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  รายงาน “การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์แผนการจัดการพ้ืนที่ลุ่มน้้าปราจีนบุรี” 
ฉบับนี้จัดท้าโดยคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ด้วยการสนับสนุนของ
ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) การด้าเนินการนี้เป็นส่วนหนึ่ง
ในโครงการศึกษา “แนวทางการจัดท้าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์” ซึ่งมีเป้าหมายหลัก
เพ่ือเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ ความส้าคัญ กระบวนการและขั้นตอน รวมทั้ง
ประโยชน์ของการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: 
SEA) ในวงกว้าง  

  ทั้งนี้ การจัดท้าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์แผนการจัดการพ้ืนที่ลุ่มน้้าปราจีนบุรี
เป็นโครงการน้าร่องเพ่ือการประยุกต์ใช้คู่มือการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA manual) 
ที่ได้พัฒนาขึ้นมาในโครงการนี้เช่นกัน และผลการจากด้าเนินการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์แผนการจัดการพ้ืนที่ลุ่มน้้าปราจีนบุรียังได้น้ากลับมาใช้เพ่ือปรับปรุงและเป็นตัวอย่างของ
การด้าเนินการตามกระบวนการและข้ันตอนในคู่มือดังกล่าว  

  การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์แผนการจัดการพื้นที่ลุ่มน้้าปราจีนบุรีแบ่งเนื้อหาหลัก
ในการน้าเสนอ ได้ดังนี้ การก้าหนดขอบเขต: ข้อมูลพ้ืนฐานของพ้ืนที่ลุ่มน้้าปราจีนบุรีและการก้าหนด
ตัวชี้วัด การพัฒนาทางเลือก การประเมินทางเลือก และมาตรการบรรเทาผลกระทบ การติดตาม และ
การตรวจสอบ ส้าหรับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนอกจากจะมีรายละเอียดตามขั้นตอนการ
ด้าเนินการแต่ละบทแล้ว ยังได้สรุปภาพรวมของการมีส่วนร่วมเป็นอีกหนึ่งบท  

  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้ จะช่วยเสริมสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจให้กับภาคีที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชนและประชาชน ในกระบวนการและขั้นตอน
ของการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ในพ้ืนที่ลุ่มน้้าปราจีนบุรีอันเป็นพ้ืนที่น้าร่อง และเป็น
ประโยชน์ในการประยุกต์ใช้ในการจัดท้าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของนโยบาย แผน
และแผนงานประเภทต่าง ๆ ต่อไป 
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บทที่ 1 บทน ำ 
1.1 หลักกำรและเหตุผล 
   จากการที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ได้เล็งเห็น
ความส าคัญของการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: 
SEA) เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการตัดสินใจเชิงระบบในการจัดท านโยบาย แผน และแผนงาน (Policy, 
Plan and Program: PPP) ที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือท าให้เกิดความยั่งยืนทั้งในมิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติ
สิ่งแวดล้อม โดยได้มอบหมายให้คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์น าคู่มือที่ได้จากการพัฒนาและ
ปรับปรุงมาจาก SEA guideline ของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(สผ.) ไปทดลองใช้กับพ้ืนที่ลุ่มน้ าปราจีนบุรีซึ่งเป็นพ้ืนที่น าร่องที่ได้ถูกคัดเลือกขึ้นมา เนื่องจากความไม่มี
ดุลยภาพขององค์ประกอบของการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งมิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
แนวโน้มของการพัฒนาจากโครงการต่าง ๆ ทั้งจากภายในพื้นที่ลุ่มน้ าและภายนอกที่อาจข้ามเขตแดนเข้า
มา (Transboundary) ในพ้ืนที่ลุ่มน้ า เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาที่มีดุลยภาพและยั่งยืนของพ้ืนที่อย่างมีส่วน
ร่วมจากทุกภาคี รวมทั้งเพ่ือน าผลที่ได้จากการประยุกต์ใช้กับพ้ืนที่น าร่องมาปรับปรุงคู่มือการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย และเป็นที่ยอมรับของภาคีการ
พัฒนาทุกภาคส่วนในการน าไปประยุกต์ใช้กับนโยบาย แผน และแผนงานอ่ืน ๆ ได้โดยง่ายแต่มี
ประสิทธิผล (Simply but effectively) ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาที่มีดุลยภาพและยั่งยืนอย่างมีส่วนร่วม
จากทุกภาคีร่วมพัฒนา 

1.2 วัตถุประสงค ์
   เป้าหมายของการศึกษา คือ การพัฒนาที่ยั่งยืนของพ้ืนที่ลุ่มน้ าปราจีนบุรี และมีส่วนร่วมจากทุก
ภาครี่วมพัฒนา ดังนั้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้จึงประกอบด้วย 
   (1) เพ่ือวางแผนการจัดการพ้ืนที่ลุ่มน้ าปราจีนบุรีบนพ้ืนฐานของข้อมูลศักยภาพและข้อจ ากัด ที่
ครอบคลุมบริบททางมิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติสิ่งแวดล้อม 
   (2) เพ่ือน าเสนอทางเลือกและผลการประเมินทางเลือก รวมทั้งมาตรการบรรเทาผลกระทบของ
แต่ละทางเลือกเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจพัฒนา 
   (3) เพ่ือให้ทุกภาคีร่วมพัฒนาได้มีส่วนร่วมในขั้นตอนของกระบวนการการวางแผนการจัดการ
พ้ืนทีลุ่่มน้ าปราจีนบุรี 

1.3 พื้นที่ศึกษำ 

   พ้ืนที่ลุ่มน้ า ปร าจีนบุ รี เ ป็นลุ่ มน้ า ในภาคตะวันออกของประ เทศ ไทยมีขนาด พื้นที่
ลุ ่ ม น้ า  9,670.18 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุม 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดส ร ะแก้ว  
จังหวัดจันทบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดนครนายก และจังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้ ร้อยละ 90.66 ของ
พ้ืนที่ ลุ่มน้ าอยู่ ในจังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดสระแก้ว  (ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมิสารสนเทศ (องค์กรมหาชน) 2560) 
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1.4 กรอบกำรด ำเนินกำรและวิธีกำรศึกษำ 
   ในเบื้องต้นใช้กรอบแนวคิด ดังแสดงในรูปที่ 1-1 กระบวนการ SEA guideline ของส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2552) โดยในการด าเนินการศึกษาครั้งนี้ ที่ปรึกษา
ประยุกต์ด าเนินการตามขั้นตอนที่ 2 ถึง 7 เท่านั้น เนื่องจากขั้นตอนแรก คือ การกลั่นกรอง (Screening) 
ซึ่งเป็นขั้นตอนเพ่ือพิจารณาความจ าเป็นในการจัดท า SEA ซึ่งในปัจจุบันส าหรับประเทศไทยยังมิได้มีการ
ก าหนดตามกฎหมายให้นโยบาย แผน แผนงาน และโครงการขนาดใหญ่ใดบ้างที่ต้องจัดท า SEA (การ
จัดท า SEA ในประเทศไทยในโครงการขนาดใหญ่จึงด าเนินการตามค าแนะน าของคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติเป็นส่วนใหญ่) นอกจากนี้ ที่ปรึกษาไมไ่ด้ด าเนินการในขั้นตอนที่ 8-10 ซึ่งเป็นขั้นตอน
การตัดสินใจ การติดตามประเมินผล และการแก้ไขปรับปรุง เนื่องจากเป็นขั้นตอนของการตัดสินใจ โดยผู้
มีอ านาจในการตัดสินใจและการด าเนินการหลังการด าเนินการตามทางเลือก PPP แล้ว ในกรณีของการมี
ส่วนร่วมของประชาชน ที่ปรึกษาจะอิงตามกลุ่มของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักตาม SEA guideline ของ
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2552) 

รูปที่ 1-1 ขั้นตอนในการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของประเทศไทย 

 

   ส าหรับขั้นตอนการด าเนินการตาม  SEA guideline ของส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2552) ทั้ง 10 ขั้นตอน มีรายละเอียดตาม ดังนี้ 
   ขั้นตอนที่ 1 กำรกลั่นกรอง (Screening) พิจารณาว่าประเภทของการพัฒนาใดบ้างที่จ าเป็น
จะต้องจัดท ารายงาน SEA เนื่องจากนโยบาย แผน และแผนงานพัฒนาดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมหรือมีผลกระทบต่อพ้ืนที่ในวงกว้าง โดยมีหน่วยงานที่น าเสนอนโยบาย แผน และแผนงานเป็น
ผู้รับผิดชอบในการจัดท าเล่มรายงาน SEA เพ่ือเสนอต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบในการพิจารณาใช้
ประกอบการตัดสินใจต่อไป 
   ขั้นตอนที่ 2 กำรทบทวนเอกสำรทุติยภูมิ (Reviewing secondary data) 
    (2.1) เก็บรวบรวมข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์นโยบายและแผนการพัฒนา 
และกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 
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    (2.2) เก็บรวบรวมข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ 
สังคมและเทคโนโลยี ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนารายสาขาหรือเชิงพ้ืนที่ 
    (2.3) กลั่นกรองข้อมูลหรือเอกสารที่รวบรวมได้เพ่ือใช้พิจารณาประกอบการประเมิน 
   ขั้นตอนที่ 3 กำรก ำหนดขอบเขต (Scoping) 
    (3.1) ระบุว่าจะจัดท ารายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ในระดับนโยบาย 
แผน แผนงาน หรือ โครงการขนาดใหญ่ 
    (3.2) ระบุฐานคิดว่าต้องการด าเนินการแบบรายสาขา (Sector) หรือ เชิงพ้ืนที่ (Area, 
subarea) 
    (3.3) วิเคราะห์ที่มา เป้าประสงค์ เป้าหมาย และประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รับของนโยบาย 
แผน แผนงาน หรือ โครงการขนาดใหญ่ 
    (3.4) วิเคราะห์เป้าประสงค์การพัฒนาที่ยั่งยืน และตัวชี้วัดการพัฒนาใน 4 มิติ ได้แก่ มิติ
เศรษฐกิจ มิติสังคม มิติสิ่งแวดล้อม และมิติเทคโนโลยี โดยพิจารณาจากตัวอย่างข้อมูลพ้ืนฐานเพ่ือ
พิจารณาในขั้นการก าหนดขอบเขตการศึกษาของกระบวนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
    (3.5) วิเคราะห์ขอบเขตและผลกระทบในมิติต่าง ๆ 
    (3.6) วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder analysis) และออกแบบเพ่ือให้ผู้มีส่วน
ไดส้่วนเสียทั้งหมด เข้าร่วมในการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ในทุกข้ันตอน 
    (3.7) จัดท าแผนการศึกษา 
    (3.8) น าข้อมูลที่มีอยู่ไปปรึกษาผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือน าข้อคิดเห็นมาปรับปรุงแก้ไข
ขอบเขตและแผนการศึกษา (Public scoping) 
   ขั้นตอนที่ 4 กำรเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม 
    (4.1) ระบุประเด็นที่ยังขาดข้อมูลหรือข้อมูลมีปัญหา ตลอดจนข้อจ ากัดของข้อมูลที่มีอยู่
และน าเสนอแนวทางการแก้ไข 
    (4.2) เก็บข้อมูลที่จ าเป็นในการวิเคราะห์การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์เพ่ิมเติม
ให้ครบถ้วนที่สุดเท่าท่ีจะท าได้ 
   ขั้นตอนที่ 5 กำรวิเครำะห์และประเมินข้อมูล (Analysis and appraisal) 
    (5.1) หากเป็นนโยบาย หรือ แผนการพัฒนารายสาขา หรือ เชิงพ้ืนที่ ควรด าเนินการ ดังนี้ 
     – วิเคราะห์ปัญหาสาเหตุและแนวโน้มของปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และ
เทคโนโลยี 
     – วิเคราะห์ผลกระทบทางตรง ทางอ้อม และผู้รับผลกระทบจากปัญหา 
     – วิเคราะห์ผลกระทบต่อการพัฒนาต่าง ๆ ที่มีอยู่แล้วในพ้ืนที่ 
     – วิเคราะห์โอกาส และข้อจ ากัดในการลดป้องกันและแก้ไขปัญหา (External analysis) 
     – วิเคราะห์ศักยภาพ และข้อจ ากัดความเสี่ยง ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 
เทคโนโลยี และกฎระเบียบต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ (Internal analysis) 
     – พัฒนาทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาไม่น้อยกว่า  3 ทางเลือก รวมทั้ง
ทางเลือกการไม่ด าเนินการต่อด้วย 
     – ประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ต่าง ๆ โดยค านึงถึงเป้าประสงค์และตัวชี้วัดการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนที่ส าคัญ ที่ก าหนดไว้ในขั้นตอนการก าหนดขอบเขตการศึกษา 
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    (5.2) กรณีเป็นโครงการขนาดใหญ่ ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์การพัฒนารายสาขาหรือ
เชิงพ้ืนที่ที่ก าหนด แต่เน้นรายละเอียดของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมสะสม (Cumulative 
effects) และแนวโน้มผลกระทบต่อการพัฒนาโครงการต่าง  ๆ ที่มีอยู่แล้วในพ้ืนที่โครงการที่ก าลัง
พิจารณาอยู่ในปัจจุบัน และการพัฒนาต่อเนื่องในพ้ืนที่ในอนาคต 
   ขั้นตอนที่ 6 กำรน ำเสนอทำงเลือกที่เหมำะสม (Propose alternative) เป็นการน าเสนอ
ทางเลือก ต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ด าเนินโครงการ พร้อมระบุเหตุผลข้อเด่นและข้อด้อยในแต่ละ
ทางเลือกและข้อมูลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
   ขั้นตอนที่ 7 กำรน ำเสนอหลักกำรป้องกันไว้ล่วงหน้ำ (Precautionary principle) เสนอ
มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังผลกระทบในภาพรวม ซึ่งเน้นให้มีทั้งมาตรการหลีกเลี่ยง การลดขนาด
ผลกระทบ และการชดเชยผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้ หากมาตรการมีความสัมพันธ์กับการจัด
องค์กรและสถาบัน ควรน าเสนอมาตรการ หรือ แนวทางในการปรับองค์กรหรือสถาบัน เพ่ือให้การ
ด าเนินการมีประสิทธิภาพ 
   ขั้นตอนที่ 8 กำรตัดสินใจพัฒนำ ด าเนินการเชิงบริหารจัดการการพัฒนา ซึ่งเกิดจากผู้บริหาร
น าข้อมูลรายละเอียดในรายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ไปใช้ประกอบการตัดสินใจ
พัฒนานโยบาย แผน แผนงาน หรือ โครงการขนาดใหญ่ ในขั้นตอนนี้ควรระบุให้ชัดเจนว่ามีการตัดสินใจ
พัฒนาหรือไม่พัฒนา บนพ้ืนฐานข้อมูลอะไรเพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบพ้ืนฐานหรือจุดยืนของการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร 
   ขั้นตอนที่ 9 กำรติดตำมประเมินผล น าเสนอแผนงานและผู้รับผิดชอบในการติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงาน ตั้งแต่ข้ันตอนการริเริ่มการพัฒนาใหม่ (Conceptual phase) ไปจนถึงขั้นตอน
สุดท้าย คือ ขั้นตอนการประเมินผลการใช้งานและติดตามปรับปรุงแก้ไข  (Utilization phase) เพ่ือ
ทดสอบสมมติฐานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ว่ามีความถูกต้องเที่ยงตรง หรือมีข้อมูลส าคัญ
ในปัจจุบัน ที่มีผลต่อสมมติฐานที่ตั้งไว้หรือไม่ รวมทั้งจัดท าข้อสรุปปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น บทเรียนจาก
การด าเนินการ และมาตรการป้องกันและลดผลกระทบ ที่จ าเป็นเพ่ือช่วยผลักดันให้ระบบการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์มีมาตรฐานที่สูงขึ้น 
   ขั้นตอนที่ 10 กำรปรับปรุงแก้ไข เป็นการน าข้อมูลตามขั้นตอนที่ 9 มาปรับปรุงแก้ไขการ
ด าเนินงานประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลมากยิ่งข้ึน 

1.5 ผลที่คำดว่ำจะไดร้ับ 

(1) SEA ของแผนการจัดการพ้ืนที่ลุ่มน้ าปราจีนบุรีที่สามารถน าเสนอต่อผู้มีอ านาจในการ
ตัดสินใจ 

   (2) ภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งในระดับนโยบายและปฏิบัติ ทั้งในส่วนกลางและกลุ่มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ได้มีความรู้ ความเข้าใจใน SEA และการประยุกต์ใช้ SEA เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนานโยบาย แผน 
และแผนงานอ่ืน ๆ 

   (3) คู่มือการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ที่มีความเหมาะสมเพ่ือใช้ในการจัดท า SEA 
ของนโยบาย แผน และแผนงานอ่ืน ๆ 
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บทที่ 2  
การจัดท า SEA พื้นที่ลุ่มน้ าปราจีนบุรี 

   ส าหรับบทนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็นการน าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับกระบวนการ
และขั้นตอน SEA จากการทบทวนวรรณกรรมของแนวทางและคู่มือการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ในต่างประเทศ แต่เนื่องจากกระบวนการและขั้นตอนของ SEA มีความหลากหลายอย่างมาก 
ในการน าเสนอนี้จึงได้ยึดขั้นตอนที่จะใช้ในการด าเนินการ SEA พ้ืนที่ลุ่มน้ าปราจีนบุรี แต่ได้อธิบาย
รายละเอียดโดยสังเขปของแต่ละขั้นตอน (หัวข้อ 2.1-2.7) และส่วนที่ 2 ของบทนี้น าเสนอภาพรวมของ
ขั้นตอนในการจัดท า SEA พ้ืนที่ลุ่มน้ าปราจีนบุรี โดยที่รายละเอียดของแต่ละขั้นตอนได้ถูกน าเสนอแยก
ตามบทในรายงานฉบับนี้ 

2.1 การกลั่นกรอง (Screening) 
   เป็นการด าเนินการโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือจะพิจารณาข้อเสนอ (Proposal) ของนโยบาย 
แผนงาน และแผนงาน (Policy, Plan and Program: PPP) ว่าควรหรือไม่ ที่จะต้องจัดท า SEA โดยเน้น
ให้ความส าคัญกับผลกระทบส าคัญ ทั้งเชิงบวกและลบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยขั้นตอนการกลั่นกรองนี้
สามารถด าเนินการได้ 2 แนวทาง คือ 
   (1) แนวทางการด าเนินการเป็นรายกรณี (Discretionary or customised approach) เป็นการ
ก าหนดเกณฑ์ในการกลั่นกรองว่า PPP ต้องถูกด าเนินการหรือไม่ โดยจะด าเนินการพิจารณาตามกระบวนการ
ที่ถูกก าหนดขึ้นเป็นแต่ละข้อเสนอ (Individual or case-by-case basis) ส าหรับตัวอย่างเกณฑ์เบื้องต้นที่ใช้
ในการกลั่นกรองของประเทศสกอตแลนด์ในการจัดเตรียมแผน ได้แก ่(Scottish Government, 2013) 
    1) เป็นแผนในระดับชาติ ภูมิภาค หรือท้องถิ่น 
    2) มีความเก่ียวข้องกับเรื่องที่เป็นสาธารณะ (Pubilc character) ที่อาจเป็นภาคเอกชนหรือ
ภาครัฐหรือภาคีสมัครใจที่มีการด าเนินการเก่ียวข้องกับงานสาธารณะ 
    3) ด าเนินการเฉพาะในประเทศสกอตแลนด์ 
   ในการด าเนินการในรายละเอียดจะมีชุดของเกณฑ์อีก 2 ชุด ที่เป็นแนวค าถามเกี่ยวกับ
คุณลักษณะของแผนและคุณลักษณะของผลกระทบและพ้ืนที่ที่มีแนวโน้มหรือคาดว่าจะได้รับผลกระทบ 
   วิธีการที่ใช้ในกระบวนการนี้ เช่น การตรวจสอบรายการ การวิเคราะห์ค่าความทนทานและพ้ืนที่
อ่อนไหว และโครงข่ายเหตุและผล ทั้งนี้ แนวทางการกลั่นกรองของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ 
(United Nations Environment Program: UNEP) ได้ระบุให้มีการตรวจสอบรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อม 
และเปรียบเทียบกรณีศึกษาท่ีคล้ายคลึงกัน เพื่อน าไปสู่การระบุผลกระทบโดยใช้วิธีการตรวจสอบรายการ 
และโครงข่ายเหตุและผล ซึ่งต้องมีการปรึกษาสาธารณะและผู้เชี่ยวชาญร่วมด้วย (UNEP, 2004) 
   (2) แนวทางโดยการก าหนดหรือโดยมาตรฐาน (Prescriptive or standardised approach) 
ส าหรับแนวทางนี้จะมีการก าหนดบัญชี หรือ รายการของ PPP ที่ต้องท า SEA โดยมีการด าเนินการ SEA 
ในช่วงการเตรียมนโยบาย แผนหรือแผนงานต่าง ๆ เช่น เกษตรกรรม ป่าไม้ ประมง พลังงาน อุตสาหกรรม 
คมนาคม การจัดการของเสีย การจัดการน้ า การติดต่อสื่อสาร การท่องเที่ยว และการวางแผนการใช้
ประโยชน์ที่ดิน เป็นต้น 
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2.2 การก าหนดขอบเขต (Scoping) 
   เป็นการด าเนินการเพ่ือให้ทราบประเด็นส าคัญที่จ าเป็นต้องให้ความส าคัญในการท า SEA 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งด าเนินการพิจารณาประเด็นผลกระทบที่ส าคัญ ทั้ง
ทางตรง (Direct effects) และทางอ้อม (Indirect effects) การก าหนดขอบเขตนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ก าหนดขอบเขตด้านเวลาและพ้ืนที่ ซึ่งจะเชื่อมโยงไปสู่การจัดหาข้อมูลที่จ าเป็นในการตัดสินใจความลึก
ของการประเมิน (Assessment depth) คุณลักษณะ (Aspects) ที่ต้องศึกษา SEA ปัจจัยที่ต้องศึกษาใน
รายละเอียดข้อมูลที่จะต้องเก็บเพ่ิมเติมและหน่วยงานและผู้เชี่ยวชาญ (Entities and experts) ผู้ที่ควร
เกี่ยวข้องในกระบวนการเป็นต้น 
   นอกจากนี้ ขั้นตอนนี้ต้องด าเนินการควบคู่กับการคัดเลือกตัวชี้วัด ( Indicators) เนื่องจาก
ตัวชี้วัดนี้จะถูกใช้ในขั้นตอนต่อ ๆ ไป คือ ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล การประเมินทางเลือก รวมทั้งใน
การติดตามตรวจสอบ ทั้งนี้ตัวชี้วัดที่ใช้ควรเป็นตัวชี้วัดเพ่ือความยั่งยืน (Sustainability indicators) 
   ทั้งนี้ ขั้นตอนการก าหนดขอบเขตยังมีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดระดับรายละเอียดให้ครอบคลุม
ส าหรับการประเมิน โดยจะด าเนินการพิจารณาถึงข้อมูลที่จะใช้ในการก าหนดขอบเขตประเด็นสิ่งแวดล้อม
ที่จะต้องมีการประเมินจากหน่วยงานที่ให้ค าปรึกษา หรือ การปรึกษาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือก าหนด
ขอบเขต การก าหนดประเด็น และการรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานให้ครอบคลุมส าหรับการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม รวมถึงระบุแหล่งที่มาของข้อมูล และการชี้ช่องว่างของข้อมูลที่ขาดหายไป ( Scottish 
Government, 2013) ดังนั้น การก าหนดขอบเขตให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ได้ตามที่มุ่งหวังไว้ จะต้อง
อาศัยความมุ่งมั่นของผู้ด าเนินการการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพเพ่ือเผยแพร่ข้อมูล ทั้งระดับและเวลาที่เหมาะสม ตลอดจนจะต้องมีความยืดหยุ่นในการ
ด าเนินการก าหนดขอบเขตภายใต้กรณีที่มีข้อมูลเพ่ิมเติม/ เปลี่ยนแปลงไป 

2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data collection) 
   เป็นการด าเนินการเพ่ือพิจารณาพ้ืนฐานความเข้าใจในความเป็นไปได้ของผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม สังคม และระบบเศรษฐกิจ ซึ่งข้อมูลในที่นี้ต้องเป็นทั้งข้อมูลสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน และข้อมูล
เกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเมื่อมีการปฏิบัติตามนโยบาย แผน และแผนงาน เกิดขึ้นโดยอาจแบ่งการเก็บ
รวบรวมข้อมูลได ้ดังนี้ 
   (1) ข้อมูลปัจจุบัน (Existing data) ที่สะท้อนเนื้อหา สาระ สถานการณ์ปัจจุบันของทรัพยากร
สิ่งแวดล้อมจะขึ้นอยู่กับการก าหนดประเด็นในขั้นของการก าหนดขอบเขต (Scoping) ซึ่งควรให้ครอบคลุม
ทั้งทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ เศรษฐกิจ สังคม และคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 
   (2) ตัวกระตุ้น (Stressors) ที่สามารถแบ่งเป็นตัวกระตุ้นทางธรรมชาติและท่ีมนุษย์ท าให้เกิดข้ึน 
    1) ตัวกระตุ้นทางธรรมชาติ (Natural stressors) เช่น ปริมาณน้ าฝน อุณหภูมิ ความหนา
ของชั้นดิน ชนิดและองค์ประกอบของดิน เป็นต้น 
    2) ตัวกระตุ้นที่มนุษย์ท าให้เกิดขึ้น (Anthropogenic stressors) เช่น การเพ่ิมประชากร การ
ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือท าการเกษตร ที่อยู่อาศัย อุตสาหกรรม และการปล่อยมลพิษต่าง ๆ ออกสู่ระบบนิเวศ 
เป็นต้น 
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2.4 การระบุ การคาดการณ์ และการประเมินของผลที่จะเกิดขึ้น (Identification, 
prediction and evaluation of effects) 

   ด าเนินการเพ่ือพิจารณาผลกระทบทางตรง (Direct effects) และทางอ้อม (Indirect effects) 
ที่ครอบคลุมทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการด าเนินนโยบาย  แผน และ
แผนงาน โครงการในลักษณะเชิงเดี่ยว และที่เป็นผลกระทบสะสม (Cumulative effects) จากการด าเนิน
กิจกรรมนโยบาย แผน และแผนงาน รวมทั้งโครงการที่มากกว่าหนึ่งโครงการ ทั้งนี้แนวคิดของผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมสะสม มีองค์ประกอบที่ส าคัญสองประการที่จ าเป็นต้องค านึงถึง คือ 1) ความสัมพันธ์ระหว่าง
เหตุและผลของกิจกรรม และผลกระทบต่อผู้ได้รับผลกระทบทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง หรือ มูลค่าของ
องค์ประกอบของระบบนิเวศ (Value of components) และ 2) เป็นการกระทบสะสมจากกิจกรรมที่ท า
หลาย ๆ ครั้ง แม้ว่าจะเล็กน้อยในช่วงเวลาและพ้ืนที่หนึ่ง ๆ 

2.5 การพัฒนาทางเลือก (Alternative development) 
   การพัฒนาทางเลือกเพ่ือแสดงแนวทางแบบต่าง ๆ ในการพัฒนาให้กับผู้ที่มีอ านาจในการ
ตัดสินใจพิจารณาเลือกนั้น เป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญยิ่งขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการจัดท า SEA ส าหรับ
ขั้นตอนของการสร้างทางเลือก (Alternative formulations) ด าเนินการได ้ดังนี้ 
   – ระดมสมอง (Brainstroming) เพ่ือรับฟังความคิดเห็นและแนวทางในการพัฒนา  
   – เปรียบเทียบมุมมองต่าง ๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

   – ถกเถียงความเป็นไปได้ไปสู่การปฏิบัติ 
ในการระดมสมองสามารถใช้ตัวอย่างแนวค าถามต่อไปนี้ ในการด าเนินการ ได้แก่ 

   – มีความจ าเป็นหรือไม่ (Need/ demand) ที่จะต้องมีการพัฒนา เราสามารถสนองความ
ต้องการโดยปราศจากการพัฒนาได้หรือไม่ 
   – ถ้าหากมีความจ าเป็นต้องท าการพัฒนาจริงจะด าเนินการอย่างไร  (Mode/ process) 
ทางเลือกของเทคโนโลยี หรือ วิธีการที่จะน ามาใช้ลดผลกระทบทางลบต่อมิติเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม และการท าให้เกิดความยั่งยืนจะต้องด าเนินการอย่างไร  
   – จะไปพัฒนาที่ไหน (Location) ข้อจ ากัด และผลกระทบข้ามแดนมีหรือไม่ (Transboundary 
effects) 

2.6 การมีส่วนร่วม และการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Participation and 
stakeholder analysis) 
   การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดท า SEA เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และทุกภาคส่วนไดม้ีโอกาสรับรู้ข้อมูล แสดงทัศนะ แลกเปลี่ยนข้อมูล และความคิดเห็น และการตัดสินใจต่าง 
ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย แผน และแผนงานที่เหมาะสม และเป็นที่ยอมรับร่วมกันในทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือให้การด าเนินการ PPP ประสบความส าเร็จ  
   ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอาจเป็นปัจเจกบุคคล กลุ่ม องค์กร สถาบัน หรือ ชุมชน ที่เกี่ยวข้องที่มี
ผลประโยชน์ หรือ เสียผลประโยชน์จากการมีนโยบาย แผน และแผนงาน การจ าแนกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
โดยทั่วไปจัดแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 
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    – ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก (Key stakeholder) หรืออาจเรียกว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง 
(Primary stakeholder) คือ กลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงตามที่ก าหนดในวัตถุประสงค์ ไม่ว่าจะเป็น
ผลกระทบทางบวกหรือทางลบ การสนับสนุนหรือไม่สนับสนุนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักมีอิทธิพลที่
ส าคัญอย่างยิ่งต่อความส าเร็จของการด าเนินกระบวนการ SEA 
    – ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรอง หรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยอ้อม (Secondary stakeholder) คือ 
กลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากกระบวนการด าเนินการ แต่ไม่มีอิทธิพลส าคัญต่อความส าเร็จของการด าเนิน
กระบวนการ 

2.7 มาตรการบรรเทาผลกระทบ การติดตาม และการตรวจสอบ (Mitigation, 
monitoring and follow-up measures) 
   การวางแนวทางการบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และติดตามตรวจสอบผลการด าเนินการ
โดยติดตามตรวจสอบตามตัวชี้วัดที่ได้น าเสนอไว้ ซึ่งในการด าเนินการของ SEA ในระดับนโยบายอาจเป็น
การยากในการติดตามตรวจสอบ ดังนั้น จึงจะติดตามตัวชี้วัดของแผนภายใต้นโยบายนั้น ๆ เมื่อติดตาม
ตรวจสอบแล้ว จะน าไปสู่การประเมินผลเพ่ือปรับปรุงในกรณีที่พบปัญหาจากการด าเนินการ SEA ดังนั้น 
ขั้นตอนนี้จึงมีความส าคัญอย่างมาก เนื่องจากหากไม่มีการติดตามและการตรวจสอบแล้วก็จะไม่สามารถ
ประเมินประสิทธิภาพของ PPP ไดว้่าด าเนินการ 

   ทั้งนี้ ในการจัดท า SEA พ้ืนที่ลุ่มน้ าปราจีนบุรี ได้ประยุกต์ขั้นตอนดังกล่าวมาแล้วข้างต้นและ
แนวทางการจัดท า SEA ของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2552) โดย 
สามารถสรุปได้ดังแสดงในรูปที่ 2-1 แต่ทั้งนี้ส าหรับการจัดท า SEA ได้ด าเนินการตั้งแต่หัวข้อที่ 2.2 การ
ก าหนดขอบเขต (Scoping) จนถึงหัวข้อที่ 2.7 มาตรการบรรเทาผลกระทบ การติดตาม และการ
ตรวจสอบ (Mitigation, monitoring and follow-up measures)  เท่านั้น เนื่องจากขั้นตอนการ
กลั่นกรอง (หัวข้อที่ 2.1) เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบที่ต้องมีในอนาคตในการก าหนดว่าการ
จัดท า SEA ของนโยบาย แผน และแผนงานจะยึดแนวทางใดโดยอาจเป็นการก าหนดเกณฑ์รายกรณีหรือ
การก าหนดบัญชีรายการ ประเภทไหนบ้างของนโยบาย แผน และแผนงานที่จ าเป็นจะต้องด าเนินการ
จัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ และส าหรับภาพรวมของโดยสรุปของการด าเนินการตาม
ขั้นตอนในการจัดท า SEA ของแผนการจัดการพ้ืนที่ลุ่มน้ าปราจีนบุรีแสดงในตารางที่ 2-1 และรายละเอียด
ในการด าเนินการตามข้ันตอนต่าง ๆ ได้น าเสนอในบทที่ 3-7 
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รูปที่ 2-1 ขั้นตอนการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของ 

แผนการจัดการพ้ืนที่ลุ่มน้ าปราจีนบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การก าหนดขอบเขต 
(Scoping) 

การเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline data collection) 

การก าหนดตัวชี้วัด** 
(Indicator determination) 

การพัฒนาทางเลือก** 
(Alternative development) 

การพัฒนาและการประเมิน
ทางเลือก 

(Alternative development 
and assessment) 

การประเมินทางเลือก** 
(Alternative assessment) 

การประเมินจัดล าดับความพึงพอใจทางเลือก** 
(Analytical hierarchy preference of alternatives) 

มาตรการบรรเทาผลกระทบ การติดตามและ
การตรวจสอบ (Mitigation, monitoring 

and follow-up measures) 

การจัดท ารายงานการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

(SEA report) 

**การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

(Public participation) 

การกลั่นกรอง 
(Screening) 

จ าเป็นต้องมีการจัดท าการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

ไม่จ าเป็นต้องมีการจัดท าการ
ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
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ตารางที ่2-1 ขั้นตอนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของแผนการจัดการพ้ืนที่ลุ่มน้ าปราจีนบุรี 

ขั้นตอน สังเขปของเนื้อหา วิธีการศึกษา กระบวนการมีส่วนร่วม 
การก าหนดขอบเขต (บท
ที่ 3 และ 4) 
- การทบทวน และรวบรวม
ข้อมูล 
(บทท่ี 3) 
 
 
 
 
 
 
- การก าหนดตัวชี้วัด 
(บทท่ี 4) 

 
 
-  ข้ อ มู ล พื้ น ฐ า น ข อ ง พื้ น ท่ี ท่ี
ครอบคลุม มิติ ท้ั ง  3  ได้แก่  มิติ
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ  มิ ติ สั ง ค ม  แ ล ะ มิ ติ
สิ่ งแวดล้อม รวมท้ังยุทธศาสตร์
น โ ยบาย  แผนและแผนง าน ท่ี
เกี่ยวข้องในการพัฒนาและการ
จัดการลุ่มน้ าตั้งแต่ระดับชาติจนถึง
พื้นท่ีศึกษา 
 
-  ก ารระบุประ เด็ นปัญหาและ
ผลกระทบท่ีมีส าคัญท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึ้นรวมท้ังตัวชี้วัด 
- การระบุตัวชี้วัด 

 
 
-  ก า ร ร ว บ ร ว ม แ ล ะ
สังเคราะห์ข้อมูล/ GIS 
 
 
 
 
 
 
 
- การตรวจสอบรายการ 
(Checklist) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- การประชุมการระดมสมอง
ภาคีกลุ่มต่าง ๆ ของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 
-  ก า ร พิ จ า ร ณ า โ ด ย
ผู้เชี่ยวชาญ 

การพัฒนาทางเลือก 
(บทที่ 5) 

- ทางเลือกอย่างน้อย 3 ทางเลือก 
โดยมีทางเลือกท่ีเป็น No-action 
alternative  
 

- การระดมสมองเพื่อสร้าง 
Realistic alternatives 
(ทางเลือกท่ีมีความเป็นไป
ไ ด้ )  จ า ก  Extreme 
alternatives ( ท า ง เ ลื อ ก 
ต่าง ๆ ท่ีถูกเสนอจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย) 

- การประชุมการระดมสมอง
ภาคีกลุ่มต่าง ๆ ของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 
-  ก า ร พิ จ า ร ณ า โ ด ย
ผู้เชี่ยวชาญ 

การประเมินทางเลือก 
(บทที่ 5) 

- การคาดการณ์ผลกระทบ (Impact 
prediction) 
- การประเมินจัดล าดับพึงพอใจของ
ทางเลือก 

- Matrices 
- Trend analysis 
- MCA (Multi-Criteria 
Analysis) 

-  ก า ร ท า แ บ บ ป ร ะ เ มิ น
ทางเลือกโดยผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 
-  ก า ร พิ จ า ร ณ า โ ด ย
ผู้เชี่ยวชาญ 

มาตรการบรรเทา
ผลกระทบ การติดตาม 
และการตรวจสอบ 
(บทที่ 6) 

- ข้อมูลมาตรการป้องกันไว้ล่วงหน้า 
( Precautionary principles)  ค่ า
ปัจจุบั น  ค่ามาตรฐาน และ ค่า
เป้าหมายของตัวชี้วัด 

-  ก า ร ร ว บ ร ว ม แ ล ะ
สังเคราะห์ข้อมูล 
-  ก า ร พิ จ า ร ณ า โ ด ย
ผู้เชี่ยวชาญ 

-  ก า ร พิ จ า ร ณ า โ ด ย
ผู้เชี่ยวชาญ 

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 
(บทที่ 7) 

- องค์ประกอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
ขั้นตอนต่าง ๆ ของ SEA 

- การจ าแนกผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย  (Stakeholder analysis) 
ตามองค์ประกอบของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียตามหลักใน
การบริหารโครงการภาครัฐท่ี
ร ะ บุ ใ น ก า ร ป ร ะ เ มิ น
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ร ะ ดั บ
ยุ ทธศาสตร์  ( ส า นัก ง าน
น โ ย บ า ย แ ล ะ แ ผ น
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 2552) 

- ตามท่ีได้ระบุในบทต่าง ๆ  
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บทที่ 3 การก าหนดขอบเขต (Scoping): 
ข้อมูลพื้นฐานของพื้นที่ลุ่มน้ าปราจีนบุรี 

   การศึกษาและจัดท้าฐานข้อมูลต่าง ๆ ของพื้นที่ลุ่มน้้าปราจีนบุรี ถือเป็นส่วนหนึ่งในขั้นตอนของ
การก้าหนดขอบเขต (Scoping) โดยข้อมูลพ้ืนฐานที่ถูกรวบรวมและจัดท้าขึ้นมาเหล่านี้  สามารถใช้เป็น
ข้อมูลฐานเพื่อท้าให้ทราบถึงหรือคาดการณ์ประเด็นปัญหา และผลกระทบที่มีความส้าคัญที่อาจเกิดขึ้น ซึ่ง
เป็นผลมาจากการด้าเนินการพัฒนานั้น ๆ ได้ ข้อมูลพ้ืนฐานที่ครอบคลุมทั้ง 3 มิติ คือ เศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม เหล่านี้ได้มาจากการรวบรวมและผสมผสานจากฐานข้อมูลของหน่วยงานในระดับต่าง ๆ 
เพ่ือใช้ในการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของแผนการจัดการพ้ืนทีลุ่่มน้้าปราจีนบุรี 

3.1 สถานการณ์ปัจจุบันของพื้นที่ลุ่มน้ าปราจีนบุรี 
 3.1.1   สภาพทั่วไปของพื้นที่ 
  (1)  สภาพพื้นที่และช้ันหิน พ้ืนที่ลุ่มน้้าปราจีนบุรีส่วนใหญ่ครอบคลุมจังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัด
สระแก้ว โดยมีต้นก้าเนิดจากทิวเขาสันก้าแพง แม่น้้าสายหลัก ได้แก่ แม่น้้าปราจีนบุรี ซึ่งเป็นแม่น้้าสาขา
ของแม่น้้าบางปะกง แม่น้้าปราจีนบุรีไหลไปบรรจบกับแม่น้้านครนายกที่จังหวัดฉะเชิงเทรา รวมเป็นแมน่้้า
บางปะกง แล้วไหลลงอ่าวไทยที่จังหวัดฉะเชิงเทรา พ้ืนที่ลุ่มน้้าปราจีนบุรีมีอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่ลุ่มน้้า
อ่ืน ๆ (สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้้าและการเกษตร 2555) ดังนี้ 
   ทิศเหนือ      ติดกับลุ่มแม่น้้ามูล 
   ทิศใต้และทิศตะวันตก  ติดกับลุ่มแม่น้้าบางปะกง 
   ทิศตะวันออก     ติดกับลุ่มแม่น้้าโตนเลสาบ 
   พ้ืนที่ลุ่มน้้าปราจีนบุรีครอบคลุมเขตการปกครองใน 6 จังหวัด รวมเนื้อที่ 9, 670.18 ตาราง
กิโลเมตร ซึ่งพ้ืนที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตจังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดสระแก้ว มีรายละเอียดพ้ืนที่แต่ล ะ
จังหวัดในเขตพ้ืนทีลุ่่มน้้า ดังตารางที่ 3-1 

ตารางที่ 3-1 รายละเอียดของจังหวัดและสัดส่วนพื้นที่ในลุ่มน้้าปราจีนบุรี 

จังหวัด 
พ้ืนที่ในเขตลุ่มน้ าปราจีนบุรี ร้อยละของพ้ืนที่ในลุ่มน้ า

ปราจีนบุรี ตร.กม. ไร่ 
ปราจีนบุร ี 4,738.85 2,961,781 49.00 
สระแก้ว 4,028.41 2,517,756 41.66 
จันทบุร ี 579.07 361,918 5.99 
ฉะเชิงเทรา 171.18 106,987 1.77 
นครนายก 83.74 52,337 0.87 
นครราชสมีา 68.93 43,081 0.71 

รวม 9,670.18 6,043,860 100.00 
   ที่มา: ส้านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์กรมหาชน) (2560) 
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   ส้าหรับลุ่มน้้าปราจีนบุรีนั้นประกอบด้วยล้าน้้าสายหลัก คือ แม่น้้าปราจีนบุรี และล้าน้้าสาขาที่
ส้าคัญ 4 สาย ได้แก่ คลองพระสทึง แม่น้้าพระปรง แม่น้้าหนุมาน และแม่น้้าปราจีนบุรีตอนล่าง ดังแสดง
ในรูปที่ 3-1 และมีรายละเอียดของแต่ละลุ่มน้้าสาขา ดังแสดงในตารางที่ 3-2 (สถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน้้าและการเกษตร 2555) 

รูปที่ 3-1 ขอบเขตพ้ืนที่ลุ่มน้้าปราจีนบุรีและลุ่มน้้าสาขา 

 
ตารางที่ 3-2 รายละเอียดของจังหวัดและสัดส่วนพื้นที่ในลุ่มน้้าสาขาของลุ่มน้้าปราจีนบุรี 

ลุ่มน้ าสาขา 
พ้ืนที่ ร้อยละของ

พ้ืนที่ในลุ่มน้ า 
ครอบคลุมพื้นที่บางส่วน 

ตร.กม. ไร่ จังหวัด อ าเภอ 
คลองพระสทึง 2,639.36 1,649,601 27.35 สระแก้ว วังน้้าเย็น คลองหาด เขาฉกรรจ์ 

และกิ่งวังสมบูรณ์ 
แม่น้้าพระปรง 2,688.59 1,680,368 27.86 สระแก้ว วัฒนานคร และเมืองสระแก้ว 
แม่น้้าหนุมาน 2,142.81 1,339,257 22.20 ปราจีนบุร ี นาดี 
แม่น้้าปราจีนบรุี
ตอนล่าง 

2,180.62 1,362,886 22.59 ปราจีนบุร ี เมืองปราจีนบุรี บ้านสร้าง และ
ศรีมโหสถ 

รวม 9,651.38 6,032,112 100.00   
ที่มา: ดัดแปลงจากสถาบันสารสนเทศน้้าและการเกษตร (2555) 

   จากข้อมูลแผนที่อุทกธรณีวิทยาของกรมทรัพยากรธรณี พ.ศ. 2544 พบว่า ลักษณะอุทก
ธรณีวิทยาของลุ่มน้้าปราจีนบุรีเป็นชั้นหินอุ้มน้้าในตะกอนหินร่วนชั้นหินอุ้มน้้าในตะกอนหินร่วนกึ่งหินแข็ง 
และชั้นหินอุ้มน้้าในหินแข็งรวม 16 ชนิด โดยพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นชั้นหินอุ้มน้้าตะกอนหินชุดโคราช
ตอนกลาง 3,524.42 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 36.52 ของพื้นที่ลุ่มน้้า รองลงมาคือ ชั้นหินอุ้มน้้าหิน
ชั้นกึ่งแปร 1,691.51 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 17.53 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้า (สถาบันสารสนเทศทรัพยากร
น้้าและการเกษตร 2555) 
  (2)  สภาพภูมิอากาศ ข้อมูลภูมิอากาศบันทึกโดยกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วง พ.ศ. 2523-2552 จาก
ทั้ง 3 สถานี ได้แก่ สถานีจังหวัดปราจีนบุรี สถานีกบินทร์บุรี และสถานีจังหวัดสระแก้ว สามารถสรุปข้อมูล
ค่าเฉลี่ยได้ดังนี้ (สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้้าและการเกษตร 2555) 
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   1) อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปี 27.80 องศาเซลเซียส ช่วงพิสัยของค่าเฉลี่ยรายเดือน 25.60-
29.80 องศาเซลเซียส 
   2) ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยตลอดทั้งปี ร้อยละ 76.10 ช่วงพิสัยของค่าเฉลี่ยรายเดือนร้อยละ 
65.70-85.00 
   3) ปริมาตรการระเหยเฉลี่ยตลอดทั้งปี 1,650.30 มิลลิเมตร ช่วงพิสัยของค่าเฉลี่ยรายเดือน 
115.30-171.70 มิลลิเมตร 
   4) ความครึ้มของเมฆโดยเฉลี่ย 5.70 (0-10 อ๊อกต้า) ช่วงพิสัยของค่าเฉลี่ยรายเดือน 2.70-8.30 
อ๊อกต้า 
   5) ความเร็วลมโดยเฉลี่ย 1.40 น๊อต ช่วงพิสัยของค่าเฉลี่ยรายเดือน 2.70-8.30 น๊อต 
  (3)   ปริมาณฝนเฉลี่ยรายปี ปริมาณฝนรายเดือนของสถานีวัดน้้าฝนรวบรวมโดยการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทยจ้านวน 9 สถานี ที่มีช่วงการเก็บข้อมูลค่าปริมาณฝนรายเดือนเฉลี่ยของแต่ละสถานี
ครบตลอดทั้งปี และมีช่วงการเก็บข้อมูลมากกว่า 20 ปี (พ.ศ. 2497–2548) พบว่ามีปริมาณฝนเฉลี่ยรายปี 
1,517 มิลลิเมตร การกระจายตัวของปริมาณฝนจะเกิดตั้งแต่เดือนพฤษภาคมไปจนถึงเดือนกันยายน 
(สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้้าและการเกษตร 2555) 

   (4)   ปริมาณน้ าท่า การประเมินน้้าท่าในลุ่มน้้าปราจีนบุรีโดยการค้านวณตามขั้นตอน
พบว่า ลุ่มน้้าปราจีนบุรี มีปริมาณน้้าท่ารายเฉลี่ย 4,697 ล้านลูกบาศก์เมตร และมีการกระจายรายเดือน
อยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน (สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้้าและการเกษตร 2555) 
 3.1.2  สภาพเศรษฐกิจของพื้นที่ 
  (1)  ประชากร 
   ประชากรในพื้นที่ลุ่มน้้าปราจีน มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นโดย พ.ศ. 2558 มีทั้งสิ้นประมาณ 843,87 คน 
โดยที่ประชากรในพ้ืนที่ลุ่มน้้าปราจีนบุรีประกอบด้วยประชากรของจังหวัดปราจีนบุรี  จังหวัดสระแก้ว 
จังหวัดจันทบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดนครนายก และจังหวัดนครราชสีมา โดยจังหวัดที่มีประชากร
มากที่สุด คือ จังหวัดปราจีนบุรี คิดเป็นร้อยละ 53.38 ของประชากรทั้งลุ่มน้้า และจังหวัดที่มีประชากร
น้อยที่สุด คือ จังหวัดนครราชสีมา (ตารางท่ี 3-3 และรูปที่ 3-2) 

ตารางที่ 3-3 ประชากรในพ้ืนทีลุ่่มน้้าปราจีนบุรี 

จังหวัด 2556 2557 2558 
ปราจีนบุร ี 444,800 447,771 450,449 
สระแก้ว 330,118 330,218 331,811 
จันทบุร ี 41,580 41,807 42,170 
ฉะเชิงเทรา 12,648 12,753 12,854 
นครนายก 5,051 5,029 5,017 
นครราชสมีา 1,538 1,427 1,574 

รวม 835,735 839,005 843,875 
ที่มา: การค้านวณโดยที่ปรึกษาโดยใช้ข้อมูลของกรมการปกครอง (2559) 
หมายเหตุ: ข้อมูลจา้นวนประชากรในพ้ืนท่ีลุ่มน้้าปราจีนบุรไีด้มาจากการค้านวณข้อมลูระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดย
วิธีการซ้อนทับแผนที่ของข้อมูลขอบเขตพื้นท่ีลุ่มน้้าและข้อมลูจ้านวนประชากรแตล่ะต้าบล 
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รูปที่ 3-2 ความหนาแน่นของประชากรในพ้ืนที่ลุ่มน้้าปราจีนบุรี 

 
ที่มา: การค้านวณโดยที่ปรึกษาโดยใช้ข้อมูลของส้านักงานสถิติแห่งชาติ (2558) 
หมายเหตุ: ข้อมูลความหนาแน่นของประชากรในพื้นที่ลุ่มน้้าปราจีนบุรีได้มาจากการค้านวณข้อมูลระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ โดยวิธีการซ้อนทับแผนท่ีของข้อมูลขอบเขตพื้นท่ีลุ่มน้้าและข้อมูลจ้านวนประชากรแต่ละต้าบล 

   (2)  ผลิตภัณฑ์มวลรวม 
   ในการค้านวณผลิตภัณฑ์มวลรวมพ้ืนที่ลุ่มน้้าปราจีนบุรีใช้ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ทั้ง 6 
ในลุ่มน้้าและประชากร พ.ศ. 2538-2557 จัดท้าโดยส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ โดยใช้ข้อมูลของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (http://stat.dopa.go.th/stat/) 
พ.ศ.2537 –2558 ในการค้านวณสัดส่วนประชากรของจังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสระแก้ว จังหวัดจันทบุรี 
จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดนครนายก และจังหวัดนครราชสีมา ที่อยู่ในพ้ืนที่ลุ่มน้้าปราจีนบุรี การค้านวณ
ท้าโดยระบุต้าบลในแต่ละจังหวัดทั้ง 6 จังหวัดที่ประกอบรวมเป็นพ้ืนที่ลุ่มน้้าปราจีนบุรี ด้วยข้อมูลในระดับ
ต้าบลของกรมการปกครอง จะสามารถค้านวณร้อยละประชากรของจังหวัดที่อยู่ในพ้ืนที่ลุ่มน้้าปราจีนบุรี 
ส้าหรับกรณีที่ต้าบลใดมีพ้ืนที่เพียงบางส่วนอยู่ในลุ่มน้้าปราจีนบุรีได้ใช้สัดส่วนพ้ืนที่ในการประมาณการ
สัดส่วนประชากรในต้าบลนั้นที่อาศัยในพ้ืนที่ลุ่มน้้าปราจีนบุรีในแต่ละปี 
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   ตัวอย่างการค้านวณส่วนของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมและประชากรของจังหวัดสระแก้วที่อยู่ใน
ผลิตภัณฑ์มวลรวมและประชากรของพ้ืนทีลุ่่มน้้าปราจีนบุรีใน พ.ศ. 2557 
    1) ใน พ.ศ. 2557 จากข้อมูลในระดับต้าบลของกรมการปกครอง จังหวัดสระแก้วมี
ประชากรทั้งหมด 552,187 คน จากการค้านวณข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ พบว่า ประชากรของ
จังหวัดสระแก้วทีอ่ยู่ในพ้ืนที่ลุ่มน้้าปราจีนบุรีมีจ้านวนทั้งสิ้น 330,218 คน ทั้งนีค้ิดเป็นร้อยละ 59.80 
    2) ใน พ.ศ. 2557 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสระแก้วของส้านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเท่ากับ 35,997 ล้านบาท ดังนั้น ร้อยละ 59.80 หรอื 21,527 ล้าน
บาท เป็นมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดสระแก้วในพ้ืนทีลุ่่มน้้าปราจีนบุรี 
    3) ใน พ.ศ. 2557 จ้านวนประชากรจังหวัดสระแก้วที่ใช้ในการค้านวณมูลค่าผลิตภัณฑ์มวล
รวมจังหวัดของส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเท่ากับ 594,971 คน 
ดังนั้น ร้อยละ 59.80 หรือ 355,803 คนเป็นจ้านวนประชากรของจังหวัดสระแก้วในพ้ืนที่ลุ่มน้้าปราจีนบุรี 

ตารางที่ 3-4 ผลิตภัณฑ์มวลรวมพ้ืนที่ลุ่มน้้าปราจีนบุรีแยกรายจังหวัดตามราคาปีนั้น (ล้านบาท) 

พ.ศ. 

ผลิตภัณฑ์
มวลรวม

ของ 
จันทบุรี 

ผลิตภัณฑ์
มวลรวม

ของ 
ฉะเชิงเทรา 

ผลิตภัณฑ์
มวลรวม

ของ 
นครนายก 

ผลิตภัณฑ์
มวลรวม

ของ 
นครราชสีมา 

ผลิตภัณฑ์
มวลรวม

ของ 
ปราจีนบุรี 

ผลิตภัณฑ์
มวลรวม

ของ 
สระแก้ว 

ผลิตภัณฑ์
มวลรวม

พ้ืนที่ลุ่มน้ า
ปราจีนบุรี 

2538 2,246 1,275 144 39 25,795 6,046 35,544 
2539 2,427 1,434 161 45 28,237 7,105 39,409 
2540 2,686 1,584 171 47 39,740 7,072 51,301 
2541 2,472 1,536 191 45 39,090 7,671 51,005 
2542 2,441 1,523 196 41 36,565 7,431 48,197 
2543 2,811 1,572 190 43 39,559 7,715 51,889 
2544 2,712 1,580 227 45 39,973 8,031 52,568 
2545 3,240 1,810 231 50 63,019 8,533 76,883 
2546 3,446 2,309 243 56 79,372 9,891 95,316 
2547 3,823 2,776 252 62 91,975 10,232 109,120 
2548 4,090 2,879 261 68 113,127 11,425 131,850 
2549 4,689 3,291 259 73 125,982 13,045 147,339 
2550 5,408 3,733 289 80 156,998 14,486 180,994 
2551 5,571 4,158 328 79 178,484 14,968 203,589 
2552 6,491 3,685 345 88 178,904 15,847 205,361 
2553 7,022 4,545 383 99 198,203 16,150 226,403 
2554 8,383 4,733 402 111 158,983 18,450 191,062 
2555 8,130 6,240 473 136 229,492 20,466 264,937 
2556 7,948 5,860 489 144 199,947 20,731 235,119 
2557 8,261 5,932 484 134 202,818 21,527 239,156 
ร้อยละ 
พ.ศ. 
2557 

3.45 2.48 0.20 0.06 84.81 9.00 100.00 

ที่มา: การค้านวณโดยที่ปรึกษาโดยใช้ข้อมูลของส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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    4) ค้านวณตามข้างต้น (1–3) ส้าหรับอีก 5 จังหวัดในพ้ืนที่ลุ่มน้้าปราจีนบุรีใน พ.ศ. 2557 
ท้าให้ได้ผลิตภัณฑ์มวลรวมและประชากรในพ้ืนทีลุ่่มน้้าปราจีนบุรีใน พ.ศ. 2557 
    5) ค้านวณตามข้างต้น (1–4) ส้าหรับ พ.ศ. 2538 ถึง พ.ศ. 2556 
   ส้าหรับผลิตภัณฑ์มวลรวมพ้ืนที่ลุ่มน้้าปราจีนบุรีใน พ.ศ. 2557 มูลค่า 239,156 ล้านบาท ร้อย
ละ 84.81 เป็นมูลค่าจากจังหวัดปราจีนบุรี อีกร้อยละ 9 เป็นของจังหวัดสระแก้ว ร้อยละ 3.45 เป็นของ
จังหวัดจันทบุรี ร้อยละ 2.48 เป็นของจังหวัดฉะเชิงเทรา น้อยกว่าร้อยละ 1 เป็นของจังหวัดนครนายก
และจังหวัดนครราชสีมา ดังตารางที่ 3-4 
   ตารางที่ 3-5 แสดงผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนที่ลุ่มน้้าปราจีนบุรี ตั้งแต ่พ.ศ. 2538 ถึง 2557 ใน 
พ.ศ. 2557 ผลิตภัณฑ์มวลรวมพ้ืนที่ลุ่มน้้าปราจีนบุรีมีมูลค่า 239,156 ล้านบาท โดยมีผลิตภัณฑ์ มวลรวม
ต่อประชากร 248,337 บาท 
   จากการเปรียบเทียบกับข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมระดับประเทศตามตารางที่ 3-6 และระดับภาค
ตะวันออก ตามตารางที่ 3-7 พบว่าการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมพ้ืนที่ลุ่มน้้าปราจีนบุรี  โดยเฉลี่ย
ในช่วง พ.ศ. 2538 ถึง พ.ศ. 2557 อยู่ที่ร้อยละ 8.40 สูงกว่าการขยายตัวในระดับประเทศไทย (ตารางที่ 3-
6) และภาคตะวันออก (ตารางที่ 3-7) ซึ่งมีการขยายตัวที่ร้อยละ 3.19 และ 4.92 ตามล้าดับอย่างชัดเจน 
ส้าหรับการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อประชากรพ้ืนที่ลุ่มน้้าโดยเฉลี่ยในช่วง พ.ศ. 2538 ถึง พ.ศ. 
2557 อยู่ที่ร้อยละ 8.77 สูงกว่าการขยายตัวในระดับประเทศและภาคตะวันออก ซึ่งมีการขยายตัวที่ร้อยละ 
5.45 และ 6.33 ตามล้าดับ ในขณะที่การขยายตัวของประชากรในช่วงเวลาเดียวกันในพ้ืนที่ลุ่มปราจีนบุรีอยู่
ที่ร้อยละ 1.64 สูงกว่าระดับประเทศ แต่ต่้ากว่าภาคตะวันออก ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 0.68 และ 1.94 ตามล้าดับ 
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ตารางที่ 3-5 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนที่ลุ่มน้้าปราจีนบุรี 

พ.ศ. 
ผลิตภัณฑ์
มวลรวม 

(ล้านบาท) 
ประชากร 

ร้อยละการ
ขยายตัว
ประชากร 

ผลิตภัณฑ์
มวลรวมต่อ
ประชากร 

(บาท) 

ร้อยละการ
ขยายตัว
ผลิตภัณฑ์
มวลรวมต่อ
ประชากร 

ผลิตภัณฑ์
มวลรวม

ราคา พ.ศ. 
2545 

(ล้านบาท) 

ร้อยละการ
ขยายตัว
ผลิตภัณฑ์
มวลรวม 

2538 35,544 707,389  50,247  41,944  

2539 39,409 714,772 1.04 55,135 9.73 45,197 7.76 

2540 51,301 720,222 0.76 71,228 29.19 56,834 25.75 

2541 51,005 727,880 1.06 70,073 -1.62 53,293 -6.23 

2542 48,197 735,990 1.11 65,486 -6.55 51,431 -3.49 

2543 51,889 743,757 1.06 69,766 6.54 55,385 7.69 

2544 52,568 759,730 2.15 69,193 -0.82 53,841 -2.79 

2545 76,883 775,251 2.04 99,171 43.33 76,883 42.79 

2546 95,316 790,777 2.00 120,535 21.54 95,205 23.83 

2547 109,120 807,842 2.16 135,076 12.06 105,513 10.83 

2548 131,850 823,279 1.91 160,152 18.56 117,411 11.28 

2549 147,339 838,836 1.89 175,646 9.67 130,050 10.76 

2550 180,994 854,137 1.82 211,902 20.64 159,258 22.46 

2551 203,589 869,685 1.82 234,094 10.47 175,027 9.90 

2552 205,361 885,115 1.77 232,015 -0.89 175,228 0.11 

2553 226,403 901,584 1.86 251,116 8.23 191,655 9.37 

2554 191,062 917,489 1.76 208,244 -17.07 157,036 -18.06 

2555 264,937 934,391 1.84 283,539 36.16 218,131 38.91 

2556 235,119 948,355 1.49 247,922 -12.56 191,338 -12.28 

2557 239,156 963,029 1.55 248,337 0.17 194,298 1.55 

ค่าเฉลี่ย   1.64  8.77  8.40 

ที่มา: การค้านวณโดยที่ปรึกษาโดยใช้ข้อมูลของส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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ตารางที่ 3-6 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศไทย 

พ.ศ. 
ผลิตภัณฑ์
มวลรวม 

(ล้านบาท) 
ประชากร 

ร้อยละการ
ขยายตัว
ประชากร 

ผลิตภัณฑ์
มวลรวมต่อ
ประชากร 
(บาท) 

ร้อยละการ
ขยายตัว
ผลิตภัณฑ์
มวลรวมต่อ
ประชากร 

ผลิตภัณฑ์
มวลรวม
ราคาพ.ศ. 

2545 
(ล้านบาท) 

ร้อยละการ
ขยายตัว
ผลิตภัณฑ์
มวลรวม 

2538 4,217,609 58,952,000  71,543  5,068,827  

2539 4,638,605 59,595,000 1.09 77,835 8.80 5,355,335 5.65 

2540 4,710,299 60,245,000 1.09 78,186 0.45 5,207,870 -2.75 

2541 4,701,554 60,902,000 1.09 77,199 -1.26 4,810,316 -7.63 

2542 4,789,821 61,567,000 1.09 77,799 0.78 5,030,258 4.57 

2543 5,069,824 62,238,000 1.09 81,459 4.70 5,254,391 4.46 

2544 5,345,012 62,597,000 0.58 85,388 4.82 5,435,365 3.44 

2545 5,769,578 62,958,000 0.58 91,642 7.32 5,769,578 6.15 

2546 6,317,306 63,321,000 0.58 99,766 8.87 6,184,371 7.19 

2547 6,954,277 63,686,000 0.58 109,196 9.45 6,573,325 6.29 

2548 7,614,407 64,053,000 0.58 118,877 8.87 6,848,605 4.19 

2549 8,400,654 64,423,000 0.58 130,398 9.69 7,188,839 4.97 

2550 9,076,301 64,794,000 0.58 140,079 7.42 7,579,559 5.44 

2551 9,706,934 65,168,000 0.58 148,952 6.33 7,710,356 1.73 

2552 9,654,013 65,543,000 0.58 147,293 -1.11 7,653,432 -0.74 

2553 10,802,396 65,921,000 0.58 163,869 11.25 8,227,953 7.51 

2554 11,300,483 66,214,000 0.44 170,666 4.15 8,296,549 0.83 

2555 12,349,021 66,492,000 0.42 185,722 8.82 8,896,468 7.23 

2556 12,901,490 66,755,000 0.40 193,266 4.06 9,136,862 2.70 

2557 13,132,241 67,003,000 0.37 195,995 1.41 9,211,568 0.82 

ค่าเฉลี่ย   0.68  5.45  3.19 

ที่มา: การค้านวณโดยที่ปรึกษาโดยใช้ข้อมูลของส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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ตารางที่ 3-7 ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคตะวันออก 

พ.ศ. 
ผลิตภัณฑ์
มวลรวม 

(ล้านบาท) 
ประชากร 

ร้อยละการ
ขยายตัว
ประชากร 

ผลิตภัณฑ์
มวลรวมต่อ
ประชากร 

(บาท) 

ร้อยละการ
ขยายตัว
ผลิตภัณฑ์
มวลรวมต่อ
ประชากร 

ผลิตภัณฑ์
มวลรวม
ราคาพ.ศ. 

2545 

(ล้านบาท) 

ร้อยละการ
ขยายตัว
ผลิตภัณฑ์
มวลรวม 

2538 504,289 3,804,900  132,537  615,713  

2539 570,869 3,865,600 1.60 147,679 11.43 678,393 10.18 

2540 634,734 3,927,300 1.60 161,621 9.44 721,997 6.43 

2541 637,483 3,990,100 1.60 159,766 -1.15 656,220 -9.11 

2542 609,724 4,054,100 1.60 150,397 -5.86 662,839 1.01 

2543 683,706 4,119,200 1.61 165,980 10.36 717,070 8.18 

2544 713,368 4,217,100 2.38 169,161 1.92 722,996 0.83 

2545 825,319 4,316,800 2.36 191,188 13.02 825,319 14.15 

2546 938,122 4,418,100 2.35 212,336 11.06 913,469 10.68 

2547 1,057,972 4,521,000 2.33 234,013 10.21 1,000,776 9.56 

2548 1,261,408 4,625,500 2.31 272,707 16.54 1,078,794 7.80 

2549 1,481,405 4,731,600 2.29 313,088 14.81 1,175,171 8.93 

2550 1,703,976 4,839,100 2.27 352,127 12.47 1,288,990 9.69 

2551 1,811,954 4,948,100 2.25 366,192 3.99 1,325,773 2.85 

2552 1,716,820 5,058,500 2.23 339,393 -7.32 1,288,462 -2.81 

2553 1,966,331 5,170,200 2.21 380,320 12.06 1,418,486 10.09 

2554 2,028,596 5,249,800 1.54 386,414 1.60 1,395,806 -1.60 

2555 2,255,620 5,328,600 1.50 423,304 9.55 1,523,732 9.17 

2556 2,311,832 5,406,400 1.46 427,610 1.02 1,532,363 0.57 

2557 2,333,201 5,483,100 1.42 425,526 -0.49 1,534,417 0.13 

ค่าเฉลี่ย   1.94  6.33  4.92 

ที่มา: การค้านวณโดยที่ปรึกษาโดยใช้ข้อมูลของส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 

 

 

   (3)  การมีงานท าและรายได้ 
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   นอกจากผลิตภัณฑ์มวลรวมแล้ว ภาวะการมีงานท้า และรายได้และรายจ่ายเฉลี่ยของครัวเรือน
ยังเป็นข้อมูลส้าคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นอยู่ของประชากรและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของพ้ืนที่  
จากข้อมูลสถานภาพแรงงาน จ้านวนผู้มีงานท้า และจ้านวนผู้ว่างงาน พ.ศ. 2554-2558 ของส้านักงาน
สถิติแห่งชาติ แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มของจ้านวนผู้มีงานท้าที่เพ่ิมมากขึ้นในพ้ืนที่ลุ่มน้้าปราจีนบุรี 
โดยเฉพาะจังหวัดปราจีนบุรีในช่วง พ.ศ. 2556-2557 ซึ่งเพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 27 แต่อย่างไรก็ตามจ้านวน
ของผู้ว่างงานก็เพ่ิมสูงขึ้นเช่นเดียวกัน แต่มีแนวโน้มที่ลดลงเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับข้อมูลจ้านวนของผู้
ว่างงานในระดับประเทศ (ตารางท่ี 3-8) 

ตารางที่ 3-8 สถานภาพแรงงาน จ้านวนผู้มีงานท้า และผู้ว่างงาน 

 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 

ประเทศไทย 

ประชากรอายุ 15 ปีข้ึนไป 55,024,159 54,843,084 55,238,460 

ผู้อยู่ในก้าลังแรงงาน2 39,383,790 38,576,232 38,548,232 

ผู้มีงานท้า2 38,906,889 38,077,429 38,016,169 

ผู้ว่างงาน2 283,520 322,675 340,561 

ผู้ที่รอฤดูกาล2 193,381 176,128 191,502 

ผู้อยู่นอกก้าลังแรงงาน2 15,640,369 16,266,852 16,690,227 

พ้ืนที่ลุ่มน้ าปราจนีบุรี1 

ประชากรอายุ 15 ปีข้ึนไป 4,280,361 4,210,450 4,260,010 

ผู้อยู่ในก้าลังแรงงาน2 3,081,809 2,984,241 2,967,365 

ผู้มีงานท้า2 3,037,879 2,933,718 2,912,743 

ผู้ว่างงาน2 29,013 34,246 39,243 

ผู้ที่รอฤดูกาล2 14,917 16,278 15,380 

ผู้อยู่นอกก้าลังแรงงาน2 1,198,552 1,226,209 1,292,644 

ที่มา: การค้านวณโดยที่ปรึกษาโดยใช้ข้อมูลของส้านักงานสถิติแห่งชาติ 
หมายเหตุ1: ข้อมูลของพื้นที่ลุ่มน้้าปราจีนบุรีได้มาจากการน้าเอาข้อมูลของแต่ละจังหวัดที่อยู่พื้นท่ีลุ่มน้้ามาบวกรวมกัน 
หมายเหตุ2: 1) ผู้อยู่ในก้าลังแรงงาน หมายถึง บุคคลที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ซึ่งในสัปดาห์แห่งการส้ารวจมีงานท้าหรือ
ว่างงาน; 2) ผู้มีงานท้า หมายถึง บุคคลที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป และในสัปดาห์แห่งการส้ารวจมีลักษณะ ดังนี้ ได้ท้างานตั้งแต่ 
1 ชม. ขึ้นไปหรือน้อยกว่า ทั้งได้รับค่าตอบแทนหรือไม่ได้รับค่าตอบแทน แต่ยังมีงานที่จะกลับไปท้า ; 3) ผู้ว่างงาน 
หมายถึง บุคคลที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป และในสัปดาห์แห่งการส้ารวจมีลักษณะ ดังนี้ ไม่ได้ท้างานและไม่มีงานประจ้า แต่ได้
หางานหรือสมัครงานในระหว่าง 30 วันก่อนสัมภาษณ์; 4) ผู้ที่รอฤดูกาล หมายถึง บุคคลที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป และใน
สัปดาห์แห่งการส้ารวจเป็นผู้ไม่เข้าข่ายผู้มีงานท้าหรือผู้ว่างงาน แต่เป็นผู้รอฤดูกาลที่เหมาะสมเพื่อที่จะท้างาน และเป็น
บุคคลที่ไม่ได้รับสิ่งตอบแทนในไร่นาเกษตรหรือธุรกิจซึ่งท้าตามฤดูกาล โดยมีหัวหน้าครอบครัวหรือสมาชิกคนอื่น ๆ เป็น
เจ้าของ; และ 5) ผู้อยู่นอกก้าลังแรงงาน หมายถึง บุคคลที่ไม่เข้าข่ายผู้อยู่ในก้าลังแรงงานในสัปดาห์แห่งการส้ารวจ 
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   ข้อมูลการจ้างงานนี้ แสดงถึงภาวะการมีงานท้าหรือการว่างงาน ซึ่งจะส่งผลการเพ่ิมขึ้นหรือลดลง
ของรายได้ของประชากรในพ้ืนที่ ทั้งนี้ข้อมูลรายได้และรายจ่ายของประชากรเป็นอีกหนึ่งตัวชี้วัดทาง
เศรษฐกิจที่มีความส้าคัญและจ้าเป็นต้องติดตามอย่างสม่้าเสมอ ข้อมูลจากส้านักงานสถิติแห่งชาติชี้ให้เห็นว่า
ช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา (พ.ศ. 2550-2558) รายได้และรายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือนในระดับจังหวัดใน
พ้ืนทีลุ่่มน้้าปราจีนบุรีและระดับประเทศเพ่ิมสูงขึ้นไปในทิศทางเดียวกัน (ตารางที่ 3-9) 

ตารางที่ 3-9 รายได-้รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน1 

 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
ประเทศไทย 

รายได้ (บาท) 25,194 n/a 26,915 
รายจ่าย (บาท) 17,730 18,664 18,981 

พ้ืนทีลุ่่มน้ าปราจีนบุรี2 
รายได้ (บาท) n/a 22,848 24,149 
รายจ่าย (บาท) n/a 13,942 14,962 

ที่มา: การค้านวณโดยที่ปรึกษาโดยใช้ข้อมูลของส้านักงานสถิติแห่งชาติ และข้อมลูของส้านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภมูิสารสนเทศ (องค์กรมหาชน) 
หมายเหตุ1: จ้านวนรายได้-รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน และจ้านวนครัวเรือนที่ค้านวณโดยส้านักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์กรมหาชน) นั้นใช้ฐานข้อมูลความจ้าเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) ในการค้านวณ 
หมายเหตุ2: รายได้-รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือนของพื้นที่ลุ่มน้้าปราจีนบุรีได้มาจากการน้าข้อมูลรายได้-รายจ่าย
เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือนเฉลี่ยของทุกต้าบลในพื้นที่ลุ่มน้้าปราจีนบุรีแต่ละจังหวัดที่ ค้านวณโดยส้านักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์กรมหาชน) ไปคูณจ้านวนครัวเรือนทั้งหมดที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้้าปราจีนบุรีของ
จังหวัดนั้น ๆ เพื่อให้ได้รายได้-รายจ่ายทั้งหมดของทั้ง 6 จังหวัด หลังจากนั้นจึงน้ารายได้-รายจ่ายทั้งหมดที่ค้านวณได้มา
รวมกันทั้งหมดทั้ง 6 จังหวัดแล้วจึงหารด้วยจ้านวนครัวเรือนรวมของพื้นที่ลุ่มน้้าปราจีนบุรี เพื่อให้ได้ค่ารายได้-รายจ่าย
เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือนของพื้นที่ลุ่มน้้า; n/a หมายความว่า ไม่มีข้อมูล 

   (4)  เขตประกอบการอุตสาหกรรม 
   พ้ืนที่ลุ่มน้้าปราจีนบุรีมีการเพ่ิมข้ึนของจ้านวนของสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง โดยข้อมูลใน 
พ.ศ. 2558 พบว่า จ้านวนโรงงานในพื้นที่คิดเป็นร้อยละ 9.98 ของจ้านวนโรงงาน ทั้งภูมิภาค (ตารางที่ 3-
10) ซึ่งการเพ่ิมจ้านวนขึ้นของสถานประกอบการเป็นตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงสภาพเศรษฐกิจในพื้นที่ลุ่มน้้า 
   ทั้งนี้ พ้ืนที่ลุ่มน้้าปราจีนบุรีมากกว่าร้อยละ 90 ประกอบด้วยพื้นที่ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี และ
จังหวัดสระแก้ว ซึ่งจัดอยู่ในเขตส่งเสริมการลงทุนเขต 3 ได้รับสิทธิประโยชน์เพ่ิมเติมตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการลงทุน จากข้อมูลของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและกรมโรงงานอุตสาหกรรม ในเขต
พ้ืนที่ลุ่มน้้าปราจีนบุรี มีเขตประกอบการอุตสาหกรรมและสวนอุตสาหกรรม จ้านวน 6 แห่ง และนิคม
อุตสาหกรรม 1 แห่ง ซึ่งทั้งหมดอยู่ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี แบ่งเป็น 
   1)  เขตประกอบการอุตสาหกรรม จ้านวน 2 แห่ง ได้แก ่
    1.1 ) เขตประกอบการอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี 
     ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2537) ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2537 ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2540) ลงวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2540 ตั้งอยู่ ณ บ้านเลขท่ี 444 หมู่ 1 ถนนกบินทร-์
โคราช (สาย 304) ต้าบลหนองกี่ อ้าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี มีพ้ืนที่โครงการรวม 6.48 ตาราง
กิโลเมตร (4,048 ไร่) เป็นพื้นที่ขาย 4.10 ตารางกิโลเมตร (2,563 ไร่) มีจ้านวนโรงงานทั้งหมด 71 โรงงาน 
(กรมโรงงานอุตสาหกรรม ม.ป.ป.) 
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ตารางที่ 3-10 จ้านวนสถานประกอบการ 

 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
ประเทศไทย 
จ้านวนโรงงาน (โรงงาน) 138,177 141,247 139,821 
จ้านวนเงินทุน (ล้านบาท) 5,597,072.53 5,779,451.23 6,005,494.21 
จ้านวนคนงาน (คน) 4,065,083 4,079,659 3,936,189 
ภูมิภาค 
จ้านวนโรงงาน (โรงงาน) 120,415 123,498 122,272 
จ้านวนเงินทุน (ล้านบาท) 5,288,917.39 5,467,719.19 5,696,490,03 
จ้านวนคนงาน (คน) 3,514,062 3,530,477 3,407,517 
พ้ืนที่ลุ่มน้ าปราจนีบุร ี
จ้านวนโรงงาน (โรงงาน) 12,103 12,354 

(+2.07) 
12,203 
(-1.22) 

จ้านวนเงินทุน (ล้านบาท) 673,011 708,260 
(+5.24) 

720,505 
(+1.73) 

จ้านวนคนงาน (คน) 399,506 408,341 
(+2.21) 

393,411 
(-3.66) 

ที่มา: การค้านวณโดยที่ปรึกษาโดยใช้ข้อมูลของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (2559) 
หมายเหตุ: ข้อมูลสถานประกอบการของพื้นที่ลุ่มน้้าปราจีนบุรีใช้ข้อมูลสถิติสะสมตั้งแต่ พ.ศ. 2535 ของแต่ละจังหวัดใน
พื้นทีลุ่่มน้้ามารวมกันท้ังหมด 

   1.2)  เขตประกอบการอุตสาหกรรมปราจีนอินดัสเตรียลปาร์ค 
     ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2538) ลงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2538 
ตั้งอยู่ ณ บ้านเลขที่ 38 หมู่ 1 ถนนประจันตคาม-ศรีมหาโพธิ์ อ้าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี พ้ืนที่
โครงการรวม 2.30 ตารางกิโลเมตร (1,436 ไร่) ยังไม่มีการพัฒนา (กรมโรงงานอุตสาหกรรม ม.ป.ป.) 
   2)  สวนอุตสาหกรรม จ้านวน 4 แห่ง ได้แก ่
    2.1) โครงการสวนอุตสาหกรรม 304 อินดัสเตรียลปาร์ค จ้ากัด 
     บริษัท 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค จ้ากัด เป็นบริษัทพัฒนาเขตอุตสาหกรรม เริ่มก่อตั้งใน พ.ศ. 
2537 ในจังหวัดปราจีนบุรี ภายใต้แนวคิดเขตอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ ตั้งอยู่ ณ บ้านเลขที่ 106 หมู่ 7ต้าบลท่า
ตูม อ้าเภอศรีมหาโพธิ มีพ้ืนที่โครงการรวม 12 ตารางกิโลเมตร (7,500 ไร่) แบ่งเป็นพื้นที่ขาย 7.68 ตาราง
กิโลเมตร (4,800 ไร่) จังหวัดปราจีนบุรี (304 Industrial Park CO. LTD. 2011) 
    2.2) โครงการสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์กบินทร์บุรี 
     ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2532 มีพ้ืนที่โครงการรวม 5.6 ตารางกิโลเมตร (3,500 ไร่) ตั้งอยู่ ณ เขต
พ้ืนที่ต้าบลนนทรี และต้าบลวังตาล อ้าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โครงการมีสถานีไฟฟ้าย่อย ระบบ
ผลิตน้้าประปา ระบบบ้าบัดน้้าเสีย เตาเผามูลฝอย อ่างเก็บน้้า และสนามบิน ปัจจุบันมีโรงงานทั้งสิ้นรวม 33 
โรงงาน 
    2.3) เขตอุตสาหกรรมบ่อทอง 
     ตั้งอยู่ที่ต้าบลบ่อทอง อ้าเภอกบินทร์บุรี มีพ้ืนที่โครงการ 1.92 ตารางกิโลเมตร (1,200 ไร่) มี
โรงงาน 1 โรงงาน 
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    2.4) เขตอุตสาหกรรมปาร์คเวย์ 
     เขตอุตสาหกรรมปาร์คเวย์ ต้าบลลาดตะเคียน อ้าเภอกบินทร์บุรี มีพ้ืนที่โครงการ 1.92 
ตารางกิโลเมตร (1,200 ไร่) ผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์ประกอบส้าหรับยานยนต์และเครื่องยนต์ 
   3)  นิคมอุตสาหกรรม 1 แห่ง ได้แก ่
    3.1) นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์ 
     ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรม
ทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี มีพ้ืนที่รวมทั้งหมด 1.72 ตารางกิโลเมตร (1,075 ไร่) 
แบ่งเป็นพื้นที่ส้าหรับขาย 1.14 ตารางกิโลเมตร (710 ไร่) ที่ กม. 78 ริมทางหลวงหมายเลข 304 ต้าบลลาด
ตะเคียน อ้าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ยังไม่มีข้อมูลรายละเอียดโรงงาน (การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย ม.ป.ป.) 

   นอกจากนี้ จากข้อมูลส้ามะโนอุตสาหกรรม ส้านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด โรงงานอุตสาหกรรมใน
จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว มีดังนี้ 
    จังหวัดปราจีนบุรี มีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่ในสองอ้าเภอหลัก ได้แก่ อ้าเภอกบินทร์บุรี และ
อ้าเภอศรีมหาโพธิ จากข้อมูล พ.ศ. 2554 ในแง่การลงทุนพบว่า จ้านวนอุตสาหกรรมการเกษตรมีสัดส่วนในการ
เข้ามาลงทุนสูงที่สุด คิดเป็นร้อยละ 9.56 รองลงมาได้แก่ อุตสาหกรรมอาหาร คิดเป็นร้อยละ 7.97 (กลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดส้านักงานจังหวัดปราจีนบุรี 2557) 
    เมื่อพิจารณาในแง่เงินลงทุนจะพบว่า อุตสาหกรรมกระดาษและผลิตภัณฑ์จากกระดาษมีเงิน
ลงทุนสูงสุด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 21.26 รองลงมาคือ อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 18.54 และตามมาด้วยอุตสาหกรรมขนส่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.85 
    หากพิจารณาประเภทอุตสาหกรรมจากการจ้างแรงงาน จะพบว่า อุตสาหกรรมไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ มีการจ้างมากที่สุดคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19.30 รองลงมาคือ อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล มีการ
จ้างแรงงาน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12.55 และล้าดับที่ 3 คือ อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย มีการจ้างแรงงาน 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 11.20  
    ส้าหรับการจัดอันดับตามประเภทอุตสาหกรรมการผลิตจากข้อมูลส้ามะโนธุรกิจอุตสาหกรรม 
พบว่า สาขาการผลิตไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้และไม้ก๊อก (ยกเว้นเฟอร์นิเจอร์) การผลิตสิ่งของจากฟางและวัสดุ
ถักสานอ่ืน ๆ เป็นอุตสาหกรรมการผลิตที่มีจ้านวนสถานประกอบการมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 31.8 รองลงมา
คือ อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ 26.2 และอุตสาหกรรมการผลิตเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย
เป็นล้าดับต่อมา คิดเป็นร้อยละ 9.2 (ส้านักงานสถิติแห่งชาติ 2555) 
    จังหวัดสระแก้ว จากข้อมูลส้านักงานสถิติแห่งชาติ จังหวัดสระแก้วมีโรงงานอุตสาหกรรมส่วน
ใหญ่เป็นสถานประกอบการขนาดเล็ก จากข้อมูล พ.ศ. 2554 ในแง่การลงทุน พบว่า จ้านวนอุตสาหกรรม
การเกษตรมีสัดส่วนในการเข้ามาลงทุนสูงที่สุด คิดเป็นร้อยละ 9.56 รองลงมาได้แก่ อุตสาหกรรมอาหาร คิด
เป็นร้อยละ 7.97 
    เมื่อพิจารณาในแง่เงินลงทุนจะพบว่า สถานประกอบการอุตสาหกรรมในจังหวัดสระแก้ว มีมูลค่า
ผลผลิตรวมทั้งสิ้น 13, 595 ล้านบาท เมื่อพิจารณามูลค่าตามหมวดอุตสาหกรรม พบว่าอุตสาหกรรมการผลิต
ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้และไม้ก๊อก (ยกเว้นเฟอร์นิเจอร์) การผลิตสิ่งของจากฟางและวัสดุถักสานอื่น ๆ มี
มูลค่าเพ่ิมสูงสุด ประมาณ 761.8 ล้านบาท รองลงมาคือ อุตสาหกรรมการผลิต ผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์ และการผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า มีมูลค่าเพ่ิมประมาณ 735.0 ล้าน
บาท และอุตสาหกรรมการผลิตเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย มีมูลค่าเพ่ิมประมาณ 708.6 ล้านบาท 
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    ถ้าหากพิจารณาสถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตในจังหวัดสระแก้วทั้งหมดมีคนท้างาน
ทั้งสิ้น 12,886 คน ในจ้านวนนี้มีสถานะเป็นลูกจ้างจ้านวน 7,469 คน เมื่อจ้าแนกตามหมวดอุตสาหกรรม 
พบว่า อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร มีลูกจ้างมากที่สุด จ้านวน 3,043 คน รองลงมาคือ อุตสาหกรรม
การผลิตเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย จ้านวน 2,486 คน แต่เมื่อพิจารณาตามจ้านวนลูกจ้าง พบว่า อุตสาหกรรมการ
ผลิตเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย มีจ้านวนลูกจ้างมากที่สุด จ้านวน 1,904 คน รองลงมาคือ อุตสาหกรรมการผลิต
ผลิตภัณฑ์อาหาร จ้านวน 1,491 คน 
    ถ้าพิจารณาตามหมวดย่อยของอุตสาหกรรม พบว่าสถานประกอบการส่วนใหญ่เป็นการผลิต
ผลิตภัณฑ์อาหาร ร้อยละ 25.3 รองลงมาคือ การผลิตไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้และไม้ก๊อก (ยกเว้นเฟอร์นิเจอร์) 
การผลิตสิ่งของจากฟางและวัสดุถักสานอ่ืน ๆ ร้อยละ 24.2 การผลิตผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ร้อยละ 14.0 และการ
ผลิตเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ร้อยละ 12.0 (ส้านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 2555) 
    จากข้อมูลของ 2 จังหวัดใหญ่ในพื้นที่ลุ่มน้้าปราจีนบุรี จะเห็นได้ว่าประเภทของอุตสาหกรรม
หลักของพ้ืนทีลุ่่มน้้าอันดับแรก ๆ ได้แก่ การผลิตไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้และไม้ก๊อก (ยกเว้นเฟอร์นิเจอร์) และ
การผลิตเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย การผลิตอาหาร และการผลิตอ่ืน ๆ นอกเหนือจากอุตสาหกรรมประเภทข้างต้น
แล้ว และหากพิจารณามูลค่าการลงทุนพบว่า อุตสาหกรรมกระดาษ อุตสาหกรรมไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ จะ
มีความส้าคัญเป็นอุตสาหกรรมหลัก 

 3.1.3   สภาพสังคมของพื้นที่ 
   (1)  ด้านสุขภาพ 
    ปัจจัยด้านสุขภาพไม่ว่าจะเป็นอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด สัดส่วนหลักประกันสุขภาพ การ
เข้าถึงสถานพยาบาลของประชากรในพ้ืนที่ บุคลากรทางการแพทย์ หรือแม้แต่ปัญหาด้านสุขภาพจิตล้วน
แต่เป็นตัวชี้วัดพ้ืนฐานที่แสดงถึงความเป็นอยู่ของประชากรในพ้ืนที่ลุ่มน้้าปราจีนบุรี อีกทั้งยังสามารถน้า
ข้อมูลเหล่านี้มาใช้ในการวางแผนการจัดการต่าง ๆ ได ้
    1) อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด 
     อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของประชากรเป็นการคาดการณ์อายุของทารกแรกเกิด ซึ่ง
สามารถน้าเอาไปใช้ประกอบกับการวางแผนด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการศึกษา หรือด้านสาธารณสุขส่วนอ่ืน 
เป็นต้น ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2556) ได้รายงานอายุคาดเฉลี่ย
เมื่อแรกเกิด โดยจ้าแนกตามเพศไว้ ทั้งในระดับภาคและระดับประเทศ โดยข้อมูลชี้ให้เห็นว่าเพศหญิงมี
อายุเฉลี่ยที่มากกว่าเพศชาย ดังตารางที่ 3-11 

ตารางที่ 3-11 อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดจ้าแนกตามเพศ 

ระดับ เพศ 
พ.ศ. 
2553 

พ.ศ. 
2558 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2568 

พ.ศ. 
2573 

พ.ศ. 
2578 

ประเทศ 
หญิง 77.5 78.4 79.3 80.1 80.8 81.3 
ชาย 70.4 71.6 72.6 73.4 74.1 74.7 

ภาคตะวันออก 
หญิง 76.8 77.8 78.6 79.4 80.1 80.7 
ชาย 69.1 70.2 71.3 72.0 72.8 73.3 

ที่มา: ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ม.ป.ป.) 
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    2) ความครอบคลุมในหลักประกันสุขภาพ 
     หลักประกันสุขภาพเป็นระบบที่มีประโยชน์ต่อประชากรในพ้ืนที่ลุ่มน้้าปราจีนบุรี บ่งชี้
ความสามารถในการเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการที่จ้าเป็น 
โดยเฉพาะกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ใน พ.ศ. 2558 ส้าหรับข้อมูลระดับประเทศมีผู้มีสิทธิใน
ระบบประกันสุขภาพ จ้านวน 65.95 ล้านคน และลงทะเบียนในระบบประกันสุขภาพ จ้านวน 65.58 ล้านคน 
หรือ คิดเป็นร้อยละ 99.92 (ส้านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2559) ซึ่งมีรายละเอียดดังตารางที่ 3-12 
โดยใน พ.ศ. 2558 พบว่า ประชากรทั้งหมดของทั้ง 6 จังหวัดในพ้ืนที่ลุ่มน้้าปราจีนบุรีที่มีสิทธิประกันสุขภาพ
มีจ้านวน 4.97 ล้านคน หรือ คิดเป็นร้อยละ 96.5 ของประชากรทั้งหมดของจังหวัดในพ้ืนที่ลุ่มน้้าปราจีนบุรี 

ตารางที่ 3-12 สัดส่วนประชากรมีหลักประกันสุขภาพ 

สิทธ ิ ประเทศไทย ลุ่มน้ าปราจนีบุรี1 
สิทธิที่นับตามจังหวัดที่ลงทะเบียน2 59,993,209 4,570,008 
สิทธิทีน่ับตามจังหวัดตามภูมิล้าเนา2 5,772,201 402,280 
ค่าว่าง 50,148 2,314 
บุคคลที่ไม่อยู่ตามทะเบียนบา้น (รอยืนยันสิทธ์ิ) 140,760 3,714 

รวม 65,956,318 4,978,316 
ที่มา: การค้านวณโดยที่ปรึกษาโดยใช้ข้อมูลของส้านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (2559) 
หมายเหตุ1: จ้านวนสิทธิของหลักประกันสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้้าปราจีนบุรีได้มาจากการข้อมูลจ้านวนสิทธิ
ประกันสุขภาพรายจังหวัดในพ้ืนท่ีลุ่มน้้าปราจีนบุรีมารวมกันท้ังหมด 
หมายเหตุ2: 1) สิทธิที่นับตามจังหวัดที่ลงทะเบียน ประกอบด้วยสิทธิ ดังนี้ สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า (UCS); สิทธิ
ประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประเภทมีสิทธิย่อย (WEL); สิทธิประกันสังคม (SSS); สิทธิประกันสังคม/ สิทธิข้าราชการ/ สิทธิ
หน่วยงานรัฐ (SOF); สิทธิประกันสังคม/ สิทธิทหารผ่านศึก (VSS); สิทธิประกันสังคม/ สิทธิทหารผ่านศึก/ สิทธิ
ข้าราชการ/ สิทธิหน่วยงานรัฐ (VSO); สิทธิประกันสังคม/ สิทธิครูเอกชน(PSS); สิทธิครูเอกชน/ สิทธิประกันสังคม/ สิทธิ
ทหารผ่านศึก (VPS); สิทธิประกันสังคม/ สิทธิครูเอกชน/ สิทธิข้าราชการ/ สิทธิหน่วยงานรัฐ (PSO); บุคคลผู้มีปัญหา
สถานะและสิทธิ (STP); สิทธิประกันสังคม/ สิทธิครู เอกชน/ สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น (PSL) ; สิทธิ
ประกันสังคม/ สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น (SLG); สิทธิประกันสังคม/ สิทธิข้าราชการ/ สิทธิหน่วยงานรัฐ/ สิทธิ
สวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น (SOL); สิทธิประกันสังคม/ สิทธิทหารผ่านศึก/ สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น 
(VSL); และสิทธิประกันสังคม/ สิทธิทหารผ่านศึก/ สิทธิข้าราชการ/ สิทธิหน่วยงานรัฐ/ สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วน
ท้องถิ่น (L06)และ 2) สิทธิที่นับตามจังหวัดตามภูมิล าเนา ประกอบสิทธิ ดังนี้ สิทธิข้าราชการ/ สิทธิรัฐวิสาหกิจ (OFC); 
สถานะคนไทยในต่างประเทศ (FRG); สิทธิประกันสังคมกรณีทุพพลภาพ/ สิทธิข้าราชการ/ สิทธิหน่วยงานรัฐ (SIF); สิทธิ
ประกันสังคมกรณีทุพพลภาพ (SSI); สิทธิประกันสังคมแบบทุพพลภาพ/ สิทธิทหารผ่านศึก (VSI); สิทธิข้าราชการ
การเมือง (BFC); สถานะคนต่างด้าว (NRD); สิทธิทหารผ่านศึก/ สิทธิข้าราชการ/ สิทธิหน่วยงานรัฐ (VOF); สิทธิครู
เอกชน (PVT); สิทธิครูเอกชน/ สิทธิข้าราชการ/ สิทธิหน่วยงานรัฐ (POF); สิทธิครูเอกชน/ สิทธิทหารผ่านศึก (VPT); 
สิทธิครูเอกชน/ สิทธิทหารผ่านศึก/ สิทธิข้าราชการ/ สิทธิหน่วยงานรัฐ (VPO); สิทธิประกันสังคมกรณีทุพพลภาพ/ สิทธิ
ทหารผ่านศึก/ สิทธิข้าราชการ/ สิทธิหน่วยงานรัฐ (VIO); สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น (LGO); สิทธิข้าราชการ/ 
สิทธิหน่วยงานรัฐ/ สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น (OFL); สิทธิครูเอกชน/ สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น 
(PLG); สิทธิครูเอกชน/ สิทธิข้าราชการ/ สิทธิหน่วยงานรัฐ/ สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น (POL); สิทธิ
ประกันสังคมกรณีทุพพลภาพ/ สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น (SIL); สิทธิประกันสังคมกรณีทุพพลภาพ/ สิทธิทหาร
ผ่านศึก/ สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น (VIL); สิทธิทหารผ่านศึก/ สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น (VLG); สิทธิ
ทหารผ่านศึก/ สิทธิข้าราชการ/ สิทธิรัฐวิสาหกิจ/ สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น (VOL); สิทธิครูเอกชน/ สิทธิทหาร
ผ่านศึก/ สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น (VPL); สิทธิประกันสังคมกรณีทุพพลภาพ/ สิทธิข้าราชการ/ สิทธิหน่วยงาน
รัฐ/ สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น (IOL); สิทธิประกันสังคม/ สิทธิครูเอกชน/ สิทธิข้าราชการ/ สิทธิหน่วยงานรัฐ/ 
สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น (L08); สิทธิข้าราชการ/ สิทธิข้าราชการการเมือง/ สิทธิทหารผ่านศึก (OBV); สิทธิ
ข้าราชการ/ สิทธิข้าราชการการเมือง (OFB); และสิทธิบุคคลต่างด้าว (ซื้อประกันสุขภาพ) (NRH) 
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    3) ความครอบคลุมของสถานบริการสาธารณสุข 
     สถานบริการสาธารณสุขถือเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีความส้าคัญ ซึ่งมีหน้าที่ให้บริการ
สุขภาพตั้งแต่ระดับเบื้องต้นหรือระดับปฐมภูมิ ไปจนถึงระดับสูงหรือตติยภูมิที่มีลักษณะเป็นโรงพยาบาลที่
สามารถรักษาโรคที่มีความซับซ้อน แต่อย่างไรก็ตามการกระจายตัวของสถานบริการสาธารณสุขในพ้ืนที่
ขึ้นอยู่กับปัจจัยอ่ืน เช่น ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ และปัจจัยด้านสังคม เป็นต้น การกระจายตัวของสถาน
บริการสาธารณสุขส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของประชากรในพ้ืนที่นั้น ๆ เช่น ปัญหาด้านสุขภาพ 
อัตราการรอด-ตายของทารก เป็นต้น ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข (ม.ป.ป.) แสดงให้เห็นถึงจ้านวน 
และความครอบคลุมของสถานบริการสาธารณสุขในพ้ืนที่ลุ่มน้้าปราจีนบุรี ดังตารางที่ 3-13 

ตารางที่ 3-13 จ้านวนและความครอบคลุมของสถานบริการสาธารณสุข 

หน่วยงาน ประเทศไทย (แห่ง) พ้ืนที่ลุ่มน้ าปราจนีบุรี (แห่ง) 
ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัด 76 2 
ส้านักงานสาธารณสุขอ้าเภอ 878 26 
รพ.สต./สาธารณสุขชุมชน 9,884 142 
โรงพยาบาลศูนย์/ โรงพยาบาลทั่วไป 116 11 
โรงพยาบาลชุมชน 780 n/a 
โรงพยาบาลอื่นสังกัด สธ. 59 n/a 
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงอ่ืน ๆ 116 n/a 
โรงพยาบาลเอกชน 339 n/a 
ศูนย์สุขภาพชุมชน/ บริการสาธารณสุข 811 n/a 
ศูนย์วิชาการ 66 n/a 

รวม 13,125 181 
ที่มา: ระบบสารสนเทศภมูิศาสตรท์รัพยากรสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (ม.ป.ป.) 
หมายเหตุ: ข้อมูลจ้านวนสถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่ลุ่มน้้าปราจีนบุรีได้จากการค้านวณข้อมูลระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (ม.ป.ป.) โดยวิธีการซ้อนทับแผนที่ของข้อมูลขอบเขตพื้นที่ลุ่มน้้าและข้อมูลสถานที่ตั้งของสถานบริการ
สาธารณสุขในรายจังหวัด; n/a หมายความว่า ไม่มีข้อมูล 

    4) บุคลากรทางการแพทย์ 
     บุคลากรทางการแพทย์ที่ประจ้าอยู่ที่สถานบริการสาธารณสุขแต่ละแห่งจะต้องมีจ้านวน
และอัตราส่วนที่เหมาะสมกับประชากรในพ้ืนที่ลุ่มน้้าเพ่ือให้มีประสิทธิภาพในการให้บริการด้าน
สาธารณสุข “บุคลากรทางการแพทย์” ไม่ได้หมายถึงแค่แพทย์เพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมถึงทันตแพทย์ 
เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ และพยาบาลเทคนิค อีกด้วย กระทรวงสาธารณสุขได้สรุปข้อมูลจ้านวนบุคลากร
ทางการแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุขไว้ดังตารางที่ 3-14 และข้อมูลอัตราส่วนประชากรต่อจ้านวน
บุคลากรทางการแพทย์ไว้ดังตารางที่ 3-15 ซึ่งพบว่าอัตราส่วนประชากรต่อจ้านวนบุคลากรทางการแพทย์
ในลุ่มน้้าปราจีนบุรีใน พ.ศ. 2558 มีค่าอัตราส่วนต่้ากว่าระดับประเทศในทุกกลุ่มของบุคลากร ยกเว้น
อัตราของประชากรต่อจ้านวนเภสัชกร ซึ่งมีค่าสูงกว่าระดับประเทศ นอกจากนี้ในพ้ืนที่ลุ่มน้้ายังพบแพทย์
เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมที่ประจ้าอยู่ที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี 
อีกด้วย (ตารางท่ี 3-16) ซึ่งแพทย์เฉพาะทางด้านนี้ท้างานเกี่ยวกับอนามัยสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก 
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ตารางที่ 3-14 จ้านวนบุคลากรทางการแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุข 

บุคลากรทางการแพทย์ 
จ านวนบุคลากรทางการแพทย์ (คน) 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
ประเทศไทย 
แพทย ์ 15,843 17,727 18,258 
ทันตแพทย์ 4,676 4,902 5,189 
เภสัชกร 7,642 8,640 8,773 
พยาบาลวิชาชีพ 95,079 108,560 106,552 
พยาบาลเทคนิค 2,678 4,500 2,179 

รวม 125,918 144,329 140,951 
พ้ืนที่ลุ่มน้ าปราจนีบุร ี
แพทย ์ 1,422 1,481 1,639 
ทันตแพทย์ 374 408 435 
เภสัชกร 580 632 643 
พยาบาลวิชาชีพ 8,211 8,976 8,680 
พยาบาลเทคนิค 250 296 188 

รวม 10,837 11,793 11,585 
ที่มา: การค้านวณโดยที่ปรึกษาโดยใช้ข้อมูลของส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 

(2557, 2558, 2559) 
หมายเหตุ: ข้อมูลจ้านวนบุคลากรทางการแพทย์ในพ้ืนที่ลุ่มน้้าปราจีนบุรีค้านวณจากข้อมูลรายจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้้า
ปราจีนบุรีมารวมกันท้ังหมด 

 

ตารางที่ 3-15 อัตราส่วนประชากรต่อจ้านวนบุคลากรทางการแพทย์ 

บุคลากรทางการแพทย์ 
อัตราส่วนประชากรต่อจ านวนบคุลากรทางการแพทย์ 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
ประเทศไทย 
แพทย ์ 4,090 3,674 3,601 
ทันตแพทย์ 13,855 13,286 12,668 
เภสัชกร 8,478 7,538 7,493 
พยาบาลวิชาชีพ 682 600 617 
พยาบาลเทคนิค 24,192 14,473 30,165 
พ้ืนที่ลุ่มน้ าปราจนีบุร ี
แพทย ์ 3,593 3,466 3,148 
ทันตแพทย์ 13,658 12,579 11,859 
เภสัชกร 8,807 8,121 8,023 
พยาบาลวิชาชีพ 622 572 595 
พยาบาลเทคนิค 20,432 17,339 27,439 

ที่มา: การค้านวณโดยที่ปรึกษาโดยใช้ข้อมูลของส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข  
(2557, 2558, 2559) 

หมายเหตุ: อัตราส่วนประชากรต่อจ้านวนบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่ลุ่มน้้าปราจีนบุรี  ค้านวณจากข้อมูลจ้านวน
ประชากรทั้งหมดของจังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้้าปราจีนบุรีในแต่ละปี หารด้วยข้อมูลจ้านวนบุคลากรทางการแพทย์ท้ังหมดของ
จังหวัดในพื้นทีลุ่่มน้้าปราจีนบุรีของปีนั้น ๆ 
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ตารางที่ 3-16 จ้านวนแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

แพทย์อาชีวเวชศาสตร์/ หน่วยงาน ประเทศไทย ภาคกลาง 
พ้ืนที่ลุ่มน้ า
ปราจีนบุรี 

แพทยแ์ขนงอาชีวเวชศาสตร ์ - - - 
ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัด - - - 
ส้านักงานสาธารณสุขอ้าเภอ - - - 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล - - - 
โรงพยาบาลศูนย์/ โรงพยาบาลทั่วไป 21 16 1 
โรงพยาบาลชุมชน 4 3 - 
โรงพยาบาล นอก สธ. 17 8 - 
โรงพยาบาลเอกชน 21 6 - 
ศูนย์สุขภาพชุมชน ของ รพ. 5 1 - 
ศูนย์วิชาการ 2 1 - 

รวม 70 35 1 
ที่มา: กระทรวงสาธารณสุข (2559) 

   5) สุขภาพจิต 
   สุขภาพจิตเป็นอีกหนึ่งประเด็นด้านสุขภาพที่ต้องให้ความส้าคัญ เนื่องจากสุขภาพจิตเป็นผลมา
จากปัจจัยต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพชีวิตหรือสิ่งแวดล้อมรอบข้าง ทั้งนี้ สุขภาพจิตยังส่งผลกลับมายัง
คุณภาพชีวิตของตัวบุคคลนั้น ๆ รวมทั้งบุคคลรอบข้าง บางครั้งหากเกิดปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพจิตขึ้น
อาจจะสังเกตได้ยากกว่าปัญหาทางสุขภาพร่างกาย และหากไม่ได้รับการรักษาหรือดูแลอย่างเหมาะสมจะ
ยิ่งท้าให้เกิดผลกระทบอ่ืนตามมา ข้อมูลของกรมสุขภาพจิต (2559) ได้แสดงให้เห็นถึงจ้านวนและอัตรา
ของผู้ป่วยทางสุขภาพจิตไว้ดังตารางที่ 3-17 

ตารางที่ 3-17 จ้านวนและอัตราผู้ป่วยทางสุขภาพจิตต่อประชากร 100,000 คน 

 จ านวนประชากร 
(คน) 

จ านวนผู้ป่วยทางสุขภาพจิต 
(คน) 

สัดส่วนผู้ป่วยทางสุขภาพจิตต่อ
ประชากร 100,000 คน 

ประเทศไทย 
พ.ศ. 2558 65,729,098 629,024 957 
พ.ศ. 2559 65,931,550 1,100,423 1,670 

ลุ่มน้ าปราจนีบุร ี
พ.ศ. 2558 5,158,451 45,764 888 
พ.ศ. 2559 5,170,504 113,637 2,198 

ที่มา: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (2559) 

   (2)  ด้านการศึกษา 
    การศึกษาเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มีความส้าคัญในการช่วยแก้ไขปัญหาความยากจน และส่งเสริม
ความเป็นอยู่ที่ดีได้ในระยะยาว เนื่องจากบุคคลที่ได้รับการศึกษา หรือสามารถอ่านออก-เขียนได้ จะมี
โอกาสในการประกอบอาชีพ หรือ ได้รับค่าเงินเดือนที่ดีกว่า รวมทั้งโอกาสด้านอ่ืน ๆ ด้วยเช่นกัน จาก
ข้อมูลของส้านักงานปลัดกระทรวงกระทรวงศึกษาธิการ (2558) ชี้ให้เห็นว่าในพ้ืนที่ลุ่มน้้าปราจีนบุรี มี
สถานศึกษาภายใต้สังกัดส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจ้านวน 574 โรงเรียน ซึ่งถือเป็น
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การศึกษาระดับเบื้องต้นที่สุดที่สามารถพัฒนาความรู้ความสามารถของประชากรในพ้ืนที่ลุ่มน้้าปราจีนบุรี 
และยังพบสถานศึกษาภายใต้สังกัดอ่ืนในพ้ืนที่นี้เช่นกัน ดังตารางที ่3-18 

ตารางที่ 3-18 จ้านวนสถานศึกษาระดับต่าง ๆ จ้าแนกตามสังกัด 
สังกัด ระดับประเทศ พ้ืนที่ลุ่มน้ าปราจนีบุร ี

โรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ ์ 1 - 
กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 1,524 30 
กรุงเทพมหานคร 440 - 
ส้านักงานต้ารวจแห่งชาต ิ 205 7 
กระทรวงคมนาคม 2 - 
กระทรวงกลาโหม 16 - 
กระทรวงวัฒนธรรม 16 - 
สถาบันพระบรมราชชนก 38 - 
สถาบันการพลศึกษา 28 - 
ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 30,816 574 
ส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 426 8 
ส้านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 155 2 
กรมกิจการเด็กและเยาวชน 2 - 
ส้านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 4,463 80 
ส้านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 407 1 

รวม 38,539 702 
ที่มา การค้านวณโดยที่ปรึกษาโดยใช้ข้อมูลของส้านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ (2558) 
หมายเหตุ: ข้อมูลจ้านวนสถานศึกษาระดับต่าง ๆ ในพ้ืนท่ีลุ่มน้้าปราจีนบุรี ได้มาจากการค้านวณข้อมูลระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (ม.ป.ป.) โดยวิธีการซ้อนทับแผนที่ของข้อมูลขอบเขตพื้นท่ีลุ่มน้้า และข้อมูลสถานท่ีตั้งของสถานศึกษาในราย
จังหวัด 

   (3)  ด้านเอกลักษณ์และวัฒนธรรม 
    พ้ืนที่ลุ่มน้้าปราจีนบุรีเป็นอีกพ้ืนที่หนึ่งที่มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่
มีความหลากหลาย ซึ่งแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มท่องเที่ยวหลัก ได้แก่ กลุ่มแหล่งท่องเที่ยวโบราณสถาน กลุ่ม
แหล่งท่องเที่ยวศาสนสถาน และกลุ่มแหล่งท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ 
    1) กลุ่มแหล่งท่องเที่ยวโบราณสถาน 
     พ้ืนที่ลุ่มน้้าปราจีนบุรีมีแหล่งท่องเที่ยวโบราณสถานส้าคัญตั้งอยู่หลายแห่ง เช่น พุทธ
สถานโบราณ ซึ่งสร้างขึ้นสมัยทวารวดีถึงสมัยลพบุรีนับเป็นรอยพระพุทธบาทที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดใน
ประเทศไทย สระมรกตที่ถูกขุดขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นแหล่งน้้า และมีการน้าศิลาแลงไปใช้เป็นสถาปัตยกรรม 
และโบราณสถานอ่ืน ๆ อย่างกลุ่มโบราณสถานกลางเมือง ที่มีการขุดค้นพบโบราณวัตถุ ได้แก่ เทวรูป และ
เศษเครื่องปั้นดินเผาสมัยลพบุรี สุโขทัย อยุธยา และรัตนโกสินทร์ จ้านวนมาก โบราณสถานสระแก้วที่เป็น
สระน้้าโบราณถูกขุดลงไปในชั้นของศิลาแลงธรรมชาติ และภูเขาทอง ซึ่งเป็นเจดีย์ที่มีลักษณะรูปกลม 
ลักษณะเหมือนโอ่งคว่้า สมัยทวารวดี รากฐานอาคารเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า และก่อด้วยศิลาแลง 
    2) กลุ่มแหล่งท่องเที่ยวศาสนสถาน 
     พ้ืนที่ลุ่มน้้าปราจีนบุรี และพ้ืนที่บริเวณโดยรอบมีแหล่งวัด ศาสนสถานส้าคัญ 3 แห่ง 
ได้แก่ วัดแก้วพิจิตร ตั้งอยู่ฝั่งขวาของแม่น้้าปราจีนบุรี เป็นวัดที่มีลักษณะสถาปัตยกรรม และลวดลาย
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ประดับอาคาร ผสมผสานระหว่างศิลปะไทย จีน ยุโรป และเขมร วัดโบสถ์ เป็นวัดที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้้าบาง
ปะกง ทางทิศตะวันตกของตัวเมืองปราจีนบุรีภายในวัดมีพระพุทธรูป 3 องค์ ประดิษฐานเรียงรายไปตาม
ริมแม่น้้า คือ พระพุทธรูปปางลีลา พระนามว่า "พระสิริมงคลนิมิต" และวัดต้นศรีมหาโพธิ์ เป็นวัดที่เป็น
สัญลักษณ์ส้าคัญของจังหวัดปราจีนบุรี ภายในวัดมีต้นศรีมหาโพธิ์ที่น้าหน่อมาจากพุทธคยามาปลูกเป็นต้น
แรกในประเทศไทย อายุประมาณ 2000 ปี 
    3) กลุ่มแหล่งท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ 
     ใน พ้ืนที่ ดั งกล่ าวมีการจัด เก็บศิลปะ โบราณวัตถุที่ ส้ าคัญ ในพิ พิธภัณฑ์  เช่น 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรี เป็นศูนย์รวบรวมของโบราณวัตถุในเขต 7 จังหวัดภาคตะวันออก คือ 
ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา ชลบุรี จันทบุรี ตราด และระยอง ภายในมีการจัดแสดงศิลปะ
โบราณวัตถุส้าคัญ ซึ่งส่วนใหญ่ได้จากเมืองโบราณสมัยทวารวดี ซึ่งชาวบ้านเรียกว่า เมืองศรีมโหสถ ดงศรี
มหาโพธิ์ อ้าเภอโคกปีบ จังหวัดปราจีนบุรี อาทิ พระพุทธรูป เทวรูป ทับหลัง และเครื่องใช้ส้าริด เป็นต้น 
นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงศิลปะในประเทศไทยสมัยต่าง ๆ เพ่ือเป็นประโยชน์ในการศึกษาเปรียบเทียบ 
รวมทั้งเครื่องถ้วยสังคโลกที่พบใต้ทะเลจากบริเวณเกาะคราม จังหวัดชลบุรี และพิพิธภัณฑ์อยู่สุขสุวรรณ์
เป็นพิพิธภัณฑ์ของเก่าของเอกชนที่เก็บสะสมตะเกียงไว้มากที่สุดในประเทศไทย 

 3.1.4 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  (1) ทรัพยากรป่าไม้ 
    จากข้อมูลแผนที่แสดงพ้ืนที่ป่าไม้ในพ้ืนที่ลุ่มน้้าปราจีนบุรีใน พ.ศ. 2558 (รูปที่ 3-3) พบว่า
ลุ่มน้้าปราจีนบุรี มีพ้ืนที่ป่ารวมทั้งสิ้น 2,652.25 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นประมาณร้อยละ 27.43 ของพ้ืนที่ลุ่ม
น้้าโดยจ้าแนกเป็นป่าธรรมชาติ ป่าเสื่อมโทรม และป่าปลูก (ส้านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ (องค์กรมหาชน) 2560) และจากรายงานของกรมป่าไม้ (2559) พบว่า หลัง พ.ศ. 2557 พ้ืนที่
ลุ่มน้้าปราจีนบุรี มีพ้ืนที่ป่าไม้เพ่ิมขึ้น โดยเป็นไปทิศทางเดียวกันกับการเพ่ิมขึ้นของพ้ืนที่ป่าในพ้ืนที่ภาค
ตะวันออก ดังตารางที่ 3-19 และ 3-20 

ตารางที่ 3-19 จ้านวนพื้นที่ป่าไม้เทียบกับพ้ืนที่รายจังหวัด 

จังหวดั 
พ้ืนที่ป่า (ตร.กม.) (ร้อยละ) 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
ปราจีนบุรี 1,413.73 (29.83) 1,409.03 (29.73) 1,416.99 (29.90) 
สระแก้ว 940.17 (23.34) 932.08 (23.14) 932.66 (23.15) 
จันทบุรี 207.90 (35.90) 207.12 (35.77) 206.81 (35.71) 
ฉะเชิงเทรา 43.34 (25.32) 42.98 (25.11) 43.03 (25.14) 
นครนายก 27.63 (32.99) 27.45 (32.78) 27.98 (33.41) 
นครราชสีมา 23.53 (34.14) 23.36 (33.89) 24.78 (35.95) 

รวม 2,656.30 (27.47) 2,642.02 (27.32) 2,652.25 (27.43) 
ที่มา: ส้านักงานพัฒนาเทคโนโลยอีวกาศและภมูิสารสนเทศ (องค์กรมหาชน) (2560) 
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รูปที่ 3-3 พ้ืนที่ป่าไม้ พ.ศ. 2558 ในพ้ืนที่ลุ่มน้้าปราจีนบุรี 

 
ที่มา: ส้านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์กรมหาชน) (2560) 

 
ตารางที่ 3-20 การเปลี่ยนแปลงของจ้านวนพ้ืนที่ป่าไม้รายจังหวัด 

จังหวัด 
พ้ืนที่ป่า (ตร.กม.) 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
ปราจีนบุรี 1,413.73 1,409.03 (-0.33) 1,416.99 (+0.56) 
สระแก้ว 940.17 932.08 (-0.86) 932.66 (+0.06) 
จันทบุรี 207.90 207.12 (-0.38) 206.81 (-0.15) 
ฉะเชิงเทรา 43.34 42.98 (-0.83) 43.03 (+0.12) 
นครนายก 27.63 27.45 (-0.65) 27.98 (+1.93) 
นครราชสีมา 23.53 23.36 (-0.72) 24.78 (+6.08) 

รวม 2,656.30 2,642.02 (-0.54) 2,652.25 (+0.39) 
ที่มา: ส้านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์กรมหาชน) (2560) 
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   ส้าหรับพ้ืนที่ป่าในลุ่มน้้าปราจีนบุรี ประกอบไปด้วยอุทยานแห่งชาติ 3 แห่ง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติ
ทับลาน อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และอุทยานแห่งชาติปางสีดา และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 4 แห่ง ได้แก่ เขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองเครือหวายเฉลิมพระเกียรติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
เขาอ่างฤาไน และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว 

  (2)  การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
    จากข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินของส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร พ.ศ. 2554-2556 พบว่า 
การใช้ประโยชน์พื้นที่เพ่ือการเกษตรหลัง พ.ศ. 2554 ลดลงมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับการลดลงใน
ระดับประเทศ ส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีสัดส่วนเพ่ิมขึ้น คือ การใช้ประโยชน์ที่ดินนอกการเกษตร เช่น 
พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง พ้ืนที่แหล่งน้้า เป็นต้น ดังตารางที่ 3-21 

ตารางที่ 3-21 การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน (ไร่) 

พ.ศ. 
พ้ืนที่ใช้

ประโยชน์ทาง
การเกษตร 

เนื้อที่การใช้ประโยชน์ทางการเกษตร พ้ืนที่ใช้
ประโยชน์

นอก
การเกษตร 

นาข้าว พืชไร่ 
สวนผลไม้/  
ไม้ยืนต้น 

สวนผัก/ 
 ไม้ดอก 

อื่นๆ 

ประเทศไทย 
2554 149,246,428 69,985,657 31,149,384 34,907,433 1,394,684 11,809,270 64,209,430 
2555 149,240,058 69,967,975 31,154,880 34,914,614 1,397,163 11,805,426 64,215,800 
2556 149,236,233 69,964,862 31,154,000 34,915,274 1,398,383 11,803,714 69,341,116 
ปราจีนบุรี 
2554 1,113,573 508,355 292,591 81,761 28,043 202,823 996,478 
2555 1,113,202  

(-0.03) 
508,520 
(+0.03) 

292,001 
(-0.20) 

81,260 
(-0.61) 

28,283 
(+0.86) 

203,138 
(+0.16) 

996,849 
(+0.04) 

2556 1,113,099 
(-0.01) 

508,588 
(+0.01) 

292,043 
(+0.01) 

81,093 
(-0.21) 

28,149 
(-0.47) 

203,227 
(+0.04) 

977,330 
(-1.96) 

สระแก้ว 
2554 2,315,763 864,355 1,065,662 167,413 15,563 202,770 1,191,497 
2555 2,314,258 

(-0.06) 
864,537 
(+0.02) 

1,064,650 
(-0.09) 

166,996 
(-0.25) 

15,639 
(+0.49) 

202,435 
(-0.17) 

1,193,002 
(+0.13) 

2556 2,313,798 
(-0.02) 

864,167 
(-0.04) 

1,064,959 
(+0.03) 

166,777 
(-0.13) 

15,561 
(-0.50) 

202,334 
(-0.05) 

1,259,987 
(+5.61) 

จันทบุรี 
2554 2,286,009 31,930 362,009 1,689,939 7,398 194,733 338,736 
2555 2,286,793 

(+0.03) 
32,311 
(+1.16) 

362,463 
(+0.13) 

1,690,280 
(+0.02) 

7,324 
(-1.00) 

194,415 
(-0.16) 

337,952 
(-0.23) 

2556 2,286,023 
(-0.03) 

32,204 
(-0.33) 

362,346 
(-0.03) 

1,690,166 
(-0.01) 

7,313 
(-0.15) 

193,995 
(-0.22) 

362,172 
(+7.17) 

ฉะเชิงเทรา 
2554 1,924,653 764,792 520,786 265,646 20,178 353,251 935,666 
2555 1,929,039 

(+0.23) 
763,781 

(-0.13) 
521,500 
(+0.14) 

266,249 
(+0.23) 

20,029 
(-0.74) 

352,480 
(-0.22) 

936,280 
(+0.07) 
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ตารางที่ 3-21 การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน (ไร่) 

พ.ศ. 
พ้ืนที่ใช้

ประโยชน์ทาง
การเกษตร 

เนื้อที่การใช้ประโยชน์ทางการเกษตร พ้ืนที่ใช้
ประโยชน์

นอก
การเกษตร 

นาข้าว พืชไร่ 
สวนผลไม้/  
ไม้ยืนต้น 

สวนผัก/ 
 ไม้ดอก 

อื่นๆ 

2556 1,924,104 
(-0.26) 

764,049 
(+0.04) 

521,212 
(-0.06) 

266,074 
(-0.07) 

20,077 
(+0.24) 

352,693 
(+0.06) 

908,162 
(-3.00) 

นครนายก 
2554 616,061 457,929 - 24,098 9,427 124,607 310,213 
2555 616,426 

(+0.06) 
457,435 

(-0.11) 
- 24,084 

(-0.06) 
9,712 

(+3.02) 
125,195 
(+0.47) 

309,848 
(-0.12) 

2556 616,265 
(-0.03) 

457,269 
(-0.04) 

- 24,002 
(-0.34) 

9,672 
(-0.41) 

125,322 
(+0.10) 

315,429 
(+1.80) 

นครราชสีมา 
2554 8,385,082 4,086,118 3,751,912 106,293 41,197 400,562 2,465,805 
2555 8,382,871 

(-0.03) 
4,084,094 

(-0.05) 
3,752,350 

(+0.01) 
106,431 
(+0.13) 

41,313 
(+0.28) 

398,684 
(-0.47) 

2,468,016 
(+0.09) 

2556 8,383,120 
(+0.003) 

4,084,760 
(+0.02) 

3,752,085 
(-0.01) 

106,181 
(-0.23) 

41,449 
(+0.33) 

398,645 
(-0.01) 

2,506,408 
(+1.56) 

ที่มา: ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2556, 2557, 2558) 

   อย่างไรก็ตาม การใช้ประโยชน์ที่ดินและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินต่าง ๆ 
หากไม่เหมาะสมกับดินแต่ละชนิด หรือ ด้าเนินการต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานจนเกินศักยภาพของพ้ืนที่
นั้น ๆ ก็อาจก่อให้เกิดปัญหาอ่ืนตามมา เช่น ดินเสื่อมโทรม หรือ การกัดกร่อนพังทลายของดิน เป็นต้น 
ทั้งนี้ กรมพัฒนาที่ดินได้ให้ข้อมูลความรุนแรง และพ้ืนที่ของการสูญเสียดินตามรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่
ในแต่ละช่วงอัตราที่ก้าหนดไว้ดังตารางที่ 3-22 ซึ่งจะเห็นได้ว่าพ้ืนที่รกร้าง และที่อยู่อาศัยมีอัตราความ
รุนแรงของการสูญเสียดินมากท่ีสุด 
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  (3)  ความต้องการใช้น้ า 
   ส้าหรับความต้องการปริมาณน้้าในพ้ืนที่ลุ่มน้้าปราจีนบุรีเพ่ือสนองตอบต่อกิจกรรมต่าง ๆ ของ
ประชาชนในพ้ืนที่รวม มีปริมาณเท่ากับ 4,043.36 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี โดยภาคการเกษตรมีความ
ต้องการใช้น้้ามากที่สุด 3,920.24 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี อันดับที่ 2 คือ เพ่ือรักษาระบบนิเวศท้ายน้้า 
77.96 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี และอันดับที่ 3 คือ เพ่ือการปศุสัตว์ 22.64 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ส่วน
ความต้องการใช้น้้าเพ่ือการอุปโภคบริโภคและการท่องเที่ยว และเพ่ือการอุตสาหกรรม มีความต้องการ
การใช้น้้าใกล้เคียงกัน คือ 11.72 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี และ 10.80 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ตามล้าดับ 
ดังตารางที ่3-23 

ตารางที่ 3-23 ปริมาณความต้องการใช้น้้าในพ้ืนทีลุ่่มน้้าปราจีนบุรี 

ความต้องการใช้น้ าในพื้นที่ลุ่มน้ าปราจีนบุรี ปริมาณความต้องการใช้น้ า (ล้าน ลบ.ม./ ปี) 
น้้าใช้เพื่อการอุปโภคบรโิภคและการท่องเที่ยว 11.72 
น้้าใช้เพื่อการเกษตรกรรม 3,920.24 
น้้าใช้เพื่อการอุตสาหกรรม 10.80 
น้้าใช้เพื่อการปศุสัตว ์ 22.64 
น้้าใช้เพื่อการรักษาระบบนเิวศท้ายน้้า 77.96 

รวมความต้องการใช้น้ าทั้งหมด 4,043.36 
ที่มา: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้้าและการเกษตร (2555) 

   นอกจากนี้ กรมชลประทานยังได้มีการด้าเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้้าของลุ่มน้้าปราจีนบุรี ซึ่ง
เป็นโครงการขนาดใหญ่ จ้านวน 1 แห่ง คือ โครงการส่งน้้าบางพลวง โครงการขนาดกลางจ้านวน 23 แห่ง 
โครงการขนาดเล็ก จ้านวน 303 แห่ง รวมความจุทั้งสิ้น 178 ล้านลูกบาศก์เมตร นอกจากนี้ ยังมีน้้าต้นทุน
ของพ้ืนที่ลุ่มน้้า แหล่งน้้าธรรมชาติที่มีพ้ืนที่ผิวขนาดมากกว่า 50 ไร่ จ้านวน 50 แห่ง สถานีสูบน้้าบนดิน 66 
แห่ง และ บ่อบาดาลทั้งสิ้น 5,338 แห่ง คิดเป็นปริมาณน้้าที่สูบจากบ่อบาดาลปีละ 63 ล้านลูกบาศก์เมตร 
(คณะอนุกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้้าในพ้ืนที่ภาคเหนือ ภาคกลางและภาคตะวันออก 
2557) 

รูปที่ 3-4 ความจุของแหล่งเก็บกักน้้าแยกตามขนาดโครงการในลุ่มน้้าปราจีนบุรี (ล้านลูกบาศก์เมตร) 

 
ที่มา: คณะอนุกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้้าในพ้ืนท่ีภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก (2557) 

 

63

22
16

139

บ่อบาดาล

แหล่งน้ าธรรมชาติ

ขนาดเล็ก

ขนาดกลาง
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  (4)  ทรัพยากรดิน 
   พ้ืนที่ลุ่มน้้าปราจีนบุรีมี 37 กลุ่มชุดดิน โดยบริเวณพ้ืนที่ที่เป็นภูเขา ซึ่งมีความลาดชันมากกว่า
ร้อยละ 35 ดิน จะพบชุดดินที่ 62 มีทั้งดินลึกและดินตื้น ลักษณะของเนื้อดินและความอุดมสมบูรณ์ตาม
ธรรมชาติแตกต่างกันไป แล้วแต่ชนิดของหินต้นก้าเนิดในบริเวณนั้น มักมีเศษหิน ก้อนหิน หรือ หินพ้ืน 
โผล่กระจัดกระจายทั่วไปส่วนใหญ่ยังปกคลุมด้วยป่าไม้ประเภทต่าง ๆ เช่น ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง ป่า
ดิบชื้น เป็นต้น หลายแห่ง มีการท้าไร่เลื่อนลอย โดยปราศจากมาตรการในการอนุรักษ์ดินและน้้า ซึ่งเป็น
ผลท้าให้เกิดการชะล้างพังทลายของดิน จนบางแห่งเหลือแต่หินพ้ืนโผล่  ได้แก่ ชุดดินที่ลาดชันเชิงซ้อน 
(Sc) มีพ้ืนที่มากท่ีสุด (ร้อยละ 21.10 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้า) คิดเป็นพ้ืนที่ 2,036.77 ตารางกิโลเมตร ซึ่งกลุ่มชุด
ดินนี้ไม่ควรน้ามาใช้ประโยชน์ทางการเกษตร เนื่องจาก มีปัญหาหลายประการที่มีผลกระทบต่อระบบ
นิเวศ ควรสงวนไว้เป็นป่าตามธรรมชาติ เพ่ือรักษาแหล่งต้นน้้าล้าธาร และมีพ้ืนที่ที่เป็นแหล่งน้้าเพียง 
31.86 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 0.33 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้า (สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้้าและ
การเกษตร 2555) 
  (5)  ศักยภาพแหล่งแร่ 
   ศักยภาพแหล่งแร่ในพ้ืนที่ลุ่มน้้าปราจีนบุรี มีการจ้าแนกตามลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ก้าหนดไว้ใน
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรแร่ พ.ศ. 2550–2554 โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มแร่เพ่ือการ
พัฒนาสาธารณูปโภคพ้ืนฐานและโครงการขนาดใหญ่ของรัฐ ได้แก่ หินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมก่อสร้าง หินประดับ
ชนิดหินแกรนิต หินอุตสาหกรรมชนิดหินแอนดีไซต์ และชนิดหินทราย ศิลาแลงเพ่ืออุตสาหกรรม หินประดับ 
และทรายก่อสร้าง 2) กลุ่มแร่เพ่ือสนับสนุนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ แร่
โลหะ ได้แก่ แร่ทองค้า แร่ทองแดง และแร่อุตสาหกรรม ได้แก่ แร่ดินขาว-บอลเคลย์ รายละเอียดของจังหวัด
ปราจีนบุรีและจังหวัดสระแก้ว ในตารางที่ 3-24 และ 3-25 ตามล้าดับ 

ตารางที่ 3-24 รายละเอียดของแหล่งแร่หินอุตสาหกรรมชนิดต่าง ๆ ในพ้ืนที่จังหวัดปราจีนบุรี 

ชนิดแร่/หินอุตสาหกรรม 
จ านวน
แหล่ง 

จ านวน
ประทานบัตร 

เนื้อที ่
(ตร.กม.) 

ปริมาณส ารอง 
(ล้านเมตริกตัน) 

หมายเหตุ 

1) กลุ่มแร่เพื่อการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานและโครงการขนาดใหญ่ของรัฐ 
แร่เพื่อการก่อสร้าง 
หินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมก่อสร้าง  11 3 2.96 114.00 - 
หินแกรนิตชนิดหินประดับ  1 1 0.08 1.66 - 
หินอุตสาหกรรมชนิดหินแอนดีไซต์ 1 1 1.00 17.21 - 
หินศิลาแลงเพื่ออุตสาหกรรมหิน
ประดับ 

1 - 39.31 405.75 - 

ทรายก่อสร้าง 12 76 369.79 661.47 - 
2) กลุ่มแร่เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม 
แร่โลหะมีค่า 
แร่ทองแดง-ทองค้า 

 
1 

 
- 

 
1.30 

 
119.60* 

 
- 

แร่อุตสาหกรรม 
แร่ดินขาว-บอลเคลย์ 

 
1 

 
2 

 
4.88 

 
12.15 

 
- 

รวม 28 83 419.32 1212.24 - 
ที่มา: กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2551) 
หมายเหตุ: * เปนปริมาณของสินแรทองแดง หนวยเปนลานตัน 
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ตารางที่ 3-25 กลุ่มแร่และชนิดของแหล่งแร่ในจังหวัดสระแก้ว 

ชนิดแร่ 
จ านวน 
แหล่งแร่ 

เนื้อที่แหล่งแร่ 
(ตร.กม.) 

ปริมาณส ารอง 
(ล้านตัน) 

1) กลุ่มแร่ เพื่อการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานและ
โครงการขนาดใหญ่ของรัฐ 

   

แร่เพื่อการก่อสร้าง    
หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน 21 34.90 6,943.19 
หินอุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลด์ 6 3.34 351.93 
หินอ่อน 1 - - 
ดินลูกรัง 1 28.65 - 
2) กลุ่มแร่เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม 
แร่โลหะมีค่า 
แร่ทองแดง (พ้ืนท่ีศักยภาพทางแร่) 

 
4 

 
- 

 
- 

แร่อุตสาหกรรม 
- แร่แมงกานีส 2 0.29 5.99 
- แร่เหล็ก 1 0.56 7.71 
- โครไมต์ 1 2.47 139.90 
- โครไมต์ (พื้นที่ศักยภาพทางแร่) 1 - -- 
- แร่ดินขาว 2 14.84 248.03 
3) กลุ่มแร่เพื่อการเกษตร    
- แร่ฟอสเฟต 1 0.04 0.19 

ที่มา: กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2554) 

  (6) ความหลากหลายทางชีวภาพ 
   พ้ืนที่ลุ่มน้้าปราจีนบุรีเป็นพ้ืนที่หนึ่งที่มีความส้าคัญที่มีความหลากหลายทางชีวภาพอยู่มากซึ่ง
ประกอบด้วยพืชพรรณต่าง ๆ ทั้งพืชหายาก (Rare plant) พืชเฉพาะถิ่น (Endemic plant) และพืชกึ่ง
เฉพาะถิ่น (Semi-endemic plant) เนื่องจากอุทยานแห่งชาติที่ตั้งอยู่บริเวณพ้ืนที่ลุ่มแม่น้้าปราจีนบุรี ทั้ง
สามแห่งเป็นส่วนหนึ่งของผืนป่าดงพญาเย็น–เขาใหญ่ ที่มีกลุ่มสังคมพืชคลุมดินหลากหลาย ได้แก่ ป่าดิบเขา 
ป่าดิบแล้ง ป่าผสมผลัดใบ และป่าเต็งรัง ขณะที่บางแห่งพบป่าเฉพาะพ้ืนที่ เช่น อุทยานแห่งชาติทับลาน เป็น
ต้น สามารถพบป่าลาน ซึ่งมีต้นลาน (Corypha lecomtei) เป็นพืชที่เด่นในสังคม รวมถึงบางพ้ืนที่สามารถ
พบสภาพป่าที่เป็นทุ่งหญ้า เช่น อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ (National Park Office, 2010 อ้างโดยมงคล และ
คณะ 2555) 
   ผืนป่าดงพญาเย็น–เขาใหญ่ เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ป่ามากกว่า 800 ชนิด โดยเป็นสัตว์เลี้ยง
ลูกด้วยนมประมาณ 112 ชนิด (อยู่ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 72 ชนิด อุทยานแห่งชาติทับลาน 76 ชนิด 
และอุทยานแห่งชาติปางสีดา 85 ชนิด) ซึ่งบางชนิดมีชื่ออยู่ในสถานะการอนุรักษ์ของ IUCN Redlist of 
threatened species โดยสัตว์ที่อยู่ในสถานะใกล้การสูญพันธุ์ (Endangered: EN) ได้แก่ ช้าง เสือ แมว
ดาว และวัวแดง และสัตว์ที่อยู่ในสถานะเกือบอยู่ในข่ายการสูญพันธุ์ (Vulnerable: VU) อีกกว่า 19 ชนิด 
เช่น  เสือลายเมฆ แมวลายหินอ่อน เสือไฟ ลิงกัง ลิงเสน ชะนีมงกุฎ หมีควาย หมีหมา หมาใน ชะมดแผง
สันหางด้า เม่นใหญ่แผงคอยาว กระทิง และเลียงผา ขณะเดียวกันมีการพบนก 392 ชนิด (อยู่ในอุทยาน
แห่งชาติเขาใหญ่ 358 ชนิด อุทยานแห่งชาติทับลาน 284 ชนิด และอุทยานแห่งชาติปางสีดา 238 ชนิด) 
โดยเป็นนกที่อยู่ในสถานะเกือบอยู่ในข่ายการสูญพันธุ์ (VU) ได้แก่ นกลุมพูแดง นกขมิ้นขาว และนกยูง
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ไทย รวมถึงนกท่ีอยู่ในสถานะถูกคุกคามกว่า 53 ชนิด รวมไปถึงนกเงือก และ ร้อยละ 12.5 เป็นนกอพยพ 
เช่น นกกระทุง (VU) และนกตะกราม (Critically endangered: CR) ส่วนสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์ครึ่ง
บกครึ่งน้้า พบประมาณ 200 ชนิด (เป็นสัตว์เฉพาะถิ่น 9 ชนิด) ซึ่งหนึ่งในนั้นอยู่ในสถานะเสี่ยงขั้นวิกฤติต่อ
การสูญพันธุ์ (CR) คือ จระเข้น้้าจืด (Crocodylus siamensis) ซึ่งเคยมีรายงานการพบที่อุทยานแห่งชาติปาง
สีดาและแก่งกระจาน (Platt et al., 2002; Temsiripong, 2003) นอกจากนั้น ยังพบว่าบริเวณที่มีภูมิ
ประเทศแบบคาสต์ (Karst topography) เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์เลื้อยคลายและค้างคาวหลายชนิดที่เป็น
สัตว์เฉพาะถิ่น ส่วนสัตว์ที่อาศัยในแหล่งน้้าจืด (Riverine species) นอกจากจระเข้น้้าจืดแล้ว ยังมีการพบ
นากใหญข่นเรียบ ซึ่งเป็นหนึ่งในสัตว์ที่มีสถานะอยู่ในข่ายการสูญพันธุ์ (VU) (IUCN, 2005) 
   แม่น้้าปราจีนบุรีเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้้าที่ส้าคัญโดยเฉพาะปลา จากรายงานการศึกษาความ
หลากชนิดของพรรณปลาในแม่น้้าบางปะกงและแม่น้้าปราจีนบุรีของอภิชาติและอภิรดี (2551) พบปลาใน
แม่น้้าปราจีนบุรี จ้านวน 37 วงศ์ 135 ชนิด มีจ้านวนปลาเฉลี่ย 1,690 ตัวต่อ 100 ตารางเมตร โดยพบ
กลุ่มปลาในวงศ์ Cyprinidae เป็นวงศ์หลัก รองลงมาเป็นวงศ์ Clupeidae วงศ์ Ambassidae และวงศ์ 
Gobiidae ตามล้าดับ ปลาที่พบส่วนใหญ่เป็นปลาน้้าจืด เช่น ปลาซิวแก้ว ปลาแป้นแก้ว ปลาแปบหางดอก 
ปลาวงศ ์และปลาตะเพียนสร้อยซิว เป็นต้น นอกจากนี้ พบปลาที่พบเฉพาะในพื้นที่ต้นน้้าและระบบนิเวศ
น้้าไหล ได้แก่ ปลาติดหิน และปลาค้อมัศยะ ซึ่งพบว่ามีการแพร่กระจายในทุกแม่น้้าย่อยของแม่น้้า
ปราจีนบุรี 

  (7)  สภาวะมลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ 

   1) คุณภาพแหล่งน้ าผิวดิน 
    พ้ืนที่ลุ่มน้้าปราจีนบุรีมีแม่น้้าสายหลัก คือ แม่น้้าปราจีนบุรี เกิดจากการไหลมาบรรจบกัน
ของแม่น้้า 2 สาย คือ แม่น้้าหนุมาน และแม่น้้าพระปรง ซึ่งลุ่มน้้าปราจีนบุรีมีลุ่มน้้าสาขา ได้แก่ ลุ่มน้้า
สาขาคลองพระสทึง ลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าพระปรง ลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าหนุมาน และลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าปราจีนบุรี
ตอนล่าง (สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้้าและการเกษตร 2555) ส้าหรับการตรวจวัดคุณภาพน้้าแหล่งน้้า
ผิวดินในลุ่มน้้าปราจีนบุรี มีสถานีตรวจวัด จ้านวน 9 สถานี โดยด้าเนินการ 4 ครั้งต่อปี ท้าการตรวจวัด
คุณภาพน้้าในแม่น้้าปราจีนบุรี จ้านวน 5 สถานี ตั้งแต่บริเวณปากแม่น้้าปราจีนบุรี อ้าเภอบ้านสร้างถึง
บริเวณจุดสูบน้้าประปา อ้าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ดังนี้ 1) ปากแม่น้้าปราจีนบุรี ต้าบลบางแตน 
อ้าเภอบ้านสร้าง 2) สะพานบ้านสร้าง อ้าเภอบ้านสร้าง 3) สะพานใกล้แขวงการทางปราจีนบุรี ต้าบลหน้า
เมือง อ้าเภอเมืองฯ 4) สะพานท่าประชุม ต้าบลบ้านทาม อ้าเภอศรีมหาโพธิ และ 5) จุดสูบน้้าประปา 
ต้าบลกบินทร์บุรี อ้าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี พบค่า Water Quality Index (WQI) (ค่า Real-
time data) อยู่ในช่วง 52-61 แสดงคุณภาพน้้าโดยรวมตลอดทั้งปีอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม และดัชนีที่เป็น
ปัญหาส้าคัญ ได้แก่ DO, BOD, TCB, FCB และ NH3 (ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7 สระบุรี 2557) และ
คลองพระสทึง มีสถานีตรวจวัดคุณภาพน้้า จ้านวน 4 สถานี ได้แก่ 1) สะพานคลองพระสทึง  ถนนทาง
หลวงหมายเลข 539 หลัก กม. 61 อ้าเภอเมือง 2) บ้านด่านชัยพัฒนา ต้าบลทุ่งมหาเจริญ อ้าเภอวังน้้าเย็น 
3) สะพานบ้านเฉลิมพระเกียรติ ต้าบลวังทอง อ้าเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว และ 4) สะพานข้าม
คลองพระสทึง ต้าบลปะตง อ้าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี พบว่ามีค่า WQI เฉลี่ย 3 ปี เท่ากับ 68 
คุณภาพน้้าอยู่ในเกณฑ์พอใช้ (ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 ชลบุรี 2557) 
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   2) คุณภาพอากาศ 
    ด้านคุณภาพอากาศในพ้ืนที่ลุ่มน้้าปราจีนบุรี มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศโดยสถานี
ตรวจวัดคุณภาพอากาศอัตโนมัติถาวร จ้านวน 1 สถานี ได้แก่ สถานีโรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย อ้าเภอ
อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ท้าการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน และเทียบค่า Air 
Quality Index (AQI) (ค่า Real-time data) แล้วพบว่ามีปัญหามลพิษทางอากาศ ซึ่งมีจ้านวนวันที่มีค่า
คุณภาพอากาศเกินค่ามาตรฐาน AQI มากกว่า 100 จ้านวน 11 วัน ใน พ.ศ. 2557 
   3) การจัดการขยะ 
    การจัดการขยะในพ้ืนที่ลุ่มน้้าปราจีนบุรี จากข้อมูลการส้ารวจขยะมูลฝอยใน พ.ศ. 2557 
ของกรมควบคุมมลพิษ (2558) พบว่าทั้ง 6 จังหวัดในพ้ืนที่ลุ่มน้้ามีปริมาณขยะที่เกิดขึ้นทั้งหมดจ้านวน 
1.79 ล้านตันถูกเก็บขนไปก้าจัดจ้านวน 0.9 ล้านตัน/ ปี โดยพ้ืนที่ลุ่มน้้าปราจีนบุรีมีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (อปท.) ที่มีการให้บริการเก็บขนขยะทั้งสิ้นจ้านวน 371 แห่ง และที่ไม่มีการให้บริการเก็บขนขยะ
ทั้งสิ้นจ้านวน 330 แห่ง 
   4) การร้องเรียนเรื่องมลพิษ 
    การร้องเรียนเรื่องมลพิษของจังหวัดในพ้ืนที่ลุ่มน้้าปราจีนบุรี พบว่า ตั้งแต่พ.ศ. 2556 ถึง พ.ศ. 
2558 มีการร้องเรียนปัญหาเกี่ยวกับกลิ่นเหม็นมากที่สุด เป็นจ้านวน 52 ครั้ง หรือ คิดเป็นร้อยละ 46.85 ของ
การร้องเรียนเรื่องมลพิษท้ังหมด และการร้องเรียนปัญหาฝุ่นละออง/ เขม่าควัน เป็นอันดับรองลงมาเป็น
จ้านวน 28 ครั้ง หรือ คิดเป็นร้อยละ 25.23 ของการร้องเรียนเรื่องมลพิษทั้งหมด (กรมควบคุมมลพิษ 2559) 

3.2 ทิศทางการพัฒนาลุ่มน้ าปราจีนบุรีในอนาคต 
  3.2.1  ยุทธศาสตร์และแผนที่เกี่ยวข้อง 
   (1)   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
   เนื่องจากประเทศไทยยังเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทั้งจากภายในและภายนอก เช่ น 
กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ หรือ การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับ
สภาวการณ์ของประเทศที่ยังคงประสบปัญหาอยู่ในหลายด้าน ด้วยเหตุนี้  จึงท้าให้แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ยึดกรอบแนวคิดและหลักการส้าคัญ ดังนี้ 1) การน้อม
น้าและประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง 2) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม 3) การ
พัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 4) พัฒนาสู่เป้าหมายอนาคตประเทศ
ไทยปี 2579 สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 5) 
ลดความเหลื่อมล้้าทางเศรษฐกิจ และขับเคลื่อนการเจริญเติบโตบนฐานการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม 
และ 6) ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ใน 5 ปี โดยให้ความส้าคัญกับการใช้กลไกประชารัฐ 
   ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 12 ถูกวางกรอบ
จากยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ด้าน ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพ่ือพัฒนาสู่เป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี 
2579สนับสนุนการพัฒนาอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน แผนพัฒนาฯ ฉบับ 12 จึงได้ก้าหนดยุทธศาสตร์
การพัฒนา10 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
   1) การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
   จากการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรไทยเข้าสู่สังคมสูงวัย ส่งผลให้ขาดแคลน
ประชากรวัยแรงงาน ขณะที่คุณภาพแรงงานยังประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานฝีมือ ท้าให้ขีด
ความสามารถในการแข่งขันน้อย และส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตรายได้ประชากร โดยเฉพาะการ
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ให้ความสนใจปัญหาที่เกิดในแต่ละช่วงวัยตลอดช่วงชีวิต ตั้งแต่การได้รับการศึกษาที่ไม่เหมาะสม การมี
ผลสัมฤทธิ์การเรียนต่้าการพัฒนาความรู้ทักษะแรงงานไม่ตรงกับตลาดงาน และปัญหาสุขภาพของผู้สูงวัย 
โครงสร้างของครอบครัวเปลี่ยนไป ประกอบกับปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงรอบตัวที่รวดเร็วจากการพัฒนา
ในยุคดิจิทัล ท้าให้ต้องให้ความส้าคัญกับการพัฒนาศักยภาพของคนบนพ้ืนฐานของสถาบันทางสังคมที่
เข้มแข็ง เพ่ือให้เป็นทุนในการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศ โดยได้ก้าหนดเป้าประสงค์ของการพัฒนา ดังนี้ 
    1.1) คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมเพ่ิมข้ึน 
    1.2) คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมข้ึน 
    1.3) คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วย
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
    1.4) คนไทยมีสุขภาวะที่ดีข้ึน 
    1.5) สถาบันทางสังคม มีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพ่ิมขึ้น 
โดยเฉพาะสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนา ชุมชน สื่อมวลชน และภาคเอกชน 
   2) การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
   การพัฒนาประเทศตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม แต่ปัญหา
ที่เกิดควบคู่กันมาในด้านความเหลื่อมล้้าและความเป็นธรรม ที่เกิดจากความแตกต่างของรายได้ระหว่าง
กลุ่มประชากร และพ้ืนที่ที่อยู่ห่างไกล มีการแก้ไขที่คืบหน้าได้ช้า จากปัญหาดังกล่าวในช่วง 5 ปีของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ให้ความส้าคัญกับการสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้้า โดยการ
ยกระดับคุณภาพบริการด้านการศึกษา สาธารณสุข ความคุ้มครองทางสังคม มุ่งเน้นการเพ่ิมทักษะ
แรงงาน และเสริมสร้างรายได้ให้สูงขึ้น สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและสั งคมให้ผู้มีรายได้ต่้าสุด 
ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ สนับสนุนการสร้างธุรกิจขนาดเล็ก การเข้าถึงเงินทุนเพ่ือสร้างอาชีพ และปัจจัยการ
ผลิตที่ราคาเป็นธรรม โดยได้ก้าหนดเป้าประสงค์ของการพัฒนา ดังนี้ 
    2.1) ลดปัญหาความเหลื่อมล้้าด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่
แตกต่างกัน และแก้ไขปัญหาความยากจน 
    2.2) เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมของภาครัฐ 
    2.3) เพ่ิมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจ ฐานรากให้มีความเข้มแข็ง เพ่ือให้ชุมชนพ่ึงพา
ตนเองและได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ้น 
   3) การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
   การแข่งขันทางเศรษฐกิจในตลาดโลก หลังวิกฤติเศรษฐกิจจะรุนแรงขึ้นในอนาคต โดยประเทศ
ต่าง ๆ จะมุ่งเน้นการใช้นวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ขณะที่ประเทศไทยปัจจุบัน 
อัตราการขยายตัวเศรษฐกิจช้าลง เพ่ือให้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจเจริญเติบโตในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
12 จะเน้นการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
การขยายฐานเศรษฐกิจและฐานรายได้ใหม่ควบคู่กับการเพ่ิมผลิตภาพของฐานการผลิต และบริการโดยใช้
ดิจิทัลและเทคโนโลยีอัจฉริยะ นอกจากนั้นให้ความส้าคัญกับการใช้ศักยภาพทรัพยากรชีวภาพ กระจาย
โอกาสเศรษฐกิจให้คนในชุมชนและท้องถิ่น เพ่ือลดความเหลื่อมล้้าทางเศรษฐกิจ โดยได้ก้าหนด
เป้าประสงค์ของการพัฒนา ดังนี้ 
   3.1) เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
    3.1.1) เศรษฐกิจเติบโตได้ตามศักยภาพ ประชาชนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
    3.1.2) การลงทุนภาครัฐและเอกชนขยายตัวอย่างต่อเนื่อง 
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    3.1.3)  พัฒนาภาคส่ งออก ให้ ขย ายตั ว และ เป็ นกล ไกส้ า คัญ ในการขั บ เ คลื่ อน 
เศรษฐกิจไทย 
    3.1.4) เพ่ิมผลิตภาพการผลิตของประเทศ 
    3.1.5) รักษาเสถียรภาพของการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
    3.1.6) เพ่ิมการลงทุนจากความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานของประเทศ 
    3.1.7) ประชาชนและผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษีมากข้ึน 
    3.1.8) ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจสูงขึ้น 
   3.2) การสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรายสาขา 
    3.2.1) เศรษฐกิจรายสาขาเติบโตอย่างเข้มแข็ง และเป็นฐานในการสร้างความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจของประเทศ 
    3.2.2) เกษตรกรมีรายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรเพ่ิมขึ้นและพ้ืนที่การทางเกษตรกรรม
ยั่งยืนเพิ่มข้ึนต่อเนื่อง 
    3.2.3) พัฒนาพื้นที่ไปสู่เมืองอุตสาหกรรมนิเวศ 
    3.2.4) ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น และมีขีดความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการท่องเที่ยวสูงขึ้น 
    3.2.5) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจเพ่ิมมากข้ึน 
    3.2.6) เพ่ิมประสิทธิภาพของภาคการเงินเพ่ือให้เป็นกลไกสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
และสังคม 
   4) การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
   ฐานทรัพยากรธรรมชาติถูกน้าไปใช้ในการพัฒนาจ้านวนมาก ท้าให้เกิดความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากร ทั้งการลดลงของพ้ืนที่ป่าไม้ ความเสื่อมโทรมของดิน การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
การบริหารจัดการน้้าที่ไม่สมดุลกับความต้องการอุปโภคบริโภค ประกอบกับสภาวะการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศที่ส่งผลให้กันความผันผวน และเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติรุนแรงมากขึ้น ส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคต แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงเน้นการด้าเนินการสร้างความ
มั่นคงของทรัพยากรธรรมชาติ ยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม แก้ปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อม ลดมลพิษและ
ส่งเสริมการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เตรียมความพร้อมและเพ่ิมขีดความสามารถในการ
ปรับต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการบริหารจัดการ เพ่ือลดความเสี่ยงภัยพิบัติจากธรรมชาติ
โดยได้ก้าหนดเป้าประสงค์ของการพัฒนา ดังนี้ 
   4.1) รักษาและฟ้ืนฟฐูานทรัพยากรธรรมชาติ 
   4.2) สร้างความม่ันคงด้านน้้า และบริหารจัดการทรัพยากรน้้า ทั้งน้้าผิวดินและน้้าใต้ดิน ให้มี
ประสิทธิภาพ 
   4.3) สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและ
ระบบนิเวศ 
   4.4) เพ่ิมประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจกและขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
   4.5) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ความสูญเสียในชีวิต
และทรัพย์สินที่เกิดจากสาธารณภัยลดลง 
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   5) การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่งและยั่งยืน 
   การเปลี่ยนแปลงจากกระแสโลกและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลต่อความมั่นคง  ทั้งต่อ
ความคิดเห็น อุดมการณ์ของประชาชน และรูปแบบอาชญากรรมการก่อการร้ายข้ามชาติในรูปแบบต่าง ๆ 
ช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงให้ความส้าคัญต่อการฟ้ืนฟูพ้ืนฐานด้านความมั่นคง โดยเฉพาะการอยู่
ร่วมกันในสังคมอย่างสันติของผู้มีความเห็นต่างทางความคิดและอุดมการณ์บนพ้ืนฐานของการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และการเตรียมการรับมือกับภัยคุกคามข้ามชาติ 
   5.1) ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ 
   5.2) สังคมมีความสมานฉันท์ ผู้เห็นต่างทางความคิดของคนในชาติ  สามารถอยู่ร่วมกันได้
อย่างสันติ ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคง 
   5.3) ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมีโอกาสใน
การศึกษา และการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพ่ิมข้ึน 
   5.4) ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือ ด้านความมั่นคง ในกลุ่มประเทศสมาชิก
อาเซียน มิตรประเทศ และนานาประเทศ ในการป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบต่าง ๆ ควบคู่ไปกับ 
   5.5) ประเทศไทยมีความพร้อมต่อการรับมือภัยคุกคาม ทั้งภัยคุกคามทางทหารและภัย
คุกคามอ่ืน ๆ 
   5.6) แผนงานด้านความมั่นคงมีการบูรณาการสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
   6) การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย 
   ระบบการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการประชาชนให้ได้
มาตรฐานสากล การบังคับใช้กฎหมาย ความโปร่งใสของการบริหารจัดการให้บริการ การขาดการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการตัดสินใจใช้งบประมาณ ดังนั้น จึงต้องด้าเนินมาตรการให้บรรลุเป้าหมาย
แผนพัฒนาฯ ฉบับ 12 ในการบริหารจัดการภาครัฐให้โปร่งใส มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ ตรวจสอบได้
อย่างเป็นธรรม และประชาชน มีส่วนร่วม การกระจายอ้านาจที่เหมาะสม ระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค และ
ท้องถิน่ เพ่ือให้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ โดยได้ก้าหนดเป้าประสงค์ของการพัฒนา ดังนี้ 
   6.1) ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการ
ให้บริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ 
   6.2) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   6.3) เพ่ิมคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น 
   6.4) ลดจ้านวนการด้าเนินคดีกับผู้มิได้กระท้าความผิด 
   7) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
   การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์ของประเทศท่ีผ่านมาขาดความต่อเนื่องในการ
ด้าเนินการ การจัดการที่สอดคล้องมาตรฐานสากล ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 นี้ จึงมุ่งเน้นการพัฒนาเพ่ือ
รองรับการขยายตัวเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจหลัก สนับสนุนให้เกิดความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคและอาเซียน
อย่างเป็นระบบ และการพัฒนาผู้ประกอบการสาขาโลจิสติกส์และหน่วยงาน โดยได้ก้าหนดเป้าประสงค์
ของการพัฒนา ดังนี้ 
   7.1) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ในภาพรวม 
   7.2) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบขนส่ง 
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   7.3) การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
   7.4) การพัฒนาด้านพลังงาน 
   7.5) การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
   7.6) การพัฒนาด้านสาธารณูปการ (น้้าประปา) 
   8) การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
   ประเทศไทยอาศัยความได้เปรียบด้านแรงงาน ทรัพยากรธรรมชาติในการพัฒนามานาน และ
น้าเข้าเทคโนโลยีมากกว่าการสะสมองค์ความรู้ของตนเอง ดังนั้น การจะขับเคลื่อนเข้าสู่สังคมนวัตกรรม 
ต้องมีความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชน เพ่ือวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ยกระดับสังคมและคุณภาพชีวิต
ประชาชน ในการนี้ต้องส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะสูง เพ่ิมศักยภาพการผลิตด้าน
เกษตรและอุตสาหกรรม พัฒนาความเข้มแข็งหน่วยงานทดสอบรับรองมาตรฐานระดับสากล พัฒนา
สภาพแวดล้อม และโครงสร้างพ้ืนฐานของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยได้
ก้าหนดเป้าประสงค์ของการพัฒนา ดังนี้ 
   8.1) เพ่ิมความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ 
   8.2) เพ่ิมความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือยกระดับ
ความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
   9) การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
   ยกระดับฐานการผลิตบริการเดิมให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น ด้าเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกเพ่ือเสริม
จุดเด่นในระดับภาคและจังหวัดในการเป็นฐานการผลิตส้าคัญ กระจายความเจริญและยกระดับรายได้ของ
ประชาชน ลดแรงกดดันจากการพัฒนาที่กระจุกตัว พัฒนาฟ้ืนฟูพ้ืนที่ภาคอุตสาหกรรมชายฝั่ งทะเล
ตะวันออก พัฒนาเศรษฐกิจชายแดน และขับเคลื่อนการพัฒนาภาคและเมืองให้เป็นรูปธรรม โดยได้
ก้าหนดเป้าประสงค์ของการพัฒนา ดังนี้ 
   9.1) ลดช่องว่างรายได้ระหว่างภาคและมีการกระจายรายได้ท่ีเป็นธรรมมากขึ้น 
   9.2) เพ่ิมจ้านวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ส้าหรับคนทุกกลุ่มในสังคม 
   9.3) พ้ืนทีฐ่านเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
   9.4) เพ่ิมมูลค่าการลงทุนในพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดน 
   10) ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 
   การพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ให้ความส้าคัญกับความ
เชื่อมโยงกฎระเบียบและสถาบันในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคให้ชัดเจนในระดับปฏิบัติ ทั้งในด้านลด
มาตรการที่ไม่ใช่มาตรการทางภาษี การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การเชื่อมโยงประเทศ เพ่ือนบ้าน การ
เตรียมความพร้อมให้ประเทศไทยเป็นประตูไปสู่ภาคตะวันตกและตะวันออก พัฒนาพ้ืนที่ชุมชนตามแนว
ระเบียงเศรษฐกิจ รวมถึงพ้ืนที่เชื่อมโยงอ่ืนในประเทศ เพ่ือสนับสนุนขีดความสามารถการแข่งขัน 
ขณะเดียวกันต้องให้ความส้าคัญกับความร่วมมือระหว่างประเทศในวงกว้างขึ้น เช่น ความร่วมมือภายใต้
กรอบเอเปค ผลักดันให้ การพัฒนาประเทศสอดคล้องกับมาตรฐานสากลและข้อตกลงระหว่างประเทศ
ต่าง ๆ โดยได้ก้าหนดเป้าประสงค์ของการพัฒนา ดังนี้ 
   10.1) เครือข่ายการเชื่อมโยงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจที่ครอบคลุมและมีการใช้ประโยชน์ได้
เต็มศักยภาพ 
   10.2) ระบบห่วงโซ่มูลค่าในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียนเพิ่มขึ้น 
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   10.3) ประเทศไทยเป็นฐานเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนที่ส้าคัญในภูมิภาค อนุภูมิภาค
อาเซียน และเอเชีย รวมทั้งมีการพัฒนาส่วนขยายจากแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคให้ครอบคลุม 
   10.4) ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ส้าคัญท้ังในทุกระดับ 

   (2)  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
    พ้ืนที่ลุ่มน้้าปราจีนบุรีประกอบไปด้วย 6 จังหวัด ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มยุทธศาสตร์จังหวัดต่าง ๆ 
ได้แก่ 

 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง มี 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี 
จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดสระแก้ว โดยมีศูนย์ปฏิบัติการอยู่ในจังหวัดฉะเชิงเทรา  

 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 มี 1 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา 
 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก มี 1 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี 

   ประเด็นยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดทั้ง 3 กลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2561-2564 ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ลุ่ม
น้้าปราจีนบุรีสรุปได้ ดังตารางที่ 3-26 

ตารางที่ 3-26 ประเด็นยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด 

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง กลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: พัฒนา
ระบบโลจสิติกส์และความสมัพันธ์
กับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อเป็น
ศูนย์กลางการคา้การลงทุนภาค
ตะวันออกไปสู่อินโดจีนและรองรบั
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: การพัฒนา
ขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตร
อุตสาหกรรมและแปรรูป  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: ยกระดับ
การพัฒนากลุ่มอตุสาหกรรมในพ้ืนท่ี
จังหวัดชลบุรีและระยอง ให้เป็น
ฐานเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมสีเขียว         
ช้ันน้าในอาเซียน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: ส่งเสริม
และสนบัสนุนการน้านวัตกรรมมาใช้
ใน การผลติ ระบบการตลาด และ
โครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรให้
สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ (Zoning) 
เพื่อให้สินค้าเกษตรปลอดภัยได้
มาตรฐานสากลเชื่อมโยงตลาด
รองรับการค้าเสร ี

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: การพัฒนา
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพื่อ
สนับสนุนการท่องเที่ยวอารยธรรม
ขอม และผลิตภัณฑ์ไหม  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: การพัฒนา 
การผลิตอาหารและสินค้าเกษตรให้
ได้คณุภาพมาตรฐาน มีความทันสมัย 
และเป็นสากล เพื่อให้เป็นฐานการ
ผลิตและจ้าหน่ายผลไม้ ประมง และ        
ปศุสัตว์ เพื่อการส่งออก 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: พัฒนา
คุณภาพแหล่งท่องเที่ยว และบริการ
ด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน
เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
สุขภาพ และวัฒนธรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: การส่งเสริม
และพัฒนาการคา้การลงทุน และ
การค้าชายแดน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: พัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ชายทะเล
นานาชาติ เชิงนิเวศ เชิงเกษตร เชิง
สุขภาพ และการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4: ส่งเสริม          
การพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
และนวัตกรรมเกษตรแปรรูปและ
สมุนไพร พลังงานทดแทน และ

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4: พัฒนาพ้ืนท่ี
เศรษฐกิจบรเิวณชายแดนให้เป็น
ประตเูศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศ
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ตารางที่ 3-26 ประเด็นยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด 

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง กลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 

ยกระดับมาตรฐานฝมีือแรงงานและ
กลุ่มเกษตรกร สร้างบรรยากาศท่ี
เอื้อต่อการลงทุนอุตสาหกรรมใหม ่
(New S–curve) 

เพื่อนบ้านให้เจรญิเติบโตอย่างยั่งยนื
และเกดิผลที่เป็นรูปธรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5: อนุรักษ์ 
ฟื้นฟู พัฒนาและปกป้อง ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมี
ส่วนร่วม เพื่อประโยชน์ต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่าง
ยั่งยืน 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5: ปกป้อง
และฟืน้ฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมใหม้ีความหลากหลาย         
อุดมสมบรูณ์ตาม ธรรมชาติ และม ี    
การใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม 
ก่อให้เกิดความสมดลุต่อระบบนิเวศ 

ที่มา: ส้านักพัฒนาและส่งเสรมิการบริหารราชการ จังหวัด สป. (2560) 

   แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดที่มีความเกี่ยวข้องกับพ้ืนที่ลุ่มน้้าปราจีนบุรี ประกอบด้วย 3 กลุ่ม ได้แก่
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 และกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออก ซึ่งสรุปประเด็นยุทธศาสตร์ที่มีความสอดคล้องกันของทั้ง 3 กลุ่มจังหวัดได้ 3 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
    ประเด็นที่ 1 การพัฒนาการค้าการลงทุนชายแดน กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลางจะเน้น
เพ่ือเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนไปสู่ประชาคมอาเซียนโดยเน้นการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพ่ือรองรับ 
ขณะที่อีกสองกลุ่มจังหวัดจะเป็นการส่งเสริมการค้าชายแดน เป็นจุดเชื่อมโยงเศรษฐกิจารค้าการลงทุนกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน 
    ประเด็นที่ 2 การพัฒนาสินค้าด้านการเกษตร ภาคกลางตอนกลาง เน้นการจัดการโครงสร้าง
พ้ืนฐานการเกษตรให้สอดคล้องสภาพพ้ืนที่ (Zoning) การสนับสนุนการน้านวัตกรรมมาใช้ในการผลิต 
ระบบการตลาด เพ่ือเป้าหมายใหสินค้าเกษตรปลอดภัย ได้มาตรฐานสากล ขณะที่ในอีกสองกลุ่มจังหวัด
จะเน้นพัฒนาขีความสามารถอุตสาหกรรมเกษตร การแปรรูปเพ่ือการส่งออก โดยกลุ่มภาคตะวันออกจะ
เน้นครอบคลุมสินค้าเกษตรในเกือบทุกด้าน ทั้งผลไม้ ประมง และปศุสัตว์ 
    ประเด็นที่ 3 การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน โดยมีความแตกต่าง
ระหว่างกลุ่มจังหวัด โดยในกลุ่มภาคกลางตอนกลางจะเน้นการท่องเที่ยงเชิงนิเวศ สุขภาพ และวัฒนธรม 
ขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ส่งเสริมการท่องเที่ยวอารยธรรมของและผลิตภัณฑ์ไหม และ
กลุ่มภาคตะวันออกเน้นจุดเด่น คือ การท่องเที่ยวชายทะเลนานาชาติ และยังครอบคลุมถึงการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศเชิงเกษตร เชิงสุขภาพ และการท่องเที่ยวชุมชน 
    ในประเด็นอ่ืน ๆ นอกเหนือจาก 3 ประเด็นข้างต้น กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลางมีการ
ส่งเสริมการสร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการลงทุนอุตสาหกรรมใหม่ (New S-curve) ส่งเสริมการพัฒนา
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และนวัตกรรมเกษตร แปรรูปสมุนไพร พลังงานทดแทน ขณะที่กลุ่มภาคตะวันออก
ซึ่งเป็นพ้ืนที่ส้าคัญด้านการส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมเน้นการส่งเสริมพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมสีเขียวให้
เป็นกลุ่มชั้นน้าในอาเซียน โดยทั้งกลุ่มภาคกลางตอนกลาง และภาคตะวันออกมีประเด็นยุทธศาสตร์ด้าน
การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจน 
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   ถ้าพิจารณาจากจังหวัดที่มีพ้ืนที่ครอบคลุมพ้ืนที่ลุ่มน้้าปราจีนบุรีเป็นหลัก ซึ่งได้แก่  กลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนกลาง ซึ่งประกอบด้วย 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัด
ฉะเชิงเทรา และจังหวัดสระแก้ว ซึ่งครอบคลุมพ้ืนที่มากกว่าร้อยละ 90 ของลุ่มน้้า มีเป้าประสงค์รวมของ
กลุ่มจังหวัด ได้แก่ 1) เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ 2) มีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนและสากล และ 3) คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีและยั่งยืน ประชาชน มีคุณภาพชีวิตที่ดี เพ่ือบรรลุตาม
เป้าประสงค์รวมในข้างต้น แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดจึงได้ก้าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ไว้ ดังนี้ 

   1) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: พัฒนาระบบโลจิสติกส์และความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน
เพื่อเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนภาคตะวันออกของอินโดจีนและรองรับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 
   เพ่ือให้เป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน และการขนส่งภาคตะวันออกของอินโดจีนที่พร้อมด้วย
ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน การคมนาคมขนส่ง และสิ่งอ้านวยความสะดวก พร้อมทั้งบุคลากรที่มีศักยภาพสูง 
และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ จึงจ้าเป็นที่ด้าเนินการตามกลยุทธ์ต่าง ๆ 
ดังนี้ 
    1.1) พัฒนาระบบโลจิสติกส์ที่มีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และ
เชื่อมโยงกันภายในกลุ่มจังหวัด และระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern economic corridor) 
ไปสู่อินโดจีน 
    1.2) พัฒนาศูนย์กลางและช่องทางการกระจายสินค้า เพ่ือรองรับการเป็นฐานการผลิต 
ขนส่งและจัดจ้าหน่ายของอินโดจีน 
    1.3) วางแผนการผลิตและพัฒนาบุคลากร ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ เพ่ือรองรับการ
เป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนของอินโดจีน 
    1.4) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือรองรับการค้า การลงทุนและการขนส่งที่มี
ประสิทธิภาพ 
    1.5) พัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ือส่งเสริมการค้าและการลงทุน 
    1.6) การส่งเสริมการจัดกิจกรรมการค้าระหว่างประเทศ (Trade show) 
   ทั้งนี้ ได้มีการด้าเนินแผนงานเพ่ิมประสิทธิภาพโครงข่ายโลจิสติกส์ของกลุ่มจังหวัดเพ่ือเชื่อมโยง
ชายแดนภาคตะวันออกสู่อินโดจีน แผนงานพัฒนาเมืองชายแดน เพ่ือรองรับการพัฒนาระหว่างประเทศ 
และแผนงานพัฒนาระบบฐานข้อมูลรองรับการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด 
   ประเด็นยุทธศาสตร์นี้ตัวชี้วัดใช้อัตราขยายตัวของเศรษฐกิจอัตราขยายตัวของเศรษฐกิจกลุ่ม
จังหวัดเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.5 ต่อปี และมูลค่าการค้าผ่านด่านศุลกากรชายแดนของกลุ่มจังหวัดเพ่ิมขึ้นร้อยละ 
3 ต่อป ี

   2) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: ส่งเสริมและสนับสนุนการน านวัตกรรมมาใช้ในการผลิต ระบบ
การตลาด และโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ (Zoning) เพื่อให้สินค้า
เกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานสากล เชื่อมโยงตลาดรองรับการค้าเสรี 
   ประเด็นยุทธศาสตร์นี้มีเป้าประสงค์ 2 ข้อ คือ 1) ผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัย ได้มาตรฐาน 
มีคุณภาพ และมูลค่าเพ่ิมขึ้นสอดคล้องกับความต้องการของตลาดและมีศักยภาพการแข่งขัน  และ 2) 
เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี และมีเครือข่ายที่เข้มแข็งเพ่ืออ้านาจทางการตลาด จึงได้ก้าหนดกลยุทธ์ไว้
ดังนี้ 
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    2.1) ส่งเสริมและสนับสนุนในการน้านวัตกรรมมาใช้ในการผลิต 
    2.2) เพ่ิมผลิตภาพและยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร 
    2.3) เชื่อมโยงวัตถุดิบภาคเกษตรกรรมจากในกลุ่มจังหวัดและประเทศเพ่ือนบ้านสู่การแปร
รูปเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมในภาคอุตสาหกรรม 
    2.4) มุง่พัฒนาสู่เกษตรปลอดภัยที่เหมาะกับสภาพพ้ืนที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีมูลค่าสูง  
    2.5) พัฒนาเกษตรกร/ องค์กร/ สถาบันเกษตรกร ให้สามารถท้าธุรกิจเกษตรรองรับการค้าเสรี 
    2.6) พัฒนาสารสนเทศเพ่ือการเกษตร 

   มีการก้าหนดแผนงานส่งเสริมและพัฒนาระบบการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน และ
แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต และสร้างมูลค่าภาคการเกษตร เริ่มตั้งแต่การพัฒนากระบวนการ
ผลิต การพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์ ไปจนถึงการพัฒนาการตลาดโดยการส่งเสริมช่องทางการตลาด 
   ประเด็นยุทธศาสตร์นี้ ใช้ตัวชี้วัด 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ จ้านวนชนิดของสินค้าเกษตรที่ผ่านการรับรอง
มาตรฐานเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี และจ้านวนกลุ่มเกษตรกร/ สถาบันเกษตรกรที่สามารถท้าธุรกิจสินค้า
เกษตรเพิ่มขึ้น ปีละ 3 กลุ่ม 

   3) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว สินค้า และบริการด้านการ
ท่องเทีย่วให้ได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม 
   ประเด็นยุทธศาสตร์นี้ มีเป้าประสงค์เพ่ือ 1) ยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สุขภาพ
และวัฒนธรรม รวมถึงส่งเสริม มาตรฐานสินค้า และบริการการท่องเที่ยว และ 2) เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง
นิเวศทางน้้าที่ส้าคัญ เพ่ือเชื่อมโยงการท่องเที่ยวทางน้้าระหว่างกลุ่มจังหวัดมีศักยภาพทางการตลาดและ
การประชาสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ จึงจ้าเป็นที่ด้าเนินการตามกลยุทธ์ต่าง ๆ ดังนี้ 
    3.1) อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สุขภาพและวัฒนธรรม เพ่ือเชื่อมโยงแหล่ง
ท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัดและภูมิภาค 
    3.2) ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ตามแนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์
    3.3) พัฒนาศักยภาพแรงงานวิชาชีพและบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
    3.4) พัฒนากิจกรรมท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ ๆ ให้สอดคล้องกับความสนใจ 
    2.5) พัฒนาคุณภาพบริการด้านการท่องเที่ยว การตลาด ประชาสัมพันธ์ สินค้า และระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ 
    3.6) ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาครัฐ เอกชน ประชาชนและท้องถิ่นในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของกลุ่มจังหวัด 
    3.7) การสร้างความเชื่อมั่นและส่งเสริมความปลอดภัยในการท่องเที่ยว 

   แผนงานสร้างความเชื่อมั่นและส่งเสริมการท่องเที่ยว จึงถูกระบุขึ้นมาตั้งแต่การส้ารวจและ
ประเมินผลความต้องการ การพัฒนาความรู้และทักษะด้านการท่องเที่ยวของบุคลากรต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้อง 
ตลอดจนการพัฒนาการตลาด และประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและสินค้า 

   ประเด็นยุทธศาสตร์นี้ ใช้อัตราขยายตัวรายได้จากการท่องเที่ยวและการจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่นของกลุ่มจังหวัดเป็นตัวชี้วัด ซึ่งก้าหนดไว้ให้ต้องเพ่ิมข้ึนร้อยละ 60 และร้อยละ 44 ตามล้าดับ 
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   4) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4: ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและนวัตกรรมเกษตร
แปรรูปและสมุนไพร พลังงานทดแทน และยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานและกลุ่มเกษตรกรสร้าง
บรรยากาศที่เอื้อต่อการลงทุนอุตสาหกรรมใหม่ (New S-curve) 

   ประเด็นยุทธศาสตร์นี้ มีเป้าประสงค์เพ่ือการเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรม นวัตกรรมเกษตร
แปรรูปและสมุนไพร พลังงานทดแทน และอุตสาหกรรมใหม่ (New S-curve) ที่ส้าคัญของประเทศที่
พร้อมสรรพด้วยโครงสร้างพ้ืนฐาน แรงงานฝีมือ ระบบขนส่ง และการใช้นวัตกรรมเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม
อย่างต่อเนื่องจึงได้ก้าหนดกลยุทธ์ไว้ดังนี้ 
    4.1) พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ้านวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการขยายตัวของ
ภาคอุตสาหกรรม เกษตรแปรรูป และสมุนไพร 
    4.2) พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานและกลุ่มเกษตรกรที่ตอบสนองต่อความต้องการส้าหรับ
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและสมุนไพร 
    4.3) การก้าหนดเขตพ้ืนที่อุตสาหกรรมในกลุ่มจังหวัดที่เหมาะสมและวางแผนการลงทุนใน
อุตสาหกรรม 
    4.4) เสริมสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมเทคโนโลยีการผลิตในภาคอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
    4.5) ส่งเสริมระบบการบริหารจัดการในภาคอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและ
พัฒนาเครือข่ายระบบเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

   แผนงานเสริมสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมเทคโนโลยีการผลิตในภาคอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีการด้าเนินการตั้งแต่การพัฒนาการบริหารจัดการให้มีการจัดการเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และการสร้างนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
และการพัฒนานวัตกรรมใหม่จากวัสดุที่ไม่ใช้แล้วโดยเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด 
   ประเด็นยุทธศาสตร์นี้ ใช้อัตราการขยายตัวของผลิตภาพแรงงานเป็นตัวชี้วัด โดยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 
1 ต่อปี และอัตราการเพ่ิมขึ้นของมูลค่าการลงทุนของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3 ต่อ
ปี 
   5) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5: อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา และปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม อย่างมีส่วนร่วม เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างย่ังยืน 

   ประเด็นยุทธศาสตร์นี้มี เป้าประสงค์เพ่ือ 1) ยกระดับคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และ 2) การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีกลยุทธ์ดังนี้ 
    5.1) ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตัดไม้ท้าลายป่า 
    5.2) ป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติและภัยแล้ง 
    5.3) การพัฒนา/ ฟ้ืนฟูแหล่งน้้า 
    5.4) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้้า ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
    5.5) พัฒนาฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    5.6) อนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าต้นน้้า 
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   ประเด็นยุทธศาสตร์นี้ก้าหนดตัวชี้วัดไว้ ได้แก่ จ้านวนแหล่งน้้าขนาดกลางและขนาดเล็กที่ได้รับ
การพัฒนาและฟ้ืนฟู ปีละ 2 แหล่ง และจ้านวนพื้นที่ที่ได้มีการปรับปรุงเพ่ือป้องกันภัยพิบัติ/ ภัยแล้ง ปีละ 
2 ชุมชน/ หมู่บ้าน 
   นอกจากนี้ ยังมีการเสนอโครงการที่มุ่งเน้นการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าเป็นส้าคัญ เช่น การ
พัฒนาแหล่งน้้า การป้องกันและลดผลกระทบภัยพิบัติจากน้้า และการป้องกันแก้ไขปัญหาคุณภาพน้้าใน
แม่น้้าสายหลัก เป็นต้น 

   (3)  แผนพัฒนาจังหวัด 

    3.1) แผนพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี 
    แผนพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2561-2564 ก้าหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “ปราจีนบุรีเมืองน่า
อยู่คู่แหล่งท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เกษตรปลอดภัย แพทย์แผนไทย และสมุนไพรสู่สากล” ต้ัง
เป้าประสงค์รวมเพ่ือเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย เป็น
แหล่งอารยธรรมสมัยทวารวดี และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอุดมสมบูรณ์ 
ชุมชนสังคมเข้มแข็ง เป็นศูนย์กลางการแพทย์แผนไทย และพัฒนาสมุนไพรสู่สากล ซึ่งแผนพัฒนานี้
ประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ประเด็น ได้แก่  
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาด้านเกษตรกรรม และบริหารจัดการน้้าอย่างบูรณาการ 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาด้านการค้าและอุตสาหกรรม 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับการบริหารจัดการงานด้านสังคม การศึกษาให้มีคุณภาพมี
มาตรฐาน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน และส่งเสริมโอกาสทางสังคมบนฐานแห่งความพอเพียง 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาด้านท่องเที่ยว 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สิ่งแวดล้อม และโลจิสติกส์ 
    ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร 

    3.2) แผนพัฒนาจังหวัดสระแก้ว 
    แผนพัฒนาจังหวัดสระแก้ว พ.ศ. 2561-2564 ฉบับทบทวน ก้าหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “เมือง
ชายแดนแห่งความสุข ถิ่นเกษตรปลอดภัย แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และอารยธรรมโบราณ เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ สระแก้วมั่นคง” โดยตั้งเป้าประสงค์รวมดังนี้ 
    1) เป็นเมืองแห่งความสุข ประชาชนเป็นคนดี มีสุขภาพดี รายได้ดี และสิ่งแวดล้อมดี 
    2) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ยึดด้ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    3) ประชาชนได้รับการบริการที่ดี และมีความพึงพอใจในการบริการ 
    4) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยที่ได้มาตรฐานสากล  
    5) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ 
    6) เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ มีความหลากหลายทางชีวภาพ 
    7) เป็นแหล่งการเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์ที่เชื่อมโยงอารยธรรมโบราณ และการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    8) เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสะดวก สะอาด และปลอดภัย รวมทั้งเพ่ิมทางเลือกในการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
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    9) สร้างบรรยากาศการค้า การลงทุน และการประกอบกิจการ ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
สระแก้ว 
    10) พัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วให้เป็น
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
    11) สร้างความมั่นคง ปลอดภัย จากภัยคุกคามให้กับประชาชนในพ้ืนที่ชายแดน และเขต
เศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 
    12) มีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
    13) คนและชุมชน มีจิตส้านึกในด้านความม่ันคง 
    14) มีระบบฐานข้อมูลด้านความม่ันคง 

   แผนพัฒนานี้ประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ประเด็น  
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้
สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพ และมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ปรับปรุงปัจจัยและกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยให้ได้
คุณภาพมาตรฐานสากล  
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยว ให้มีความปลอดภัย และปรับปรุงสิ่งอ้านวย
ความสะดวก เสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และเชื่อมโยงอารย
ธรรมโบราณ 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งเสริมการค้าการ
ลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษสระแก้ว 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างความมั่นคงเพ่ือการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดน 

    3.3) แผนพัฒนาจังหวัดจันทบุรี 
    แผนพัฒนาจังหวัดจันทบุรี พ.ศ. 2561-2564 ก้าหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “ศูนย์กลางการผลิต
และการค้าสินค้าเกษตรคุณภาพศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับชั้นเลิศ เมืองท่องเที่ยวเชิง
นิเวศและวิถีชุมชน ประตูการค้าชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน” โดยมีเป้าประสงค์รวมเพื่อให้ 
    1) เศรษฐกิจเติบโตอย่างมั่นคงและมีขีดความสามารถในการแข่งขันเพ่ิมข้ึน 
    2) ชาวจันทบุรี มีสุขภาวะที่ดี มีภูมิคุ้มกันทางสังคมที่เข้มแข็ง สามารถพ่ึงพาตนเองได้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
    3) เพ่ือให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความอุดมสมบูรณ์ และใช้ประโยชน์อย่าง
เหมาะสมและสมดุลต่อระบบนิเวศ โดยการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่าง ๆ  
    แผนพัฒนานี้ประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ 6 ประเด็น ได้แก่  
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและคุณภาพผลิตภัณฑ์
ให้ได้มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับมาตรฐานการผลิตและการตลาดของอุตสาหกรรมอัญมณี
และเครื่องประดับให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันเพ่ิมข้ึน 
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    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 อ้านวยความสะดวกด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
รวมทั้งจัดเตรียมระบบโครงข่ายบริการพ้ืนฐานเขตเศรษฐกิจชายแดนให้ได้มาตรฐานและเชื่อมโยงกับ
ประชาคมอาเซียน 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่าเพ่ิมทางการท่องเที่ยวโดยการปรับปรุงพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยว และสิ่งอ้านวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวให้เพียงพอ  และได้
มาตรฐานในระดับนานาชาติ 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ยกระดับมาตรฐานการให้บริการด้านการศึกษา พัฒนาอาชีพ และ
บริการสุขภาพ เพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ให้เกิดความสมดุลและยั่งยืนโดยประชาชนมีส่วนร่วม 

    3.4) แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา 
    แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2561-2564 ก้าหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “เมืองอุตสาหกรรม
สีเขียวท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและนิเวศ แหล่งผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมได้รับการฟื้นฟูและพัฒนาอย่างสมดุล สวัสดิการสังคมมีคุณภาพ และประชาชนสามารถเข้าถึง
บริการอย่างเท่าเทียม และท่ัวถึง” โดยมีเป้าประสงค์รวมเพื่อ 
    1) การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
    2) ภาคอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การท่องเที่ยว และเกษตรกรรมมีขีดความสามารถใน
การแข่งขันสู่ระดับสากล 
    3) สวัสดิการสังคมมีคุณภาพ ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการอย่างทั่วถึง เท่าเทียม 
    4) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการฟื้นฟูและพัฒนาอย่างยั่งยืน 
    แผนพัฒนานี้ประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ประเด็น ได้แก่  
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพการผลิต การบริหารจัดการภาคอุตสาหกรรมและ
พาณิชยกรรม ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและบริการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 
และมีอัตลักษณ์สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ชุมชน 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตร ให้เป็นแหล่งผลิต
สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และได้มาตรฐานสากล  
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสวัสดิการสังคม เพ่ิมประสิทธิภาพการรักษาความสงบ
เรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้ครอบคลุมประชาชนทุกวัยอย่างทั่วถึง 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนา และปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม เพ่ือประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน  

    3.5) แผนพัฒนาจังหวัดนครนายก 
    แผนพัฒนาจังหวัดนครนายก พ.ศ. 2561-2564 ก้าหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “นครนายกเมืองน่า
อยู่” โดยมีเป้าประสงค์รวมเพื่อ 
    1) เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและมั่นคง ประชาชนมีงานท้า  และมีการ
ประกอบสัมมาอาชีพที่ดี 
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    2) ประชาชนมีความม่ันคงในการด้ารงชีวิต โดยได้รับการศึกษา ความรู้ การฝึกอบรม ข้อมูล
ข่าวสารอย่างกว้างขวางและรวดเร็ว มีบริการสาธารณสุข และบริการสาธารณะอ่ืน ๆ ที่พอเพียงและ
สะดวก รวมทั้งมีความปลอดภัยในการด้ารงชีวิตและรักษาทรัพย์สิน 
    3) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสมดุลและยั่งยืน โดยมีสถานที่พักผ่อนหย่อน
ใจ สวนสาธารณะ พ้ืนที่สีเขียว และที่ว่างโล่งอย่างพอเพียง ตลอดจนมีระบบบ้าบัดน้้าเสียและก้าจัดขยะ
อย่างเหมาะสม 
    แผนพัฒนานี้ประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ประเด็น ได้แก่  
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปให้มีความ
ปลอดภัยมีมูลค่าเพ่ิม และสอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว สิ่งอ้านวยความสะดวก 
สินค้าบริการ และบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานอย่างบูรณาการ 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพของประชาชน 
รวมถึงจัดเตรียมโครงสร้างพ้ืนฐานให้บริการประชาชนอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง 
รวมทั้งเสริมสร้างความมั่นคงในสังคมให้มีความสุข 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ให้เกิดความสมดุลต่อระบบนิเวศ โดยประชาชนมีส่วนร่วม 

    3.6) แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 
    แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2561-2564 ฉบับทบทวน ก้าหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า 
“โคราชเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่นวัตกรรมใหม่ เกษตร อุตสาหกรรม ปลอดภัย” โดยมีเป้าประสงค์รวม คือ  
    1) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพด้านเศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสีมา 
    2) เพ่ือพัฒนาสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
    3) เพ่ือเพ่ิมพูนความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ และลดมลพิษด้านสิ่งแวดล้อม 
    4) เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคง ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม และปกป้องสถาบัน
หลักของชาติ 
    5) เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีสมรรถนะสูงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
    แผนพัฒนานี้ประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ประเด็น ได้แก่  
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีความ
สมบูรณ์อย่างยั่งยืน 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติ เพ่ือปกป้องสถาบันหลักของชาติ 
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
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  3.2.2  โครงการพัฒนา 
   (1)  เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว 
   เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้วโดยต้าแหน่งพ้ืนที่แล้ว มิได้ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ลุ่มน้้า
ปราจีนบุรี แต่อยู่ในเขตพ้ืนที่ลุ่มน้้าโตนเลสาบ แต่จากการด้าเนินการและกิจกรรมที่เกิดขึ้นในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว มีความเชื่อมโยงดังรายละเอียดน้าเสนอในส่วนต่อไปนั้น  และผลกระทบ
ข้ามเขตแดน (Transboundary effects) ที่เกิดขึ้นจากที่ตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว
สามารถข้ามเขตแดนมายังพ้ืนที่ลุ่มน้้าปราจีนบุรีได้ จากผลกระทบทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
จึงได้มีการน้าเสนอข้อมูลของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้วด้วย 
   จากสภาพภูมิศาสตร์ที่ห่างจากกรุงเทพมหานคร 260 กิโลเมตร สามารถเดินทางด้วยทางหลวง
สาย 304 เป็นพ้ืนที่เชื่อมต่อกับจังหวัดบันเตียเมียนเจย ประเทศกัมพูชา ผ่านทางด่านชายแดนอรัญ
ประเทศ นอกจากนั้น พ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว ตั้งอยู่ในแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ (GMS Southern 
Economic Corridor) ใกล้ท่าเรือแหลมฉบัง (ประมาณ 250 กิโลเมตร) ท้าให้เป็นช่องทางส้าคัญของ
ประเทศ ในการส่งสินค้าไปประเทศกัมพูชาและประเทศเวียดนามตอนใต้ รวมทั้งยังสามารถด้าเนินกิจการ
อุตสาหกรรมการผลิตร่วมกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษปอยเปต-โอเนียง 
   จังหวัดสระแก้ว จึงจัดเป็นพ้ืนที่เศรษฐกิจที่มีความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ (Comparative 
advantage) และมีศักยภาพใช้โครงสร้างพ้ืนฐานเป็นเครื่องชี้น้าในการพัฒนา ( Infrastructure led 
concept) ควบคู่กับการวางแผนในการพัฒนาอย่างเป็นระบบด้วยการให้สิทธิประโยชน์และอ้านวยความ
สะดวกในการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (ส้านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 2559) 
   เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้วอยู่ในพ้ืนที่ 4 ต้าบล 2 อ้าเภอ ได้แก่ อ้าเภออรัญ
ประเทศ (1 ต้าบล) และ อ้าเภอวัฒนานคร (3 ต้าบล) คิดเป็นพ้ืนที่รวม 332 ตารางกิโลเมตร (207,500 
ไร่) พ้ืนทีด่ังกล่าวมีการก้าหนดผังและแผนแบ่งพ้ืนที่การพัฒนาให้มีจุดเด่นสอดคล้องกับพื้นที่ในด้านต่าง ๆ 
กัน (รูปที่ 3-5) ดังนี้ 
    1.1) ต้าบลบ้านด่าน ย่านที่พักอาศัย และที่พักนักท่องเที่ยว ศูนย์สัมมนา และฝึกอบรมการ
บริการสุขภาพ 
    1.2) ต้าบลผักขะ ศูนย์ ICD คลังสินค้า เชื่อมต่อขนส่งระบบรางและระบบถนน ศูนย์กระจาย
สินค้าการเกษตร ย่านที่พักอาศัยรองรับแรงงาน 
    1.3) ต้าบลป่าไร่ ด่านบ้านป่าไร่ ศูนย์กลางอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร (อุตสาหกรรมสี
เขียว) เพื่อการส่งออกระหว่างประเทศ/ CIQ/ หน่วยงานราชการ 
    1.4) ต้าบลท่าข้าม ด่านบ้านหนองเอ่ียน พ้ืนที่สงวนเพ่ือการเกษตร พ้ืนที่กักเก็บน้้าเพ่ือ
การเกษตร 
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รูปที่ 3-5 ผังพื้นที่เฉพาะเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสระแก้ว 

 
ที่มา: พิชัย (2558) 

   พ้ืนที่จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว เป็นการด้าเนินการในระยะที่  
1 ของการด้าเนินการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรก มีที่ตั้งในต้าบลป่าไร่ อ้าเภออรัญประเทศ 
จังหวัดสระแก้ว เป็นที่ดินในความดูแลของกรมธนารักษ์ ซึ่งตามแผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จะมี
การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และเริ่มก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
(ส้านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 2559)  

   การจัดการใช้ประโยชน์ที่ดินในนิคมอุตสาหกรรม ในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสระแก้ว 
แบ่งพ้ืนที่เป็น 3 ส่วน คือ ส่วนพื้นที่ประกอบธุรกิจ/ อุตสาหกรรม ร้อยละ 65.34 พ้ืนที่ระบบสาธารณูปโภค 
ร้อยละ 24.89 และพ้ืนที่สีเขียวและแนวกันชน ร้อยละ 9.77 ดังตารางที่ 3-27 

ตารางที่ 3-27 การแบ่งส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินภายในนิคมอุตสาหกรรม 

การใช้ประโยชน์ที่ดิน พ้ืนที่ (ไร่) สัดส่วน (ร้อยละ) 
1.พื้นทีป่ระกอบธุรกิจ/ อุตสาหกรรม 433 65.34 
    1.1 เขตประกอบการทั่วไป 242 36.94 
    1.2 เขตประกอบการโลจิสติกส์ 89 13.59 
    1.3 เขตประกอบการเสร ี 60 9.16 
    1.4 เขตพาณิชย ์ 37 5.65 
2. พื้นที่ระบบสาธารณูปโภค 163 24.89 
3. พื้นที่สีเขียว 64 9.77 

รวม 655 100 
ที่มา: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (2558) 
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   และจากการที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว มีเป้าหมายพัฒนาเป็นศูนย์กระจายสินค้า
ชายแดนเต็มรูปแบบ การพัฒนาในด้านต่าง ๆ จึงถูกด้าเนินการตามแผนงาน ทั้งในด้านการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน โดยเฉพาะถนนสายต่าง ๆ การพัฒนาระบบไฟฟ้าและประปาให้พร้อมรับการ
เจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ตลอดจนถึงการพัฒนาด่านศุลกากรชายแดน ให้พร้อมรองรับ
การเพ่ิมขึ้นของระบบโลจิสติกส์ โดยรวมแล้วเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว  มีความก้าวหน้าและมี
ความพร้อมเกิดขึ้นมากกว่าเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษอ่ืน ๆ โดยเฉพาะในส่วนของการพัฒนาที่ดินที่จะใช้
สร้างนิคมอุตสาหกรรมที่เป็นไปตามแผนงาน (ตารางท่ี 3-28) 

ตารางที่ 3-28 ความก้าวหน้าของโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสระแก้ว 

การด าเนินงาน แล้วเสร็จ 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ข้อมูล/ รายละเอียด 

สิทธิประโยชน์ส้าหรับ
กิจการเป้าหมาย 

   ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 5/ 2558 ส่งเสริมการลงทุน
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 12 กลุ่มกิจการเป้าหมาย 

 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 20/ 2558 เพิ่มเติมกิจการ
เป้าหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วอีก 10 ประเภทกิจการ
ที่จะได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุด 

สิทธิประโยชน์ส้าหรับ
กิจการขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) 

   ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนท่ี 8/ 2558 เรื่องการแก้ไข
เพิ่มเติมนโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษส้าหรับ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดยผ่อน
ปรนเง่ือนไขส้าหรับ SMEs ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อช่วยเหลือ
และส่งเสริม SMEs 

ขอบเขตพื้นที ่    ประกาศพื้นที ่SEZ ใน 2 อ้าเภอ 4 ต้าบล 
การได้มาซึ่งที่ดินของรัฐ
เพื่อหน่วยงานราชการใช้
ประโยชน์และให้เอกชน
และกนอ.เช่า 

   ประกาศ คสช. ที่ 17/ 2558 เรื่องการจัดหาที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์พิเศษ 
โดยเพิกถอนที่ดินของรัฐ ต้าบลบ้านป่าไร่ อ้าเภออรัญประเทศ จังหวัด
สระแก้ว 

 ที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว รวม 1.92 ตร.กม. 
(1,194-1-3 ไร่) การจัดสรรที่ดินตามมติ กนพ. ครั้งที่ 3 / 2558 (วันที่ 
25 มิถุนายน พ.ศ. 2558) ให้ราชการใช้ประโยชน์แปลงที่ 1: CIQ 
จ้านวน 0.85 ตร.กม. (523-3-00 ไร่) ให้ การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย.เช่าแปลงที่ 2 จ้านวน 1.07 ตร.กม. (660-2-23ไร่) และให้
เอกชนเช่า แปลงที่ 3 จ้านวน 2.18 ตร.กม. (1,365 ไร่) 

โครงสร้างพื้นฐาน/ด่าน
ศุลกากร 

   โครงการ พ.ศ. 2559 ได้รับจัดสรรงบประมาณบูรณาการด้านเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ (โครงสร้างพื้นฐานฯ) จ้านวน 607 ล้านบาท อาท ิ
- พัฒนาด่านศุลกากรอรัญประเทศ 
- ปรับปรุงประปาส่วนภูมิภาคสาขาอรัญประเทศ 
- ถนนสายทางแยก ทล.33 – ด่านคลองลึก 
- ทางแยกต่างระดับสาย ทล. 33-ด่านผ่านแดนคลองลึก 

OSS การลงทุน    มท. ก้าหนดพื้นท่ีจัดตั้ง OSS ด้านการลงทุน ณ ศาลากลาง จังหวัด
สระแก้ว เช่ือมโยงกับศูนย์ OSOS จามจุรีแสควร์ 

OSS แรงงาน    กระทรวงแรงงานก้าหนดพื้นท่ีจัดตั้ง OSS แรงงาน ณ อาคารเลขที่ 
55/283 ต้าบลป่าไร่ อ้าเภออรัญประเทศ (ตลาดอินโดจีน) 

ที่มา: ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2558) 
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   (2)  พื้นที่อุตสาหกรรมสมัยใหม่ (New S-curve) 
    แนวคิดในการพัฒนาพ้ืนที่เป็นอุตสาหกรรมสมัยใหม่ในอนาคต (New S-curve) ที่มุ่งสร้าง
พ้ืนที่รองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายโดยใช้เขตพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก หรือเรียกว่า เขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Thailand’s Eastern Corridor) โดยการบูรณาการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ระบบคมนาคมขนส่งให้เชื่อมโยงทั้งระบบ และมีประสิทธิภาพการด้าเนินการด้านผังเมือง สิ่งแวดล้อม 
การใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบ การพัฒนาแหล่งน้้าให้มีคุณภาพและพอเพียงกับอุตสาหกรรม เกษตร 
ท่องเที่ยว และอุปโภคบริโภค รวมถึงการประเมินผลกระทบต่อประชาชน ส้าหรับการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้้า
ปราจีนบุรี เป็นพ้ืนที่ อุตสาหกรรมสมัยใหม่ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมแปรรูปจะเป็นไปในลักษณะ
อุตสาหกรรมที่ได้มีการรองรับในพ้ืนที่ทั้งหมด 10 ประเภท คือ การต่อยอด 5 อุตสาหกรรมเดิมที่มี
ศักยภาพ (First S-curve) และอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่มีการเพ่ิมเติม 5 อุตสาหกรรมอนาคต (New S-
curve) 

   การต่อยอด 5 อุตสาหกรรมเดิมท่ีมีศักยภาพ (First S-curve) ได้แก่ 
    1) อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Next–generation automotive)  
    2) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart electronics)  
    3) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Affluent, 
Medical and wellness tourism)  
    4) การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (Agriculture and biotechnolgy) 
    5) อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร (Food for the future) 

   รวมไปถึงประเภทอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่มีการเติม 5 อุตสาหกรรมในอนาคต (New S-curve) 
ได้แก่ 
    1) อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ (Robotics) 
    2) อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (Aviation and logistics) 
    3) อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuels and biochemicals) 
    4) อุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital)  
    5) อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical hub) 

   ทั้งนี้การพัฒนาเป็นพ้ืนที่อุตสาหกรรมสมัยใหม่ของรัฐบาลนั้น มุ่งหวังเพ่ือดึงดูด อุตสาหกรรมให้
ออกจากเขตกรุงเทพฯ และมีจุดมุ่งหมายที่จะท้าให้ภาคตะวันออกเป็นเมืองหลักที่จะช่วยรับแรงงาน จาก
ภาคเกษตรกรรมไว้ โดยไม่ต้องเข้ามาท้างานในกรุงเทพฯ ทั้งหมด โดยในพ้ืนลุ่มน้้าปราจีนบุรี จังหวัด
สระแก้ว จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทราจัดอยู่ในพ้ืนที่เข้าข่ายดังกล่าว 

   (3)  การพัฒนาเป็นแหล่งเกษตรกรรมในอนาคต 
    เนื่องจากพ้ืนที่ลุ่มน้้าปราจีนบุรีมีการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมประมาณ 3.5 
ล้านไร่ แนวโน้มการพัฒนาลุ่มน้้าปราจีนบุรีจึงเป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
11 ในด้านยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน  (ส้านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2554) และฉบับที่ 12 ในด้านยุทธศาสตร์การสร้าง
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน (ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 2559) โดยพื้นที่ลุ่มน้้าปราจีนบุรีมีแนวโน้มการพัฒนาแบ่งได้เป็น 3 ด้านดังนี้ 
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    1) การพัฒนาเป็นแหล่งพืชพลังงานในอนาคต 
     การใช้พลังงานในประเทศสูงมีแนวโน้มสูงขึ้นจึงท้าให้จังหวัดต่าง ๆ ในพ้ืนที่ลุ่มน้้า
ปราจีนบุรีที่มีพ้ืนที่เหมาะกับการเกษตรมีแนวทางการด้าเนินโครงการพัฒนาจังหวัดในประเด็นยุทธศาสตร์
เกี่ยวกับการปรับปรุงปัจจัยและกระบวนการผลิตสินค้าให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นเพ่ือรองรับการเป็นแหล่ง
พลังงานทดแทน โดยเฉพาะอ้อยและมันส้าปะหลังที่สามารถน้ามาผลิตเป็นเอทานอลและไบโอดีเซล 
ประกอบกับแนวโน้มการลงทุนในอุตสาหกรรมการแปรรูปมันส้าปะหลังเป็นพลังงานทดแทนในพ้ืนที่ที่มี
จ้านวนสูงขึ้น จึงท้าให้จังหวัดต่าง ๆ ในพื้นที่ลุ่มน้้าด้าเนินนโยบายเพ่ิมผลผลิตมันส้าปะหลังเพ่ือให้เพียงพอ
ต่อความต้องการของโรงงาน โดยเฉพาะจังหวัดสระแก้ว ซึ่งถือว่าเป็นจังหวัดที่ปลูกมันส้าปะหลังมากเป็น
อันดับ 3 ของประเทศ  (ส้านักงานจังหวัดสระแก้ว 2559) นอกจากนี้ ปาล์มน้้ามันก็เป็นพืชอีกชนิดหนึ่งซึ่ง
สามารถน้ามาใช้ผลิตเป็นพลังงานทดแทนได้ซึ่งจังหวัดจันทบุรีได้มีการด้าเนินโครงการส่งเสริมและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตพืชชนิดนี้ ทั้งนี้การด้าเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาความมั่นคงของพลังงาน
จะต้องไม่กระทบต่อความม่ันคงทางด้านอาหาร (ส้านักงานจังหวัดจันทบุร ีม.ป.ป.) 
    2) การพัฒนาเป็นแหล่งพืชสมุนไพร 
     การพัฒนาเกี่ยวกับพืชสมุนไพร ยังเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตรกรรม 
ความมั่นของอาหารและพลังงานตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ซึ่งเน้นการสร้างเอกลักษณ์เพ่ือต่อยอดและ
สนับสนุนการผลิตและบริการของชุมชนในการสร้างมูลค่าเพ่ิม โดยเฉพาะพ้ืนที่บ้านดงบัง ในอ้าเภอเมืองฯ 
จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเป็นแหล่งปลูกสมุนไพรส้าคัญ ที่ป้อนให้กับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร 
นอกจากนี้พ้ืนที่บ้านดงบังยังเป็นแหล่งส้าคัญในการศึกษาดูงานเกี่ยวกับสมุนไพร จนได้มีการพัฒนาเป็น
แหล่งท่องเที่ยวในพ.ศ. 2548 โดยในพื้นที่บ้านดงบังนี้มีการปลูกสมุนไพรหลายชนิด โดยมีสมุนไพรหลักที่
สร้างรายได้หลัก เช่น หญ้าปักกิ่ง ฟ้าทะลายโจร และเพชรสังฆาต เป็นต้น ดังนั้น จังหวัดปราจีนบุรี จึงมี
ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรเพ่ือให้ได้มาตรฐานตามหลักสากล (จังหวัด
ปราจีนบุรี 2559) นอกจากนี้ ในพ้ืนที่จังหวัดอ่ืนของลุ่มน้้าปราจีนบุรีที่ด้าเนินโครงการและกิจกรรมการ
ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรเพ่ือเพ่ิมมูลค่าโดยชุมชน กิจกรรมอนุรักษ์พันธุ์พืชสมุนไพร
และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืนอีกด้วย (ส้านักงานจังหวัดสระแก้ว2559) 
    3) การพัฒนาเป็นแหล่งผลไม้เมืองร้อน 
     พ้ืนที่หลายจังหวัดในพ้ืนที่ลุ่มน้้าปราจีนบุรี ซึ่งได้แก่ จังหวัดจันทบุรี จังหวัดนครนายก 
จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมที่มีศักยภาพและจุดแข็งด้านการผลิต 
จ้าหน่าย และส่งออกผลไม้ชนิดต่าง ๆ ท้าให้มีความเหมาะสมในการที่จะสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนา
พ้ืนที่เหล่านี้เป็นฐานการค้า และส่งออกผลไม้ ซึ่งจะสอดคล้องกับเป้าหมายและแนวทางการพัฒนา
เศรษฐกิจภาคตะวันออกตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) และ
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2560-2579) ที่มีแนวทางการด้าเนินการเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิต
อาหารและสินค้าเกษตรให้ทันสมัยและเป็นสากล โดยเน้นการพัฒนาธุรกิจการค้าขายผลไม้ของจังหวัด
จันทบุรี จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยเหตุผลข้างต้น จึงได้มีโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ดังกล่าวให้เป็นศูนย์ผลไม้เมืองร้อนแห่งเอเชีย ซึ่งมุ่งเน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพต่าง ๆ ทั้งปัจจัย
การผลิตและการตลาด รวมทั้งการพัฒนาระบบเก็บรักษาบรรจุภัณฑ์การแปรรูปและการกระจายสินค้า 
อย่างไรก็ตาม การพัฒนาจะต้องค้านึงถึงปัจจัยและผลกระทบอ่ืน ๆ ที่อาจจะตามมาด้วยเช่นกัน 





การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์แผนการจัดการพื้นท่ีลุ่มน้้าปราจีนบุร ี
 

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหดิล                                                                   4-1  
 
 

บทที่ 4 การก าหนดขอบเขต (Scoping): 
การก าหนดตัวชี้วัด 

4.1 ความส าคัญของการก าหนดขอบเขต: การก าหนดตัวช้ีวัด 
   การก าหนดตัวชี้วัดเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งของการก าหนดขอบเขต (Scoping) ที่ท าการศึกษาและ
เลือกตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับทั้ง 3 มิติ ได้แก่ มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติสิ่งแวดล้อม ขึ้นมาเพ่ือใช้เป็น
ตัวชี้วัด (Indicators) ผลกระทบที่ส าคัญที่คาดว่าจะเกิดข้ึนในการท า SEA ขั้นตอนการก าหนดตัวชี้วัดนี้ยัง
เชื่อมโยงกลับไปสู่ขั้นตอนการจัดหาข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับพ้ืนที่ลุ่มน้ าปราจีนบุรีในขั้นตอนก่อนหน้านี้ ใน
กรณีท่ีมีประเด็นตัวชี้วัดที่น่าสนใจเพิ่มเติมจากที่ได้หาข้อมูลไว้แล้ว 
   นอกจากนี้ ขั้นตอนการก าหนดตัวชี้วัด นี้ยังถูกใช้ในขั้นตอนต่อไป คือ การประเมินทางเลือก 
รวมทั้งในการติดตามตรวจสอบ ทั้งนี้ ตัวชี้วัดที่ใช้ควรเป็นตัวชี้วัดเพ่ือความยั่งยืน (Sustainability 
indicators) เพ่ือให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุด 

4.2 วิธีการในการก าหนดขอบเขต: การก าหนดตัวช้ีวัด 
   วิธีที่สามารถใช้ในขั้นตอนนี้ ได้แก่ การตรวจสอบรายการ (Checklist) เมตริกซ์ (Matrices) การ
วิเคราะห์โครงข่าย (Network analysis) การพิจารณาโดยผู้ เชี่ยวชาญ (Expert judgement) การ
สัมภาษณ์ (Interview) การปรึกษา (Consultation) และอ่ืน ๆ ที่เป็นวิธีที่คล้ายกัน (Therivel, 2004; 
Sadler, 2005) ในการด าเนินการนี้ได้เลือกใช้วิธีหลัก คือ การตรวจสอบรายการ เนื่องจากเป็นวิธีที่
สามารถใช้ได้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่หลากหลายโดยง่าย ส่วนกระบวนการมีส่วนร่วมนั้นได้ด าเนินการ โดย
กระบวนการประชุมระดมสมองและการพิจารณาโดยผู้เชี่ยวชาญ ดังตารางที่ 4-1  

ตารางที่ 4-1 การด าเนินการในการก าหนดขอบเขต: การก าหนดตัวชี้วัด 
เทคนิคและเครื่องมือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ ผู้มีส่วนรว่ม ผลที่ได้ 

การตรวจสอบรายการ/ 
การมีส่วนร่วม: การ
ประชุมระดมสมอง 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนที่ลุ่มน้ า
ปราจีนบุรี 

- การก าหนดตัวชี้วัด ดังตารางที่ 4-3 
และ 4-6  

การตรวจสอบรายการ/ 
การมีส่วนร่วม: การ
พิจารณาโดยผู้เชี่ยวชาญ 

คณะกรรมการก ากับการศึกษาฯ - การก าหนดตัวชี้วัด ดังตารางที่ 4-2 
และ 4-6  

ที่ปรึกษา - การก าหนดตัวชี้วัด ดังตารางที่ 4-5 
และ 4-6  

4.3 การด าเนินการในการก าหนดขอบเขต: การก าหนดตัวช้ีวัด 
   รายการตัวชี้วัดที่ครอบคลุมทั้งมิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติสิ่งแวดล้อม จากตารางข้อมูล
พ้ืนฐานเพื่อพิจารณาในขั้นการก าหนดขอบเขตการศึกษา (Scoping) ของกระบวนการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์ จาก SEA guideline (หน้า 89-104) ของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากร
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ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2552) เป็นแหล่งข้อมูลของตัวชี้วัดเพ่ือการวิเคราะห์เป้าประสงค์ของการ
พัฒนาที่ยั่งยืนที่ใช้ในการด าเนินการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนร่วมภาคส่วนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

4.3.1  การประชุมระดมสมอง 
   การด าเนินการในขั้นตอนการก าหนดขอบเขตในการศึกษานี้ เป็นขั้นตอนที่ได้ด าเนินการให้มีส่วน
ร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ลุ่มน้ าปราจีนบุรี โดยการประชุมกลุ่มย่อยกลุ่มละ 10-13 คน โดยแต่ละ
กลุ่มจะมีองค์ประกอบสมาชิกท่ีมาจากภาคส่วนเดียวกัน เพ่ือให้ทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่าง
เต็มที่ ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชน การประชุมกลุ่มย่อยนี้ได้ด าเนินการ
หลังจากถ่ายทอดความรู้เรื่อง การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ในวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ณ 
โรงแรมเซเรนิตี้โฮเทลและสปา อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยมผีู้เข้าร่วมจ านวน 75 คน  
   ก่อนการประชุมกลุ่มย่อย ได้มีการน าเสนอข้อมูลทั่วไปของพ้ืนที่ลุ่มน้ าปราจีนบุรี ยุทธศาสตร์
และแผนที่เกี่ยวข้อง โครงการพัฒนาต่าง ๆ ที่ประกอบด้วย โครงการพัฒนาแหล่งน้ า นิคมอุตสาหกรรม 
พ้ืนที่อุตสาหกรรมสมัยใหม่ และการพัฒนาเป็นแหล่งเกษตรกรรมในอนาคต รวมทั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ
สระแก้ว ซึ่งแม้ว่าจะมิได้อยู่ในพ้ืนที่ลุ่มน้ าปราจีนบุรี แต่ก็ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ลุ่มน้ าโตนเลสาปซึ่งเป็นลุ่มน้ า
ติดต่อกัน ทั้งนี้ พ้ืนที่หลายส่วนของทั้งจังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดสระแก้ว  จะถูกพัฒนาขึ้นเพ่ือรองรับ
กิจกรรมต่าง ๆ ของเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ดังนั้น จึงถือได้ว่าพ้ืนที่ลุ่มน้ าปราจีนบุรีได้รับผลกระทบ
ข้ามแดน (Transboundary effects) จากเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว นอกจากนี้ ยังมีการน าเสนอ
รายการตัวชี้วัด สผ. และวิธีการให้คะแนนตัวชี้วัด 
   ส าหรับการประชุมกลุ่มย่อยดังกล่าวมีจ านวน 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ภาคการศึกษา กลุ่มที่ 2 
และ 3 หน่วยงานราชการ กลุ่มที่ 4 ภาคเอกชน และกลุ่มที่ 5 ภาคประชาชน ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง 
เนื่องจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความรู้ความเข้าใจในพ้ืนที่ศึกษาและข้อคิดเห็นต่าง ๆ มากมาย รวมทั้งข้อ
วิตกกังวลเกี่ยวกับผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหากมีการพัฒนาเกิดขึ้นในพ้ืนที่ลุ่มน้ าปราจีนบุรี ดังนั้น
นอกจากจะมีการให้คะแนนเพ่ือก าหนดตัวชี้วัดแล้ว ยังได้มีการรวบรวมผลของการคาดการณ์ผลกระทบทั้ง
เชิงบวกและลบที่อาจเกิดข้ึนหากมีการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าปราจีนบุรีด้วย 

4.3.2  การพิจารณาโดยผู้เช่ียวชาญ ด าเนินการกับผู้มีส่วนร่วม 2 ภาคส่วน ดังนี้ 
   (1) คณะกรรมการก ากับการศึกษาโครงการศึกษาแนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์ (SEA) จากการประชุมน าเสนอรายงานการศึกษาขั้นต้นต่อคณะกรรมการก ากับ
การศึกษาโครงการศึกษาแนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ครั้งที่ 2/ 
2559 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2559 คณะกรรมการก ากับการศึกษาฯ ได้ร่วมระดมสมองให้ความ
คิดเห็นต่อรายการตัวชี้วัด สผ. จากที่น าเสนอโดยที่ปรึกษา 
   (2) ที่ปรึกษา ที่มีความเชี่ยวชาญที่หลากหลายซึ่งครอบคลุมทั้ง 3 มิติ คือ เศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม ได้ด าเนินการระดมสมองและให้ความคิดเห็นต่อรายการตัวชี้วัด สผ. โดยเน้นการน าเสนอ
ความคิดเบื้องต้นจากผู้เชี่ยวชาญในมิติต่าง ๆ และมีการอภิปรายจนได้ข้อสรุปรายการตัวชี้วัด  

4.4 ผลการด าเนินการในการก าหนดขอบเขต: การก าหนดตัวช้ีวัด 
   ผลการก าหนดตัวชี้วัดจากกระบวนการในการศึกษานี้ จากผู้มีส่วนร่วมทั้งหมด 3 ภาคส่วน ซึ่ง
จะน าเสนอผลเรียงล าดับจากคณะกรรมการก ากับการศึกษาฯ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนที่ลุ่มน้ าปราจีนบุรี 
และท่ีปรึกษา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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  4.4.1  คณะกรรมการก ากับการศึกษาฯ 
   จากการที่คณะกรรมการก ากับการศึกษาฯ ได้ร่วมระดมสมองให้ความคิดเห็นในการก าหนด
ตัวชี้วัด ที่สามารถสรุปได้ 2 ประเด็น ได้แก่  
    (1) ความเห็นของคณะกรรมการก ากับการศึกษาฯ ให้เพ่ิมตัวชี้วัดเพ่ิมเติมจากรายการ
ตัวชี้วัด สผ. และมีการปรับปรุง ดังตารางที่ 4-2  

ตารางที่ 4-2 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมต่อตัวชี้วัดของคณะกรรมการก ากับการศึกษาฯ 

มิติเศรษฐกิจ 

1) ด้านความเป็นธรรม ควรเพิ่มตัวช้ีวัด Gini coefficient และส่วนด้านศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจ ควรเพิ่ม
จ านวนพื้นที่เศรษฐกิจของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้น (เป็นเมืองน่าอยู่)  
2) การรวมกลุ่ม ต้องอธิบายให้ชัดเจนว่ากลุ่มอาชีพอย่างไร เช่น ภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ เป็น
ต้น เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการใช้ทรัพยากรในพื้นที่ และต้องมีเรื่องการรวมกลุ่มเพื่อความเข้มแข็งของชุมชนด้วย 

มิติสังคม 
1) การจ้างงาน ให้เพิ่มสัดส่วนของแรงงานในพ้ืนท่ีกับแรงงานท้ังหมด เพราะหากคนในพ้ืนท่ีมีการจ้างงานสูง การ
เคลื่อนย้ายแรงงานก็จะน้อย ถ้าหากว่าในพ้ืนท่ีมีการจ้างงานน้อยต้องน าเข้าแรงงานมาทั้งหมดก็คงจะไม่เหมาะสม 
2) รายได้ต่อหัว ควรน าไปไว้ในด้านเศรษฐกิจ 
3) เพิ่มปริมาณสารพิษตกค้างของประชากรในพ้ืนท่ี  
4) ตัวช้ีวัดหลายตัวยังไม่สอดคล้องกับเป้าหมายของการศึกษา เช่น อัตราส่วนประชากรที่เป็นลูกจ้างจ าแนกตาม
เพศ อัตราการว่างงานจ าแนกตามเพศ เป็นต้น 
5) เพิ่มเติมตัวช้ีวัดที่เกี่ยวกับ ความเข้มแข็งของชุมชน ระดับคุณภาพการศึกษา เครือข่ายการมีส่วนรวมของ
ชุมชน จ านวนนักศึกษาท่ีจบระดับอุดมศึกษา สัดส่วนแรงงานในพ้ืนท่ีต่อแรงงานท้ังประเทศ เป็นต้น 

มิติสิ่งแวดล้อม 
1) ปรับเป้าหมายของการใช้ทรัพยากรที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด จากผลผลิตการเกษตรมีราคาเหมาะสม เป็น
การใช้ที่ดินให้เหมาะสมตามศักยภาพของพื้นที่ (Zoning) 
2) ตัวช้ีวัดหลายตัวยังหาข้อมูลได้ยาก โดยเฉพาะในระดับลุ่มน้ า เช่น สัดส่วนพืชยืนต้นต่อพื้นที่โครงการ อัตรา
การสูญเสียดินรายจังหวัด ความหลากหลายทางชีวภาพ พื้นที่การให้บริการบ าบัดน้ าเสีย จุดตรวจวัดคุณภาพน้ า 
การจัดการขยะที่ถูกหลักวิชาการรายจังหวัด เป็นต้น  
3) เพิ่มเติมตัวช้ีวัดที่ก่อให้เกิดภัยพิบัติด้วย เช่น การกัดเซาะชายฝั่ง 

    (2) การเสนอแนะให้ที่ปรึกษาท าการวิเคราะห์ความสอดคล้องของตัวชี้วัดจากแผน
ยุทธศาสตร์ใน 3 ระดับ ได้แก่ แผนระดับชาติ แผนระดับกลุ่มจังหวัด และแผนระดับจังหวัด ซึ่งที่ปรึกษา
ได้ท าการวิเคราะห์ตามข้อเสนอแนะดังกล่าว จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 
2560–2564) แผนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง (พ.ศ. 2557–2560) ทบทวนใหม่ 12 
ธันวาคม พ.ศ. 2557 และแผนยุทธศาสตร์ระดับจังหวัด  
    จากการวิเคราะห์สามารถสรุปตัวชี้วัดที่มีความส าคัญและมีความสอดคล้องในแผน
ยุทธศาสตร์ระดับชาติ ระดับกลุ่มจังหวัด และระดับจังหวัด โดยให้เกณฑ์ คือ ตัวชี้วัดที่มีความสอดคล้อง
กับแผน 2 ระดับขึ้นไป ถือว่าตัวชี้วัดดังกล่าวมีความส าคัญต่อการประเมินทั้งทางมิติเศรษฐกิจ มิติสังคม 
และมิติสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีทั้งหมด 16 ตัวชี้วัด (ดังตารางภาคผนวกท่ี 1) แบ่งเป็นตัวชี้วัดที่มีความสอดคล้อง
ในทุกระดับของแผน 1 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดในเรื่องพ้ืนที่ป่าไม้ ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของ
ระบบนิเวศ และสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการให้บริการทางนิเวศแก่พ้ืนที่ลุ่มน้ า และตัวชี้วัดที่มี
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ความสอดคล้องอย่างน้อย 2 ระดับของแผนระดับต่าง ๆ ซึ่งมีความส าคัญรองลงมา มีทั้งหมด 15 ตัวชี้วัด 
สรุปได้ดังนี้ 
   มิติเศรษฐกิจ 4 ตัวชี้วัด ได้แก่ การขยายตัวทางเศรษฐกิจ รายได้ต่อหัว อัตราเงินเฟ้อ และมูลค่า
การค้าชายแดนถูกให้ความส าคัญในการเป็นตัวสะท้อนความมั่นคงทางเศรษฐกิจของพ้ืนที่ 
   มิติสังคม 7 ตัวชี้วัด ได้แก่ ความยากจน แรงงาน รายได้จากการท่องเที่ยว ซึ่งสะท้อนถึงคุณภาพ
ชีวิตด้านรายได้ และประสิทธิภาพของทรัพยากรบุคคลด้านสุขอนามัยและการด าเนินชีวิต สะท้อนจากการ
เข้าถึงการให้บริการประปา ดัชนีสุขภาวะที่ดี เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน การตายจากอุบัติเหตุ 
การเกษตรและฟาร์มที่ได้มาตรฐาน GAP และการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตของประชากรในพ้ืนที่ 
   มิติสิ่งแวดล้อม 4 ตัวชี้วัด ได้แก่ การก าจัดขยะ คุณภาพแหล่งน้ าผิวดินสะท้อนถึงคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมที่ดี มูลค่าความเสียหายจากภัยธรรมชาติ และการให้เงินช่วยเหลือสะท้อนถึงความพร้อมใน
การรับภัยพิบัต ิ

  4.4.2   ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ลุ่มน้ าปราจีนบุรี  
   ผลการด าเนินในส่วนนี้จะน าเสนอโดยล าดับดังนี้ โดยส่วนแรกน าเสนอข้อมูลจากการระดม
สมองโดยภาพรวมในแต่ละกลุ่มย่อยต่อตัวชี้วัด สผ. และที่เสนอให้เพิ่มเติมและปรับปรุง ส่วนที่ 2 น าเสนอ
ผลจากการให้คะแนนตัวชี้วัด สผ. และส่วนสุดท้ายได้น าเสนอผลจากการระดมสมองที่ได้มีการอภิปราย
แสดงความวิตกกังวลและคาดการณ์ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหากมีการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าปราจีนบุรี 

   4.4.2.1 การระดมสมองให้ความคิดเห็นต่อตัวชี้วัด สผ. 
    ในการด าเนินการระดมสมองกลุ่มย่อยดังกล่าวทั้ง 5 กลุ่ม โดยมีองค์ประกอบในแต่ละกลุ่ม 
ดังนี้ 
    1) กลุ่ม 1 สมาชิกจากภาคการศึกษา เช่น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา วิทยาลัยเทคนิค 
โรงเรียนประถม และโรงเรียนมัธยม ในพ้ืนที่ลุ่มน้ าปราจีนบุรี เป็นต้น 
    2) กลุ่มที่ 2 สมาชิกจากหน่วยงานราชการ เช่น พาณิชย์จังหวัด ปฏิรูปที่ดินจังหวัด การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาค เกษตรและสหกรณ์จังหวัด และโครงการห้วยโสมง เป็นต้น 
    3) กลุ่มท่ี 3 สมาชิกมาจากหน่วยงานราชการ เช่น อุทยานแห่งชาติ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด 
ส านักงานปฏิรูปที่ดิน การประปาส่วนภูมิภาค องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนต าบล เป็น
ต้น 

4) กลุ่มท่ี 4 สมาชิกจากภาคเอกชน เช่น บริษัทไฮเทค กบินทร์ โลจสติกส์ จ ากัด บริษัท 304 
อินดัสเตรียล ปาร์ค จ ากัด สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์กบินทร์บุรี เป็นต้น 

5) กลุ่มที่ 5 สมาชิกจากภาคประชาชน เช่น เครือข่ายรักษ์ลุ่มน้ าพระปรง เครือข่าย
อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน จังหวัดปราจีนบุรี เครือข่ายอาสาสมัคร
พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน อ าเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี เครือข่าย
อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน จังหวัดสระแก้ว เป็นต้น 

ผลสรุปการระดมสมองของกลุ่มต่าง ๆ ที่ได้มีการอภิปรายแยกตามตัวชี้วัด สผ. จ านวน 28 
ตัวชี้วัด ในมิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติสิ่งแวดล้อม ดังรายละเอียดแสดงในภาคผนวกที่ 1 ทั้งนี้สามารถ
สรุปตัวชี้วัดที่ต้องการให้เพ่ิมเติมและปรับปรุง ดังตารางที่ 4-3 เช่น ความสามารถในการรวมกลุ่มแม่บ้าน
และกลุ่มอาชีพ อัตราส่วนประชากรต่อจ านวนบุคลากรทางการแพทย์ในรายจังหวัด พ้ืนที่ป่า เป็นต้น 
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ตัวชี้วัดเหล่านี้ เป็นตัวชี้วัดเดียวกันกับตัวชี้วัดของ สผ. แต่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ขอให้ปรับปรุงให้มี
ความหมายที่น่าจะเหมาะสมในบริบทของพ้ืนที่ 

 
ตารางที่ 4-3 ตัวชี้วัดที่เพ่ิมเติมและปรับปรุงจากการรับฟังความคิดเห็น 

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนที่ลุ่มน้ าปราจีนบุรี 

ตัวชี้วัด (เพ่ิมเติม/ ปรับปรุง) 
มิติเศรษฐกิจ 

1) รายได้ตามเกณฑ์ของ จปฐ.  
2) ราคาที่ดิน  
3) จ านวนแรงงานต่างด้าว 
4) อัตราการว่างงาน 
5) อัตราการการย้ายถิ่นฐาน 
6) อัตราการเพิ่มสถานประกอบการ เพิ่มเติม กลุ่มสหกรณ์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเกษตรชุมชน เป็นสถาน
ประกอบการ 
7) ความสามารถในการรวมกลุ่มแม่บ้านและกลุ่มอาชีพ การนับจ านวนการรวมกลุ่มของกลุ่มแม่บ้าน เนื่องจากกลุ่ม
แม่บ้านในแต่ละชุมชนมีทั้งกลุ่มแม่บ้านที่จดทะเบียนเป็นกลุ่มแม่บ้านและไม่จดทะเบียนเป็นกลุ่ มแม่บ้าน แต่มีการ
รวมกลุ่มกันในชุมชน จะมีการนับรวมกลุ่มแม่บ้านที่ไม่ได้จดทะเบียนได้อย่างไร โดยเน้นเชิงคุณภาพของการรวมกลุ่ม
หรือวัดได้ด้วยวิธีใด จะต้องมีการเก็บข้อมูลเชิงลึกเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องอย่างไร  
8) จ านวนหนี้ครัวเรือนเพื่อช้ีให้เห็นถึงสภาพคล่องในการใช้จ่ายของประชาชนระดับครัวเรือน อีกทั้งยังสะท้อนถึง
สภาพความเป็นอยู่ และปัญหา ของประชาชนในพ้ืนท่ีได้อีกด้วย  

มิติสังคม 
1) จ านวนครัวเรือนท่ีเข้าถึงน้ าสะอาด โดยคิดเป็นร้อยละ 
2) จ านวนครัวเรือนท่ีเข้าถึงไฟฟ้า โดยคิดเป็นร้อยละ  
3) จ านวนสถานศึกษาทั้งในและนอกระบบ เช่น ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน กศน. ปราชญ์ชาวบ้าน และศูนย์เรียนรู้ทางการ
เกษตร เป็นต้น 
4) อัตราการไม่รู้หนังสือของคนในชุมชน (ข้อมูลเพิ่มเติมด้านนี้ได้จาก กศน.) 
5) จ านวนของปราชญ์ชาวบ้านหรือผู้น าในด้านต่าง ๆ ของชุมชน เนื่องจากบุคคลเหล่านี้เป็นส่วนส าคัญที่ก่อให้เกิดการ
เรียนรู้ได้  
6) วุฒิการศึกษาของประชาชนในพ้ืนท่ี สามารถสะท้อนความสามารถในการเรียนรู้ของประชาชนในพ้ืนท่ีได้เป็นอย่างดี 
7) หลักสูตร/ ต าราสะท้อนความรู้เกี่ยวกับลุ่มน้ าและภูมิปัญญาในลุ่มน้ านั้น ๆ  
8) อัตราส่วนประชากรต่อจ านวนบุคลากรทางการแพทย์ในรายจังหวัด เนื่องจากตัวช้ีวัดนี้กว้างเกินไป บุคลากรทาง
การแพทย์ควรใช้ค าว่า แพทย์ เนื่องจากในบางชุมชน มีแพทย์ที่รักษาผู้ป่วยได้จริงน้อยมากแต่บุคลากรที่เกี่ยวกับการ
รักษามีจ านวนมาก นอกจากนี้ค าว่า ประชากร น่าจะใช้ค าว่าผู้ป่วยเพื่อให้เห็นถึงสัดส่วนท่ีแท้จริงของจ านวนผู้ป่วยต่อ
แพทย์ผู้รักษา 
9) หลักสูตรเกี่ยวกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
10) อัตราการเกิดคดีอาชญากรรมในพื้นที่ และแผนการจัดการ 
11) อัตราการเกิดอุบัติเหตุ  
12) อัตราการเข้าร่วมประชุมในชุมชน จะสะท้อนความมีประสิทธิภาพในการเข้าร่วมได้หรือไม่ เนื่องจากอัตราการเข้า
ร่วมไม่ได้แสดงถึงการความเข้าใจและการแสดงความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เข้าประชุม ซึ่งเป็นเชิงปริมาณ
มากกว่าคุณภาพ  
13) สัดส่วนของประชากรมีหลักประกันสุขภาพรายจังหวัด ปัจจุบันประชาชนมีบัตรทองกันและระบบประกันสุขภาพ
ต่าง ๆ  
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ตารางที่ 4-3 ตัวชี้วัดที่เพ่ิมเติมและปรับปรุงจากการรับฟังความคิดเห็น 
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนที่ลุ่มน้ าปราจีนบุรี 

ตัวชี้วัด (เพ่ิมเติม/ ปรับปรุง) 
14) ระดับความส าเร็จของการธ ารงรักษาวัฒนธรรมท้องถิ่น เนื่องจากแต่ละชุมชนในการจัดงานตามเทศกาลต่าง  ๆ 
ล้วนมีภาครัฐเป็นผู้สนับสนุน ดังนั้นการจัดงานจึงขึ้นอยู่กับภาครัฐด้วย ชาวบ้านจึงเปลี่ยนบทบาทเป็นผู้เข้าร่วมงาน 

มิติสิ่งแวดล้อม 
1) ควรมีก าหนดนิยามที่แน่ชัดของค าว่า “ป่า” ของตัวช้ีวัด “จ านวนร้อยละพื้นท่ีป่าของจังหวัด” เนื่องจากมีบริบทของ 
ป่าสมบูรณ์ ป่าเสื่อมโทรม สวนป่าและป่าที่ถูกบุกรุก รวมทั้งป่าไม้เชิงนิเวศ ป่าชุมชน  
2) “พื้นที่สวนสาธารณะในเขตเทศบาลต่อจ านวนประชากร” เพิ่มเติม เช่น ลานอเนกประสงค์ หรือ ลานกิจกรรม เป็น
ต้น ตัวช้ีวัดนี้น่าจะอยู่ในมิติสังคม  
3) “จ านวนเหตุร้องเรียนเรื่องมลพิษ” การร้องเรียนในพื้นที่นั้นมีหลายปัจจัยในการร้องเรียน/ ไม่ร้องเรียน นอกจาก
เรื่องมลพิษ ซึ่งจ านวนเหตุที่ร้องเรียนอาจไม่สะท้อนถึงความเป็นจริงว่าพ้ืนท่ีนั้นมีปัญหามลพิษที่ดีขึ้นหรือเลวลง 
4) การมีระบบการเตือนภัยธรรมชาติ  
5) การมีแผนฉุกเฉินและการซักซ้อมในการเตือนภัยธรรมชาติ 
6) การมีกฎหมายผังเมืองรวม (สะท้อนการป้องกันภัยธรรมชาติ) 

4.4.2.2  การให้คะแนนเพื่อคัดเลือกตัวช้ีวัด 
    จากรายการตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ใน SEA guideline ของส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2552) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่ครอบคลุมทั้ง 3 มิติ คือ มิติเศรษฐกิจ มิติ
สังคม และมิตสิิ่งแวดล้อม เมื่อน ามารับฟังความคิดเห็นจากการอภิปรายกลุ่มย่อยของภาคส่วนต่าง ๆ และ
หลังจากนั้นมีการร่วมให้คะแนนเลือกตัวชี้วัด โดยการท าเครื่องหมายเลือกตัวชี้วัดที่สมควรน ามา
ด าเนินการต่อไป และน าคะแนนทั้งหมดมารวมและคิดเป็นร้อยละ พบว่าตัวชี้วัดได้รับการยอมรับอยู่
ในช่วงร้อยละ 54.55-84.85 (ภาคผนวกที่ 2: ตารางภาคผนวกที่ 2 และตารางที่ 4-6) ตัวชี้วัดที่ได้รับการ
ยอมรับน้อยที่สุดเป็นตัวชี้วัดจากมิติสังคมมี 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ อายุคาดการณ์เฉลี่ยเมื่อแรกเกิดจ าแนกตาม
กลุ่มอายุและเพศ และจ านวนและอัตราผู้ป่วยทางสุขภาพจิตต่อประชากร 100,000 คน ในรายจังหวัด ซึ่ง
ในส่วนของตัวชี้วัดจ านวนและอัตราผู้ป่วยทางสุขภาพจิตได้รับการยอมรับในสัดส่วนที่ต่ า เนื่องจากผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียมีความเห็นว่าไม่สามารถสะท้อนความเป็นจริงอย่างเหมาะสม เนื่องจากถ้าจังหวัดใดมี
สถานพยาบาลรักษาผู้ป่วยทางสุขภาพจิตจะมีตัวเลขตัวชี้วัดนี้สูงกว่าปกติจากจ านวนผู้ป่วยพื้นที่ข้างเคียงที่
เข้ามารับบริการ และเมื่อพิจารณาในส่วนของตัวชี้วัดมิติสิ่งแวดล้อม พบว่ามีการยอมรับค่อนข้างสูงอยู่
ระหว่างร้อยละ 63.64-84.85 ซึ่งโดยรวมได้รับการยอมรับมากกว่าตัวชี้วัดของมิติเศรษฐกิจและมิตสิังคม 
    ส าหรับตัวชี้วัดที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความเห็นว่าไม่เห็นด้วย (ภาคผนวกที่ 2: ตาราง
ภาคผนวกที่ 2) ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มตัวชี้วัดมิติสังคม โดยพบว่าตัวชี้วัดที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแสดงความไม่
เห็นด้วยสัดส่วนสูงกว่าตัวชี้วัดอ่ืน ๆ ได้แก่ อัตราการร่วมประชุมในชุมชน ร้อยละ 30.30 จ านวนเหตุ
ร้องเรียนเรื่องมลพิษ ร้อยละ 24.24 รวมถึงอัตราการเพ่ิมสถานประกอบการ อัตราบุคลากรทางการศึกษา
ระดับต่าง ๆ และอายุคาดการณ์เฉลี่ยเมื่อแรกเกิดจ าแนกตามกลุ่มอายุและเพศ ร้อยละ 21.21 ซึ่งตัวชี้วัด
เหล่านี้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเพ่ือให้ท าให้เกิดความชัดเจนดังตารางที่ 4-3 
    ในส่วนของตัวชี้วัดที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแสดงความเห็นว่าไม่แน่ใจ (ภาคผนวกที่ 2: ตาราง
ภาคผนวกที่ 2) อยู่ในช่วงร้อยละ 6.06–33.33 โดยภาพรวมจะมีค่าคะแนนสูงกว่ากรณีไม่เห็นด้วย โดย
ตัวชี้วัดที่มีค่าคะแนนร้อยละสูงสุดที่ 33.33 คือ ตัวชี้วัดเรื่องอายุคาดการณ์เฉลี่ยเมื่อแรกเกิดจ าแนกตาม
กลุ่มอายุและเพศ และมีตัวชี้วัดอีก 7 ตัวที่มีค่าคะแนนร้อยละมากกว่า 20 ได้แก่ GPP growth (ผลิตภัณฑ์
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ภาคและจังหวัด) การจ้างงานที่เพ่ิมขึ้น (รายงานสถิติประจ าปีรายจังหวัด) สัดส่วนที่ประชากรมี
หลักประกันสุขภาพในรายจังหวัด อัตราส่วนประชากรต่อจ านวนบุคลากรทางการแพทย์ในรายจังหวัด 
จ านวนและอัตราผู้ป่วยทางสุขภาพจิตต่อประชากร ความครอบคลุมพ้ืนที่การให้บริการบ าบัดน้ าเสีย/  
ชุมชน/ อุตสาหกรรม เป็นต้น ตัวชี้วัดเหล่านี้จะพบว่าได้มีข้อเสนอแนะเพ่ือให้ท าให้เกิดความชัดเจนดัง
ตารางที่ 4-3 
   4.4.2.3  การอภิปรายและคาดการณ์ผลกระทบ 
    การด าเนินการระดมสมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนที่ลุ่มน้ าปราจีนบุรี โดยการประชุม
กลุ่มย่อย ดังกล่าวข้างต้น นอกจากการก าหนดตัวชี้วัดแล้ว ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียยังได้อภิปรายและคาดการณ์
ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหากมีการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าปราจีนบุรี โดยสามารถสรุปรวมของทุกกลุ่มได้ 
ดังตารางที่ 4-4 

ตารางที่ 4-4 การคาดการณ์ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนในการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ าปราจีนบุรี 

ผลกระทบเชิงบวกที่อาจเกิดขึ้นจากการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าปราจีนในภาพรวม มีดังนี ้
- ประชาชนมีงานท ามากขึ้น และเป็นแหล่งงานใกล้บ้านท าให้มีเวลาในการที่จะได้อยู่กับครอบครัว ดังนั้น 
สัมพันธภาพของครอบครัวมีมากขึ้น รวมทั้งในเชิงเศรษฐกิจก็น่าจะท าให้ประชาชนในท้องถิ่นมีรายได้ต่อหัว
เพิ่มขึ้น 
- ประชาชนบางส่วนมีอาชีพเสรมิ หรือ ประกอบธุรกิจขนาดเล็กเพื่อรองรับการพัฒนา 
- การศึกษามีการขยายตัวในด้านหลักสตูรใหม่ ๆ เพื่อรองรับการท างาน 
- ระดับการศึกษาของประชาชนในพื้นที่สูงขึ้น เพราะมีการปรับให้เข้ากับสภาวะงานและท าให้ทัศนคติต่อ
การศึกษาดีขึ้น 
- การขนส่ง การสื่อสาร มีการพัฒนามากขึ้น 

ผลกระทบเชิงลบที่อาจเกิดขึ้นจากการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าปราจนีในภาพรวม มีดังนี ้
- การพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ ามีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และอาจต่อเนื่องถึงประชาชนในพื้นที่ด้านต่าง ๆ เช่น เรื่อง
อากาศที่เสียจากอุตสาหกรรมต่าง ๆ อาจส่งผลท าให้เป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ พื้นที่อุตสาหกรรม
มากขึ้น ท าให้พื้นที่สีเขียวน้อยลง และปัญหาขยะจ านวนมากท่ีไม่สามารถก าจัดได้ทันต่อปริมาณที่เพิ่มขึ้นได้ใน
อนาคต เป็นต้น 
- การตั้งโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ บริเวณพื้นที่ลุ่มน้ าปราจีนบุรีตอนบน (ในจังหวัดสระแก้ว) เช่น โรงงานมัน
ส าปะหลัง โรงงานผลิตเอทานอล อุตสาหกรรมกระดาษรีไซเคิล โรงงานเหล็ก เป็นต้น มีการปล่อยน้ าที่ไม่ได้รับ
การบ าบัดที่ดีและถูกต้องลงสู่แม่น้ า ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ าในลุ่มน้ าและชุมชนที่อาศัยอยู่ริมน้ าใต้โรงงาน
อุตสาหกรรมทั้งในจังหวัดสระแก้วและปราจีนบุรี 
- ปัญหาน้ าเค็มรุกล้ า พบว่าการที่มีปริมาณน้ าจืดน้อยลงในการผลักดันน้ าเค็มตามธรรมชาติ พบว่ามีการรุกของ
น้ าเค็มขึ้นมาจนถึงบริเวณเขตอ าเภอกบินทร์บุรี โดยมีการพบปลากระเบนราหู และปลาโลมา (ปลาน้ าเค็ม) ใน
บริเวณนี้ ท้ังนี้ ได้มีการสร้างอ่างเก็บน้ าเพื่อผลักดันน้ าเค็ม ได้แก่ อ่างเก็บน้ าแควโขมง ในจังหวัดปราจีนบุรี แต่
ส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาอุทกภัยรุนแรงมากกว่าเดิม ดังนั้น หากไม่มีการวางแผนการใช้น้ าที่ดีในพื้นที่ลุ่มน้ านี้ 
ปัญหาการรุกของน้ าเค็มและปัญหาน้ าท่วมอาจทวีความรุนแรงข้ึน 
- พื้นที่ทางการเกษตรลดลง จากการเปลี่ยนเป็นพ้ืนท่ีการใช้ประโยชน์อ่ืน ๆ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม ที่อยู่อาศัย 
สถานประกอบการต่าง ๆ เป็นต้น 
- ความมั่งคั่งที่ไม่ยั่งยืน คือ จากการที่คนในท้องถิ่นเห็นผลประโยชน์ของเงินในการขายที่ดินของตนให้แก่
ผู้ประกอบการหรือนายทุนภายนอก ซึ่งในช่วงต้น ๆ เงินนั้นอาจท าให้คนในท้องถิ่นมีความเป็นอยู่ท่ีดี แต่ในระยะ
ยาวเมื่อเงินหมดก็จะเกิดความล าบากต้องกลับไปเป็นลูกจ้าง 
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ตารางที่ 4-4 การคาดการณ์ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนในการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ าปราจีนบุรี 

- ความเจริญทางด้านวัตถุท าให้ความฟุ่มเฟือย ฟุ้งเฟ้อของเยาวชนในท้องถิ่น ท าให้เกิดความมักง่ายในการใช้ชีวิต 
ละทิ้งการใช้ชีวิตแบบเดิม มีทัศนคติที่เปลี่ยนไปแนวนิยมการใช้ชีวิตแบบท าน้อยแต่ต้องได้มาก 
- การเจริญเติบโตของร้านค้าในรูปแบบ Modern trade ท าให้เกิดการสูญสิ้นของร้านค้าปลีกรายย่อยของชุมชน 
- จากการที่ปัจจุบันมีโรงงานอุตสาหกรรมจ านวนมากในพื้นที่ลุ่มแม่น้ าปราจีนบุรีตอนบน แต่ไม่มีการน าวัตถุดิบ
ในพื้นที่ไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ดังนั้น ในการพัฒนาในอนาคตควรมีการด าเนินการในทั้งสองส่วนนี้ให้
สอดคล้องกัน (ประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและวัตถุดิบในท้องถิ่น) 
- ปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด เป็นผลต่อเนื่องมาจากการใช้ชีวิตด้วยความฟุ่มเฟือยเมื่อเงิน ไม่พอใช้จึงก่อ
ปัญหาดังกล่าว 
- ในกรณีการเข้ามาของแรงงานต่างด้าว น าไปสู่ปัญหาของการร่วมใช้ทรัพยากรต่าง ๆ กับคนในพื้นที่ เช่น 
โรงเรียน สถานพยาบาล เป็นต้น 
- ปัญหาสุขภาพ โรคตดิต่อ โรคอบุัติใหม ่
- วัฒนธรรม วิถีชุมชนที่ดีงามอาจหายไป 
- ปัญหาการจราจรติดขัด 
- ปัญหาน้ าท่วมมาจากการสร้างสิง่ก่อสร้างปิดเส้นทางน้ า 

ปัญหาอ่ืน ๆ 
ปัญหาการท างานร่วมกันของภาครัฐและประชาชน การยอมรับข้อมูลด้านต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลพื้นที่ลุ่มน้ าของ
ภาคประชาชน เนื่องจากภาคประชาชนได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านต่าง ๆ เพื่อการก าหนดยุทธศาสตร์ของ
ภาคประชาชน แยกเป็นยุทธศาสตร์ 4 ด้าน ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็น ส่วนเสริมให้กับข้อมูลภาครัฐ เพื่อให้การ
วางแผนหรือการจัดการด้านต่าง ๆ เกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกภาคส่วน 
ยุทธศาสตร์ของภาคประชาชนจังหวัดปราจีนบุรี ประกอบด้วย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ความมั่นคงทางอาหาร 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การรับมือภัยพิบัติ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การกระจายอ านาจสู่การจัดการตนเอง 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคน 

  4.4.3  ที่ปรึกษา 

   จากการประชุมระดมสมองของที่ปรึกษาที่ได้ร่วมการอภิปรายรายละเอียดของรายการตัวชี้วัด 
สผ. และได้น าเสนอตัวชี้วัดเพ่ิมเติมในทุกมิติสามารถสรุป ดังตารางที่ 4-5 ที่แสดงรายละเอียด ได้แก่ 
เกณฑก์ารวัด และวิธีการวัดของแต่ละตัวชี้วัดที่ได้เพ่ิมเติมขึ้นจากในตารางรายการตัวชี้วัด สผ.  

ตารางที่ 4-5 ตัวชี้วัดและรายละเอียดจากการระดมสมองของที่ปรึกษา 
 

ตัวชี้วัด เกณฑ์การวัด วิธีการวัด 
มิติเศรษฐกิจ 

1. ความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจ 

1.1. การเติบโตทางเศรษฐกิจ 
1.2. เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ  

1.1. อัตราการเติบโตของ GPP เทียบกับค่าเฉลีย่ภาค
และประเทศ 
1.2. อัตราเงินเฟ้อ การมีงานท า และการว่างงานเทียบ
กับค่าเฉลี่ยภาคและประเทศ 

2. ความเป็นธรรมทาง
เศรษฐกิจ 

2.1. การใช้วัตถุดิบและแรงงาน
ท้องถิ่นในผลิตภณัฑ์ (Local 
content) 

2.1. ส่วนของต้นทุนท่ีเกิดขึ้นในจังหวัดต้องไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 40 
2.2. สัดส่วนมลูค่าเพิม่ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 30  
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ตารางที่ 4-5 ตัวชี้วัดและรายละเอียดจากการระดมสมองของที่ปรึกษา 
 

ตัวชี้วัด เกณฑ์การวัด วิธีการวัด 
3. ศักยภาพในการ
พัฒนาเศรษฐกิจ 

3.1. โอกาสในการพัฒนาเศรษฐกจิ
อย่างยั่งยืน 

3.1. อัตราส่วนพ้ืนท่ีการพัฒนาโดยใช้ผังเมืองรวม ผัง
ระดับจังหวดั/ ผังพ้ืนท่ีเฉพาะเทียบกับค่าเฉลี่ยภาค
และประเทศ 

4. การรวมกลุม่อาชีพ 4.1. กลุ่มแม่บ้านและกลุม่อาชีพใน
จังหวัด 
4.2. ความยั่งยืนของการรวมกลุม่
แม่บ้านและกลุ่มอาชีพ 

4.1. อัตราการเพิ่มจ านวนกลุ่มแมบ่้านและกลุ่มอาชีพ 
4.2. อัตราส่วนกลุ่มแม่บ้านและกลุ่มอาชีพที่มีการ
ด าเนินการต่อเนื่องมากกว่า 2 ปี 
 

มิติสังคม 
ด้านประชากร 

1. ขนาดประชากร 
(Population size) 

1.1. ประชากรรวม 
1.2. เพศชาย/ หญิง 100 คน 

1.1. จ านวนประชากรรวมเทียบกบัภาคและประเทศ 
1.2. อัตราส่วนเพศชาย/ หญิง 100 คนเทียบกับภาค
และประเทศ 

2. องค์ประกอบของ
ประชากร 
(Composition of 
the population) 

2.1. ประชากรที่อายุต่ ากว่า 15 ปี 
2.2. ประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป  
2.3. ชายที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป/ หญงิ 
100 คน 

2.1. อัตราส่วนประชากรที่อายุต่ ากว่า 15 ปีเทียบกับ
ภาคและประเทศ 
2.2. อัตราส่วนประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปเทียบกับ
ภาคและประเทศ  
2.3. อัตราส่วนชายที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป/ หญิง 100 คน
เทียบกับภาคและประเทศ 

3. การขยายตัวและ
การกระจายตัวของ
ประชากร
(Population 
growth and 
distribution) 

3.1. การขยายตัวของประชากร 
3.2. ประชากรที่อาศัยอยู่ในเขต
เมือง 
3.3. ผู้อพยพจากต่างประเทศ ท่ีเป็น
หญิง/ ชาย 100 คน 

3.1. อัตราการขยายตัวของประชากรเทียบกับภาค
และประเทศ 
3.2. อัตราส่วนประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองเทียบ
กับภาคและประเทศ 
3.3. อัตราส่วนผู้อพยพจากต่างประเทศ ที่เป็นหญิง/ 
ชาย 100 คนเทียบกับภาคและประเทศ 

ด้านสุขภาพ 
1. อายุขัย  
(Life expectancy) 

1.1. อายุขัยจากวันท่ีเกิด จ าแนก
ตามเพศ 
1.2. อายุขัยหลังจาก 60 ปี จ าแนก
ตามเพศ 

1.1. อายุขัยจากวันท่ีเกิดเฉลีย่เปรยีบเทียบกับค่าเฉลี่ย
ภาคและประเทศ 
1.2. อายุขัยหลัง 60 ปีเฉลีย่เปรยีบเทียบกับค่าเฉลี่ย
ภาคและประเทศ 

2. แม่ที่เสียชีวิตจาก
การคลอดบุตร และ
การเสยีชีวิตของทารก
ที่อายุต่ ากว่า 1 ปี 
(Maternal 
mortality and 
infant mortality) 

2.1. แม่ที่เสียชีวิตจากการคลอดบตุร 
2.2. การเสียชีวิตของทารกท่ีอายุต่ า
กว่า 1 ปี 
2.3. การเสียชีวิตของเด็กท่ีอายตุ่ า
กว่า 5 ปี 

2.1. อัตราส่วนแม่ที่เสียชีวิตจากการคลอดบุตรเทียบ
กับค่าเฉลี่ยภาคและประเทศ 
2.2. อัตราส่วนการเสียชีวิตของทารกที่อายุต่ ากว่า 1 ปี
เทียบกับค่าเฉลี่ยภาคและประเทศ 
2.3. อัตราส่วนการเสียชีวิตของเดก็ท่ีอายุต่ ากว่า 5 ปี
เทียบกับค่าเฉลี่ยภาคและประเทศ 

3. การมีบุตร  
(Child-bearing) 

3.1. การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
3.2. การตั้งครรภ์รวม 

3.1. อัตราการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเทยีบกับค่าเฉลีย่ภาค
และประเทศ 
3.2. อัตราการตั้งครรภร์วมเทียบกับค่าเฉลี่ยภาคและ
ประเทศ 
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ตัวชี้วัด เกณฑ์การวัด วิธีการวัด 
4. การคุมก าเนิด 
(Contraceptive 
prevalence) 

4.1. การคุมก าเนิดในกลุ่มสตรีที่แต่ง 
งานแล้วและอยู่ในช่วงอายุมีบุตรได้ 

4.1. อัตราการคุมก าเนิดในกลุ่มสตรีที่แต่งงานแล้วและ
อยู่ ในช่วงอายุมีบุตรได้เทียบกับค่าเฉลี่ยภาคและ
ประเทศ 

5. HIV/ AIDS 5.1. การของผู้ติดเชื้อ HIV หรือ เป็น 
AIDS ที่เป็นผู้ใหญ่และยังมีชีวิตอยู ่
5.2. อัตราส่วนสตรีที่ติดเช้ือ HIV 
หรือ เป็น AIDS ที่เป็นผู้ใหญ่และยัง
มีชีวิตอยู่ 

5.1. อัตราส่วนผูต้ิดเชื้อ HIV หรือ เป็น AIDS ที่เป็นผู ้
ใหญ่และยังมีชีวิตอยู่เทียบกับค่าเฉลี่ยภาคและประเทศ  
5.2. อัตราส่วนสตรีที่ติดเช้ือ HIV หรือ เป็น AIDS ที่
เป็นผู้ใหญ่และยังมีชีวิตอยู่เทียบกับค่าเฉลี่ยภาคและ
ประเทศ 

6. ความครอบคลมุใน
หลักประกันสุขภาพ 

6.1. ประชากรมีหลักประกันสุขภาพ
ในรายจังหวัด 

6.1. อัตราส่วนประชากรมีหลักประกันสุขภาพใน
จังหวัดเทียบกับค่าเฉลี่ยภาคและประเทศ 

7. การเข้าถึงระบบ
บริการสาธารณสุข 

7.1.  บุคลากรทางการแพทย์ ใน
จังหวัด 
7.2. สถานบริการสาธารณสุขใน
จังหวัด 
7.3. แพทย์เฉพาะทางด้านเวช
ศาสตร์และสิ่งแวดล้อมรายจังหวัด 

7.1. อัตราส่วนประชากรต่อจ านวนบุคลากรทาง
การแพทย์รายจังหวัดเทียบกับค่าเฉลี่ยภาคและ
ประเทศ  
7.2. จ านวนและความครอบคลุมของสถานบริการ
สาธารณสุขในรายจังหวัดเทียบกับค่าเฉลี่ยภาคและ
ประเทศ 
7.3. จ านวนแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์และ
สิ่งแวดล้อมในรายจังหวัดเทียบกับค่าเฉลี่ยภาคและ
ประเทศ 

8. มีสุขภาพจิตด ี 8.1. ผู้ป่วยทางสุขภาพจิต ในจังหวัด 8.1.  จ านวนและอัตราผู้ป่ วยทางสุขภาพจิตต่อ
ประชากร 100,000 คน ในจังหวัด 

ด้านที่อยู่อาศัยและความเป็นอยู ่
1. จ านวนคนต่อพื้นที่
ใช้สอย (Persons per 
room) 

1.1. จ านวนคนเฉลี่ยต่อพื้นที่ใช้สอย 
จ าแนกเป็นเขตเมืองและเขตชนบท 

1.1. จ านวนคนเฉลี่ยต่อพื้นที่ใช้สอย จ าแนกเป็นเขต
เมืองและเขตชนบทเทียบกับค่าเฉลี่ยภาคและประเทศ 

2. น้ าดื่มสะอาด
สุขอนามัย และไฟฟ้า 
(Water supply 
sanitation and 
electricity) 

2.1. การเข้าถึงน้ าดื่มสะอาด จ าแนก
เป็นเขตเมือง และเขตชนบท 
2.2. การเข้าถึงระบบสาธารณูปการ
ที่ถูกสุขอนามัย จ าแนกเป็นเขตเมือง 
และเขตชนบท 
2.3 การเข้าถึงไฟฟ้า จ าแนกเป็นเขต
เมือง และเขตชนบท 

2.1. อัตราส่วนการเข้าถึงน้ าดื่มสะอาด จ าแนกเป็นเขต
เมือง และเขตชนบทเทียบกับค่าเฉลี่ยภาคและประเทศ 
2.2.  อัตราการเข้าถึงระบบสาธารณูปการที่ ถูก
สุขอนามัย จ าแนกเป็นเขตเมือง และเขตชนบทเทียบ
กับค่าเฉลี่ยภาคและประเทศ 
2.3. อัตราส่วนการเข้าถึงไฟฟ้า จ าแนกเป็นเขตเมือง 
และเขตชนบทเทียบกับค่าเฉลี่ยภาคและประเทศ 

3. การร่วมคิด 3.1. การร่วมประชุมในชุมชน 3.1. อัตราการร่วมประชุมในชุมชนเทียบกับจ านวน
ครั้งท่ีมีการประชุมทั้งหมด 

4. การแก้ปัญหาเอง 4.1. ชุมชนที่ท าแผนฯ 4.1. อัตราส่วนชุมชนท่ีท าแผนฯเทียบกับจ านวนชุมชน
ทั้งหมดในจังหวัด 

5.  รักษาเอกลักษณ์
วัฒนธรรมของชาติ
และความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมท้องถิ่น 

5.1. การธ ารงรักษาวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น 

5.1. ระดับความส าเร็จของการธ ารงรักษาวัฒนธรรม
ของท้องถิ่นเทียบกับวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีอยู่ในระยะ 
50 ปี 



การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์แผนการจัดการพื้นท่ีลุ่มน้้าปราจีนบุร ี
 

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหดิล                                                                   4-11  
 
 

ตารางที่ 4-5 ตัวชี้วัดและรายละเอียดจากการระดมสมองของที่ปรึกษา 
 

ตัวชี้วัด เกณฑ์การวัด วิธีการวัด 
6. การพึ่งพิงได้ของ
พื้นที ่

6.1. รายได้-รายจ่ายชุมชน 6.1. อัตราส่วนรายได้เทียบกับรายจ่ายชุมชนในจังหวัด 

ด้านการศึกษา 
1.  ภ า ว กา รณ์ อ่ า น
อ อ ก - เ ขี ย น ไ ด้  
(Literacy) 

1.1. ผู้ใหญ่ (15+ ปี) ที่อ่านออก-
เขียนได ้
1.2. เยาวชน (15-24 ปี) ที่อ่านออก-
เขียนได ้

1.1. อัตราส่วนผู้ใหญ่ (15+ ปี) ที่อ่านออก-เขียนได้
เทียบกับค่าเฉลี่ยภาคและประเทศ 
1.2. อัตราส่วนเยาวชน (15-24 ปี) ท่ีอ่านออก-เขียนได้
เทียบกับค่าเฉลี่ยภาคและประเทศ 

2. การศึกษาข้ัน
ประถม (Primary 
education) 

2.1. ประชากรที่จบการศึกษา
ระดับประถม จ าแนกตามเพศ 
2.2. เด็กหญิงท่ีเรียนช้ันประถมฯ 

2.1. อัตราส่วนประชากรที่จบการศึกษาระดับประถม 
จ าแนกตามเพศเทียบกับค่าเฉลี่ยภาคและประเทศ 
2.2. สัดส่วนเด็กหญิงที่เรยีนช้ันประถมฯเทียบกับ
ค่าเฉลี่ยภาคและประเทศ 

3. การศึกษาข้ันมัธยม
และอาชีวศึกษา 
(Secondary 
education) 

3.1. ประชากรที่จบการศึกษาระดบั
มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา จ าแนก
ตามเพศ 
3.2. เด็กหญิงท่ีเรียนช้ันมัธยมฯ และ
อาชีวศึกษา 

3.1. อัตราส่วนประชากรที่จบการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา จ าแนกตามเพศเทยีบกับ
ค่าเฉลี่ยภาคและประเทศ 
3.2. สัดส่วนเด็กหญิงที่เรยีนช้ันมัธยมฯ และ
อาชีวศึกษาเทียบกับค่าเฉลีย่ภาคและประเทศ 

4. การศึกษาข้ัน
อุดมศึกษา (Tertiary 
education) 

4.1. ประชากรที่จบการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา จ าแนกตามเพศ 
4.2. หญิงท่ีเรียนระดับอุดมศึกษาฯ 

4.1. อัตราส่วนประชากรที่จบการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา จ าแนกตามเพศเทียบกับค่าเฉลีย่ภาค
และประเทศ 
4.2. อัตราส่วนผูห้ญิงท่ีเรียนระดับอุดมศึกษาฯ เทียบ
กับค่าเฉลี่ยภาคและประเทศ 

5. จ านวนปีท่ีอยู่ใน
ระบบการศึกษา
(School life 
expectancy) 

5.1. จ านวนปีท่ีจะอยู่ในระบบ
การศึกษาตั้งแต่ ประถม-อุดมศึกษา 
จ าแนกตามเพศ 

5.1. จ านวนปีเฉลี่ยที่จะอยู่ในระบบการศึกษาตั้งแต่ 
ประถม-อุดมศึกษา จ าแนกตามเพศเทียบกับค่าเฉลี่ย
ภาคและประเทศ  

6. ความสามารถใน
การเรยีนรู ้

6.1. จ านวนสถานศึกษาระดับต่าง ๆ 
6.2. บุคลากรทางการศึกษาระดับ 
ต่าง ๆ 

6.1. จ านวนสถานศึกษาระดับต่าง ๆ เทียบกับค่าเฉลี่ย
ภาคและประเทศ 
6.2. บุคลากรทางการศึกษาระดับต่าง ๆ เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยภาคและประเทศ 

ด้านการมีงาน 
1. กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ (Income 
and economic 
activity) 

1.1. ผู้ใหญ่ (15+ ปี) ที่มีงานท าและ
ไม่มีงานท า จ าแนกตามเพศ 

1.1. อัตราส่วนผู้ใหญ่ (15+ ปี) ที่มีงานท าและไม่มีงาน
ท า จ าแนกตามเพศ เทียบกับค่าเฉลี่ยภาคและประเทศ 

2. การจ้างงานแบบ 
Part time  
(Part-time 
employment) 

2.1. ผู้ใหญ่ (15+ ปี) ที่ท างาน Part 
time จ าแนกตามเพศ 
2.2. สตรีที่ท างาน Part time 

2.1. อัตราส่วนผู้ใหญ่ (15+ ปี) ที่ท างาน Part time 
จ าแนกตามเพศ เทียบกับค่าเฉลี่ยภาคและประเทศ 
2.2. อัตราส่วนสตรีที่ท างาน Part time เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยภาคและประเทศ 

3. การกระจายตัวของ
ก าลังแรงงาน จ าแนก

3.1. ประชากรที่เป็นลูกจา้ง จ าแนก
ตามเพศ 

3.1. อัตราส่วนประชากรที่เป็นลูกจ้าง จ าแนกตามเพศ 
เทียบกับค่าเฉลี่ยภาคและประเทศ 
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ตารางที่ 4-5 ตัวชี้วัดและรายละเอียดจากการระดมสมองของที่ปรึกษา 
 

ตัวชี้วัด เกณฑ์การวัด วิธีการวัด 
โดยลักษณะการจ้าง
งาน (Distribution of 
labour force by 
status in 
employment) 

3.2. ประชากรที่เป็นนายจ้าง 
จ าแนกตามเพศ 
3.3. ประชากรที่เป็นเจ้านายตัวเอง 
จ าแนกตามเพศ 
3.4. ประชากรที่ท างานให้กับ
ครอบครัว จ าแนกตามเพศ 

3.2. อัตราส่วนประชากรที่เป็นนายจ้าง จ าแนกตาม
เพศ เทียบกับค่าเฉลี่ยภาคและประเทศ 
3.3. อัตราส่วนประชากรที่เป็นเจ้านายตัวเอง จ าแนก
ตามเพศ เทียบกับค่าเฉลี่ยภาคและประเทศ 
3.4. อัตราส่วนประชากรที่ท างานให้กับครอบครัว 
จ าแนกตามเพศ เทียบกับค่าเฉลี่ยภาคและประเทศ 

มิติสิ่งแวดล้อม 
ด้านความสมบูรณ์ของสภาพทรัพยากรและระบบนิเวศ 

1. ป่าไม้/ พ้ืนท่ี
นันทนาการและ
สวนสาธารณะ 

1.1. พื้นที่ป่า 
1.2. พืชยืนต้นในขอบเขตการ
ด าเนินการ 
1.3. พื้นที่สวนสาธารณะ 

1.1. ร้อยละพื้นท่ีป่าของจังหวัด 
1.2. สัดส่วนพืชยืนต้นต่อพ้ืนท่ีการด าเนินการ 
1.3. พื้นที่สวนสาธารณะในขอบเขตการด าเนินการต่อ
จ านวนประชากร 

2. ความมั่นคงทาง
อาหาร 

2.1. การใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
 

2.1. ร้อยละการเปลีย่นแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินจาก
ภาคเกษตรเป็นภาคอื่น ๆ 

3. ปริมาณน้ าเพื่อ
สนองความต้องการ 

3.1. อุปสงค์อุปทานน้ าในพ้ืนท่ี 
 

3.1. สัดส่วนอุปสงค์อุปทานน้ าในพื้นที่ 
 

4. ความอุดมสมบูรณ์
ของดิน 

4.1. การสูญเสียดิน 
4.2. แหล่งแร่ 
4.3. ศักยภาพและข้อจ ากดัพื้นท่ี 

4.1. อัตราการชะลา้งพังทะลายของดิน 
4.2. ศักยภาพแหล่งแร ่
4.3. ศักยภาพและข้อจ ากดัพื้นท่ี 

5. ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 

5.1. ความหลากหลายทางชีวภาพ
ป่าไม ้
5.2. จ านวนชนิดพันธ์ุที่ถูกคุกคาม 

5.1. จ านวนฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพป่า
ไม ้
5.2. จ านวนพันธุ์พืช/ สัตว์ตามทะเบียนรายการชนิด
พันธ์ท่ีถูกคุกคามจนอยู่ในสภาพสูญพันธุ์ (Extinct) สูญ
พันธุ์ในธรรมชาติ (Extinct in the wild) ใกล้สูญพันธุ์
อย่ า งยิ่ ง  (Critically endangered)  ใกล้ สูญพันธุ์  
(Endangered) แนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (Vulnerable) 
และชนิดพันธุ์ที่ใกล้ถูกคุกคาม (Near threatened) 
ของจังหวัด พืชหายาก (Rare plant) พืชเฉพาะถิ่น 
(Endemic plant)  และพื ชกึ่ ง เ ฉพาะถิ่ น  ( Semi-
endemic plant) 

ด้านมลพิษ 
1. คุณภาพแหล่งน้ า
ธรรมชาต ิ

1.1. พื้นที่ครอบคลุมการให้บริการ
บ าบัดน้ าเสีย/ ชุมชน 
1.2. จุดตรวจวัดและความถี่การ
ตรวจวัด 

1.1. ร้อยละพื้นที่ครอบคลุมการให้บริการบ าบัดน้ า
เสีย/ ชุมชน 
1.2. จ านวนจุดตรวจวัดและความถี่การตรวจวัด
คุณภาพน้ าผิวดิน น้ าบาดาล และน้ าทะเลชายฝั่ง
ครอบคลุมพื้นท่ี 

2. คุณภาพอากาศ 2.1. จ านวนจุดตรวจวดัและความถี่
ของการตรวจวัดคณุภาพอากาศ 

2.1. จ านวนจุดตรวจวัดและความถี่ของการตรวจวัด
คุณภาพอากาศครอบคลุมพื้นท่ี 
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ตารางที่ 4-5 ตัวชี้วัดและรายละเอียดจากการระดมสมองของที่ปรึกษา 
 

ตัวชี้วัด เกณฑ์การวัด วิธีการวัด 
3. การจัดการขยะถูก
หลักวิชาการ 

3.1. ปริมาณขยะอุตสาหกรรม/ กาก
ของเสียอันตราย และความสามารถ
ในการก าจัด 
3.2. ปริมาณขยะชุมชน/ กากของ
เสียอันตราย และความสามารถใน
การจ ากัด 

3.1. สัดส่วนปรมิาณขยะอุตสาหกรรม/ กากของเสีย
อันตรายและร้อยละความสามารถในการก าจัด 
3.2. สัดส่วนปรมิาณขยะชุมชน/ กากของเสียอันตราย 
และร้อยละความสามารถในการจ ากัด 

4. การร้องเรียนเรื่อง
มลพิษ 

4.1. เหตุการณ์ร้องเรยีนเรื่องมลพษิ 4.1. จ านวนครั้งของเหตุการณ์ร้องเรียนเรื่องมลพิษ 

ด้านการป้องกันภัยพิบตั ิ
1. ประชากรที่อาศัย
ในพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติ/ 
ผู้ประสบภัยพิบัติ 

1.1. ประชากรที่อาศัยในพ้ืนท่ีเสี่ยง
ภัยพิบัต ิ
1.2. ผู้ประสบภัยพิบัต ิ

1.1. ร้อยละของประชากรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย
พิบัติ/ พ้ืนท่ีจังหวัด 
1.2. จ านวนของผู้ประสบภัยพิบัติ 

2.  ค ว า ม สู ญ เ สี ย / 
ค ว า ม ช่ ว ย เ ห ลื อ ที่
ให้แก่พ้ืนท่ีภัยพิบัติ 

2.1. มูลค่าความสูญเสีย/ เงิน
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบตัิน้ าท่วม/ 
น้ าแล้งต่อประชากรในพ้ืนท่ี 

2.1.  สัดส่วนมูลค่าความสูญเสีย/ เ งินช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติน้ าท่วม/ น้ าแล้งต่อประชากรในพ้ืนท่ี 

3. ระบบป้องกันภัย
พิบัติ 

3.1.  พื้นที่ ครอบคลุมของระบบ
ป้องกันภัยพิบัติ 
3.2. ระบบป้องกันภัยพิบัต ิ

3.1. ร้อยละของพื้นที่ครอบคลุมของระบบเตือนภัย
พิบัติ 
3.2. จ านวนระบบป้องกันภัยพิบัติ 

4.5 สรุปการก าหนดตัวชี้วัด 

ผลจากการด าเนินการในแต่ละภาคส่วน: คณะกรรมการก ากับการศึกษาฯ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
พ้ืนที่ลุ่มน้ าปราจีนบุรี และที่ปรึกษา สามารถสรุปผลตัวชี้วัดที่ได้มีการถูกเลือกโดยยึดเกณฑ์ที่ต้องถูกเลือก 
2 จาก 3 ภาคส่วน ดังตารางที่ 4-6 (ทั้งนี้ ตัวชี้วัดจ านวนหนึ่งถูกระบุจากเพียง 1 ภาคส่วนได้ถูกตัดออก
แล้ว) ในตารางนี้ตัวชี้วัดในช่อง “รายการตัวชี้วัด สผ.” ที่ก ากับด้วยเครื่องหมาย “” เป็นตัวชี้วัดที่น ามา
จาก SEA guideline ของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2552)  และ
ตัวชี้วัดที่ก ากับด้วยเครื่องหมาย “” ในช่องภาคส่วนต่าง ๆ แสดงว่าได้ถูกเลือกในภาคส่วนนั้น ๆ โดยที่
จะมีเฉพาะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนที่ลุ่มน้ าปราจีนบุรีที่การระบุเป็นค่าคะแนนที่เป็นร้อยละ โดยสรุปได้
เป็นตัวชี้วัดที่ถูกคัดเลือก ทั้งหมดรวม 33 ตัวชี้วัด ดังสรุปในตารางที่ 4-6 และเมื่อท าการตรวจสอบ
แหล่งข้อมูลจากฐานข้อมูลของหน่วยงานที่รับผิดชอบ พบว่า ไม่สามารถหาแหล่งข้อมูลสนับสนุนได้
ทั้งหมด 5 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย ตัวชี้วัดมิติเศรษฐกิจ จ านวน 1 ตัวชี้วัด ได้แก่ ความสามารถในการ
รวมกลุ่มแม่บ้านและกลุ่มอาชีพ ตัวชี้วัดมิติสังคม จ านวน 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ อัตราการร่วมประชุมในชุมชน 
และชุมชนที่ท าแผน ตัวชี้วัดมิติสิ่งแวดล้อม จ านวน 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ สัดส่วนพืชยืนต้นต่อพ้ืนที่ด าเนิน
โครงการ และศักยภาพและข้อจ ากัดของพ้ืนที่ ดังภาคผนวกท่ี 2: ตารางภาคผนวกท่ี 5 
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ตารางที่ 4-6 สรุปการก าหนดตัวชี้วัด 
 

มิติ/ วัตถุประสงค์/ 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วัด/ ข้อมูลระดับพ้ืนที่ 
รายการ
ตัวชี้วดั 

สผ. 

คณะ 
กรรมการ

ก ากับ
การศึกษาฯ 

ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียใน
พื้นที่ลุ่มน้ า
ปราจีนบุร ี
(ร้อยละ)1 

ที่ปรึกษา 

เศรษฐกิจ 
ความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจ 
เศรษฐกิจ
เจริญเติบโตอย่างมี
เสถียรภาพ 

 
 
 
GPP growth (ผลติภณัฑ์ภาคและ
จังหวัด) 

 
 
 

 
 
 

 
 

63.64 

 
 
 

ความเป็นธรรมทาง
เศรษฐกิจ 
การกระจายรายได ้

 
การจ้างงานท่ีเพิ่มขึ้น 

 
 

 
 

 
69.70 

 
- 

การใช้วัตถุดิบและแรงงานท้องถิ่นใน
ผลิตภณัฑ์ (Local content)   81.81 - 

การรวมกลุ่มอาชีพ 
เศรษฐกิจชุมชน
ขยายตัวเติบโตและ
พึ่งตนเอง 

 
การเพิ่มสถานประกอบการ (แยกตาม
ประเภท) 

 
 

 
 

 
72.73 

 
- 

ความสามารถในการรวมกลุม่แม่บา้น
และกลุม่อาชีพ   69.70 - 

สังคม 
การมีชีวิตยืนยาว 

 
อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกดิจ าแนกตาม
กลุ่มอายุและเพศ 

  54.55 - 

ความครอบคลุมใน
หลักประกันสุขภาพ 

สัดส่วนท่ีประชากรมีหลักประกัน
สุขภาพในรายจังหวัด   63.64 - 

การเข้าถึงระบบ
บริการสาธารณสุข 

อัตราส่วนประชากรต่อจ านวนบุคลากร
ทางการแพทย์ในรายจังหวัด   72.73 - 

จ านวนและความครอบคลุมของสถาน
บริการสาธารณสุขในรายจังหวัด   81.81 - 

จ านวนแพทย์เฉพาะทางด้านเวช
ศาสตร์สิ่งแวดล้อมในรายจังหวัด   81.81 - 

มีสุขภาพจติด ี จ านวนและอัตราผูป้่วยทางสุขภาพจิต
ต่อประชากร 100,000 คน ในราย
จังหวัด  

  54.55 - 

การร่วมคดิ อัตราการร่วมประชุมในชุมชน   60.61 - 

การศึกษา 
ความสามารถใน
การเรยีนรู ้

จ านวนสถานศึกษาระดับต่าง ๆ 
  72.73 - 

อัตราบุคลากรทางการศึกษาระดับ 
ต่าง ๆ 
 

  69.70 - 
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ตารางที่ 4-6 สรุปการก าหนดตัวชี้วัด 
 

มิติ/ วัตถุประสงค์/ 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วัด/ ข้อมูลระดับพ้ืนที่ 
รายการ
ตัวชี้วดั 

สผ. 

คณะ 
กรรมการ

ก ากับ
การศึกษาฯ 

ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียใน
พื้นที่ลุ่มน้ า
ปราจีนบุร ี
(ร้อยละ)1 

ที่ปรึกษา 

เอกลักษณ/์ 
วัฒนธรรมด ี
รักษาเอกลักษณ์/  
วัฒนธรรมของชาติ 
และความหลาก 
หลายทาง
วัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น 

 
 
ระดับความส าเร็จของการธ ารงรักษา
วัฒนธรรมของท้องถิ่น 

 
 
 

 
 
 

 
 

75.75 

 
 
- 

ความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
การพึ่งพิงได้ของ
พื้นที ่

 
 
อัตรารายได้-รายจ่ายชุมชน 

 
 

 
 

 
78.79 

 
- 

การร่วมคดิ อัตราการร่วมประชุมในชุมชน   72.73 - 
การแก้ปัญหาเอง ชุมชนที่ท าแผน   78.79 - 
สิ่งแวดล้อม 
ความสมบรูณ์ของ
สภาพทรัพยากร
และระบบนิเวศ 
ป่าไม/้ พ้ืนท่ี
นันทนาการและ
สวนสาธารณะ 

 
 
 
 
จ านวนร้อยละพื้นท่ีป่าของจังหวัด 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

84.85 

 
 
 
 
 

สัดส่วนพืชยืนต้นต่อพ้ืนท่ีด าเนิน
โครงการ   81.82 - 

พื้นที่สวนสาธารณะในเขตเทศบาลต่อ
จ านวนประชากร   78.79 - 

ความมั่นคงทาง
อาหาร 

การเปลีย่นแปลงการใช้ประโยชนท์ี่ดิน  
-  -  

ปริมาณน้ าเพื่อสนอง
ความต้องการ (ท้ัง
น้ าผิวดินและน้ า
บาดาล) 

อุปสงค์และอุปทานน้ าในพื้นที ่

  72.73  

ความอุดมสมบูรณ์
ของดิน 

อัตราการสูญเสียดิน   75.76  
ศักยภาพแหล่งแร ่   72.73 - 
ศักยภาพและข้อจ ากัดของพื้นที ่

  78.79 - 

ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 

จ านวนฐานข้อมูลความหลากหลาย
ทางชีวภาพป่าไม้ของจังหวัด   81.82  
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ตารางที่ 4-6 สรุปการก าหนดตัวชี้วัด 
 

มิติ/ วัตถุประสงค์/ 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วัด/ ข้อมูลระดับพ้ืนที่ 
รายการ
ตัวชี้วดั 

สผ. 

คณะ 
กรรมการ

ก ากับ
การศึกษาฯ 

ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียใน
พื้นที่ลุ่มน้ า
ปราจีนบุร ี
(ร้อยละ)1 

ที่ปรึกษา 

จ านวนพันธุ์พืช/ สัตว์ตามทะเบียน
รายการชนิดพันธ์ท่ีถูกคุกคามจนอยู่ใน
สภาพสญูพันธ์ุ (Extinct) สูญพันธ์ุใน
ธรรมชาติ (Extinct in the wild) ใกล้
สูญพันธ์ุอย่างยิ่ง (Critically 
endangered) ใกล้สูญพันธ์ุ 
(Endangered) แนวโน้มใกล้สญูพนัธุ์ 
(Vulnerable) และชนิดพันธ์ุทีใ่กล้ถูก
คุกคาม (Near threatened) ของ
จังหวัด พืชหายาก (Rare plant) พืช
เฉพาะถิ่น (Endemic plant) และพืช
กึ่งเฉพาะถิ่น (Semi-endemic plant) 

  72.73  

มลพิษที่ส่งผล
กระทบต่อคุณภาพ
ชีวิต 
คุณภาพแหล่งน้ า
ธรรมชาติที่อยู่ใน
เกณฑ์พอใช้ขึ้นไป 

 
ความครอบคลุมพื้นท่ีการให้บริการ
บ าบัดน้ าเสีย/ ชุมชน/ อุตสาหกรรม 

 
 

 
 

 
69.70 

 
 

จ านวนจุดตรวจวัดและความถี่ในการ
ตรวจวัดคณุภาพน้ าแหล่งน้ าผิวดิน น้ า
บาดาล และน้ าทะเลชายฝั่งครอบคลุม
พื้นที ่

  75.76  

คุณภาพอากาศที่อยู่
ในเกณฑ์พอใช้ขึ้น
ไป 

จ านวนจุดตรวจวัดและความถี่ของการ
ตรวจวัดคณุภาพอากาศครอบคลุม
พื้นที ่

  72.73  

การจัดการขยะถูก
หลักวิชาการ 

สัดส่วนปริมาณขยะทั่วไป/ 
อุตสาหกรรม/ กากของเสียอันตราย
และขีดความสามารถในการก าจัดใน
จังหวัด 

  72.73  

การร้องเรียนเรื่อง
มลพิษลดลง 

จ านวนเหตุร้องเรียนเรื่องมลพิษ 
   63.64 - 

หมายเหตุ1: ค่าคะแนนตัวช้ีวัดที่ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียแสดงความเห็นค านวณเป็นร้อยละ
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บทที่ 5 การพัฒนาและการประเมินทางเลือก 
(Alternative development and assessment) 

 

   การพัฒนาและประเมินทางเลือก (Alternative development and assesment) เป็น
ขั้นตอนที่ส าคัญในกระบวนการ SEA ซึ่งที่ปรึกษาได้ด าเนินการจัดการประชุมระดมสมองเพื่อพัฒนา
และประเมินทางเลือกในโครงการศึกษา “แนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
(SEA)” ด าเนินการเมื ่อวันที ่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 และวันที่ 15-16 กันยายน พ.ศ. 2559 ณ 
โรงแรมแคนทารี กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมสมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีในพื้นที่ลุ่มน้ าปราจีนบุรี และเป็นขั้นตอนต่อเนื่องจากการก าหนด
ขอบเขต (Scoping) ในวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ส าหรับการด าเนินการในขั้นตอนนี้แบ่งออกเป็น 
2 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ การพัฒนาทางเลือก และการประเมินทางเลือก โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

5.1 การพัฒนาทางเลือก 
  5.1.1  หลักการ 
   การพัฒนาทางเลือกในกระบวนการ SEA มักปรากฏในแนวทาง SEA ทั่วไป เช่น ตัวอย่างของกรณี
ตัวอย่างของ SEA กับแผนการจัดการทรัพยากรน้ า โดย Mott MacDonald (2013) รวมทั้ง SEA guideline 
ของประเทศไทย (ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2552) ในการศึกษานี้ใช้
หลักการในการพัฒนาทางเลือกท่ัวไป คือ การระดมสมองเพ่ือสร้าง ทางเลือกท่ีมีความเป็นไปได้ (Realistic 
alternatives) จากทางเลือกที่หลากหลาย (Extreme alternatives) ที่ถูกเสนอจากกลุ่มต่าง ๆ ในการประชุม
ระดมสมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนที่ศึกษา ทั้งนี้ ทางเลือกที่จะถูกสร้างขึ้นมาควรมีอย่างน้อย 3 
ทางเลือก โดยมีทางเลือกที่เป็นทางเลือกที่ไม่มีการด าเนินการ (No action alternative) ด้วย  

  5.1.2  วิธีการด าเนินการ 
   5.1.2.1 การระดมสมอง 
    ส าหรับการพัฒนาทางเลือกนั ้น ได้มีการประชุมกลุ ่มย่อยเพื่อระดมความคิดในการ
ได้มาของตัวเลือก (Option) ต่าง ๆ ที่จะได้น ามาพัฒนาต่อโดยที่ปรึกษาในขั้นตอนต่อไปเพื่อให้ได้
ทางเลือกต่าง ๆ ของแผนการจัดการพื้นที่ลุ ่มน้ าปราจีนบุรี โดยมีการแบ่งกลุ่มของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียให้เหมาะสมกับจ านวนและลักษณะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็น 5 กลุ่ม รวมทั้งสิ ้น 46 คน 
ประกอบด้วย 
    1) กลุ่มท่ี 1 ภาคประชาชน 10 คน (ร้อยละ 21.74)  
    2) กลุ่มท่ี 2 ภาคเอกชน 6 คน (ร้อยละ 13.04) จาก 4 หน่วยงาน  
    3) กลุ่มที่ 3 หน่วยงานราชการ ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับภาคและรัฐวิสาหกิจ 10 คน (ร้อยละ 
21.74) จาก 7 หน่วยงาน  
    4) กลุ่มที ่4 สถาบันการศึกษา และองค์การปกครองท้องถิ่น 10 คน (ร้อยละ 21.74) จาก 7 
หน่วยงาน  
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    5) กลุ่มที่ 5 หน่วยงานราชการ ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับจังหวัด 10 คน (ร้อยละ 21.74) จาก 
9 หน่วยงาน 
   5.1.2.2 การสร้างทางเลือกโดยท่ีปรึกษา 
    หลังจากการที่ได้มีการระดมสมอง เพ่ือให้ได้ตัวเลือกดังกล่าวข้างต้นแล้ว ทางที่ปรึกษาได้
ด าเนินการสร้างทางเลือกโดยน าเอาตัวเลือกที่ได้มาจากการระดมสมองกลุ่มย่อยมาจัดท าทางเลือกต่าง ๆ  

  5.1.3 ผลการพัฒนาทางเลือก 
   5.1.3.1 ผลการระดมสมอง 
    จากการระดมสมองของทั้ง 5 กลุ่มย่อย ได้ตัวเลือก (Options) ที่หลากหลาย จะเห็นว่าบาง
ตัวเลือกเป็นตัวเลือกที่กลุ่มต่าง ๆ ได้แสดงความคิดเห็นในลักษณะเดียวกัน จ านวนถึง 4 ใน 5 กลุ่ม คือ 
การวางผังเมืองและการบริหารจัดการน้ าชุมชนโดยชุมชน ตัวเลือกอ่ืน ๆ มาจากความคิดเห็นตั้งแต่ 1 กลุ่ม 
โดยตัวเลือกที่ได้จากการระดมสมอง สรุปได้ท้ังหมด 10 ตัวเลือก ดังนี้ 
    ตัวเลือกที่ 1 ก าหนดประเภทของอุตสาหกรรมที่จะเข้ามาตั้ง/ สร้างในบริเวณพ้ืนที่ลุ่มน้ า
ปราจีนบุรี และควรก าหนดให้ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นในพื้นที่ลุ่มน้ าที่เป็น Local content ทั้งนี้อุตสาหกรรม
ควรเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green industry) (ตัวเลือกนี้ได้มาจาก 2 กลุ่ม คือ กลุ่มภาคประชาชนและกลุ่ม
หน่วยงานราชการ) 
    ตัวเลือกที่ 2 เกษตรกรรมในบริเวณพ้ืนที่ลุ่มน้ าปราจีนบุรี ควรเป็นเกษตรอินทรีย์ เกษตร
ปลอดสารพิษ มีการก าหนด/ สร้างมาตรการที่ให้ความรู้กับประชาชน เรื่องสารเคมีที่ใช้ในการเกษตร 
(ตัวเลือกนี้มาจากกลุ่มภาคประชาชน) 
    ตัวเลือกที่ 3 เกษตรกรรมกับอุตสาหกรรมอยู่ร่วมกันได้ (ตัวเลือกนี้มาจากกลุ่มภาคประชาชน) 
    ตัวเลือกที่ 4 อนุรักษ์ป่าควบคู่ไปกับการพัฒนาและสร้างกลยุทธ์ให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับ
ประโยชน์ เช่น การท่องเที่ยวโดยชุมชน มีมัคคุเทศก์น้อย ร่วมกับการใช้วัฒนธรรมและศาสนาเป็นสิ่งดึงดูด 
เช่น การบวชป่า และเมืองโบราณ เป็นต้น (ตัวเลือกนี้มาจากกลุ่มภาคประชาชน) 
    ตัวเลือกที่ 5 การวางผังเมืองที่มีประสิทธิภาพการบูรณาการผังเมืองที่มีการก าหนดขอบเขต 
(Zoning) กับสภาพสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพของพ้ืนที่ เช่น แม่น้ า คลอง ป่า เป็นต้น และเพ่ือป้องกันภัยพิบัติ 
(ตัวเลือกนี้มาจาก 4 กลุ่ม คือ กลุ่มภาคประชาชน กลุ่มสถาบันการศึกษา กลุ่มหน่วยงานราชการ และกลุ่มหน่วยงาน
ราชการระดับภาคและรัฐวิสาหกิจ) 
    ตัวเลือกที่ 6 การบริหารจัดการน้ าชุมชนโดยชุมชน เพราะชุมชนเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดย
จะให้ประชาชน หรือ ชุมชน เป็นผู้ก าหนดการบริหารจัดการน้ าจากฐานข้อมูลจริง เช่น การบริหารจัดการ
น้ าท่วม น้ าแล้ง ต้องจัดท าฝาย ท านบ แก้มลิง เป็นต้น มีการสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวังแหล่งน้ าและ
สิ่งแวดล้อม และร่วมตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใส (ตัวเลือกนี้มาจาก 4 กลุ่ม คือ กลุ่มภาคประชาชน กลุ่ม
สถาบันการศึกษา กลุ่มหน่วยราชการ และกลุ่มหน่วยงานราชการระดับภาคและรัฐวิสาหกิจ) 
    ตัวเลือกท่ี 7 การใช้เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้ า การรีไซเคิลน้ าไปใช้ใน
ภาคอุตสาหกรรม (ตัวเลือกนี้มาจากกลุ่มภาคเอกชน) 
    ตัวเลือกที่ 8 การบริหารจัดการน้ าให้เกิดความสมดุลในส่วนของภาคอุตสาหกรรม ภาค
เกษตรกรรม และการอุปโภค-บริโภคของประชาชน (ตัวเลือกนี้มาจาก 3 กลุ่ม คือ กลุ่มสถาบันการศึกษา กลุ่ม
หน่วยราชการ และกลุ่มหน่วยงานราชการระดับภาคและรัฐวิสาหกิจ) 
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    ตัวเลือกที่ 9 ความเข้มงวดในการใช้กฎหมายและการตรวจสอบ เพ่ิมระดับความเข้มข้นในการ
ตรวจสอบมีการบังคับใช้กฎหมายและบทลงโทษอย่างเข้มงวด เช่น การตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น ถึงแม้
โรงงานอุตสาหกรรมจะอ้างถึงการมีระบบบ าบัดน้ าที่ดี แต่ในความเป็นจริง ยังพบว่ามีน้ าเสียจากภาคอุตสาหกรรม
ปล่อยลงสู่แหล่งน้ า (ตัวเลือกนี้มาจาก 3 กลุ่ม คือ กลุ่มภาคประชาชน กลุ่มสถาบันการศึกษา และกลุ่มหน่วยงาน
ราชการระดับภาคและรัฐวิสาหกิจ) 
   ตัวเลือกที่ 10 การเลือกสถานที่สร้างอ่างเก็บน้ า/ แหล่งเก็บกักน้ า มีการผันน้ าอย่างเป็นระบบ 
เพ่ือป้องกันเหตุน้ าท่วมและใช้น้ าในฤดูแล้ง (ตัวเลือกนี้มาจาก 2 กลุ่ม คือ กลุ่มภาคเอกชนและกลุ่ม
สถาบันการศึกษา) 

   5.1.3.2 ผลการพัฒนาทางเลือก 
    การด าเนินการเริ่มด้วยการสร้างแนวความคิดและวัตถุประสงค์ของทางเลือกจากตัวเลือกที่
ได้จากการระดมสมอง โดยน าตัวเลือกที่สอดคล้องกันมารวมกันได้เป็น 4 แนวความคิด ดังตารางที่ 5-1 
ทั้งนี้จากข้อแนะน าและการทบทวนวรรณกรรมส่วนมากแล้วระบุว่าทางเลือกไม่ควรมีจ านวนมาก (3-5 
ทางเลือก) และควรมีตัวเลือกที่เป็นทางเลือกท่ีไม่มีการด าเนินการด้วย 1 ทางเลือก ขั้นตอนต่อไปจึงได้น า
แนวความคิดมาพัฒนาต่อไป 

ตารางที่ 5-1 แนวความคิดการพัฒนาทางเลือกในการพัฒนาลุ่มน้ าปราจีนบุรี 

แนวความคิดท่ี วัตถุประสงค์ รายละเอียดของตัวเลือก 

1 เพื่อพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ าเป็น
แหล่งอุตสาหกรรมที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ก าหนดประเภทของอุตสาหกรรมที่จะเข้ามาตั้ง/สร้างในบริเวณลุ่มน้ า
ปราจีนบุรี และควรก าหนดให้ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นในพื้นที่ลุ่มน้ าที่เป็น 
Local content ทั้งนี ้อุตสาหกรรมควรเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green 
industry)  
เกษตรกรรมกับอุตสาหกรรมอยู่ร่วมกันได้ 
ความเข้มงวดในการใช้กฎหมายและการตรวจสอบ เพิ่มระดับความเข้มข้นใน                     
การตรวจสอบมีการบังคับใช้กฎหมายและบทลงโทษอย่างเข้มงวด เช่น  การ
ตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรม ถึงแม้โรงงานอุตสาหกรรมจะอ้างถึงการมีระบบ
บ าบัดน้ าที่ดี แต่ในความเป็นจริงยังพบว่ามีน้ าเสียจากภาคอุตสาหกรรมถูก
ปล่อยลงสู่แหล่งน้ า  

2 เพื่ อพัฒนาพื้ นที่ ลุ่ มน้ า
ปราจีนบุรี ให้ เป็นพื้นที่
เ ก ษ ต ร ก ร ร ม ที่ เ อื้ อ
ประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

เกษตรกรรมในบริเวณลุ่มน้ าปราจีนบุรี ควรเป็นเกษตรอินทรีย์ เกษตร
ปลอดสารพิษ มีการก าหนด/ สร้างมาตรการที่ให้ความรู้กับประชาชน
เรื่องสารเคมีที่ใช้ในการเกษตร 

3 เพื่ ออนุรั กษ์  ฟื้นฟูฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ทุ นทา ง วัฒนธร รม  สู่            
การใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืน 

อนุรักษ์ป่าควบคู่ไปกับการพัฒนาและสร้างกลยุทธ์ให้ประชาชนในพ้ืนที่
ได้รับประโยชน์ เช่น การท่องเที่ยวโดยชุมชน มีมัคคุเทศก์น้อย ร่วมกับ
การใช้วัฒนธรรมและศาสนา เช่น การบวชป่า และเมืองโบราณ เป็นสิ่ง
ดึงดูด  
การวางผังเมืองที่มีประสิทธิภาพ การบูรณาการผังเมืองที่มีการก าหนด
ขอบเขต (Zoning) กับสภาพสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพของพื้นที่ เช่น แม่น้ า 
คลอง ป่า เป็นต้น และเพื่อป้องกันภัยพิบัติ  

4 เพื่อการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ าให้สอดคล้อง

การบริหารจัดการน้ าชุมชนโดยชุมชน เพราะชุมชนเป็นผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย โดยจะให้ประชาชนหรือชุมชน เป็นผู้ก าหนดการบริหารจัดการน้ า
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ตารางที่ 5-1 แนวความคิดการพัฒนาทางเลือกในการพัฒนาลุ่มน้ าปราจีนบุรี 

แนวความคิดท่ี วัตถุประสงค์ รายละเอียดของตัวเลือก 

กับสภาพพื้ นที่ ก า ร ใ ช้
ประโยชน์สถานการณ์
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม แ ล ะ               
ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง
ประชาชน 

จากฐานข้อมูลจริง เช่น การบริหารจัดการน้ าท่วม น้ าแล้ง ต้องจัดท า
ฝาย ท านบ แก้มลิง เป็นต้น มีการสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวังแหล่ง
น้ าและสิ่งแวดล้อม และร่วมตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใส 
การใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ า การรีไซเคิลน้ าไปใช้ใน
ภาคอุตสาหกรรม  
การบริหารจัดการน้ าให้เกิดความสมดุลในส่วนของภาคอุตสาหกรรม                   
ภาคเกษตรกรรม และการอุปโภค-บริโภค 
การเลือกสถานที่สร้างอ่างเก็บน้ า/ แหล่งเก็บกักน้ า มีการผันน้ าอย่าง
เป็นระบบ เพื่อป้องกันเหตุน้ าท่วมและใช้น้ าในฤดูแล้ง  

 

   ทางเลือกท่ีถูกพัฒนาจากแนวความคิดดังกล่าว ที่ปรึกษาได้สรุปเป็น 4 ทางเลือกที่มีทางเลือกที่ 
1 เป็นทางเลือกที่ไม่มีการด าเนินการและอีก 3 ทางเลือก ดังนี้ 
   (1) ทางเลือกท่ี 1: การพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ าปราจีนบุรีตามแนวทางยุทธศาสตร์เดิมที่มี 

    การพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าปราจีนบุรีตามแนวทางยุทธศาสตร์เดิม คือ ทางเลือกที่ไม่มีกิจกรรม
เชิงยุทธศาสตร์ใหม่ที่นอกเหนือจากแผนที่ทางแต่ละจังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ าปราจีนด าเนินการและผลักดันอยู่
ซึ่งอาจจะมีการสอดคล้องเชื่อมโยงกันของนโยบาย และแผน จากจังหวัดในพ้ืนที่ต้นน้ า จนถึงจังหวัดที่
ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ท้ายน้ า แต่หากไม่สอดคล้องกันก็อาจจะก่อให้เกิดความไม่ลื่นไหลไปในทิศทางเดียวกันของ
การพัฒนา เช่นจังหวัดในพื้นที่ต้นน้ าของลุ่มน้ ามีแผนที่จะพัฒนาพ้ืนที่ส าหรับอุตสาหกรรมให้เต็มศักยภาพ 
แต่จังหวัดพ้ืนที่ปลายน้ ามีแผนที่จะอนุรักษ์ความหลากหลายทรัพยากรชีวภาพในพ้ืนที่ไว้ ซึ่งก็ จะ
ด าเนินการยาก เนื่องจากแผนหรือยุทธศาสตร์ของ 2 จังหวัดในพ้ืนที่ลุ่มน้ าเดียวกันไม่สอดคล้องไปใน
ทิศทางเดียวกัน  
   (2) ทางเลือกที่ 2: การพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ าปราจีนบุรีสู่การเป็นแหล่งอุตสาหกรรมเพื่อ
การเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
    การพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าปราจีนบุรีสู่การเป็นแหล่งอุตสาหกรรมเพ่ือการเกษตรที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมนั้น หากจะพิจารณาจากภาคเกษตรและอุตสาหกรรมร่วมกันแต่ละภาคส่วนควรจะมีการ
ด าเนินการดังนี้ 
    ภาคเกษตรจะมีการถ่ายทอดและสร้างองค์ความรู้เพื่อให้เกิดกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรที่
ดีและเหมาะสม เช่น พัฒนาและปรับปรุงดินเพ่ือการเกษตร จัดสรรพันธุ์พืชที่ดี บริหารจัดการน้ าเพ่ือ
การเกษตร ส่งเสริมการใช้สารเคมีในการเกษตรและปุ๋ย รวมเครื่องจักรกลการเกษตรที่ถูกต้อง จั ดท า
ทะเบียนเกษตรกร/ ข้อมูลเกษตรกรรายแปลง/ บัตรเครดิตเกษตรกร ฝึกอบรมเกษตรกรให้มีความรู้ด้าน
การผลิตสินค้าเกษตรที่ดีและเหมาะสม (Good Agriculture Practices: GAP) พร้อมจัดหาเกษตรกรผู้
ประสบความส าเร็จในการเกษตร เพ่ือเป็นแหล่งสอนงานโดยผู้มีประสบการณ์ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
สะอาดในการผลิต (Biomass/ zero waste) ในฟาร์ม การตรวจสอบรับรองฟาร์ม โดยการสนับสนุน
เอกชนเข้ามาเป็นหน่วยรับรอง (Certification Body: CB) เสริมหน่วยงานรับรองภาครัฐในพื้นที่เพ่ือความ
ถูกต้องและรวดเร็ว ตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) และการสุ่มตัวอย่างในระดับไร่นาแบบเข้มข้น 
การตรวจสุขภาพเกษตรกรในพ้ืนที่เพ่ือตรวจหาสารเคมีตกค้างในร่างกาย รวมทั้งจัดหาแหล่งเงินทุนในการ
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พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร จากเช่น ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กองทุน FTA และ 
กองทุน กชก. เป็นต้น และก าหนดมาตรการในการช่วยเหลือเกษตรกรที่ต้องการขยายธุรกิจ  
    ภาคอุตสาหกรรม ควรมีการขึ้นทะเบียนโรงงานและสถานประกอบการแปรรูปสินค้าเกษตร 
ฝึกอบรมแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการให้มีความรู้ด้านการแปรรูปสินค้าเกษตรที่ดีและเหมาะสม 
สนับสนุนแนวคิดการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้การรับรองมาตรฐานการผลิตที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น GAP, Eco-lable, Carbon footprint, GOTS เป็นต้น โดยผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมในพ้ืนที่จะสามารถเข้าร่วมการศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการ และการผลิตภายใต้มาตรฐาน
สลากเขียว อีกทั้งยังได้รับความช่วยเหลือและค าแนะน าในการจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลส าคัญ  เพ่ือใช้
ในการยื่นขอการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานภาครัฐและบริษัทท่ีปรึกษาที่ได้รับการรับรองตามแนวทาง
สากลในการรับรองมาตรฐานการผลิตสินค้า และการช่วยเหลือด้านเทคโนโลยี เช่น การใช้เทคโนโลยี
สะอาดในการผลิต (Biomass/ zero waste) ในโรงงาน และแหล่งเงินทุนในการปรับปรุงการผลิตของ
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเกษตรด้วย อาทิ สถาบันการเงิน BOI และ SME  
   (3)  ทา ง เลื อกที่  3:  ก า รพัฒนาพื้ นที่ ลุ่ ม น้ า ป ราจี นบุ รี สู่ ก า ร เป็ นพื้ น ที่ อนุ รั กษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และแหล่งวัฒนธรรม 
    การพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าปราจีนบุรีสู่การเป็นพ้ืนที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และแหล่ง
วัฒนธรรมในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินั้น มุ่งเน้นการจัดการพ้ืนที่อย่างเป็นระบบและมีแบบ
แผนการด าเนินงานที่ชัดเจนในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยร่วมกัน
ศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เพ่ือเป็นกรอบแนวทางใน
การจัดการพ้ืนที่อนุรักษ์แต่ละประเภทอย่างชัดเจนที่เป็นประโยชน์ต่อไปให้กับชุมชนในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ ส าหรับการจัดการให้เกิดความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและการใช้
ประโยชน์ของคนในพ้ืนที่ สามารถเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งนันทนาการที่จะช่วยสนับสนุนและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นท่ีควบคู่ไปกับทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน  
    การอนุรักษ์แหล่งวัฒนธรรมในพ้ืนที่ลุ่มน้ าปราจีนบุรี เป็นการศึกษารายละเอียดข้อมูล
วัฒนธรรมของชุมชน ภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน และแหล่งทางโบราณคดี ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ที่ได้รับการปลูกฝังหรือถ่ายทอดจัดเก็บรวบรวมเป็นองค์ความรู้ของชุมชน 
เพ่ือสืบทอดและรักษาให้คงอยู่กับวิถีของชุมชน เพ่ือรักษาอัตลักษณ์ของคนในพ้ืนที่ ซึ่งเป็นมรดกทาง
วัฒนธรรม ร่วมกับจัดการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เดิม ทั้งมรดกทางธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรม และ
สามารถใช้เป็นต้นทุนการท่องเที่ยวให้กับพ้ืนที่ ซึ่งการปรับปรุงและฟ้ืนฟูทรัพยากรนั้น ต้องคงความเป็น
เอกลักษณ์อย่างดั้งเดิมไว้ให้มากที่สุด  
   (4) ทางเลือกที่ 4: การพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ าปราจีนบุรีบนพื้นฐานศักยภาพทรัพยากร และ
ความต้องการของประชาชน ภายใต้ขีดจ ากัดที่มีอยู่ในพื้นที่ 
    การพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าปราจีนบุรีบนพื้นฐานศักยภาพของพ้ืนที่ที่มีที่เอ้ือหรือเหมาะสมต่อการ
ใช้ประโยชน์ของฐานทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีอยู่ในพ้ืนที่ ได้แก่ ความต้องการของประชาชนที่จะด าเนินการ 
หากพ้ืนดินส่วนใดที่ไม่มีความอุดมสมบูรณ์หรือเป็นพ้ืนที่ดินมีปัญหา 
    ทรัพยากรดิน ในพ้ืนที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของดินต่อการเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมในรูปแบบ 
ต่าง ๆ เช่น เกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย หรือ เกษตรเพ่ืออุตสาหกรรม เป็นต้น ควรจะมีการส่งเสริมให้
เหมาะสมกับศักยภาพของดิน เช่น ความเค็ม เป็นต้น และการปนเปื้อนต่าง ๆ อาจจะต้องมีการบริหาร
จัดการเป็นพิเศษ หรือ มีการพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือกิจกรรมอ่ืนที่มีความเหมาะสมมากกว่าเพ่ือการเกษตรกรรม 



การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์แผนการจัดการพื้นท่ีลุ่มน้้าปราจีนบุร ี
 

5-6                                                                   คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
 

    ทรัพยากรป่าไม้ ในพื้นที่ลุ่มน้ าปราจีนบุรีมีพ้ืนที่ป่าต้นน้ าที่ควรแก่การอนุรักษ์ และหากพ้ืนที่
ใดที่มีความลาดชันสูงเสี่ยงต่อการชะล้างพังทลายของดิน หรือ เป็นป่าไม้ที่มีความเสื่อมโทรมและมีคุณค่า
ต่อระบบนิเวศ ควรที่จะมีการร่วมกันฟ้ืนฟูให้เป็นพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ และมีการร่วมกันดูแลแบบเกื้อกูล
ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างป่าและชุมชน อีกทั้งหากมีคุณลักษณะที่มีความโดดเด่น  หรือ มีเรื่องราวที่
น่าสนใจอาจจะมกีารส่งเสริมให้มีเกิดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่นั้น ๆ ได้อีกทาง  
    จากการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในพ้ืนที่  ซึ่งจะก่อให้เกิดผลผลิตที่สามารถหล่อเลี้ยง
ประชาชนในพ้ืนที่ และสามารถส่งไปหล่อเลี้ยงเกื้อกูลประชาชนนอกพ้ืนที่ลุ่มน้ าปราจีนบุรีด้วยนั้น อาจจะ
มี การส่งเสริมให้มีการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรเหล่านั้น เพ่ือคงคุณค่าของผลผลิต หรือ เพ่ิมมูลค่า
ให้กับผลผลิต แก้ปัญหาด้านราคาผลผลิตที่ไม่สอดคล้องกันระหว่างปริมาณกับความต้องการในแต่ละช่วง
ฤดูกาล ทั้งนี้การส่งเสริมให้เกิดอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในพ้ืนที่ลุ่มน้ าปราจีนบุรี จ าเป็นต้องมีการก าหนด
มาตรการควบคุมเพ่ือป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับทรัพยากรอันเป็นฐานส าคัญของการผลิตและ
คุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ด้วย อีกทั้งควรมีการศึกษาศักยภาพการรองรับความเข้มข้นของ
กิจกรรมต่าง ๆ ในพ้ืนที่ที่มีด าเนินการ หรือ จะมีการด าเนินการศึกษาเพ่ิมเติมว่าระบบต่าง ๆ ของพ้ืนที่ลุ่ม
น้ าปราจีนบุรี ทั้งระบบนิเวศ ระบบเศรษฐกิจ และระบบสังคม มีความสามารถรองรับได้มากน้อยเพียงใด 

5.2 การประเมินทางเลือก 
  5.2.1  หลักการ 
   แท้จริงแล้วการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าปราจีนบุรีไม่สามารถที่จะพัฒนาได้ตามทุกทางเลือกที่มีการ
เสนอมาเนื่องจากในแต่ละทางเลือกมีวัตถุประสงค์และแนวทางการพัฒนาที่แตกต่างกัน ดังนั้น จึงมีความ
จ าเป็นที่จะต้องประเมินเปรียบเทียบทางเลือกทั้ง 4 แนวทางในการพัฒนาแผนการจัดการพ้ืนที่ลุ่มน้ า
ปราจีนบุรี ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วทางเลือกใดเป็นที่พึงพอใจสูงสุดส าหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนใน
พ้ืนที่ลุ่มน้ าปราจีนบุรี  

  5.2.2 วิธีการด าเนินการ 
   ขั้นตอนการประเมินทางเลือกส าหรับกรณีศึกษาการพัฒนาแผนการจัดการพ้ืนที่ลุ่มน้ า
ปราจีนบุรีประกอบด้วย 2 กระบวนการหลัก กล่าวคือ การคาดการณ์ผลกระทบ และการประเมิน
จัดล าดับความส าคัญของทางเลือก 

   5.2.2.1 การคาดการณ์ผลกระทบของทางเลือก 
    ทางที่ปรึกษาได้พัฒนาแบบประเมินเพ่ือการคาดการณ์ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากแต่ละ
ทางเลือกโดยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ช่วยกันระดมความคิดในการคาดการณ์ร่วมกัน จากตัวชี้วัดที่มีการ
พิจารณาคัดเลือกในขั้นตอนก่อนหน้านี้ที่ครอบคลุมทั้ง 3 มิติ คือ มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งจะพิจารณาผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ โดยให้ค่าคะแนนผลกระทบในแต่ละประเด็น
ตัวชี้วัด ดังตารางที่ 5-2 
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ตารางที่ 5-2 ค่าน้ าหนักการประเมินผลกระทบทางเลือกในการพัฒนาลุ่มน้ าปราจีนบุรี 

ค่าน้ าหนัก ความหมาย 
+3 ผลกระทบเชิงบวกมาก 
+2 ผลกระทบเชิงบวกปานกลาง 
+1 ผลกระทบเชิงบวกเล็กน้อย 
0 ไม่มผีลกระทบ 
-1 ผลกระทบเชิงลบเล็กน้อย 
-2 ผลกระทบเชิงลบปานกลาง 
-3 ผลกระทบเชิงลบมาก 

   5.2.2.2 การจัดล าดับความส าคัญของทางเลือก 
    การจัดล าดับความส าคัญของทางเลือกในการพัฒนาแผนการจัดการพ้ืนที่ลุ่มน้ าปราจีนบุรี 
ด าเนินการโดยใช้แบบประเมินเพ่ือจัดล าดับความส าคัญทางเลือกด้วยเทคนิควิธีการประเมินหลาย
หลักเกณฑ์ (Multi-Criteria Analysis) โดยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจัดล าดับความส าคัญทางเลือกโดยการ
เรียงล าดับ (Ranking) และให้คะแนน (Rating) ความพึงพอของแต่ละทางเลือกเพ่ือให้ได้ทางเลือกท่ีมีความ
พึงพอใจสูงสุดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด การเรียงล าดับ (Ranking) โดยจัดเรียงล าดับความพึงพอใจ
ทางเลือกมีล าดับดังนี้ 5 = พึงพอใจมากท่ีสุด 4 = พึงพอใจ 3 = พึงพอใจปานกลาง 2 = พึงพอใจเล็กน้อย 
และ 1 = พึงพอใจน้อยที่สุด ส่วนการให้คะแนน (Rating) ความพึงพอใจทางเลือกนั้น แต่ละทางเลือกจะมีค่า
เท่าไหร่ก็ได้ แต่เมื่อรวมคะแนนความพึงพอใจของทั้ง 4 ทางเลือกแล้วจะต้องมีค่าไม่เกิน 100 ซึ่งค่าคะแนน
จะต้องสอดคล้องกับค่าการเรียงล าดับความพึงพอใจของทางเลือกด้วย 
    คะแนนทั้งสองส่วนถูกน ามาค านวณคะแนนสัมพัทธ์ของทางเลือก โดยเริ่มต้นจากการน าเอา
ค่าล าดับความพึงพอใจทางเลือก (Ranking) คูณด้วยค่าคะแนนความพึงพอใจทางเลือก (Rating) นั้น ๆ (ใน
กรณีที่ต้องการให้ค่าล าดับของทางเลือก เท่ากัน จะต้องให้ค่าคะแนนแต่ละทางเลือกเท่ากันด้วย) แล้ว
น าเอาผลลัพธ์ที่ได้มาของทุกทางเลือกมารวมกันทั้งหมด แล้วท าการน าค่าผลรวมนั้นไปหารผลลัพธ์ของแต่
ละทางเลือกเพ่ือให้ได้คะแนนสัมพัทธ์ของแต่ละทางเลือก  

  5.2.3  ผลการประเมินทางเลือก 

   5.2.3.1 ผลการคาดการณ์ผลกระทบของทางเลือก 
    การระดมสมองเพ่ือประเมินและคาดการณ์ผลกระทบที่จัดขึ้นในวันที่ 15-16 กันยายน พ.ศ. 
2559 ณ โรงแรมแคนทารี กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้นจ านวน 95 คน ประกอบด้วย
หนว่ยราชการ 54 คน รัฐวิสาหกิจ 3 คน สถาบันการศึกษา 12 คน เอกชน 7 คน องค์กรอิสระ 1 คน และ
ภาคประชาชน 18 คน สามารถสรุปผลได้ดังตารางที่ 5-3 โดยทางเลือกที่ 4 มีค่ารวมผลกระทบสูงสุดคือ 
3,407 และทางเลือกที่ 1 คือทางเลือกท่ีไม่มีการด าเนินการ มีค่ารวมผลกระทบต่ าสุดคือ 581 โดยพบว่า
ทางเลือกที่ 4 มีคะแนนสูงสุดในทุกมิติ และไม่พบว่ามีการประเมินผลกระทบเชิงลบของตัวชี้วัดใดๆ ทั้งนี้
ทางเลือกที่ 3 ก็ได้รับการประเมินในรูปแบบที่คล้ายคลึงกับทางเลือกที่ 4 แต่มีคะแนนต่ ากว่า ส่วน
ทางเลือกที่ 2 ได้รับการประเมินผลกระทบเชิงลบสูงสุดคือ -253 และเป็นคะแนนของตัวชี้วัดมิติ
สิ่งแวดล้อมเป็นหลัก ซึ่งก็สะท้อนว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนที่ลุ่มน้ าปราจีนบุรีมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับ
ผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมหากมีการพัฒนาในทางเลือกท่ี 2 และตัวชี้วัดที่คาดว่าจะได้ผลกระทบเชิง
ลบสูงคือปริมาณขยะท้ังชุมชนและอุตสาหกรรม และการจัดการขยะ รวมทั้งอัตราการสูญเสียดิน 



การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์แผนการจัดการพื้นท่ีลุ่มน้้าปราจีนบุร ี
 

5-8                                                                   คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
 

ตารางที่ 5-3 ผลการคาดการณ์ผลกระทบจากทางเลือกในการพัฒนาลุ่มน้ าปราจีนบุรี 

ตัวชี้วัด ทางเลือกที่ 1 ทางเลือกที่ 2  ทางเลือกที่ 3 ทางเลือกที่ 4 
มิติเศรษฐกิจ 
GPP growth (ผลติภณัฑ์ภาคและจังหวัด) 83 150 93 143 
การจ้างงานท่ีเพิ่มขึ้น 59 150 78 144 
การใช้วัตถุดิบและแรงงานท้องถิ่นใน
ผลิตภณัฑ์ (Local content) 

46 140 114 158 

การเพิ่มสถานประกอบการ (แยกตาม
ประเภท) 

37 86 46 108 

ความสามารถในการรวมกลุม่แม่บา้นและ
กลุ่มอาชีพ 

66 96 124 182 

รวม 291 622 455 735 
มิติสังคม 
อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกดิจ าแนกตามกลุม่
อายุและเพศ 

27 35 54 79 

สัดส่วนท่ีประชากรมีหลักประกัน 
สุขภาพรายจังหวัด 

57 71 91 142 

อัตราส่วนประชากรต่อจ านวนบุคลากรทาง
การแพทย์รายจังหวัด 

23 29 55 90 

จ านวนและความครอบคลุมของสถานบริการ
สาธารณสุขรายจังหวัด 

48 25 75 125 

จ านวนแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์
สิ่งแวดล้อมรายจังหวัด 

26 24 57 111 

จ านวนและอัตราผูป้่วยทางสุขภาพจิตต่อ
ประชากร 100,000 คน รายจังหวัด  

5 7 51 83 

จ านวนสถานศึกษาระดับต่าง ๆ 62 65 81 104 
อัตราบุคลากรทางการศึกษาระดับต่าง ๆ 59 85 76 102 
ระดับความส าเร็จของการธ ารงรักษา
วัฒนธรรมของท้องถิ่น 

35 11 125 125 

อัตรารายได้ - รายจ่ายชุมชน 72 117 89 133 
อัตราการร่วมประชุมในชุมชน 60 56 142 169 
ชุมชนที่ท าแผน 59 105 131 152 

รวม 533 630 1,027 1,415 
มิติสิ่งแวดล้อม 
พื้นที่ป่าของจังหวัด -8 0 123 111 
สัดส่วนพืชยืนต้นต่อพ้ืนท่ีด าเนินโครงการ 9 1 95 103 
พื้นที่สวนสาธารณะในเขตเทศบาลต่อจ านวน
ประชากร 

-6 35 61 79 

การเปลีย่นแปลงการใช้ประโยชนท์ี่ดิน  -13 -36 66 82 
อุปสงค์และอุปทานน้ าในพื้นที ่ -3 -23 86 87 
อัตราการสูญเสียดิน -26 -58 81 99 
ศักยภาพแหล่งแร ่ -27 -20 55 52 
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ตารางที่ 5-3 ผลการคาดการณ์ผลกระทบจากทางเลือกในการพัฒนาลุ่มน้ าปราจีนบุรี 

ตัวชี้วัด ทางเลือกที่ 1 ทางเลือกที่ 2  ทางเลือกที่ 3 ทางเลือกที่ 4 
ศักยภาพและข้อจ ากัดของพื้นที ่ 9 22 95 127 
ความหลากหลายทางชีวภาพ 3 4 124 132 
ความครอบคลุมพื้นท่ีการให้บริการบ าบัดน้ า
เสีย/ ชุมชน/ อุตสาหกรรม 

-22 -25 81 102 

จ านวนจุดตรวจวัดและความถี่ในการตรวจวดั
คุณภาพน้ าแหล่งน้ าผิวดิน น้ าบาดาล และน้ า
ทะเลชายฝั่งครอบคลุมพื้นท่ี 

-1 6 41 78 

จ านวนจุดตรวจวัดและความถี่ของการ
ตรวจวัดคณุภาพอากาศครอบคลุมพื้นที่ 

12 9 34 74 

ปริมาณขยะทั่วไป/ อุตสาหกรรม/ กากของเสีย
อันตราย 

-61 -57 23 45 

การจัดการขยะถูกหลักวิชาการ -50 -42 45 67 
จ านวนเหตุร้องเรียนเรื่องมลพิษ -59 -69 8 19 

รวม -243 -253 1,018 1,257 
รวมทั้งหมด 581 999 2,500 3,407 

   5.2.3.2 ผลของการจัดล าดับความส าคัญของทางเลือก 
    ผลของการประเมินและประมวลผลแล้ว พบว่าทางเลือกที่มีค่าคะแนนความพึงพอใจ
สัมพัทธ์สูงสุด คือ ทางเลือกที่ 4 การพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ าปราจีนบุรีบนพื้นฐานศักยภาพทรัพยากร และความ
ต้องการของประชาชนภายใต้ขีดจ ากัดที่มีอยู่ในพ้ืนที่ (ร้อยละ 32.42) รองลงมาคือทางเลือกที่ 3 การ
พัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าปราจีนบุรีสู่การเป็นพ้ืนที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งวัฒนธรรม (ร้อยละ 
28.77) ล าดับที่ 3 ทางเลือกที่ 2 การพัฒนาพ้ืนที่ล่มน้ าปราจีนบุรีสู่การเป็นแหล่งอุตสาหกรรม เพ่ือ
การเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (ร้อยละ 24.83) และล าดับสุดท้าย คือ ทางเลือกที่ 1 การพัฒนาพื้นที่
ลุ่มน้ าปราจีนบุรีตามแนวทางยุทธศาสตร์เดิมที่มี (ร้อยละ 13.98) 
    ดังนั้น ทางเลือกส าหรับแผนการจัดการพ้ืนที่ลุ่มน้ าปราจีนบุรีที่ได้รับความพึงพอใจสูงสุดจาก
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ร่วมกันพิจารณาให้ความคิดเห็น คือ ทางเลือกที่ 4 การพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าปราจีนบุรี
บนพื้นฐานศักยภาพทรัพยากร และความต้องการของประชาชนภายใต้ขีดจ ากัดที่มีอยู่ในพื้นที่ 

ตารางที ่5-4 ผลการจัดล าดับความส าคัญทางเลือกส าหรับแผนการจัดการพ้ืนที่ลุ่มน้ าปราจีนบุรี 

ทางเลือกในการพัฒนาลุ่มน้ าปราจีนบุรี ค่าคะแนนสมัพัทธ ์

ทางเลือกที่ 4 การพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ าปราจีนบุรีบนพื้นฐานศักยภาพทรัพยากรและความ
ต้องการของประชาชนภายใต้ขีดจ ากัดที่มีอยู่ในพ้ืนท่ี 

32.42 

ทาง เลื อ กที่  3 ก า ร พัฒนาพื้ นที่ ลุ่ ม น้ า ป ร าจี นบุ รี สู่ ก า ร เ ป็ น พื้ น ที่ อ นุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งวัฒนธรรม 

28.77 

ทางเลือกที่ 2 การพัฒนาพื้นที่ล่มน้ าปราจีนบุรีสู่การเป็นแหล่งอุตสาหกรรมเพื่อ
การเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

24.83 

ทางเลือกที่ 1 การพัฒนาพ้ืนท่ีลุ่มน้ าปราจีนบุรีตามแนวทางยุทธศาสตร์เดิมที่มี 13.98 
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    จากการด าเนินการทั้งการคาดการณ์ผลกระทบของทางเลือกและการจัดล าดับความส าคัญ
ของทางเลือกพบว่าผลของทั้งสองมีความสอดคล้องกันอย่างยิ่ง โดยทางเลือกที่ 4 การพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ า
ปราจีนบุรีบนพ้ืนฐานศักยภาพทรัพยากร และความต้องการของประชาชน ภายใต้ขีดจ ากัดที่มีอยู่ในพ้ืนที่  
เป็นทางเลือกที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจสูงสุด (ตารางที่ 5-4) และได้รับการประเมินว่ามี
ผลกระทบเชิงบวกกับพ้ืนที่สูงสุด (ตารางที่ 5-3) ส่วนทางเลือกที่ 1 การพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าปราจีนบุรีตาม
แนวทางยุทธศาสตร์เดิมที่มี ซึ่งเป็นทางเลือกท่ีไม่มีการด าเนินการได้คะแนนต่ าสุดทั้งความพึงพอใจสูงสุด
และการคาดการณ์ผลกระทบ ทั้งนี้ทางเลือกที่ 3 ได้คะแนนสูงสุดอันดับที่ 2 ทั้งความพึงพอใจสูงสุดและ
การคาดการณ์ผลกระทบ 
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บทที่ 6 มาตรการบรรเทาผลกระทบ การติดตามและการตรวจสอบ 
(Mitigation, monitoring and follow-up measures) 

 

   หลังจากที่ด าเนินการในขั้นตอนการพัฒนาและประเมินทางเลือกเสร็จสิ้นแล้ว จะต้องมีการ
จัดท ามาตรการบรรเทา การติดตามและการตรวจสอบผลกระทบที่อาจเป็นผลมาจากการด าเนินการตาม
ทางเลือกนั้น ๆ ทั้งนี้อาจเป็นผลกระทบที่คาดการณ์ไว้แล้ว อีกทั้งยังเป็นการช่วยก าหนดว่าแผนการ
บรรเทาผลกระทบที่ก าหนดเอาไว้จ าเป็นต้องมีการด าเนินการเพ่ือลดหรือแก้ไขผลกระทบเหล่านั้นหรือไม่ 
   ในการวางมาตรการบรรเทาผลกระทบนั้น ได้น าเสนอมาตรการ (ขั้นตอนที่ 7 ของรูปที่ 1-1 
SEA guideline ของ สผ.) ซึ่งเป็นแนวทางในการบรรเทาผลกระทบที่ครอบคลุมทั้ง 3 มิติ คือ มิติเศรษฐกิจ 
มิติสังคม และมิติสิ่งแวดล้อม ที่คาดว่าจะเกิดจากการพัฒนาทางเลือกต่าง ๆ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของ
การพัฒนาที่ยั่งยืน ตามผลกระทบและตัวชี้วัดที่ส าคัญ การด าเนินการโดยการระดมสมองของที่ปรึกษา 
ทั้งนี้รายละเอียดของตัวชี้วัดและมาตรการที่เสนอแนะให้ด าเนินการได้มีการอภิปราย และสรุปไว้ในตาราง
ที่ 6-1 รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังตารางที่ 6-2 

6.1 มิติเศรษฐกิจ 
 6.1.1  ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคและจังหวัด 
   ตามการค านวณผลิตภัณฑ์มวลรวมพ้ืนที่ลุ่มน้ าปราจีนบุรีใช้ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดทั้ง 
6 ในลุ่มน้ าและประชากร พ.ศ. 2538-2557 จัดท าโดยส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ โดยใช้ข้อมูลของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2537–2558 ในการค านวณ
สัดส่วนประชากรของจังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสระแก้ว จังหวัดจันทบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัด
นครนายก และจังหวัดนครราชสีมา ที่อยู่ในพ้ืนที่ลุ่มน้ าปราจีนบุรีการค านวณท าโดยระบุต าบลในแต่ละ
จังหวัดทั้ง 6 จังหวัด ที่ประกอบรวมเป็นพ้ืนที่ลุ่มน้ าปราจีนบุรี ด้วยข้อมูลในระดับต าบลของกรมการ
ปกครอง จะสามารถค านวณร้อยละประชากรของจังหวัดที่อยู่ในพ้ืนที่ลุ่มน้ าปราจีนบุรี ส าหรับกรณีที่
ต าบลใดมีพ้ืนที่เพียงบางส่วนอยู่ในลุ่มน้ าปราจีนบุรีได้ใช้สัดส่วนพื้นที่ในการประมาณการสัดส่วนประชากร
ในต าบลนั้น ที่อาศัยในพ้ืนที่ลุ่มน้ าปราจีนบุรีในแต่ละปี โดยหากพิจารณาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) เป้าหมายและตัวชี้วัดด้านเศรษฐกิจขยายตัวอย่างมี
เสถียรภาพและยั่งยืนซึ่งเป้าหมายที่ 1 เศรษฐกิจเติบโตได้ตามศักยภาพ ประชาชนมีความเป็นอยู่และ
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ก าหนดตัวชี้วัด 1.1 คือ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเฉลี่ยในช่วงแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 12 ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5 ทั้งนี้ พบว่าอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของพ้ืนที่ลุ่มน้ าปราจีนบุรีค่อนข้าง
สูงเมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนฯ 12 หากมีการด าเนินการใดๆตามแนวทางการพัฒนาที่
เหมาะสมก็ควรมีการระบุและด าเนินการมาตรการบรรเทาผลกระทบที่เน้นการส่งเสริมการสร้างงาน/ การ
ลงทุนในพ้ืนที่ โดยใช้จุดเด่นที่มีในพ้ืนที่มาพัฒนาและเสริมโอกาสในการเพ่ิมยอดอันเป็นแนวทางการ
ด าเนินงานที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 
3 ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน โดยหน่วยงานหลักที่ควร
รับผิดชอบคือ สศช. หน่วยงานภาครัฐในพ้ืนที่ (เช่น อบต. และอบจ. เป็นต้น) รวมถึงหน่วยงานเอกชน 
(เช่น สภาอุตสาหกรรมจังหวัด เป็นต้น) ดังแสดงในตารางที่ 6-2 
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  6.1.2  การจ้างงานที่เพิ่มขึ้น 
   ตามข้อมูลที่ค านวณจ านวนผู้มีงานท าและจ านวนผู้ว่างงาน ประจ าปี พ.ศ. 2556-2558 ของ
ส านักงานสถิติแห่งชาติ แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มของจ านวนผู้มีงานท าที่มีแนวโน้มลดลงในลุ่มน้ าปราจีนบุรี 
ซึ่งมีค่าเท่ากับร้อยละ 0.72 ของจ านวนผู้มีงานท า ขณะที่แนวโน้มของผู้มีงานท าของประเทศไทยใน
ช่วงเวลาเดียวกันก็มีแนวโน้มลดลงเช่นกัน คือ มีค่าเท่ากับร้อยละ 0.16 ของจ านวนผู้มีงานท า ซึ่งแสดงให้
เห็นถึงแนวโน้มที่ลดลงของความต้องการจ้างงานในระบบเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากการถดถอยของสภาวะ
เศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม ควรมีการด าเนินมาตราการ/ แนวทางการบรรเทาผลกระทบ เพ่ือให้การจ้างงาน
ไม่ลดลงต่ ากว่าค่ามาตรฐาน (ค่าประเทศ) โดยอาจด าเนินการแนวทางต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมการสร้างงานใน
ท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม โดย สศช. หน่วยงานภาครัฐในพ้ืนที่ 
(เช่น แรงงานจังหวัด เป็นต้น) และหน่วยงานเอกชน (เช่น สภาอุตสาหกรรมจังหวัด และหอการค้าจังหวัด 
เป็นต้น) ควรรับผิดชอบในการขับเคลื่อนแนวทางดังกล่าว 

  6.1.3  การเพิ่มสถานประกอบการ 
   ตามการค านวณโดยที่ปรึกษาโดยใช้ข้อมูลของกรมโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2556-2558 ซึ่งใช้
ข้อมูลสถิติสะสมตั้งแต่ พ.ศ. 2535 ของแต่ละจังหวัดในลุ่มน้ ามารวมกันทั้งหมด พบว่า มีการลดลงของ
สถานประกอบการในพ้ืนที่ลุ่มน้ าปราจีนบุรีเท่ากับร้อยละ 1.22 ขณะที่บนฐานข้อมูลเดียวกันมีการลดลง
ของสถานประกอบการในระดับประเทศเท่ากับร้อยละ 1.01 ซึ่งหากพิจารณาพบว่า ควรมีการด าเนิน
มาตรการส่งเสริมการค้าและการลงทุนในพ้ืนที่ ก าหนดกฎหมายที่เอ้ือต่อการเข้ามาลงทุนในพ้ืนที่ รวมถึง
เสริมสร้างบรรยากาศการลงทุนเพ่ือสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ที่จะลงทุน เพ่ือรักษาอัตราการเติบโตของ
สถานประกอบการ ณ ปัจจุบันไว้ให้ไม่น้อยลง (โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับค่าประเทศ) โดยแนวทาง
ดังกล่าวสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 9 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ ทั้งนี้ หน่วยงานที่ควรท าหน้าที่หลักในการรับผิดชอบ 
คือ สศช. หน่วยงานภาครัฐในพ้ืนที่ (เช่น อบต. อบจ. และส านักงานอุตสาหกรรม เป็นต้น) และหน่วยงาน
เอกชน (เช่น สภาอุตสาหกรรมจังหวัด และหอการค้าจังหวัด เป็นต้น)  

6.2 มิติสังคม 
  6.2.1  อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดจ าแนกตามกลุ่มอายุและเพศ 
   ตามอายุคาดเฉลี่ยของประชากร ซ่ึงเป็นการคาดการอายุของทารกแรกเกิด ซึ่งสามารถน าเอาไป
ใช้ประกอบกับการวางแผนด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการศึกษา หรือด้านสาธารณสุขส่วนอ่ืน เป็นต้น ของ
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ม.ป.ป.)  พบว่า อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรก
เกิดของประชากรของพ้ืนที่ลุ่มน้ าปราจีนบุรี มีค่าเท่ากับ 77.80 ปี ในเพศหญิง และ70.20 ปี ในเพศชาย 
โดยหากพิจารณาค่าเฉลี่ยของประเทศไทย พบว่ามีค่าเท่ากับ 78.40 ปี ในเพศหญิง และ 71.6 ปี ในเพศ
ชาย ซึ่งค่าอายุคาดเฉลี่ยของพ้ืนที่ลุ่มน้ าปราจีนบุรีมีน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยประเทศ อาจมี
การด าเนินการโดยใช้มาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมการมีชีวิตยืนยาวของประชากรในพ้ืนที่ฯ ให้ดี
ขึ้น เช่น การรณรงค์ส่งเสริมสุขอนามัยประชากรในพ้ืนที่ (รวมถึงผู้สูงอายุ) เป็นต้น สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การ
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เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ส าหรับหน่วยงานที่ควรด าเนินการรับผิดชอบในการขับเคลื่อน 
คือ กรมอนามัย โรงพยาบาล และส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

  6.2.2  สัดส่วนที่ประชากรมีหลักประกันสุขภาพ 
   ตามการค านวณโดยที่ปรึกษา โดยใช้ข้อมูลของส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 
2558พบว่า มีสัดส่วนที่ประชากรมีหลักประกันสุขภาพเท่ากับร้อยละ 96.5 ขณะที่ค่าเฉลี่ยของประเทศใน
ปีเดียวกันมีค่าเท่ากับร้อยละ 99.9 โดยควรการด าเนินการมาตรการ/ แนวทางต่าง ๆ เช่น การ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจในสิทธิ์และการใช้สิทธิ์ของตน เป็นต้น เพ่ือรักษาให้ค่าดังกล่าวไม่ต่ ากว่า
ค่ามาตรฐาน สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 
1 ยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ส าหรับหน่วยงานที่ควรด าเนินการรับผิดชอบ
ในการขับเคลื่อน คือ กรมอนามัย โรงพยาบาล และส านักงานสาธารณสุขจังหวัด รวมถึง อบต. และอบจ. 

  6.2.3  อัตราส่วนประชากรต่อจ านวนบุคลากรทางการแพทย์ 
   ตามการค านวณโดยที่ปรึกษา โดยใช้ข้อมูลของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ. 2556-2558 ซึ่งอัตราส่วนประชากรต่อจ านวนบุคลากรทางการแพทย์ในพ้ืนที่ลุ่มน้ า
ปราจีนบุรี ค านวณจากข้อมูลจ านวนประชากรทั้งหมดของจังหวัดในพ้ืนที่ลุ่มน้ าปราจีนบุรีในแต่ละปีหาร
ด้วยข้อมูลจ านวนบุคลากรทางการแพทย์ทั้งหมดของจังหวัดในลุ่มน้ าปราจีนบุรีของปีนั้น ๆ พบว่า สัดส่วน
ประชากรต่อแพทย์เท่ากับ 3,148 คน ต่อ 1 คน และพยาบาลเท่ากับ 595 คน ต่อ 1 คน โดยมีค่าต่ ากว่า
ค่าเฉลี่ยของประเทศไทยตามฐานข้อมูลในปีเดียวกันคือเท่ากับ 3,601 คน ต่อ 1 คน (แพทย์) และ 617 
คน ต่อ 1 คน (พยาบาล) อย่างไรก็ตาม ควรมีมาตรการ/ แนวทางในการส่งเสริม/ ให้ทุนแก่บุคลากรทาง
การแพทย์เพ่ือให้กลับมาท างานในท้องถิ่นสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 
พ.ศ. 2560-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ส าหรับ
หน่วยงานที่ควรด าเนินการรับผิดชอบในการขับเคลื่อน คือ กรมอนามัย โรงพยาบาล และส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด รวมถึง อบต. และอบจ. 

  6.2.4  จ านวนและความครอบคลุมของสถานบริการสาธารณสุข 
   จากข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทรัพยากรสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2559 ซึ่ง
ข้อมูลจ านวนสถานบริการสาธารณสุขในพ้ืนที่ลุ่มน้ าปราจีนบุรีได้จากการค านวณข้อมูลระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (ม.ป.ป.) โดยวิธีการซ้อนทับแผนที่ของข้อมูลขอบเขตพ้ืนที่ลุ่มน้ าและข้อมูลสถานที่ตั้งของสถาน
บริการสาธารณสุขในรายจังหวัด พบว่า มีค่าเท่ากับ 181 แห่ง อย่างไรก็ตาม ไม่มีการก าหนดค่ามาตรฐาน
ส าหรับตัวชี้วัดนี้ (ค่ารวมประเทศเท่ากับ 13,125 แห่ง) ดังนั้น ควรมีการด าเนินมาตรการ/ แนวทางเพ่ือให้
สถานบริการสาธารณสุขไม่ลดลงจากค่าปัจจุบัน โดยอาจด าเนินการสร้าง/ พัฒนาปรับปรุงสถานบริการ
สาธารณสุข ให้สามารถรองรับหรือเพียงพอต่อความต้องการ เป็นต้น สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์ ส าหรับหน่วยงานที่ควรด าเนินการรับผิดชอบในการขับเคลื่อน  คือ กรมอนามัย 
โรงพยาบาล และส านักงานสาธารณสุขจังหวัด รวมถึง อบต. และอบจ. 

  6.2.5  จ านวนและอัตราผู้ป่วยทางสุขภาพจิตต่อประชากร 100,000 คน 
   ตามข้อมูลของส านักงานยุทธศาสตร์สุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2559 พบว่า มี
จ านวนและอัตราผู้ป่วยทางสุขภาพจิตต่อประชากร 100 ,000 คนเท่ากับ 2,198 คน ซึ่งมีค่าค่อนข้างสูง
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เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของประเทศซึ่งมีค่าเท่ากับ 1,670 คน โดยควรมีการด าเนิน
มาตรการ/ แนวทางเพ่ือปรับปรุงสุขภาพจิตของประชากรในพ้ืนที่ เช่น การส่งเสริม/ รณรงค์ให้ความรู้ใน
การลด ละ เลิกสิ่งเสพติด  เป็นต้น เพ่ือให้ค่านี้มีแนวโน้มลดลง และไม่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์
การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ส าหรับหน่วยงานที่ควรด าเนินการรับผิดชอบในการ
ขับเคลื่อน คือ กรมอนามัย โรงพยาบาล และส านักงานสาธารณสุขจังหวัด รวมถึง อบต. และอบจ. 

  6.2.6  จ านวนสถานศึกษา 
   ตามการค านวณโดยที่ปรึกษา โดยใช้ข้อมูลของส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2558 ซึ่งใช้ข้อมูลจ านวนสถานศึกษาแต่ละระดับในพ้ืนที่ลุ่มน้ าปราจีนบุรี  ได้มาจากการค านวณ
ข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (ม.ป.ป.) ผ่านวิธีการซ้อนทับแผนที่ของข้อมูลขอบเขตพ้ืนที่ลุ่มน้ าและ
ข้อมูลสถานที่ตั้งของสถานศึกษาในรายจังหวัด พบว่า มีค่าเท่ากับ 702 แห่ง อย่างไรก็ตาม ไม่มีการ
ก าหนดค่ามาตรฐานส าหรับตัวชี้วัดนี้ (ค่ารวมประเทศเท่ากับ 38,539 แห่ง) ซึ่งควรมีการด าเนินมาตรการ/ 
แนวทางเพ่ือไม่ให้จ านวนสถานศึกษาลดลงจากค่าปัจจุบัน เช่น การสร้าง/ พัฒนาปรับปรุงสถานศึกษาให้
สามารถรองรับ หรือ เพียงพอต่อความต้องการ เป็นต้น สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
ส าหรับหน่วยงานที่ควรด าเนินการรับผิดชอบในการขับเคลื่อน คือ กรมอนามัย โรงพยาบาล และ
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด รวมถึง อบต. และอบจ. 

6.3 มิติสิ่งแวดล้อม 
  6.3.1  จ านวนร้อยละพื้นที่ป่าของจังหวัด  
   ตามข้อมูลของกรมป่าไม้ พ.ศ. 2558 พบว่าค่าปัจจุบันของจ านวนร้อยละพ้ืนที่ป่าทั้งหมดใน
พ้ืนที่ลุ่มน้ าปราจีนบุรีมีค่าเท่ากับร้อยละ 27.43 ของพ้ืนที่ทั้งหมดค านวณจากพ้ืนที่ป่าเทียบกับพ้ืนที่
ทั้งหมดของ 6 จังหวัด (ได้แก่ จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสระแก้ว จังหวัดจันทบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา 
จังหวัดนครนายก และจังหวัดนครราชสีมา) เมื่อเทียบกับค่ามาตรฐานตัวชี้วัดของประเทศที่มีจ านวนร้อย
ละพ้ืนที่ป่าทั้งหมดมีค่าเท่ากับ 31.6 ซึ่งได้ข้อมูลมาจากรายงานข้อมูลสถิติกรมป่าไม้ พ.ศ. 2558 จะเห็นได้
ว่าค่าปัจจุบันยังต่ ากว่าค่ามาตรฐาน  ดังนั้น ในการวางแนวทางการบรรเทาผลกระทบนั้น ขั้นต้นควรที่จะ
ให้ความส าคัญในการรักษาพ้ืนที่ป่าให้คงไว้ไม่ให้ลดลงต่ ากว่าค่าปัจจุบัน เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์กรมป่าไม้ พ.ศ. 2559-2564 ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 “ป้องกันรักษาพ้ืนที่ป่าที่เหลือให้คง
อยู่และยั่งยืน” และส่วนการวางแนวทางการบรรเทาผลกระทบในระยะยาวนั้น ควรจะเน้นการเพ่ิมและ
ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าให้มีจ านวนเพ่ิมขึ้น ซึ่งจะเป็นไปในทิศทางเดียวกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 “ฟ้ืนฟูป่าเสื่อม
โทรมและป่าที่ถูกบุกรุกอย่างมีประสิทธิภาพ” ของ กรมป่าไม้ ทั้งนี้ การวางแนวทางการบรรเทาผลกระทบ
ยังเป็นไปเพ่ือการรักษาหรือส่งเสริมศักยภาพที่มีอยู่เดิมในพ้ืนที่  ซึ่งจะสอดคล้องกับทางเลือกการพัฒนา
ทางเลือกท่ี 4 โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบหรือให้การสนับสนุนการด าเนินการตามมาตรการอาจจะเป็นกรม
ป่าไม้ กรมพัฒนาที่ดิน หรือ หน่วยงานท้องถิ่น (ดังแสดงในตารางที่ 6-2) 

  6.3.2  การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
   จากข้อมูลพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินทางการเกษตรของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ปี พ.ศ. 
2556 พบว่าค่าปัจจุบันของจ านวนพ้ืนที่เกษตรกรรมในพ้ืนที่ลุ่มน้ าปราจีนบุรี  ซึ่งเป็นผลรวมทั้งหมดของ
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พ้ืนที่เกษตรกรรมของทั้ง 6 จังหวัด มีจ านวนทั้งสิ้น 21 ล้านไร่ (คิดเป็นร้อยละ 59.40 ของพ้ืนที่ทั้งหมด) 
เมื่อเทียบกับรายงานข้อมูลสภาพการใช้ที่ดินของประเทศไทยเฉลี่ย 3 ปี (พ.ศ. 2553-2556) ค านวณโดย
กรมพัฒนาที่ดิน พบว่าค่ามาตรฐานของจ านวนพ้ืนที่เกษตรกรรมทั้งหมดมีพ้ืนที่ทั้งสิ้น 174 ล้านไร่ (คิด
เป็นร้อยละ 54 ของพ้ืนที่ทั้งหมด) ถึงแม้ว่าค่าปัจจุบันของพ้ืนที่ลุ่มน้ าปราจีนบุรีจะสูงกว่าค่ามาตรฐานของ
ระดับประเทศ แต่เนื่องด้วยทางเลือกของการพัฒนาที่เน้นการใช้ศักยภาพที่มีอยู่ในพ้ืนที่ลุ่มน้ าปราจีนบุรี
ซึ่งก็คือ ด้านเกษตรกรรม จึงอาจจะส่งผลให้จ านวนพ้ืนที่เกษตรกรรมเพ่ิมข้ึนอีก จึงจ าเป็นจะต้องวางแนว
ทางการบรรเทาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการพัฒนานี้  โดยการจัดท าแผนและวางแผนการใช้
ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ต่าง ๆ ซึ่งจะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12 (พ.ศ. 2560-2564) ของกรมพัฒนาที่ดิน ใน
ยุทธศาสตร์ที่ 1“เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรดินด้วยการส ารวจ จ าแนกดิน วิเคราะห์ดิน 
และวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเป็นระบบ” ทั้งนี้ กรมพัฒนาที่ดินสามารถร่วมมือกับหน่วยงาน
ท้องถิ่นต่าง ๆ เพื่อรับผิดชอบการด าเนินตามมาตรการบรรเทาผลกระทบดังกล่าวได้ 

  6.3.3  ความต้องการใช้น้ าในพื้นที่ 
   จากข้อมูลของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ าและการเกษตรแสดงค่าปัจจุบันของปริมาณ
ความต้องการใช้น้ าทั้งหมดในพ้ืนที่ลุ่มน้ าปราจีนบุรีของปี พ.ศ. 2555 ที่มีค่าเท่ากับ 4,043 ล้านลูกบาศก์
เมตร/ ปี โดยคิดเป็นความต้องการใช้น้ าเพ่ือการเกษตรสูงถึง 3,920 ล้านลูกบาศก์เมตร/ ปี (หรือคิดเป็น
ร้อยละ 97 ของความต้องการใช้น้ าทั้งหมด) จากข้อมูลของแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากร
น้ า ปี พ.ศ. 2558-2569 ของกรมชลประทาน พบว่าค่ามาตรฐานความต้องการใช้น้ าของทั้งประเทศในปี 
พ.ศ. 2560 มีค่าประมาณ 151,750 ล้านลูกบาศก์เมตร/ ปี โดยแบ่งเป็นความต้องการน้ าเพ่ือการเกษตร
จ านวน 113,960 ล้านลูกบาศก์เมตร/ ปี (คิดเป็นร้อยละ 75 ของความต้องการใช้น้ าทั้งหมด) ทั้งนี้  การ
วางแนวทางการบรรเทาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการพัฒนาตามทางเลือกที่อาจจะส่งให้เกิดพ้ืนที่
เกษตรกรรมที่เพ่ิมจ านวนมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความต้องการใช้น้ าเพ่ือการเกษตรที่มากข้ึนตาม ดังนั้น 
การก าหนดมาตรการบรรเทาผลกระทบจึงควรจะเน้นไปที่พัฒนาระบบกักเก็บน้ า และระบบส่งน้ าที่มีอยู่ 
รวมทั้งการสร้างแหล่งกักเก็บน้ าเพ่ิมเติมเพ่ือรองรับความต้องการน้ าที่อาจจะเพ่ิมสูงขึ้น ตลอดจนการวาง
แผนการจัดการน้ าร่วมกับชุมชนโดยกรมชลประทานอาจจะรับผิดชอบเป็นหน่วยงานหลักในการ
ด าเนินการ ซึ่งจะสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน พ.ศ. 2560-2564 ในประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 1 “การพัฒนาแหล่งน้ าและเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทานตามศักยภาพลุ่มน้ า” ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 “การ
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการตามวัตถุประสงค์การใช้น้ า” และประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 4“การเสริมสร้างอ านาจประชาชนในระดับพื้นที่ การสร้างเครือข่าย และการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนในงานบริหารงานจัดการน้ าชลประทาน” นอกจากนี้ อาจจะมีหน่วยงานอ่ืน ๆ ได้แก่ กรม
พัฒนาที่ดิน หรือหน่วยงานท้องถิ่นอ่ืน ๆ (ดังแสดงในตารางที่ 6-2) เข้ามาเป็นผู้ร่วมรับผิดชอบในการ
ด าเนินตามมาตรการร่วมกับกรมชลประทานก็ได้ 

  6.3.4  คุณภาพแหล่งน้ าผิวดิน 
   จากการอ้างอิงข้อมูลสถานการณ์คุณภาพน้ าเฉลี่ย 3 ปี (พ.ศ. 2557-2559) ของกรมควบคุม
มลพิษ พบว่าค่าปัจจุบันของดัชนีคุณภาพน้ า (Water Quality Index: WQI) ของแม่น้ าปราจีนบุรีมีค่าอยู่
ระหว่าง 61-65 ซึ่งแสดงว่าคุณภาพน้ าในพ้ืนที่ลุ่มน้ าปราจีนบุรีอยู่ในเกณฑ์พอใช้ ซึ่งเมื่อเทียบกับค่า
มาตรฐานของคุณภาพแหล่งน้ าผิวดินจ านวน 65 แหล่งทั่วประเทศ (แม่น้ าสายหลัก 59 สาย และแหล่งน้ า
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นิ่ง 6 แหล่ง) ซึ่งได้มาจากข้อมูลสถานการณ์คุณภาพน้ าต่อเนื่องในระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ. 2557-2559) 
(ค่าเฉลี่ยรายปี) ของกรมควบคุมมลพิษ พบว่าแหล่งน้ าที่มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์พอใช้ขึ้นไปมีจ านวน 49 
แหล่ง (คิดเป็นร้อยละ 75) และที่อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างเสื่อมโทรมมีจ านวน 16 แหล่ง (คิดเป็นร้อยละ 25) 
ถึงแม้ว่าคุณภาพแหล่งน้ าผิวดินของพ้ืนที่ลุ่มน้ าปราจีนบุรีจะอยู่ในเกณฑ์พอใช้ แต่ยังมีความจ าเป็นที่
จะต้องวางแนวทางการบรรเทาผลกระทบเพ่ือเฝ้าระวัง หรือ พัฒนาคุณภาพแหล่งผิวดินให้อยู่ในเกณฑ์ดี 
(WQI > 71) ซึ่งจะเกิดความสอดคล้องเป้าประสงค์หลักของ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การจัดการคุณภาพน้ าของ
ประเทศไทย (พ.ศ. 2560-2579) ที่ระบุว่า “เพ่ือรักษาคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าให้อยู่ในเกณฑ์ดี ลด
ผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม โดยการบริหารจัดการแบบบูรณาการอย่างมีส่วน
ร่วม” ทั้งนี้ การวางมาตรการบรรเทาผลกระทบเพ่ือรองรับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการพัฒนาตาม
ทางเลือกที่ถูกเลือก เนื่องจากเป็นการพัฒนาบนพ้ืนฐานศักยภาพทรัพยากรที่มีอยู่ในพ้ืนที่  ซึ่งเป็นพ้ืนที่
การเกษตรเป็นจ านวนมาก โดยการเกษตรในพ้ืนที่อาจจะส่งผลต่อคุณภาพของแหล่งน้ าผิวดิน จึงอาจจะ
วางมาตรการเพ่ือป้องกัน ลดปัญหา และติดตามคุณภาพแหล่งน้ าผิวดินทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดย
อาจจะใช้ทั้งมาตรการแบบแข็ง (เช่น พัฒนาระบบในการบ าบัด หรือ การเฝ้าระวัง เป็นต้น) และมาตรการ
แบบอ่อน (เช่น การก าหนดกฎหมายต่าง ๆ เป็นต้น) นอกจากนี้ มาตรการดังกล่าว  ยังสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 “เพ่ิมศักยภาพการติดตามตรวจสอบ และเฝ้าระวังคุณภาพน้ า” ยุทธศาสตร์ที่ 3 “ป้องกัน
และลดการระบายความสกปรกท่ีลงสู่แหล่งน้ า และยุทธศาสตร์ที่ 4 “เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
คุณภาพน้ า” ของ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การจัดการคุณภาพน้ าของประเทศไทย พ.ศ. 2560-2579 ของกรม
ควบคุมมลพิษอีกด้วย เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด กรมควบคุมมลพิษควรจะเป็นหน่วยงานหลักที่
รับผิดชอบในการด าเนินการโดยอาจจะมีหน่วยงานอ่ืน ๆ (ดังแสดงในตารางที่ 6-2) เข้ามามีส่วนร่วมและ
สนับสนุนการด าเนินการตามมาตรการดังกล่าว และเพ่ือให้สอดคล้องกับทางเลือกที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ลุ่มน้ า
ปราจีนบุรี หน่วยงานภาครัฐอีกหน่วยงานหนึ่ง ที่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบ และด าเนินการตาม
มาตรการบรรเทาผลกระทบได้ คือ กรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งจะมีหน้าที่หลักในการให้ความรู้และส่งเสริม
เกษตรกรให้ใช้สารอินทรีย์ และลดใช้สารเคมีทางการเกษตร โดยจะเป็นไปตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 
“พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินบนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วม” ซึ่งปรากฏอยู่ในแผน
ยุทธศาสตร์ กรมพัฒนาที่ดินในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

  6.3.5  คุณภาพอากาศ 
   จากการอ้างอิงตามรายงานสถานการณ์และคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษ พ.ศ. 2558 
พบว่าค่าปัจจุบันของพ้ืนที่ลุ่มน้ าปราจีนบุรี มีค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (Air Quality Index: AQI) (ค่าเฉลี่ย
รายปี) น้อยกว่า 50 (สถานีตรวจวัดจังหวัดฉะเชิงเทราและสถานีตรวจวัดจังหวัดปราจีนบุรี) เมื่อ
เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานของดัชนีคุณภาพอากาศพ้ืนที่ทั่วประเทศ จากการอ้างอิงตามกรมควบคุม
มลพิษ พ.ศ. 2560 ที่มีค่า AQI < 100 (คุณภาพดีถึงปานกลาง) ถึงแม้ว่าค่าปัจจุบันของพ้ืนที่ลุ่มน้ า
ปราจีนบุรี จะอยู่ในเกณฑ์คุณภาพดี แต่เมื่อตรวจสอบรายละเอียดจากรายงานสถานการณ์  และการ
จัดการปัญหามลพิษทางอากาศและเสียงของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2558 ที่จัดท าโดยกรมควบคุมมลพิษ
แล้ว พบว่าจังหวัดปราจีนบุรีเคยมีผลการตรวจวัดรายชั่วโมง พบค่าสารปรอทในอากาศสูงสุดปริมาณ 4.42 
นาโนกรัม/ ลูกบาศก์เมตร โดยบริเวณที่พบนั้น คือบริเวณที่มีการผลิตไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงชีวมวล ถึงแม้ว่า
จะไม่ได้ส่งผลกับค่า AQI ของพ้ืนที่ แต่ก็แสดงให้เห็นถึงความจ าเป็นในการต้องเฝ้าระวัง หรือ ตรวจวัดค่า
สารปรอทในอากาศ เนื่องจากในพื้นที่ลุ่มน้ าปราจีนบุรีนั้นมีศักยภาพในการเป็นแหล่งพืชพลังงานจึงอาจจะ
มีการตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลในพ้ืนที่ลุ่มน้ าในอนาคต ทั้งนี้  จึงท าให้เห็นถึงความจ าเป็นในการวาง
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แนวทางและมาตรการบรรเทาผลกระทบ เพ่ือป้องกัน ลดการปลดปล่อย และเฝ้าระวังมลพิษทางอากาศ 
ซึ่งจะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษ 20 ปี และแผนจัดการมลพิษ พ.ศ. 2560-2564 ของกรม
ควบคุมมลพิษ ในยุทธศาสตร์ที่ 1“การป้องกันและลดการเกิดมลพิษท่ีต้นทาง” และยุทธศาสตร์ที่ 2 “เพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบ าบัด ก าจัดของเสีย และควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิด” โดยเฉพาะในประเด็นการ
จัดการสารอันตรายในภาคเกษตรกรรมและประเด็นการตรวจสอบและควบคุมแหล่งก าเนิดกรมควบคุม
มลพิษ ควรจะเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในการด าเนินการ โดยอาจจะมีหน่วยงานอ่ืน ๆ เช่น 
กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานท้องถิ่น เป็นต้น เข้ามามีส่วนร่วมและสนับสนุน  การด าเนินการ
ตามมาตรการดังกล่าว 

  6.3.6  ปริมาณขยะมูลฝอยและขีดความสามารถในการก าจัด 
   จากการอ้างอิงตามรายงานข้อมูลการส ารวจขยะมูลฝอย ปี พ.ศ. 2557 ของกรมควบคุมมลพิษ 
พบว่าค่าปัจจุบันของปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ลุ่มน้ าปราจีนบุรี (ผลรวมของทั้ง 6 จังหวัดใน
พ้ืนที่ลุ่มน้ า) มีปริมาณเท่ากับ 1.8ล้านตัน/ ปี คิดแยกเป็นปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (อปท.) ที่มีพ้ืนที่ให้บริการจ านวน 1.1 ล้านตัน/ ปี และที่เกิดขึ้นใน อปท. ที่ไม่มีพ้ืนที่ให้บริการ
จ านวน 0.6 ล้านตัน/ ปี โดยปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั้งหมดในพ้ืนที่ถูกเก็บขนไปก าจัดเป็นปริมาณ 
0.9 ล้านตัน/ ปี หรือคิดเป็นร้อยละ 51.8 ของปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมดที่เกิดขึ้น เมื่อเทียบกับค่า
มาตรฐานของระดับประเทศที่มีปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมดจ านวน 26.1 ล้านตัน/ ปี ซึ่งถูกเก็บขนไปก าจัด
จ านวน 14.8 ล้านตัน/ ปี หรือคิดเป็นร้อยละ 56.6 จะเห็นได้ว่าขีดความสามารถในการก าจัดขยะในพ้ืนที่
นั้นเป็นปริมาณเพียงแค่ครึ่งหนึ่งของปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมดที่เกิดขึ้น (ร้อยละ 50) เท่านั้น ดังนั้น เมื่อ
จะวางแนวทางในการบรรเทาผลกระทบ ที่อาจจะเป็นผลมาจากการด าเนินการพัฒนาตามทางเลือก จึง
ควรเน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบในการก าจัดขยะมูล ซึ่งจะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดการ
มลพิษ 20 ปี และแผนจัดการมลพิษ พ.ศ. 2560-2564 ของกรมควบคุมมลพิษ ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
“เพ่ิมประสิทธิภาพในการบ าบัด ก าจัดของเสีย และควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิด” ทั้งระยะสั้น (5 ปี) 
และระยะยาว (10-20 ปี) ทั้งนี้ การเน้นการวางแผนการบรรเทาผลกระทบที่เก่ียวข้องกับตัวชี้ด้านปริมาณ
ขยะมูลฝอยและขีดความสามารถในการก าจัด เนื่องจากรายงานข้อมูลขยะมูลฝอยในปี พ.ศ. 2557 ของ
กรมควบคุมมลพิษพบว่าขยะมูลฝอยในพ้ืนที่ลุ่มน้ าปราจีนบุรีน าไปก าจัดอย่างถูกต้องมีปริมาณเพียง 0.27 
ล้านตัน/ ปี และที่ถูกน าไปก าจัดไม่ถูกต้องคิดเป็น 1.8 ล้านตัน จึงชี้ให้เห็นถึงความจ าเป็นในการวาง
แผนการบรรเทาผลกระทบ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการก าจัดและการเปลี่ยนขยะมูลฝอยเป็นพลังงาน
ทดแทน นอกเหนือจากกรมควบคุมมลพิษที่ควรจะเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการด าเนินการแล้ว 
กระทรวงพลังงานและหน่วยงานท้องถิ่นสามารถเข้ามาเป็นอีกหน่วยงานที่รับผิดชอบร่วมกับกรมควบคุม
มลพิษในการด าเนินการได้ 

 

 

 

 

 



การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์แผนการจัดการพื้นท่ีลุ่มน้้าปราจีนบุร ี
 

6-8                                                                   คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตา
รา

งท
ี่ 6

-1
 ม

าต
รก

าร
บร

รเท
าผ

ลก
ระ

ทบ
ใน

มิต
ิเศ

รษ
ฐก

ิจ 
มิต

ิสัง
คม

 แ
ละ

มิต
ิสิ่ง

แว
ดล

้อม
 



การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์แผนการจัดการพื้นท่ีลุ่มน้้าปราจีนบุร ี
 

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหดิล                                                                   6-9  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตา
รา

งท
ี่ 6

-1
 ม

าต
รก

าร
ป้อ

งกั
นไ

ว้ล
่วง

หน
้า (

Pr
ec

au
tio

na
ry

 p
rin

cip
le

s) 
ใน

มิต
ิเศ

รษ
ฐก

ิจ 
สัง

คม
 แ

ละ
สิ่ง

แว
ดล

้อม
 

ตา
รา

งท
ี่ 6

-1
 ม

าต
รก

าร
บร

รเท
าผ

ลก
ระ

ทบ
ใน

มิต
ิเศ

รษ
ฐก

ิจ 
มิต

ิสัง
คม

 แ
ละ

มิต
สิิ่ง

แว
ดล

้อม
 



การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์แผนการจัดการพื้นท่ีลุ่มน้้าปราจีนบุร ี
 

6-10                                                                   คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตา
รา

งท
ี่ 6

-1
 ม

าต
รก

าร
บร

รเท
าผ

ลก
ระ

ทบ
ใน

มิต
ิเศ

รษ
ฐก

ิจ 
มิต

ิสัง
คม

 แ
ละ

มิต
สิิ่ง

แว
ดล

้อม
 



การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์แผนการจัดการพื้นท่ีลุ่มน้้าปราจีนบุร ี
 

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหดิล                                                                   6-11  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตา
รา

งท
ี่ 6

-1
 ม

าต
รก

าร
ป้อ

งกั
นไ

ว้ล
่วง

หน
้า (

Pr
ec

au
tio

na
ry

 p
rin

cip
le

s) 
ใน

มิต
ิเศ

รษ
ฐก

ิจ 
สัง

คม
 แ

ละ
สิ่ง

แว
ดล

้อม
 

ตา
รา

งท
ี่ 6

-1
 ม

าต
รก

าร
บร

รเท
าผ

ลก
ระ

ทบ
ใน

มิต
ิเศ

รษ
ฐก

ิจ 
มิต

ิสัง
คม

 แ
ละ

มิต
ิสิ่ง

แว
ดล

้อม
 



การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์แผนการจัดการพื้นท่ีลุ่มน้้าปราจีนบุร ี
 

6-12                                                                   คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตา
รา

งท
ี่ 6

-1
 ม

าต
รก

าร
บร

รเท
าผ

ลก
ระ

ทบ
ใน

มิต
ิเศ

รษ
ฐก

ิจ 
มิต

ิสัง
คม

 แ
ละ

มิต
สิิ่ง

แว
ดล

้อม
 



การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์แผนการจัดการพื้นท่ีลุ่มน้้าปราจีนบุร ี
 

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหดิล                                                                   6-13  
 
 

   จากข้อมูลตัวชี้วัดและมาตรการ/ แนวทางการบรรเทาผลกระทบและติดตามตรวจสอบข้างต้น 
พบว่า มีหลายตัวชี้วัดที่ไม่สามารถก าหนดค่ามาตรฐาน/ เป้าหมายได้ เช่น จ านวน และความครอบคลุม
ของสถานบริการสาธารณสุขและจ านวนสถานศึกษา เป็นต้น ท าให้ไม่สามารถเปรียบเทียบค่าปัจจุบัน ณ 
พ้ืนที่ลุ่มน้ าปราจีนบุรี และค่ามาตรฐาน/ เป้าหมายของประเทศได้ว่า หากมีการด าเนินการตามแนว
ทางการพัฒนาที่ก าหนดไว้แล้วมีผลกระทบในมิติต่าง ๆ (เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม) แล้วควร
จะต้องด าเนินมาตรการ/ แนวทางไปในรูปแบบใดได้อย่างชัดเจน ซึ่งมีสาเหตุมาจากการที่ไม่มีก าหนด
เป้าหมายในมิติดังกล่าวที่ชัดเจน ทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และจังหวัด รวมถึงความขาดแคลนของ
ข้อมูลที่จ าเป็นในการก าหนดค่ามาตรฐาน/ เป้าหมาย ทั้งนี้ อีกสาเหตุหนึ่งคือ ความไม่ทันสมัยของข้อมูล
ท าให้ไม่สามารถใช้ข้อมูลที่มีความเป็นปัจจุบันมาใช้ในการก าหนดค่ามาตรฐาน/ เป้าหมายและ
เปรียบเทียบได้ อย่างไรก็ตาม ในอนาคตควรมีการปรับปรุงฐานข้อมูล รวมถึงค่ามาตรฐาน/ เป้าหมาย
ส าหรับตัวชี้วัดในทุกมิติข้างต้น เพ่ือให้การด าเนินการจัดท ารายงาน SEA บรรลุตามเป้าประสงค์ที่ควรจะ
เป็น คือ น าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable development) 

ตารางที่ 6-2 หน่วยงานรับผิดชอบหลักในการด าเนินมาตรการบรรเทาผลกระทบ 

มาตรการบรรเทาผลกระทบ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

มิติเศรษฐกิจ 
- ส่งเสริมการสร้างงาน/ การลงทนุในพ้ืนท่ีโดย
ใช้จุดเด่นที่มีในพื้นที่มาพัฒนาและเสรมิโอกาส
ในการเพิ่มยอด 

 
- สศช. และหน่วยงานภาครัฐในพ้ืนท่ี เช่น อบต. อบจ. ส านักงาน
อุตสาหกรรม แรงงานจังหวัด เป็นต้น 
- หน่วยงานเอกชน เช่น สภาอุตสาหกรรมจังหวัด หอการค้าจังหวัด 
และกลุม่ผู้ประกอบการ/ สหกรณภ์ายในจังหวัด เป็นต้น 

- ส่งเสริมการสร้างงานในท้องถิ่น - สศช. และหน่วยงานภาครัฐในพ้ืนท่ี เช่น อบต. อบจ. ส านักงาน
อุตสาหกรรม แรงงานจังหวัด เป็นต้น 
- หน่วยงานเอกชน เช่น สภาอุตสาหกรรมจังหวัด หอการค้าจังหวัด 
และกลุม่ผู้ประกอบการ/ สหกรณภ์ายในจังหวัด เป็นต้น 

- ส่งเสริมการค้า และการลงทุนในพื้นที่ 
- ก าหนดกฎหมายที่เอื้อต่อการเข้ามาลงทุนใน
พื้นที ่
- เสริมสร้างบรรยากาศการลงทุนเพื่อสร้าง 
ความมั่นใจให้แก่ผู้ที่จะลงทุน 

- สศช. และหน่วยงานภาครัฐในพ้ืนท่ี เช่น อบต. อบจ. ส านักงาน
อุตสาหกรรม แรงงานจังหวัด เกษตรจังหวัด เป็นต้น 
- หน่วยงานเอกชน เช่น สภาอุตสาหกรรมจังหวัด หอการค้าจังหวัด 
และกลุม่ผู้ประกอบการ/ สหกรณภ์ายในจังหวัด เป็นต้น 
 

มิติสังคม 
- รณรงค์ส่งเสรมิสุขอนามัยของผู้สงูอายุ 

 
- กรมอนามัย โรงพยาบาล และส านักงานสาธารณสุขจังหวดั 

- ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจในสิทธิ์และ
การใช้สิทธ์ิของตน 

- กรมอนามัย โรงพยาบาล และส านักงานสาธารณสุขจังหวดั 
- อบต. และอบจ. 

- ส่งเสริม/ ให้ทุนแก่บุคลากรทางการแพทย์
เพื่อให้กลับมาท างานในท้องถิ่น 

- กรมอนามัย โรงพยาบาล และส านักงานสาธารณสุขจังหวดั 
- อบต. และอบจ. 

- สร้าง/ พัฒนาปรับปรุงสถานบริการสาธารณสุข
ให้สามารถรองรับหรือเพียงพอต่อความต้องการ 

- กรมอนามัย โรงพยาบาล และส านักงานสาธารณสุขจังหวดั 
- อบต. และอบจ. 

- ส่งเสริม/ รณรงค์ให้ความรู้ในการลด ละ เลิก
สิ่งเสพติด 

- กรมอนามัย โรงพยาบาล และส านักงานสาธารณสุขจังหวดั 
- อบต. และอบจ. 
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ตารางที่ 6-2 หน่วยงานรับผิดชอบหลักในการด าเนินมาตรการบรรเทาผลกระทบ 

มาตรการบรรเทาผลกระทบ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

- สร้าง/ พัฒนาปรับปรุงสถานศึกษาให้สามารถ
รองรับหรือเพียงพอต่อความต้องการ 

- กรมอนามัย โรงพยาบาล และส านักงานสาธารณสุขจังหวดั 
- อบต. และอบจ. 

มิติสิ่งแวดล้อม 
- จัดท าขอบเขต ตลอดจนก าหนดมาตรการหรือ
กฎระเบียบเพื่อควบคุมและดูแลพื้นที่ป่าไม้ 
- พัฒนาปรับปรุงพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม ตลอดจน
ส่งเสริมกิจกรรมการปลูกป่าทดแทนเพื่อเพิ่ม
พื้นที่ป่าไม้ 

 
- กรมป่าไม ้
- กรมพัฒนาท่ีดิน 
- อบต. และอบจ. 

- จัดท าแผนและวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ในพื้นที่ต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ 

- กรมพัฒนาท่ีดิน  
- อบต. และอบจ. 

- พัฒนาระบบการกักเก็บน้ า การส่งน้ า และ           
การระบายน้ าให้ครอบคลุมทุกพื้นที ่
- สร้างแหล่งกักเก็บน้ า หรืออ่างเก็บน้ าเพื่อเพียงพอ
ต่อความต้องการใช้น้ า 
- วางแผนการจัดการน้ าร่วมกับชุมชนในพื้นที ่

- กรมชลประทาน 
- กรมพัฒนาท่ีดิน 
- อบต. และอบจ. 

- ก าหนดกฎระเบียบหรือข้อบังคับเพื่อควบคุม
และป้องกันผลกระทบจากกิจกรรมต่าง ๆ ที่
อาจจะเกิดขึ้นกับแหล่งน้ า 
- ติดตั้งจุดตรวจและระบบเฝ้าระวังเพื่อควบคุม
คุณภาพน้ า 
- พัฒนาระบบหรือเทคโนโลยีเพื่อการป้องกัน 
บ าบัด หรือลดผลกระทบจากแหล่งต้นก าเนิด
ก่อนปล่อยออกสู่แหล่งน้ าธรรมชาติ 
- ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์  และลดการใช้
สารเคมีทางการเกษตร 

- กรมควบคุมมลพิษ  
- กรมพัฒนาท่ีดิน 
- กระทรวงอุตสาหกรรม 
- อบต. และอบจ. 

- ก าหนดกฎระเบียบหรือข้อบังคับเพื่อควบคุม
และป้องกันผลกระทบจากกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีอาจ
ปล่อยขึ้นสู่อากาศ 
- ติดตั้งจุดตรวจและระบบเฝ้าระวังเพื่อควบคุม
คุณภาพอากาศ 
- พัฒนาระบบหรือเทคโนโลยีเพื่อการป้องกัน 
บ าบัด หรือลดผลกระทบจากแหล่งต้นก าเนิด
ก่อนปล่อยออกสู่ธรรมชาติ 

- กรมควบคุมมลพิษ 
- กระทรวงอุตสาหกรรม 
- อบต. และอบจ. 

- สนับสนุนการเปลี่ยนขยะมูลฝอยเป็นพลังงาน
ทดแทน 
- พัฒนาระบบ หรือ เทคโนโลยีการก าจัดขยะ
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

- กระทรวงพลังงาน 
- กรมควบคุมมลพิษ 
- อบต. และอบจ. 
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บทที่ 7 การมีส่วนร่วมของผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 
(Public participation) 

   การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  ถือเป็น
กระบวนการที่ส าคัญมาก เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดได้เข้ามีส่วนร่วมในการรับรู้ แสดงความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะในขั้นตอนต่าง ๆ ของการด าเนินการ SEA การมีส่วนร่วมนี้ท าให้เกิดการเปิดรับข้อมูล
และมุมมองที่หลากหลายจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ อีกทั้งยังท าให้เกิดความโปร่งใสและการ
ยอมรับที่มากขึ้น 
   ทั้งนี้ เพ่ือให้เป็นการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการข้อที่ 3 “เพ่ือให้ทุกภาคีร่วมพัฒนา
ได้มีส่วนร่วมในขั้นตอนของกระบวนการการวางแผนการจัดการพ้ืนที่ลุ่มน้ าปราจีนบุรี” ที่ปรึกษาได้เปิด
โอกาสให้กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะใน
หลายระดับ ซึ่งขึ้นอยู่กับข้ันตอนของ SEA นั้น ๆ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

7.1 การรับฟังความคิดเห็นเพ่ือก าหนดขอบเขต: การก าหนดตัวช้ีวัด 
   ในการรับฟังความคิดเห็นเพ่ือก าหนดตัวชี้วัดผ่านการประชุมระดมสมอง ที่ปรึกษาได้ด าเนินการ
จัดกิจกรรมดังกล่าว เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2559 โดยได้เชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งสิ้นจ านวน 75 คน 
ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชน ในขั้นต้นที่ปรึกษาได้ให้
ข้อมูลตัวชี้วัดที่อ้างอิงมาจากของส านักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ให้กลุ่ม
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังกล่าวได้พิจารณาและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวชี้วัด และได้มีการด าเนินกิจกรรม
รับฟังความคิดเห็นต่อตัวชี้วัดดังกล่าวกับกลุ่มคณะกรรมการก ากับการศึกษาฯ ด้วยเช่นกัน 
   หลังจากที่ได้เปิดโอกาสให้มีการมีส่วนร่วมในการแสดงความเห็นต่อตัวชี้วัดของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียในข้างต้น ที่ปรึกษาซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญที่มีความหลากหลายได้ระดมสมอง  และพิจารณา
ตัวชี้วัดผ่านการพิจารณาโดยผู้เชี่ยวชาญจนได้ข้อสรุปของการก าหนดตัวชี้วัด ที่จะน ามาใช้ในการ
ด าเนินการ SEA ต่อไป (ดังตารางที่ 4-6) 

7.2 การรับฟังความคิดเห็นเพ่ือพัฒนาทางเลือก 
   ในการรับฟังความคิดเห็นเพ่ือพัฒนาทางเลือกในวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ที่ปรึกษาได้มี
การส่งหนังสือเชิญไปยังภาคีเป้าหมายต่าง ๆ ได้แก่ หน่วยงานราชการ (ระดับจังหวัดและภาค) ภาค
ประชาชน ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และสถาบันการศึกษา ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวทั้งสิ้นจ านวน 46 
คน แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ ภาคประชาชน 10 คน ภาคเอกชน 6 คน หน่วยงานราชการระดับภาค
และรัฐวิสาหกิจ 10 คน สถาบันการศึกษา 10 คน และหน่วยงานราชการระดับจังหวัด 10 คน โดยกลุ่มผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียดังกล่าวได้มาระดมสมองกันเพื่อสร้างตัวเลือก (Options) ขึ้นมา (ดังหัวข้อที่ 5.1.3.1) 
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7.3 การรับฟังความคิดเห็นเพ่ือประเมินและจัดล าดับความพึงพอใจทางเลือก 
   หลังจากนั้น ที่ปรึกษาได้น าตัวเลือกดังกล่าว มาท าการจัดกลุ่มและพัฒนาเป็นทางเลือก 
(Alternatives) ขึ้นมา (ดังตารางที่ 5-1) เพ่ือเสนอต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในขั้นตอนการประเมิน
ทางเลือกต่อไปในวันที่ 15-16 กันยายน พ.ศ. 2559 ทั้งนี้ ที่ปรึกษาได้ด าเนินการรับฟังความเห็นในการ
ประเมินผลกระทบที่เป็นผลมาจากแต่ละทางเลือก โดยให้กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจ านวน 95 คน ซึ่ง
ประกอบด้วยหน่วยงานราชการ 54 คน รัฐวิสาหกิจ 3 คน เอกชน 7 คน สถาบันการศึกษา 12 คน องค์กร
อิสระ 1 คน ภาคประชาชน 18 คน โดยกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านี้ เป็นผู้ท าการประเมินโดยใช้การให้
ค่าน้ าหนักของผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับทั้ง 3 มิติ (เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม) โดยอ้างอิงกับ
ตัวชี้วัดที่ได้ก าหนดไว้ (ดังตารางที่ 5-3) 
   ต่อมาในกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นเพื่อจัดล าดับความพึงพอใจทางเลือกของกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ที่ปรึกษาได้น าทางเลือกและผลกระทบของแต่ละทางเลือกที่ได้มาจากการระดมสมองของกลุ่มผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียมาให้กลุ่มเดียวกันกับกลุ่มที่ประเมินทางเลือก (จ านวน 95 คน) มาท าการประเมินความ
พึงพอใจทางเลือกโดยการจัดอันดับและให้ค่าคะแนนความพึงพอใจในแต่ละทางเลือก จนได้ทางเลือกที่มี
ความพึงพอใจสูงสุด (ดังตารางที่ 5-4) มาเพ่ือใช้ในการวางแนวทางการบรรเทาผลกระทบและติดตาม
ตรวจสอบต่อไป 
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บทที่ 8 บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
8.1  บทสรุป 
   การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์แผนการจัดการพ้ืนที่ลุ่มน้้าปราจีนบุรีเป็นโครงการน้า
ร่องเพ่ือน้าผลการด้าเนินการและการศึกษาเพ่ือพัฒนาคู่มือการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์จาก
แนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของส้านักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (2552) โดยการด้าเนินการในพ้ืนที่ศึกษาจังหวัดปราจีนบุรีเป็นหลัก ตั้งแต่มิถุนายน-กันยายน 
พ.ศ. 2559 โดยมีขั้นตอน วิธีการศึกษาและเทคนิคที่ใช้ และผลการศึกษาที่ส้าคัญของแต่ละขั้นตอน 
น้าเสนอในตารางที่ 8-1 ดังต่อไปนี้  

ตารางที่ 8-1 สรุปผลการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
แผนการจัดการพ้ืนที่ลุ่มน้้าปราจีนบุรี 

ขั้นตอน วิธีการศึกษา ผลการศึกษา 

การก าหนดขอบเขต 

- การทบทวนและรวบรวม
ข้อมูล (บทที่ 3) 

การรวบรวมและสังเคราะห์
ข้อมูล/ GIS 

ข้อมูลพื้นฐานของสถานการณ์ปัจจุบันของพื้นที่ลุ่ม
น้้าปราจีนบุรีครอบคลุมข้อมูลสภาพทั่วไปของ
พื้นที่ ข้อมูลเศรษฐกิจ ข้อมูลสังคม และข้อมูล
สิ่งแวดล้อม โดยข้อมูลระดับลุ่มน้้ามีเพียงข้อมูล
พื้นที่ลุ่มน้้า ประชากร และผลิตภัณฑ์มวลรวม 
นอกนั้นจะเป็นข้อมูลรายจังหวัดในพ้ืนที่ลุ่มน้้าโดย
ข้อมูลที่ถูกน้าเสนอส่วนมากเป็น 3 ช่วงเวลา เป็น
หลัก  เ ช่น จ้ านวนผู้ มี งานท้า  จ้ านวนสถาน
ประกอบการ จ้านวนบุคลากรทางการแพทย์ พ.ศ. 
2556, 2557, 2558 เป็นต้น ทั้งนี้ ช่วงเวลาในบาง
ข้อมูล สืบค้นได้ในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน เช่น การ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ปี พ.ศ. 2554, 
2555, 2556 เป็นต้น ส่วนสุดท้ายที่ด้าเนินการ คือ 
ทิศทางการพัฒนาลุ่มน้้าปราจีนบุรี ในอนาคต 
ประกอบด้วยยุทธศาสตร์และแผนที่ เกี่ยวข้อง 
ได้แก่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ 
ฉบับที่ 12 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนา
จังหวัด และโครงการพัฒนาในพื้นที่และโครงการที่
อาจเกิดผลกระทบข้ามแดน (Transboundary 
effects) เข้ามาในพื้นที่ ซึ่งได้แก่ เขตเศรษฐกิจ
พิเศษจังหวัดสระแก้ว 
ทั้งนี้ข้อมูลทุติยภูมิที่ไม่สามารถสืบค้นได้จากเว็ป
ไซต์ และการลงส้ารวจในพื้นที่มี 3 ข้อมูล ได้แก่ 
ความสามารถในการรวมกลุ่มแม่บ้านและกลุ่ม
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ตารางที่ 8-1 สรุปผลการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
แผนการจัดการพ้ืนที่ลุ่มน้้าปราจีนบุรี 

ขั้นตอน วิธีการศึกษา ผลการศึกษา 

อาชีพ อัตราการร่วมประชุมในชุมชน ชุมชนที่ท้า
แผน   

- การก้าหนดตัวช้ีวัด 
(บทที่ 4) 

ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ร า ย ก า ร 
(Checklist)/ การประชุมระดม
สมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของภาคส่วนต่าง ๆ ในพื้นที่ลุ่ม
น้้ าปราจีนบุรี /  การประชุม
ระดมสมองโดยผู้ เ ช่ียวชาญ
ประกอบด้วยคณะกรรมการ
ก้ากับและที่ปรึกษา 

ตัวช้ีวัดมิติ เศรษฐกิจ 5 ตัว มิติสังคม 13 ตัว                     
มิติสิ่งแวดล้อม 15 ตัว รวม 33 ตัว 

การพัฒนาและการประเมินทางเลือก 
- การพัฒนาทางเลือก 
(บทที่ 5) 

การประชุมระดมสมองของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียของภาคส่วน
ต่ า ง  ๆ  ใ น พื้ น ที่ ลุ่ ม น้้ า
ปราจีนบุรี/ การประชุมระดม
สมองของที่ปรึกษา 

การประชุมระดมสมองได้ตัวเลือก (Options) 10 
ตัวเลือก และการประชุมระดมสมองของที่ปรึกษา
พัฒนาทางเลือก 4 ทางเลือก โดยทางเลือกที่ 1 
เป็น No Action Alternative และอีก 3 ทางเลือก 
ได้แก่ 
ทางเลือกที่ 1: การพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้้าปราจีนบุรี
ตามแนวทางยุทธศาสตร์เดิมที่มี 
ทางเลือกที่ 2: การพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้้าปราจีนบุรีสู่           
การเป็นแหล่งอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตรที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ทางเลือกที่ 3: การพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้้าปราจีนบุรีสู่           
การเป็นพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
แหล่งวัฒนธรรม 
ทางเลือกท่ี 4: การพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้้าปราจีนบุรีบน
พื้นฐานศักยภาพทรัพยากร และความต้องการของ
ประชาชน ภายใต้ขีดจ้ากัดที่มีอยู่ในพ้ืนท่ี 

- การประเมินทางเลือก 
(บทที่ 5) 

การคาดการณ์ผลกระทบ โดย
ให้ค่าคะแนนของผลกระทบเชิง
บวก (ตั้งแต่ +3 ถึง +1) และ
เ ชิ งลบ  (ตั้ ง แต่  - 3  ถึ ง  - 1 ) 
ส้ า ห รั บ ตั ว ช้ี วั ด ภ า ย ใ ต้ มิ ติ
เศรษฐกิจ มิติสังคมและมิติ
สิ่ ง แ วดล้ อม  ท้ า ก า ร ให้ ค่ า
คะแนนโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของภาคส่วนต่าง ๆ ในพื้นที่ลุ่ม
น้้าปราจีนบุรี 

ทางเลือกที่ 4 มีค่าคะแนน 3,407 
ทางเลือกที่ 3 มีค่าคะแนน 2,500 
ทางเลือกที่ 2 มีค่าคะแนน 999 
ทางเลือกที่ 1 มีค่าคะแนน 581 
โดยสรุปคือ ผู้ มี ส่ วนได้ส่ วนเสี ยประ เมินว่ า
ทางเลือกที่ 4 ท้าให้เกิดผลกระทบทางบวกเป็น
อย่างมากกว่าทางเลือกอื่น ๆ  

-  การประเมินจัดล้ าดับ             
ความพึงพอใจของทางเลือก 

เทคนิคที่ใช้ คือ การวิเคราะห์
ห ล า ย ห ลั ก เ ก ณ ฑ์  ( Multi-

ทางเลือกที่ 4 มีค่าคะแนนสัมพัทธ ์32.42 
ทางเลือกที่ 3 มีค่าคะแนนสัมพัทธ ์28.77 
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ตารางที่ 8-1 สรุปผลการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
แผนการจัดการพ้ืนที่ลุ่มน้้าปราจีนบุรี 

ขั้นตอน วิธีการศึกษา ผลการศึกษา 

(บทที่ 5) Criteria Analysis: MCA) ของ
การจัด ล้าดับความพึงพอใจต่อ
ท า ง เ ลื อ ก ทั้ ง  4  ( Ranking) 
ควบคู่กับการให้ค่าความพึง
พอใจต่อทางเลือก (Rating) 
แ ล ะ ไ ด้ ผ ล เ ป็ น ค่ า ค ะ แ น น
สัมพัทธ์ของแต่ละทางเลือก 
การให้ค่าต่าง ๆ โดยผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียของภาคส่วนต่าง ๆ ใน
พื้นที่ลุ่มน้้าปราจีนบุรี 

ทางเลือกที่ 2 มีค่าคะแนนสัมพัทธ์ 24.83 
ทางเลือกที่ 1 มีค่าคะแนนสัมพัทธ์ 13.98 
โดยสรุปคือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจ
ทางเลือกที่ 4 มากที่สุด ซึ่งก็สอดคล้องกับทางเลือก
นี้ได้รับการคาดการณ์ว่าจะมีผลกระทบทางบวก
มากที่สุด  

มาตรการบรรเทาผลกระทบการติดตามและการตรวจสอบ (Mitigation, monitoring and follow-up measures) 
-  ม า ต ร ก า ร บ ร ร เ ท า
ผลกระทบ การติดตาม และ
การตรวจสอบ (Mitigation, 
monitoring and follow-
up measures) 
(บทที่ 6) 

การรวบรวมและสังเคราะห์
ข้อมูล และกรณีศึกษา/ การ
ปร ะ ชุ ม ร ะ ด มส มอ งขอ ง ที่
ปรึกษา 

น้าเสนอมาตรการป้องกันไว้ล่วงหน้าที่อิงจากค่า
ปัจจุบันของแต่ ละตั ว ช้ีวัด เที ยบ เคีย งกับค่ า
มาตรฐานของแต่ละตัวช้ีวัด (หากมี) และค่า
เป้าหมายของแต่ละตัวช้ีวัดที่การด้าเนินการ PPP 
ต้องการบรรลุ ทั้งนี้ จะมีบางตัวช้ีวัดที่ยังไม่มีค่า
มาตรฐาน เช่น จ้านวนและความครอบคลุมของ
สถานบริการสาธารณสุข และจ้านวนสถานศึกษา 
ได้มีการตั้งเป้าหมายให้ไม่ลดลงจากค่าปัจจุบัน 

 

   ทั้งนี้ จากการที่ SEA เป็นเครื่องมือในการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เน้นการพัฒนากระบวนการ
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและตระหนักรู้ถึงความส้าคัญของ SEA มากกว่าที่จะมุ่งผลิตเพียงรายงาน SEA ที่
อาจไม่ได้น้าไปสู่การด้าเนินการตามเป้าประสงค์ของ PPP และการด้าเนินการตามกระบวนการและ
ขั้นตอนของ SEA นี้ เป็นส่วนหนึ่งของการเสริมสร้างศักยภาพให้กับภาคส่วนต่าง ๆ โดยเฉพาะในพ้ืนที่
โครงการน้าร่อง เพ่ือท้าให้เกิดการเรียนรู้และร่วมระดมสมอง จากประสบการณ์ร่วมในการด้าเนินโครงการ
น้าร่อง รวมทั้งน้าผลจากการด้าเนินการไปเพ่ือพัฒนาคู่มือการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ให้มี
ความเหมาะสมยิ่งขึ้น บทสรุปในภาพรวม มีดังนี้ 
   (1) หัวใจที่ส้าคัญในการด้าเนินการ SEA คือ ขั้นตอนการสร้างทางเลือก ซึ่งจากการด้าเนินการ
ในครั้งนี้ ทางเลือกที่ได้เป็นทางเลือกที่มีการด้าเนินการอย่างเป็นขั้นตอน คือ มีการระดมสมองของภาค
ส่วนต่าง ๆ ในพ้ืนที่ศึกษาโครงการน้าร่องเพ่ือให้ได้ตัวเลือก (Options) ที่ได้พบว่า แม้ว่าจะมีความ
หลากหลายของภาคส่วนต่าง ๆ ตั้งแต่ประชาชนจนถึงหน่วยงานภาครัฐ เอกชน แต่ก็มีตัวเลือกท่ีอาจกล่าว
ได้ว่าคือ ค้าส้าคัญ เพียง 10 ตัวเลือกที่ที่ปรึกษาสามารถน้ามาพัฒนาเป็นทางเลือกได้ 3 ทางเลือก และ
ได้รับการยอมรับจากภาคส่วนต่าง ๆ ซึ่งปัจจัยที่ส้าคัญ คือ ระยะเวลาที่ให้กับผู้เข้าร่วมอภิปรายทุกท่านที่
มากเพียงพอในการเสนอความต้องการและการด้าเนินการประชุมกลุ่มย่อย (Focus group discussion) 
ที่ผู้เข้าร่วมอภิปรายที่มีความคล้ายคลึงกันในแต่ละกลุ่มได้อภิปรายร่วมกัน ท้าให้การอภิปรายเป็นไปได้
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อย่างดี ทั้งนี้ ในการด้าเนินการประชุมกลุ่มย่อย ได้มีการด้าเนินการอย่างต่้า 4 กลุ่ม และผู้น้าการอภิปราย
จากทีมที่ปรึกษาจะเป็นบุคคลเดิมที่คุ้นเคยกับผู้เข้าร่วมอภิปรายในการด้าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

   (2) เทคนิคที่ประยุกต์ใช้ในการด้าเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ใช้วิธีที่ง่าย คือ การใช้ การ
ตรวจสอบรายการ (Checklist) เป็นหลัก มีการประยุกต์ใช้การวิเคราะห์หลายหลักเกณฑ์ (Multi-Criteria 
Analysis: MCA) แต่ก็เป็น MCA แบบง่าย ทั้งนี้ การเลือกใช้การตรวจสอบรายการแม้จะง่าย แต่ก็นิยมใช้
กันอย่างมากในคู่มือ SEA ของหลายประเทศ เช่น ประเทศเยอรมนี (Sommer, 2005) ประเทศจอร์เจีย 
(TBILIST, 2006) เป็นต้น 
   (3) ข้อมูลซึ่งเป็นข้อมูลทุติยภูมิเป็นหลักและสืบค้นจากเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการต่าง  ๆ 
จากการด้าเนินการสืบค้นพบว่า 
    3.1) รูปแบบข้อมูลมี 2 ประเภท คือ 1) ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบของฐานข้อมูล และ 2) ข้อมูล
ที่มีการประมวลและสรุปในรูปแบบของเล่มรายงานที่เป็น pdf ไฟล์และสามารถดาวน์โหลดได้ (ดังตาราง
ภาคผนวกที่ 5 ซึ่งได้มีการน้าเสนอเว็บไซต์และรูปแบบของข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา) ในการด้าเนินการ
ศึกษานี้พบว่าข้อมูลจากฐานข้อมูลทั้งที่เป็นตัวเลขเชิงสถิติและข้อมูล GIS (เช่น ข้อมูลส้ามะโนประชากร
ของส้านักงานสถิติแห่งชาติ ข้อมูลทางการศึกษาและข้อมูลแรงงานของส้านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ข้อมูลประเภทและจ้านวนโรงงานของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินของส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร และข้อมูล GIS ของที่ตั้งสถานพยาบาลของ
กระทรวงสาธารณสุข คุณภาพน้้าเป็นต้น) สามารถรวบรวมและน้าไปปรับใช้ในการวิเคราะห์ได้ง่ายและ
สะดวกกว่าข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบของเล่มรายงาน (เช่น ข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมปีต่าง ๆ ของกรมควบคุม
มลพิษ ข้อมูลบุคลากรทางสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุข) นอกจากนี้ ในกรณีที่ต้องด้าเนินการ
ศึกษา SEA ที่เก่ียวข้องกับพื้นท่ีลุ่มน้้าต่าง ๆ ที่ขอบเขตของลุ่มน้้ามีความแตกต่างจากขอบเขตการปกครอง 
ข้อมูล GIS จะมีบทบาทส้าคัญในการด้าเนินการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลส่วนนี้เป็นอย่างมาก ซึ่ง
บางครั้งหลายหน่วยได้มีการด้าเนินการเก็บและจัดท้าข้อมูล GIS แล้วแต่มิได้มีการเผยแพร่และเปิดโอกาส
ให้เข้าถึงข้อมูลในส่วนนี้ได้จากทางเว็บไซต์จึงท้าให้ยังเป็นอุปสรรคในการรวบรวมข้อมูลอยู่ เนื่องด้วยใน
ปัจจุบันยังมีข้อจ้ากัดอยู่มาก ทั้งด้านของก้าลังคนและงบประมาณ รวมทั้งด้านการประสานงานกันระหว่าง
หน่วยงานต่าง ๆ จึงท้าให้การจดัท้าข้อมูล GIS นั้นยังอยู่มีอยู่อย่างจ้ากัด 
    ทั้งนี้ ข้อสังเกตส้าคัญที่ได้จากการด้าเนินการ SEA แผนการจัดการพ้ืนที่ลุ่มน้้าปราจีนบุรี คือ 
การที่จะได้มาของข้อมูลระดับลุ่มน้้าที่ยังเป็นข้อจ้ากัดอย่างมากในการด้าเนินการศึกษาครั้งนี้ ข้อมูลใน
ระดับลุ่มน้้ามีเพียงข้อมูลพ้ืนที่ลุ่มน้้า ประชากร ผลิตภัณฑ์มวลรวม รายได้-รายจ่าย และข้อมูลพ้ืนที่ป่าไม้
เท่านั้น นอกนั้นจะเป็นข้อมูลรายจังหวัดในพ้ืนที่ลุ่มน้้า ดังได้อภิปรายเบื้องต้นในการทบทวนและรวบรวม
ข้อมูลของตารางที่ 8-1 การจัดการข้อมูลที่ส่วนมากยังอยู่ในลักษณะตามเขตการปกครอง หรือ เฉพาะตัว
เลขที่ไม่มีพิกัดเชิงพ้ืนที่ เช่น ข้อมูลทางสาธารณสุข การศึกษา ความหลากหลายทางชีวภาพ และปริมาณ
ขยะ เป็นต้น 
    3.2) ความสม่้าเสมอและความถี่ของการเก็บข้อมูลพบว่าข้อมูลส่วนใหญ่มีการเก็บและจัดท้า
รายงานเป็นสถิติรายปีอย่างต่อเนื่องเช่น ข้อมูลสถานภาพแรงงาน ข้อมูลป่าไม้ ข้อมูลคุณภาพน้้า-คุณภาพ
อากาศ เป็นต้น ซึ่งท้าให้เกิดความง่ายและสามารถน้าข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์หาแนวโน้มได้อย่างชัดเจน
แต่ก็ยังพบว่าข้อมูลบางส่วนที่ไม่ได้มีการเก็บรวบรวมและรายงานอย่างสม่้าเสมอ เช่น ข้อมูลจ้านวน
บุคลากรทางการศึกษา ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน และข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอย เป็นต้น นอกจากนี้ 
บางครั้งยังพบว่าข้อมูลประเภทเดียวกันมีความถี่ในการเก็บรวบรวมและรายงานไม่ เท่ากัน เช่น ข้อมูล
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รายได้ต่อเดือนต่อครัวเรือนมีการเก็บรวบรวมทุก 2 ปี แต่ข้อมูลรายจ่ายต่อเดือนต่อครัวเรือนมีการเก็บ
รวบรวมทุกปี ซึ่งบางครั้งอาจจะท้าให้ข้อมูล 2 ส่วนนี้ถูกน้ามาวิเคราะห์ได้ไม่สัมพันธ์กันเท่าที่ควร 

    3.3) ความไม่สอดคล้องกันระหว่างข้อมูลของ 2 หน่วยงาน ทั้งที่เป็นข้อมูลประเภทเดียวกัน 
เช่น ข้อมูลจ้านวนประชากร (ของส้านักงานสถิติแห่งชาติ และจากฐานจปฐ.) ข้อมูลรายได้-รายจ่าย การ
ใช้ประโยชน์ที่ดิน เป็นต้น ซึ่งบางครั้งท้าให้ผู้ศึกษาเกิดความสับสน หรือเกิดความไม่แน่ใจเรื่องความ
ถูกต้องของข้อมูล ดังนั้นผู้ศึกษาควรมีความเข้าใจถึงวิธีการเก็บข้อมูลที่จะเหมาะสมกับการน้าข้อมูลไปใช้
ให้ตรงตามวัตถุประสงค ์

8.2  ข้อเสนอแนะ 
   จากการด้าเนินการ SEA เพ่ือพัฒนาแผนการจัดการพ้ืนที่ลุ่มน้้าปราจีนบุรี ข้อเสนอแนะแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ คือ ข้อเสนอแนะในการประยุกต์ใช้ผลจากการศึกษาในครั้งนี้ และข้อเสนอแนะเพ่ีอ
การพัฒนาและปรับปรุงการจัดท้า SEA ในอนาคต ดังต่อไปนี้ 

  8.2.1 ข้อเสนอแนะในการประยุกต์ใช้ผลจากการศึกษาในครั้งนี้ 
   การจัดท้า SEA เพ่ือพัฒนาแผนการจัดการพ้ืนที่ลุ่มน้้าปราจีนบุรีด้าเนินการโดยที่ปรึกษาตาม
กระบวนการและขั้นตอนของ SEA ผลการศึกษาได้ “ทางเลือกที่ 4: การพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้้าปราจีนบุรีบน
พ้ืนฐานศักยภาพทรัพยากร และความต้องการของประชาชน ภายใต้ขีดจ้ากัดที่มีอยู่ในพื้นท่ี” เป็นแนวทาง
ที่ภาคส่วนต่าง ๆ มีความพึงพอใจมากที่สุด (ตารางที่ 5-4 บทที่ 5) ดังนั้นแนวทางของทางเลือกนี้จะถูก
น้าเสนอให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้ในการวางแผนต่อไป ทั้งนี้ในการวางแผนมีความจ้าเป็นที่ต้อง
ค้านึงถึงผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการด้าเนินการตามแผน โดยภาคส่วนต่าง ๆ ในพ้ืนที่ร่วม
ประเมินผลกระทบจากทางเลือกทั้ง 4 ทั้งในเชิงบวกและลบ ผลการคาดการณ์ผลกระทบมีความสอดคล้อง
กับการประเมินความพึงพอใจของทางเลือก คือทางเลือกที่ 4 มีผลกระทบเชิงบวกมากท่ีสุดและได้คะแนน
ความพึงพอใจสูงที่สุด อย่างไรก็ตามผลจากการคาดการณ์ผลกระทบชี้ให้เห็นว่าปัญหามลพิษที่ส้าคัญ คือ 
ขยะประเภทต่าง ๆ รวมทั้งการจัดการขยะเป็นกิจกรรมที่ส่งผลกระทบที่ภาคส่วนต่าง ๆ ให้ความส้าคัญ
อย่างมาก โดยมีคะแนนผลกระทบเชิงลบสูงจึงท้าให้ทางเลือกที่ 1 และ 2 มีคะแนนรวมต่้า โดยเฉพาะ
ทางเลือกที่ 1 (ตารางที่ 5-3 บทที่ 5) นอกจากนี้ผลการศึกษายังพบว่า โดยภาพรวมแล้วภาคส่วนต่าง ๆ 
ในพ้ืนที่ให้ความส้าคัญกับมิติสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก เห็นได้จากการคาดการณ์ผลกระทบเชิงลบของ
ทรัพยากรดินและแร่ (ตัวชี้วัดคือ อัตราการสูญเสียดิน และศักยภาพแหล่งแร่) การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
(ตัวชี้วัดคือ การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน) และการจัดการคุณภาพน้้า (ตัวชี้วัดคือ ความ
ครอบคลุมพ้ืนที่การให้บริการบ้าบัดน้้าเสีย) ส้าหรับมิติเศรษฐกิจ และสังคมนั้นภาคส่วนต่าง ๆ คาดการณ์
ผลกระทบเป็นเชิงบวกท้ังสิ้น โดยทางเลือกที่ 4 ได้คะแนนบวกสูงที่สุด 
   จากผลกระทบที่ถูกคาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นน้าไปสู่การวางมาตรการบรรเทาผลกระทบ ซึ่งที่
ปรึกษาได้น้าเสนอมาตรการต่าง ๆ ดังตารางที่ 6-1 บทที่ 6 ทั้งนี้แม้ว่าทางเลือกที่ 4 จะเป็นทางเลือกที่
ภาคส่วนต่าง ๆ ในพ้ืนที่ลุ่มน้้าปราจีนบุรีมีความพึงพอใจมากที่สุด แต่การตัดสินใจเลือกทางเลือกใน
ท้ายที่สุดแล้ว อยู่ในดุลยพินิจของผู้มีอ้านาจตัดสินใจ ดังนั้นมาตรการป้องกันไว้ล่วงหน้าจึงน้าเสนอ
โดยรวมของตัวชี้วัดทั้งหมด มาตรการฯ ที่น้าเสนอนั้นได้มีการทบทวนข้อมูลที่จะใช้ในการก้าหนดค่า
มาตรฐานของตัวชี้วัดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องที่จะน้าไปสู่ความส้าเร็จในการด้าเนินการตามแผน เช่น 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์และแผนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 
ทั้งนี้ พบว่า ในพ้ืนที่ลุ่มน้้าปราจีนบุรีนี้ ค่าปัจจุบันของตัวชี้วัดทางมิติเศรษฐกิจและสังคมมีค่าโดยรวมสูง
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กว่าค่ามาตรฐานตัวชี้วัด ในขณะที่ค่าปัจจุบันของตัวชี้วัดทางมิติสิ่งแวดล้อมโดยรวมมีค่าต่้ากว่าค่า
มาตรฐานตัวชี้วัด ซึ่งก็สอดคล้องกับการคาดการณ์ผลกระทบของมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ดังกล่าวแล้วข้างต้น ดังนั้นมาตรการฯ ที่ส้าคัญในการติดตามและตรวจสอบควรให้ความส้าคัญกับตัวชี้วัด
มิติสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก ซึ่งการติดตามค่าตัวชี้วัดมิติสิ่งแวดล้อมนั้น มีค่าใช้จ่ายในการด้าเนินการค่อนข้าง
สูง ไม่ว่าจะเป็นตัวชี้วัดของคุณภาพน้้า (คือ ดัชนีคุณภาพน้้า (Water Quality Index: WQI ประกอบด้วย 
5 พารามิเตอร์ ได้แก่ ค่าออกซิเจนละลายน้้า (Dissolved Oxygen: DO) แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด 
(Total Coliform Bacteria: TCB) แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม  (Fecal Coliform Bacteria: FCB) 
ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (Biological Oxygen Demand: BOD) และปริมาณแอมโมเนีย-ไนโตรเจน 
(NH3-N)) และตัวชี้ วั ดของคุณภาพอากาศ (คือ  ดั ชนีคุณภาพอากาศ ( Air Quality Index: AQI 
ประกอบด้วย 6 พารามิเตอร์ ได้แก่ ค่าก๊าซโอโซน (O3) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 
เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 8 ชั่วโมง ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 24 
ชั่วโมง ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง และฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 
ไมครอน (PM2.5) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง)) เมื่อพิจารณาพารามิเตอร์ที่ได้มีการตรวจวัดที่สถานีตรวจวัดถาวรควร
มีการเพ่ิมเติมพารามิเตอร์ให้สอดคล้องกับกิจกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้้าและอากาศเพ่ิมเติม 
ในกรณีของคุณภาพน้้าควรมีการตรวจวัดโลหะหนักที่ส้าคัญ ได้แก่ แคดเมียมและตะกั่ว ที่เป็นโลหะหนักที่
มีผลต่อสุขภาพมนุษย์และมีการใช้อย่างมากในกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งจากทางการเกษตรและอุตสาหกรรม 
และส้าหรับคุณภาพอากาศ เช่นเดียวกันควรพิจารณาเพ่ิมเติมการตรวจวัดโลหะหนัก เช่น ปรอทในอากาศ 
เป็นต้น ดังได้มีการอภิปรายในหัวข้อ 6.3.5 บทที่ 6 

  8.2.2 ข้อเสนอแนะเพี่อการพัฒนาและปรับปรุงการจัดท า SEA ในอนาคต 
   (1) ข้อมูลที่มีความส้าคัญอย่างมากในการจัดท้า SEA แต่พบว่าปัญหาที่ส้าคัญ คือ ความ
น่าเชื่อถือของข้อมูล ความถี่ในการเก็บข้อมูล ความทันสมัยของข้อมูล และการเข้าถึงข้อมูล ข้อมูลของ
หน่วยงานต่าง ๆ ควรอยู่ ในรูปแบบของฐานข้อมูลและ GIS ซึ่งการด้าเนินการควรมีหน่วยงาน
ระดับประเทศที่เป็นหลักในการเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลและลดความซ้้าซ้อน ภาครัฐควรให้ความส้าคัญและผลักดันในเกิดขึ้นอย่างมีแผนการด้าเนิน
ที่แน่นอน 
   (2) ค่ามาตรฐานตัวชี้วัด ซึ่งใช้เป็นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบกับค่าของตัวชี้วัดในปัจจุบัน ในการ
ด้าเนินการตามมาตรการบรรเทาผลกระทบ การติดตามและการตรวจสอบ เนื่องจากบางตัวชี้วัด ไม่มีค่า
มาตรฐาน (ดังอภิปรายในหัวข้อมาตรการบรรเทาผลกระทบการติดตามและการตรวจสอบในตารางที่ 8-1) 
และบางตัวชี้วัดควรมีการทบทวนค่ามาตรฐานให้ทันสมัย และเหมาะสมกับการด้าเนินการ SEA ของ
ประเภทต่าง ๆ ที่ต่างกัน 
   (3) การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ซึ่งในการศึกษายังด้าเนินการมีส่วนร่วมโดยการระดม
สมองเป็นหลัก ซึ่งถึงแม้จะประสบผลส้าเร็จและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี แต่ควรน้าวิธีและเทคนิค
การมีส่วนร่วม อ่ืน ๆ เพ่ือท้าให้ภาคส่วนต่าง ๆ ได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอ ในระยะเวลาที่นานเพียงพอ 
รวมทั้งการสื่อสารในรูปแบบที่เหมาะสมกับธรรมชาติและพฤติกรรมของคนไทย เพ่ือสร้างการรับรู้และ
ความตระหนักในการมีส่วนร่วมในกระบวนการและขั้นตอน SEA ที่มุ่งเน้นกระบวนการมากกว่าการ
ด้าเนินการเพื่อจัดท้าเล่มรายงาน SEA 
   ในการด้าเนินการนี้ กระบวนการมีส่วนร่วมยังจ้ากัดเพียงการประชุมกลุ่มย่อยเป็นหลัก วิธีและ
เทคนิคอ่ืน ๆ รวมทั้งการปรึกษา (Consultation) ในขั้นตอนที่ส้าคัญ เช่น การก้าหนดขอบเขต และการ
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รายงานผลการจัดท้า SEA โดยการปรึกษาควรต้องมีการคัดเลือกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีคุณวุฒิและเวลาใน
ทบทวนและวิพากษ์รายงานการก้าหนดขอบเขตและรายงาน SEA ได้อย่างมีคุณภาพ ส้าหรับประเทศไทย
ในช่วงแรกนี้ยังอาจไม่สามารถด้าเนินการปรึกษาได้ การสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ SEA รวมทั้ง
การเสริมสร้างขีดความสามารถ (Capacity building) ให้แก่ภาคส่วนต่าง ๆ จึงมีความส้าคัญมาก 
เนื่องจากการจัดท้า SEA ในระดับ PPP มีผลกระทบในระดับที่ครอบคลุมและกว้างกว่า EIA ที่ด้าเนินการ
ในระดับโครงการ  
   (4) การติดตามและการตรวจสอบ ถือเป็นขั้นตอนหลังการตัดสินใจด้าเนินการ SEA ซึ่งหากไม่มี
การติดตามและการตรวจสอบแล้ว ก็ไม่อาจทราบได้ว่าการด้าเนินการ PPP นั้น ประสบผลส้าเร็จหรืออาจ
มีปัญหาผลกระทบที่เกิดขึ้นอะไรบ้าง รวมทั้งผลกระทบที่เป็นผลกระทบที่คาดไม่ถึง (Unforseen 
impacts) จากการด้าเนินการ PPP ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ แต่เนื่องจากปัจจุบันการด้าเนินการ SEA ใน
ประเทศไทยยังไม่มีการรองรับทางกฎหมายหรือระเบียบใด ๆ ท้าให้เกิดขั้นตอนที่ส้าคัญนี้ได้ การจัดท้า 
SEA ที่ผ่านมาจึงเป็นการยากที่จะถูกประเมินประสิทธิภาพของการจัดท้าทั้งในแง่ของการด้าเนินการตาม
ข้อเสนอของ SEA และงบประมาณในการจัดท้า SEA โครงการต่าง ๆ ที่ได้ด้าเนินการมาแล้ว 
   (5) การวิจัยเพ่ือพัฒนาการประยุกต์ใช้ SEA ในประเทศไทย แม้ว่า SEA จะถูกด้าเนินการ
ผลักดันมากว่า 10 ปี ในประเทศไทย งบประมาณส่วนมากใช้เพ่ือการจัดท้า SEA และการฝึกอบรมในภาค
ส่วนต่าง ๆ ในส่วนกลางเป็นหลัก งบประมาณในการวิจัยเพ่ือพัฒนาเครื่องมือในการจัดการสิ่งแวดล้อม ไม่
จะเป็น EIA EHIA รวมทั้ง SEA ไม่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานสนับสนุนการวิจัยของภาครัฐ 
เนื่องจากหน่วยงานดังกล่าวไม่ได้เห็นความส้าคัญในการวิจัยเพ่ือพัฒนาเครื่องมือและเทคนิคต่าง ๆ ให้มี
บริบทที่เหมาะสมกับการด้าเนินการในประเทศไทยกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นคนไทย ความล้มเหลวและ
การที่ไม่สามารถผลักดันเครื่องมือต่าง ๆ เหล่านี้ให้ถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพและได้รับการยอมรับจึงเป็น
เกิดขึ้น การแก้ไขที่ภาครัฐที่เกี่ยวข้องด้าเนินการก็ไม่ตรงกับสาเหตุของปัญหา เครื่องมือต่าง ๆ เหล่านี้จึง
ถูกด้าเนินการเพ่ือให้เป็นเล่มรายงานเท่านั้น ดังนั้นการจัดท้า SEA ในประเทศไทย ควรจะผลักดันงานวิจัย
เพ่ือพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม และในการด้าเนินการในต่างประเทศเพ่ือการพัฒนา SEA รวมทั้ง EIA มี
งานวิจัยเป็นจ้านวนมาก ตัวอย่างเช่น เขตบริหารพิเศษไต้หวัน มี SEA guideline ตั้งแต่ พ.ศ. 2540 และ
มีการจัดท้า SEA 8 กรณีศึกษา จากการสืบค้นจากฐานข้อมูลวารสารตีพิมพ์มากกว่า 10 บทความ หากใช้
ค้าส้าคัญคือ Strategic Environmental Assessment สืบค้นในฐานข้อมูลทางสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ เช่น 
ScienceDirect พบบทความมากกว่า 10,000 บทความ นอกจากนั้นบทความเหล่านี้ยังเป็นสิ่งที่แสดงให้
ประเทศต่าง ๆ ได้รับทราบพัฒนาการของ SEA ในประเทศไทย ดังที่เราได้รับทราบพัฒนาการของ SEA 
ในประเทศต่าง ๆ 
   หัวข้อที่ควรเป็นโจทย์ในการวิจัยที่ได้จากการประชุมและการอบรมในการด้าเนินการใน
โครงการศึกษานี้ ที่ควรด้าเนินการอย่างมากคือ รูปแบบและวิธีการในกระบวนการมีส่วนร่วม และการ
ก้าหนดตัวชี้วัด นอกจากนี้ยังมีอีกมากซึ่งต้องเริ่มจากการวิจัยเพ่ือหาโจทย์ในการด้าเนินการวิจัยต่อไป ซึ่ง
อีกส่วนหนึ่งได้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และบริษัทหรือมหาวิทยาลัยที่มีประสบการณ์ ในการจัดท้า SEA 
ทั้งนี้การวิจัยดังกล่าวนี้มิได้ช่วยพัฒนา SEA เพียงอย่างเดียว แต่ดังกล่าวแล้วข้างต้น การวิจัยจะช่วยพัฒนา
เครื่องมือเพ่ือการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทยใช้อยู่ รวมทั้ง EIA และ EHIA และท้ายสุดการใช้
งบประมาณในการวิจัยเพ่ือพัฒนาเครื่องมือนี้หากเทียบกับงบประมาณในการจัดท้า SEA ที่ผ่านมา 
คาดการณ์ได้ว่าจะมีความคุ้มค่าเป็นอย่างยิ่ง 
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2570).  จาก http://infofile.pcd.go.th/law/WaterPlan60- 79.pdf?CFID=3110591&CFTOKEN 
=86989557. (เข้าถึงเม่ือวนัท่ี 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560). 
  กรมชลประทาน. 2559. แผนยุทธศาสตร์ กรมชลประทาน พ.ศ. 2560-2564. http://ridceo 
จาก.rid.go.th/petboon/pdf/strategy%2060-64.pdf. (เข้าถึงเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560). 
  กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 2551. การจ าแนกเขตเพ่ือการ
จัดการด้านธรณีวิทยา และทรัพยากรธรณี จังหวัดปราจีนบุรี. กรมทรัพยากรธรณี, กรุงเทพฯ. 
  กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 2554. การจ าแนกเขตเพ่ือการ
จัดการด้านธรณีวิทยา และทรัพยากรธรณี จังหวัดสระแก้ว. กรมทรัพยากรธรณี, กรุงเทพฯ. 
  กรมทรัพยากรน้ า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 2550. โครงการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 25 ลุ่มน้ า รายงานฉบับสุดท้าย เล่มที่ 3 รายงานหลัก. กรม
ทรัพยากรน้ า, กรุงเทพฯ. 
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  กรมป่ า ไม้ .  2559.  ข้ อมู ลสถิติ กรมป่ า ไม้ปี  2558.  จ าก  http://forestinfo.forest.go.th/ 
Content/file/ stat2558/e-book.pdf. (เข้าถึงเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2559). 
  กรมป่าไม้. ม.ป.ป. ยุทธศาสตร์กรมป่าไม้ พ.ศ. 2559-2564. จาก http://forestinfo.forest.go.th  
/Content/ file/forest%20strategy%2059_64.pdf. (เข้าถึงเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560). 

กรมพัฒนาที่ดิน. 2559. ยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564). จาก http://www.ldd.go.th/www/files/75646.pdf. (เข้าถึง
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560). 
  กรมพัฒนาที่ดิน. 2560. ยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579). จาก 
http://www.ldd.go.th/www/files/79210.pdf. (เข้าถึงเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560). 
  กรมพัฒนาที่ดิน. ม.ป.ป. ความรุนแรงและพ้ืนที่ของการสูญเสียดินในแต่ละช่วงอัตราที่ก าหนด. จาก 
https://www.ldd.go.th/ofsweb/thaisoil/p8.htm. (เข้าถึงเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2559). 
  กรมโรงงานอุตสาหกรรม. 2559. สถิติอุตสาหกรรม ปี 2559. จาก http://www.diw.go.th/hawk/ 
content.php?mode=spss59 (เข้าถึงเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560). 
  กรมโรงงานอุตสาหกรรม. ม.ป.ป. รายชื่อเขตประกอบอุตสาหกรรมที่ได้รับการประกาศตาม ม. 30 
แห่ง พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535. จาก http://www.diw.go.th/liz/liz.asp. (เข้าถึงเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 
พ.ศ. 2559). 
  กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข. 2559. รายงานประจ าปีกรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 
2558. กรมสุขภาพจิต, กรุงเทพฯ. 
  กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข. 2560. สถานการณ์สถิติทางการ รายสาขา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560. จาก http://monitor.smp.nso.go.th/report/stat/pu/osstatus/ detail? 
dmt=1&Mode=1&Year =2560&DepartmentId=37 (เข้าถึงเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560). 
  กระทรวงศึกษาธิการ. 2555. ข้อมูลสถิติ. จาก http://www.mis.moe.go.th/statistic (เข้าถึงเมื่อ
วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560). 
  กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดส านักงานจังหวัดปราจีนบุรี. 2557. แผนพัฒนาจังหวัด
ปราจีนบุรี 4 ปี (พ.ศ. 2557-2560) (ทบทวน). จาก http://www.prachinburi.go.th/yut-prachin/yut-
prachin.html (เข้าถึงเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560). 
  คณะอนุกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้ าในพ้ืนที่ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก. 
2557. เอกสารประกอบ การรับฟังสภาพปัญหาของลุ่มน้ าและแนวทางการแก้ไขเพ่ือยกร่างแผนยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ า. จาก http://oopm.rid.go.th/(S((fx0vrm5 Sputjz2el54 obeqni1))/ water 
management/basin/mainriverbasin15.pdf. (เข้าถึงเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560). 
  จังหวัดปราจีนบุรี. 2559. แผนพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี (พ.ศ. 2561-2564). จาก  http://www. 
prachinburi. go.th/yut-prachin/plan61-64.rar. (เข้าถึงเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559). 
  พิชัย อุทัยเชฏฐ์. 2558. เอกสารประกอบ การวางผังพ้ืนที่เฉพาะเขตเศรษฐกิจพิเศษ. ในการประชุม 
โครงการพัฒนาพ้ืนที่อุตสาหกรรมอย่างมีศักยภาพเพ่ือรองรับการลงทุน (ในจังหวัดที่มีศักยภาพเพ่ือรองรับ
การลงทุนในจังหวัดเป้าหมาย), 14 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ณ ห้องราชเทวี โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ. 
  มงคล สาฟูวงศ์, อัมพรพิมล ประยูร, พิสิษฐ์ ปิยสมบุญ, บุษบง กาญจนสาขา และครินทร์ หิรัญ
ไกรลาส. 2555. ความหลากหลาย ความชุกชุม และพ้ืนที่อาศัยที่เหมาะสมของสัตว์ป่าบริเวณแนวเชื่อมต่อ

http://monitor.smp.nso.go.th/
http://www/
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ป่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และอุทยานแห่งชาติทับลาน. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช , 
กรุงเทพฯ. 
  สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ าและการเกษตร. 2555. การด าเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและ
วิเคราะห์ข้อมูล โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มน้ า และแบบจ าลองน้ าท่วมน้ าแล้ง ลุ่มน้ า
ปราจีนบุรี . จาก http://www.thaiwater.net/web/attachments/25basins/15-prachinburi.pdf. 
(เข้าถึงเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2559). 
  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.).  2554. แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบเอ็ด พ.ศ. 2555-2559. จาก  http://www.nesdb.go.th/ 
download/article/ article_20160323112431.pdf. (เข้าถึงเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2559). 
  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.). 2556. การคาดประมาณ
ประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2583. ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, กรุงเทพฯ. 
  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.).  2559. แผนพัฒนา
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั ง ค ม แ ห่ ง ช า ติ  ฉ บั บ ที่ สิ บ ส อ ง  พ . ศ .  2560-2564. จ า ก 
http://www.nesdb.go.th/ewt_dl_link.php? nid=6422. (เข้าถึงเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2560). 
  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.).  2560. เอกสารประกอบ 
เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจภาคกลางและภาคตะวันออก ตามแผนฯ 12 และยุทธศาสตร์
ชาติ. จาก http://www.harvardasia.co.th/wp-content/uploads/2016/09/Guidelines-for-the-
Economic-Development.pdf. (เข้าถึงเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560). 
  ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน. 2559. คู่มือการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ. 
จาก http://www.boi.go.th/upload/content/BOI-book_2015-special_economic_zone_42195 
.pdf. (เข้าถึงเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2559). 
  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2558. ความยากจนและการ
กระจายรายได้  (ชุดปัจจุบัน)  -  ความยากจนระดับจังหวัด .  จาก http://social.nesdb.go.th/  
SocialStat/  StatReport_Final.aspx?reportid=672&template=2R1C&yeartype=M&subcatid= 
60 (เข้าถึงเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560). 
  ส านักงานจังหวัดจันทบุรี. ม.ป.ป. แผนพัฒนาจังหวัดจันทบุรี (พ.ศ. 2557-2560) (ฉบับทบทวน). 
จาก http://www.chanthaburi.go.th/new/wp-content/uploads/2015/02/2014-2017-final-
Plan.pdf. (เข้าถึงเมื่อวันที่7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559). 
  ส านักงานจังหวัดสระแก้ว. 2559.  แผนพัฒนาจังหวัดสระแก้ว (พ.ศ. 2561-2564).  จาก 
http://www.sakaeo.go.th/websakaeo/news/news_file/103Oct20161475466688232599plan
%204%20(2561-2564).pdf. (เข้าถึงเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559). 
  ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม. 2552. การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: 
SEA). บริษัท มิสเตอร์ก๊อปปี้ (ประเทศไทย). กรุงเทพฯ. 
  ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ. 2558. สถิติการศึกษาฉบับย่อ ประจ าปี 
2558. จ า ก  http://www.mis.moe.go.th/publications/educational-statistics-brief/279-ส ถิ ติ
ประจ าป-ี58 (เข้าถึงเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560). 

http://www.nesdb.go.th/
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  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข. 2557. รายงานข้อมูลบุคลากรด้าน
สาธารณสุข พ.ศ. 2556. ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, นนทบุรี. 
  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข. 2558. รายงานข้อมูลบุคลากรด้าน
สาธารณสุข พ.ศ. 2557. ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, นนทบุรี. 
  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข. 2559. รายงานข้อมูลบุคลากรด้าน
สาธารณสุข พ.ศ. 2558. ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, นนทบุรี. 

ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม. 2559. แผนยุทธศาสตร์กระทรวง
อุตสาหกรรม พ.ศ. 2560-2564. กระทรวงอุตสาหกรรม, กรุงเทพฯ. 
  ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน). 2560. รายงานสรุปการ
รวบรวมข้อมูลบริเวณลุ่มน้ าปราจีนบุรี. (เอกสารไม่ตีพิมพ์). 
  ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร. 2556. สารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตรรายสินค้า ปี 2555. จาก 
http://www.oae.go.th/download/download_journal/commodity5 5 . pdf.  ( เ ข้ า ถึ ง เ มื่ อ  21 
มิถุนายน พ.ศ. 2560). 
  ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร. 2557. สารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตรรายสินค้า ปี 2556. จาก 
http://www.oae.go.th/download/download_journal/commodity5 6 . pdf.  ( เ ข้ า ถึ ง เ มื่ อ  21 
มิถุนายน พ.ศ. 2560). 
  ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร. 2558. สารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตรรายสินค้า ปี 2557. จาก 
http://www.oae.go.th/download/download_journal/2558/commodity57.pdf. (เข้าถึงเมื่อ 21 
มิถุนายน พ.ศ. 2560). 
  ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7 (สระแก้ว). 2557. ฐานข้อมูลผลตรวจวัดคุณภาพน้ า ปี 2557. จาก 
http://www.envi7 . com/index.php?option=com_content&view=article&id=3 5 2 : - 2 5 5 7 & 
catid=43:water&Itemid=1. (เข้าถึงเมื่อ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560). 
  ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 13 (ชลบุรี). 2557. รายงานสถานการณ์คุณภาพน้ าแหล่งน้ าผิวดินภาค
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ภาคผนวก 
ภาคผนวกที่ 1 

การระดมสมองให้ความคิดเห็นต่อตัวชี้วัด สผ. ผลสรุปความคิดเห็นของกลุ่มต่าง ๆ แยกตาม
ตัวชี้วัดในมิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิตสิิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ 
   (1) มิติเศรษฐกิจ  
    1) กลุ่ม 1: ส่วนใหญ่จะเห็นด้วยกับตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้มีบางส่วนที่ไม่เห็นด้วย ตัวชี้วัดที่ไม่
เห็นด้วย ได้แก่ ตัวชี้วัด GPP growth (ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด) การใช้วัตถุดิบและแรงงานท้องถิ่นใน
ผลิตภัณฑ์ และความสามารถใน การรวมกลุ่มแม่บ้านและกลุ่มอาชีพ ผู้เข้าร่วมมีข้อสังเกตว่าการท า SEA 
ในพ้ืนที่ลุ่มน้ าปราจีนบุรีจะท าให้เกิดการพัฒนาที่ครอบคลุม ไม่ใช่เพียงมิติเศรษฐกิจอย่างเดียว เพราะการ
พัฒนาจะท าให้มีการกระจายรายได้ของชุมชน ส่งผลให้ชุมชนมีความเข้มแข็งประชาชนในท้องถิ่นมีรายได้
ต่อหัว และมีงานท ามากข้ึน ลดการย้ายถิ่นไปท างานที่อ่ืน ท าให้สัมพันธภาพของครอบครัวมีมากข้ึน แต่ไม่
แสดงความคิดเห็นในการเพ่ิมเติมตัวชี้วัดส าหรับประเด็นนี้ ส่วนความเห็นประเด็นสถานประกอบการเห็น
ว่า ถ้ามีการเพ่ิมจ านวนของสถานประกอบการ จะส่งผลให้สถานศึกษาต้องผลิตก าลังคนที่มีคุณภาพ เพ่ือ
พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน ท าให้สถานศึกษามีการขยายตัวและเพ่ิมในด้านหลักสูตรใหม่เพ่ือรองรับการ
ท างาน นอกจากนี้ แล้วการพัฒนาจะท าให้เกิดกลุ่มแม่บ้านหรือกลุ่มอาชีพให้กับชุมชนเพิ่มมากข้ึน 
    2) กลุ่มที่ 2: ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ: เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ นอกจาก
จะใช้ตัวชี้วัด GPP growth (ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด) แล้ว ควรมีการเพิ่มตัวชี้วัด คือ “รายได้ตามเกณฑ์
ของข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.)” (เป็นข้อมูลที่แสดงถึงลักษณะของสังคมไทยที่พึงประสงค์ตาม
เกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ าของเครื่องชี้วัด ว่าอย่างน้อยคนไทยควรจะมีคุณภาพชีวิตในเรื่องอะไรบ้าง และควร
จะมีระดับความเป็นอยู่ไม่ต่ ากว่าระดับไหนในช่วงระยะเวลาหนึ่ง และท าให้ประชาชนสามารถทราบได้
ด้วยตนเองว่า ในขณะนี้คุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัว รวมทั้งหมู่บ้าน/  ชุมชนอยู่ในระดับใด มี
ปัญหาที่จะต้องแก้ไขในเรื่องใดบ้าง สืบค้นจาก https://www.m-society.go.th) เข้ามาพิจารณาเพ่ิมเติม 
ซึ่งจะมีเส้นแบ่งความยากจน (Poverty line) เป็นระดับรายได้ที่ได้มาจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักตามกลุ่ม
ย่อยของประชากรมาจากการส ารวจครัวเรือน 
    ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ: การกระจายรายได้ เสนอให้เพ่ิมตัวชี้วัด คือ “จ านวนแรงงาน
ต่างด้าว” และ “จ านวนการว่างงาน” เข้ามาพิจารณาเพ่ิมเติมในประเด็น เนื่องจากเห็นว่าในพื้นที่มีปัญหา
แรงงานต่างด้าวและประชากรแฝงแย่งงานคนในพ้ืนที่ ท าให้อัตราว่างงานของคนในพื้นที่เพ่ิมข้ึน  
    3) กลุ่มที่ 3: การวัดความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจโดย GPP growth (ผลิตภัณฑ์ภาคและ
จังหวัด) ตั้งข้อสังเกตว่า GPP growth เป็นการประเมินในภาพรวม แต่ไม่ใช่ตัวเลขที่แท้จริงส าหรับ
ประชาชนในพื้นที่ เช่น โรงงานที่เข้ามาใช้ทรัพยากรในพ้ืนที่เพ่ือการผลิต เป็นต้น แต่มีการจ้างแรงงานต่าง
ด้าวและส่งผลิตภัณฑ์ออกไปขายนอกพ้ืนที่ ท าให้มีการเพ่ิมของ GPP growth แต่ความเป็นจริงชุมชนใน
พ้ืนที่ไม่ได้รับผลประโยชน์ 
    - มีการเสนอให้ปรับเปลี่ยนตัวชี้วัด “อัตราการเพ่ิมสถานประกอบการ” เป็น “กลุ่มสหกรณ์” 
หรือ “กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มเกษตรชุมชน” เนื่องจากสามารถเห็นถึงการรวมกลุ่มอาชีพ และการ
พ่ึงพาตนเองของชุมชนได้ชัดเจนขึ้น 

https://www.m-society.go.th/
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    - ตัวชี้วัด “ความสามารถในการรวมกลุ่มแม่บ้านและกลุ่มอาชีพ” มีข้อสงสัยในส่วนของการ
วัดจ านวนการรวมกลุ่มของกลุ่มแม่บ้าน เนื่องจากกลุ่มแม่บ้านในแต่ละชุมชนมีทั้งกลุ่มแม่บ้านที่จด
ทะเบียนเป็นกลุ่มแม่บ้านและไม่จดทะเบียนเป็นกลุ่มแม่บ้านแต่มีการรวมกลุ่มกันในชุมชน ดังนั้น จะมีการ
นับรวมกลุ่มแม่บ้านที่ไม่ได้จดทะเบียนได้อย่างไร โดยเน้นเชิงคุณภาพของการรวมกลุ่มหรือวัดได้ด้วยวิธีใด 
มีข้อเสนอให้มีการเข้าเก็บข้อมูลเชิงลึกเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง  
    4) กลุ่มที่ 4: มีข้อสังเกตเกี่ยวกับ GPP growth (ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด) ว่ามีความ
ครอบคลุมถึงมูลค่ามวลรวมของชุมชนด้วยหรือไม่ รวมถึงขั้นตอนและวิธีการในการเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่ง
อาจจจะต้องมีการชี้แจงถึงขอบเขตและประเภท ของภาคส่วนธุรกิจ  เช่น ภาคเกษตรกรรม 
ภาคอุตสาหกรรม ภาคการท่องเที่ยว เป็นต้น 
    5) กลุ่มท่ี 5: ไม่มีข้อคิดเห็นในส่วนของมิติเศรษฐกิจ 
   (2)  มิติสังคม  
    1) กลุ่ม 1: มีความเห็นทั้งไม่เห็นด้วยและไม่แน่ใจในประเด็นวัตถุประสงค์หลัก “คิดเป็นท า
เป็น” ว่าเป็นอย่างไร เชื่อมโยงตัวชี้วัดอย่างไรกับตัวชี้วัดทั้งสอง คือ จ านวนสถานศึกษาระดับต่าง ๆ และ
อัตราบุคลากรทางการศึกษาระดับต่าง ๆ และไม่เห็นด้วยกับตัวชี้วัดในเรื่องของอายุการณ์เฉลี่ยเมื่อแรกเกิด
จ าแนกตามกลุ่มอายุและเพศ นอกจากนี้แล้วประเด็นเอกลักษณ์/ วัฒนธรรม เห็นว่าควรมีการศึกษา หรือท า
การส ารวจว่าหากความเจริญเข้าไปในพ้ืนที่ลุ่มน้ าแล้วจะยังคงรักษาวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตดั้งเดิมไว้ได้หรือไม่ 
ซึ่งจะละเอียดชัดเจนกว่าตัวชี้วัดที่ก าหนด และมีข้อกังวลในด้านความเจริญทางด้านวัตถุท าให้เยาวชนท้องถิ่น 
ละทิ้งการใช้ชีวิตแบบเดิม และมีทัศนคติที่เปลี่ยนไปมีแนวคิดการใช้ชีวิตแบบท าน้อยแต่ต้องได้มาก 
    2) กลุ่มที่ 2: ประเด็น “การเข้าถึงสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานของประชาชน” เช่น ในเรื่องน้ า 
เสนอตัวชี้วัดเพ่ิม คือ “จ านวนครัวเรือนที่เข้าถึงน้ าสะอาด” โดยคิดเป็นร้อยละ และ “จ านวนครัวเรือนที่
เข้าถึงไฟฟ้า” โดยคิดเป็นร้อยละ เป็นต้น เพ่ือจะได้สามารถพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานให้มีความ
เพียงพอต่อความเข้าถึงของประชากร  
    - ความสามารถในการเรียนรู้ เสนอให้เพ่ิมตัวชี้วัด คือ “เกณฑ์มาตรฐานการศึกษา” เข้ามา 
โดยก าหนดให้นักเรียนและนักศึกษา ต้องมีการสอบวัดระดับเพื่อให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด เพ่ือเป็น
ตัวก าหนดคุณภาพการศึกษา และเสนอตัวชี้วัดเพ่ิม คือ “การเพ่ิมขึ้นของจ านวนสถานศึกษา” เนื่องจาก
ถ้าจ านวนสถานศึกษามีการเพ่ิมจ านวนให้มากขึ้น จะเป็นการเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาให้กับทุกคนที่ด้อย
โอกาสเพ่ือสามารถเข้าถึงการศึกษาได้ง่ายขึ้น 
    - เอกลักษณ์/ วัฒนธรรมการรักษาเอกลักษณ์/ วัฒนธรรมของชาติ และความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น เสนอให้เพิ่มตัวชี้วัด คือ “หลักสูตรเกี่ยวกับวัฒนธรรม” โดยก าหนดให้โรงเรียน
มีหลักสูตรการสอนที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมของชาติ และความหลากหลายทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
เพ่ือเป็นการปลูกฝังความคิดของเยาวชนให้เห็นถึงความส าคัญของการรักษาเอกลักษณ์/ วัฒนธรรม โดย
อาจจะให้นักเรียนแต่งเครื่องแต่งกายพื้นเมืองมาโรงเรียน 1 วัน จาก 5 วัน  
    - ประชาชน/ สังคม มีสุขภาวะที่ดีเสนอให้เพ่ิมตัวชี้วัด คือ “จ านวนการเกิดอาชญากรรมใน
พ้ืนที”่ และ “แผนการจัดการ” เพ่ือรองรับการแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดข้ึนในอนาคต 
    3) กลุ่มที่ 3: มีการเสนอให้ปรับเปลี่ยนตัวชี้วัด “จ านวนสถานศึกษาระดับต่าง ๆ” โดยมีการ
เสนอว่าควรมีการนับสถานศึกษาทั้งในและนอกระบบ ยกตัวอย่างเช่น ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน การศึกษา
ตามอัธยาศัย (กศน.) ปราชญ์ชาวบ้าน และศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตร เนื่องจากการวัดความสามารถใน
การเรียนรู้ไม่จ าเป็นต้องอยู่ในสถานศึกษา เท่านั้น 
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    - มีการเสนอให้ปรับเปลี่ยนตัวชี้วัด “อัตราบุคลากรทางการศึกษาระดับต่าง ๆ” โดยมีการ
เสนอว่าตัวชี้วัดนี้เป็นตัวชี้วัดเชิงปริมาณที่มีอยู่แล้ว ควรมีการปรับเปลี่ยนเพ่ิมเติมโดยเสนอให้เพ่ิมตัวชี้วัด
ในส่วนของอัตราการไม่รู้หนังสือของคนในชุมชน สามารถหาข้อมูลเพ่ิมเติมด้านนี้ได้จาก กศน. นอกจากนี้
จ านวนของปราชญ์หรือผู้น าในด้านต่าง ๆ ของชุมชนนับเป็นส่วนส าคัญท่ีก่อให้เกิดการเรียนรู้ได้เช่นกัน 
    - มีการเสนอให้ปรับเปลี่ยนตัวชี้วัด “อายุคาดการณ์เฉลี่ยเมื่อแรกเกิดจ าแนกตามกลุ่มอายุ
และเพศ” เป็น “อัตราการมีชีวิตรอดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดจ าแนกตามกลุ่มอายุและเพศ” 
    - ตัวชี้วัด “สัดส่วนที่ประชากรมีหลักประกันสุขภาพรายจังหวัด” มองว่าปัจจุบันประชาชนมี
บัตรทองกันทุกคน (ไม่นับแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย) เป็นข้อมูลที่มีอยู่แล้ว 
    - “การมีสุขภาพจิตดี” ในการวัดจ านวนและอัตราผู้ป่วยทางสุขภาพจิตต่อประชากร 
100,000 คน ในรายจังหวัดหากเป็นการส ารวจในพ้ืนที่ลุ่มน้ าปราจีนบุรีอาจไม่สะท้อนความจริงเนื่องจาก
จังหวัดสระแก้วมีโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ตั้งอยู่ 
    - มีการเสนอให้ปรับเปลี่ยนตัวชี้วัด “อัตราส่วนประชากรต่อจ านวนบุคลากรทางการแพทย์
ในรายจังหวัด” มีการเสนอว่าตัวชี้วัดนี้กว้างเกินไป “บุคลากรทางการแพทย์” ควรใช้ค าว่า “แพทย์” 
เนื่องจากในบางชุมชนมีจ านวนแพทย์จริงน้อยมาก แต่บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการรักษามีจ านวนมาก ท า
ให้อัตราเฉลี่ยคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง นอกจากนี้ ค าว่า “ประชากร” น่าจะใช้ค าว่า “ผู้ป่วย” 
เพ่ือให้เห็นถึงสัดส่วนที่แท้จริงของจ านวนผู้ป่วยต่อแพทย์ผู้รักษา 
    - ตัวชี้วัด “ระดับความส าเร็จของการธ ารงรักษาวัฒนธรรมท้องถิ่น” มีข้อสงสัยในการวัด 
เนื่องจากการจัดงานในเทศกาลต่าง ๆ ล้วนมีภาครัฐเป็นผู้สนับสนุน ดังนั้น การจัดงานจึงขึ้นอยู่กับภาครัฐ 
ชาวบ้าน ชุมชน เปลี่ยนบทบาทเป็นผู้เข้าร่วมงานเมื่อมีการจัดงานต่าง ๆ ขึ้นมา 
    - ตัวชี้วัด “อัตราการเข้าร่วมประชุมในชุมชน” มีข้อสงสัยถึงความมีประสิทธิภาพในการเข้า
ร่วม เนื่องจากอัตราการเข้าร่วมไม่ได้แสดงถึงการความเข้าใจและการแสดงความคิดเห็นของผู้เข้าร่วม
ประชุม ซึ่งเป็นเชิงปริมาณมากกว่าคุณภาพ โดยการเข้าร่วมประชุม การมีส่วนร่วม และการเสนอความ
คิดเห็นขึ้นอยู่กับผู้น าและความเข้มแข็งของแต่ละชุมชน  
    - ส าหรับความเข้มแข็งของชุมชนมีการเสนอถึงแนวทางการวัดความเข้มแข็งว่าสามารถวัด
ได้อย่างไร มีการเสนอว่าสามารถวัดได้หลายรูปแบบจากกิจกรรมที่เกิดขึ้นและชุมชนได้ด าเนินการร่วมกัน 
เช่น ชุมชนที่มีการจัดท าบัญชีครัวเรือน ชุมชนที่มีการด าเนินการเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมเป็นอันดับแรก
ชุมชนที่มีความสามารถในการตัดสินใจได้เองมีการแสดงความคิดเห็น หรือ แนวคิดเพ่ือชุมชนชุมชนที่มี
ความรับผิดชอบร่วมต่อปัญหาและการแก้ปัญหาในชุมชน เป็นต้น  
    - ตัวชี้วัด “ชุมชนที่ท าแผนฯ” มีข้อสงสัยถึงความเป็นจริงในการจัดท าแผนเนื่องจากตัวชี้วัด
นี้ไม่ได้สะท้อนถึงความเป็นจริง และมีการอภิปรายว่าภาครัฐเป็นผู้ก าหนด ผู้น าชุมชนเป็นผู้เขียน ซึ่ง
ตัวชี้วัดนี้ไม่สามารถสะท้อนได้ว่าชาวบ้านมีส่วนร่วมมากน้อยแค่ไหน ทั้งในการเข้าร่วมรับฟังและแสดง
ความคิดเห็น 
    4) กลุ่มที่ 4: ผู้เข้าร่วมเสนอให้เปลี่ยนตัวชี้วัดใน “เป้าหมายเชิงคุณภาพด้านความสามารถใน
การเรียนรู้” จากเดิมที่มี 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) จ านวนสถานศึกษาระดับต่าง ๆ และ 2) อัตราบุคลากรทาง
การศึกษาระดับต่าง ๆ เป็น “วุฒิการศึกษาของประชาชนในพ้ืนที่” เพ่ือความกระชับของตัวชี้วัด และเห็น
ว่าการวัดระดับการเรียนรู้ด้วยวุฒิการศึกษาของประชาชนในพ้ืนที่สามารถสะท้อนความสามารถในการ
เรียนรู้ของประชาชนในพื้นท่ีได้เป็นอย่างดี 
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    - เสนอให้เพ่ิมประเด็น “ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน” เป็นอีกหนึ่งเป้าหมายเชิง
คุณภาพ โดยวัดจากตัวชี้วัด ดังนี้ 1) จ านวนอุบัติเหตุ และ 2) จ านวนคดีอาญากรรมที่เกิดข้ึนในพื้นท่ี 
    - เสนอให้พิจารณาเพ่ิมประเด็น “หนี้ครัวเรือน” เพ่ือชี้ให้เห็นถึงสภาพคล่องในการใช้จ่าย
ของประชาชนระดับครัวเรือน อีกทั้งยังสะท้อนถึงสภาพความเป็นอยู่และปัญหาของประชาชนในพ้ืนที่ได้
อย่างเป็นรูปธรรมอีกด้วย 
    5) กลุ่มที่ 5: “การอพยพ/ การย้ายถิ่นฐาน” เนื่องจากเป็นปัจจัยที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในชุมชน ท าให้วิถีชีวิตเปลี่ยนไป ท าให้ภูมิปัญญาดั้งเดิมเกี่ยวกับน้ า เช่น การประมงน้ าจืด และการใช้
อุปกรณ์เครื่องมือในการประมงค่อย ๆ เลือนหายไป ไม่มีการถ่ายทอดสู่รุ่นหลัง  
    - “การศึกษา/ ต ารา” สะท้อนความรู้เกี่ยวกับลุ่มน้ าและภูมิปัญญาในลุ่มน้ านั้น ๆ เนื่องจาก
ชุมชนขาดความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงรูปแบบการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไป มีการใช้ชีวิตที่สัมพันธ์กับน้ าน้อยลง 
การท าประมงต่าง ๆ การท านา การถมพ้ืนที่เพ่ือใช้ประโยชน์ด้านอ่ืน ๆ แทน ท าให้ภูมิปัญญาดั้งเดิมของ
ชุมชนค่อย ๆ เลือนหายไป การมีต าราที่สะท้อนความรู้เกี่ยวกับลุ่มน้ า และภูมิปัญญาของลุ่มน้ านั้น ๆ จะ
เป็นการสืบทอดความรู้นั้นให้คงอยู่ต่อไป รวมทั้งเป็นการปลูกจิตส านึกให้รักชุมชนเห็นความส าคัญ คุณค่า
ของลุ่มน้ า และภูมิปัญญาของชุมชน 

   (3) มิติสิ่งแวดล้อม  
    1) กลุ่ม 1: เพ่ิมเติมตัวชี้วัด “อุปสงค์และอุปทานน้ าในพ้ืนที่” ประเด็น “ปริมาณน้ าเพ่ือ
สนองความต้องการ” ควรวัดเป็นฤดู โดยเพ่ิมในความสมบูรณ์ของสภาพทรัพยากรและระบบนิเวศ และ
ประเด็นที่เป็นข้อกังวลห่วงใย คือ ชุมชนอาจได้รับผลกระทบจากการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นในด้านสุขภาพจิต 
สารเคมี และมลพิษต่าง ๆ จ านวนขยะที่เพ่ิมข้ึน ทรัพยากรธรรมชาติลดน้อยลงการจัดการพ้ืนที่ท าให้มีเนื้อ
ที่ของอุตสาหกรรมมากขึ้น พ้ืนที่สีเขียวน้อยลง รวมถึงปริมาณการใช้ทรัพยากรน้ าของประชาชนอาจไม่
เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนความมั่งคั่งที่ไม่ยั่งยืนมีการเปลี่ยนสภาพจากเจ้าของที่ดิน
กลายเป็นลูกจ้างหรือเช่าที่ดินเดิมของตนเอง 
    2) กลุ่มที่ 2: มลพิษไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต: มลพิษที่ปลดปล่อยออกมาจากโรงงาน
อุตสาหกรรม โดยศึกษาในด้านคุณภาพชีวิตของผู้อาศัยบริเวณโดยรอบโรงงานอุตสาหกรรม เสนอเพ่ิม
ตัวชี้วัด คือ “กฎหมาย/ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง” “จ านวนพื้นที่สีเขียว” และ “จ านวนสถานีวัดภูมิอากาศ” 
    - ภัยธรรมชาติ: เสนอให้เพ่ิมตัวชี้วัด “แผนฉุกเฉิน” เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในด้าน 
ต่าง ๆ เช่น อุทกภัย ภัยแล้ง หรือ ภัยพิบัติในรูปแบบอ่ืน ๆ และเสนอเพ่ิมตัวชี้วัด “การออกกฎหมายผัง
เมืองรวม” เพ่ือดูการใช้ประโยชน์ที่ดินของคนในพ้ืนที่ว่าใช้ที่ดินถูกประเภทหรือไม่ เช่น การสร้างสิ่งปลูก
สร้างขวางทางน้ าหรือไม่ อันจะน าไปสู่ปัญหาการเกิดปัญหาน้ าท่วมในพ้ืนที่ 
    3) กลุ่มที่ 3: เป้าหมายเชิงคุณภาพทางด้าน “ป่าไม้/ พ้ืนที่นันทนาการและสวนสาธารณะ” 
มีการเสนอให้ปรับเปลี่ยน เนื่องจากมีความขัดแย้งกันของค า โดยค าว่า “ป่าไม้” มีการเสนอให้เพ่ิมเป็น 
“ป่าไม้เชิงนิเวศ” “ป่าชุมชน” และ “ป่าเพ่ือการท่องเที่ยวเข้าชมได้” หรือจะคิดเป็น “ป่าที่สมบูรณ์” ก็
ควรมีการก าหนดค าที่ชัดเจนว่าประชาชนสามารถมีการเข้าถึงป่าไม้ได้มากน้อยเพียงใด ส่วนค าว่า “พ้ืนที่
นันทนาการ” ค่อนข้างมีความขัดแย้งกับวัตถุประสงค์หลัก เสนอให้ย้ายไปไว้ในส่วนของหัวข้ออ่ืน เช่น 
หัวข้อสุขภาพ เนื่องจากพ้ืนที่นันทนาการเมื่อพิจารณาแล้วเน้นทางด้านนันทนาการและสุขภาพมากกว่า
ความสมบูรณ์ของทรัพยากรทางธรรมชาติและระบบนิเวศ เป็นต้น 
    - ตัวชี้วัด “จ านวนร้อยละพ้ืนที่ป่าของจังหวัด” มีข้อเสนอให้ระบุค าที่ชัดเจนเพ่ิมเติมลงไป 
เนื่องจากป่าไม้ในแต่ละพ้ืนที่มีหลายประเภท ทั้งป่าสมบูรณ์ ป่าเสื่อมโทรม สวนป่า และป่าท่ีถูกบุกรุก 
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    - ตัวชี้วัด “พ้ืนที่สวนสาธารณะในเขตเทศบาลต่อจ านวนประชากร” เสนอให้ใช้ค าเพ่ิมเติม
ด้วย เช่น “ลานอเนกประสงค์” หรือ “ลานกิจกรรม” เป็นต้น และเสนอให้ย้ายตัวชี้วัดนี้ไปอยู่ในมิติสังคม 
    - ตัวชี้วัด “อุปสงค์และอุปทานน้ าในพื้นที่” เสนอให้เพ่ิมเติมในส่วนของวิถีชีวิตและการใช้น้ า
ในพ้ืนที่นอกจากการประเมินความต้องการน้ าว่าเพียงพอหรือไม่  
    - ตัวชี้วัด “อัตราการสูญเสียดิน” เสนอให้ปรับแก้เป็น “การเสื่อมโทรมของดิน” 
    - ตัวชี้วัด “สัดส่วนปริมาณขยะอุตสาหกรรม/ กากของเสียอันตรายและขีดความสามารถใน
การก าจัดในจังหวัด” เสนอให้ขอและน าข้อมูลจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมมาใช้ด้วย 
    - ตัวชี้วัด “จ านวนเหตุร้องเรียนเรื่องมลพิษ” มีการอภิปรายถึงความเป็นจริงของการ
ร้องเรียนในพ้ืนที่ว่ามีหลายปัจจัยที่ท าให้ประชาชนเลือกปฏิบัติในการจะร้องเรียนหรือไม่ร้องเรียน 
นอกเหนือจากเรื่องของมลพิษ ซึ่งจ านวนเหตุที่ร้องเรียนอาจไม่สะท้อนถึงความเป็นจริงว่าพ้ืนที่นั้นมีปัญหา
มลพิษหรือไม่ หรือมีสถานการณ์ที่ดีข้ึนหรือแย่ลง 
    4) กลุ่มที่ 4: มีข้อสังเกตเกี่ยวกับความหมายของค าว่า “จ านวนร้อยละพ้ืนที่ป่าของจังหวัด”  
เนื่องจากในปัจจุบันการระบุจ านวนร้อยละถึงพ้ืนที่ป่าของจังหวัดนั้นจะท าได้โดยการแปลภาพถ่ายจาก
ดาวเทียม ซึ่งมีอุปสรรคในการแยกแยะพ้ืนที่ป่าและพ้ืนที่สวนเกษตร ถึงแม้ว่าสวนเกษตรจะมีส่วนช่วยใน
การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวก็ตาม ซึ่งหากไม่มีการก าหนดความหมายที่แน่ชัดการวัดจ านวนร้อยละพ้ืนที่ป่าของ
จังหวัด อาจไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักที่ได้ก าหนดไว้ จึงอยากให้พิจารณาถึงความหมาย วิธีการ
วัด/เก็บข้อมูล การจ าแนกพ้ืนที่ป่า และพ้ืนที่สวนเกษตรให้ชัดเจนก่อนจึงจะก าหนดตัวชี้วัดนี้ 
    - ในด้าน “ความหลากหลายทางชีวภาพ” ผู้เข้าร่วมอภิปรายมีความกังวลใจในการนับ
จ านวนและชนิดของสัตว์ป่า ดังรายการที่ได้ระบุไว้ในตัวชี้วัด เนื่องจากการนับสัตว์ในทุกประเภทดังท่ีได้ให้
รายละเอียดมานั้น มีจ านวนมากเกินไป และมีผู้ปฏิบัติงานไม่มากพอ จึงเสนอให้เปลี่ยนเป็น “การส ารวจ
เฉพาะจ านวนชนิดพันธุ์ที่หายาก” เท่านั้น 
    - ในด้าน “ปริมาณน้ าเพ่ือสนองความต้องการ” (ทั้งน้ าผิวดินและน้ าบาดาล) มีการเสนอให้
แบ่งตัวชี้วัดออกเป็นฤดูกาล เนื่องจากความต้องการน้ าในแต่ละฤดูกาลมีความแตกต่างกัน อีกทั้งยังเสนอ
ให้มีการส ารวจความต้องการน้ าในพ้ืนที่โดยแยกประเภทของปริมาณความต้องการน้ า  
    - ประเด็นด้าน “คุณภาพน้ า” โดยระบุถึงเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ าเพ่ือใช้เป็นพ้ืนฐานใน
การประเมิน/ เฝ้าระวังความเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้ าและผลกระทบที่เกิดจากมลพิษทางน้ า ทั้งนี้ ควร
มีการท าความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของมาตรฐานคุณภาพน้ าด้วยเพ่ือให้เข้าใจถึงลักษณะการใช้
ประโยชน์ในแต่ละประเภท  
    - เสนอให้พิจารณาถึงประเด็นด้าน “คุณภาพอากาศ” โดยระบุถึงเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
อากาศเพ่ือใช้เป็นพ้ืนฐานในการประเมินความเปลี่ยนแปลงและเฝ้าระวังผลกระทบที่เกิดจากมลพิษทาง
อากาศ  
    5) กลุ่มที่ 5: “การเตือนภัย” เนื่องจากในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและสระแก้ว ประสบปัญหา
อุทกภัยทุก ๆ ปี ดังนั้น การเตือนภัยจึงมีความส าคัญอย่างมากในการลดความเสียหายที่จะเกิดข้ึน 
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ภาคผนวกที่ 2 
ตารางภาคผนวกที ่1 การวิเคราะห์ตัวช้ีวัดที่มีความสอดคล้องกันในแผนยุทธศาสตร์ 3 ระดับ 

ตัวชี้วัด แผนฯ ฉบับ 12 แผนฯ กลุ่มจังหวัด แผนฯ จังหวัด 

มิติเศรษฐกิจ    
อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  -  
รายได้ต่อหัวและรายได้สุทธิของรฐับาลต่อมลูว่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ  -  

อัตราเงินเฟ้อ  -  
มูลค่าการค้าชายแดนระหว่างไทยกับประเทศในภมูิภาค   - 
มิติทางสังคม    
สัดส่วนประชากรที่อยู่ใตเ้ส้นความยากจน  -  
ผลิตภาพการผลติของปัจจัยแรงงาน  -  
รายได้จากการท่องเที่ยว    
สัดส่วนประชากรทีไ่ดร้ับบริการน้ าประปา  -  
ดัชนีสุขภาวะ (โรคเบาหวาน โรคความดัน โรคอ้วน การ
ตายจากอุบัตเิหตุ)  -  

ร้อยละของจ านวนแปลง/ ฟาร์มทีไ่ด้มาตรฐาน GAP    
การใช้อินเทอร์เน็ตของประชากร  -  
มิติด้านสิ่งแวดล้อม    
สัดส่วนพ้ืนท่ีป่าไม้ของประเทศ พ้ืนท่ีปลูกและฟื้นฟูป่า 
พื้นที่ป่าชายเลน 
การเปลีย่นแปลงพ้ืนท่ีป่าไม ้

   

สัดส่วนของขยะมูลฝอยชุมชนไดร้บัการจัดการอย่างถูกต้อง 
และน าไปใช้ประโยชน์สัดส่วนของเสียอันตรายชุมชนท่ี
ได้รับการก าจดั และสัดส่วนกากอุตสาหกรรมอันตรายที่
เข้าสู่ระบบการจัดการที่ถูกต้อง 

 -  

คุณภาพน้ าแหล่งน้ าผิวดินที่อยู่ในเกณฑ์ด ี   - 
จ านวนผู้เสียชีวิต และมูลค่าความเสียหายจากภัยธรรมชาติ
การใช้จ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย  -  

ปริมาณความเสียหายจากอุทกภัยและภยัแล้ง   - 
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ตารางภาคผนวกที ่2 ความคิดเหน็ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนท่ีลุม่น้ าปราจีนบรุีต่อตัวช้ีวัด 
ในการก าหนดขอบเขตการศึกษา (Scoping) 

มิต ิ วัตถุประสงค์
หลัก 

เป้าหมาย 
เชิงคุณภาพ 

ตัวชี้วัด/ ข้อมูล 
ระดับพ้ืนที่ 

ความเห็น (เปอร์เซ็นต์) 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่แน่ใจ 

เศรษฐกิจ ความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจ 

เศรษฐกิจ
เจริญเติบโต
อย่างมี
เสถียรภาพ 

GPP growth (ผลติภณัฑ์
ภาค และจังหวัด) 63.64 6.06 30.30 

ความเป็นธรรม
ทางเศรษฐกิจ 

การกระจาย
รายได ้

การจ้างงานท่ีเพิ่มขึ้น 
(รายงานสถิติประจ าปี
รายจังหวัด) 

69.70 9.09 21.21 

การใช้วัตถุดิบและ
แรงงานท้องถิ่นใน
ผลิตภณัฑ์ (Local 
Content)  

81.81 6.06 12.12 

การรวมกลุ่ม
อาชีพ 

เศรษฐกิจชุมชน
ขยายตัวเติบโต 
และพึ่งตนเอง 

อัตราการเพิ่มสถาน
ประกอบการ 72.73 21.21 6.06 

ความสามารถในการ
รวมกลุม่แม่บ้านและกลุม่
อาชีพ 

69.70 15.15 15.15 

สังคม คิดเป็นท าเป็น ความสามารถใน           
การเรยีนรู ้

จ านวนสถานศึกษาระดับ
ต่าง ๆ 72.73 15.15 12.12 

อัตราบุคลากรทาง
การศึกษาระดับต่าง ๆ 69.70 21.21 9.09 

มีสุขภาพ
อนามัยดี 

การมีชีวิตยืน
ยาว 

อายุคาดการณ์เฉลี่ย เมื่อ
แรกเกิดจ าแนกตามกลุ่ม
อายุและเพศ 

54.55 21.21 24.24 

อัตราบุคลากรทาง
การศึกษาระดับต่าง ๆ 69.70 21.21 9.09 

ความครอบคลุม
ในหลักประกัน
สุขภาพ 

สัดส่วนท่ีประชากรมี
หลักประกันสุขภาพใน
รายจังหวัด 

63.64 9.09 27.27 

การเข้าถึงระบบ
บริการ
สาธารณสุข 
 
 
 
 
 
 
 

อัตราส่วนประชากรต่อ
จ านวนบุคลากรทาง
การแพทย์ในรายจังหวัด 

72.73 9.09 21.21 

จ านวน และความ
ครอบคลมุของสถาน
บริการสาธารณสุขในราย
จังหวัด 

81.81 9.09 9.09 

จ านวนแพทย์เฉพาะ
ทางด้านเวชศาสตร์และ
สิ่งแวดล้อมในรายจังหวัด 

81.81 3.03 15.15 

มีสุขภาพจติด ี จ านวน และอัตราผู้ป่วย
ทางสุขภาพจิตต่อ 54.55 12.12 33.33 
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ตารางภาคผนวกที ่2 ความคิดเหน็ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนท่ีลุม่น้ าปราจีนบรุีต่อตัวช้ีวัด 
ในการก าหนดขอบเขตการศึกษา (Scoping) 

มิต ิ วัตถุประสงค์
หลัก 

เป้าหมาย 
เชิงคุณภาพ 

ตัวชี้วัด/ ข้อมูล 
ระดับพ้ืนที่ 

ความเห็น (เปอร์เซ็นต์) 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่แน่ใจ 

ประชากร 100,000 คน 
ในรายจังหวัด 

การร่วมคดิ อัตราการร่วมประชุมใน
ชุมชน 60.61 30.30 9.09 

 เอกลักษณ์/ 
วัฒนธรรมด ี

รักษา
เอกลักษณ/์
วัฒนธรรมของ
ชาติ และความ
หลากหลายทาง
วัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น 

ระดับความส าเร็จของ
การธ ารงรักษาวัฒนธรรม
ของท้องถิ่น 

75.75 15.15 9.09 

ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

การพึ่งพิงได้ของ
พื้นที ่

อัตรารายได้ - รายจ่าย
ชุมชน 78.79 12.12 9.09 

การร่วมคดิ อัตราการร่วมประชุมใน
ชุมชน 72.73 15.15 12.12 

การแก้ปัญหา
เอง 

ชุมชนที่ท าแผนฯ 78.79 6.06 15.15 

สิ่งแวดล้อม ความสมบูรณ์
ของสภาพ
ทรัพยากรและ
ระบบนิเวศ 

ป่าไม/้ พ้ืนท่ี
นันทนาการและ
สวนสาธารณะ  

จ านวนร้อยละพื้นท่ีป่า
ของจังหวัด 84.85 6.06 9.09 

สัดส่วนพืชยืนต้นต่อพ้ืนท่ี
ด าเนินโครงการ 81.82 9.09 9.09 

พื้นที่สวนสาธารณะใน
เขตเทศบาลต่อจ านวน
ประชากร 

78.79 6.06 15.15 

ปริมาณน้ าเพื่อ
สนองความ
ต้องการ ทั้งน้ า
ผิวดินและน้ า
บาดาล 

อุปสงค์ และอุปทานน้ าใน
พื้นที ่

72.73 15.15 12.12 

ความอุดม
สมบูรณ์ของดิน 

อัตราการสูญเสียดิน 75.76 9.09 15.15 
ศักยภาพแหล่งแร่ 72.73 12.12 15.15 
ศักยภาพและข้อจ ากัดของ
พื้นที ่ 78.79 12.12 9.09 

ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 

จ านวนฐานข้ อมู ลความ
หลากหลายทางชีวภาพ ป่าไม้
ของจังหวัด 

81.82 12.12 6.06 

 จ านวนพันธุ์พืช/ สัตวต์าม
ทะเบียนรายการ ชนิดพันธ์ท่ี
ถูกคุกคามจนอยู่ในสภาพสญู
พันธุ์ (Extinct) สูญพันธุ์ใน

72.73 15.15 12.12 



การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์แผนการจัดการพื้นท่ีลุ่มน้้าปราจีนบุร ี
 

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหดิล                                                        ภาคผนวก-9  
 
 

ตารางภาคผนวกที ่2 ความคิดเหน็ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนท่ีลุม่น้ าปราจีนบรุีต่อตัวช้ีวัด 
ในการก าหนดขอบเขตการศึกษา (Scoping) 

มิต ิ วัตถุประสงค์
หลัก 

เป้าหมาย 
เชิงคุณภาพ 

ตัวชี้วัด/ ข้อมูล 
ระดับพ้ืนที่ 

ความเห็น (เปอร์เซ็นต์) 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่แน่ใจ 

ธรรมชาติ (Extinct in the Wild) 
ใกล้สญูพันธุ์อย่างยิ่ง 
(Critically Endangered) ใกล้
สูญพันธุ์ (Endangered) 
แนวโน้มใกลสู้ญพันธุ์ 
(Vulnerable) และชนดิพันธุ์ท่ี
ใกล้ถูกคุกคาม (Near 
Threatened) ของจังหวัดพืช
หายาก (Rare Plant) พืช
เฉพาะถิน่ (Endemic Plant) 
และพืชกึ่งเฉพาะถิ่น (Semi-
Endemic Plant) 

มลพิษไม่ส่งผล
กระทบต่อ
คุณภาพชีวิต 

คุณภาพแหล่งน้ า
ธรรมชาติที่อยู่ใน
เกณฑ์พอใช้ขึ้น
ไป 

ความครอบคลุมพื้นที่การ
ให้บริ การบ าบัดน้ าเสีย/  
ชุมชน/ อุตสาหกรรม 69.70 9.09 21.21 

 มลพิษไม่ส่งผล
กระทบต่อ
คุณภาพชีวิต 

คุณภาพแหล่งน้ า
ธรรมชาติที่อยู่ใน
เกณฑ์พอใช้ขึ้น
ไป 

จ านวนจุดตรวจวัดและความถี่
ในการตรวจวัดคุณภาพน้ า
แหล่งน้ าผิวดิน น้ าบาดาล 
และน้ าทะเลชายฝั่งครอบคลุม
พื้นที ่

75.76 6.06 18.18 

คุณภาพอากาศที่
อยู่ในเกณฑ์
พอใช้ขึ้นไป 

จ านวนจุดตรวจวัด และ
ความถี่ของการตรวจวดั
คุณภาพอากาศ
ครอบคลมุพื้นท่ี 

72.73 6.06 21.21 

การจัดการขยะ
ถูกหลักวิชาการ 

สัดส่วนปริมาณขยะ
อุตสาหกรรม/กากของ
เสียอันตรายและขีด
ความสามารถในการ
ก าจัดในจังหวัด 

72.73 12.12 15.15 

การร้องเรียน
เรื่องมลพิษลดลง 

จ านวนเหตรุ้องเรียนเรื่อง
มลพิษ 63.64 24.24 12.12 

 

 

 



การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์แผนการจัดการพื้นท่ีลุ่มน้้าปราจีนบุร ี
 

ภาคผนวก-10                                                        คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 
 
 

ตารางภาคผนวกที ่3 สรุปผลการรบัฟังความคิดเห็นของผู้มสี่วนได้สว่นเสียต่อตัวช้ีวัดที่ก าหนดโดย สผ. 

มิติ /วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด/ ข้อมูล 
ระดับพื้นท่ี 

แนวทางการจัดท า 
SEA ของ สผ. 

(2552) 

ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 
(21 มิถุนายน 
พ.ศ. 2559) 

มิติเศรษฐกิจ 
ความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจ 
เศรษฐกิจเจริญเติบโต 
อย่างมีเสถียรภาพ 

GPP growth (ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด)  * 

รายได้องค์กรปกครองท้องถิ่น (เช่น ภาษีบ ารุง
ท้องที่) 

-  

ความเป็นธรรมทาง
เศรษฐกิจ 
การกระจายรายได้ 

การจ้างงานที่เพิ่มขึ้น (รายงานสถิติประจ าปีราย
จังหวัด) 

 * 

การใช้วัตถุดิบและแรงงานท้องถิ่นในผลิตภัณฑ์ 
(Local content) 

  

ศักยภาพในการพัฒนา
เศรษฐกิจ 
โ อ ก า ส ใ น ก า ร พั ฒ น า
เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน 

การก าหนดพื้นท่ีการพัฒนา โดยใช้ผังเมืองรวม 
ผังระดับจังหวัด/ผังพื้นที่เฉพาะ 

- * 

รายได้ตามเกณฑ์ของ จปฐ. -  
ราคาที่ดิน -  

จ านวนแรงงานแฝง/ จ านวนแรงงานต่างด้าว -  

อัตราการว่างงาน -  
อัตราการการย้ายถิ่นฐาน -  

การรวมกลุ่มอาชีพ 
เศรษฐกิจชุมชนขยายตัว
เติบโตและพึ่งตนเอง 

การเพิ่มสถานประกอบการ (แยกตามประเภท)   

ความสามารถในการรวมกลุ่มแม่บ้านและกลุ่ม
อาชีพ 
การนับจ านวนการรวมกลุ่มของกลุ่มแม่บ้าน  

  

จ านวนหนี้ครัวเรือน เพื่อช้ีให้เห็นถึงสภาพคล่อง
ในการใช้จ่ายของประชาชนระดับเครือเรือน อีก
ทั้งยังสะท้อนถึงสภาพความเป็นอยู่ และปัญหา 
ของประชาชนในพ้ืนท่ีได้อีกด้วย 

-  

มิติสังคม 
การศึกษา 
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร
เรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวนสถานศึกษาระดับต่าง ๆ  * 

จ านวนสถานศึกษา ทั้งในและนอกระบบ เช่น 
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน กศน. ปราชญ์ชาวบ้าน 
และศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตร เป็นต้น 

-  

อัตราบุคลากรทางการศึกษาระดับต่าง ๆ  * 
อัตราการไม่รู้หนังสือของคนในชุมชน (ข้อมูล
เพิ่มเติมด้านนี้ได้จาก กศน.) 

-  

จ านวนของปราชญ์ชาวบ้าน หรือ ผู้น าในด้าน
ต่าง ๆ ของชุมชน เนื่องจากบุคคลเหล่านี้ เป็น
ส่วนส าคัญที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ได้  

-  



การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์แผนการจัดการพื้นท่ีลุ่มน้้าปราจีนบุร ี
 

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหดิล                                                        ภาคผนวก-11  
 
 

ตารางภาคผนวกที่ 3 สรุปผลการรบัฟังความคิดเห็นของผู้มสี่วนได้สว่นเสียต่อตัวช้ีวัดที่ก าหนดโดย สผ. 

มิติ /วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด/ ข้อมูล 
ระดับพื้นท่ี 

แนวทางการจัดท า 
SEA ของ สผ. 

(2552) 

ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 
(21 มถิุนายน 
พ.ศ. 2559) 

 
 
 

วุฒิการศึกษาของประชาชนในพื้นที่ สามารถ
สะท้ อนความสามารถในการ เ รี ยนรู้ ขอ ง
ประชาชนในพ้ืนท่ีได้เป็นอย่างดี 

-  

หลักสูตร/ ต าราสะท้อนความรู้เกี่ยวกับลุ่มน้ า
และภูมิปัญญาในลุ่มน้ านั้น ๆ 

-  

สัดส่วนเด็กที่เข้าสู่ระบบการศึกษา -  

มีสุขอนามัยดี 
การมีชีวิตยืนยาว 

อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกดิจ าแนกตามกลุม่อายุ
และเพศ 

 * 

มีสุขอนามัยด ี
ความครอบคลุมใน
หลักประกันสุขภาพ 

สัดส่วนท่ีประชากรมีหลักประกันสขุภาพในราย
จังหวัด 
สัดส่วนท่ีประชากรมีหลักประกันสขุภาพราย
จังหวัด ปัจจุบันประชาชนมีบตัรทองและระบบ
ประกันสุขภาพต่าง ๆ 

 * 

มีสุขอนามัยด ี
การเข้าถึงระบบบริการ
สาธารณสุข 

อัตราส่วนประชากรต่อจ านวนบุคลากรทาง
การแพทย์ในรายจังหวัดอตัราส่วนประชากร 
ต่อจ านวนบุคลากรทางการแพทยใ์น รายจังหวัด 
เนื่องจากตัวช้ีวัดนี้กว้างเกินไป บุคลากรทาง
การแพทย์ควรใช้ค าว่า แพทย์ เนื่องจากในบาง
ชุมชน มีแพทย์ท่ีรักษาผู้ป่วยได้จรงิน้อยมาก แต่
บุคลกรที่เกีย่วกับการรักษามีจ านวนมาก 
นอกจากน้ีค าว่า ประชากร น่าจะใช้ค าว่าผู้ป่วย
เพื่อให้เห็นถึงสัดส่วนท่ีแท้จริงของจ านวนผู้ป่วย
ต่อแพทย์ผู้รักษา 

  

จ านวน และความครอบคลุมของสถานบริการ
สาธารณสุขในรายจังหวัด 

 * 

จ านวนแพทย์ เ ฉพาะทางด้ าน เวชศาสตร์
สิ่งแวดล้อมในรายจังหวัด 

 * 

โครงสร้างกลุ่มงานเฉพาะทางที่ ให้บริการ
สาธารณสุข 

-  

การมีสภาวะสุขภาพท่ีด ี ดัชนี BRFSS   

มีสุขภาพจติด ี จ านวน และอัตราผู้ป่วยทางสุขภาพจิตต่อ
ประชากร 100,000 คน ในรายจังหวัด  

 * 

จ านวนผู้ประสบปัญหาภาวะความเครียด -  

การร่วมคิด อัตราการร่วมประชุมในชุมชน  * 

การเข้าถึงสาธารณูปการ 
 

จ านวนครัวเรือนท่ีเข้าถึงน้ าสะอาด -  
จ านวนครัวเรือนท่ีเข้าถึงไฟฟ้า -  



การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์แผนการจัดการพื้นท่ีลุ่มน้้าปราจีนบุร ี
 

ภาคผนวก-12                                                        คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 
 
 

ตารางภาคผนวกที ่3 สรุปผลการรบัฟังความคิดเห็นของผู้มสี่วนได้สว่นเสียต่อตัวช้ีวัดที่ก าหนดโดย สผ. 

มิติ /วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด/ ข้อมูล 
ระดับพื้นท่ี 

แนวทางการจัดท า 
SEA ของ สผ. 

(2552) 

ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 
(21 มิถุนายน 
พ.ศ. 2559) 

เอกลักษณ์/ วัฒนธรรมดี 
รักษาเอกลักษณ์/  
วัฒนธรรมของชาติ และ
ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมของท้องถิ่น 

ระดับความส าเร็จของการธ ารงรักษาวัฒนธรรม
ของท้องถิ่น 

 * 

ระดับความส าเร็จการธ ารงรักษาวัฒนธรรม
ท้องถิ่นครอบคลุมพื้นที่ในระดับหมู่บ้าน ต าบล 
อ าเภอ 

-  

ระดับความส าเร็จของการธ ารงรักษาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น เนื่องจากแต่ละชุมชนในการจัดงานตาม
เทศกาลต่าง ๆ ล้วนมีภาครัฐเป็นผู้สนับสนุน 
ดังนั้น  การจัดงานจึงขึ้นอยู่กับภาครัฐด้วย 
ชาวบ้านจึงเปลี่ยนบทบาทเป็นผู้เข้าร่วมงาน 

-  

การเปลี่ยนแปลงของการธ ารงรักษาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

-  

หลั กสู ต ร เกี่ ย วกั บความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมของท้องถิ่น 

-  

ความเข้มแข็งของชุมชน 
การพึ่งพิงได้ของพื้นที ่

อัตรารายได้-รายจ่ายชุมชน  * 

การร่วมคิด อัตราการร่วมประชุมในชุมชน  * 
การร่วมด าเนินกิจกรรมชุมชน (เช่น กลุ่มที่เข้า
ร่วมกิจกรรมก าจัดยุงลาย) 

-  

การแก้ปัญหาเอง ชุมชนที่ท าแผนฯ  * 
แผนชุมชนท่ีถูกน าไปปฏิบัติจริง -  

 อัตราการเกิดคดีอาชญากรรมในพื้นที่  และ
แผนการจัดการ  

-  

อัตราการเกิดอุบัติเหตุ  -  

มิตสิิ่งแวดล้อม 
ความสมบูรณ์ของสภาพ
ทรัพยากรและระบบนิเวศ 
ป่าไม้/ พื้นที่นันทนาการ
และสวนสาธารณะ 

จ านวนร้อยละพื้นท่ีป่าของจังหวัด 
ควรมีก าหนดนิยามที่แน่ชัด ของค าว่า “ป่า” 
ของตั ว ช้ีวั ด  “จ านวนร้อยละพื้ นที่ ป่ าของ
จังหวัด” เนื่องจากมีบริบทของ ป่าสมบูรณ์ ป่า
เสื่อมโทรม สวนป่าและป่าที่ถูกบุกรุก รวมทั้งป่า
ไม้เชิงนิเวศ ป่าชุมชน 

 
 
 

 
 
 

สัดส่วนพืชยืนต้นต่อพ้ืนท่ีด าเนินโครงการ  * 
พื้นที่สวนสาธารณะในเขตเทศบาลต่อจ านวน
ประชากร 

  

ความมั่นคงทางอาหาร การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินจากภาค
เกษตรเป็นภาคอื่น ๆ 

-  



การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์แผนการจัดการพื้นท่ีลุ่มน้้าปราจีนบุร ี
 

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหดิล                                                        ภาคผนวก-13  
 
 

ตารางภาคผนวกที่ 3 สรุปผลการรบัฟังความคิดเห็นของผู้มสี่วนได้สว่นเสียต่อตัวช้ีวัดที่ก าหนดโดย สผ. 

มิติ /วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด/ ข้อมูล 
ระดับพื้นท่ี 

แนวทางการจัดท า 
SEA ของ สผ. 

(2552) 

ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 
(21 มถิุนายน 
พ.ศ. 2559) 

ปริมาณน้ าเพื่อสนอง 
ความต้องการ ทั้งน้ าผิวดิน
และน้ าบาดาล 

อุปสงค์ และอุปทานน้ าในพื้นที ่  * 

ความอุดมสมบูรณ์ของดิน อัตราการสูญเสียดิน  * 
ศักยภาพแหล่งแร่  * 
ศักยภาพและข้อจ ากัดของพื้นที ่  * 

ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 

จ านวนฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ
ป่าไม้ของจังหวัด 

 * 

จ านวนพันธุ์พืช/ สัตว์ตามทะเบียนรายการชนิด
พันธ์ที่ ถู กคุ กคามจนอยู่ ในสภาพสูญพันธุ์  
(Extinct) สูญพันธุ์ในธรรมชาติ (Extinct in the 
Wild)  ใ ก ล้ สู ญ พั น ธุ์ อ ย่ า ง ยิ่ ง  ( Critically 
Endangered)  ใกล้ สูญพันธุ์  ( Endangered) 
แนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (Vulnerable) และชนิด
พันธุ์ทีใ่กล้ถูกคุกคาม (Near Threatened) ของ
จังหวัด พืชหายาก (Rare Plant) พืชเฉพาะถิ่น 
(Endemic Plant) และพืชกึ่งเฉพาะถิ่น (Semi-
Endemic Plant) 

 * 

มลพิษไม่ส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพชีวิต 
คุณภาพแหล่งน้ าธรรมชาติ
ที่อยู่ในเกณฑ์พอใช้ขึ้นไป 

ความครอบคลุมพื้นที่การให้บริการบ าบัดน้ า
เสีย/ ชุมชน/ อุตสาหกรรม 

 * 

จ านวนจุดตรวจวัดและความถี่ในการตรวจวัด
คุณภาพน้ าแหล่งน้ าผิวดิน น้ าบาดาล และน้ า
ทะเลชายฝั่ง ครอบคลุมพื้นท่ี 

 * 

คุณภาพอากาศที่อยู่ ใน
เกณฑ์พอใช้ขึ้นไป 

จ านวนจุดตรวจวัดและความถี่ของการตรวจวัด
คุณภาพอากาศครอบคลุมพื้นท่ี 

 * 

การจัดการขยะถูกหลัก
วิชาการ 

สัดส่วนปริมาณขยะทั่วไป/ อุตสาหกรรม/ กาก
ของเสียอันตรายและขีดความสามารถในการ
ก าจัดในจังหวัด 

 * 

สัดส่วนปริมาณขยะ/ กากของเสียอันตราย 
ชุมชน และความสามารถในการจ ากัด 

 * 

การร้องเรียนเรื่องมลพิษ
ลดลง 

จ านวนเหตุร้องเรียนเรื่องมลพิษ  * 

ระบบเตือนภัยพิบัติ การระบบการเตือนภัยธรรมชาติ  -  
การมีแผนฉุกเฉิน และการซักซ้อมในการเตือน
ภัยธรรมชาติ 

-  

การมีกฎหมายผังเมืองรวม (ที่รวมการป้องกัน
ภัยธรรมชาติ) 

-  

 



การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์แผนการจัดการพื้นท่ีลุ่มน้้าปราจีนบุร ี
 

ภาคผนวก-14                                                        คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 
 
 

ตารางภาคผนวกที ่4 สรุปตัวช้ีวัดจากการด าเนินการ 3 วิธี 

มิติ /วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย 

ตัวชี้วัด/ ข้อมูล 
ระดับพ้ืนที่ 

สผ. คณะ 
กรรมการ

ก ากับ 

ผู้มีส่วน
ได้ส่วน
เสีย 

คณะที่
ปรึกษา 

เศรษฐกิจ 
ความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจ 
เศรษฐกิจ
เจริญเติบโต 
อย่างมีเสถียรภาพ 

 
 
 
GPP growth (ผลติภณัฑ์ภาคและ
จังหวัด) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
* 

 
 
 
 

รายได้องค์กรปกครองท้องถิ่น (เช่น 
ภาษีบ ารุงท้องที่)  

- -  - 

รายได้ต่อหัว - - *  
ความเป็นธรรมทาง
เศรษฐกิจ 
การกระจายรายได ้

การจ้างงานท่ีเพิ่มขึ้น   * - 
การใช้วัตถุดิบและแรงงานท้องถิ่นใน
ผลิตภณัฑ์ (Local content)   * - 

สัมประสิทธ์ิความไมเ่สมอภาค (Gini 
coefficient) 

-  - - 

ศักยภาพในการ
พัฒนาเศรษฐกิจ 
โอกาสในการ
พัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างยั่งยืน 

 
 
การก าหนดพื้นท่ีการพัฒนาโดยใช้ผัง
เมืองรวมผังระดับจังหวัด/ ผังพื้นที่
เฉพาะ 

- - 
 
 

 
 

จ านวนพื้นที่เศรษฐกิจของจังหวัด ที่ได ้
รับการพัฒนาให้ดีขึ้น (เป็นเมืองน่าอยู่) 

-   - 

 รายได้ตามเกณฑ์ของ จปฐ. (ความ
ยากจน) 

- -  - 

ราคาที่ดิน - -  - 
จ านวนแรงงานแฝง/ จ านวนแรงงาน
ต่างด้าว 

- -  - 

อัตราการว่างงาน - -  - 
อัตราการการย้ายถิ่นฐาน - -  - 

การรวมกลุ่มอาชีพ 
เศรษฐกิจชุมชน
ขยายตัวเติบโตและ
พึ่งตนเอง 

 
การเพิ่มสถานประกอบการ (แยกตาม
ประเภท) 

 
 

 
 

 
* 

 
- 

ความสามารถในการรวมกลุม่แม่บา้น
และกลุม่อาชีพ   * - 

 จ านวนหนี้ครัวเรือน - -  - 
สังคม 
ประชากร 
ขนาดประชากร 
 

 
 
จ านวนประชากรรวม 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
 

อัตราส่วนเพศหญิง/ ชาย 100 คน - - -  
อัตราส่วนประชากรที่อายตุ่ ากว่า 15 ปี - - -  



การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์แผนการจัดการพื้นท่ีลุ่มน้้าปราจีนบุร ี
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ตารางภาคผนวกที ่4 สรุปตัวช้ีวัดจากการด าเนินการ 3 วิธี 

มิติ /วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย 

ตัวชี้วัด/ ข้อมูล 
ระดับพ้ืนที่ 

สผ. คณะ 
กรรมการ

ก ากับ 

ผู้มีส่วน
ได้ส่วน
เสีย 

คณะที่
ปรึกษา 

องค์ประกอบของ
ประชากร 
 

อัตราส่วนประชากรที่มีอายุ 60 ปีข้ึน
ไป 

- - -  

อัตราส่วนเพศหญิงท่ีมีอายุ 60 ปีขึ้น
ไป/ ชาย 100 คน 

- - -  

การขยายตัว และ
การกระจายตัวของ
ประชากร 

อัตราการขยายตัวของประชากร - - -  
ความหนาแน่นประชากรที่อาศัยอยู่ใน
เขตเมือง 

- - -  

อัตราส่วนผู้อพยพจากต่างประเทศ ท่ี
เป็นหญิง/ ชาย 100 คน 

- - -  

ความคาดคะเน
อายุขัย  

การคาดคะเนอายุขัยจากวันที่เกิด 
จ าแนกตามเพศ 

- - -  

การคาดคะเนอายุขัยหลังจาก 60 ปี 
จ าแนกตามเพศ 

- - -  

สุขภาพ 
แม่ที่เสียชีวิตจากการ 
คลอดบุตร และการ
เสียชีวิตของทารกท่ี
อายุต่ ากว่า 1 ปี  

 
อัตราส่วนแม่ที่เสยีชีวิตจากการคลอด
บุตร 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 

อัตราส่วนการเสียชีวิตของทารกท่ีอายุ
ต่ ากว่า 1 ปี 

- - -  

อัตราส่วนการเสียชีวิตของเด็กท่ีอายุต่ า
กว่า 5 ปี 

- - -  

การมีบุตร  อัตราการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น - - -  
อัตราการตั้งครรภ์รวม - - -  

การคุมก าเนดิ การคุมก าเนดิในกลุ่มสตรีที่แต่งงาน
แล้ว และอยู่ในช่วงอายุมีบุตรได ้ - - -  

HIV/AIDS จ านวนประมาณการของผู้ติดเชื้อ HIV 
หรือ เป็น AIDS ที่เป็นผู้ใหญ่และยงัมี
ชีวิตอยู่ 

- - -  

อัตราส่วนสตรีที่ติดเชื้อ HIV หรือ เป็น 
AIDS ที่เป็นผู้ใหญ่และยังมีชีวิตอยู ่ - - -  

การมีชีวิตยืนยาว อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกดิจ าแนกตาม
กลุ่มอายุและเพศ   * - 

ความครอบคลุมใน
หลักประกันสุขภาพ 

สัดส่วนท่ีประชากรมีหลักประกัน
สุขภาพในรายจังหวัด   * - 

การเข้าถึงระบบ
บริการสาธารณสุข 

อัตราส่วนประชากรต่อจ านวน
บุคลากรทางการแพทย์ในรายจังหวัด   * - 

จ านวนและความครอบคลุมของสถาน
บริการสาธารณสุขในรายจังหวัด   * - 



การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์แผนการจัดการพื้นท่ีลุ่มน้้าปราจีนบุร ี
 

ภาคผนวก-16                                                        คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 
 
 

ตารางภาคผนวกที ่4 สรุปตัวช้ีวัดจากการด าเนินการ 3 วิธี 

มิติ /วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย 

ตัวชี้วัด/ ข้อมูล 
ระดับพ้ืนที่ 

สผ. คณะ 
กรรมการ

ก ากับ 

ผู้มีส่วน
ได้ส่วน
เสีย 

คณะที่
ปรึกษา 

จ านวนแพทย์เฉพาะทางด้านเวช
ศาสตร์สิ่งแวดล้อมในรายจังหวัด   * - 

โครงสร้างกลุ่มงานเฉพาะทางที่
ให้บริการสาธารณสุข 

- -  - 

การมีสภาวะ
สุขภาพท่ีด ี

ดัชนี BRFSS 
- -  - 

มีสุขภาพจติด ี จ านวนและอัตราผูป้่วยทางสุขภาพจิต
ต่อประชากร 100,000 คน ในราย
จังหวัด  

  * - 

จ านวนผู้ประสบปญัหาภาวะ
ความเครยีด 

- -  - 

การร่วมคดิ อัตราการร่วมประชุมในชุมชน   * - 
ที่อยู่อาศัย 
จ านวนคนต่อพ้ืนท่ี
ใช้สอย 

 
จ านวนคนเฉลี่ยต่อพื้นที่ใช้สอย 
จ าแนกเป็นเขตเมืองและเขตชนบท 

- - *  

น้ าดื่มสะอาดและ
สุขอนามัย 
 
 
 

อัตราส่วนการเข้าถึงน้ าดืม่สะอาด 
จ าแนกเป็นเขตเมือง และเขตชนบท 

- -   

อัตราการเข้าถึงระบบสาธารณูปการที่
ถูกสุขอนามัย จ าแนกเป็นเขตเมือง 
และเขตชนบท 

- -   

 จ านวนครัวเรือนท่ีเข้าถึงน้ าสะอาด - -  - 
 จ านวนครัวเรือนท่ีเข้าถึงไฟฟ้า - -  - 
การศึกษา 
ความสามารถใน 
การเรยีนรู ้

จ านวนสถานศึกษาระดับต่าง ๆ   * - 
จ านวนสถานศึกษา ทั้งในและนอก
ระบบ  

- - * - 

อัตราบุคลากรทางการศึกษาระดับต่าง 
ๆ   * - 

อัตราการไมรู่้หนังสือของคนในชุมชน  - -  - 
จ านวนของปราชญ์ชาวบ้าน หรือ ผู้น า
ในด้านต่าง ๆ ของชุมชน  

- -  - 

วุฒิการศึกษาของประชาชนในพ้ืนท่ี  - -  - 
หลักสตูร/ ต าราสะท้อนความรู้
เกี่ยวกับลุ่มน้ าและภูมิปญัญาในลุม่น้ า 

- -  - 

สัดส่วนเด็กท่ีเข้าสู่ระบบการศึกษา - -  - 
ภาวการณ์อ่าน
ออก-เขียนได ้

อัตราส่วนผู้ใหญ่ (15+) ที่อ่านออก-
เขียนได ้

- - -  

อัตราส่วนเยาวชน (15-24) ที่อ่าน
ออก-เขียนได ้

- - -  



การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์แผนการจัดการพื้นท่ีลุ่มน้้าปราจีนบุร ี
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ตารางภาคผนวกที ่4 สรุปตัวช้ีวัดจากการด าเนินการ 3 วิธี 

มิติ /วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย 

ตัวชี้วัด/ ข้อมูล 
ระดับพ้ืนที่ 

สผ. คณะ 
กรรมการ

ก ากับ 

ผู้มีส่วน
ได้ส่วน
เสีย 

คณะที่
ปรึกษา 

การศึกษาข้ัน
ประถม  

อัตราส่วนประชากรที่จบการศึกษา
ระดับประถมศึกษาจ าแนกตามเพศ - - -  

สัดส่วนเด็กหญิงท่ีเรียนช้ัน
ประถมศึกษา 

- - -  

การศึกษาข้ัน
มัธยมศึกษาและ
อาชีวศึกษา  

อัตราส่วนประชากรที่จบการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา 
จ าแนกตามเพศ 

- - -  

สัดส่วนเด็กหญิงท่ีเรียนช้ันมัธยมศกึษา
และอาชีวศึกษา 

- - -  

การศึกษาข้ัน
อุดมศึกษา 

อัตราส่วนประชากรที่จบการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา จ าแนกตามเพศ 

- - -  

สัดส่วนผู้หญิงท่ีเรียนระดับอดุมศึกษา - - -  
จ านวนนักศึกษาท่ีจบระดับอุดมศกึษา -  - - 

การคาดคะเน
จ านวนปีท่ีอยู่ใน
ระบบการศึกษา 

จ านวนปีท่ีจะอยู่ในระบบการศึกษา 
ตั้งแต่ประถมศึกษาถึงอุดมศึกษา 
จ าแนกตามเพศ 

- - -  

การท างาน 
รายได้และกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ  

 
อัตราส่วนผู้ใหญ่ (15+) ที่มีงานท า
จ าแนกตามเพศ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 

การจ้างงานแบบ 
Part-time  

อัตราส่วนผู้ใหญ่ (15+) ที่ท างาน Part-
time จ าแนกตามเพศ 

- - -  

อัตราส่วนสตรีที่ท างาน Part-time - - -  
การกระจายตัวของ
ก าลังแรงงาน 
จ าแนกโดยลักษณะ
การจ้างงาน  

อัตราส่วนประชากรที่เป็นลูกจ้าง
จ าแนกตามเพศ 

- - -  

อัตราส่วนประชากรที่เป็นนายจ้าง
จ าแนกตามเพศ 

- - -  

อัตราส่วนประชากรที่เป็นเจ้านาย
ตัวเองจ าแนกตามเพศ 

- - -  

อัตราส่วนประชากรที่ท างานให้กับ
ครอบครัว จ าแนกตามเพศ 

- - -  

สัดส่วนของแรงงานในพ้ืนท่ีต่อแรงงาน
ทั้งประเทศ 

-  - - 

เอกลักษณ/์ 
วัฒนธรรมด ี
รักษาเอกลักษณ์/  

 
ระดับความส าเร็จของการธ ารงรักษา
วัฒนธรรมของท้องถิ่น 

 
 

 
 

 
* 

 
- 
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ตารางภาคผนวกที ่4 สรุปตัวช้ีวัดจากการด าเนินการ 3 วิธี 

มิติ /วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย 

ตัวชี้วัด/ ข้อมูล 
ระดับพ้ืนที่ 

สผ. คณะ 
กรรมการ

ก ากับ 

ผู้มีส่วน
ได้ส่วน
เสีย 

คณะที่
ปรึกษา 

วัฒนธรรมของชาติ 
และความ
หลากหลายทาง
วัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น 

ระดับความส าเร็จการธ ารงรักษา
วัฒนธรรมท้องถิ่นครอบคลมุพื้นท่ีใน
ระดับหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ 

- -  - 

การเปลีย่นแปลงของการธ ารงรักษา
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

- -  - 

หลักสตูรเกีย่วกับความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมของท้องถิ่น 

- -  - 

ความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
การพึ่งพิงได้ของ
พื้นที ่

 
 
อัตรารายได้-รายจ่ายชุมชน 

 
 

 
 
 

 
* 

 
- 

การร่วมคดิ อัตราการร่วมประชุมในชุมชน   * - 
การร่วมด าเนินกิจกรรมชุมชน  - -  - 

 เครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชน -  - - 
การแก้ปัญหาเอง ชุมชนที่ท าแผน   * - 

แผนชุมชนท่ีถูกน าไปปฏิบตัิจริง - -  - 
 
 

อัตราการเกิดคดีอาชญากรรมในพืน้ท่ี 
และแผนการจดัการ  

- -  - 

อัตราการเกิดอุบัตเิหตุ  - -  - 
สิ่งแวดล้อม 
ความสมบรูณ์ของ
สภาพทรัพยากร
และระบบนิเวศ 
 
 
ป่าไม/้ พ้ืนท่ี
นันทนาการและ
สวนสาธารณะ 

 
 
 
 
 
 
จ านวนร้อยละพื้นท่ีป่าของจังหวัด 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
* 

 
 
 
 
 
 
 

สัดส่วนพืชยืนต้นต่อพ้ืนท่ีด าเนิน
โครงการ 

  * - 

พื้นที่สวนสาธารณะในเขตเทศบาลต่อ
จ านวนประชากร 

  * - 

ความมั่นคงทาง
อาหาร 

การเปลีย่นแปลงการใช้ประโยชนท์ี่ดิน  -    

ปริมาณน้ าเพื่อ
สนองความต้องการ 
ทั้งน้ าผิวดินและน้ า
บาดาล 

อุปสงค์และอุปทานน้ าในพื้นที ่   *  

ความอุดมสมบูรณ์
ของดิน 

อัตราการสูญเสียดิน   *  
ศักยภาพแหล่งแร ่   * - 
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ตารางภาคผนวกที ่4 สรุปตัวช้ีวัดจากการด าเนินการ 3 วิธี 

มิติ /วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย 

ตัวชี้วัด/ ข้อมูล 
ระดับพ้ืนที่ 

สผ. คณะ 
กรรมการ

ก ากับ 

ผู้มีส่วน
ได้ส่วน
เสีย 

คณะที่
ปรึกษา 

ศักยภาพและข้อจ ากัดของพื้นที ่   * - 

ความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ 

จ านวนฐานข้อมูลความหลากหลาย
ทางชีวภาพป่าไม้ของจังหวัด 

  *  

จ านวนพันธุ์พืช/ สัตว์ตามทะเบียนราย 
การชนิดพันธ์ที่ถูกคุกคามจนอยู่ในสภาพ 
สูญพันธ์ุ (Extinct) สูญพันธ์ุในธรรมชาติ 
(Extinct in the wild) ใกล้สูญพนัธุ์
อย่างยิ่ง (Critically endangered) ใกล้
สูญพันธ์ุ (Endangered) แนวโน้มใกล้
สูญพันธ์ุ (Vulnerable) และชนิดพันธ์ุที่
ใกล้ถูกคุกคาม (Near threatened) 
ของจังหวัด พืชหายาก (Rare plant) 
พืชเฉพาะถิ่น (Endemic plant) และ
พืชกึ่งเฉพาะถิ่น (Semi-endemic 
plant) 

  *  

มลพิษไม่ส่งผล
กระทบต่อคุณภาพ
ชีวิต 
คุณภาพแหล่งน้ า
ธรรมชาติที่อยู่ใน
เกณฑ์พอใช้ขึ้นไป 

 
 
ความครอบคลุมพื้นท่ีการให้บริการ
บ าบัดน้ าเสีย/ ชุมชน/ อุตสาหกรรม 

 
 
 

 
 
 

 
 
* 

 
 
 

จ านวนจุดตรวจวัดและความถี่ในการ
ตรวจวัดคณุภาพน้ าแหล่งน้ าผิวดิน น้ า
บาดาล และน้ าทะเลชายฝั่งครอบคลุม
พื้นที ่

  *  

คุณภาพอากาศที่
อยู่ในเกณฑ์พอใช้
ขึ้นไป 

จ านวนจุดตรวจวัดและความถี่ของการ
ตรวจวัดคณุภาพอากาศครอบคลุม
พื้นที ่

  *  

การจัดการขยะถูก
หลักวิชาการ 

สัดส่วนปริมาณขยะทั่วไป/ 
อุตสาหกรรม/ กากของเสียอันตรายและ
ขีดความสามารถในการก าจัดในจงัหวัด 

  *  

การร้องเรียนเรื่อง
มลพิษลดลง 

จ านวนเหตุร้องเรียนเรื่องมลพิษ 
   * - 

สารพิษ สารพิษตกค้างของประชากรในพื้นที่ -  - - 
พื้นที่มีความ
อ่อนไหวต่อภัย
พิบัติ 
ความเสี่ยง 

 
 
การเกิดภัยพิบัติน้ าท่วม/ น้ าแล้งใน
พื้นที ่

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 
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ตารางภาคผนวกที ่4 สรุปตัวช้ีวัดจากการด าเนินการ 3 วิธี 

มิติ /วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย 

ตัวชี้วัด/ ข้อมูล 
ระดับพ้ืนที่ 

สผ. คณะ 
กรรมการ

ก ากับ 

ผู้มีส่วน
ได้ส่วน
เสีย 

คณะที่
ปรึกษา 

มูลค่าความ
สูญเสีย/ ความ
ช่วยเหลือที่ให้แก่
พื้นที่ภัยพิบัติ 

สัดส่วนความสญูเสีย/ เงินช่วยเหลอื
ผู้ประสบภยัพิบัติน้ าท่วม/น้ าแล้งตอ่
ประชากรในพ้ืนท่ี 

- - -  

ระบบเตือนภัยพิบัต ิ การระบบการเตือนภัยธรรมชาติ  - -  - 
การมีแผนฉุกเฉิน และการซักซ้อมใน
การเตือนภยัธรรมชาต ิ

- -  - 

การมีกฎหมายผังเมืองรวม (ท่ีรวมการ
ป้องกันภัยธรรมชาติ) 

- -  - 

*ตัวช้ีวัดที่ผู้มีส่วนไดส้่วนเสยีแสดงความเห็นด้วยมากกว่าร้อยละ 50
 

ตารางภาคผนวกที่ 5 รายละเอียดแหล่งข้อมูลตัวช้ีวัด 

มิต/ิ วัตถุประสงค์/ 
เป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด/ ข้อมูล 
ระดับพื้นท่ี 

แหล่งข้อมูลตัวช้ีวัด 

เศรษฐกิจ 
ความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจ 
เศรษฐกิจ
เจริญเติบโต 
อย่างมีเสถียรภาพ 

GPP growth 
(ผลิตภัณฑ์ภาคและ
จังหวัด) 

1. ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ. พ.ศ. 2557 สืบค้นได้จาก http://www.nesdb.go. 
th/ewt_dl_link.php?nid=5628&filename=gross_regiona 
ข้อมูลประกอบด้วย 
- ผลิตภณัฑภ์าคและจังหวัด อนุกรมปัจจุบันแบบปริมาณลูกโซ่ 
อ้างอิง พ.ศ. 2545 ฉบับ พ.ศ. 2557  
e-book รายงานข้อมลู GPP ข้อมูลช่วง พ.ศ. 2550–2557 
- ตารางฐานข้อมูลตารางผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด แบบปริมาณ
ลูกโซ่ อนุกรมเวลา พ.ศ. 2538–2557 
- ตารางรวม GDP, GRP, GPP กลุ่มจังหวัดและรายจังหวัดตั้งแต่
พ.ศ. 2538-2557 
- ฐานข้อมูลตารางผลติภณัฑ์ภาคและจังหวัด แบบปริมาณลูกโซ่ 
อนุกรมเวลา พ.ศ. 2538–2557 
- ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ ตามราคาประจ าปี จ าแนก
ตามสาขาการผลติ พ.ศ. 2548–2557 
2. ผลิตภัณฑภ์าคและจังหวัดแบบปริมาณลูกโซ่ ฉบับ พ.ศ. 2557
จ าแนกตามภาค กลุ่มจังหวัด จังหวัด พ.ศ. 2538–2557 (สศช.) 
http://ecodata.nesdb.go.th/na/GPPSelection.aspx 
3. ผลิตภัณฑม์วลรวมภายในประเทศ ตามราคาประจ าปี จ าแนก
ตามสาขาการผลติ พ.ศ. 2548–2557 จ าแนกตามภาคและจังหวัด 
(ส านักงานสถิติแห่งชาติ) สืบค้นจาก http://service. 
nso.go.th/nso/web/statseries/statseries15.html 

http://www.nesdb.go.th/ewt_dl_link.php?nid=5628&filename=gross_regiona
http://ecodata.nesdb.go.th/na/GPPSelection.aspx
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ตารางภาคผนวกที่ 5 รายละเอียดแหล่งข้อมูลตัวช้ีวัด 

มิต/ิ วัตถุประสงค์/ 
เป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด/ ข้อมูล 
ระดับพื้นท่ี 

แหล่งข้อมูลตัวช้ีวัด 

ความเป็นธรรมทาง
เศรษฐกิจ 
การกระจายรายได ้

การจ้างงานท่ีเพิ่มขึ้น 1. ส านักงานสถิติแห่งชาติ หมวดประชากรและเคหะ. พ.ศ. 2559 
(พ.ศ. 2547-มถิุนายน พ.ศ. 2559 ข้อมูลรวมระดับประเทศ) 
สืบค้นได้จาก http://service.nso.go.th/nso/ web/survey/ 
surpop2-2-1.html 
2. ภาวะการท างานของประชากร พ.ศ. 2554 รายจังหวัดตามไตร
มาส (สสช.) สืบค้นได้จาก http://service.nso.go.th/nso 
/web/survey/surpop2-2-1-54.html 
3. ภาวะการท างานของประชากร พ.ศ. 2558 (รายจังหวัดตาม
ไตรมาส) (สสช.) สืบค้นได้จาก http://service.nso.go.th/ 
nso/web/survey/surpop2-2-1-58.html 
4. ส านักงานสถิติจังหวัดปราจีนบรุี สถิติแรงงาน. พ.ศ. 2537-
2557 สืบค้นได้จาก http://pchburi.old.nso.go.th/nso 
/project/search_option/index.jsp?province_id=32&depc
ode=02&gcode=03 
5. ส านักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว สถิติแรงงาน. พ.ศ. 2557 สืบค้น
ได้จาก http://sakaeo.old.nso.go.th/nso/project /search 
/index.jsp?province_id=42&fid=3&pro_code= O-src-02 
6. รายงานสถานการณ์ดา้นแรงงานจังหวัด (กระทรวงแรงงาน) 
จ าแนกตามรายจังหวัด เป็นสถานการณ์แรงงานไตรมาส ช่วง พ.ศ. 
2557–2559 สืบค้นได้จาก http://www.mol.go.th 
/academician/labour_situation/province 

การใช้วัตถุดิบและ
แรงงานท้องถิ่นใน
ผลิตภณัฑ์ (Local 
content) 

ตารางปัจจัยการผลิตและผลการผลิตของประเทศไทย พ.ศ.2548-
2553 เว้นช่วง 5 ปี เป็นข้อมูลระดับประเทศ สืบค้นได้จาก 
http://www.nesdb.go.th/main.php?filename=io_page ไม่
พบข้อมูลรายจังหวัด 

การรวมกลุ่มอาชีพ 
เศรษฐกิจชุมชน
ขยายตัวเติบโตและ
พึ่งตนเอง 

การเพิ่มสถาน
ประกอบการ (แยกตาม
ประเภท) 

1. สถิติ โรงงานอุตสาหกรรม ที่จดทะเบียนไว้กับกระทรวง
อุตสาหกรรม และได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ (ตาม
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535) พ.ศ. 2548–2557 แบ่งเป็น
ภาค และรายจังหวัด (สสช.) สืบค้นได้จาก http:// 
service.nso.go.th/nso/web/statseries/statseries16.html 
2. ส ามะโนธรุกิจอุตสาหกรรม ส านักงานสถิติแห่งชาติ. พ.ศ. 
2555 แบ่งเป็นรายภาคและจังหวัด สืบค้นได้จาก http:// 
service.nso.go.th/nso/web/census/bussindustry.html 
3. ข้อมูลโรงงานแยกตามพื้นท่ี (ม.ป.ป.) จ าแนกเป็นรายภาค 
จังหวัด อ าเภอ ต าบล (กรมโรงงานอุตสาหกรรม) สืบค้นได้จาก 
http://www2.diw.go.th/factory/tumbol.asp 
4. สถิติโรงงานอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม. พ.ศ.2557-
2559 จ าแนกตามจังหวัด สืบค้นได้จาก http://www. diw.go. 
th/hawk/content.php?mode=dataservice&tabid=1 

http://service.nso.go.th/nso/%20web/survey/%20surpop2-2-1.html
http://service.nso.go.th/nso/%20web/survey/%20surpop2-2-1.html
http://service.nso.go.th/nso%20/web/survey/surpop2-2-1-54.html
http://service.nso.go.th/nso%20/web/survey/surpop2-2-1-54.html
http://service.nso.go.th/
http://service.nso.go.th/nso/web/survey/surpop2-2-1-58.html
http://pchburi.old.nso.go.th/nso/project/search_option/index.jsp?province_id=32&depcode=02&gcode=03
http://pchburi.old.nso.go.th/nso/project/search_option/index.jsp?province_id=32&depcode=02&gcode=03
http://sakaeo.old.nso.go.th/nso/project%20/search%20/index.jsp?province_id=42&fid=3&pro_code=%20O-src-02
http://sakaeo.old.nso.go.th/nso/project%20/search%20/index.jsp?province_id=42&fid=3&pro_code=%20O-src-02
http://www.mol.go.th/
http://www.mol.go.th/academician/labour_situation/province
http://www.nesdb.go.th/main.php?filename=io_page
http://service.nso.go.th/nso/web/statseries/statseries16.html
http://service.nso.go.th/nso/web/census/bussindustry.html
http://www2.diw.go.th/factory/tumbol.asp
http://www/
http://www.diw.go.th/hawk/content.php?mode=dataservice&tabid=1
http://www.diw.go.th/hawk/content.php?mode=dataservice&tabid=1


การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์แผนการจัดการพื้นท่ีลุ่มน้้าปราจีนบุร ี
 

ภาคผนวก-22                                                        คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 
 
 

ตารางภาคผนวกที่ 5 รายละเอียดแหล่งข้อมูลตัวช้ีวัด 

มิต/ิ วัตถุประสงค์/ 
เป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด/ ข้อมูล 
ระดับพื้นท่ี 

แหล่งข้อมูลตัวช้ีวัด 

5. สถิติอุตสาหกรรม ส านักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี. พ.ศ. 
2544-2557 สืบค้นไดจ้าก http://pchburi.old.nso.go.th 
/nso/project/search_option/index.jsp?province_id=32&
depcode=11&gcode=01 
6. สถิติจังหวัด สถิติอตุสาหกรรม ส านักงานสถิติจังหวดัสระแก้ว. 
พ.ศ. 2540-2557 สืบค้นไดจ้าก http://sakaeo.old.nso.go.th 
/nso/project/search/index.jsp?province_id=42&fid=3&pr
o_code=O-src-11 
7. สถิติจังหวัด สถิติอตุสาหกรรม ส านักงานสถิติจังหวดัฉะเชิงเทรา 
พ.ศ. 2539-2557 สืบค้นไดจ้าก http://pchburi. old.nso.go.th/ 
nso/project/search_option/search_result.jsp 
8. สถิติจังหวัด สถิติอตุสาหกรรม ส านักงานสถิติจังหวดัจันทบุรี 
พ.ศ. 2541-2557 สืบค้นได้จาก http://sakaeo.old.nso.go.th 
http://sakaeo.old.nso.go.th/nso/project/search/index.js
p?province_id=22&fid=3&pro_code=O-src- 11&pro 
_year=2541&data_type=3 
9. สถิติจังหวัด สถิติอตุสาหกรรม ส านักงานสถิติจังหวดั
นครราชสมีา พ.ศ. 2541-2558 สืบค้นได้จาก http://sakaeo. 
old.nso.go.th/nso/project/search/index.jsp?province_id
=67&fid=3&pro_code=O-src-11 

ความสามารถในการรวม 
กลุ่มแม่บ้านและกลุ่ม
อาชีพ 

ไม่พบข้อมูล 

สังคม 
การมีชีวิตยืนยาว 

อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรก
เกิดจ าแนกตามกลุม่อายุ
และเพศ 

1. ส านักงานพัฒนาระบบข้อมลูข่าวสารสุขภาพ. พ.ศ. 2507–2557 
ทั้งประเทศ สืบค้นได้จาก http://www.hiso.or.th /hiso/ 
visualize/Index.php?links=v1&show=2&no= 1&menu=1 

ความครอบคลุมใน
หลักประกันสุขภาพ 

สัดส่วนท่ีประชากรมี
หลักประกันสุขภาพใน
รายจังหวัด 

2. ส านักงานประกันสุขภาพแห่งชาต.ิ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554-
2559 จ าแนกตามเขตจังหวัด สืบค้นได้จาก http:// www.nhso. 
go.th/FrontEnd/page- contentdetail.aspx? CatID=NDY= 

การเข้าถึงระบบ
บริการสาธารณสุข 

อัตราส่วนประชากรต่อ
จ านวนบุคลากรทาง
การแพทย์ในรายจังหวัด 

1. ส านักพัฒนาระบบข่าวสารสุขภาพ พ.ศ. 2545-2551 แยกราย
จังหวัด สืบค้นได้จาก http://www.hiso.or.th/hiso/area 
/area.php?t=1&d=10&f=4&r=28&s_area=%E0%B8%95%
E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%87 
2. ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข การจัดสรรบคุลากร
ทางการแพทย์ ม.ป.ป. แบ่งเป็นเขตและจังหวดั สืบค้นได้จาก 
http://203.157.240.14/gis/report/pop_officer2.php?rgco
de=6&cwcode=&offid=&poscode=&R1=1&R2=2&R3=3&
R4=4&R5=5&R6=6&R7=7&R8=8&R9=9&R10=10&R11=11

http://pchburi.old.nso.go.th/nso/project/search_option/index.jsp?province_id=32&depcode=11&gcode=01
http://pchburi.old.nso.go.th/nso/project/search_option/index.jsp?province_id=32&depcode=11&gcode=01
http://sakaeo.old.nso.go.th/nso/project/search/index.jsp?province_id=42&fid=3&pro_code=O-src-11
http://sakaeo.old.nso.go.th/nso/project/search/index.jsp?province_id=42&fid=3&pro_code=O-src-11
http://pchburi.old.nso.go.th/nso/project/search_option/search_result.jsp
http://pchburi.old.nso.go.th/nso/project/search_option/search_result.jsp
http://sakaeo.old.nso.go.th/nso/project/search/index.jsp?province_id=22&fid=3&pro_code=O-src-11&pro_year=2541&data_type=3
http://sakaeo.old.nso.go.th/nso/project/search/index.jsp?province_id=22&fid=3&pro_code=O-src-11&pro_year=2541&data_type=3
http://sakaeo.old.nso.go.th/nso/project/search/index.jsp?province_id=22&fid=3&pro_code=O-src-11&pro_year=2541&data_type=3
http://sakaeo.old.nso.go.th/nso/project/search/index.jsp?province_id=67&fid=3&pro_code=O-src-11
http://sakaeo.old.nso.go.th/nso/project/search/index.jsp?province_id=67&fid=3&pro_code=O-src-11
http://sakaeo.old.nso.go.th/nso/project/search/index.jsp?province_id=67&fid=3&pro_code=O-src-11
http://www.hiso.or.th/
http://www.hiso.or.th/hiso/visualize/Index.php?links=v1&show=2&no=1&menu=1
http://www.nhso.go.th/FrontEnd/page-contentdetail.aspx?CatID=NDY
http://www.nhso.go.th/FrontEnd/page-contentdetail.aspx?CatID=NDY
http://www.hiso.or.th/hiso/area/area.php?t=1&d=10&f=4&r=28&s_area=%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%87
http://www.hiso.or.th/hiso/area/area.php?t=1&d=10&f=4&r=28&s_area=%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%87


การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์แผนการจัดการพื้นท่ีลุ่มน้้าปราจีนบุร ี
 

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหดิล                                                        ภาคผนวก-23  
 
 

ตารางภาคผนวกที่ 5 รายละเอียดแหล่งข้อมูลตัวช้ีวัด 

มิต/ิ วัตถุประสงค์/ 
เป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด/ ข้อมูล 
ระดับพื้นท่ี 

แหล่งข้อมูลตัวช้ีวัด 

&R12=12&R13=13&R14=14&R15=15&R16=16&R17=17&R
18=18 

จ านวนและความ
ครอบคลมุของสถาน
บริการสาธารณ 
สุขในรายจังหวัด 

1. ส านักงานนโยบายและแผนยุทศาสตร์ และส านักงานปลดั 
กระทรวงสาธารณสุข (ม.ป.ป.) ข้อมูลรายจังหวัด สืบค้นได้จาก 
http://203.157.10.8/hcode_2014/query_02.php?provcod
e=&Submit=%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%99%E0
%B8%AB%E0%B8%B2 
2. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรพัยากรสุขภาพ สืบค้นได้จาก 
http://gishealth .moph.go.th/healthmap/gmap.php#res
ult 

จ านวนแพทย์เฉพาะ
ทางด้านเวชศาสตร์
สิ่งแวดล้อมในราย
จังหวัด 

ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์ทรัพยากรสุขภาพปี พ.ศ. 2559 ข้อมูล
รายจังหวัด สืบค้นได้จาก: http://gishealth.moph. 
go.th/healthmap/resource.php 

มีสุขภาพจติด ี จ านวนและอัตราผูป้่วย
ทางสุขภาพจิตต่อ
ประชากร 100,000 คน 
ในรายจังหวัด  

การบริการด้านสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต, พ.ศ. 2540-2556 
ข้อมูลรายจังหวัด สืบค้นได้จาก: http://www.dmh.go.th/ 
report/report1.asp 

การร่วมคดิ อัตราการร่วมประชุมใน
ชุมชน 

ไม่พบข้อมูล 

การศึกษา 
ความสามารถใน
การเรยีนรู ้

จ านวนสถานศึกษา
ระดับต่าง ๆ 

1. สารสนเทศการเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการ ข้อมูลสถติิรายชื่อ
สถานศึกษา ที่อยู่ จ าแนกตามสังกดั รายจังหวัด ปีการศึกษา พ.ศ. 
2558 สืบค้นได้จาก: http://www.mis.moe. go.th/mis2015 
/index.php?option=com_content&view 
=article&id=141&Itemid=241 
2. สถิติการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จ านวนสถานศึกษา ครู/
อาจารย์ และนักเรยีน นิสิต นักศึกษา จ าแนกตามสังกัด ใน
กรุงเทพมหานครและส่วนภูมภิาค ปีการศึกษา พ.ศ. 2535-2557 
สืบค้นได้จาก http://social.nesdb.go.th/SocialStat/ 
StatReport_FullScreen.aspx?reportid=1028&template=2
R2C&yeartype=M&subcatid=20 
3. ส านักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา. ม.ป.ป. สืบค้นได้จาก 
http://www.mua.go.th/ 
4. ส านักงานสถิติจังหวัดปราจีนบรุี. พ.ศ. 2557 สืบค้นได้จาก 
http:// pchburi.old.nso.go.th/nso/project/search_ 

option/index.jsp?province_id=32&depcode=03& 

gcode=01 

http://203.157.10.8/hcode_2014/query_02.php?provcode=&Submit=%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%B2
http://203.157.10.8/hcode_2014/query_02.php?provcode=&Submit=%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%B2
http://203.157.10.8/hcode_2014/query_02.php?provcode=&Submit=%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%B2
http://gishealth.moph.go.th/healthmap/gmap.php#result
http://gishealth.moph.go.th/healthmap/gmap.php#result
http://gishealth.moph.go.th/healthmap/resource.php
http://gishealth.moph.go.th/healthmap/resource.php
http://www.dmh.go.th/%20report/report1.asp
http://www.dmh.go.th/%20report/report1.asp
http://www.mis.moe/
http://www.mis.moe.go.th/mis2015/index.php?option=com_content&view=article&id=141&Itemid=241
http://www.mis.moe.go.th/mis2015/index.php?option=com_content&view=article&id=141&Itemid=241
http://social.nesdb.go.th/SocialStat/StatReport_FullScreen.aspx?reportid=1028&template=2R2C&yeartype=M&subcatid=20
http://social.nesdb.go.th/SocialStat/StatReport_FullScreen.aspx?reportid=1028&template=2R2C&yeartype=M&subcatid=20
http://www.mua.go.th/


การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์แผนการจัดการพื้นท่ีลุ่มน้้าปราจีนบุร ี
 

ภาคผนวก-24                                                        คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 
 
 

ตารางภาคผนวกที่ 5 รายละเอียดแหล่งข้อมูลตัวช้ีวัด 

มิต/ิ วัตถุประสงค์/ 
เป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด/ ข้อมูล 
ระดับพื้นท่ี 

แหล่งข้อมูลตัวช้ีวัด 

5. ส านักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว. พ.ศ. 2557 สืบค้นได้จาก 
http:// sakaeo.old.nso.go.th/nso/project/search/index. 
jsp?province_id=42&fid=3&pro_code=O-src-03 
6. กลุ่มงานข้อมูลพื้นฐานการพัฒนาชนบท ศูนย์สารสนเทศเพื่อ
การพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
(โปรแกรมรายงานหมู่บ้านชนบทไทย พ.ศ. 2556 สืบค้นได้จาก 
http://www.rdic.cdd.go.th/report_BMN.html 
7. สารสนเทศเพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เลือกสังกดั 
และจังหวัดที่ต้องการข้อมูลได้ สืบค้นได้จาก http://www.gis. 
moe.go.th/Point/School.php#  

อัตราบุคลากรทาง
การศึกษาระดับต่าง ๆ 

1. สศช. เศรษฐกิจและสังคม สถิตทิางการศึกษา จ านวน
สถานศึกษา คร/ู อาจารย์ และนสิติ นักศึกษาในระดับโรงเรยีน ปี
การศึกษา พ.ศ. 2535-2557 สืบค้นได้จาก http://social. 
nesdb.go.th/SocialStat/StatReport_FullScreen.aspx?repo
rtid=1027&template=1R2C&yeartype=M&subcatid=20 
2. สารสนเทศเพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ข้อมูลบุคลากร
ทางการศึกษา สืบค้นได้จาก http://www.mis. 
moe.go.th/mis2015/index.php?option=com_content&vi
ew=article&id=141&Itemid=241 
3. ส านักงานสถิติจังหวัดปราจีนบรุี. พ.ศ. 2557 สืบค้นได้จาก 
http://pchburi.old.nso.go.th/nso/project/search_option/
index.jsp?province_id=32&depcode=03&gcode=01 
4. ส านักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว. พ.ศ. 2557 สืบค้นได้จาก 
http://sakaeo.old.nso.go.th/nso/project/search/index.js
p?province_id=42&fid=3&pro_code=O-src-03 

เอกลักษณ/์ 
วัฒนธรรมด ี
รักษาเอกลักษณ์/  
วัฒนธรรมของชาติ 
และความ
หลากหลายทาง
วัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น 

ระดับความส าเร็จของ
การธ ารงรักษา
วัฒนธรรมของท้องถิ่น 

1. กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
ปราจีนบุร.ี ม.ป.ป. สืบค้นไดจ้าก http://103.28.101.10/ 
briefprovince/filedoc/25000000.pdf 
2. กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดสระแก้ว. 
ม.ป.ป. สืบค้นได้จาก http://103.28.101.10/briefprovince/ 
filedoc/27000000.pdf 
3. กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนา จังหวัด
ฉะเชิงเทรา. ม.ป.ป. ประเพณีวัฒนธรรม สบืค้นได้จาก http:// 
103.28.101.10/briefprovince/filedoc/24000000.pdf 
4. กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนา จังหวัด
นครราชสมีา. ม.ป.ป. ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และ
การละเล่นประจ าจังหวัด สืบค้นได้จาก http://103.28.101.10 
/briefprovince/filedoc/30000000.pdf 

http://www.rdic.cdd.go.th/report_BMN.html
http://www.gis/
http://social/
http://social.nesdb.go.th/SocialStat/StatReport_FullScreen.aspx?reportid=1027&template=1R2C&yeartype=M&subcatid=20
http://social.nesdb.go.th/SocialStat/StatReport_FullScreen.aspx?reportid=1027&template=1R2C&yeartype=M&subcatid=20
http://pchburi.old.nso.go.th/nso/project/search_option/index.jsp?province_id=32&depcode=03&gcode=01
http://pchburi.old.nso.go.th/nso/project/search_option/index.jsp?province_id=32&depcode=03&gcode=01
http://sakaeo.old.nso.go.th/nso/project/search/index.jsp?province_id=42&fid=3&pro_code=O-src-03
http://sakaeo.old.nso.go.th/nso/project/search/index.jsp?province_id=42&fid=3&pro_code=O-src-03
http://103.28.101.10/briefprovince/filedoc/27000000.pdf
http://103.28.101.10/briefprovince/filedoc/27000000.pdf
http://103.28.101.10/briefprovince/filedoc/24000000.pdf
http://103.28.101.10/briefprovince/filedoc/30000000.pdf
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ตารางภาคผนวกที่ 5 รายละเอียดแหล่งข้อมูลตัวช้ีวัด 

มิต/ิ วัตถุประสงค์/ 
เป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด/ ข้อมูล 
ระดับพื้นท่ี 

แหล่งข้อมูลตัวช้ีวัด 

5. แผนพัฒนาจังหวัดนครนายก 4 ปี พ.ศ. 2557-2560 ฉบับ
ทบทวน ประจ าปี พ.ศ. 2558 ด้านการท่องเที่ยว สืบค้นได้จาก 
http://nakhonnayok.go.th/strategic/files/P58.pdf 

ความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
การพึ่งพิงได้ของ
พื้นที ่

อัตรารายได้ - รายจ่าย
ชุมชน 

1. ส านักงานสถิติแห่งชาต.ิ ม.ป.ป. สืบค้นไดจ้าก http:// 
service.nso.go.th/nso/nso_center/project/search_center
/23project-th.htm 
2. รายไดร้ายจา่ยครัวเรือน และจ านวนครัวเรือน ส านักงานสถิติ
แห่งชาติ. พ.ศ. 2541-2558 สืบค้นได้จาก http://service. 
nso.go.th/nso/web/statseries/statseries11.html 
3. ส านักงานสถิติจังหวัดปราจีนบรุี. พ.ศ. 2543-2557 สืบค้นได้
จาก http://pchburi.old.nso.go.th/nso/project/search 
/index.jsp?province_id=32&fid=3&pro_code=O-src-07 
4. ส านักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว. พ.ศ. 2539-2556 สืบค้นได้จาก 
http://sakaeo.old.nso.go.th/nso/project/search/ 
index.jsp?province_id=42&fid=3&pro_code=O-src-07 

การร่วมคดิ อัตราการร่วมประชุมใน
ชุมชน 

ไม่พบข้อมูล 

การแก้ปัญหาเอง ชุมชนที่ท าแผน ไม่พบข้อมูล 
สิ่งแวดล้อม 
ความสมบรูณ์ของ
สภาพทรัพยากร
และระบบนิเวศ 
ป่าไม/้ พ้ืนท่ี
นันทนาการและ
สวนสาธารณะ 

จ านวนร้อยละพื้นท่ีป่า
ของจังหวัด 

1. สถิติป่าไม้ ส านักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้. พ.ศ.
2539-2557 จ าแนกตามภาค และจังหวัด สืบค้นได้จาก 
http://forestinfo.forest.go.th/55/Content.aspx?id=9 
2. ส านักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม.้ พ.ศ. 2556 (เนื้อที่
ป่าไม้ของประเทศไทย แยกรายจังหวัด พ.ศ. 2547–2556) สืบค้น
ได้จาก http://forestinfo.forest.go.th/55/Content. 
aspx?id=80 

สัดส่วนพืชยืนต้นต่อ
พื้นที่ด าเนินโครงการ 

ไม่พบข้อมูล 

พื้นที่สวนสาธารณะใน
เขตเทศบาลต่อจ านวน
ประชากร 

ระบบข้อมลูกลางองค์กรปกครองท้องถิ่น กรมส่งเสรมิการ
ปกครองท้องถิ่น. ม.ป.ป. ข้อมูลรายจังหวัด อ าเภอ อบต. เทศบาล 
สืบค้นได้จาก http://info.dla.go.th/public/  
socialInfo.do?random=1468693073534 

ความมั่นคงทาง
อาหาร 

การเปลีย่นแปลงการใช้
ประโยชน์ท่ีดิน 

1. กรมโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระแก้ว. พ.ศ. 2556 สืบค้น
ได้จาก http://www.dpt.go.th/engb/images/ stories/ 
pdf/Project_river/tonlasarb/Province/ 164.234.pdf 
2. กลุ่มวิเคราะห์การใช้สภาพที่ดิน กรมพัฒนาท่ีดิน. พ.ศ. 2544-
2556 ข้อมูลแบ่งเป็นภาคและจังหวัด สืบค้นได้จาก http://  
www.ldd.go.th/web_OLP/report_research_E.html 

http://nakhonnayok.go.th/strategic/files/P58.pdf
http://service/
http://service.nso.go.th/nso/web/statseries/statseries11.html
http://pchburi.old.nso.go.th/nso/project/search%20/index.jsp?province_id=32&fid=3&pro_code=O-src-07
http://pchburi.old.nso.go.th/nso/project/search%20/index.jsp?province_id=32&fid=3&pro_code=O-src-07
http://sakaeo.old.nso.go.th/nso/project/search/%20index.jsp?province_id=42&fid=3&pro_code=O-src-07
http://sakaeo.old.nso.go.th/nso/project/search/%20index.jsp?province_id=42&fid=3&pro_code=O-src-07
http://forestinfo.forest.go.th/55/Content.aspx?id=9
http://forestinfo.forest.go.th/55/Content.aspx?id=80
http://info.dla.go.th/public/socialInfo.do?random=1468693073534
http://www.dpt.go.th/engb/images/stories/pdf/Project_river/tonlasarb/Province/164.234.pdf
http://www.ldd.go.th/web_OLP/report_research_E.html
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ตารางภาคผนวกที่ 5 รายละเอียดแหล่งข้อมูลตัวช้ีวัด 

มิต/ิ วัตถุประสงค์/ 
เป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด/ ข้อมูล 
ระดับพื้นท่ี 

แหล่งข้อมูลตัวช้ีวัด 

3. ภูมิสารสนเทศการใช้ประโยชน์ท่ีดิน กรมพัฒนาที่ดิน. พ.ศ. 
2544-2556 ข้อมูลแบ่งเป็นภาคและจังหวัด สืบค้นได้จาก http: 
//www.ldd.go.th/gisweb/landuse/mainlanduse. html 

ปริมาณน้ าเพื่อ
สนองความต้องการ 
(ท้ังน้ าผิวดินและน้ า
บาดาล) 

อุปสงค์และอุปทานน้ าใน
พื้นที ่

1. ศูนย์ประมวลวเิคราะห์สถานการณน์้ ากรมชลประทาน. พ.ศ. 2559 
ข้อมูลตามภาคและแหล่งเก็บน้ า สบืค้นได้จาก http://water. 
rid.go.th/flood/flood/r_table.htm 
2. ศูนย์ประมวลวเิคราะห์สถานการณน์้ า กรมชลประทาน. พ.ศ. 2559 
ข้อมูลรายจังหวัด สืบค้นได้จาก http://water.rid.go.th/flood/ 
rsvmiddle/rsvmiddle.htm 

ความอุดมสมบูรณ์
ของดิน 

อัตราการสูญเสียดิน 1. กรมพัฒนาท่ีดิน. พ.ศ. 2559 สืบค้นได้จาก http://www. 
ldd.go.th/ofsweb/thaisoil/p8.htm 
2. กรมพัฒนาท่ีดิน. 2559. ข้อมูลรายภาค สืบค้นได้จาก  
http://www.ldd.go.th/ofsweb/thaisoil/p9.htm 
3. การวิเคราะห์สภาพปัญหาการใช้ทรัพยากรดินและการใช้
ประโยชน์ท่ีดินเพื่อการเกษตรกรรมภาคตะวันออกของประเทศ
ไทย กรมพัฒนาท่ีดิน. พ.ศ. 2555 สืบค้นได้จาก http://www. 
ldd.go.th/web_psd/Employee%20Assessment/wean/pc
h/pch11/1.pdf 

ศักยภาพแหล่งแร ่ 1. กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร.่ ม.ป.ป. ข้อมูลราย
ภาค จังหวัด อ าเภอ ต าบล สบืค้นได้จาก http://mis.dpim.go. 
th/sourcestone-service_public/sourcestone data/ 
index.html 
2. จังหวัดปราจีนบุรี กรมทรัพยากรธรณ.ี พ.ศ. 2551 สืบค้นได้จาก 
http://www.dmr.go.th/download/digest/ Prajeanburi.pdf 
3. จังหวัดจันทบุรี กรมทรัพยากรธรณ.ี พ.ศ. 2554 สืบค้นไดจ้าก 
http://www.dmr.go.th/download/seminar/mineral/m09.
pdf 

ศักยภาพและข้อจ ากัด
ของพื้นที่ 

ไม่พบข้อมูล  

ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 

จ านวนฐานข้อมูลความ
หลากหลายทางชีวภาพ
ป่าไม้ของจังหวัด 

ส านักความหลากหลายทางชีวภาพ ส านักงานแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ข้อมูลรายจังหวัด พ.ศ. 2552 
สืบค้นได้จาก http://chm-thai.onep.go.th/chm/-   
ForestBio/Complexes-forest-area-provin.html 

จ านวนพันธุ์พืช/ สัตว์
ตามทะเบยีนรายการ
ชนิดพันธ์ที่ถูกคุกคามจน
อยู่ในสภาพสญูพันธ์ุ 
(Extinct) สูญพันธ์ุใน
ธรรมชาติ (Extinct in 

1. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช. มปป. สืบค้นได้จาก 
http://web3.dnp.go.th/bio/insect-report.php 
2. ส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม. มปป. สืบค้นได้จาก http://chm-thai.onep.go. 
th/chm/red_animal.html 

http://www.ldd.go.th/gisweb/landuse/mainlanduse.%20html
http://water.rid.go.th/flood/%20rsvmiddle/rsvmiddle.htm
http://water.rid.go.th/flood/%20rsvmiddle/rsvmiddle.htm
http://www.ldd.go.th/ofsweb/thaisoil/p9.htm
http://www.dmr.go.th/download/digest/%20Prajeanburi.pdf
http://www.dmr.go.th/download/seminar/mineral/m09.pdf
http://www.dmr.go.th/download/seminar/mineral/m09.pdf
http://chm-thai.onep.go.th/chm/ForestBio/Complexes-forest-area-provin.html
http://web3.dnp.go.th/bio/insect-report.php
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ตารางภาคผนวกที่ 5 รายละเอียดแหล่งข้อมูลตัวช้ีวัด 

มิต/ิ วัตถุประสงค์/ 
เป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด/ ข้อมูล 
ระดับพื้นท่ี 

แหล่งข้อมูลตัวช้ีวัด 

the wild) ใกล้สูญพันธ์ุ
อย่างยิ่ง (Critically 
endangered) ใกล้สูญ
พันธุ์ (Endangered) 
แนวโน้มใกล้สญูพันธ์ุ 
(Vulnerable) และชนิด
พันธุ์ท่ีใกล้ถูกคุกคาม 
(Near threatened) 
ของจังหวัด พืชหายาก 
(Rare plant) พืช
เฉพาะถิ่น (Endemic 
plant) และพืชกึ่ง
เฉพาะถิ่น (Semi-
endemic plant) 

3. ส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม. มปป. สืบค้นได้จาก http://chm-thai.onep.go. 
th/chm/red_plant.html 
4. ส านักงานโครงการอนรุักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
สวนจิตรลดา. มปป. สบืค้นไดจ้าก http://www.rspg.or.th  
/plants_data/rare_plants/rare_plants1.htm 
5. กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ.์ พ.ศ. 2551 สืบค้น
ได้จาก http://www.fisheries.go.th/if-center/web2/ 
images/pdf/doc7.pdf 
6. กันดา เมนปรีดา และจันทร์เพญ็ ศรลมัพ์. หลักสูตรชีววิทยาเชิง
อนุรักษ์มหาวิทยาลยัมหดิลวิทยาเขตกาญจนบุร.ี มปป. สืบค้นได้
จาก http://ka.mahidol.ac.th/senior-ex2016/ abstract/CB-
14.pdf 

มลพิษที่ส่งผล
กระทบต่อคุณภาพ
ชีวิต 
คุณภาพแหล่งน้ า
ธรรมชาติที่อยู่ใน
เกณฑ์พอใช้ขึ้นไป 

ความครอบคลุมพื้นท่ี
การให้บริการบ าบัดน้ า
เสีย/ ชุมชน/ 
อุตสาหกรรม 

1. ระบบการจดัการขยะมลูฝอย และการจัดการน้ าเสียชุมชน
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 
ม.ป.ป. สืบค้นได้จาก http://mews.onep.go.th/default.aspx 
2. ระบบข้อมูลกลางองค์การปกครองท้องถิ่น กรมส่งเสรมิการ
ระบบข้อมลูกลาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านสิ่งแวดล้อม 
จ านวนโรงบ าบัดน้ าเสยี อปท. ข้อมูลปัจจุบัน ปกครองท้องถิ่น. 
ม.ป.ป. สืบค้นได้จาก http://info.dla.go.th/public/ 
environmentInfo.do?random=1468693073534 

จ านวนจุดตรวจวัดและ
ความถี่ในการตรวจวัด
คุณภาพน้ าแหล่งน้ าผิว
ดิน น้ าบาดาล และน้ า
ทะเลชายฝั่งครอบคลุม
พื้นที ่

1. รายงานคุณภาพน้ าผิวดิน แม่น้ าปราจีนบุรี ส านักจัดการ
คุณภาพน้ า กรมควบคุมมลพิษ. พ.ศ. 2557 สืบค้นได้จาก http:// 
www.pcd.go.th/info_serv/report_Freshwaterqual_2014.
html 
2. รายงานคุณภาพน้ าผิวดิน และจุดตรวจวดัลุม่น้ าปราจีนบุรี. 
พ.ศ. 2559 ส านักจัดการคุณภาพน้ า กรมควบคุมมลพิษ พ.ศ. 
2559 สืบค้นได้จาก http://iwis.pcd.go.th/ 

คุณภาพอากาศที่อยู่
ในเกณฑ์พอใช้ขึ้นไป 

จ านวนจุดตรวจวัดและ
ความถี่ของการตรวจวดั
คุณภาพอากาศ
ครอบคลมุพื้นท่ี 

แผนที่สถานีและข้อมูลตรวจวดั สถานีตรวจวัดคณุภาพอากาศ
ปราจีนบุรีและสระแก้ว กรมควบคมุมลพิษ ข้อมูลปจัจุบัน กรม
ควบคุมมลพิษ สืบค้นได้จาก http://aqmthai.com/ 

การจัดการขยะถูก
หลักวิชาการ 

สัดส่วนปริมาณขยะ
ทั่วไป/ อุตสาหกรรม/ 
กากของเสียอันตราย 
และขีดความสามารถใน
การก าจัดในจังหวัด 

1. สรุปปรมิาณการรับแจ้งรับกากของเสีย พ.ศ. 2558-2559 กรม
โรงงานอุตสาหกรรม. พ.ศ. 2559 สืบค้นได้จาก http:// 
www.diw. go.th/hawk/content.php?mode= 
dataservice&tabid=1 
2. สถิติการลักลอบท้ิงกากของเสียอุตสาหกรรมรายจังหวัด
ระหว่าง พ.ศ. 2553-2557 ไม่มีจังหวัดจันทบุรี กรมควบคุม

http://www.rspg.or.th/plants_data/rare_plants/rare_plants1.htm
http://www.fisheries.go.th/if-center/web2/%20images/pdf/doc7.pdf
http://www.fisheries.go.th/if-center/web2/%20images/pdf/doc7.pdf
http://ka.mahidol.ac.th/senior-ex2016/%20abstract/CB-14.pdf
http://ka.mahidol.ac.th/senior-ex2016/%20abstract/CB-14.pdf
http://mews.onep.go.th/swt_province.aspx?id=0
http://mews.onep.go.th/default.aspx
http://info.dla.go.th/public/environmentInfo.do?random=1468693073534
http://info.dla.go.th/public/environmentInfo.do?random=1468693073534
http://aqmthai.com/
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ตารางภาคผนวกที่ 5 รายละเอียดแหล่งข้อมูลตัวช้ีวัด 

มิต/ิ วัตถุประสงค์/ 
เป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด/ ข้อมูล 
ระดับพื้นท่ี 

แหล่งข้อมูลตัวช้ีวัด 

มลพิษ. พ.ศ. 2557 สืบค้นได้จาก http://www.pcd.go.th 
/info_serv/haz_dump_report.html#top 
3. ปริมาณขยะมลูฝอยชุมชนประเทศไทย พ.ศ. 2548-2558 กรม
ควบคุมมลพิษ. พ.ศ. 2558 สืบค้นได้จาก http://www.pcd. 
go.th/info_serv/roadmapWaste.html 
4. ตารางประสานขับเคลื่อน Roadmap การจัดการขยะมลูฝอย
กรมควบคุมมลพิษ. พ.ศ. 2558 สืบค้นได้จาก http://www. 
pcd.go.th/info_serv/roadmapWaste.html 

สัดส่วนปริมาณขยะ/ 
กากของเสียอันตราย 
ชุมชน และ
ความสามารถในการ
ก าจดั 

1. ข้อมูลการส ารวจขยะมูลฝอย (First Draft) 77 จังหวัด พ.ศ. 
2557 กรมควบคุมมลพิษ. พ.ศ. 2557 สืบค้นได้จาก http:// 
www.pcd.go.th/info_serv/File/WasteProvince58.xls 
2. รายงานผลการตรวจราชการ ดา้นการจัดการขยะมูลฝอย 
สระแก้ว ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ และนครนายก. 
พ.ศ. 2559 ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ส านัก
นายกรัฐมนตร.ี พ.ศ. 2559 สืบค้นได้จาก http:// www. 
pmi.opm.go. th:8081/inspect_main/uploadfiles.รายงาน
การจัดการขยะมลูฝอย%20%201%20ปี2059%20doc.pdf 

การร้องเรียนเรื่อง
มลพิษลดลง 

จ านวนเหตุร้องเรียนเรื่อง
มลพิษ 
 

สถิติเรื่องร้องเรียนที่กรมควบคุมมลพิษรับแจ้ง พ.ศ. 2546-2558 
แยกเป็นรายจังหวัด กรมควบคุมมลพิษ. พ.ศ. 2558 สืบค้นได้จาก 
http://www.pcd.go.th/info_serv/pol2_stat2558. html 

 

http://www/
http://www.pcd.go.th/info_serv/File/WasteProvince58.xls
http://www.pcd.go.th/info_serv/pol2_stat2558.%20html
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คณะผู้ด ำเนินงำน 
คณะกรรมกำรก ำกับกำรศึกษำโครงกำรศึกษำ 

1. นางสาว ลดาวัลย์ ค าภา 
   รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ประธานกรรมการ 
 

2. นาย ทีปรัตน์ วัชรางกูร 
   ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน (สศช.) 

รองประธานกรรมการ 

3. นาย สุริยา จันทร์กระจ่าง รองประธานกรรมการ 
4. ผู้แทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม กรรมการ 
5. ผู้แทนส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรรมการ 
6. ผู้แทนกรมชลประทาน กรรมการ 
7. ผู้แทนส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรรมการ 
8 . ผู้อ านวยการส านักวางแผนการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและ    

สิ่งแวดล้อม (สศช.) 
กรรมการ 

9. ผู้อ านวยการส านักวิเคราะห์โครงการลงทุนภาครัฐ (สศช.) กรรมการ 
10. ผู้อ านวยการส านักพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ 

(สศช.) 
กรรมการ 

11. ผู้อ านวยการส านักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ภาคเหนือ (สศช.) กรรมการ 
12. ผู้อ านวยการส านักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

(สศช.) 
กรรมการ 

13. ผู้อ านวยการส านักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง (สศช.) กรรมการ 
14. นาย สุรชัย คุ้มสิน กรรมการ 
15. นาย พิษณุ วรนารถ 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ (สศช.) 
กรรมการและ
เลขานุการ 

16. นาย บุญชุบ ส่งตระกูลศักดิ์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ (สศช.) 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

17. นางสาว จินนา ตันศราวพุิธ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ (สศช.) 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

18. นางสาว สุภัทรา เชิดชูไชย 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ (สศช.) 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

19. นาย อาทิตย์ มลิทอง 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ (สศช.) 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 
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ที่ปรึกษำ 

1. ผศ. ดร. เรวดี โรจนกนันท์ หัวหน้าโครงการ/ ผู้เชี่ยวชาญด้าน SEA, Tool and 
technique in environmental management, 
Ecological system analysis and modelling, Water 
quality assessment 

2. ดร. อุทัย เจริญวงศ ์ ที่ปรึกษาโครงการ 

3. ดร. บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ ที่ปรึกษาโครงการ 

4. รศ. ดร. นาฎสุดา ภูมิจ านงค์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน Forest ecology, Forest management, 
Climatology, Climate change 

5. รศ. ดร. ไกรชาติ ตันตระการอาภา ผู้เชี่ยวชาญด้าน SEA, EIA, Noise and air quality 

6. ผศ. ดร. บันลือ เอมะรุจิ ผู้เชี่ยวชาญด้าน Water engineering, Water 
management modelling, Database management, 
GIS 

7. ผศ. ปฐมพงศ์ สงวนวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม และการประเมิน
มูลค่า 

8. อ. ดร. สุกัญญา เสรีนนท์ชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารสิ่งแวดล้อมและสังคม 

9. นาย จักรกริช ธรรมศิริ ผู้เชี่ยวชาญด้านการมีส่วนร่วม 

10. นางสาว กฤติมา ลี่รัตนวิสุทธ์ ผู้ เ ชี่ ย วช าญด้ าน  Urban and regional planning, GIS, 
Urban ecology 

11. นางสาว ปรีดามน ค าวชิรพิทักษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน Fisheries resources, Aquatic 
resources, Aquatic ecosystems 

12. นาย กฤษณ์ คงเจริญ ผู้ เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่า และเศรษฐศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 

13. นางสาว ดาริกา โพธิรุกข์ ผู้ช่วยหัวหน้าโครงการ 
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ผู้ช่วยวิจัย 

1. นางสาว นภาพร วิศวกุล 

2. นาย หฤษฎ์ เชื้อทอง 

3. นาย หิริพงศ์ เทพศิริอ านวย 

4. นางสาว พิกุล สมงาม 

5. นาย กฤษฏิ์ชนัญภ์ เนียมแสวง 

6. นางสาว สิรินภา กุ้ยบ ารุง 

7. นาย วรเทพ พูลสวัสดิ์  
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