้าที่ด้าเนินการอยู่ในปัจจุบัน อีกทั้งร่วมกันระดมความ
คิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการน้้าที่ควรด้าเนินการในอนาคตในแต่ละพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขา ในท้ายสุดข้อมูล
ต่าง ๆ ที่ได้จากเวทีรับฟังความคิดเห็นได้ถูกน้ามาจัดท้าเป็นทางเลือกและแผนงานด้านทรัพยากรน้้าที่เหมาะสมทั้ง
มิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ที่สอดคล้องกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของแต่ละพ้ืนที่ก่อนที่น้าไปสรุป
แนวทางเลือกที่เหมาะสมในการพัฒนา รวมทั้งผลกระทบและมาตรการป้องกันแก้ไขต่อไป โดยด้าเนินการควบคู่
กับการศึกษาใน 3 ขั้นตอน คือ  
 
 (1) ขั นตอนการก้าหนดขอบเขตการศึกษา (Scoping) เพ่ือก้าหนดประเด็นส้าคัญของพ้ืนที่  
(การประชุมปฐมนิเทศโครงการ และการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1)  
  
 (2) ขั นตอนการพัฒนาและประเมินทางเลือก เพ่ือช่วยระบุทางเลือกที่มีศักยภาพ และแนวทางที่ใช้
ในการประเมินผลกระทบ (การประชุมกลุ่มย่อยครั้งท่ี 2) 
 
 (3) ขั นตอนการพิจารณาผลการศึกษาจากร่างรายงาน SEA  เพ่ือให้มั่นใจได้ว่ารายงาน SEA   
ไดต้อบโจทย์ส้าคัญในพื้นที่ลุ่มน้้าอย่างครบถ้วน (การประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ) 
 
6.2 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Analysis)  
 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Analysis) ถือเป็นกระบวนการที่ส้าคัญในการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ในการก้าหนดขอบเขตของผู้เกี่ยวข้อง ที่ปรึกษาได้ประยุกต์ใช้หลักการจ้าแนกผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียที่เสนอแนะไว้ในคู่มือและเอกสาร 3 ฉบับ ได้แก่ 

(1) การประเมินสิ่ งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  จัดท้ า โดยส้ านั กงานนโยบายแล ะแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2554) เสนอแนะการจ้าแนกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็น 7 กลุ่มหลัก ได้แก่  
1) ผู้ให้นโยบายและอนุมัติ 2) หน่วยงานเจ้าของโครงการและองค์กรในก้ากับ 3) ผู้วิเคราะห์/พิจารณาโครงการ  
4) ผู้ตรวจ 5) ผู้ด้าเนินโครงการ 6) ผู้ได้รับผลกระทบ และ 7) ผู้ใช้ผลผลิตของโครงการ 

(2) แนวทาง (Guideline) การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ จัดท้าโดยคณะท้างานจัดท้า
แนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ภายใต้คณะอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ



          บทที่ 6 กระบวนการการมีส่วนร่วม การแลกเปลีย่นความคิดเห็นของประชาชน 

            ส้านักงานทรัพยากรน ้าแห่งชาติ        และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องและการประชาสัมพันธ ์
     

 
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 6-2 รายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 

ยุทธศาสตร์ (2561) เสนอแนะการจ้าแนกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็น 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1) ผู้ก้าหนดนโยบาย 
จัดสรรงบประมาณ หรือผู้อนุมัติ 2) หน่วยงานเจ้าของแผนหรือแผนงาน 3) ที่ปรึกษา/ผู้จัดท้า SEA และ 4) ผู้ได้รับ
ผลกระทบ 

(3) แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท้ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
จัดท้าโดยส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2562) เสนอแนะการจ้าแนกผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเป็น 7 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1) ผู้ได้รับผลกระทบ 2) หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดท้ารายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม 3) หน่วยงานที่ท้าหน้าที่พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  4) หน่วยงาน
ราชการในระดับต่างๆ 5) องค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม องค์กรพัฒนาเอกชนสถาบันการศึกษา และ
นักวิชาการอิสระ 6) สื่อมวลชน และ 7) ประชาชนทั่วไป 

 
 ทั้งนี้ ที่ปรึกษาได้น้าหลักการจ้าแนกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังกล่าวมาใช้เป็นแนวทางในการก้าหนดกลุ่มผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียให้เหมาะสมกับแนวทางการศึกษาของโครงการ ซึ่งครอบคลุมกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้เสนอแนะ
ไว้ข้างต้น โดยจ้าแนกเป็น 6 กลุ่ม ดังแสดงใน ตารางที่ 6.2-1 ทั้งนี้การวิเคราะห์กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ 
เหมาะสม จะท้าให้สามารถช่วยในการก้าหนดระดับการมีส่วนร่วม รูปแบบ วิธีการ เทคนิค และประเด็นในการ
หารือที่เหมาะสมในแต่ละกลุ่มของกิจกรรมการมีส่วนร่วมที่จะด้าเนินการต่อไป รวมทั้งได้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องของ
พ้ืนที่ในการพิจารณาก้าหนดแผน/แผนงาน และประเมินผลกระทบทั้งทางบวกและลบจากแผน/แผนงาน สามารถ
จัดกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 6 กลุ่มข้างต้น ได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก และกลุ่มผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียรอง ซึ่งพิจารณาจากความส้าคัญ บทบาท อ้านาจ และอิทธิพลของแต่ละกลุ่มที่ มีผลต่อการพัฒนาแผน/
แผนงาน ดังนี้  

- ลักษณะการมีส่วนได้ส่วนเสีย บทบาทและประโยชน์ที่แต่ละกลุ่ม พึงได้รับโดยการเข้ามามีส่วน
ร่วมในระดับต่างๆ ของการศึกษาเพ่ือผลักดันให้แผนบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่ก้าหนดไว้ 

- ระดับของประโยชน์ที่ได้รับ โดยจัดระดับของประโยชน์และผลกระทบเชิงเปรียบเทียบที่คาดว่าผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มจะได้รับจากการด้าเนินงานตามแผน  

- ระดับของพลังผลักดันแผนหรือขีดสมรรถนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มในการผลักดันแผน
ให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่ก้าหนดไว้ 

- ท่าที ทัศนคติ ความคิดเห็น และท่าทีของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฯ ที่มีต่อแผน แนวโน้มในการเข้ามามี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการ และผลักดันให้แผนบรรลุผลส้าเร็จตามเป้าประสงค์ที่ก้าหนด  

  
  จากหลักการข้างต้น สามารถจ้าแนกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง 6 กลุ่ม เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักและรอง 
ได้ดังนี ้ 
 

(1) กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก ได้แก่ กลุ่มหน่วยงานที่รับผิดชอบแผน/แผนงาน ผู้ได้รับผลกระทบ
โดยตรงจากแผน/แผนงานไม่ว่าจะเป็นทางบวกหรือทางลบ ประกอบด้วย 

   กลุ่มที่ 1  หน่วยงานผู้จัดท้าแผน ได้แก่ ส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาติ และหน่วยงานในก้ากับที่
 เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาติ ภาค 4  



          บทที่ 6 กระบวนการการมีส่วนร่วม การแลกเปลีย่นความคิดเห็นของประชาชน 

            ส้านักงานทรัพยากรน ้าแห่งชาติ        และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องและการประชาสัมพันธ ์
     

 
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 6-3 รายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 

   กลุ่มที่ 2  หน่วยงานให้ความเห็นและส่วนกลางระดับนโยบายที่เกี่ยวข้องในด้านทรัพยากรน้้า  
ซ่ึง ต้องเชื่อมโยงและบูรณาการแผนกับหน่วยงานที่สังกัด ได้แก่ หน่วยงานด้าน
ทรัพยากรน้้า 38 หน่วยงาน หน่วยงานผู้ด้าเนินการหรือผู้ก้าหนดนโยบาย แผน/
แผนงาน เช่น กระทรวง กรม หรือเป็นหน่วยงานที่ไม่ใช่เจ้าของแผน/แผนงาน แต่มี
อ้านาจหน้าที่เกี่ยวข้อง ซึ่งส่วนหนึ่งท้าหน้าที่เป็นคณะกรรมการก้ากับฯ การศึกษา
โครงการ รวมทั้ง คณะกรรมการลุ่มน้้า 

   กลุ่มที่ 3  หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับแผนในระดับปฏิบัติและระดับพ้ืนที่ จังหวัด องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นที่ตั้งของแผน/แผนงาน เป็นผู้ใช้ผลผลิตของโครงการ 
ได้แก่  หน่วยงานระดับภูมิภาค เช่น ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค ส้านักงาน
ชลประทาน ส้านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาค ส้านักงานพัฒนา
ที่ดินเขต ส้านักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งระดับ เป็นต้น ระดับ
จังหวัด และระดับท้องถิ่น เช่น โครงการชลประทานจังหวัด ส้านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ส้านักงานเกษตรจังหวัด ส้านักงานประมงจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น 

    กลุ่มที่ 4  ผู้ได้รับผลกระทบ จากแผนในพ้ืนที่ลุ่มน้้า ทั้งด้านบวกและด้านลบ ได้แก่ ภาคธุรกิจ  
        ภาคประชาชน กลุ่มผู้ใช้น้้า ผู้น้าชุมชน และประชาชนในพ้ืนที่ลุ่มน้้า เป็นต้น 
 

(2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรอง ได้แก่ บุคคล กลุ่ม องค์กร สถาบัน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีส่วนในการ
ร่วมให้ข้อมูล สะท้อนปัญหาของพ้ืนที่ ตรวจสอบ และให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ในขั้นตอนการศึกษาของโครงการ ให้
ได้ข้อมูลที่รอบด้าน สามารถน้าไปจัดท้าแผน/แผนงาน ที่มีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์ประเด็นส้าคัญและเป้าประสงค์
ของพ้ืนที ่ประกอบด้วย 

   กลุ่มที่ 5  ผู้ตรวจสอบ กลุ่มที่มีความเชี่ยวชาญหรือให้ความสนใจในด้านนโยบายสาธารณะ ผู้ที่
  ติดตามความเป็นไปของเรื่องนั้นมาอย่างต่อเนื่อง การจัดการทรัพยากรน้้า สิ่งแวดล้อม 
  และการขับเคลื่อนทางสังคม ได้แก่ องค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม องค์กรพัฒนาเอกชน 
  สถาบันการศึกษา นักวิชาการอิสระ สื่อมวลชน รวมทั้งกลุ่มผู้น้าชุมชนที่ไม่เป็นทางการ 
  เช่น ปราชญ์ท้องถิ่น ผู้น้าทางศาสนา ซึ่งถือเป็นผู้น้าทางความคิด เป็นต้น 

   กลุ่มที่ 6  ผู้รับผิดชอบจัดท้าแผนและศึกษา SEA ได้แก่ ที่ปรึกษา และคณะผู้เชี่ยวชาญ 
 
 
 



          บทที่ 6 กระบวนการการมีส่วนร่วม การแลกเปลีย่นความคิดเห็นของประชาชน 

            ส้านักงานทรัพยากรน ้าแห่งชาต ิ       และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องและการประชาสัมพันธ ์
      

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 6-4 รายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 

ตารางท่ี 6.2-1  
หลักเกณฑ์การจ้าแนกกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทที่ปรึกษา 

 

การจ้าแนกกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของบริษัททีป่รึกษา คู่มือการมีส่วนร่วม EIA สผ. (2562)  คู่มือ SEA สผ. (2554) Guideline SEA (2561) 
1.หน่วยงานผูจ้ัดท้าแผน ได้แก่ สทนช. และหน่วยงานในก้ากับที่เก่ียวข้อง  2.หน่วยงานที่รบัผิดชอบจัดทา้ 

  รายงานฯ (เจ้าของโครงการ) 
2.หน่วยงานเจ้าของโครงการ
และองค์กรในก้ากับ 

2.หน่วยงานเจ้าของแผน 
 

2.หนว่ยงานให้ความเห็น หน่วยงานส่วนกลางระดบันโยบายที่เกี่ยวข้องในด้าน  
ทรัพยากรน้้า 38 หน่วยงาน ซึง่ต้องเชื่อมโยงและบูรณาการแผนกับหน่วยงาน
ที่สังกัด ส่วนหนึ่งทา้หน้าที่เป็นคณะกรรมการก้ากับฯ ตลอดการศึกษา SEA 
รวมทั้ง คณะกรรมการลุ่มน้้า 

3.หน่วยงานพิจารณารายงานฯ และ   
อนุมัติอนุญาต 

1.ผู้ให้นโยบายและอนุมัติ 
3.ผู้วิเคราะห์/พิจารณาโครงการ 
5.ผู้ด้าเนินโครงการ 

1.ผู้ก้าหนดนโยบาย จัดสรร   
  งบประมาณ หรือผู้อนุมัต ิ

3.หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับแผนในระดบัปฏบิัติ ผู้ใช้ผลผลิตของ
โครงการระดับพืน้ที่ ทั้งระดับภมูิภาค ระดับจังหวัด และระดบัท้องถิ่น รวมถึง
ความเก่ียวข้อง ทั้งทางตรงและทางอ้อม  

4.หน่วยงานราชการระดบัต่างๆ ที่  
เก่ียวข้อง 

7.ผู้ใช้ผลผลิตของโครงการ  

4.ผู้ได้รบัผลกระทบ จากแผนในพื้นที่ลุ่มน้้า ทัง้ด้านบวกและด้านลบ ได้แก่ 
ภาคธุรกิจ ภาคประชาชน กลุ่มผู้ใช้น้า้ ผู้นา้ชุมชน และประชาชน ในพื้นที่ลุ่ม
น้้า เปน็ต้น 

1. ผู้ได้รบัผลกระทบ 
7. ประชาชนทั่วไป 

6.ผู้ได้รบัผลกระทบ 
 

4.ผู้ได้รบัผลกระทบ 

5.ผู้ตรวจสอบ กลุ่มที่มีความเชี่ยวชาญหรือให้ความสนใจในด้านนโยบาย 
สาธารณะ การจัดการทรัพยากรน้้า สิ่งแวดล้อม และการขับเคลื่อนทางสังคม 
รวมทั้งประชาชนผูส้นใจทั่วไปทีอ่ยู่นอกพื้นที่ลุ่มน้า้ 

5. NGOs สถาบันการศึกษา นักวิชาการ 
6. สื่อมวลชน 

4.ผู้ตรวจ  

6.ที่ปรึกษา ผู้รับผดิชอบจัดท้าแผนและศึกษา SEA 2.หน่วยงานที่รบัผิดชอบจัดทา้ 
  รายงานฯ (ที่ปรึกษา) 

 3.ที่ปรึกษา/ผู้จัดท้า SEA 

หมายเหตุ กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก กลุ่มท่ี 1, 2, 3 และ 4



          บทที่ 6 กระบวนการการมีส่วนร่วม การแลกเปลีย่นความคิดเห็นของประชาชน 

            ส้านักงานทรัพยากรน ้าแห่งชาติ        และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องและการประชาสัมพันธ ์
     

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 6-5 รายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 

  ในการก้าหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมกิจกรรมการมีส่วนร่วมในแต่ละขั้นตอนของโครงการจะมี
ความจ้าเพาะเจาะจงและแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และรูปแบบของกิจกรรม การมีส่วนร่วม 
แต่ละครั้งของโครงการ เช่น การประชุมกลุ่มย่อย จะก้าหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมการประชุมโดยมุ่งเน้นไปที่
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก เพ่ือรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาด้านทรัพยากรน้้า ข้อวิตกกังวล ศักยภาพและข้อจ้ากัด
ของพ้ืนที่ รวมทั้งแนวทางการบริหารจัดการน้้าที่ด้าเนินการอยู่ในปัจจุบัน และร่วมกันระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับ
แนวทางการบริหารจัดการน้้าที่ควรด้าเนินการในอนาคตในแต่ละพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขา  เพ่ือน้าไปใช้ในการจัดท้าแนว
ทางเลือกและแผนงานด้านทรัพยากรน้้าที่เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่และมีความยั่งยืนในมิติเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม เป็นต้น (ตารางท่ี 6.2.2) 
 

ตารางท่ี 6.2-2  
การก้าหนดกลุ่มเป้าหมายในกิจกรรมการมีส่วนร่วมของโครงการ 

 
กลุ่มเป้าหมาย การมีส่วนร่วมในขั นตอนต่างๆ 

การก้ากับ
การศึกษา 

ประชุม
ปฐมนิเทศ 

ประชุม
กลุ่มย่อย
ครั งท่ี 1 

ประชุม
กลุ่มย่อย
ครั งท่ี 2 

การส้ารวจ, 
สัมภาษณ์ 

ประชุม
ปัจฉิมนิเทศ 

1.หน่วยงานผู้จัดท้าแผน ได้แก่ สทนช. และ
หน่วยงานในก้ากับท่ีเกี่ยวข้อง  

      

2.หน่วยงานท่ีให้ความเห็น หน่วยงาน
ส่วนกลางระดับนโยบายที่เกี่ยวข้องในด้าน
ทรัพยากรน้้า รวมทั้ง คณะกรรมการลุ่มน้า้  

   
กรรมการ 

ลุ่มน้้า 

 
กรรมการ 

ลุ่มน้้า 

  

3.หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับแผนใน
ระดับปฏิบัติและระดับพ้ืนท่ี ทั้งระดับภูมภิาค 
ระดับจังหวดั และระดบัท้องถิ่น รวมถึงความ
เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม  

    

ที่เกี่ยวข้อง

โดยตรง 

 

ที่เกี่ยวข้อง

โดยตรง 

 

4.ผู้ไดร้ับผลกระทบจากแผนในพ้ืนที่ลุ่มน้้า ท้ัง
ด้านบวกและด้านลบ  ได้แก่ ภาคธุรกิจ ภาค
ประชาชน กลุ่มผู้ใช้น้้า ผู้นา้ชุมชน และ
ประชาชน ในพื้นที่ลุ่มน้้า เป็นต้น 

    

ที่เกี่ยวข้อง

โดยตรง 

 

ที่เกี่ยวข้อง

โดยตรง 

 

5.ผู้ตรวจสอบ กลุ่มที่มีความเช่ียวชาญหรือให้
ความสนใจในด้านนโยบายสาธารณะ การ
จัดการทรัพยากรน้้า สิ่งแวดล้อม และการ
ขับเคลื่อนทางสังคม ผู้สนใจทั่วไป 

      

6.ที่ปรึกษา ผู้รับผิดชอบจัดท้าแผนและศึกษา 
SEA 

      

หมายเหตุ กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก กลุ่มที่ 1, 2, 3 และ 4 
  



          บทที่ 6 กระบวนการการมีส่วนร่วม การแลกเปลีย่นความคิดเห็นของประชาชน 

            ส้านักงานทรัพยากรน ้าแห่งชาติ        และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องและการประชาสัมพันธ ์
     

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 6-6 รายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 

6.3 การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นระดับกลุ่มลุ่มน ้าครั งที่ 1 (การประชุมปฐมนิเทศ)  
 ในขั้นตอนการก้าหนดขอบเขตการศึกษา (Scoping) เพ่ือก้าหนดประเด็นส้าคัญของพ้ืนที่ และเกิดความ

มั่นใจว่าความคิดเห็นและความกังวลห่วงใยที่ส้าคัญต่างๆ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะได้รับการพิจารณา โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในเรื่องการก้าหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของการพัฒนา ที่ปรึกษาได้จัดประชุมปฐมนิเทศขึ้นระหว่าง
วันที่ 10 – 14 มิถุนายน 2562 รวมทั้งหมด 4 เวที รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 6.3-1 โดยมีวัตถุประสงค ์ดังนี้ 

(1) เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโครงการ ให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับโครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเป็นมาของโครงการ วัตถุประสงค์ ระยะเวลาการศึกษาโครงการ 
พ้ืนที่ศึกษา และขอบเขตการศึกษาของโครงการ 

(2) เพ่ือรับฟังข้อมูล สภาพปัญหา ข้อวิตกกังวล เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า ประเด็น
ห่วงกังวลด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมและด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในแต่ละพ้ืนที่ 

   
ตารางท่ี 6.3-1  

ก้าหนดการจัดประชุมปฐมนิเทศโครงการ 
 

เวทีท่ี พื นที่ลุ่มน ้า พื นที่เป้าหมาย ก้าหนดวันประชมุ เวลา สถานทีจ่ัดประชุม 
1 ตอนบน จังหวัดชุมพร

ประจวบครีีขันธ์ และ
ระนอง (พ้ืนท่ีตอนบน) 

10 มิถุนายน 2562 08.30-12.00 น. ห้องประชุมพุดพิชญา  
โรงแรมนานาบุรี จังหวัดชุมพร 

2 ตอนบนและ
ตอนกลาง 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
และกระบี ่(พ้ืนท่ี
ตอนบนและตอนกลาง) 

11 มิถุนายน 2562 08.30-12.00 น. ห้องออร์คิด  
โรงแรมนภิาการเ์ด้น  
จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

3 ตอนกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
พัทลุง และตรัง (พ้ืนท่ี
ตอนกลาง) 

12 มิถุนายน 2562 08.30-12.00 น. ห้องประชุมนิลพยัคฆ์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
นครศรีธรรมราช จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

4 ตอนล่าง จังหวัดสงขลา ยะลา 
ปัตตานี และนราธิวาส 
(พ้ืนท่ีตอนล่าง) 

14 มิถุนายน 2562 08.30-12.00 น. ห้องน้้าพราวบอลรูม โรงแรม 
ซี.เอส. ปัตตานี จังหวัดปัตตาน ี

 
 
 
 
 
 
 



          บทที่ 6 กระบวนการการมีส่วนร่วม การแลกเปลีย่นความคิดเห็นของประชาชน 

            ส้านักงานทรัพยากรน ้าแห่งชาติ        และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องและการประชาสัมพันธ ์
     

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 6-7 รายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 

6.3.1 ผู้เข้าร่วมประชุม 

 การประชุมปฐมนิเทศที่จัดขึ้นทั้ง 4 เวที มีผู้เข้าร่วมประชุมจากภาคส่วนต่างๆ ที่ครอบคลุมกลุ่ม 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักและรอง รวมทั งสิ น 883 คน (ตารางที่ 6.3.1-1) พบว่าผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่เป็น
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับแผนด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้้าในระดับปฏิบัติและระดับพ้ืนที่  ทั้งระดับ
ภูมิภาค ระดับจังหวัด และระดับท้องถิ่น จ้านวน 525 คน (ร้อยละ 59.46) ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการให้
ข้อมูลการศึกษาครั้งนี้ ที่ต้องการประชาสัมพันธ์การศึกษาโครงการต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้องทุกระดับให้เกิดขึ้นในวง
กว้าง และรับทราบข้อมูลเบื้องต้นในภาพรวมของพ้ืนที่ที่จะน้าไปก้าหนดขอบเขตการศึกษาและวางแผนการ
ก้าหนดกลุม่เป้าหมายและพ้ืนที่เพ่ือลงรายละเอียดในการประชุมกลุ่มย่อยของแต่ละลุ่มน้้าสาขาต่อไป   
 
6.3.2 สรุปผลการประชุม 

 ผลสรุปความคิดเห็นในภาพรวมทั้ง 4 เวที เกี่ยวกับประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะด้านทรัพยากรน้้า 
โดยใช้กรอบแผนแม่บทการบริหารจัดการน้้า ซึ่งจ้าแนกออกเป็น 6 ประเด็น (รูปที่ 6.3.2-1) พบว่า การจัดการน้้า
ท่วมและอุทกภัยเป็นประเด็นที่ผู้ตอบแบบแสดงความคิดเห็นให้น้้าหนักและความส้าคัญมากที่สุด (ร้อยละ 26.91) 
รองลงมาคือประเด็นการจัดการคุณภาพน้้า (ร้อยละ 19.91) ปัญหาความมั่นคงของน้้าเพ่ือการผลิตเป็นข้อวิตก
กังวลในล้าดับที่สาม (ร้อยละ 16.63) ขณะที่ช่องว่างของการบูรณาการบริหารจัดการหน่วยงาน กฎหมายและ  
ชุดข้อมูล เป็นสิ่งที่จ้าเป็นต้องพัฒนา ปรับปรุงและแก้ไขในล้าดับถัดไป (ร้อยละ 15.10) ซึ่งข้อวิตกกังวลและ
ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาเพ่ือการอนุรักษ์ต้นน้้า และการจัดการน้้าเพ่ือการอุปโภคบริโภคเป็นประเด็นที่ผู้ตอบ
แบบแสดงความคิดเห็นให้น้้าหนักและความส้าคัญในล้าดับท้ายๆ ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน (ร้อยละ 10.94 และ 
10.50 ตามล้าดับ)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          บทที่ 6 กระบวนการการมีส่วนร่วม การแลกเปลีย่นความคิดเห็นของประชาชน 

            ส้านักงานทรัพยากรน ้าแห่งชาติ        และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องและการประชาสัมพันธ ์
     

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 6-8 รายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 

ตารางท่ี 6.3.1-1  
จ้านวนผู้เข้าร่วมประชุมปฐมนิเทศ 

 

กลุ่มเป้าหมาย 

จ้านวนผู้เข้าร่วมประชุม (คน) 

ตอนบน 
ตอนบนและ
ตอนกลาง 

ตอนกลาง ตอนล่าง 

เวทีท่ี 1 เวทีท่ี 2 เวทีท่ี 3 เวทีท่ี 4 

1. หน่วยงานผู้จัดท้าแผน ได้แก่ สทนช.  และหน่วยงานในก้ากับท่ี
เกี่ยวข้อง 

4 6 6 4 

2. หน่วยงานส่วนกลางระดับนโยบายท่ีเกี่ยวข้องในด้านทรัพยากรน้้า  
38 หน่วยงาน ซ่ึงต้องเชื่อมโยงและบูรณาการแผนกับหน่วยงานท่ี
สังกัด รวมท้ัง คณะกรรมการลุ่มน้้า  

3 8 6 3 

3. หน่วยงานราชการท่ีเกี่ยวข้องกับแผนในระดับปฏิบัติและระดับพื้นท่ี 
ท้ังระดับภูมิภาค ระดับจังหวัด และระดับท้องถิ่น  รวมถึงความ
เกี่ยวข้องท้ังทางตรงและทางอ้อม  

116 106 85 218 

4. ผู้ได้รับผลกระทบ จากแผนในพื้นท่ีลุ่มน้้า ท้ังด้านบวกและด้านลบ  
ได้แก่ ภาคธุรกิจ  ภาคประชาชน กลุ่มผู้ใช้ น้้า ผู้ น้าชุมชน และ
ประชาชน ในพื้นท่ีลุ่มน้้า เป็นต้น 

45 12 3 23 

5. ผู้ตรวจสอบ กลุ่มท่ีมีความเชี่ยวชาญหรือให้ความสนใจในด้าน
นโยบายสาธารณะ การจัดการทรัพยากรน้้า สิ่งแวดล้อม และการ
ขับเคลื่อนทางสังคม และผู้สนใจทั่วไป 

17 37 34 90 

6. ท่ีปรึกษา ผู้รับผิดชอบจัดท้าแผนและศึกษา SEA 17 18 9 13 

จ้านวนผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละเวทีรวม (คน) 202 187 143 351 

จ้านวนผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั งหมด (คน) 883 

หมายเหตุ :  
เวทีท่ี 1 มีผู้เข้าร่วมประชุมจากจังหวัดชุมพร ประจวบคีรีขันธ์ และระนอง 
เวทีท่ี 2 มีผู้เข้าร่วมประชุมจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี และกระบี่ 
เวทีท่ี 3 มีผู้เข้าร่วมประชุมจากจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง และตรัง 
เวทีท่ี 4 มีผู้เข้าร่วมประชุมจากจังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส 

 



          บทที่ 6 กระบวนการการมีส่วนร่วม การแลกเปลีย่นความคิดเห็นของประชาชน 

            ส้านักงานทรัพยากรน ้าแห่งชาติ        และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องและการประชาสัมพันธ ์
     

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 6-9 รายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 

 
 

รูปที่ 6.3.2-1 สรุปภาพรวมประเด็นปัญหาด้านทรัพยากรน ้าทั ง 4 เวที 
 

  ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมในพ้ืนที่แตกต่างกัน จ้าแนกแยกตามรายเวที  

(รูปที่ 6.3.2-2) พบว่า ปัญหาน้้าท่วมและอุทกภัยเป็นประเด็นที่ถูกระบุมากที่สุด (ร้อยละ 46.03) จากการประชุม

ปฐมนิเทศที่จัดขึ้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช รองลงมา คือ เวทีสุราษฎร์ธานี ปัตตานี และชุมพร (ร้อยละ 28.18 

ร้อยละ 23.97 และ ร้อยละ 20.29 ตามล้าดับ) ขณะที่ประเด็นปัญหาการจัดการน้้าเพ่ือการอุปโภคบริโภค  

พบมากในเขตพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ร้อยละ 15.75) และข้อวิตกกังวลในประเด็นความมั่นคง 

ของน้้าในกระบวนการผลิตและเกษตรกรรมพบมากในเขตลุ่มน้้าภาคใต้ตอนบน (ร้อยละ 22.46) ส้าหรับประเด็น

คุณภาพน้้า พบมากที่สุดจากเวทีปฐมนิเทศในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดชุมพร (ร้อยละ 26.36 และ ร้อยละ 

22.46 ตามล้าดับ) ข้อวิตกกังวลเกี่ยวกับการอนุรักษ์ต้นน้้าและดิน พบน้อยที่สุดในจังหวัดสุราษฏร์ธานี (ร้อยละ 

8.18) โดยข้อคิดเห็นในเวทีจังหวัดชุมพร จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดปัตตานี พบในสัดส่วนใกล้เคียงกัน 

(ร้อยละ 12.33 , ร้อยละ 15.19 และ 11.11 ตามล้าดับ) ขณะที่ปัญหาการขาดการบูรณาการหน่วยงาน  

เงื่อนไขของกฎหมายและความหลากหลายขององค์กร พบประเด็นข้อห่วงใยมากที่สุดในเวทีจังหวัดสุราษฏร์ธานี 

(ร้อยละ 18.18) 



          บทที่ 6 กระบวนการการมีส่วนร่วม การแลกเปลีย่นความคิดเห็นของประชาชน 

            ส้านักงานทรัพยากรน ้าแห่งชาติ        และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องและการประชาสัมพันธ ์
     

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 6-10 รายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 

 

 
รปูท่ี 6.3.2-2 สรุปประเด็นปัญหาด้านทรัพยากรน ้าจ้าแนกตามรายเวทีทั ง 4 เวที  

 

  ส้าหรับภาพรวมของความคิดเห็นที่ได้รับจากผู้เข้าร่วมประชุมปฐมนิเทศท้ัง 4 เวที พบว่านอกจากแต่ละ
ลุ่มน้้าหรือลุ่มน้้าสาขาจะมีความแตกต่างกัน ในพื้นที่ลุ่มน้้าเดียวกัน บริเวณต้นน้้า กลางน้้า และปลายน้้า ยังมี
ลักษณะภูมิประเทศ ทรัพยากร ปัญหา และการจัดการปัญหาที่แตกต่างกัน ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ 
 

(1) สภาพปัจจุบันและปัญหาด้านทรัพยากรน ้าของพื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
 ปัญหาอุทกภัยและน ้าท่วม มีสาเหตุหลักมาจากการสร้างถนนขวางทางน้้า การขยายตัวของ

เมืองและชุมชนโดยไม่มีการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินและก้าหนดผังเมืองให้สอดคล้องกับลักษณะภูมิประเทศ 
การบุกรุกพ้ืนที่ป่าต้นน้้าเพื่อท้าการเกษตรท้าให้เกิดการชะล้างตะกอน  

 ปัญหาภัยแล้ง มีสาเหตุหลักมาจากการขยายตัวของความต้องการน้้า การเติบโตของเมือง  
ภาคการผลิตและบริการ พ้ืนที่ป่าต้นน้้าถูกบุกรุก ปริมาณน้้าที่มากในช่วงฤดูฝนไหลลงสู่ทะเลอย่างรวดเร็ว  
ไม่สามารถกักเก็บน้้าไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งได้  

 ปัญหาคุณภาพน ้า ประกอบด้วย การรุกล้้าของน้้าเค็ม มีสาเหตุหลักมาจากการสูญเสียพ้ืนที่
อนุรักษ์ตามแนวปากแม่น้้าและชายฝั่ง แม่น้้าส่วนใหญ่เป็นสายสั้น ๆ ปริมาณน้้าท่าไม่เพียงพอต่อการผลักดัน
น้้าเค็ม ส่วนปัญหาคุณภาพน้้าเน่าเสีย เกิดจากไม่มีการควบคุมดูแลน้้าทิ้งจากแหล่งต่างๆ ได้แก่ ชุมชน โรงงาน
อุตสาหกรรม การเพาะเลี้ยง ที่ระบายลงสู่แหล่งน้้า 



          บทที่ 6 กระบวนการการมีส่วนร่วม การแลกเปลีย่นความคิดเห็นของประชาชน 

            ส้านักงานทรัพยากรน ้าแห่งชาติ        และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องและการประชาสัมพันธ ์
     

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 6-11 รายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 

ปัญหาด้านการบริหารจัดการน ้า มีสาเหตุหลักมาจากการบริหารจัดการพ้ืนที่ลุ่มน้้าโดยขาด
การบูรณาการระหว่างราชการแต่ละหน่วยงานและการมีส่วนร่วมของชุมชน การจัดการที่ผ่านมาเป็นไปในรูปแบบ
การก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ซึ่งอาจไม่เหมาะสมกับพ้ืนที่ ชุมชนมีองค์ความรู้ที่สามารถน้ามาใช้ในการบริหาร
จัดการในพ้ืนที่ตนเองได้   

 
(2) ข้อเสนอแนะในการจัดการทรัพยากรน ้าของพื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
  การบริหารจัดการน้้าในพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกปัจจุบัน พบว่าในทุกประเด็นปัญหา  

ส่วนใหญ่เน้นการจัดการปลายน้้า ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็นที่ต้องการให้คณะผู้ศึกษาให้ความส้าคัญ
และน้าไปพิจารณาในการวางแผน ดังนี้ 

- การก้าหนดทิศทางการพัฒนาหรือบริหารจัดการน้้า ให้ค้านึงถึงขีดความสามารถ ข้อจ้ากัด
ของพ้ืนที่ให้รอบด้าน ทั้งด้านกายภาพ สังคม ภูมิประเทศ ฯลฯ 

- การบริหารจัดการน้้าที่ดี  ควรสามารถบริหารจัดการได้ภายในพ้ืนที่ลุ่มน้้ าย่อย  ๆ  
โดยประชาชนสามารถพ่ึงพาทรัพยากรที่มีในชุมชน 

- การจัดการพ้ืนที่ต้นน้้า การอนุรักษ์พ้ืนที่ป่าไม้และก้าหนดเขตอนุรักษ์ 
- การวางแผนการใช้ที่ดินเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาด้านการจัดการทรัพยากรน้้า  
- ทางเลือกการจัดการน้้า อ่ืนๆที่ไม่ ใช่ โครงสร้างขนาดใหญ่ เนื่องจากมีผลกระทบต่อ

ทรัพยากรธรรมชาติและชุมชนน้อยกว่า เช่น ธนาคารน้้าใต้ดิน แก้มลิง พ้ืนที่ชุ่มน้้า ระบบฝาย พื้นที่เก็บกักน้้าขนาด
เล็ก เป็นต้น 

- การอนุรักษ์ทรัพยากรน้้าการใช้น้้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดการบ้าบัดน้้าเสียและการ
หมุนเวียนน้้ากลับมาใช้ใหม่ 

- การบริหารจัดการน้้าต้องท้าอย่างเป็นระบบมีฐานข้อมูลที่เพียงพอ มีกลไกการจัดการ 
เครื่องมือ ระบบเตือนภัยและจัดการในช่วงที่เกิดปัญหาหรือวิกฤต  

- การบริหารจัดการพ้ืนที่ลุ่มน้้าโดยบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการมีส่วนร่วม
ของชุมชน  

 
6.4 การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นระดับลุ่มน ้าย่อย (การประชุมกลุ่มย่อย ครั งที่ 1)  
 ในขั้นตอนการก้าหนดขอบเขตการศึกษา (Scoping) หลังจากที่ปรึกษาจัดประชุมปฐมนิเทศแล้วในช่วง
เดือนมิถุนายน 2562 ซึ่งจากการประชุมท้าให้ได้ข้อมูลสภาพปัญหา รวมทั้งความคิดเห็นและความห่วงกังวลเกี่ยวกับ
ทรัพยากรน้้าที่ส้าคัญต่างๆ ของพื้นที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกในเชิงภาพกว้าง ทั้งนี้เพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริงในระดับ
พ้ืนที่มากขึ้น ที่ปรึกษาจึงได้จัดประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 ขึ้นในระดับพื้นที่ลุ่มน้้าสาขาระหว่างวันที่ 7-21 สิงหาคม 
2562 รวมทั้งหมด 14 เวที ดังแสดงใน ตารางท่ี 6.4-1 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

(1) เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโครงการให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบข้อมูล โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งความเป็นมา วัตถุประสงค์ ระยะเวลาการศึกษา พ้ืนที่ศึกษา และขอบเขตการศึกษาของโครงการ 



          บทที่ 6 กระบวนการการมีส่วนร่วม การแลกเปลีย่นความคิดเห็นของประชาชน 

            ส้านักงานทรัพยากรน ้าแห่งชาติ        และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องและการประชาสัมพันธ ์
     

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 6-12 รายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 

(2) เพ่ือรับฟังข้อมูลเกี่ยวสภาพปัญหา ข้อวิตกกังวล และแนวทางการบริหารจัดการน้้าที่ด้าเนินการ
อยู่ในปัจจุบัน และร่วมกันระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการน้้าที่ควรด้าเนินการในอนาคตใน
แต่ละพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขา 
  

ตารางท่ี 6.4-1  
ก้าหนดการจัดประชุมกลุ่มย่อยครั งที่ 1 

เวทีท่ี พื นที่ 
ลุ่มน ้า 

พื นที่ลุ่มน ้าสาขา ก้าหนดวันประชุม เวลา สถานที่จัดประชุม 

1 

ตอนบน 

คลองท่าตะเภา 13 สิงหาคม 2562 08.30-12.00 น. ห้องประชุมอบต.ท่าแซะ จังหวัดชุมพร 
2 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก

ตอนบน 
14 สิงหาคม 2562 08.30-12.00 น. ห้องประชุมท่ีว่าการอ้าเภอทุ่งตะโก  

จังหวัดชุมพร 
3 คลองหลังสวน 15 สิงหาคม 2562 08.30-12.00 น. ห้องประชุมท่ีว่าการอ้าเภอหลังสวน  

จังหวัดชุมพร 
4 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก  

ส่วนท่ี 2 
16 สิงหาคม 2562 08.30-12.00 น. ห้องประชุมท่ีว่าการอ้าเภอไชยา  

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
5 

ตอนกลาง 

กลุ่มพื้นท่ีเกาะ (เกาะเต่า,  
เกาะสมุย, เกาะพะงัน) 

17 สิงหาคม 2562 09.30-12.00 น. ห้องประชุมท่ีว่าการอ้าเภอเกาะสมุย  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

6 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก  
ส่วนท่ี 4 

13 สิงหาคม 2562 08.30-12.00 น. ห้องประชุมชั้น 2 ท่ีว่าการอ้าเภอเมือง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

7 คลองกลาย 14 สิงหาคม 2562 08.30-12.00 น. หอประชุมท่ีว่าการอ้าเภอสิชล  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

8 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก  
ส่วนท่ี 3 

15 สิงหาคม 2562 08.30-12.00 น. ห้องประชุมเมืองท่าทอง ชั้น 2  
ท่ีว่าการอ้าเภอกาญจนดิษฐ์  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

9 

ตอนล่าง 

คลองนาทวี 7 สิงหาคม 2562 08.30-12.00 น. ห้องเฟื่องฟ้า โรงแรมบี พี สมิหลาบีช 
จังหวัดสงขลา 

10 คลองเทพา 8 สิงหาคม 2562 08.30-12.00 น. ห้องปาหนัน โรงแรมปาร์ควิวยะลา  
จังหวัดยะลา 

11 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
ตอนล่าง 

14 สิงหาคม 2562 08.30-12.00 น. ห้องฟาตอนี โรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี  
จังหวัดปัตตานี 

12 แม่น้้าสายบุรี 19 สิงหาคม 2562 08.30-12.00 น. ห้องโสภาพิสัย โรงแรมตันหยง  
จังหวัดนราธิวาส 

13 แม่น้้าบางนรา 20 สิงหาคม 2562 08.30-12.00 น. ห้องโสภาพิสัย โรงแรมตันหยง  
จังหวัดนราธิวาส 

14 แม่น้้าโก-ลก 21 สิงหาคม 2562 08.30-12.00 น. ห้องประชุมหมากแดง  
โรงแรมกรีนวิว บูทิก โฮเต็ล  
จังหวัดนราธิวาส 

 



          บทที่ 6 กระบวนการการมีส่วนร่วม การแลกเปลีย่นความคิดเห็นของประชาชน 

            ส้านักงานทรัพยากรน ้าแห่งชาติ        และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องและการประชาสัมพันธ ์
     

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 6-13 รายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 

6.4.1 ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ในการประชุมครั้งนี้มุ่งเน้นความส้าคัญของข้อมูลภาคประชาชน มีกลุ่มเป้าหมาย คือ บุคคลที่เข้าใจ
บริบทการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาพ้ืนที่ รวมทั้งสามารถเป็นผู้ให้ข้อมูลในพ้ืนที่ได้อย่างดี (Key Informant) 
ครอบคลุมพ้ืนที่ต้นน้้า กลางน้้า และปลายน้้าในพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขา โดยการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 มีผู้เข้าร่วม
ประชุมจากภาคส่วนต่าง ๆ รวมทั งสิ น 511 คน รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 6.4.1-1  
 

ตารางท่ี 6.4.1-1 
จ้านวนผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อยครั งที่ 1 แยกรายเวทีลุ่มน ้าสาขา 

 
กลุ่มผู้เข้าร่วมประชุม จ้านวนผู้เข้าร่วมประชุมของเวทีที่ (คน) 

พื นที่ตอนบน พื นที่ตอนกลาง พื นที่ตอนล่าง 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. หน่วยงานผู้จัดท้าแผน ได้แก่ สทนช. 
และหน่วยงานในก้ากับท่ีเกี่ยวข้อง 

- - - 1 - 1 1 1 1 - - - 1 - 

2. หน่วยงานส่วนกลางระดับนโยบายท่ี
เกี่ ยวข้องในด้านทรัพยากร น้้า  38 
หน่วยงาน ซ่ึงต้องเชื่อมโยงและบูรณา
การแผนกับหน่วยงานท่ีสังกัด รวมท้ัง 
คณะกรรมการลุ่มน้้า  

2 2 2 2 1 - - - 3 2 1 4 3 2 

3. หน่วยงานราชการท่ีเกี่ยวข้องกับแผน
ในระดับปฏิบัติและระดับพื้นท่ี  ท้ัง
ระดับภูมิภาค ระดับจังหวัด และระดับ
ท้องถิ่น  รวมถึ งความเกี่ ยวข้อง ท้ัง
ทางตรงและทางอ้อม  

12 10 13 3 1 11 5 24 2 3 3 7 1 4 

4. ผู้ได้รับผลกระทบ จากแผนในพื้นท่ีลุ่ม
น้้า ท้ังด้านบวกและด้านลบ   ได้แก่  
ภาคธุรกิจ ภาคประชาชน กลุ่มผู้ใช้น้้า 
ผู้น้าชุมชน และประชาชน ในพื้นท่ีลุ่ม
น้้า เป็นต้น 

12 20 19 15 7 16 29 16 29 28 35 13 37 17 

5. ผู้ตรวจสอบ กลุ่มท่ีมีความเชี่ยวชาญ
หรือให้ความสนใจในด้านนโยบาย
สาธารณะ การจัดการทรัพยากรน้้า 
สิ่งแวดล้อม และการขับเคลื่อนทาง
สังคม และผู้สนใจทั่วไป 

1 - - - - - - - - - - - - - 

6. ท่ีปรึกษา ผู้รับผิดชอบจัดท้าแผนและ
ศึกษา SEA 

4 4 4 5 5 8 8 8 7 8 7 7 7 6 

จ้านวนผู้เข้าร่วมประชุมรวม (คน) 31 36 38 26 14 36 43 49 42 41 46 31 49 29 
จ้านวนผู้เข้าร่วมประชุมทั งหมด (คน) 511 



          บทที่ 6 กระบวนการการมีส่วนร่วม การแลกเปลีย่นความคิดเห็นของประชาชน 

            ส้านักงานทรัพยากรน ้าแห่งชาติ        และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องและการประชาสัมพันธ ์
     

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 6-14 รายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 

6.4.2 สรุปผลการประชุม 
 จากการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 สามารถสรุปสถานการณ์ ปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการจัดการ
ทรัพยากรน้้า (ตารางท่ี 6.4.2-1) และแนวทางการพัฒนา (ตารางท่ี 6.4.2-2) ดังรายละเอียดต่อไปนี้   
 

(1) ปัญหาเกี่ยวกับการจัดการน ้าอุปโภคบริโภค  พบว่า ประเด็นความเท่าเทียมในการเข้าถึง
น้้าประปาภูมิภาคอย่างมีคุณภาพและปลอดภัย ส่วนใหญ่สะท้อนในเวทีลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนกลางและ
ตอนล่าง โดยเฉพาะในพื้นที่นอกเขตเทศบาลที่ยังไม่สามารถเข้าถึงระบบประปาส่วนภูมิภาค มีเพียงน้้าประปาภูเขา
หรือน้้าประปาหมู่บ้านที่ไม่สามารถน้ามาใช้อุปโภคดื่มได้ ขณะที่ในเขตเทศบาลของบางลุ่มน้้าที่ใช้น้้าประปาส่วน
ภูมิภาค ยังคงเผชิญกับปัญหาน้้ามีรสกร่อย มีสีขุ่นและกลิ่นสนิม ขณะที่ประเด็นแหล่งน้้าต้นทุนในการผลิตน้้า  
เพ่ือการอุปโภคบริโภคยังคงมีข้อจ้ากัดและไม่เพียงพอต่อการขยายตัวทางประชากร สังคม เศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรม ซึ่งจ้าเป็นต้องมีการบริหารจัดการและออกแบบรูปแบบและวิธีการจัดเก็บน้้าเพ่ือความมั่นคงของ
แหล่งน้้าต้นทุนต่อไป ซึ่งพบเป็นประเด็นส้าคัญส้าหรับในเขตพ้ืนที่ตอนกลางและตอนล่าง และพบปัญหาการแย่ง
ชิงน้้าต้นทุนเพ่ือการผลิตน้้าอุปโภคบริโภคที่รุนแรงและชัดเจนในเขตพ้ืนที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนกลาง 
โดยเฉพาะในเขตพ้ืนที่เกาะที่เน้นธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว  

 
(2) ปัญหาเกี่ยวกับความม่ันคงของน ้าในภาคการผลิต ถึงแม้พ้ืนที่ในเขตภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมี

การพัฒนาเมือง พัฒนาเขตอุตสาหกรรมและเจริญก้าวหน้าในการประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ  
แต่ประชาชนส่วนใหญ่ยังคงประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่ยังคงต้องการการจัดการน้้าเพ่ือการขับเคลื่อนด้วยเช่นกัน 
ปัญหาที่ได้รับการแลกเปลี่ยนในทุกเวที คือ “การขาดพ้ืนที่ในการกักเก็บน้้า” “การรุกล้้าของน้้าเค็มสู่แหล่งน้้า
ธรรมชาติ และมีผลต่อวิถีการเกษตรที่ต้องใช้น้้าในปริมาณมาก” และเมื่อการบริหารจัดการความเท่าเทียมของน้้า
ในแต่ละภาคส่วนไม่ชัดเจน จึงเกิดปัญหาการแย่งชิงทรัพยากรน้้าทางการเกษตรเพ่ือการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม
และธุรกิจบริการ หรือ การแย่งชิงทรัพยากรน้้าทางการเกษตรด้วยกันเองที่ส่วนใหญ่ในปัจจุบันหันมาปลูกพืช
เชิงเดี่ยวที่ต้องการน้้าในปริมาณมาก ในบางรายที่มีทุนมากพอก็ใช้วิธีขุดบ่อบาดาลเป็นของตัวเอง แต่ก็ได้รับการ
สะท้อนว่าเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท้าให้แม่น้้าสายหลักและสายรองแห้งและตื้นเขิน ในเวทีสนทนากลุ่มในเขตพ้ืนที่ภาคใต้
ฝั่งตะวันออกตอนล่างที่พ้ืนที่มีความอุดมสมบูรณ์มาก กลับพบปัญหาความล้นเหลือของน้้าจากพ้ืนที่ต้นน้้า  
ที่บางครั้งปล่อยทิ้ง-ปล่อยล้น ดังนั้น การบริหารจัดการและการกักเก็บน้้าเพ่ือการจัดสรรทรัพยากรน้้าจึง
จ้าเป็นต้องได้รับการพัฒนาอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม เพ่ือความมั่นคงของทรัพยากรน้้าในช่วงฤดูแล้ง  

 
(3) ปัญหาน ้าท่วมและอุทกภัย เป็นประเด็นหนึ่งที่ได้รับการแลกเปลี่ยนในทุกเวที แต่จะเป็นปัญหา

เฉพาะพ้ืนที่กลางน้้าและปลายน้้าเท่านั้น เนื่องจากพ้ืนที่ต้นน้้าจะเป็นเทือกเขาและที่สูง เวทีการสนทนา  
ได้แลกเปลี่ยนอย่างหลากหลายเกี่ยวกับปัญหาน้้าท่วมและอุทกภัยที่เป็นผลมาจากการกระท้าของมนุษย์ ซึ่งพบว่า 
“การบุกรุกพ้ืนที่แหล่งน้้าล้าคลองที่ท้าให้ขนาดของล้าคลองแคบเล็กลงซึ่งก่อให้เกิดการไหลช้าของน้้าเข้าท่วมพ้ืนที่
บ้านเรือนและพ้ืนที่การเกษตร” “การตัดไม่ท้าลายป่าและความหลากหลายทางชีวภาพของล้าคลอง ที่ก่อให้เกิด
การพังทลายและชะล้างหน้าดินจนเกิดการตกตะกอนในแหล่งน้้าธรรมชาติจนตื้ นเขินตลอดล้าคลองและสั่งสมที่



          บทที่ 6 กระบวนการการมีส่วนร่วม การแลกเปลีย่นความคิดเห็นของประชาชน 

            ส้านักงานทรัพยากรน ้าแห่งชาติ        และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องและการประชาสัมพันธ ์
     

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 6-15 รายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 

ปากอ่าวในพ้ืนที่ปลายน้้า” “การพัฒนาบ้านและเมืองตลอดจนการสร้างถนนที่กีดขวางล้าน้้า” ฯลฯ ล้วนเป็น
ปัญหาที่ต้องที่ได้รับการพิจารณาเพ่ือการบริหารจัดการน้้าอย่างบูรณาการของทุกภาคส่วน 

 
(4) ปัญหาคุณภาพน ้ าและการอนุรักษ์ทรัพยากรน ้ า  พบปัญหาหลักในเกือบทุกเวที คือ 

“การปนเปื้อนของสารเคมีในภาคเกษตรกรรมปนเปื้อนลงสู่แหล่งน้้า” “การระบายน้้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม 
สถานประกอบการ ชุมชนและครัวเรือน”  “การเกิดไฟป่าในแหล่งอนุรักษ์น้้าพ้ืนบ้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งป่าพรุ” 
และการกว้านซื้อที่ดินบริเวณป่าชายเลน ท้าให้ป่าชายเลยลดลงและถูกเปลี่ยนเป็นกิจกรรมอ่ืนๆ ท้าให้สูญเสีย
ระบบนิเวศและโอกาสในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้้าเปลี่ยนแปลงไป” 

 
(5) ปัญหาป่าต้นน ้าเสื่อมโทรมและปัญหาการพังทลายของหน้าดิน พบว่าในเกือบทุกเวทีประสบ

ปัญหาในลักษณะคล้ายกัน คือ ลักษณะภูมิประเทศที่มีเทือกเขาสูงกระจายในทุกพ้ืนที่ ถึงแม้จะเป็นแหล่งต้นน้้าที่
ทรงคุณค่า แต่พ้ืนที่ป่ากลับถูกท้าลาย เปลี่ยนสภาพ ท้าให้พื้นที่เขาขาดพ้ืชที่จะช่วยดูดซับน้้า ดินไม่อุ้มน้้า ท้าให้น้้า
ในบริเวณต้นน้้าไหลลงสู่ปลายน้้าได้อย่างรวดเร็ว การขาดจิตส้านักในการบุกรุกพ้ืนที่ป่าสงวน ป่าต้นน้้า ป่าพรุ  
ยังเป็นตัวแปรส้าคัญในการท้าลายห่วงโซ่อาหาร ซึ่งพบในพ้ืนที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนกลางที่มีการอนุญาตให้
นายทุนเข้าใช้ประโยชน์ในเขตป่าอนุรักษ์ได้อย่างถูกกฏหมาย นอกจากนั้นการออกใบอนุญาตดูดทรายที่ขาดการ
ติดตามและประเมินผล เป็นตัวแปรหนึ่งที่ผู้เข้าร่วมสนทนาสะท้อนให้เห็นถึงเงื่อนไขที่เป็นตัวแปรหนึ่งในท้าลาย
ทรัพยากรน้้าของพ้ืนที่  

 
(6) ปัญหาด้านการบริหารจัดการ พบว่าพ้ืนที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนกลางและตอนล่างเผชิญกับ

ปัญหาการกระจายอ้านาจลงสู่ท้องถิ่น ที่บางครั้งองค์การบริหารส่วนต้าบลมีข้อจ้ากัดในเรื่องทรัพยากรบุคคลและ
องค์ความรู้เฉพาะทาง และขาดการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการเกี่ยวกับวิศวกรรม  
แหล่งน้้า จึงสามารถบริหารจัดการและแก้ไขในเหตุการณ์เฉพาะหน้าบางประการที่สามารถท้าได้เท่านั้น การขาด
แคลนงบประมาณก็เป็นเงื่อนไขหนึ่งที่ท้าให้การจัดการทรัพยากรน้้าเกิดความชะงักงัน ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยน
โยกย้ายงานของบุคลากร ท้าให้การด้าเนินการขาดความต่อเนื่องในเชิงนโยบายและการปฏิ บัติงาน ดังนั้น  
แนวทางการบริหารจัดการน้้าที่ดีอย่างเป็นบูรณาการ ที่ควบคู่ไปกับการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเป็น
รูปธรรมในเชิงปฏิบัติควรได้รับการด้าเนินงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในล้าดับต่อไป  
 
  
 
 
 
 
 
 



          บทที่ 6 กระบวนการการมีส่วนร่วม การแลกเปลีย่นความคิดเห็นของประชาชน 

            ส้านักงานทรัพยากรน ้าแห่งชาติ        และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องและการประชาสัมพันธ ์
     

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 6-16 รายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 

ตารางท่ี 6.4.2-1 
สรุปข้อมูลสภาพปัญหาด้านทรัพยากรน ้าในแต่ละพื นที่ลุ่มน ้าสาขา 

 

 
 

สภาพปัญหาในมุมมองของผู้เข้าร่วมสนทนากลุม่ในแต่ละลุม่น ้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
ปัญหาการจดัการน ้าอุปโภคบริโภค
น ้ำประปำไมท่ัว่ถึง กร่อย เป็นสนิม * * * * *
ท้องถิ่นขำดศักยภำพในกำรบริหำรจัดกำร ภำรกจิทีไ่ด้รับกำรถ่ำยโอนในกำรดูแลจัดกำรประปำ * * *
ไมม่แีหล่งน ้ำต้นทุน ขำดแคลนน ้ำอปุโภคบริโภค * * *
กำรแย่งชิงน ้ำต้นทุนเพือ่กำรผลิตน ้ำประปำและกำรเกษตร * *
ไมส่ำมำรถใช้น ้ำบ่อตื นได้ เนื่องจำกมกีำรปนเปือ้นจำกกองขยะ * *
มรีะบบประปำแต่ไมส่ำมำรถใช้ได้ * *
น ้ำใต้ดินไมม่ ีแมขุ้ดลึก 60-100 เมตร *
ปัญหาความมั่นคงของน ้าภาคการผลติ
น ้ำจืดน้อย น ้ำเค็มรุกล ้ำ กลำยเป็นน ้ำกร่อย ส่งผลต่อกำรเกษตร * * * * * * * * * * *
ขำดพื นทีก่กัเกบ็น ้ำ * * * * * * * * * * * * *
น ้ำแห้งในช่วงฤดูแล้ง และขำดช่วงส่งต่อภำคกำรเกษตร * * * * * * * * *
กำรเปล่ียนแปลงพื นป่ำเป็นกำรปลูกพชืเชิงเด่ียว ให้ใช้น ้ำมำก * * * * * * * * * * * * *
กำรพฒันำอสุำหกรรมและบริกำร ท้ำให้เกดิกำรแย่งชิงทรัพยำกรน ้ำในภำคกำรเกษตร * * * * * * *
กำรมบี่อบำดำลจ้ำนวนมำก ท้ำให้คลองสำขำแห้ง * * * * * * * *
แมน่ ้ำสำยหลักแห้งท้ำให้น ้ำในคลองสำขำไหลลงแมน่ ้ำสำยหลักเร็วและไมส่ำมำรถเกบ็กกัน ้ำได้ * * * * *
กำรเปล่ียนแปลงฤดูกำล ฝนไมต่ก ในช่วงฤดูฝน * * * *
ปัญหำกำรจัดกำรน ้ำเพือ่กำรเกษตรบนพื นทีสู่ง * * * *
กำรเป็นพื นทีท่ับซ้อน นสล พื นทีป่่ำ ทรัพยำกรชำยฝ่ัง พฒันำแกม้ลิง ฝ้ำย ไมไ่ด้ *
ปัญหาการจดัการน ้าทว่มและอุทกภัย
กำรพดัพำของดินตะกอนจำกพื นทีสู่งท้ำให้ล้ำคลองตื นเขิน * * * * * * * * * * * *
กำรบุกรุกพื นทีแ่หล่งน ้ำ ล้ำคลอง ท้ำให้ล้ำน ้ำแคบลง * * * * * * * * * *
อทุกภัยในฤดูฝน ในช่วงกลำงน ้ำ ปลำยน ้ำ * * * * * * * * * * * *
กำรพฒันำควำมเป็นเมอืง กบักำรกอ่สร้ำงกดีกั นทิศทำงกำรไหลของน ้ำ * * * * * * * * * * * *
ระบบระบำยน ้ำของพื นทีป่ลำยน ้ำไมม่ปีระสิทธิภำพ * * * * * *
ล้ำน ้ำมคีวำมคดเคี ยว น ้ำไหลระบำยได้ช้ำ * * * *
ขำดระบบเตือนภัย * * * *
ปัญหาการจดัการคุณภาพน ้าและอนุรักษ์ทรัพยากรน ้า
กำรปนเปือ้นของสำรเคมทีำงกำรเกษตรลงสู่แหล่งน ้ำตำมธรรมชำติ * * * * * * * * * * * * *
น ้ำเสียจำกโรงงำนอตุสำหกรรม สถำนประกอบกำร ชุมชนและครัวเรือน * * * * * * * *
ไฟป่ำทีเ่กดิจำกฝีมอืมนุษย์ท้ำลำย (ป่ำพรุ) * * * * *
กำรกว้ำนซื อทีดิ่นป่ำชำยเลย ท้ำให้ปริมำณป่ำชำยเลยลดลงและสูญเสียระบบนิเวศ * *
ปัญหาสภาพป่าต้นน ้าทีเ่สือ่มโทรมและป้องกันการพังทลายของหน้าดิน 
พื นทีสู่ง ป่ำไม ้ป่ำต้นน ้ำถูกท้ำลำย ขำดพชืซับน ้ำ ดินไมอุ่ม้น ้ำ น ้ำไหลจำกต้นน ้ำสู่ปลำยน ้ำ * * * * * * * * * * * * *
กำรบุรุกพื นทีป่่ำต้นน ้ำ ป่ำสงวน ป่ำพรุ เกดิกำรท้ำลำยห่วงโซ่อำหำร * * * * * * * * *
กำรดูดทรำยของนำยทุนท้ำให้ตล่ิงพงั * * * * * *
กำรอนุญำตให้เข้ำใช้ประโยชน์ป่ำอนุรักษ์ *
ปัญหาด้านการบริหารจดัการ
ท้องถิ่นขำดศักยภำพในกำรบริหำรจัดกำร แกป้ัญหำเพยีงเฉพำะหน้ำ * * * * *
กำรบังคับใช้กฏหมำยเกีย่วกบัเคร่ืองจักรในกำรดูดทรำยตำมทีไ่ด้รับอนุญำต * * * * *
ขำดกำรบริหำรจัดกำรน ้ำทีดี่ * * * * * *
ขำดแคลนงบประมำณ * * *
ขำดควำมต่อเนื่องในกำรท้ำงำน *
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 6-17 รายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 

ตารางท่ี 6.4.2-2 
สรุปข้อมูลแนวทางการพัฒนาทรัพยากรน ้าในแต่ละพื นที่ลุ่มน ้าสาขา 

 

 

แนวทางการแก้ไข 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
แนวทางแก้ไขการจดัการน ้าอุปโภคบริโภค
ขยำยเขตประปำเพิม่ให้ครอบคลุมและพฒันำระบบประปำหมูบ่้ำนให้มคุีณภำพ * * * * * * * * *
หำแหลงน ้ำต้นทุนเพือ่กำรอปุโภคบริโภค  แหล่งน ้ำใต้ดิน ประปำภูเขำ * * * * * * * *
พฒันำเทคโนโลยีกรองน ้ำท้ำเลเพือ่พฒันำเป็นน ้ำจืด * *
น้ำน ้ำมำสู่เกำะผ่ำนท่อส่งน ้ำใต้ทะเลเพิม่ขึ น *
ระบบกำรบริหำรจัดกำรน ้ำประปำขนำดใหญ่ทีไ่ด้มำตรฐำนในรำคำทีเ่ข้ำถึงได้ * * * *
จัดกำรน ้ำประปำภูเขำไมใ่ห้ล้นทิ ง * * *
แนวทางแก้ไขการจดัการน ้าในภาคการผลติ
กำรสร้ำงแหล่งกกัเกบ็น ้ำขนำดเล็ก จัดท้ำแกม้ลิง ฝำยชะลอน ้ำ * * * * * * * * * * * * * *
กำรขุดลอกล้ำคลอง สันดอนปำกแมน่ ้ำ เพือ่เพิม่เส้นทำงระบำยน ้ำ * * * * * * * * * * * * *

กำรสร้ำงแหล่งกกัเกบ็น ้ำขนำดใหญ่ เขื่อน อำ่งเกบ็น ้ำ * * * * * * * * * *

จัดหำแหล่งน ้ำใต้ดิน ขุดบ่อบำดำล ขุดสระเพือ่สนับสนุนแหล่งน ้ำทำงกำรเกษตร * * * * * * * * * * *
ปรับปรุงแหล่งกบัเกบ็น ้ำเดิม * * * * * * * * * * *
พฒันำระบบบำดำลเพือ่ใช้เป็นอกีหนึ่งทำงเลือกเพือ่ประโยชน์ทำงกำรเกษตร *
พฒันำกำรปลูกพขืเชิงผสมผสำนมำกกว่ำเชิงเด่ียว * * * *
พฒันำระบบเกษตรบนพื นทีสู่ง * * * *
การแก้ปัญหาน ้าทว่มและอุทกภัย
สร้ำงท่อระบำยน ้ำ ประตูระบำยน ้ำและจัดกำรให้มคุีณภำพ * * * * * * * *
สร้ำงแนวก้ำแพงกั นตล่ิงเพือ่ป้องกนักำรกดัเซำะดิน * * * * * * * *
สร้ำงแนวระบำยน ้ำตำมแนวถนน * *
ดันน ้ำออกทะเลโดยใช้เคร่ืองสูบ *
จัดท้ำระบบเตือนภัย * * * * *
การจดัการคุณภาพน ้าและอนุรักษ์ทรัพยากรน ้า
พฒันำแนวทำงระบบบ้ำบัดน ้ำเสียในครัวเรือนและชุมชน * * * * * * * * *
พฒันำและควบคุมให้มกีำรบ้ำบัดน ้ำเสียจำกสถำนประกอบกำรอตุสำหกรรมและโรงแรม * * * * * * * * * * * * *
พฒันำแนวทำงควบคุมกำรใช้สำรเคมทีำงกำรเกษตร * * * * * * * * * * *
กำรบ้ำบัดฟืน้ฟนู ้ำเสียเพือ่น้ำกลับมำใช้ใหม ่ * *
สร้ำงประตูคันกั นน ้ำทะเล เพือ่ป้องกนัปัญหำน ้ำทะเลหนุน * * * * * * * * * *
พฒันำป่ำพลุ ปลูกป่ำข้ำงคลอง 2 ฝ่ัง รักษำสภำพป่ำทีม่อียู่ให้คงสภำพดังเดิม * * * * * * *
อนุรักษป์่ำชำยเลนเพือ่ฟืน้ฟคูวำมอดุมสมบูรณ์ของสัตว์น ้ำและทรัพยำกรน ้ำ * * * *
พฒันำพื นทีเ่ฉพำะกำรประกอบอำชีพแต่ละประเภทให้ชัดเจน (Zoning) * * * * * * * *
พฒันำโครงกำรเตำเผำขยะ / ผลิตไฟฟำ้จำกเตำเผำขยะ *
จัดเคร่ืองกรองน ้ำเพือ่แกไ้ขปัญหำน ้ำไมส่ะอำดในชุมชน *
การอนุรักษ์สภาพป่าต้นน ้าและป้องกันการพังทลายของดิน
กำรปลูกป่ำเพิม่ในพื นทีต้่นน ้ำ เพือ่ชะลอกำรไหลของน ้ำและกำรพงัทลำยของดิน * * * * * * * * * * * * *
กำรปลูกหญ้ำแฝกป้องกนักำรพทัลำยของดิน * * * * * * * * * *
กำรก้ำหนดพื นทีอ่นุรักษแ์ละกำรบังคับใช้กฏหมำยให้มปีระสิทธิภำพ * * * * * * * * * * *
ฟืน้ฟปู่ำสภำพป่ำให้กลับมำอดุมสมบูรณ์ดังเดิม * * * * * * *
การบริหารจดัการ
กำรบังคับใช้กฏหมำย/ระเบียบ * * * * * * * * *
ให้ควำมรู้และสร้ำงจิตส้ำนึกคนในชุมชน * * * * * * * * *
ควบคุมกำรใช้น ้ำให้เป็นระบบ มรีะบบติดตำมและประเมนิผลทีช่ัดเจน * * * *
กำรท้ำงำนของหน่วยงำนรัฐต้องท้ำจริง รวดเร็วและตอบสนองต่อปัญหำ * * * * * * * * * *
จัดท้ำฐำนข้อมลูน ้ำ โดยใช้ข้อมลูจริงจำกชุมชนในกำรวำงแผนแกไ้ขปัญหำได้ทัน * * * * * *
เสริมสร้ำงกระบวนกำรมส่ีวนร่วมของชุมชนในกำรบริหำรจัดกำรน ้ำ * * * * * * * * * * * *
อนุรักษน์ ้ำและดินของต้นน ้ำ กลำงน ้ำ ปลำยน ้ำให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกนั * * *
กำรท้ำควำมเข้ำใจ สร้ำงจิตส้ำนักในกำรดูแลธรรมชำติกบัผู้ประกอบกำร * * *
กำรประสำนงำนวำงแผนกำรเพำะปลูกเพือ่ลดควำมต้องกำรใช้น ้ำพร้อมๆ กนั * * * *
พฒันำผังเมอืงรวม * * * * *
ควบคุมกำรสร้ำงโรงแรมห้องพกัให้สอดคล้องกบัศักยภำพพื นทีแ่ละทรัพยำกรน ้ำ * *
จัดกำรอบรมให้เกษตรกรวำงแผนกำรผลิต * * *
จดทะเบียนพชืเกษตรปลอดสำรพษิและลดกำรใช้สำรเคม ี * * * * * * * *
รณรงค์กำรทิ งขยะลงแมน่ ้ำ/วัชพชื/กำรแยกขยะ * * * * * * *
พฒันำแผนจัดกำรทีส่อดคล้องกบัยุทธศำสตร์3 จังหวัดชำยแดนภำคใต้ * * * *
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 6-18 รายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 

6.4.3 การจัดล้าดับความส้าคัญของปัญหาด้านทรัพยากรน ้า  
 จากข้อคิดเห็นที่หลากหลายของผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อยทั้ง 14 เวที รวม 511 คน การพิจารณา
จัดล้าดับความส้าคัญของสิ่งที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้  มีความจ้าเป็นเพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกันของการ  
ตกตะกอนความคิดว่าสิ่งใดส้าคัญที่จะต้องเร่งพัฒนาหรือบริหารจัดการ กระบวนการนี้มีความคล้ายกับการสร้าง
มุมมองแผนจัดการในระยะสั้นและระยะยาว เพ่ือการให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นรูปธรรมใน
ขั้นตอนต่อไป  
  
 จากการให้ผู้เข้าร่วมแต่ละเวทีลุ่มน้้าสาขาได้แสดงพ้ืนที่ของความเป็นอิสระในการก้าหนดประเด็น
ความส้าคัญ ทีมที่ปรึกษาได้ก้าหนดให้ผู้เข้าร่วมเลือกความส้าคัญในมุมมองของแต่ละเวทีลุ่มน้้าสาขา 3 ล้าดับ 
(เร่งด่วนมากที่สุด เร่งด่วนปานกลาง และสามารถท้าได้ในระดับสุดท้าย) ผลการจัดล้าดับความส้าคัญได้แสดงไว้ใน
ตารางที ่6.4.3-1 และรูปที่ 6.4.3-1 ถึง รูปที่ 6.4.3-4 
 

ตารางท่ี 6.4.3-1 
ล้าดับความส้าคัญของปัญหาด้านทรัพยากรน ้าในแต่ละลุ่มน ้าสาขา 

 

 
หมายเหตุ : ล้าดับความส้าคญัโดย  ล้าดับที่ 1 มีคะแนนเท่ากับ 15 
  ล้าดับที่ 2 มีคะแนนเท่ากับ 10 
  ล้าดับที่ 3 มีคะแนนเท่ากับ 5 
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 6-19 รายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 

 
 

 
รูปที่ 6.4.3-1 แสดงล้าดับความส้าคัญของการบริหารจัดการน ้าในภาพรวม 14 เวที  
  
 จากตารางที่ 6.4.3-1 และรูปที่ 6.4.3-1 พบว่า ความมั่นคงของน้้าในภาคการผลิต ที่ครอบคลุม
กิจกรรมทางการเกษตร อุตสาหกรรม ธุรกิจโรงแรมและการบริการ เป็นประเด็นที่ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มให้
ความส้าคัญมากที่สุด ซึ่งไม่ว่าทิศทางของการพัฒนาและทางเลือกจะเป็นไปในลักษณะใด จ้าเป็นต้องพิจารณา
ไตร่ตรองให้รอบคอบเพ่ือไม่ให้กระทบต่อน้้าที่ใช้เป็นทุนเพ่ือขับเคลื่อนชีวิต สังคม และเศรษฐกิจของคนในพ้ืนที่  
ซึ่งรวมความถึงการเตรียมแหล่งน้้าต้นทุน การบริการเพ่ือการกักเก็บน้้าและการจัดสรรการกระจายน้้าให้ทั่วถึง 
เป็นธรรมและยุติธรรมในทุกภาคการผลิต รองลงมา คือ การจัดการจัดการน้้าท่วมและอุทกภัย น้้าเพ่ือการอุปโภค
บริโภค การบริหารจัดการแบบบูรณาการของหน่วยงานราชการและภาคประชาชน การจัดการคุณภาพน้้า และ
การอนุรักษ์พ้ืนที่ต้นน้้า เป็นความส้าคัญล้าดับสุดท้ายเมื่อพิจารณาในภาพรวมของ 13 ลุ่มน้้าในเขตพ้ืนที่ลุ่มน้้า
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก  
 
 และเมื่อพิจารณาแยกตามเขตพ้ืนที่ จะพบว่า เขตพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ให้ความ
ตระหนักต่อประเด็นน้้าท่วมและอุทกภัยเป็นล้าดับแรก รองลงมา คือ ความมั่นคงของน้้าในภาคการผลิต  
ความมั่นคงของน้้าเพ่ือการบริโภคอุปโภค การจัดการคุณภาพน้้าและการอนุรักษ์ทรัพยากรน้้า การอนุรักษ์ป่าต้น
น้้า และการบริหารจัดการเป็นความส้าคัญล้าดับสุดท้ายในมุมมองของผู้เข้าร่วมประชุม ดังแสดงในรูปที่ 6.4.3-2 
 
  กรณีเขตพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนกลาง พบว่า น้้าท่วมและอุทกภัยเป็นประเด็นปัญหาที่
ได้รับจากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว และมีความวิตกกังวลต่อการขยายเขตพ้ืนที่น้้าท่วม
และความรุนแรงที่อาจเพ่ิมมากขึ้นจากการพัฒนา ดังนั้นการจัดการปัญหาเดิมและการป้องกันปัญหาน้้าท่วมใน



          บทที่ 6 กระบวนการการมีส่วนร่วม การแลกเปลีย่นความคิดเห็นของประชาชน 

            ส้านักงานทรัพยากรน ้าแห่งชาติ        และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องและการประชาสัมพันธ ์
     

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 6-20 รายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 

อนาคตจึงเป็นสิ่งที่ผู้เข้าร่วมประชุมให้ความส้าคัญสูงที่สุด รองลงมาคือ ความมั่นคงของน้้าในภาคการผลิต  
ความมั่นคงของน้้าอุปโภคบริโภค คุณภาพน้้า การบริหารจัดการที่ขาดการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และการอนุรักษ์พ้ืนที่ต้นน้้ามีความส้าคัญในล้าดับสุดท้าย  ดังแสดงในรูปที่ 6.4.3-3  
 
 รูปที่ 6.4.3-4 แสดงภาพบทสรุปของการจัดล้าดับความส้าคัญของพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก
ตอนล่างที่มีลักษณะเฉพาะและแตกต่างจากการจัดล้าดับของตอนบนและตอนกลาง กล่าวคือ การพิทักษ์รักษาน้้า
ให้มีคุณภาพดีในฐานะพ้ืนที่แห่งความอุดมสมบูรณ์ที่ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์แหล่งน้้า เป็นประเด็นที่ผู้เข้าร่วมให้
ความส้าคัญมากที่สุด รองลงมาคือ การพัฒนาความมั่นคงของน้้าในภาคการผลิต และการพัฒนาต้นทุนแหล่งน้้า
เพ่ือการอุปโภคบริโภค ที่บูรณาการผ่านภูมิปัญญาพ้ืนบ้านแบบดั้งเดิมที่มุ่งเน้นเฉพาะการจัดการด้วยระบบการกัก
เก็บน้้าขนาดเล็กเท่านั้น ที่ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการและอนุรักษ์ป่าต้นน้้าอย่างเป็นระบบ ผ่านการ
ประสานงานในรูปแบบเครือข่ายทั้งภาคราชการ เอกชน และภาคประชาชน โดยประเด็นน้้าท่วมและอุทกภัย  
พบในล้าดับสุดท้าย 
 

 
 

รูปที่ 6.4.3-2 แสดงผลการจัดล้าดับความส้าคัญของการบริหารจัดการน ้าในภาพรวมของพื นที่ตอนบน 
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 6-21 รายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 

 
 
รูปที่ 6.4.3-3 แสดงผลการจัดล้าดับความส้าคัญของการบริหารจัดการน ้าในภาพรวมของพื นที่ตอนกลาง 
 
 

 
 

รูปที่ 6.4.3-4 แสดงผลการจัดล้าดับความส้าคัญของการบริหารจัดการน ้าในภาพรวมของพื นที่ตอนล่าง 
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 6-22 รายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 

6.5 การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นระดับลุ่มน ้าย่อย (การประชุมกลุ่มย่อย ครั งที่ 2)  
 หลังจากกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาได้รวบรวมข้อมูลสภาพปัญหา รวมทั้งความคิดเห็นและความห่วงกังวล
เกี่ยวกับทรัพยากรน้้าที่ส้าคัญต่างๆ ของพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกในเชิงภาพกว้าง และระดับพื้นที่ในขั้นตอน
ของการก้าหนดขอบเขตการศึกษา (Scoping) จากการประชุมปฐมนิเทศ และการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 แล้ว 
ข้อมูลต่างๆ เหล่านั้นได้ถูกน้ามาจัดท้าเป็นทางเลือกและแผนงานด้านทรัพยากรน้้าที่เหมาะสมทั้งมิติเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของแต่ละพ้ืนที่เบื้องต้น  เพ่ือเข้าสู่ขั้นตอนการ
พัฒนาและประเมินทางเลือก โดยด้าเนินการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 ขึ้นระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน – 4 
ธันวาคม 2562 รวมทั้งหมด 13 เวที และด้าเนินการจัดประชุมเพ่ิมเติมกลุ่มพ้ืนที่เกาะ (เกาะพะงัน เกาะเต่า และ
เกาะสมุย) ระหว่าง 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2563 (ได้เชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพ้ืนที่เกาะเข้าร่วมประชุมระดมสมองใน
เวทีที่ 8 ลุ่มน้้าสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 3 แต่เนื่องจากพ้ืนที่เกาะทั้ง 3 เกาะมีบริบทพื้นที่ที่แตกต่างกัน กลุ่ม
ที่ปรึกษาจึงลงพ้ืนที่เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและการตัดสินใจในการก้าหนดทางเลือกของการพัฒนาแยกราย
เกาะ) ดังแสดงในตารางท่ี 6.5-1 ซ่ึงมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 

(1) เพ่ือน้าเสนอทางเลือกในการพัฒนาและบริหารการจัดการลุ่มน้้า 
(2) เพ่ือเป็นเวทีให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาทางเลือกในการพัฒนาและบริหารจัดการลุ่ม

น้้าที่เหมาะสมที่สุด 
(3) เพ่ือรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในด้านต่างๆ จากกลุ่มเป้าหมาย และน้าความคิดเห็น 

รวมทั้งข้อเสนอแนะที่ได้ไปใช้ในการพิจารณาปรับปรุงทางเลือกให้สมบูรณ์ 
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 6-23 รายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 

ตารางท่ี 6.5-1  
ก้าหนดการจัดประชุมกลุ่มย่อยครั งที่ 2 

 
เวทีท่ี พื นที่ลุ่มน ้า พื นที่ลุ่มน ้าสาขา ก้าหนดวันประชุม เวลา สถานที่จัดประชุม 

1 

ตอนบน 

คลองท่าตะเภา 25 พฤศจิกายน 2562 09.00-12.00 น. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต้าบล
ท่าแซะ จังหวัดชุมพร 

2 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
ตอนบน 

26 พฤศจิกายน 2562 09.00-12.00 น. ห้องประชุมท่ีว่าการอ้าเภอทุ่งตะโก  
จังหวัดชุมพร 

3 คลองหลังสวน 27 พฤศจิกายน 2562 09.00-12.00 น. ห้องประชุมท่ีว่าการอ้าเภอหลังสวน  
จังหวัดชุมพร 

4 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก  
ส่วนท่ี 2 

28 พฤศจิกายน 2562 09.00-12.00 น. ห้องประชุมท่ีว่าการอ้าเภอไชยา  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

5 

ตอนกลาง 

กลุ่มพื้นท่ีเกาะ (เกาะพะ
งัน เกาะเต่า เกาะสมุย) 

22 กุมภาพันธ์ 2562 
23 กุมภาพันธ์ 2563 

13.00-16.00 น. 
13.00-16.00 น. 

เกาะพะงัน (เกาะม้าบีชรีสอร์ทและ
ธาราทิพย์รีสอร์ท) 
เกาะสมุยและเกาะเต่า (จัดรวมกันท่ี
เกาะสมุย)  

6 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก  
ส่วนท่ี 4 

26 พฤศจิกายน 2562 09.00-12.00 น. ห้องประชุมอ้าเภอเมืองชั้น 2 ท่ีว่าการ
อ้าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

7 คลองกลาย 27 พฤศจิกายน 2562 09.00-12.00 น. หอประชุมท่ีว่าการอ้าเภอนบพิต้า  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

8 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก  
ส่วนท่ี 3 

28 พฤศจิกายน 2562 09.00-12.00 น. ห้องประชุมเมืองท่าทอง ชั้น 2 ท่ีว่าการ
อ้าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์
ธานี 

9 

ตอนล่าง 

คลองนาทวี 26 พฤศจิกายน 2562 09.00-12.00 น. ห้องราชันย์ ชั้น 5 โรงแรมสยามออ
เรียนทัล อ้าเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา 

10 คลองเทพา 27 พฤศจิกายน 2562 09.00-12.00 น. ห้องกลางชล ชั้น 8 โรงแรม ซี.เอส.
ปัตตานี อ้าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 

11 ภาคใต้ฝั่ ง ตะวั นออก
ตอนล่าง 

28 พฤศจิกายน 2562 09.00-12.00 น. ห้องกลางชล ชั้น 8 โรงแรม ซี.เอส.
ปัตตานี อ้าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 

12 แม่น้้าสายบุรี 2 ธันวาคม 2562 09.00-12.00 น. ห้องนราทัศน์ 2 โรงแรมอิมพีเรียล 
นราธิวาส อ้าเภอเมือง จังหวัด
นราธิวาส 

13 แม่น้้าบางนรา 3 ธันวาคม 2562 09.00-12.00 น. ห้องนราทัศน์ 2 โรงแรมอิมพีเรียล 
นราธิวาส อ้าเภอเมือง จังหวัด
นราธิวาส 

14 แม่น้้าโก-ลก 4 ธันวาคม 2562 09.00-12.00 น. ห้องเพชรสยาม โรงแรมเก็นติ้ง  
อ้าเภอสุไหง-โกลก จังหวัดนราธิวาส 



          บทที่ 6 กระบวนการการมีส่วนร่วม การแลกเปลีย่นความคิดเห็นของประชาชน 
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 6-24 รายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 

6.5.1 ผู้เข้าร่วมประชุม 

 ในการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือหารือและระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาและประเมิน
ทางเลือกการพัฒนา ตลอดจนผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเดียวกับผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย  
ครั้งที่ 1 โดยเพ่ิมกลุ่มหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับแผนในระดับปฏิบัติและระดับพื้นที่ ในระดับภูมิภาค 
จังหวัด และท้องถิ่น เพ่ือบูรณาการความคิดเห็นทั้งจากภาครัฐและประชาชน ให้ได้มุมมองในทุกมิติ  ส้าหรับการ
ประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 ทั้ง 14 เวที มีผู้เข้าร่วมประชุม รวมทั งสิ น 953 คน (ตารางท่ี 6.5.1-1) 
 

ตารางท่ี 6.5.1-1  
จ้านวนผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อยครั งที่ 2 แยกรายเวทีลุ่มน ้าสาขา 

 
กลุ่มผู้เข้าร่วมประชุม จ้านวนผู้เข้าร่วมประชุมของเวทีที่ (คน) 

พื นที่ตอนบน พื นที่ตอนกลาง พื นที่ตอนล่าง 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. หน่วยงานผู้จัดท้าแผน ได้แก่ สทนช. 
และหน่วยงานในก้ากับท่ีเกี่ยวข้อง 

1 - - - - 1 1 - 1 - 1 1 - - 

2. หน่วยงานส่วนกลางระดับนโยบายท่ี
เกี่ ยวข้องในด้านทรัพยากร น้้า  38 
หน่วยงาน ซ่ึงต้องเชื่อมโยงและบูรณา
การแผนกับหน่วยงานท่ีสังกัด รวมท้ัง 
คณะกรรมการลุ่มน้้า  

- - - - 1 4 4 2 3 3 2 3 2 2 

3. หน่วยงานราชการท่ีเกี่ยวข้องกับแผน
ในระดับปฏิบัติและระดับพื้นท่ี  ท้ัง
ระดับภูมิภาค ระดับจังหวัด และระดับ
ท้องถิ่น  รวมถึ งความเกี่ ยวข้อง ท้ัง
ทางตรงและทางอ้อม  

36 23 22 29 1 58 14 31 73 61 98 105 58 43 

4. ผู้ได้รับผลกระทบ จากแผนในพื้นท่ีลุ่ม
น้้า ท้ังด้านบวกและด้านลบ   ได้แก่  
ภาคธุรกิจ ภาคประชาชน กลุ่มผู้ใช้น้้า 
ผู้น้าชุมชน และประชาชน ในพื้นท่ีลุ่ม
น้้า เป็นต้น 

16 6 15 12 3 2 20 2 23 21 19 10 6 4 

5. ผู้ตรวจสอบ กลุ่มท่ีมีความเชี่ยวชาญ
หรือให้ความสนใจในด้านนโยบาย
สาธารณะ การจัดการทรัพยากรน้้า 
สิ่งแวดล้อม และการขับเคลื่อนทาง
สังคม และผู้สนใจทั่วไป 

- - - - 2 - - - 4 1 4 3 3 4 

6. ท่ีปรึกษา ผู้รับผิดชอบจัดท้าแผนและ
ศึกษา SEA 

5 4 4 4 3 8 8 9 7 7 8 7 8 8 

จ้านวนผู้เข้าร่วมประชุมรวม (คน) 58 33 41 45 10 73 47 44 111 92 132 129 77 61 
จ้านวนผู้เข้าร่วมประชุมทั งหมด (คน) 953 

 
 



          บทที่ 6 กระบวนการการมีส่วนร่วม การแลกเปลีย่นความคิดเห็นของประชาชน 

            ส้านักงานทรัพยากรน ้าแห่งชาติ        และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องและการประชาสัมพันธ ์
     

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 6-25 รายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 

6.5.2 สรุปผลการประชุม 
 สามารถสรุปการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 ได้ว่า ผู้เข้าร่วมประชุมจาก 14 เวที ส่วนใหญ่ร้อยละ 50.21 
ให้ความตระหนักและเลือกทิศการพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการเติบโตของเศรษฐกิจสาขาท่องเที่ยว
และเกษตรกรรม (ทางเลือกที่ 3) ในสัดส่วนที่มากท่ีสุด รองลงมา คือ การพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือแก้ไขปัญหาเร่งด่วนและ
คุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐาน (ทางเลือกท่ี 2) คิดเป็นร้อยละ 25.94 ขณะที่การพัฒนาพ้ืนที่เต็มศักยภาพ (ทางเลือกท่ี 4) 
พบในร้อยละ 19.97 ขณะที่ทางเลือกที่ 1 พบร้อยละ 3.33 และทางเลือกอ่ืนๆ เป็นล้าดับล้าดับสุดท้าย (ร้อยละ 
0.55) ดังแสดงในรูปที่ 6.5.2-1 นอกจากนั้นการประชุมกลุ่มย่อยในครั้งนี้ยังพบทางเลือกใหม่ที่เป็นข้อเสนอแนะ
จากผู้เข้าร่วมประชุมที่อยู่นอกเหนือจากกรอบที่ได้ก้าหนดไว้ในเบื้องต้น 
 
 

 
 

รูปที่ 6.5.2-1 แสดงร้อยละของทางเลือกการพัฒนาที่มีสัดส่วนสูงสุด ของผู้เข้าร่วมประชุม 14 เวที 
 
6.5.3 มุมมองและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม  

 
6.5.3.1  บริบทของทางเลือกที่ 2   

การพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือแก้ไขปัญหาเร่งด่วนและคุณภาพชีวิตขั้นพ้ืนฐาน (ทางเลือกที่ 2) เป็นนัยยะของการ
พิจารณาและแก้ไขปัญหาของพ้ืนที่ในปัจจุบันที่ถูกสั่งสมมาเป็นเวลานานให้ได้ในเบื้องต้น ก่อนที่จะก้าวกระโดดไป
พิจารณาถึงแนวทางในระยะ 20 ปี การก้าวเดินไปข้างหน้าโดยมองแต่โลกอนาคตที่ยังไม่ได้ถูกปลดปล่อยจาก
พันธนาการของปัญหา อาจเป็นการเพ่ิมปมและยากที่จะบริหารจัดการ การแก้ไขปัญหาเร่งด่วน (ทางเลือกที่ 2)  
ที่ได้รับการเลือกในระดับสูงสุด พบใน 3 เวทีของการประชุมกลุ่มย่อยได้แก่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 3 (เวทีที่ 8)
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 (เวทีที่ 6) และ คลองนาทวี (เวทีที่ 9) ซึ่งยุทธศาสตร์ที่จ้าเป็นเพ่ือพัฒนาความจ้าเป็น
พ้ืนฐานและแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของทั้ง 3 เวที มีดังนี้  

 



          บทที่ 6 กระบวนการการมีส่วนร่วม การแลกเปลีย่นความคิดเห็นของประชาชน 

            ส้านักงานทรัพยากรน ้าแห่งชาติ        และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องและการประชาสัมพันธ ์
     

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 6-26 รายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 

(1) ยุทธศาสตร์เพื่อการแก้ไขปัญหาการท้าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
กลยุทธ์ที่ 1 การบังคับใช้กฎหมายเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 2  การติดตามผลกระทบจากการอนุมัติในระบบสัมปทานของนายทุน 
กลยุทธ์ที่ 3 การจัดการการรุกล้้าริมตลิ่งและการเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีงอกเงยริมตลิ่ง 
กลยุทธ์ที่ 4 การจัดการพ้ืนที่ป่าสงวนอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม  

(2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาพื นที่กับเก็บน ้าตามธรรมชาติเพื่อความม่ันคงของน ้าในภาคการผลิต  
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาขุดลอกคูคลองเพ่ือเพ่ิมการกักเก็บน้้าในฤดูน้้าหลาก  
 กลยุทธ์ที่ 2  การป้องกันการรุกล้้าของน้้าเค็มในแหล่งน้้าตามธรรมชาติ  
(3) ยุทธศาสตร์มาตรการการบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนการด้าเนินงานแก้ไขปัญหาเร่งด่วน  
 กลยุทธ์ที่ 1 การประยุกต์ข้อมูลจากอดีตการส้ารวจมาแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมในเชิง

ประจักษ์ 
 กลยุทธ์ที่ 2 การประสานแผนและบูรณาการกฎหมายแต่ละกระทรวงเพ่ือการประยุกต์ใช้อย่าง

เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  
(4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรในระดับองค์กรปกครอบส่วนท้องถิ่น  
 กลยุทธ์ที่ 1 การจดัสรรบุคลากรที่เหมาะสมตามพันธกิจของแต่ละงาน  

  กลยุทธ์ที่ 2 การเสริมสร้างทักษะและความสามารถในเชิงเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการน้้า 
 

6.5.3.2 บริบทของทางเลือกที่ 3  
 ในมุมมองของผู้เข้าร่วมประชุม (8 เวที ได้แก่ เวทีที่ 3 คลองหลังสวน เวทีที่ 4 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วน

ที่ 2 เวทีที่ 5 พ้ืนที่เกาะ เวทีที่ 6 คลองกลาย เวทีที่ 10 คลองเทพา เวทีที่ 11 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง เวทีที่ 
12 แม่น้้าสายบุรี เวทีที่ 13 เม่น้้าบางนรา และเวทีที่ 14 แม่น้้าโก-ลก) การพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริม
การเติบโตของเศรษฐกิจสาขาท่องเที่ยวและเกษตรกรรม สามารถด้าเนินการได้ด้วยการพัฒนาความรู้และทัศนคติ
ของประชาชน การเพ่ิมพ้ืนที่ป่าธรรมชาติ การจัดการน้้าเพ่ือภาคการผลิตที่เหมาะสม การพัฒนาคุณภาพน้้าอุปโภค
บริโภค และมีระบบติดตามประเมินผลที่ดี ซึ่งสามารถสรุปเป็นยุทธศาสตร์หลักๆ ดังต่อไปนี้ 

 
(1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ 

 ที่ประชุมให้ความส้าคัญกับการสร้างจิตส้านึกและการติดอาวุธทางปัญญาให้กับประชาชนในพ้ืนที่
ในทุกระดับ ที่ควรท้าควบคู่กันไปตั้งแต่ในวัยเรียนด้วยการ บูรณาการเข้าสู่หลักสูตรการเรียนการสอน (ท้ังในระบบ
และนอกระบบ) ตั้งแต่การเข้าใจธรรมชาติและปัญหาของลุ่มน้้าตัวเองให้ถ่องแท้ตั้งแต่วัยเด็ก ควบคู่กับการพัฒนา
ทัศนคติของประชาชนให้หวงแหนและอนุรักษ์ความสมบูรณ์และความสมดุลของระบบนิเวศน์ในลุ่มน้้าของตัวเอง 
และประยุกต์ใช้ทุนทางสังคมและวัฒนธรรมเป็นรากฐานของการพัฒนา ภายใต้กลยุทธ์ดังต่อไปนี้  

  กลยุทธ์ที่ 1 บูรณาการเนื้อหาสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ในหลักสูตรการเรียนการสอน 
  กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างความรู้และทัศนคติประชาชนในพื้นท่ีเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ที่ 3 การบูรณาการความรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานของการพัฒนา (problem-based  
   learning) โดยตั้งประเด็นปัญหาที่เกิดข้ึนจริงของพ้ืนที่  



          บทที่ 6 กระบวนการการมีส่วนร่วม การแลกเปลีย่นความคิดเห็นของประชาชน 

            ส้านักงานทรัพยากรน ้าแห่งชาติ        และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องและการประชาสัมพันธ ์
     

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 6-27 รายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 

กลยุทธ์ที่ 4 การประยุกต์ใช้ทุนทางสังคม / ทรัพยากรมนุษย์ที่เหมาะสมเป็นฐานในการพัฒนา 
กลยุทธ์ที่ 5 การเสริมสร้างกระบวนการป่าชุมชนให้เกิดผลในเชิงปฏิบัติ ในฐานะติดตามและ 

เฝ้าระวัง  
 กลยุทธ์ที่ 6 การเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการแหล่งน้้าด้วยตัวเอง 

(2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาอนุรักษ์และเพิ่มพื นที่ป่าธรรมชาติ 
   การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและพ้ืนที่ป่าธรรมชาติเป็นแนวทางหลักที่จะท้าให้พ้ืนที่มีความอุมสมบูรณ์ 

และมีระบบนิเวศน์ที่พ่ึงพากันตามธรรมชาติอย่างเหมาะสม และเมื่อความอุดมสมบูรณ์ของป่าธรรมชาติมีความมั่ง
คั่ง จะท้าให้สามารถควบคุมปัจจัยของความมั่นคงในเรื่องน้้าและอุทกภัยไปได้พร้อมกัน 
  กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการพ้ืนที่อนุรักษ์และการบังคับใช้กฎหมาย 
  กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาระบบนิเวศน์จากป่ารกร้างให้เป็นป่าธรรมชาติ 
  กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาการปลูกพืชผสมผสานทดแทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยว  
  กลยุทธ์ที่ 4 การปลูกป่าด้วยไม้ยืนต้นที่มีระบบรากที่แข็งแรงเพ่ือยึดหน้าดินและอุ้มน้้า 

(3) ยุทธศาสตร์การจัดการน ้าในภาคการผลิต  
  กลยุทธ์ที่ 1 การเพ่ิมและพัฒนาพื้นที่กับเก็บน้้าตามธรรมชาติ ห้วย หนอง คลอง บึง 
  กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาและปรับปรุงพื้นท่ีป่าพลุ 
  กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาแหล่งกักเก็บขนาดเล็กท่ีไม่ขัดต่อแนวทางการอนุรักษ์ (1 อ้าเภอ 1  
     แก้มลิง) 
  กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบ้านกับหลักวิศวกรรมในการป้องกันรุกล้้าของน้้าเค็ม 

(4) ยุทธศาสตร์การจัดการผังเมือง 
 กลยุทธ์ที่ 1 การจัด Zoning เพ่ือการก้าหนดทิศทางของการพัฒนาและบริหารจัดการที่ถูกต้อง

และเหมาะสม  
(5) ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาระบบน ้าอุปโภคบริโภค 
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบติดตามประเมินผลคุณภาพน้้าประชาชุมชน 
 กลยุทธ์ที่ 2 การประเมินคุณภาพน้้าจากแหล่งน้้าตามธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง  
 กลยุทธ์ที่ 3 การจัดการแหล่งกับเก็บน้้าดิบเพื่อการพัฒนาระบบประปาที่ได้มาตรฐาน 
 กลยุทธ์ที่ 4 การขยายระบบประปาส่วนภูมิภาคที่ท่ัวถึงและเป็นธรรม  
(6) ยุทธศาสตร์การบริหารการจัดการน ้า  
 กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างความรู้และเทคนิกการบริหารจัดการเชิงระบบกับองค์กรปกครองส่วน

   ท้องถิ่น 
 กลยุทธ์ที่ 2 การบูรณาการหน่วยงานเพ่ือติดตามตรวจสอบคุณภาพน้้าทิ้งหลังจากการได้รับ

   อนุมัต ิ
  กลยุทธ์ที่ 3 การประสานงานเชิงนโยบายกับกฏหมายระหว่างประเทศในลุ่มน้้าภาคใต้ 

(7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานรากของการอนุรักษ์อย่างย่ังยืน  
  กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาธุรกิจ SME เพ่ือการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์/เชิงนิเวศน์ 
  



          บทที่ 6 กระบวนการการมีส่วนร่วม การแลกเปลีย่นความคิดเห็นของประชาชน 

            ส้านักงานทรัพยากรน ้าแห่งชาติ        และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องและการประชาสัมพันธ ์
     

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 6-28 รายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 

6.5.3.3 บริบทของทางเลือกที่ 4  
 ทรัพยากรและการบริหารจัดการ เพ่ือสนับสนุนความเจริญเติบโตทางด้านสังคมเศรษฐกิจในเชิง

อุตสาหกรรมที่ตอบสนองทิศทางการพัฒนาแบบเต็มศักยภาพที่ไม่ขัดแย้งกับข้อก้าหนดทางกฎหมาย 
 ผู้เข้าร่วมประชุมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวทีที่ 1 (คลองท่าตะเภา) และ 2 (ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน)  

ซึ่งอยู่ในเขตพ้ืนที่ภาคใต้ตอนบน ได้เลือกทิศทางการพัฒนาแบบเต็มศักยภาพของพ้ืนที่ เพ่ือตอบโจทย์เศรษฐกิจ
สังคมที่สอดคล้องกับเส้นทางการพัฒนาของจังหวัดและประเทศ ซึ่งยุทธศาสตร์ที่สามารถกระตุ้นการขับเคลื่อนที่
ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการน้้า มีดังต่อไปนี้  

(1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อการแปรรูปอุตสาหกรรมการเกษตรและการท่องเที่ยว  
 กลยุทธ์ที่ 1 การเฝ้าระวังและติดตามคุณภาพน้้าอุปโภคบริโภคให้ได้มาตรฐาน  
 กลยุทธ์ที่ 2  การจัดการสารปนเปื้อนทางการเกษตรสู่แหล่งน้้าตามธรรมชาติ  
 กลยุทธ์ที่ 3 การจัดการปัญหาการรุกล้้าของน้้าเค็ม  
 กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพน้้าประปาและท่อส่ง 
 กลยุทธ์ที่ 5 การพัฒนา พรบ.การท่องเที่ยว ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์และศักยภาพของพ้ืนที่  
(2) ยุทธศาสตร์เพื่อการจัดการภัยพิบัติและน ้าท่วม 
 กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างแหล่งกักเก็บน้้าขนาดใหญ่  
 กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการพ้ืนที่ป่าสงวนและการบังคับใช้กฎหมาย  
 กลยุทธ์ที่ 3  การปรับปรุงและพัฒนาพ้ืนที่กับเก็บน้้าตามธรรมชาติ ห้วย หนอง คลอง บึง 
 กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบเตือนภัยที่เท่าทันเหตุการณ์ตั้งแต่ต้นน้้า กลางน้้า ปลายน้้า 
(3) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการ

น ้าอย่างเป็นระบบ  
เนื่องด้วยปัจจุบันการบริหารจัดการส่วนใหญ่อยู่ภายใต้พันธกิจของหน่วยงานส่วนราชการที่รับ

นโยบายมาจากส่วนกลาง อีกทั้งมีการโยกย้ายเปลี่ยนต่้าแหน่งของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบตลอดเวลา ส่งผลให้การ
ด้าเนินการในเชิงนโยบายหยุดชะงัก หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพและความสามารถในเชิงความรู้
และเทคนิก มากข้ึน ที่สามารถเชื่อมโยงและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานส่วนราชการ จะช่วยท้าให้ความมั่นคงของ
การบริหารจัดการน้้าเป็นไปได้ในทิศทางท่ีดีเหมาะสมและตอบโจทย์ความต้องการและศักยภาพของพ้ืนที่  
  กลยุทธ์ที่ 1  การพัฒนาระบบส้ารองแหล่งน้้าดิบอย่างยั่งยืนในระดับท้องถิ่น  
  กลยุทธ์ที่ 2  การพัฒนาระบบประตูกันน้้าเพ่ือส้ารองน้้าในฤดูแล้ว  
  กลยุทธ์ที่ 3 การเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการน้้าอย่างยั่งยืน 
  กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการก้าหนดทิศทางการ

พัฒนาตามที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของพ้ืนที่ตามพรบ.อ่ืนๆ  
ที่เกี่ยวข้อง (พรบ.การท่องเที่ยว พรบ.ทรัพยากรน้้าแห่งชาติ พรบ.ป่าชุมชน พรบ.
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ)  

 
 
 



          บทที่ 6 กระบวนการการมีส่วนร่วม การแลกเปลีย่นความคิดเห็นของประชาชน 

            ส้านักงานทรัพยากรน ้าแห่งชาติ        และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องและการประชาสัมพันธ ์
     

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 6-29 รายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 

(4) ยุทธศาสตร์การประสานแผนและบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
  กลยุทธ์ที่ 1 การประสานแผนอย่างบูรณาการและการสื่อสารระหว่างหน่วยงาน  
  กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางและการเข้าถึงอย่างเป็นบูรณาการ  
  กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาทัศนคติและมุมมองของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาและ

ก้ากับควบคุมให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อคนในพ้ืนที่  
 
6.5.3.4 ข้อเสนอแนะเพิ่มจากการผู้เข้าร่วมประชุมทั ง 14 เวที   

(1) ข้อมูลที่จะน้าไปวิเคราะห์สังเคราะห์ในล้าดับต่อไปขอให้พัฒนาปรับปรุงให้ทันสมัย (Up to 
date) ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้  

(2) ข้อมูลที่น้ามาใช้ประกอบการน้าเสนอบางมิติไม่เพียงพอในการน้ามาใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจพิจารณาเลือกทางเลือก 

(3) เสนอแนะให้น้าทางเลือกไปถามชุมชนและชาวบ้านที่ไม่ได้มีโอกาสเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย 
เพ่ือให้มีข้อมูลที่มากพอในการพัฒนายุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ ในล้าดับต่อไป เพราะการเข้าร่วมประชุมกลุ่ม
ย่อยถือเป็นคนส่วนน้อยของพ้ืนที่ ควรรับฟังเสียงทางเลือกของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพราะผู้เข้าร่วม
ประชุมวันนี้เป็นผู้แทนหน่วยงาน ซึ่งอาจไม่ได้เป็นการสะท้อนความเป็นจริงของคนในพ้ืนที่  
 
6.6 การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นระดับกลุ่มลุ่มน ้าครั งที่ 2 (การประชุมปัจฉิมนิเทศ) 

 ในขั้นตอนพิจารณาผลการศึกษาจากร่างรายงาน SEA ที่ปรึกษาได้ด้าเนินการจัดประชุมปัจฉิมนิเทศ
ระหว่างวันที่ 8-17 กรกฎาคม 2563 รวมทั้งหมด 6 เวที ดังแสดงใน ตารางท่ี 6.6-1 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

(1) เพ่ือน้าเสนอผลการศึกษาสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ และแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน้้า
แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก ให้กลุ่มเป้าหมายรับทราบ 

(2) เพ่ือรับฟังและรวบรวมความเห็นข้อเสนอแนะต่อการศึกษาสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ และ
แผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน้้าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์พ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก ส้าหรับน้าไปใช้
ประกอบการปรับปรุงผลการศึกษาและแนวทางของการพัฒนาโครงการ อันจะน้าไปสู่การด้าเนินการที่มีความ
เหมาะสมและน้าไปใช้ได้จริงในทางปฏิบัติต่อไป 

 
 
 
 
 
 

  



          บทที่ 6 กระบวนการการมีส่วนร่วม การแลกเปลีย่นความคิดเห็นของประชาชน 

            ส้านักงานทรัพยากรน ้าแห่งชาติ        และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องและการประชาสัมพันธ ์
     

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 6-30 รายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 

ตารางท่ี 6.6-1  
ก้าหนดการจัดประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ 

 
เวทีท่ี พื นที่ลุ่มน ้า พื นที่เป้าหมาย ก้าหนดวันประชมุ เวลา สถานทีจ่ัดประชุม 

1 ตอนบน จังหวัดชุมพร
ประจวบครีีขันธ์ 
และระนอง 

17 กรกฎาคม 2563 08.30-12.00 น. ห้องหิรัญญิการ์ โรงแรมนานาบรุี  
จังหวัดชุมพร 

2 ตอนบนและ
ตอนกลาง 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
และกระบี ่

8 กรกฎาคม 2563 08.30-12.00 น. ห้องบรรจงแกรนด์บอลรมู 9  
โรงแรมบรรจงบุรี  
จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

3 ตอนล่าง จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
พัทลุง และตรัง 

10 กรกฎาคม 2563 08.30-12.00 น. ห้องบงกชรัตน์ 1,2  
โรงแรม เดอะ ทวินโลตัส  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

4 ตอนล่าง จังหวัดสงขลา 13 กรกฎาคม 2563 08.30-12.00 น. ห้องบุปผาแกรนด์ ช้ัน 5  
โรงแรมสยามออเรียนทลั 
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

5 ตอนล่าง จังหวัดปัตตาน ีและ
ยะลา 

14 กรกฎาคม 2563 08.30-12.00 น. ห้องน้้าพราว 1 โรงแรม ซี.เอส. 
ปัตตานี อ้าเภอเมืองปัตตานี 
จังหวัดปัตตาน ี

6 ตอนล่าง จังหวัดนราธิวาส 15 กรกฎาคม 2563 08.30-12.00 น. ห้องโสภาพสิัย โรงแรมตันหยง  
จังหวัดนราธิวาส 

 
 
6.6.1 ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ส้าหรับกลุ่มเป้าหมายที่เชิญเข้าร่วมประชุมปัจฉิมนิเทศเป็นกลุ่มเดียวกับการประชุมปฐมนิเทศ และเพ่ิมเติม
กลุ่มเป้าหมายจ้าเพาะเจาะจงที่เกี่ยวข้องกับผลการศึกษา โดยการประชุมที่จัดขึ้นทั้ง 6 เวที มีผู้ เข้าร่วมประชุม 
จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน คณะกรรมการลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก และภาคประชาชน รวมทั งสิ น 800 คน 
(ตารางที่ 6.6.1-1)   
 
 
 
 
 
 
  



          บทที่ 6 กระบวนการการมีส่วนร่วม การแลกเปลีย่นความคิดเห็นของประชาชน 

            ส้านักงานทรัพยากรน ้าแห่งชาติ        และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องและการประชาสัมพันธ ์
     

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 6-31 รายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
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ตารางท่ี 6.6.1-1  
จ้านวนผู้เข้าร่วมประชุมปัจฉิมนิเทศ 

 

กลุ่มเป้าหมาย 

จ้านวนผู้เข้าร่วมประชุม (คน) 

ตอนบน 
ตอนบน

และ
ตอนกลาง 

ตอนกลาง ตอนล่าง 

เวทีท่ี 1 เวทีท่ี 2 เวทีท่ี 3 เวทีท่ี 4 เวทีท่ี 5 เวทีท่ี 6 

ชุมพร สุราษฎร์ธาน ี นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี นราธิวาส 

1. หน่วยงานผู้จัดท้าแผน ได้แก่ สทนช.  และ
หน่วยงานในก้ากับท่ีเกี่ยวข้อง 

1 1 3 1 2 1 

2. หน่วยงานส่วนกลางระดับนโยบายท่ีเกี่ยวข้อง
ในด้านทรัพยากรน้้า  38 หน่วยงาน ซ่ึงต้อง
เชื่อมโยงและบูรณาการแผนกับหน่วยงานท่ี
สังกัด รวมท้ังคณะกรรมการลุ่มน้้า  

3 4 8 3 1 0 

3. หน่วยงานราชการท่ีเกี่ยวข้องกับแผนในระดับ
ปฏิบัติและระดับพื้นท่ี ท้ังระดับภูมิภาค ระดับ
จั งหวัด  และระดับ ท้อ งถิ่ น  รวมถึ งความ
เกี่ยวข้องท้ังทางตรงและทางอ้อม  

101 110 116 61 122 90 
 

4. ผู้ได้รับผลกระทบ จากแผนในพื้นท่ีลุ่มน้้า ท้ัง
ด้านบวกและด้านลบ  ได้แก่ ภาคธุรกิจ ภาค
ประชาชน กลุ่ มผู้ ใช้ น้้ า  ผู้ น้ าชุมชน และ
ประชาชน ในพื้นท่ีลุ่มน้้า เป็นต้น 

0 6 10 12 17 25 

5. ผู้ตรวจสอบ กลุ่มท่ีมีความเชี่ยวชาญหรือให้
ความสนใจในด้านนโยบายสาธารณะ  การ
จัดการทรัพยากรน้้า สิ่งแวดล้อม และการ
ขับเคลื่อนทางสังคม และผู้สนใจทั่วไป 

3 5 1 16 6 7 

6. ท่ีปรึกษา ผู้รับผิดชอบจัดท้าแผนและศึกษา 
SEA 

10 12 12 10 10 10 

จ้านวนผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละเวทีรวม (คน) 118 138 150 103 158 133 

จ้านวนผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั งหมด (คน) 800 

หมายเหตุ :  เวทีท่ี 1 มีผู้เข้าร่วมประชุมจากจังหวัดชุมพร ประจวบคีรีขันธ์ และระนอง 
  เวทีท่ี 2 มีผู้เข้าร่วมประชุมจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี และกระบี่ 
  เวทีท่ี 3 มีผู้เข้าร่วมประชุมจากจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง และตรัง 
 เวทีท่ี 4 มีผู้เข้าร่วมประชุมจากจังหวัดสงขลา  
 เวทีท่ี 5 มีผู้เข้าร่วมประชุมจากจังหวัดปัตตานี และยะลา  
 เวทีท่ี 6 มีผู้เข้าร่วมประชุมจากจังหวัดนราธิวาส 

 
 
 



          บทที่ 6 กระบวนการการมีส่วนร่วม การแลกเปลีย่นความคิดเห็นของประชาชน 

            ส้านักงานทรัพยากรน ้าแห่งชาติ        และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องและการประชาสัมพันธ ์
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6.6.2 สรุปผลการประชุม 
  การประชุมปัจฉิมนิเทศ สามารถสรุปผลการประชุมตามแบบสอบถามความคิดเห็นและการแสดง  
ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมต่อผลการศึกษาของโครงการ แบ่งการสรุปผลตามกลุ่มพ้ืนที่ลุ่มน้้าตอนบน 
ตอนกลาง และตอนล่าง โดยพิจารณาข้อมูลความเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละเวทีตามพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขาที่อยู่ 
กล่าวคือ กลุ่มพ้ืนที่ลุ่มน้้าตอนบน ได้แก่ ข้อมูลมูลจากผู้เข้าร่วมประชุมเวทีที่ 1 (ชุมพร) และเวทีที่ 2 (สุราษฎร์ธานี) ที่อยู่
ในพ้ืนที่ตอนบน กลุ่มพ้ืนที่ลุ่มน้้าตอนกลาง ได้แก่ ข้อมูลจากผู้เข้าร่วมประชุมเวทีที่ 2 (สุราษฎร์ธานี) ที่อยู่ในพ้ืนที่
ตอนกลาง และเวทีที่ 3 (นครศรีธรรมราช) และกลุ่มพ้ืนที่ลุ่มน้้าตอนล่าง ได้แก่ ข้อมูลจากผู้เข้าร่วมประชุมเวทีที่ 4 
(สงขลา) เวทีที่ 5 (ปัตตานี) และเวทีที่ 6 (นราธิวาส) สรุปได้ดังนี้ (รูปที่ 6.6.2-1) 
 

พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน พบว่า ร้อยละ 85.1 ของผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นระบุว่า
เนื้อหาของการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกครั้งนี้มีประเด็นของการศึกษา
ครบถ้วน อีกทั้งร้อยละ 96.5 ระบุว่าทางเลือกท่ี 4 (การพัฒนาพ้ืนที่เต็มศักยภาพและยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้
และภาคใต้ชายแดน) มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของพ้ืนที่ และในจ้านวนนี้ 
ร้อยละ 93.2 เห็นว่าการประเมินผลกระทบของทางเลือกและการก้าหนดมาตรการเชิงรุกเพ่ือป้องกันผลกระทบ
ล่วงหน้ามีความครบถ้วน ชัดเจนและสามารถน้ามาเป็นแนวทางการจัดท้าแผนปฏิบัติการได้ โดยมีประเด็นเพ่ิมเติม
ที่จ้าเป็นต้องให้ความส้าคัญคือ “แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจที่ควบคู่ไปกับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้มี
ความชัดเจนและเกิดผลให้ได้จริงในเชิงปฏิบัติ” และเม่ือพิจารณาถึงกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา พบว่า  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 (การลดความขาดแคลนและเพ่ิมการเข้าถึงน้้าอุบโภคบริโภคในพ้ืนที่) ผู้เข้าร่วมแสดง
ความคิดเห็นระบุว่าทิศทางของการขยาย/เพ่ิมเขตจ่ายน้้าประปาหมู่บ้าน  การลดการสูญเสียน้้าในระบบท่อส่งจ่าย
น้้าประปา และการปรับอรุงระบบประปาหมู่บ้านให้ได้มาตรฐาน (SDGs) เพ่ือความเป็นธรรมและยั่งยืน เป็นสิ่งที่
จ้าเป็นและต้องด้าเนินการอย่างเร่งด่วน (ร้อยละ 48.9) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 (การแก้ไขปัญหาน้้าท่วมและอุทกภัย) จ้าเป็นต้องเร่งด้าเนินการการปรับปรุงสิ่งกีด
ขวางทางน้้า (ร้อยละ 51.1) รองลงมาคือ การปรับปรุงล้าน้้าธรรมชาติที่ตื้นเขินให้สามารถระบายน้้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  การพัฒนาและปรับปรุงพ้ืนที่ชะลอน้้า และ การสร้างระบบระบายน้้าเลี่ยงชุมชนหรือเขื่อนป้องกัน
ตลิ่ง ซึ่งพบในสัดส่วนที่เท่ากัน (ร้อยละ 48.9)  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 (การฟ้ืนฟูพัฒนาพ้ืนที่อนุรักษ์และคุ้มครองทรัพยากร) ส่วนใหญ่ร้อยละ 48.9 เห็นด้วย
กับการอนุรักษ์พ้ืนฟูพ้ืนที่ผ่าต้นน้้าที่เสื่อมโทรมเป็นอันดับแรก  
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 (การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้้า) ส่วนใหญ่ร้อยละ 46.8 เห็นด้วยกับแนวทางการ
ปรับเปลี่ยนการปลูกพืชเพ่ือลดการใช้น้้าหรือเพ่ิมมูลค่า เพ่ือการใช้น้้าที่มีอย่างคุ้มค่าให้มากท่ีสุด  
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 (การเพ่ิมความจุกักเก็บน้้าและเพ่ิมพ้ืนที่การกระจายน้้า) ผู้แสดงความคิดเห็นร้อยละ 
52.5 ระบุว่า การพัฒนาแหล่งน้้าทางเลือกหรือการพัฒนาแหล่งน้้าบาดาลเป็นประเด็นส้าคัญที่สุด  รองลงมา คือ 
การเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบส่งน้้า (ร้อยละ 50.4) และ การเพ่ิมพ้ืนที่กระจายน้้า (ร้อยละ 49.6) ตามล้าดับ 
นอกจากนั้น การเพ่ิมปริมาณน้้าต้นทุนในแหล่งน้้าเดิม และการพัฒนาแหล่งน้้ากักเก็บใหม่เพ่ือการเกษตรและ
อุตสาหกรรมยังเป็นประเด็นที่ต้องขับเคลื่อนควบคู่กันไป (ร้อยละ 49.6 และ ร้อยละ 44.7 ตามล้าดับ)  



          บทที่ 6 กระบวนการการมีส่วนร่วม การแลกเปลีย่นความคิดเห็นของประชาชน 

            ส้านักงานทรัพยากรน ้าแห่งชาติ        และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องและการประชาสัมพันธ ์
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 (การจัดการคุณภาพน้้าและอนุรักษ์ทรัพยากรน้้า) ส่วนใหญ่ร้อยละ 51.1 ระบุว่า  
การก่อสร้างระบบบ้าบัดน้้าเสียใหม่ในพ้ืนที่ เป็นสิ่งที่ส้าคัญมากในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของคน
ในพ้ืนที่ ที่ต้องด้าเนินการไปพร้อมกับ การเพ่ิมประสิทธิภาพในการควบคุม ก้ากับ และบังคับใช้กับแหล่งก้าเนิดมล
พาทางน้้าในพ้ืนที่เป้าหมาย และการออกระเบียบข้อบัญญัติท้องถิ่นในการบ้าบัดขั้นตอนของการปล่อยน้้าเสีย
ครัวเรือน ในสัดส่วนที่เท่ากัน (ร้อยละ 49.6) และเร่งพัฒนาปรับปรุงระบบน้้าเสียเดิมให้มีประสิทธิภาพไปพร้อมๆ 
กัน (ร้อยละ 48.2) ขณะที่อีกร้อยละ 47.5 เห็นด้วยกับแนวทางการน้าน้้าที่ผ่านการบ้าบัดแล้วกลับมาใช้เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์อย่างสูงสุด  

ยุทธศาสตร์ที่ 7 (การแก้ไขและเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติ) กลุ่มผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นระบุว่า  
การเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติดินถล่อม เป็นประเด็นที่ควรเร่งด้าเนินการ (ร้อยละ 50.4) รองลงมา คือ การ
แก้ไขและเตรียมความพร้อมกับการรุกล้้าของน้้าเค็ม และ การเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติไฟไหม้ป่าพรุ ซึ่งพบใน
สัดส่วนที่เท่ากัน คือ ร้อยละ 46.1  

ยุทธศาสตร์ที่ 8 (การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการ) พบว่า  
การจัดท้าแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้้า และ การพัฒนากระบวนการเสริมสร้างการรับรู้ ประชาสัมพันธ์
นโยบาย/แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า เป็นสิ่งที่ควรเร่งด้าเนินการ (ร้อยละ 46.1 และ 45.4 
ตามล้าดับ)  
 

พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนกลาง พบว่า ร้อยละ 76.6 ของผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นระบุว่า
เนื้อหาของการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกครั้งนี้มีประเด็นของการศึกษา
ครบถ้วน อีกทั้งร้อยละ 97 ระบุว่าทางเลือกที่ 3 (การพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือสนับสนุน และส่งเสริมการเติบโตของ
เศรษฐกิจสาขาท่องเที่ยวและเกษตรกรรม) มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของ
พ้ืนที่ และในจ้านวนนี้ ร้อยละ 87.4 เห็นว่าการประเมินผลกระทบของทางเลือกและการก้าหนดมาตรการเชิงรุก
เพ่ือป้องกันผลกระทบล่วงหน้ามีความครบถ้วน ชัดเจนและสามารถน้ามาเป็นแนวทางการจัดท้าแผนปฏิบัติการได้ 
โดยมีประเด็นเพ่ิมเติมที่จ้าเป็นต้องให้ความส้าคัญคือ “การมุ่งเน้นการใช้น ้าในภาคการเกษตร ที่เหมาะสมกับอาชีพ
และความเป็นอยู่ ที่ควบคู่ไปกับมาตรการพื นฟูทรัพยากรป่าไม้” และเมื่อพิจารณาถึงกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา 
พบว่า  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 (การลดความขาดแคลนและเพ่ิมการเข้าถึงน้้าอุบโภคบริโภคในพ้ืนที่) ผู้เข้าร่วมแสดง
ความคิดเห็นระบุว่าทิศทางการพัฒนาระบบประปาเมืองหลักโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพ้ืนที่เศรษฐกิจและแหล่ง
ท่องเที่ยวเป็นประเด็นส้าคัญที่ควรเร่งพิจารณาด้าเนินงาน (ร้อยละ 46.7) รองลงมา คือ การขยาย/เพ่ิมเขตจ่าย
น้้าประปาหมู่บ้าน (ร้อยละ 46.1) และการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านให้ได้มาตรฐาน (SDGs) เพ่ือความเป็น
ธรรมและยั่งยืน เป็นสิ่งที่จ้าเป็นและต้องด้าเนินการอย่างเร่งด่วน (ร้อยละ 45.5) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 (การแก้ไขปัญหาน้้าท่วมและอุทกภัย) จ้าเป็นต้องเร่งด้าเนินการการปรับปรุง 
สิ่งกีดขวางทางน้้า (ร้อยละ 51.1) รองลงมา คือ การพัฒนาและปรับปรุงพ้ืนที่ชะลอน้้า (ร้อยละ 45.1) โดยการ
ปรับปรุงล้าน้้าธรรมชาติที่ตื้นเขินให้สามารถระบายน้้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างระบบระบายน้้าเลี่ยงชุมชน
หรือเขื่อนป้องกันตลิ่ง และ การบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์เพ่ือการระบายน้้า พบในล้าดับถัดไปในสัดส่วนที่เท่ากัน 
(ร้อยละ 43.7)  



          บทที่ 6 กระบวนการการมีส่วนร่วม การแลกเปลีย่นความคิดเห็นของประชาชน 

            ส้านักงานทรัพยากรน ้าแห่งชาติ        และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องและการประชาสัมพันธ ์
     

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 6-34 รายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 (การฟ้ืนฟูพัฒนาพ้ืนที่อนุรักษ์และคุ้มครองทรัพยากร) ส่วนใหญ่ร้อยละ 43.7 เห็นด้วย
กับการอนุรักษ์พ้ืนฟูพ้ืนที่ผ่าต้นน้้าที่เสื่อมโทรมเป็นอันดับแรก  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 (การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้้า) ส่วนใหญ่ร้อยละ 44.3 เห็นด้วยกับแนวทาง 
การปรับเปลี่ยนการปลูกพืชเพ่ือลดการใช้น้้าหรือเพ่ิมมูลค่า เพ่ือการใช้น้้าที่มีอย่างคุ้มค่าให้มากที่สุด  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 (การเพ่ิมความจุกักเก็บน้้าและเพ่ิมพ้ืนที่การกระจายน้้า) ผู้แสดงความคิดเห็นร้อยละ 
46.1 ระบุว่า การพัฒนาแหล่งน้้าทางเลือกหรือการพัฒนาแหล่งน้้าบาดาลและการเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบ  
ส่งน้้าเป็นประเด็นส้าคัญที่สุดที่ควรเร่งด้าเนินการ รองลงมา คือ การเพิ่มพ้ืนที่กระจายน้้า และ การพัฒนาแหล่งกัก
เก็บน้้าใหม่ (ร้อยละ 44.9) นอกจากนั้น การเพ่ิมปริมาณน้้าต้นทุนในแหล่งน้้าเดิม ยังเป็นประเด็นที่ต้องขับเคลื่อน
ควบคู่กันไป (ร้อยละ 44.3)  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 (การจัดการคุณภาพน้้าและอนุรักษ์ทรัพยากรน้้า) ส่วนใหญ่ร้อยละ 50.3 ระบุว่า  
การออกระเบียบข้อบัญญัติท้องถิ่นในการบ้าบัดขั้นต้นก่อนปล่อยน้้าเสียครัวเรือน เป็นประเด็นที่สามารถลด
ผลกระทบคุณภาพน้้าหากมีการบังคับใช้อย่างจริงจัง รองลงมา คือ การปรับปรุงระบบน้้าเสียเดิมให้มีประสิทธิภาพ 
(ร้อยละ 48.5) ที่ต้องด้าเนินการควบคู่ไปกับ การเพ่ิมประสิทธิภาพในการควบคุม ก้ากับ และบังคับใช้กับ
แหล่งก้าเนิดมลพาทางน้้าในพ้ืนที่เป้าหมาย (ร้อยละ 46.1) และการพัฒนาปรับปรุงระบบน้้าเสียเดิมให้มี
ประสิทธิภาพไปพร้อมๆ กัน (ร้อยละ 46.1) เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดของการใช้น้้า   

ยุทธศาสตร์ที่ 7 (การแก้ไขและเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติ) กลุ่มผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นระบุว่า  
การแก้ไขและเตรียมความพร้อมกับการรุกล้้าของน้้าเค็ม เป็นสิ่ งที่ต้องเร่งด้าเนินการมากที่สุด (ร้อยละ 47.3) 
รองลงมา คือ การเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติไฟไหม้ป่าพรุ และการเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติดินถล่ม  
เป็นประเด็นที่ควรด้าเนินการควบคู่กันไป ซึ่งพบในสัดส่วนที่เท่ากัน คือ ร้อยละ 46.7 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 (การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการ) พบว่า  
การจัดท้าแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้้า และ การพัฒนากระบวนการเสริมสร้างการรับรู้ ประชาสัมพันธ์
นโยบาย/แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า เป็นสิ่งที่ควรเร่งด้าเนินการให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมเพ่ือ
การบริหารจัดการทีเ่ชื่อมโยงกันอย่างบูรณาการ (ร้อยละ 50.9 และ 48.5 ตามล้าดับ)  
 

พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง พบว่า ร้อยละ 82.2 ของผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นระบุว่า
เนื้อหาของการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกครั้งนี้มีประเด็นของการศึกษา
ครบถ้วน อีกทั้งร้อยละ 94.5 ระบุว่าทางเลือกที่ 3+ (การพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือสนับสนุน และส่งเสริมการเติบโตของ
เศรษฐกิจสาขาท่องเที่ยว และเกษตรกรรม และเพ่ิมกิจกรรมทางเศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรมนวัตกรรมที่มีมูลค่า
สูง) มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของพ้ืนที่ และในจ้านวนนี้ ร้อยละ  83.2 
เห็นว่าการประเมินผลกระทบของทางเลือกและการก้าหนดมาตรการเชิงรุกเพ่ือป้องกันผลกระทบล่วงหน้ามีความ
ครบถ้วน ชัดเจนและสามารถน้ามาเป็นแนวทางการจัดท้าแผนปฏิบัติการได้ โดยมีประเด็นเพ่ิมเติมที่จ้าเป็นต้องให้
ความส้าคัญคือ “การพัฒนาบุคลากรและการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่สามารถติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพ่ือจัดการระบบการกักเก็บ ระบายน ้า เพ่ืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรม” และเมื่อพิจารณาถึงกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา 
พบว่า  



          บทที่ 6 กระบวนการการมีส่วนร่วม การแลกเปลีย่นความคิดเห็นของประชาชน 

            ส้านักงานทรัพยากรน ้าแห่งชาติ        และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องและการประชาสัมพันธ ์
     

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 6-35 รายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 (การลดความขาดแคลนและเพ่ิมการเข้าถึงน้้าอุบโภคบริโภคในพ้ืนที่) ผู้เข้าร่วมแสดง
ความคิดเห็นระบุว่าการขยายเขตและเพ่ิมเขตจ่ายน้้า (ประปาหมู่บ้าน) เป็นประเด็นส้าคัญที่ควรเร่งพิจารณา
ด้าเนินงาน (ร้อยละ 59.4) รองลงมา คือ การสนับสนุนการผลิตน้้าดื่มในชุมชนของตัวเอง (ร้อยละ 54.8)  
โดย แผนการพัฒนาระบบประปากเมืองหลักโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพ้ืนที่เศรษฐกิจและแหล่งท่องเที่ยว การปรับปรุง
ระบบประปาหมู่บ้านให้ได้มาตรฐาน (SDGs) เพ่ือความเป็นธรรมและยั่งยืน และการลดการสูญเสียน้้าในระบบท่อ
ส่งจ่ายน้้าประปาเป็นสิ่งที่จ้าเป็นและต้องด้าเนินการควบคู่กันไป พบในสัดส่วนที่เท่ากัน คือ ร้อยละ 52.9 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 (การแก้ไขปัญหาน้้าท่วมและอุทกภัย) จ้าเป็นต้องเร่งด้าเนินพัฒนาและปรับปรุงพ้ืนที่
ชะลอน้้า ปรับปรุงล้าน้้าธรรมชาติที่ตื้นเขินให้สามารถระบายน้้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบริหารจัดการพ้ืนที่
อนุรักษ์เพ่ือการระบายน้้า ซึ่งพบในสัดส่วนที่เท่ากัน (ร้อยละ 52.9)  รองลงมา คือ การปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน้้า 
(ร้อยละ 51.9) โดยการสร้างระบบระบายน้้าเลี่ยงชุมชนหรือเขื่อนป้องกันตลิ่งพบในล้าดับสุดท้าย (ร้อยละ 50.6) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 (การฟ้ืนฟูพัฒนาพ้ืนที่อนุรักษ์และคุ้มครองทรัพยากร) ส่วนใหญ่ร้อยละ 52.9 เห็นด้วย
กับการอนุรักษ์พ้ืนฟูพ้ืนที่ผ่าต้นน้้าที่เสื่อมโทรมเป็นอันดับแรก  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 (การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้้า) ส่วนใหญ่ร้อยละ 52.9 เห็นด้วยกับแนวทางการ
ปรับเปลี่ยนการปลูกพืชเพ่ือลดการใช้น้้าหรือเพ่ิมมูลค่า เพ่ือการใช้น้้าที่มีอย่างคุ้มค่าให้มากท่ีสุด  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 (การเพ่ิมความจุกักเก็บน้้าและเพ่ิมพ้ืนที่การกระจายน้้า) ผู้แสดงความคิดเห็นร้อยละ 
60.1 ระบุว่า จ้าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเร่งด้าเนินการเรื่องการเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบส่งน้้า รองลงมา คือ  
การเพ่ิมปริมาณน้้าต้นทุนในแหล่งน้้าเดิม การเพ่ิมพ้ืนที่กระจายน้้า การพัฒนาแหล่ งน้้าทางเลือกหรือการพัฒนา
แหล่งน้้าบาดาล พบในล้าดับถัดไปในสัดส่วนที่เท่ากัน (ร้อยละ 52.9) โดนการพัฒนาแหล่งกักเก็บน้้าใหม่ ถือเป็น
แนวทางท่ีควรท้าเช่นกัน แต่พบในล้าดับท้ายสุด (ร้อยละ 52.5)  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 (การจัดการคุณภาพน้้าและอนุรักษ์ทรัพยากรน้้า) ส่วนใหญ่ระบุว่า  การออกระเบียบ
ข้อบัญญัติท้องถิ่นในการบ้าบัดขั้นต้นก่อนปล่อยน้้าเสียครัวเรือน การเพ่ิมประสิทธิภาพในการควบคุม ก้ากับ และ
บังคับใช้กับแหล่งก้าเนิดมลพิษทางน้้าในพ้ืนที่เป้าหมาย การก่อสร้างระบบบ้าบัดน้้าเสียใหม่ในพ้ืนที่ และการน้าน้้า
ที่ผ่านการบ้าบัดแล้วกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์ เป็นสิ่งที่ควรเร่งด้าเนินการ (พบในสัดส่วนที่เท่ากัน คือ ร้อยละ 
52.9) ขณะที่การปรับปรุงระบบน้้าเสียเดิมให้มีประสิทธิภาพพบในล้าดับถัดไป (ร้อยละ 46.5) 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 (การแก้ไขและเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติ) กลุ่มผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นระบุว่า  
การเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติดินถล่อม เป็นสิ่งที่ต้องเร่งด้าเนินการมากที่สุด (ร้อยละ 47.3) รองลงมา คือ  
การแก้ไขและเตรียมความพร้อมกับการรุกล้้าของน้้าเค็ม และ การเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติไฟไหม้ป่าพรุ  
เป็นประเด็นที่ควรด้าเนินการควบคู่กันไป ซึ่งพบในสัดส่วนที่เท่ากัน คือ ร้อยละ 46.5 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 (การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการ) พบว่า  
การจัดท้าแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้้า และ การพัฒนากระบวนการเสริมสร้างการรับรู้ ประชาสัมพันธ์
นโยบาย/แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า เป็นสิ่งที่ควรเร่งด้าเนินการให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม 
เพ่ือการบริหารจัดการที่เชื่อมโยงกันอย่างบูรณาการ พบในสัดส่วนที่เท่ากัน คือ ร้อยละ 46.5  
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 6-36 รายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 

 
 
รูปที่ 6.6.2-1  แผนภาพสรุปค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นที่มีต่อแนวทางการพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณาการระดับ

ยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก จ้าแนกตามยุทธศาสตร์และภูมิภาค 
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 6-37 รายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 

6.7 กิจกรรมการสร้างการรับรู้ผ่านสื่อ  

 การจัดกิจกรรมการสร้างการรับรู้ผ่านสื่อ เป็นกิจกรรมหนึ่งเพ่ือช่วยสนับสนุนเพ่ือให้สื่อมวลชนได้รับ
ทราบข้อมูลที่ถูกต้องและตระหนักถึงความส้าคัญของโครงการ รวมทั้งเป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารใน
เชิงสร้างสรรค์ และประชาสัมพันธ์บทบาทและภารกิจของ สทนช. โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
 (1) กลุ่มเป้าหมาย 
   ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วยสื่อมวลชนแขนงต่างๆ จากส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น เช่น 
หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ เคเบิ้ลทีวี วิทยุ สื่อออนไลน์ รวมไม่น้อยกว่า 10 ส้านัก จ้านวนรวมประมาณ 10-15 คน 
 
 (2) การด้าเนินการ 
   การจัดกิจกรรมโดยน้าคณะสื่อมวลชนเดินทางไปยังจังหวัดในพ้ืนที่ศึกษาร่วมกับผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ สทนช. มีกิจกรรมหลักแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
   1)  การน้าเสนอข้อมูลที่เก่ียวข้องกับโครงการ  
  2) การศึกษาดูงานพ้ืนที่ศึกษาหรือพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับหน้าที่และอ้านาจของ
ส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาติ 
 
6.7.1 กิจกรรมการสร้างการรับรู้ผ่านสื่อ ครั งที่ 1 
 กิจกรรมจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 9.00 – 16.30 น. ณ ส้านักงานทรัพยากรน้้า
แห่งชาติ เป็นกิจกรรมที่ส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาติพบปะสื่อมวลชนภายใต้โครงการศึกษาการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก โดยดร.สมเกียรติ ประจ้าวงษ์ เลขาธิการส้านักงาน
ทรัพยากรน้้าแห่งชาติ ระบุว่า สทนช.ให้ความส้าคัญกับการบริหารจัดการน้้าในเชิงลุ่มน้้า ซึ่งต้องอาศัยการมีส่วน
ร่วมจากทุกภาคส่วนในระดับพื้นที่ร่วมให้ความเห็นเพ่ือวิเคราะห์สภาพปัญหาที่แท้จริง ปัจจัยที่แตกต่างกันในแต่ละ
พ้ืนที่น้าไปสู่แนวทางการพัฒนาการพัฒนาลุ่มน้้าอย่างเป็นระบบ โดยสทนช.ได้น้าแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์ หรือ SEA มาใช้ศึกษาเพ่ือประเมินศักยภาพและข้อจ้ากัดของสิ่แงดวล้อมในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้้าในพ้ืนที่รายลุ่มน้้าส้าคัญของประเทศ ซึ่งรวมถึงลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก โดยมีการวิเคราะห์
ผลกระทบในระดับภาพรวมและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนหรือผู้มีส่วนไดส่วนเสียแบบ “บนลงล่าง”  
และ “ล่างขึ้นบน” ในทุกขั้นตอนของการศึกษาบนฐานความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  
โดยพื้นที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีพ้ืนที่ประมาณ 16.26 ล้านไร่ ครอบคลุมพ้ืนที่ 11 จังหวัด มีลุ่มน้้าตาปี ลุ่มน้้า
ทะเลสาบสงขลา และลุ่มน้้าปัตตานีแทรกตัวเป็นช่วงๆ มีปริมาณฝนเฉลี่ยรายปี 2,197 มิลลิเมตร ปริ มาณน้้าท่า
เฉลี่ยรายปี 24,563 ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะที่ศักยภาพเก็บกักในแหล่งน้้าต่างๆ ในพ้ืนที่มีประมาณ 110  
ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี แต่มีความต้องการน้้าถึง 10,216 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี ท้าให้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกประสบ
ปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้้าตลอดมา ประกอบกับปัญหาการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจในพ้ืนที่ท้าให้มีแนวโน้ม
การขาดแคลนน้้าเพ่ิมขึ้น รวมถึงการใช้ที่ดินที่เปลี่ยนแปลงไปท้าให้มีปัญหาด้านอุทกภัยเพ่ิมขึ้น และส่งผลกระทบ
กับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นท่ีและก่อให้เกิดความเสียหายด้านเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก 
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 6-38 รายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 

 ปัจจุบันผลการศึกษาของโครงการได้ด้าเนินการถึงขั้นตอนการเสนอทางเลือกการพัฒนา จ้านวน 4 
ทางเลือก ประกอบด้วย ทางเลือกที่ 1 การพัฒนาพ้ืนที่ตามสภาพปัจจุบัน ทางเลือกท่ี 2 การพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือแก้ไข
ปัญหาเร่งด่วนและคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐาน ทางเลือกที่ 3 การพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการเติบโตของ
เศรษฐกิจสาขาท่องเที่ยวและเกษตรกรรม และทางเลือกที่ 4 การพัฒนาพ้ืนที่เต็มศักยภาพและยุทธศาสตร์การ
พัฒนาภาคใต้และภาคใต้ชายแดน  ในเบื้องต้นผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเห็นว่า
ทางเลือกที่เหมาะสมต่อการพัฒนา ได้แก่ ทางเลือกที่ 3 การพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการเติบโตของ
เศรษฐกิจสาขาท่องเที่ยวและเกษตรกรรม อย่างไรก็ตามท้ายที่สุดของผลการศึกษาเมื่อได้มีการวิเคราะห์ข้อมูล
อย่างครบถ้วนรอบด้านแล้ว จะท้าให้ได้กรอบแนวทางการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกในเชิงบูรณาการที่
มีความสอดคล้องกับการพัฒนาตามทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี ที่มุ่งเน้นให้มีการจัดการน้้าเชิงลุ่มน้้าทั้งระบบเพื่อเพ่ิมความมั่นคงด้านน้้าของประเทศอย่างแท้จริง 
 
 นอกจากนี้เลขาธิการส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาติ ได้ให้ข้อมูลว่านอกจากการจัดท้าโครงการศึกษา
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกเพ่ือแก้ไขปัญหาทั้งระบบที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคตแล้ว การบรรเทาผลกระทบกับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสภาพปัญหาในพ้ืนที่ถือเป็นเรื่อง
เร่งด่วนที่ต้องด้าเนินการ โดยได้วิเคราะห์พ้ืนที่เสี่ยงขาดแคลนน้้าในพ้ืนที่ภาคใต้ 6 จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี 
นครศรีธรรมราช สงขลา สตูล พัทลุง และภูเก็ต พบว่าในระยะ 1-2 เดือนข้างหน้าปริมาณฝนในภาคใต้จะตกน้อย
กว่าปกติอาจกระทบต่อการขาดแคลนน้้าอุปโภค-บริโภคได้ กองอ้านวยการน้้าได้เร่งด้าเนินการวางมาตรการแก้ไข
ปัญหาโดยมีกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นเจ้าภาพหลักในการด้าเนินการ 
 
 ทั้งนี้หลังกิจกรรมการสร้างการรับรู้ผ่านสื่อครั้งที่ 1 แล้วเสร็จ มีผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ผ่าน
สื่อมวลชนประกอบด้วย สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์ รวมทั้งสิ้น  18 ชิ้นงาน ตามรายละเอียดดังนี้ 

 
(1) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวทางสื่อสิ่งพิมพ์  จ้านวน  2  ชิ้นงาน ได้แก่ 

ล้าดับ ช่องทางการเผยแพร่ คอลัมน์/รายการ/หัวข้อข่าว 
1 มติชน สทนช.วิเคราะห์พื้นที่ 6 จังหวัดใต้ แนวโน้มเสีย่งขาดแคลนน้้ากินน้า้ใช้ 
2 เดลินิวส ์ สทนช.เดินหน้าแก้ปญัหาน้้าทุกมติอิย่างเป็นระบบ 
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 6-39 รายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 

(2) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวทางสื่อออนไลน์  จ้านวน 16 ชิ้นงาน ได้แก่ 

ล้าดับ ช่องทางการเผยแพร่ คอลัมน์/รายการ/หัวข้อข่าว 
1. https://www.isranews.org สทนช.หนุนให้ผลการศึกษาสิ่งแวดล้อมแก้ปัญหาน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก

เชิงระบบ 
2. https://www.opt.news.com สทนช.เตรยีมหยิบผลศึกษา สวล.แก้ปมปัญหาลุ่มน้้าภาคใตฝ้ั่งตะวันออก

ขาดแคลนน้้าเชิงระบบ 
3. https://www.today.line.me สทนช.เล็งหยิบผลการศึกษาสิ่งแวดล้อม แก้ปมปญัหาลุ่มน้้าภาคใต้ฝัง่

ตะวันออกขาดแคลนน้า้เชิงระบบ 
4. thainews.prd.go.th สทนช.เร่งเดินหนา้พัฒนาแผนจดัการลุ่มน้า้ภาคใตฝ้ั่งตะวันออกเชิงระบบ

ลุ่มน้้าทั้งระบบ 
5. https://www.matichon.co.th สทนช.เดินหน้าขยายผลการศึกษา แก้ปม 6 จังหวัดภาคใต้มีแนวโนม้เสี่ยง

ขาดแคลนน้้ากินน้้าใช้ 
6. https://www.kasettumkin.com 

 
สทนช.ขยายผลป้องกันขาดแคลนน้้า อุปโภคบรโิภค 6 จังหวัดภาคใต้ 

7. nationtv.tv22 สทนช.เตรยีมหยิบผลศึกษา สวล.แก้ปมปัญหาลุ่มน้้าภาคใตฝ้ั่งตะวันออก
ขาดแคลนน้้าเชิงระบบ 

8. bangkokpost.com The office of National resources (ONWR) 
9. https://www.nationtv.tv สทนช.เตรยีมหยิบผลศึกษา สวล.แก้ปมปัญหาลุ่มน้้าภาคใตฝ้ั่งตะวันออก

ขาดแคลนน้้าเชิงระบบ 
10 https://www.ryt9.com สทนช.เตรยีมหยิบผลศึกษา สวล.แก้ปมปัญหาลุ่มน้้าภาคใตฝ้ั่งตะวันออก

ขาดแคลนน้้าเชิงระบบ 
11 https://www.thailand4.com สทนช.เตรยีมหยิบผลศึกษาสิ่งแวดล้อมแก้ปมปญัหาลุม่น้้าภาคใต้ฝั่ง

ตะวันออกขาดแคลนน้า้เชิงระบบ 
12 https://www.newswit.com สทนช.เตรยีมหยิบผลศึกษาสิ่งแวดล้อมแก้ปมปญัหาลุม่น้้าภาคใต้ฝั่ง

ตะวันออกขาดแคลนน้า้เชิงระบบ 
13 https://www.thaipr.net สทนช.เตรยีมหยิบผลศึกษาสิ่งแวดล้อมแก้ปมปญัหาลุม่น้้าภาคใต้ฝั่ง

ตะวันออกขาดแคลนน้า้เชิงระบบ 
14 https://www.voice-tv.online สทนช.หนุนผลศึกษาสิ่งแวดล้อมแก้ปมปัญหาลุ่มน้้าภาคใตฝ้ั่งตะวันออก

ขาดแคลนน้้าเชิงระบบ 
15. ฐานเศรษฐกิจ กางแผน 2 ปี ป้อง 57 จังหวัดเสี่ยงขาดน้้า 
16. https://www.hooninside.com สรุปข่าวหน้า 1 หนังสือพิมพ์เดลินวิส์ 

 
 
 
 
 

https://www.kasettumkin.com/
https://www.hooninside.com/


          บทที่ 6 กระบวนการการมีส่วนร่วม การแลกเปลีย่นความคิดเห็นของประชาชน 

            ส้านักงานทรัพยากรน ้าแห่งชาติ        และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องและการประชาสัมพันธ ์
     

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 6-40 รายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 

(3) เอกสารข่าวประชาสัมพันธ์ของส้านักงานทรัพยากรน ้าแห่งชาติ   

 
 
 



          บทที่ 6 กระบวนการการมีส่วนร่วม การแลกเปลีย่นความคิดเห็นของประชาชน 

            ส้านักงานทรัพยากรน ้าแห่งชาติ        และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องและการประชาสัมพันธ ์
     

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 6-41 รายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 

 
 

 
 
  



          บทที่ 6 กระบวนการการมีส่วนร่วม การแลกเปลีย่นความคิดเห็นของประชาชน 

            ส้านักงานทรัพยากรน ้าแห่งชาติ        และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องและการประชาสัมพันธ ์
     

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 6-42 รายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 

6.7.2 กิจกรรมการสร้างการรับรู้ผ่านสื่อ ครั งที่ 2 
 มีก้าหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 14-15 มกราคม 2563 ณ อ้าเภอเทพา จังหวัดสงขลา โดยน้าเจ้าหน้าที่
จาก สทนช. และสื่อมวลชน ศึกษาดูงานในพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขาคลองเทพา และพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
ตอนล่าง จ้านวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการอนุรักษ์ลุ่มน้้าและป่าชายเลนโดยกลุ่มอนุรักษ์ของชุมชน อ้าเภอเทพา 
จังหวัดสงขลา และโครงการขุดลอกร่องน้้าปากแม่น้้าเทพา  
 
 รายละเอียดของกิจกรรม สรุปได้ดังนี้  
 (1) ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
   ผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ประกอบด้วย สื่อมวลชนแขนงต่างๆ จาก 10 ส้านักข่าว รวมทั งสิ น 
15 คน ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนจะได้รับเอกสารประกอบการจัดกิจกรรม (Press Kit) ข่าวประชาสัมพันธ์ 
(Press Release) และถุงผ้าสกรีนโลโก้ของส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาติและชื่อโครงการ  
 
 (2) รายละเอียดของกิจกรรม 
   กิจกรรมการสร้างการรับรู้ผ่านสื่อครั้งที่ 2 นี้ ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 

- การเปิดกิจกรรมสร้างการรับรู้ผ่านสื่อ ครั้งที่ 2  โดย ดร.สมเกียรติ ประจ้าวงษ์ เลขาธิการ
ส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาติ กล่าวต้อนรับสื่อมวลชน 

- การบรรยายสรุปรายละเอียดโครงการ “การศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
พ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก” โดย ดร.ปัญญา  พลแสน  ผู้จัดการโครงการ 

- การบรรยายสรุป “การบริหารจัดการพ้ืนที่ลุ่มน้้าเทพา ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาอ้าเภอเทพา
ที่ยั่งยืน” โดย นายสนอง  จันทร์รักษ์ นายอ้าเภอเทพา 

- การบรรยายภาพรวมการการอนุรักษ์ลุ่มน้้าและป่าชายเลนโดยกลุ่มอนุรักษ์ของชุมชน โดยมี  
นายฮามะ บากา ประธานกลุ่มอนุรักษ์ลุ่มน้้าและป่าชายเลนอ้าเภอเทพา และพาเยี่ยมชมพ้ืนที่โครงการ รวมทั้ง
ล่องเรือชมเส้นทางศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติและระบบนิเวศของป่าชายเลน ในอุโมงค์ป่าโกงกางความยาวประมาณ 
500 เมตร 

- การบรรยายสรุปภาพรวมของโครงการขุดลอกร่องน้้าปากแม่น้้าเทพา โดย นายอนันต์   
แก้ววิเชียร ผู้อ้านวยการส้านักงานพัฒนาและบ้ารุงรักษาทางน้้าที่  4 จังหวัดสงขลา และศึกษาดูงานโครงการ
บริเวณพ้ืนที่ปากแม่น้้าเทพา 
 
 



          บทที่ 6 กระบวนการการมีส่วนร่วม การแลกเปลีย่นความคิดเห็นของประชาชน 

            ส้านักงานทรัพยากรน ้าแห่งชาติ        และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องและการประชาสัมพันธ ์
     

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 6-43 รายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 

  
ดร.สมเกียรติ ประจ้าวงษ์  

เลขาธิการส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาติ 
กล่าวเปิดกิจกรรมการสร้างการรับรู้ผ่านสื่อ 

ดร.ปัญญา พลแสน  
ผู้จัดการโครงการ 

บรรยายสรุปรายละเอียดโครงการ 

  
นายสนอง จันทร์รักษ์ นายอ้าเภอเทพา 

บรรยายสรุป “การบริหารจดัการพื้นที่ลุ่มน้้าเทพาภายใต้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอ้าเภอเทพาที่ยั่งยืน” 

นายฮามะ บากา ประธานกลุ่มอนุรักษ์ลุ่มน้้าและป่าชายเลน
อ้าเภอเทพา บรรยายภาพรวมแนวทางการอนุรักษ์ลุ่มน้้าและ

ป่าชายเลนของกลุ่ม 

 
รูปที่ 6.7.2-1  ภาพบรรยากาศพิธีเปิดกิจกรรมและการบรรยายสรุปข้อมูลต่าง ๆ บริเวณศูนย์เรียนรู้ฟื้นฟู   

อนุรักษ์ลุ่มน ้าและป่าชายเลน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          บทที่ 6 กระบวนการการมีส่วนร่วม การแลกเปลีย่นความคิดเห็นของประชาชน 

            ส้านักงานทรัพยากรน ้าแห่งชาติ        และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องและการประชาสัมพันธ ์
     

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 6-44 รายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 

  

  

  
ภาพบรรยากาศการล่องเรือชมเสน้ทางศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติและระบบนิเวศของป่าชายเลน ในอุโมงค์ป่าโกงกาง 

  
ดร.สมเกียรติ ประจ้าวงษ์  

เลขาธิการส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาติ 
ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน 

คณะผู้บริหารของส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาติ นายอ้าเภอ
เทพา ประธานกลุม่อนุรักษ์ลุม่น้้าและป่าชายเลนอ้าเภอเทพา 

และคณะถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก 

รูปที่ 6.7.2-2   ภาพบรรยากาศการล่องเรือศึกษาเส้นทางศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติและระบบนิเวศของป่าชายเลน 
  และให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน บริเวณศูนย์เรียนรู้ฟื้นฟูอนุรักษ์ลุ่มน ้าและป่าชายเลน  
 



          บทที่ 6 กระบวนการการมีส่วนร่วม การแลกเปลีย่นความคิดเห็นของประชาชน 

            ส้านักงานทรัพยากรน ้าแห่งชาติ        และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องและการประชาสัมพันธ ์
     

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 6-45 รายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 

  
นายอนันต์  แก้ววิเชียร ผู้อ้านวยการส้านักงานพัฒนาและบ้ารุงรักษาทางน้้าท่ี 4 จังหวัดสงขลา  

บรรยายสรุปโครงการขุดลอกร่องน้้าปากแม่น้้าเทพา 

  
ภาพบรรยากาศการศึกษาดูงานบริเวณปากแม่น้้าเทพา 

รูปที่ 6.7.2-3  ภาพบรรยากาศการศึกษาดูงานโครงการขุดลอกร่องน ้าปากแม่น ้าเทพา  
 

(3) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวของสื่อมวลชนหลังเข้าร่วมกิจกรรม 
   จากการติดตามการน้าเสนอข้อมูลของสื่อมวลชนที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ พบว่าสื่อมวลชนมีการ

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการผ่านช่องทางสื่อต่างๆ ได้แก่ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ สื่อออนไลน์ และ 
วิทยุ จ้านวน 13 ชิ นงาน (ระยะเวลาการเผยแพร่ 7 วัน หลังวันจัดกิจกรรม) มีรายละเอียดดังนี้  
 

1) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวทางสื่อโทรทัศน์  ความยาวไม่น้อยกว่า 1 นาที จ้านวน  
2 ชิ้น  ได้แก่  
 

ล้าดับที ่ ช่อง รายการ วันที่ออกอากาศ เวลา ความยาว (นาที) 
1 NBT ข่าวเที่ยง 15 มกราคม 2563 12.14 น. 3.36 
2 ช่อง 5 The People Show 19 มกราคม 2563 17.50 น. 2.54 

 
2) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวหรือภาพข่าวทางสื่อหนังสือพิมพ์รายวัน  จ้านวน  

3 ชิ้นงาน ได้แก่ 
 
 



          บทที่ 6 กระบวนการการมีส่วนร่วม การแลกเปลีย่นความคิดเห็นของประชาชน 

            ส้านักงานทรัพยากรน ้าแห่งชาติ        และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องและการประชาสัมพันธ ์
     

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 6-46 รายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 

ล้าดับที ่ หนังสือพิมพ์ วันที ่ หน้า 
1 สยามรัฐ 17 มกราคม 2563 12 
2 ไทยโพสต ์ 18 มกราคม 2563 x-21 
3 เดลินิวส ์ 20 มกราคม 2563 8 

 
3) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวทางสื่อออนไลน์ จ้านวน 7 ชิ้นงาน ได้แก่ 

 
ล้าดับที ่ เว็บไซต์ วันที ่

1 www.dailynews.co.th  15 มกราคม 2563 
2 www.bangkokbiznews.com 15 มกราคม 2563 
3 www.siamrath.co.th      15 มกราคม 2563 
4 www.thaipost.net 15 มกราคม 2563 
5 www.khaosod.co.th 15 มกราคม 2563 
6 www.medias-center.com 15 มกราคม 2563 
7 www.kaset1009.com 16 มกราคม 2563 

 
4) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวทางสื่อวิทยุ จ้านวน 1 ชิ้นงาน ได้แก่  
 

ล้าดับที ่ สถานีวิทย ุ รายการ วันที่ออกอากาศ เวลา 
1 สถานีวิทยุกระจายเสียง

แห่งประเทศไทย  
FM 92.5 MHz 

ข่าว 14 มกราคม 2563 12.00 น. 

 
 
 
 
 



          บทที่ 6 กระบวนการการมีส่วนร่วม การแลกเปลีย่นความคิดเห็นของประชาชน 

            ส้านักงานทรัพยากรน ้าแห่งชาติ        และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องและการประชาสัมพันธ ์
     

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 6-47 รายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 

5) เอกสารข่าวประชาสัมพันธ์ของส้านักงานทรัพยากรน ้าแห่งชาติ 
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 6-48 รายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 

 
 



          บทที่ 6 กระบวนการการมีส่วนร่วม การแลกเปลีย่นความคิดเห็นของประชาชน 

            ส้านักงานทรัพยากรน ้าแห่งชาติ        และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องและการประชาสัมพันธ ์
     

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 6-49 รายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 

(4) ผลส้ารวจความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมของสื่อมวลชน 
 จากการตอบแบบสอบถามส้ารวจความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการของสื่อมวลชนรวม 

15 คน โดยเป็นสื่อมวลชน–โทรทัศน์ จ้านวน 13 คน และสื่อมวลชน-หนังสือพิมพ์/นิตยสาร จ้านวน 2 คน  มีผล
ความพึงพอใจในด้านต่างๆ ดังนี้   

- ประเภทสื่อ มีระดับความพึงพอใจมากที่สุดต่อหัวข้อต่างๆ ดังนี้  
o สื่อสิ่งพิมพ์ มีความพึงพอใจต่อแผ่นพับประชาสัมพันธ์อยู่ในระดับมากที่สุด (ร้อยละ 60) 

ส่วนป้ายไวนิล นิทรรศการเคลื่อนที่ Press-Kit/ Press Release และเอกสารประกอบ
กิจกรรม อยู่ในระดับมาก (ร้อยละ 40, 46.67, 46.67 และ 46.67 ตามล้าดับ)  

o สื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีความพึงพอใจต่อวีดิทัศน์อยู่ในระดับมากท่ีสุด (ร้อยละ 80) 
o สื่อบุคคล มีความพึงพอใจต่อวิทยากรอยู่ในระดับมากท่ีสุด (ร้อยละ 60) 
o สื่ออ่ืนๆ มีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์และ QR Code อยู่ในระดับมากที่สุดเท่ากัน (ร้อยละ 86.67) 

- ทัศนคติต่อสื่อที่ใช้ประกอบกิจกรรม มีระดับความพึงพอใจมากที่สุดต่อหัวข้อต่างๆ ดังนี้ 
o ความชื่นชอบต่อสื่อที่ใช้ประกอบกิจกรรม อยู่ในระดับมาก (ร้อยละ 60)   
o ความน่าเชื่อถือของภาพลักษณ์โครงการจากสื่อที่ใช้ อยู่ในระดับมาก (ร้อยละ 73.33) 
o การเผยแพร่ข้อมูลโครงการจากสื่อที่ใช้ อยู่ในระดับมาก (ร้อยละ 60) 
o ความชัดเจนของสื่อท่ีสามารถเข้าใจได้ง่าย อยู่ในระดับมาก (ร้อยละ 66.67) 
o การเพ่ิมความน่าสนใจของโครงการจากสื่อที่ใช้ อยู่ในระดับมาก (ร้อยละ 73.33) 

- คุณภาพการรับรู้ผ่านสื่อ มีระดับความพึงพอใจมากที่สุดต่อหัวข้อต่างๆ ดังนี้ 
o ความป็นมาของโครงการ อยู่ในระดับมาก (ร้อยละ 66.67)  
o วัตถุประสงค์ของการด้าเนินโครงการ อยู่ในระดับมาก (ร้อยละ 66.67) 
o สิ่งที่คาดว่าจะได้รับจากการด้าเนินโครงการ อยู่ในระดับมาก (ร้อยละ 80) 
o กิจกรรมต่างๆ ของโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด (ร้อยละ 53.33) 
o กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่นเสียและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อยู่ในระดับมาก (ร้อยละ 80) 
o สิ่งที่โครงการจะด้าเนินการต่อไปในอนาคต อยู่ในระดับมาก (ร้อยละ 73.33)  

- ภาพรวมของกิจกรรม มีระดับความพึงพอใจมากที่สุดต่อหัวข้อต่างๆ ดังนี้ 
o การอ้านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่โครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด (ร้อยละ 66.67) 
o ประเด็นความน่าสนใจของกิจกรรม อยู่ในระดับมากที่สุด (ร้อยละ 66.67) 
o ความครบถ้วนของเอกสารประกอบกิจกรรม อยู่ในระดับมากที่สุด (ร้อยละ 73.33)  
o ความเหมาะสมของระยะเวลาศึกษาดูงาน อยู่ในระดับมากท่ีสุด (ร้อยละ 66.67) 
o ความเหมาะสมของอาหารและเครื่องดื่ม อยู่ในระดับมากที่สุด (ร้อยละ 60) 
o ความสะดวกสบายของที่พัก อยู่ในระดับมากที่สุด (ร้อยละ 66.67) 
o ความเหมาะสมของพาหนะที่ใช้ในการเดินทาง อยู่ในระดับมากท่ีสุด (ร้อยละ 80) 

 



 
 บทที่ 9 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม                                  7-1   รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

บทที่ 7 
ระบบสำรสนเทศทำงภูมิศำสตร์กับกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำ 

 
  การจัดท าระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือให้การด าเนินโครงการมีข้อมูลส าหรับใช้
งานอย่างครบถ้วน ครอบคลุมทุกด้าน กระบวนการจัดท าเริ่มตั้งแต่การรวบรวมข้อมูล ออกแบบโครงสร้าง
ฐานข้อมูล โครงสร้างการจัดหมวดหมู่ และวิธีการการจัดท า รวมไปถึงรูปแบบที่ใช้จัดเก็บข้อมูล ซึ่งท าให้งานที่
เกี่ยวข้องส่วนต่าง ๆ สามารถใช้งานร่วมกันได้ โดยระบบที่จัดท ายังช่วยให้การบริหารจัดการข้อมูลโครงการ การ
จัดเก็บ จัดการ การสืบค้น การปรับปรุงแก้ไขข้อมูล การเรียกใช้งาน การประมวลผล การตรวจสอบ การรายงาน 
เป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว 
 
  กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ได้ด าเนินการจัดท าข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ ให้ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์และ
ขอบเขตการศึกษา โดยจะส่งมอบข้อมูลในลักษณะของ Shape file พร้อมจัดท าพจนานุกรมข้อมูล (Data 
Dictionary) ที่มีรายละเอียดเพียงพอส าหรับการน าไปใช้งาน ประกอบด้วย รายการข้อมูล (Data Catalogue)  
และตารางโครงสร้างฐานข้อมูล (Database Structure) โดยด าเนินการให้อยู่ในระบบพิกัดอ้างอิง EPSG 4326 
ตามมาตร ฐ าน  European Petroleum Survey Group (WGS 1984 ใ น ร ะบบ  Geographic Coordinate 
System) ซึ่งฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่ด าเนินการนี้จะรองรับระบบ Web Application ที่ส านักงาน
ทรัพยากรน้ าแห่งชาติจัดเตรียมไว้ให้ และสามารถน าเสนอได้อย่างไม่มีความคลาดเคลื่อน ครอบคลุมตาม
วัตถุประสงค์ของการศึกษา และขอบเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  
  การด าเนินงานด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ประกอบด้วยงานหลัก 4 ด้าน ดังแสดงใน  
รูปที่ 7-1 คือ  
  (1)  การรวบรวมข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
  (2)  การออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูล 
  (3)  การจัดท าฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
  (4)  การจัดท าค าอธิบายข้อมูล (Metadata) 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม                                  7-2  รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
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7.1 กำรรวบรวมข้อมูลระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ 
 เป็นการศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่จะน ามาใช้ในงานโครงการจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นข้อมูลทุติยภูมิ ซึ่งในขั้นตอนของการด าเนินการได้ท าการวิเคราะห์รายการข้อมูลที่ต้องใช้งาน
โดยละเอียด เพ่ือประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ และรวบรวมข้อมูล โดยหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรม
ทรัพยากรน้ า กรมชลประทาน กรมทรัพยากรธรณี กรมพัฒนาที่ดิน กรมทรัพยากรน้ าบาดาล กรมอุตุนิยมวิทยา 
กรมแผนที่ทหาร กรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นต้น ดังแสดงใน รูปที่ 7.1-1 โดยขั้นตอนการด าเนินการมี
รายละเอียด ดังนี้ 
 (1) ศึกษำและสรุปข้อมูลสำรสนเทศภูมิศำสตร์ในโครงกำร 
  กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาได้การด าเนินการศึกษาและวิเคราะห์ขอบเขตการด าเนินงานโครงการรวมกัน
ระหว่างผู้ช านาญการด้านงานสารสนเทศภูมิศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ เพ่ือสรุปข้อมูลสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ที่จ าเป็นต้องใช้ในโครงการ และข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่เป็นผลลัพธ์จากการศึกษาการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก โดยจากการศึกษาและวิเคราะห์สามารถแบ่งข้อมูล
ออกได้เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มข้อมูลพื้นฐาน และกลุ่มข้อมูลวิเคราะห์ 

1) กลุ่มข้อมูลพื นฐำน 
   ข้อมูลพ้ืนฐานจะเป็นปัจจัยน าเข้าส าหรับการศึกษา การคาดการณ์ และการวิเคราะห์ในงาน
สาขาต่างๆ โดยส่วนใหญ่เป็นข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ในระดับทุติยภูมิ ที่สามารถรวบรวมได้จากหน่วยงานต่างๆ 
ทั้งภาครัฐและเอกชน และเพ่ือความสะดวกในการจัดการ จัดเก็บ สืบค้น ปรับปรุงแก้ไข เรียกใช้งาน ประมวลผล 
ตรวจสอบ และการรายงาน กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาจึงได้จ าแนกและจัดกลุ่มตามล าดับการน าเสนอในเนื่อหาของ
รายงานออกเป็น 11 ด้าน ดังนี้ 
   (ก)  ด้านที่ 1 ขอบเขตและระบบลุ่มน้ า ประกอบด้วยข้อมูล เช่น สภาพภูมิประเทศ ความ
ลาดชันของพ้ืนที่ ลุ่มน้ าหลัก ลุ่มน้ าสาขา เส้นทางน้ า เป็นต้น 
   (ข)  ด้านที่ 2 สภาพภูมิอากาศและลักษณะอุตุนิยมวิทยา ประกอบด้วยข้อมูล เช่น ที่ตั้งสถานี
ตรวจวัดภูมิอากาศ ที่ตั้งสถานีวัดน้ าฝน ปริมาณน้ าฝนเฉลียรายปี เส้นทางพายุ เป็นต้น 
   (ค)  ด้านที่ 3 ทรัพยากรน้ าผิวดิน ประกอบด้วยข้อมูล เช่น ที่ตั้งสถานีวัดน้ าท่า ปริมาณน้ าท่า
เฉลี่ยรายปี ที่ตั้งสถานีน้ าหลาก ปริมาณน้ าหลากเฉลี่ยรายปี ที่ตั้งสถานีวัดตะกอน ปริมาณตะกอนเฉลี่ยนรายปี 
เป็นต้น 
   (ง)  ด้านที่ 4 ทรัพยากรน้ าบาดาล ประกอบด้วยข้อมูล เช่น พ้ืนที่อุทกธรณีวิทยา ปริมาณ
และคุณภาพน้ าบาดาล ศักยภาพน้ าบาดาล ต าแหน่งบ่อบาดาล เป็นต้น 
   (จ)  ด้านที่ 5 ทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน ประกอบด้วยข้อมูล เช่น กลุ่มชุดดิน 
การใช้ประโยชน์ที่ดินปีบัจจุบัน การใช้ประโยชน์ที่ดินปีอดีต เป็นต้น 
   (ฉ)  ด้านที่ 6 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยข้อมูล เช่น ชั้นคุณภาพ 
ลุ่มน้ า พ้ืนที่ชุ่มน้ า เขตอุทยานแห่งชาติ เขตวนอุทยาน ป่าชายเลนเขตอนุรักษ์ สวนรุกขชาติ สวนพฤษศาสตร์ พ้ืนที่
ป่าสงวน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตพ้ืนที่ห้ามล่าสัตว์ สถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์และโบราณสถาน ที่ตั้งแหล่ง
ท่องเที่ยว เขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม เป็นต้น 
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รูปที่ 7.1-1 หน่วยงำนที่ให้บริกำรข้อมูล 
 
   (ช)  ด้านที่ 7 สังคม ประกอบด้วยข้อมูล เช่น เขตจังหวัด เขตอ าเภอ เขตต าบล เขตเทศบาล 
เขตองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นต้น 
   (ซ)  ด้านที่ 8 เศรษฐกิจ ประกอบด้วยข้อมูล เช่น ที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรม พ้ืนที่อุตสาหกรรม 
เป็นต้น 
   (ฌ)  ด้านที่ 9 การบริหารจัดการน้ า ประกอบด้วยข้อมูล เช่น ที่ตั้งโครงการพัฒนาแหล่งน้ า 
พ้ืนที่โครงการชลประทาน เขตบริการประปา จุดตรวจวัดคุณภาพน้ าผิวดิน เป็นต้น 
   (ญ) ด้านที่ 10 คมนาคม ประกอบด้วยข้อมูล เช่น เส้นทางคมนาคม เส้นทางรถไฟ ที่ตั้งสถานี
รถไฟ เป็นต้น 
   (ฎ)  ด้านที่ 11 พ้ืนที่เสี่ยงภัยธรรมชาติ ประกอบด้วยข้อมูล เช่น พ้ืนที่เสี่ยงภัยน้ าท่วม พ้ืนที่
เสี่ยงภัยแล้ง พื้นที่น้ าท่วมซ้ าซาก พ้ืนที่แล้งซ้ าซาก การชะล้างพังทลายของดิน เป็นต้น 
 
  2)   กลุ่มข้อมูลวิเครำะห์  
    เป็นข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์จากการวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ด้านต่างๆ ที่เป็นผลลัพธ์
จากการด าเนินโครงการ โดยเบื้องต้นได้แบ่งกลุ่มข้อมูลออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ตามลักษณะการศึกษา ได้แก่  
   (ก)  กลุ่มท่ี 1 การศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์   
   (ข)  กลุ่มท่ี 2 มาตรการบรรเทาผลกระทบและมาตรการตรวจสอบการด าเนินงาน  
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   (ค)  กลุ่มท่ี 3 แผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน้ าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์  
   อนึ่ง ข้อมูลที่รวบรวมได้จากหน่วยงานต่างๆ มีรูปแบบที่แตกต่างกัน ไม่สามารถน ามา
ประมวลผลวิเคราะห์ร่วมกันได้ จึงต้องน ามาผ่านกระบวนการจัดท าให้อยู่ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ก่อนน า
ข้อมูล เหล่านี้มาวิเคราะห์ร่วมกัน ขั้นตอนแรกคือการแปลงรูปแบบข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบเดียวกัน มีระบบพิกัด
ตรงกัน อยู่ในโครงสร้างฐานข้อมูลเดียวกัน ท าให้ข้อมูลได้รับการจัดเก็บเป็นหมวดหมู่อย่างเหมาะสม ข้อมูลที่ผ่าน
การจัดท าแล้วจะมีความสัมพันธ์สอดคล้องกัน อยู่ในระบบพิกัดเดียวกัน ทุกชั้นข้อมูลซ้อนทับกันได้สนิท 
  
 (2) รวบรวมข้อมูลจำกหน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
  เมื่อศึกษาและวิเคราะห์ขอบเขตการด าเนินงานโครงการ และสรุปรายการข้อมูลสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ที่จ าเป็นต้องใช้ได้แล้ว กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาได้รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูล
ด าเนินโครงการ  
  1)  ลักษณะข้อมูลที่ได้จำกกำรรวบรวม 
    ข้อมูลที่รวบรวมได้มีลักษณะของข้อมูลที่ต่างกันตามรูปแบบการจัดเก็บของหน่วยงานที่
รับผิดชอบ ซึ่งสามารถแบ่งออกได้ 3 รูปแบบ ดังแสดงใน รูปที่ 7.1-2 ได้แก่ ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ Hard copy 
กลุ่มข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ soft copy และกลุ่มข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบเอกสาร รายงาน ดังนี้ 

 

 
 
รูปที่ 7.1-2 รูปแบบของข้อมูลที่รวบรวมจำกหน่วยงำนต่ำงๆ 
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   (ก)  กลุ่มข้อมูลที่อยู่ ในรูปแบบ Hard copy : ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บไว้ ในรูปแบบที่ เป็น
แผ่นกระดาษ เช่น แผนที่ภูมิประเทศ แบบแปลน แผนผัง แผนที่แนวขอบเขต แผนที่สังเขป ผลการส ารวจ เป็นต้น 
ในการน าข้อมูลจากกลุ่มนี้มาใช้งาน ต้องน ามาผ่านกระบวนการจัดท าด้วย GIS ก่อนจึงสามารถน ามาใช้งานได้ 
ลักษณะข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ Hard copy ดังแสดงใน รูปที่ 7.1-3 
 

 
 
 
รูปที่ 7.1-3 ลักษณะข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ Hard copy 
 
   (ข) กลุ่ มข้อมูลที่ อยู่ ในรูปแบบ soft copy : ข้อมูลที่ อยู่ ในรูปแบบของไฟล์ข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ซึ่งมีรูปแบบของไฟล์ที่แตกต่างกันตามลักษณะของข้อมูลที่จัดเก็บ มี 2 ลักษณะ ได้แก่ ข้อมูล
เชิงกริด (IMAGE DATA) และข้อมูลเชิงต าแหน่งพิกัด (GIS DATA) ดังแสดงใน รูปท่ี 9.1-4 โดยลักษณะข้อมูลที่อยู่
ในรูปแบบ soft copy มี 4 ประเภท ดังนี้ 
     ก )  ข้ อมู ลที่ อ ยู่ ใ น รู ปแบบ  GIS เ ช่ น  Shape file, MapInfo file, Geodatabase, 
Coverage file เป็นต้น ได้แก่ ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน ข้อมูลชุดดิน จากกรมพัฒนาที่ดิน 
     ข)  ข้อมูลกราฟฟิกที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบ GIS เช่น AutoCAD file เป็นต้น เช่น ข้อมูล
แนวล าน้ า แนวถนน ที่ตั้งหมู่บ้าน สถานที่ส าคัญจากกรมแผนที่ทหาร เป็นต้น 
     ค)  ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ soft file (Word / Excel) เช่น ข้อมูลสถิติประชากร สถิติ
ภูมิอากาศ ผลผลิตต่างๆ จากส านักงานสถิติแห่งชาติ กรมอุตุนิยมวิทยา เป็นต้น 
     ง)  ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบภาพDigital เช่น ภาพถ่ายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง Image 
data จากดาวเทียมไทยโชต ภาพ Orthophoto เป็นต้น 
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รูปที่ 7.1-4 ลักษณะข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ Soft copy 

 
   (ค) กลุ่มข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบเอกสาร รายงาน : เป็นข้อมูลที่จัดอยู่ในรูปเล่ม หรือหนังสือ 
รายงาน หนังสือราชการ การบันทึกข้อมูล การจัดเก็บสถิติต่างๆ เป็นต้น ตัวอย่างข้อมูลประเภทนี้ เช่น รายงาน
การส ารวจส ามโนประชากร สถิติการเกิดภัย ลักษณะข้อมูลที่อยู่ ในรูปแบบเอกสารรายงาน ดังแสดงใน  
รูปที่ 7.1-5 
 

 
 

รูปที่ 7.1-5 ลักษณะข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ เอกสำร รำยงำน
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  2)  กำรจัดกำรและกำรจัดเก็บข้อมูล 
    ข้อมูลที่รวบรวมได้นอกจากจะมีลักษณะของข้อมูลที่ต่างกันตามรูปแบบการจัดเก็บของ
หน่วยงานที่รับผิดชอบแล้ว ประเภทของข้อมูลยังสามารถแบ่งออกได่เป็น 2 ประเภท ได้แก่ ข้อมูลระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และข้อมูลระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ (MIS) โดยวิธีการจัดการและการจัดเก็บ
ข้อมูลแต่ละประเภท มีรายละเอียดดังนี้ 
   (ก) ข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) : จะต้องมีการตรวจสอบคุณภาพข้อมูล เช่น 
ตรวมสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล ตรวจสอบระบบพิกัดอ้างอิง เป็นต้น โดยรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ ได้จัดเก็บในรูปแบบ Shape File (*.shp) ทั้งนี้ พิกัดอ้างอิงที่ใช้ในการด าเนินโครงการ คือ 
ระบบพิกัด Universal Transverse Mercator : UTM พ้ืนหลักฐานทางราบ World Geodetic System 1994 : 
WGS 84 (EPSG:32647) ซึ่งจะสะดวกในการจัดการฐานข้อมูล ในกรณีที่ข้อมูลใดใช้ระบบพิกัดอ้างอิงอ่ืน จะถูก
แปลงระบบพิกัดอ้างอิงให้เป็นระบบพิกัดอ้างอิงดังกล่าว (UTM_WGS_84) แต่เมื่อการด าเนินโครงการแล้วเสร็จ 
กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาจะแปลงระบบพิกัดอ้างอิงที่ใช้ในการด าเนินโครงการให้เป็นระบบพิกัดอ้างอิง EPSG:4326 
ตามมาตรฐาน European Petroleum Survey Group (WGS 1984 ในระบบ Geographic Coordinate 
System) ซึ่งจะรองรับระบบ Web Application ของส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ ในกระบวนการต่อไป  
   (ข) ข้อมูลระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ (MIS) : ข้อมูลระบบสารสนเทศดังกล่าวเป็น
ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบข้อมูลเชิงบรรยาย ที่มีลักษณะการบรรยายเป็นข้อความ แผนผัง และตาราง ดังนั้น ข้อมูล
ระบบสารสนเทศจะต้องได้รับการจัดรูปแบบให้อยู่ในลักษณะของตารางฐานข้อมูล และเพ่ือให้สามารถใช้ข้อมูล
ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ (MIS) รวมกับฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ได้ การจัดเก็บข้อมูล
จะถูกเก็บในรูปแบบ GIS : Personal Geodatabase (*.mdb) ดังแสดงใน รูปที่ 7.1-6 ที่สามารถใช้โปรแกรม
ทั่วไปจัดการฐานข้อมูลได้ เช่น โปรแกรม Microsoft Excel โปรแกรม Microsoft Access เป็นต้น 
 

  
 

รูปที่ 7.1-6 ฐำนข้อมูล Personal Geodatabase (*.mdb) ในโปรแกรมกลุ่ม ArcGIS 
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7.2 กำรออกแบบโครงสร้ำงฐำนข้อมูล 
 เมื่อกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาได้รวบรวมข้อมูลแล้ว จึงได้ด าเนินการออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูลด้าน
สารสนเทศภูมิศาสตร์ เพ่ือใช้จัดเก็บและบันทึกข้อมูลให้เป็นระเบียบ ข้อมูลที่เหมือนกันถูกน ามาไว้ในที่เดียวกัน 
ข้อมูลที่ต่างกันถูกจ าแนกออกจากกัน ข้อมูลที่สัมพันธ์เชื่อมโยงกันได้มีการก าหนดรหัสอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้เกิด
ความสะดวกต่อการเรียกใช้งาน ถึงแม้ว่าข้อมูลจะมีปริมาณมากและมีความสลับซับซ้อนเพียงใดก็ตามจะถูกท าให้
เป็นระบบในขั้นตอนนี้ แสดงใน รูปที่ 7.2-1 
 
 (1) พจนำนุกรมข้อมูล 
  ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดท าพจนานุกรมข้อมูลมีหลายประการ คือ ช่วยควบคุมการใช้
ฐานข้อมูลให้ เป็นรูปแบบเดียวกัน ช่วยจัดเก็บรายละเอียดของข้อมูล ช่วยอธิบายความหมายพ้ืนฐาน  
บอกคุณลักษณะของข้อมูล รายการข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล ช่วยประเมินและค้นหาสิ่งที่ต้องท าการ
ปรับปรุงแก้ไข ค้นหาข้อบกพร่องและสิ่งที่ขาดหายไปจากระบบของข้อมูล รักษาความปลอดภัยของข้อมูล ควบคุม
การแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล data item ได ้
  การออกแบบโครงสร้างข้อมูลเริ่มจากการก าหนดรายการฟีเจอร์ (Feature) ที่ต้องการจัดเก็บ
ส าหรับใช้งาน การก าหนดรูปแบบการบันทึกข้อมูล คุณสมบัติ รายการฟีเจอร์ในฐานข้อมูล รูปแบบฟีเจอร์ข้อมูล
เป็นจุด เส้น หรือพ้ืนที่รูปปิด รวมทั้งลักษณะข้อมูลเชิงบรรยาย (Attribute) ส าหรับแต่ละฟีเจอร์ 
  ออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูลอ้างอิงตามมาตรฐาน ISO 19107 ซึ่งลักษณะของมาตรฐาน
ดังกล่าว มี Spatial schema บอกลักษณะการบันทึกข้อมูลทางภูมิศาสตร์ที่จะบันทึกลงในฐานข้อมูลระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ ด้วยการก าหนดเป็นฟีเจอร์ ประเภท จุด (Point) เส้น (Line) หรือพ้ืนที่รูปปิด (Polygon) 
และลักษณะข้อมูลเชิงบรรยายข้อมูล (Attribute) นอกจากนี้ ยังก าหนดประเภทการจัดเก็บ ประเภทโครงสร้าง
ด้วย เช่น ก าหนดข้อมูลเป็นข้อความ เป็นตัวเลข หรือ เวลา เป็นต้น แสดงใน ตำรำงท่ี 7.2-1 
  การตั้งชื่อชั้นข้อมูล รหัสประจ าชั้นข้อมูลแต่ละชั้น ตั้งขึ้นโดยใช้ตัวเลข 4 หลักและตามด้วยชื่อ
ของชั้นข้อมูลดังกล่าว โดยตัวเลขทั้ง 4 หลัก นั้นมาจาก  
  หลักท่ี 1 เป็นตัวเลขแสดงล าดับของกลุ่มข้อมูลที่ชั้นข้อมูลนั้นถูกจัดเอาไว้ 
  หลักที่ 2 เป็นตัวเลขแสดงล าดับของด้านในกลุ่มข้อมูล อ้างอิงจากหลักที่ 1 โดยมีเลข 2 หลัก 
  หลักท่ี 3 เป็นตัวเลขแสดงชั้นข้อมูลที่ปรากฏในหัวข้อ 
      หลักท่ี 4 เป็นตัวเลขแสดงล าดับของข้อในชั้นข้อมูลที่อ้างอิงจากหลักที่ 3 
 
 
 
 
 
   

ตัวอย่างการตั้งชื่อชั้นข้อมูล 

10111_DEM 

หลักที่ 1 หลักที่ 3 

หลักท่ี 2 หลักท่ี 4 

ชื่อชั้นข้อมูล 
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  ชื่อชั้นข้อมูล : 10111_DEM 
  หลักท่ี 1 ตัวเลข 1   หมายถึง อยู่ในกลุ่มที่ 1 (ข้อมูลพ้ืนฐาน) 

 หลักท่ี 2 ตัวเลข 01 หมายถึง อยู่ในด้านที่ 1 (ขอบเขตและระบบลุ่มน้ า) 
 หลักท่ี 3 ตัวเลข 1   หมายถึง อยู่ในหัวข้อที่ 1  
 หลักท่ี 4 ตัวเลข 1   หมายถึง อยู๋ในข้อย่อยของหัวข้อที่ 1  

 
ตำรำงท่ี 7.2-1 

รำยกำรชั นข้อมูลในกลุ่มข้อมูลพื นฐำน 
 

กลุ่มข้อมูล ชื่อชั นข้อมูล ประเภท ค้ำอธืบำย ปี มำตรำส่วน หน่วยงำน 

01_ขอบเขตและระบบ 
 ลุ่มน ้ำ 
  
  
  
  

10111_DEM Raster แบบจ าลองความสูง 2552   STRM 

10121_Basin Polygon ขอบเขตลุ่มน้ าหลกั 2554 1:50,000 กรมทรพัยากรน้ า 

10122_SubBasin Polygon ขอบเขตลุ่มน้ าย่อย 2554 1:50,000 กรมทรพัยากรน้ า 

10131_Stream Line เส้นล าน้ า 2547 1:50,000 กรมแผนทีท่หาร 

10132_Hydro Polygon แหล่งน้ า 2547 1:50,000 กรมแผนทีท่หาร 

02_สภำพภูมิอำกำศและ
ลักษณะอุตุนิยมวิทยำ 

10211_Metro_Station Point สถานีตรวจวัดอากาศ 2559  1:50,000 กรมอุตนุิยมวิทยา 

10221_Rain_Station Point สถานีวัดน้ าฝน 2559 1:50,000 กรมชลประทาน 
03_ทรัพยำกรน ้ำผิวดนิ 10311_Runoff_Station Point สถานีวัดน้ าท่า 2558 1:50,000 กรมชลประทาน 

04_ทรัพยำกรน ้ำบำดำล 10411_Hydrounit Polygon ชั้นหินอุ้มน้ า 2552 1:100,000 กรมทรพัยากรน้ าบาดาล 

  10421_Well Point ต าแหน่งบ่อน้ าบาดาล 2559 1:100,000 กรมทรพัยากรน้ าบาดาล 

  10431_Gwav Polygon ศักยภาพน้ าบาดาล 2552 1:100,000 กรมทรพัยากรน้ าบาดาล 

05_ทรัพยำกรดินและ
กำรใช้ประโยชน์ท่ีดิน 

10521_Landuse Polygon การใช้ประโยชนท์ี่ดิน 2560 1:25,000  กรมพฒันาที่ดิน 

06_ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

10600_Alro Polygon 
เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อ
การเกษตรกรรม 

2560 1:50,000 
ส านักงานปฏิรูปทีด่ินเพือ่
เกษตรกรรม 

10611_Watershed_Cl Polygon ชั้นคุณภาพลุ่มน้ า 2544 1:50,000 
ส านักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

  10621_Wetland_Ramsar Polygon 
พื้นที่ชุม่น้ าที่มี
ความส าคัญระหว่าง
ประเทศ 

2552 1:50,000 
ส านักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

  10631_Nationpark Polygon อุทยานแห่งชาต ิ 2556 1:50,000 
กรมอทุยาน สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช 

  10632_Park Polygon วนอทุยาน 2559 1:50,000 
กรมอทุยาน สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช 

  10633_Mangrove Polygon ป่าชายเลน 2543 1:50,000 
กรมทรพัยากรทางทะเล
และชายฝั่ง 

 10634_Botanical_G Polygon สวนพฤษศาสตร ์ 2556 1:50,000 
กรมอทุยาน สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช 

 10635_Arboretum Polygon สวนรขุชาต ิ 2556 1:50,000 
กรมอทุยาน สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช 
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ตำรำงท่ี 7.2-1 (ต่อ) 
กลุ่ม Code ประเภท ค้ำอธบืำย ป ี มำตรำส่วน หน่วยงำน 

 
 

10641_Forest Polygon ป่าสงวน 2551 1:50,000 
กรมอทุยาน สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช 

10642_Wildlife Polygon เขตรกัษาพันธ์สัตว์ป่า 2556 1:50,000 
กรมอทุยาน สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช 

10643_WildlifeH Polygon เขตห้ามล่าสัตว์ป่า 2556 1:50,000 
กรมอทุยาน สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช 

10660_CULTURAL Point 
แหล่งทอ่งเที่ยว
(วัฒนธรรม) 

2546 1:50,000 
ส านักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 10660_TOUR Point แหล่งทอ่งเที่ยว 2559 1:50,000 
ส านักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 07_สังคม 10711_ADMIN_LOCATION Point ที่ตั้งจังหวัด/อ าเภอ 2545 1:50,000 กรมแผนทีท่หาร 

  10712_PROVINCE Polygon ขอบเขตจังหวัด 2556 1:50,000 กรมการปกครอง 

  10713_AMPHOE Polygon ขอบเขตอ าเภอ 2556 1:50,000 กรมการปกครอง 

  10714_TAMBON Polygon ขอบเขตต าบล 2556 1:50,000 กรมการปกครอง 

  10715_MUNICIPA Polygon ขอบเขตเทศบาล 2552 1:50,000 
กรมโยธาธกิารและผัง
เมือง 

 10716_COUNTRY Polygon ขอบเขตประเทศ 2556 1:50,000 กรมการปกครอง 

08_เศรษฐกิจ 
10811_FACTORY Point 

ต าแหน่งโรงงาน
อุตสาหกรรม 

2548 1:50,000 กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

09_กำรบริหำรจัดกำรน ้ำ 
10900_WWP Point 

จุดตรวจวัดคุณภาพ
น้ า 

2560 1:50,000 กรมควบคุมมลพิษ 

  10911_IRR_P Point โครงการชลประทาน  2559 1:50,000 กรมชลประทาน 

  10912_IRR_A Polygon โครงการชลประทาน  2559 1:50,000 กรมชลประทาน 

  10913_IRR_EP Point สถานีสูบน้ าดว้ยไฟฟ้า 2559 1:50,000 กรมชลประทาน 

 10914_Water supply Polygon เขตบรกิารประปา 2561 1:50,000 การประปาส่วนภมูิภาค 

10_คมนำคม 11011_Transportion Line เส้นถนน 2545 1:50,000 กรมแผนทีท่หาร 

11_พื นที่เสี่ยงภัย
ธรรมชำติ 

11100_Drought_Prone Polygon พื้นทีแ่ล้งซ้ าซาก 2548 1:50,000 กรมพฒันาที่ดิน 

11100_Drought_risk Polygon พื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง 2547 1:50,000 กรมพฒันาที่ดิน 

 11100_Flood_Prone Polygon พื้นทีน่้ าทว่มซ้ าซาก 2548 1:50,000 กรมพฒันาที่ดิน 

 11100_Flood_risk Polygon พื้นที่เสี่ยงภัยน้ าท่วม 2559 1:50,000 
ศูนย์เมขลา กรม
ทรัพยากรน้ า 

 11100_Erosion Polygon 
การชะล้านพังทลาย
ของดนิ 

2542 1:50,000 กรมพฒันาที่ดิน 
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 (2) รูปแบบของกำรบันทึกข้อมูล 
  การบันทึกข้อมูลมีรูปแบบหลายระดับ ในระดับที่เป็นมาตรฐาน คือ  ถ้าข้อมูลเป็นตัวเลข หรือ
ส่วนที่จะน าไปวิเคราะห์ด้วย สูตร สมการ ทางเลขคณิต เรขาคณิต หรือค่าทางสถิติ รูปแบบที่ใช้ระบุใน FIELD คือ 
ตัวเลข (number หรือ numeric) Short integer, Long integer, Float และDouble กรณีที่เป็นข้อมูลส่วนที่
เป็นตัวอักษร ข้อความ ที่แสดงรายละเอียด ค าอธิบายข้อมูล ความหมายของข้อมูลเชิงพ้ืนที่ต่างๆ รูปแบบที่ใช้ระบุ
ใน FIELD คือ String และข้อมูลเกี่ยวกับวันเวลา รูปแบบที่ใช้ระบุใน FIELD คือ Date ดังนี้ 
  String   คือ ฟิลด์ชนิดอักษร  
  Short integer คือ ฟิลด์ชนิดตัวเลข จ านวนเต็ม จ านวน 1-4 หลัก 
  Long integer คือ ฟิลด์ชนิดตัวเลข จ านวนเต็ม จ านวน 5-10 หลัก 
  Float   คือ ฟิลด์ชนิดตัวเลข จ านวนเต็ม 1-6 หลัก จ านวนทศนิยม 1-6 หลัก 
  Double   คือ ฟิลด์ชนิดตัวเลข จ านวนเต็มมากกว่า 7 หลัก จ านวนทศนิยมมากกว่า 0 
  Date   คือ ฟิลด์ชนิดวันที่ เก็บข้อมูล วัน เดือน ปี ชั่วโมง นาที วินาที 
 
 (3) ส่วนประกอบของพจนำนุกรมข้อมูลที่ส้ำคัญ 
  -  ชื่อข้อมูล (name and aliases of the data) 
  -  ค าอธิบายข้อมูล (description of the data item) 
  -  ชนิดข้อมูล (Data Type) 
  -  ขนาดของข้อมูล (length of item) 
  -  รายละเอียดอื่นๆ (other additional information) 
  การออกแบบได้แสดงถึงความเชื่อมโยงกันของข้อมูลแต่ละส่วนที่มีความสัมพันธ์กัน โดยเฉพาะ
ส่วนหลัก มีการใช้กรอบทางพ้ืนที่ ขอบเขตการปกครอง หรือรหัสของข้อมูลในส่วนของความสัมพันธ์ย่อยจะเป็น
ส่วนที่อธิบายข้อมูลและปรากฏการณ์ต่างๆทางพ้ืนที่ การเชื่อมโยงของข้อมูล  
 
   ตัวอย่างส่วนประกอบของพจนานุกรมข้อมูล 
    ชื่อข้อมูล  10122_SubBasin 
    ค าอธิบายข้อมูล   ขอบเขตลุ่มน้ าสาขา 
    ชนิดข้อมูล         Polygon 
    ขนาดของข้อมูล   888KB 

Fieldname Type Length Description 
SBasin_Code Short integer 4 รหัสลุ่มน้ าสาขา 
SBasin_Name Text 50 ชื่อลุ่มน้ าสาขา 
Basin_Code Short integer 2 รหัสลุุ่มน้ าหลัก 
Basin_Name Text 50 ชื่อลุ่มน้ าหลัก 
Area_Rai Double 10 ขนาดพื้นที่ลุ่มน้ า (ไร่) 
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7.3 กำรจัดท้ำฐำนข้อมูลระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ 
 กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาได้ด าเนินการจัดท าข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบต่างๆ ทั้งส่วนที่เป็น hard copy, soft 
copy ทั้งในรูปแบบแผนที่ และไม่ใช่แผนที่ ให้อยู่ในรูปแบบของฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่มี
โครงสร้างฐานข้อมูลตามที่ได้รับการออกแบบไว้ 
 รวมทั้งได้ท าการตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลในกรณีที่พบข้อบกพร่องจากการทดสอบด้วยเงื่อนไข
ต่างๆ ซึ่งท าให้ข้อมูลมีความสมบูรณ์ และมีความทันสมัยมากขึ้น ข้อมูลได้ถูกจัดวางไว้ในต าแหน่งที่ถูกต้อง
เหมาะสม สะดวกต่อการใช้งาน การสืบค้น การวิเคราะห์ การปรับปรุงข้อมูล เป็นไปอย่างมีระบบ และมี
กระบวนการที่ชัดเจน การจัดท าข้อมูลโครงการที่เสนอมีแนวทาง ดังนี้ 
 
 (1) กำรตรวจสอบคุณภำพข้อมูล 
  การตรวจสอบคุณภาพข้อมูล ได้แก่ ส ารวจหน่วยงานที่ผลิตข้อมูล วัตถุประสงค์ของการผลิต
ข้อมูล กรรมวิธีในการผลิต วัน เดือน ปี เทคนิคที่ใช้ในการจัดท า ระบบพิกัดที่ใช้อ้างอิง ความสมบูรณ์ของข้อมูล 
รวมทั้งสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่ท าให้มั่นใจในการใช้ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง 
   
 (2) กำรก้ำหนดระบบพิกัด 
  เป็นการท าให้ข้อมูลอยู่ในระบบพิกัดอ้างอิง EPSG 4326 ตามมาตรฐาน European Petroleum 
Survey Group (WGS 1984 ในระบบ Geographic Coordinate System) ซึ่ งฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ที่ด าเนินการนี้จะรองรับระบบ Web Application ของส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ เนื่องจากข้อมูล
บางรายการถูกสร้างขึ้นมาด้วยระยะเวลาที่ยาวนาน ซึ่งการอ้างอิงข้อมูลบางส่วนยังอ้างอิงระบบพิกัดเดิมอยู่ เช่น 
ข้อมูลขอบเขตการปกครอง แหล่งน้ า ถนน ที่ตั้งหมู่บ้าน ข้อมูลทางธรณีวิทยา เป็นต้น ในขั้นตอนนี้จึงเป็นการใช้
โปรแกรมด้าน GIS ท าการปรับปรุงระบบพิกัดให้ถูกต้อง และเป็นระบบเดียวกันทั้งโครงการ แสดงใน รูปที ่7.3-1 
 
 (3) กำรเพิ่มเติมส่วนประกอบข้อมูล 
  เพ่ือให้ข้อมูลที่รวบรวมมานั้น มีความสมบูรณ์ ครบถ้วนมากขึ้น แต่ละชั้นข้อมูลจะประกอบด้วย
องค์ประกอบสองส่วน คือ ส่วนที่เป็นกราฟิก (Spatial data) และส่วนที่เป็นค าบรรยายข้อมูล (Attribute) การ
เพ่ิมเติมส่วนประกอบข้อมูลจะเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบลักษณะทางด้านกราฟิก สภาพของเส้น จุด และการ
บรรจบกันของพ้ืนที่รูปปิด จะต้องไม่มีการเหลื่อมล้ าซ้ าซ้อนกัน หรือขาดหายไป  และข้อมูลเชิงบรรยายที่เป็น
ส่วนประกอบควบคู่กันนั้นก็จะมีความสัมพันธ์สอดคล้องกัน กรณีท่ีข้อมูลทั้งสองส่วนนี้มีความขาดตกบกพร่อง ก็ได้
จัดท าให้มีความสมบูรณ์ เช่น การสร้าง Node Line Polygon เสริมเข้าไป และการกรอกข้อมูลเพ่ิมเติมลงไปใน 
Attribute เพ่ือให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ข้อมูลกราฟิกในรูปแบบที่สอดคล้องกับชุดของข้อมูลประกอบกับค่าพิกัด 
ท าการเชื่อมต่อข้อมูลทั้งที่เป็นกราฟิก และข้อมูลเชิงบรรยายจากตารางเข้าด้วยกัน กระบวนการนี้เป็นการท าให้
ข้อมูลตารางสามารถจัดเก็บไว้ในรูปแบบ GIS ได ้
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รูปที่ 7.3-1 ตัวอย่ำงกำรปรับปรุงระบบพิกัดให้เป็นระบบเดียวกัน 
 

  ข้อมูลที่มีการเลื่อมล้ ากัน หากข้อมูลในส่วนนั้นมีส่วนเกินออกไป สามารถปรับแก้ได้ด้วยการตัด
ข้อมูลส่วนที่เกินออก และหากข้อมูลนั้นมีส่วนที่ขาดหาย และจ าเป็นต้องมีการเพ่ิมข้อมูล สามารถแก้ไขได้ด้วยการ
เพ่ิมเติมข้อมูลในส่วนนั้น แสดงได้ตาม รูปที่ 7.3-2 การเพ่ิมเติมข้อมูลจะมีทั้งข้อมูลที่สามารถเพ่ิมเติมได้ เช่น 
ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน ที่สามารถเพ่ิมเติมข้อมูลได้จากโดยการใช้แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศมาใช้ในการ
เพ่ิมเติมข้อมูล แสดงได้ตาม รูปที่ 7.3-3 และ ข้อมูลที่ไม่สามารถเพ่ิมเติมได้ เช่น ข้อมูลศักยภาพน้ าบาดาล ที่อาจ
ต้องใช้เครื่องมือเฉพาะทาง ท าให้ไม่สามารถเพ่ิมเติมข้อมูลเอง ต้องให้ผู้เชี่ยวขาญหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบเป็น
ผู้จัดท าข้อมูล แสดงได้ตาม รูปที่ 7.3-4 
 
 
 
 

Universal Transverse Mercator 
(UTM) 

Geographic Coordinate System 
(GCS) 
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รูปที่ 7.3-2 แสดงตัวอย่ำงกำรปรับแก้ข้อมูล 

ตวัอยา่งขอ้มูลท่ีปรับแกข้อ้มูลแลว้ 
 

ตวัอยา่งขอ้มูลท่ียงัไม่ไดป้รับแกข้อ้มูล 
 



 

             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำติ        บทที่ 7 ระบบสำรสนเทศทำงภูมิศำสตร์กับกำรบรหิำรจดักำรทรัพยำกรน ้ำ 
    

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม                                  7-17  รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 7.3-3 ตัวอย่ำงแผนที่ข้อมูลที่สำมำรถเพิ่มเติมข้อมูลได้ 
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รูปที่ 7.3-4 ตัวอย่ำงแผนที่ข้อมูลที่ไม่สำมำรถเพิ่มเติมได้ 
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7.4 กำรจัดท้ำค้ำอธิบำยข้อมูล (Metadata) 
 

 (1) มำตรฐำนกำรจัดท้ำค้ำอธิบำยข้อมูล 
  การจัดท าค าอธิบายข้อมูล (Metadata) เป็นการบันทึกรายละเอียดของข้อมูลลงในแบบฟอร์ม
ตามมาตรฐาน ISO 19115 เพ่ือให้ผู้ที่น าข้อมูลไปใช้ทราบถึงที่มา สถานะ สภาพแวดล้อม เทคนิค วิธีการจัดท า
ข้อมูลซึ่งมีประโยชน์ต่อการสืบค้น การเผยแพร่ การปรับปรุงชุดข้อมูล โดยในประเทศไทยได้มีการด าเนินการจัดท า 
Metadata ตามมาตรฐาน ดังกล่าวอย่างกว้างขวาง และยังมีมาตรฐานที่เก่ียวข้องดังนี้ 
  1) มาตรฐาน Content Standard for Digital Geospatial Metadata (CSDMG) โดย FGDC 
  2) มาตรฐาน Dublin Core Metadata Element Set โดย The Dublin Core Metadata 
Initiative (DCMI) 
  3) มาตรฐาน โดย ISO/TC211 
    ISO 19115 Geographic Information: Metadata 
    ISO 19115-2 Geographic Information Metadata Part 2: Extensions for imagery 
and data 
    ISO 19139 Geographic Information Metadata XML Schema implementation 
  4) มาตรฐาน ANZLIC’s Metadata Guidelines โดย ANZLIC 
   มาตรฐาน ISO 19115 : 2003 Geographic Information – Metadata ได้ก าหนดเป็น
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสารสนเทศภูมิศาสตร์-การอธิบายข้อมูล ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
ฉบับที่ 33190 (พ.ศ. 2548) 
  หลักการของมาตรฐาน ISO 19115 : 2003 เป็นส่วนที่ใช้อธิบายชุดข้อมูล (Dataset) คุณภาพ 
สถานภาพ รวมถึงคุณลักษณะต่างๆเกี่ยวกับข้อมูล สามารถใช้ตอบค าถามเกี่ยวกับรายละเอียดชุดข้อมูลได้ เช่น 
ใครจัดท า หรือดูแลข้อมูล เนื้อหาของข้อมูลคืออะไร ข้อมูลครอบคลุมพ้ืนที่ใด สามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่ไหน 
จัดท าขึ้นเมื่อไหร่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อไหร่ เผยแพร่เมื่อไหร่ จัดท าข้อมูลขึ้นส าหรับวัตถุประสงค์ใด ข้อมูลถูกสร้างขึ้น
อย่างไร และการติดต่อขอรับข้อมูลอย่างไร 
 
 (2) กำรน้ำเข้ำข้อมูล Metadata 
  การจัดท า Metadata ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดนั้น ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) ได้พัฒนาโปรแกรมส าหรับการบันทึกรายการมาตรฐาน ชื่อว่า Metadata Editor  
ส่วนของกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้พัฒนาโปรแกรมเพ่ือเป็นเครื่องมือจัดท าและแก้ไข Metadata ไว้เช่นกัน คือ 
DPT Metadata Editor 
  ในการด าเนินงานตามโครงการที่เสนอนี้ กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาได้พิจารณาถึงความสะดวกส าหรับ
ผู้ใช้งาน ในการติดตามตรวจสอบและใช้งานข้อมูลโครงการเป็นส าคัญ ซึ่งมีปริมาณมาก จึงได้จัดท าให้ Metadata 
อยู่ควบคู่กับชั้นข้อมูลที่ได้จัดท านั้น เมื่อข้อมูลถูกน าไปใช้งานที่ใดก็ตาม ส่วนที่เป็นรายการ Metadata ก็จะติดไป
กับชุดข้อมูลด้วย เป็นการสะดวกเมื่อข้อมูลจะถูกน าไปเผยแพร่ยังที่ต่างๆ ในระบบเครือข่าย ข้อมูลยังสามารถ



 

             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำติ        บทที่ 7 ระบบสำรสนเทศทำงภูมิศำสตร์กับกำรบรหิำรจดักำรทรัพยำกรน ้ำ 
    

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม                                  7-20  รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

เรียกใช้งาน การสืบค้น ได้จากโปรแกรม GIS โดยตรง ในรูปแบบรายงานที่ง่าย  เครื่องมือส าหรับการจัดท ารายการ 
Metadata ในโครงการที่เสนอนี้ แสดงได้ตาม รูปที่ 9.4-1 ถึง รูปที่ 9.4-2 
 

 
 
รูปที่ 7.4-1 ตัวอย่ำงหน้ำแบบฟอร์มเข้ำสู่ ISO Metadata Wizard ของโปรแกรม ArcCatalog 

 

 
 
รูปที่ 7.4-2 ตัวอย่ำงแบบฟอร์มส้ำหรับกรอกข้อมูล Metadata ส่วน General 
 



 

             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำติ        บทที่ 7 ระบบสำรสนเทศทำงภูมิศำสตร์กับกำรบรหิำรจดักำรทรัพยำกรน ้ำ 
    

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม                                  7-21  รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

 
 

รูปที่ 7.4-3 ตัวอย่ำงโปรแกรม Metadata Editor 
 

 



  
บทที่ 7 

ระบบสำรสนเทศทำงภูมิศำสตร์กับกำรบริหำร 
จัดกำรทรัพยำกรน้ ำ 

 
 
  



บทที่ 8  
             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำติ        กำรจัดท้ำแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน ้ำแบบบรูณำกำรระดบัยุทธศำสตร์ 
   
 

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 8-1 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

บทที่ 8 
กำรจัดท้ำแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน ้ำแบบบูรณำกำรระดับยุทธศำสตร์ 

(Strategic and Integrated Development Plan / Program of River Basin : SIDP) 
 

 จากการทบทวนยุทธศาตร์ นโยบาย แผน และแผนงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
การศึกษาสภาพปัจจุบันและวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง สภาพปัญหาในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงการ
รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนที่ ก้าหนดยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาลุ่มน้้าแบบบูรณาการระดับยุทธ
ศาตร์ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การลดความขาดแคลนและเพ่ิมการเข้าถึงน้้าอุปโภคบริโภคในพื้นที่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การแก้ไขปัญหาน้้าท่วมและอุทกภัยในพ้ืนที่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การฟ้ืนฟูพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์และคุ้มครองทรัพยากร 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้้า 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การเพ่ิมความจุกักเก็บน้้า และเพ่ิมพ้ืนที่การกระจายน้้า 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การจัดการคุณภาพน้้าและอนุรักษ์ทรัพยากรน้้า 
ยุทธศาสตร์ที่ 7  การแก้ไขและเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติ 
ยุทธศาสตร์ที่ 8  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการ 

  

 โดยแนวทางการจัดท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน้้าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ลุ่มน้้าภาคใต้
ฝั่งตะวันออก มีดังนี ้
 

(1) พิจารณาลักษณะงานของหน่วยงานว่าสอดคล้องกับภารกิจในลักษณะใด และแยกเป็นกลุ่ม
ภารกิจพ้ืนฐาน (Function) กลุ่มภารกิจเชิงนโยบายตามแผนแม่บท (Agenda) และกลุ่มภารกิจระดับท้องถิ่น 
(Area) 

 
(2) พิจารณาความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

ได้แก่ ด้านการลดความขาดแคลนและเพ่ิมการเข้าถึงน้้าอุปโภคบริโภคในพื้นที่ ด้านการแก้ไขปัญหาน้้าท่วมและ
อุทกภัยในพ้ืนที่ ด้านการฟ้ืนฟูพัฒนาพ้ืนที่อนุรักษ์และคุ้มครองทรัพยากร ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้้า 
ด้านการเพ่ิมความจุกักเก็บน้้า และเพ่ิมพ้ืนที่การกระจายน้้า ด้านการจัดการคุณภาพน้้าและอนุรักษ์ทรัพยากรน้้า 
ด้านการแก้ไขและเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติ และด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม
การบริหารจัดการ โดย 

1) แผนงานจะต้องแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน ในมิติด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และพัฒนาเศรษฐกิจ
ควบคู่กันไป 

2) สอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ทั้ง 6 
ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดการน้้าอุปโภคบริโภค ด้านการสร้างความม่ันคงของน้้าภาคการผลิต 



บทที่ 8  
             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำติ        กำรจัดท้ำแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน ้ำแบบบรูณำกำรระดบัยุทธศำสตร์ 
   
 

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 8-2 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

ด้านการจัดการน้้าท่วมและอุทกภัย ด้านการจัดการคุณภาพน้้าและอนุรักษ์ทรัพยากรน้้า 
ด้านการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภาพป่าต้นน้้าที่เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลายของดิน และ
ด้านการบริหารจัดการ 

3) สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและแผนพัฒนาในพ้ืนที่ 
 

 แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 20 ปี(2561-2580) เพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี, แผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน และแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12(2560-2564) โดยมีเป้าหมาย
และยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 (1) การจัดการน้้าอุปโภค-บริโภค ประกอบด้วยการพัฒนาประปาเมือง ขยายเขตบริการประปา 
เพ่ิมประสิทธิภาพระบบประปา พัฒนาประปา/น้้าดื่มให้ได้มาตรฐาน SDGs 
 (2) การสร้างความมั่นคงของน้้าภาคการผลิต ประกอบด้วยการลดการใช้น้้าในทุกกลุ่มการใช้น้้า 
เพ่ิมความจุแหล่งน้้าเดิม พัฒนาพ้ืนที่เกษตรน้้าฝนและระบบกระจายน้้า พัฒนาระบบผันน้้าแหละเชื่อมโยงแหล่ง
น้้า เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้้า(เพ่ิมมูลค่าน้้าต่อหน่วย) เพ่ิมน้้าต้นทุนเพ่ือลดความเสี่ยงภัยแล้ง 
 (3) การจัดการน้้าท่วมและอุทกภัย ประกอบด้วยการปรับปรุงล้าน้้าธรรมชาติ การจัดการพ้ืนที่น้้า
ท่วม/ชะลอน้้า การแก้ไขปัญหาอุทกภัยระดับลุ่มน้้าอย่างเป็นระบบ ปรับปรุงสิ่งกีดขวางล้าน้้า ลดการชะล้าง
พังทลายของดินในพ้ืนที่เกษตรลาดชัน 
 (4) การจัดการคุณภาพน้้า ประกอบด้วยการป้องกันและลดการเกิดน้้าเสียที่แหล่งก้าเนิด ก่อสร้า
ระบบบ้าบัดน้้าเสีย การจัดการน้้าเพ่ือรักษาสมดุลระบบนิเวศ ฟ้ืนฟูแม่น้้าล้าคลอง 
 (5) การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภาพป่าต้นน้้า ประกอบด้วยการอนุรักษาฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าต้นน้้าที่เสื่อมโทรม 
การป้องกันและลดการชะล้างพังทลายของดินในพ้ืนที่ต้นน้้า 
 (6) การบริหารจัดการ ประกอบด้วยการจัดท้า ปรับปรุง กฎหมายและองค์กรด้านบริหารจัดการน้้า 
พัฒนาระบบฐานข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบพยากรณ์ การศึกษา วิจัยและพัฒนา
แนวทางการจัดการทรัพยากรน้้า การประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม การติดตามประเมินผล การจัดท้าแผน
บริหารจัดการน้้าในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ และความร่วมมือด้านน้้ากับต่างประเทศ 
  
 ดังนั้นในการจัดท้าแผนพัฒนาลุ่มน้้าแบบบูรณาการระดับยุทธศาตร์จะพิจารณาความต้องการน้้า
(Demand) ในอนาคต 20 ปี(พ.ศ.2580) โดยพิจารณาตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงตามทางเลือกการพัฒนาที่
ประชาชนให้พ้ืนที่ให้ความเห็นชอบส้าหรับในด้านsupply จะได้พิจารณาโครงการซึ่งหน่วยงานราชการที่
เกี่ยวข้องได้มีการศึกษาวางโครงการไว้ รวมถึงโครงการที่ประชาชนน้าเสนอจากการประชุมโดยกลุ่มบริษัทฯ 
น้ามาพิจารณาร่วมกับการวางโครงการของที่ปรึกษา อย่างไรก็ตามเนื่องจากบางโครงการที่มีศักยภาพนั้นอาจมี
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและด้านสังคมซึ่งควรมีการด้าเนินการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลกระทบด้าน
สังคม สรุปความต้องการน้้า แหล่งน้้าที่มีแผนพัฒนาเพ่ิมเติมรวมถึงปริมาณน้้าที่จะต้องจัดหาเพ่ิมเติมในพ้ืนที่ลุ่ม
น้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกแสดงได้ตำรำงท่ี 8-1 โดยรายละเอียดระดับลุ่มน้้าสาขาแสดงไว้ในภำคผนวก 
  



บทที่ 8  
             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำติ        กำรจัดท้ำแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน ้ำแบบบรูณำกำรระดบัยุทธศำสตร์ 
   
 

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 8-3 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

ตำรำงท่ี 8-1  

สรุปควำมต้องกำรใช้น ้ำ (Demand) กำรใช้น ้ำ (Supply) และปริมำณน ้ำที่จะต้องจัดหำเพิ่มเติม 

ของพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

หน่วย : ล้ำน ลบ.ม. 

ด้ำน ปัจจุบัน พ.ศ.2565 พ.ศ.2570 พ.ศ.2580 

De
m

an
d 

1 อุปโภค-บริโภค 125.77 132.99 155.01 210.91 

2 ท่องเท่ียว 36.12 42.51 57.51 136.64 

3 ปศุสัตว ์ 24.40 25.69 27.99 33.28 

4 อุตสำหกรรม 64.21 66.67 73.07 110.63 

5 รักษำนิเวศน ์ 5,399.49 4,696.98 4,687.34 4,651.99 

6 เพำะเลี ยงสัตว์น ำ้ 422.08 394.76 367.44 312.81 

7 พื นที่เกษตรกรรมเขตชลประทำน  4,114.80 4,218.55 4,391.46 4,737.28 

8 พื นที่เกษตรกรรมนอกเขตชลประทำน (ส่งน ้ำเฉพำะฤดูแล้ง) 8,721.58 8,351.75 7,735.36 6,502.59 

รวมควำมต้องกำรน ้ำฐำน (รวม 1-7) 10,186.86 9,578.14 9,759.83 10,193.52 

รวมควำมต้องกำรน ้ำโดยรวมของพื นที่ (รวม 1-8) 18,908.44 17,929.89 17,495.19 16,696.11 

Su
pp

ly
 

1 ทรัพยำกรน ้ำที่น้ำมำใช้ไดใ้นปัจจุบัน 9,266.40 9,266.40 9,266.40 9,266.40 

  1.1 กำรน้ำน ้ำจำก canal storage มำใช ้ 8,585.63 8,585.63 8,585.63 8,585.63 

  1.2 ควำมจุโครงกำรพัฒนำแหล่งน ้ำในปัจจุบัน 110.92 110.92 110.92 110.92 

  1.3 ผันน ้ำจำกลุ่มน ้ำปัตตำน ี 569.84 569.84 569.84 569.84 

2 แผนพัฒนำทรัพยำกรน ้ำ         

  2.1 แผนพัฒนำหนว่ยงำนส่วนกลำง (โครงกำร)   0.00 114.12 934.48 

  2.2 แผนพัฒนำจังหวัด (โครงกำร)   0.00 3.25 0.01 

  2.3 แผนพัฒนำเชิงพื นที่ (Area Based)   0.00 4.86 221.57 

  2.4 ข้อเสนอภำคประชำชน   0.00 1,449.77 1,838.44 

รวมควำมจุโครงกำรพัฒนำแหล่งน ้ำ 9,266.40 9,266.40 10,838.39 13,832.90 

ต้องพัฒนำเพิ่ม กรณีไม่ส่งน ้ำนอกเขต -920.46 -311.74 1,078.56 3,639.38 

ต้องพัฒนำเพิ่ม กรณีส่งน ้ำนอกเขต -9,642.04 -8,663.49 -6,656.80 -2,863.21 

ผันน ้ำข้ำมลุ่มจำกลุ่มน ้ำตำปีและลุ่มน ้ำปัตตำนี 23.36 376.36 541.36 1,026.71 
 

ปริมำณทรัพยำกรน ้ำเกิน / ขำด (Supply - Demand) -897.10 64.62 1,619.92 4,666.09  

ปริมำณทรัพยำกรน ้ำรวมนอกเขตชลประทำน (Supply - Demand) -9,618.68 -8,287.13 -6,115.44 -1,836.50  

หมำยเหตุ  อุปทาน คือ ปริมาณน้้าท่ีส่งได้โดยพิจารณา ปริมาณน้้าไหลเข้าอ่างและความต้องการน้้าเป็นรายเดือน 

 และความต้องการน้้าส่วนหน่ึงสามารถดึงจากปริมาณน้้าท่าที่ผ่านจุดพิจารณาโดยไม่จ้าเป็นต้องมีปริมาตรอ่าง 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 8-4 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

 จ้านวนโครงการในแผนการจัดท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน้้าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์
ทั้งสิ้น 1,311 โครงการ จ้านวนงบประมาณรวม 119,194.01 ล้านบาท สามารถเพ่ิมปริมาณน้้าต้นทุนอีก 
4,566.74 ล้าน ลบ.ม.พื้นที่ชลประทานเพ่ิมอีก 478,120 ไร่ อย่างไรก็ตามในส่วนของการพัฒนาพื้นที่ชลประทาน
นี้ควรปรับลดลงเพ่ือให้เข้าสู่สมดุลของปริมาณน้้าต้นทุนและความต้องการน้้าโดยส้าหรับพ้ืนที่เกษตรน้้าฝนนั้น
เนื่องจากภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีปริมาณฝนที่สูงอยู่แล้วและพืชบางชนิดไม่จ้าเป็นต้องให้น้้าก็ยังสามารถยืนต้นและ
ให้ผลผลิตได้ดังนั้นเห็นควรเสริมการให้น้้าส้าหรับพ้ืนที่เกษตรน้้าฝนในฤดูแล้งเท่านั้น สรุปจ้านวนโครงการโดย
แบ่งเป็นแผนระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาวในลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกแสดงดังตำรำงที่ 8-2 และสรุป
โครงการรายจังหวัดแสดงดังตำรำงท่ี 8-3 รายละเอียดแสดงไว้ในภาคผนวก  
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 8-5 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

ตำรำงท่ี 8-2 

สรุปจ้ำนวนโครงกำรและงบประมำณรำยยุทธศำสตร์ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 
 

ยุทธศำสตร์ แผนแม่บท จ้ำนวน งบประมำณ ควำมจุ พท.ชป. ระยะสั น ระยะกลำง ระยะยำว 
(พ.ศ.2564-พ.ศ.2565) (พ.ศ.2566-พ.ศ.2570) (พ.ศ.2571-พ.ศ.2580) 

SIDP ทรัพยำกรน ้ำ

แห่งชำติ 
โครงกำร (ล้ำนบำท) (ลลม.) (ไร่) จ้ำนวน งบประมำณ ควำม

จุ 

พื น

ที่ชป. 

จ้ำนวน งบประมำณ ควำมจุ พื นที่ชป. จ้ำนวน งบประมำณ ควำมจุ พื นที่ชป. 
โครงกำร (ล้ำนบำท) (ลลม.) (ไร่) โครงกำร (ล้ำนบำท) (ลลม.) (ไร่) โครงกำร (ล้ำนบำท) (ลลม.) (ไร่) 

1 1 62 8,970.51 0.00 0.00 62 7,405.74 0.00 0.00 0 1,564.77 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 
2 2 26 1,367.29 12.16 7,505.33 0 0.00 0.00 0.00 26 1,367.29 12.16 7,505.33 0 0.00 0.00 0.00 
  3 454 22,112.75 3.46 240.00 0 0.00 0.00 0.00 409 7,256.00 3.46 240.00 45 14,856.74 0.00 0.00 
3 5 46 228.54 0.02 0.00 0 0.00 0.00 0.00 46 228.54 0.02 0.00 0 0.00 0.00 0.00 
4 2 308 1,734.67 0.26 130.00 14 66.47 0.15 130.00 32 157.50 0.00 0.00 262 1,510.70 0.11 0.00 
5 2 266 70,810.74 4,538.65 463,014.78 0 0.00 0.00 0.00 230 26,634.00 2,716.95 356,414.78 36 44,176.75 1,821.71 106,600.00 
6 4 89 11,383.73 12.19 7,230.29 0 0.00 0.00 0.00 1 9.70 0.05 0.00 88 11,374.03 12.14 7,230.29 
7 6 44 2,510.33 0.00 0.00 15 75.00 0.00 0.00 29 2,435.33 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 
8 6 16 75.45 0.00 0.00 12 60.00 0.00 0.00 4 15.45 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 

รวม 1,311 119,194.01 4,566.74 478,120 103 7,607.21 0.15 130 777 39,668.57 2,732.63 364,160 431 71,918.22 1,833.97 113,830 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 8-6 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

 

ตำรำงท่ี 8-3 
สรุปจ้ำนวนโครงกำรและงบประมำณรำยยุทธศำสตร์รำยจังหวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จ ำนวน งบประมำณ ควำมจุ พ้ืนทีช่ป. จ ำนวน งบประมำณ ควำมจุ พ้ืนทีช่ป. จ ำนวน งบประมำณ ควำมจุ พ้ืนทีช่ป.
โครงกำร (ลำ้นบำท) (ลลม.) (ไร่) โครงกำร (ลำ้นบำท) (ลลม.) (ไร่) โครงกำร (ลำ้นบำท) (ลลม.) (ไร่)

1 1 18 2,025.20 0.00 0 18 2,025.20 0.00 0.00
2 2 1 0.77 0.02 0 1 0.77 0.02 0.00

3 81 12,953.75 0.95 240 65 2,798.86 0.95 240.00 16 10,154.89 0.00 0.00
3 5 12 58.50 0.01 0 12 58.50 0.01 0.00
4 2 32 522.40 0.22 130 1 1.50 0.00 0.00 13 64.97 0.15 130.00 18 455.93 0.07 0.00
5 2 60 31,669.81 1,677.21 291,680 55 13,139.30 1,264.53 185,080.00 5 18,530.51 412.68 106,600.00
6 4 17 482.34 2.91 1,860 17 482.34 2.91 1,860.35
7 6 8 867.38 0.00 0 8 867.38 0.00 0.00
8 6 1 5.00 0.00 0 1 5.00 0.00 0.00

230 48,585.15 1,681.33 293,910 19 2,026.70 0.00 0 155 16,934.78 1,265.66 185,450 56 29,623.67 415.66 108,460
1 1 5 481.88 0.00 0 5 481.88 0.00 0.00
2 2 4 20.75 0.38 265 4 20.75 0.38 265.00

3 16 1,263.70 0.00 0 13 989.04 0.00 0.00 3 274.66 0.00 0.00
3 5 2 5.79 0.00 0 2 5.79 0.00 0.00
4 2 19 26.30 0.00 0 19 26.30 0.00 0.00
5 2 55 20,385.41 665.64 120,475 32 6,268.57 567.04 120,474.78 23 14,116.84 98.60 0.00
6 4 9 4,833.95 1.26 830 9 4,833.95 1.26 830.00
7 6 3 294.90 0.00 0 3 294.90 0.00 0.00
8 6

113 27,312.68 667.28 121,570 5 481.88 0.00 0 54 7,579.05 567.42 120,740 54 19,251.75 99.86 830
1 1 11 3,055.98 0.00 0 11 2,074.44 0.00 0.00 0 981.55
2 2 2 42.68 0.19 95 2 42.68 0.19 95.00

3 140 3,409.00 1.34 0 133 954.70 1.34 0.00 7 2,454.30 0.00 0.00
3 5 12 88.56 0.01 0 12 88.56 0.01 0.00
4 2 126 547.19 0.00 0 126 547.19 0.00 0.00
5 2 62 8,466.32 714.00 50,700 59 3,444.88 166.81 50,700.00 3 5,021.44 547.19 0.00
6 4 9 1,758.46 2.74 1,315 9 1,758.46 2.74 1,314.67
7 6 3 664.53 0.00 0 1 5.00 0.00 0.00 2 659.53 0.00 0.00
8 6 1 0.45 0.00 0 1 0.45 0.00 0.00

366 18,033.17 718.28 52,110 12 2,079.44 0.00 0 209 6,172.34 168.35 50,795 145 9,781.38 549.93 1,315

นครศรีธรรมราช

รวม

(ลลม.) (ไร่)

ประจวบ/ชุมพร/ชุมพร&ประจวบฯ/ชุมพร&สุราษฯ/ระนอง

รวม

สุราษฎร์ธานี/สุราษฯ&นครฯ

รวม

พท.ชป.
ระยะสัน้ ระยะกลำง ระยะยำว

(พ.ศ.2564-พ.ศ.2565) (พ.ศ.2566-พ.ศ.2570) (พ.ศ.2571-พ.ศ.2580)
จังหวัด/กลุม่จังหวัด

ยุทธศำสตร์ แผนแม่บท จ ำนวน งบประมำณ ควำมจุ

SIDP ทรัพยำกรน้ ำแหง่ชำติ โครงกำร (ลำ้นบำท)
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 8-7 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

ตำรำงท่ี 8-3 (ต่อ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จ ำนวน งบประมำณ ควำมจุ พ้ืนทีช่ป. จ ำนวน งบประมำณ ควำมจุ พ้ืนทีช่ป. จ ำนวน งบประมำณ ควำมจุ พ้ืนทีช่ป.
โครงกำร (ลำ้นบำท) (ลลม.) (ไร่) โครงกำร (ลำ้นบำท) (ลลม.) (ไร่) โครงกำร (ลำ้นบำท) (ลลม.) (ไร่)

1 1 10 885.35 0.00 0 10 707.68 0.00 0.00 0 177.67
2 2 14 1,170.52 10.75 6,860 14 1,170.52 10.75 6,860.00

3 59 2,450.79 1.14 0 49 542.10 1.14 0.00 10 1,908.69 0.00 0.00
3 5 6 18.94 0.00 0 6 18.94 0.00 0.00
4 2 40 200.00 0.00 0 2 10.00 0.00 0.00 38 190.00 0.00 0.00
5 2 44 4,622.83 563.33 160 42 2,137.69 528.06 160.00 2 2,485.14 35.27 0.00
6 4 18 750.53 1.50 880 18 750.53 1.50 879.58
7 6 20 564.19 0.00 0 14 70.00 0.00 0.00 6 494.19 0.00 0.00
8 6 8 40.00 0.00 0 7 35.00 0.00 0.00 1 5.00 0.00 0.00

219 10,703.15 576.71 7,900 31 812.68 0.00 0 120 4,556.11 539.94 7,020 68 5,334.36 36.77 880
1 1 8 1,266.88 0.00 0 8 939.87 0.00 0.00 0 327.00
2 2 1 30.95 0.15 100 1 30.95 0.15 100.00

3 40 271.37 0.00 0 37 236.94 0.00 0.00 3 34.43 0.00 0.00
3 5 1 1.13 0.00 0 1 1.13 0.00 0.00
4 2 24 117.50 0.00 0 22 107.50 0.00 0.00 2 10.00 0.00 0.00
5 2 5 3,051.30 425.24 0 3 23.88 0.41 0.00 2 3,027.42 424.83 0.00
6 4 5 378.49 0.97 640 5 378.49 0.97 640.34
7 6 3 78.85 0.00 0 3 78.85 0.00 0.00
8 6 1 5.00 0.00 0 1 5.00 0.00 0.00

88 5,201.46 426.35 740 8 939.87 0.00 0 68 811.25 0.55 100 12 3,450.34 425.79 640
1 1
2 2

3 22 104.85 0.00 0 19 85.50 0.00 0.00 3 19.36 0.00 0.00
3 5 12 55.46 0.00 0 12 55.46 0.00 0.00
4 2 15 69.00 0.00 0 4 20.00 0.00 0.00 11 49.00 0.00 0.00
5 2 12 1,641.21 309.52 0 11 291.62 6.38 0.00 1 1,349.60 303.14 0.00
6 4 7 213.36 1.50 960 1 9.70 0.05 0.00 6 203.66 1.45 960.00
7 6
8 6

68 2,083.89 311.02 960 0 0.00 0.00 0 47 462.27 6.43 0 21 1,621.61 304.59 960

ยะลา/ยะลา&นราธิวาส

รวม

สงขลา/สงขลา&ปัตตานี/สงขลา&ปัตตานี&ยะลา/สงขลา&ยะลา

รวม

ปัตตานี/ปัตตานี&ยะลา/ปัตตานี&ยะลา&นราธิวาส

รวม

(ลลม.) (ไร่)

พท.ชป.
ระยะสัน้ ระยะกลำง ระยะยำว

(พ.ศ.2564-พ.ศ.2565) (พ.ศ.2566-พ.ศ.2570) (พ.ศ.2571-พ.ศ.2580)
จังหวัด/กลุม่จังหวัด

ยุทธศำสตร์ แผนแม่บท จ ำนวน งบประมำณ ควำมจุ

SIDP ทรัพยำกรน้ ำแหง่ชำติ โครงกำร (ลำ้นบำท)



บทที่ 8  
             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำติ        กำรจัดท้ำแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน ้ำแบบบรูณำกำรระดบัยุทธศำสตร์ 
     
 

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 8-8 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

ตำรำงท่ี 8-3 (ต่อ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

จ ำนวน งบประมำณ ควำมจุ พ้ืนทีช่ป. จ ำนวน งบประมำณ ควำมจุ พ้ืนทีช่ป. จ ำนวน งบประมำณ ควำมจุ พ้ืนทีช่ป.
โครงกำร (ลำ้นบำท) (ลลม.) (ไร่) โครงกำร (ลำ้นบำท) (ลลม.) (ไร่) โครงกำร (ลำ้นบำท) (ลลม.) (ไร่)

1 1 10 1,255.22 0.00 0 10 1,176.67 0.00 0.00 0 78.55
2 2 4 101.62 0.67 185 4 101.62 0.67 185.33

3 96 1,659.28 0.04 0 93 1,648.87 0.04 0.00 3 10.42 0.00 0.00
3 5 1 0.16 0.00 0 1 0.16 0.00 0.00
4 2 52 252.28 0.04 0 4 20.00 0.00 0.00 48 232.28 0.04 0.00
5 2 28 973.87 183.71 0 28 568.06 183.71 0.00 0 405.80
6 4 24 2,966.60 1.31 745 24 2,966.60 1.31 745.35
7 6 7 40.48 0.00 0 7 40.48 0.00 0.00
8 6 5 25.00 0.00 0 5 25.00 0.00 0.00

227 7,274.52 185.77 931 15 1,201.67 0.00 0 137 2,457.74 184.42 185 75 3,615.11 1.35 745
1 1 62 8,970.51 0.00 0 62 7,405.74 0.00 0.00 0 1,564.77 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00
2 2 26 1,367.29 12.16 7,505 0 0.00 0.00 0.00 26 1,367.29 12.16 7,505.33 0 0.00 0.00 0.00

3 454 22,112.75 3.46 240 0 0.00 0.00 0.00 409 7,256.00 3.46 240.00 45 14,856.74 0.00 0.00
3 5 46 228.54 0.02 0 0 0.00 0.00 0.00 46 228.54 0.02 0.00 0 0.00 0.00 0.00
4 2 308 1,734.67 0.26 130 1 1.50 0.00 0.00 45 222.47 0.15 130.00 262 1,510.70 0.11 0.00
5 2 266 70,810.74 4,538.65 463,015 0 0.00 0.00 0.00 230 25,874.00 2,716.95 356,414.78 36 44,936.75 1,821.71 106,600.00
6 4 89 11,383.73 12.19 7,230 0 0.00 0.00 0.00 1 9.70 0.05 0.00 88 11,374.03 12.14 7,230.29
7 6 44 2,510.33 0.00 0 15 75.00 0.00 0.00 29 2,435.33 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00
8 6 16 75.45 0.00 0 12 60.00 0.00 0.00 4 15.45 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00

1,311 119,194.01 4,566.74 478,120 90 7,542.24 0.00 0 790 38,973.54 2,732.78 364,290 431 72,678.22 1,833.97 113,830

นราธิวาส

รวม

รวม

รวม

(ลลม.) (ไร่)

พท.ชป.
ระยะสัน้ ระยะกลำง ระยะยำว

(พ.ศ.2564-พ.ศ.2565) (พ.ศ.2566-พ.ศ.2570) (พ.ศ.2571-พ.ศ.2580)
จังหวัด/กลุม่จังหวัด

ยุทธศำสตร์ แผนแม่บท จ ำนวน งบประมำณ ควำมจุ

SIDP ทรัพยำกรน้ ำแหง่ชำติ โครงกำร (ลำ้นบำท)
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 8-9 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

 บทสรุปและข้อเสนอแนะรายลุ่มน้้าสาขาส้าหรับแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน้้าแบบบูรณาการ
ระดับยุทธศาสตร์มีดังนี้ 
 
 (1) ลุ่มน ้ำสำขำคลองท่ำตะเภำ (2101) มีศักยภาพในการพัฒนาแหล่งน้้าขนาดใหญ่ในพื้นที่ต้นน้้า
ที่ส้าคัญ 2 แห่ง ได้แก่ อ่างฯ ท่าแซะและอ่างฯ รับร่อ โดยอ่างฯ ท่าแซะมีความจุเก็บกัก 194 ล้าน ลบ.ม. และ
อ่างฯ รับร่อมีความจุเก็บกัก 142.90 ล้าน ลบ.ม. โดยโครงการอ่างฯ ท่าแซะอยู่ในแผนงานก่อสร้างของ  
กรมชลประทานแต่ติดปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อมสูงจึงชะลอการก่อสร้าง ส่วนอ่างฯ รับร่อถูกระงับการก่อสร้าง 
ซึ่งจากแนวทางเลือกการพัฒนาจะเห็นว่าความต้องการน้้าในอนาคตภายในปี พ.ศ.2570 ความต้องการน้้าทุก
ด้านยกเว้นเกษตรน้้าฝน มีความต้องการน้้ารวมสูงถึง 243.28 ล้าน ลบ.ม. ดังนั้นจึงเห็นสมควรเร่งพัฒนาแหล่ง
น้้ารวมความจุเก็บกักไม่น้อยกว่า 243.28 ล้าน ลบ.ม. โดยมีทางเลือกในการพัฒนาน้้าบาดาลซึ่งสามารถ
ด้าเนินการได้โดยไม่ติดปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อม จึงจัดอยู่ในแผนระยะกลาง อย่างไรก็ตามศักยภาพในการ
พัฒนามีเพียง 89 ล้าน ลบ.ม./ปี และยังไม่สามารถบรรเทาปัญหาอุทกภัยได้ และทางเลือกในการแก้ไขปัญหาภัย
แล้งพ้ืนที่เกษตรน้้าฝนได้แก่การขุดสระน้้าในไร่นา ปัญหาอุทภัยในพ้ืนที่ปัจจุบันความจุล้าน้้าส่วนใหญ่สามารถ
รองรับคาบการเกิดได้มากกว่า 5 ปี อย่างไรก็ตามควรพัฒนาเพ่ือให้สามารถรองรับคาบการเกิดไม่ต่้ากว่า 25 ปี 
เพ่ือลดความเสียหายจากอุทกภัยซึ่งมีมูลค่าสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตชุมชนโดยลักษณะการแก้ไขปัญหา
สามารถด้าเนินการใน 2 ลักษณะได้แก่ การเร่งระบายน้้าหรือการสร้างพ้ืนที่ปิดล้อม 
  
 (2)  ลุ่มน ้ำสำขำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (2102) แบ่งออกเป็น 2 พื้นที่โดยมีลุ่มน้้าสาขาคลอง
ท่าตะเภาคั่นระหว่าง 2 พ้ืนที่การแก้ไขปัญหาอุทกภัย เนื่องจากบริบทของลุ่มน้้าซึ่งอุทกภัยเกิดจากยอดน้้าสูงกว่า
ความสามารถรับน้้าได้ของคลองในบางช่วงและในปัจจุบันคลองส่วนใหญ่สามารถรับปริมาณน้้าได้ในรอบการเกิด 
5-10 ปี ดังนั้นการแก้ไขปัญหาอุทกภัยจะพิจารณาในการขุดลอกหรือปรับปรุงสิ่งกีดขวางล้าน้้าให้สามารถรองรับ
ปริมาณน้้าในรอบ 5-10 ปี หรือผันน้้าไปยังพ้ืนที่ชะลอน้้าหลากและมุ่งแก้ไขปัญหาพ้ืนที่ชุมชนซึ่งเกิดความ
เสียหายสูง โดยโครงการป้องกันน้้าท่วมชุมชนเฉพาะพ้ืนที่  ได้แก่ โครงการป้องกันน้้าท่วมชุมชนทุ่งตะไคร-
เทศบาลต้าบลทุ่งตะไคร และระบบป้องกันน้้าท่วมพ้ืนที่ชุมชนขุนกระทิง 
 
  ลุ่มน้้าสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน มีศักยภาพในการพัฒนาแหล่งน้้าใหม่ จ้านวน 5 แห่ง 
ได้แก่ อ่างฯ บ้านหัวไทร, อ่างฯ คลองสวี, อ่างคลองน้อย, อ่างคลองวิสัยและอ่างฯ ชุมพร รวมความจุเก็บกัก 225.91 
ล้าน ลบ.ม.  
 
  ตามแผนทางเลือกการพัฒนาความต้องการน้้าทุกด้าน ยกเว้นเกษตรน้้าฝน มีความต้องการน้้า
รวมสูงถึง 567.49 ล้าน ลบ.ม. ดังนั้นควรด้าเนินการพัฒนาอ่างฯเก็บน้้า ซี่งมีศักยภาพทั้งหมดซึ่งกรมชลประทาน
มีแผนในการด้าเนินการอ่างฯ ดังกล่าวแล้ว ส้าหรับทางเลือกในการแก้ไขปัญหาพ้ืนที่เกษตรน้้าฝน ที่ปรึกษาเห็น
ควรด้าเนินการขุดสระน้้าในไร่นา 



บทที่ 8  
             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำติ        กำรจัดท้ำแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน ้ำแบบบรูณำกำรระดบัยุทธศำสตร์ 
   

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 8-10 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

 (3)  ลุ่มน ้ำสำขำคลองหลังสวน (2103) ลุ่มน้้าสาขาคลองหลังสวนมีสภาพภูมิประเทศท่ีเหมาะสม
ในการพัฒนาอ่างเก็บน้้าสูง แต่มีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมสูง โดยมีแผนงานก่อสร้างอ่างเก็บน้้าคลองแย ซึ่งกรม
ชลประทานวางแผนก่อสร้างในปี พ.ศ.2566 โดยมีความจุเก็บกักเพียง 50 ล้าน ลบ.ม. ท้าให้ปริมาณน้้ายังไม่
เพียงพอต่อความต้องการ ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ เห็นควรเสนอทางเลือกในการเพ่ิมความจุเก็บกักน้้าของอ่างคลองแย 
เป็นอย่างน้อย 80 ล้าน ลบ.ม. เนื่องจากผลการศึกษาเดิม ซึ่งเคยมีอ่างฯ คลองแย มีศักยภาพเก็บกักน้้าสูงถึง 170 
ล้าน ลบ.ม. โดยทางเลือกในการแก้ไขปัญหาพ้ืนที่เกษตรน้้าฝน ที่ปรึกษาเห็นควรด้าเนินการขุดสระน้้าในไร่นา 
(กรณีสร้างอ่างฯ คลองแย มีความจุได้ถึง 170 ล้าน ลบ.ม. จะสามารถทดแทนการขุดสระน้้าในไร่นาได้) 
 
  การแก้ไขปัญหาอุทกภัยเนื่องจากบริบทของลุ่มน้้า  ซึ่งอุทกภัยเกิดจากยอดน้้าสูงกว่า
ความสามารถรับน้้าได้ของคลองในบางช่วง และในปัจจุบันคลองส่วนใหญ่สามารถรับปริมาณน้้าได้ในรอบการ
เกิด 5-10 ปี ดังนั้นการแก้ไขปัญหาอุทกภัย จะพิจารณาในการขุดลอกหรือปรับปรุงสิ่งกีดขวางล้าน้้าให้สามารถ
รองรับปริมาณน้้าในรอบ 5-10 ปี หรือผันน้้าไปยังพ้ืนที่ชะลอน้้าหลาก และมุ่งแก้ไขปัญหาพ้ืนที่ชุมชน ซึ่งเกิด
ความเสียหายสูง โดยโครงการป้องกันน้้าท่วมชุมชนเฉพาะพ้ืนที่ ได้แก่ โครงการป้องกันน้้าท่วมชุมชนหลังสวน 
  
 (4)  ลุ่มน ้ำสำขำภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 2 (2104) ลุ่มน้้าสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 2 มี
แผนด้าเนินการสร้างอ่างเก็บน้้า ซึ่งสามารถบรรเทาได้ทั้งภัยแล้งและอุทกภัยจ้านวน 4 แห่ง ได้แก่ อ่างฯ คลอง
ละแม, อ่างฯ คลองท่าตีน, อ่างฯ ปากหมาก และอ่างฯ คลองเสวียด ความจุเก็บกักเป็น 120.46, 42.0, 19.0 
และ 38.0 ล้าน ลบ.ม. ตามล้าดับ รวมความจุเก็บกักเพ่ิมข้ึนอีก 219.46 ล้าน ลบ.ม. (อ่างฯ คลองละแม ปรากฎ
ในแผนของกรมชลประทานในปี พ.ศ.2565 ความจุเก็บกัก 43 ล้าน ลบ.ม.) โดยทางเลือกในการแก้ไขปัญหาพื้นที่
เกษตรน้้าฝน ที่ปรึกษาเห็นควรด้าเนินการขุดสระน้้าในไร่นา 
 
  การแก้ไขปัญหาอุทกภัย เนื่องจากบริบทของลุ่มน้้า ซึ่งอุทกภัยเกิดจากยอดน้้าสูงกว่า
ความสามารถรับน้้าได้ของคลองในบางช่วง และในปัจจุบันคลองส่วนใหญ่สามารถรับปริมาณน้้าได้ในรอบการ
เกิด 5-10 ปี ดังนั้นการแก้ไขปัญหาอุทกภัย จะพิจารณาในการขุดลอกหรือปรับปรุงสิ่งกีดขวางล้าน้้าให้สามารถ
รองรับปริมาณน้้าในรอบ 5-10 ปี หรือผันน้้าไปยังพ้ืนที่ชะลอน้้าหลากและมุ่งแก้ไขปัญหาพ้ืนที่ชุมชนซึ่งเกิดความ
เสียหายสูงโดยโครงการป้องกันน้้าท่วมชุมชนเฉพาะพ้ืนที่ ได้แก่ โครงการป้องกันน้้าท่วมชุมชนละแม และระบบ
ป้องกันน้้าท่วมชุมชนตลาดไชยา 
  
 (5)  ลุ่มน ้ำสำขำภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 3 (2105) การแก้ไขปัญหาอุทกภัย เนื่องจากบริบท
ของลุ่มน้้าซึ่งอุทกภัยเกิดจากยอดน้้าสูงกว่าความสามารถรับน้้าได้ของคลองในบางช่วงและในปัจจุบันคลองส่วน
ใหญ่สามารถรับปริมาณน้้าได้ในรอบการเกิด 5-10 ปี และปริมาณน้้าทะเลหนุนไม่สามารถระบายน้้าได้ ดังนั้น
การแก้ไขปัญหาอุทกภัยจะพิจารณาในการขุดลอกหรือปรับปรุงสิ่งกีดขวางล้าน้้า ให้สามารถรองรับปริมาณน้้าใน
รอบ 5-10 ปี หรือผันน้้าไปยังพ้ืนที่ชะลอน้้าหลาก เช่น แก้มลิงต่างๆ และมุ่งแก้ไขปัญหาพ้ืนที่ชุมชน ซึ่งเกิดความ
เสียหายสูง โดยโครงการป้องกันน้้าท่วมชุมชนเฉพาะพ้ืนที่  



บทที่ 8  
             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำติ        กำรจัดท้ำแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน ้ำแบบบรูณำกำรระดบัยุทธศำสตร์ 
   

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 8-11 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

  การแก้ไขปัญหาภัยแล้งพิจารณาการจัดหาแหล่งน้้า โดยมีแผนงานก่อสร้างอ่างเก็บน้้าเพ่ือเพ่ิม
ปริมาณน้้าต้นทุนจ้านวน 29 แห่ง รวมปริมาณความจุ 306.45 ล้าน ลบ.ม. โดยอยู่ในพ้ืนที่เกาะพะงัน 14 แห่ง 
ความจุเก็บกักน้้ารวม 36.14 ล้าน ลบ.ม. อยู่บนเกาะสมุย 10 แห่ง ความจุเก็บกักน้้ารวม 32.72 ล้าน ลบ.ม.  
โดยพ้ืนที่เกาะพงันมีความจ้าเป็นในการด้าเนินการในระยะเร่งด่วน เนื่องจากขาดแคลนน้้าเพ่ือการอุปโภค  
ส่วนเกาะสมุยปัจจุบันมีการผันน้้าจากลุ่มน้้าตาปี โดยการประปาส่วนภูมิภาค สามารถรองรับความต้องการน้้าใน
ปัจจุบันบนเกาะสมุยได้เพียงพอ ส้าหรับมาตรการอ่ืนๆ เพ่ือเพ่ิมความจุเก็บกักน้้า ได้แก่ การขุดลอกแหล่งน้้า
ขนาดใหญ่กว่า 5 ไร่ จ้านวน 143 แห่ง เพ่ิมความจุอีก 25.58 ล้าน ลบ.ม. โดยแผนงานทั้งหมดสามารถเพ่ิมความ
จุเก็บกักน้้า 585.69 ล้าน ลบ.ม. จะสามารถเข้าสู่สภาวะสมดุลของความต้องการน้้า และแหล่งน้้าต้นทุน โดย
พ้ืนทีเ่กษตรน้้าฝนจะส่งน้้าเฉพาะฤดูแล้งเท่านั้น 
  
 (6)  ลุ่มน ้ำสำขำคลองกลำย (2106) การแก้ไขปัญหาอุทกภัย เนื่องจากบริบทของลุ่มน้้า ซึ่ง
อุทกภัยเกิดจากยอดน้้าสูงกว่าความสามารถรับน้้าได้ของคลองในบางช่วง และในปัจจุบันคลองส่วนใหญ่สามารถ
รับปริมาณน้้าได้ในรอบการเกิด 5-10 ปี และปริมาณน้้าทะเลหนุนไม่สามารถระบายน้้าได้ ดังนั้นการแก้ไขปัญหา
อุทกภัยจะพิจารณาในการขุดลอกหรือปรับปรุงสิ่งกีดขวางล้าน้้าให้สามารถรองรับปริมาณน้้าในรอบ 5 -10 ปี 
หรือผันน้้าไปยังพ้ืนที่ชะลอน้้าหลาก เช่น แก้มลิงต่างๆ และมุ่งแก้ไขปัญหาพ้ืนที่ชุมชนซึ่งเกิดความเสียหายสูง 
โดยโครงการป้องกันน้้าท่วมชุมชนเฉพาะพ้ืนที่ 
  
  การแก้ไขปัญหาภัยแล้งพิจารณาการจัดหาแหล่งน้้า โดยมีแผนงานก่อสร้างอ่างเก็บน้้าคลอง
กลาย ความจุเก็บกัก 60.0 ล้าน ลบ.ม.และโครงการขุดลอกแหล่งน้้า, ขุดสระในไร่นา และการพัฒนาน้้าบาดาล
รวมแล้วสามารถเพ่ิมน้้าต้นทุน 122.61 ล้าน ลบ.ม. จะท้าให้ลุ่มน้้าสาขาคลองกลายเข้าสู่สมดุลน้้าระหว่างอุปสงค์
และอุปทาน 
  
 (7) ลุ่มน ้ำสำขำภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 (2107) การแก้ไขปัญหาอุทกภัย เนื่องจากบริบท
ของลุ่มน้้า ซึ่งอุทกภัยเกิดจากยอดน้้าสูงกว่าความสามารถรับน้้าได้ของคลองในบางช่วง และในปัจจุบันคลองส่วน
ใหญ่สามารถรับปริมาณน้้าได้ในรอบการเกิด 5-10 ปี และปริมาณน้้าทะเลหนุนไม่สามารถระบายน้้าได้ ดังนั้น
การแก้ไขปัญหาอุทกภัยจะพิจารณาในการขุดลอกหรือปรับปรุงสิ่งกีดขวางล้าน้้า ให้สามารถรองรับปริมาณน้้าใน
รอบ 5-10 ปี หรือผันน้้าไปยังพ้ืนที่ชะลอน้้าหลาก เช่น แก้มลิงต่างๆ และมุ่งแก้ไขปัญหาพ้ืนที่ชุมชนซึ่งเกิดความ
เสียหายสูง โดยโครงการป้องกันน้้าท่วมชุมชนเฉพาะพ้ืนที่ 
 

  การแก้ไขปัญหาภัยแล้งพิจารณาการจัดหาแหล่งน้้า โดยมีแผนงานก่อสร้างอ่างเก็บน้้าคลอง
บ้านตาล ความจุเก็บกัก 25.0 ล้าน ลบ.ม. รวมทั้งการขุดลอกเพ่ือเพ่ิมความจุเก็บกักน้้า การสร้างฝาย การขุดสระ
น้้าการพัฒนาศักยภาพน้้าบาดาล รวมแล้วเพ่ิมประมาณน้้าต้นทุนได้ 575.89 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งยังคงไม่เพียงพอ
ยังคงขาดแคลนน้้าอีก 54.85 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งจ้าเป็นต้องหามาตรการเสริมเช่นศึกษาการผันน้้าข้ามลุ่มจากลุ่มน้้า
ข้างเคียง 



บทที่ 8  
             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำติ        กำรจัดท้ำแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน ้ำแบบบรูณำกำรระดบัยุทธศำสตร์ 
   

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 8-12 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

 (8)  ลุ่มน ้ำสำขำคลองนำทวี (2108) การแก้ไขปัญหาอุทกภัยเนื่องจากบริบทของลุ่มน้้า ซึ่งอุทกภัย
เกิดจากยอดน้้าสูงกว่าความสามารถรับน้้าได้ ของคลองในบางช่วง และในปัจจุบันคลองส่วนใหญ่สามารถรับ
ปริมาณน้้าได้ในรอบการเกิด 5-10 ปี และปริมาณน้้าทะเลหนุนไม่สามารถระบายน้้าได้ ดังนั้นการแก้ไขปัญหา
อุทกภัยจะพิจารณาในการขุดลอกหรือปรับปรุงสิ่งกีดขวางล้าน้้า  ให้สามารถรองรับปริมาณน้้าในรอบ 5-10 ปี 
หรือผันน้้าไปยังพ้ืนที่ชะลอน้้าหลากและมุ่งแก้ไขปัญหาพ้ืนที่ชุมชน ซึ่งเกิดความเสียหายสูง โดยโครงการป้องกัน
น้้าท่วมชุมชนเฉพาะพ้ืนที่ 
 
  ในส่วนของการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขาคลองนาทวี สามารถพัฒนาทรัพยากรน้้า
ได้อีก 201.24 ล้าน ลบ.ม. แต่ยังขาดแคลนน้้าในเขตชลประทาน มาตรการในการแก้ไข ได้แก่ การเพ่ิม
ประสิทธิภาพของระบบส่งน้้าและปรับลดความเข้มการใช้พื้นที่ 
 
 (9)  ลุ่มน ้ำสำขำคลองเทพำ (2109) การแก้ไขปัญหาอุทกภัยเนื่องจากบริบทของลุ่มน้้า ซึ่งอุทกภัย
เกิดจากยอดน้้าสูงกว่าความสามารถรับน้้าได้ของคลองในบางช่วงซึ่งมีลักษณะคดเคี้ยว ส่งผลให้เกิดน้้าเอ่อท่วม
ล้นตลิ่ง และปัญหาระดับน้้าทะเลหนุนไม่สามารถระบายได้ ในปัจจุบันคลองส่วนใหญ่สามารถรับปริมาณน้้าได้ใน
รอบการเกิด 5-10 ปี ดังนั้นการแก้ไขปัญหาอุทกภัยจะพิจารณาในการขุดลอกหรือปรับปรุงสิ่งกีดขวางล้าน้้าให้
สามารถรองรับปริมาณน้้าในรอบ 5-10 ปี หรือผันน้้าไปยังพ้ืนที่ชะลอน้้าหลากและมุ่งแก้ไขปัญหาพื้นที่ชุมชน ซึ่ง
เกิดความเสียหายสูงโดยโครงการป้องกันน้้าท่วมชุมชนเฉพาะพ้ืนที่ 
  
  ในส่วนของการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขาคลองเทพา สามารถพัฒนาทรัพยากรน้้า
ได้อีก 178.28 ล้าน ลบ.ม. เพียงพอต่อการเพาะปลูกในพ้ืนที่ชลประทาน แต่ไม่เพียงพอส้าหรับพ้ืนที่นอกเขต
ชลประทาน ซึ่งยังคงขาดแคลนน้้าถึง 374.59 ล้าน ลบ.ม. 
  
 (10)  ลุ่มน ้ำสำขำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง (2110) การแก้ไขปัญหาอุทกภัยเนื่องจากบริบท
ของลุ่มน้้า ซึ่งอุทกภัยเกิดจากยอดน้้าสูงกว่าความสามารถรับน้้าได้ของคลองในบางช่วง  ซึ่งมีลักษณะคดเคี้ยว 
ส่งผลให้เกิดน้้าเอ่อท่วมล้นตลิ่ง และปัญหาระดับน้้าทะเลหนุนไม่สามารถระบายได้ ในปัจจุบันคลองส่วนใหญ่
สามารถรับปริมาณน้้าได้ในรอบการเกิด 5-10 ปี ดังนั้นการแก้ไขปัญหาอุทกภัยจะพิจารณาในการขุดลอกหรือ
ปรับปรุงสิ่งกีดขวางล้าน้้า ให้สามารถรองรับปริมาณน้้าในรอบ 5-10 ปี หรือผันน้้าไปยังพ้ืนที่ชะลอน้้าหลากและ
มุ่งแก้ไขปัญหาพ้ืนที่ชุมชนซึ่งเกิดความเสียหายสูงโดยโครงการป้องกันน้้าท่วมชุมชนเฉพาะพ้ืนที่ 
   
  ในส่วนของการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขาคลองเทพา สามารถพัฒนาทรัพยากรน้้า
ได้อีก 198.01 ล้าน ลบ.ม. โดยลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่างมีโอกาสในการผันน้้าจากลุ่มน้้าปัตตานีผ่าน
เขื่อนปัตตานี เพ่ือใช้ในพื้นที่ชลประทานของเขื่อนปัตตานี ประมาณปีละ 569.84 ล้าน ลบ.ม. โดยในอนาคตหาก
ผันน้้าเพิ่มอีกประมาณ 88 ล้าน ลบ.ม. ก็จะสามารถตอบสนองต่อความต้องการน้้าทั้งหมด 1,217.36 ล้าน ลบ.ม. 
โดยพื้นที่เกษตรน้้าฝนส่งน้้าเฉพาะฤดูแล้งเท่านั้น 



บทที่ 8  
             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำติ        กำรจัดท้ำแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน ้ำแบบบรูณำกำรระดบัยุทธศำสตร์ 
   

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 8-13 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

 (11)  ลุ่มน ้ำสำขำแม่น ้ำสำยบุรี (2111) การแก้ไขปัญหาอุทกภัยเนื่องจากบริบทของลุ่มน้้า ซึ่ง
อุทกภัยเกิดจากยอดน้้าสูงกว่าความสามารถรับน้้าได้ของคลองในบางช่วง ซึ่งมีลักษณะคดเคี้ยว ส่งผลให้เกิดน้้า
เอ่อท่วมล้นตลิ่ง และปัญหาระดับน้้าทะเลหนุนไม่สามารถระบายได้ ในปัจจุบันคลองส่วนใหญ่สามารถรับปริมาณ
น้้าได้ในรอบการเกิด 5-10 ปี ดังนั้นการแก้ไขปัญหาอุทกภัยจะพิจารณาในการขุดลอกหรือปรับปรุงสิ่งกีดขวางล้า
น้้าให้สามารถรองรับปริมาณน้้าในรอบ 5-10 ปี หรือผันน้้าไปยังพ้ืนที่ชะลอน้้าหลากและมุ่งแก้ไขปัญหาพ้ืนที่
ชุมชน ซึ่งเกิดความเสียหายสูงโดยโครงการป้องกันน้้าท่วมชุมชนเฉพาะพ้ืนที่  ได้แก่ ระบบป้องกันน้้าท่วมพ้ืนที่
ชุมชนสายบุรี และระบบป้องกันน้้าท่วมพ้ืนที่ชุมชนเมืองยะลา 
  
  ในส่วนของการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าสายบุรี สามารถพัฒนาทรัพยากร
น้้าได้อีก 427.23 ล้าน ลบ.ม. เพียงพอต่อการเพาะปลูกในพ้ืนที่ชลประทาน แต่ไม่เพียงพอส้าหรับพ้ืนที่นอกเขต
ชลประทาน ซึ่งยังคงขาดแคลนน้้าถึง 340.42 ล้าน ลบ.ม. 
  
 (12)  ลุ่มน ้ำสำขำแม่น ้ำบำงนรำ (2112) การแก้ไขปัญหาอุทกภัยเนื่องจากบริบทของลุ่มน้้า   
ซึ่งอุทกภัยเกิดจากยอดน้้าสูงกว่าความสามารถรับน้้าได้ของคลองในบางช่วงซึ่งมีลักษณะคดเคี้ยว ส่งผลให้เกิดน้้า
เอ่อท่วมล้นตลิ่ง และปัญหาระดับน้้าทะเลหนุนไม่สามารถระบายได้ ในปัจจุบันคลองส่วนใหญ่สามารถรับปริมาณ
น้้าได้ในรอบการเกิด 5-10 ปี ดังนั้นการแก้ไขปัญหาอุทกภัยจะพิจารณาในการขุดลอกหรือปรับปรุงสิ่งกีดขวาง  
ล้าน้้าให้สามารถรองรับปริมาณน้้าในรอบ 5-10 ปี หรือผันน้้าไปยังพ้ืนที่ชะลอน้้าหลากและมุ่งแก้ไขปัญหาพ้ืนที่
ชุมชน ซึ่งเกิดความเสียหายสูงโดยโครงการป้องกันน้้าท่วมชุมชนเฉพาะพ้ืนที่  ได้แก่ ระบบป้องกันน้้าท่วมพ้ืนที่
ชุมชนนราธิวาส และระบบป้องกันน้้าท่วมพ้ืนที่ชุมชนตากใบ 
  
  ในส่วนของการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าบางนรา สามารถพัฒนาทรัพยากร
น้้าได้อีก 310.61 ล้าน ลบ.ม. เพียงพอต่อการเพาะปลูกในพ้ืนที่ชลประทาน แต่ไม่เพียงพอส้าหรับพ้ืนที่นอกเขต
ชลประทาน ซึ่งยังคงขาดแคลนน้้าถึง 83.42 ล้าน ลบ.ม. 
  
 (13)  ลุ่มน ้ำสำขำแม่น ้ำโก-ลก (2113) การแก้ไขปัญหาอุทกภัยเนื่องจากบริบทของลุ่มน้้า ซึ่งอุทกภัย
เกิดจากยอดน้้าสูงกว่าความสามารถรับน้้าได้ของคลองในบางช่วงซึ่งมีลักษณะคดเค้ียว ส่งผลให้เกิดน้้าเอ่อท่วมล้น
ตลิ่ง และปัญหาระดับน้้าทะเลหนุนไม่สามารถระบายได้ ในปัจจุบันคลองส่วนใหญ่ สามารถรับปริมาณน้้าได้ในรอบ
การเกิด 5-10 ปี ดังนั้นการแก้ไขปัญหาอุทกภัยจะพิจารณาในการขุดลอกหรือปรับปรุงสิ่งกีดขวางล้าน้้าให้สามารถ
รองรับปริมาณน้้าในรอบ 5-10 ปี หรือผันน้้าไปยังพ้ืนที่ชะลอน้้าหลากและมุ่งแก้ไขปัญหาพ้ืนที่ชุมชน ซึ่งเกิดความ
เสียหายสูงโดยโครงการป้องกันน้้าท่วมชุมชนเฉพาะพ้ืนที่ ได้แก่ ระบบป้องกันน้้าท่วมพ้ืนที่ชุมชนบูเก๊ะตา 
  
  ในส่วนของการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าโก-ลก สามารถพัฒนาทรัพยากรน้้า
ได้อีก 184.14 ล้าน ลบ.ม. เพียงพอต่อการใช้น้้าทั้งหมดโดยพ้ืนที่นอกเขตชลประทานต้องส่งน้้าเฉพาะฤดูแล้ง
เท่านั้น 



 

  
บทที่ 8 

กำรจัดท ำแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน้ ำแบบบูรณำกำรระดับยุทธศำสตร์ 
(Strategic and Integrated Development Plan / Program of River Basin : SIDP) 



  

          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ       บทที่ 9 บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
   

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม   9-1 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

บทที่ 9 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
9.1 บทสรุป 
 ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกเป็นพ้ืนที่ชำยฝั่งติดอ่ำวไทย ลักษณะชำยฝั่งทะเลรำบเรียบมีที่ 
รำบแคบ ๆ ตั้งอยู่ ครอบคลุมพ้ืนที่ 11 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดชุมพร จังหวัด
สุรำษฏร์ธำนี จังหวัดระนอง จังหวัดตรัง จังหวัดนครศรีธรรมรำช จังหวัดพัทลุง จังหวัดสงขลำ จังหวัด
ปัตตำนี จังหวัดยะลำ และจังหวัดนรำธิวำส โดยมีลุ่มน้้ำตำปี ลุ่มน้้ำทะเลสำบสงขลำ และลุ่มน้้ำปัตตำนีแทรก
ตัวเป็นช่วง ๆ แม่น้้ำส่วนใหญ่ในลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกเป็นแม่น้้ำสำยสั้น ๆ ไหลลงสู่อ่ำวไทย ลักษณะ
พ้ืนที่ลุ่มน้้ำทำงด้ำนตะวันตกของลุ่มน้้ำเป็นเทือกเขำ ซึ่งเป็นต้นก้ำเนิดของแม่น้้ำสำยต่ำง ๆ เริ่มจำกทิวเขำ
ภูเก็ต ซึ่งอยู่ทำงตอนบนของลุ่มน้้ำทำงทิศตะวันตกของจังหวัดชุมพร เป็นทิวเขำที่ต่อเนื่ องมำจำกทิวเขำ
ตะนำวศรีทอดยำวลงมำทำงใต้จนถึงจังหวัดพังงำ แล้วเบี่ยงออกไปทำงทิศตะวันออกเฉียงใต้จนจรดกับ  
ทิวเขำนครศรีธรรมรำช ซึ่งอยู่ทำงทิศตะวันออกของจังหวัดสุรำษฎร์ธำนีพำดผ่ำนมำทำงใต้ผ่ำนจังหวัด
นครศรีธรรมรำช จังหวัดตรัง ลงไปจนถึงจังหวัดสตูล แล้วไปจรดกับทิวเขำสันกำลำคีรีซึ่งเป็นแนวขอบเขต
ของลุ่มน้้ำ ส้ำหรับลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกมีพ้ืนที่ประมำณ 26,466.02 ตำรำงกิโลเมตร หรือ 16.54  
ล้ำนไร่ ประกอบด้วย 13 ลุ่มน้้ำสำขำ ซึ่งมีลักษณะเชิงพ้ืนที่แตกต่ำงจำกพ้ืนที่ลุ่มน้้ำหลักอ่ืน โดยแบ่งพ้ืนที่
ตำมกลุ่มพ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำออกได้เป็น 3 ตอน (กลุ่มพ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำ) ได้แก่ 1) พ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ 
ฝั่งตะวันออกตอนบน 2) พ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนกลำง และพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก
ตอนล่ำง 
 
 (1) ปัจจุบัน (ปี 2562) 
  พ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกเป็นพ้ืนที่ที่มีปริมำณฝนตกสะสมเฉลี่ยรำยปี 1,923.82 
มิลลิเมตร ทั้งนี้ ในบำงพ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำมีปริมำณฝนตกสะสมมำกกว่ำ 2,000-2,500 มิลลิเมตรต่อปี ค่ำเฉลี่ย
ปริมำณฝนตกในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำมีปริมำณที่มำกกว่ำค่ำเฉลี่ยทั้งประเทศ เป็นรองเฉพำะพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้  
ฝั่งตะวันตก ท้ำให้ในแต่ละปี พ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกมีปริมำณน้้ำท่ำจ้ำนวนมำก โดยเฉลี่ยปริมำณ
น้้ำท่ำต่อปีประมำณ 26,643.82 ล้ำนลูกบำศก์เมตร ซึ่งท้ำให้ในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำมีปริมำณน้้ำตำมธรรมชำติที่มีมำก
เพียงพอต่อควำมต้องกำรทรัพยำกรน้้ำเพื่อกำรพัฒนำ อย่ำงไรก็ตำม เมื่อพิจำรณำปริมำณน้้ำท่ำ จะพบว่ำ ใน
แต่ละปีในพ้ืนที่มีปริมำณน้้ำตำมธรรมชำติที่สำมำรถเก็บกักได้ แต่ทั้งนี้ ด้วยคุณลักษณะทำงกำยภำพของ
พ้ืนที่กลำยเป็นข้อจ้ำกัดของกำรพัฒนำแหล่งเก็บกักน้้ำ คุณลักษณะทำงกำยภำพของพ้ืนที่โดยรวมของลุ่มน้้ำ
ภำคใต้ฝั่งตะวันออกท่ีมีผลต่อกำรเก็บกักน้้ำ ได้แก่ 
  1)  พ้ืนที่ส่วนใหญ่ของพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกเป็นภูเขำสูง ที่มีควำมลำดชันมำก และ
เป็นเทือกเขำวำงตัวแนวเหนือ-ใต้ ท้ำให้ขำดพ้ืนที่ที่เหมำะสมต่อกำรพัฒนำแหล่งเก็บกักน้้ำขนำดกลำงถึงใหญ่ 
  2)  ล้ำน้้ำ (แม่น้้ำ) ในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำส่วนใหญ่เป็นล้ำน้้ำสำยสั้น มีต้นก้ำเนิดจำกสันปันน้้ำ
เทือกเขำด้ำนตะวันตกของพ้ืนที่ ล้ำน้้ำวำงแนวพำดขวำงพ้ืนที่ (แนวพำดทิศตะวันออก -ตะวันตก) ล้ำน้้ำมี



  

          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ       บทที่ 9 บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
   

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม   9-2 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

ควำมยำวจำกต้นน้้ำถึงทะเลฝั่งอ่ำวไทยไม่เกิน 100-120 กิโลเมตร ส่งผลต่อกำรชะลอกำรไหลของน้้ำ เพื่อให้
น้้ำไหลเข้ำไปเก็บตำมพ้ืนที่รำบที่ไหลผ่ำน 
  3)  พ้ืนที่ลุ่มน้้ำมีที่รำบขนำดเล็ก ขนำดของที่รำบระหว่ำงภูเขำทำงด้ำนตะวันตกของพ้ืนที่
กับชำยฝั่งอ่ำวไทยทำงด้ำนตะวันออกของพ้ืนที่ เป็นที่รำบขนำดเล็ก โดยส่วนใหญ่กำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
ดังกล่ำวถูกใช้เพื่อกำรเพำะปลูกพืชเศรษฐกิจกำรเกษตร และอีกส่วนหนึ่งถูกใช้เป็นพื้นที่เมืองและชุมชน 
  4)  พ้ืนที่อนุรักษ์และพ้ืนที่ที่มีระดับควำมลำดชันร้อยละ 35 ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่ควรได้รับกำร
ปกป้องไว้เป็นตัวหน่วงน้้ำหรือชะลอกำรไหลของน้้ำจำกพ้ืนที่สูง ท้ำให้ชะลอกำรไหลของน้้ำลงสู่ทะเลได้ 
อย่ำงไรก็ตำม ในบำงพ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำเริ่มถูกรุกล้้ำจำกภำคกำรเกษตร เข้ำมำเพำะปลูกไม้ยืนต้นและไม้ผล 
ท้ำให้บำงพื้นที่ขำดตัวชะลอกำรไหลของน้้ำ 
 
  ณ ปัจจุบัน (ปี 2562) พ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกมีแหล่งเก็บกักน้้ำด้ำเนินกำรพัฒนำ
โดยส่วนรำชกำรจ้ำนวน 807 โครงกำร ควำมจุเก็บกักรวม 110.92 ล้ำนลูกบำศก์เมตร หรือร้อยละ 0.42 
ของปริมำณน้้ำท่ำทั้งหมด โดยพ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำที่มีแหล่งเก็บกักมำกที่สุด คือ พ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำภำคใต้ฝั่ง
ตะวันออกส่วนที่ 4 มีแหล่งเก็บกักน้้ำได้ 87.90 ล้ำนลูกบำศก์เมตร หรือร้อยละ 1.80 ของปริมำณน้้ำท่ำลุ่ม
น้้ำสำขำภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 รองลงมำเป็นลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง คลองนำทวี แม่น้้ำ
โก-ลก และคลองท่ำตะเภำ มีแหล่งเก็บกักน้้ำได้ 5.38 2.92 4.28 และ 4.18 ล้ำนลูกบำศก์เมตร หรือร้อยละ 
0.88 0.45 0.36 และ 0.27 ของปริมำณน้้ำท่ำแต่ละลุ่มน้้ำสำขำ ส่วนลุ่มน้้ำสำขำอ่ืน ๆ มีแหล่งเก็บกักน้้ำได้
น้อยกว่ำร้อยละ 0.10 ของปริมำณน้้ำท่ำของแต่ละลุ่มน้้ำสำขำ ซึ่งแหล่งเก็บกักน้้ำในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำแต่ละ
พ้ืนที่มีศักยภำพกำรเก็บกักน้้ำท่ำได้น้อยมำก 
 
  นอกจำกแหล่งน้้ำธรรมชำติจำกน้้ำท่ำจ้ำนวนมำกแล้ว แหล่งน้้ำบำดำลเป็นแหล่งน้้ำที่มี
ควำมส้ำคัญ เป็นแหล่งน้้ำที่มีศักยภำพกำรให้น้้ำโดยรวมทั้งลุ่มน้้ำประมำณ 2,942.60 ล้ำนลูกบำศก์เมตร 
หรือร้อยละ 10.98 ของปริมำณน้้ำท่ำของลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก ทั้งนี้ แต่ละพ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำจะมี
ศักยภำพน้้ำบำดำลแตกต่ำงกันตำมคุณลักษณะชั้นหิน (Geomorphological Situation) ควำมสำมำรถใน
กำร ไหลซึ มกลั บ เข้ ำแทนที่  (Rechargeable Water)  และคุณภำพกำรน้ ำ ใช้ ของผู้ ใ ช้ โ ดยรวม 
(Consumptable Usage) โดยภำพรวมของแต่ละลุ่มน้้ำ มีศักยภำพกำรใช้น้้ำบำดำลที่แตกต่ำงกัน โดยชี้วัด
จำกสัดส่วนปริมำณศักยภำพน้้ำบำดำลต่อปริมำณน้้ำท่ำของลุ่มน้้ำสำขำ ซึ่งเป็นกำรประมำณกำรจำกระดับ
ควำมต้องกำรทรัพยำกรน้้ำเพ่ือกำรอุปโภค-บริโภคของแต่ละลุ่มน้้ำ โดยทั่วไปแต่ละลุ่มน้้ำต้องกำรน้้ำเพ่ือกำร
อุปโภค-บริโภคและกิจกรรมทำงเศรษฐกิจที่มีควำมจ้ำเป็ต้องใช้ในยำมวิกฤตประมำณร้อยละ 20 ของ
ปริมำณควำมต้องกำรทรัพยำกรน้้ำทั้งหมดของแต่ละลุ่มน้้ำสำขำ มีน้้ำส้ำรองเพ่ือกำรใช้ประโยชน์ โดยเฉพำะ
น้้ำเพื่อกำรอุปโภค-บริโภค  
 
 
 
  



  

          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ       บทที่ 9 บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
   

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม   9-3 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

 (2) กำรพัฒนำทรัพยำกรน ้ำในอนำคต 20 ปีข้ำงหน้ำ 
  กำรศึกษำได้ทบทวนปริมำณน้้ำที่สำมำรถพัฒนำได้เป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย 
 
  1)  ปริมำณน ้ำที่จะได้รับจำกกำรพัฒนำแหล่งกักเก็บน ้ำของหน่วยงำนรำชกำรในระยะ 
20 ปีข้ำงหน้ำ 
   จำกกำรทบทวนแผนงำนของหน่วยงำนรำชกำรต่ำง ๆ เช่น กรมชลประทำน กรมป้องกัน
และบรรเทำสำธำรณภัย กรมโยธำธิกำรและผังเมือง ส้ำนักงำนทรัพยำกรน้้ำแห่งชำติ เป็นต้น ที่ก้ำหนดไว้ใน
ระยะเวลำ 20 ปี โดยแบ่งกำรด้ำเนินงำนออกเป็นกำรพัฒนำระยะสั้น ระยะกลำง และระยะยำว จะใช้
งบประมำณทั้งสิ้น 26,793.24 ล้ำนบำท สำมำรถเก็บกักและเพ่ิมควำมจุเก็บกักน้้ำได้อีก 466.02 ล้ำน ลบ.ม.  
 
  2)  ปริมำณน ้ำที่ได้รับจำกกำรปรับปรุงแหล่งน ้ำธรรมชำติในพื นที่ (reconstruction) 
(ตัวแปร RST) 
   แหล่งน้้ำธรรมชำติในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำบำงแห่งมีศักยภำพที่จะถูกพัฒนำให้เป็นแหล่งกักเก็บ
น้้ำได้จ้ำนวนหนึ่ง ซึ่งจำกกำรทบทวน พบว่ำ แหล่งน้้ำธรรมชำติจ้ำนวน 1,055 แห่ง มีศักยภำพที่จะถูก
พัฒนำให้เก็บกักน้้ำได้เพ่ิมขึ้น โดยกำรลงทุนปรับปรุงแหล่งน้้ำ เช่น กำรขุดลอก กำรเสริมคันดิน กำรชุดให้เป็น
บ่อสระ เป็นต้น ซึ่งกำรพัฒนำด้วยกำรปรับปรุงนี้จะเพ่ิมเติมอุปทำนทรัพยำกรน้้ำได้อีกประมำณ 151.28 
ล้ำนลูกบำศก์เมตร 
 
  3)  ปริมำณน ้ำที่จะได้รับจำกกำรเพิ่มควำมจุเก็บกักในระดับไร่นำ (ตัวแปร NPG) 
   กำรพัฒนำแหล่งเก็บกักน้้ำขนำดเล็กระดับไร่นำเป็นทำงเลือกหนึ่งที่จะเพ่ิมเติมกำรเก็บ
กักให้ตอบสนองต่อควำมต้องกำรผู้ใช้น้้ำได้โดยตรง ไม่ต้องรอกำรพัฒนำระบบกำรจัดส่งและกำรจัดสรร  
ซึ่งอำจจะไม่ตอบสนองทันต่อควำมต้องกำร จำกกำรทบทวน พบว่ำ  
 
  สรุปโดยรวม ในระยะ 20 ปี การพัฒนาอุปทานทรัพยากรน ้าจาก ณ ปัจจุบัน ที่มีน ้าใช้การ
ได้ประมาณ 3,053.52 ล้านลูกบาศก์เมตร การเพ่ิมเติมการพัฒนาอุปทานทรัพยากรน ้าจะได้เพ่ิมขึ นอีก 
1,735.01 ล้านลูกบาศก์เมตร รวมเป็น 4,788.53 ล้านลูกบาศก์เมตร ต้องใช้งบประมาณการลงทุนเพ่ิมเติม
อีก 83,207.28 ล้านบาท ทั งนี  ปริมาณอุปทานทรัพยากรน ้าที่มีในระยะ 20 ปีข้างหน้า จะมีปริมาณน ้าที่
เพียงพอต่อการตอบสนองต่อการอุปโภค-บริโภคของชุมชนและการส่งเสริมการท่องเที่ยว ขณะที่ ปริมาณน ้า
ที่มีจะตอบสนองต่อความต้องการได้บางส่วนในด้านการพัฒนาเกษตรกรรมพื นที่ชลประทาน และการพัฒนา
อุตสาหกรรมการผลิต อย่างไรก็ตาม ถ้าพิจารณาปริมาณน ้าท่าในพื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก ยังคงมี
เหลือจ้านวน 24.942.49 ล้านลูกบาศก์เมตร ที่สามารถพัฒนาน้ามาใช้ได้เพ่ิมเติมได้อีก  
 
 (3) สภำพปัญหำในพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 
  พ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกประสบปัญหำกำรขำดแคลนน้้ำในช่วงฤดูแล้ง ซึ่งปริมำณ
ควำมต้องกำรใช้น้้ำทุกกิจกรรมในปัจจุบัน มีปริมำณทั้งสิ้น 27,001.75 ล้ำนลูกบำศก์เมตร ขณะที่ปัจจุบัน



  

          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ       บทที่ 9 บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
   

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม   9-4 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

พ้ืนที่ลุ่มน้้ำฯ มีควำมสำมำรถในกำรเก็บกักของโครงกำรขนำดใหญ่และขนำดกลำงเพียง 103.27 ล้ำน
ลูกบำศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 0.39 ของปริมำณน้้ำท่ำเฉลี่ยรำยปี นอกจำกนี้พ้ืนที่ลุ่มน้้ำฯ ยังประสบ
ปัญหำน้้ำท่วมหลำกในช่วงฤดูฝน อันเกิดจำกลักษณะทำงกำยภำพที่ส้ำคัญของพ้ืนที่ กล่ำวคือ พ้ืนที่ต้นน้้ำ
ของลุ่มน้้ำเป็นพ้ืนที่ทิวเขำที่มีควำมลำดชันสูง ท้ำให้เกิดน้้ำไหลลงสู่พ้ืนที่กลำงน้้ำ, ปลำยน้้ำ และไหลออกสู่
ทะเลอย่ำงรวดเร็ว รวมถึงเกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์พ้ืนที่ป่ำต้นน้้ำ กำรรุกล้้ำล้ำน้้ำธรรมชำติ  
สิ่งกีดขวำงทำงน้้ำ ตลอดจนกำรสะสมของตะกอนบริเวณปำกแม่น้้ำ  
 
  (4) ทำงเลือกกำรพัฒนำพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 
    กำรวิเครำะห์ทำงเลือกกำรพัฒนำที่เหมำะสมที่สุดส้ำหรับพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 
เพ่ือให้บรรลุตำมเป้ำประสงค์ของประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและด้ำนทรัพยำกรน้้ำของพ้ืนที่ซึ่งได้ก้ำหนด
วิสัยทัศน์ของกำรพัฒนำพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก คือ “กำรบริหำรจัดกำรน ้ำเพื่อคุณภำพชีวิต ขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ อย่ำงสมดุลและยั่งยืน” โดยค้ำนึงถึงขีดควำมสำมำรถในกำรรองรับกำรพัฒนำของพ้ืนที่ลุ่มน้้ำและ
ควำมต้องกำรของภำคประชำชน และมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผน
แม่บทกำรบริหำรจัดกำรน้้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนพัฒนำกลุ่มจังหวัดภำคใต้ แผนพัฒนำกลุ่ม
จังหวัดภำคใต้ฝั่งอ่ำวไทย แผนพัฒนำกลุ่มจังหวัดภำคใต้ชำยแดน และแผนพัฒนำจังหวัดในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำ
ภำคใต้ฝั่งตะวันออก ตลอดจนแผนพัฒนำอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง น้ำมำสู่กำรพิจำรณำก้ำหนดป้ำหมำยและแนว
ทำงเลือกกำรพัฒนำพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝังตะวันออก เพ่ือน้ำมำเปรียบเทียบทำงเลือกที่เหมำะสมที่สุด  
4 ทำงเลือก ประกอบด้วย 
 
   ทำงเลือกที่ 1 ไม่มีกำรพัฒนำใด ๆ (Business as usual) เป็นทำงเลือกพ้ืนฐำนส้ำหรับ
เปรียบเทียบทำงเลือกอ่ืน ๆ โดยกำรเปลี่ยนแปลงกำรพัฒนำใด ๆ ในพ้ืนที่ให้เป็นไปโดยปกติตำมแนวโน้มที่
เกิดขึ้นจำกอดีตถึงปัจจุบัน (ปี 2561) และแผนงำนที่มีอยู่แล้วในปี พ.ศ.2563 โดยไม่มีกำรเสนอแนวทำงกำร
พัฒนำพื้นที่และกำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำ 
 
   ทำงเลือกที่ 2 กำรพัฒนำพื นที่เพื่อแก้ไขปัญหำเร่งด่วนและคุณภำพชีวิตขั นพื นฐำน  
กำรเปลี่ยนแปลงด้ำนควำมต้องกำรน้้ำใช้กำรเปลี่ยนแปลงตำมแนวโน้มที่เกิดขึ้นในอดีตที่ผ่ำนมำ กำรพัฒนำ
โครงกำรด้ำนทรัพยำกรน้้ำเพ่ือแก้ไขปัญหำควำมจ้ำเป็นพ้ืนฐำน (อุปโภค-บริโภค) และแก้ไขปัญหำน้้ำท่วมใน
พ้ืนที่เร่งด่วน 
 
   ทำงเลือกที่ 3 กำรพัฒนำพื นที่เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกำรเติบโตของเศรษฐกิจสำขำ
ท่องเที่ยวและเกษตรกรรม (ฐำนเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ปัจจุบัน) เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน ได้แก่ เกษตรกรรม ,  
กำรท่องเที่ยว กำรค้ำและบริกำร อุตสำหกรรมรูปแบบเดิมที่เกี่ยวข้องกับผลผลิตทำงกำรเกษตรในพ้ืนที่  
โดยมีกำรพัฒนำพ้ืนที่เพ่ือแก้ไขปัญหำเร่งด่วนและคุณภำพชีวิตขั้นพ้ืนฐำนรวมอยู่ด้วย มีกำรพัฒนำกิจกรรม
ทำงเศรษฐกิจ พ้ืนฐำนด้ำนเกษตรกรรมและกำรท่องเที่ยวในพ้ืนที่ ให้ เติบโตอย่ำงเต็มศักยภำพ  
ขีดควำมสำมำรถ ประสิทธิภำพและประสิทธิผล 



  

          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ       บทที่ 9 บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
   

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม   9-5 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

   ทำงเลือกที่ 4 กำรพัฒนำพื นที่เต็มศักยภำพและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำภำคใต้และ
ภำคใต้ชำยแดน เพ่ือเป้ำหมำยสูงสุดกำรเติบโตของเศรษฐกิจ โดยมีกำรพัฒนำพ้ืนที่เพ่ือแก้ไขปัญหำเร่งด่วน
และคุณภำพชีวิตขั้นพ้ืนฐำนรวมอยู่ด้วย กำรพัฒนำกิจกรรมทำงเศรษฐกิจของพ้ืนที่ตำมยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำภำคใต้และ เขตเศรษฐกิจชำยแดนภำคใต้ และเพ่ิมกำรเติบโตฐำนเศรษฐกิจเดิม (เกษตรกรรมและ
ท่องเที่ยว) ให้เต็มศักยภำพ 

  ส้ำหรับผลกำรวิเครำะห์และเปรียบเทียบทำงเลือกกำรพัฒนำพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 
สำมำรถสรุปผลกำรพิจำรณำทำงเลือกกำรพัฒนำที่เหมำะสมที่สุดในแต่ละกลุ่มพ้ืนที่ ได้ดังนี้ 
  
 กลุ่มพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน  
 พ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน มี 4 ลุ่มน้้ำสำขำ ประกอบด้วย คลองท่ำตะเภำ ภำคใต้ 
ฝั่งตะวันออกตอนบน  คลองหลังสวน และภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 2 ครอบคลุมพ้ืนที่ 4 จังหวัด 
ประกอบด้วย ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง และสุรำษฎร์ธำนี โดยเป็นพื นที่เป้าหมายในการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืน (SEC) พื นที่พัฒนาอุตสาหกรรมฐานชีวภาพและการแปรรูปการเกษตรมูลค่าสูง 
(Bio-Based & Processed Agricultural Products) อุตสาหกรรมโอเลโอเคมิคัลแบบครบวงจร ทำงเลือก
ที่มีควำมเหมำะสมที่สุด คือ ทางเลือกที่ 4 กำรพัฒนำพื นที่เต็มศักยภำพ และยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ภำคใต้และภำคใต้ชำยแดน เป็นกำรพัฒนำกิจกรรมทำงเศรษฐกิจของพ้ืนที่ตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ภำคใต้และเขตเศรษฐกิจชำยแดนภำคใต้ และเพ่ิมกำรเติบโตฐำนเศรษฐกิจเดิม (เกษตรกรรมและท่องเที่ยว) 
ให้เต็มศักยภำพ  
 
 กลุ่มพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนกลำง 
 พ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนกลำง มี 3 ลุ่มน้้ำสำขำ ประกอบด้วย ภำคใต้ฝั่งตะวันออก
ส่วนที่ 3 คลองกลำย  และภำคใต้ฝั่ งตะวันออกส่วนที่  4 ครอบคลุมพ้ืนที่  4 จังหวัด ประกอบด้วย  
สุรำษฎร์ธำนี นครศรีธรรมรำช ตรัง และพัทลุง โดยเป็นพื นที่เป้าหมายในการพัฒนาพื นที่เกษตรแปลงใหญ่
ในพื นที่ที่เหมาะสม การเกษตรผสมผสานและเกษตรอัจฉริยะ ยกระดับอุตสาหกรรมการเพาะเลี ยงกุ้งและ
สัตว์น ้าชายฝั่ง อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารทะเล พบว่ำทำงเลือกท่ีมีควำมเหมำะสมที่สุด คือ ทางเลือกที่ 
3 การพัฒนาพื้นที่โดยเพิ่มขีดความสามารถของฐานเศรษฐกิจเดิม (เกษตรกรรมและการท่องเที่ยว)   
มีกำรพัฒนำกิจกรรมทำงเศรษฐกิจพ้ืนฐำนด้ำนเกษตรกรรมและกำรท่องเที่ยวในพ้ืนที่ให้เติบโตอย่ำงเต็ม
ศักยภำพ ขีดควำมสำมำรถ ประสิทธิภำพและประสิทธิผล  
 
 กลุ่มพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง 
 พ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง มี 6 ลุ่มน้้ำสำขำ ประกอบด้วย คลองนำทวี คลองเทพำ 
ภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง แม่น้้ำสำยบุรี แม่น้้ำบำงนรำ และแม่น้้ำโก-ลก ครอบคลุมพ้ืนที่ 4 จังหวัด 
ประกอบด้วย สงขลำ ปัตตำนี ยะลำ และนรำธิวำส โดยเป็นพื นที่เป้าหมายในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
ชายแดน เมืองการค้าและเมืองท่องเที่ยวชายแดน ศูนย์กลางการขนส่งและโลจิสติกส์ (ทางเรือ) อุตสาหกรรม
การเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร (ปาล์มน ้ามัน ยางพารา มะพร้าว) การเพาะเลี ยงชายฝั่งและ
อุตสาหกรรมแปรรูปประมง พบว่ำไม่สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยของกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจสูงสุดตำมแผน



  

          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ       บทที่ 9 บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
   

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม   9-6 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

ยุทธศำสตร์ที่วำงไว้ในทำงเลือกที่ 4 ได้ เนื่องจำกมีข้อจ้ำกัดในปัจจัยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้ำนทรัพยำกร
ทรัพยำกรธรรมชำติที่อ่อนไหว ปัจจัยด้ำนแรงงำนและทรัพยำกรบุคคล ปัจจัยด้ำนควำมมั่นคง รวมทั้ง 
ควำมสำมำรถในกำรจัดหำทรัพยำกรน้้ำให้เพียงพอต่อกำรพัฒนำ  
 
 แต่อย่ำงไรก็ตำม พ้ืนที่ยังมีศักยภำพในกำรพัฒนำมำกกว่ำ ทำงเลือกที่ 3 โดยสำมำรถคัดกรอง
กิจกรรมทำงเศรษฐกิจตำมแผน ทำงเลือกที่ 4 ที่สำมำรถด้ำเนินกำรได้เพ่ิมเติมไว้ในทำงเลือก เพ่ือขับเคลื่อน
เป้ำหมำยกำรเติบโตของเศรษฐกิจได้ จึงเป็นทำงเลือกที่มีควำมเหมำะสมที่สุด คือ ทางเลือกที่ 3+ การ
พัฒนาพื้นที่โดยเพิ่มขีดความสามารถของฐานเศรษฐกิจเดิม (เกษตรกรรมและการท่องเที่ยว)  และเพิ่ม
กิจกรรมทางเศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรมนวัตกรรมที่มีมูลค่าสูงซึ่งมีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 
 
9.2 ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในกำรพัฒนำพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตำมผลกำรประเมินทำงเลือก
กำรพัฒนำพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันอออกที่มีควำมเหมำะสม และสมดุลครอบคลุมมิติเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม สำมำรถสรุปได้เป็น 2 ประเด็นหลัก คือ 1) กรอบแนวคิดกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำ
และพ้ืนที่ลุ่มน้้ำฯ และ 2) กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรและกำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรลุ่มน้้ำ
ภำคใต้ฝั่งตะวันออก รำยละเอียดดังนี้ 
 
9.2.1 กรอบแนวคิดกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำและพื นที่ลุ่มน ้ำ 
 กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำและลุ่มน้้ำเพ่ือให้บรรลุเป้ำประสงค์ของกำรด้ำเนินกำรที่จะเพ่ิม
ประสิทธิภำพ (Efficiency) ประสิทธิผล (Effectiveness) ประสิทธิภำพเชิงผลลัพธ์ (Efficacy) ผลิตภำพ 
(Productivity) สัมฤทธิ์ผลควำมก้ำวหน้ำ (Achievement) และกำรตอบสนองต่อกำรแก้ไขปัญหำอย่ำง
ต่อเนื่องและในระยะยำว กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำและลุ่มน้้ำจ้ำเป็นต้องมีกำรพัฒนำกลไกกำร
ขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ กำรมีมำตรกำรและเครื่องมือต่ำง ๆ ที่จะตอบสนองต่อกำรบริหำรจัดกำรให้สำมำรถ
ด้ำเนินกำรได้อย่ำงตรงตำมเป้ำหมำยที่ต้องกำร ซึ่งกำรพัฒนำกลไกกำรขับเคลื่อน มำตรกำรและเครื่องมือ
เพ่ือกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำและลุ่มน้้ำดังกล่ำว จ้ำเป็นต้องอ้ำงอิงบนพ้ืนฐำนของกฎหมำยหรือ
ระเบียบต่ำง ๆ (Institutions) ที่เปิดโอกำสหรือพ้ืนที่กำรด้ำเนินงำนให้สำมำรถน้ำมำพัฒนำใช้ได้ ซึ่งในบำง
กลไกกำรขับเคลื่อน มำตรกำรและเครื่องมือเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรยังไม่ได้มีกำรก้ำหนดไว้ในกฎหมำยและ
ระเบียบต่ำง ๆ ของไทยโดยกลไกกำรขับเคลื่อน มำตรกำรและเครื่องมือเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำ
และลุ่มน้้ำ ทั้ง 3 ส่วนหลัก มีรำยละเอียดดังนี้ 
 

(1) กำ ร พัฒน ำ กล ไ กก ำ ร บริ ห ำ ร กำ ร จั ด ก ำ ร เ ชิ ง ยุ ท ธ ศ ำส ร์  ( Strategic Body 
Development) ได้แก่ คณะกรรมกำรลุ่มน้้ำ คณะอนุกรรมกำรทรัพยำกรน้้ำระดับจังหวัด และองค์กรผู้ใช้
น้้ำ กลไกกำรบริหำรกำรจัดกำรดังกล่ำว เป็นกลไกกำรบริหำรจัดกำรที่มีก้ำหนดไว้ตำมกฎหมำย อย่ำงไรก็
ตำม ในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรบริหำรกำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำ นพระรำชบัญญัติทรัพยำกรน้้ำ พ.ศ. 
2561 ก้ำหนดให้มีคณะกรรมกำรทรัพยำกรน้้ำแห่งชำติ (กนข.) เป็นกลไกก้ำหนดและก้ำกับทิศทำงและแนว



  

          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ       บทที่ 9 บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
   

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม   9-7 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

ทำงกำรบริหำรกำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำระดับนโยบำยและยุทธศำสตร์ โดยมีส้ำนักงำนทรัพยำกรน้้ำแห่งชำติ 
(สทนช.) เป็นหน่วยประสำนและกำรเชื่อมโยงยุทธศำสตร์หน่วยงำนและกลไกต่ำง ๆ เข้ำมำท้ำงำนร่วมกัน โดย
ที่คณะกรรมกำรลุ่มน ้ำ เป็นกลไกกำรบริหำรจัดกำรที่ถูกก้ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัติทรัพยำกรน้้ำ พ.ศ. 
2561 มำตรำ 27 ซึ่งท้ำหน้ำที่ขับเคลื่อนและเชื่อมประสำนหน่วยงำนต่ำง ๆ และองค์กรผู้ใช้น้้ำ เพ่ือกำร
พัฒนำลุ่มน้้ำให้เป็นไปตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์ระดับประเทศและระดับลุ่มน้้ำ  คณะอนุกรรมกำร
ทรัพยำกรน ้ำระดับจังหวัด เป็นกลไกกำรบริหำรจัดกำรที่ถูกก้ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัติทรัพยำกรน้้ำ พ.ศ. 
2561 มำตรำ 20 วรรค 3 ก้ำหนดไว้ว่ำ “ในกรณีจ้ำเป็นให้ กนช. มีอ้ำนำจแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรทรัพยำ
กรน้้ำจังหวัดเพ่ือประโยชน์ในกำรบูรณำกำรกำรบริหำรทรัพยำกรน้้ำในระดับจังหวัด” ทั้งนี้ พ้ืนที่ลุ่มน้้ำบำง
พ้ืนที่ครอบคลุมพ้ืนที่จังหวัดเพียงบำงส่วน ขณะที่บำงพ้ืนที่ลุ่มน้้ำครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งจังหวัด กำรบริหำร
จัดกำรพ้ืนที่เพียงบำงส่วนหรือทั้งหมดของจังหวัดจ้ำเป็นต้องมีคณะกรรมกำรระดับจังหวัดน้ำแนวทำงของ
คณะกรรมกำรลุ่มน้้ำมำบูรณำกำรหน่วยงำนระดับจังหวัดร่วมด้ำเนินกำร องค์กรผู้ใช้น ้ำ เป็นกลไกกำร
บริหำรจัดกำรที่ถูกก้ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัติทรัพยำกรน้้ำ พ.ศ. 2561 มำตรำ 38 “บุคคลซึ่งใช้น้้ำใน
บริเวณใกล้เคียงกันและอยู่ในเขตลุ่มน้้ำเดียวกันมีสิทธิรวมตัวกัน จดทะเบียนก่อตั้องค์กรผู้ใช้น้้ำเพ่ือ
ประโยชน์ร่วมกันเกี่ยวกับกำรใช้ กำรพัฒนำ กำรบริหำรจัดกำร กำรบ้ำรุงรักษำ กำรื้นนืู และกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรน้้ำในหมู่สมำชิกขององค์กรผู้ใช้น้้ำ” ซึ่งก้ำหนดให้เป็นกลไกของผู้ใช้น้้ำที่จะช่วยกันในกำร
ด้ำเนินกำรในระดับพ้ืนที่ย่อยเฉพำะกลุ่มผู้ใช้น้้ำ 

 
 นอกจำกคณะกรรมกำรลุ่มน้้ำและคณะอนุกรรมกำรทรัพยำกรน้้ำระดับจังหวัดดังกล่ำวแล้ว  

ในกำรด้ำเนินกำรอำจจะมีกำรพัฒนำกลไกระดับพ้ืนที่ย่อยเพ่ิมขึ้น เพ่ือช่วยด้ำเนินกำรและขับเคลื่อน
เป้ำหมำยระดับพ้ืนที่ให้สำมำรถด้ำเนินกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง กรณีตัวอย่ำงเช่น 1) คณะกรรมกำรลุ่มน้้ำย่อย 
พระรำชบัญญัติทรัพยำกรน้้ำ พ.ศ. 2561 ไม่ได้ก้ำหนดคณะกรรมกำรลุ่มน้้ำย่อยไว้เป็นกลไกหนึ่งในกฎหมำย 
อย่ำงไรก็ตำม คณะกรรมกำรลุ่มน้้ำย่อยอำจจะมีควำมจ้ำเป็น ที่จะต้องได้รับกำรพัฒนำให้มีกำรท้ำงำนระดับ
พ้ืนที่ได้อย่ำงครอบคลุมพ้ืนที่ 2) คณะกรรมกำรระดับจังหวัดด้ำนเศรษฐกิจและผู้ใช้น้้ำที่เกี่ยวข้อง เช่น  
กำรพัฒนำกำรเกษตร กำรพัฒนำที่ดิน กำรจัดรูปและปฏิรูปที่ดินเพ่ือกำรเกษตร กำรพัฒนำอุตสำหกรรม 
พัฒนำกำรท่องเที่ยว เป็นต้น ซึ่งเป็นกลุ่มเศรษฐกิจและผู้ ใช้น้้ ำส้ำคัญระดับจังหวัดและลุ่มน้้ ำ 3) 
คณะกรรมกำรเฉพำะกิจต่ำง ๆ เช่น คณะกรรมกำรป้องกันและบรรเท่ำสำธำรณภัย คณะกรรมกำร
สำธำรณสุขจังหวัด เป็นต้น ซึ่งท้ำหน้ำที่ก้ำกับดูแลกำรแก้ไขปัญหำและบรรเทำสำธำรณภัยที่เกี่ยวข้องกับ
ทรัพยำกรน้้ำ 

 
 (2) กำรพัฒนำมำตรกำรและเครื่องมือเชิงโครสร้ำง (Hard Infrastructure Development) 

เป็นเครื่องมือกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำให้มีทิศทำงกำรไหลของน้้ำ กำรเก็บกักและกำรรวบรวมน้้ำ และ
กำรเปลี่ยนแนวทำงกำรไหลของน้้ำ ได้แก่ เขื่อนเก็บน้้ำ อ่ำงเก็บน้้ำ ฝำยเก็บน้้ำ ฝ่ำยชะลอน้้ำ ผนังกั้นน้้ำ บึง
เก็บน้้ำ บ่อเก็บน้้ำ สระน้้ำ เป็นต้น หรือกรณีที่ไม่มีกำรก่อสร้ำงแต่เป็นโครงสร้ำงขนำดใหญ่ เช่น กำรขุดลอก
คลอง หนอง บึง กำรขุดลอกทำงน้้ำไหล แก้มลิงรับน้้ำ พ้ืนที่ทำงไหลของน้้ำ เป็นต้น โดยส่วนใหญ่ กำร
ด้ำเนินกำรของหน่วยงำนรำชกำรจะกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำผ่ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงเป็นหลัก 



  

          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ       บทที่ 9 บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
   

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม   9-8 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

 นอกจำกนี้ โครงสร้ำงบำงประเภทมีทั้งประโยชน์และสร้ำงปัญหำให้กับพ้ืนที่ลุ่มน้้ำเช่นกัน 
เช่น เส้นทำงถนนบำงพ้ืนที่ช่วยชะลอน้้ำไม่ให้ท่วม ขณะที่บำงเส้นทำงถนนกลำยเป็นปัญหำท้ำให้เกิดน้้ำท่วม
หรือน้้ำไม่ไหลหรือไหลไม่ทันกับกำรระบำยน้้ำ เป็นต้น 

 
(3)  กำรพัฒนำมำตรกำรและเครื่องมือเชิงกำรบริหำรจัดกำร (Soft Infrastructure 

Development) กำรพัฒนำมำตรกำรและเครื่องมือที่จะช่วยสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำร เพ่ือเพ่ิมศักยภำพ
และสมรรถนะกำรบริหำรจัดกำรได้หลำกหลำยมำกขึ้น ทั้งนี้ มำตรกำรและเครื่องมือกำรบริหำรจัดกำร
บำงส่วนมีกฎหมำยรองรับ แต่บำงส่วนยังไม่มีกฎหมำยรองรับกำรด้ำเนินกำร ซึ่งจ้ำเป็นต้องได้รับกำรรับรอง
กำรปฏิบัติกำรในเชิงกฎระเบียบ หรือกฎหมำย เพ่ือให้กำรด้ำเนินกำรได้รับกำรยอมรับ สำมำรถด้ำเนินกำร
ไดจ้ริง และเป็นไปตำมหลักกำรที่ต้องกำร ได้แก่ 

 
1) มำตรกำรทำงกำรคลัง (fiscal measures) เป็นกำรด้ำเนินนโยบำยและแนวทำงกำร

ปฏิบัติกำรผ่ำนเครื่องมือทำงกำรคลังหรืองบประมำณของภำครัฐ (Fiscal and Budgeting Instruments) 
มำตรกำรนี้มีเครื่องมือส้ำคัญ ได้แก่ ภำษี (Tax) (เช่น ภำษีสรรพสำมิต (Excise Tax) ภำษีสิ่งแวดล้อม 
(Environmental Tax) ภำษีมลพิษ (Pollution Tax) ภำษีป่ำไม้ (Deforestation Tax) ภำษีกำรปล่อยก๊ำซ
เรือนกระจก (greenhouse gas tax) เป็นต้น) กำรปรับกำรกระท้ำผิด (fine or penalty fare) ค่ำธรรมเนียม
กำรใช้บริกำร (Service Fee or Charge) กำรอนุญำต (Licence) กำรอุดหนุน (Subsidy) กำรสนับสนุน 
(Supports) กำรให้ทุน (Grant) กำรส่งเสริม (Promote) กำรให้สิทธิพิเศษทำงภำษี (Special Tax 
Privilleges) กำรให้สัมปทำน (Concession) เป็นต้น ซึ่งแต่ละเครื่องมือจะมีข้อดีข้อเสียแตกต่ำงกัน ในกำร
บริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำที่มีบริบททำงสังคมที่แตกต่ำงกัน และแนวทำงกำรใช้เครื่องมือที่เหมำะสม  
จะเป็นเงื่อนไขต่อกำรน้ำใช้มำตรกำรทำงกำรคลัง อย่ำงไรก็ตำม มำตรกำรทำงกำรคลังเหมำะส้ำหรับกำร
ด้ำเนินกำรของภำครัฐที่จะใช้บริหำรจัดกำร 

 
 2) มำตรกำรทำงกำรเงิน (Financial Measures) เป็นกำรด้ำเนินนโยบำยและแนว

ทำงกำรปฏิบัติกำรผ่ำนเครื่องมือทำงกำรเงิน (Financial Instruments) มำตรกำรนี้ภำครัฐ ภำคเอกชน และ
ภำคประสังคม ที่เกี่ยวข้องกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำสำมำรถเข้ำมำร่วมด้ำเนินกำรตำมมำตรกำรได้ 
มำตรกำรนี้มีเครื่องมือส้ำคัญ ได้แก่ กำรปรับกำรกระท้ำผิด (Fine or Penalty Fare) ค่ำธรรมเนียมกำรใช้
บริกำร (Service Fee or Charge) กำรสร้ำงแรงจูงใจ (Motivation) กำรกระตุ้นควำมสนใจ (Incentive) 
กำรสนับสนุน (Supports) กำรส่งเสริม (Promotion) กำรให้ทุน (Grant) กำรป้องกัน (Preventive)  
กำรชดเชย (Compensations) กำรทดแทน (Substitutions) กำรร่วมทุน (Financial Sharing)  เป็นต้น 
เครื่องมือดังกล่ำวจะถูกพิจำรณำในเชิงกำรเงินทั้งหมด กรณีตัวอย่ำงเช่น กำรปรับผู้กระท้ำผิดทิ้งน้้ำเสีย  
ลงในแหล่งน้้ำ กำรเก็บค่ำธรรมเนียมชุมชนเมืองกำรใช้น้้ำช่วงฤดูแล้ง กำรเก็บค่ำธรรมเนียมสถำนที่ท่องเที่ยว
ที่ใช้น้้ำประกอบกำรธุรกิจ กำรจัดตั้งกองทุนพัฒนำกำรใช้ทรัพยำกรน้้ำให้มีประสิทธิภำพ -กำรจัดสรร- 
กำรแบ่งปัน กำรชดเชยให้กับชุมชนที่ยอมให้น้้ำท่วมแทนพ้ืนที่ชุมชนเมือง กำรชดเชยเกษตรกรที่ถูกจ้ำกัด
สิทธิ์กำรปลูกพืชในฤดูแล้ง กำรให้เงินสนับสนุนกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรน้้ำชุมชน (Grant)  
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม   9-9 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

กำรอุดหนุนหรือกำรส่งเสริมกำรปลูกป่ำแก่ชุมชนที่อยู่ในพ้ืนที่ป่ำอนุรักษ์หรือป่ำกันชน กำรให้กำรสนับสนุน
กำรป้องกันกำรบุกรุกป่ำแก่ชุมชนรอบเขตอนุรักษ์ กำรส่งเสริมกำรปลูกป่ำชุมชน กำรสนับสนุนเงินเพ่ือกำร
อนุรักษ์แหล่งน้้ำ เป็นต้น 

 
 3) มำตรกำรทำงเศรษฐกิจ (Economic Mechanism) เป็นกำรด้ำเนินนโยบำยและ

แนวทำงกำรปฏิบัติกำรผ่ำนเครื่องมือระบบเศรษฐกิจและกลไกตลำดสินค้ำ (Economic And Market 
System) มำตรกำรนี้ภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประสังคม ที่เกี่ยวข้องกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำ
สำมำรถเข้ำมำร่วมด้ำเนินกำรตำมมำตรกำรได้ มำตรกำรนี้มีเครื่องมือส้ำคัญ ได้แก่ ตลำดซื้อขำยน้้ำ (Water 
Resources Market) พันธบัตรทรัพยำกรน้้ ำ  (Water Resources Bond) กำรระดมทุนเพ่ือกิจกำร
ทรัพยำกรน้้ำ (Water Resources Activities Fundraising) หุ้นเพ่ือทรัพยำกรน้้ำ (Water Resources 
Stock Exchange) กำรสนับสนุนกำรลงทุนเพ่ือพัฒนำนวัตกรรม ( Innovation Investment) เป็นต้น ทั้งนี้ 
หลักกำรทำงสิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรที่ส้ำคัญ เช่น ผู้ก่อให้เกิดมลพิษเป็นผู้จ่ำย (Polluter Pay Principal: 
PPP) หลักกำรกำรประกันภัยกำรเสี่ยงภัยทำงธรรมชำติ (Disaster Or Risk Insurance) หลักกำรผู้ได้รับ
ผลประโยชน์เป็นผู้จ่ำย (Beneficiary Pay) หลักกำรเพ่ิมค่ำธรรมเนียมกำรบริกำรเพ่ิมเติมส้ำหรับผู้ได้รับ
ประโยชน์ (Surcharge And Add-Up Charge) หลักกำรกำรเก็บส่วนต่ำงต้นทุนควำมเสียหำยที่เกิดขึ้น 
(Difference Price Charge) เป็นต้น 

 
 4) มำตรกำรทำงกฎหมำยและระเบียบต่ำง ๆ (Constitution And Law Measures) 

เป็นกำรด้ำเนินนโยบำยและแนวทำงกำรปฏิบัติกำรผ่ำนเครื่องมือทำงรัฐธรรมนูญและกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับ
กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำและทรัพยำกรสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมำตรกำรนี้แบ่งออกได้เป็น 2 
มำตรกำร คือ มำตรกำรตำมกฎหมำยบัญญัติให้ด้ำเนินกำร (Legitimacy) และมำตรกำรบังคับใช้กฎหมำย 
(Enforcement) 

   (ก) มำตรกำรตำมกฎหมำยบัญญัติให้ด้ำเนินกำร (Legitimacy)  เป็นมำตรกำรที่มี
กฎหมำยและระเบียบต่ำง ๆ รองรับกำรบริหำรจัดกำร ซึ่งมำตรกำรนี้จะมี 2 มำตรกำรย่อย คือ 

    ก) มำตรกำรให้ด้ำเนินกำร (Operation Measures) เป็นมำตรกำรที่ให้
หน่วยงำนของรัฐหรือองค์กรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้เข้ำมำร่วมด้ำเนินกำร ได้แก่ กำรสนับสนุน (Supports) 
กำรสร้ำงแรงจูงใจ (Motivation) กำรพัฒนำกำรใช้ประโยชน์ร่วมกัน (Public Beneficial) กรณีตัวอย่ำงเช่น 
โฉนดชุมชน ป่ำชุมชน ป่ำกันชน กำรแลกเปลี่ยนที่ดิน กำรปฏิรูปที่ดิน กำรจัดรูปที่ดิน เป็นต้น 

    ข) มำตรกำรจ้ำกัดสิทธิ์  (Right Restriction Measures) เป็นมำตรกำรที่
ก้ำหนดสิทธิ์ของบุคคลและสังคมสำธำรณะที่จะให้ด้ำเนินกำรหรือไม่ให้กระท้ำ เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อ
ทรัพยำกร เช่น กำรก้ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นท่ีชุ่มน้้ำ กำรก้ำหนดกำรรุกล้้ำเส้นทำงล้ำน้้ำ เป็นต้น 

 
   (ข) มำตรกำรบังคับใช้กฎหมำย (Enforcement) เป็นมำตรกำรที่มีกฎหมำยและ

ระเบียบต่ำง ๆ รองรับกำรบริหำรจัดกำร โดยเฉพำะกำรบังคับใช้กฎหมำยให้เกิดควำมเป็นธรรมทำงสังคม
กับกำรใช้ทรัพยำกรน้้ำ และกำรลงโทษผู้กระท้ำควำมผิดต่อทรัพยำกรน้้ำ ที่เป็นกำรใช้อ้ำนำจทำงกฎหมำย
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม   9-10 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

เพ่ือกำรควบคุมและก้ำกับผลกระทบ (Command And Control)  ได้แก่ กำรด้ำเนินคดีทำงแพ่ง กำร
ด้ำเนินคดีอำญำ กำรปรับกำรกระท้ำควำมผิด เป็นต้น 

 
 5) มำตรกำรกลไกทำงปกครอง (Administrative Measures) เป็นกำรด้ำเนิน

นโยบำยและแนวทำงกำรปฏิบัติกำรผ่ำนองค์กรของรัฐที่เกี่ยวข้อง โดยรัฐบำลและหน่วยงำนหลักได้
มอบหมำยหรือถ่ำยโอนอ้ำนำจให้แก่หน่วยงำนระดับพ้ืนที่หรือหน่วยงำนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติกำร 
ได้เข้ำมำร่วมด้ำเนินกำร ซึ่งมำตรกำรนี้มีที่ส้ำคัญ ได้แก่ (1) กำรถ่ำยโอนกำรบริหำรจัดกำรและกำร
ปฏิบัติกำรไปให้หน่วยงำนเฉพำะกิจ หรือหน่วยงำนในระดับพ้ืนที่ (Management And Implementation 
Transferring Measures) เช่น กำรโอนภำรกิจกำรจัดกำรน้้ำเสียให้แก่องค์กำรบริหำรจัดกำรน้้ำเสีย (อจน.) 
ในเขตพ้ืนที่ชุมชนเมือง อุตสำหกรรมนอกเขตนิคมอุตสำหกรรม เป็นต้น และ (2) มำตรกำรกำรกระจำย
อ้ำนำจไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) (Decentralisation Measures) เป็นกำรมอบ และ / หรือ 
อ้ำนำจจำกหน่วยงำนผู้รับผิดชอบไปให้ อปท. ด้ำเนินกำรแทน  

 
 6) มำตรกำรทำงสังคมและสิ่งแวดล้อม (Social And Environmental Measures) 

เป็นกำรด้ำเนินนโยบำยและแนวทำงกำรปฏิบัติกำรผ่ำนกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมจำกทุกกลุ่มทำงสังคม 
(Public Participation) ทั้งในภำพรวมและในระดับพ้ืนที่ลุ่มน้้ำ เพ่ือให้ทุกคนในสังคมได้เข้ำมำมีส่วนในกำร
ที่จะบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำ ให้มีคุณภำพและปริมำณที่เพียงพอต่อกำรใช้และต่อกำรอนุรักษ์ที่ดี  
กรณีตัวอย่ำงเช่น กำรจัดกิจกรรมกำรอนุรักษ์ กำรจัดอบรม กำรพัฒนำกลุ่มอนุกรักษ์ กำรจัดกำรเรียน  
กำรสอน กำรวิจัยและพัฒนำ เป็นต้น 
 
9.2.2 กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรและกำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรลุ่มน ้ำภำคใต้
 ฝั่งตะวันออก 

(1) กำรพัฒนำแหล่งน้้ำเพ่ือเก็บกักทรัพยำกรน้้ำที่มำกเกินในฤดูเพ่ือใช้ประโยชน์ในฤดูแล้งนั้น  
มีกฎเกณฑ์ในกำรสร้ำงตำมกฎหมำยมำก เช่น กรณีอยู่ในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ หรือเขตอนุรักษ์ต่ำงๆ จะต้องมี
กำรศึกษำผลกระทบ หรือบำงกรณีมีกำรต่อต้ำนจำกประชำขนหรือองค์กรต่ำงๆ ปัจจัยต่ำงๆ เหล่ำนี้จะเป็นตัว
ก้ำหนดกำรพัฒนำโครงกำร ซึ่งในพ้ืนที่ภำคใต้ฝั่งตะวันออกยังมีศักยภำพในกำรสร้ำงอ่ำงเก็บน้้ำเพ่ือตัดยอดน้้ำ
ในฤดูฝนและเก็บน้้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งคิดเป็นควำมจุจ้ำนวนมำก เช่น อ่ำงรับร่อ ซึ่งไม่ได้รับกำรยอมรับจำก
ประชำชนในพ้ืนที่อ่ำงเก็บน้้ำคลองสระ (370 ล้ำน ลบ.ม.), อ่ำงเก็บน้้ำคลองแยก (170 ล้ำน ลบ.ม.) อ่ำงเก็บน้้ำ
บ้ำนคล้ำยสองกอ (133 ล้ำน ลบ.ม.) ซึ่งถูกระงับเนื่องจำกมีผลกระทบสิ่งแวดล้อมสูง 

 
(2) จำกสถำนกำรณ์ในปัจจุบันซึ่งปริมำณฝนและปริมำณน้้ำท่ำมีกำรผันแปรอย่ำงมำก จำกกำร

เปลี่ยนแปลงของสภำพภูมิอำกำศส่งผลให้เกิดปัญหำขำดแคลนน้้ำและปัญหำอุทกภัยอยู่เป็นประจ้ำ รวมถึง
กำรมีกฎหมำยน้้ำออกมำ ดังนั้นโครงกำรต่ำงๆ จึงมีแนวโน้มที่ดีข้ึน 

 
 
(3) กำรลดพฤติกรรมควำมต้องกำรทรัพยำกรน้้ำ จำกอดีตซึ่งมี พรบ.ชลประทำนรำษฏร์ท้ำให้

กำรเก็บค่ำน้้ำไม่สำมำรถท้ำได้หรือเก็บได้ในอัตรำต่้ำ ส่งผลให้พฤติกรรมกำรใช้น้้ำืุ่มเื้อย นอกจำกนี้
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม   9-11 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

พฤติกรรมที่ต้องกำรควำมสะดวกสบำยจำกกำรใช้จ่ำยก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ท้ำให้มีควำมต้องกำรใช้น้้ำสูง 
รวมถึงประสิทธิภำพในกำรจัดส่งน้้ำจำกต้นทำงไปยังผู้ใช้มีกำรสูญเสียค่อนข้ำงสูง ดังนั้น กำรปรับปรุง
ประสิทธิภำพในกำรส่งน้้ำ กำรออกกฏหมำยควบคุมกำรใช้น้้ำหรือมีกำรเก็บค่ำน้้ำรวมถึงกำรเก็บค่ำบ้ำบัดน้้ำ
เสีย ซึ่งเกิดจำกกำรใช้น้้ำก็จะมีผลให้ควำมต้องกำรใช้น้้ำน้อยลงหรือใช้น้้ำอย่ำงประหยัด 

 
(4) กำรวำงแผนระยะยำวต่อกำรพัฒนำแต่ละระยะ  จ้ำ เป็นต้องค้ำนึงถึงข้อจ้ำกัด  

ด้ำนงบประมำณ และรวมถึงกำรศึกษำผลกระทบในมุมกว้ำง นอกจำกนี้ นโยบำยกำรส่งเสริมพัฒนำใน 
ด้ำนต่ำงๆ เช่น กำรส่งเสริมภำคอุตสำหกรรม, กำรส่งเสริมเทคโนโลยีกำรผลิต กำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ที่ดิน 
สิ่งต่ำงๆ เหล่ำนี้ส่งผลต่อปริมำณน้้ำต้นทุนที่ต้องกำรด้วย ดังนั้น ในกำรวำงแผนพัฒนำจ้ำเป็นต้องมีกำร
พิจำรณำร่วมกับจำกผู้เชี่ยวชำญในหลำยสำขำ เพ่ือให้แผนพัฒนำเป็นไปอย่ำงเหมำะสมสอดคล้องและได้รับ
ประโยชน์สูงสุด 
 

(5) กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ผ่ำนกำรแผนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำ เพ่ือกำรเสริมสร้ำงกำร
รับรู้และประชำสัมพันธ์ให้เกิดควำมเข้ำใจของคนในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำต่อนโยบำยและแผนแม่บท 

 
(6) กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ตำมมำตรกำรทำงกำรคลังและมำตรกำรทำงกำรเงิน เพ่ือให้เกิด

กำรอนุรักษ์และกำรแก้ไขปัญหำมลพิษทำงน้้ำร่วมกันระหว่ำงผู้ใช้น้้ำและผู้ก่อให้เกิดมลพิษ โดยเฉพำะพ้ืนที่
ชุมชนเมือง เสนอแผนงำนและโครงกำรที่สนับสนุนกำรบริหำรกำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำ ได้แก่ 

 1) แผนงำนกำรพัฒนำกำรจัดเก็บค่ำธรรมเนียมกำรบ้ำบัดน้้ำเสียในเขตชุมชนเมือง 
 2) แผนงำนกำรอุดหนุนและส่งเสริมกำรอนุรักษ์พ้ืนที่ป่ำต้นน้้ำ 
 3) แผนงำนกำรสนับสนุนเงินเพื่อกำรอนุรักษ์แหล่งน้้ำ 
 
(7) กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ตำมกฎหมำยและระเบียบต่ำง ๆ เพ่ือเกิดกำรด้ำเนินกำรตำม

กฎหมำยและกำรบังคับใช้กฎหมำยและระเบียบต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยำกรน้้ำ เสนอแผนงำนและ
โครงกำรที่สนับสนุนกำรบริหำรกำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำ ได้แก่ 

 1) แผนงำนกำรจัดกำรที่ดินที่มีผลต่อกำรบริหำรจัดกำรตำมกฎหมำย ได้แก่ โฉนดชุมชน 
ป่ำชุมชน ป่ำกันชน กำรแลกเปลี่ยนที่ดิน กำรปฏิรูปที่ดิน กำรจัดรูปที่ดิน เป็นต้น 

 2) แผนงำนกำรจ้ำกัดสิทธิ์บุคคลและสังคมสำธำรณะต่อกำรจัดกำรพ้ืนที่  ได้แก่   
กำรก้ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นท่ีชุ่มน้้ำ กำรก้ำหนดกำรรุกล้้ำเส้นทำงล้ำน้้ำ เป็นต้น 

 3) แผนงำนกำรบังคับใช้กฎหมำยต่อผู้กระท้ำควำมผิดต่อทรัพยำกรน้้ำ 
 
(8) กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ตำมมำตรกำรกลไกทำงปกครอง เพ่ือให้เกิดกำรมอบหมำยและ

กำรถ่ำยโอนอ้ำนำจกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำจำกหน่วยงำนส่วนกลำงและส่วนภูมิภำคไปสู่หน่วยงำน
ระดับพ้ืนที่หรือหน่วยงำนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติกำร เสนอแผนงำนและโครงกำรที่สนับสนุนกำร
บริหำรกำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำ ได้แก่ 



  

          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ       บทที่ 9 บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
   

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม   9-12 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

 1)  แผนกำรถ่ำยโอนกำรบริหำรจัดกำรและกำรปฏิบัติกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรน้้ำ
เสียให้แก่องค์กำรบริหำรจัดกำรน้้ำเสีย (อจน.) ในเขตพ้ืนที่ชุมชนเมือง อุตสำหกรรมนอกเขตนิคม
อุตสำหกรรม 

 2)  แผนงำนกำรกระจำยอ้ำนำจไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
 
(9) กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ตำมมำตรกำรทำงสังคมและสิ่ งแวดล้อม (Social And 

Environmental Measures) เพ่ือส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมจำกทุกกลุ่มทำงสังคม (Public Participation)  
ในระดับพ้ืนที่ลุ่มน้้ำ เพ่ือให้ทุกคนในสังคมได้เข้ำมำมีส่วนในกำรที่จะบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำ ได้แก่ 

 1)  แผนงำนกำรจัดกิจกรรมกำรอนุรักษแ์หล่งน้้ำ 
 2) แผนงำนกำรจัดอบรมให้ควำมรู้แก่ชุมชน 
 2) แผนงำนกำรพัฒนำกลุ่มอนุกรักษ์และกลุ่มผู้ใช้น้้ำตั้งแต่ต้นน้้ำ-กลำงน้้ำ-ปลำยน้้ำ 
 4) แผนงำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในโรงเรียน 

 
 (10) กำรผันน้้ำจำกลุ่มน้้ำข้ำงเคียงเข้ำมำใช้เท่ำที่จะเป็นไปได้ ดังตัวอย่ำงโครงกำรที่ได้มีกำร
ด้ำเนินกำรไปแล้ว เช่น โครงกำรผันน้้ำตำปี-พุมดวง และโครงกำรส่งน้้ำด้วยท่อไปยังเกำะสมุยของกำร
ประปำส่วนภูมิภำค โดยในเบื้องต้นแหล่งน้้ำตำปีมีน้้ำตลอดปี อำจยังมีศักยภำพเพียงพอที่จะส่งต่อไปยังพ้ืนที่
อ่ืนเพ่ือใช้ประโยชน์ จึงควรมีกำรศึกษำศักยภำพและควำมเหมำะสมของกำรพัฒนำในแนวทำงนี้ต่อไป  
หรือ กำรพิจำรณำพ้ืนที่เพ่ือพัฒนำโครงกำรส่งต่อหรือเชื่อมโยงน้้ำของอ่ำงเก็บน้้ำขนำดเล็กในลุ่มน้้ำ  
เป็นลักษณะ “อ่ำงพวง” ตำมแนวพระรำชด้ำริของพระบำทสมเด็จพระมหำภูมิพอดุลยเดชมหำรำช  
รัชกำลที่ 9 โดยมีตัวอย่ำง เช่น กำรส่งน้้ำของอ่ำงเก็บน้้ำห้วยทรำย -ห้วยตะแปด ในพ้ืนที่จังหวัดเพชรบุรี  
ซึ่งจะช่วยในกำรบริหำรจัดกำรน้้ำได้ในระดับหนึ่ง เป็นต้น  

 
(11) กำรพิจำรณำลดกำรใช้น้้ำด้วยกำรปลูกพืชด้วยรูปแบบใหม่ๆ ในระบบปิด โดยสำมำรถ

ควบคุมสภำพภำยในให้ตรงกับควำมต้องกำรของพืชชนิดนั้น ๆ มำกขึ้น  
 
(12) หำกมีควำมจ้ำเป็นในกำรใช้น้้ำอุปโภคบริโภคในพ้ืนที่ท่องเที่ยวหรือพ้ืนที่ที่สำมำรถสร้ำง

รำยได้สูงอำจพิจำรณำทำงเลือกในกำรพัฒนำน้้ำสะอำดจำกกระบวนกำรรีเวิร์สออสโมซิส  (Reverse 
Osmosis – Ro) ซ่ึงในปัจจุบันอำจจะยังมีค่ำใช้จ่ำยสูงแต่ในอนำคตอำจจะมีเทคโนโลยีที่รำคำถูกลงและมี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยลง 




