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  1.  นายสิริวิชญ    กลิ่นภักดี ประธานกรรมการ 
   ผู้ช่วยเลขาธิการส้านักงานทรัพยากรน ้าแห่งชาติ 
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  8. นางสาวพรรณราย อักษรถึง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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  1. นายบรรจง   พรมจันทร์ กรรมการ 
   ผู้อ้านวยการส้านักอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรน ้าบาดาล  
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   วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 
  3. นายศุภใจ    เกตุแก้ว ผู้แทนส้ารอง 2 
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 ทรัพยากรน้้าในลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
2.4 แผนงานด้านการบริหารจัดการด้านน้้าและแผนการพัฒนาแหล่งน้้าระดับ 2-106 
 พ้ืนที่ Area Based   
2.5 การพัฒนาแหล่งน้้าผิวดินและแหล่งน้้าบาดาล 2-117 
2.5.1 การจัดการภัยแล้งและอุทกภัย  2-121 
 
บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ 
3.1 ความน้า 3-1 
3.2 ลักษณะทั่วไปของพื้นที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 3-1 
3.2.1 สภาพภูมิประเทศ 3-1 
3.2.2 ขอบเขตพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 3-1 
3.3 อุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยา 3-10 
3.3.1 สภาพภูมิอากาศ 3-10 
3.3.2 ปริมาณฝน 3-20 
3.3.3 ปริมาณน้้าท่า 3-27 
3.3.4 ปริมาณน้้าหลาก 3-33 
3.3.5 ปริมาณตะกอน 3-35 
3.3.6 คุณภาพน้้าผิวดิน 3-38 
3.4 อุทกธรณีวิทยาและน้้าบาดาล 3-42 
3.4.1 อุทกธรณีวิทยา 3-42 
3.4.2 แหล่งน้้าบาดาล 3-56 
3.4.3 ศักยภาพน้้าบาดาล 3-60 
3.4.4  อัตราการเติมน้้าลงสู่แหล่งน้้าบาดาลพื้นที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 3-61 
3.4.5  ศักยภาพน้้าบาดาลในพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 3-65 
3.4.6 คุณภาพน้้าบาดาล 3-71 
3.5 ทรัพยากรธรรมชาติ 3-73 
3.5.1 ชั้นคุณภาพลุ่มน้้า 3-73 
3.5.2 พ้ืนที่ชุ่มน้้า 3-74 
3.5.3 พ้ืนที่คุ้มครองและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 3-79 
3.5.4 ทรัพยากรป่าไม้ 3-83 
3.5.5 ป่าชายเลน 3-87 
3.5.6 พ้ืนที่ป่าเสื่อมโทรมที่ต้องได้รับการฟ้ืนฟู 3-89 
3.5.7 ทรัพยากรสัตว์ป่า 3-94 
3.6 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 3-106 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม -3- รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

สำรบัญ (ต่อ) 
 

หน้ำ 
 
3.6.1 การใช้ประโยชน์ที่ดินของพ้ืนที่ลุ่มน้้า 3-106 
3.6.2 การเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มการเติบโตภาคเมืองและชุมชน 3-110 
3.6.3 ทรัพยากรดิน 3-124 
3.6.4 ปฏิทินการเกษตรในพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 3-132 
3.6.5 ความเหมาะสมด้านการปลกพืชที่ส้าคัญในพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 3-142 
3.6.5 ผังน้้ากับการใช้ประโยชน์ที่ดิน 3-144 
3.7 สังคม  3-146 
3.7.1 ประชากรและครัวเรือน 3-146 
3.7.1.1 จ้านวนประชากรและขนาดครัวเรือน 3-146 
3.7.1.2 จ้านวนประชากรแฝง 3-150 
3.7.1.3 การทบทวนข้อมูลทางประชากรประเด็นต่าง ๆ 3-153 
3.7.2 กลุ่มชาติพันธุ์และคนชายขอบ 3-164 
3.7.3 การนับถือศาสนา 3-166 
3.7.4 ระบบบริการสุขภาพ  3-167 
3.7.4.1 จ้านวนสถานบริการสาธารณสุข 3-167 
3.7.4.2 ความเพียงพอของทรัพยากรด้านการสาธารณสุขของพ้ืนที่ศึกษาในปัจจุบัน 3-167 
3.7.4.3 สถิติการเจ็บป่วยในพ้ืนที่ 3-172 
3.7.5 การส้ารวจเศรษฐกิจและสังคมของโครงการ 3-184 
3.8 เศรษฐกิจ 3-210 
3.8.1 โครงสร้างภาคส่วนเศรษฐกิจ (structure of economic sectors)  3-210 
3.8.1.1 ภาคเกษตรกรรม 3-211 
3.8.1.2 ภาคอุตสาหกรรม 3-215 
3.8.1.3 ภาคการบริการด้านการท่องเที่ยว 3-223 
3.8.1.4 ภาคเศรษฐกิจการบริการสาธารณะ 3-235 
3.8.2 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  3-235 
 (Gross East-Southern Watershed Product : GWP) 
3.8.3 รายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากร ครัวเรือน และความยากจนในพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 3-243 
3.8.6   การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมกับกระบวนการกลายเป็นเมือง  3-248 
3.9 สถานการณ์การใช้น้้าในปัจจุบัน 3-252 
3.9.1 ความต้องการใช้น้้าเพ่ือการอุปโภคบริโภค 3-252 
3.9.2 ความต้องการใช้น้้าเพ่ือการเกษตรทั้งในเขตชลประทานและนอกเขตชลประทาน 3-253 
3.9.3 ความต้องการใช้น้้าเพ่ือการอุตสาหกรรม 3-260 
3.9.4 ความต้องการใช้น้้าเพ่ือการท่องเที่ยว 3-260 
3.9.5 ความต้องการใช้น้้าเพ่ือการปศุสัตว์ 3-262 
3.9.6 ความต้องการใช้น้้าเพ่ือการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 3-262 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม -4- รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

สำรบัญ (ต่อ) 
 

หน้ำ 
 
3.9.7 ความต้องการใช้น้้าเพ่ือการรักษาสมดุลของระบบนิเวศวิทยาท้ายน้้า 3-263 
3.9.8 สรุปความต้องการใช้น้้าทั้งหมด 3-264 
3.9.9 วอเตอร์ฟุตพริ้นท์ (Water Footprint)  3-266 
3.10 ระบบประปาและระบบบ้าบัดน้้าเสีย 3-276 
3.10.1 ระบบประปา 3-276 
3.10.2 ระบบบ้าบัดน้้าเสีย 3-279 
3.11 โครงการพัฒนาแหล่งน้้าที่มีในปัจจุบัน 3-350 
3.11.1 โครงการพัฒนาแหล่งน้้าในปัจจุบัน 3-350 
3.11.2 แหล่งน้้าผิวดิน 3-362 
3.12 ปัญหาด้านทรัพยากรน้้า 3-364 
3.12.1 พ้ืนที่น้้าท่วมและเสี่ยงภัยน้้าท่วม 3-364 
3.12.2 พ้ืนทีเ่สี่ยงภัยแล้ง 3-367 
3.12.3 สิ่งกีดขวางล้าน้้าและทางน้้า 3-367 
3.13 แผนงานโครงการที่เสนอเพ่ือบรรเทาปัญหาในพ้ืนที่ 3-377 
3.13.1 แผนงานเพิ่มความจุแหล่งน้้าธรรมชาติเดิม 3-377 
3.13.2 แผนงานพัฒนาแหล่งน้้าใหม่ 3-378 
 
บทที่ 4 กำรก้ำหนดขอบเขตประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ และทำงเลือกกำรพัฒนำ 
 พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 
4.1 ความน้า 4-1 
4.2 บริบท เงื่อนไข และข้อจ้ากัดของพ้ืนที่ 4-1 
4.3 หลักการและแนวทางการวิเคราะห์ทบทวนข้อมูลสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง 4-11 
 เพ่ือก้าหนดประเด็นเชิงยุทธศาสตร์และกรอบการพัฒนาของพ้ืนที่ 
4.3.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อก้าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ 4-11 
4.3.2 การวิเคราะห์ข้อมูลประเด็นด้านทรัพยากรน้้าของพ้ืนที่ 4-11 
4.3.3 การวิเคราะห์ประเด็นยุทธศาสตร์และและทิศทางการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 4-11 
4.4 การวิเคราะห์ประเด็นด้านทรัพยากรน้้าที่สัมพันธ์กับยุทธศาสตร์การพัฒนาพ้ืนที่ตามทางเลือก 4-12 
4.5 สรุปประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก เป้าประสงค์ และทางเลือก 4-33 
4.6 หลักการวิเคราะห์ประเด็นด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า  4-38 
4.7 การบริหารจัดการทรัพยากรน้้าเพ่ือรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 4-46 
4.8 สถานการณ์ ปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรน้้า และแนวทางการพัฒนา 4-51 
 จากมุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นท่ี 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม -5- รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

สำรบัญ (ต่อ) 
 

หน้ำ 
 
บทที่ 5 กำรคำดกำรณ์สถำนกำรณ์กำรพัฒนำพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกในอนำคต 20 ปี 
5.1 ค้าน้า  5-1 
5.2 ความต้องการน้้าเพ่ือการอุปโภค-บริโภค 5-3 
5.2.1 จ้านวนประชากร ณ ปีฐาน 2562 และความต้องการน้้าเพ่ือการอุปโภค-บริโภค 5-4 
5.2.2 การคาดการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงประชากรในอนาคต 20 ปี 5-7 
5.2.3 ผลการประมาณการความต้องการน้้าเพ่ืออุปโภค-บริโภค ในระยะ 20 ปีข้างหน้า 5-10 
5.3 ความต้องการทรัพยากรน้้าเพ่ือการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ : ภาคเกษตรกรรม 5-14 
5.3.1 สถานการณ์ภาคเกษตรกรรม ณ ปีฐาน 2562 กับความต้องการทรัพยากรน้้า 5-14 
5.3.2 การคาดการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงภาคการเกษตรในอนาคต 20 ปี 5-22 
5.3.2.1 แนวทางและวิธีการประมาณการความต้องการทรัพยากรน้้า 5-22 
5.3.2.2 ข้อสมมติการประมาณการความต้องการทรัพยากรน้้า 5-25 
5.3.3 การประมาณการความต้องการน้้าเพื่อเศรษฐกิจภาคการเกษตรในระยะ 20 ปีข้างหน้า 5-28 
5.3.4 การประมาณการความต้องการน้้าเพื่อเศรษฐกิจภาคการเกษตรด้านอ่ืน ๆ 5-29 
5.4 ความต้องการทรัพยากรน้้าเพ่ือการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ : ภาคอุตสาหกรรม 5-38 
5.4.1 สถานการณ์ปัจจุบันภาคอุตสาหกรรม ณ ปีฐาน (พ.ศ.2562)  5-38 
5.4.2 การคาดการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงภาคอุตสาหกรรมในอนาคต 20 ป ี 5-42 
5.4.3 การประมาณการความต้องการน้้าเพื่อเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมในระยะ 20 ปีข้างหน้า 5-48 
5.5 ความต้องการทรัพยากรน้้าเพ่ือการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ : ภาคการท่องเที่ยว 5-51 
5.5.1 สถานการณ์ปัจจุบันภาคการท่องเที่ยว ณ ปีฐาน (พ.ศ.2562)  5-52 
5.5.2 การคาดการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงภาคการท่องเที่ยวในอนาคต 20 ป ี 5-54 
5.5.3 การประมาณการความต้องการน้้าเพื่อเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวในระยะ 20 ปีข้างหน้า 5-57 
5.6 ความต้องการทรัพยากรน้้าเพ่ือรักษาระบบนิเวศน์ 5-66 
5.7 สถานการณ์และแนวโน้มการพัฒนาอุปทานทรัพยากรน้้า 5-68 
5.7.1 กรอบแนวคิดการทบทวนการพัฒนาอุปทานทรัพยากรน้้า 5-68 
5.7.2 การทบทวนการพัฒนาอุปทานทรัพยากรน้้า ณ ฐานปัจจุบัน 5-69 
5.7.3 การทบทวนการพัฒนาอุปทานทรัพยากรน้้าในระยะ 20 ปีข้างหน้า 5-73 
5.7.3.1  ปริมาณน้้าทีจ่ะได้รับจากการพัฒนาแหล่งกักเก็บน้้าของหน่วยงานราชการในระยะ 20 ปี 5-73 
 ข้างหน้า 
5.7.3.2  ปริมาณน้้าที่ได้รับจากการปรับปรุงแหล่งน้้าธรรมชาติในพ้ืนที่ (reconstruction)  5-74 
 (ตัวแปร RST) 
5.7.3.3  ปริมาณน้้าที่จะได้รับจากการเพ่ิมความจุเก็บกักในระดับไร่นา (ตัวแปร NPG)  5-74 
5.7.4 การทบทวนการพัฒนาอุปทานทรัพยากรน้้าตามศักยภาพที่เป็นไปได้ ณ ปี 2580 5-75 
5.8 สถานการณ์ความต้องการทรัพยากรน้้า (demand for water resources) และการพัฒนา 5-82 
 อุปทานทรัพยากรน้้า (water resources supply) แต่ละทางเลือกการพัฒนา 
5.8.1 กรอบสถานการณ์และทางเลือกการพัฒนา 5-82 
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5.8.2 กรณีทางเลือกที่ 1 ณ ปีฐาน 2562 : สถานการณ์ความต้องการทรัพยากรน้้าและการพัฒนา 5-85 
 อุปทานทรัพยากรน้้า 
5.8.3 กรณีทางเลือกที่ 1 ณ ปี 2580 : สถานการณ์ความต้องการทรัพยากรน้้าและการพัฒนา 5-86 
 อุปทานทรัพยากรน้้า 
5.8.4 กรณีทางเลือกที่ 2 ณ ปี 2580 : สถานการณ์ความต้องการทรัพยากรน้้าและการพัฒนา 5-87 
 อุปทานทรัพยากรน้้า 
5.8.5 กรณีทางเลือกที่ 3 ณ ปี 2580 : สถานการณ์ความต้องการทรัพยากรน้้าและการพัฒนา 5-88 
 อุปทานทรัพยากรน้้า 
5.8.6 กรณีทางเลือกที่ 4 ณ ปี 2580 : สถานการณ์ความต้องการทรัพยากรน้้าและการพัฒนา 5-89 
 อุปทานทรัพยากรน้้า 
5.8.7 สรุปสถานการณ์ความต้องการทรัพยากรน้้าและการพัฒนาอุปทานทรัพยากรน้้า 5-96 
5.9 การวิเคราะห์บริบทฐานของแต่ละลุ่มน้้าสาขาเพ่ือน้าใช้ก้าหนดการบริหารจัดการ 5-96 
 ทรัพยากรน้้าแต่ละพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขา 
5.9.1 แนวทางการวิเคราะห์บริบทสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกพื้นที่ลุ่มน้้า  5-99 
 โดยใช้ SWOT Analysis 
5.9.2 การวิเคราะห์จุดยืนเชิงยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้้าแต่ละพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขา  5-100 
 โดยใช้ TOWS Matrix Analysis 
5.9.3 ข้อสรุปการกลยุทธ์และยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้้าแต่ละพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขา 5-101 
5.10 การประมาณการมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกแต่ละทางเลือก 5-117 
5.10.1 สรุปสถานะและการเปลี่ยนแปลงมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  5-117 
5.10.2 กรอบการศึกษาและข้อสมมติการประมาณการการเปลี่ยนแปลงมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม 5-118 
 พ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
5.10.3 ผลการประมาณการมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 5-121 
 
บทที่ 6 กำรประเมินและเปรียบเทียบทำงเลือกเชิงยุทธศำสตร์กำรพัฒนำพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 
6.1 หลักการและแนวคิด 6-1 
6.2 ขอบเขตและประเด็นการประเมินระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 6-1 
6.2.1 ขอบเขตประเด็นโจทย์การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 6-2 
6.2.2 วัตถุประสงค์การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 6-3 
6.2.3 ขอบเขตเนื้อหาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 6-3 
6.2.4 เกณฑ์การก้าหนดค่าน้้าหนักความส้าคัญของเกณฑ์การพิจารณา 6-3 
6.3 ผลการเปรียบเทียบทางเลือกการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 6-14 
6.4 การจัดล้าดับความพึงพอใจทางเลือกการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  6-19 
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บทที่ 7 กำรประเมินผลกระทบของทำงเลือกยุทธศำสตร์ที่เหมำะสม 
 และก้ำหนดมำตรกำรเชิงรุกเพื่อป้องกันผลกระทบล่วงหน้ำ 
7.1 หลักการและแนวคิด 7-1 
7.2 กิจกรรมและการด้าเนินงานที่ส้าคัญของทางเลือกการพัฒนาที่เหมาะสม 7-1 
7.3 การก้าหนดมาตรการเชิงป้องกัน 7-6 
7.4 แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามหลักการระวังไว้ก่อน (Precautionary Principle)  7-8 
7.4.1 มาตรการป้องกันด้านภัยพิบัติธรรมชาติ 7-8 
7.4.2 มาตรการป้องกันพ้ืนที่ที่มีความส้าคัญเชิงนิเวศ 7-13 
7.4.3 มาตรการป้องกันด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ไม่เหมาะสม 7-17 
7.4.4 มาตรการป้องกันด้านการจัดสรรทรัพยากรน้้า และป้องกันคุณภาพน้้าแหล่งน้้าเสื่อมโทรม 7-20 
7.4.5 มาตรการป้องกันความเหลื่อมล้้าทางเศรษฐกิจ 7-23 
7.4.6 มาตรการป้องกันผลกระทบทางสังคม 7-24 
 
บทที่ 8 กำรจัดท้ำแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน ้ำแบบบูรณำกำรระดับยุทธศำสตร์ 
 (Strategic and Integrated Development Plan / Program of River Basin : SIDP) 
8.1 การจัดท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน้้าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ (SIDP)  8-1 
8.2  การลดความขาดแคลนและเพ่ิมการเข้าถึงน้้าอุปโภคบริโภคในพื้นที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 8-13 
8.2.1  การขยายเขต/เพ่ิมเขตจ่ายน้้า (ประปาหมู่บ้าน)  8-13 
8.3  การแก้ปัญหาน้้าท่วมและอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  8-13 
8.3.1  การเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้้า 8-13 
8.3.2  พ้ืนที่น้้าท่วมหรือพ้ืนที่ชะลอน้้า 8-13 
8.3.3 การป้องกันน้้าท่วมพ้ืนที่ชุมชน  8-14 
8.4  การเพ่ิมความจุกักเก็บน้้าและเพ่ิมพ้ืนที่การกระจายน้้าลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  8-14 
8.4.1  การเพ่ิมความจุกักเก็บน้้า/แหล่งน้้าต้นทุน 8-14 
8.4.2 การเพ่ิมประสิทธิภาพการกระจายน้้า 8-14 
8.5 การจัดล้าดับความส้าคัญของโครงการ 8-15 
 
บทที่ 9 กระบวนกำรกำรมีส่วนร่วม กำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นของประชำชนและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  
 และกำรประชำสัมพันธ์ 
9.1 บทน้า  9-1 
9.2 กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าในลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 9-3 
9.2.1 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Analysis)  9-3 
9.2.2 การก้าหนดกลุ่มเป้าหมายในแต่ละกิจกรรมการมีส่วนร่วม 9-7 
9.3 การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นระดับกลุ่มลุ่มน้้าครั้งที่ 1 (การประชุมปฐมนิเทศ)  9-8 
9.3.1 ก้าหนดการประชุม 9-8 
9.3.2 ผู้เข้าร่วมประชุม 9-9 
9.3.3 สรุปผลการประชุม 9-10 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม -8- รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

สำรบัญ (ต่อ) 
 

หน้ำ 
 
9.3.4 ภาพบรรยากาศการประชุมปฐมนิเทศ 9-13 
9.4 การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นระดับลุ่มน้้าสาขา (การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1)  9-17 
9.4.1 ก้าหนดการประชุม 9-17 
9.4.2 กระบวนการที่ใช้ในการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 9-18 
9.4.3 ผู้เข้าร่วมประชุม 9-19 
9.4.4 สรุปผลการประชุม 9-20 
9.4.5 การจดัล้าดับความส้าคัญของปัญหาด้านทรัพยากรน้้า  9-37 
9.4.6 ภาพบรรยากาศการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 9-42 
9.5 การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นระดับลุ่มน้้าสาขา (การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2)  9-56 
9.5.1 ก้าหนดการประชุม 9-56 
9.5.2 กระบวนการที่ใช้ในการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 9-56 
9.5.3 ผู้เข้าร่วมประชุม 9-58 
9.5.4 สรุปผลการประชุม 9-59 
9.5.5 มุมมองและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม  9-69 
9.5.5.1 บริบทของทางเลือกที่ 2   9-69 
9.5.5.2 บริบทของทางเลือกที่ 3  9-70 
9.5.5.3 บริบทของทางเลือกที่ 4  9-72 
9.5.5.4 ข้อเสนอแนะเพ่ิมจากการผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง 13 เวที   9-73 
9.5.6 ภาพบรรยากาศการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 9-74 
9.6 การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นระดับกลุ่มลุ่มน้้าครั้งที่ 2 (การประชุมปัจฉิมนิเทศ)  9-87 
9.6.1 ก้าหนดการประชุม 9-87 
9.6.2 ผู้เข้าร่วมประชุม 9-87 
9.6.3 สรุปผลการประชุม 9-89 
9.6.4 ภาพบรรยากาศการประชุมปัจฉิมนิเทศ 9-108 
9.7 กิจกรรมการสร้างการรับรู้ผ่านสื่อ  9-114 
9.7.1 กิจกรรมการสร้างการรับรู้ผ่านสื่อ ครั้งที่ 1 9-114 
9.7.2 กิจกรรมการสร้างการรับรู้ผ่านสื่อ ครั้งที่ 2 9-136 
 
บทที่ 10 ระบบสำรสนเทศทำงภูมิศำสตร์กับกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำ 
10.1 การรวบรวมข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 10-2 
10.2 การออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูล 10-9 
10.3 การจัดท้าฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 10-14 
10.4 การจัดท้าค้าอธิบายข้อมูล (Metadata)  10-19 
 
ภำคผนวก 
  



  

               สำ้นักงำนทรัพยำกรน ้ำแหง่ชำติ        สำรบญั 
   

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม -9- รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

สำรบัญรูป 
 

หน้ำ 
 
รูปที่ 1.4-1  ที่ตั้งและขอบเขตพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  1-3  
รูปที่ 1.6-1  กรอบแนวทางการศึกษาและประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ 1-9 
 ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
รูปที่ 2.2.2-1  แสดงผังนโยบายการพัฒนาประเทศไทย พ.ศ. 2600 2-26 
รูปที่ 2.2.2-2  แสดงผังนโยบายการพัฒนาภาคใต้ พ.ศ. 2600 2-29 
รูปที่ 2.2.2-3  ผังยุทธศาสตร์การใช้ประโยชน์ที่ดิน อนุภาคกลุ่มจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์  2-32 
                 สมุทรสงครามและสมุทรสาคร 
รูปที่ 2.2.2-4  แสดงผังการพัฒนาอนุภาคจังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ และตรัง 2-34 
รูปที่ 2.2.2-5  ผังโครงสร้างการพัฒนาอนุภาคจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราชและพัทลุง 2-38 
รูปที่ 2.2.2-6   แสดงผังอนุภาคกลุ่มจังหวัดสงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส 2-43 
รูปที่ 3.2.2-1  แสดงลักษณะสภาพภูมิประเทศลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 3-3 
รูปที่ 3.3.1-1  แสดงที่ตั้งสถานีตรวจวัดภูมิอากาศ 3-12 
รูปที่ 3.3.2-2  ที่ตั้งสถานีวัดน้้าฝนและเส้นชั้นน้้าฝน (Isohyte)  3-26 
รูปที่ 3.3.3-1  ที่ตั้งสถานีวัดน้้าท่า 3-28 
รูปที่ 3.3.5-1  กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณตะกอนแขวนลอยรายปีเฉลี่ยและพ้ืนที่ 3-36 
 รับน้้าของลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
รูปที่ 3.3.6-1  สถานีตรวจสอบคุณภาพน้้าในพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 3-39 
รูปที่ 3.4.1-1  ลักษณะอุทกธรณีวิทยาพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 3-43 
รูปที่ 3.4.1-2  ลักษณะอุทกธรณีวิทยาพ้ืนที่เกาะพะงัน เกาะสมุย และเกาะเต่า 3-46 
รูปที่ 3.4.1-3  ภาพตัดขวางทางอุทกธรณีวิทยาพื้นท่ีลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนบน 3-49 
รูปที่ 3.4.1-4  ทิศทางการไหลของน้้าบาดาลพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนบน 3-50 
รูปที่ 3.4.1-5  ภาพตัดขวางทางอุทกธรณีวิทยาพื้นท่ีลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนกลาง 3-51 
รูปที่ 3.4.1-6  ทิศทางการไหลของน้้าบาดาลพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนกลาง 3-52 
รูปที่ 3.4.1-7  ภาพตัดขวางทางอุทกธรณีวิทยาพื้นท่ีลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนล่าง 3-54 
รูปที่ 3.4.1-8  ทิศทางการไหลของน้้าบาดาลพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนล่าง 3-55 
รูปที่ 3.4.2-1  แหล่งน้้าบาดาลพื้นที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  3-57 
รูปที่ 3.4.2-2  แหล่งน้้าบาดาลพื้นที่ลุ่มน้้าสาขาลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 3-59 
รูปที่ 3.4.4-1  ปริมาณน้้าที่เพ่ิมเติมให้กับชั้นหินให้น้้าบาดาลบริเวณพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  3-64 
รูปที่ 3.4.4-2  พ้ืนที่ศักยภาพน้้าบาดาลเชิงคุณภาพท่ีสามารถใช้ประโยชน์ได้ในพ้ืนที่ลุ่มน้้า 3-70 
 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
รูปที่ 3.4.6-1  ศักยภาพน้้าบาดาลในพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 3-72 
รูปที่ 3.5.1-1  พ้ืนที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้้าในพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 3-76 
รูปที่ 3.5.2-1  พ้ืนทีชุ่่มน้้าในพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 3-78 
รูปที่ 3.5.4-1  พ้ืนที่ป่าไม้ในพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 3-84 
รูปที่ 3.5.6-1  พ้ืนที่ป่าไม้และพ้ืนที่ป่าเสื่อมโทรมในลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 3-91 
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รูปที่ 3.5.6-2  พ้ืนที่ป่าไม้และพ้ืนที่ป่าเสื่อมโทรมในลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนกลาง 3-92 
รูปที่ 3.5.6-3  พ้ืนที่ป่าไม้และพ้ืนที่ป่าเสื่อมโทรมในลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 3-93 
รูปที่ 3.6.2-1  จ้านวนประชากรของลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก จ้าแนกรายเทศบาล พ.ศ.2561 3-117 
รูปที่ 3.6.2-2  จ้านวนประชากรของลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน จ้าแนกรายเทศบาล พ.ศ.2561 3-118 
รูปที่ 3.6.2-3  จ้านวนประชากรของลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนกลาง จ้าแนกรายเทศบาล พ.ศ.2561 3-119 
รูปที่ 3.6.2-4  จ้านวนประชากรของลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง จ้าแนกรายเทศบาล พ.ศ.2561 3-120 
รูปที่ 3.6.4-1  ปฏิทินการเกษตร พื้นที่ลุ่มน้้าสาขาคลองท่าตะเภา 3-132 
รูปที่ 3.6.4-2  ปฏิทินการเกษตร พื้นที่ลุ่มน้้าสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 3-133 
รูปที่ 3.6.4-3  ปฏิทินการเกษตร ลุ่มน้้าสาขาคลองหลังสวน 3-133 
รูปที่ 3.6.4-4  ปฏิทินการเกษตร พื้นที่ลุ่มน้้าสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 2 3-134 
รูปที่ 3.6.4-5  ปฏิทินการเกษตร พื้นที่ลุ่มน้้าสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 3 3-135 
รูปที่ 3.6.4-6  ปฏิทินการเกษตร ลุ่มน้้าสาขาคลองกลาย 3-136 
รูปที่ 3.6.4-7  ปฏิทินการเกษตร พื้นที่ลุ่มน้้าสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 3-136 
รูปที่ 3.6.4-8  ปฏิทินการเกษตร พื้นที่ลุ่มน้้าสาขาคลองนาทวี 3-137 
รูปที่ 3.6.4-9  ปฏิทินการเกษตร พื้นที่ลุ่มน้้าสาขาคลองเทพา 3-138 
รูปที่ 3.6.4-10  ปฏิทินการเกษตร พื้นที่ลุ่มน้้าสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 3-138 
รูปที่ 3.6.4-11  ปฏิทินการเกษตร พื้นที่ลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าสายบุรี 3-139 
รูปที่ 3.6.4-12  ปฏิทินการเกษตร พื้นที่ลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าบางนรา 3-140 
รูปที่ 3.6.4-13  ปฏิทินการเกษตร พื้นที่ลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าโก-ลก 3-141 
รูปที่ 3.6.4-14  ปฏิทินการเกษตร พื้นที่เกาะ (เกาะเต่า เกาะพะงัน และเกาะสมุย)  3-141 
รูปที่ 3.7.1-1   การเกิดและภาวะเจริญพันธ์ 3-157 
รูปที่ 3.7.1-2   แบบแผนการย้ายถิ่นตามภูมิภาค 3-160 
รูปที่ 3.7.1-3   แสดงสัดส่วนจ้านวนประชากรอายุ 15 ขึ้นไป จ้าแนกตามกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ปี 2560 3-163 
รูปที่ 3.7.1-4   สัดส่วนผู้มีงาน จ้าแนกตามกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ปี 2560 3-163 
รูปที่ 3.7.3-1   สัดส่วนจ้านวนผู้นับถือศาสนาต่าง ๆ ทั่วราชอาณาจักรและภาคใต้ ปี 2557 3-166 
รูปที่ 3.7.5-1  การจัดการน้้าเพ่ือความยั่งยืนเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนาที่ยั่งยืน  3-199 
 ตามแนวทาง Sustainable Development Goals (SDGs) 
รูปที่ 3.9.9-1  องค์ประกอบของวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ (Water Footprint)  3-267 
รูปที่ 3.9.9-2  องค์ประกอบของ Water footprint 3-269 
รูปที่ 3.9.9-3  Water footprint แบบรวมสายโซ่ 3-271 
รูปที่ 3.9.9-4  Water footprint  แบบขั้นตอนสะสม 3-272 
รูปที่ 3.10.2-1  คุณภาพน้้าในพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันอกตอนบน 3-282 
รูปที่ 3.10.2-2  คุณภาพน้้าในพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันอกตอนกลาง 3-283 
รูปที่ 3.10.2-3  คุณภาพน้้าในพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันอกตอนล่าง 3-284 
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รูปที่ 3.10.2-4 ภาพการตรวจวัดคุณภาพน้้าผิวดิน โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 3-288 
 ระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
รูปที่ 3.10.2-4  จุดตรวจวัดคุณภาพน้้าใต้ดินของโครงการ  3-327 
รูปที่ 3.10.2-5 ภาพตรวจวัดคุณภาพน้้าใต้ดินของโครงการ 3-330 
รูปที่ 3.10.2-6  แสดงที่ตั้งระบบบ้าบัดน้้าเสียในพื้นที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 3-349 
รูปที่ 3.12.1-1  พ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัยในพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 3-366 
รูปที่ 3.12.2-1  พ้ืนที่เสียงความแห้งแล้งในพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 3-369 
รูปที่ 4.5-1  สรุปประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  4-34 
รูปที่ 4.5-2  สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด (เกษตรกรรม)  4-36 
รูปที่ 4.5-3  สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด (บริการ)  4-36 
รูปที่ 4.5-4  สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด (อุตสาหกรรม)  4-37 
รูปที่ 4.5-5  สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด (ท่องเที่ยว)  4-37 
รูปที่ 4.8-1 การจัดล้าดับความส้าคัญของการบริหารจัดการน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 4-54 
 ตอนบน 
รูปที่ 4.8-2  การจัดล้าดับความส้าคัญของการบริหารจัดการน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 4-54 
 ตอนกลาง 
รูปที่ 4.8-3  ผลการจัดล้าดับความส้าคัญของการบริหารจัดการน้้าของพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ 4-55 
 ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 
รูปที่ 5.9-1  รูปแบบการวิเคราะห์ SWOT Analysis 5-102 
รูปที่ 5.9-2  รูปแบบการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างจุดแข็งกับโอกาส จุดแข็งกับข้อจ้ากัด 5-102 
 จุดอ่อนกับโอกาสและจุดอ่อนกับข้อจ้ากัด (TOWS Matrix) 
รูปที่ 9-1  แผนผังแสดงการเชื่อมโยงข้อมูลในกิจกรรมการมีส่วนร่วมของโครงการ 9-2 
รูปที่ 9.3.3-1  สรุปภาพรวมประเด็นปัญหาด้านทรัพยากรน้้าทั้ง 4 เวท ี 9-10 
รูปที่ 9.3.3-2  สรุปประเด็นปัญหาด้านทรัพยากรน้้าจ้าแนกตามรายเวทีทั้ง 4 เวที  9-11 
รูปที่ 9.3.4-1  บรรยากาศการประชุมปฐมนิเทศเวทีที่ 1 จังหวัดชุมพร 9-13 
รูปที่ 9.3.4-2  บรรยากาศการประชุมปฐมนิเทศเวทีที่ 2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 9-14 
รูปที่ 9.3.4-3  บรรยากาศการประชุมปฐมนิเทศเวทีที่ 3 จังหวัดนครศรีธรรมราช 9-15 
รูปที่ 9.3.4-4  บรรยากาศการประชุมปฐมนิเทศเวทีที่ 4 จังหวัดปัตตานี 9-16 
รูปที่ 9.4.2-1  การใช้แผนที่อย่างง่ายในการถ่ายทอดและระดมความเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย 9-18 
รูปที่ 9.4.5-1  แสดงล้าดับความส้าคัญของการบริหารจัดการน้้าในภาพรวม 14 เวที  9-39 
รูปที่ 9.4.5-2  แสดงผลการจัดล้าดับความส้าคัญของการบริหารจัดการน้้าในภาพรวมของพ้ืนที่ตอนบน 9-40 
รูปที่ 9.4.5-3  แสดงผลการจัดล้าดับความส้าคัญของการบริหารจัดการน้้าในภาพรวมของพ้ืนที่ตอนกลาง 9-41 
รูปที่ 9.4.5-4  แสดงผลการจัดล้าดับความส้าคัญของการบริหารจัดการน้้าในภาพรวมของพ้ืนที่ตอนล่าง 9-41 
รูปที่ 9.4.6-1 บรรยากาศการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 เวทีที่ 1 พ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขาคลองท่าตะเภา 9-42 
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รูปที่ 9.4.6-2  บรรยากาศการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 เวทีที่ 2 พ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออก 9-43 
 ตอนบน 
รูปที่ 9.4.6-3  บรรยากาศการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 เวทีที่ 3 พ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขาคลองหลังสวน 9-44 
รูปที่ 9.4.6-4  บรรยากาศการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 เวทีที่ 4 พ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออก  9-45 
 ส่วนที่ 2 
รูปที่ 9.4.6-5  บรรยากาศการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 เวทีที่ 5 พ้ืนที่เกาะ  9-46 
 (เกาะเต่า, เกาะสมุย, เกาะพงัน) 
รูปที่ 9.4.6-6  บรรยากาศการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 เวทีที่ 6 พ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออก 9-47 
 ส่วนที่ 4 
รูปที่ 9.4.6-7  บรรยากาศการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 เวทีที่ 7 พ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขาคลองกลาย 9-48 
รูปที่ 9.4.6-8  บรรยากาศการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 เวทีที่ 8 พ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออก 9-49 
 ส่วนที่ 3 
รูปที่ 9.4.6-9  บรรยากาศการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 เวทีที่ 9 พ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขาคลองนาทวี 9-50 
รูปที่ 9.4.6-10  บรรยากาศการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 เวทีที่ 10 พ้ืนทีลุ่่มน้้าสาขาคลองเทพา 9-51 
รูปที่ 9.4.6-11  บรรยากาศการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1  9-52 
 เวทีที่ 11 พ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 
รูปที่ 9.4.6-12  บรรยากาศการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 เวทีที่ 12 พ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าสายบุรี 9-53 
รูปที่ 9.4.6-13  บรรยากาศการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 เวทีที่ 13 พ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าบางนรา 9-54 
รูปที่ 9.4.6-14  บรรยากาศการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 เวทีที่ 14 พ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าโก-ลก 9-55 
รูปที่ 9.5.2-1  บัตรค้าที่ใช้ในการเลือกทิศทางการพัฒนาของผู้เข้าร่วมประชุม 9-58 
รูปที่ 9.5.4-1  แสดงร้อยละของทางเลือกการพัฒนาที่มีสัดส่วนสูงสุด ของผู้เข้าร่วมประชุม 13 เวท ี 9-69 
รูปที่ 9.5.6-1  บรรยากาศการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 เวทีที่ 1 พ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขาคลองท่าตะเภา 9-74 
รูปที่ 9.5.6-2  บรรยากาศการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 เวทีที่ 2 พ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขาภาคใต้ 9-75 
 ฝั่งตะวันออกตอนบน 
รูปที่ 9.5.6-3  บรรยากาศการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 เวทีที่ 3 พ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขาคลองหลังสวน 9-76 
รูปที่ 9.5.6-4  บรรยากาศการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 เวทีที่ 4 พ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขาภาคใต้ 9-77 
 ฝั่งตะวันออก ส่วนที่ 2 
รูปที่ 9.5.6-5  บรรยากาศการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 เวทีที่ 6 พ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขาภาคใต้ 9-78 
 ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 
รูปที่ 9.5.6-6  บรรยากาศการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 เวทีที่ 7 พ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขาคลองกลาย 9-79 
รูปที่ 9.5.6-7  บรรยากาศการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 เวทีที่ 8 พ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขาภาคใต้ 9-90 
 ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 3 
รูปที่ 9.5.6-8  บรรยากาศการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 เวทีที่ 9 พ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขาคลองนาทวี 9-81 
รูปที่ 9.5.6-9  บรรยากาศการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 เวทีที่ 10 พ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขาคลองเทพา 9-82 
รูปที่ 9.5.6-10  บรรยากาศการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 เวทีที่ 11 พ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 9-83 
 ตอนล่าง 
รูปที่ 9.5.6-11  บรรยากาศการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 เวทีที่ 12 พ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าสายบุรี 9-84 
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รูปที่ 9.5.6-12  บรรยากาศการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 เวทีที่ 13 พ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าบางนรา 9-85 
รูปที่ 9.5.6-13  บรรยากาศการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 เวทีที่ 14 พ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าโก-ลก 9-86 
รูปที่ 9.6.3-1  แผนภาพสรุปค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นที่มีต่อแนวทางการพัฒนาลุ่มน้้า 9-103 
 แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  
 จ้าแนกตามยุทธศาสตร์และภูมิภาค 
รูปที่ 9.6.4-1  บรรยากาศการประชุมปัจฉิมนิเทศ เวทีที่ 1 จังหวัดชุมพร 9-108 
รูปที่ 9.6.4-2  บรรยากาศการประชุมปัจฉิมนิเทศ เวทีที่ 2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 9-109 
รูปที่ 9.6.4-3  บรรยากาศการประชุมปัจฉิมนิเทศ เวทีที่ 3 จังหวัดนครศรีธรรมราช 9-110 
รูปที่ 9.6.4-4  บรรยากาศการประชุมปัจฉิมนิเทศ เวทีที่ 4 จังหวัดสงขลา 9-111 
รูปที่ 9.6.4-5  บรรยากาศการประชุมปัจฉิมนิเทศ เวทีที่ 5 จังหวัดปัตตานี 9-112 
รูปที่ 9.6.4-6  บรรยากาศการประชุมปัจฉิมนิเทศ เวทีที่ 6 จังหวัดนราธิวาส 9-113 
รูปที่ 9.7.1-1  บรรยากาศการแสดงนิทรรศการของโครงการประกอบกิจกรรมการสร้างการรับรู้ 9-115 
 ผ่านสื่อครั้งที่ 1 
รูปที่ 9.7.2-1   ภาพบรรยากาศพิธีเปิดกิจกรรมและการบรรยายสรุปข้อมูลต่าง ๆ  9-137 
 บริเวณศูนย์เรียนรู้ฟื้นฟูอนุรักษ์ลุ่มน้้าและป่าชายเลน  
รูปที่ 9.7.2-2   ภาพบรรยากาศการล่องเรือศึกษาเส้นทางศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติและระบบนิเวศ 9-138 
 ของป่าชายเลนและให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน บริเวณศูนย์เรียนรู้ฟื้นฟูอนุรักษ์ลุ่มน้้าและป่าชายเลน  
รูปที่ 9.7.2-3   ภาพบรรยากาศการศึกษาดูงานโครงการขุดลอกร่องน้้าปากแม่น้้าเทพา 9-139 
รูปที่ 10-1  การรวบรวม การออกแบบ การจัดท้า การจัดเก็บข้อมูลในโครงการ 10-3 
รูปที่ 10.1-1  หน่วยงานที่ให้บริการข้อมูล 10-4 
รูปที่ 10.1-2  รูปแบบของข้อมูลที่รวบรวมจากหน่วยงานต่างๆ 10-5 
รูปที่ 10.1-3  ลักษณะข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ Hard copy 10-6 
รูปที่ 10.1-4  ลักษณะข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ Soft copy 10-7 
รูปที่ 10.1-5  ลักษณะข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ เอกสาร รายงาน  10-7 
รูปที่ 10.1-6  ฐานข้อมูล Personal Geodatabase (*.mdb) ในโปรแกรมกลุ่ม ArcGIS 10-8 
รูปที่ 10.2-1  ตัวอย่างแผนภาพ (Diagram) โครงสร้างฐานข้อมูล 10-13 
รูปที่ 10.3-1  ตัวอย่างการปรับปรุงระบบพิกัดให้เป็นระบบเดียวกัน 10-15 
รูปที่ 10.3-2  แสดงตัวอย่างการปรับแก้ข้อมูล 10-16 
รูปที่ 10.3-3  ตัวอย่างแผนที่ข้อมูลที่สามารถเพ่ิมเติมข้อมูลได้ 10-17 
รูปที่ 10.3-4 ตัวอย่างแผนที่ข้อมูลที่ไม่สามารถเพ่ิมเติมได้ 10-18 
รูปที่ 10.4-1  ตัวอย่างหน้าแบบฟอร์มเข้าสู่ ISO Metadata Wizard ของโปรแกรม ArcCatalog 10-20 
รูปที่ 10.4-2  ตัวอย่างแบบฟอร์มส้าหรับกรอกข้อมูล Metadata ส่วน General 10-20 
รูปที่ 10.4-3  ตัวอย่างโปรแกรม Metadata Editor 10-21 
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ตารางที่ 1.4-1 ขอบเขตการปกครองในพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 1-5 
ตารางที่ 2.2.1-1 สรุปแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 2-13 
ตารางที่ 2.2.2-1 กฎกระทรวงให้บังคับใช้ผังเมืองรวมจังหวัด พื้นที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 2-21 
ตารางที่ 2.2.2-2 สถานะการด้าเนินงานผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน พื้นที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 2-22 
ตารางที่ 2.5-1 ความจุเก็บกักน้้าและพ้ืนที่รับประโยชน์ของการพัฒนาแหล่งน้้าในพ้ืนที่ลุ่มน้้า 2-118 
 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
ตารางที่ 3.2.2-1 พ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขา 3-4 
ตารางที่ 3.3.1-1  สถิติภูมิอากาศคาบ 30 ปี (ปี พ.ศ. 2532-2561) ที่สถานีตรวจอากาศ จ.ชุมพร 3-13 
ตารางที่ 3.3.1-2  สถิติภูมิอากาศคาบ 30 ปี (ปี พ.ศ. 2532-2561) ที่สถานีตรวจอากาศ จ.สุราษฎร์ธานี 3-14 
ตารางที่ 3.3.1-3  สถิติภูมิอากาศคาบ 30 ปี (ปี พ.ศ. 2532-2561) ที่สถานีตรวจอากาศ เกาะสมุย 3-15 
ตารางที่ 3.3.1-4  สถิติภูมิอากาศคาบ 30 ปี (ปี พ.ศ. 2532-2561) ที่สถานีตรวจอากาศ  3-16 
 จ.นครศรีธรรมราช 
ตารางที่ 3.3.1-5  สถิติภูมิอากาศคาบ 30 ปี (ปี พ.ศ. 2532-2561) ที่สถานีตรวจอากาศ จ.สงขลา 3-17 
ตารางที่ 3.3.1-6  สถิติภูมิอากาศคาบ 30 ปี (ปี พ.ศ. 2532-2561) ที่สถานีตรวจอากาศ  3-18 
 สนามบินปัตตานี 
ตารางที่ 3.3.1-7  สถิติภูมิอากาศคาบ 30 ปี (ปี พ.ศ. 2532-2561) ที่สถานีตรวจอากาศ จ.นราธิวาส 3-19 
ตารางที่ 3.3.2-1 รายละเอียดสถานีตรวจวัดฝนที่เลือกใช้ 3-21 
ตารางที่ 3.3.2-2 ปริมาณฝนรายเดือนและรายปีเฉลี่ยของลุ่มน้้าสาขาในพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ 3-25 
 ฝั่งตะวันออก 
ตารางที่ 3.3.3-1 รายละเอียดสถานีวัดน้้าท่า, ปริมาณน้้านองรายปีและวัดตะกอน 3-29 
 ในพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกและลุ่มน้้าข้างเคียง 
ตารางที่ 3.3.3-2 ปริมาณน้้าท่ารายเดือนและรายปีเฉลี่ยของลุ่มน้้าสาขาในพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ 3-32 
 ฝั่งตะวันออก 
ตารางที่ 3.3.4-1 ปริมาณน้้านองสูงสุดที่คาบความถ่ีของการเกิดซ้้าต่าง ๆ ส้าหรับลุ่มน้้าสาขาของลุ่มน้้า 3-34 
 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
ตารางที่ 3.3.5-1 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณตะกอนแขวนลอยรายปีเฉลี่ยและ 3-37 
 พ้ืนที่รับน้้าของลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
ตารางที่ 3.3.6-1 ปัญหาคุณภาพน้้า และสาเหตุในลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 3-40 
ตารางที่ 3.3.6-2 ผลการวิเคราะห์ของดัชนีคุณภาพน้้าในลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 3-41 
ตารางที่ 3.4.2-1 พ้ืนที่แหล่งน้้าบาดาลในหินร่วนและหินแข็งลุ่มน้้าสาขาลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 3-58 
ตารางที่ 3.4.4-1 อัตราการไหลซึมของน้้าฝนที่ไหลลงสู่แหล่งน้้าบาดาล 3-61 
ตารางที่ 3.4.4-2 ปริมาณน้้าที่เพ่ิมเติมให้ชั้นหินให้น้้าบาดาลในพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 3-63 
ตารางที่ 3.4.5-1 ศักยภาพน้้าบาดาลในพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 3-66 
ตารางที่ 3.4.5-2 ศักยภาพน้้าบาดาลในพ้ืนที่เกาะพะงัน เกาะสมุย และเกาะเต่า 3-67 
ตารางที่ 3.4.5-3 ศักยภาพเชิงคุณภาพของน้้าบาดาลที่อยู่ในเกณฑ์ดี พ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 3-68  
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ตารางที่ 3.4.5-4 ศักยภาพเชิงคุณภาพของน้้าบาดาลที่อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง พื้นที่ลุ่มน้้าภาคใต้ 3-69 
 ฝั่งตะวันออก 
ตารางที่ 3.5.1-1 พ้ืนที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้้าจ้าแนกเป็นรายลุ่มน้้าสาขา 3-75 
ตารางที่ 3.5.2-1 พ้ืนที่ชุ่มน้้าที่ขึ้นทะเบียนว่ามีความส้าคัญระดับนานาชาติในลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 3-77 
ตารางที่ 3.5.3-1 อุทยานแห่งชาติในพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 3-80 
ตารางที่ 3.5.3-2 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าในพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 3-81 
ตารางที่ 3.5.3-3 เขตห้ามล่าสัตว์ป่าในพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 3-82 
ตารางที่ 3.5.4-1 พ้ืนที่ป่าสงวนในพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 3-85 
ตารางที่ 3.5.5-1 ป่าชายเลนในพื้นท่ีลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 3-88 
ตารางที่ 3.5.6-1 พ้ืนที่ป่าไม้ในพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกในปี พ.ศ. 2543 และ ปี พ.ศ. 2561 3-90 
ตารางที่ 3.5.7-1 จ้านวนชนิดสัตว์ป่าหายากในพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 3-94 
ตารางที่ 3.5.7-2 รายชื่อชนิดสัตว์ป่าหายากในพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 3-96 
ตารางที่ 3.6.1-1 การใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกแยกรายลุ่มน้้าสาขา 3-108 
ตารางที่ 3.6.2-1 ข้อมูลประชากรในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลจ้าแนกรายลุ่มน้้าสาขาของ 3-114 
 ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก พ.ศ. 2561 
ตารางที่ 3.6.2-2 จ้านวนประชากรของลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 13 ลุ่มน้้าสาขา แยกรายเทศบาล  3-115 
 พ.ศ.2561  
ตารางที่ 3.6.2-3 ข้อมูลประชากรในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลจ้าแนกรายลุ่มน้้าสาขา 3-123 
 ของลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก พ.ศ. 2561 และคาดการณ์ พ.ศ.2580 
ตารางที่ 3.6.3-1 ปริมาณน้้าท่ารายเดือนและรายปีเฉลี่ยของลุ่มน้้าสาขาในพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ 3-125 
 ฝั่งตะวันออก 
ตารางที่ 3.6.5-1 ชั้นความเหมาะสมด้านการปลูกพืชที่ส้าคัญของพื้นที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 3-143 
 แยกรายลุ่มน้้าสาขา 
ตารางที่ 3.7.1-1 จ้านวนประชากรอัตราการเปลี่ยนแปลงจ้านวนประชากร  และความหนาแน่น 3-149 
 ประชากรต่อพ้ืนที่ในพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก พ.ศ. 2552 และ  2562 
ตารางที่ 3.7.1-2 จ้านวนครัวเรือนและอัตราการเปลี่ยนแปลงจ้านวนครัวเรือน พ.ศ. 2552 และ  2562 3-150 
ตารางที่ 3.7.1-1 การประมาณการจ้านวนประชากรแฝง ในพื้นที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก พ.ศ. 2562 3-153 
ตารางที่ 3.7.1-2 ขนาดและโครงสร้างของประชากรตามอายุและเพศ 3-154 
ตารางที่ 3.7.1-3 ขนาดและโครงสร้างของประชากรตามอายุและเพศ 3-155 
ตารางที่ 3.7.1-4 จ้านวนการเกิด การตาย จ้าแนกตามเพศ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งตะวันตก  3-156 
 พ.ศ. 2555-2559 
ตารางที่ 3.7.1-5 สถานการณ์ภาวะเจริญพันธุ์ 3-158 
ตารางที่ 3.7.1-6 สถานการณ์การตายของการคาดประมาณ 3-158 
ตารางที่ 3.7.1-7 แสดงอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดจ้าแนกตามเพศระดับประเทศ 3-159 
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ตารางที่ 3.7.1-8 แสดงอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด จ้าแนกตามเพศและภาค 3-159 
ตารางที่ 3.7.1-9 แสดงอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด จ้าแนกตามเพศและภาค 3-162 
ตารางที่ 3.7.1-10 ประมาณการณ์จ้านวนประชากรกลุ่มชาติพันธุ์ที่สัมพันธ์กับเขตพ้ืนที่ภาคใต้ 3-164 
 ฝั่งตะวันออก 
ตารางที่ 3.7.4.1 สถานพยาบาลแต่ละจังหวัดของลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 3-168 
ตารางที่ 3.7.4.2 สัดส่วนบุคลากรทางด้านสาธารณสุขต่อจ้านวนประชากร 3-169 
ตารางที่ 3.7.4.3 อัตราส่วนบุคลากรทางการแพทย์ต่อประชากรแต่ละจังหวัดของลุ่มน้้าภาคใต้ 3-170 
 ฝั่งตะวันออก 
ตารางที่ 3.7.4-4 อัตราส่วนบุคลากรทางการแพทย์แต่ละจังหวัดของลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 3-171 
ตารางที่ 3.7.4-5 สถิติจ้านวนผู้ป่วยนอกแยกตามสาเหตุการป่วย 21 กลุ่มโรค (รง.504)  3-176 
 ของ 11 จังหวัด ในลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก ปี พ.ศ. 2556-2560 
ตารางที่ 3.7.4-6 โรคมาลาเลีย : อัตราป่วย-ตายต่อแสนประชากร ของ 11 จังหวัด 3-177 
 ในลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก ปี พ.ศ. 2558-2562 
ตารางที่ 3.7.4-7 โรคไข้เลือดออก : อัตราป่วย-ตายต่อแสนประชากร ของ 11 จังหวัด 3-177 
 ในลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก ปี พ.ศ. 2558-2562 
ตารางที่ 3.7.4-8 โรคไข้ฟิลาเรีย : อัตราป่วย-ตายต่อแสนประชากร ของ 11 จังหวัด 3-178 
 ในลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก ปี พ.ศ. 2558-2562 
ตารางที่ 3.7.4-9 โรคไข้สมองอักเสบ : อัตราป่วย-ตายต่อแสนประชากร ของ 11 จังหวัด 3-178 
 ในลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก ปี พ.ศ. 2558-2562 
ตารางที่ 3.7.4-10 โรคสครับไทฟัส : อัตราป่วย-ตายต่อแสนประชากร ของ 11 จังหวัด 3-179 
 ในลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก ปี พ.ศ. 2558-2562 
ตารางที่ 3.7.4-11 โรคฉี่หนู Leptospirosis : อัตราป่วย-ตายต่อแสนประชากร ของ 11 จังหวัด 3-179 
 ในลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก ปี พ.ศ. 2558-2562 
ตารางที่ 3.7.4-12 โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน : อัตราป่วย-ตายต่อแสนประชากร ของ 11 จังหวัด 3-180 
 ในลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก ปี พ.ศ. 2558-2562 
ตารางที่ 3.7.4-13 โรคบิด (Dysentery_Amoebic) : อัตราป่วย-ตายต่อแสนประชากร ของ 11 จังหวัด 3-180 
 ในลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก ปี พ.ศ. 2558-2562 
ตารางที่ 3.7.4-14 โรคบิด (Dysentery,Bacillary) : อัตราป่วย-ตายต่อแสนประชากร ของ 11 จังหวัด 3-181 
 ในลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก ปี พ.ศ. 2558-2562 
ตารางที่ 3.7.4-15 โรคไวรัสตับอักเสบ A : อัตราป่วย-ตายต่อแสนประชากร ของ 11 จังหวัด 3-181 
 ในลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก ปี พ.ศ. 2558-2562 
ตารางที่ 3.7.4-16 โรคอหิวาตกโรค : อัตราป่วย-ตายต่อแสนประชากร ของ 11 จังหวัด 3-182 
 ในลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก ปี พ.ศ. 2558-2562 
ตารางที่ 3.7.4-17 โรคไทฟอยด์ : อัตราการป่วย-ตายต่อแสนประชากร ของ 11 จังหวัด 3-182 
 ในลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก ปี พ.ศ. 2558-2562 
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ตารางที่ 3.7.4-18 จุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุของโรคที่เกิดจากน้้า 3-183 
ตารางที่ 3.7.5-1 ข้อมูลพ้ืนฐานประชากรแยกตาม 5 กลุ่มประชากรหลักในพ้ืนที่ลุ่มน้าภาคใต้ 3-186 
 ฝั่งตะวันออก 
ตารางที่ 3.7.5-2 แสดงการสกัดองค์ประกอบและการอธิบายค่าความผันแปรในภาพรวม 3-187 
ตารางที่ 3.7.5-3 แสดงค่า factor loading แสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อค้าถามกับองค์ประกอบ 3-188 
 ในภาพรวม 
ตารางที่ 3.7.5-4 แสดงการสกัดองค์ประกอบและการอธิบายค่าความผันแปรในกลุ่มผู้ใช้น้้า 3-189 
 เพ่ือการอุปโภคบริโภคในระดับครัวเรือน 
ตารางที่ 3.7.5-5 แสดงค่า factor loading แสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อค้าถามกับองค์ประกอบ 3-190 
 ในกลุ่มผู้ใช้น้้าเพ่ือการอุปโภคบริโภคในระดับครัวเรือน 
ตารางที่ 3.7.5-6 แสดงการสกัดองค์ประกอบและการอธิบายค่าความผันแปรในกลุ่มผู้ใช้น้้า 3-191 
 เพ่ือการผลิตและบริการ 
ตารางที่ 3.7.5-7 แสดงค่า factor loading แสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อค้าถามกับองค์ประกอบ 3-192 
 ในกลุ่มผู้ใช้น้้าเพ่ือการผลิตและบริการ 
ตารางที่ 3.7.5-8 แสดงการสกัดองค์ประกอบและการอธิบายค่าความผันแปรใน 3-193 
 กลุ่มผู้ประสบปัญหาคุณภาพน้้า 
ตารางที่ 3.7.5-9 แสดงค่า factor loading แสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อค้าถามกับ 3-194 
 องค์ประกอบในกลุ่มผู้ประสบปัญหาคุณภาพน้้า 
ตารางที่ 3.7.5-10 แสดงการสกัดองค์ประกอบและการอธิบายค่าความผันแปรในกลุ่มตัว 3-195 
 ผู้ประสบปัญหาอุทกภัย 
ตารางที่ 3.7.5-11 แสดงค่า factor loading แสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อค้าถามกับ 3-196 
 องค์ประกอบในกลุ่มตัวผู้ประสบปัญหาอุทกภัย 
ตารางที่ 3.7.5-12 แสดงการสกัดองค์ประกอบและการอธิบายค่าความผันแปรในกลุ่มผู้ที่อยู่อาศัย 3-197 
 บริเวณพ้ืนที่ป่าต้นน้้า 
ตารางที่ 3.7.5-13 แสดงค่า factor loading แสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อค้าถามกับ 3-198 
 องค์ประกอบในกลุ่มผู้ที่อยู่อาศัยบริเวณพ้ืนที่ป่าต้นน้้า 
ตารางที่ 3.7.5-14 แสดงความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อทางเลือกและทิศทางการพัฒนา 3-206 
 ของพ้ืนที่ จ้าแนกตามกลุ่มเป้าหมายประชากร 
ตารางที่ 3.7.5-15 ข้อเสนอแนะเชิงมาตรการจากเวทีประชุมกลุ่มย่อย ที่มีต่อทิศทางการพัฒนาพื้นที่  3-207 
 ทางเลือกท่ี 2 การพัฒนาพื้นที่โดยไม่มุ่งเน้นเศรษฐกิจ 
ตารางที่ 3.7.5-16 ข้อเสนอแนะเชิงมาตรการจากเวทีประชุมกลุ่มย่อย ที่มีต่อทิศทางการพัฒนาพ้ืนที่  3-208 
 ทางเลือกท่ี 3 การพัฒนาพื้นที่เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการเติบโตเศรษฐกิจพ้ืนฐาน 
 ด้านการเกษตรกรรมและการท่องเที่ยว 
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ตารางที่ 3.7.5-16 ข้อเสนอแนะเชิงมาตรการจากเวทีประชุมกลุ่มย่อย ที่มีต่อทิศทางการพัฒนาพื้นที่  3-209 
 ทางเลือกท่ี 4 การพัฒนาพื้นที่เต็มศักยภาพ และยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้ 
 และเขตเศรษฐกิจชายแดนภาคใต้ 
ตารางที่ 3.8.1.1-1  การใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละประเภทเกษตรกรรม ปี 2552 กับปี 2562 3-213 
ตารางที่ 3.8.1.1-2  ผลผลิตและมูลค่าพืชเศรษฐกิจที่ส้าคัญ ปี 2562 3-215 
ตารางที่ 3.8.1.2-1 ข้อมูลจ้านวนโรงงานอุตสาหกรรมและจ้านวนวิสาหกิจขนาดกลางและ 3-221 
 ขนาดย่อมใน 11 จังหวัด จ้านวนโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  
 ปี 2562 
ตารางที่ 3.8.1.2-2 จ้านวนโรงงานอุตสาหกรรม จ้านวนก้าลังแรงม้าการผลิต จ้านวนแรงงานคน  3-222 
 และจ้านวนเงินลงทุน ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตพื้นที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  
 และความต้องการทรัพยากรน้้า ณ ปีฐาน 2562 
ตารางที่ 3.8.1.3-1 รูปแบบและกิจกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ 3-226 
 ในลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
ตารางที่ 3.8.1.3-2 จ้านวนและการกระจายของแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 3-227 
ตารางที่ 3.8.1.3-3 จ้านวนนักท่องเที่ยวในพื้นที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก ระหว่าง พ.ศ.2557-2561  3-229 
ตารางที่ 3.8.1.3-4 จ้านวนผู้เยี่ยมเยือนเกาะสมุย ระหว่างปี 2555-2560 3-230 
ตารางที่ 3.8.1.3-5 จ้านวนผู้เยี่ยมเยือนเกาะพะงัน ระหว่างปี 2555-2560 3-231 
ตารางที่ 3.8.1.3-6 จ้านวนผู้เยี่ยมเยือนเกาะเต่า ระหว่างปี 2555-2560 3-232 
ตารางที่ 3.8.1.3-7 จ้านวนนักท่องเที่ยวทัศนาจรและนักท่องเที่ยวพักค้างคืนในพื้นที่ลุ่มน้้าสาขา  3-234 
 ปี พ.ศ.2561 
ตารางที่ 3.8.2-1 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดรวมกัน 11 จังหวัด ปี 2550 และ 2560  3-236 
 รายสาขากิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
ตารางที่ 3.8.2-2 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก ปี 2561p 3-241 
ตารางที่ 3.8.2-3 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก รายได้ต่อหัวประชากร  3-242 
 และรายได้ต่อครัวเรือน ปี 2561p 
ตารางที่ 3.8.2-4 เปรียบเทียบมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 3-243 
 มูลค่าภาคการบริการภาคธุรกิจ และภาคการบริการด้านการท่องเที่ยว ปี 2561p 
ตารางที่ 3.8.2-5 รายได้ต่อหัวประชากรและรายได้ต่อครัวเรือน ปี 2561p 3-245 
ตารางที่ 3.8.2-6 รายได้ต่อหัวประชากรรายจังหวัดในพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก ปี 2561p 3-246 
ตารางที่ 3.8.2-7 ค่าสัมประสิทธิ์ Gini รายได้ต่อหัวประชากรเฉลี่ย และรายได้ค่ากลาง  3-247 
 ปี 2554 2556 และ 2558 
ตารางที ่3.8.3-8 เส้นความยากจน (ด้านรายจ่าย) รายกลุ่มจังหวัด 3-247 
ตารางที่ 3.8.6-1 จ้านวนประชากรของลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 13 ลุ่มน้้าสาขา แยกรายเทศบาล  3-2 
 พ.ศ.2561  
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ตารางที่ 3.8.6-2 ข้อมูลประชากรในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลจ้าแนกรายลุ่มน้้าสาขาของ 3-253 
 ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก พ.ศ. 2561 
ตารางที่ 3.8.6-3 ร้อยละของความเป็นเมืองจ้าแนกตามภาค 3-251 
ตารางที่ 3.9.1-1 ความต้องการน้้าเพ่ือการอุปโภคบริโภคในปัจจุบัน แยกรายลุ่มน้้าสาขา 3-253 
ตารางที่ 3.9.1-2 ความต้องการน้้าเพ่ือการเพาะปลูกในเขตชลประทานสภาพปัจจุบัน (พ.ศ.2562)  3-257 
 แยกรายลุ่มน้้าสาขา 
ตารางที่ 3.9.1-3 ความต้องการน้้าเพ่ือการเพาะปลูกนอกเขตชลประทานสภาพปัจจุบัน (พ.ศ.2562)  3-259 
 แยกรายลุ่มน้้าสาขา 
ตารางที่ 3.9.3-1 ความต้องการน้้าเพ่ือการอุตสาหกรรมในปัจจุบัน แยกรายลุ่มน้้าสาขา 3-261 
ตารางที่ 3.9.4-1 ความต้องการน้้าเพ่ือท่องเที่ยวในปัจจุบัน แยกรายลุ่มน้้าสาขา 3-261 
ตารางที่ 3.9.5-1 ความต้องการใช้น้้าเพ่ือการปศุสัตว์ในปัจจุบัน แยกรายลุ่มน้้าสาขา 3-262 
ตารางที่ 3.9.6-1 ความต้องการน้้าเพ่ือการเพาะสัตว์น้้าในปัจจุบัน แยกรายลุ่มน้้าสาขา 3-263 
ตารางที่ 3.9.7-1 ความต้องการน้้าเพ่ือการรักษานิเวศวิทยาท้ายน้้า แยกรายลุ่มน้้าสาขา 3-264 
ตารางที่ 3.9.8-1 ความต้องการน้้าเพ่ือการเพาะปลูกนอกเขตชลประทานสภาพปัจจุบัน  3-265 
 (พ.ศ.2562) แยกรายลุ่มน้้าสาขา 
ตารางที่ 3.9.9-1 ค่า Water footprint ของอาหารชนิดต่างๆ 3-273 
ตารางที่ 3.9.9-2 ค่า Water footprint ของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในต่างประเทศ 3-274 
ตารางที่ 3.10.1-1 ก้าลังการผลิต พ้ืนที่ให้บริการ และแหล่งน้้า การประปาส่วนภูมิภาคสาขา  3-276 
 ในพ้ืนที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
ตารางที่ 3.10-1 ข้อมูลความขาดแคลนน้้าประปาในพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 3-278 
ตารางที่ 3.10-2 ข้อมูลความขาดแคลนน้้าดื่มสะอาดเพียงพอตลอดปี ในพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ 3-279 
 ฝั่งตะวันออก 
ตารางที่ 3.10.2-1 คุณภาพน้้าและคุณภาพน้้าในพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 3-280 
ตารางที่ 3.10.2-2 สถานีตรวจวัดคุณภาพน้้าผิวดิน โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 3-286 
 ระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
ตารางที่ 3.10.2-3 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้้าผิวดิน โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 3-296 
 ระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 
ตารางที่ 3.10.2-4 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้้าผิวดิน โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 3-306 
 ระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนกลาง 
ตารางที่ 3.10.2-5 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้้าผิวดิน โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 3-316 
 ระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 
ตารางที่ 3.10.2-6 สถานีตรวจวัดคุณภาพน้้าใต้ดิน โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 3-325 
 ระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
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ตารางที่ 3.10.2-7 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้้าใต้ดิน โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 3-328 
 ระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
ตารางที่ 3.10.2-8 ระบบบ้าบัดน้้าเสียรวมในพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก จ้าแนกรายลุ่มน้้าสาขา 3-348 
ตารางที่ 3.11.1-1 สรุปจ้านวนโครงการพัฒนาแหล่งน้้าในพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 3-351 
ตารางที่ 3.11.2-1 สรุปจ้านวนโครงการพัฒนาแหล่งน้้าในพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 3-363 
ตารางที่ 3.12.1-1 พ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัยในพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 3-365 
ตารางที่ 3.12.2-2 พ้ืนที่เสี่ยงเผชิญความแห้งแล้งในพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 3-368 
ตารางที่ 3.12.3-1 สิ่งกีดขวางทางน้้าสายหลักในลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 3-370 
ตารางที่ 3.13.1-1 จ้านวนแหล่งน้้าธรรมชาติที่สามารถพัฒนาและเพ่ิมความจุเก็บกักในลุ่มน้้าสาขา 3-377 
ตารางที่ 3.13.2-1 จ้านวนแหล่งน้้าใหม่ โครงการศึกษาความเหมาะสมวิเคราะห์พื้นที่พิเศษและ 3-379 
 แนวทางแก้ไขเชิงบูรณาการ (Area Based) 
ตารางที่ 4.2-1 บริบท องค์ประกอบ เงื่อนไข และทิศทางการพัฒนาในพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ 4-5 
 ฝั่งตะวันออกแยกรายลุ่มน้้าสาขา 
ตารางที่ 4.3.3-1 สรุปผลการวิเคราะห์ซออาร์ : SOAR Analysis ของกลุ่มพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ 4-13 
 ฝั่งตะวันออกตอนบน ตอนกลาง และตอนล่าง 
ตารางที ่4.4-1 สรุปสภาพปัญหาด้านทรัพยากรน้้าจากการรับฟังความคิดเห็นระดับกลุ่มพ้ืนที่ 4-20 
  (จ้าแนกตามประเด็นด้านทรัพยากรน้้า) 
ตารางที่ 4.4-2 สรุปสภาพปัญหาด้านทรัพยากรน้้าจากการรับฟังความคิดเห็นระดับกลุ่มพ้ืนที่ 4-21 
 (จ้าแนกตามกลุ่มพ้ืนที่) 
ตารางที่ 4.4-3 สรุปสภาพปัญหาด้านทรัพยากรน้้าจากการรับฟังความคิดเห็นระดับลุ่มน้้าสาขา 4-22 
ตารางที่ 4.6-1 สรุปการวิเคราะห์ SWOT Analysis และความสัมพันธ์ (TOWS Matrix Analysis)  4-40 
 พ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน  
ตารางที่ 4.6-2 สรุปการวิเคราะห์ SWOT Analysis และความสัมพันธ์ (TOWS Matrix Analysis)  4-42 
 พ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนกลาง  
ตารางที่ 4.6-3 สรุปการวิเคราะห์ SWOT Analysis และความสัมพันธ์ (TOWS Matrix Analysis)  4-44 
 พ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 
ตารางที่ 4.7-1 พ้ืนที่เสี่ยงจากการคาดการณ์สถานการณ์น้้าท่วมและการขาดแคลนน้้าบนพ้ืนฐาน 4-50 
 ของการประมาณการปริมาณน้้าฝนทุกๆ 5 ปี จนถึง ปี พ.ศ. 2598 
ตารางที่ 4.7-2 ทางออกการบริหารจัดการน้้าเพ่ือรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 4-51 
ตารางที่ 5.2.1-1 จ้านวนประชากรรวมของพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกและลุ่มน้้าสาขา ปี 2562  5-5 
 (หน่วย : คน) 
ตารางที่ 5.2.1-2 จ้านวนประชากรรวมของพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกและลุ่มน้้าสาขา ปี 2562  5-6 
 แบ่งตามเขตพ้ืนที่เมืองและพ้ืนที่ชนบท (หน่วย : คน) 
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ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

สำรบัญตำรำง (ต่อ) 
 

หน้ำ 
 
ตารางที่ 5.2.1-3 ความต้องการน้้าเพ่ือการอุปโภค-บริโภคของพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกและ 5-7 
 ลุ่มน้้าสาขา ปี 2562 แบ่งตามเขตพ้ืนที่เมืองและพ้ืนที่ชนบท (หน่วย : ล้านลูกบาศก์เมตร)
ตารางที่ 5.2.2-1 การประมาณการจ้านวนประชากรของพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกและ 5-11 
 ลุ่มน้้าสาขา ในอนาคต 20 ปี (หน่วย : คน) 
ตารางที่ 5.2.2-2 การประมาณการจ้านวนประชากรของพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกและ 5-12 
 ลุ่มน้้าสาขา ในอนาคต 20 ปี แบ่งเป็นพื้นที่เมืองและพ้ืนที่ชนบท (หน่วย : คน) 
ตารางที่ 5.2.2-3 ความต้องการน้้าเพ่ือการอุปโภค-บริโภคของพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกและ 5-13 
 ลุ่มน้้าสาขา ปี 2565 2570 2575 และ 2580 แบ่งตามเขตพ้ืนที่เมืองและพ้ืนที่ชนบท  
 (หน่วย : ล้านลูกบาศก์เมตร) 
ตารางที่ 5.3.1-1 การใช้ที่ดินเพ่ือการเกษตร ปี 2562 5-16 
ตารางที่ 5.3.1-2 โครงสร้างการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจแต่ละลุ่มน้้าสาขา ปี 2562 5-17 
ตารางที่ 5.3.1-3 การกระจายตัวของพื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่ส้าคัญ (หน่วย : ร้อยละ)  5-18 
ตารางที่ 5.3.1-4 ความต้องการทรัพยากรน้้าของภาคเกษตรกรรมของพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ 5-19 
 ฝั่งตะวันออก ณ ปีฐาน 2562 ทางเลือกท่ี 1 2 3 และ 4 (หน่วย : ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี) 
ตารางที่ 5.3.1-5 ความต้องการทรัพยากรน้้าของภาคเกษตรกรรมของพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  5-20 
 ณ ปีฐาน 2562 พ้ืนที่เขตชลประทาน ทางเลือกท่ี 1 2 3 และ 4  
 (หน่วย : ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี) 
ตารางที่ 5.3.1-6 ความต้องการทรัพยากรน้้าของภาคเกษตรกรรมของพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ 5-21 
 ฝั่งตะวันออก ณ ปีฐาน 2562 พ้ืนที่นอกเขตชลประทาน ทางเลือกท่ี 1 2 3 และ 4  
 (หน่วย : ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี) 
ตารางที่ 5.3.2-1 การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบันและในอนาคตในพ้ืนที่ 5-31 
 ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 
ตารางที่ 5.3.2-2 การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบันและในอนาคตในพ้ืนที่ลุ่มน้้า 5-32 
 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ตอนกลาง 
ตารางที่ 5.3.2-3 การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบันและในอนาคตในพ้ืนที่ลุ่มน้้า 5-33 
 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ตอนล่าง 
ตารางที่ 5.3.2-4 ความต้องการทรัพยากรน้้าการเพาะปลูกในอนาคต ปี 2580 5-34 
ตารางที่ 5.3.2-5 ความต้องการทรัพยากรน้้าการเพาะปลูกในอนาคต ปี 2580 พื้นที่เขตชลประทาน 5-35 
  ทางเลือกท่ี 1 2 3 และ 4 (หน่วย : ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี) 
ตารางที่ 5.3.2-6 ความต้องการทรัพยากรน้้าการเพาะปลูกในอนาคต ปี 2580 พื้นที่นอกเขตชลประทาน 5-36 
  ทางเลือกท่ี 1 2 3 และ 4 (หน่วย : ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี) 
ตารางที่ 5.3.2-5 ความต้องการทรัพยากรน้้าการเลี้ยงปศุสัตว์และสัตว์ปีก และการเพาะเลี้ยสัตว์น้้า 5-37 
 ณ ปีฐาน 2562 และในอนาคต ปี 2580 
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ตารางที่ 5.4.1-1 จ้านวนโรงงานอุตสาหกรรม จ้านวนก้าลังแรงม้าการผลิต จ้านวนแรงงานคน  5-41 
 และจ้านวนเงินลงทุน ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตพื้นที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  
 และความต้องการทรัพยากรน้้า ณ ปีฐาน 2562 
ตารางที่ 5.4.2-1 การเติบโตของภาคอุตสาหกรรม ทางเลือกท่ี 1 และ 2 การผลิตเป็นไปในอัตราปกติ 5-43
ตารางที่ 5.4.2-2 การประมาณการจ้านวนแรงงานและจ้านวนแรงม้าในอุตสาหกรรมการผลิต 5-41 
 ที่เพ่ิมข้ึนทุก ๆ 5 ปี พื้นที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก กรณีท่ีหนึ่ง 
ตารางที่ 5.4.2-3 การเติบโตของภาคอุตสาหกรรม ทางเลือกท่ี 3  5-45 
 เป็นไปตามฐานเดิมและการกระตุ้นเศรษฐกิจที่เกี่ยวเนื่อง 
ตารางที่ 5.4.2-4 การประมาณการจ้านวนแรงงานและจ้านวนแรงม้าในอุตสาหกรรมการผลิต 5-46 
 ที่เพ่ิมข้ึนทุก ๆ 5 ปี พื้นที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก กรณีท่ีสอง 
ตารางที่ 5.4.2-5 การเติบโตของภาคอุตสาหกรรม ทางเลือกท่ี 4  5-47 
 เป็นไปตามแนวนโยบายและแผนพัฒนาที่ก้าหนดการส่งเสริมและการพัฒนาอุตสาหกรรม 
ตารางที่ 5.4.2-6 การประมาณการจ้านวนแรงงานและจ้านวนแรงม้าในอุตสาหกรรมการผลิต 5-49 
 ที่เพ่ิมข้ึนทุก ๆ 5 ปีพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก กรณีท่ีสาม (ทางเลือกที่ 4) 
ตารางที่ 5.4.2-7 การประมาณความต้องการทรัพยากรน้้าในอุตสาหกรรมการผลิตที่เพิ่มขึ้นทุก ๆ 5 ปี 5-50 
 พ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก ทางเลือกท่ี 1 และ 2 ทางเลือกที่ 3 และทางเลือกที่ 4 
ตารางที่ 5.5.1-1 จ้านวนผู้เยี่ยมเยือนในพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกและความต้องการน้้า  5-53 
 ณ ปีฐาน 2562 
ตารางที่ 5.5.2-1 จ้านวนผู้เยี่ยมเยือนในพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกในกรณีทางเลือกท่ี 1 2 และ 3 5-58 
 ระยะเวลาปี 2565 2570 2575 และ 2580 
ตารางที่ 5.5.2-2 จ้านวนผู้เยี่ยมเยือนในพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกในกรณีทางเลือกท่ี 4 5-62 
 และระยะเวลาปี 2565 2570 2575 และ 2580 
ตารางที่ 5.5.3-1 ความต้องการน้้าเพ่ือการท่องเที่ยว ณ ปีฐาน 2562 และทางเลือกการพัฒนา 5-66 
 (หน่วย: ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี) 
ตารางที่ 5.6-1 ความต้องการน้้าเพ่ือการรักษาระบบนิเวศท้ายน้้า ในลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  5-67 
 แยกรายลุ่มน้้าสาขา 
ตารางที่ 5.7.2-1 สรุปฐานทรัพยากรน้้า (อุปทานทรัพยากรน้้า) ในพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  5-72 
 ณ ฐานปัจจุบัน 
ตารางที่ 5.7.3-1 สรุปฐานทรัพยากรน้้า (อุปทานทรัพยากรน้้า) ในพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  5-78 
 ณ ระยะ 20 ปีข้างหน้า 
ตารางที่ 5.7.3-2 การขุดลอกเพ่ิมความจุเก็บกักในระดับไร่นาในพ้ืนที่เพาะปลูก 5-79 
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ตารางที่ 5.7.3-3 สรุปอุปทานทรัพยากรน้้าในพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก ณ ปัจจุบัน  5-80 
 และระยะ 20 ปีข้างหน้า 
ตารางที่ 5.7.4-1 ปริมาณอุปทานทรัพยากรน้้าที่น้ามาพัฒนาได้ ณ ปี 2580 5-81 
ตารางที่ 5.8.1-1 จ้านวนพื้นทีแ่ละจ้านวปนระชากรขาดแคลนน้้ารายพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขาในปัจจุบัน 5-83 
ตารางที่ 5.8.2-1 ปริมาณความต้องการทรัพยากรน้้าแต่ละด้าน และการพัฒนาอุปทานทรัพยากรน้้า  5-91 
 พ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกและแต่ละลุ่มน้้าสาขา ทางเลือกท่ี 1 ณ ปีฐาน 2562 
ตารางที่ 5.8.3-1 ปริมาณความต้องการทรัพยากรน้้าแต่ละด้าน และการพัฒนาอุปทานทรัพยากรน้้า  5-92 
 พ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกและแต่ละลุ่มน้้าสาขา ทางเลือกท่ี 1 ณ ปี 2580 
ตารางที่ 5.8.4-1 ปริมาณความต้องการทรัพยากรน้้าแต่ละด้าน และการพัฒนาอุปทานทรัพยากรน้้า  5-93 
 พ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกและแต่ละลุ่มน้้าสาขา ทางเลือกท่ี 2 ณ ปี 2580 
ตารางที่ 5.8.5-1 ปริมาณความต้องการทรัพยากรน้้าแต่ละด้าน และการพัฒนาอุปทานทรัพยากรน้้า  5-94 
 พ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกและแต่ละลุ่มน้้าสาขา ทางเลือกท่ี 3 ณ ปี 2580 
ตารางที่ 5.8.6-1 ปริมาณความต้องการทรัพยากรน้้าแต่ละด้าน และการพัฒนาอุปทานทรัพยากรน้้า  5-95 
 พ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกและแต่ละลุ่มน้้าสาขา ทางเลือกท่ี 4 ณ ปี 2580 
ตารางที่ 5.8.7-1 สรุปภาพรวมความต้องการทรัพยากรน้้าในพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 5-98 
 และแต่ละลุ่มน้้าสาขาของทั้ง 4 ทางเลือก ณ ปีฐาน 2562 และปี 2580 
ตารางที่ 5.9-1 สรุปการวิเคราะห์ SWOT Analysis และความสัมพันธ์ (TOWS Matrix) Analysis 5-103 
 ลุ่มน้้าสาขาคลองท่าตะเภา (2101) 
ตารางที่ 5.9-2 สรุปการวิเคราะห์ SWOT Analysis และความสัมพันธ์ (TOWS Matrix) Analysis 5-104 
 ลุ่มน้้าสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (2102) 
ตารางที่ 5.9-3 สรุปการวิเคราะห์ SWOT Analysis และความสัมพันธ์ (TOWS Matrix) Analysis 5-105 
 ลุ่มน้้าสาขาคลองหลังสวน (2103) 
ตารางที่ 5.9-4 สรุปการวิเคราะห์ SWOT Analysis และความสัมพันธ์ (TOWS Matrix) Analysis 5-106 
 ลุ่มน้้าสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 2 (2104) 
ตารางที่ 5.9-5 สรุปการวิเคราะห์ SWOT Analysis และความสัมพันธ์ (TOWS Matrix) Analysis 5-107 
 ลุ่มน้้าสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 3 (2105) 
ตารางที่ 5.9-6 สรุปการวิเคราะห์ SWOT Analysis และความสัมพันธ์ (TOWS Matrix) Analysis 5-108 
 ลุ่มน้้าสาขาคลองกลาย (2106) 
ตารางที่ 5.9-7 สรุปการวิเคราะห์ SWOT Analysis และความสัมพันธ์ (TOWS Matrix) Analysis 5-109 
 ลุ่มน้้าสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 (2107) 
ตารางที่ 5.9-8 สรุปการวิเคราะห์ SWOT Analysis และความสัมพันธ์ (TOWS Matrix) Analysis 5-110 
 ลุ่มน้้าสาขาคลองนาทวี (2108) 
ตารางที่ 5.9-9 สรุปการวิเคราะห์ SWOT Analysis และความสัมพันธ์ (TOWS Matrix) Analysis 5-111 
 ลุ่มน้้าสาขาคลองเทพา (2109) 
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ตารางที่ 5.9-10 สรุปการวิเคราะห์ SWOT Analysis และความสัมพันธ์ (TOWS Matrix) Analysis 5-112 
 ลุ่มน้้าสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง (2110) 
ตารางที่ 5.9-11 สรุปการวิเคราะห์ SWOT Analysis และความสัมพันธ์ (TOWS Matrix) Analysis 5-113 
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 ฝั่งตะวันออก (จ้าแนกตามกลุ่มพื้นที่ลุ่มน้้าสาขา) 
ตารางที่ 7.2-2 กิจกรรมการพัฒนาและผลกระทบหลักที่ส้าคัญ 7-4 
ตารางที่ 7.3-1  ระดับค่าคะแนนส้าหรับการประเมินผลกระทบของทางเลือก  7-6 
ตารางที่ 7.3-2 การคาดการณ์ผลกระทบจากกิจกรรมในทางเลือกการพัฒนา 7-7 
ตารางที่ 7.4-1 แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามหลักการระวังไว้ก่อน (Precautionary Principle)  7-9 
 



  

               สำ้นักงำนทรัพยำกรน ้ำแหง่ชำติ        สำรบญั 
   

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม -25- รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

สำรบัญตำรำง (ต่อ) 
 

หน้ำ 
 
ตารางที่ 8.1-1  สรุปความต้องการใช้น้้า (Demand) การใช้น้้า (Supply) และปริมาณน้้าที่จะต้อง 8-3 
 จัดหาเพิ่มเติมของพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
ตารางที่ 8.1-2 สรุปจ้านวนโครงการและงบประมาณรายยุทธศาสตร์ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 8-5 
ตารางที่ 8.1-3 สรุปจ้านวนโครงการและงบประมาณรายยุทธศาสตร์รายจังหวัด 8-6 
ตารางที่ 9.2-1  หลักเกณฑ์การจ้าแนกกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทที่ปรึกษา 9-6 
ตารางที่ 9.2.2-1  การก้าหนดกลุ่มเป้าหมายในกิจกรรมการมีส่วนร่วมของโครงการ 9-7 
ตารางที่ 9.3-1  ก้าหนดการจัดประชุมปฐมนิเทศโครงการ 9-8 
ตารางที่ 9.3.2-1  จ้านวนผู้เข้าร่วมประชุมปฐมนิเทศ 9-9 
ตารางที่ 9.4.1-1  ก้าหนดการจัดประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 ในพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 9-17 
ตารางที่ 9.4.3-1  จ้านวนผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 ของแต่ละเวที 9-20 
ตารางที่ 9.4.4-1 สรุปสภาพปัญหาด้านทรัพยากรน้้าและล้าดับความส้าคัญของปัญหาในแต่ละ 9-21 
 พ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขาจากการประชุมกลุ่มย่อยครั้งท่ี 1 
ตารางที่ 9.4.4-2 สรุปข้อมูลสภาพปัญหาด้านทรัพยากรน้้าในแต่ละพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขา 9-35 
ตารางที่ 9.4.4-3 สรุปข้อมูลแนวทางการพัฒนาทรัพยากรน้้าในแต่ละพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขา 9-36 
ตารางที่ 9.4.5-1 ล้าดับความส้าคัญของปัญหาด้านทรัพยากรน้้าในแต่ละลุ่มน้้าสาขา 9-38 
ตารางที่ 9.5.1-1  ก้าหนดการจัดประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 ในพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 9-57 
ตารางที่ 9.5.3-1  จ้านวนผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 ของแต่ละเวที 9-59 
ตารางที่ 9.5.4-1 ผลการรับฟังความคิดเห็นต่อทางเลือกการพัฒนาในพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ 9-60 
 ฝั่งตะวันออกท้ัง 13 ลุ่มน้้าสาขา 
ตารางที่ 9.6.1-1  ก้าหนดการจัดประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ 9-87 
ตารางที่ 9.3.2-1  จ้านวนผู้เข้าร่วมประชุมปัจฉิมนิเทศ 9-88 
ตารางที่ 9.6.3-1  สรุปความเห็นต่อการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ 9-94 
 ฝั่งตะวันออก 
ตารางที่ 9.6.3-2  สรุปความเห็นต่อรูปแบบทางเลือกการพัฒนาและการประเมินผลกระทบ 9-96 
 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
ตารางที่ 9.6.3-3  สรุปความเห็นต่อแนวทางการพัฒนาลุ่มน้้าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ 9-97 
 พ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 
ตารางที่ 9.6.3-4  สรุปความเห็นต่อแนวทางการพัฒนาลุ่มน้้าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ 9-99 
 พ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนกลาง 
ตารางที่ 9.6.3-5  สรุปความเห็นต่อแนวทางการพัฒนาลุ่มน้้าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ 9-101 
 พ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 
ตารางที่ 9.6.3-6  สรุปความเห็นต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาลุ่มน้้าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ 9-104 
 พ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
ตารางที่ 9.8-1 สรุปข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯต่อ (ร่าง) รายงานฉบับสุดท้าย  9-160 
 (Draft-final Report) และผลการด้าเนินการปรับปรุงแก้ไขของกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา 
ตารางที่ 10.2-1 รายการชั้นข้อมูลในกลุ่มข้อมูลพื้นฐาน 10-10 
 



 บทที่ 1 

บทน ำ 
 
  



 
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ                        บทที่ 1 บทน้ำ 
    

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 1-1 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

บทที่ 1  
บทน้ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำของโครงกำร 
 ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกเป็นพ้ืนที่ชำยฝั่งติดอ่ำวไทย ลักษณะชำยฝั่งทะเลรำบเรียบมีที่รำบแคบ ๆ 
ตั้งอยู่ระหว่ำงละติจูด 5°44'23.36'' ถึง 11°11'17.00''เหนือ และลองจิจูด 98°37'18.74'' ถึง 102°7'59.53'' 
ตะวันออก มีพ้ืนที่ประมำณ 26,466.02 ตำรำงกิโลเมตร หรือ 16.54 ล้ำนไร่ ครอบคลุมพ้ืนที่ 11 จังหวัด ได้แก่ 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดชุมพร จังหวัดสุรำษฏร์ธำนี จังหวัดระนอง จังหวัดตรัง จังหวัดนครศรีธรรมรำช 
จังหวัดพัทลุง จังหวัดสงขลำ จังหวัดปัตตำนี จังหวัดยะลำ และจังหวัดนรำธิวำส โดยมีลุ่มน้้ำตำปี ลุ่มน้้ำทะเลสำบ
สงขลำ และลุ่มน้้ำปัตตำนีแทรกตัวเป็นช่วง ๆ แม่น้้ำส่วนใหญ่ในลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกเป็นแม่น้้ำสำยสั้น ๆ  
ไหลลงสู่อ่ำวไทย ลักษณะพ้ืนที่ลุ่มน้้ำทำงด้ำนตะวันตกของลุ่มน้้ำเป็นเทือกเขำ ซึ่งเป็นต้นก้ำเนิดของ แม่น้้ำสำยต่ำง 
ๆ เริ่มจำกทิวเขำภูเก็ต ซึ่งอยู่ทำงตอนบนของลุ่มน้้ำทำงทิศตะวันตกของจังหวัดชุมพร เป็นทิวเขำที่ต่อเนื่องมำจำก
ทิวเขำตะนำวศรีทอดยำวลงมำทำงใต้จนถึงจังหวัดพังงำ แล้วเบี่ยงออกไปทำงทิศตะวันออกเฉียงใต้จนจรดกั บ 
ทิวเขำนครศรีธรรมรำช ซึ่งอยู่ทำงทิศตะวันออกของจังหวัดสุรำษฎร์ธำนีพำดผ่ำนมำทำงใต้ผ่ำนจังหวัด
นครศรีธรรมรำช จังหวัดตรัง ลงไปจนถึงจังหวัดสตูล แล้วไปจรดกับทิวเขำสันกำลำคีรีซึ่งเป็นแนวขอบเขต  
ของลุ่มน้้ำ 
 ลักษณะเชิงพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกมีควำมแตกต่ำงจำกพ้ืนที่ลุ่มน้้ำหลักอ่ืน ๆ กล่ำวคือ พ้ืนที่ลุ่มน้้ำ
ภำคใต้ฝั่งตะวันออกประกอบด้วย 13 ลุ่มน้้ำสำขำ แบ่งพ้ืนที่ออกได้เป็น 3 ตอน (กลุ่มพื้นที่ลุ่มน้้ำสำขำ) ดังนี้ 
 (1) พ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ประกอบด้วย 4 ลุ่มน้้ำสำขำ คือ คลองท่ำตะเภำ  
มีพ้ืนที่รับน้้ำ 2,109.11 ตำรำงกิโลเมตร, ภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน มีพ้ืนที่รับน้้ำ 2,140.78 ตำรำงกิโลเมตร, 
คลองหลังสวน มีพ้ืนที่รับน้้ำ 1,653.81 ตำรำงกิโลเมตร และภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 2 มีพ้ืนที่รับน้้ำ 2,279.81 
ตำรำงกิโลเมตร 
 (2) พ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนกลำง ประกอบด้วย 3 ลุ่มน้้ำสำขำ คือ ภำคใต้ฝั่งตะวันออก
ส่วนที่ 3 มีพ้ืนที่รับน้้ำ 2,626.10 ตำรำงกิโลเมตร (รวมพ้ืนที่เกำะ), คลองกลำย มีพ้ืนที่รับน้้ำ 617.04 ตำรำง
กิโลเมตร และภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 มีพ้ืนที่รับน้้ำ 4,626.43 ตำรำงกิโลเมตร 
 (3) พ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง ประกอบด้วย 6 ลุ่มน้้ำสำขำ คือ คลองนำทวี มีพ้ืนที่รับน้้ำ 
1,570.24 ตำรำงกิโลเมตร, คลองเทพำ มีพ้ืนที่รับน้้ำ 1,818.52 ตำรำงกิโลเมตร, ภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง  
มีพ้ืนที่รับน้้ำ 1,460.02 ตำรำงกิโลเมตร, แม่น้้ำสำยบุรี มีพ้ืนที่รับน้้ำ 3,216.17 ตำรำงกิโลเมตร , แม่น้้ำบำงนรำ  
มีพ้ืนที่รับน้้ำ 1,654.78 ตำรำงกิโลเมตร และแม่น้้ำโก-ลก มีพ้ืนที่รับน้้ำ 693.21 ตำรำงกิโลเมตร 
 ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกมีควำมต้องกำรน้้ำทั้งสิ้น 27,001.75 ล้ำนลูกบำศก์เมตรต่อปี (รวมควำม
ต้องกำรน้้ำในพ้ืนที่เกษตรกรรมนอกเขตชลประทำน) ในขณะที่มีปริมำณฝนเฉลี่ยรำยปี 1,923.82 มิลลิเมตร 
ปริมำณน้้ำท่ำรำยปีเฉลี่ย 26,643.82 ล้ำนลูกบำศก์เมตร และมีควำมจุที่สำมำรถเก็บกักได้ในปัจจุบันเพียง 110.92 
ล้ำนลูกบำศก์เมตรต่อปี ท้ำให้ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกประสบปัญหำกำรขำดแคลนน้้ำ อีกท้ังกำรเจริญเติบโตด้ำน
เศรษฐกิจในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกเพ่ิมขึ้น ท้ำให้มีแนวโน้มกำรขำดแคลนน้้ำเพ่ิมขึ้นตำมไปด้วย รวมถึง
กำรปลี่ยนแปลงรูปแบบกำรใช้ประโยชน์ที่ดินที่ส่งผลให้เกิดปัญหำด้ำนอุทกภัยเพ่ิมขึ้น กระทบต่อคุณภำพชีวิตของ
ประชำชนและเกิดควำมเสียหำยด้ำนเศรษฐกิจในพ้ืนที ่



 
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ                        บทที่ 1 บทน้ำ 
    

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 1-2 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

 ทั้งนี้ จำกสภำพปัญหำของลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกที่กล่ำวมำข้ำงต้น ทำงส้ำนักงำนทรัพยำกรน้้ำ
แห่งชำติจึงเห็นควำมจ้ำเป็นของกำรศึกษำเพ่ือประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์พ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 
เพ่ือประเมินศักยภำพและข้อจ้ำกัดของสิ่งแวดล้อมในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้  
ฝั่งตะวันออก ที่สำมำรถน้ำไปสู่ควำมสมดุลและกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนทั้งในมิติของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
รวมถึงเปรียบเทียบทำงเลือกในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก เพ่ือให้กำร
ตัดสินใจเป็นไปอย่ำงรอบคอบและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชำติและประชำชน ซึ่งสอดคล้องกับประเด็น
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและจัดกำรน้้ำเชิงลุ่มน้้ำทั้งระบบ เพ่ือเพ่ิมควำมมั่นคงด้ำนน้้ำของประเทศในยุทธศำสตร์ที่ 5 
ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 
2580) 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
 (1) เพ่ือศึกษำและจัดท้ำรำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ (Strategic Environmental 
Assessment : SEA) ของกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำในพื้นที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 
 (2) เพ่ือศึกษำและจัดท้ำรำยงำนแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน้้ำแบบบูรณำกำรระดับยุทธศำสตร์ 
(Strategic and Integrated Development Program of River Basin: SIDP) ในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 
 (3) เพ่ือศึกษำและจัดท้ำระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศของลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก ส้ำหรับส้ำนักงำน
ทรัพยำกรน้้ำแห่งชำติและคณะกรรมกำรลุ่มน้้ำ ในกำรบริหำรจัดกำรน้้ำ กำรจัดท้ำแผนลุ่มน้้ำ กำรตัดสินใจ  
กำรให้ข้อมูลกับผู้ใช้น้้ำและประชำชน 
 
1.3 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 สำมำรถประเมินศักยภำพและข้อจ้ำกัดของสิ่งแวดล้อมในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำ
ภำคใต้ฝั่งตะวันออก ที่สำมำรถน้ำไปสู่ควำมสมดุลและกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนทั้งในมิติของเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม รวมถึงเปรียบเทียบทำงเลือกในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่ งตะวันออก 
เพ่ือให้กำรตัดสินใจเป็นไปอย่ำงรอบคอบและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชำติและประชำชน และประชำชน  
มีโอกำสประกอบอำชีพที่หลำกหลำย มีรำยได้และคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับประเด็นยุทธศำสตร์ในกำร
พัฒนำกำรจัดกำรน้้ำเชิงลุ่มน้้ำทั้งระบบเพ่ือเพ่ิมควำมมั่นคงด้ำนน้้ำของประเทศของยุทธศำสตร์ที่ 5 ด้ำนกำรสร้ำง
กำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)  
 
1.4 พื นที่ศึกษำ 
 ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกเป็นพ้ืนที่ชำยฝั่งติดอ่ำวไทย ครอบคลุมพ้ืนที่ 11 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดชุมพร จังหวัดสุรำษฏร์ธำนี จังหวัดระนอง จังหวัดตรัง จังหวัดนครศรีธรรมรำช จังหวัด
พัทลุง จังหวัดสงขลำ จังหวัดปัตตำนี จังหวัดยะลำ และจังหวัดนรำธิวำส โดยมีลุ่มน้้ำตำปี ลุ่มน้้ำทะเลสำบสงขลำ 
และลุ่มน้้ำปัตตำนีแทรกตัวเป็นช่วง ๆ ประกอบด้วย 13 ลุ่มน้้ำสำขำ แบ่งพ้ืนที่ออกได้เป็น 3 ตอน (กลุ่มพ้ืนที่ลุ่มน้้ำ
สำขำ) (รูปที่ 1.4-1) ดังนี้  



 
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ                        บทที่ 1 บทน้ำ 
    

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 1-3 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

รูปที่ 1.4-1 ที่ตั งและขอบเขตพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก   



 
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ                        บทที่ 1 บทน้ำ 
    

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 1-4 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

 (1) พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน  ประกอบด้วย 4 ลุ่มน้้ำสำขำ คือ คลองท่ำตะเภำ 

ภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน คลองหลังสวน และภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 2  

 

 (2) พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนกลำง ประกอบด้วย 3 ลุ่มน้้ำสำขำ คือ ภำคใต้ฝั่งตะวันออก

ส่วนที่ 3 คลองกลำย และภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4  

 

 (3) พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง  ประกอบด้วย 6 ลุ่มน้้ำสำขำ คือ คลองนำทวี  

คลองเทพำ ภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง แม่น้้ำสำยบุรี แม่น้้ำบำงนรำ และแม่น้้ำโก-ลก  

 ขอบเขตพ้ืนที่ศึกษำโครงกำรครอบคลุมพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกทั้งหมดและลุ่มน้้ำอ่ืน ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงพ้ืนที่อิทธิพลที่เกี่ยวเนื่องและอำจเป็นพ้ืนที่ กำรพัฒนำโครงกำรที่เชื่อมโยงกัน โดยพ้ืนที่ 
ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกครอบคลุมเขตกำรปกครอง 11 จังหวัด 79 อ้ำเภอ 509 ต้ำบล รำยละเอียดดังแสดงใน
ตำรำงท่ี 1.4-1 
 
1.5 ขอบเขตกำรศึกษำ 
 พ้ืนที่ศึกษำของโครงกำรจะพิจำรณำครอบคลุมพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกทั้งหมดและลุ่มน้้ำอ่ืน ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงพ้ืนที่อิทธิพลที่เกี่ยวเนื่องและอำจเป็นพ้ืนที่กำรพัฒนำโครงกำรที่เชื่อมโยงกัน  โดยแบ่งพ้ืนที่
กำรศึกษำในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกเป็น 3 ตอน คือ พ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน พ้ืนที่ลุ่มน้้ำ
ภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนกลำง และพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง และกลุ่มพ้ืนที่เกำะ (เป็นส่วนหนึ่งของ
ลุ่มน้้ำสำขำภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 3) ซึ่งในกำรศึกษำครั้งนี้จะพิจำรณำพ้ืนที่เกำะเฉพำะพ้ืนที่เกำะที่มีประชำชน
อยู่อำศัย ได้แก่ เกำะสมุย (รวมเกำะพลวย และเกำะแตน) เกำะพะงัน และเกำะเต่ำ  มีพ้ืนที่รวม 398.28 ตำรำง
กิโลเมตร จำกข้อมูลของคณะกรรมกำรอุทกวิทยำแห่งชำติ พ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก มีพ้ืนที่เกำะกระจำยอยู่
ตำมลุ่มน้้ำสำขำ ประกอบด้วยพื้นที่เกำะขนำดใหญ่ และหมู่เกำะขนำดเล็กจ้ำนวนมำก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ                        บทที่ 1 บทน้ำ 
    

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 1-5 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ตำรำงท่ี 1.4-1 
ขอบเขตกำรปกครองในพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

 
จังหวัด อ้ำเภอ ต้ำบล 

ชุมพร ท่ำแซะ 10 

 ทุ่งตะโก 5 

 ปะทิว 6 

 พะโต๊ะ 4 

 เมืองชุมพร 17 

 ละแม 4 

 สว ี 11 

 หลังสวน 12 

ตรัง รัษฎำ 2 

 ห้วยยอด 1 

นครศรีธรรมรำช ขนอม 3 

 จุฬำภรณ์ 6 

 เฉลิมพระเกียรติ 4 

 ชะอวด 11 

 เชียรใหญ่ 10 

 ท่ำศำลำ 10 

 ทุ่งสง 1 

 นบพิต้ำ 4 

 ปำกพนัง 17 

 พรหมคีรี 5 

 พระพรหม 4 

 พิปูน 1 

 เมืองนครศรีธรรมรำช 16 

 ร่อนพิบูลย์ 6 

 



 
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ                        บทที่ 1 บทน้ำ 
    

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 1-6 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ตำรำงท่ี 1.4-1 (ต่อ) 

จังหวัด อ้ำเภอ ต้ำบล 

นครศรีธรรมรำช ลำนสกำ 5 
 สิชล 9 
 หัวไทร 11 

นรำธิวำส จะแนะ 4 
 เจำะไอร้อง 3 
 ตำกใบ 8 
 บำเจำะ 6 
 เมืองนรำธิวำส 7 
 ยี่งอ 6 
 ระแงะ 7 
 รือเสำะ 9 
 แว้ง 6 
 ศรีสำคร 6 
 สุคิริน 5 
 สุไหงโก-ลก 4 
 สุไหงปำดี 6 

ประจวบคีรีขันธ์ บำงสะพำนน้อย 2 
ปัตตำนี กะพ้อ 3 

 โคกโพธิ์ 12 
 ทุ่งยำงแดง 4 
 ปะนำเระ 10 
 มำยอ 13 
 เมืองปัตตำนี 8 
 แม่ลำน 2 
 ไม้แก่น 4 
 ยะรัง 11 
 ยะหริ่ง 18 
 สำยบุรี 11 
 หนองจิก 11 



 
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ                        บทที่ 1 บทน้ำ 
    

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 1-7 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ตำรำงท่ี 1.4-1 (ต่อ) 

จังหวัด อ้ำเภอ ต้ำบล 

พัทลุง ป่ำพะยอม 2 

ยะลำ กำบัง 2 

 บันนังสตำ 1 

 เบตง 1 

 เมืองยะลำ 4 

 ยะหำ 3 

 รำมัน 16 

ระนอง กระบุรี 3 

 กะเปอร์ 1 

 ละอุ่น 1 

จะนะ จะนะ 14 

 เทพำ 7 

 นำทวี 10 

 นำหม่อม 1 

 เมืองสงขลำ 3 

 สะเดำ 1 

 สะบ้ำย้อย 9 

 หำดใหญ่ 1 

สุรำษฎร์ธำน ี กำญจนดิษฐ์ 12 

 เกำะพะงัน 3 

 เกำะสมุย 7 

 ไชยำ 8 

 ดอนสัก 4 

 ท่ำฉำง 6 

 ท่ำชนะ 7 

 วิภำวด ี 1 



 
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ                        บทที่ 1 บทน้ำ 
    

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 1-8 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

1.6 ภำพรวมขั นตอนกำรศึกษำ 
 กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์เป็นกระบวนกำรที่มีเป้ำประสงค์ที่ต้องกำรให้ทุกภำคส่วนที่
เกี่ยวข้องได้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรกำรตัดสินใจเลือกเส้นทำงกำรพัฒนำในระดับนโยบำย แผน และแผนงำน  
โดยเส้นทำงกำรพัฒนำดังกล่ำวเป็นกำรพิจำรณำตำมเป้ำประสงค์ร่วมกันของทุกฝ่ำย  โดยพิจำรณำบนพ้ืนฐำน
สถำนกำรณ์ต่ำง ๆ เงื่อนไข และข้อจ้ำกัดของกำรพัฒนำ 
 กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ (SEA) พ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกเป็นกำรประเมิน
ศักยภำพและข้อจ้ำกัดของสิ่งแวดล้อมต่อกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ตะวันออกเพ่ือพัฒนำ
ทำงเลือกของกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกท่ีเหมำะสมที่สุด และให้ควำมส้ำคัญ
กับกำรบูรณำกำรทั้งทำงด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ส้ำคัญในบริบทของลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก  
เพ่ือน้ำไปสู่กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกอย่ำงยั่งยืน โดยกำรศึกษำจะเป็น 
ไปตำม “แนวทำง (Guideline) กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์” จัดท้ำโดยส้ำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (มกรำคม, 2563) (รูปที่ 1.6-1) ดังนี้  
 
 (1) กำรทบทวนรำยละเอียดของแผนและแผนงำนในพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 
  กำรทบทวนรำยละเอียดของแผนและแผนงำนในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกป เช่น 
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ แผนแม่บทกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำ 20 ปี 
แผนพัฒนำระดับภูมิภำค แผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด แผนพัฒนำจังหวัด เป็นต้น เพ่ือตรวจสอบประเด็นปัญหำ 
วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย และจุดมุ่งหมำยเชิงยุทธศำสตร์ รวมทั้งกรอบกำรบริหำรก้ำกับดูแล  
เพ่ือวิเครำะห์ประเด็นส้ำคัญในกำรตัดสินใจ (Critical decision factors)  
 

 (2) กำรทบทวนข้อมูลพื นฐำนที่เกี่ยวข้องกับพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

  กำรทบทวนข้อมูลพ้ืนฐำนที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่ลุ่มน้้ำที่ครอบคลุมทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ทรำบถึงศักยภำพของพ้ืนที่ที่สำมำรถรองรับกำรพัฒนำได้ ข้อจ้ำกัด ปัญหำและสำเหตุของ
ปัญหำด้ำนทรัพยำกรน้้ำในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำ เพ่ือจ้ำแนกประเด็นหลักด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

 

 (3) กำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ (Scoping) 
  มีวัตถุประสงค์เพ่ือก้ำหนดวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยทิศทำงกำรพัฒนำของพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ 
ฝั่งตะวันออก พิจำรณำถึงควำมสอดคล้องทำงด้ำนเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และควำมยั่งยืนในกำรพัฒนำ ร่วมกับ
กำรพิจำรณำในมิติต่ำง ๆ ให้ครบถ้วน อำทิเช่น กำรพัฒนำต้นน้้ำ กลำงน้้ำ ปลำยน้้ำ กำรพัฒนำทรัพยำกรน้้ำ 
ทรัพยำกรดิน และทรัพยำกรป่ำไม้ กำรพัฒนำน้้ำผิวดินร่วมกับน้้ำใต้ดิน กำรพัฒนำทรัพยำกรน้้ำในเชิงปริมำณและ
คุณภำพ กำรรักษำระบบนิเวศทำงน้้ำ กำรบรรเทำภัยจำกน้้ำ กำรพัฒนำที่สมดุลระหว่ำง Supply และ Demand 
กำรพัฒนำทั้งด้ำนโครงสร้ำงและกำรบริหำรจัดกำรน้้ำที่เหมำะสม กำรพิจำรณำผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระดับต่ำง ๆ  
ของผู้ใช้น้้ำให้ครบถ้วนทุกภำคส่วน โดยด้ำเนินกำรควบคู่กับกระบวนกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้
ได้เป้ำหมำยและทิศทำงกำรพัฒนำที่ตอบโจทย์ควำมต้องกำรของประชำชนในพ้ืนที่และมีเหมำะสมกับพ้ืนที่ลุ่มน้้ำ
ภำคใต้ฝั่งตะวันออก สอดคล้องตำมหลักกำรกำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำแบบบูรณำกำร ( Integrated Water 
Resources Management: IWRM Approach) 



 
 บทที่ 1 บทน้ำ 
                   . 

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 1-9 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

 
 
รูปที่ 1.6-1 กรอบแนวทำงกำรศึกษำและประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 



  
             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำติ                    บทที่ 1 บทน้ำ 
             . 

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 1-10 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

 (4) กำรรวบรวมข้อมูลพื นฐำน 
  กำรรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐำนที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก ครอบคลุมมิติเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ทรำบถึงสถำนภำพปัจจุบันและแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนำคต ศักยภำพของพ้ืนที่ที่
สำมำรถรองรับกำรพัฒนำได้ ข้อจ้ำกัดกำรพัฒนำ ผลกระทบหลักเบื้องต้นทั้งทำงบวกและทำงลบ รวมถึงปัญหำ
และสำเหตุของปัญหำด้ำนทรัพยำกรน้้ำในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำ เพ่ือจ้ำแนกประเด็นหลักด้ำนเศรษฐกิจ สั งคม และ
สิ่งแวดล้อม โดยท้ำกำรเก็บรวบรวมข้อมูลในปัจจุบันและข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพ่ือคำดกำรณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนำคต
เมื่อมีกำรปฏิบัติตำมนโยบำย แผน และแผนงำน จ้ำแนกข้อมูลตำมแหล่งที่มำได้ 2 ทำง คือ ข้อมูลทุติยภูมิ 
(Secondary Data) และข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)  
 
  1) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)/กำรรวบรวมข้อมูลพื นฐำน 
   ท้ำกำรรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐำนที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก ครอบคลุม 
ด้ำนวิศวกรรม เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม จำกเอกสำรและหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยรวบรวมข้อมูล
ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนำคต เพ่ือใช้ในกำรก้ำหนดตัวชี้วัดกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ของพ้ืนที่  
ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก ร่วมกับตัวชี้วัดตำมแนวทำงส้ำหรับกำรคัดเลือกตัวชี้วัดส้ำคัญของกำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรน้้ำระดับลุ่มน้้ำจำก “บทวิเครำะห์ตัวชี้วัดกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์เชิงพ้ืนที่: แผนบริหำร
จัดกำรลุ่มน้้ำ” จัดท้ำโดยส้ำนักงำนทรัพยำกรน้้ำแห่งชำติ (2561) และใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐำนในกำรประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ (SEA) พ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 
  2) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)/กำรส้ำรวจภำคสนำม 
   ท้ำกำรส้ำรวจภำคสนำม เพ่ือรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิในด้ำนต่ำง ๆ เพ่ิมเติมในกรณีที่ข้อมูล
ทุติยภูมิที่รวบรวมได้ยังไม่เพียงพอ หรือผลกำรศึกษำที่มีอยู่ไม่เป็นปัจจุบัน และเป็นประเด็นส้ำคัญของพ้ืนที่ลุ่มน้้ำ
ภำคใต้ฝั่งตะวันออก  
 
 (5) กำรพัฒนำทำงเลือกของกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำในพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 
  กำรพัฒนำทำงเลือกของกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 
จะพิจำรณำทำงเลือกทั้งหมดที่เป็นไปได้ และมีทำงเลือกไม่ด้ำเนินกำร (No action alternative) เป็นหนึ่งใน
ทำงเลือกเสมอ มีกำรประเมินผลประโยชน์และผลกระทบที่ตำมมำของแต่ละทำงเลือก  ตำมตัวชี้วัดส้ำคัญ 
ด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่สอดคล้องกับบริบทของลุ่มน้้ำ ซึ่งตัวชี้วัดที่ใช้ในกำรประเมินทำงเลือกของ
พ้ืนที่ลุ่มน้้ำ อ้ำงอิงและคัดเลือกตัวชี้วัดส้ำคัญที่เหมำะสมจำก “บทวิเครำะห์ตัวชี้วัดกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศำสตร์เชิงพ้ืนที่: แผนบริหำรจัดกำรลุ่มน้้ำ” จัดท้ำโดยส้ำนักงำนทรัพยำกรน้้ำแห่งชำติ (2561) ร่วมกับตัวชี้วัด
ที่สอดคล้องตำมบริบทของพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก  
 
 (6) กำรคำดกำรณ์ และกำรประเมินกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ นของแต่ละทำงเลือก 
  คำดกำรณ์และประเมินกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจำกกำรด้ำเนินกำรตำมนโยบำย แผนและ
แผนงำนในแต่ละทำงเลือก ครอบคลุมมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยพิจำรณำทั้งผลกระทบทำงตรง 
(Direct effects) ผลกระทบทำงอ้อม (Indirect effects) และผลกระทบสะสม (Cumulative effects) 



  
             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำติ                    บทที่ 1 บทน้ำ 
             . 

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 1-11 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

 (7) กำรพัฒนำเกณฑ์และกำรจัดล้ำดับทำงเลือก 

  กำรพัฒนำเกณฑ์และกำรจัดล้ำดับทำงเลือกของพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก จะพิจำรณำ
ทำงเลือกทั้งหมดที่เป็นไปได้ เปรียบเทียบกับทำงเลือกไม่ด้ำเนินกำร (No action alternative) ร่วมกับควำม
คิดเห็นของประชำชนที่ได้รับจำกกระบวนกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ได้ทำงเลือกกำรพัฒนำที่
เหมำะสมกับพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก โดยน้ำทำงเลือกทั้งหมดมำจัดล้ำดับควำมส้ำคัญ โดยใช้ค่ำคะแนนปัจจัย
ทำงด้ำนวิศวกรรม เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  
 
1.7 ระยะเวลำกำรศึกษำ 
 ระยะเวลำด้ำเนินกำรศึกษำ 360 วัน เริ่มงำน 4 มีนำคม 2562 สิ้นสุดสัญญำ 26 กุมภำพันธ์ 2563 
 



 บทที่ 2 

กำรทบทวนยุทธศำสตร์ นโยบำย แผน  
และแผนงำนที่เกี่ยวข้อง 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-1 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

บทที่ 2 
กำรทบทวนยุทธศำสตร์ นโยบำย แผน และแผนงำนที่เกี่ยวข้อง 

 
  การทบทวนยุทธศาสตร์นโยบาย แผน และแผนงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  
ที่ปรึกษาจะทบทวนยุทธศาสตร์ นโยบาย แผน และแผนงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบไปด้วย ยุทธศาสตร์ และนโยบาย
ด้านการพัฒนา ยุทธศาสตร์ และนโยบายด้านทรัพยากรน้้า ทิศทางการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกและ
การบริหารจัดการน้้าในพื้นท่ีลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก สรุปรายละเอียดได้ดังนี้ 
 
2.1   ยุทธศำสตร์และนโยบำยด้ำนกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 
 
2.1.1 รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ในส่วนที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 
มีบทบัญญัติท่ีเกี่ยวข้องใน 2 ส่วน  
  ส่วนแรกปรากฏในหมวด 3 ว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย โดยมาตรา 43 (2) ก้าหนดให้
บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิจัดการ บ้ารุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืนตามวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ  และหมายความรวมถึงสิทธิที่จะ
ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือรัฐในการด้าเนินการดังกล่าวด้วย ดังนั้น สิทธิในการจัดการ บ้ารุงรักษา
และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้้าจึงถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนตามรัฐธรรมนูญฯ 
  ส่วนที่สองปรากฎในหมวด 6 ว่าด้วยแนวนโยบายแห่งรัฐ โดยมาตรา 64 ก้าหนดให้บทบัญญัติในหมวด 
6 นี้เป็นแนวทางให้รัฐด้าเนินการตรากฎหมายและก้าหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน  และมาตรา 72 
ก้าหนดให้รัฐพึงด้าเนินการเกี่ยวกับที่ดิน ทรัพยากรน้้า และพลังงาน ดังต่อไปนี้ 

(1) วางแผนการใช้ที่ดินของประเทศให้เหมาะสมกับสภาพของพ้ืนที่และศักยภาพของที่ดินตาม
หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

(2) จัดให้มีการวางผังเมืองทุกระดับและบังคับการให้เป็นไปตามผังเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ  
รวมตลอดท้ังพัฒนาเมืองให้มีความเจริญโดยสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี 

(3) จัดให้มีมาตรการกระจายการถือครองที่ดินเพ่ือให้ประชาชนสามารถมีที่ท้ากินได้อย่างทั่วถึงและ
เป็นธรรม 

(4) จัดให้มีทรัพยากรน้้าที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคของประชาชน รวมทั้งการ
ประกอบเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการอื่น 

(5) ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า รวมทั้งพัฒนาและสนับสนุนให้มีการ
ผลิตและการใช้พลังงานทางเลือกเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานอย่างยั่งยืน 
   หมวดว่าด้วยแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ ปรากฏครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2540 ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่ประเทศไทยได้เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการยกร่าง

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%8D%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2_%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A_2540
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%8D%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2_%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A_2540
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-2 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

รัฐธรรมนูญมากขึ้น โดยมีสาระส้าคัญเป็นการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการปกครองและตรวจสอบการใช้อ้านาจรัฐเพ่ิมขึ้น ตลอดทั้งปรับปรุงโครงสร้างทางการเมืองให้มี
เสถียรภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น1  
  แนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ หมายถึง แนวนโยบายขั้นพ้ืนฐานที่รัฐ ฝ่ายบริหาร หรือองค์กรของ
รัฐจะต้องด้าเนินการให้เกิดประโยชน์กับประเทศชาติและประชาชน โดยแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐมีความส้าคัญ
หลายประการ ดังนี้ 

1) แนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ เป็นบทบัญญัติที่ก้าหนดภาระหน้าที่ส้าคัญของรัฐที่จะต้อง
ปฏิบัติซึ่งครอบคลุมภารกิจที่ส้าคัญอันเป็นเงื่อนไขพ้ืนฐานที่จ้าเป็นต่อการพัฒนาประเทศและความเป็นอยู่ของ
ประชาชนชาวไทยโดยรวมในระยะยาว 

2) แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ เป็นนโยบายกลางข้ันพื้นฐานผูกพันรัฐสภาและรัฐบาลทุกชุดให้
ต้องด้าเนินนโยบายและปฏิบัติตามกรอบหลักการของแนวนโยบายพ้ืนฐาน แห่งรัฐ ส่งผลให้กฎหมาย 
และนโยบายส้าคัญท่ีเป็นพื้นฐานของการพัฒนาประเทศมีความต่อเนื่องและอ้านวยประโยชน์แก่ประชาชน 

3) เมื่อเปรียบเทียบแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐกับแนวนโยบายแห่งรัฐของรัฐธรรมนูญในอดีต 
แม้จะเป็นเรื่องที่ก้าหนดกรอบภาระหน้าที่ของรัฐที่พึงปฏิบัติในด้านส้าคัญ ๆ เช่นเดียวกัน แต่ก็มีความแตกต่างกัน
ในรายละเอียด จึงอาจกล่าวได้ว่าแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐเป็นแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินในระบอบ
ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์กว่าแนวนโยบายแห่งรัฐในอดีตที่เคยมีมา2 
 
2.1.2 ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 
 การพัฒนาประเทศเพ่ือสร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบประชารัฐ มีเป้าหมายการพัฒนา เพ่ือเป็นกรอบในการ
จัดท้าแผนต่าง ๆ ประกอบด้วย 6 ด้าน ดังนี้ 
 (1)  ด้านความมั่นคง มีเป้าหมายให้ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข  
 (2)  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศ 
 (3)  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มุ่งเน้นให้มีการพัฒนาคนในทุกมิติและ
ในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีคนเก่งและมีคุณภาพ มีความพร้อมทั้งกาย ใจ และสติปัญญา 

                                           
 
 1 รติกร เจือกโว้น, แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ,  http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ , สืบค้น
เมื่อ 2 ธันวาคม 2562.  
 2 โฉมศรี อารยะสิริ. (2545). แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐกับนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล.  วิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร, หน้า ค – ง., อ้างถึงใน รติกร เจือกโว้น, แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ, }http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ.  
 

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A2
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-3 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

 (4)  ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ให้ความส้าคัญกับการดึงเอาพลังจากภาคส่วน
ต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน 
 (5)  ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เน้นการสร้างสมดุลและการ
เติบโตร่วมกันในด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต อันน้าไปสู่ความยั่งยืนของคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง  
 (6)  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเป้าหมายเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐ
ที่ยึดหลักการเป็นภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวมอันน้าไปสู่การลดความเหลื่อมล้้าและ
เอ้ือต่อการพัฒนา 
 
2.1.3 แผนกำรปฏิรูปประเทศ 
  กรอบแนวทางการปฏิรูปประเทศในภาพรวมมุ่งเน้นในประเด็นหลัก ดังนี้ 

(1) ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนาด้านจิตใจ  

(2) สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรมและมีโอกาสอันทัดเทียมกัน เพ่ือขจัดความเหลื่อมล้้า 
(3) ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครองใน

ระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
โดยก้าหนดให้มีการปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดผลตามท่ีก้าหนดในกฎหมายว่าด้วยแผนและ

ขั้นตอนการด้าเนินการปฏิรูปประเทศ ดังนี้ 
(1) ด้านการเมือง  
(2) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
(3) ด้านกฎหมาย  
(4) ด้านกระบวนการยุติธรรม  
(5) ด้านเศรษฐกิจ  
(6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
(7) ด้านสาธารณสุข  
(8) ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ  
(9) ด้านสังคม  
(10) ด้านพลังงาน  
(11) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-4 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

2.1.4 เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (SDGs) 
  เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ประกอบไปด้วย 17 เป้าหมาย ดังนี้  

(1) ขจัดความยากจนในทุกรูปแบบ ทุกที่ 
(2) ขจัดความหิวโหย บรรลุเป้าความมั่นคงทางอาหาร ปรับปรุงโภชนาการ และสนับสนุนการท้า

เกษตรกรรมอย่างยั่งยืน 
(3) สร้างหลักประกันให้คนมีชีวิตที่มีคุณภาพ และส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของคนทุกเพศทุกวัย 
(4) สร้างหลักประกันให้การศึกษามีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและครอบคลุม และส่งเสริมโอกาสในการ

เรียนรู้ตลอดชีวิตส้าหรับทุกคน 
(5) บรรลุความเท่าเทียมระหว่างเพศ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สตรีและเด็กหญิง 
(6) สร้างหลักประกันให้มีน้้าใช้ และมีการบริหารจัดการน้้าและการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืนส้าหรับทุกคน 
(7) สร้างหลักประกันให้ทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ในราคาที่ย่อมเยา และยั่งยืน 
(8) ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน และครอบคลุม และการจ้างงานเต็มอัตรา และงาน

ที่มีคุณค่าส้าหรับทุกคน 
(9) สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีความต้านทานและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการพัฒนา

อุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม 
(10) ลดความไม่เท่าเทียมท้ังภายในประเทศและระหว่างประเทศ 
(11) ท้าให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย ความต้านทานและยืดหยุ่นต่อการ

เปลี่ยนแปลงอย่างครอบคลุมและยั่งยืน 
(12) สร้างหลักประกันให้มีแบบแผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน 
(13) ด้าเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ 
(14) อนุรักษ์และใช้มหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอ่ืน ๆ อย่างยั่งยืนเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(15) ปกป้อง ฟ้ืนฟู และส่งเสริมการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน การบริหารจัดการป่าไม้ที่ยั่งยืน 

การต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย หยุดยั้งการเสื่อมโทรมของดินและฟ้ืนฟูสภาพดินและหยุดยั้งการสูญเสีย
ความหลากหลายทางชีวภาพ 

(16) สนับสนุนสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมส้าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน จัดให้มีการเข้าถึงความ
ยุติธรรมส้าหรับทุกคน และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบและมีความครอบคลุมในทุกระดับ 

(17) เสริมสร้างความแข็งแกร่งของกลไกการด้าเนินงาน และฟ้ืนฟูหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกเพ่ือ
การพัฒนาที่ยั่งยืน 
 
  



 
             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำต ิ                    บทที่ 2 กำรทบทวนยทุธศำสตร์ นโยบำย แผน และแผนงำนที่เกีย่วข้อง 
 
 

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-5 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
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2.1.5 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12 
  หลักการพัฒนาประเทศที่ส้าคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
การพัฒนาที่ยั่งยืน และเน้นคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา ที่ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9-11 และยึดหลักการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้้าและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตจากการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐาน
การใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม และยึดวิสัยทัศน์ของกรอบยุทธศาสตร์ชาติที่ก้าหนดว่าประเทศไทยมีความมั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว มาเป็นกรอบในการก้าหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน 5 ปี โดยได้ก้าหนด
ต้าแหน่งยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) ดังนี้ 
  (1)  ให้ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูง มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม  
  (2)  เป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่ง และโลจิสติกส์ของภูมิภาคเข้าสู่การเป็นชาติการค้าและบริการ  
  (3)  ผลิตสินค้าเกษตรกรรมที่ยั่งยืน  
  (4)  มีอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ใช้นวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
 
  แนวทางการพัฒนาเพ่ือให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของประเทศ ดังนี้ 
  (1)  การลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่ง และระบบโลจิสติกส์ของประเทศ พัฒนาและ
ปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็นโครงข่ายหลักในการเดินทางและขนส่งของประเทศสามารถเชื่อมโยงระหว่างฐานการ
ผลิตอุตสาหกรรมและเกษตรของประเทศไปยังประตูการค้าทั้งภายในประเทศและประเทศเพ่ือนบ้าน ขยายขีด
ความสามารถและส่งเสริมการใช้ประโยชน์ท่าอากาศยานและท่าเรือภูมิภาค ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนให้เกิดการพัฒนา
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง เพ่ือยกระดับของเทคโนโลยีและระดับขีดความสามารถของบุคลากรทั้งภาครัฐ
และเอกชน ส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศให้มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ ลดการใช้
พลังงานและผลักดันการใช้พลังงานทดแทน ตลอดจนพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายการสื่อสารโทรคมนาคม 
บรอดแบนด์ สนับสนุนให้มีการน้าระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
  (2)  สนับสนุนการเป็นฐานการผลิตของอุตสาหกรรมและบริการสมัยใหม่เพ่ือเป็นแรงขับเคลื่อนการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ รวมทั้งเป็นแหล่งถ่ายทอดเทคโนโลยีและสร้างความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมและบริการที่มี
อยู่ในปัจจุบัน การรองรับอุตสาหกรรมอากาศยาน ระบบราง อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง อุตสาหกรรม
เทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมวัสดุในกลุ่ม Carbon Fiber และพ้ืนที่ส้าหรับรองรับการขับเคลื่อนให้ไทยเป็น
ศูนย์กลางของภูมิภาคด้านการเป็นที่ตั้งของส้านักงานใหญ่ของธุรกิจ การวิจัยและพัฒนา การบริการทางการแพทย์
และการบริการด้านโลจิสติกส์ 
  (3)  การลงทุนเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า โดยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะเร่งด่วน (พ.ศ.
2558-2559) ระยะปานกลาง (พ.ศ.2560-2564) และระยะยาว (พ.ศ.2565-2569) ประกอบไปด้วยยุทธศาสตร์ใน
การบริหารจัดการด้วย 6 ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่ 1) ฟ้ืนฟูป่าต้นน้้าที่เสื่อมโทรม 2) แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้้า
อุปโภคบริโภค 3) แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้้าเพ่ือการผลิต 4) ป้องกันบรรเทาปัญหาอุทกภัย 5) การจัดการ
คุณภาพน้้า และ 6) การบริหารจัดการ 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-6 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
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  (4)  การใช้ประโยชน์จากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและการเปิดเสรีทางการค้าและการลงทุน  
ในการลดข้อจ้ากัดขนาดของตลาดในประเทศ พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันกับผู้ประกอบธุรกิจอุตสาหกร
รมและบริการให้มีความเข้มแข็ง พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และถ่ายทอดเทคโนโลยีและเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการผลิต ลดต้นทุนทางการเงิน ส่งเสริมการลงทุนของผู้ประกอบการไทยในต่างประเทศ  เพ่ือเพ่ิมรายได้
ประชาชาติ (GNI) ลดความเหลื่อมล้้าระหว่างพื้นที่และสาขาอาชีพ 
 
2.2  ยุทธศำสตร์และนโยบำยทิศทำงกำรพัฒนำพื นที่ภำคใต้ฝั่งตะวันออก  
 
2.2.1 แผนพัฒนำระดับภำค ระดับกลุ่มจังหวัด และระดับจังหวัด  
 
  (1)  แผนพัฒนำภำคใต้ พ.ศ. 2560 - 2564 
     จากการทบทวนแผนพัฒนาภาคใต้ พ.ศ. 2560 - 2564 ได้มีการก้าหนดทิศทางการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวให้เป็นมาตรฐานสากลเพ่ือรักษาความมีชื่อเสียงของแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก พร้อมกับพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีศักยภาพให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติใช้เทคโนโลยี  และนวัตกรรมในการผลิต และแปรรูปภาค
เกษตรควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งพัฒนาการเชื่อมโยงการค้า การลงทุน กับ
ภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก โดยมีแนวทางการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับพื้นท่ีลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก ดังนี้ 

1) ยกระดับมาตรฐานบริการ และส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่องในแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของภาค 
2) พัฒนา และสนับสนุนรูปแบบการท่องเที่ยวเรือส้าราญ และการท่องเที่ยวเชิงอาหาร 
3) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบนบกบริเวณตอนในของภาคเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มี

ชื่อเสียง 
4) พัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลายเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับการท่องเที่ยว  

ที่ส้าคัญของภาค 
5) ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนให้มีความเข้มแข็งและสอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ 
6) พัฒนาเขตอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีคอล แบบครบวงจรในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และชุมพร 
7) พัฒนาและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีชีวภาพและนวัตกรรมในการผลิตภาคเกษตร 
8) ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์ที่เหมาะสมกับศักยภาพพ้ืนที่ของภาค 
9) ยกระดับอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุ้ง และสัตว์น้้าชายฝั่ง และการท้าอุตสาหกรรมประมง

ทะเลที่ได้มาตรฐานสากล 
10) ส่งเสริมการท้าการเกษตรแบบผสมผสาน 
11) ส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและบริหารจัดการฟาร์มอย่างเป็น

ระบบ 
12) วางระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
13) พัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชั้นน้าแห่งใหม่กับ 

แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง 
14) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงภาคใต้กับเส้นทางการค้าโลก 



 
             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำต ิ                    บทที่ 2 กำรทบทวนยทุธศำสตร์ นโยบำย แผน และแผนงำนที่เกีย่วข้อง 
 
 

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-7 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

  (2)  แผนพัฒนำกลุ่มจังหวัดภำคใต้ฝั่งอ่ำวไทย พ.ศ. 2561 -2564 
     จากการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย พ.ศ. 2561-2564 ได้ก้าหนดเป้าหมาย
ให้เป็นพ้ืนที่ศูนย์กลาง การเกษตร การท่องเที่ยวนานาชาติมีระบบโลจิสติกส์ที่สมบูรณ์ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
โดยมีแนวทางในการพัฒนา ดังนี้  

1) พัฒนาการผลิตแปรรูป และการบริหารจัดการพืชเศรษฐกิจหลัก (ปาล์มน้้ามันยางพารา  
ไม้ผล) รวมถึงการเพ่ิมผลผลิตจากการประมงชายฝั่ง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าเศรษฐกิจ และการเลี้ยงสัตว์ เศรษฐกิจ 
ที่มีความโดดเด่นในพ้ืนที่ เน้นในด้านผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดที่แท้จริง (GPP) ในภาคเกษตรกรรม เพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 2 จากค่าฐาน และสาขาอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 6 จากค่าฐาน 

2) พัฒนาสู่การเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนานาชาติที่มีคุณภาพ และมีความหลากหลายของรูปแบบ
การท่องเที่ยว เน้นในด้านรายได้จากการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 15 จากค่าฐาน 

3) พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน การขนส่ง และโลจิสติกส์เพ่ือรองรับการพัฒนาของกลุ่ม
จังหวัด เน้นในด้านผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด (GPP) สาขาการขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า และการคมนาคม
เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 10 จากค่าฐาน 

4) การพัฒนาสู่การเป็นเมืองสีเขียว และสังคมคุณภาพ เน้นในด้านสถานการณ์การกัดเซาะ
ชายฝั่งทะเลของกลุ่มจังหวัดลดลง ร้อยละ 4 จากค่าฐาน และผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดที่แท้จริง (GPP) สาขา
การบริการด้านสุขภาพ และสังคม เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 13  

 
(3) แผนพัฒนำกลุ่มจังหวัดภำคใต้ชำยแดน พ.ศ. 2561 – 2564 

  จากการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน พ.ศ. 2561 – 2564 ประกอบด้วย 
จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสงขลา และจังหวัดสตูล ได้ก้าหนดเป้าหมายให้ผลิตภัณฑ์
มวลรวมของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน (GRP) มีมูลค่าเพ่ิมข้ึน โดยมีแนวทางในการพัฒนา ดังนี้ 

1) ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม เพ่ือเพ่ิมรายได้จากการ
ท่องเที่ ยวของกลุ่มจั งหวัด โดยการพัฒนาแหล่ งท่องเที่ ยวที่มีศักยภาพสู ง  สินค้าและบริการที่ เป็ น 
อัตลักษณ์ ส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวชายแดนเชิงธรรมชาติและเชิงวัฒนธรรม 

2) พัฒนาการบริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยการ
ส่งเสริมอุตสาหกรรมสนับสนุน (Supporting Industry) และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง (Linkage Industry) ทุกสาขา
การผลิต ให้มีความเข้มแข็งเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัย
การผลิต พัฒนาสินค้าและบริการทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ เพ่ือยกระดับมาตรฐานและสร้างมูลค่าเพ่ิม เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งแก่ผู้ประกอบการในพ้ืนที่ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน สนับสนุนลดการใช้พลังงานและ
ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนเพ่ือลดต้นทุนการผลิต ปรับปรุงและพัฒนาโครงข่ายคมนาคม ระบบโลจิสติกส์ 
ระบบป้องกันและบรรเทาอุทกภัย การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง (แหล่งน้้าเพ่ืออุปโภคและบริโภค) เพื่อรองรับการพัฒนา
ด้านการค้าการลงทุน พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และสิ่งอ้านวยความสะดวกบริเวณด่านและเมืองชายแดน  
เมืองเศรษฐกิจที่ส้าคัญ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ นิคมอุตสาหกรรม เขตอุตสาหกรรม ให้สามารถรองรับการขยาย
ทางเศรษฐกิจ วางระบบป้องกันและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีประสิทธิภาพและรักษาสมดุล
การพัฒนาระหว่างการลงทุนเพ่ือเพ่ิมการเติบโตทางเศรษฐกิจกับระบบนิเวศในพ้ืนที่ให้เกิดความยั่งยืน 



 
             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำต ิ                    บทที่ 2 กำรทบทวนยทุธศำสตร์ นโยบำย แผน และแผนงำนที่เกีย่วข้อง 
 
 

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-8 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

3) พัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและกระบวนการสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้ายางพารา และ
การตลาดอย่างเป็นระบบครบวงจร โดยการส่งเสริมการบริหารจัดการ และเพ่ิมความรู้แก่เกษตรกร ผู้ประกอบการ
เพ่ือเพ่ิมผลผลิต สนับสนุนเครื่องจักรอุปกรณ์ เครื่องมือ องค์ความรู้ ให้สถาบันเกษตรกร ในการบริหารจัดการ  
การแปรรูปผลผลิตให้เป็นผลิตภัณฑ์ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าพัฒนาศักยภาพและสนับสนุนสถาบันเกษตรกร กลุ่มเครือข่าย 
เกษตรกรชาวสวนยาง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และสนับสนุนให้ด้าเนินกิจกรรมเสริมในลักษณะรวม  
กลุ่ม เกษตรแปลงใหญ่เป็นอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิมรายได้ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา คิดค้นนวัตกรรม การใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพ่ือเพ่ิมมูลค่ายางและผลิตภัณฑ์ยาง ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งทรัพยากร และพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือสนับสนุน การเพ่ิมมูลค่ายาง ผลิตภัณฑ์ยาง และสนับสนุนเมืองยาง (Rubber City) และ
ส่งเสริมช่องทางการตลาดและการจ้าหน่ายสินค้าที่เก่ียวกับยางพารา 

 
(4)  แผนพัฒนำจังหวัด 

 จากการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก ครอบคลุมพ้ืนที่ 11 จังหวัด 
ได้แก่ จังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฏร์ธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสงขลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา 
จังหวัดนราธิวาส จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดระนอง จังหวัดพัทลุง และจังหวัดตรัง โดยมีแนวทางการพัฒนา 
ที่เก่ียวข้องกับพื้นท่ีลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  

1)  แผนพัฒนำจังหวัดชุมพร (พ.ศ. 2561 – 2564) 
     แผนพัฒนาจังหวัดชุมพร (พ.ศ. 2561 – 2564) มีวิสัยทัศน์ คือ “ชุมพรเมืองน่าอยู่ บนพ้ืนฐาน

การเกษตรกรรมและการท่องเที่ยวคุณภาพ เชื่อมโยงการการพัฒนาสองฝั่งทะเล” ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และ
ท้าให้จังหวัดชุมพรพัฒนาไปตามเป้าหมายที่วางไว้ในอนาคต ได้มีการก้าหนดประเด็นการพัฒนาไว้ 4 ประเด็น 
ประกอบด้วย  

ประเด็นการพัฒนาที่ 1  การพัฒนาการเกษตรกรรม การท่องเที่ยว และเชื่อมโยงการพัฒนา
ในระดับภูมิภาค 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้มีความมั่นคง ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงานให้มี
ความสมดุลและยั่งยืน 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการและการ
จัดการความมั่นคงเพ่ือการพัฒนาแบบประชารัฐ 

 
2) แผนพัฒนำจังหวัดสุรำษฏร์ธำนี ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 -2579) 

     แผนพัฒนาจังหวัดสุราษฏร์ธานี ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 -2579) มีวิสัยทัศน์ คือ  
“เมืองเกษตรคุณภาพ การท่องเที่ยวยั่งยืน สังคมเป็นสุข” ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และท้าให้จังหวัดสุราษฏร์ธานี
พัฒนาไปตามเป้าหมายที่วางไว้ในอนาคตได้มีการก้าหนดแนวทางการพัฒนา 5 ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการผลิตสินค้าทางการเกษตร ปศุสัตวและประมงท่ีมีคุณภาพ 



 
             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำต ิ                    บทที่ 2 กำรทบทวนยทุธศำสตร์ นโยบำย แผน และแผนงำนที่เกีย่วข้อง 
 
 

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-9 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อเพ่ิมมูลค่าการท่องเที่ยวทุกมิติ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์เชื่อมโยงภูมิภาคทั้งจังหวัดและ 

กลุ่มจังหวัด โดยใช้พื้นฐานดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ คุณภาพชีวิตเพ่ือให้ความสมบูรณ์เพ่ือสังคมน่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยใช้ฐานเกษตร

และท่องเที่ยวมาจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

3) แผนพัฒนำจังหวัดนครศรีธรรมรำช (พ.ศ. 2561 -2564) 
     แผนพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช (พ.ศ. 2561 -2564) มีวิสัยทัศน์ คือ “นครแห่งอารยธรรม 

น่าอยู่น่าเที่ยว การเกษตรและอุตสาหกรรมยั่งยืน” ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และท้าให้จังหวัดนครศรีธรรมราช
พัฒนาไปตามเป้าหมายที่วางไว้ในอนาคต ได้มีการก้าหนดประเด็นการพัฒนาไว้ 6 ประเดน็ ประกอบด้วย  

 
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การบริหารจัดการการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐาน 

ครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ประเด็นการพัฒนาที่ 2  การพัฒนาการท่องเที่ ยวบนพ้ืนฐานธรรมะ ธรรมชาติและ

ศิลปะวัฒนธรรม 
ประเด็นการพัฒนาที่ 3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ประเด็นการพัฒนาที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชนและสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็งตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นการพัฒนาที่ 5  การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย 
ประเด็นการพัฒนาที่ 6  การส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 

 
4) แผนพัฒนำจังหวัดสงขลำ (พ.ศ. 2561 -2565) ฉบับทบทวน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

     แผนพัฒนาจังหวัดสงขลา (พ.ศ. 2561 -2565) มีวิสัยทัศน์ คือ “สงขลา ศูนย์กลางเศรษฐกิจ
ภาคใต้ ประชาชนมีคุณภาพ สิ่งแวดล้อมยั่งยืน”ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และท้าให้จังหวัดสงขลาพัฒนาไปตาม
เป้าหมายที่วางไว้ในอนาคต ได้มีการก้าหนดประเด็นการพัฒนาไว้ 4 ประเด็น ประกอบด้วย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาภาคการเกษตร อุตสาหกรรม การค้า การลงทุน การ
ท่องเที่ยวและบริการโลจิสติกส์และ โครงสร้างพื้นฐาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพ ชีวิตของประชาชนบนฐานความรู้และพหุวัฒนธรรม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 อนุรักษ์และ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างความ มั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ

ประชาชน 
  



 
             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำต ิ                    บทที่ 2 กำรทบทวนยทุธศำสตร์ นโยบำย แผน และแผนงำนที่เกีย่วข้อง 
 
 

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-10 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

5) แผนพัฒนำจังหวัดปัตตำนี (พ.ศ. 2561 -2564) 
     แผนพัฒนาจังหวัดปัตตานี (พ.ศ. 2561 -2564) มีวิสัยทัศน์ คือ “เมืองเกษตรอุตสาหกรรม

และผลิตภัณฑ์ฮาลาล คุณภาพของประเทศเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่สันติสุข” ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และ 
ท้าให้จังหวัดปัตตานีพัฒนาไปตามเป้าหมายที่วางไว้ในอนาคต ได้มีการก้าหนดประเด็นการพัฒนาไว้ 3 ประเด็น 
ประกอบด้วย 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การสร้างเสริมเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง จากฐานเกษตรอุตสาหกรรม 
ผลผลิตฮาลาล การค้า การบริการและการท่องเที่ยว 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาสังคม เสริมสร้างศักยภาพคน ชุมชนที่น่าอยู่และ 
ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การเสรมิสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการเชื่อมโยง
เมืองสู่นานาชาติ 

 
6) แผนพัฒนำจังหวัดยะลำ (พ.ศ. 2561 - 2564) 

     แผนพัฒนาจังหวัดยะลา (พ.ศ. 2561 -2564) มีวิสัยทัศน์ คือ “คุณภาพชีวิตมั่นคง เกษตร 
มั่งค่ัง ท่องเที่ยวยั่งยืน” ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และท้าให้จังหวัดยะลาพัฒนาไปตามเป้าหมายที่วางไว้ในอนาคต  
ได้มีการก้าหนดแนวทางการพัฒนา 4 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริม พัฒนา การผลิตและการแปรรูปผลผลิตด้านการเกษตร เพ่ือสร้าง
มูลค่าเพ่ิมและการส่งออก  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม    
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างยะลาสันติสุข    

 
7) แผนพัฒนำจังหวัดนรำธิวำส (พ.ศ. 2561-2564) 

     แผนพัฒนาจังหวัดนราธิวาส (พ.ศ. 2561 -2564) มีวิสัยทัศน์ คือ “เศรษฐกิจมั่นคง การค้า
เฟ่ืองฟู นราน่าอยู่ มุ่งสู่สันติสุขอย่างยั่งยืน” ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และท้าให้จังหวัดนราธิวาสพัฒนาไปตาม
เป้าหมายที่วางไว้ในอนาคต ได้มีการก้าหนดประเด็นการพัฒนาไว้ 4 ประเด็น ประกอบด้วย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้อย่าง
ทั่วถึง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างศักยภาพการค้าระหว่างประเทศที่เข้มแข็ง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นฐานหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างสันติสุขและความมั่นคงภายในพื้นที่ 

 
 



 
             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำต ิ                    บทที่ 2 กำรทบทวนยทุธศำสตร์ นโยบำย แผน และแผนงำนที่เกีย่วข้อง 
 
 

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-11 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

8) แผนพัฒนำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ฉบับทบทวน (พ.ศ.2561 – 2565) 
แผนพัฒนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ฉบับทบทวน (พ.ศ.2561 – 2565) มีวิสัยทัศน์ คือ  

“เมืองท่องเที่ยวทรงคุณค่าระดับนานาชาติ เกษตรปลอดภัย ด่านสิงขรระเบียงเศรษฐกิจแห่งอนาคต สังคมผาสุก
ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และท้าให้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์พัฒนาไป
ตามเป้าหมายที่วางไว้ในอนาคต ได้มีการก้าหนดแนวทางการพัฒนา 5 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างความโดนเด่นด้านการท่องเที่ยวบนพ้ืนฐานเอกลักษณ์ของ
จังหวัดสู่นานาชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในด้านการผลิตและแปรรูปสับปะรด
มะพร้าวและสินค้าเกษตรสู่ตลาดโลก 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวด้านสิงขรและ
อาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมท่ีสมดุล 
 

9) แผนพัฒนำจังหวัดระนอง (พ.ศ.2561 - 2564) 
 แผนพัฒนาจังหวัดระนอง (พ.ศ.2561 - 2564) มีวิสัยทัศน์ คือ “เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
ที่น่าอยู่ และศูนย์กลางการค้าชายแดนฝั่งอันดามัน” ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และท้าให้จังหวัดระนองพัฒนา 
ไปตามเป้าหมายที่วางไว้ในอนาคต ได้มีการก้าหนดประเด็นการพัฒนาไว้ 4 ประเด็น ประกอบด้วย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับชั้นน้า 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนมั่นคง เข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นเมืองน่าอยู่ที่ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี และมีความมั่นคงปลอดภัย 

อย่างยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เป็นประตูการค้าผ่านแดนฝั่งอันดามัน 

 
10) แผนพัฒนำจังหวัดพัทลุง (พ.ศ.2561 - 2564) 

     แผนพัฒนาจังหวัดพัทลุง (พ.ศ.2561 - 2564) มีวิสัยทัศน์ คือ “เมืองคนคุณภาพ สิ่งแวดล้อม
ดี ชุมชนเข้มแข็ง เติบโตและม่ังคั่งจากฐานการเกษตร วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ท่ียั่งยืน”
ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และท้าให้จังหวัดพัทลุงพัฒนาไปตามเป้าหมายที่วางไว้ในอนาคต ได้มีการก้าหนด
ประเด็นการพัฒนาไว้ 5 ประเด็น ประกอบด้วย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมต่อเนื่อง  
จากการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน และท้องถิ่น  



 
             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำต ิ                    บทที่ 2 กำรทบทวนยทุธศำสตร์ นโยบำย แผน และแผนงำนที่เกีย่วข้อง 
 
 

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-12 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสู่ อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์แบบเพ่ิมคุณค่า 
ครบวงจรที่ยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคนคุณภาพ สังคมคุณธรรม สู่เมืองแห่งปัญญาและสันติสุข
ที่ยั่งยืน  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และการบริหารจัดการบ้านเมือง รองรับ 

การเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาเมืองสู่อนาคต 
 

11) แผนพัฒนำจังหวัดตรัง (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวนปี พ.ศ.2563 
     แผนพัฒนาจังหวัดตรัง (พ.ศ.2561 - 2564) มีวิสัยทัศน์ คือ “เมืองแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีและ

ยั่งยืน” ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และท้าให้จังหวัดตรังพัฒนาไปตามเป้าหมายที่วางไว้ในอนาคต ได้มีการก้าหนด
ประเด็นการพัฒนาไว้ 4 ประเด็น ประกอบด้วย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัดด้านเกษตรกรรมและ อุตสาหกรรม 
ที่มั่นคงและยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพเพ่ือสร้าง
รายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษา
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม 
กับชุมชน/พื้นที่ และมีความยั่งยืน 



 
             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำต ิ                    บทที่ 2 กำรทบทวนยทุธศำสตร์ นโยบำย แผน และแผนงำนที่เกีย่วข้อง 
 
 

 

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-13 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ตำรำงท่ี 2.2.1-1 
สรุปแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำในพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

 
วิสัยทัศน์จังหวัด เกษตรและปศุสัตว ์ อุตสำหกรรมกำรผลิตและกำรค้ำ ท่องเท่ียวและบริกำร สิ่งแวดล้อม คุณภำพชีวิต 

แผนพัฒนำภำคใต้
ชำยแดน 
พ.ศ. ๒๕๖๐–
๒๕๖๕ ฉบับ
ทบทวน 
 
เป็นแหล่งผลิตภาค
เกษตรและ
อุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูปท่ี
สาคัญของประเทศ  
 
เป็นเมืองชายแดน
เชื่อมโยงการค้า
และการท่องเที่ยว
กับพ้ืนท่ีภาคใต้ 
และการพัฒนา
เศรษฐกิจของ
ประเทศมาเลเซีย 
และสิงคโปร์  
 
ชุมชนมีความ
เข้มแข็ง 
อยู่ร่วมกันอย่าง
สันติสุขภายใต้
สังคม 
พหุวัฒนธรรม 

 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพารา ปาล์มน้้ามัน 
มะพร้าว และไม้ผล  รวมทั้ง การแปรรูปและเพิ่ม
มูลค่าผลผลิต 

 ยกระดับอุตสาหกรรมประมง การเพาะเลี้ยงกุ้งและ
สัตว์น้้าชายฝั่งเพื่อ การส่งออกและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ในพ้ืนท่ีจังหวัดปัตตานี และนราธิวาส 

 ส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ เพื่อเพิ่มความมั่นคงด้าน
อาหาร สร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ในจังหวัดยะลา 
ปัตตานี นราธิวาส ส่งเสริมและขยายการเลี้ยง 
ไก่เบตง โคเนื้อ และแพะ 

 ส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการ
ผลิตและบริหารจัดการฟาร์มอย่างเป็นระบบ การ
เป็นเกษตรกรมืออาชีพ/เกษตรอัจฉริยะ (Smart 
Farmer) และการเกษตรแบบครบวงจร 

 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีฐานชีวภาพ 
และนวั ต ก รรม เพื่ อ เ พิ่ ม มู ลค่ าผ ลผลิ ตภ าค
การเกษตร 

 ส่งเสริมการสร้างตราสินค้า (Brand) ผลผลิตทาง
การ เกษตร  ที่ เป็นอัตลักษณ์ประจ้ าถิ่นและ
ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น นวัตกรรม ฯลฯ เพื่อ
จ้าหน่ายสินค้าเกษตรที่มีมูลค่าเพิ่มสูง 

 

 พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมแปร
รูปการเกษตร เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับภาคการ
ผลิต 

 พัฒนาพื้นที่อ้าเภอหนองจิกต่อเนื่องอ้าเภอเมือง
ปัตตานี (นิคมอุตสาหกรรมหนองจิกและนิคม
อุตสาหกรรมบานา)  ให้เป็นเขตอุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูปปาล์มน้้ามัน ยางพารา มะพร้าว 
และการเพาะเลี้ยงชายฝั่งและอุตสาหกรรมแปรรูป
ประมงท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 พัฒนาเมืองยะลาให้เป็นเมืองน่าอยู่และศูนย์กลาง
เศรษฐกิจของภาคใต้ชายแดน 

 พัฒนาเมืองสุไหงโก-ลก และเมืองเบตง ให้เป็น
เมืองการค้าและเมืองท่องเที่ยวชายแดน 

 เร่ ง รั ดการพัฒนาพื้นที่ เขตเศรษฐกิจพิ เศษ
นราธิวาสให้เป็นฐานเศรษฐกิจใหม่ของภาค เพื่อ
รองรับการค้าการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ 

 พัฒนาสิ่งอ้านวยความสะดวกบริเวณด่านชายแดน
ให้ เพี ยงพอและได้ มาตรฐาน รวมทั้ ง พื้ นที่
เศรษฐกิจบริเวณชายแดน (โครงการก่อสร้าง
สะพานข้ามแม่น้้าโก-ลก บริเวณด่านชายแดน 
สุไหงโก-ลก และด่านชายแดนตากใบ และเร่งรัด
การก่อสร้างด่านชายแดนบูเก๊ะตา) 

 สนับสนุนการขนส่งทางเรือและระบบโลจิสติกส์ที่
ได้มาตรฐาน และส่งเสริมการใช้ท่าเรือในเชิง
พาณิชย์ ปรับปรุง ท่าเทียบเรือปัตตานี ท่าเทียบ
เรือนราธิวาส  ให้สามารถรองรับการขนส่งสินค้า 
Feeder ไปยังท่าเรือของมาเลเซียและอินโดนีเซียได้  

 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม 
 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศสู่ศูนย์ศึกษาและเรียนรู้

ธรรมชาติระดับประเทศ (ป่าฮาลา-บาลา) การ
ท่องเที่ยวเชิงอาหาร เชิงเกษตร และการท่องเที่ยว
ชุมชน 

 การท่องเที่ยวเมืองเก่าจังหวัดปัตตานี เมืองเก่า
จังหวัดยะลา และเมืองเก่าจังหวัดนราธิวาส  

 ส่งเสริมการพัฒนาเมืองท่องเที่ยวชายแดน  (เบตง) 
เมืองการค้าชายแดน (สุไหงโก-ลก)  

 ส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่องการท่องเที่ยว อาทิ การ
บ้าบัดรักษาทางการแพทย์ด้วยสมุนไพร และ    
น้้าพุร้อน (อ้าเภอเบตง) บริการด้านการศึกษา และ
ศูนย์ดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ (Nursing Home Care)  

 เครือข่ายบริหารจัดการและเช่ือมโยงเส้นทางการ
ท่องเที่ยวท้ังภายในและภายนอกภาค และประเทศ
เพื่อนบ้าน (เบตง-ปีนัง) (สุไหงโก-ลก โกตาบารู 
รัฐกลันตัน) 

 

 พัฒนาระบบบริหารจัดการน้้า ลุ่มน้้า เพื่อป้องกัน
ความเสียหายพื้นที่เศรษฐกิจและสร้างความ
มั่นคงด้านทรัพยากรน้้า (ลุ่มน้้าปัตตานี แม่น้้า
สายบุรี และแม่น้้าบางนรา) 

 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากความหลากหลาย
ทางชีวภาพสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาคการผลิต
และบริการในพื้นที่  และเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดม
สมบูรณ์ 

 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้าน
รายได้ การศึกษา และสาธารณสุข และอยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุข 

แผนพัฒนำภำคใต้  
พ.ศ. ๒๕๖๐–
๒๕๖๕  
ฉบับทบทวน 
 

 ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์ที่
เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ของภาค เช่น ข้าว 
(ข้าวสังหยด ข้าวหอมกระดังงา ข้าวเล็บนก) ไม้ผล 
(กล้วยหอมทอง มะพร้าว ทุเรียน มังคุด ส้มโอ) 

 พัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืน 
(Southern Economic Corridor: SEC) จังหวัด
ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช 

 พัฒนาอุตสาหกรรมฐานชีวภาพและการแปรรูป
การเกษตรมูลค่าสูง (Bio-Based & Processed 

 แหล่งท่องเที่ยวหมู่เกาะมีช่ือเสียงในระดับนานาชาติ 
อาทิ ภูเก็ต พีพี สมุย พะงัน และหลีเป๊ะ รวมทั้ง 
ชายหาดและหมู่ เกาะ จังหวัดชุมพร สามารถ
เชื่อมโยงกับเขต The Royal Coast ของภาคกลาง 

 การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ทาง
ทะเล ป่าไม้ และป่าชายเลน เพื่อให้เกิดการ
พัฒนาที่ยั่งยืน โดยอาศัยความร่วมมือของชุมชน 
ส่งเสริมการปลูกป่าชุมชน ป่าชายเลน การปลูก
ไม้เศรษฐกิจ 

 การพัฒนาเมืองน่าอยู่  (Green Culture & 
Livable Cities) ในพื้นท่ีจังหวัดชุมพร ระนอง 
สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราชโดยเน้น
กรอบการเป็นเมืองที่มีความน่าอยู่ส้าหรับคน



 
             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำต ิ                    บทที่ 2 กำรทบทวนยทุธศำสตร์ นโยบำย แผน และแผนงำนที่เกีย่วข้อง 
 
 

 

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-14 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

วิสัยทัศน์จังหวัด เกษตรและปศุสัตว ์ อุตสำหกรรมกำรผลิตและกำรค้ำ ท่องเท่ียวและบริกำร สิ่งแวดล้อม คุณภำพชีวิต 

ภาคใต้เป็นเมือง
ท่องเที่ยวพักผ่อน
ตากอากาศ   
ระดับโลก  
เป็นศูนย์กลาง
ผลิตภณัฑ์ยางพารา
และปาล์มน้้ามัน
ของประเทศ และ 
 
เมืองเศรษฐกิจ
เชื่อมโยงการค้า
การลงทุนกับ
ภูมิภาคอื่นของโลก 

กาแฟ (กาแฟโรบัสตา) พืชสุมนไพร และปศุสัตว์ 
(โคขุนศรีวิชัย) เพื่อให้เป็นสินค้ามูลค่าสูง  

 ส่งเสริมการสร้างตราสินค้าอัตลักษณ์ เช่ือมโยงไปสู่
ภาคการผลิตอื่น อาทิ การท่องเที่ยว  

 การสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างความหลากหลายของ
สินค้า ต่อยอดการพัฒนาการผลิตสู่ระบบเกษตร
มาตรฐานต่างๆ อาทิ เกษตรปลอดภัย และเกษตร
อินทรีย์ เป็นต้น  

 การท้าเกษตรแปลงใหญ่ ในพื้นที่ที่ เหมาะสม 
(Zoning)  

 ยกระดับอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุ้งและสัตว์น้้า
ชายฝั่ง และประมงทะเลที่ได้มาตรฐานสากล การ
เพาะเลี้ยงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารทะเลที่หลากหลาย ใน
พื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา 
และชุมพร 

 ส่ ง เ ส ริ มก ารท้ าการ เกษตรแบบผสมผสาน 
โดยเฉพาะการท้าเกษตรและเลี้ยงสัตว์ผสมผสาน
ร่วมกับการปลูกยางพารา ปาล์มน้้ามันและไม้ผล 
ส่งเสริมการปลูกพืชพันธุ์ดี ที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาด  

 ส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการ
ผลิตและบริหารจัดการฟาร์ม อย่างเป็นระบบ เพื่อ
พัฒนาไปสู่การเป็นเกษตรกรมืออาชีพ/เกษตร
อัจฉริยะ (Smart Farmer) 

Agricultural Products) เน้นการวิจัยและพัฒนา
เพื่อต่อยอดจากการผลิตน้้ามันปาล์มในสุราษฎร์
ธาน ีนครศรีธรรมราช และจังหวัดใกล้เคียง (กระบี่ 
และชุมพร) ไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงขึ้น 

 พัฒนาเขตอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีคอล แบบครบ
วงจร ในกระบี่ สุราษฎร์ธานี และชุมพร เพื่อให้
เป็นอุตสาหกรรมใหม่ของภาค และสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับน้้ามันปาล์ม 

 พัฒนา เขตอุ ตสาหกรรมแปรรู ปยางพารา
หาดใหญ่–สะเดา ที่ครบวงจร และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม โดยเ ช่ือมโยงกับการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษชายแดนและนิคมอุตสาหกรรมยาง 
(Rubber City) โดยการส่งเสริมการลงทุนสู่การ
ผลิตผลิตภัณฑ์ยางพาราปลายน้้าที่มีมูลค่าสูง 

 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการ
พัฒนาเขตอุตสาหกรรม (โครงข่ายรถไฟ ทางหลวง
พิเศษ (Motorway) หาดใหญ่ -ด่านพรมแดน
สะเดา พัฒนาศูนย์กระจายสินค้าทุ่งสง) พัฒนา
เมืองรอบสถานีขนส่งระบบรางในเมืองทุ่งสงและ
เมืองสะเดา (ปาดังเบซาร์) ท่าเรือสงขลาแห่งที่ 2 
เพื่อรองรับการขนส่งสินค้าเช่ือมโยงกับท่าเรือ
ชายฝั่งและท่าเรือหลักท้ังภายในและต่างประเทศ 

 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบนบกบริเวณตอนในของ
ภาคเช่ือมโยงกับแหล่งท่องเที่ยว ทางทะเลที่มี
ช่ือเสียง อาทิ เขื่อนรัชชประภา สุราษฎร์ธานี และ
อุทยานแห่งชาติเขาหลวง นครศรีธรรมราช และ
แหล่งท่องเที่ยวชายหาดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
แห่งใหม่และมีการเช่ือมโยงโครงข่ายท่องเที่ยว
บริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวไทยกับชายฝั่งทะเลอันดามัน 

 ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนให้มีความเข้มแข็งและ
สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ 

 พัฒนากิจกรรมและบริการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ให้
มีความหลากหลายเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการ
ท่องเที่ยวที่ส้าคัญของภาค อาทิ ท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพและสปา พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์และ
บริการท่องเที่ยว อาทิ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและ
สุขภาพ (ระนอง กระบี่ สตูล สุราษฎร์ธานี และ
พัทลุง) ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 
(วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช) 
เมืองเก่า (สงขลา พังงา สตูล นครศรีธรรมราช และ
ระนอง) และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การท่องเที่ยว
ผจญภัย (พัทลุง นครศรีธรรมราช และ สุราษฎร์ธานี) 
การท่องเที่ยวเชิงเกษตร การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ
และบริการ และการท่องเที่ยวเชิงกีฬา 

 

 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการฐานทรัพยากรให้มี
ความอุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะทรัพยากรดิน น้้า 
ป่าไม้ ประมงและชายฝั่ง เพื่อเป็นปัจจัยการผลิต
ที่มีประสิทธิภาพ 

 การรักษาระบบนิเวศทางทะเล อนุรักษ์ฟื้นฟู 
สัตว์น้้าบริเวณป่าชายเลน และการป้องกันการ
กัดเซาะชายฝั่ง โดยใช้เทคโนโลยีและรูปแบบที่
เหมาะสมกับแต่ละสภาพพื้นที่  

 การจัดระเบียบและก้าหนดกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและสิ่งปลูกสร้างบริเวณพื้นที่ชายฝั่ง
ทะเลเพื่อลดผลกระทบต่อการกัดเซาะบริเวณ
ชายฝั่ง การวางแผนทางการเกษตรที่เหมาะสม 

 วางระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาการบริหาร
จัดการน้้าอย่างเป็นระบบ เพื่อแก้ไข ปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัยในพื้นที่น้้าท่วมซ้้าซาก อาทิ พัทลุง 
และนครศรีธรรมราช  

 จัดหาน้้าเพื่อการบริโภคอุปโภคและการเกษตรที่
เพียงพอสนับสนุนปริมาณความต้องการใช้น้้าที่
เพิ่มขึ้นในเขตชนบทและเมือง และลดผลกระทบ
จากปัญหาขาดแคลนน้้าในช่วงฤดูแล้ง 

 ส่ ง เ สริ มการ ใ ช้พลั ง งานทดแทนและ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 

 บริหารจัดการและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่าง
เป็นระบบลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านการ
จัดการมลพิษ อาทิ ระบบรวบรวมและบ้าบัดน้้าเสีย 
และระบบก้าจัดขยะมูลฝอยท่ีเหมาะสม 

ทุกกลุ่ม เอื้อต่อ การขยายตัวทางเศรษฐกิจ
และสังคม และยังคงรักษาอัตลักษณ์ของพื้นที่  

 อนุรักษ์และส่งเสริม วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  

ชุมพร 
เมืองน่าอยู่ 
บนพ้ืนฐานการ 
เกษตรกรรมและ 
การท่องเที่ยว
คุณภาพ เชื่อมโยง
การพัฒนา 
สองฝั่งทะเล 

 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เพื่อสร้าง
ขีดความสามารถในการแข่งขันบนพื้นฐานการผลิต
เชิงคุณภาพและเกษตรปลอดภัย มูลค่าสินค้า
เกษตรเพิ่มขึ้น (3% ต่อปี) 

-  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่องเที่ยว 
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและโครงสร้างพื้นฐานที่มี
คุณภาพ เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ทางการท่องเที่ยว รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 
(5% ต่อปี) 

 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
และสาธารณภัย โดยกระบวนการมีส่วนร่วม
จ้านวนพื้นที่ป่าในจังหวัดเพิ่มขึ้น (2%)  

 เสริมสร้างศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชนและ
สังคมที่มีคุณภาพ 

 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการจังหวัด 
ดูแลความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง เพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชน 



 
             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำต ิ                    บทที่ 2 กำรทบทวนยทุธศำสตร์ นโยบำย แผน และแผนงำนที่เกีย่วข้อง 
 
 

 

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-15 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

วิสัยทัศน์จังหวัด เกษตรและปศุสัตว ์ อุตสำหกรรมกำรผลิตและกำรค้ำ ท่องเท่ียวและบริกำร สิ่งแวดล้อม คุณภำพชีวิต 

ประจวบคีรีขันธ ์
เมืองท่องเที่ยว
ทรงคุณค่าระดับ
นานาชาติ 
เกษตรปลอดภัย 
ด่านสิงขร 
ระเบียงเศรษฐกิจ
แห่งอนาคต  
สังคมผาสุกภายใต้
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 ผลักดันจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้มีขีดความสามารถ
ในการแข่งขันในด้านการผลิต การแปรรูปสับปะรด 
มะพร้าว และสินค้าเกษตรสู่ตลาดโลกด้านนวัตกรรม
GPP ภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น (10%) 

 เสริมสร้างนวัตกรรมกระบวนการผลิต การแปรรูป 
และการตลาดเป็นสินค้าเกษตรคุณภาพสูง GPP 
ภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น (10%) 

 ยกระดับศักยภาพด่านสิงขร สร้างการเติบโตการค้า 
การลงทุน การท่องเที่ยว เชื่อมต่อประเทศต่างๆ ใน
ภูมิภาค มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มขึ้น (0.5% ต่อปี) 

 เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวบน
พื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัดสู่นานาชาติ 
o รายได้การท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น (3% ต่อปี) 
o จ้านวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น (3% ต่อปี) 

 ยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน 
o พื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้น (2,000 ไร่ต่อปี) 
o พื้นที่ชายฝั่งถูกกัดเซาะลดลง (0.5%ต่อปี) 
o ปริมาณขยะที่ ก้ าจัดถูกต้ องตามหลัก

วิชาการเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 75  

 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตาม
วิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จ้านวน
ครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ร้อยละ 90 มีรายได้
เพิ่มขึ้น (10% ต่อปี) 

ระนอง 
เมืองท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพท่ีน่าอยู่ 
และ 
ประตสูู่การคา้
ชายแดน 
ฝั่งอันดามัน 

 ส่งเสริมการผลิต การบริโภค และจ้าหน่ายอาหาร
ปลอดภัยสู่เมืองที่มั่นคงทางด้านอาหาร 

 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิตภาคเกษตร 
(พัฒนาคุณภาพ/ลดต้นทุนการผลิต )  สร้ า ง
มูลค่าเพิ่ม และส่งเสริมมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 

 เสริมสร้างอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจด้วย
รายได้ชุมชน เสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนสู่การ
พึ่งตนเองที่ยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง 

 การเพิ่มศักยภาพของเมืองเพื่อเช่ือมโยงโอกาส
จากอาเซียน 

 เป็นประตูการค้าผ่านแดนฝั่งอันดามัน เช่ือมโยง
ด้านการค้าและการลงทุนของไทย อาเซียน และ
กลุ่มประเทศ BIMSTEC 

 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกส์และสิ่งอ้านวย
ความสะดวกทางการค้า การลงทุน และการ
ส่งออก 

 พัฒนาและยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสู่เมืองท่องเที่ยว   ช้ันน้าของ
อาเซียน 

 

 อนุรักษ์ ฟื้นฟูและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  มีความสมดุลทางธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 

 พัฒนาปัจจัยพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและระบบ
สาธารณสุขให้ได้มาตรฐาน 

 เสริมสร้างภูมิคุ้มกันและความเข้มแข็งทาง
สังคม 

 เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนและพัฒนาระบบ 
บริหารจั ดการด้ านความมั่ นคงในพื้นที่
ชายแดน 

 เสริมสร้ างศักยภาพในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

สุรำษฎร์ธำน ี
เมืองเกษตร
คุณภาพ 
การท่องเที่ยวยั่งยืน 
สังคมเป็นสุข 

 เพิ่มศักยภาพการพัฒนาเศรษฐกิจด้านการเกษตร 
ผลิตภณัฑ์มวลรวมจังหวดั (GPP) ภาคเกษตรเพิ่มขึ้น 
(1% ต่อปี) 

 เพิ่มศักยภาพการพัฒนาเศรษฐกิจด้านอุตสาหกรรม
เกษตร 

 พัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรม
การเกษตร การบริการอย่างครบวงจร 

 ระบบการจัดการเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจด้านการ
ลงทุน บริการ โลจิสติกส์ การเกษตร ผลิตภัณฑ์
มวลรวมจังหวัด (GPP) สาขาอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 
(0.5% ต่อปี) 

 

 พัฒนา การท่องเที่ยวและวัฒนธรรมเช่ือมโยงกลุ่ม
จังหวัด กลุ่มอาเซี่ยน 

 การส่งเสริมอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว
ที่ยั่งยืน 

 สร้างเศรษฐกิจด้วยอุตสาหกรรมบริการ การ
ท่องเที่ยวและระบบโลจิสติกส์ 

 การเช่ือมโยงเส้นทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์ 
(Logistics) ภาคใต้ตอนบน 
o ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) สาขาการ

ขนส่งและการคมนาคมเพิ่มขึ้น (5% ต่อป ี
o รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น (10% ต่อปี) 

 การสร้างฐานทรัพยากรธรรมชาติที่มั่นคงและ
มีสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม 

 พัฒนาระบบการจัดการเพื่อพัฒนาเมืองโดยใช้
ฐานของความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
o คุณภาพน้้า (ผิวดิน /ทะเลและชายฝั่ง) มี

คุณภาพอยู่ในเกณฑ์ระดับพอใช้ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของสถานีท่ีมีการตรวจวัด   

o ร้อยละที่ของพื้นที่สีเขียวที่ เพิ่มขึ้นจาก
พื้นที่ของจังหวัด (0.01% ต่อปี) 

o ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของชุมชนพื้นที่เสี่ยงภัยที่
ได้รับการเตรียมความพร้อมในการร่วมมือ
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ (5% ต่อปี) 

 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสู่สังคม
เป็นสุข 

 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยน้อม
น้าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
แนวทางหลักในการสร้างภูมิคุ้มกันในการ
สร้างคนสังคมที่มีคุณภาพมีความสุข 

 การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี 
และมีศักยภาพในการแข่งขัน 
 



 
             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำต ิ                    บทที่ 2 กำรทบทวนยทุธศำสตร์ นโยบำย แผน และแผนงำนที่เกีย่วข้อง 
 
 

 

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-16 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

วิสัยทัศน์จังหวัด เกษตรและปศุสัตว ์ อุตสำหกรรมกำรผลิตและกำรค้ำ ท่องเท่ียวและบริกำร สิ่งแวดล้อม คุณภำพชีวิต 

นครศรีธรรมรำช 
นครแห่งอารยธรรม 
น่าอยู่ น่าเที่ยว 
การเกษตร และ 
อุตสาหกรรมยั่งยืน 

 เป็นเมืองเกษตร สุขภาพ เกษตรคุณภาพ เกษตร
นวั ตกรรม  ท่ อ ง เที่ ย ว เ กษตร  และ  เ กษตร
อุตสาหกรรมสีเขียว ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ได้รับการจัดการอย่างมี ประสิทธิภาพ (แผนฯ
จังหวัด) 
o ร้อยละของ แปลง/ฟาร์มที่ได้รับการ เตรียม

ความพร้อมและ ผ่านการรับรองมาตรฐาน 
GAP/ร้อยละ 80 

o จ้านวนแปลง/ ฟาร์มที่ได้รับการเตรียม ความ
พร้อมสู่มาตรฐาน อินทรีย์ Organics/24 แปลง 

 

 การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่
มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
o จ้ า น วน ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์  ที่ เ กิ ด จ า ก ก า ร ใ ช้  

เทคโนโลยีนวัตกรรม 
o รายได้ จากผลิ ตภัณฑ์  ที่ ใ ช้ เทคโนโลยี  

นวัตกรรม เพิ่มขึ้นร้อยละ 25 
o ร้อยละ 5 ของสถานประกอบการได้รับการ

รับรอง อุตสาหกรรมสีเขียว 
 

 

 การพัฒนาการท่อง เที่ ย วบนพื้ นฐานธรรมะ  
ธรรมชาติ  และศิลปวัฒนธรรม 
o รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพิ่มขึ้น

ร้อยละ 5 
o จ้ านวนนักท่องเที่ ย วที่ เพิ่ มขึ้น  จากการ

ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ร้อยละ 1 
o รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 15 
o จ้านวนแหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาให้ได้

มาตรฐาน 8 แห่ง 

 เป็นเมืองเกษตร สุขภาพ เกษตรคุณภาพ เกษตร
นวัตกรรม ท่องเที่ยวเกษตร และ เกษตร
อุตสาหกรรมสีเขียว ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ได้รับการจัดการอย่างมี ประสิทธิภาพ 

 ทรัพยากรธรรมชาติ น้้า สิ่งแวดล้อม ได้รับการ
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพและใช้อย่างยั่งยืน 

 การจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและใช้
อย่างประหยัด 
o พื้นที่สีเขียวเพิ่มข้ึน ร้อยละ 2 
o จ้านวนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นที่

ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการจัดการ 
ภัยพิบัติ 40 

 การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่  
เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 ประชาชนได้รับสวัสดิการพื้นฐานอย่างท่ัวถึงมี
คุณภาพชีวิตที่ดี และมีความสุข 

 ประชาชนไดร้ับความ มั่นคง ปลอดภัย เป็นธรรม 
o ดัชนีความมั่นคงของมนุษย ์
o อัตราการลดลงของ คดีอาชญากรรม  

ทุกประเภท 
o ร้อยละของชุมชนเข้มแข็งตามแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

ตรัง 
เมืองแห่ง 
คุณภาพชีวิต 
ที่ดีและยั่งยืน 

สร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัดด้านเกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรมที่มั่นคงและยั่งยืน อัตราการขยายตัวของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรเพิ่มขึ้นจากค่าปีฐาน 
ไม่ต่้ากว่าร้อยละ 1 

สร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัดด้านเกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรมที่มั่นคงและยั่งยืน อัตราการขยายตัว
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นจาก
ค่าปีฐานไม่ต่้ากว่า ร้อยละ 1 
 

ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มี
คุณภาพเพื่อสร้างรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
o อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาค

เกษตรเพิ่มขึ้นจากค่าปีฐานไม่ต่้ากว่าร้อยละ 1 
o จ้านวนแหล่งท่องเที่ยวที่ ได้รับการพัฒนา

เพิ่มขึ้นอย่างน้อยปีละ 2 แห่ง 
o อัตรารายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจากค่า 

ปีฐาน ไม่ต่้ากว่าร้อยละ 12 
o อัตราจ้านวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจากค่าปีฐาน

ไม่ต่้ากว่าร้อยละ 9 
 

 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืนและ
สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีบนความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 

 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
และพลังงาน อย่างเหมาะสมกับชุมชน/พื้นที่ 

 และมีความยั่งยืน 
o พื้นที่ป่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 
o ร้อยละของแหล่งน้้าผิวดินที่ได้รับการ

ตรวจและผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับดี 
o จ้านวนพื้นที่ที่ได้รับการป้องกันการกัด

เซาะชายฝั่งริมแม่น้้าและทะเลเพิ่มขึ้น
อย่างน้อยปีละ 1 แห่ง 

เสรมิสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและการศึกษาเรยีนรู้อย่างมีคณุภาพ ร้อยละ
ของต้าบลผ่านเกณฑ์การประเมินต้าบลพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
 

พัทลุง 
เมืองคนคุณภาพ 
สิ่งแวดล้อมด ี
ชุมชนเข้มแข็ง 
เติบโตและมั่งคั่ง 
จากฐานการเกษตร 
วัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญา และการ
ท่องเที่ยว 
เชิงอนุรักษ์ท่ียั่งยืน 

 พัฒนาการเกษตรให้มีความมั่งคั่งและยั่งยืน เป็น
รายได้หลักทางเศรษฐกิจของจังหวัด และความ
มั่นคงทางอาหารในอนาคต 
o ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้ภาคการเกษตร 
o ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของชนิดสินค้าทางการเกษตร

ที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่า 
o พัฒนาระบบการบริหารจัดการน้้ าตาม

ศักยภาพของลุ่มน้้าเพื่อให้เกิดประโยชน์กับ
พื้นที่เกษตรทั้ง 11 อ้าเภอ 

 

o กา ร เ พิ่ ม ขี ด ค ว า ม ส า ม า ร ถภ า ค เ ก ษต ร 
อุตสาหกรรมต่อเนื่องจาก การเกษตรและ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน และท้องถิ่น 

- 

 การพัฒนาสู่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
แบบเพิ่มคุณค่าครบวงจรที่ยั่งยืน 

 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้มี
คุณภาพมาตรฐานทางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
แบบครบวงจร 
o จ้านวนแหล่งท่องเที่ยวท่ีได้รับการพัฒนาและ

ผ่านเกณฑ์มาตรฐานท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
เพิ่มขึ้น 

o รายได้โดยรวมจากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 
o จ้านวนผู้มาเยือนเพิ่มข้ึน 

 

พัทลุงเมืองสีเขียว ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ 
ชุมชนมีสิ่งแวดล้อมด ี
o พื้นที่ป่าอนุรักษ์ถูกบุกรุกท้าลายลดลง  
o พื้นที่ป่าได้รับการฟื้นฟูและส่งเสริมการปลูก

ต้นไม้ ไม่น้อยกว่า 500 ไร่/ปี (เฉลี่ย 100 ต้น
ต่อไร่) 

o พื้นที่ป่าอนุรักษ์ได้รับความเสียหายจากไฟป่า
ลดลง (ร้อยละเทียบกับ 3 ปี ย้อนหลัง) 

o ระดับคุณภาพแหล่งน้้าดีขึ้น 
 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริหาร
จัดการบ้านเมือง รองรับ การเปลีย่นแปลง และ
การพัฒนาเมืองสู่อนาคต 
o ถนนสายรองได้รับการปรับปรุงและพัฒนา

เพื่อเช่ือมโยงกับถนนสายหลักปีละ 50 กม. 
o ปรับปรุงถนนสายหลักปีละ 10 กม. 
o พัฒนาพ้ืนท่ีให้เป็นเมืองน่าอยู่ ปีละ 1 แห่ง 
 



 
             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำต ิ                    บทที่ 2 กำรทบทวนยทุธศำสตร์ นโยบำย แผน และแผนงำนที่เกีย่วข้อง 
 
 

 

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-17 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

วิสัยทัศน์จังหวัด เกษตรและปศุสัตว ์ อุตสำหกรรมกำรผลิตและกำรค้ำ ท่องเท่ียวและบริกำร สิ่งแวดล้อม คุณภำพชีวิต 

สงขลำ 
ศูนย์กลาง
เศรษฐกิจภาคใต้ 
ประชาชนมี
คุณภาพ  
สิ่งแวดล้อมยั่งยืน 

 พัฒนาภาคการเกษตร อุตสาหกรรม การค้า การ
ลงทุน การท่องเที่ยวและบริการ โลจสิติกส์และ
โครงสร้างพื้นฐาน 

 เศรษฐกิจขยายตัว และ ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

จ้านวนฟาร์มที่ได้รับรองมาตรฐานการปฏิบตั้ทาง 
การเกษตรที่ดีและเหมาะสม (Good Agricultural 
Practice : GAP) ค่าเปา้หมาย : จ้านวน 980 ฟาร์ม 
 
 
 
 
 
 

 แหล่งอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อการ
ส่ งออกที่ ส้ า คั ญ  อาทิ  ย า งแปรรู ปขั้ นต้ น  
ไม้ยางพารา และอาหารทะเลแช่แข็ง และเป็นที่ตั้ง
ของนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ (Rubber City) 

 พื้นที่อุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราและเขต
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน (สะเดา) 

 พัฒนา เ ศรษฐกิ จ  กา รค้ า  การท่ อ ง เ ที่ ย ว 
อุตสาหกรรมเกษตร เพื่อรองรับการพัฒนาเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิ เศษ และเป็นศูนย์กลาง
เศรษฐกิจภาคใต้ 
o ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ ผลิตภณัฑ์มวลรวมของ

จังหวัด (GPP)  ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 2 
o ร้อยละที่ เพิ่ มขึ้นต่อปีของมูลค่ าการค้ า

ชายแดน ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 2.5 

 พัฒนา เ ศรษฐกิ จ  ก ารค้ า  กา รท่ อ ง เ ที่ ย ว 
อุตสาหกรรมเกษตร เพื่อรองรับการพัฒนาเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิ เศษ และเป็นศูนย์กลาง
เศรษฐกิจภาคใต้  ร้อยละที่ เพิ่มขึ้นต่อปีของ 
รายได้จากการท่องเที่ยว ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 5 

 

 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

 จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เพื่อเป็นฐานการผลิตและการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 
o ร้อยละพื้นที่ป่าจังหวัด สงขลาที่เพิ่มขึ้น  

เป้าหมาย :ร้อยละ 10 
o จ้านวนสถานประกอบการทไ้้ด้รับการ 

พั ฒ น า แ ล ะ ย ก ร ะ ดั บ ม า ต ร ฐ า น
อุตสาหกรรมสีเขียวเพิ่มขึ้น  เป้าหมาย : 
200 สถานประกอบการ 

 

 พัฒนาสงขลาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
ตลอดชีวิต ประชาชนมีคุณภาพ 

 พัฒนาสงขลาให้ประชาชนมีความมั่นคง 
ปลอดภัย 

 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนบน
ฐานความรู้และพหุวัฒนธรรม 

 สร้างคณุภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ให้ประชาชน 
และรักษาฐาน ทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืน 

 

ปัตตำนี 
เมืองเกษตร
อุตสาหกรรมและ
ผลิตภณัฑ์ฮาลาล 
คุณภาพของ
ประเทศ 
เป็นสังคมพหุ
วัฒนธรรม 
ที่สันติสุข 

 ผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้นทั้งปริมาณและ
คุณภาพมีศักยภาพทางการตลาด 
o ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจ้านวนแปลง/ฟาร์มที่

ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตที่ดีและ
เหมาะสม 

o ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมวลรวมภาคเกษตร 
o ร้อยละที่เพิ่มของการสร้างงานอาชีพแก่

ประชาชนจากเกษตรอุตสาหกรรมในระบบ
ประกนัสังคม 

 
 
 
 
 

 การสร้างเสริมเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง จากฐาน
เกษตรอุตสาหกรรม ผลผลิตฮาลาล การค้าการ
บริการ และการท่องเที่ยว 

 ผลิตภัณฑ์ฮาลาลมีคุณภาพ มีคุณค่า และมี
มูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

 ปัตตานีเป็นเมืองที่น่าลงทุน การค้า การบริการ 
เติบโตอย่างต่อเนื่อง 

 เกษตรอุตสาหกรรม การค้า การบริการ และ
การท่องเที่ยวสร้างรายได้ สร้างงาน และสร้าง
โอกาสแก่ชุมชน ประชากร 
o ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการจ้าหน่าย

ผลิตภัณฑ์ฮาลาล 
o จ้านวนผลิตภัณฑ์ฮาลาลที่ได้รับการพัฒนา

เพื่อเพ่ิมมูลค่าสู่การค้า 
 

 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้าง
พืน้ฐานและการเช่ือมโยงเมืองสู่นานาชาติ 
o อัตราการขยายตัวของรายได้เพิ่มขึ้นจาก

การค้า การบริการ และการท่องเที่ยว 
 

 ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์
เพิ่มขึ้น ปัญหาทางสิ่งแวดล้อม 
o ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของพื้นที่ป่าไม้ 
o ร้อยละของหมู่บ้าน ชุมชน ที่มีการ

บริหารจัดการและใช้ประโยชน์ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
อย่างชาญฉลาด 

 
 
 
 

 ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นให้ 
น่าอยู่ ภูมิปัญญาเกิดคุณค่า มูลค่าเพิ่ม และ
เป็นแหล่งสร้างงาน สร้างรายได้ 

 หมู่บ้านมีความเข้มแข็ง มีศักยภาพในการ
พึ่งตนเองมากขึ้น 

 ประชาชน มีคุณภาพ มีองค์ความรู้  มี
สุขภาพดี มีความมั่นคงในชีวิตเพิ่มขึ้น 
o ร้อยละที่ เพิ่มขึ้นของชุมชนที่สามารถ

บริหารจัดการภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในพื้นที่ได้ 
o ประชาชนมีความปลอดภัย สามารถ

ด้ารงชีวิตอย่างมีความสุข และมีความ
เชื่อมั่นต่อรัฐ 



 
             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำต ิ                    บทที่ 2 กำรทบทวนยทุธศำสตร์ นโยบำย แผน และแผนงำนที่เกีย่วข้อง 
 
 

 

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-18 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

วิสัยทัศน์จังหวัด เกษตรและปศุสัตว ์ อุตสำหกรรมกำรผลิตและกำรค้ำ ท่องเท่ียวและบริกำร สิ่งแวดล้อม คุณภำพชีวิต 

ยะลำ 
คุณภาพชีวิตมั่นคง  
เกษตรมั่งคั่ง 
ท่องเที่ยวยั่งยืน 

 รายได้จากภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น และกลุ่ม
เกษตรกร  สถาบันเกษตรกร มีความเข้มแข็ง 
o ร้อยละของมูลค่ าสินค้ า เกษตรเพิ่มขึ้ น 

(ยางพารา, ทุเรียน, กล้วยหิน, โคเนื้อ, แพะ 
และไก่เบตง) 

o ยกระดับชั้นสหกรณ์จากช้ัน 2 เป็นช้ัน 1 
 

 
 
 

  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและ
วัฒนธรรม 

 รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น การท่องเที่ยวเชิง
ธรรมชาติและวัฒนธรรม ได้มาตรฐานและยั่งยืน 
o จ้านวนแหล่งท่องเที่ยวท่ีได้รับการพัฒนา 
o รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 

หมู่บ้านต้นแบบในการจัดการขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้น  พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีในเมืองน่าอยู่ 

การศึกษามีคุณภาพ อาชีพ มั่นคง สุขภาพดี 
กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความ
ไม่สงบ ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสมี
ศักยภาพและสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 

 เสริมสร้างยะลาสันติสุข 
 สังคมมีความปรองดอง สมานฉันท์ หมู่บ้าน 

ชุมชนมีส่วนร่วมสร้าง ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน ตามแนวทางประชารัฐอย่าง
ยั่งยืน 

นราธิวาส 
เศรษฐกิจมั่นคง 
การค้าเฟื่องฟ ู
นราน่าอยู ่
มุ่งสู่สันตสิุข 
อย่างยั่งยืน 

 เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และการ
กระจายรายได้อย่างท่ัวถึง 

 การขยายตัวของภาคการเกษตร ภาคการ
ท่องเที่ยว และภาคอุตสาหกรรม เติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง 

 การค้าระหว่างประเทศเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ผลผลติการเกษตรเฉลี่ยต่อหน่วยการผลิต พืช (ปาล์ม
น้้ามัน) ประมง (ปลากะพงขาว) ปศุสัตว์ (แพะ) การ
ขยายตัวของผลติภณัฑ์มวลรวมสาขาเกษตร (เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 0.4 ต่อปี) 
 
 
 

อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมสาขา
อุตสาหกรรม  (เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 ต่อปี) 
 

 เสริมสร้างศักยภาพการค้าระหว่างประเทศที่
เข้มแข็ง 

 การค้าระหว่างประเทศเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยว 
(เพิ่มขึ้นร้อยละ2.6 ต่อปี) 
 

ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ ์
อัตราการขยายตัวของป่าไม้ (เพิ่มขึ้นปีละ 0.95%) 
 

 คุณภาพชีวิตประชาชนดีขึ้น มีความเข้มแข็ง
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน 
และเชื่อมั่นในอ้านาจรัฐ 
o ร้อยละของประชากรที่อยู่ใต้เส้นความ

ยากจน (ลดลงปีละ 1.64%) 
o ร้อยละของหมู่บ้านที่ผ่านการจัดระดับ

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง(เพิ่มขึ้น 1% 
ต่อปี) 

o ร้อยละของการแก้ไขปัญหาเพื่อลด
จ้านวนครัวเรือนยากจนที่มีรายได้เฉลี่ย
ต่้ากว่าเกณฑ์ จปฐ.(เพิ่มขึ้น 1.51% ต่อปี) 

o อัตราการว่างงาน (ลดลง 0.2% ต่อปี) 
 



 
             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำต ิ                    บทที่ 2 กำรทบทวนยทุธศำสตร์ นโยบำย แผน และแผนงำนที่เกีย่วข้อง 
 
 
 

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-19 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

2.2.2 ผังภำค ผังเมืองรวม และผังจังหวัด 
   การผังเมืองที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก มี 2 ประเด็น ได้แก่ การผังเมืองที่มีผลบังคับ
ตามกฎหมาย ที่ได้ออกเป็นกฎกระทรวงให้บังคับใช้ผังเมืองรวม ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 
ประกอบด้วย ผังเมืองรวมจังหวัดและผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน และการผังเมืองที่กรมโยธาธิการ และผังเมืองได้
ศึกษาและวางผังกายภาพ ได้แก่ ผังประเทศ ผังภาคใต้ ผังอนุภาคกลุ่มจังหวัด ซึ่งได้ด้าเนินการศึกษาวิเคราะห์
ข้อมูล และผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ ถึงแม้จะไม่ใช่ผังที่มีผลบังคับตามกฎหมาย 
แต่จ้าเป็นต้องมีการทบทวนการผังเมืองดังกล่าวเพ่ือประกอบในการศึกษาในครั้งนี้  
 

(1) กฎหมำยผังเมืองท่ีเกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำโครงกำร 
         ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ได้ให้นิยามของ "การผังเมือง" ไว้ หมายความว่า  
การวาง จัดท้าและด้าเนินการให้เป็นไปตามผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะในบริเวณเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้อง
หรือชนบท เพ่ือสร้างหรือพัฒนาเมืองหรือส่วนของเมืองขึ้นใหม่หรือแทนเมืองหรือส่วนของเมืองที่ได้รับ 
ความเสียหายเพื่อให้มีหรือท้าให้ดียิ่งขึ้นซึ่งสุขลักษณะ ความสะดวกสบาย ความเป็นระเบียบ ความสวยงาม การใช้
ประโยชน์ในทรัพย์สิน ความปลอดภัยของประชาชน และสวัสดิภาพของสังคม เพ่ือส่ งเสริมการเศรษฐกิจ สังคม 
และสภาพแวดล้อม เพ่ือด้ารงรักษาหรือบูรณะสถานที่และวัตถุที่มีประโยชน์หรือคุณค่าในทางศิลปกรรม 
สถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดี หรือเพ่ือบ้ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิประเทศที่งดงาม หรือ  
มีคุณค่าในทางธรรมชาติ โดยมีกรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ   
   ในการบังคับใช้ผังเมืองรวมตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ผังเมืองรวมใช้บังคับ  
โดยออกเป็นกฎกระทรวง ส่วนผังเมืองเฉพาะต้องออกเป็นพระราชบัญญัติ โดยส่วนที่กรมโยธาธิการและผังเมืองได้
ด้าเนินการจัดท้าผังเมืองรวมเพ่ือบังคับใช้ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 นั้น ได้แก่ ผังเมืองรวม
จังหวัด และผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน กรมโยธาธิการและผังเมืองมีหน้าที่ รับผิดชอบในการวาง และจัดท้าผังเมือง
รวมข้ึนในท้องที่ต่าง ๆ หรือในกรณีเจ้าพนักงานท้องถิ่น ของที่นั้นจะวาง และจัดท้าผังเมืองรวมในท้องที่ของตนขึ้น
ก็ได้โดยต้องได้รับอนุมัติจาก คณะกรรมการผังเมืองก่อน ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ฉบับที่ 4 
พ.ศ. 2518 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 ก้าหนดอายุการบังคับใช้กฎกระทรวง  
ผังเมืองรวมตามมาตรา 14 และองค์ประกอบของผังเมืองรวมตามมาตรา 17 ดังนี้  
  “มาตรา 14 บรรดากฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมที่ ใช้บังคับอยู่ ในวันก่อนวันที่  
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้คงใช้บังคับต่อไปได้จนกว่าจะมีกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมที่ออกตาม 
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  
  ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น แล้วแต่กรณีจัดท้ารายงานการประเมิน  
ผลการเปลี่ยนแปลงสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมการใช้บังคับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมตามวรรคหนึ่ง  
ตามระยะเวลาที่คณะกรรมการผังเมืองก้าหนด แต่ไม่เกินห้าปีนับแต่วันที่ 
  พระราชบัญญัตินี้ ใช้บั งคั บ  และให้น้ ามาตรา 26 แห่ งพระราชบัญญัติ การผั ง เมือง  
พ.ศ. 2518 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ มาใช้บังคับ โดยอนุโลม” 
 



 
             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำต ิ                    บทที่ 2 กำรทบทวนยทุธศำสตร์ นโยบำย แผน และแผนงำนที่เกีย่วข้อง 
 
 
 

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-20 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

  “มาตรา 17 ผังเมืองรวมประกอบด้วย  
1) วัตถุประสงค์ในการวางและจัดท้าผังเมืองรวมให้ก้าหนด โดยค้านึงถึงความเป็นระเบียบ ความ

สวยงาม การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน ความปลอดภัยของประชาชน การเศรษฐกิจทรัพยากรธรรมชาติ การด้ารงรักษา
สถานที่ที่มีคุณค่าทางศิลปกรรม สถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดี และการจัด สภาพแวดล้อมที่ทุกคน
สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างเท่าเทียมกัน 

2) แผนที่แสดงเขตของผังเมืองรวมโดยแสดงข้อมูลภูมิประเทศและระดับชั้นความสูง  
3) แผนผังซึ่งท้าขึ้นเป็นฉบับเดียวหรือหลายฉบับโดยมีสาระส้าคัญทุกประการหรือบางประการ 

ดังต่อไปนี้ 
(ก) แผนผังก้าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จ้าแนกประเภท  
(ข) แผนผังแสดงที่โล่ง  
(ค) แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง  

   (ง) แผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภค  
4) รายการประกอบแผนผัง  
5) ข้อก้าหนดที่จะให้ปฏิบัติหรือไม่ให้ปฏิบัติเพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผังเมืองรวม  

ทุกประการ ดังต่อไปนี้  
    (ก) ประเภทและขนาดกิจการที่จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ด้าเนินการ  

(ข) ประเภท ชนิด ขนาด ความสูง และลักษณะของอาคารที่จะอนุญาตหรือไม่อนุญาต  
ให้สร้าง  

    (ค) อัตราส่วนพ้ืนที่อาคารรวมกันทุกชั้นของอาคารทุกหลังต่อพ้ืนที่แปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร 
    (ง) อัตราส่วนพื้นที่อาคารปกคลุมดินต่อพ้ืนที่แปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร  
    (จ) อัตราส่วนพ้ืนที่ว่างอันปราศจากสิ่งปกคลุมของแปลงที่ดินที่อาคารตั้งอยู่ต่อพ้ืนที่ใช้สอย
รวมของอาคาร  
    (ฉ) ระยะถอยร่นจากแนวธรรมชาติ ถนน แนวเขตท่ีดิน อาคาร หรือสถานที่อ่ืน ๆ ที่จ้าเป็น  
    (ช) ขนาดของแปลงที่ดินที่จะอนุญาตให้สร้างอาคาร  
    (ซ) ข้อก้าหนดอ่ืนที่จ้าเป็น 
  โดยรัฐมนตรีประกาศก้าหนดตามค้าแนะน้าของคณะกรรมการ ผังเมือง ในกรณีท่ีผังเมืองรวมไม่มี
ข้อก้าหนดบางประการตาม (5.1) (5.2) (5.3) (5.4) (5.5) (5.6) (5.7) และ (5.8) จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการผังเมือง โดยมีเหตุผลอันสมควร 
  การวางผังเมืองจึงเป็นการจัดประโยชน์ที่ดินเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างสิ่งแวดล้อมให้
ดีขึ้น โดยการประสานประโยชน์ระหว่างประโยชน์สาธารณะและประโยชน์ของเอกชน ด้วยเหตุนี้การวางผังเมือง
จะถือว่าเป็นหน้าที่ของภาครัฐแต่เพียงฝ่ายเดียวไม่ได้แต่ภาคเอกชนต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาพ้ืนที่ 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นด้วย แต่ถึงกระนั้นการด้าเนินการให้มีการวางผังเมือง  
เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์นั้นเป็นไปได้ยาก ทั้งนี้เพราะการวางผังมักจะเป็น อ้านาจตัดสินใจของผู้เป็นเจ้าของ
กรรมสิทธิ์ซึ่งเจ้าของแต่ละรายต่างมีวัตถุประสงค์ในการใช้ที่ดินของตนแตกต่างกัน ท้าให้การก้าหนดผังและ  
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-21 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

การพัฒนาพ้ืนที่เป็นไปคนละทิศคนละทาง จนถึงขั้นท้าให้พ้ืนที่บางแห่งสูญเสียเอกลักษณ์อันดีงามของชุมชน เช่น 
การก่อสร้างอาคารสมัยใหม่บดบังทัศนียภาพของสถาปัตยกรรมดั้งเดิมในชุมชน  
  ดังนั้นการด้าเนินการศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment 
: SEA) ส้าหรับการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ จึงจ้าเป็นต้องพิจารณาผังเมืองรวมที่ได้ประกาศบังคับใช้เป็น
กฎกระทรวงประกอบการด้าเนินการศึกษา โดยผังเมืองรวมที่เกี่ยวข้องมี 2 ระดับ คือ ผังเมืองรวมจังหวัด และ  
ผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน   
 

1) ผังเมืองรวมจังหวัด พ้ืนที่ผังครอบคลุมพ้ืนที่จังหวัด (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร ภูเก็ต 
สมุทรปราการ  นนทบุรี ซึ่งเป็นผังเมืองรวมเมืองที่ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งจังหวัด) การควบคุมในระดับนโยบายและ
สามารถชี้น้าการพัฒนาได้ ผังเมืองรวมจังหวัดจึงเป็นผังแม่บทการพัฒนาจังหวัด ประกอบด้วย ผังการใช้ประโยชน์
ที่ดิน ผังคมนาคมและขนส่ง พร้อมข้อก้าหนด ที่มีวัตถุประสงค์หลักของกิจกรรมในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท
ต่าง ๆ กิจกรรมที่ห้ามด้าเนินการโรงงานอุตสาหกรรมห้ามเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมที่จ้าเป็นต้องห้ามใน
ข้อก้าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทต่าง ๆ ซึ่งประกาศเป็นกฎกระทรวง และผังชี้น้าการพัฒนา พร้อมทั้ง
มาตรการโครงการ 
     ผังเมืองรวมจังหวัดเป็นผังเมืองรวมที่มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายเพ่ือควบคุมและ 
เป็นแนวทางก้าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินในภาพรวมของแต่ละจังหวัดให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่และแนวทางการ
พัฒนารายจังหวัด ส้าหรับในพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีกฎกระทรวงให้บังคับใช้ผังเมืองรวมจังหวัดและมีผล
บังคับใช้จ้านวนทั้งหมด 11 ผัง โดยมีรายละเอียดวันที่ประกาศในราชกิจานุเบกษา ดังแสดงในตำรำงท่ี 2.2.2-1 
 

ตำรำงท่ี 2.2.2-1 
กฎกระทรวงให้บังคับใช้ผังเมืองรวมจังหวัด พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

 

ล้ำดับที่ ผังเมืองรวมจังหวัด 
ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ 

เล่มท่ี ตอนที่ วันที ่
1. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดยะลา พ.ศ.2555 130 46 ก 29-พ.ค.-56 
2. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ.2556 131 6 ก 8-ม.ค.-57 
3. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดระนอง พ.ศ.2558 132 81 ก 26-ส.ค.-58 
4. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดนราธิวาส พ.ศ.2558 132 121 ก 17-ธ.ค.-58 
5. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดตรัง พ.ศ.2558 132 125 ก 25-ธ.ค.-58 
6. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ.2558 132 125 ก 25-ธ.ค.-58 
7. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา พ.ศ.2559 134 4 ก 13-ม.ค.-60 
8. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2560 134 9 ก 19-ม.ค.-60 
9. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดพัทลุง พ.ศ.2560 134 20 ก 17-ก.พ.-60 
10. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดชุมพร พ.ศ.2560 134 29 ก 10-มี.ค.-60 
11. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดปัตตานี พ.ศ.2560 134 41 ก 10-เม.ย.-60 

ที่มำ :  กฎกระทรวง , รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-22 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

2) ผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน เป็นผังระดับท้องถิ่น ซึ่งมีรายละเอียดแสดงถึงนโยบาย โครงการ 
รวมทั้งมาตรการควบคุมที่มีผลตามกฎหมาย เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาด้ารงรักษาเมือง และบริเวณที่
เกี่ยวข้องและชนบท ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน การคมนาคมขนส่ง การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
การบริการสาธารณะ และสภาพแวดล้อม เป็นผังเมืองรวมในระดับเมืองหรือชุมชน แผนผัง นโยบายและโครงการ 
รวมทั้งมาตรการควบคุมโดยทั่วไป เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและการด้ารงรักษาเมืองและบริเวณท่ีเกี่ยวข้อง
หรือชนบทในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน การคมนาคมและขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะและ
สภาพแวดล้อม เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมือง   

 ผังเมืองรวมเมือง/ชุมชนในเขตลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีจ้านวนทั้งหมด 59 ผัง  
เป็นผังเมืองรวมเมือง/ชุมชนที่มีผลบังคับเป็นกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม จ้านวน 17 ผัง ผังเมืองรวมเมือง/
ชุมชน ที่อยู่ระหว่างด้าเนินการ 25 ผัง หมดอายุ และมีผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน ที่หมดอายุการบังคับใช้จ้านวน  
17 ผัง รายละเอียดแสดงในตำรำงท่ี 2.2.2-2 

 
ตำรำงท่ี 2.2.2-2 

สถำนะกำรด้ำเนินงำนผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 
 
 
 
  

1. จงัหวัดประจวบคีรีขันธ์

       1.1  ผังเมอืงรวมชุมชนบางสะพาน  (ปรับปรุงคร้ังที ่1) (ถ่ายโอนภารกจิ) 13 ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกานัดประชุมหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง
       1.2  ผังเมอืงรวมเมอืงหัวหิน  (ปรับปรุงคร้ังที ่2)  7.2 ประชุมคณะทีป่รึกษาผังเมอืงรวม พจิารณาค าร้อง
2. จงัหวัดชุมพร

       2.1  ผังเมอืงรวมเมอืงชุมพร  (ปรับปรุงคร้ังที ่2)  2 วิเคราะห์และจัดท าผังร่าง
       2.2  ผังเมอืงรวมชุมชนปากน้ าหลังสวน (ปรับปรุงคร้ังที1่)  (ถ่ายโอนภารกจิ) 14 กรมฯ จัดท าร่างกฎกระทรวงที ่สนง.กฤษฏีกาตรวจแล้ว
       2.3  ผังเมอืงรวมเมอืงหลังสวน  (ปรับปรุงคร้ังที ่1)  (ถ่ายโอนภารกจิ) 8 เตรียมจัดท าเอกสารเสนอกระทรวงมหาดไทย
       2.4  ผังเมอืงรวมชุมชนท่าแซะ - เนินสันติ  8 จัดท าเอกสารเสนอกระทรวงมหาดไทย
       2.5 ผังเมอืงรวมชุมชนละแม 4 ปิดประกาศ 15 วัน
3. จงัหวัดระนอง

       3.1  ผังเมอืงรวมเมอืงระนอง  (ปรับปรุงคร้ังที ่3) (ถ่ายโอนภารกจิ) ประกาศราชกจิจานุเบกษา (10 ก.พ.53 - 9 ก.พ.58)
5.2.1 เตรียมประชุมเพือ่ประกอบการให้ความเห็นด้านผังเมอืง

       3.2 ผังเมอืงรวมชุมชนกระบุรี 2 วิเคราะห์และจัดท าผังร่าง
       3.3 ผังเมอืงรวมชุมชนเกาะพยาม-เกาะช้าง 2 วิเคราะห์และจัดท าผังร่าง
4. จงัหวัดสรุาษฎร์ธานี

       4.1  ผังเมอืงรวมเมอืงสุราษฎร์ธานี  (ปรับปรุงคร้ังที ่3) (ถ่ายโอนภารกจิ) 5 ประชุมคณะกรรมการผังเมอืง
      4.2  ผังเมอืงรวมเมอืงเกาะสมยุ (ปรับปรุงคร้ังที ่2) (ถ่ายโอนภารกจิ) 5.1 เตรียมน าเสนอทีป่ระชุมคณะอนุกรรมการผังเมอืงเพือ่พจิารณา

ด้านผังเมอืง (คร้ังที3่) เพือ่ทราบ
       4.3  ผังเมอืงรวมเมอืงพนุพนิ  (ปรับปรุงคร้ังที ่2) (ถ่ายโอนภารกจิ) 4.1.4 ตรวจสอบเอกสารเพือ่เตรียมปิดประกาศ 15 วัน
จัดจ้างบริษทัทีป่รึกษา (บ.โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จ ากดั)
       4.4  ผังเมอืงรวมเมอืงนาสาร  (ปรับปรุงคร้ังที ่2) (ถ่ายโอนภารกจิ) ป.5 ประกาศราชกจิจานุเบกษา (13 ก.พ.57 - 12 ก.พ.62)
       4.5  ผังเมอืงรวมชุมชนเกาะพะงัน  (ปรับปรุงคร้ังที ่2) (ถ่ายโอนภารกจิ) ประกาศราชกจิจานุเบกษา (24 ส.ค.58 - 23 ส.ค.63)

ป.1 ประเมนิผลผัง
       4.6 ผังเมอืงรวมชุมชนเกาะแตน (ปรับปรุงคร้ังที ่1) (ถ่ายโอนภารกจิ) ประกาศราชกจิจานุเบกษา (12 ต.ค. 61)
       4.7  ผังเมอืงรวมชุมชนเกาะเต่า 17 กรมฯ จัดพพิมแ์ผนทีแ่ละแผนผัง
       4.8  ผังเมอืงรวมชุมชนพนม 10 เสนอครม.รับหลักการ
       4.9  ผังเมอืงรวมชุมชนย่านดินแดง-อปิัน-สินปุน 10 เสนอครม.รับหลักการ
       4.10  ผังเมอืงรวมชุมชนกาญจนดิษฐ์ 2 วิเคราะห์และจัดท าผังร่าง
       4.11  ผังเมอืงรวมเมอืงดอนสัก 2 วิเคราะห์และจัดท าผังร่าง
5. จงัหวัดนครศรีธรรมราช

       5.1  ผังเมอืงรวมเมอืงนครศรีธรรมราช (ปรับปรุงคร้ังที ่3) (ถ่ายโอนภารกจิ) 13 ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพจิารณา
       5.2  ผังเมอืงรวมเมอืงทุง่สง  (ปรับปรุงคร้ังที ่2) (ถ่ายโอนภารกจิ) 4 จัดท าเอกสารแผนที ่และแผนผัง เพือ่ปิดประกาศ 15 วัน
จัดจ้างบริษทัทีป่รึกษา (บ.พสุิทธ์ิ เทคโนโลยี จ ากดั)
       5.3  ผังเมอืงรวมเมอืงปากพนัง  (ปรับปรุงคร้ังที ่2) ประกาศราชกจิจานุเบกษา (26 ก.ค. 55 - 25 ก.ค. 60)

ป.7 ประเมนิผลผังเพิม่เติม ตามพรบ.การผังเมอืง(ฉบับที ่4) 
       5.4  ผังเมอืงรวมชุมชนจุฬาภรณ์  (ปรับปรุงคร้ังที ่1) ประกาศราชกจิจานุเบกษา (6 ธ.ค. 55 - 5 ธ.ค. 60)

ป.7 ประเมนิผลผังเพิม่เติม ตามพรบ.การผังเมอืง(ฉบับที ่4) 
       5.5 ผังเมอืงรวมชุมชนท่าศาลา  15 สนง.คกก. กฤษฎีกาส่งให้กระทรวงมหาดไทย
       5.6  ผังเมอืงรวมชุมชนขนอม 4 จัดท าเอกสารแผนที ่แผนผัง เพือ่เตรียมปิดประกาศ 15 วัน
6. จงัหวัดตรัง

       6.1  ผังเมอืงรวมเมอืงกนัตัง (ปรับปรุงคร้ังที ่2)             (ถ่ายโอนภารกจิ) ประกาศราชกจิจานุเบกษา (24 ก.พ.55 - 23 ก.พ.60)
       6.2 ผังเมอืงรวมชุมชนเกาะสุกร 8 จัดท าเอกสารเสนอกระทรวงมหาดไทย
       6.3  ผังเมอืงรวมเมอืงตรัง (ปรับปรุงคร้ังที ่2) ประกาศราชกจิจานุเบกษา (10 ก.ค.58 - 9 ก.ค.63)

ป.10 - คณะกรรมการผังเมอืงพจิารณาการประเมนิผลผัง
มติเห็นชอบให้ปรับปรุงผัง

       6.4  ผังเมอืงรวมเมอืงห้วยยอด (ปรับปรุงคร้ังที ่2) ประกาศราชกจิจานุเบกษา (3 ม.ิย.54 - 2 ม.ิย.59)
4 - จัดท าเอกสารเตรียมการปิดประกาศ 15 วัน

       6.5 ผังเมอืงรวมชุมชนย่านตาขาว 2.3 ประชุมคณะทีป่รึกษาผังเมอืงรวม
       6.6 ผังเมอืงรวมชุมชนนาโยง 1 ส ารวจ ก าหนดเขตผัง

ผังเมืองรวมเมือง / ชุมชน ข้ันตอน สถานะการด าเนินงาน 



 
             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำต ิ                    บทที่ 2 กำรทบทวนยทุธศำสตร์ นโยบำย แผน และแผนงำนที่เกีย่วข้อง 
 
 
 

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-23 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ตำรำงท่ี 2.2.2-2 (ต่อ) 

 
 
 
 
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. จงัหวัดพัทลงุ

       7.1  ผังเมอืงรวมเมอืงพทัลุง  (ปรับปรุงคร้ังที ่3) (ถ่ายโอนภารกจิ) 5.2.1 เตรียมประชุมคณะอนุกรรมการผังเมอืงเพือ่พจิารณาด้านผังเมอืง
       7.2  ผังเมอืงรวมชุมชนแมข่รี 2 วิเคราะห์ และจัดท าผังร่าง
       7.3  ผังเมอืงรวมชุมชนเขาชัยสน 1 ส ารวจและก าหนดเขตผัง
8. จงัหวัดสงขลา

       8.1  ผังเมอืงรวมเมอืงสงขลา  (ปรับปรุงคร้ังที ่2)  (ถ่ายโอนภารกจิ) 8 จัดท าเอกสารเสนอกระทรวงมหาดไทย
       8.2  ผังเมอืงรวมเมอืงหาดใหญ่  (ปรับปรุงคร้ังที ่3) (ถ่ายโอนภารกจิ) 4.1.3 เตรียมประชุมคอก.เพือ่ประสานงานวางและจัดท าผังเมอืง
       8.3  ผังเมอืงรวมเมอืงสะเดา   (ปรับปรุงคร้ังที ่2) (ถ่ายโอนภารกจิ) 8 จัดท าเอกสารยกร่างเสนอกระทรวงมหาดไทย
       8.4  ผังเมอืงรวมเมอืงปาดังเบซาร์  15 ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาส่งเร่ืองเสร็จให้กระทรวงมหาดไทย

และครม. วันที ่31 ม.ค. 61
       8.5  ผังเมอืงรวมชุมชนท่าเรือน้ าลึกสงขลา (ปรับปรุงคร้ังที3่) (ถ่ายโอนภารกจิ) 5 เตรียมน าเสนอทีป่ระชุมคณะกรรมการผังเมอืง
       8.6  ผังเมอืงรวมชุมชนก าแพงเพชร-นาสีทอง (ปรับปรุงคร้ังที ่1) ประกาศราชกจิจานุเบกษา ( 14 ก.ย.58 - 13 ก.ย.63 )

1 ส ารวจและก าหนดขอบเขตผังเมอืงรวม
       8.7 ผังเมอืงรวมชุมชนจะนะ 3 ประชุมคณะกรรมการผังเมอืง เมือ่วันที ่17 ธันวาคม 2560
       8.8 ผังเมอืงรวมชุมชนบ้านประกอบ 13 ส านักคณะกรรมการกฤษฎีกานัดประชุมหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง
       8.9  ผังเมอืงรวมชุมชนระโนด 13 ส านักคณะกรรมการกฤษฎีกานัดประชุมหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง
       8.10  ผังเมอืงรวมชุมชนพะตง-พงัลา  (ถ่ายโอนภารกจิ) ป.2 ประกาศราชกจิจานุเบกษา  (2 ส.ค.2556 - 1 ส.ค.2561)

1 - ส ารวจและก าหนดขอบเขตผังเมอืงรวม
       8.11 ผังเมอืงรวมชุมชนสะทิงพระ 1 ส ารวจและก าหนดขอบเขตผังเมอืงรวม
       8.12 ผังเมอืงรวมเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษสงขลา (จัดจ้างบริษทัทีป่รึกษา) 6 เตรียมปิดประกาศ 90 วัน
9. จงัหวัดปัตตานี

       9.1  ผังเมอืงรวมเมอืงปัตตานี  (ปรับปรุงคร้ังที ่2) ประกาศราชกจิจานุเบกษา (วันที ่24 ส.ค.58 - 23 ส.ค.63)
ป.7 ประเมนิผลผัง

       9.2  ผังเมอืงรวมเมอืงสายบุรี  (ปรับปรุงคร้ังที ่2)  (ถ่ายโอนภารกจิ) 14 จัดท าร่างกฎกระทรวงทีส่ านักคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจแล้ว
       9.3  ผังเมอืงรวมชุมชนหนองจิก 3 เตรียมประชุมเพือ่ประกอบการให้ความเห็นด้านผังเมอืง
10. จงัหวัดยะลา

       10.1  ผังเมอืงรวมเมอืงยะลา  (ปรับปรุงคร้ังที ่2)            (ถ่ายโอนภารกจิ) ประกาศผังเมอืงรวมเมอืงยะลา(ฉบับที ่2) วันที ่1 ม.ค.59
2.3.1 เตรียมประชุมเพือ่ประกอบการให้ความเห็นด้านผังเมอืง

ประชุมคณะทีป่รึกษาผังเมอืงรวม 
       10.2  ผังเมอืงรวมเมอืงเบตง   (ถ่ายโอนภารกจิ) ประกาศราชกจิจานุเบกษา (16 ก.พ.54 - 15 ก.พ.59)

3 เตรียมประชุมเพือ่ประกอบการให้ความเห็นด้านผังเมอืง คร้ังที ่2
11. จงัหวัดนราธวิาส

       11.1  ผังเมอืงรวมเมอืงนราธิวาส  (ปรับปรุงคร้ังที ่3) (ถ่ายโอนภารกจิ) ประกาศราชกจิจานุเบกษา (20 ธ.ค.56 - 19 ธ.ค.61)
ป.7 ประเมนิผลผัง

       11.2  ผังเมอืงรวมชุมชนพกิลุทอง  (ปรับปรุงคร้ังที ่2) ประกาศราชกจิจานุเบกษา (5 ม.ิย.58 - 4 ม.ิย.63)
       11.3  ผังเมอืงรวมเมอืงสุไหงโก-ลก  (ปรับปรุงคร้ังที ่2) (ถ่ายโอนภารกจิ) ประกาศราชกจิจานุเบกษา (10 เม.ย. 60 - 9 เม.ย. 65)
       11.4  ผังเมอืงรวมเมอืงตากใบ  (ปรับปรุงคร้ังที ่1) (ถ่ายโอนภารกจิ) 8 เตรียมยกร่างกฎกระทรวง
      11.5  ผังเมอืงรวมชุมชนบูเกะ๊ตา 13 สนง.คกก.กฤษฏีกา นัดประชุมหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง วันที ่2 ก.พ.61
       11.6  ผังเมอืงรวมเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษนราธิวาส 2 วิเคราะห์และจัดท าร่างผังเมอืงรวมฯ
ทีม่า :  ส่วนผังเมอืงรวมที ่ 4  ส านักผังเมอืงรวม  กรมโยธาธิการและผังเมอืง, เมษายน 2562
 หมายเหตุ
           ผังเมอืงรวมเมอืง/ชุมชน ทีบ่ังคับใช้อยู่
           ผังเมอืงรวมเมอืง/ชุมชน ทีห่มดอายุ
           ผังเมอืงรวมเมอืง/ชุมชน ทีอ่ยู่ระหว่างด าเนินการ
   ป.  = ประเมนิผลผัง

ผังเมืองรวมเมือง / ชุมชน ข้ันตอน สถานะการด าเนินงาน 

1. จงัหวัดประจวบคีรีขันธ์

       1.1  ผังเมอืงรวมชุมชนบางสะพาน  (ปรับปรุงคร้ังที ่1) (ถ่ายโอนภารกจิ) 13 ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกานัดประชุมหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง
       1.2  ผังเมอืงรวมเมอืงหัวหิน  (ปรับปรุงคร้ังที ่2)  7.2 ประชุมคณะทีป่รึกษาผังเมอืงรวม พจิารณาค าร้อง
2. จงัหวัดชุมพร

       2.1  ผังเมอืงรวมเมอืงชุมพร  (ปรับปรุงคร้ังที ่2)  2 วิเคราะห์และจัดท าผังร่าง
       2.2  ผังเมอืงรวมชุมชนปากน้ าหลังสวน (ปรับปรุงคร้ังที1่)  (ถ่ายโอนภารกจิ) 14 กรมฯ จัดท าร่างกฎกระทรวงที ่สนง.กฤษฏีกาตรวจแล้ว
       2.3  ผังเมอืงรวมเมอืงหลังสวน  (ปรับปรุงคร้ังที ่1)  (ถ่ายโอนภารกจิ) 8 เตรียมจัดท าเอกสารเสนอกระทรวงมหาดไทย
       2.4  ผังเมอืงรวมชุมชนท่าแซะ - เนินสันติ  8 จัดท าเอกสารเสนอกระทรวงมหาดไทย
       2.5 ผังเมอืงรวมชุมชนละแม 4 ปิดประกาศ 15 วัน
3. จงัหวัดระนอง

       3.1  ผังเมอืงรวมเมอืงระนอง  (ปรับปรุงคร้ังที ่3) (ถ่ายโอนภารกจิ) ประกาศราชกจิจานุเบกษา (10 ก.พ.53 - 9 ก.พ.58)
5.2.1 เตรียมประชุมเพือ่ประกอบการให้ความเห็นด้านผังเมอืง

       3.2 ผังเมอืงรวมชุมชนกระบุรี 2 วิเคราะห์และจัดท าผังร่าง
       3.3 ผังเมอืงรวมชุมชนเกาะพยาม-เกาะช้าง 2 วิเคราะห์และจัดท าผังร่าง
4. จงัหวัดสรุาษฎร์ธานี

       4.1  ผังเมอืงรวมเมอืงสุราษฎร์ธานี  (ปรับปรุงคร้ังที ่3) (ถ่ายโอนภารกจิ) 5 ประชุมคณะกรรมการผังเมอืง
      4.2  ผังเมอืงรวมเมอืงเกาะสมยุ (ปรับปรุงคร้ังที ่2) (ถ่ายโอนภารกจิ) 5.1 เตรียมน าเสนอทีป่ระชุมคณะอนุกรรมการผังเมอืงเพือ่พจิารณา

ด้านผังเมอืง (คร้ังที3่) เพือ่ทราบ
       4.3  ผังเมอืงรวมเมอืงพนุพนิ  (ปรับปรุงคร้ังที ่2) (ถ่ายโอนภารกจิ) 4.1.4 ตรวจสอบเอกสารเพือ่เตรียมปิดประกาศ 15 วัน
จัดจ้างบริษทัทีป่รึกษา (บ.โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จ ากดั)
       4.4  ผังเมอืงรวมเมอืงนาสาร  (ปรับปรุงคร้ังที ่2) (ถ่ายโอนภารกจิ) ป.5 ประกาศราชกจิจานุเบกษา (13 ก.พ.57 - 12 ก.พ.62)
       4.5  ผังเมอืงรวมชุมชนเกาะพะงัน  (ปรับปรุงคร้ังที ่2) (ถ่ายโอนภารกจิ) ประกาศราชกจิจานุเบกษา (24 ส.ค.58 - 23 ส.ค.63)

ป.1 ประเมนิผลผัง
       4.6 ผังเมอืงรวมชุมชนเกาะแตน (ปรับปรุงคร้ังที ่1) (ถ่ายโอนภารกจิ) ประกาศราชกจิจานุเบกษา (12 ต.ค. 61)
       4.7  ผังเมอืงรวมชุมชนเกาะเต่า 17 กรมฯ จัดพพิมแ์ผนทีแ่ละแผนผัง
       4.8  ผังเมอืงรวมชุมชนพนม 10 เสนอครม.รับหลักการ
       4.9  ผังเมอืงรวมชุมชนย่านดินแดง-อปิัน-สินปุน 10 เสนอครม.รับหลักการ
       4.10  ผังเมอืงรวมชุมชนกาญจนดิษฐ์ 2 วิเคราะห์และจัดท าผังร่าง
       4.11  ผังเมอืงรวมเมอืงดอนสัก 2 วิเคราะห์และจัดท าผังร่าง
5. จงัหวัดนครศรีธรรมราช

       5.1  ผังเมอืงรวมเมอืงนครศรีธรรมราช (ปรับปรุงคร้ังที ่3) (ถ่ายโอนภารกจิ) 13 ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพจิารณา
       5.2  ผังเมอืงรวมเมอืงทุง่สง  (ปรับปรุงคร้ังที ่2) (ถ่ายโอนภารกจิ) 4 จัดท าเอกสารแผนที ่และแผนผัง เพือ่ปิดประกาศ 15 วัน
จัดจ้างบริษทัทีป่รึกษา (บ.พสุิทธ์ิ เทคโนโลยี จ ากดั)
       5.3  ผังเมอืงรวมเมอืงปากพนัง  (ปรับปรุงคร้ังที ่2) ประกาศราชกจิจานุเบกษา (26 ก.ค. 55 - 25 ก.ค. 60)

ป.7 ประเมนิผลผังเพิม่เติม ตามพรบ.การผังเมอืง(ฉบับที ่4) 
       5.4  ผังเมอืงรวมชุมชนจุฬาภรณ์  (ปรับปรุงคร้ังที ่1) ประกาศราชกจิจานุเบกษา (6 ธ.ค. 55 - 5 ธ.ค. 60)

ป.7 ประเมนิผลผังเพิม่เติม ตามพรบ.การผังเมอืง(ฉบับที ่4) 
       5.5 ผังเมอืงรวมชุมชนท่าศาลา  15 สนง.คกก. กฤษฎีกาส่งให้กระทรวงมหาดไทย
       5.6  ผังเมอืงรวมชุมชนขนอม 4 จัดท าเอกสารแผนที ่แผนผัง เพือ่เตรียมปิดประกาศ 15 วัน
6. จงัหวัดตรัง

       6.1  ผังเมอืงรวมเมอืงกนัตัง (ปรับปรุงคร้ังที ่2)             (ถ่ายโอนภารกจิ) ประกาศราชกจิจานุเบกษา (24 ก.พ.55 - 23 ก.พ.60)
       6.2 ผังเมอืงรวมชุมชนเกาะสุกร 8 จัดท าเอกสารเสนอกระทรวงมหาดไทย
       6.3  ผังเมอืงรวมเมอืงตรัง (ปรับปรุงคร้ังที ่2) ประกาศราชกจิจานุเบกษา (10 ก.ค.58 - 9 ก.ค.63)

ป.10 - คณะกรรมการผังเมอืงพจิารณาการประเมนิผลผัง
มติเห็นชอบให้ปรับปรุงผัง

       6.4  ผังเมอืงรวมเมอืงห้วยยอด (ปรับปรุงคร้ังที ่2) ประกาศราชกจิจานุเบกษา (3 ม.ิย.54 - 2 ม.ิย.59)
4 - จัดท าเอกสารเตรียมการปิดประกาศ 15 วัน

       6.5 ผังเมอืงรวมชุมชนย่านตาขาว 2.3 ประชุมคณะทีป่รึกษาผังเมอืงรวม
       6.6 ผังเมอืงรวมชุมชนนาโยง 1 ส ารวจ ก าหนดเขตผัง

ผังเมืองรวมเมือง / ชุมชน ข้ันตอน สถานะการด าเนินงาน 

7. จงัหวัดพัทลงุ

       7.1  ผังเมอืงรวมเมอืงพทัลุง  (ปรับปรุงคร้ังที ่3) (ถ่ายโอนภารกจิ) 5.2.1 เตรียมประชุมคณะอนุกรรมการผังเมอืงเพือ่พจิารณาด้านผังเมอืง
       7.2  ผังเมอืงรวมชุมชนแมข่รี 2 วิเคราะห์ และจัดท าผังร่าง
       7.3  ผังเมอืงรวมชุมชนเขาชัยสน 1 ส ารวจและก าหนดเขตผัง
8. จงัหวัดสงขลา

       8.1  ผังเมอืงรวมเมอืงสงขลา  (ปรับปรุงคร้ังที ่2)  (ถ่ายโอนภารกจิ) 8 จัดท าเอกสารเสนอกระทรวงมหาดไทย
       8.2  ผังเมอืงรวมเมอืงหาดใหญ่  (ปรับปรุงคร้ังที ่3) (ถ่ายโอนภารกจิ) 4.1.3 เตรียมประชุมคอก.เพือ่ประสานงานวางและจัดท าผังเมอืง
       8.3  ผังเมอืงรวมเมอืงสะเดา   (ปรับปรุงคร้ังที ่2) (ถ่ายโอนภารกจิ) 8 จัดท าเอกสารยกร่างเสนอกระทรวงมหาดไทย
       8.4  ผังเมอืงรวมเมอืงปาดังเบซาร์  15 ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาส่งเร่ืองเสร็จให้กระทรวงมหาดไทย

และครม. วันที ่31 ม.ค. 61
       8.5  ผังเมอืงรวมชุมชนท่าเรือน้ าลึกสงขลา (ปรับปรุงคร้ังที3่) (ถ่ายโอนภารกจิ) 5 เตรียมน าเสนอทีป่ระชุมคณะกรรมการผังเมอืง
       8.6  ผังเมอืงรวมชุมชนก าแพงเพชร-นาสีทอง (ปรับปรุงคร้ังที ่1) ประกาศราชกจิจานุเบกษา ( 14 ก.ย.58 - 13 ก.ย.63 )

1 ส ารวจและก าหนดขอบเขตผังเมอืงรวม
       8.7 ผังเมอืงรวมชุมชนจะนะ 3 ประชุมคณะกรรมการผังเมอืง เมือ่วันที ่17 ธันวาคม 2560
       8.8 ผังเมอืงรวมชุมชนบ้านประกอบ 13 ส านักคณะกรรมการกฤษฎีกานัดประชุมหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง
       8.9  ผังเมอืงรวมชุมชนระโนด 13 ส านักคณะกรรมการกฤษฎีกานัดประชุมหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง
       8.10  ผังเมอืงรวมชุมชนพะตง-พงัลา  (ถ่ายโอนภารกจิ) ป.2 ประกาศราชกจิจานุเบกษา  (2 ส.ค.2556 - 1 ส.ค.2561)

1 - ส ารวจและก าหนดขอบเขตผังเมอืงรวม
       8.11 ผังเมอืงรวมชุมชนสะทิงพระ 1 ส ารวจและก าหนดขอบเขตผังเมอืงรวม
       8.12 ผังเมอืงรวมเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษสงขลา (จัดจ้างบริษทัทีป่รึกษา) 6 เตรียมปิดประกาศ 90 วัน
9. จงัหวัดปัตตานี

       9.1  ผังเมอืงรวมเมอืงปัตตานี  (ปรับปรุงคร้ังที ่2) ประกาศราชกจิจานุเบกษา (วันที ่24 ส.ค.58 - 23 ส.ค.63)
ป.7 ประเมนิผลผัง

       9.2  ผังเมอืงรวมเมอืงสายบุรี  (ปรับปรุงคร้ังที ่2)  (ถ่ายโอนภารกจิ) 14 จัดท าร่างกฎกระทรวงทีส่ านักคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจแล้ว
       9.3  ผังเมอืงรวมชุมชนหนองจิก 3 เตรียมประชุมเพือ่ประกอบการให้ความเห็นด้านผังเมอืง
10. จงัหวัดยะลา

       10.1  ผังเมอืงรวมเมอืงยะลา  (ปรับปรุงคร้ังที ่2)            (ถ่ายโอนภารกจิ) ประกาศผังเมอืงรวมเมอืงยะลา(ฉบับที ่2) วันที ่1 ม.ค.59
2.3.1 เตรียมประชุมเพือ่ประกอบการให้ความเห็นด้านผังเมอืง

ประชุมคณะทีป่รึกษาผังเมอืงรวม 
       10.2  ผังเมอืงรวมเมอืงเบตง   (ถ่ายโอนภารกจิ) ประกาศราชกจิจานุเบกษา (16 ก.พ.54 - 15 ก.พ.59)

3 เตรียมประชุมเพือ่ประกอบการให้ความเห็นด้านผังเมอืง คร้ังที ่2
11. จงัหวัดนราธวิาส

       11.1  ผังเมอืงรวมเมอืงนราธิวาส  (ปรับปรุงคร้ังที ่3) (ถ่ายโอนภารกจิ) ประกาศราชกจิจานุเบกษา (20 ธ.ค.56 - 19 ธ.ค.61)
ป.7 ประเมนิผลผัง

       11.2  ผังเมอืงรวมชุมชนพกิลุทอง  (ปรับปรุงคร้ังที ่2) ประกาศราชกจิจานุเบกษา (5 ม.ิย.58 - 4 ม.ิย.63)
       11.3  ผังเมอืงรวมเมอืงสุไหงโก-ลก  (ปรับปรุงคร้ังที ่2) (ถ่ายโอนภารกจิ) ประกาศราชกจิจานุเบกษา (10 เม.ย. 60 - 9 เม.ย. 65)
       11.4  ผังเมอืงรวมเมอืงตากใบ  (ปรับปรุงคร้ังที ่1) (ถ่ายโอนภารกจิ) 8 เตรียมยกร่างกฎกระทรวง
      11.5  ผังเมอืงรวมชุมชนบูเกะ๊ตา 13 สนง.คกก.กฤษฏีกา นัดประชุมหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง วันที ่2 ก.พ.61
       11.6  ผังเมอืงรวมเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษนราธิวาส 2 วิเคราะห์และจัดท าร่างผังเมอืงรวมฯ
ทีม่า :  ส่วนผังเมอืงรวมที ่ 4  ส านักผังเมอืงรวม  กรมโยธาธิการและผังเมอืง, เมษายน 2562
 หมายเหตุ
           ผังเมอืงรวมเมอืง/ชุมชน ทีบ่ังคับใช้อยู่
           ผังเมอืงรวมเมอืง/ชุมชน ทีห่มดอายุ
           ผังเมอืงรวมเมอืง/ชุมชน ทีอ่ยู่ระหว่างด าเนินการ
   ป.  = ประเมนิผลผัง

ผังเมืองรวมเมือง / ชุมชน ข้ันตอน สถานะการด าเนินงาน 



 
             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำต ิ                    บทที่ 2 กำรทบทวนยทุธศำสตร์ นโยบำย แผน และแผนงำนที่เกีย่วข้อง 
 
 
 

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-24 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ตำรำงท่ี 2.2.2-2 (ต่อ) 

 
 

(2) กำรผังเมืองท่ีเกี่ยวข้องระดับต่ำง ๆ  
 

1) ผังประเทศ 

       ผังประเทศ (รูปที่ 2.2.2-1) เป็นผังนโยบายระยะยาวที่ก้าหนดกรอบการพัฒนาและ 
การบริหารจัดการพ้ืนที่ของประเทศ โดยบูรณาการทุกสาขาจากฐานศักยภาพที่มีอยู่เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการ
สร้างความเชื่อมโยงของการพัฒนาเมืองและชนบท ก้าหนดล้าดับความส้าคัญของชุมชนให้สอดคล้องกับบทบาท
หน้าที่เพ่ือรองรับจ้านวนประชากร และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ก้าหนดรูปแบบให้เชื่ อมโยงกับโครงสร้างพ้ืนฐาน 
โดยการจัดท้าผังประเทศของกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ก้าหนดบทบาทและวิสัยทัศน์ของประเทศ พ.ศ. 2600 
ดังนี้  
     “ประเทศไทยเป็นประเทศชั้นน าของโลกในด้านเกษตร อุตสาหกรรมการเกษตร และ
เทคโนโลยีด้านอาหาร การบริการด้านสุขภาพ และการท่องเที่ยว ประชาชนมีสุขภาพชีวิตที่ดีท่ามกลางสิ่งแวดล้อม
ที่น่าอยู่ประเทศชาติมั่นคง และมีการพัฒนาที่ยั่งยืน”  
 

 
 

 

7. จงัหวัดพัทลงุ

       7.1  ผังเมอืงรวมเมอืงพทัลุง  (ปรับปรุงคร้ังที ่3) (ถ่ายโอนภารกจิ) 5.2.1 เตรียมประชุมคณะอนุกรรมการผังเมอืงเพือ่พจิารณาด้านผังเมอืง
       7.2  ผังเมอืงรวมชุมชนแมข่รี 2 วิเคราะห์ และจัดท าผังร่าง
       7.3  ผังเมอืงรวมชุมชนเขาชัยสน 1 ส ารวจและก าหนดเขตผัง
8. จงัหวัดสงขลา

       8.1  ผังเมอืงรวมเมอืงสงขลา  (ปรับปรุงคร้ังที ่2)  (ถ่ายโอนภารกจิ) 8 จัดท าเอกสารเสนอกระทรวงมหาดไทย
       8.2  ผังเมอืงรวมเมอืงหาดใหญ่  (ปรับปรุงคร้ังที ่3) (ถ่ายโอนภารกจิ) 4.1.3 เตรียมประชุมคอก.เพือ่ประสานงานวางและจัดท าผังเมอืง
       8.3  ผังเมอืงรวมเมอืงสะเดา   (ปรับปรุงคร้ังที ่2) (ถ่ายโอนภารกจิ) 8 จัดท าเอกสารยกร่างเสนอกระทรวงมหาดไทย
       8.4  ผังเมอืงรวมเมอืงปาดังเบซาร์  15 ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาส่งเร่ืองเสร็จให้กระทรวงมหาดไทย

และครม. วันที ่31 ม.ค. 61
       8.5  ผังเมอืงรวมชุมชนท่าเรือน้ าลึกสงขลา (ปรับปรุงคร้ังที3่) (ถ่ายโอนภารกจิ) 5 เตรียมน าเสนอทีป่ระชุมคณะกรรมการผังเมอืง
       8.6  ผังเมอืงรวมชุมชนก าแพงเพชร-นาสีทอง (ปรับปรุงคร้ังที ่1) ประกาศราชกจิจานุเบกษา ( 14 ก.ย.58 - 13 ก.ย.63 )

1 ส ารวจและก าหนดขอบเขตผังเมอืงรวม
       8.7 ผังเมอืงรวมชุมชนจะนะ 3 ประชุมคณะกรรมการผังเมอืง เมือ่วันที ่17 ธันวาคม 2560
       8.8 ผังเมอืงรวมชุมชนบ้านประกอบ 13 ส านักคณะกรรมการกฤษฎีกานัดประชุมหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง
       8.9  ผังเมอืงรวมชุมชนระโนด 13 ส านักคณะกรรมการกฤษฎีกานัดประชุมหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง
       8.10  ผังเมอืงรวมชุมชนพะตง-พงัลา  (ถ่ายโอนภารกจิ) ป.2 ประกาศราชกจิจานุเบกษา  (2 ส.ค.2556 - 1 ส.ค.2561)

1 - ส ารวจและก าหนดขอบเขตผังเมอืงรวม
       8.11 ผังเมอืงรวมชุมชนสะทิงพระ 1 ส ารวจและก าหนดขอบเขตผังเมอืงรวม
       8.12 ผังเมอืงรวมเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษสงขลา (จัดจ้างบริษทัทีป่รึกษา) 6 เตรียมปิดประกาศ 90 วัน
9. จงัหวัดปัตตานี

       9.1  ผังเมอืงรวมเมอืงปัตตานี  (ปรับปรุงคร้ังที ่2) ประกาศราชกจิจานุเบกษา (วันที ่24 ส.ค.58 - 23 ส.ค.63)
ป.7 ประเมนิผลผัง

       9.2  ผังเมอืงรวมเมอืงสายบุรี  (ปรับปรุงคร้ังที ่2)  (ถ่ายโอนภารกจิ) 14 จัดท าร่างกฎกระทรวงทีส่ านักคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจแล้ว
       9.3  ผังเมอืงรวมชุมชนหนองจิก 3 เตรียมประชุมเพือ่ประกอบการให้ความเห็นด้านผังเมอืง
10. จงัหวัดยะลา

       10.1  ผังเมอืงรวมเมอืงยะลา  (ปรับปรุงคร้ังที ่2)            (ถ่ายโอนภารกจิ) ประกาศผังเมอืงรวมเมอืงยะลา(ฉบับที ่2) วันที ่1 ม.ค.59
2.3.1 เตรียมประชุมเพือ่ประกอบการให้ความเห็นด้านผังเมอืง

ประชุมคณะทีป่รึกษาผังเมอืงรวม 
       10.2  ผังเมอืงรวมเมอืงเบตง   (ถ่ายโอนภารกจิ) ประกาศราชกจิจานุเบกษา (16 ก.พ.54 - 15 ก.พ.59)

3 เตรียมประชุมเพือ่ประกอบการให้ความเห็นด้านผังเมอืง คร้ังที ่2
11. จงัหวัดนราธวิาส

       11.1  ผังเมอืงรวมเมอืงนราธิวาส  (ปรับปรุงคร้ังที ่3) (ถ่ายโอนภารกจิ) ประกาศราชกจิจานุเบกษา (20 ธ.ค.56 - 19 ธ.ค.61)
ป.7 ประเมนิผลผัง

       11.2  ผังเมอืงรวมชุมชนพกิลุทอง  (ปรับปรุงคร้ังที ่2) ประกาศราชกจิจานุเบกษา (5 ม.ิย.58 - 4 ม.ิย.63)
       11.3  ผังเมอืงรวมเมอืงสุไหงโก-ลก  (ปรับปรุงคร้ังที ่2) (ถ่ายโอนภารกจิ) ประกาศราชกจิจานุเบกษา (10 เม.ย. 60 - 9 เม.ย. 65)
       11.4  ผังเมอืงรวมเมอืงตากใบ  (ปรับปรุงคร้ังที ่1) (ถ่ายโอนภารกจิ) 8 เตรียมยกร่างกฎกระทรวง
      11.5  ผังเมอืงรวมชุมชนบูเกะ๊ตา 13 สนง.คกก.กฤษฏีกา นัดประชุมหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง วันที ่2 ก.พ.61
       11.6  ผังเมอืงรวมเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษนราธิวาส 2 วิเคราะห์และจัดท าร่างผังเมอืงรวมฯ
ทีม่า :  ส่วนผังเมอืงรวมที ่ 4  ส านักผังเมอืงรวม  กรมโยธาธิการและผังเมอืง, เมษายน 2562
 หมายเหตุ
           ผังเมอืงรวมเมอืง/ชุมชน ทีบ่ังคับใช้อยู่
           ผังเมอืงรวมเมอืง/ชุมชน ทีห่มดอายุ
           ผังเมอืงรวมเมอืง/ชุมชน ทีอ่ยู่ระหว่างด าเนินการ
   ป.  = ประเมนิผลผัง

ผังเมืองรวมเมือง / ชุมชน ข้ันตอน สถานะการด าเนินงาน 

1. จงัหวัดประจวบคีรีขันธ์

       1.1  ผังเมอืงรวมชุมชนบางสะพาน  (ปรับปรุงคร้ังที ่1) (ถ่ายโอนภารกจิ) 13 ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกานัดประชุมหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง
       1.2  ผังเมอืงรวมเมอืงหัวหิน  (ปรับปรุงคร้ังที ่2)  7.2 ประชุมคณะทีป่รึกษาผังเมอืงรวม พจิารณาค าร้อง
2. จงัหวัดชุมพร

       2.1  ผังเมอืงรวมเมอืงชุมพร  (ปรับปรุงคร้ังที ่2)  2 วิเคราะห์และจัดท าผังร่าง
       2.2  ผังเมอืงรวมชุมชนปากน้ าหลังสวน (ปรับปรุงคร้ังที1่)  (ถ่ายโอนภารกจิ) 14 กรมฯ จัดท าร่างกฎกระทรวงที ่สนง.กฤษฏีกาตรวจแล้ว
       2.3  ผังเมอืงรวมเมอืงหลังสวน  (ปรับปรุงคร้ังที ่1)  (ถ่ายโอนภารกจิ) 8 เตรียมจัดท าเอกสารเสนอกระทรวงมหาดไทย
       2.4  ผังเมอืงรวมชุมชนท่าแซะ - เนินสันติ  8 จัดท าเอกสารเสนอกระทรวงมหาดไทย
       2.5 ผังเมอืงรวมชุมชนละแม 4 ปิดประกาศ 15 วัน
3. จงัหวัดระนอง

       3.1  ผังเมอืงรวมเมอืงระนอง  (ปรับปรุงคร้ังที ่3) (ถ่ายโอนภารกจิ) ประกาศราชกจิจานุเบกษา (10 ก.พ.53 - 9 ก.พ.58)
5.2.1 เตรียมประชุมเพือ่ประกอบการให้ความเห็นด้านผังเมอืง

       3.2 ผังเมอืงรวมชุมชนกระบุรี 2 วิเคราะห์และจัดท าผังร่าง
       3.3 ผังเมอืงรวมชุมชนเกาะพยาม-เกาะช้าง 2 วิเคราะห์และจัดท าผังร่าง
4. จงัหวัดสรุาษฎร์ธานี

       4.1  ผังเมอืงรวมเมอืงสุราษฎร์ธานี  (ปรับปรุงคร้ังที ่3) (ถ่ายโอนภารกจิ) 5 ประชุมคณะกรรมการผังเมอืง
      4.2  ผังเมอืงรวมเมอืงเกาะสมยุ (ปรับปรุงคร้ังที ่2) (ถ่ายโอนภารกจิ) 5.1 เตรียมน าเสนอทีป่ระชุมคณะอนุกรรมการผังเมอืงเพือ่พจิารณา

ด้านผังเมอืง (คร้ังที3่) เพือ่ทราบ
       4.3  ผังเมอืงรวมเมอืงพนุพนิ  (ปรับปรุงคร้ังที ่2) (ถ่ายโอนภารกจิ) 4.1.4 ตรวจสอบเอกสารเพือ่เตรียมปิดประกาศ 15 วัน
จัดจ้างบริษทัทีป่รึกษา (บ.โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จ ากดั)
       4.4  ผังเมอืงรวมเมอืงนาสาร  (ปรับปรุงคร้ังที ่2) (ถ่ายโอนภารกจิ) ป.5 ประกาศราชกจิจานุเบกษา (13 ก.พ.57 - 12 ก.พ.62)
       4.5  ผังเมอืงรวมชุมชนเกาะพะงัน  (ปรับปรุงคร้ังที ่2) (ถ่ายโอนภารกจิ) ประกาศราชกจิจานุเบกษา (24 ส.ค.58 - 23 ส.ค.63)

ป.1 ประเมนิผลผัง
       4.6 ผังเมอืงรวมชุมชนเกาะแตน (ปรับปรุงคร้ังที ่1) (ถ่ายโอนภารกจิ) ประกาศราชกจิจานุเบกษา (12 ต.ค. 61)
       4.7  ผังเมอืงรวมชุมชนเกาะเต่า 17 กรมฯ จัดพพิมแ์ผนทีแ่ละแผนผัง
       4.8  ผังเมอืงรวมชุมชนพนม 10 เสนอครม.รับหลักการ
       4.9  ผังเมอืงรวมชุมชนย่านดินแดง-อปิัน-สินปุน 10 เสนอครม.รับหลักการ
       4.10  ผังเมอืงรวมชุมชนกาญจนดิษฐ์ 2 วิเคราะห์และจัดท าผังร่าง
       4.11  ผังเมอืงรวมเมอืงดอนสัก 2 วิเคราะห์และจัดท าผังร่าง
5. จงัหวัดนครศรีธรรมราช

       5.1  ผังเมอืงรวมเมอืงนครศรีธรรมราช (ปรับปรุงคร้ังที ่3) (ถ่ายโอนภารกจิ) 13 ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพจิารณา
       5.2  ผังเมอืงรวมเมอืงทุง่สง  (ปรับปรุงคร้ังที ่2) (ถ่ายโอนภารกจิ) 4 จัดท าเอกสารแผนที ่และแผนผัง เพือ่ปิดประกาศ 15 วัน
จัดจ้างบริษทัทีป่รึกษา (บ.พสุิทธ์ิ เทคโนโลยี จ ากดั)
       5.3  ผังเมอืงรวมเมอืงปากพนัง  (ปรับปรุงคร้ังที ่2) ประกาศราชกจิจานุเบกษา (26 ก.ค. 55 - 25 ก.ค. 60)

ป.7 ประเมนิผลผังเพิม่เติม ตามพรบ.การผังเมอืง(ฉบับที ่4) 
       5.4  ผังเมอืงรวมชุมชนจุฬาภรณ์  (ปรับปรุงคร้ังที ่1) ประกาศราชกจิจานุเบกษา (6 ธ.ค. 55 - 5 ธ.ค. 60)

ป.7 ประเมนิผลผังเพิม่เติม ตามพรบ.การผังเมอืง(ฉบับที ่4) 
       5.5 ผังเมอืงรวมชุมชนท่าศาลา  15 สนง.คกก. กฤษฎีกาส่งให้กระทรวงมหาดไทย
       5.6  ผังเมอืงรวมชุมชนขนอม 4 จัดท าเอกสารแผนที ่แผนผัง เพือ่เตรียมปิดประกาศ 15 วัน
6. จงัหวัดตรัง

       6.1  ผังเมอืงรวมเมอืงกนัตัง (ปรับปรุงคร้ังที ่2)             (ถ่ายโอนภารกจิ) ประกาศราชกจิจานุเบกษา (24 ก.พ.55 - 23 ก.พ.60)
       6.2 ผังเมอืงรวมชุมชนเกาะสุกร 8 จัดท าเอกสารเสนอกระทรวงมหาดไทย
       6.3  ผังเมอืงรวมเมอืงตรัง (ปรับปรุงคร้ังที ่2) ประกาศราชกจิจานุเบกษา (10 ก.ค.58 - 9 ก.ค.63)

ป.10 - คณะกรรมการผังเมอืงพจิารณาการประเมนิผลผัง
มติเห็นชอบให้ปรับปรุงผัง

       6.4  ผังเมอืงรวมเมอืงห้วยยอด (ปรับปรุงคร้ังที ่2) ประกาศราชกจิจานุเบกษา (3 ม.ิย.54 - 2 ม.ิย.59)
4 - จัดท าเอกสารเตรียมการปิดประกาศ 15 วัน

       6.5 ผังเมอืงรวมชุมชนย่านตาขาว 2.3 ประชุมคณะทีป่รึกษาผังเมอืงรวม
       6.6 ผังเมอืงรวมชุมชนนาโยง 1 ส ารวจ ก าหนดเขตผัง

ผังเมืองรวมเมือง / ชุมชน ข้ันตอน สถานะการด าเนินงาน 



 
             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำต ิ                    บทที่ 2 กำรทบทวนยทุธศำสตร์ นโยบำย แผน และแผนงำนที่เกีย่วข้อง 
 
 
 

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-25 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

     โดยก้าหนดกรอบแนวคิดการพัฒนาภาคใต้ ให้มีศักยภาพโดดเด่นในการเชื่อมโยงเอเชียทาง
ทะเล แต่มีขีดจ้ากัดที่จะต้องดูแลทรัพยากรธรรมชาติที่มีค่า รวมทั้งความอ่อนไหวทางด้านวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์
และอนุรักษ์นิยมสูง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 (ก) ให้มีแนวแกนการพัฒนาเชื่อมโยงระหว่างฝั่งทะเลอันดามันกับอ่าวไทย โดยมีการศึกษา
อย่างรอบคอบ ทั้งการใช้การเชื่อมโยงทางบกและการขุดคลองเป็นเส้นทางเดินเรือระหว่างประเทศ โดยให้มีการ
เชื่อมโยงได้ 3 แกน คือ 

- แกนการพัฒนาเศรษฐกิจตอนบน เป็นการพัฒนาที่เชื่อมโยงกับพ้ืนที่ภาคกลาง
ตอนล่าง คือ เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ระนอง และชุมพร เน้นการพัฒนาเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวชายทะเล บริการด้าน
สุขภาพ การประมงและอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร 

- แกนการพัฒนาเศรษฐกิจตอนกลาง พังงา-ขนอม เป็นการพัฒนาเชื่อมโยงกิจกรรม
การท่องเที่ยวสองชายฝั่งทะเลและใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ในการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 

- แกนการพัฒนาเศรษฐกิจตอนล่าง สตูล-สงขลา เชื่อมโยงกับประเทศมาเลเซีย เพ่ือ
พัฒนาเศรษฐกิจการค้า อุตสาหกรรมส่งออก อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร เช่น ยางพารา อาหารฮาลาล โดยใช้
ประโยชน์จากท่าเรือน้้าลึกสงขลาและท่าเรือฝั่งอันดามัน 
   (ข) พัฒนาพ้ืนที่ชุมชนชายแดนให้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ ทั้งการเชื่อมโยงระหว่างไทยกับ
มาเลเซีย ได้แก่ สตูล สะเดา เบตง สุไหงโก-ลก และตากใบ รวมทั้งการเชื่อมโยงเมืองชายแดนด้านระนองกับ
สหภาพเมียนมา โดยเน้นการขนส่งสินค้าทางเรือชายฝั่งและการท่องเที่ยวทางทะเลให้มากข้ึน 
   (ค) เตรียมการพัฒนาพ้ืนที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และ
นราธิวาส) ทุกด้านอย่างสมบูรณ์และเป็นระบบ โดยค้านึงถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เอกลักษณ์ทางศาสนาและ
วัฒนธรรมประเพณี 
   (ง) ศึกษาวิจัยและพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาเศรษฐกิจของภาค แล้ว
น้ามาใช้ประโยชน์ โดยเฉพาะการพัฒนาผลิตผลจากยางพาราและปาล์มน้้ามัน 
   (จ) สงวน อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของภาคอย่าง
เข้มงวด โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรชายฝั่งทะเล พ้ืนที่ชุ่มน้้า ป่าพรุ ป่าชายเลน 
   (ฉ) ให้มีการวางแผนป้องกันและมีระบบเตือนภัยพิบัติจากธรรมชาติทุกประเภทในทุกพ้ืนที่
ชุมชนที่มีความเสี่ยง รวมทั้งแผนการอพยพ แผนการตั้งและย้ายถิ่นฐานที่เหมาะสม  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำต ิ                    บทที่ 2 กำรทบทวนยทุธศำสตร์ นโยบำย แผน และแผนงำนที่เกีย่วข้อง 
 
 
 

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-26 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

 
  ที่มำ : โครงกำรวำงและจัดท้ำผังประเทศ โดยกรมโยธำธิกำรและผังเมือง 
 

รูปที่ 2.2.2-1 แสดงผังนโยบำยกำรพัฒนำประเทศไทย พ.ศ. 2600 



 
             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำต ิ                    บทที่ 2 กำรทบทวนยทุธศำสตร์ นโยบำย แผน และแผนงำนที่เกีย่วข้อง 
 
 
 

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-27 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

2) ผังภำคใต้  
             การพัฒนาพ้ืนที่ภาคใต้มีแนวคิดการพัฒนาหลัก คือ เป็นภาคที่มีศักยภาพในการเชื่อมโยง
สองมหาสมุทร (มหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิก) จึงเน้นความส้าคัญในการเปิดการพัฒนาให้มีการพัฒนา
เศรษฐกิจบนแผ่นดินที่เชื่อมโยงสินค้าและการผลิตจากการเดินเรือระหว่างตะวันออกกลางและจี น เกาหลี และ
ญี่ปุ่น จัดให้มีการพัฒนาแนวแกนการพัฒนาเหนือ-ใต้โดยการพัฒนาระบบเส้นทางคมนาคมขนส่ง และระบบโลจิ
สติกส์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เชื่อมโยงระหว่างประเทศจีนตอนใต้และสิงคโปร์ และส่งเสริมเมืองศูนย์กลาง
การคมนาคมในพื้นที่ศักยภาพตามแนวแกนพัฒนาเป็นศูนย์กลางระบบโลจิสติกส์ รวมถึงการส่งเสริมเขตเศรษฐกิจ
ชายแดน ทั้งด้านอุตสาหกรรม การค้า และการท่องเที่ยวเพ่ือให้ได้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจชายแดนร่วมกัน ขณะที่
การกระจายความเจริญด้วยการส่งเสริมเมืองศูนย์กลางระดับภาคให้มีจ้านวนมากขึ้น เพ่ือเป็นหลักในการกระจาย
การพัฒนาไปยังพ้ืนที่ต่าง ๆ และส่งเสริมระบบเมืองและกลุ่มเมืองรองรับการกระจายความเจริญจากเมือง
ศูนย์กลางระดับภาคไปสู่พ้ืนที่เมืองและชนบทอ่ืน ๆ อย่างท่ัวถึง (รูปที่ 2.2.2-2) 

  (ก) วิสัยทัศน์การพัฒนา  
       “การพัฒนาพ้ืนที่ภาคใต้อย่างยั่งยืน เกื้อกูล และมีเอกภาพ บนพ้ืนฐานของความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมและความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ ควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ทางเศรษฐกิจและสังคมในมาตรฐานโลก เพ่ือเป็นสะพานเศรษฐกิจเชื่อมโยงการค้ากับนานาชาติและสนับสนุน
กิจกรรมเศรษฐกิจที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง ทั้งในสาขาบริการอุตสาหกรรมพลังงาน และอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร 
พร้อมกับการสร้างสมดุลการพัฒนาระหว่างชนบทและเมือง ส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งศิลปวัฒนธรรม โดยเน้นความเข้มแข็งของชุมชนในรูปของเครือข่ายและการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์อย่างมีคุณภาพ” 
   (ข) แนวโน้มการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ในอนาคต 
            เป็นพ้ืนที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาในระดับนานาชาติ ที่จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ สังคม และการพัฒนาเมือง การพัฒนาที่ส้าคัญจะประกอบด้วย 

ก) การเป็นศูนย์ยางพาราโลก และศูนย์ปาล์มน้้ามัน ด้วยการพัฒนาการเกษตร 
อุตสาหกรรมการผลิต และแปรรูปยางพาราและปาล์มน้้ามันอย่างครบวงจร จะมีผลต่อการพัฒนาพ้ืนที่ เป็นแหล่ง
ผลิตพ้ืนที่อุตสาหกรรม และการขยายตัวของชุมชน รวมถึงระบบการเชื่อมโยงแหล่งผลิต แหล่งแปรรูป และ  
ศูนย์การขนส่ง ซึ่งหากมีการส่งเสริม และการขยายคู่ค้า จะมีแนวโน้มการขยายตัวมากขึ้นโดยเฉพาะการเป็น 
ศูนย์ยางพาราโลก 

ข) การเป็นศูนย์การท่องเที่ยวระดับนานาชาติที่มีมาตรฐานโลก การท่องเที่ยว นับว่ามี
ความส้าคัญ และมีแนวโน้มการขยายตัวสูง ภาคใต้จัดเป็นพ้ืนที่ท่องเที่ยวที่มีความส้าคัญระดับนานาชาติ โดยภูเก็ต
เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลระดับนานาชาติ และเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางเรือและทางอากาศ
เชื่อมโยงกับนานาชาติ การเปลี่ยนแปลงของตลาดการท่องเที่ยวและแนวโน้มการท่องเที่ยวโลก เป็นปัจจัยที่นับว่า
ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการขยายตัวของภาคใต้ และมุ่งให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลระดับโลก 



 
             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำต ิ                    บทที่ 2 กำรทบทวนยทุธศำสตร์ นโยบำย แผน และแผนงำนที่เกีย่วข้อง 
 
 
 

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-28 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ค) การพัฒนาภาคใต้เป็นส่วนหนึ่งของการครัวของโลก โดยส่งเสริมเป็นศูนย์อาหาร 
ฮาลาล ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างและอุตสาหกรรมประมงในพ้ืนที่สงขลา สตูล ปัตตานี ระนอง 

ง) การเป็นเมืองศูนย์กลางการขนส่งทางทะเล ด้วยการพัฒนาท่าเรือน้้ าลึก  
การปรับปรุงท่าเรือเดิม และระบบการขนส่งทางท่อ 

จ) การพัฒนาเมืองสงขลา-สตูลเป็นเมืองคู่แฝด (Sister Cities) สนับสนุนกิจกรรมการ
ผลิตร่วม เพ่ือใช้ประโยชน์ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของแต่ละประเทศ และเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขัน
ของกลุ่มในพื้นท่ีจังหวัดระนองและเกาะสองประเทศเมียนมาร์ 

ฉ) การพัฒนาเมืองชายแดน เป็นประตูการค้า ประตูการคมนาคมขนส่ง และประตู
เชื่อมโยงการท่องเที่ยว โดยเชื่อมโยงกับพื้นท่ีเมืองตอนใน 

ช) การเชื่อมโยงพ้ืนที่การเกษตรให้เป็นฐานการเกษตรของภูมิภาค 
ซ) การพัฒนาฐานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมปิโตรเลียมครบวงจร ที่ส้าหรับการพัฒนา

สะพานเศรษฐกิจพลังงาน นครศรีธรรมราช กับ IMT-GT 
ฌ) การปรับปรุงบริหารจัดการอุตสาหกรรมประมงในพ้ืนที่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
ญ) พัฒนาเมืองศูนย์กลางภาคใต้ที่  อ.หาดใหญ่/สงขลา ภู เก็ต สุราษฎร์ธานี  

นครศรีธรรมราช  
ฎ) การพัฒนาจังหวัดภูเก็ตให้เป็นศูนย์กลางด้านวิทยาการของภูมิภาค 
 

  3) ผังอนุภำคกลุ่มจังหวัด 
   (ก) ผังอนุภาคกลุ่มจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงครามและสมุทรสาคร จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ อยู่ในลุ่มน้้าคลองท่าตะเภา ในพื้นที่อ้าเภอบางสะพานและอ้าเภอบางสะพานน้อย ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโดยภาพรวมของผังอนุภาคกลุ่มจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงครามและสมุทรสาคร ที่เกี่ยวข้อง
กับโครงการอยู่ที่  ประกอบด้วย (1) ยุทธศาสตร์ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินรองรับการพัฒนาของอนุภาค  
(2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งและโครงสร้างพ้ืนฐานหลัก และ (3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ (รูปที่ 2.2.2-3) 

ก) การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
 พ้ืนที่สงวนรักษา เป็นพ้ืนที่อนุรักษ์ปกป้อง และคุ้มครองให้ยังคงด้ารงรักษา

คุณค่าทางธรรมชาติ ไม่ควรน้ามาใช้ประโยชน์ส้าหรับการพัฒนาและมีการวางแผนการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่าง
ยั่งยืน ได้แก่ ป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน เขตห้ามล่าสัตว์  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า สวนรุกขชาติ 
และพ้ืนที่ป่าไม้อนุรักษ ์
 
 



 
             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำต ิ                    บทที่ 2 กำรทบทวนยทุธศำสตร์ นโยบำย แผน และแผนงำนที่เกีย่วข้อง 
 
 
 

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-29 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ที่มำ : โครงกำรวำงและจัดท้ำผังภำคใต้โดยกรมโยธำธิกำรและผังเมือง 

 
รูปที่ 2.2.2-2 แสดงผังนโยบำยกำรพัฒนำภำคใต้ พ.ศ. 2600 



 
             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำต ิ                    บทที่ 2 กำรทบทวนยทุธศำสตร์ นโยบำย แผน และแผนงำนที่เกีย่วข้อง 
 
 
 

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-30 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

 เขตการจัดการพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลอย่างบูรณาการ เป็นพ้ืนที่ พัฒนาแบบ
ผสมผสาน ภายใต้การบริหารจัดการการใช้ทรัพยากร เพ่ือน้าไปสู่ความยั่งยืน ได้แก่ พ้ืนที่ตั้งแต่ภาคตะวันออกของ
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 35 และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 จรดแนวชายฝั่งทะเล พ้ืนที่ทะเล และเกาะ 
ตลอดแนวชายฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ 

 พ้ืนที่อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นพ้ืนที่ที่มีความแตกต่างระหว่าง
สิ่งมีชีวิตจากทุกแหล่งรวมถึงระบบนิเวศทั้งทางบก ทางทะเล และทางน้้าอ่ืนๆ และการประกอบรวมทางนิเวศ  
ซึ่งสิ่งมีชีวิตเป็นส่วนหนึ่งในนั้นด้วย รวมไปถึงพ้ืนที่มีความหลากหลายในชนิดพันธุ์ระหว่างพันธุ์และของระบบนิเวศ 
ได้แก่ พ้ืนที่ชุ่มน้้า แนวปะการัง พ้ืนที่ป่าชายเลน และพ้ืนที่ปากแม่น้้าสายส้าคัญในอนุภาค 

 พ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม เป็นพ้ืนที่อนุรักษ์ และคุ้มครองสิ่งแวดล้อมมี
วัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันและฟ้ืนฟูความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามเจตนารมณ์ของ
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ 2535 ได้แก่ บริเวณชายฝั่งทะเลตั้งแต่ปาก
แม่น้้าเพชรบุรี จนถึงสุดเขตชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ 

 พ้ืนที่คุ้มครองทางทะเล เป็นพ้ืนที่ที่ก้าหนดไว้ บริเวณพ้ืนที่น้้าขึ้นน้้าลง หรือ
บริเวณพ้ืนที่ท้องทะเลรวม ทั้งมวลน้้า สิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ ลักษณะส้าคัญทางประวัติศาสตร์และสังคม รวมไป
ถึงพ้ืนที่ภายในสิ่งแวดล้อมทางทะเล ได้แก่ พ้ืนที่บริเวณก้าหนดเขตห่างจากชายฝั่งทะเล 5,000 เมตร หรือยึดตาม
แนวเขตประมงชายฝั่งของแต่ละท้องถิ่น หรือไม่น้อยกว่าที่ก้าหนดรวมทั้งพ้ืนที่เกาะต่างๆ ที่มีระยะห่างจากเกาะ
โดยรอบ 1,000 เมตร พื้นที่ภายในสิ่งแวดล้อมทางทะเล 

 พ้ืนที่คุ้มครองเกษตรกรรม เป็นเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือข้อก้าหนด 
มาตรการการใช้พื้นที่ในแต่ละประเภทกิจกรรมการเกษตร โดยมีข้อจ้ากัดการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอ่ืน ๆ ได้แก่ 
พ้ืนที่เกษตรกรรมชั้นดี หรือพ้ืนที่ที่มีผลผลิตทางเกษตรสูง 

 พ้ืนที่พัฒนาเศรษฐกิจ ได้แก่ 
- พ้ืนที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ฐานอุตสาหกรรมเดิม 
- พ้ืนที่ส่งเสริมเมืองท่องเที่ยวชายหาดที่สวยงาม ได้แก่ พ้ืนที่ชายฝั่งทะเล

ของอ้าเภอสามร้อยยอด และเมืองชายหาดบ้านกรูดเชิงนิเวศ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และกลุ่มรอยัลโคสท์  
การพัฒนาเมืองศูนย์กลางด้านประมง ได้แก่  พ้ืนที่อ้าเภอเ มืองจังหวัดสมุทรสาคร อ้าเภอบ้านแหลม จังหวัด
เพชรบุรี และอ้าเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

- การพัฒนาเมืองวิทยาศาสตร์ ได้แก่ อุทยานวิทยาศาสตร์วนกร  
- พ้ืนที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมชายแดนด่านสิงขร 

 พ้ืนที่พัฒนาเมือง ได้แก่ การใช้ประโยชน์ที่ดินรองรับการพัฒนาเมือง ชุมชน
เมืองที่เป็นชุมชน เทศบาลนครเทศบาลเมือง เทศบาลต้าบลและเครือข่ายของชุมชนเมืองและชนบท การพัฒนา
กลุ่มพ้ืนที่ กลุ่มเมือง ตลอดจนการพัฒนาเมืองชายแดน 

ข) พ้ืนที่ยุทธศาสตร์ที่ส้าคัญของอนุภาค ได้แก่  
 แนวแกนพัฒนาของอนุภาค 

- แกนการพัฒนาหลักของอนุภาค ได้แก่ แนวทางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
4 และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 35 



 
             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำต ิ                    บทที่ 2 กำรทบทวนยทุธศำสตร์ นโยบำย แผน และแผนงำนที่เกีย่วข้อง 
 
 
 

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-31 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

- แนวแกนพัฒนาการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเล ได้แก่ ถนนเลียบชายฝั่งทะเล
ตั้งแต่คลองโคน จังหวัดสมุทรสาคร จนถึงบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

- แนวเส้นทางเศรษฐกิจใหม่ ได้แก่ เส้นทางชายแดนด่านสิงขร จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ไปสู่เมืองมะริดและทวาย สหภาพเมียนมา 

 พ้ืนที่ยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ 
- ลุ่มเมืองชะอ้า-หัวหิน และเขตอิทธิพล  
- พ้ืนที่ชายแดนด่านสิงขร เป็นพ้ืนที่รองรับการขนส่งสินค้าผ่านแดน  

การพัฒนาจุดรวบรวมสินค้าเพ่ือการส่งออก ตลอดจนเขตส่งเสริมการลงทุนด้านอุตสาหกรรม 
    ค) ระบบเมืองและชุมชน จ้าแนกเป็นระดับศักย์ต่างๆ ไว้ดังนี้ 

 ศูนย์กลางระดับอนุภาค 
 ศูนย์กลางระดับจังหวัด 
 ศูนย์กลางตามบทบาทระดับเมืองและระดับชุมชน 
 ศูนย์กลางบริการชุมชน 

    ง) ระบบโครงข่ายคมนาคมขนส่ง ได้แก่ 
 ระบบถนน : พัฒนาระบบทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง พัฒนาโครงข่าย 

ทางหลวงเดิม พัฒนาถนนสายรอง พัฒนาถนนเลียบชายฝั่งทะเลเพ่ือการรองรับการท่องเที่ยวชายฝั่ง และ 
พัฒนาศูนย์คมนาคมขนส่งและบริการ ได้แก่ สถานีขนส่งผู้โดยสารเมืองหัวหิน และเพ่ิมรถโดยสารปรับอากาศ 
เพ่ือการท่องเที่ยวระหว่างเมืองท่องเที่ยวส่งเสริมและพัฒนาเส้นทางความร่วมมือการค้าชายแดนกับประเทศ
สหภาพเมียนมา 

 ระบบราง : การขยายเส้นทางรถไฟเดิมรองรับการเดินทางและการขนส่งสินค้า 
ถึงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พัฒนารถไฟความเร็วสูง และระบบทางรถไฟรางคู ่

 ทางน้้า : ปรับปรุงท่าเรือชายฝั่ง ให้รองรับการใช้ประโยชน์หลายด้าน ทั้งการ
ขนส่งสินค้าทางน้้าและเพ่ือการท่องเที่ยว 

 ทางอากาศ : ปรัปปรุง ส่งเสริมการใช้ท่าอากาศยาน เพ่ือการเดินทาง การขนส่ง
สินค้า และการท่องเที่ยวที่สะดวกรวดเร็ว ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    จ) ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานหลัก 

 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ได้แก่ การจัดการขยะมูลฝอย การจัดการน้้าเสีย 
การจัดการกากของเสียอันตราย การพัฒนาระบบประปา และการพัฒนาแหล่งน้้าเพ่ือการอุปโภคและบริโภค  
ในด้านเกษตรกรรมการท่องเที่ยว และภาคอุตสาหกรรม การพัฒนาระบบโทรคมนาคมและการสื่อสาร และระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 การพัฒนาด้านการบริการสังคม ได้แก่ การพัฒนาเมืองศูนย์กลางด้าน
การศึกษา ศูนย์กลางด้านสาธารณสุขและศูนย์พักฟ้ืนคนสูงอายุ 

 การพัฒนาพลังงาน ได้แก่ ปรับปรุงและพัฒนาด้านพลังงานไฟฟ้า พลังงาน
ทดแทน และพลังงานทางเลือกและแหล่งผลิตพลังงานกระแสไฟฟ้าขนาดเล็ก 
 
 
 



 
             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำต ิ                    บทที่ 2 กำรทบทวนยทุธศำสตร์ นโยบำย แผน และแผนงำนที่เกีย่วข้อง 
 
 
 

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-32 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มำ : โครงกำรวำงและจัดท้ำผังภำคใต้โดยกรมโยธำธิกำรและผังเมือง 
 
รูปที่ 2.2.2-3 ผังยุทธศำสตร์กำรใช้ประโยชน์ที่ดิน อนุภำคกลุ่มจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์  
                สมุทรสงครำมและสมุทรสำคร 
  



 
             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำต ิ                    บทที่ 2 กำรทบทวนยทุธศำสตร์ นโยบำย แผน และแผนงำนที่เกีย่วข้อง 
 
 
 

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-33 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

   (ข) ผังอนุภาคกลุ่มจังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่  และตรัง ยุทธศาสตร์การพัฒนาโดย
ภาพรวมของผังอนุภาคกลุ่มจังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ และตรัง ประกอบด้วย  ยุทธศาสตร์ด้านการใช้
ประโยชน์ที่ดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งและโครงสร้างพ้ืนฐานหลักและยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทางเศรษฐกิจ มีรายละเอียดดังนี้ (รูปที่ 2.2.2-4) 

ก) ยุทธศาสตร์ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินรองรับการพัฒนาของอนุภาค 
 เขตสงวนรักษาและอนุรักษ์ (Preservation and Conservation Zone)  : 

ครอบคลุมพื้นที่ที่เป็นทรัพย์แผ่นดิน ที่เป็นทรัพยากรป่าไม้ในเชิงกฎหมาย ได้แก่ อุทยานแห่งชาติ ป่าสงวนแห่งชาติ
เขตอนุรักษ์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า เขตพ้ืนที่ลุ่มน้้าชั้น 1A วนอุทยาน พ้ืนที่โครงการตาม
พระราชด้าริ พ้ืนที่แหล่งน้้าผิวดิน อ่างเก็บน้้า พ้ืนที่โล่งสาธารณะในเขตชายฝั่งทะเล พ้ืนที่ชุ่มน้้า เขตสงวน  
ชีวมณฑล แหล่งโบราณคดีและประวัติศาสตร์ รวมถึงทรัพย์สินเอกชนที่มีลักษณะทางธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ 

 เขตการพัฒนา (Development Zone) : ครอบคลุมพ้ืนที่ส่วนที่เป็นทรัพย์
แผ่นดินและทรัพย์เอกชน ทั้งที่อยู่บนบกและในทะเล ที่รองรับการพัฒนาภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม  
ภาคบริการและการท่องเที่ยว ชุมชนชนบท และพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมสูงในการรองรับการพัฒนาเมือง 

 เขตปกป้องทรัพยากรทางทะเล (Marine Protected Zone) : ครอบคลุมพ้ืนที่
น้้าทะเลและเกาะที่อยู่ในเขตน่านน้้าภายในทะเลอาณาเขตและเขตต่อเนื่องของอนุภาค 

 เขตเมือง (Urban Zone) : ครอบคลุมพ้ืนที่ตามเขตการปกครองของชุมชน
เมืองของอนุภาคในระดับต่าง ๆ ของการแบ่งเขตการปกครองของเทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลต้าบล 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งและโครงสร้างพ้ืนฐานหลัก 
 ก้าหนดให้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) เป็นแกนการพัฒนา

หลักในเขตชายฝั่งทะเล เชื่อมโยงการพัฒนาเมืองแบบหลายศูนย์กลาง การพัฒนาในเชิงพ้ืนที่ของอนุภาคและกับ
สหภาพเมียนม่าร์ ที่เป็นแถบการพัฒนาในแนวเหนือ-ใต้ (North-South Development Corridor) 

 ก้าหนดทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองเป็นแกนการพัฒนารองเชื่อมโยงพ้ืนที่ตอน
ในของอนุภาคกับเขตชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทย ที่เป็นแนวเส้นทางเศรษฐกิจใหม่ (New Economic Corridor) 

 ก้าหนดให้พัฒนาเส้นทางรถไฟเพ่ือการคมนาคมขนส่งสินค้าเชื่อมโยงระหว่าง
เขตชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทยกับท่าเรือระนอง จากสถานีหลังสวน จังหวัดชุมพร ไปยังจุดหมายปลายทางที่สถานี
ราชกรูด จังหวัดระนอง โดยเชื่อมกับรถไฟฟ้าทางคู่สายใต้ 

 ก้าหนดให้ท่าเรือระนองเป็นศูนย์กลางหลักในการขนส่งสินค้าทางทะเล และ
เป็นประตูเศรษฐกิจหลักท่ีเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านและกลุ่มประเทศในภูมิภาค 

 ก้าหนดให้สนามบินนานาชาติภูเก็ตเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งทาง
อากาศของอนุภาค ที่เชื่อมโยงทั้งภายในอนุภาค ภาคใต้ และกลุ่มประเทศในภูมิภาค 

 ก้าหนดให้มีการปรับปรุงและพัฒนาท่าเรือชายฝั่งที่กระจายตัวตลอดแนว
ชายฝั่งทะเลของอนุภาค รองรับการใช้ประโยชน์ที่มีศักยภาพเพ่ิมข้ึน 
  



 
             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำต ิ                    บทที่ 2 กำรทบทวนยทุธศำสตร์ นโยบำย แผน และแผนงำนที่เกีย่วข้อง 
 
 
 

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-34 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ที่มำ : โครงกำรวำงและจัดท้ำผังภำคใต้โดยกรมโยธำธิกำรและผังเมือง 
รูปที่ 2.2.2-4 แสดงผังกำรพัฒนำอนุภำคจังหวัดระนอง พังงำ ภูเก็ต กระบี่ และตรัง 



 
             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำต ิ                    บทที่ 2 กำรทบทวนยทุธศำสตร์ นโยบำย แผน และแผนงำนที่เกีย่วข้อง 
 
 
 

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-35 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ข) ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
 ก้าหนดเขตอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนและผลผลิตต่อเนื่องจากน้้ามันปาล์ม 
 ก้าหนดเขตอุตสาหกรรมประมงและอาหาร 
 ก้าหนดเขตอุตสาหกรรมชายแดน 
 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวทางทะเล โดยการพัฒนา 

ท่าเทียบเรือส้าราญกีฬา และการพัฒนาด้านกีฬาทางน้้าเพ่ือการท่องเที่ยวและการพักผ่อน 
 
   (ค) ผังอนุภาคกลุ่มจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราชและพัทลุง อนุภาคกลุ่ม
จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราชและพัทลุง ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ภาคใต้ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีความได้เปรียบทาง
ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจที่สามารถพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างชายฝั่งทะเลอันดามันกับอ่าวไทยได้ทางตอนกลาง 
โดยอาศัยโครงสร้างพ้ืนฐานทางถนน คือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  44 ที่เชื่อมระหว่างอ้าเภอขนอม จังหวัด
นครศรีธรรมราชกับจังหวัดกระบี่ เมื่อพิจารณาถึงความได้เปรียบของพ้ืนที่ที่ติดชายฝั่งทะเลในอนาคต จึงเป็นพื้นที่
ยุทธศาสตร์ที่มีความได้เปรียบจากนโยบายและแผนงานการลงทุนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งการลงทุนด้าน
อุตสาหกรรมขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานรวมถึงการพัฒนาการท่องเที่ยว 
    การพัฒนาอนุภาคในอนาคต เป็นการพัฒนาในแนวคิดการบูรณาการความมั่นคงของ
ฐานทรัพยากรเพ่ือสร้างโอกาสการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยมีการพัฒนาอย่างสมดุลและสอดคล้องกับสิ่งแวดล้อม
และวิถีชีวิต (Integrated Balance Development) ในการพัฒนาจะให้ความส้าคัญต่อการจัดการ พ้ืนที่เพ่ือให้
เกิดโอกาสการพัฒนาเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับฐานทรัพยากรและสภาพแวดล้อม สร้างกลไกเสริมความเข้มแข็ง
และการเติบโตทางเศรษฐกิจของชุมชนกับโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ที่เหมาะสมกับพ้ืนที่และความต้องการของ
ชุมชนความร่วมมือพัฒนาระหว่างพ้ืนที่ในการจัดการและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนา
ที่สมดุล มั่นคง และยั่งยืน 
    แนวทางการพัฒนาเชิงพ้ืนที่กายภาพของอนุภาค จะเป็นการมุ่งเน้นการเสริมสร้างฐาน
ทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีความเข้มแข็ง เพื่อน้าไปสู่การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และประชากร โดยเน้นการผลิต
ในภาคเกษตรกรรม ภาคการท่องเที่ยว รวมถึงภาคอุตสาหกรรมที่มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์
เป็นส้าคัญ นอกจากการผลิตในแต่ละด้านแล้วนั้น ยังจ้าเป็นต้องให้เกิดการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างภาคการ
ผลิตที่ส้าคัญทั้งสาม โดยอาศัยกลไกของการพัฒนาพ้ืนที่ ทั้งพ้ืนที่เมืองและชนบท การกระจายกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจลงในพ้ืนที่ ทั้งพ้ืนที่เกษตรกรรม พ้ืนที่อุตสาหกรรม และพ้ืนที่ท่องเที่ยว ที่สามารถเชื่อมโยงด้วยระบบ
โครงสร้ าง พ้ืนฐานที่มีประสิทธิภาพอย่าง เป็นระบบ ขณะเดียวกัน ยั งมีการสงวนและอนุรักษ์ พ้ืนที่
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่าต่อระบบนิเวศและระบบการผลิตอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจากแนวคิดในการพัฒนาพ้ืนที่
ข้างต้นทั้งหมดนี้จะมาจากกระบวนการวิเคราะห์และสังเคราะห์ร่วมกันโดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน โดยน้าเสนอในรูปแบบแผนผังโครงสร้างการพัฒนาในระดับพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด (Structure Plan) ที่มีการ
พัฒนาในภาพรวมของพ้ืนที่ในอนาคต ระยะ 30 ปี 



 
             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำต ิ                    บทที่ 2 กำรทบทวนยทุธศำสตร์ นโยบำย แผน และแผนงำนที่เกีย่วข้อง 
 
 
 

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-36 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

    บทบาทของอนุภาคในระดับภาคใต้ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (ชุมพร สุราษฎร์ธานี 
นครศรีธรรมราช และพัทลุง) คือ “การเป็นศูนย์กลางการผลิตยางพารา ปาล์มน้ ามันที่มีคุณภาพครบวงจร และ
พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน”  โดยได้ก้าหนดวิสัยทัศน์ในการวางผังอนุภาคกลุ่มจังหวัดไว้ดังนี้ “ สังคม
คุณธรรม เกษตรกรรมครบวงจร มีฐานทรัพยากรสมบูรณ์มั่นคง ด ารงความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวคุณภาพ เศรษฐกิจสะอาดสอดคล้องกับวิถีชีวิตวัฒนธรรม ศูนย์นวัตกรรมแห่งการศึกษา ภูมิปัญญา มีการ
พัฒนาที่เป็นธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืน พร้อมต่อการปรับตัวแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในอนาคต  
มีส่วนร่วมก าหนดการพัฒนาที่เป็นธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืน” 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาพ้ืนที่อนุภาค ได้ก้าหนดเป็นผังโครงสร้างการพัฒนาของอนุภาค 
ในการพัฒนาอนุภาคให้สอดคล้องกับการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติการวางผังใน
ระดับประเทศและภาคที่ได้ก้าหนดไว้ การวางผังอนุภาคครั้งนี้ เป็นการวางผังทางด้านกายภาพเป็นปัจจัยส้าคัญ
อันหนึ่งซึ่งท้าให้แผนการพัฒนาอนุภาคกลุ่มจังหวัดโดยรวมส้าเร็จได้ตามวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และเป้าหมายที่
ก้าหนดไว้ โครงสร้างของผังอนุภาคปี พ.ศ.2581 มีนโยบายการพัฒนาที่ส้าคัญ 3 ประการ คือ (รูปที่ 2.2.2-5)   
การใช้ประโยชน์ที่ดิน เป็นแนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทต่างๆ ให้เหมาะสมชัดเจนเช่น พ้ืนที่ป่าต้องสงวน
ไว้เพ่ือเป็นต้นน้้าล้าธาร ป่ารักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และพ้ืนที่ซึ่งสามารถน้ามาใช้ในการพัฒนาได้ เช่น 
การน้ามาใช้เพ่ือการเพาะปลูก การเพาะเลี้ยงชายฝั่ง การประมง หรือพ้ืนที่ที่เหมาะสมในการตั้งถิ่นฐาน รวมทั้งการ
ผลิตทางเศรษฐกิจต่าง ๆ 
        การกระจายตัวของเมืองและการตั้งถิ่นฐาน เป็นแนวทางในการพัฒนาเมืองและชุมชนเพื่อให้
มีเมืองและกลุ่มพ้ืนที่เมืองกระจายอยู่อย่างเหมาะสมและตรงตามศักยภาพ เพ่ือให้เกิดการลงทุนทางด้านเศรษฐกิจ 
การค้าการบริการ และอุตสาหกรรม โดยการเสริมสร้างสิ่งอ้านวยความสะดวกทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการ
อยู่อาศัยและการพฒันาทางด้านเศรษฐกิจของเมือง 
         โครงข่ายพ้ืนฐานและการเชื่อมโยง เป็นแนวทางในการจัดระบบโครงข่ายคมนาคมและขนส่ง 
ทั้งทางบก ทางน้้า ทางอากาศ ให้เป็นระบบสอดคล้องกับการกระจายตัวของการพัฒนาที่ก้าหนดไว้ ซึ่งจ้าเป็นต้อง
มีเส้นทางคมนาคมขนส่งทั้งสายหลัก สายรอง รวมถึงโครงข่ายการเชื่อมโยงในการเดินทาง การขนส่งทางน้้าและ
ทางอากาศให้เกิดความสะดวกและปลอดภัย 
   รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน อนุภาคกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเป็นพ้ืนที่ที่มีทรัพยากร
สมบูรณ์ ทั้งทรัพยากรดินและน้้า สามารถพัฒนาได้ทั้งการเกษตรกรรม การท่องเที่ยว และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
อีกมากมาย แต่ขณะเดียวกัน อนุภาคยังขาดการจัดการเรื่องการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ 
ท้าให้มีปัญหาการใช้ที่ดินไม่เต็มประสิทธิภาพ เกิดการขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ที่ดิน การพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจอย่างมาก อาจบุกรุกท้าลายพ้ืนที่เกษตรกรรม พ้ืนที่ป่าไม้ พ้ืนที่ชุ่มน้้า และระบบนิเวศท่ีส้าคัญแนวทางใน
การใช้ประโยชน์ที่ดินที่ส้าคัญ คือ 

- ลดความขัดแย้งของการใช้ประโยชน์ที่ดินหลายประเภทในพ้ืนที่ที่มีอยู่อย่างจ้ากัดให้มี
กิจกรรมต่างๆ สามารถพัฒนาไปพร้อมกันอย่างสอดคล้อง 



 
             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำต ิ                    บทที่ 2 กำรทบทวนยทุธศำสตร์ นโยบำย แผน และแผนงำนที่เกีย่วข้อง 
 
 
 

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-37 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

- รักษาพ้ืนที่ป่าต้นน้้าล้าธาร พ้ืนที่ป่าชายเลน และพ้ืนที่ชุ่มน้้าที่ส้าคัญ เพ่ือเป็นการคง
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่ดีไว้ 

- อนุรักษ์พ้ืนที่ที่มีความงามตามธรรมชาติ และสถานที่ท่องเที่ยว ให้พัฒนาโดยไม่ท้าลาย
สภาพแวดล้อมและเอกลักษณ์ประจ้าถิ่น 

- สงวนพ้ืนที่ที่เหมาะสมส้าหรับการเกษตรไว้ และใช้พ้ืนที่เกษตรกรรมที่มีอยู่อย่างจ้ากัดให้
มีประสิทธิภาพ 

- ส่งเสริมการรวมกลุ่มของอุตสาหกรรม เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการพัฒนาอย่างกระจัด
กระจาย เพ่ือสะดวกในการควบคุมผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมจากแนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินข้างต้น จะน้าไป
ประกอบกับผลการบูรณาการการวิเคราะห์พ้ืนที่ที่เหมาะสมส้าหรับกิจกรรมต่างๆ โดยสามารถก้าหนดการใช้
ประโยชน์ที่ดินเป็นประเภทหลัก ได้ดังนี้ 



 
             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำต ิ                    บทที่ 2 กำรทบทวนยทุธศำสตร์ นโยบำย แผน และแผนงำนที่เกีย่วข้อง 
 
 
 

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-38 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ที่มำ : โครงกำรวำงและจัดท้ำผังภำคใต้โดยกรมโยธำธิกำรและผังเมือง 

รูปที่ 2.2.2-5 ผังโครงสร้ำงกำรพัฒนำอนุภำคจังหวัดชุมพร สุรำษฎร์ธำนี นครศรธีรรมรำชและพัทลุง 



 
             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำต ิ                    บทที่ 2 กำรทบทวนยทุธศำสตร์ นโยบำย แผน และแผนงำนที่เกีย่วข้อง 
 
 
 

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-39 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

 (ก) พ้ืนที่สงวนและอนุรักษ์ 
          อนุภาคกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ที่มีลักษณะทางกายภาพของ
พ้ืนที่ที่มีความเฉพาะเจาะจงและมีความหลากหลาย ครอบคลุมตั้งแต่พ้ืนที่ป่าต้นน้้า ที่ลาดเชิงเขา ที่ราบลุ่มแม่น้้า 
บริเวณปากแม่น้้า ชายฝั่งทะเล จนถึงพ้ืนที่เกาะในทะเล ซึ่งในหลายบริเวณ จัดเป็นพ้ืนที่ที่มีความส้าคัญและเป็น
ทรัพยากรที่มีคุณค่า ทั้งป่าบก ป่าชายเลน พื้นที่ชุ่มน้้า ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีความหลากหลายทางนิเวศวิทยาสัตว์ป่าและ
สัตว์น้้า ในฐานะที่เป็นแหล่งอาหาร และแหล่งอนุบาลสัตว์ชนิดต่างๆ พ้ืนที่ที่มีความส้าคัญเหล่านี้ ส่วนใหญ่ อยู่
ภายใต้ความคุ้มครองของกฎหมายและหน่วยงานที่หลากหลาย ได้แก่ พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพ.ศ.2504 
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 หรืออนุสัญญาที่คุ้มครองพ้ืนที่ชุ่มน้้าต่างๆ ประกอบด้วยเขตอุทยาน
แห่งชาติทางบกและทางทะเล เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตป่าสงวนแห่งชาติ (โซน C) พ้ืนที่ป่าชายเลนและพ้ืนที่ 
ชุ่มน้้าที่มีความส้าคัญ นอกจากนี้ ยังมีอีกหลายบริเวณท่ียังคงสภาพความสมบูรณ์ตามธรรมชาติ แต่มีความเสี่ยงต่อ
การบุกรุกท้าลายด้วยเหตุนี้ เพ่ือเป็นการสร้างความสมดุลของการพัฒนาและมีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์และ
ยั่งยืนต่อไป จึงควรสงวนและอนุรักษ์พ้ืนที่เหล่านี้ โดยการจัดการพ้ืนที่ในเขตสงวนนั้นจะมีการควบคุมที่มีความ
เข้มข้นและเคร่งครัดในเรื่องการใช้ประโยชน์ ขณะที่การจัดการพ้ืนที่ในเขตอนุรักษ์นั้นจะเน้นการใช้ประโยชน์  
เพ่ือวัตถุประสงค์ของการอนุรักษ์ โดยสามารถใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ อนุรักษ์ธรรมชาติ หรืองานวิจัยที่ 
ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติได้ โดยการก้าหนดการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ด้วยการบังคับ
ใช้กฎหมายที่มีอยู่หรือการประกาศพ้ืนที่คุ้มครองเพ่ิมเติม รวมถึงการใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและ  
ภาคประชาชนในการอนุรักษ์ในพ้ืนที่พ้ืนที่สงวนและอนุรักษ์ ก้าหนดเป็นพื้นที่ย่อยๆ ได้ดังนี้ 
    ก) พ้ืนที่ป่าอนุรักษ ์ได้แก่ 

- พ้ืนที่ป่ าไม้ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  เป็น พ้ืนที่ที่มีสภาพป่าไม้สมบูรณ์   
ดินไม่เหมาะสมกับการเพาะปลูก สมควรอนุรักษ์ไว้เป็นพื้นที่ต้นน้้าล้าธารและการรักษาสภาพแวดล้อม 

- พ้ืนที่ป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
เป็นพื้นที่ท่ีคงสภาพป่าได้ดีที่สุด เพราะมีมาตรการในการควบคุมท่ีเข้มงวด สามารถรักษาสภาพทางธรรมชาติได้ดี 

- พ้ืนที่ป่าชายเลน เป็นพื้นที่ท่ีมีความส้าคัญต่อระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง 
    ข) พ้ืนที่เตรียมการอนุรักษ์ เป็นพ้ืนที่ที่ควรเตรียมการก้าหนดเขตพ้ืนที่อนุรักษ์ป่าไม้
เพ่ิมเติม ให้ป่ามีสถานะการอนุรักษ์ท่ีเข้มข้นมากขึ้น เนื่องจากพ้ืนที่ป่าไม้ยังคงสภาพความสมบูรณ์ 
     ค)  พ้ืนที่ปลูกป่าทดแทน เป็นพ้ืนที่ป่าหมดสภาพเพราะการบุกรุกท้าลาย แต่สภาพดิน
ไม่เหมาะสมที่จะท้าการเพาะปลูก การใช้ที่ดินเพ่ือการเพาะปลูกต้องลงทุนสูงและผลตอบแทนไม่คุ้มค่า จึงควร
ด้าเนินการปลูกป่าทดแทน 
    ง)  พ้ืนที่ป่าไม้เสื่อมสภาพที่ควรจัดเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม เป็นพ้ืนที่ในเขตป่าสงวน
แห่งชาติ แต่เป็นป่าที่หมดสภาพเพราะการบุกรุกท้าลาย รวมถึงอาจมีการตั้งถิ่นฐานของประชาชนอยู่ และเป็นเขต
ที่มีศักยภาพของดินเพ่ือการเพาะปลูก จึงควรวางแผนเพ่ือน้าพ้ืนที่มาใช้เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด และก่อให้เกิด
ปัญหาน้อยที่สุด รวมถึงไม่ท้าลายสภาพแวดล้อมที่ดีด้วย 
    จ)  พ้ืนที่อนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้้า เป็นการรักษาพ้ืนที่ชุ่มน้้าที่มีความส้าคัญเพ่ือให้คงคุณค่า
ของระบบนิเวศท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพ 



 
             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำต ิ                    บทที่ 2 กำรทบทวนยทุธศำสตร์ นโยบำย แผน และแผนงำนที่เกีย่วข้อง 
 
 
 

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-40 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

   (ข) พ้ืนที่เกษตรกรรม 
          อนุภาคเป็นพื้นที่เพาะปลูกพืชที่มีความส้าคัญต่อระบบเศรษฐกิจของภาคใต้และประเทศ
หลายชนิด ทั้งยางพารา ปาล์มน้้ามัน ข้าว และไม้ผล แต่อย่างไรก็ดี เนื่องจากสภาพพ้ืนที่ที่เป็นแนวยาวไปตาม
คาบสมุทร ท้าให้พ้ืนที่เกษตรกรรมที่มีอยู่มีจ้ากัด การขยายพ้ืนที่เพาะปลูกท้าได้ยากล้าบาก ประกอบกับพ้ืนที่ที่มี
อยู่นั้นเป็นพ้ืนที่เหมาะสมกับการเกษตรไม่มาก ท้าให้หลายบริเวณต้องมีการลงทุนเพ่ือการปรับปรุงบ้ารุงดินสูงด้วย
เหตุนี้ จึงควรก้าหนดพ้ืนที่เพ่ือการเกษตรกรรมให้สอดคล้องกับสภาพการเพาะปลูก ศักยภาพของดินและน้้ารวมถึง
ความต้องการของตลาด โดยแบ่งพ้ืนที่เกษตรกรรมออกเป็นประเภทย่อยๆ ดังนี้ 
     ก) พ้ืนที่เกษตรกรรมที่อยู่ในเขตชลประทาน เป็นพื้นที่เกษตรกรรมที่ควรส่งเสริมให้เกิด
การใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ชลประทานสูงสุด เนื่องจากสภาพดินที่ดี มีความเหมาะสมต่อการเพาะปลูก 
    ข)  พ้ืนที่เกษตรกรรมที่มีศักยภาพต่อการพัฒนาโครงการชลประทาน เป็นพ้ืนที่
เกษตรกรรมที่อยู่นอกเขตชลประทาน แต่มีความได้เปรียบจากโครงการพัฒนาชลประทานที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจึง
ควรส่งเสริมเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมที่มีศักยภาพ 
     ค)  พ้ืนที่ เกษตรกรรมอาศัยน้้าฝนเป็นหลัก  เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมที่อยู่นอกเขต
ชลประทาน ส่วนใหญ่เป็นการปลูกพืชไม้ผล และไม้ยืนต้นเป็นหลัก ซึ่งควรส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เหมาะสม
ตรงตามศักยภาพ เนื่องจากเป็นแหล่งเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่ส้าคัญ 
    ง)  พ้ืนที่เพาะเลี้ยงชายฝั่ง เป็นแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าที่ส้าคัญ ทั้งในพ้ืนที่ชายฝั่งทะเล
และพ้ืนที่ในทะเลที่ควรก้าหนดมาตรการในการใช้ประโยชน์ เพ่ือให้ควบคุมและให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ตรงตาม
ศักยภาพและมีผลกระทบน้อยที่สุด 
         จ)  เขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม เป็นพ้ืนที่ที่ก้าหนดเป็นเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือการ
เกษตรกรรม ตามพระราชบัญญัติปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตรกรรม พ.ศ.2518 ที่ส่งเสริมให้เกษตรกรได้มีที่ดินเพ่ือใช้
ประโยชน์ในการท้ามาหากิน 
             ฉ)  พ้ืนที่เพ่ือการพัฒนาแหล่งน้้าและการประมง เป็นพ้ืนที่เพ่ือส่งเสริมการท้าการ
ประมง ทั้งในพื้นที่แหล่งน้้าตอนใน และพ้ืนที่ในทะเล 
 
   (ค) พ้ืนที่จัดการชายฝั่ง 
             พ้ืนที่จัดการชายฝั่ง เป็นพ้ืนที่พัฒนาแบบผสมผสาน ภายใต้การควบคุมการใช้ประโยชน์
ที่ดินแต่ละประเภทอย่างเข้มงวด ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
              ก)  พ้ืนที่เมืองและชุมชน เป็นพื้นที่ส่งเสริมให้เป็นพื้นที่ของการตั้งถิ่นฐานของประชาชน
ในอนุภาค โดยเน้นการพัฒนาในเมืองศูนย์กลางหลัก (Core Center) ประกอบด้วย เมืองสุราษฎร์ธานี  
เมืองนครศรีธรรมราช เมืองชุมพร และเมืองพัทลุง และพ้ืนที่องค์ประกอบที่อยู่โดยรอบในเขตอิทธิพล รวมถึงพ้ืน
ที่ตั้งถ่ินฐานในรูปของชุมชนชนบท 
             ข)  พ้ืนที่ส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นพ้ืนที่ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูป
สินค้าเกษตร ด้วยการสร้างกลุ่มอุตสาหกรรม (Industrial Cluster) โดยมุ่งเน้นสู่การเป็นฐานอุตสาหกรรมต่อเนื่อง



 
             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำต ิ                    บทที่ 2 กำรทบทวนยทุธศำสตร์ นโยบำย แผน และแผนงำนที่เกีย่วข้อง 
 
 
 

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-41 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

จากการเกษตรในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี บริเวณสถานีชุมทางทุ่งโพธิ์ และกลุ่มอุตสาหกรรมบริเวณทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 44 
              ค)  พ้ืนที่ท่องเที่ยว แบ่งเป็นพ้ืนที่ท่องเที่ยว 3 ประเภท คือ  

- แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลเป็นพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลที่ยังคงสภาพความสวยงามตาม
ธรรมชาติ และมีศักยภาพที่สามารถน้ามาพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลแบบเงียบสงบ และควรมีการควบคุม
ความหนาแน่นของการพัฒนาเป็นแบบความหนาแน่นต่้าในจังหวัดชุมพร และนครศรีธรรมราช  

- แหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรม เพ่ือการพัฒนาสู่การเป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมศรีวิชัย ในจังหวัดนครศรีธรรมราชและพัทลุง และ  

- แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ได้แก่ พ้ืนที่ โดยรอบทะเลสาบสงขลาที่มี
ความส้าคัญต่อระบบนิเวศและยังคงสภาพความสมบูรณ์ของทรัพยากรทางธรรมชาติ 
       ง)  พ้ืนที่เกาะ สามารถน้ามาพัฒนาเป็นพ้ืนที่ท่องเที่ยวชายทะเลคุณภาพสูง เช่น  
เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า และหมู่เกาะอ่างทอง เนื่องจากมีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่หลากหลายและมี
ชื่อเสียง มีสิ่งอ้านวยความสะดวกที่พร้อม และการคมนาคมขนส่งที่สะดวก จึงก้าหนดเป็นพ้ืนที่ส้าหรับรองรับการ
เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของอนุภาค เพ่ือมุ่งเน้นการสร้างรายได้ในเชิงพาณิชย์ บนฐานขีดความสามารถในการ
รองรับของพ้ืนที่ที่มีการส่งเสริมการใช้ประโยชน์พ้ืนที่เพ่ือรองรับกิจกรรมการท่องเที่ยว สถานที่พักตากอากาศ
คุณภาพสูง และการเชื่อมโยงกับกิจกรรมของเมือง 

 

   (ง) ผังอนุภาคกลุ่มจังหวัดสงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส 
         อนุภาคกลุ่มจั งหวัดภาคใต้ชายแดนมีสภาพภูมิศาสตร์ที่ เ อ้ือ อ้านวยต่อการมี
ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีที่ตั้งที่มีความได้เปรียบในเชิงเศรษฐกิจ มีความหลากหลายในเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ 
ด้วยลักษณะดังกล่าวส่งผลให้อนุภาคมีความส้าคัญต่อการพัฒนาประเทศใน 4 ประเด็น ได้แก่ ดินแดนแห่งเดียวใน
ประเทศไทยที่สามารถเชื่อมโยงทางบกกับประเทศมาเลเซีย พ้ืนที่ส้าคัญของประเทศภายใต้โครงการความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ IMT-GT แหล่งผลิตและวิจัยยางพาราและพลังงานทดแทนจากพืช การท่องเที่ยวเชิงนันทนาการ
และเชิงนิเวศ (รูปที่ 2.2.2-6) 

ก) บทบาทของอนุภาคในระดับภาคใต้ ศูนย์กลางกลุ่มประเทศ IMT-GT แหล่ง
ท่องเที่ยวระดับโลก เกษตรอุตสาหกรรมก้าวหน้า และโครงสร้างพ้ืนฐานทั่วถึงเท่าเทียม  

ข) ยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่อนุภาค 
 เปิดพ้ืนที่พัฒนาใหม่เพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจจากการเชื่อมโยงกับ

ประเทศเพ่ือนบ้าน 
 พัฒนาสร้างพ้ืนฐานหลักเพ่ือรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยว การค้าและ

การบริการ เพ่ือรองรับการขยายตัวการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 แก้ปัญหาความยากจนด้วยการกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจผ่านมาตรการ

ทางการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือปรับปรุงผลิตภาพการผลิต การพัฒนาระบบตลาด และการเชื่อมโยงระหว่างภาค
เกษตรกรรมกับภาคอุตสาหกรรม 



 
             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำต ิ                    บทที่ 2 กำรทบทวนยทุธศำสตร์ นโยบำย แผน และแผนงำนที่เกีย่วข้อง 
 
 
 

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-42 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

 พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานให้ทั่วถึงและได้มาตรฐาน เพ่ือลดความเหลื่อมล้้า
และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาอย่างสมดุลและเท่าเทียม 

ค) ยุทธศาสตร์ของผังอนุภาคกลุ่มจังหวัดสงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส  
 พัฒนากลุ่มเมืองหาดใหญ่ให้เป็นศูนย์กลางของกลุ่มประเทศ IMT-GT   
 มุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมฮาลาลแบบครบวงจรด้วยการเชื่อมโยงการเกษตรเข้า

กับอุตสาหกรรม พ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยจัดตั้งเป็นรูปแบบคลัสเตอร์ 
 รวมกลุ่มการท่องเที่ยวเพื่อสร้างเรื่องราวและขยายขนาดตลาดการท่องเที่ยว  
 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่งที่มีประสิทธิภาพสูงเพ่ือช่วย

สร้างความเท่าเทียมกันให้กับประชาชนในอนุภาค   
 สร้างความเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจโดยผ่านการพัฒนาเมืองการค้าชายแดน 

 

(3) ผลกระทบที่คำดว่ำจะเกิดขึ นจำกกฎหมำยผังเมืองต่อกำรพัฒนำกำรพัฒนำพื นที่ลุ่มน ้ำ 
         ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 ได้มีการด้าเนินการประกาศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ
ผังเมืองรวมจังหวัดในพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกทั้ง 11 จังหวัด โดยพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518  
ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2518 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 8  กันยายน 2558 ก้าหนดอายุการบังคับใช้
กฎกระทรวงผังเมืองรวมตามมาตรา 14 “บรรดากฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่ 
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้คงใช้บังคับต่อไปได้จนกว่าจะมีกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมที่ออกตาม 
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ”  
         ดังนั้นการก้าหนดโครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกจึงต้องมีความสอดคล้องกับ
แผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน แผนผังโครงการคมนาคมและขนส่ง ตลอดจนข้อก้าหนดของผังเมืองรวม หากมีความ
ไม่สอดคล้องและมีความจ้าเป็นต่อการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก ก็สามารถด้าเนินการขอแก้ไขผังเมือง
รวมระหว่างบังคับใช้ตามมาตรา 26/1 ได้ หรือน้าเสนอเพ่ือขอแก้ไขในการด้าเนินการปรับปรุงผังเมืองรวม  ซึ่งจะมี
การประเมินผลผังเมืองรวมไม่เกินห้าปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงผังเมืองรวมประกาศใช้บังคับ และพิจารณาปรับปรุง
ผังต่อไป 
 

(1) เสนอแนะแนวทำงกำรจัดกำรผังเมืองที่สอดคล้องกับแนวทำงกำรพัฒนำพื นที่ลุ่ม
น ้ำ 

   การด้าเนินการจัดท้าผังเมืองรวมมี 2 ระดับ คือระดับจังหวัด คือ ผังเมืองรวมจังหวัด และระดับ
เมือง /ชุมชน คือ ผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน การด้านเนการปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน 
หรือการเปิดพ้ืนที่วางผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน ขึ้นใหม่ จึงต้องด้าเนินการก้าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้อง
กับศักยภาพและข้อจ้ากัดของพ้ืนที่ ตลอดจนกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในพ้ืนที่วางผัง  เพ่ือก้าหนด 
พ้ืนที่สงวนและอนุรักษ์ พ้ืนที่เกษตรกรรม พ้ืนที่เมืองและชุมชน พ้ืนที่ส่งเสริมอุตสาหกรรม ตลอดจนแผนผัง
โครงการคมนาคมและขนส่ง แผนผังแสดงที่โล่ง แผนผังโครงการกิจการสาธารณูปโภค แผนผังโครงการกิจการ
สาธารณูปโภคเพ่ือการระบายน้้า ให้มีความเหมาะสม 



 
             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำต ิ                    บทที่ 2 กำรทบทวนยทุธศำสตร์ นโยบำย แผน และแผนงำนที่เกีย่วข้อง 
 
 
 

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-43 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มำ : โครงกำรวำงและจัดท้ำผังภำคใต้โดยกรมโยธำธิกำรและผังเมือง 
รูปที่ 2.2.2-6  แสดงผังอนุภำคกลุ่มจังหวัดสงขลำ สตูล ปัตตำนี ยะลำ และนรำธิวำส 



 
             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำต ิ                    บทที่ 2 กำรทบทวนยทุธศำสตร์ นโยบำย แผน และแผนงำนที่เกีย่วข้อง 
 
 
 

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-44 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

2.2.3 เขตพัฒนำพื นที่พิเศษ 
 
2.2.3.1  เขตพัฒนำพื นที่พิเศษภำคใต้  
  จากการทบทวนข้อมูลเขตพัฒนาพ้ืนที่พิเศษภาคใต้ หรือการพัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่าง
ยั่งยืน (Southern Economic Corridor : SEC) ตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ  
ณ จังหวัดชุมพรและจังหวัดระนอง เมื่อวันที่ 20 - 21 สิงหาคม 2561 ได้อนุมัติ เร่งรัด ศึกษา การพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ โดยมีกลุ่มจังหวัดในลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกเกี่ยวข้อง 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชุมพร 
จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ 
และทางออกทางทะเลของภาคใต้ตอนบน ซึ่งมีแนวคิดการพัฒนาโดยใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในพ้ืนที่ผสานกับ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม และความได้เปรียบทางกายภาพและที่ตั้งของพ้ืนที่ รวมทั้งอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาเมืองให้น่าอยูภ่ายใต้หลักการ ดังนี้ 

(1) พัฒนาบนฐานศักยภาพของทรัพยากรและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของพ้ืนที่ และส่งเสริมเศรษฐกิจใหม่  
(2) ใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพ้ืนฐานที่มี ปรับปรุงและพัฒนาเพ่ิมเติมให้ได้มาตรฐานสูงขึ้นและ

พัฒนาโครงข่ายเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ 

(3) ให้ความส้าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม การรักษาอัตลักษณ์และวิถีชีวิตชุมชน 

(4) พัฒนาเมืองให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ โดยเฉพาะศูนย์เศรษฐกิจ แหล่งที่อยู่อาศัยพ้ืนที่เฉพาะเพ่ือพัฒนา
และอนุรักษ์ในเขตเมือง 

(5) สร้างองค์ความรู้ใหม่ เพ่ือเป็นฐานในการต่อยอดการใช้ทรัพยากรในพ้ืนที่ ให้เกิดมูลค่าเพ่ิมในทาง
เศรษฐกิจตลอดห่วงโซ่การผลิตและบริการ 

 

  ทั้งนี้ ได้ก้าหนดแผนปฏิบัติการการพัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืน พ.ศ. 2562 – 2565 
โดยมีกรอบการพัฒนา 4 ด้าน และท่ีเกี่ยวข้องกับพื้นท่ีภาคใต้ฝั่งตะวันออก 3 ด้าน ดังนี้ 
  (1)  การพัฒนาประตูสู่การท่องเที่ยวอ่าวไทยและอันดามัน (Royal Coast and Andaman Route) 
โดยการพัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยงฝั่งอ่าวไทย - ฝั่งอันดามัน ตามแนวประจวบคีรีขันธ์ - ชุมพร - ระนอง - เมียนมา 
เชื่อมโยงการท่องเที่ยวทางทะเลกับพ้ืนที่ตอนใน และพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการท่องเที่ยวทางทะเลให้
สามารถรองรับเรือท่องเที่ยวขนาดใหญ่ 
  (2)  การพัฒนาอุตสาหกรรมฐานชีวภาพและการแปรรูปการเกษตรมูลค่าสูง (Bio – Based and 
Processed Agricultural Products) โดยสนับสนุนการน้าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการผลิต สนับสนุนการผลิต
ด้านการเกษตรแบบครบวงจร บริหารจัดการน้้าให้สอดคล้องระหว่างอุปสงค์กับอุปทาน และพัฒนาบุคลากร  
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  (3)  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การส่งเสริมวัฒนธรรม และการพัฒนาเมืองน่าอยู่ (Green, 
Culture, Smart and Livable Cities) โดยการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งทางบก
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-45 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

และทางทะเล พัฒนาเมืองระนองและเมืองชุมพรให้เป็นเมืองน่าอยู่ และอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมและ  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งการเรียนรู้และการท่องเที่ยววิถีชุมชน 

 

  การด้าเนินการตามแผนปฏิบัติการการพัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืน พ.ศ. 
2562 – 2565 แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้ 

1) ระยะแรก (เริ่มด้าเนินงานได้ทันที่ในปี พ.ศ. 2562)  
2) ระยะปานกลาง (เริ่มด้าเนินงานในช่วงปี 2563 - 2565) 
3) ระยะยาว (เป็นการด้าเนินงานต่อเนื่องจากโครงการระยะแรกและระยะกลาง) 

     
2.2.3.2  เขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจ 
 “เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ” เกิดขึ้นจากมติเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี (นัดพิเศษ) เมื่อวันที่ 23 
พฤศจิกายน 2549 การก้าหนดให้จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจประกอบด้วยพ้ืนที่จังหวัด
นราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสงขลาเฉพาะท้องที่อ้าเภอจะนะ อ้าเภอเทพา อ้าเภอนาทวี และ
อ้าเภอสะบ้าย้อย และจังหวัดสตูล ทั้งนี้ การเป็นพ้ืนที่พิเศษที่รัฐบาลให้ความส้าคัญทั้งในแง่การก้าหนดนโยบาย
และแผนงานเฉพาะพ้ืนที่ ส้าหรับโอกาสการพัฒนาจากศักยภาพการพัฒนาโดยรวมสามารถแยกได้เป็น 2 ระดับ 
คือ ระดับมหภาคของอนุภาคและระดับจุลภาค ในแง่ของกลุ่มสาขาการพัฒนา คือ 

(1) โอกาสในการพัฒนาระดับมหภาค ได้แก่ โอกาสการร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านภายใต้โครงการ 
IMT-GT โอกาสที่จะเป็นเครือข่ายของการเชื่อมโยงการพัฒนากับภูมิภาคอ่ืน ๆ ของประเทศ โดยเฉพาะกับ
โครงการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ (ตอนบน) และพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก อันจะน้าไปสู่การเปิดประตู
การค้ากับกลุ่มประเทศอินโดจีนในอนาคต  

(2) โอกาสในการพัฒนารายสาขา 
  -  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่งหินอ่อนและหินแกรนิตที่จังหวัดยะลา 
มีลวดลายเฉพาะและสวยงามกว่าแหล่งแร่อื่น ๆ ในประเทศ ดังนั้นจึงมีโอกาสในการน้ามาพัฒนาเป็นอุตสาหกรรม
แข่งขันกับตลาดอ่ืน ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ นอกจากนี้ที่ส้าคัญคือแหล่งแร่ดินขาวที่อ้าเภอระแงะและ  
สุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ที่มีปริมาณมากและมีคุณภาพดี สามารถน้ามาพัฒนาเป็นอุตสาหกรรมเหมืองแร่และ
อุตสาหกรรมเซรามิค และยังสามารถน้ามาพัฒนาเป็นเกรดฟิลเตอร์ (FILLTER) ในอุตสาหกรรมกระดาษ สีทาบ้าน 
และยางรถยนต์ได้เป็นอย่างดี ส่วนแร่เชื้อเพลิงธรรมชาติ ได้แก่ ถ่านหินและแหล่งก๊าซธรรมชาติ ก็มีปริมาณมาก
พอที่จะพัฒนาให้เป็นเชื้อเพลิง และน้าไปสู่อุตสาหกรรมต่อเนื่องได้ แต่ต้องค้านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ
ประชาชนด้วย 
  -  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สามารถพิจารณาโอกาสในการพัฒนาเป็น 3 ประเด็น คือ การพัฒนา
พ้ืนที่ชุมชนเมืองและเมืองชายแดน ตามบทบาทของแต่ละเมือง การปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีอยู่เดิม เช่ น  
ท่าเทียบเรือประมง ท่าเทียบเรือท่องเที่ยว การพัฒนาโครงข่ายการเดินเรือชายฝั่ง การขยายเส้นทางการบิน และ
การลงทุนในโครงการพัฒนาโดยภาคเอกชน ได้แก่ การจัดหาแหล่งพลังงาน การถ่ายทอดเทคโนโลยี  



 
             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำต ิ                    บทที่ 2 กำรทบทวนยทุธศำสตร์ นโยบำย แผน และแผนงำนที่เกีย่วข้อง 
 
 
 

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-46 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการให้บริการพ้ืนฐาน เช่น โทรศัพท์ ท่าเรือ ประปา นิคมอุตสาหกรรม และการขนส่ง
ทางบก 
  -  ด้านเศรษฐกิจ มีโอกาสที่จะพัฒนาทั้งในเรื่องการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร 
การเป็นฐานอุตสาหกรรมใหม่ ศูนย์กลางการผลิตอาหารมุสลิม ศูนย์กลางยางพาราระดับโลก และศูนย์กลางการ
ประมงอาเซียน 
 
 จากการพิจารณาสถานการณ์ สภาพแวดล้อม และเงื่อนไขการพัฒนา สามารถก้าหนดวัตถุประสงค์ 
เชิงภาพลักษณ์ของการพัฒนา ดังนี้ 

(1) ด้านดุลยภาพ (BALANCE) พ้ืนที่แห่งนี้มีการพัฒนาในด้านทรัพยากรธรรมชาติ เศรษฐกิจ และ
สังคมอย่างมีดุลยภาพ โดยที่ประชาชนทั้งในชุมชนเมืองและชนบทได้รับผลการพัฒนาอย่างเท่าเทียมและเหมาะสม 
ทั้งระหว่างภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม บริการ และระหว่างกลุ่มอาชีพต่าง ๆ อันจะน้ามาสู่การลดช่องว่างใน
ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการพัฒนา อาทิ การกระจายของรายได้ ความเท่าเทียมของโอกาสในการได้รับบริการ  
จากรัฐ และความเท่าเทียมในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร นอกจากนี้ยังรวมถึงดุลยภาพของการใช้ การดูแล 
อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(2) เสถียรภาพ (STABILITY) พ้ืนที่แห่งนี้มีการพัฒนาทั้งด้านทรัพยากรธรรมชาติ เศรษฐกิจและสังคม
อย่างมีเสถียรภาพ มั่นคง ไม่เปลี่ยนแปลงผันแปรตามเวลาและปัจจัยกระตุ้นทั้งภายในและภายนอกโดยง่าย อาทิ  
มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน มีอัตราเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่คงเส้นคงวา มีความมั่นคงปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน มีภาวะความสงบเรียบร้อยของประชาชน โดยปลอดจากสิ่งเสพติดและความเสื่อมทางสังคม 
ตลอดจนมีการจัดการและฟ้ืนฟูสภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีเสื่อมโทรม ให้กลับคืนสภาพที่ไม่เกิดผล
กระทบด้านลบกับคุณภาพชีวิตของประชาชนในระยะยาว 

(3) ศักยภาพ (POTENTIALITY) ประชาชนในพ้ืนที่แห่งนี้ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถอย่างเต็ม
ศักยภาพของตนเอง ด้วยการยกระดับการศึกษา ฝีมือแรงงาน ระดับของสุขภาพกายและจิตให้สมบูรณ์ ตลอดจน
ใช้ศักยภาพของตนเองเพ่ือประโยชน์แก่ตนเองและชุมชนอย่างเหมาะสม ขณะเดียวกันก็มีการพัฒนาและรั กษา
สภาพแวดล้อมของคน เช่น ครอบครัวและสถาบันทางสังคม เป็นต้น ให้เอ้ืออ้านวยต่อการพัฒนาคน ส่วนด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและการลงทุนทางเศรษฐกิจก็เน้นการใช้ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติ การลงทุนโครงสร้าง
พ้ืนฐานในภาคเศรษฐกิจต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด 

 
 ส้าหรับพ้ืนที่การพัฒนาแบ่งเป็น 6 กลุ่มพ้ืนที่ ตามสภาพทางภูมิศาสตร์ แนวโน้มการพัฒนาของชุมชน 
โอกาส และศักยภาพการพัฒนา ดังนี้ 
 - กลุ่มพื นที่ศูนย์กลำง ประกอบด้วยพื้นที่ในกลุ่มอ้าเภอเมืองสงขลา หาดใหญ่ สะเดา และพ้ืนที่ที่มี
การพัฒนาต่อเนื่องในอ้าเภอใกล้เคียง ซึ่งปัจจุบันเป็นพ้ืนที่ศูนย์กลางพัฒนาอุตสาหกรรมและพาณิชยบริการของ
อนุภาคอยู่แล้ว จึงเหมาะสมที่จะพัฒนาให้เป็นฐานการขยายตัวทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การเงิน การค้า และ
บริการที่ทันสมัย 
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 - กลุ่มพื นที่ตอนใน ประกอบด้วยบริเวณพ้ืนที่ตอนล่างของจังหวัดสงขลาและจังหวัดปัตตานี 
จังหวัดยะลา ไปจนถึงชายแดนเบตงและพ้ืนที่ตอนในของจังหวัดนราธิวาส มีลักษณะเป็นพ้ืนที่ค่อนข้างกว้างใหญ่ 
ครอบคลุมถึง 4 จังหวัด จาก 5 จังหวัด ซึ่งพ้ืนที่กลุ่มนี้ที่มีศักยภาพด้านการเกษตรอยู่แล้ว และประชาชนส่วนใหญ่
เป็นชาวมุสลิม จึงควรเน้นการพัฒนาด้านการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของ
ประชาชนส่วนใหญ่ ตามแนวทางการพัฒนาแบบยั่งยืน เพ่ือให้สามารถสร้างอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
ต่อเนื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 - กลุ่มพื นที่ฝั่งอ่ำวไทย ประกอบด้วยพ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลตอนล่างของจังหวัดสงขลาต่อเนื่อง
ไปยังจังหวัดปัตตานีและนราธิวาส รวมถึงพ้ืนที่อ่าวไทยตอนล่าง เป็นพ้ืนที่ติดต่อกับแนวชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทย
โดยตลอด ซึ่งมีทรัพยากรธรรมชาติค่อนข้างสมบูรณ์ ทั้งสัตว์น้้า แร่ธาตุ และเชื้อเพลิงธรรมชาติ จึงเน้นการพัฒนา
เพ่ือน้าทรัพยากรธรรมชาติดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ ทั้งด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยวให้เหมาะสม
อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมไปกับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมให้มีสภาพที่สมบูรณ์อย่างถาวร 
 - กลุ่มพื นที่แม่น ้ำโก-ลก ประกอบด้วยพ้ืนที่ในจังหวัดนราธิวาสต่อเนื่องระหว่างอ้าเภอตากใบ  
สุไหงโก-ลก และแว้ง เป็นพื้นที่ที่มีเขตแดนติดต่อกับรัฐกลันตันตอนเหนือของประเทศมาเลเซีย ท้าให้ศักยภาพและ
โอกาสในการพัฒนาการค้าการลงทุนร่วมกับประเทศเพ่ือนบ้าน ตลอดจนการพัฒนาทรัพยกรธรรมชาติที่มีคุณภาพ
ในพ้ืนที่นี้เพื่อการอุตสาหกรรม โดยเฉพาะแหล่งแร่ดินขาวที่อ้าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส เป็นต้น 
 - กลุ่มพื นที่ทะเลอันดำมัน ประกอบด้วยพ้ืนที่จังหวัดสตูลทั้งหมด ซึ่งครอบคลุมพ้ืนที่ตอนใน
จังหวัด หมู่เกาะต่าง ๆ และพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน พ้ืนที่กลุ่มนี้มีสภาพแวดล้อมส่วนใหญ่สวยงามและติดต่อกับ
แหล่งท่องเที่ยว เกาะลังกาวีของมาเลเซียจึงเหมาะสมต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ (ECO-TOURISM) 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทยานแห่งชาติที่จะพัฒนาเป็นโครงข่ายการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้
ตอนบนด้านอันดามัน คือ ภูเก็ต พังงา และกระบี่ 
 - กลุ่มพื นที่ทะเลสำบสงขลำ ประกอบด้วยพ้ืนที่บริเวณตอนบนของจังหวัดสงขลาต่อเนื่องไปจนถึง
เขตติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราชและพัทลุง ซึ่งครอบคลุมบริเวณพ้ืนที่ทะเลสาบสงขลาด้วย ซึ่งส่วนส้าคัญที่ท้าให้
กลุ่มพ้ืนที่นี้มีลักษณะพิเศษแตกต่างจากกลุ่มพ้ืนที่อ่ืน โดยพ้ืนที่ส่วนใหญ่อยู่ในบริเวณทะเลสาบสงขลาและชายฝั่ง
ทะเลอ่าวไทย ซึ่งมีทั้งทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล โดยเฉพาะสัตว์น้้าและสภาพแวดล้อมที่ค่อนข้างสวยงาม 
เหมาะส้าหรับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวต่อไป 
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2.3  ยุทธศำสตร์และนโยบำยด้ำนทรัพยำกรน ้ำ  
 
2.3.1 กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำ 
 
2.3.1.1 พระรำชบัญญัติทรัพยำกรน ้ำ พ.ศ.2561 
 พระราชบัญญัติทรัพยากรน้้า พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 135 ตอน 112 ก  
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 โดยจะใช้บังคับเมื่อพ้นสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
คือวันที่ 27 มกราคม 2562 เว้นแต่บทบัญญัติในหมวด 4 การจัดสรรน้้าและการใช้น้้า และมาตรา 104 ให้บังคับ
ใช้ เมื่อพ้นก้าหนด 2 ปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้บังคับใช้เป็นต้นไป พระราชบัญญัตินี้เป็นกฎหมายที่ตราขึ้น
ด้วยเหตุผลคือ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาประเทศไทยได้ประสบกับปัญหาการบริหารทรัพยากรน้้าในหลายด้านโดย
มีหน่วยงานเกี่ยวข้องที่มีหน้าที่และอ้านาจตามกฎหมายหลายฉบับ ถึงแม้รัฐบาลจะได้แต่งตั้งให้มีคณะกรรมการ
ทรัพยากรน้้าแห่งชาติท้าหน้าที่ในการบูรณาการและบริหารทรัพยากรน้้าอย่างเป็นระบบในทุกมิติแล้วก็ตามแต่ก็
ยังคงมีความจ้าเป็นที่สมควรจะมีกฎหมายในการบูรณาการเกี่ยวกับการจัดสรร การใช้ การพัฒนา การบริหาร
จัดการ การบ้ารุงรักษาการฟ้ืนฟู การอนุรักษ์ทรัพยากรน้้า และสิทธิในน้้า เพ่ือให้ทุกหน่วยงานที่เก่ียวข้องสามารถ
บริหารทรัพยากรน้้าให้มีความประสานสอดคล้องกันในทุกมิติอย่างสมดุลและยั่งยืน รวมทั้งวางหลักเกณฑ์ในการ
ประกันสิทธิขั้นพ้ืนฐานของประชาชนในการเข้าถึงทรัพยากรน้้าสาธารณะ ตลอดจนจัดให้มีองค์กรบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้้า ทั้งในระดับชาติ ระดับลุ่มน้้า และระดับองค์กรผู้ใช้น้้าซึ่งสะท้อนการมีส่วนร่วมของประชาชน  
เพ่ือร่วมกันบริหารทรัพยากรน้้าอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  พระราชบัญญัติทรัพยากรน้้า พ.ศ.  2561 วางหลักเรื่องสิทธิในน้้าไว้ว่าทรัพยากรน้้าสาธารณะ3  
เป็นของส่วนรวม บุคคลมีสิทธิใช้หรือเก็บกักน้้าได้เท่าที่จ้าเป็นแก่ประโยชน์ในกิจกรรมหรือในที่ดินของตน โดยไม่
เป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนหรือเสียหายแก่บุคคลอ่ืนซึ่งอาจใช้น้้านั้น  ทั้งนี้ เว้นแต่พระราชบัญญัตินี้ หรือ
กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอ่ืนบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน 
(มาตรา 7) 
 
 
 

                                           
 
  3 “ทรัพยากรน้้าสาธารณะ” หมายความว่า น้้าในแหล่งน้้าที่ประชาชนใช้หรือที่สงวนไว้ให้ประชาชนใช้ร่วมกัน หรือโดย
สภาพประชาชนอาจใช้ประโยชน์ร่วมกัน และให้หมายความรวมถึงแม่น้้า ล้าคลอง ทางน้้า บึง แหล่งน้้าใต้ดิน ทะเลสาบ น่านน้้า
ภายใน ทะเลอาณาเขต พื้นที่ชุ่มน้้า แหล่งน้้าตามธรรมชาติอื่น ๆ แหล่งน้้าท่ีรัฐจัดสร้างหรือพัฒนาขึ้นเพ่ือให้ประชาชนใช้ประโยชน์
ร่วมกัน แหล่งน้้าระหว่างประเทศที่อยู่ภายในเขตประเทศไทยซึ่งประชาชนน้ามาใช้ประโยชน์ได้ ทางน้้าชลประทานตามกฎหมาย
ว่าด้วยการชลประทาน และน้้าบาดาลตามกฎหมายว่าด้วยน้้าบาดาล (มาตรา 4)  
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(1) อ้ำนำจในบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำของรัฐ 
   พระราชบัญญัติทรัพยากรน้้า พ.ศ. 2561 มีมาตราที่เกี่ยวข้องกับอ้านาจในบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้้าของรัฐ ตามท่ีบัญญัติไว้ใน หมวด 1 มาตรา 6 สาระส้าคัญคือ  

1) รัฐมีอ้านาจใช้ พัฒนา บริหารจัดการ บ้ารุงรักษา ฟ้ืนฟู และอนุรักษ์ทรัพยากรน้้าให้เกิด
ประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างสมดุลและยั่งยืน  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่ก้าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้โดยอาจ
เปลี่ยนแปลงรูปร่างของแหล่งน้้าหรือขยายพ้ืนที่ของแหล่งน้้าก็ได้ แต่ถ้าเป็นการลดพ้ืนที่หรือให้เลิกใช้เพ่ือ
ประโยชน์สาธารณะต้องด้าเนินการถอนสภาพตามประมวลกฎหมายที่ดิน 

2) นายกรัฐมนตรีอาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาก้าหนดให้หน่วยงานของรัฐหรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใดเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมดูแลและบ้ารุงรักษาทรัพยากรน้้าสาธารณะแห่งใดก็ได้ เพ่ือ
ประโยชน์ในการบริหารทรัพยากรน้้าสาธารณะที่มิใช่ทางน้้าชลประทานตามกฎหมายว่าด้วยการชลประทานและ
น้้าบาดาลตามกฎหมายว่าด้วยน้้าบาดาล  

3) หน่วยงานของร ัฐหร ือองค์กรปกครองส ่วนท้องถิ ่นที ่ร ับผิดชอบ ควบคุมดูแลและ
บ้ารุงรักษาทรัพยากรน้้าสาธารณะตามที่ประกาศในสราชกิจจานุเบกษามีอ้านาจออกระเบียบหรือข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น เพ่ือก้าหนดหลักเกณฑ์การเข้าใช้สอยทรัพยากรน้้าสาธารณะนั้น เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่าง
สมดุลและยั่งยืนตามกรอบแนวทางที่คณะกรรมการทรัพยากรน้้าแห่งชาติก้าหนด โดยหลักเกณฑ์ดังกล่าวต้องมิใช่
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดสรรน้้าและการใช้น้้าตามท่ีก้าหนดไว้ในหมวด 4 การจัดสรรน้้าและการใช้น้้า 

 
(2) อ้ำนำจในกำรแก้ไขปัญหำวิกฤติน ้ำ 

       พระราชบัญญัติทรัพยากรน้้า พ.ศ. 2561 ในหมวดที่ 3 ส่วนที่ 2 ว่าด้วยศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจ 
ความในมาตรา 24 บัญญัติให้ในกรณีเกิดปัญหาวิกฤติน้้าจนอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการด้ารงชีวิตของคน  
สัตว์ หรือพืช หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐอย่างรุนแรงให้นายกรัฐมนตรี
มีอ้านาจจัดตั้งศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจ โดยนายกรัฐมนตรีเป็นผู้บัญชาการ อ้านวยการแก้ ไขปัญหาวิกฤติน้้าเป็น
การชั่วคราว จนกว่าปัญหาวิกฤติน้้าจะผ่านพ้นไป ทั้งนี้ ให้ส้านักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้กับศูนย์
บัญชาการเฉพาะกิจ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งและสนับสนุนการปฏิบัติงานและเมื่อการด้าเนินการแก้ไข
ปัญหาวิกฤตน้้าแล้วเสร็จ ให้ส้านักงานรายงานและจัดท้าสรุปผลการด้าเนินการแก้ไขปัญหาวิกฤติน้้าเสนอต่อ
รัฐสภาเพ่ือทราบโดยมิชักช้า 
        ในการแก้ไขปัญหาวิกฤติน้้าดังกล่าว ให้นายกรัฐมนตรีมีอ้านาจออกค้าสั่งให้หน่วยงานของรัฐ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายพลเรือน เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองหรือ
ต้ารวจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือบุคคลใด ๆ ร่วมกันกระท้าหรื อห้ามกระท้าการใด ๆ  
เพ่ือการป้องกัน แก้ไข ควบคุม ระงับ หรือบรรเทาผลร้ายจากความเสียหายที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงทีและค้าสั่งนั้น
มีสภาพอย่างกฎเพ่ือให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อประชาชนที่เกี่ยวข้อง  



 
             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำต ิ                    บทที่ 2 กำรทบทวนยทุธศำสตร์ นโยบำย แผน และแผนงำนที่เกีย่วข้อง 
 
 
 

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-50 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

         ในการปฏิบัติการตามหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจหรือการปฏิบัติตามค้าสั่ง
ของนายกรัฐมนตรี หากเจ้าหน้าที่ของศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจ ข้าราชการฝ่ายพลเรือน เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
ของรัฐ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองหรือต้ารวจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือบุคคลใด ได้ด้าเนินการ
ไปตามหน้าที่และอ้านาจ และได้กระท้าไปพอสมควรแก่เหตุและมิได้ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ให้ผู้นั้นพ้นจาก
ความผิดและความรับผิดทั้งปวง 
 

(3) กำรบริหำรจัดกำรในภำวะน ้ำแล้งและภำวะน ้ำท่วม 
1) กำรประกำศผังน ้ำ  

   พระราชบัญญัติทรัพยากรน้้า พ.ศ. 2561 ในหมวดหมวด 5 ว่าด้วยภาวะน้้าแล้งและภาวะน้้า
ท่วม ส่วนที่ 1 การใช้ประโยชน์ที่ดินในระบบทางน้้าตามผังน้้า  ความในมาตรา 56 เมื่อมีการประกาศผังน้้าใน  
ราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา 17 (5) แล้วการใช้ประโยชน์ที่ดินที่อยู่ในระบบทางน้้าตามผังน้้าจะต้องไม่ก่อให้เกิด
การเบี่ยงเบนทางน้้าหรือกระแสน้้าหรือกีดขวางการไหลของน้้าในระบบทางน้้า อันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติตาม
แผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้้าแล้งและแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้้าท่วม 
     “ผ ังน้้ า”  หมายความว ่า  แผนที ่หร ือแผนผ ังแสดงระบบทางน้้าที ่ม ีน้้ า ไหลผ ่าน  
ซึ่งเชื่อมโยงกันตั้งแต่ต้นน้้าจนถึงทางออกสู่พ้ืนที่แหล่งน้้า ทะเล หรือทางออกทางน้้าระหว่างประเทศ ซึ่งระบบ
ทางน้้าดังกล่าวครอบคลุมทั้งแม่น้้า ล้าคลอง ห้วย หนอง บึง กุด ป่าบุ่ง ป่าทาม พ้ืนที่ชุ่มน้้า พ้ืนที่แหล่งกักเก็บน้้า 
พ้ืนที่ทางน้้าหลาก พ้ืนที่น้้านอง พื้นที่ลุ่มต่้า ทางน้้าหรือพ้ืนที่อ่ืนใดที่มีลักษณะท้านองเดียวกันไม่ว่าจะเกิดขึ้นตาม
ธรรมชาติหรือมนุษย์สร้างขึ้น โดยทางน้้าดังกล่าวอาจมีน้้าไหลผ่านตลอดทั้งปีหรือบางช่วงเวลาก็ได้ 
     โดยในมาตรา 103 ก้าหนดให้ในวาระเริ่มแรกให้ส้านักงานจัดท้าผังน้้าและรายการประกอบ
ผังน้้าเสนอ กนช. เพ่ือพิจารณาภายในสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ 

2) กำรป้องกันและแก้ไขภำวะน ้ำแล้ง   
      พระราชบัญญัติทรัพยากรน้้า พ.ศ. 2561 ในหมวดหมวด 5 ว่าด้วยภาวะน้้าแล้งและภาวะ
น้้าท่วม ส่วนที่ 2 การป้องกันและแก้ไขภาวะน้้าแล้ง มีสาระส้าคัญดังนี้  

(ก) ก้าหนดให้ในกรณีที่มีข้อมูลเพียงพอที่ชี้ได้ว่าจะเกิดภาวะน้้าแล้งในพื้นที่ใดของลุ่มน้้า ให้
คณะกรรมการลุ่มน้้าโดยความเห็นชอบของนายกรัฐมนตรีมีอ้านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาก้าหนดเขตภาวะ
น้้าแล้งและก้าหนดให้กิจการใดสามารถใช้น้้าได้ในปริมาณท่ีเห็นสมควรได้  (มาตรา 57)  

(ข) ก้าหนดในกรณีที่เกิดภาวะน้้าแล้งจนอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจหรือการ
ด้ารงชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ใด ให้นายกรัฐมนตรีมีอ้านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาก้าหนดเขตภาวะน้้า
แล้งอย่างรุนแรงในพ้ืนที่นั้น และก้าหนดวิธีการใช้น้้าเพ่ือลดปริมาณการใช้หรือห้ามการใช้น้้าบางประเภทเกินกว่า
จ้าเป็นแก่การอุปโภคบริโภค ก้าหนดวิธีการแบ่งปันน้้า รวมทั้งก้าหนดมาตรการอ่ืนใดที่จ้าเป็นใช้บังคับในพ้ืนที่เพ่ือ
แก้ไขและบรรเทาภาวะน้้าแล้งนั้น ทั้งนี้ ต้องเป็นไปเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมและให้ผู้ใช้น้้าต้องเสียหาย



 
             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำต ิ                    บทที่ 2 กำรทบทวนยทุธศำสตร์ นโยบำย แผน และแผนงำนที่เกีย่วข้อง 
 
 
 

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-51 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

น้อยที่สุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ และในระหว่างที่ยังไม่มีประกาศเขตภาวะน้้าแล้งอย่างรุนแรง ให้คณะกรรมการลุ่มน้้ามี
อ้านาจก้าหนดวิธีการใช้น้้าและการแบ่งปันน้้าในพื้นที่ได้เท่าท่ีจ้าเป็นในการแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน (มาตรา 58)  

(ค) ในกรณีมีความจ้าเป็นต้องผันน้้าจากลุ่มน้้าหนึ่งไปยังอีกลุ่มน้้าหนึ่งเพ่ือบรรเทาภาวะน้้า
แล้ง นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของ กนช. มีอ้านาจสั่งให้ด้าเนินการดังกล่าวได้เท่าที่จ้าเป็นในการบรรเทา
ภาวะน้้าแล้งนั้น (มาตรา 59)  

(ง) ในกรณีที่เกิดภาวะน้้าแล้งอย่างรุนแรงในพ้ืนที่ใด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ้านาจสั่งให้
บุคคลซึ่งกักเก็บน้้าไว้ต้องเฉลี่ยน้้าเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนในการอุปโภคบริโภคของประชาชนในพ้ืนที่ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่นายกรัฐมนตรีประกาศก้าหนด ในกรณีเช่นว่านี้ให้ผู้กัก เก็บน้้าดังกล่าวมีสิทธิได้รับค่า
ทดแทนจากการที่ต้องสูญเสียน้้าที่กักเก็บไว้ โดยการก้าหนดค่าทดแทนตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ก้าหนดในกฎกระทรวงที่ออกโดยนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ ให้ค้านึงถึงความเสียหายตามความเป็นจริง
และความเป็นธรรม (มาตรา 60)  

3) กำรป้องกันและแก้ไขภำวะน ้ำท่วม 
   พระราชบัญญัติทรัพยากรน้้า พ.ศ. 2561 ในหมวดหมวด 5 ว่าด้วยภาวะน้้าแล้งและภาวะน้้า

ท่วม  ส่วนที่ 3 การป้องกันและแก้ไขภาวะน้้าท่วม มีสาระส้าคัญดังนี้  
(ก) มาตรา 64 ก้าหนดให้คณะกรรมการลุ่มน้้าจัดท้าแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้้าท่วมขึ้น

ไว้เป็นการล่วงหน้า โดยให้จัดท้าเป็นแผนเพ่ือเตรียมการรองรับทั้งกรณีปกติซึ่งสามารถคาดหมายได้ว่าจะเกิด
ภาวะน้้าท่วมในระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่งเป็นประจ้า และกรณีฉุกเฉินที่มีน้้าท่วมเกิดขึ้นโดยฉับพลัน โดยในการ
จัดท้าแผนต้องพิจารณาถึงสภาพแวดล้อม ผังน้้า ระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพของพ้ืนที่นั้น
ประกอบด้วย 

     แผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้้าท่วมตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยต้องมีรายการ ดังต่อไปนี้ 
- หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานสนับสนุน 
- งบประมาณท่ีใช้ในการด้าเนินการ 
- การจัดเตรียมข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขภาวะน้้าท่วม  
- การบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากภาวะน้้าท่วม 
- การจัดท้าระบบเตือนภัยน้้าท่วม 
- การเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนทราบ 
-  วิธีการระบายน้้าที่รวดเร็วและถูกต้องตามหลักวิชาการให้น้้าระบายไปตาม

แนวทางท่ีก้าหนด 
- วิธีการกักเก็บน้้าเพื่อน้้าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
- การประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือช่วยเหลือประชาชนที่อาจได้รับ

ภัยพิบัติจากน้้าท่วม 
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    ในการจัดท้าแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้้าท่วม ให้มีการบูรณาการร่วมกับแผนการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติและแผนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานของ
รัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้องและประชาชนในเขตลุ่มน้้าตามความเหมาะสม 

    การบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากภาวะน้้าท่วมและการจัดท้าระบบเตือน
ภัยน้้าท่วมตามวรรคสอง (4) และ (5) ให้เป็นไปตามแนวทางท่ี กนช. ประกาศก้าหนด 

(ข) ในกรณีมีความจ้าเป็นต้องผันน้้าจากลุ่มน้้าหนึ่งไปยังอีกลุ่มน้้าหนึ่งเพ่ือบรรเทาภาวะน้้า
ท่วม นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของ กนช. มีอ้านาจสั่งให้ด้าเนินการดังกล่าวได้เท่าที่จ้าเป็นในการบรรเทา
ภาวะน้้าท่วมนั้น การเสนอแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้้าท่วมต่อ กนช.  เพ่ือให้ความเห็นชอบ การจัดส่งแผน
ดังกล่าวไปให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หน่วยงานของรัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเพ่ือทราบและ
ด้าเนินการ และการแก้ไขปัญหากรณีที่หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องไม่อาจ
ด้าเนินการให้เป็นไปตามแผนดังกล่าวได้ รวมทั้งการติดตามการด้าเนินการให้เป็นไปตามแผนป้องกันและแก้ไข
ภาวะน้้าท่วมและการทบทวนแผนดังกล่าวด้วยโดยอนุโลม 

4) อ้ำนำจเจ้ำหน้ำที่ในกำรป้องกันและแก้ไขภำวะน ้ำแล้งและภำวะน ้ำท่วม 
   พระราชบัญญัติทรัพยากรน้้า พ.ศ. 2561 ได้ให้อ้านาจพนักงานเจ้าหน้าที่ในการป้องกันและ

แก้ไขภาวะน้้าแล้งและภาวะน้้าท่วม ดังนี้  
(ก) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ้านาจเข้าไปในที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างของบุคคลใด ๆ เพ่ือท้าการ

ส้ารวจ ตรวจสอบ หรือเก็บรวบรวมข้อเท็จจริงต่าง ๆ เพ่ือการป้องกันและแก้ไขภาวะน้้าแล้งและภาวะน้้าท่วม ทั้งนี้ 
การด้าเนินการดังกล่าวต้องอยู่ภายในกรอบของแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้้าแล้ง หรือแผนป้องกันและแก้ไข
ภาวะน้้าท่วมหรือทั้งสองแผนควบคู่กัน แล้วแต่กรณี  (มาตรา 66 วรรคหนึ่ง)  

(ข) ในการด้าเนินการเพ่ือป้องกันและแก้ไขภาวะน้้าท่วม ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ้านาจ
ท้าลายสิ่งกีดขวาง ตัดฟันต้นไม้ ขุดดิน ปิดกันแนวเขตที่ดิน รื้อถอนสิ่งก่อสร้างซึ่งมิใช่เป็นบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของ
บุคคลใด ๆ หรือด้าเนินการอ่ืนใดเท่าที่จ้าเป็นแก่การป้องกันและแก้ไขภาวะน้้าท่วมได้ แต่ต้องชดเชย  
ความเสียหายแก่บุคคลนั้นด้วย การชดเชยความเสียหายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก้าหนดใน
กฎกระทรวงที่ออกโดยนายกรัฐมนตรี  ทั้งนี้ ต้องค้านึงถึงความเสียหายตามความเป็นจริง และเปิดโอกาสให้ผู้
ได้รับความเสียหายมีสิทธิชี้แจงและแสดงพยานหลักฐานประกอบการพิจารณาก้าหนดค่าชดเชยความเสียหาย
ด้วย (มาตรา 66 วรรคสองและวรรคสาม) 

(ค)  ในกรณีที่มีความจ้าเป็นเพ่ือประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขภาวะน้้าแล้งและภาวะน้้า
ท่วม พนักงานเจ้าหน้าที่อาจใช้ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างของบุคคลใด ๆ เพ่ือก่อสร้าง วางสิ่งของ สูบน้้าหรือระบายน้้า
ผ่านหรือเข้าไปในที่ดิน หรือติดตั้งอุปกรณ์ใด ๆ โดยแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินหรือ
สิ่งก่อสร้างทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันที่จะมีการด้าเนินการ   ทั้งนี้ ต้องแสดงวัตถุประสงค์และ
ลักษณะของการใช้ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างและวันเวลาที่จะใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างด้วย (มาตรา 67 วรรค
หนึ่ง)  ในกรณีฉุกเฉินเพ่ือแก้ไขภาวะน้้าแล้งและภาวะน้้าท่วม ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ้านาจเข้าใช้ที่ดินหรือ
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สิ่งก่อสร้างเพ่ือด้าเนินการดังกล่าวได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ต้องแจ้งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างทราบในโอกาสแรกที่สามารถกระท้าได้ (มาตรา 67 วรรคสอง) ในการใช้ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง
ตามมาตรานี้ ให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบก้าหนดค่าทดแทนการใช ้ที ่ด ินหร ือสิ ่งก่อสร ้างให้แก่เจ ้าของหร ือ 
ผู้ครอบครองที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างตามความจ้าเป็นแก่กรณี  และในกรณีที่เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของ
เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างจากการใช้ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง ให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบชดเชย
ความเสียหายที่เกิดขึ้นตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก้าหนดในกฎกระทรวงที่ออกโดย
นายกรัฐมนตรี (มาตรา 67 วรรคสาม) 
 

2.3.1.2 กฎหมำยอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
 

(1) กฎหมำยเกี่ยวกับกำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำในที่ดิน 
 

1) พระรำชบัญญัติกำรชลประทำนหลวง พุทธศักรำช 2485   
    พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485  เป็นกฎหมายที่มีการแก้ไข
เพ่ิมเติมจ้านวน 5 ครั้งด้วยกัน กล่าวคือ   

(ก) พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2497 ที่มีเหตุผลในการ
ประกาศใช้คือ โดยที่พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 ซึ่งประกาศใช้อยู่ในขณะนี้ ยังมี
ข้อความขาดตกบกพร่องอยู่หลายประการไม่เหมาะสมแก่การด้าเนินงาน และการควบคุมการชลประทานหลวง 
ซึ่งในปัจจุบันนี้ได้ขยายตัวออกไปอย่างกว้างขวาง  จึงเห็นสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมเพ่ือให้เป็นการเหมาะสมแก่กาล
สมัยยิ่งขึ้น 

(ข) พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2507  ที่มีเหตุผลในการ
ประกาศใช้คือ โดยที่ในปัจจุบันนี้ กิจการชลประทานได้ขยายตัวกว้างขวางขึ้น เพ่ือให้ได้ผลตามแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจแห่งชาติ แต่ปรากฏว่า บทบัญญัติบางมาตราแห่งกฎหมายว่าด้วยการชลประทานหลวงฉบับที่ใช้อยู่ใน
ปัจจุบันไม่เหมาะสมแก่การด้าเนินงานก่อสร้าง การบ้ารุงรักษา และการควบคุม ตลอดจนอัตราโทษ อ้านาจของ
พนักงานเจ้าหน้าที่มีน้อยไม่พอเพียงที่จะใช้ในการระงับปราบปรามผู้กระท้าผิดให้ได้ผลอย่างแท้จริง  จึงจ้าเป็นต้อง
แก้ไขเพ่ือให้เหมาะสมแก่กาลสมัย 

(ค) ประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  146 ลงวันที่  10 พฤษภาคม พุทธศักราช 
2515  ประกาศขึ้นโดยเห็นสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยการชลประทานหลวง เพ่ือให้การด้าเนินงานตาม
โครงการชลประทานอันเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้ส้าเร็จลุล่วงไปโดยเร็ว 

(ง)  พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2518  ซึ่งมีเหตุผลในการ
ประกาศใช้คือ เนื่องจากในปัจจุบันนี้กิจการชลประทานได้ขยายตัวกว้างขวางขึ้น นอกจากการใช้น้้าเพ่ือ
เกษตรกรรมแล้วมีการใช้น้้าจากทางน้้าชลประทานเพ่ือกิจการโรงงาน การประปา การอุตสาหกรรม และกิจการ
อ่ืนด้วย แต่ปรากฏว่าบทบัญญัติบางมาตราแห่งกฎหมายว่าด้วยการชลประทานหลวงที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันไม่
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อาจเรียกเก็บค่าชลประทานจากผู้ประกอบกิจการโรงงาน การประปา และกิจการอ่ืนเป็นการตอบแทนได้กับ  
เพ่ือประโยชน์แก่การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในส่วนที่เกี่ยวกับการชลประทาน    

(จ)  พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2530  มีเหตุผลในการ
ประกาศใช้คือ โดยที่บทบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ที่บัญญัติไว้โดยเฉพาะในพระราชบัญญัติการ
ชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 บางอย่างไม่เหมาะสมและซ้้าซ้อนกับบทบัญญัติในกฎหมายว่าด้วยการ
เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ที่ได้ปรับปรุงใหม่แล้ว สมควรยกเลิกบทบัญญัติดังกล่าว   
 
    กฎหมายบัญญัตินิยามที่ส้าคัญให้  “การชลประทาน” หมายความว่า กิจการที ่กรม
ชลประทานจัดท้าขึ้นเพ่ือให้ได้มา ซึ่งน้้าหรือเพ่ือกัก เก็บ รักษา ควบคุม ส่ง ระบายหรือแบ่ งน้้าเพ่ือเกษตรกรรม 
การพลังงาน การสาธารณูปโภค หรือการอุตสาหกรรม และหมายความรวมถึงการป้องกันความเสียหายอันเกิด
จากน้้ากับรวมถึงการคมนาคมทางน้้าซึ่งอยู่ในเขตชลประทานด้วย “ทางน้้าชลประทาน” ให้หมายความว่า ทางน้้า
ที่รัฐมนตรีได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาว่าเป็นทางน้้าชลประทาน และ “เขตชลประทาน” หมายความว่า เขต
ที่ดินที่ท้าการเพาะปลูกซ่ึงจะได้รับประโยชน์จากการชลประทาน4  
       กฎหมายได้ก้าหนดให้ทางน้้าชลประทานแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ   

- ประเภท 1 ทางน้้าที่ใช้ในการส่ง ระบาย กัก หรือกั้นน้้าเพ่ือการชลประทาน  
- ประเภท 2 ทางน้้าที่ใช้ในการคมนาคมแต่มีการชลประทานร่วมอยู่ด้วย เฉพาะ

ภายในเขตท่ีได้รับประโยชน์จากการชลประทาน 
- ประเภท 3 ทางน้้าที่สงวนไว้ใช้ในการชลประทาน 
- ประเภท 4 ทางน้้าอันเป็นอุปกรณ์แก่การชลประทาน 

     โดยให้รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษาว่าทางน้้าใดเป็นทางน้้าชลประทาน 
และเป็นประเภทใด5 

 
    ในส่วนที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า ได้แก่  

- การเรียกเก็บค่าลงประทาน : ความในมาตรา 8 ก้าหนดให้รัฐมนตรีมีอ้านาจเรียก
เก็บค่าชลประทานจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินในเขตชลประทานหรือจากผู้ใช้น้้าจากทางน้้าชลประทาน ไม่
ว่าผู้ใช้น้้าจะอยู่ในหรือนอกเขตชลประทานโดยออกเป็นกฎกระทรวงก้าหนด 

- การควบคุมการเปิดปิดน้้า : ความในมาตรา 15 ก้าหนดว่าเพ่ือประโยชน์แก่การ
ชลประทาน อธิบดีมีอ้านาจดังต่อไปนี้    

 ปิด กั้น หรือเปิดน้้าในทางน้้าชลประทาน 

                                           
 
4 พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 มาตรา 4  
5 พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 มาตรา 5 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-55 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

 ขุดลอก ซ่อม หรือดัดแปลงแก้ไขทางน้้าชลประทาน หรือจัดให้มีสิ่งก่อสร้างข้ึน 
ในทางน้้าชลประทาน 

 ห้าม จ้ากัด หรือก้าหนดเงื่อนไขในการน้าเรือ แพ ผ่านทางน้้าชลประทานตาม 
(1) หรือ (2) 

 การใช้อ้านาจตามมาตรานี้ ให้ปิดประกาศไว้ ณ ที่ชุมนุมชนในท้องถิ่นล่วงหน้าไม่น้อย
กว่าเจ็ดวัน เว้นแต่กรณีฉุกเฉิน อธิบดีมีอ้านาจด้าเนินการไปก่อนได้ 

- การส่งน้้าและกักเก็บน้้าในเขตชลประทาน : ความในมาตรา 20  บัญญัติให้
เมื่อเจ้าพนักงานได้ส่งน้้า ระบายน้้า หรือสูบน้้าเข้าไปในที่ดินแห่งใดเพ่ือประโยชน์ในการเพาะปลูก ห้ามมิให้ผู้ใด
ปิดกั้นน้้าไว้ด้วยวิธีใด ๆ จนเป็นเหตุไม่ให้น้้าไหลไปสู่ที่ดินใกล้เคียงหรือปลายทาง 
      ถ้าเห็นสมควร เจ้าพนักงานหรือนายอ้าเภอหรือผู้ท้าการแทนนายอ้าเภอมีอ้านาจ
ที่จะสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินหรือผู้ท้าการเพาะปลูก ให้เปิดสิ่งที่ปิดกั้นน้้าไว้ตามที่จะ
ก้าหนดให้หรือจัดการเปิดเสียเองก็ได้ ในการนี้ เจ้าพนักงานหรือนายอ้าเภอหรือผู้ท้าการแทนนายอ้าเภอมีอ้านาจเข้า
ไปในที่ดินแห่งหนึ่งแห่งใด เพ่ือตรวจและจัดการดังกล่าวแล้ว  และมาตรา 21  บัญญัติว่า เมื่อเจ้าพนักงานได้ส่งน้้า
หรือสูบน้้าเข้าไปในที่ดินแห่งใดเพ่ือประโยชน์ในการเพาะปลูก เจ้าพนักงานหรือนายอ้าเภอหรือผู้ท้าการแทน
นายอ้าเภอมีอ้านาจสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินหรือผู้ท้าการเพาะปลูกบนพ้ืนที่ดินภายในบริเวณที่จะ
ได้รับน้้านั้นกระท้าอย่างหนึ่งอย่างใดภายในระยะเวลาที่จะได้ก้าหนดให้ เพ่ือกักน้้านั้นไว้ไม่ให้ไหลไปเสียเปล่าจน
เป็นเหตุให้ที่ดินข้างเคียงไม่ได้รับน้้าตามที่ควร 

- ควบคุมการก่อมลพิศทางน้้า : ความในมาตรา 28 ก้าหนดห้ามมิให้ผู้ใดทิ้งมูล
ฝอย ซากสัตว์ ซากพืช เถ้าถ่าน หรือสิ่งปฏิกูลลงในทางน้้าชลประทานหรือท้าให้น้้าเป็นอันตรายแก่การเพาะปลูก
หรือการบริโภค  และห้ามมิให้ผู้ใดปล่อยน้้าซึ่งท้าให้เกิดเป็นพิษแก่น้้าตามธรรมชาติ หรือสารเคมีเป็นพิษลงในทาง
น้้าชลประทาน จนอาจท้าให้น้้าในทางน้้าชลประทานเป็นอันตรายแก่เกษตรกรรม การบริโภค อุปโภค หรือสุขภาพ
อนามัย 

2) พระรำชบัญญัติน ้ำบำดำล พ.ศ. 2520 
   พระราชบัญญัติน้้าบาดาล พ.ศ. 2520 ตราขึ้นเนื่องจากในปัจจุบันนี้มีการเจาะน้้าบาดาล 
และการใช้น้้าบาดาลกันอย่างกว้างขวาง และมีแนวโน้มที่จะเพ่ิมขึ้นอีกในอนาคต แต่ยังไม่มีการควบคุมให้เป็นไป
โดยถูกต้องตามหลักวิชาการ จนปรากฏว่าแหล่งน้้าบาดาลบางแห่งเกิดขาดแคลนหรือเสียหาย ซึ่งถ้าปล่อยให้มี
สภาพเช่นนี้อยู่ต่อไป อาจเกิดความเสียหายต่อทรัพยากรของชาติ หรือท้าให้สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ หรือเป็นอันตราย
แก่ทรัพย์สิน หรือสุขภาพของประชาชน สมควรมีมาตรการป้องกันอันเหมาะสม เพ่ือประโยชน์แก่ประเทศชาติและ
ประชาชน 
    พระราชบัญญัติน้้าบาดาล พ.ศ. 2520 บัญญัตินิยาม “น้้าบาดาล” หมายความว่า น้้าใต้ดินที่
เกิดอยู่ในชั้นดิน กรวด ทราย หรือหิน ซึ่งอยู่ลึกจากผิวดินเกินความลึกที่รัฐมนตรีก้าหนดโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา แต่จะก้าหนดความลึกน้อยกว่าสิบเมตรมิได้   
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-56 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

     ทั้งนี้ การก้าหนดเขตท้องที่ใดให้เป็นเขตน้้าบาดาลตามพระราชบัญญัตินี้ ให้รัฐมนตรีโดย
ค้าแนะน้าของคณะกรรมการมีอ้านาจก้าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
    ขอบเขตการบังคับใช้กฎหมายบัญญัติไว้ในมาตรา 4 กล่าวคือ พระราชบัญญัตินี้ไม่ใช้บังคับ
แก่กระทรวง ทบวง กรมหรือองค์การของรัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดหาน้้าเพ่ืออุปโภคบริโภค หรือเพ่ือ
เกษตรกรรมในส่วนที่เก่ียวกับการเจาะน้้าบาดาลและการใช้น้้าบาดาล เว้นแต่ในเขตท้องที่ที่รัฐมนตรีโดยค้าแนะน้า
ของคณะกรรมการประกาศก้าหนดให้เป็นเขตวิกฤตการณ์น้้าบาดาลที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
    โดยเขตวิกฤตการณ์น้้าบาดาล ต้องเป็นเขตท้องที่ที่มีการสูบน้้าบาดาลขึ้นมาใช้ในปริมาณที่
มากเกินกว่าปริมาณน้้าที่ไหลลงสู่ชั้นน้้าบาดาล จนอาจท้าให้เกิดการทรุดตัวของแผ่นดิน หรือการแพร่กระจายของ
น้้าเค็มเข้าสู่ชั้นน้้าบาดาล หรือการลดตัวลงของระดับน้้าในชั้นน้้าบาดาล หรือผลกระทบส้าคัญอ่ืนต่อสิ่งแวดล้อม 
    ในส่วนที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า ได้แก่  

(ก) รัฐมนตรีโดยค้าแนะน้าของคณะกรรมการน้้าบาดาลมีอ้านาจก้าหนดให้ท้องที่ใดเป็น
เขตน้้าบาดาลและมีอ้านาจก้าหนดเขตห้ามสูบน้้าบาดาลในกรณีที่เห็นว่าจะท้าให้ชั้นน้้าบาดาลเสียหายหรือ
เสื่อมสภาพหรืออาจก่อความเสียหายแก่ทรัพยากรของชาติหรือท้าให้สิ่งแวดล้อมเป็นพิษหรือเป็นอันตรายแก่
ประชาชนหรือท้าให้แผ่นดินทรุด โดยการก้าหนดเขต การเปลี่ยนแปลงเขตหรือการยกเลิกเขตน้้าบาดาลหรือเขต
ห้ามสูบน้้าบาดาลนี้ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(ข) รัฐมนตรีโดยค้าแนะน้าของคณะกรรมการน้้าบาดาลมีอ้านาจในการประกาศก้าหนด
หลักเกณฑ์ต่าง ๆ เพื่อให้การเป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ที่ส้าคัญ ได้แก่ 

- ก้าหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการส้าหรับการเจาะน้้าบาดาล การใช้
น้้าบาดาล การระบายน้้าลงบ่อน้้าบาดาล การป้องกันในด้านสาธารณสุขและในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ 

- ก้าหนดวิธีการให้ความคุ้มครองแก่คนงานและความปลอดภัยแก่บุคคลภายนอก 
- ก้าหนดอัตราค่าใช้น้้าบาดาลในแต่ละท้องที่ รวมถึงประเภทการใช้น้้าบาดาล 

หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเรียกเก็บ ลดหย่อนหรือยกเว้นค่าใช้น้้าบาดาล 
(ค) ก้าหนดให้อ้านาจแก่พนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือด้าเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

ไม่ว่าจะเป็นการเข้าไประตูระบายน้้าวจการเจาะน้้าบาดาล การใช้น้้าบาดาลหรือการระบายน้้าลงบ่อน้้าบาดาล
และมีอ้านาจสั่งเป็นหนังสือแก่ผู้รับใบอนุญาตหรือตัวแทนให้จัดการป้องกันความเสียหายอันอาจเกิดจากการ
กระท้าดังกล่าว และในกรณีที่เห็นว่าการกระท้านั้นอาจก่อหรือได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อแหล่งน้้าบาดาล 
พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ้านาจสั่งเป็นหนังสือแก่ผู้รับใบอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือหยุดการกระท้าดังกล่าว 
แล้วแต่กรณีตามที่จ้าเป็น ผู้รับใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณ์ค้าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ต่อรัฐมนตรีได้โดยค้าวินิจฉัย
ของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-57 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

3) พระรำชบัญญัติรักษำคลองประปำ พ.ศ. 2526 
    พระราชบัญญัติรักษาคลองประปา พ.ศ. 2526 มีเหตุผลในการประกาศใช้คือ โดยที่กฎหมาย
ว่าด้วยการรักษาคลองประปาซึ่งได้ตราขึ้นไว้ตั้งแต่ พ.ศ. 2456 มีบทบัญญัติที่ไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ใน
ปัจจุบันซึ่งได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเป็นอันมาก ท้าให้เกิดความไม่สะดวกแก่การปฏิบัติราชการ นอกจากนี้ได้มี
การจัดตั้งการประปาส่วนภูมิภาคแยกต่างหากจากการประปานครหลวงแล้ว ในการนี้สมควรปรับปรุงบทบัญญัติ
ของกฎหมายดังกล่าวให้เหมาะสมยิ่งขึ้น รวมทั้งให้มีการรักษาคลองประปาในเขตของการประปาส่วนภูมิภาคใน
ลักษณะเดียวกันกับคลองประปาในเขตของการประปานครหลวงด้วย 
     กฎหมายก้าหนดนิยาม “คลองประปา” ให้หมายความว่า คลองที่การประปาใช้เก็บน้้าและ
ส่งน้้าที่ได้มาจากแหล่งน้้าดิบ คลองรับน้้า หรือคลองขังน้้า เ พ่ือใช้ในการผลิตน้้าประปาตามที่รัฐมนตรีประกาศ
ก้าหนดให้เป็นคลองประปาตามมาตรา 5 
    ในส่วนที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า ได้แก่  

(ก)  ห้ามมิให้ผู้ใดชักน้้าหรือวิดน้้าในคลองประปา คลองรับน้้า หรือคลองขังน้้า โดยใช้เครื่อง
สูบน้้า ระหัด แครง โชงโลง หรือเครื่องมืออ่ืนใดอันมีลักษณะเดียวกัน หรือท้าให้น้้าในคลองดังกล่าวรั่วไหล เว้นแต่
ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากการประปาและต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก้าหนดในใบอนุญาตนั้น แต่มิให้ใช้บังคับแก่
การตักน้้าไปใช้เพ่ือการอุปโภคหรือบริโภคในครัวเรือน (มาตรา 8)  
   (ข)  ห้ามมิให้ผู้ใดขุดหรือขยายคลองประปา คลองรับน้้า หรือคลองขังน้้า สร้างท้านบหรือ
ปลูกสร้างสิ่งก่อสร้างอ่ืนใดลงในเขตคลองดังกล่าว เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากการประปาและต้องปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขที่ก้าหนดในใบอนุญาตนั้น ในกรณีที่ได้รับอนุญาตจากการประปาให้ปลูกสร้างสิ่งก่อสร้างในบริเวณ
คลองประปา คลองรับน้้า หรือคลองขังน้้า และให้สิ่งก่อสร้างดังกล่าวตกเป็นกรรมสิทธิ์ของการประปา (มาตรา 9) 

 (ค)  ห้ามมิให้ผู้ใดท้าลายหรือท้าให้เสียหายแก่สิ่งใดสิ่งหนึ่ง ดังต่อไปนี้ (มาตรา 12) 
- คันคลอง 
- ประตูน้้า ท้านบหรือเขื่อนของการประปา 
- ท่อส่งน้้าดิบ หรือท่อผ่านคลอง 
- สะพานข้ามคลองประปา สะพานข้ามคลองรับน้้า หรือสะพานข้ามคลองขังน้้า 

 
4) พระรำชบัญญัติจัดรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2558 

    พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2558  มีเหตุผลในการประกาศใช้คือ โดยที่
พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2517 เป็นกฎหมายเกี่ยวกับการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้้าและ
บริหารจัดการน้้าในระดับไร่นาที่เชื่อมโยงกับระบบชลประทานเพ่ือให้ที่ดินทุกแปลงได้รับประโยชน์จากโครงการ
ชลประทานและการสาธารณูปโภคอย่างทั่วถึง แต่ด้วยกระบวนการในการจัดรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมตามกฎหมาย
ปัจจุบันไม่สามารถที่จะขยายเขตโครงการจัดรูปที่ดินได้อย่างรวดเร็วตามความต้องการของเกษตรกร สมควร
ปรับปรุงกระบวนการในการจัดรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมเสียใหม่ โดยลดขั้นตอนการด้าเนินการตามกฎหมายซึ่งเป็น



 
             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำต ิ                    บทที่ 2 กำรทบทวนยทุธศำสตร์ นโยบำย แผน และแผนงำนที่เกีย่วข้อง 
 
 
 

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-58 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

อุปสรรคแก่การจัดรูปที่ดิน และก้าหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามี
ส่วนร่วม เพ่ือให้ภาครัฐสามารถขยายเขตการจัดรูปที่ดินให้เพ่ิมมากขึ้น นอกจากนั้น พระราชบัญญัติคันและคูน้้า 
พ.ศ. 2505 ซึ่งเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการจัดระบบชลประทานจากทางน้้าชลประทานไปใช้ในการเพาะปลูกได้ใช้
บังคับมาเป็นเวลานาน มีรูปแบบใกล้เคียงกับการจัดรูปที่ดิน แต่มีบทบัญญัติจ้ากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนที่
ไม่เหมาะสมแก่กาลสมัย ไม่สอดคล้องกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่เปลี่ ยนแปลงไป สมควรยกเลิก
พระราชบัญญัติคันและคูน้้า พ.ศ. 2505 โดยปรับปรุงกระบวนการในการจัดท้าคันและคูน้้าเสียใหม่ ให้เป็นการ
ด้าเนินการในรูปแบบการจัดระบบน้้าเพ่ือเกษตรกรรม และเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายว่าด้วยการจัดรูปที่ดินเพ่ือ
เกษตรกรรมเพ่ือจะบูรณาการให้เป็นกฎหมายที่รัฐสามารถน้าไปพัฒนาโครงสร้างภาคการเกษตรให้สมบูรณ์ 
สามารถวางแผนการจัดระบบชลประทานในระดับไร่นาเพ่ือให้เกษตรกรมีน้้าใช้อย่างพอเพียงและเหมาะสมแก่
การเกษตร สอดรับกับแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างฐาน
รากในการท้าเกษตรกรรมให้เข้มแข็ง เพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ ส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศโดยรวมมีความมั่นคงยิ่งขึ้น 
กฎหมายได้นิยามค้าส้าคัญไว้ในมาตรา 4  ดังนี้  
   “การจัดรูปที่ดิน” หมายความว่า การด้าเนินงานพัฒนาที่ดินที่ใช้เพ่ือเกษตรกรรมให้สมบูรณ์
ทั่วถึงที่ดินทุกแปลง เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและลดต้นทุนการผลิต โดยท้าการรวบรวมที่ดินหลายแปลงในบริเวณเดียวกัน
เพ่ือวางผังจัดรูปที่ดินเสียใหม่ การจัดระบบชลประทาน การจัดสร้างถนนหรือทางล้าเลียงในไร่นา การปรับระดับ
พ้ืนที่ดิน การบ้ารุงดิน การวางแผนการผลิตและการจ้าหน่ายผลิตผลการเกษตร รวมตลอดถึงการแลกเปลี่ยน การ
โอน การรับโอนสิทธิในที่ดิน การให้เช่าซื้อท่ีดิน และการอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
   “การจัดระบบน้้าเพ่ือเกษตรกรรม” หมายความว่า การจัดระบบชลประทานจากทางน้้า
ชลประทานหรือแหล่งน้้าอ่ืนใดไปใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ที่เหมาะสมแก่การท้าเกษตรกรรมได้อย่างทั่วถึง รวมทั้งการ
จัดสร้างถนนหรือทางล้าเลียงในไร่นา 
   “เกษตรกรรม” หมายความว่า การท้านา ท้าไร่ ท้าสวน และเกษตรกรรมอ่ืนตามหลักเกณฑ์ที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศก้าหนด 
   “เขตการจัดระบบน้้าเพ่ือเกษตรกรรม” หมายความว่า เขตที่ดินที่มีประกาศก้าหนดให้เป็นเขต
การจัดระบบน้้าเพ่ือเกษตรกรรม 
   “เขตโครงการจัดรูปที่ดิน” หมายความว่า เขตที่ดินที่มีประกาศก้าหนดให้เป็นเขตโครงการจัดรูป
ที่ดิน 
   “ระบบชลประทาน” หมายความว่า คัน คูน้้า ทางระบายน้้า ประตูน้้า รวมทั้งสิ่งก่อสร้างหรือ
อุปกรณ์อ่ืนใดที่จัดท้าขึ้นเพ่ือกัก เก็บ รักษา ควบคุม ส่ง ระบายหรือจัดสรรน้้าในเขตการจัดระบบน้้าเพ่ือ
เกษตรกรรมหรือเขตโครงการจัดรูปที่ดิน 
 



 
             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำต ิ                    บทที่ 2 กำรทบทวนยทุธศำสตร์ นโยบำย แผน และแผนงำนที่เกีย่วข้อง 
 
 
 

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-59 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

   ในส่วนที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า ได้แก่บทบัญญัติในหมวด 3  ว่าด้วยการจัดระบบ
น้้าเพื่อเกษตรกรรม มีสาระส้าคัญดังนี้   
   (ก)  ในกรณีที่ส้านักงานจัดรูปที่ดินกลางหรือเจ้าของที่ดินในพ้ืนที่ที่ท้าเกษตรกรรมมีความ
ประสงค์ให้มีการจัดระบบน้้าเพ่ือเกษตรกรรมในพ้ืนที่ใด ให้ส้านักงานจัดรูปที่ดินกลางจัดท้าโครงการเสนอต่อ
คณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง โดยการเสนอโครงการต้องแสดงแนวเขตพ้ืนที่ที่ประสงค์จะจัดท้าระบบน้้าเพ่ือ
เกษตรกรรมแหล่งน้้าที่จะใช้ในการจัดระบบน้้าเพ่ือเกษตรกรรม จ้านวนเจ้าของที่ดินที่ท้าเกษตรกรรม ประเภทของ
การท้าเกษตรกรรม ความเป็นไปได้และความคุ้มค่าในการด้าเนินการ และประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับ   ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางก้าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา (มาตรา 18)  
   (ข)  ในกรณีที่คณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางได้พิจารณาเห็นสมควรให้มีการจัดระบบน้้าเพ่ือ
เกษตรกรรมและเป็นพื้นที่ที่ยังมิได้ประกาศเป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดินให้เสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์เพ่ือออกประกาศก้าหนดแนวเขตส้ารวจการจัดระบบน้้าเพ่ือเกษตรกรรมในเขตพ้ืนที่นั้น ประกาศ
ดังกล่าวให้มีแผนที่สังเขปแสดงเขตท้องที่ท่ีจะส้ารวจไว้ด้วย (มาตรา 19)  
    (ค) ภายในแนวเขตส้ารวจการจัดระบบน้้าเพ่ือเกษตรกรรมที่รัฐมนตรีประกาศก้าหนดให้
พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่มีอ้านาจดังต่อไปนี้ (มาตรา 20)  

- เข้าไปในที่ดินของบุคคลใดเพ่ือท้าการส้ารวจพ้ืนที่ในการจัดท้าระบบชลประทาน 
ถนนหรือทางล้าเลียงในไร่นา หรือการอื่นที่จ้าเป็นแก่การจัดระบบน้้าเพ่ือเกษตรกรรม 

- ท้าเครื่องหมายใด ๆ โดยปักหลัก ขุดร่องแนว หรือสร้างหมุดหลักฐานในที่ดินของ
บุคคลใดเพื่อเป็นแนวเขตในการด้าเนินการ 

- ขุดดิน ตัดรานกิ่งไม้ หรือกระท้าการใด ๆ แก่สิ่งกีดขวางการส้ารวจได้เท่าที่จ้าเป็น 
      ในการเข้าไปในที่ดินของบุคคลใดเพ่ือด้าเนินการตามวรรคหนึ่ง พนักงานเจ้าหน้าที่ต้อง
แจ้งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์ได้ทราบล่วงหน้าตามสมควร และต้องระมัดระวังให้
กระทบกระเทือนการใช้ประโยชน์ของเจ้าของหรือผู้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์น้อยที่สุด 
     (ง)  เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ด้าเนินการส้ารวจและจัดท้าแผนผังการจัดระบบน้้าเพ่ือ
เกษตรกรรมเบื้องต้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ด้าเนินการจัดให้มีการประชุมเจ้าของที่ดินที่ท้าเกษตรกรรมภายใน
แนวเขตส้ารวจการจัดระบบน้้าเพ่ือเกษตรกรรม เพ่ือคัดเลือกกันเอง เป็นคณะกรรมการจัดระบบน้้าชุมชนในการ
ท้าหน้าที่เป็นผู้แทนของเจ้าของที่ดินในเขตพ้ืนที่นั้น 
         วิธีการคัดเลือกและจ้านวนกรรมการในคณะกรรมการจัดระบบน้้าชุมชน ให้เป็นไปตาม
ความตกลงกันเองของเจ้าของที่ดินที่มาประชุม 
         ให้ผู้บริหารท้องถิ่นทุกแห่งที่พ้ืนที่เขตส้ารวจการจัดระบบน้้าเพ่ือเกษตรกรรมอยู่ในเขต
การปกครองเป็นกรรมการโดยต้าแหน่งในคณะกรรมการจัดระบบน้้าชุมชน (มาตรา 21)  
    (จ)  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมกับคณะกรรมการจัดระบบน้้าชุมชนพิจารณาการจัดท้าระบบ
ชลประทาน ถนนหรือทางล้าเลียงในไร่นา หรือการอ่ืนที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้มีการจัดสรรน้้าอย่างทั่วถึงและพอเพียง
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-60 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
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ส้าหรับพ้ืนที่ที่ท้าเกษตรกรรม โดยต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของที่ดินในการจัดท้าระบบชลประทาน ถนน
หรือทางล้าเลียงในไร่นา รวมทั้งการอ่ืนใดในการจัดระบบน้้าเพ่ือเกษตรกรรมผ่านที่ดินของตน เพ่ือเสนอต่อ
ส้านักงานจัดรูปที่ดินกลาง 
         การจัดท้าระบบชลประทาน ต้องค้านึงถึงการจัดสรรน้้าให้แก่เจ้าของที่ดินซึ่งประสงค์จะ
ใช้น้้าเพ่ือท้าเกษตรกรรม การอ้านวยความสะดวกในการขนส่งผลิตผลการเกษตร โดยให้พิจารณาจัดท้าไปตามแนว
เขตของพ้ืนที่เดิมให้ได้มากท่ีสุด และมิให้เจ้าของที่ดินรายใดต้องรับภาระเกินสมควรแก่เหตุ (มาตรา 22)  
    (ฉ)  เมื่อส้านักงานจัดรูปที่ดินกลางได้พิจารณาเห็นชอบกับแผนผังการจัดระบบน้้าเพ่ือ
เกษตรกรรมในพ้ืนที่ใดแล้ว ให้เสนอต่ออธิบดีเพ่ือประกาศเขตการจัดระบบน้้าเพ่ือเกษตรกรรม โดยประกาศ
ดังกล่าวต้องแสดงแผนผังการจัดระบบน้้าเพ่ือเกษตรกรรม และแผนผังที่ดินที่อยู่ภายในแนวเขตไว้ด้วย และให้ปิด
ประกาศไว้ ณ ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอ้าเภอ ที่ท้าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบริเวณชุมชนในเขต
การจัดระบบน้้าเพ่ือเกษตรกรรม  (มาตรา 23) 
     (ช)  เมื่อได้มีประกาศเขตการจัดระบบน้้าเพ่ือเกษตรกรรมแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้
ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่มีอ้านาจเข้าไปในที่ดินหรือใช้ประโยชน์ในที่ดินในแนวเขตตามประกาศ
นั้น เพ่ือจัดสร้างระบบชลประทาน ถนนหรือทางล้าเลียงในไร่นา และการอ่ืนที่จ้าเป็นแก่การจัดระบบน้้าเพ่ือ
เกษตรกรรม 
     ในการด้าเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่ หากมีกรณีจ้าเป็น พนักงานเจ้าหน้าที่อาจ
เปลี่ยนแปลงแผนผังดังกล่าวได้ตามความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ หรือเพ่ือประโยชน์ในการก่อสร้างได้ เมื่อได้รั บ
ความเห็นชอบจากหัวหน้าส้านักงานจัดรูปที่ดินกลางแล้ว โดยการเปลี่ยนแปลงแผนผังต้องด้าเนินการให้เกิดความ
เสียหายแก่เจ้าของที่ดินน้อยที่สุด (มาตรา 24) 
      (ซ) การบริหารจัดการน้้าเพ่ือเกษตรกรรม และการดูแลบ้ารุงรักษาสิ่งที่จัดสร้างขึ้นในเขต
การจัดระบบน้้าเพ่ือเกษตรกรรม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีอธิบดีก้าหนดโดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษา และก้าหนดให้ก้าหนดพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอ้านาจหน้าที่ด้าเนินการ รวมทั้งการมอบหมายให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรอ่ืนเป็นผู้ด้าเนินการแทน  และให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่
ร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่ มีอ้านาจเข้าไปในที่ดินหรือใช้ประโยชน์ในที่ดินที่อยู่ในเขตการจัดระบบน้้าเพ่ือ
เกษตรกรรมเพ่ือประโยชน์ในการด้าเนินการดังกล่าวได้ (มาตรา 25)   
    (ฌ)  กฎหมายก้าหนดโทษส้าหรับความผิดในกรณีผู้ที่ท้าทางระบายน้้ามาเชื่อมต่อกับระบบ
ชลประทานหรือกระท้าการใด ๆ เพ่ือส่ง กัก หรือระบายน้้าจากระบบชลประทาน เว้นแต่จะด้าเนินการตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีก้าหนด หรือได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ (มาตรา 27)  ผู้ที่ท้าให้
ระบบชลประทาน ถนนหรือทางล้าเลียงในไร่นาเกิดความเสียหาย หรือไม่สะดวกแก่การใช้ (มาตรา 28) ผู้ที่กักน้้า
ไว้ใช้เกินกว่าความจ้าเป็นแก่ที่ดินของตน หรือกระท้าการอ่ืนใดอันเป็นการขัดขวางต่อการส่ง กัก หรือระบายน้้า 
จนเป็นเหตุให้ผู้อ่ืนไม่สามารถได้รับน้้าจากระบบชลประทาน (มาตรา 29) และผู้ใช้ที่ดินเพ่ือประโยชน์อย่างอ่ืนที่
มิใช่เกษตรกรรมในเขตการจัดระบบน้้าเพื่อเกษตรกรรม (มาตรา 30)   
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-61 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
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(2) กฎหมำยเกี่ยวกับพื นที่สงวนรักษำเป็นพื นที่อนุรักษ์ปกป้องและคุ้มครอง   
 

1) พระรำชบัญญัติอุทยำนแห่งชำติ พ.ศ. 2562 
    พระราชบัญญัตินี้มีเหตุผลในการประกาศใช้คือโดยที่พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 
ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน ท้าให้บทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันใน
การสงวน อนุรักษ์ คุ้มครอง และบ้ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ เช่น พันธุ์ไม้ สัตว์ป่า ตลอดจนทิวทัศน์ ป่า และภูเขา 
ให้คงอยู่ในสภาพธรรมชาติเดิมมิให้ถูกท้าลาย ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของประเทศในการเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ทาง
ธรรมชาติหรือนันทนาการของประชาชน และเพ่ือให้การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความ
หลากหลายทางชีวภาพในอุทยานแห่งชาติเป็นไปอย่างสมดุลและยั่งยืนและสอดคล้องกับข้อตกลงระหว่างประเทศ
ตามพันธกรณีท่ีประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิก  
   ในส่วนที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า จะมีอยู่ 2 หมวด คือ หมวด 1 อุทยาน
แห่งชาติ และหมวด 2  วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ และสวนรุกขชาติ โดยกฎหมายก้าหนดนิยามส้าคัญดังนี้  
   “อุทยานแห่งชาติ” หมายความว่า พ้ืนที่ที่มีความโดดเด่นสวยงามทางธรรมชาติ เป็นพิเศษ
หรือมีความหลากหลายทางชีวภาพ ระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสัตว์ป่าหรือพืชป่าประจ้าถิ่นที่
หายากหรือใกล้สูญพันธุ์ หรือโดดเด่นด้านธรณีวิทยา หรือมรดกทางวัฒนธรรมที่ สมควรสงวนหรืออนุรักษ์ไว้เพ่ือ
ประโยชน์ของคนในชาติหรือเพ่ือเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ทางธรรมชาติหรือนันทนาการของประชาชนอย่างยั่งยืน 
   “วนอุทยาน” หมายความว่า พื้นที่ที่มีสภาพธรรมชาติสวยงามเหมาะแก่การสงวนรักษาไว้ให้
เป็นแหล่งคุ ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือเพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ทางธรรมชาติหรือ
นันทนาการของประชาชนโดยส่วนรวม 
   “สวนพฤกษศาสตร์” หมายความว่า พื้นที่ที่มีการจัดรวบรวมพรรณไม้ โดยมีการจัดแยกพรรณไม้
ออกเป็นหมวดหมู่ตามหลักพฤกษศาสตร์หรือตามหลักอนุกรมวิธานพืชเพ่ือให้เป็นแหล่งอนุรักษ์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ เป็นสถานที่ศึกษาค้นคว้าวิจัยทางวิชาการ และใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน 
   “สวนรุกขชาติ” หมายความว่า พื้นที่ที่มีการรวบรวมและอนุรักษ์พรรณไม้ที่มีค่า หายาก 
หรือใกล้สูญพันธุ์ซึ่งมีอยู่ในท้องถิ่น เพ่ือให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับพันธุ์ไม้ และการพักผ่อนหย่อนใจของประชาชน  
   ในหมวด 1  อุทยานแห่งชาติ ส่วนที่ 3  ว่าการคุ้มครอง บ้ารุง ดูแล และรักษาอุทยาน
แห่งชาติ มีส่วนที่เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน้้า ตามมาตรา 19 (4) (5) ก้าหนดว่า ภายในอุทยานแห่งชาติ ห้าม
มิให้บุคคลใดกระท้าการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
  (ก)  เปลี่ยนแปลงทางน้ าหรือท าให้น้ าในล าน้ า ล าห้วย หนอง บึง ทะเล ท่วมท้น เหือดแห้ง 
เน่าเสีย หรือเป็นพิษ 
   (ข)  ปิดกั้นหรือท าให้กีดขวางแก่ทางน้ าหรือทางบก 
     โดยมาตรา 19 ข้างต้นให้น้ามาใช้กับหมวด 2 การคุ้มครอง บ้ารุง ดูแล และรักษาวน
อุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ และสวนรุกขชาติด้วยตามมาตรา 27   
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(3) กฎหมำยเกี่ยวกับกำรจัดกำรพื นที่ชำยฝั่งทะเล 
 

1) พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง พ.ศ. 2558  
        อยู่ภายใต้การบังคับใช้ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เหตุผลในการประกาศใช้
พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ในปัจจุบันการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งยังไม่มีความเป็น
เอกภาพ ขาดการบูรณาการและการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน ในท้องถิ่น ประกอบกับได้มีการบุกรุกหรือ
เปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนที่เพ่ือใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นจ้านวนมาก ท้าให้ทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งเปลี่ยนแปลงและเสื่อมโทรมประกอบกับกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันยังไม่มีความครอบคลุม
เพ่ือคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในบางพ้ืนที่ สมควรมีกฎหมายเพ่ือก้าหนดหลักเกณฑ์ในการบริหาร
จัดการ การบ้ารุงรักษา การอนุรักษ์ การฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง 
รวมทั้งให้ประชาชนและชุมชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการปลูก การบ้ารุงรักษา การอนุรักษ์ และการฟ้ืนฟู
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างสมดุลและยั่งยืน  
    กฎหมายได้ก้าหนดนิยามค้าว่า “ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง” หมายความว่า สิ่งที่มีอยู่
หรือเกิดขึ้นตามธรรมชาติในบริเวณทะเลและชายฝั่ง รวมถึงพรุชายฝั่ง พ้ืนที่ชุ่มน้้าชายฝั่ง คลอง คูแพรก ทะเลสาบ 
และบริเวณพ้ืนที่ปากแม่น้้าที่มีพ้ืนที่ติดต่อกับทะเลหรืออิทธิพลของน้้าทะเลเข้าถึง เช่น ป่าชายเลน ป่าชายหาด 
หาด ที่ชายทะเล เกาะ หญ้าทะเล ปะการัง ดอนหอย พืชและสัตว์ทะเล หรือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพ่ือประโยชน์แก่
ระบบนิเวศทางทะเล และชายฝั่ง เช่น ปะการังเทียม แนวลดแรงคลื่น และการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งและ
ก้าหนดความผิดไว้ในมาตรา 17 ในกรณีท่ีปรากฏว่าบุคคลใดก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอ้านาจสั่งให้บุคคลนั้นระงับการกระท้า หรือกิจกรรมที่
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนั้นเป็นการชั่วคราวตามความเหมาะสม  และเมื่อได้มี
ค้าสั่งแล้ว หากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายเห็นว่าการกระท้าหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่าง
ร้ายแรงต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนั้น อยู่ภายใต้ ความรับผิดชอบหรือเกี่ยวข้องกับหน่วยงานของรัฐ
หน่วยงานใด ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย แจ้งประสานงานหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบหรือเกี่ยวข้องนั้น
โดยมิชักช้าเพ่ือด้าเนินการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นตามอ้านาจหน้าที่ต่อไป เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุจ้าเป็นเร่งด่วนและ
หากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะท้าให้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมีความเสียหายเพ่ิมขึ้น หรือไม่มีหน่วยงานของรัฐ
หน่วยงานใดที่รับผิดชอบหรือเกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว ให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมีอ้านาจด้าเนินการ
ใด ๆ เพ่ือแก้ไขหรือบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในบริเวณดังกล่าว  โดยมีโทษ
ก้าหนดไว้ในมาตรา 27 กล่าวคือผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค้าสั่งที่ออกตามมาตรา 17 ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินหนึ่งปี 
หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ้าท้ังปรับ 
    นอกจากนั้น กฎหมายยังก้าหนดมาตรการคุ้มครองเพ่ือประโยชน์ในการสงวน การอนุรักษ์ 
และการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าชายเลนให้คงสภาพธรรมชาติและมีสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศที่มีความสมบูรณ์ หรือ
กรณี เพ่ือประโยชน์ในการสงวน การอนุรักษ์ และการฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่มิใช่พ้ืนที่ป่าชายเลน  



 
             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำต ิ                    บทที่ 2 กำรทบทวนยทุธศำสตร์ นโยบำย แผน และแผนงำนที่เกีย่วข้อง 
 
 
 

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-63 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

หรือในกรณีที่ปรากฏว่าทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอาจถูกท้าลายหรือได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงเข้าขั้น
วิกฤติ หรือเป็นกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่า มีความจ้าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสงวน คุ้มครอง หรืออนุรักษ์ไว้เพ่ือ
ประโยชน์หรือสร้างความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง ไว้ในมาตรา 23 โดยให้อ้านาจก้าหนดใน
เรื่องหนึ่งเรื่องใดดังต่อไปนี้ 

     (ก)  ห้ามด้าเนินกิจกรรมหรือกระท้าการใด ๆ ที่อาจเป็นอันตรายหรือก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

     (ข)  ก้าหนดมาตรการในการสงวน การอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่งตามความเหมาะสมแก่สภาพพ้ืนที่นั้น 

     (ค)  ก้าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือรักษาสภาพธรรมชาติหรือมิให้กระทบกระเทือนต่อ
ระบบนิเวศตามธรรมชาติ 

     (ง)  ก้าหนดมาตรการในการคุ้มครองชายหาดเพื่อประโยชน์สาธารณะ 
     (จ)  ก้าหนดมาตรการคุ้มครองอ่ืน ๆ ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมแก่สภาพพ้ืนที่นั้น 

 
(4) กฎหมำยเกี่ยวกับกำรคุ้มครองสิ่งแวดล้อม  

 
1) พระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ 2535  

         เป็นกฎหมายที่ก้าหนดมาตรการควบคุมมลพิษด้วยการจัดให้มีระบบบ้าบัดอากาศเสีย ระบบ
บ้าบัดน้้าเสีย ระบบก้าจัดของเสีย และเครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ เพ่ือแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับมลพิษ  และก้าหนด
หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการก่อให้เกิดมลพิษให้เป็นไปโดยชัดเจนรวมทั้ งก้าหนดอ้านาจหน้าที่
ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และราชการส่วนท้องถิ่น ให้เกิดการประสานงาน และมีหน้าที่ร่วมกันในการส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และก้าหนดแนวทางปฏิบัติในส่วนที่ไม่มีหน่วยงานใดรับผิดชอบโดยตรง  โดยมาตรา 
32 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีอ้านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาก้าหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ในเรื่องต่อไปนี้ 

(ก) มาตรฐานคุณภาพน้้าในแม่น้้า ล้าคลอง หนอง บึง ทะเลสาบ อ่างเก็บน้้า และแหล่งน้้า
สาธารณะอ่ืน ๆ ที่อยู่ภายในผืนแผ่นดิน โดยจ้าแนกตามลักษณะการใช้ประโยชน์บริเวณพ้ืนที่ลุ่มน้้าในแต่ละพ้ืนที่ 

(ข) มาตรฐานคุณภาพน้้าทะเลชายฝั่งรวมทั้งบริเวณพ้ืนที่ปากแม่น้้า 
(ค) มาตรฐานคุณภาพน้้าบาดาล 
(ง) มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 
(จ) มาตรฐานระดับเสียงและความสั่นสะเทือนโดยทั่วไป 
(ฉ) มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมในเรื่องอ่ืน ๆ 
(ช)  



 
             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำต ิ                    บทที่ 2 กำรทบทวนยทุธศำสตร์ นโยบำย แผน และแผนงำนที่เกีย่วข้อง 
 
 
 

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-64 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

   ในส่วนที่ 2 มาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งก้าเนิดมาตรา 55 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยค้าแนะน้าของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ และโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ มีอ้านาจออกประกาศก้าหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งก้าเนิด ส้าหรับ
ควบคุมการระบายน้้าทิ้ง การปล่อยทิ้งอากาศเสีย การปล่อยทิ้งของเสีย หรือมลพิษอ่ืนใดจากแหล่งก้าเนิดออกสู่
สิ่งแวดล้อม เพ่ือรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ได้มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่ก้าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 
 

(5) กฎหมำยเกี่ยวกับพื นที่พัฒนำเมือง  
 

1) พระรำชบัญญัติกำรผังเมือง พ.ศ. 2562 
       พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 ตราขึ้นเนื่องจากโดยที่ระบบการผังเมืองของ
ประเทศจ้าเป็นต้องมีกรอบนโยบายการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ตั้งแต่ระดับประเทศ ระดับภาค และระดับจังหวัด   
เพ่ือเป็นกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ของการพัฒนาประเทศในด้านการใช้พ้ืนที่เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐด้าเนินการ 
โดยการน้าไปสู่การปฏิบัติในรูปแบบของผังก้าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน ซึ่งเป็นแนวทางและแผนงานการใช้
ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่หนึ่งพ้ืนที่ใดเพ่ือการพัฒนาทางด้านกายภาพและการด้ารงรักษาเมือง กรณีจึงมีความ
จ้าเป็นที่จะต้องมีกฎหมายเพ่ือก้าหนดรูปแบบการวางและจัดท้าผังเมืองทุกระดับ พร้อมทั้งบริหารจัดการผังเมือง
ให้มีรูปแบบการด้าเนินการและการบริหารจัดการที่ เหมาะสม  สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สั งคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการวางกรอบนโยบายการพัฒนาพื้นที่ และการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ระดับประเทศ ระดับภาค ระดับจังหวัด ระดับเมือง และระดับชนบท ตลอดจนกระจายอ้านาจในการวางและจัดท้า
ผังเมืองให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านกระบวนการรับฟัง
ความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน และโดยที่การก้าหนดหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์พ้ืนที่และการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ต้องสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาประเทศ กรณีจึงมีความจ้าเป็นที่จะต้องมีคณะกรรมการ
ที่เป็นผู้ก้าหนดนโยบายในภาพรวม และคณะกรรมการที่เป็นผู้ก้ากับดูแลหน่วยงานภาครัฐให้ปฏิบัติการ เพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมือง ประกอบกับในการด้าเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ ของการผังเมืองบาง
กรณีจ้าเป็นที่รัฐต้องใช้สิทธิเหนือเคหสถานและทรัพย์สิน รวมถึงการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ของเอกชนเพื่อ
ประโยชน์สาธารณะ และการจ้ากัดขอบเขตในการเลือกถิ่นที่อยู่หรือการประกอบกิจการของบุคคล อีกทั้ง
กฎหมายว่าด้วยการผังเมืองที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน ไม่เอ้ืออ้านวยต่อการพัฒนาพ้ืนที่หรือการเพ่ิมศักยภาพใน
การแข่งขันของประเทศกับนานาประเทศ สมควรปรับปรุงเสียในคราวเดียวกัน  
 
     ผังเมือง6 ตามพระราชบัญญัตินี้ ได้แก่  

                                           
 

6 “การผังเมือง” หมายความว่า การวาง จัดท้า และการด้าเนินการให้เป็นไปตามผังเมืองในระดับต่าง ๆ ส้าหรับเป็นกรอบ
ช้ีน้าการพัฒนาทางด้านกายภาพในระดับประเทศ ระดับภาค ระดับจังหวัด ระดับเมือง ระดับชนบท และพื้นที่เฉพาะควบคู่กับ



 
             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำต ิ                    บทที่ 2 กำรทบทวนยทุธศำสตร์ นโยบำย แผน และแผนงำนที่เกีย่วข้อง 
 
 
 

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-65 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

(ก) ผังนโยบายการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ คือ การก้าหนดกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ของ
การพัฒนาประเทศในด้านการใช้พ้ืนที่เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐด้าเนินการ แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ ผังนโยบาย
ระดับประเทศ  ผังนโยบายระดับภาค และ ผังนโยบายระดับจังหวัด 

(ข) ผังก้าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน คือ การก้าหนดกรอบแนวทางและแผนงานการใช้
ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่หนึ่งพ้ืนที่ใดเพ่ือการพัฒนาเมืองและการด้ารงรักษาเมืองบริเวณที่เกี่ยวข้อง  และชนบท 
แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ผังเมืองรวม7 และผังเมืองเฉพาะ8 

   โดยกฎหมายก้าหนดให้ผังนโยบายระดับประเทศจะต้องประกอบด้วย (1) วัตถุประสงค์
ในการวางและจัดท้าผังนโยบายระดับประเทศ (2) กรอบนโยบาย เป้าหมาย แผนและแผนผังทางด้านกายภาพ 
เพ่ือการพัฒนาหรือการอนุรักษ์ของประเทศ ซึ่งรวมถึงโครงสร้างพ้ืนฐานด้านต่าง ๆ ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย 
การจัดการน้้า การสาธารณสุข การศึกษา การพลังงาน การท่องเที่ยว การคมนาคมและการขนส่ง รวมทั้งระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  (3) มาตรการและวิธีด้าเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของผังนโยบายระดับประเทศ และ (4) 
การบริหารและพัฒนาการผังเมือง วิธีปฏิบัติ และความร่วมมือของหน่วยงานและภาคส่วนที่เก่ียวข้อง รวมทั้งกรอบ
ระยะเวลาในการด้าเนินการ 
    พระราชบัญญัตินี้บัญญัติให้ผังน้้าเป็นสาระส้าคัญของแผนผังที่ต้องท้าไว้ในผังนโยบาย
ระดับภาค (มาตรา 16)  ผังนโยบายระดับจังหวัด (มาตรา 18) และผังเมืองรวม (มาตรา 22) โดยก้าหนดนิยามค้า
ว่า “ผังน้้า” ให้หมายความว่า ผังน้้าตามกฎหมายว่าด้วยทรัพยากรน้้า หรือผังแสดงเขตการพัฒนาแหล่งน้้าและ
พ้ืนที่น้้าหลาก   
      โดยผังน้้ าตามกฎหมายว่าด้วยทรัพยากรน้้าคือ พระราชบัญญัติทรัพยากรน้้า 
พ.ศ. 2561  หมายความถึง แผนที่หรือแผนผังแสดงระบบทางน้้าที่มีน้้าไหลผ่าน ซึ่งเชื่อมโยงกันตั้งแต่ต้นน้้า
จนถึงทางออกสู่พ้ืนที่แหล่งน้้า ทะเล หรือทางออกทางน้้าระหว่างประเทศ ซึ่งระบบทางน้้าดังกล่าวครอบคลุมทั้ง

                                           
 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อการพัฒนาเมือง บริเวณที่เกี่ยวข้อง หรือชนบท ให้มีหรือท้าให้ดียิ่งขึ้นซึ่งสุขลักษณะ ความ
สะดวกสบาย ความเป็นระเบียบ ความสวยงาม การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน การคมนาคมและการขนส่ง ความปลอดภัยของประชาชน 
สวัสดิภาพของสังคม การป้องกันภัยพิบัติ และการป้องกันความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อส่งเสริมการเศรษฐกิจ สังคม และ
สภาพแวดล้อม เพื่อด้ารงรักษาหรือบูรณะสถานที่และวัตถุที่มีประโยชน์หรือคุณค่าในทางศิลปกรรม สถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์
หรือโบราณคดี หรือบ้ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภูมิประเทศท่ีงดงามหรือมีคุณค่าในทางธรรมชาติ 

7 “ผังเมืองรวม” หมายความว่า แผนผัง นโยบาย และโครงการ รวมทั้งมาตรการควบคุมโดยทั่วไปในพื้นที่หนึ่งพื้นที่ใด 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเมืองและการด้ารงรักษาเมือง  บริเวณที่เกี ่ยวข้อง หรือชนบท ในด้านการใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สิน การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ บริการสาธารณะ และสภาพแวดล้อม เพื่อบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการผังเมือง 

8 “ผังเมืองเฉพาะ” หมายความว่า แผนผังและโครงการด้าเนินการเพื่อพัฒนาหรือด้ารงรักษาบริเวณเฉพาะแห่งหรือ
กิจการที่เกี่ยวข้องในเมือง บริเวณที่เกี่ยวข้อง หรือชนบท เพื่อประโยชน์ในการสร้างเมืองใหม่ การพัฒนาเมือง การอนุรักษ์เมือง หรือ
การฟื้นฟูเมือง 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-66 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

แม่น้้า ล้าคลอง ห้วย หนอง บึง กุด ป่าบุ่ง ป่าทาม พ้ืนที่ชุ่มน้้า พ้ืนที่แหล่งกักเก็บน้้า พ้ืนที่ทางน้้าหลาก พ้ืนที่
น้้านอง พ้ืนที่ลุ่มต่้า ทางน้้าหรือพ้ืนที่อ่ืนใดที่มีลักษณะท้านองเดียวกันไม่ว่าจะเกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือมนุษย์
สร้างขึ้น โดยทางน้้าดังกล่าวอาจมีน้้าไหลผ่านตลอดทั้งปีหรือบางช่วงเวลาก็ได้ (มาตรา 4) โดยคณะกรรมการ
ทรัพยากรน้้าแห่งชาติ (กนช.) มีหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบผังน้้าที่ส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาติเสนอ 
และประกาศก้าหนดผังน้้าในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งตามบทเฉพาะกาล มาตรา 103 ให้ส้านักงานจัดท้าผังน้้าและ
รายการประกอบผังน้้าเสนอ กนช. เพ่ือพิจารณาภายในสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
       ในการจัดท้าผังน้้า ส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาติจะต้องจัดให้มีรายการประกอบผังน้้า
เพ่ืออธิบายวัตถุประสงค์ของผังน้้าและรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในผังน้้า  ทั้งนี้ การจัดท้าผังน้้าต้องจัดให้มีการรับฟัง
ความคิดเห็นของคณะกรรมการลุ่มน้้า หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนที่เกี่ยวข้องตาม
ความเหมาะสม และเมื่อมีการประกาศผังน้้าในราชกิจจานุเบกษาแล้ว การใช้ประโยชน์ที่ดินที่อยู่ในระบบทางน้้า
ตามผังน้้าจะต้องไม่ก่อให้เกิดการเบี่ยงเบนทางน้้าหรือกระแสน้้าหรือกีดขวางการไหลของน้้าในระบบทางน้้า  
อันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติตามแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้้าแล้งและแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้้าท่วม  
(ตามมาตรา 56)  

 
2.3.2 แผนแม่บทกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 
  แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 20 ปี  (พ.ศ. 2561 – 2580) เป็นการปรับปรุง  
แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 12 ปี (พ.ศ. 2558 – 2569) โดยปรับปรุงแนวทางการด้าเนินงาน
บางด้านให้เหมาะสมยิ่งขึ้น มีการก้าหนดเป้าหมาย และตัวชี้วัดที่ชัดเจนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
และได้ก้าหนดวิสัยทัศน์ คือ “ทุกหมู่บ้านมีน้้าสะอาดอุปโภค บริโภค น้้าเพ่ือการผลิตมั่งคง ความเสียหายจาก
อุทกภัยลดลง คุณภาพน้้าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน บริหารจัดการน้้าอย่างยั่งยืน ภายใต้การพัฒนาอย่างสมดุล  
โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน” และเพ่ือให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ดังกล่าว ได้ก้าหนดแผนแม่บทการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้้า 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ไว้ 6 ด้าน ดังนี้ 

 
(1) ด้ำนที่ 1 กำรจัดกำรน ้ำอุปโภค บริโภค 

    เป้าประสงค์ของการจัดการน้้าอุปโภค บริโภค มุ่งเน้นในการจัดการน้้าเพ่ือการอุปโภคบริโภค
ให้แก่ชุมชน ครบทุกหมู่บ้าน ชุมชนเมือง แหล่งท่องเที่ยวส้าคัญ และพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ รวมทั้งพัฒนาน้้าดื่มให้ได้
มาตรฐาน ในราคาที่เหมาะสม และการประหยัดน้้าโดยลดการใช้น้้าภาคครัวเรือน ภาคบริการ และภาคราชการ 
ซึ่งก้าหนดแนวทาง ดังนี้ 

1) พัฒนา ขยายเขต และเพ่ิมประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน โดยจัดหาแหล่งน้้า และ
ก่อสร้างระบบประปาให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ และปรับปรุงระบบประปาเดิมท่ีช้ารุด เพ่ือให้ใช้งานได้ 

2) พัฒนาระบบประปาเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจ โดยการขยายเขตระบบประปา เพ่ิมเขตจ่ายน้้า
ส้าหรับเมืองหลัก พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ และแหล่งท่องเที่ยวที่ส้าคัญ การจัดหาแหล่งน้้าส้ารองในพ้ืนที่ซึ่งขาดแคลน
แหล่งน้้าต้นทุน และลดการสูญเสียน้้าในระบบท่อส่งจ่ายน้้าประปา 
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3) พัฒนาน้้าอุปโภค บริโภค ให้ได้มาตรฐาน และราคาที่เหมาะสม โดยก้าหนดมาตรฐานระบบ
ประปาหมู่บ้าน การจ้าแนกระบบประปา แล้วด้าเนินการปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน ครบทุกหมู่บ้าน รวมทั้งพัฒนาน้้า
บาดาลเพื่อสนับสนุนน้้าดื่มสะอาดให้โรงเรียน และชุมชน 

4) การประหยัดน้้าในทุกภาคส่วน โดยส่งเสริมการลดการใช้น้้าในภาคครัวเรือน ภาคบริการ 
และภาคราชการ 

 
(2) ด้ำนที่ 2 กำรสร้ำงควำมม่ันคงของน ้ำภำคกำรผลิต 

    เป้าประสงค์ของการสร้างความมั่นคงของน้้าภาคการผลิตมุ่งเน้นในการสร้างความมั่นคงของน้้า
ภาคการผลิต โดยลดการใช้น้้าภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรมเพื่อประสิทธิภาพโครงการแหล่งน้้า การจัดหาน้้า
ในพ้ืนที่เกษตรน้้าฝน พัฒนาแหล่งเก็บกักน้้าเพ่ิมเติม และพัฒนาโครงข่ายน้้า เพ่ือให้เกิดความสมดุลระหว่างความ
ต้องการใช้น้้า กับปริมาณน้้าต้นทุน และเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งก้าหนดแนวทาง ดังนี้ 

1) การจัดการความต้องการ โดยลดการใช้น้้าภาคการเกษตร น้าน้้ากลับมาใช้ใหม่ในพ้ืนที่
ชลประทาน รวมถึงการลดใช้น้้าในภาคอุตสาหกรรม 

2) เพ่ิมประสิทธิภาพโครงการแหล่งน้้าและระบบส่งน้้าเดิม โดยปรับปรุงประสิทธิภาพแหล่งน้้า
ระบบส่งน้้า และเพ่ิมปริมาณน้้าต้นทุนในแหล่งน้้าเดิม 

3) การจัดหาน้้าในพ้ืนที่เกษตรน้้าฝน เพ่ือขยายโอกาสจากศักยภาพโครงการขนาดเล็ก และลด
ความเสี่ยงในพ้ืนที่ไม่มีศักยภาพ โดยการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนาแหล่งน้้าและระบบกระจายน้้า การจัดระบบการ
อนุรักษ์ดินและน้้า สระน้้าในไร่นา และพัฒนาบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร 

4) พัฒนาแหล่งเก็บกักน้้าและระบบส่งน้้าใหม่ โดยพัฒนาแหล่งเก็บกักน้้า พัฒนาระบบ
ชลประทาน การเพิ่มปริมาณน้้าที่จัดการได้ รวมทั้งการพัฒนาแหล่งน้้าบาดาลขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพ 

5) พัฒนาระบบผันน้้าและระบบเชื่อมโยงแหล่งน้้า โดยพัฒนาโครงข่ายน้้าภายในประเทศ และ
การผันน้้าระหว่างประเทศ 

6) การเพ่ิมน้้าต้นทุนโดยปฏิบัติการฝนหลวง ให้อ่างเก็บน้้าและพ้ืนที่เกษตรกรรม 
 

(3) ด้ำนที่ 3 กำรจัดกำรน ้ำท่วมและอุทกภัย 
    เป้าประสงค์ของการจัดการน้้าท่วมและอุทกภัยมุ่งเน้นการลดความเสียหายจากอุทกภัยของ
ชุมชนเมือง พ้ืนที่เศรษฐกิจที่ส้าคัญ และพ้ืนที่เกษตรกรรม โดยเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้้า การจัดระบบ
ป้องกันน้้าท่วมชุมชนเมือง การจัดการพื้นที่น้้าท่วมและพ้ืนที่ชะลอน้้า รวมทั้งการบรรเทาอุทกภัยในเชิงพ้ืนที่อย่าง
เป็นระบบ ในระดับลุ่มน้้าและพ้ืนที่วิกฤต (Area base) ซึ่งก้าหนดแนวทาง ดังนี้ 

1) การเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้้า โดยการปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน้้า การปรับปรุงล้าน้้า
ธรรมชาติที่ตื้นเขิน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้้า 

2) ป้องกันน้้าท่วมชุมชนเมือง โดยการจัดระบบป้องกันชุมชนเมือง การจัดท้าผังน้้า ผังการ
ระบายน้้าในระดับลุ่มน้้า จังหวัด เมือง 



 
             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำต ิ                    บทที่ 2 กำรทบทวนยทุธศำสตร์ นโยบำย แผน และแผนงำนที่เกีย่วข้อง 
 
 
 

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-68 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

3) การจัดการพ้ืนที่น้้าท่วม พ้ืนที่ชะลอน้้า โดยการพัฒนาแก้มลิง พ้ืนที่ลุ่มต่้ารับน้้านอง การ
พัฒนาอาคารบังคับน้้า และสถานีสูบน้้า เพื่อบรรเทาอุทกภัยในพื้นท่ีเฉพาะจุด 

4) การบรรเทาอุทกภัยเชิงพ้ืนที่อย่างเป็นระบบ ระดับลุ่มน้้า และพ้ืนที่วิกฤต โดยจัดท้าแผนและ
ด้าเนินการบรรเทาอุทกภัยในพื้นท่ีวิกฤต โดยจัดท้าแผน และด้าเนินการตามล้าดับความส้าคัญ 

 
(4) ด้ำนที่ 4 กำรจัดกำรคุณภำพน ้ำ และอนุรักษ์ทรัพยำกรน ้ำ 

    เป้าประสงค์ของการจัดการคุณภาพน้้า และอนุรักษ์ทรัพยากรน้้ามุ่งเน้นการฟ้ืนฟูแม่น้้า ล้าคลอง 
และแหล่งน้้าธรรมชาติ ทั่วประเทศ ให้อยู่ในสภาพที่ดี โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพการบ้าบัด การควบคุมการปล่อย
น้้าเสีย และการลดการเกิดน้้าเสียที่ต้นทาง การจัดการคุณภาพน้้า ก่อนระบายออกสู่แม่น้้า ล้าคลอง รวมทั้ง การ
ป้องกันแก้ไขปัญหาการรุกล้้าแนวเขตแม่น้้า ล้าคลอง และแหล่งน้้าธรรมชาติ ซึ่งก้าหนดแนวทาง ดังนี้ 

1) การป้องกันและลดการเกิดน้้าเสียที่ต้นทาง โดยลดปริมาณและความสกปรกของน้้าเสีย
ชุมชน ณ แหล่งก้าเนิด 

2) การเพ่ิมประสิทธิภาพในการบ้าบัดและควบคุมการระบายน้้าเสียออกสู่สิ่งแวดล้อม โดยการ
พัฒนา และเพ่ิมประสิทธิภาพระบบรวบรวมและระบบบ้าบัดน้้าเสียรวมของชุมชน 

3) การฟื้นฟูแม่น้้าล้าคลอง โดยส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีความเข้าใจ รู้คุณค่าและความส้าคัญใน
การจัดการคุณภาพน้้า ก่อนระบายออกสู่แม่น้้าล้าคลอง การก้าจัดวัชพืชและขยะมูลฝอยในแหล่งน้้า การส้ารวจ
รังวัด พิสูจน์ และสอบแนว พร้อมขึ้นทะเบียน การป้องกันแก้ไขปัญหาการรุกล้้าแนวเขต การอนุรักษ์ฟ้ืนฟู และ
พัฒนา รวมทั้งการจัดท้าข้อก้าหนดในการออกแบบทั้งเชิงภูมิสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม เพ่ือการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
แม่น้้า ล้าคลอง และแหล่งน้้าธรรมชาติ 

 
(5) ด้ำนที่ 5 กำรอนุรักษ์ฟื้นฟูสภำพป่ำต้นน ้ำที่เสื่อมโทรม และป้องกันกำรพังทลำยของดิน 

    เป้าประสงค์ของการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภาพป่าต้นน้้าที่เสื่อมโทรม และป้องกันการพังทลายของดิน
มุ่งเน้นการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พ้ืนที่ป่าต้นน้้าที่เสื่อมโทรม การป้องกัน และลดการชะล้างพังทลายของดินในพ้ืนที่ต้นน้้า 
และพ้ืนที่ลาดชัน ซึ่งก้าหนดแนวทาง ดังนี้ 

1) การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าต้นน้้าที่เสื่อมโทรม โดยการปลูกป่าและการสร้างฝายชะลอน้้า
ประเภทต่าง ๆ ในพื้นที่ป่าต้นน้้า 

2) การป้องกันและลดการชะล้างพังทลายของดินในพ้ืนที่ต้นน้้า โดยการท้าผังการใช้ประโยชน์
ลุ่มน้้า (Watershed Profile) และสร้างเครือข่ายชุมชนต้นน้้า การจัดท้าระบบอนุรักษ์ดินและน้้าในพ้ืนที่เกษตร
ลาดชัน จัดท้าแนวป่ากันชน การปลูกป่าเลียนแบบธรรมชาติทดแทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยว และการปลูกหญ้าแฝก 

 
(6) ด้ำนที่ 6 กำรบริหำรจัดกำร 

    เป้าประสงค์ของการบริหารจัดการมุ่งเน้นการจัดท้าปรับปรุงกฎหมายและองค์กรด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้้า การจัดท้าแผนการบริหารจัดการน้้า การติดตามประเมินผล การพัฒนาระบบฐานข้อมูล



 
             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำต ิ                    บทที่ 2 กำรทบทวนยทุธศำสตร์ นโยบำย แผน และแผนงำนที่เกีย่วข้อง 
 
 
 

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-69 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

สนับสนุนการตัดสินใจ รวมทั้ง การศึกษา วิจัย พัฒนาการจัดการทรัพยากรน้้า การประชาสัมพันธ์ และการมีส่วน
ร่วม การศึกษาวิจัยและพัฒนา ซึ่งก้าหนดแนวทาง ดังนี้ 

1) การจัดท้าปรับปรุงกฎหมาย และองค์กรด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า ได้แก่ การ
จัดท้าปรับปรุงทบทวนกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ด้านทรัพยากรน้้า การส่งเสริม พัฒนาองค์กร การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้้า ในระดับชาติ/ระดับลุ่มน้้า และพัฒนากลไกความร่วมมือระหว่างประเทศด้านทรัพยากรน้้า 

2) การจัดท้าแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
3) การติดตามและประเมินผล ทั้งแผนงานภายใต้แผนแม่บท และการด้าเนินงานของหน่วยงาน 
4) การพัฒนาระบบฐานข้อมูล สนับสนุนการตัดสินใจ โดยพัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากรน้้า และ

ฐานข้อมูลอ่ืนที่เกี่ยวข้อง การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการภัยพิบัติด้านน้้า การจัดการอุทกภัย และการพัฒนา
ระบบติดตาม เฝ้าระวัง และแจ้งเตือนภัยคุณภาพน้้า 

5) การศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการทรัพยากรน้้า โดยศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และ
นวัตกรรมที่เก่ียวกับทรัพยากรน้้า 

6) การประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม โดยเสริมสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ นโยบาย
ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการทรัพยากรน้้า และบูรณาการการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า และ
การจัดการภัยพิบัติด้านน้้าในระดับพื้นที่ ลุ่มน้้า ประเทศ และระหว่างประเทศ 
  

2.3.3 โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรน ้ำในพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 
 การบริหารจัดการน้้าในพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก ได้มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคประชาชนที่มี
บทบาท ภารกิจในการบริหารจัดการน้้า การพัฒนาแหล่งน้้า รวมถึงการก้ากับ ดูแล และตรวจสอบ ซึ่งในแต่ละ
องค์กร และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้มีบทบาท และภารกิจที่แตกต่างกันออกไป โดยหน่วยงานที่มีส่วนงานระดับ
ภูมิภาค ส่วนงานภูมิภาคนั้นจะด้าเนินการบริหารจัดการน้้าในระดับพ้ืนที่นั้น ส่วนหน่วยงานที่ไม่มีหน่วยงานระดับ
ภูมิภาคจะกระจายงบประมาณลงมาสู่จังหวัดในการบริหารจัดการน้้าระดับพื้นที่ ดังรายละเอียดที่จะกล่าวต่อไปนี้ 
 นอกจากนี้ ที่ปรึกษาฯ ยังได้รวบรวมองค์กรหรือหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในด้านการบริหารจัดการน้้า
ทั้งระบบในระดับประเทศ ตั้งแต่หน่วยงานด้านการก้าหนดยุทธศาสตร์ระดับประทศ หน่วยงานด้านจัดสรร/
ตรวจสอบงบประมาณ หน่วยงานด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน่วยงานด้านการคมนาคม หน่วยงานด้าน
สารสนเทศ/เทคโนโลยี หน่วยงานด้านความม่ันคง และหน่วยงานที่เก่ียวข้องอ่ืนๆ   จากการทบทวนทางที่ปรึกษาฯ 
ได้ แบ่งบทบาท และภารกิจของหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้านการบริการจัดการน้้าในพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคตะวันออก 
ออกเป็น 2 ส่วน คือ บทบาท และภารกิจด้านการบริหารจัดการน้้าโดยภาครัฐ และบทบาท และภารกิจด้านการ
บริหารจัดการน้้าโดยภาคประชาชน มีรายละเอียดดังนี้  
 
2.3.4 คณะกรรมกำรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำภำพรวมของประเทศ 
 กลไกการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้้า พ.ศ.  2561 มีคณะกรรมการ
อยู่ 2 ระดับ คือ คณะกรรมการทรัพยากรน้้าแห่งชาติตามมาตรา 9 และคณะกรรมการลุ่มน้้าตามมาตรา 25 
นอกจากนั้นกฎหมายยังก้าหนดองค์กรบริหารจัดการทรัพยากรน้้าอีกส่วนหนึ่งเรียกว่า “องค์กรผู้ใช้น้้า” โดย



 
             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำต ิ                    บทที่ 2 กำรทบทวนยทุธศำสตร์ นโยบำย แผน และแผนงำนที่เกีย่วข้อง 
 
 
 

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-70 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

มาตรา 38  ก้าหนดให้บุคคลซึ่งใช้น้้าในบริเวณใกล้เคียงกันและอยู่ในเขตลุ่มน้้าเดียวกันมีสิทธิรวมตัวกันจด
ทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้้าเพ่ือประโยชน์ร่วมกันเกี่ยวกับการใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ การบ้ารุงรักษา 
การฟ้ืนฟู และการอนุรักษ์ทรัพยากรน้้าในหมู่สมาชิกขององค์กรผู้ใช้น้้า  โดยวัตถุประสงค์ หน้าที่และอ้านาจและ
การด้าเนินงานขององค์กรผู้ใช้น้้า รวมทั้งหลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีการก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้้าให้เป็นไปตามที่
ก้าหนดในกฎกระทรวง 
 

(1) คณะกรรมกำรทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ 
           ส้าหรับคณะกรรมการทรัพยากรน้้าแห่งชาติ เรียกโดยย่อว่า “กนช.” ประกอบด้วย 

1) นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ 
2) รองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นรองประธานกรรมการ 
3) กรรมการโดยต้าแหน่ง ได้แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พลังงาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริ และผู้อ้านวยการส้านักงบประมาณ 

4) กรรมการผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน้้า จ้านวนหกคน ซึ่งได้รับการคัดเลือกมาจากกรรมการ
ลุ่มน้้าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้้า กรรมการลุ่มน้้าผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกรรมการลุ่มน้้าผู้ทรงคุณวุฒิ 

5) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ้านวนสี่คน ซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ที่มีความรู้  ความ
เชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และผลงานเป็นที่ประจักษ์ไม่น้อยกว่าห้าปีในด้านการเกษตร ด้าน ทรัพยากรน้้า 
ด้านผังเมือง ด้านสิ่งแวดล้อม หรือด้านอุตสาหกรรม 

 ให้เลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้เลขาธิการแต่งตั้งข้าราชการของส้านักงาน
อีกไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
 มาตรา 17 ก้าหนดให้ กนช. มีหน้าที่และอ้านาจเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน้้าเพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์ในการบูรณาการเกี่ยวกับการใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ การบ้ารุงรักษา การฟ้ืนฟู และ
การอนุรักษท์รัพยากรน้้าให้เกิดความเป็นเอกภาพ รวมทั้งให้มีหน้าที่และอ้านาจ ดังต่อไปนี้ 

(ก) จัดท้านโยบายและแผนแม่บทเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน้้าที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ 

(ข) พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการของหน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวกับทรัพยากรน้้าและแผนงบประมาณการบริหารทรัพยากรน้้าแบบบูรณาการ ให้สอดคล้องกับ
นโยบายและแผนแม่บทตาม (1) และเสนอคณะรัฐมนตรี เพ่ือพิจารณาในการจัดท้างบประมาณประจ้าปี 



 
             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำต ิ                    บทที่ 2 กำรทบทวนยทุธศำสตร์ นโยบำย แผน และแผนงำนที่เกีย่วข้อง 
 
 
 

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-71 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

(ค) พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนแม่บทการใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ การ
บ้ารุงรักษา การฟ้ืนฟู และการอนุรักษ์ทรัพยากรน้้าในเขตลุ่มน้้าต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการลุ่มน้้าเสนอตาม
มาตรา 35 (1) 

(ง) ก้ากับ ดูแล เร่งรัด ตรวจสอบ ติดตาม และให้ค้าแนะน้าแก่หน่วยงานของรัฐและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการด้าเนินการตามนโยบาย และแผนแม่บทตาม  (1) รวมทั้งแผนปฏิบัติการและแผน
งบประมาณตาม (2) และรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบทุกสิ้นปีงบประมาณ 

(จ) พิจารณาและให้ความเห็นชอบผังน้้าที่ส้านักงานเสนอ และประกาศก้าหนดผังน้้าในราช
กิจจานุเบกษา 

(ฉ) เสนอแนะหรือมอบหมายแนวทางแก่หน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน้้าให้มีคุณภาพและการจัดการมลพิษทางน้้าที่อยู่ใน
หน้าที่และอ้านาจของหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 

(ช) เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาแก้ไขปัญหาจากการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ซึ่งปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบของแต่ละหน่วยงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับการใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ การบ้ารุงรักษา การฟ้ืนฟู และการอนุรักษ์ทรัพยากรน้้า เพ่ือให้เกิด
การบูรณาการและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

(ซ) ก้าหนดหน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่ต้องให้ความร่วมมือ
ต่อส้านักงานในการรวบรวมข้อมูล เชื่อมต่อข้อมูล และบูรณาการข้อมูลด้านทรัพยากรน้้า 

(ฌ) ก้าหนดกรอบ หลักเกณฑ์ และแนวทางการปฏิบัติงานของคณะกรรมการลุ่มน้้า และ
ล้าดับความส้าคัญของการใช้น้้าส้าหรับกิจการประเภทต่าง ๆ เพ่ือให้คณะกรรมการลุ่มน้้าน้าไปพิจารณาในการ
จัดสรรน้้าและควบคุมการใช้น้้าในแต่ละลุ่มน้้า 

(ญ) พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้้าแล้ง และแผนป้องกันและ
แก้ไขภาวะน้้าท่วมของคณะกรรมการลุ่มน้้าต่าง ๆ เพื่อบูรณาการการป้องกันและแก้ไขภาวะน้้าท่วมระหว่างลุ่มน้้า 

(ฎ) พิจารณาและให้ความเห็นชอบการอนุญาตการใช้น้้าประเภทที่สามตามมาตรา 44 และ
การเพิกถอนใบอนุญาตการใช้น้้าประเภทที่สามตามมาตรา 54 

(ฏ) พิจารณาและให้ความเห็นชอบการผันน้้าระหว่างลุ่มน้้าและการผันน้้าจากแหล่งน้้า
ระหว่างประเทศหรือแหล่งน้้าต่างประเทศ 

(ฐ) ไกล่เกลี่ยและชี้ขาดข้อพิพาทระหว่างคณะกรรมการลุ่มน้้า 
(ฑ) เสนอแนะเกี่ยวกับการตรา การออกหรือการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชกฤษฎีกาหรือ

กฎกระทรวงตามพระราชบัญญัตินี้ 
(ฒ) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี หน่วยงานของรัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่

เกี่ยวข้อง ให้มีการตรากฎหมายหรือแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรน้้า 



 
             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำต ิ                    บทที่ 2 กำรทบทวนยทุธศำสตร์ นโยบำย แผน และแผนงำนที่เกีย่วข้อง 
 
 
 

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-72 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

(ณ) ออกระเบียบก้าหนดมาตรการในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคเอกชน  ประชาชน 
และชุมชนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในด้านการใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ การบ้ารุงรักษา การฟ้ืนฟู การอนุรักษ์ 
และการด้าเนินการอื่นใดเก่ียวกับทรัพยากรน้้า 

(ด) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่ก้าหนดในพระราชบัญญัตินี้  หรือที่กฎหมายอ่ืนก้าหนดให้เป็น
หน้าที่และอ้านาจของ กนช. หรือตามท่ีคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 

การจัดท้านโยบายและแผนแม่บทเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน้้าตาม (1) ให้ครอบคลุมถึง
การรักษาและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้้าด้วย 

การเสนอข้อพิพาทระหว่างคณะกรรมการลุ่มน้้ าเพ่ือให้ กนช. ไกล่ เกลี่ยและชี้ขาด
ตาม (13) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กนช. ก้าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

อ้านาจหน้าที่ที่ส้าคัญของ กนช. คืออ้านาจตามมาตรา 17 (1) จัดท้านโยบายและแผนแม่บท
เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน้้าที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ เพ่ือใช้
เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าของประเทศ โดยในการ
จัดท้านโยบายและแผนแม่บทเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน้้านั้น ให้ กนช. จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน องค์กรผู้ใช้น้้า ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานของรัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ส้าหรับ
นโยบายและแผนแม่บทเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน้้า ซึ่งคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ เมื่อได้ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ และให้หน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการใช้ การ
พัฒนา การบริหารจัดการ การบ้ารุงรักษา การฟ้ืนฟู และการอนุรักษ์ทรัพยากรน้้า ปฏิบัติตามนโยบายและแผน
แม่บทเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน้้าดังกล่าว และให้ กนช. ติดตามและประเมินผลการด้าเนินการตามนโยบาย
และแผนแม่บทเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน้้า รวมทั้งพิจารณาทบทวนหรือปรับปรุงแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการ
บริหารทรัพยากรน้้าให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงที่มีความเปลี่ยนแปลงและรายงานต่อคณะรัฐมนตรีทุกปี 
  โดยปัจจุบันได้มีประกาศส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาติ เรื่อง แผนแม่บทการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้้า 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 เป็น
การด้าเนินงานตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้้า พ.ศ. 2561 มาตรา 17 และ 18 ที่ก้าหนดให้คณะกรรมการ
ทรัพยากรน้้าแห่งชาติ (กนช.) จัดท้านโยบายและแผนแม่บทเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบส้าหรับใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าของประเทศ และเมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแผนแม่บทการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้้า 20 ปีแล้วให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้และให้หน่วยงานของรัฐ
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ การบ้ารุงรักษา การฟ้ืนฟูและ
การอนุรักษ์ทรัพยากรน้้า ปฏิบัติตามนโยบายและแผนแม่บทเก่ียวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าดังกล่าว  
  แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) มีวัตถุประสงค ์ 

(ก) เพ่ือเป็นกรอบและแนวทางในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาทรัพยากรน้้าของประเทศ ที่มี
ผลกระทบ รุนแรงต่อประชาชน สนับสนุนด้านเศรษฐกิจและสังคม ที่ต้องเร่งด้าเนินการอย่างต่อเนื่ อง (ปี 2561-



 
             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำต ิ                    บทที่ 2 กำรทบทวนยทุธศำสตร์ นโยบำย แผน และแผนงำนที่เกีย่วข้อง 
 
 
 

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-73 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

2580) สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาและเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 -2580) โดย
ระยะเวลา 5 ปีแรก (ปี 2561-2565) ต้องแก้ไขปัญหาที่ส้าคัญได้อย่างเป็นรูปธรรม 

(ข) เพ่ือพัฒนาการจัดการน้้าเชิงลุ่มน้้าทั้งระบบ เพ่ิมความมั่นคงด้านน้้าของประเทศ โดย
จัดให้มี น้้าสะอาดใช้ทุกครัวเรือนในชุมชนของชนบทและการเจริญเติบโตของเขตเมือง การป้องกัน ฟ้ืนฟู รักษา
เขตต้นน้้า สภาพสิ่งแวดล้อม ล้าน้้าและแหล่งน้้าธรรมชาติ  

(ค) เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพของน้้าทั้งระบบ โดยการจัดหาน้้าและใช้น้้าอย่างประหยัด รู้คุณค่า 
และ สร้างมูลค่าเพ่ิมจากการใช้น้้าให้ทัดเทียมระดับสากล รองรับการเติบโตของเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต ทั้ง
ภาค เกษตรกรรม อุตสาหกรรม บริการและพลังงาน  

(ง) เพ่ือจัดระบบการจัดการภัยพิบัติจากน้้าให้สามารถลดความสูญเสีย ลดความเสี่ยงจาก
ภัยพิบัติ ที่เกิดจากน้้าตามหลักวิชาการ มีประสิทธิภาพ และแบ่งตามลักษณะของแต่ละลุ่มน้้า พ้ืนที่ ให้อยู่ใน
ขอบเขต ที่ควบคุมและให้สามารถฟ้ืนตัวได้ในเวลาอันสั้น  

(จ) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ มีการจัดหาและใช้น้้าที่สมดุล  ทันสมัย ทัน
การณ์ และสร้างความเป็นธรรม ใช้มาตรการทั้งทางโครงสร้าง กฎระเบียบ องค์กรการจัดการ การจัดการข้อมูล 
การเตือนภัย การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ให้สามารถขับเคลื่อนงานภายใต้แผนแม่บทด้านน้้าและงานตาม
พระราชบัญญัติทรัพยากรน้้า 
    โดยได้ก้าหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 20 ปี 
(พ.ศ. 2561-2580) ไว้ว่า “ทุกหมู่บ้านมีน้ าสะอาดอุปโภค บริโภค น้ าเพ่ือการผลิตมั่นคง ความเสียหายจาก 
อุทกภัยลดลง คุณภาพน้ าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน บริหารจัดการน้ าอย่างยั่งยืน ภายใต้การพัฒนาอย่างสมดุล โดย
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน”  และก้าหนดแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 
ไว้ 6 ด้าน คือ 

ก) ด้านที่ 1 การจัดการน้้า อุปโภค บริโภค   
 เป้าประสงค์คือ จัดหาน้้าสะอาดเพ่ือการอุปโภคบริโภคให้แก่ชุมชนครบทุกหมู่บ้านหรือ

ทุกครัวเรือน ชุมชนเมือง แหล่งท่องเที่ยวส้าคัญ และพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ รวมทั้งการจัดหา แหล่งน้้าส้ารองใน
พ้ืนที่ซึ่งขาดแคลนแหล่งน้้าต้นทุน พัฒนาน้้าดื่มให้ได้มาตรฐาน ในราคาที่เหมาะสมและการประหยัดน้้า โดยลดการ
ใช้น้้าภาคครัวเรือน ภาคบริการ และภาคราชการ  

ข) ด้านที่ 2 การสร้าง ความมั่นคงของน้้า ภาคการผลิต  
เป้าประสงค์คือ พัฒนาแหล่งเก็บกักน้้าและระบบส่งน้้าใหม่ให้เต็มศักยภาพ พร้อมทั้ง

การจัดหาน้ ในพ้ืนที่เกษตรน้้าฝน เพ่ือขยายโอกาสจากศักยภาพโครงการขนาดเล็กและ ลดความเสี่ยงในพื้นที่ไม่มี
ศักยภาพ ลดความเสี่ยง/ความเสียหายลงร้อยละ 50 รวมถึง การเพ่ิมผลิตภาพและปรับโครงสร้างการใช้น้้า โดย
ด้าเนินการร่วมกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันและด้านการสร้างโอกาสและความ
เสมอภาค ทางสังคมเพ่ือยกระดับผลิตภาพด้านน้้าทั้งระบบ  

ค) ด้านที่ 3 การจัดการ น้้าท่วมและอุทกภัย  
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-74 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

 เป้าประสงค์คือ เพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้้า การจัดระบบป้องกันน้้าท่วมชุมชนเมือง 
การจัดการ พ้ืนที่น้้าท่วมและพ้ืนที่ชะลอน้้า รวมทั้งการบรรเทาอุทกภัยในเชิงพ้ืนที่อย่างเป็นระบบ ในระดับลุ่มน้้าและ
พ้ืนที่วิกฤต (Area based) ลุ่มน้้าขนาดใหญ่ ลุ่มน้้าสาขา/ลดความเสี่ยง และความรุนแรงลงไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60  

ง) ด้านที่ 4 การจัดการ คุณภาพน้้า และอนุรักษ์ ทรัพยากรน้้า  
เป้าประสงค์ คือ พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบรวบรวมและระบบบ้าบัดน้้าเสียรวม

ของชุมชน การน้าน้้าเสียกลับมาใช้ใหม่ ป้องกันและลดการเกิดน้้าเสียต้นทาง การควบคุมปริมาณ การไหลของน้้า
เพ่ือรักษาระบบนิเวศ พร้อมทั้งพ้ืนฟูแม่น้้า ล้าคลอง และแหล่งน้้า ธรรมชาติที่มีความส้าคัญในทุกมิติ เพ่ือการ
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและใช้ประโยชน์ทั่วประเทศ  

จ) ด้านที่ 5 การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูสภาพป่าต้นน้้า ที่เสื่อมโทรม และ ป้องกันการพังทลาย 
ของดิน  

เป้าประสงค์ คือ อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พ้ืนที่ป่าต้นน้้าที่เสื่อมโทรม การป้องกันและลดการชะ
ล้างพังทลาย ของดินในพ้ืนที่ต้นน้้าและพ้ืนที่ลาดชัน  

ฉ) ด้านที่ 6 การบริหาร จัดการ  
     เป้าประสงค์ คือ จัดตั้งองค์กรด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า  (คณะกรรมการ
ทรัพยากรน้้าแห่งชาติ คณะกรรมการลุ่มน้้า ฯลฯ) ปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัย ส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง 
ประเทศเชื่อมโยงประเด็นการพัฒนาและการหาแหล่งเงินทุน พัฒนาระบบฐานข้อมูล ประกอบการตัดสินใจ (คลัง
น้้าชาติ) สนับสนุนองค์กรลุ่มน้้า สนับสนุนการแลกเปลี่ยน ข้อมูลระหว่างภาครัฐและเอกชน การบริหารจัดการ
ชลประทาน การศึกษาวิจัย เตรียมความพร้อม ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชนและ
ภาคส่วนที่เก่ียวข้อง สร้างจิตส้านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้้า พัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีสนับสนุน
การสร้างมูลค่าเพ่ิมในภาคการบริการ และการผลิต รวมถึงพัฒนารูปแบบเพ่ือยกระดับการจัดการน้้าในพ้ืนที่และ
ลุ่มน้้า (เชื่อมโยงการตลาด พลังงาน การผลิต และของเสีย) 

 
(2) คณะกรรมกำรลุ่มน ้ำ 

         คณะกรรมการลุ่มน้้าเป็นคณะกรรมการระดับนโยบายตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้้า 
พ.ศ. 2561 มาตรา 25 ซึ่งก้าหนดว่าในกรณีเพ่ือประโยชน์ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า ให้มีการก้าหนดลุ่ม
น้้า ซึ่งหมายถึง บริเวณพ้ืนที่ซึ่งครอบคลุมล้าน้้าธรรมชาติซึ่งเป็นแหล่งที่รวมน้้าให้ไหลลงสู่ล้าน้้า โดยตราเป็นพระ
ราชกฤษฎีกา ทั้งนี้ ให้ค้านึงถึงสภาพอุทกวิทยา สภาพภูมิศาสตร์ ระบบนิเวศ การตั้ งถิ่นฐาน การผังเมือง ผังน้้า 
และเขตการปกครองประกอบด้วย และเมื่อได้มีพระราชกฤษฎีกาก้าหนดลุ่มน้้าแล้ว ให้มีคณะกรรมการลุ่มน้้า
ประจ้าลุ่มน้้านั้น ประกอบด้วย 

1) กรรมการลุ่มน้้าโดยต้าแหน่ง ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัดในเขตลุ่มน้้านั้น ผู้แทนกรมควบคุม
มลพิษ ผู้แทนกรมเจ้าท่า ผู้แทนกรมชลประทาน ผู้แทนกรมทรัพยากรน้้า ผู้แทนกรมทรัพยากรน้้าบาดาล ผู้แทน
กรมที่ดิน ผู้แทนกรมประมง ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้แทนกรมป่าไม้ ผู้แทนกรมพัฒนาที่ดิน 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-75 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพันธุ์พืช 

2) ในกรณีที่ลุ่มน้้าใดมีพ้ืนที่ติดต่อกับชายแดน ให้มีผู้แทนกระทรวงกลาโหมเข้าร่วมเป็น
กรรมการลุ่มน้้า หรือในกรณีท่ีลุ่มน้้าใดมีพ้ืนที่ติดต่อกับชายฝั่งทะเล ให้มีผู้แทนกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
เข้าร่วมเป็นกรรมการลุ่มน้้า หรือในกรณีที่ลุ่มน้้าใดอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา 
ให้มีผู้แทนศูนย์อ้านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมเป็นกรรมการลุ่มน้้าด้วย 

3) กรรมการลุ่มน้้าผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตลุ่มน้้านั้น จังหวัดละหนึ่งคน และในกรณีที่ลุ่มน้้าใดอยู่ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบพิเศษ ให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษนั้นเป็นกรรมการลุ่มน้้าด้วย 

4) กรรมการลุ่มน้้ าผู้ แทนองค์กรผู้ ใช้น้้ า ในเขตลุ่ มน้้ านั้นที่ มาจากภาคเกษตรกรรม 
ภาคอุตสาหกรรม และภาคพาณิชยกรรม ภาคละสามคน 

5) กรรมการลุ่มน้้าผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับทรัพยากรน้้าจ้านวนสี่คน 
 
    โดยคณะกรรมการลุ่มน้้ามีหน้าที่และอ้านาจเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน้้าในเขตลุ่มน้้า รวมทั้ง
ให้มีหน้าที่และอ้านาจ ดังต่อไปนี้ (มาตรา 35)  

1) จัดท้าแผนแม่บทการใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ การบ้ารุงรักษา การฟ้ืนฟู และการ
อนุรักษ์ทรัพยากรน้้าในเขตลุ่มน้้าเสนอ กนช. (คณะกรรมการทรัพยากรน้้าแห่งชาติ) เพ่ือให้ความเห็นชอบ 

2) จัดท้าแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้้าแล้งและแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้้าท่วมเสนอ 
กนช. เพ่ือให้ความเห็นชอบ โดยในการจัดท้าแผนต้องพิจารณาถึงสภาพแวดล้อม ผังน้้า ระบบนิเวศ และความ
หลากหลายทางชีวภาพของพ้ืนที่นั้นประกอบด้วย 

3) พิจารณาปริมาณการใช้น้้า การจัดสรรน้้า และจัดล้าดับความส้าคัญในการใช้น้้าในเขตลุ่ม
น้้าและควบคุมการใช้น้้าให้เป็นไปตามกรอบ หลักเกณฑ์ และแนวทางท่ี กนช. ก้าหนด 

4) ก้าหนดหลักเกณฑ์และระเบียบการใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ การบ้ารุงรักษา การฟื้นฟู 
และการอนุรักษ์ทรัพยากรน้้าในเขตลุ่มน้้า ทั้งนี้ ภายใต้กรอบและแนวทางท่ี กนช. ก้าหนด 

5) ให้ความเห็นชอบการอนุญาตการใช้น้้าประเภทที่สองตามมาตรา 43 และการเพิกถอน
ใบอนุญาตการใช้น้้าประเภทที่สองตามมาตรา 54 

6) พิจารณาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการผันน้้าระหว่างลุ่มน้้าต่อ กนช. 
7) เสนอความเห็นต่อ กนช. เกี่ยวกับแผนงานและโครงการในการด้าเนินการใด ๆ เกี่ยวกับ

ทรัพยากรน้้าในเขตลุ่มน้้า 
8) รับเรื่องร้องทุกข์ ไกล่เกลี่ย และชี้ขาดข้อพิพาทระหว่างผู้ใช้น้้า 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-76 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

9) ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เก่ียวข้องในการบังคับใช้
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ การบ้ารุงรักษา การฟ้ืนฟู และการอนุรักษ์ทรัพยากร
น้้า และกฎหมายเกี่ยวกับมลพิษทางน้้าในเขตลุ่มน้้านั้น 

10) ส่งเสริมและรณรงค์การสร้างจิตส้านึกแก่ประชาชนในการใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ 
การบ้ารุงรักษา การฟ้ืนฟู และการอนุรักษ์ทรัพยากรน้้าในเขตลุ่มน้้า 

11) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่ก้าหนดในพระราชบัญญัตินี้ หรือที่กฎหมายอ่ืนก้าหนดให้เป็นหน้าที่
และอ้านาจของคณะกรรมการลุ่มน้้า หรือตามที่ กนช. มอบหมายการจัดท้าแผนตาม (1) และ (2) และการ
ก้าหนดหลักเกณฑ์และระเบียบตาม (4) ให้ครอบคลุมถึงการรักษาและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้้าด้วย 
    อย่างไรก็ดี ตามบทเฉพาะกาลมาตรา 100 ในระหว่างที่ยังไม่ได้มีการตราพระราชกฤษฎีกา
ก้าหนดลุ่มน้้าตามมาตรา 25 ให้คณะกรรมการลุ่มน้้าตามระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารทรัพยากร
น้้าแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ซึ่งด้ารงต้าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกาก้าหนดลุ่มน้้าตาม
มาตรา 25 ใช้บังคับคงปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการลุ่มน้้าตามลุ่มน้้าเดิมที่รับผิดชอบไปพลางก่อนและให้เลขาธิการ
แต่งตั้งข้าราชการของส้านักงานหนึ่งคนเป็นกรรมการลุ่มน้้าและเลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการอีกไม่เกินสองคน   
   ในกรณีที่มีการตราพระราชกฤษฎีกาก้าหนดลุ่มน้้าตามมาตรา 25 แล้ว โดยลุ่มน้้าที่ก้าหนดขึ้น
ไม่ได้แตกต่างจากลุ่มน้้าที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวใช้บังคับ และยังไม่มีคณะกรรมการลุ่มน้้า
ประจ้าลุ่มน้้าตามมาตรา 27 ให้คณะกรรมการลุ่มน้้าตามวรรคหนึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการลุ่มน้้าประจ้าลุ่ม
น้้าตามมาตรา 27 ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีคณะกรรมการลุ่มน้้าประจ้าลุ่มน้้าตามมาตรา 27 ทั้งนี้ ไม่เกินสองปีนับ
แต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ 
   ในกรณีที่มีการตราพระราชกฤษฎีกาก้าหนดลุ่มน้้าตามมาตรา 25 แล้ว โดยลุ่มน้้าที่ก้าหนดขึ้น
แตกต่างจากลุ่มน้้าที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวใช้บังคับ และยังไม่มีคณะกรรมการลุ่มน้้าประจ้า
ลุ่มน้้าตามมาตรา 27 ให้คณะกรรมการทรัพยากรน้้าแห่งชาติตามค้าสั่งส้านักนายกรัฐมนตรีที่ 24/2561  
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการทรัพยากรน้้าแห่งชาติ ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2561 มอบหมายให้คณะกรรมการลุ่ม
น้้าตามวรรคหนึ่งคณะหนึ่งคณะใดปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการลุ่มน้้าประจ้าลุ่มน้้าตามมาตรา 27 ไปพลางก่อน
จนกว่าจะมีคณะกรรมการลุ่มน้้าประจ้าลุ่มน้้าตามมาตรา 27 ทั้งนี้ ไม่เกินสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ ใช้
บังคับ ในกรณีเช่นนี้ ให้คณะกรรมการลุ่มน้้าตามวรรคหนึ่งที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่ในลุ่มน้้าดังกล่าวแต่ไม่ได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ตามความในวรรคนี้  สิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่นับแต่วันที่ได้มีการมอบหมายให้
คณะกรรมการลุ่มน้้าคณะหนึ่งคณะใดปฏิบัติหน้าที่ 
 
  โดยตามระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารทรัพยากรน้้าแห่งชาติ พ.ศ.  2550 ในหมวด 2 
ได้ก้าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการลุ่มน้้า 25 ลุ่มน้้า ประกอบด้วย คณะกรรมการจ้านวนไม่เกิน 35 คน 
ประกอบด้วย ผู้แทนส่วนราชการ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้้า ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมี
ผู้อ้านวยการส้านักงานทรัพยากรน้้าภาคเป็นกรรมการและเลขานุการ มีอ้านาจหน้าที่ ดังนี้  
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-77 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

 (1)  เสนอความเห็นต่อ กนช. เกี่ยวกับการก้าหนดนโยบาย แผนงาน โครงการ แนวทางแก้ไขปัญหา
และอุปสรรคในการบริหารทรัพยากรน้้า  
 (2)  จัดท้าแผนการบริหารทรัพยากรน้้าในพ้ืนที่ลุ่มน้้าและประสานการจัดท้า แผนปฏิบัติการและแผน
งบประมาณ พร้อมทั้งติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้้าในพ้ืนที่ลุ่มน้้า  
 (3)  พิจารณาจัดล้าดับความส้าคัญ พร้อมทั้งก้าหนดปริมาณการใช้น้้าในแต่ละกิจกรรม และให้
ค้าแนะน้าแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารทรัพยากรน้้าจากแหล่งน้้าขนาดเล็ก  
 (4)  ไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้ง และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน้้าในพ้ืนที่ลุ่มน้้าเผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ รับฟังความคิดเห็นและสร้างความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน้้า  
 (5)  ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ี กนช. มอบหมาย 

 
2.3.5 คณะกรรมกำรลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 
           คณะกรรมการลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตามค้าสั่งคณะกรรมการทรัพยากรน้้าแห่งชาติ ที่ 20/2551 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก เพ่ือให้การบริหารจัดการ การจัดหา การใช้ประโยชน์  
การบ้ารุงรักษา การป้องกัน การแก้ไขปัญหา การอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการด้าเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
ทรัพยากรน้้าในพื้นที ่ลุ ่มน้้าภาคใต้ฝั ่ง ตะวันออก ซึ่งประกอบด้วยพ้ืนที่จังหวัดตามขอบเขตการแบ่งลุ่มน้้าที่
คณะกรรมการทรัพยากรน้้าแห่งชาติก้าหนดเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอ้านาจตาม  
ความในข้อ 12 แห่งระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหาร ทรัพยากรน้้าแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และประกาศ
คณะกรรมการทรัพยากรน้้าแห่งชาติ เรื่อง คุณสมบัติ การสรรหา การแต่งตั้ง วาระการด้ารงต้าแหน่งและการพ้น
จากต้าแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการลุ่มน้้า จึงแต่งตั้งคณะกรรมการลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก โดยมี
องค์ประกอบดังต่อไปนี้ 
 

1. ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร  กรรมการ 
2. ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กรรมการ 
3. ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กรรมการ 
4. ผู้แทนกรมชลประทาน กรรมการ 
5. ผู้แทนกรมพัฒนาที่ดิน  กรรมการ 
6. ผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร กรรมการ 
7. ผู้แทนกรมการขนส่งทางน้้าและพาณิชยนาวี  กรรมการ 
8. ผู้แทนส้านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  กรรมการ 
9. ผู้แทนกรมป่าไม้   กรรมการ 
10. ผู้แทนกรมทรัพยากรน้้า   กรรมการ 
11. ผู้แทนกรมทรัพยากรน้้าบาดาล กรรมการ 



 
             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำต ิ                    บทที่ 2 กำรทบทวนยทุธศำสตร์ นโยบำย แผน และแผนงำนที่เกีย่วข้อง 
 
 
 

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-78 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

12. ผู้แทนกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง   กรรมการ 
13. ผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรรมการ 
14. ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   กรรมการ 
15. ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง    กรรมการ 
16. ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรรมการ 
17. ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ้านวน 3 คน กรรมการ 
18. ผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้้าภาคเกษตรกรรม จ้านวน 3คน  กรรมการ 
19. ผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้้าภาคอุตสาหกรรม จ้านวน 3คน  กรรมการ 
20. ผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้้าภาคการพาณิชย์  การบริการและการท่องเที่ยง

จ้านวน 3 คน  
กรรมการ 

21. ผู้ทรงคุณวุฒิ จ้านวน 6 คน กรรมการ 
22. ผู้อ้านวยการส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 8 กรมทรัพยากรน้้า กรรมการและเลขสนุการ 
23. ผู้อ้านวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้้ากรมทรัพยากรน้้า 

ที่ได้รับมอบหมาย 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

                    
 อ้านาจและหน้าที่คณะกรรมการลุ่มน้้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก ให้ คณะกรรมการลุ่มน้้ าภาคใต้ 
ฝั่งตะวันออก มีอ้านาจหน้าที่ตามที่ก้าหนดไว้แห่งระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารทรัพยากรน้้า
แห่งชาติ พ.ศ. 2550 ดังนี้ 

(1) เสนอความเห็นต่อ กนช. เกี่ยวกับการก้าหนดนโยบาย แผนงาน โครงการ แนวทางแก้ไขปัญหา
และอุปสรรคในการบริหารทรัพยากรน้้า รวมทั้งการด้าเนินงานใดๆ ของส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ลุ่มน้้า 

(2) จัดท้าแผนการบริหารทรัพยากรน้้าในพื้นที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
(3) ประสานการจัดท้าแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของส่วนราชการ และองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ลุ่มน้้าให้เป็นไปตามแผนการบริหารทรัพยากรน้้าในพ้ืนที่ลุ่มน้้าตามข้อ 2. และ
เป็นไปตามกรอบงบประมาณในด้านการบริหารทรัพยากรน้้าของประเทศแบบบูรณาการ 

(4) พิจารณาจัดล้าดับความส้าคัญ พร้อมทั้งก้าหนดปริมาณการใช้น้้าในแต่ละกิจกรรมอย่างชัดเจน 
และก้าหนดมาตรการจัดสรรน้้าให้สอดคล้องกับปริมาณน้้าที่มีอยู่ด้วยความเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ 

(5) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการที่เก่ียวข้องกับทรัพยากรน้้าในพ้ืนที่ลุ่มน้้า 
(6) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ค้าแนะน้าแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารทรัพยากรน้้าจาก

แหล่งน้้าขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์และเป็นธรรม 
(7) ขอเอกสารข้อมูล และข้อเท็จจริงต่างๆ เกี่ยวกับทรัพยากรน้้าเพ่ือรวบรวมสถิติ ข้อมูลความ

คิดเห็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน้้าในพ้ืนที่ลุ่มน้้า 



 
             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำต ิ                    บทที่ 2 กำรทบทวนยทุธศำสตร์ นโยบำย แผน และแผนงำนที่เกีย่วข้อง 
 
 
 

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-79 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

(8) ประนีประนอม ไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้ง และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน้้าในพ้ืนที่
ลุ่มน้้า 

(9) ประสานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน้้ากับคณะกรรมการลุ่มน้้าอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
(10) เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ รับฟังความคิดเห็นและสร้างความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับการ

บริหารทรัพยากรน้้า 
(11) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท้างานเพ่ือด้าเนินการตามที่คณะกรรมการลุ่มน้้ามอบหมาย 
(12) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ี กนช. มอบหมาย 

 

2.3.6 คณะกรรมกำรลุ่มน ้ำสำขำ 13 ลุ่มน ้ำสำขำ 
 ในลุ่มน้้าพ้ืนที่ที่ศึกษาวิจัย ประกอบด้วย 13 ลุ่มน้้า คือ ลุ่มน้้าสาขาคลองท่าตะเภา (ลุ่มน้้าสาขา)   
ลุ่มน้้าสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน  ลุ่มน้้าสาขาคลองหลังสวน ลุ่มน้้าสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 2 ลุ่ม
น้้าสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 3 ลุ่มน้้าสาขาคลองกลาย ลุ่มน้้าสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 ลุ่มน้้าสาขา
คลองนาทวี ลุ่มน้้าสาขาคลองเทพา ลุ่มน้้าสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง ลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าสายบุรี ลุ่มน้้า
สาขาแม่น้้าบางนรา และลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าโก-ลก จะมีคณะกรรมการลุ่มน้้าย่อยที่ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ
ทรัพยากรน้้า พ.ศ. 2561 มาตรา 27 ประกอบด้วย 
 (1)  กรรมการลุ่มน้้าโดยต้าแหน่ง ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัดในเขตลุ่มน้้านั้น ผู้แทนกรมควบคุม
มลพิษ ผู้แทนกรมเจ้าท่า ผู้แทนกรมชลประทาน ผู้แทนกรมทรัพยากรน้้า ผู้แทนกรมทรัพยากรน้้าบาดาล ผู้แทน
กรมที่ดิน ผู้แทนกรมประมง ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้แทนกรมป่าไม้ ผู้แทนกรมพัฒนาที่ดิน 
ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพันธุ์พืช 
  ในกรณีที่ลุ่มน้้าใดมีพ้ืนที่ติดต่อกับชายแดน ให้มีผู้แทนกระทรวงกลาโหมเข้าร่วมเป็นกรรมการ
ลุ่มน้้า หรือในกรณีที่ลุ่มน้้าใดมีพ้ืนที่ติดต่อกับชายฝั่งทะเล ให้มีผู้แทนกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเข้าร่วม
เป็นกรรมการลุ่มน้้า หรือในกรณีที่ลุ่มน้้าใดอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา ให้มี
ผู้แทนศูนย์อ้านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมเป็นกรรมการลุ่มน้้าด้วย 

 (2)  กรรมการลุ่มน้้าผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตลุ่มน้้านั้น จังหวัดละหนึ่งคน และในกรณีที่ลุ่มน้้าใดอยู่ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 
ให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษนั้นเป็นกรรมการลุ่มน้้าด้วย 

 (3)  กรรมการลุ่มน้้าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้้าในเขตลุ่มน้้านั้นที่มาจากภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม 
และภาคพาณิชยกรรม ภาคละสามคน 

 (4)  กรรมการลุ่มน้้าผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับทรัพยากรน้้าจ้านวนสี่คน 



 
             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำต ิ                    บทที่ 2 กำรทบทวนยทุธศำสตร์ นโยบำย แผน และแผนงำนที่เกีย่วข้อง 
 
 
 

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-80 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

   ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตาม (๑) เลือกกันเองเพ่ือเป็นประธานกรรมการลุ่มน้้า และให้
คณะกรรมการลุ่มน้้าเลือกกรรมการลุ่มน้้าอีกสองคนเป็นรองประธานกรรมการลุ่มน้้า  ทั้งนี้ การเลือกประธาน
กรรมการลุ่มน้้าและรองประธานกรรมการลุ่มน้้าให้กระท้าทุกสามปี 

   ให้ผู้อ้านวยการส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาติภาคแต่งตั้งข้าราชการของส้านักงานทรัพยากร
น้้าแห่งชาติภาคเป็นกรรมการลุ่มน้้าและเลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการอีกไม่เกินสองคน 
 
2.3.7 คณะกรรมกำรบริหำรจัดกำรชำยฝั่งทะเลและน่ำนน ้ำ 

 พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558  ได้ก้าหนดให้มี
คณะกรรมการ 2 ชุด คือ คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
แห่งชาติ และคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัด 

 
(1) คณะกรรมกำรนโยบำยและแผนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งแห่งชำติ   

   เป็นคณะกรรมการระดับนโยบาย ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่ง
นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เป็นรองประธานกรรมการ ปลัดส้านักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงการคลัง 
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ปลัดกระทรวงคมนาคม ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลัดกระทรวงพลังงาน ปลัดกระทรวง
พาณิชย์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ผู้บัญชาการทหารเรือ และเลขาธิการคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ เป็นกรรมการโดยต้าแหน่ง และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจ้านวนไม่เกินสิบสองคน  
ให้อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นกรรมการและเลขานุการ (มาตรา 5)  
    คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ  
มีอ้านาจหน้าที่ตามท่ีก้าหนดไว้ในมาตรา 9 ดังนี้  

1) เสนอนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติต่ อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ 

2)  ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ และค้าปรึกษาแก่หน่วยงานของรัฐเพ่ือด้าเนินการตามนโยบาย
และแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ 

3)  พิจารณาให้ความเห็นชอบเขตพ้ืนที่ที่จะใช้มาตรการในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง 
4)  ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร

จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-81 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

5)  เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณามีมติตามที่เห็นสมควรในกรณีที่ปรากฏว่า
หน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบัติตามนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ 

6)  พิจารณาให้ความเห็นชอบในการออกกฎกระทรวงตามมาตรา 18 มาตรา 20 และมาตรา 21 
7) เสนอรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะ

ชายฝั่งของประเทศต่อคณะรัฐมนตรีอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
8) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนบัญญัติให้เป็นอ้านาจหน้าที่ของ

คณะกรรมการ หรือตามท่ีคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
   ในการจัดท้านโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติตาม (1) 
ให้ค้านึงถึงนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ นโยบายการพัฒนาการประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าหรือการใช้ประโยชน์
ในที่จับสัตว์น้้าตามกฎหมายว่าด้วยการประมง และให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ผู้ประกอบกิจการ 
หน่วยงานภาคเอกชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประกอบการพิจารณาในการจัดท้านโยบายและ
แผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติดังกล่าวด้วย 
   ให้คณะกรรมการทบทวนนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
แห่งชาติตาม (1) อย่างน้อยทุกสามปีหรือในกรณีท่ีมีความจ้าเป็นคณะกรรมการจะก้าหนดระยะเวลาให้เร็วกว่านั้นก็ได้ 
  

(2) คณะกรรมกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งจังหวัด 
        ตามมาตรา 12 ก้าหนดให้มีคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดส้าหรับจังหวัด
ใดที่มีพ้ืนที่เพ่ือการปลูก การบ้ารุงรักษา การอนุรักษ์ และการฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประกอบด้วย 
ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ ผู้อ้านวยการส้านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาจังหวัด ผู้แทนกรมป่าไม้ 
ผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ผู้อ้านวยการส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัด ประมงจังหวัด โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ผู้แทนกองทัพเรือ ผู้บังคับการต้ารวจภูธรจังหวัด นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นกรรมการโดยต้าแหน่ง และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง
จากผู้แทนภาคประชาชนหรือชุมชนชายฝั่งในจังหวัดนั้นซึ่งเป็นผู้มีความรู้ และประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์หรือ
เป็นที่ยอมรับด้านการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ด้านระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง ด้าน
สิ่งแวดล้อม ด้านการท่องเที่ยว หรือด้านการประมง จ้านวนไม่เกินแปดคน 
        ส้าหรับกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานกรรมการ 
ผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้แทนกรมเจ้าท่า ผู้แทนกรมประมง ผู้แทนกรมป่าไม้ ผู้แทน
กรมโยธาธิการและผังเมือง ผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ผู้แทนกองทัพเรือ ผู้แทนส้านักงาน
ต้ารวจแห่งชาติ ผู้แทนสภากรุงเทพมหานคร เป็นกรรมการโดยต้าแหน่ง และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้งจากผู้แทนภาคประชาชนหรือชุมชนชายฝั่งในกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นผู้มีความรู้
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-82 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

และประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์หรือเป็นที่ยอมรับด้านการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ด้าน
ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการท่องเที่ยว หรือด้านการประมง จ้านวนไม่เกินแปดคน 
       ให้คณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดแต่งตั้งข้าราชการในกรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งตามที่อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เสนอจ้านวนหนึ่งคน เป็นกรรมการและ
เลขานุการ 
        คณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัด มีอ้านาจหน้าที่ตามที่ก้าหนดไว้ในมาตรา 
13 ดังต่อไปนี้ 

1) จัดท้าและเสนอนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัด
ต่อคณะกรรมการเพ่ือก้าหนดไว้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งแห่งชาติ 

2)  เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการในการออกกฎกระทรวงก้าหนดให้พ้ืนที่ป่าชายเลน
บริเวณหนึ่งบริเวณใดในจังหวัดเป็นพ้ืนที่ป่าชายเลนอนุรักษ์ตามมาตรา 18 หรือออกกฎกระทรวงก้าหนดพ้ืนที่
คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตามมาตรา 20 

3)  เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการในการพิจารณาให้ความเห็นชอบพื้นที่ที่จะใช้มาตรการใน
การป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง 

4)  ช่วยเหลือ ให้ค้าแนะน้า และประสานงานกับหน่วยงานของรัฐในระดับจังหวัดและจังหวัด
ใกล้เคียง เพื่อให้มีการด้าเนินการหรือปฏิบัติการที่สอดคล้องกับนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งแห่งชาติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดนั้น 

5)  ด้าเนินการร่วมกับภาคประชาชน ชุมชนชายฝั่ง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
ปลูก การบ้ารุงรักษา การอนุรักษ์ การฟ้ืนฟู และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในจังหวัด 

6)  เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการหรืออธิบดีเพ่ือพิจารณาด้าเนินการตามที่เห็นสมควรใน
กรณีที่ปรากฏว่าทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งภายในบริเวณจังหวัดได้รับความเสียหายหรือจ้าเป็นต้องได้รับการ
ปลูก การบ้ารุงรักษา การอนุรักษ์ หรือการฟื้นฟู 

7)  เสนอรายงานผลการด้าเนินการของคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัด
ส้าหรับจังหวัดนั้น และสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของจังหวัดนั้นต่อ
คณะกรรมการอยา่งน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

8)  ปฏิบัติการอ่ืนตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-83 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
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2.3.8 หน่วยงำนรำชกำรและรัฐวิสำหกิจ 
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีหน่วยงานที่มีส่วน
เกี่ยวข้องในด้านการบริหารจัดการน้้าทั้งระบบในระดับประเทศดังนี้ 
 
 (1) ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ 
   ส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาติ (สทนช.) จัดตั้งตามค้าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ที่ 46/2560 เรื่อง การจัดตั้งส้านักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้้าแห่งชาติ เพ่ือบูรณาการการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้้าอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยให้อ้านาจหน้าที่ตามที่บัญญัติในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
ส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาติ ส้านักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2561 ที่ระบุในข้อที่ 1 ดังต่อไปนี้ 
   ข้อ 1 ให้ส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาติมีภารกิจเกี่ยวกับการเสนอนโยบายและจัดท้าแผน
ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท และมาตรการในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าของประเทศ และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งบูรณาการข้อมูลสารสนเทศ แผนงาน โครงการ งบประมาณบริหารจัดการ การติดตามและ
ประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า โดยให้มีบทบาทและภารกิจดังต่อไปนี้ 
   1)  เป็นหน่วยงานหลักในการศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์น้้า เพ่ือเสนอแนะนโยบายและ
จัดท้าแผนยุทธศาสตร์ แผนแม่บท และมาตรการในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าและประสานให้เกิดการน้าไปสู่
การปฏิบัติ 
   2)  จัดท้าข้อเสนอเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน้้าและกรอบงบประมาณของประเทศแบบบูรณา
การ และเสนอแนะแนวทางการวางแผนเพ่ือการบริหารทรัพยากรน้้าต่อคณะกรรมการทรัพยากรน้้าแห่งชาติ 
   3)  ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าตามนโยบาย แผนยุทธศาสตร์แผนแม่บท 
และมาตรการที่ได้ก้าหนดไว้ 
   4)  บูรณาการข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรน้้าทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ ประเมินความ
ต้องการในการใช้น้้าเพ่ือการต่างๆ ความสามารถในการสนองความต้องการดังกล่าว และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นใน
ปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่เป็นศูนย์อ้านวยการข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรน้้าแห่งชาติ 
   5)  ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการทรัพยากรน้้าแห่งชาติ 
   6)  ด้าเนินการให้มีศูนย์เฉพาะกิจชั่วคราวในกรณีจ้าเป็นฉุกเฉิน เพ่ือแก้ไขปัญหาวิกฤตน้้า 
   7)  ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก้าหนดให้เป็นหน้าที่และอ้านาจของส้านักงานหรือตามที่
นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 
 (2) กรมชลประทำน 
  กรมชลประทานมีหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผน ควบคุม เพื่อตรวจสอบงบประมาณและจัดท้า
รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณของส้านักชลประทาน พิจารณาตรวจสอบการวางแผนการจัดสรรน้้า 
การส่งน้้า และการระบายน้้า ส้าหรับเพ่ือการเพาะปลูก การอุปโภคบริโภคควบคุมการใช้น้้า ร่วมกับโครงการ
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-84 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ชลประทาน (จังหวัด) และโครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษา การขอใช้ที่ราชพัสดุ วางแผนควบคุมงานเกษตร
ชลประทาน งานพัฒนาการใช้นาในแปลงนา สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้้า ศึกษาวิเคราะห์เพ่ือประเมินผลการ
หาวิธีการส่งน้้าให้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพประสิทธิผลรวมทั้งจัดท้าสถิติข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยา 
การตกตะกอนของอ่างเก็บน้้าและคลองต่างๆ พิจารณาความเหมาะสมทางด้านวิชาการในการปรับปรุงซ่อมแซม
บ้ารุงรักษาอาคารชลประทานต่างๆ ภายในเขตส้านักชลประทาน วางแผนการจัดสรรเงินงบประมาณประจ้าปีให้
โครงการชลประทาน (จังหวัด) และโครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาต่างๆ ตรวจสอบประมาณการให้เป็นไปตาม
แผนการจัดสรรงบประมาณท่ีก้าหนดไว้ รวมทั้งปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
  นอกจากนี้กรมชลประทานยังมีฝ่ายบริหารจัดการน้้าโดยเฉพาะซึ่งท้าหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

1) รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลด้านอุทกวิทยาอุตุนิยมวิทยา รวมทั้งข้อมูลความต้องการใช้
น้้าต่างๆ เพื่อวางแผนการจัดสรรน้้า การส่งน้้า และการระบายน้้าในฤดูแล้งและฤดูฝน ทั้งในระดับโครงการ ระดับ
จังหวัด และระดับลุ่มน้้าให้เหมาะสมกับปริมาณน้้าต้นทุนและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการ สนับสนุนภาค
การใช้น้้าในกิจกรรม 4 ด้าน คือ 

- ด้านการอุปโภคบริโภค  
- ด้านการเกษตร  
- ด้านการรักษาระบบนิเวศ 
- ด้านอุตสาหกรรม อย่างสมดุล 

2) ติดตาม ตรวจสอบการบริหารจัดการน้้าให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตาม
แผนที่ก้าหนด 

3) ศึกษา วิเคราะห์สภาพการใช้น้้าต่างๆ และประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้้าในช่วงฤดู
ฝนและฤดูแล้ง เพ่ือประเมินผลประสิทธิภาพการชลประทานในช่วงฤดูฝนและฤดูแล้ง น้าไปใ ช้ในการวางแผน
ปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้้า 

4) ศึกษา ค้นคว้า พัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการจัดเก็บ การวิเคราะห์ข้อมูล 
น้้าฝน น้้าท่า น้้าชลประทาน ระดับน้้า ปริมาณน้้าในอ่างเก็บน้้า และพ้ืนที่ชลประทานเพ่ือช่วยในการตัดสินใจ
ด้านการจัดสรรน้้า การระบายน้้าให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

5) ศึกษา วิจัย และพัฒนานวัตกรรม ด้านการบริหารจัดการน้้าเพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยในด้าน
การบริหารจัดการน้้า  

6) ถ่ายทอดองค์ความรู้หรือให้ค้าแนะน้าในการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมชลประทาน การ
บริหารจัดการน้้าแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เกษตรกร ผู้ใช้น้้าหรือผู้รับบริการทุกภาคส่วนเพ่ือสร้างความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือให้เกิดประโยชน์และความร่วมมือในการด้าเนินงานบริหารจัดการน้้า
ร่วมกัน  
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-85 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับ
มอบหมาย เพ่ือให้การด้าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก้าหนด ส้าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีดังนี้ 

- กรมพัฒนาที่ดิน 
- กรมส่งเสริมการเกษตร 
- กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
- กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
- ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
- ส้านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
- ส้านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 
- กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 
- กรมการข้าว 
- กรมหม่อนไหม 

  ในการด้าเนินงานของกรมชลประทานมีบทบาทหน้าที่ส้าคัญ โดยมีโครงการหลายโครงการเพ่ือ
พัฒนาพ้ืนที่ชลประทานต่าง ๆ ซึ่งมีโครงการส้าคัญอันเนื่องมาจากพระราชด้าริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานพระราชด้าริให้กรมชลประทานพิจารณาก่อสร้างประตูระบายน้้าปากพนังที่ อ้าเภอ
ปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพ่ือป้องกันน้้าเค็มรุกล้้า และเก็บกักน้้าจืด พร้อมกับการก่อสร้างระบบคลอง
ระบายน้้าเพ่ือบรรเทาปัญหาน้้าท่วม และระบบกระจายน้้าเพ่ือการเพาะปลูกในพ้ืนที่ลุ่มน้้าปากพนัง โดย
พระราชทานพระราชด้าริเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้้าปากพนังเพ่ือช่วยเหลือราษฎรครั้ง
แรกเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2531 หลังจากเกิดน้้าท่วมใหญ่ในเดือนพฤศจิกายน ครั้งต่อมาเมื่อวันที่ 9 และ 11 
ตุลาคม พ.ศ. 2535 ณ สถานีสูบน้้าบ้านโคกกูแว ต้าบลพร่อน อ้าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส และสถานีสูบน้้า
บ้านตอหลัง อ้าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 
 
 (3) กรมทรัพยำกรน ้ำ 
  กรมทรัพยากรน้้ามีหน้าที่เสนอแนะการจัดท้านโยบาย แผน และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับ
ทรัพยากรน้้า บริหารจัดการ พัฒนา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู รวมทั้งควบคุม ดูแลก้ากับ ประสาน ติดตาม ประเมินผล และ
แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรน้้า และพัฒนาวิชาการ ก้าหนดมาตรฐาน และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านทรัพยากร
น้้า ทั้งระดับภาพรวมและระดับลุ่มน้้า ซึ่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้้าระดับพ้ืนที่ ดังนี้   

1) ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้้า มีอ้านาจและหน้าที่ ดังนี้  
- ศึกษา วิเคราะห์และก้าหนดพื้นที่เสี่ยงภัยเกี่ยวกับน้้า 
- เสนอแนะแนวทาง แผนแม่บท มาตรการ รวมทั้งประสานการน้าแผนไปสู่การปฏิบัติใน

การป้องกันและแก้ไขวิกฤติน้้า 
- สร้างระบบเฝ้าระวัง ป้องกันและเตือนภัย 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-86 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน การปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืน ที่เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย 

2) ส้านักนโยบายและแผนทรัพยากรน้้า มีอ้านาจและหน้าที่ ดังนี้ 
- เสนอแนะนโยบาย แผนแม่บท และมาตรการเกี่ยวกับการบริหารจัดการ พัฒนา 

อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรน้้า และแก้ไขปัญหาวิกฤตน้้า 
- เสนอแนะแนวทาง กรอบแผนงาน และมาตรการในการจัดท้าแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับ

ทรัพยากรน้้า 
- พิจารณา กลั่นกรอง เสนอแนะ และประสานแผน 
- ปฏิบัติงานในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับ

กับทรัพยากรน้้า 
- ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 
- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืน ที่เกี่ยวข้องหรือที่

ได้รับมอบหมาย 
3) ส้านักบริหารจัดการน้้า มีอ้านาจและหน้าที่ ดังนี้ 

- ศึกษา ประเมินศักยภาพและวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการ ก้าหนดหลักเกณฑ์ 
รูปแบบและวางระบบโครงข่ายการพัฒนา บริหารจัดการ ปรับปรุง บ้ารุงรักษา 

- พัฒนาและจัดท้ามาตรฐาน ข้อก้าหนด หลักเกณฑ์ และคู่มือด้านการพัฒนา และ
บริหารจัดการแหล่งน้้า 

- เฝ้าระวัง ก้ากับ ดูแล ตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาและบริหารจัดการแหล่งน้้า 
- ให้การสนับสนุนและค้าปรึกษาด้านเทคนิควิชาการ การพัฒนาและบ้ารุงรักษาแหล่งน้้า

ให้กับหน่วยงานระดับภาค คณะอนุกรรมการลุ่มน้้า หน่วยงานของรัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน การปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่

ได้รับมอบหมาย 
4) ส้านักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา มีอ้านาจและหน้าที่ ดังนี้ 

- ศึกษา วิจัยด้านอุทกวิทยา และจัดท้าแผนที่อุทกวิทยา 
- ศึกษา วิจัย เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ รูปแบบ และเทคโนโลยีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้้า 
- วิเคราะห์ปริมาณและคุณภาพน้้าในภาพรวม วางแผน พัฒนาทดสอบวัสดุอุปกรณ์ ใน

การพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 
- วิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลและสถิติต่าง ๆ ด้านอุทกวิทยา 
- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-87 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

5) ส้านักส่งเสริมประสานมวลชน มีอ้านาจและหน้าที่ ดังนี้ 
- ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรน้้า 
- ส่งเสริมการรวมกลุ่ม การมีส่วนร่วม และการสร้างเครือข่ายการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 
- ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า โดยใช้กลไกคณะอนุกรรมการลุ่มน้้า 
- พัฒนาให้ความรู้และเพ่ิมทักษะแก่บุคลากรด้านทรัพยากรน้้าและด้านอ่ืน ๆ รวมทั้ง

รณรงค์ท้าความเข้าใจให้แก่บุคลากรของหน่วยงานของรัฐและประชาชนทั่วไป 
- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืน ที่เกี่ยวข้องหรือที่

ได้รับมอบหมาย 
6) ส้านักอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน้้า มีอ้านาจและหน้าที่ ดังนี้ 

- ก้าหนดรูปแบบ หลักเกณฑ์ จัดท้าข้อก้าหนดในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และบ้ารุงรักษาเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บน้้าของแหล่งน้้าธรรมชาติ และปรับปรุงอาคารสิ่งก่อสร้าง แหล่งน้้าที่มีอยู่เดิม ให้ใช้
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ก้าหนดมาตรการและการป้องกันเพื่อการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และบ้ารุงแหล่งน้้า 
- เฝ้าระวังและควบคุมการใช้และอนุรักษ์แหล่งน้้าธรรมชาติ ทั้งในด้านปริมาณ และ

คุณภาพ 
- ให้การสนับสนุนและค้าปรึกษาด้านเทคนิควิชาการ การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และบ้ารุงรักษา

แหล่งน้้าให้กับคณะกรรมการลุ่มน้้า หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน 
- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
7) ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 1-11 มีอ้านาจและหน้าที่ ดังนี้ 

- ส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งองค์กรบริหารจัดการทรัพยากรน้้าในระดับลุ่มน้้าและ
ท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

- พัฒนา เสริมสร้างขีดความสามารถ รวมทั้งเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดการ
ทรัพยากรน้้าแก่ผู้มีส่วนได้เสีย 

- จัดท้าแผนปฏิบัติการบริหารจัดการ รวมทั้งด้าเนินการส้ารวจออกแบบและพัฒนา 
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู การใช้ประโยชน์และการแก้ไขปัญหาของลุ่มน้้า 

- พัฒนาระบบฐานข้อมูลและเป็นศูนย์เครือข่ายข้อมูลและสารสนเทศ เกี่ยวกับการ
บริหารจัดการกรมทรัพยากรน้้าในระดับลุ่มน้้า 

- ส่งเสริม สนับสนุน และให้ค้าปรึกษาด้านเทคนิควิชาการ มาตรฐาน และกฎเกณฑ์ 
เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า แก่หน่วยงานของรัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- ปฏิบัติงานในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับ
ทรัพยากรน้้าในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 



 
             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำต ิ                    บทที่ 2 กำรทบทวนยทุธศำสตร์ นโยบำย แผน และแผนงำนที่เกีย่วข้อง 
 
 
 

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-88 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
 
 (4) กรมทรัพยำกรน ้ำบำดำล 
  การด้าเนินงานของกรมทรัพยากรน้้าบาดาล เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการน้้าบาดาล
เสนอแนะในการจัดท้านโยบายแผนและมาตรการที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้้าบาดาล ส้ารวจ บริหารจัดการ 
พัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู รวมทั้งควบคุม ดูแล ก้ากับ ประสาน ติดตามประเมินผลและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากร
น้้าบาดาล และพัฒนาวิชาการ ก้าหนดมาตรฐานและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านทรัพยากรน้้าบาดาล โดยมีอ้านาจ
และหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

1) เสนอแนะนโยบาย แผน มาตรการบริหารจัดการ พัฒนา อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูทรัพยากรน้้า
บาดาล 

2) ควบคุมก้ากับ ดูแลเกี่ยวกับทรัพยากรน้้าบาดาลให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยน้้าบาดาล 
3) ด้าเนินการส้ารวจประเมินศักยภาพ การพัฒนา การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรน้้าบาดาล

รวมทั้งการใช้ประโยชน์น้้าบาดาลและการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าบาดาลให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
4) ติดตามประเมินผล และตรวจสอบการบริหารจัดการ อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรน้้าบาดาล 

และผลกระทบที่เกิดจากพัฒนาทรัพยากรน้้าบาดาล 
5) ศึกษาวิจัย และพัฒนาก้าหนดมาตรฐาน เทคโนโลยีใหม่ด้านน้้าบาดาล เพ่ือการบริหาร

จัดการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรน้้าบาดาล 
6) เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรน้้าบาดาล 
7) ตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพน้้าบาดาลเพื่ออุปโภคบริโภค เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
8) ด้าเนินการและสนับสนุนเกี่ยวกับการเจาะและพัฒนาน้้าบาดาลเพ่ือสนับสนุนการอุปโภค

บริโภค อุตสาหกรรมและการเกษตรในพ้ืนที่ที่ได้รับมอบหมาย และพ้ืนที่ที่การหาแหล่งน้้าบาดาลที่ต้องใช้วิชา
อุทกธรณีวิทยาขั้นสูงและพ้ืนที่ประสบภัยพิบัติธรรมชาติ 

9) บริหารจัดการทรัพยากรน้้าบาดาลเพ่ือเตรียมความพร้อมในภาวะฉุกเฉิน รวมทั้งการแก้ไข
และบรรเทาปัญหาวิกฤตภัยธรรมชาติทั้งภัยแล้ง และน้้าท่วม 

10) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก้าหนดให้เป็นอ้านาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่กระทรวง
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 
 (5) กรมโยธำธิกำรและผังเมือง 
   กรมโยธาธิการและผังเมือง มีภารกิจเกี่ยวกับงานด้านการผังเมืองระดับต่างๆ การโยธาธิการ
การออกแบบการก่อสร้างและการควบคุมการก่อสร้างอาคาร ด้าเนินการและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในด้านการพัฒนาเมือง พื้นที่และชนบท โดยการก้าหนดและก้ากับดูแลนโยบายการใช้ประโยชน์ที่ ดิน 



 
             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำต ิ                    บทที่ 2 กำรทบทวนยทุธศำสตร์ นโยบำย แผน และแผนงำนที่เกีย่วข้อง 
 
 
 

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-89 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ระบบการตั ้งถิ ่นฐานและโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั ้งการก้าหนดคุณภาพและมาตรฐานการก่อสร้างด้าน
สถาปัตยกรรม วิศวกรรม และการผังเมือง เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีเกิดมาตรฐานความปลอดภัยแห่ง
สาธารณชน ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองและสิ่งปลูกสร้างตามระบบการผังเมืองที่ ดี อันจะน้าไปสู่
การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยให้มีอ้านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

1) ด้าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร กฎหมายว่า
ด้วยการขุดดินและถมดิน กฎหมายว่าด้วยการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

2) วางและจัดท้าผังเมืองประเภทอ่ืนๆ ตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมายหรือตามที่
ส่วนราชการอ่ืนร้องขอ และด้าเนินการให้เป็นไปตามผังเมืองนั้นๆ 

3) ด้าเนินการเกี่ยวกับการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการวางผัง วิจัย ติดตาม ประเมินผล
และพัฒนามาตรฐานด้านการผังเมืองและโยธาธิการ รวมทั้งการจัดท้าเกณฑ์มาตรฐานและคู่มือด้านการผังเมือง
และโยธาธิการ 

4) ด้าเนินการเกี่ยวกับการวางผัง ออกแบบ ควบคุมการก่อสร้าง บูรณะเมืองหรืออาคารและ
สิ่งก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ 

5) ให้บริการและค้าปรึกษาเกี่ยวกับงานออกแบบ งานก่อสร้าง และงานที่อยู่ในอ้านาจหน้าที่
ของกรมแก่หน่วยงานต่างๆ 

6) ด้าเนินการเกี่ยวกับการออกแบบ การก่อสร้างและควบคุมอาคาร ก่อสร้างอาคารและ
โครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งการบูรณะและบ้ารุงรักษา 

7) ด้าเนินการประสาน ก้ากับดูแล สนับสนุน และพัฒนาการด้าเนินงานของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพ่ือให้เป็นไปตามผังเมือง รวมทั้งก้ากับตรวจสอบการใช้อ้านาจตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองของเจ้า
พนักงานท้องถิ่น 

8) ด้าเนินการพัฒนาระบบและบริหารข้อมูลการผังเมืองและโยธาธิการ 
9) ด้าเนินการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรของกรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง

หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง ในด้านการผังเมืองและโยธาธิการ 
10) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก้าหนดให้เป็นอ้านาจหน้าที่ของกรมหรือตามท่ีรัฐมนตรีหรือ

คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 
 (6) กระทรวงอุตสำหกรรม 
   ภารกิจของกระทรวงอุตสาหกรรม คือ มีหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม 
การส่งเสริม การพัฒนาผู้ประกอบการและราชการอ่ืนตามกฎหมายก้าหนดให้เป็นอ้านาจหน้าที่ ของกระทรวง
อุตสาหกรรม หรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
   หนึ่งในโครงการจากกระทรวงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้้า คือ โครงการ
บริหารจัดการลุ่มน้้าและวางระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม เป็นการบริหารจัดการที่แสดง



 
             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำต ิ                    บทที่ 2 กำรทบทวนยทุธศำสตร์ นโยบำย แผน และแผนงำนที่เกีย่วข้อง 
 
 
 

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-90 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ถึงเจตนารมณ์ของสถานประกอบการที่มุ่งมั่นจะประกอบกิจการที่ค้านึงถึงการจัดการด้านมลภาวะอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมาย และสามารถเปิดเผยข้อมูลการจัดการมลภาวะอย่างโปร่งใส โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมเสนอแนะ
ในการแก้ปัญหาได้ มีการบริหารจัดการเพ่ืออนุรักษ์พลังงาน และจัดสรรการใช้ทรัพยากรร่วมกับชุมชนอย่าง
เหมาะสม มีช่องทางรับฟังข้อคิดเห็นและตอบสนองข้อร้องเรียน รวมถึงการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมอย่าง
เป็นธรรม 
   กระทรวงอุตสาหกรรมได้ตระหนักถึงความส้าคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมควบคู่กับการดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อม โดยได้ร่วมกับองค์กรปกครองท้องถิ่น ประชาชน และสถานประกอบการ ด้าเนินการรณรงค์
และส่งเสริมการใช้ระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ ภายใต้ "โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาล
สิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ" ซึ่งได้ด้าเนินการตั้งแต่ปี 2551 - ปัจจุบัน มีสถานประกอบการเข้าร่วมกว่า 
2,114 ราย ซึ่งในปี 2560 มีจ้านวน 168 ราย (มกราคม 2561) 
 
 (7) กรมพัฒนำที่ดิน 
   กรมพัฒนาที่ดินหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีหน้าที่ศึกษา ส้ารวจ วิเคราะห์และ
วิจัยดินและที่ดินเพ่ือก้าหนดนโยบาย และวางแผนการใช้ที่ดิน และเพ่ือการพัฒนาที่ดิน  ให้บริการด้านการ
วิเคราะห์ ตรวจสอบและให้ค้าแนะน้าเกี่ยวกับดิน น้้า พืช ปุ๋ย และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาที่ดิน ถ่ายทอดผล
การศึกษา ค้นคว้า วิจัย และให้บริการด้านการพัฒนาที่ดินแก่ส่วนราชการที่เก่ียวข้องและเกษตรกร   
   อ้านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรมพัฒนาที่ดิน 

1) ด้าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาที่ดินและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
2) ศึกษา ส้ารวจ วิเคราะห์ และจ้าแนกดิน เพ่ือก้าหนดนโยบายและวางแผนการใช้ที่ดิน การ

ก้าหนดบริเวณการใช้ที่ดิน การควบคุมการใช้ที่ดินบริเวณที่มีการใช้หรือท้าให้เกิดการปนเปื้อนของสารเคมี หรือ
วัตถุอ่ืนใด การก้าหนดเขตอนุรักษ์ดินและน้้า รวมทั้งติดตามสถานการณ์สภาพการใช้ที่ดิน 

3) ศึกษา วิจัย และพัฒนาการอนุรักษ์ดินและน้้า การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการเกษตร
ในไร่นา การปรับปรุงบ้ารุงดิน การผลิตและใช้เทคโนโลยีชีวภาพทางดิน การปรับปรุงและพัฒนาพ้ืนที่และการใช้
ประโยชน์ที่ดิน การจัดการที่ดินเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมและลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตร 

4) ให้บริการวิเคราะห์และตรวจสอบดิน น้้า พืช ปุ๋ย พร้อมให้ค้าแนะน้าเพ่ือการอนุรักษ์ดิน
และน้้า การปรับปรุงบ้ารุงดิน และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ดิน 

5) ศึกษา วิเคราะห์ และผลิตแผนที่ภาพถ่าย จัดท้าส้ามะโนที่ดิน และพัฒนาระบบแผนที่ฐาน เพ่ือ
เป็นข้อมูลในการวางแผนการใช้ การพัฒนาการผลิต การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตรและอ่ืน ๆ 

6) ถ่ายทอดผลการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และให้บริการด้านการพัฒนาที่ดิน รวมทั้งสร้าง
เครือข่ายหมอดินอาสา และกลุ่มเกษตรกรให้เข้มแข็ง เพ่ือรองรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี และมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาที่ดินและด้านอื่น ๆ 

7) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายก้าหนด ให้เป็นอ้านาจหน้าที่ของกรมหรือ 



 
             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำต ิ                    บทที่ 2 กำรทบทวนยทุธศำสตร์ นโยบำย แผน และแผนงำนที่เกีย่วข้อง 
 
 
 

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-91 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

   ตามที่รัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมายในด้านแผนงานการบริหารจัดการด้านน้้า กรม
พัฒนาที่ดินได้มีโครงการเกี่ยวกับการขุดลอกคู/คลอง และอ่างเก็บน้้าต่างๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการส่งน้้าและ
บรรลุบทบาทตามภารกิจขององค์กรต่อไป 
 
 (8) ส้ำนักงำนกำรปฏิรูปท่ีดินเพื่อกำรเกษตร (ส.ป.ก.) 
   ส.ป.ก.ก้าหนดภารกิจการด้าเนินงานปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมไว้ 3 ประการ ดังนี้ 1. งานจัด
ที่ดิน เป็นการสนับสนุนให้เกษตรกรได้เป็นเจ้าของที่ดินภายใต้กฎหมายการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม โดย
ด้าเนินการในที่ดิน 2 ประเภท ได้แก่ ที่ดินของรัฐ และที่ดินเอกชน 2. ในที่ดินเอกชน น้าที่ดินที่จัดซื้อหรือเวนคืน
มาจัดสรรแก่เกษตรกรผู้เช่า หรือผู้ไร้ที่ท้ากิน หรือผู้มีที่ดินเล็กน้อยไม่เพียงพอแก่การครองชีพที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้  
และ 3.งานเพิ่มรายได้เป็นการด้าเนินงานปรับปรุง เปลี่ยนแปลงระบบการผลิตและโครงสร้างทางการเกษตร 
   อ้านาจหน้าที่ 
   1) ด้าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
   2)  ด้าเนินการจัดหาที่ดินเอกชน และที่ดินของรัฐ มาด้าเนินการปฎิรูปที่ดิน ตลอดจนถึงการจัด
ที่อยู่อาศัยจัดที่ดินให้เกษตรกรท้าประโยชน์ เช่า เช่าซื้อ การให้กรรมสิทธิ์และการใช้ประโยชน์ที่ดิน ประสานงาน
ส่งเสริมการเกษตร รวมทั้งการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการปฎิรูปที่ดินและวิชาการด้านอื่นที่
เกี่ยวข้อง 
   3)  ด้าเนินการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน จ้าแนกการใช้ประโยชน์พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการทรัพยากร ฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อม และรักษาพ้ืนที่เกษตรกรรม 
   4)  บริหารกองทุนการปฎิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม เพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนและค่าใช้จ่ายเพ่ือการ
ปฏิรูปที่ดินการบริหารจัดการที่ดินของรัฐ การให้กู้ยืมเงินส้าหรับการพัฒนาอาชีพ รวมตลอดถึงการใช้เงินกองทุน 
เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรมิให้สูญเสียสิทธิในที่ดิน รวมทั้งการจัดท้าสารบบที่ดินเพ่ือการปฎิรูปที่ดิน 
   5)  ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก้าหนดให้เป็นอ้านาจหน้าที่ของส้านักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพ่ือเกษตรกรรมหรือตามที่กระทรวง หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมายส้านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตร ได้มี
โครงการด้านการบริหารจัดการน้้าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน้้าเพ่ือการปฏิรูปที่ดิ นเพ่ือการเกษตร เช่น 
โครงการขุดลอกคลองเพ่ือการเกษตร โครงการการติดตั้งระบบน้้าบาดาลพร้อมอาคารระบบน้้าประปา เป็นต้น 
 
 (9) กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
   เป็นส่วนราชการระดับกรม สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาการ
สหกรณ์ภายในประเทศ 
   อ้านาจหน้าที่ 
   1) ด้าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ กฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพ่ือการครองชีพ
เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการนิคมสหกรณ์และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-92 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

   2)  ส่งเสริม สนับสนุน และด้าเนินการตามที่นายทะเบียนสหกรณ์มอบหมายในการรับจด
ทะเบียน ส่งเสริม แนะน้า ก้ากับ และดูแลสหกรณ์ รวมทั้งตามอ้านาจหน้าที่อ่ืนๆ ที่นายทะเบียนสหกรณ์สั่งการ 
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ 
  3)  ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และคุ้มครองระบบสหกรณ์ 
  4)  ส่งเสริม เผยแพร่ และให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์ให้แก่
บุคลากรสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป 
  5)  ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัย เพ่ือพัฒนาระบบสหกรณ์ การบริหารจัดการองค์กร และการ
ด้าเนินธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้มีประสิทธิภาพและเข้มแข็งทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม 
  6)  ศึกษาและวิเคราะห์ เพ่ือเสนอแนะแนวทางการพัฒนาสหกรณ์ให้กับคณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ 
  7)  ศึกษา วิเคราะห์ ความต้องการของตลาดสินค้าสหกรณ์และสร้างเครือข่ายการเชื่อมโยง
ธุรกิจระหว่างสหกรณ์กับสหกรณ์ สหกรณ์กับเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
  8) ส่งเสริมและสนับสนุนด้านเงินทุน ข้อมูลสารสนเทศ เทคโนโลยี และทรัพยากรอ่ืนๆ ที่
เหมาะสมในการด้าเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
  9) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก้าหนดให้เป็นอ้านาจหน้าที่ของกรมส่งเสริมสหกรณ์หรือ
ตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมายกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้มีหน่วยงานระดับภูมิภาคคือสหกรณ์จังหวัด 
ได้มีแผนงานด้านการบริหารจัดการน้้าในส่วนของภารกิจที่เกี่ยวข้อง อาทิ โครงการขุดลอกคู/คลองต่างๆ เพ่ือ
ส่งเสริมระบบสหกรณ์ในแต่ละจังหวัด 
 
 (10) กรมเจ้ำท่ำ 
  การด้าเนินการของกรมเจ้าท่า คือ ก้ากับดูแล การส่งเสริมการพัฒนาระบบการขนส่งทางน้้าและ
การพาณิชยนาวี ให้มีการเชื่อมต่อกับระบบการขนส่ง อ่ืนๆ ทั้งการขนส่งผู้ โดยสาร และสินค้า ท่าเรือ  
อู่เรือ กองเรือไทย และกิจการเกี่ยวเนื่องเพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง และปลอดภัย 
ตลอดจนการสนับสนุนภาคการส่งออกให้มีความเข้มแข็ง  
อ้านาจหน้าที่ 
  1)  ด้าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้้าไทย กฎหมายว่าด้วยเรือไทย 
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันเรือโดนกัน กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี กฎหมายว่าด้วยการขนส่ง
ต่อเนื่องหลายรูปแบบ และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
  2)  ศึกษาและวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการขนส่งทางน้้า 
  3)  ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายระบบการขนส่งทางน้้าและการพาณิชยนาวี 
  4)  ด้าเนินการจัดระเบียบการขนส่งทางน้้าและกิจการพาณิชยนาวี 



 
             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำต ิ                    บทที่ 2 กำรทบทวนยทุธศำสตร์ นโยบำย แผน และแผนงำนที่เกีย่วข้อง 
 
 
 

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-93 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

  5)  ร่วมมือและประสานงานกับองค์การและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องทั้ งในประเทศแล ะ
ต่างประเทศในด้านการขนส่งทางน้้า การพาณิชยนาวี และในส่วนที่เกี่ยวกับอนุสัญญาและความตกลงระหว่าง
ประเทศ 
  6)  ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก้าหนดให้เป็นอ้านาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่รัฐมนตรี 
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
  ในด้านของแผนงาน โครงการ กรมเจ้าท่ามีผลงานเกี่ยวกับด้านการจัดการน้้าหลายโครงการ เช่น 
การขุดลอกแม่น้้าภายในประเทศ การขุดลอกร่องน้้าชายฝั่งทะเล โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่งทางน้้า เป็นต้น 
 
 (11) กรมท่ำอำกำศยำน 
  ตามกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมท่าอากาศยาน กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2558 ให้กรมท่า
อากาศยานมีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาโครงข่ายและส่งเสริมกิจการ ท่าอากาศยาน และท่าอากาศยาน ให้
มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ โดยมีอ้านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
  1)  ศึกษาวิเคราะห์ความจ้าเป็นและความเป็นไปได้ในการมีท่าอากาศยานแห่งใหม่เพ่ือ
ประโยชน์ ในการพัฒนาเศรษฐกิจและการอ้านวยความสะดวกแก่ประชาชนเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา  
  2)  จัดให้มีท่าอากาศยานตามผลการศึกษาวิเคราะห์ตามข้อ 1 
  3)  ด้าเนินกิจการท่าอากาศยานที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมายถูก
หลักเศรษฐกิจและเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการและให้ได้มาตรฐานสากล  
  4)  ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก้าหนดให้เป็นอ้านาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่รัฐมนตรี 
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
  ในส่วนของกรมท่าอากาศยานได้มีแผนงานด้านการบริหารจัดการด้านน้้า อาทิ แผนพัฒนา
ป้องกันน้้าท่วมท่าอากาศยาน เป็นต้น 
 
 (12) กรมกำรปกครอง 
  กรมการปกครองเป็นหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงมหาดไทย ที่ก่อตั้งมาพร้อมกับ
กระทรวงมหาดไทยในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2435 โดยมีอ้านาจ หน้าที่ ดังนี้ 
  1)  เสนอแนะนโยบายและจัดท้าแผน มาตรการ ติดตาม และประเมินผลด้านการรักษาความ
สงบเรียบร้อยและความม่ันคงภายใน 
  2)  ด้าเนินการเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อย สืบสวนสอบสวนคดีอาญาในหน้าที่
พนักงานฝ่ายปกครอง และอ้านวยความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน 
  3)  ด้าเนินการเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงภายใน งานการข่าว งานกิจการชายแดน งาน
ควบคุมดูแลชาวเขาและชนกลุ่มน้อย ผู้อพยพและผู้หลบหนีเข้าเมือง งานสัญชาติ และงานกิจการมวลชน 
  4)  สนับสนุน ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และการเลือกตั้งทุกระดับ 



 
             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำต ิ                    บทที่ 2 กำรทบทวนยทุธศำสตร์ นโยบำย แผน และแผนงำนที่เกีย่วข้อง 
 
 
 

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-94 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

  5)  ด้าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยกองอาสารักษาดินแดน 
  6)  ด้าเนินการพัฒนาและบริหารการปกครองท้องที่ในระดับอ้าเภอ กิ่งอ้าเภอ ต้าบล และ
หมู่บ้าน ตามกฎหมาย ว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ 
  7)  ด้าเนินการและพัฒนาระบบงานทะเบียนราษฎร งานบัตรประจ้าตัวประชาชน และงาน
ทะเบียนอื่น รวมทั้ง การบริหารจัดการฐานข้อมูลกลางเพ่ือการใช้ประโยชน์ร่วมกันทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
  8)  ด้าเนินการพัฒนาบุคลากรในด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคงภายใน 
  9)  ด้าเนินการสื่อสารเพ่ือการบริหารงาน การรักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่นคง
ภายในประเทศ 
  10) อ้านวยการและสนับสนุนการปฏิบัติงานตามอ้านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ
นายอ้าเภอ 
  11) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก้าหนดให้เป็นอ้านาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่กระทรวง
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 
 (13) ส้ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัด 
  ภารกิจ ดังนี้ 
  1)  การจัดวางระบบป้องกัน เตือนภัยจากสาธารณภัย ภัยฝ่ายพลเรือน และเตรียมความพร้อม
ในทุกพ้ืนที ่
  2)  อ้านวยการและด้าเนินการบรรเทาสาธารณภัยฝ่ายพลเรือนที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ 
รวดเร็ว เป็นธรรมให้ทั่วถึงทุกพ้ืนที่ที่มีภัย 
  3)  มีการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ยานพาหนะ และเครื่องจักรกลที่จ้าเป็นในการป้องกัน 
บรรเทา ระงับ และช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
  4)  จัดให้มีการฟื้นฟูสาธารณประโยชน์ที่เสียหาย ร่างกาย จิตใจ สิ่งจ้าเป็นต่อการยังชีพและการ
ประกอบอาชีพอย่างรวดเร็ว ทั่วถึงเป็นธรรม สอดคล้องกับความต้องการ 
  5)  บูรณาการระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แผนงาน การด้าเนินการ และการติดตาม
ประเมินผลร่วมกับองค์กรภายในและต่างประเทศ 
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทย  
พ.ศ.2557 ข้อ 19 ส้านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด มีอ้านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
  1)  ด้าเนินการเกี่ยวกับอ้านาจหน้าที่ของกรมในพ้ืนที่ระดับจังหวัด 
  2)  ก้ากับ ดูแล และสนับสนุนการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตจังหวัด 
  3)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 



 
             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำต ิ                    บทที่ 2 กำรทบทวนยทุธศำสตร์ นโยบำย แผน และแผนงำนที่เกีย่วข้อง 
 
 
 

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-95 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

  ส้านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดได้มีบทบาทภารกิจเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ด้านน้้าในส่วนของการวางแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านภัยแล้งและอุทกภัยรวมถึงการบริหารจัดการ
น้้าด้านต่างๆ  
 
 (14)  ส้ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 
  ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามพระราช
บัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส้านักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 ก้าหนดให้จัดตั้ง "ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.)” เป็นหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยมีภารกิจและหน้าที่ดังนี้ 
   ภารกิจและหน้าที่ของส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 

1) จัดท้าแผนจัดการสิ่งแวดล้อมของจังหวัดและแผนปฏิบัติการ เพ่ือการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด รวมทั้งติดตาม ประเมินผล และตรวจสอบสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของจังหวัด 

2) ด้าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ กฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วย
สวนป่า กฎหมายว่าด้วยเลื่อยโซ่ยนต์ กฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

3) เฝ้าระวัง ตรวจสอบ ก้ากับดูแล ส่งเสริม เผยแพร่ และบ้ารุงรักษาระบบเตือนภัยเกี่ยวกับ
ทรพัยากรน้้าในระดับจังหวัด รวมทั้งประสานการจัดท้าแผนปฏิบัติการและติดตามประเมินผลการด้าเนินงานของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

4) ก้ากับดูแลการประกอบกิจการน้้าบาดาลตามกฎหมายว่าด้วยน้้าบาดาลและกิจการประปา 
5) ส่งเสริม เผยแพร่ และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสงวน อนุรักษ์และฟ้ืนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัด 
6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
  ภารกิจที่ได้รับมอบหมายในฐานะผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1) ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามกฎกระทรวงแบ่ง
ส่วนราชการ ส้านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สป.ทส.) ที่ก้าหนดให้ส้านักงาน
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.) เป็นราชการส่วนภูมิภาค 

2) ให้ข้อเสนอแนะต่อแผนการด้าเนินงานของหน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่ด้าเนินการในพ้ืนที่จังหวัด รวมทั้งติดตามและประเมินผลการด้าเนินงาน 

3) จัดท้าแผนบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559-2564 และเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการประสานและปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานภายใน



 
             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำต ิ                    บทที่ 2 กำรทบทวนยทุธศำสตร์ นโยบำย แผน และแผนงำนที่เกีย่วข้อง 
 
 
 

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-96 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เพ่ือจัดท้าแผนปฏิบัติการของแต่ละหน่วยงานภายใน
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ระดับจังหวัด (รายปี) โดยเริ่มในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

4) จัดท้าห้องปฏิบัติการ (Operation Room ) และติดตามความก้าวหน้าการด้าเนินงานของ
หน่วยงานที่ด้าเนินการในพ้ืนที่จังหวัด เพ่ือน้าเสนอความก้าวหน้าในห้องปฏิบัติการรวมทั้งรายงานให้
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) ทราบเป็นระยะ 

5) ด้าเนินการขับเคลื่อนนโยบายหลัก 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดการทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า
และที่ดิน ด้านการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย และด้านการบริหารจัดการน้้า โดยมอบผู้รับผิดชอบ
ระดับผู้อ้านวยการส่วน  

6) รายงานสรุปผลการด้าเนินงานและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี )  เสนอปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทุกวันที่ 
25 ของเดือน 
 
 (15) กำรประปำส่วนภูมิภำค 
  การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เป็นหน่วยงานที่ให้บริการน้้าประปาตาม พรบ.กปภ. พ.ศ. 2522 
โดยค้านึงถึงประโยชน์ของรัฐและสุขอนามัยของประชาชนเป็นส้าคัญ พันธกิจหลักของการประปาส่วนภูมิภาค  
มี 5 ประการ ล้าดับความส้าคัญได้ ดังนี้ 

1) ผลิต จัดส่ง และจ้าหน่ายน้้าประปาท่ีมีคุณภาพ อย่างเพียงพอและท่ัวถึง 
2) ส้ารวจ จัดหาแหล่งน้้าดิบ 
3) จัดให้ได้มาซึ่งน้้าดิบ เพ่ือใช้ในการผลิต จัดส่ง และจ้าหน่ายน้้าประปา 
4) ส่งเสริมธุรกิจการประปา 
5) ด้าเนินธุรกิจอ่ืนที่เกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับธุรกิจการประปา 

  การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) มุ่งหวังผลลัพธ์ที่ส้าคัญ โดยมีการจัดท้าแผนยุทธศาสตร์และ
แผนงานโครงการที่ส้าคัญซึ่งจะยกตัวอย่างยุทธศาสตร์ด้านการผลิตจ่ายน้้า ดังแสดงใน  
 
 (16)  แขวงทำงหลวง 
  กรมทางหลวง (หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม) แบ่งและจัดตั้งหน่วยงานส่วนภูมิภาคขึ้น 
โดยแบ่งเป็นส้านักงานทางหลวง 18 ส้านักงาน แต่ละส้านักงานทางหลวงจะมีการแบ่งเป็นแขวงทางหลวงเพ่ือกระจาย
อ้านาจการก่อสร้าง การดูแลและท้านุบ้ารุงรักษาถนนในเขตพ้ืนที่ ซึ่งในพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีโครงการ
จากทางแขวงทางหลวงในการแก้ไขปัญหาน้้าท่วมในบางจังหวัดเพ่ือช่วยเหลือประชาชนในพ้ืนที่ให้ได้รับประโยชน์
สูงสุด ถือได้ว่าแขวงทางหลวงมีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารจัดการน้้าในพ้ืนที่ด้วย 
 



 
             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำต ิ                    บทที่ 2 กำรทบทวนยทุธศำสตร์ นโยบำย แผน และแผนงำนที่เกีย่วข้อง 
 
 
 

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-97 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

 (17)  กลุ่มจังหวัด 
  กลุ่มจังหวัดเป็นการจัดตั้งกลุ่มจังหวัดในประเทศไทย เพื่อส่งเสริมการบริหารงานแบบบูรณาการ 
การบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ จะค้านึงถึงหลักการดังต่อไปนี้ 

1) การบริหารงานให้เป็นไปตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
2) การสร้างโอกาสและส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  
3) ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาสังคมในจังหวัด เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

และการแก้ไขปัญหาร่วมกันเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
4) การกระจายอ้านาจการตัดสินใจลงไปสู่ระดับผู้ปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและความ

รวดเร็วในการปฏิบัติราชการ 
5) การส่งเสริมและสนับสนุนให้ท้องถิ่นมีความพร้อมในการรองรับการกระจายอ้านาจให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6) การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มีความโปร่งใส และมีการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของการ

ปฏิบัติราชการ 
7) การบริหารงบประมาณจังหวัดให้เป็นไปตามวิธีการบริหารงบประมาณจังหวัดแบบบูรณา

การตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติตามที่ ก.น.จ. ก้าหนดตามข้อเสนอแนะของส้านักงบประมาณ 
 

  การแบ่งกลุ่มจังหวัดในประเทศไทย แบ่งออกเป็น 18 ประเภทกลุ่มจังหวัด และในแต่ละกลุ่ม
จังหวัดได้ก้าหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของแต่ะละกลุ่ม จังหวัดในพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  
11 จังหวัด จัดอยู่ใน 4 ประเภทกลุ่มจังหวัด  
 

ตำรำงกำรแบ่งกลุ่มจังหวัด (ตำมลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก) 
 

ประเภทกลุ่มจังหวัด รำยช่ือจังหวัด 

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนล่าง 2  

 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
 จังหวัดเพชรบุรี (ศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด) 
 จังหวัดสมุทรสงคราม  
 จังหวัดสมุทรสาคร  

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย  

 จังหวัดชุมพร 
 จังหวัดนครศรีธรรมราช  
 จังหวัดพัทลุง  
 จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด) 



 
             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำต ิ                    บทที่ 2 กำรทบทวนยทุธศำสตร์ นโยบำย แผน และแผนงำนที่เกีย่วข้อง 
 
 
 

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-98 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ประเภทกลุ่มจังหวัด รำยช่ือจังหวัด 

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน  

 จังหวัดกระบี่ 
 จังหวัดตรัง  
 จังหวัดพังงา  
 จังหวัดภูเก็ต (ศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด) 
 จังหวัดระนอง  

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน  

 จังหวัดนราธิวาส  
 จังหวัดปัตตานี  
 จังหวัดยะลา  
 จังหวัดสงขลา (ศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด) 
 จังหวัดสตูล  

  
 (18)  ส้ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัด 
  ด้าเนินการเกี่ยวกับอ้านาจหน้าที่ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่จังหวัด ซึ่งท้า
หน้าที่ ก้ากับ ดูแล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของส้านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอ้าเภอ อ้านวยการ 
ประสาน ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอันเป็นอ้านาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดด้ านการก้ากับดูแลองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับ
มอบหมาย 
 
 (19)  ส้ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นอ้ำเภอ  
  อ้านาจหน้าที่ด้าเนินการเกี่ยวกับอ้านาจหน้าที่ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่
อ้าเภอ อ้านวยการ ประสาน ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอันเป็นอ้านาจหน้าที่ของนายอ้าเภอเฉพาะด้านการ
ก้ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่ วยงานอ่ืนที่
เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย โดยมีภารกิจที่ต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
  1)  งานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในระดับอ้าเภอ โดยให้ความช่วยเหลือสนับสนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ้าเภอ ได้แก่  

- เทศบาล อ้านาจหน้าที่ของเทศบาลตามพระราชบัญญัติก้าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ้านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ดังนี้ 

 การจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
 การจัดให้มีและบ้ารุงรักษาทางบก ทางน้้า และทางระบายน้้า 
 การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และท่ีจอดรถ 
 การสาธาณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ 



 
             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำต ิ                    บทที่ 2 กำรทบทวนยทุธศำสตร์ นโยบำย แผน และแผนงำนที่เกีย่วข้อง 
 
 
 

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-99 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

 การสาธารณูปการ 
 การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ 
 การพาณิชย์ และส่งเสริมการลงทุน 
 การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 การจัดการศึกษา 
 การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
 การบ้ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
 การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 
 การจัดให้มีและบ้ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
 การส่งเสริมกีฬา 
 การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
 การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
 การก้าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้้าเสีย 
 การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
 การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
 การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 
 การจดัให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ 
 การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ

และสาธารณูปโภคสถานอ่ืน ๆ 
 การจัดการ การบ้ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากร 

ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
 การผังเมือง 
 การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 
 การดูแลรักษาที่สาธารณะ 
 การควบคุมอาคาร 
 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 กิจการอ่ืนใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการ

ประกาศก้าหนด 
 



 
             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำต ิ                    บทที่ 2 กำรทบทวนยทุธศำสตร์ นโยบำย แผน และแผนงำนที่เกีย่วข้อง 
 
 
 

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-100 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

   การที่กฎหมายก้าหนดหน้าที่ของเทศบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ ไว้มากมาย
เช่นนี้ก็เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งเทศบาลต้องเตรียมตัวรับการถ่ายโอนภารกิจหน้าที่ งบประมาณ 
และบุคลากรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากรัฐบาล ตามทิศทางที่เป็นผลมาจากบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ 
พ.ศ. 2540  
   นอกจากนี้เทศบาลยังแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ เทศบาลต้าบล เทศบาลเมือง และเทศบาล
นคร ซึ่งมีหน้าที่แตกต่างกันออกไปแต่มีความใกล้เคียงหรือเกี่ยวข้องกันตามภารกิจที่รับมอบหมายมา 

- องค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต้าบล และองค์การบริหาร
ส่วนต้าบล พ.ศ. 2537 และ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542) พัฒนาต้าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม (มาตรา 66) มีหน้าที่ต้องท้าตามมาตรา 67 ดังนี้ 

 จัดให้มีและบ้ารุงทางน้้าและทางบก 
 การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้้า ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการก้าจัด

ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุและพิการ 
 คุ้มครอง ดูแลและบ้ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 บ้ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมาย 
 มีหน้าที่ที่อาจท้ากิจกรรมในเขต อบต. ตามมาตรา 68 ดังนี้ 
 ให้มีน้้าเพ่ือการอุปโภค บริโภคและการเกษตร 
 ให้มีและบ้ารุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
 ให้มีและบ้ารุงรักษาทางระบายน้้า 
 ให้มีและบ้ารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 
 ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ 
 ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
 บ้ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ 
 การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
 หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบต. 
 ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม 
 กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ 
 การท่องเที่ยว 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-101 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

 การผังเมือง 
-   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอ่ืน ๆ (ไม่มีในพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก) 

  2)  การอ้านวยการแก่นายอ้าเภอ ในกรณีการปฏิบัติตามอ้านาจหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ้าเภอ 
  3)  การประสานงานเกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่น งบประมาณ ระเบียบ
กฎหมายและการบริหารงานทั่วไป 
  4)  การให้ค้าปรึกษา แนะน้า ก้าหนดแนวทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การพัสดุ 
รวมทั้งควบคุมตรวจสอบการเงินบัญชี การพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ
ข้อบังคับและ หลักเกณฑ์ที่ก้าหนด 
  5)  การประสานการอ้านวยการกับส่วนราชการอ่ืนๆ ที่มีภารกิจ อ้านาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ้าเภอ 
  6)  การด้าเนินการเกี่ยวกับการเงิน บัญชี การงบประมาณ การพัสดุ ของกลุ่มส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นอ้าเภอ 
   องค์กรที่กล่าวมาข้างต้น เป็นองค์กรภาครัฐที่ด้าเนินการเกี่ยวข้องกับด้านการบริหารจัดการน้้า
ในพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก ซึ่งเป็นองค์กรที่ด้าเนินการบริหารจัดการน้้า โดยมีการด้าเนินการตามบทบาท 
และภารกิจที่แตกต่างกันไป โดยในการด้าเนินการดังกล่าวได้มีการด้าเนินการภายใต้แผนที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ระดับประเทศในด้านต่างๆ เพ่ือให้การด้าเนินการบริหารจัดการน้้าในพ้ืนที่มีประสิทธิภาพ บรรลุ
เป้าหมายตามที่ตั้งไว้  
 
2.3.9  กลุ่มองค์กรภำคประชำสังคมด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและกำรพัฒนำท้องถิ่นในพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้
ฝั่งตะวันออก 
 การบริหารจัดการน้้าทั้งด้านปริมาณและคุณภาพที่สอดคล้องและบูรณาการเพ่ือรักษาดุลยภาพทาง
ธรรมชาติของลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก ต้องอาศัยกลไกการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาค
ประชาชนในลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก ซึ่งรับรู้และเข้าใจปัญหาและสาเหตุของปัญหาทรัพยากรน้้า เช่น การขาด
แคลนน้้า การเกิดอุทกภัย ปัญหาคุณภาพน้้าเสื่อมโทรม ที่เกิดขึ้นในชุมชน และความต้องการที่จะแก้ไขปัญหาของ
ชุมชน ตลอดจนร่วมคิดร่วมสร้างรูปแบบและวิธีการพัฒนา หรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ร่วมวางนโยบายหรือก้าหนด
แผนงานกิจกรรมหรือโครงการที่เป็นประโยชน์และตอบสนองความต้องการของชุมชน ซึ่งเครือข่ายองค์กรและ
ภาคประชาชนและแผนงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าในลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีดังนี้ 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-102 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

 (1) สมำคมเพื่อสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร 
  สมาคมเพ่ือสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพรเป็นองค์การพัฒนาเอกชนที่ก่อตั้งขึ้นเพ่ือเป็นศูนย์กลาง
ความร่วมมือในการด้าเนินงานและเป็นแหล่งเพ่ิมพูนข้อมูลความรู้ทางวิชาการ การศึกษาค้นคว้าวิจัยด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 
 (2) สมำคมเครือข่ำยกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองภำคใต้ 
  สมาคมเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองภาคใต้เป็นองค์การพัฒนาเอกชนที่ก่อตั้งขึ้นเพ่ือ
เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกองทุนหมู่บ้าน พัฒนาศักยภาพเครือข่าย
หมู่บ้าน รวมทั้งส่งเสริมความมือกับหน่วยงานต่างๆ ส่งเสริมชุมชนให้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
สืบทอดวัฒนธรรม 
 (3) สมำคมเพื่อนเกลอเทือกเขำหลวง 
  สมาคมเพ่ือนเกลอเทือกเขาหลวงเป็นองค์การพัฒนาเอกชนที่ก่อตั้งขึ้นเพ่ือเป็นส่งเสริมและ
สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การสนับสนุนอาชีพ การเรียนรู้ วิจัย ศึกษาของชุมชน 
 (4) สมำคมคนรักษ์ถิ่น 
  สมาคมคนรักษ์ถิ่นเป็นองค์การพัฒนาเอกชนที่ก่อตั้งขึ้นเพ่ือเป็นส่งเสริมและสนับสนุนการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การสนับสนุนอาชีพ การเรียนรู้ วิจัย ศึกษาของชุมชน 
 (5) มูลนิธิจิสเอ็นไว 
  มูลนิธิจิสเอ็นไวเป็นองค์การพัฒนาเอกชนที่ก่อตั้งขึ้นเพ่ือสนับสนุนส่งเสริมการศึกษา วิจัยระบบ
สารสนเทศ ภูมิศาสตร์ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง 
 (6) สมำคมเครือข่ำยประมงพื นบ้ำนอ่ำวท่ำศำลำ 
  สมาคมเครือข่ายประมงพ้ืนบ้านอ่าวท่าศาลา ก่อตั้งขึ้นเพ่ือร่วมมือกันส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู
และปกป้องทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพ่ือให้เป็นแหล่งอาหารของชุมชน เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การบริหารจัดการทรัพยากร และร่วมมือ ประสานงานกับภาครัฐ ชุมชน ท้องถิ่น ในการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของชาวประมงพ้ืนบ้านอ่าวท่าศาลา  
 (7) สมำคมเพื่อสันติภำพชำยแดนใต้ (POSBO) 
  สมาคมเพ่ือสันติภาพชายแดนใต้ (POSBO) เป็นองค์กรการกุศลและองค์กรสาธารณประโยชน์ 
เพ่ือสร้างสันติภาพในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการสร้าง
สันติภาพให้เกิดข้ึนในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน  
 (8) สมำคมรักษ์ทะเลไทย 
  สมาคมรักษ์ทะเลไทยเป็นองค์กรพัฒนาเอกชน มีวัตถุประสงค์เพ่ือร่วมมือและประสานงานกับ
รัฐและองค์กรเอกชนอ่ืนๆ ในการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวประมงพ้ืนบ้าน เพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์และ
ฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตลอดจนเพ่ือส่งเสริมการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ในการ
จัดการทรัพยากรที่ยั่งยืน มีพ้ืนที่เป้าหมายในการท้างานร่วมกับชุมชนประมงชายฝั่งในพ้ืนที่ 13 จังหวัดภาคใต้
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-103 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ตลอดจนถึงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี  และรอบทะเลสาบสงขลา มีการสนับสนุนให้มีเวทีสาธารณะเพ่ือ
ระดมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริม
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน/เศรษฐกิจการประมง และการผลักดันให้มีการแก้ไขปัญหากฎหมาย นอกจากนี้ยังมีการ
สนับสนุนโครงการภายใต้สมาคมฯ อีกหลายโครงการ  
 (9)  มูลนิธิชุมชนสงขลำ 
  มูลนิธิชุมชนสงขลา ซื่อย่อคือ ม.ช.ส. เป็นองค์กรเปิดโอกาสให้บุคคล หน่วยงาน องค์กร เข้ามามี
ส่วนร่วมคิด ร่วมทุน ร่วมท้า เพ่ือพัฒนาจังหวัดสงขลา เพ่ือการจัดการความรู้ในการพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา 
เชื่อมประสานความร่วมมือกับบุคคล เครือข่าย องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน ภาครัฐ เพ่ือด้าเนินกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ สร้างโอกาส พัฒนาคน สนับสนุนผู้ที่ท้างานพัฒนาได้พัฒนาแนวคิด ทักษะประสบการณ์ใน
การพัฒนาชุมชน และระดมทุนท้ังภายในจังหวัดและองค์กรภายนอกเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ 
 (10)  มูลนิธิ “ป่ำ - ทะเลเพื่อชีวิต” 
  มูลนิธิ “ป่า - ทะเลเพ่ือชีวิต” เป็นองค์กรที่ก่อตั้งขึ้นเพ่ือศึกษาความส้าคัญทางเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรมและนิเวศพ้ืนที่ป่าต้นน้้า พ้ืนที่ลุ่มน้้าและพ้ืนที่ชายฝั่ง โดยเน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมเพ่ือเสริมศักยภาพ
องค์กร และเครือข่ายในการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน  กระตุ้นให้เกิดการประสานงานความร่วมมือของ
หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน โดยรณรงค์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสถานการณ์ปัญหาและนโยบายการจัดการ
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้เกิดการสนับสนุนองค์กรชุมชนและเครือข่าย เพ่ือให้ เกิดแบบอย่างการพัฒนาโดย
ชุมชนสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างเหมาะสม 
 (11) สมำคมเพื่อนชีวิต ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
  สมาคมเพ่ือนชีวิต ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นองค์กรที่มีส่วนร่วมในการช่วยยกระดับ
คุณภาพชีวิตและความเจริญทางด้านจิตใจของคนในสังคม และเก็บรวบรวมข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับการเพ่ิม
คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
 (12) เครือข่ำยกำรจัดกำรภัยพิบัติจำกธรรมชำติพื นที่ภำคใต้ 
  เครือข่ายการจัดการภัยพิบัติจากธรรมชาติพ้ืนที่ภาคใต้  เป็นองค์กรภาคประชาชนที่พัฒนา
ยกระดับมาจากเครือข่ายแผนแม่บทชุมชนพ่ึงตนเองภาคใต้  ปัจจุบันได้ขับเคลื่อนงานภายใต้ “โครงการพัฒนา
ระบบและโครงข่ายการจัดการภัยพิบัติด้วยพลังสังคมพ้ืนที่ภาคใต้” สนับสนุนโดยส้านักสุขภาวะชุมชน (ส้านัก3) 
ส้านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
  การบริหารจัดการด้านน้้าในพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีองค์กรที่ เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ
ภาคประชาชนเข้ามามีบทบาทร่วมกัน ท้าให้การบริหารจัดการด้านน้้าเกิดขึ้นได้จริงตามต้องการของประชาชน
และเหมาะสมกับลักษณะของพ้ืนที่ ซึ่งในการบริหารจัดการน้้าจ้าเป็นอย่างยิ่งที่จะอาศัยความร่วมมือจากทุกภาค
ที่กล่าวมาข้างต้น จากการที่องค์กรทั้งภาครัฐ ได้มีการแบ่งบทบาท และหน้าที่ในการด้าเนินงานที่ชัดเจน รวมทั้ง
ภาคเอกชนได้มีการจัดตั้งหน่วยงานอิสระขึ้นเพ่ือด้าเนินการตามวัตถุประสงค์ของแต่ละองค์กรที่ได้วางแผนไว้ 
ส่งผลให้บริหารจัดการน้้าในพื้นท่ีลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกสัมฤทธิ์ผลได้จริง  



 
             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำต ิ                    บทที่ 2 กำรทบทวนยทุธศำสตร์ นโยบำย แผน และแผนงำนที่เกีย่วข้อง 
 
 
 

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-104 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

2.3.10 บทสรุปและควำมสัมพันธ์โครงสร้ำงเชิงสถำบันและบทบำทกลไกกำรบริหำรกำรจัดกำรทรัพยำกร
น ้ำในลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 
 โครงสร้างและอ้านาจหน้าที่ตามกฎหมายในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าทั้งในภาพรวมของประเทศ
และในลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก เป็นไปตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้้า พ.ศ. 2561 ซึ่งหากพิจารณาจากเหตุผล
ในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ กล่าวคือ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาประเทศไทยได้ประสบกับปัญหาการ
บริหารทรัพยากรน้้าในหลายด้านโดยมีหน่วยงานเกี่ยวข้องที่มีหน้าที่และอ้านาจตามกฎหมายหลายฉบับ ถึงแม้
รัฐบาลจะได้แต่งตั้งให้มีคณะกรรมการทรัพยากรน้้าแห่งชาติท้าหน้าที่ในการบูรณาการและบริหารทรัพยากรน้้า
อย่างเป็นระบบในทุกมิติแล้วก็ตามแต่ก็ยังคงมีความจ้าเป็นที่สมควรจะมีกฎหมายในการบูรณาการเกี่ยวกับการ
จัดสรร การใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ การบ้ารุงรักษาการฟ้ืนฟู การอนุรักษ์ทรัพยากรน้้า และสิทธิในน้้า 
เพ่ือให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถบริหารทรัพยากรน้้าให้มีความประสานสอดคล้องกันในทุกมิติอย่างสมดุล
และยั่งยืน รวมทั้งวางหลักเกณฑ์ในการประกันสิทธิขั้นพ้ืนฐานของประชาชนในการเข้าถึงทรัพยากรน้้าสาธารณะ 
ตลอดจนจัดให้มีองค์กรบริหารจัดการทรัพยากรน้้า ทั้งในระดับชาติ  ระดับลุ่มน้้า และระดับองค์กรผู้ใช้น้้าซึ่ง
สะท้อนการมีส่วนร่วมของประชาชน เพ่ือร่วมกันบริหารทรัพยากรน้้าอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จะเห็น
ได้ว่า กฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายที่ตราเพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรน้้าเป็นการเฉพาะ เพ่ือแก้ไขปัญหาการ
จัดการทรัพยากรน้้าที่มีอยู่ในกฎหมายหลายๆ ฉบับ ที่อาจมีวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าที่
แตกต่างกันตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัตินั้น รวมทั้งการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ ที่มีส่วน
สัมพันธ์หรือมีผลกระทบต่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า รวมทั้งเป็นกฎหมายตราขึ้นเพ่ือขจัดช่องว่างในการ
บังคับใช้กฎหมายและมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า ที่มีกฎหมาย
เกี่ยวข้องหลายฉบับ มีหน่วยงานก้ากับดูแลและบังคับใช้กฎหมายหลายหน่วยงานและอาจมีความทับซ้อนกัน
ระหว่างหน่วยงาน  ดังจะเห็นได้จากความในมาตรา 3  แห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้้า พ.ศ. 2561 ที่บัญญัติ
เป็นการเฉพาะให้การจัดสรร การใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ การบ้ารุงรักษา การ ฟ้ืนฟู การอนุรักษ์
ทรัพยากรน้้า และสิทธิในน้้า ให้เป็นไปตามที่ก้าหนดในพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่ ในกรณีที่มีกฎหมายใดก้าหนด
เกี่ยวกับการจัดสรร การใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ การบ้ารุงรักษา การฟ้ืนฟูการอนุรักษ์ทรัพยากรน้้า และ
สิทธิในน้้าเรื่องใดไว้โดยเฉพาะ ก็ให้ด้าเนินการไปตามกฎหมายเฉพาะนั้นเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัตินี้ นั่นหมายถึงการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าของประเทศจะต้องยึดหลักการตามพระราชบัญญัติ
นี้เป็นหลัก หากกฎหมายที่มีอยู่เดิมมีหลักการเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าอยู่อย่างไรให้ใช้กฎหมายที่มี
อยู่บังคับได้เท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้้า พ.ศ. 2561 เท่านั้น  
 
  นอกจากนั้น  การก้าหนดผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้้า พ.ศ. 2561 มาตรา 5  โดยให้
นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และให้มีอ้านาจแต่งตั้ง
พนักงานเจ้าหน้าที่ กับออกกฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ หรือค้าสั่งเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ 



 
             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำต ิ                    บทที่ 2 กำรทบทวนยทุธศำสตร์ นโยบำย แผน และแผนงำนที่เกีย่วข้อง 
 
 
 

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-105 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และอ้านาจของตน เป็นการแสดงให้เห็นชัดเจนเกี่ยวกับอ้านาจในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้้าในฐานะกฎหมายกลางของประเทศ ที่มีผู้รักษาการเป็นผู้รักษาการในกฎหมายส้าคัญที่มีความ
เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรน้้า ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดอ้านาจในการสั่งการ อ้านาจในการด้าเนินการตามกฎหมาย
และการพิจารณาออกกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง  แนวทางการตรากฎหมายทรัพยากรน้้าก็เพ่ือต้องการให้
การใช้อ้านาจในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าของฝ่ายบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงต้องมีกฎหมาย
เฉพาะเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าในระดับชาติเพ่ือบูรณาการการแก้ปัญหาส้าคัญของประเทศใน
ประเทศที่มีทั้งหน่วยงานของรัฐและทั้งกฎหมายที่ซ้้าซ้อนกัน ท้าให้ที่ผ่านมาไม่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ   
   
  พระราชบัญญัติทรัพยากรน้้า พ.ศ. 2561 มีสถานะเป็นกฎหมายกลางที่มีบทบัญญัติยกเว้นการใช้บังคับ
กฎหมายอื่น ๆ ที่ใช้กันอยู่แต่เดิมที่อาจขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติ กล่าวคือ การบริหารจัดการทรัพยากรน้้าใน
ระดับชาติ  อ้านาจ ที่มีอยู่ตามหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นจ้านวนมากและตามกฎหมายหลายฉบับถูก
ก้าหนดให้เป็นอ้านาจของนายกรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการทรัพยากรน้้าแห่งชาติที่กฎหมายตั้งขึ้น โดยเฉพาะ
อ้านาจในการจัดท้านโยบายและแผนแม่บทเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรน้้าที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  การ
พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการของหน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวกับ
ทรัพยากรน้้าและแผนงบประมาณการบริหารทรัพยากรน้้าแบบบูรณาการและให้ความเห็นชอบแผนแม่บทการใช้ 
การพัฒนา การบริหารจัดการ การบ้ารุงรักษา การฟ้ืนฟู และการอนุรักษ์ทรัพยากรน้้า ในเขตลุ่มน้้าต่าง ๆ ตามที่
คณะกรรมการลุ่มน้้าเสนอ และอ้านาจก้ากับ ดูแล เร่งรัด ตรวจสอบ ติดตาม และให้ค้าแนะน้าแก่หน่วยงานของ
รัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการด้าเนินการตามนโยบายและแผนแม่บทตามกฎหมายเป็นต้น   
นอกจากนั้น ในกรณีเกิดปัญหาวิกฤติน้้าจนอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการด้ารงชีวิตของคน สัตว์ หรือพืช หรือ
อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐอย่างรุนแรง กฎหมายให้อ้านาจนายกรัฐมนตรี
ในการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจ โดยนายกรัฐมนตรีเป็นผู้บัญชาการ อ้านวยการแก้ไขปัญหาวิกฤติน้้าเป็นการ
ชั่วคราว จนกว่าปัญหาวิกฤติน้้าจะผ่านพ้นไป และนายกรัฐมนตรียังมีอ้านาจออกค้าสั่งให้หน่วยงานของรัฐ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายพลเรือน เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองหรือต้ารวจ 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือบุคคลใด ๆ ร่วมกันกระท้าหรือห้ามกระท้าการใด ๆ เพ่ือการ
ป้องกัน แก้ไข ควบคุม ระงับ หรือบรรเทาผลร้ายจากความเสียหายที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที  ซึ่งเป็นการให้
อ้านาจแบบเบ็ดเสร็จที่นายกรัฐมนตรีสามารถด้าเนินการได้ตามกฎหมายและสามารถแก้ไขข้อจ้ากัด ข้อห้ามที่
บัญญัติไว้ในกฎหมายอื่นได้  
 
  



 
             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำต ิ                    บทที่ 2 กำรทบทวนยทุธศำสตร์ นโยบำย แผน และแผนงำนที่เกีย่วข้อง 
 
 
 

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-106 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

2.4 แผนงำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรด้ำนน ้ำและแผนกำรพัฒนำแหล่งน ้ำระดับพื นที่ Area Based   
 แผนงานด้านการบริหารจัดการด้านน้้าและแผนการพัฒนาแหล่งน้้าระดับพ้ืนที่  ได้มีองค์กร หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดท้าแผนด้าเนินการในแต่ละพ้ืนที่ โดยทางที่ปรึกษาฯ ได้ พิจารณาจากโครงการที่
ส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาติเสนอของบประมาณ และพิจารณาจากแผนพัฒนาจังหวัด โดยแบ่งประเภทของ
โครงการต่าง ๆ ออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
 -  โครงการด้านการบริหารจัดการน้้า จะพิจารณาโครงการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้้า อาทิ 
โครงการส่งน้้าเพื่ออุปโภคบริโภค การประปา โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้้า เป็นต้น 
 -  โครงการด้านการพัฒนาแหล่งน้้า จะพิจารณาโครงการเพ่ิมพ้ืนที่แหล่งน้้า/ขยายพ้ืนที่แหล่งน้้า
เพ่ือเก็บกักน้้า อาทิ โครงการก่อสร้างเขื่อน/แก้มลิง/พนังก้ันน้้า/ประตูระบายน้้า/สถานีสูบน้้า ซ่อมแซม/ปรับปรุง/
ขุดลอก เป็นต้น  
 -  โครงการด้านการบริหารจัดการน้้าและพัฒนาแหล่งน้้า คือ โครงการที่มีการก่อสร้างปรับปรุง/
ซ่อมแซมพร้อมระบบส่งน้้าหรือระบบระบายน้้า     
โดยการพิจารณาพ้ืนที่จะพิจารณาเฉพาะพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกเท่านั้น โดยแบ่งพ้ืนที่
ออกเป็น 3 กลุ่มพ้ืนที่ ได้แก่ กลุ่มพ้ืนที่ลุ่มน้้าตอนบน กลุ่มพ้ืนที่ลุ่มน้้าตอนกลาง และกลุ่มพื้นที่ลุ่มน้้าตอนล่าง ดังนี้ 
 

(1) กลุ่มพื นที่ลุ่มน ้ำตอนบน  
  กลุ่มพ้ืนที่ลุ่มน้้าตอนบน ประกอบด้วย 4 ลุ่มน้้าสาขา ได้แก่  ลุ่มน้้าสาขาคลองท่าตะเภา  
ลุ่มน้้าสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ลุ่มน้้าสาขาคลองหลังสวน ครอบคุลมพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด
ชุมพร และระนอง โดยในแต่ละจังหวัดจะมีแผนงานด้านการบริหารจัดการน้้าตามบริบทของแต่ละพ้ืนที่ ดังนี้ 

1) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 ที่ปรึกษาฯ ได้ทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (พ.ศ. 2561 – 2565) โดยพิจารณา

เฉพาะโครงการที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่อ้าเภอบางสะพานน้อย ที่ติดอยู่ในพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขาคลองท่าตะเภา พบว่า 
โครงการด้านการบริหารจัดการน้้าในพ้ืนที่สอดอคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการ
ท่องเที่ยวบนพ้ืนฐานเอกลักษณ์ของจังหวัดสู่นานาชาติ  โดยมีโครงการด้านการพัฒนาแหล่งน้้า จ้านวน 5 โครงการ  

2) จังหวัดระนอง  
 ที่ปรึกษาฯ ได้ทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดระนอง  (พ.ศ. 2561 – 2564) โดยพิจารณาเฉพาะ

โครงการที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่อ้าเภอเมืองระนอง อ้าเภอท่าแชะ อ้าเภอประทิว อ้าเภอละอุ่น อ้าเภอกะเปอร์ และ
อ้าเภอกระบุรี ที่ติดอยู่ในพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขาคลองท่าตะเภา ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ลุ่มน้้าคลองหลังสวน 
และลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วน 2 พบว่า โครงการด้านการบริหารจัดการน้้าในพื้นที่สอดอคล้องกับยุทธศาสตร์
ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนมั่นคง เข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นเมือง
น่าอยู่ ที่ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี และมีความมั่นคงปลอดภัยอย่างยั่งยืน โดยมีโครงการด้านการบริหารจัดการน้้า 
จ้านวน 4 โครงการ ด้านการพัฒนาแหล่งน้้า จ้านวน 6 โครงการ และโครงที่มีทั้งด้านการบริหารจัดการน้้าและ
พัฒนาแหล่งน้้า จ้านวน 9 โครงการ รวมทั้งหมด 19 โครงการ  
  



 
             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำต ิ                    บทที่ 2 กำรทบทวนยทุธศำสตร์ นโยบำย แผน และแผนงำนที่เกีย่วข้อง 
 
 
 

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-107 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

3) จังหวัดชุมพร  
 ที่ปรึกษาฯ ได้รวบรวมโครงการที่ได้รับการบรรจุไว้ในแผนเพ่ือของบประมาณด้าเนินการของ

ส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาติในปี 2563 (กรณีฐาน) แบ่งออกเป็นด้านการพัฒนาแหล่งน้้า จ้านวน 7 โครงการ 
ด้านการบริหารจัดการน้้าและพัฒนาแหล่งน้้า จ้านวน 1 โครงการ รวมทั้งหมดจ้านวน 8 โครงการ ดังนี้ 
   (ก) ด้านการพัฒนาแหล่งน  า 

ก) ฝายคลองเสร็จ ต้าบลทุ่งหลวง อ้าเภอละแม จังหวัดชุมพร 
ข) ฝายทดน้้าคลองบางทะลาย พร้อมระบบส่งน้้า ต้าบลเขาไชยราช อ้าเภอปะทิว 

จังหวัดชุมพร  
ค) เขื่อนป้องกันตลิ่ งริมทะเล บริ เวณชายหาดมัตโพน หมู่ที่  2 ต้าบลปากน้้า   

อ้าเภอเมือง จังหวัดชุมพร ความยาว 348 เมตร 1 แห่ง  
ง) เขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ ต้าบลบางมะพร้าว  อ้าเภอ 

หลังสวน จังหวัดชุมพร (ระยะ 3) ความยาว 1,305 เมตร 1 แห่ง  
จ) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้้าท่าตะเภาบริเวณวัดวังครก ยาว 250เมตร ต้าบล

นากระตาม อ้าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 1 แห่ง  
ฉ) ก่อสร้างเข่ือนกันทรายและคลื่นปากร่องน้้าตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร  
ช) ก่อสร้างเข่ือนกันทรายและคลื่นร่องน้้าหลังสวน อ.หลังสวน จ.ชุมพร 

   (ข) ด้านการบริหารจัดการน  าและพัฒนาแหล่งน  า 
ก) สถานีสูบน้้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้้าบ้านในเหมือง ต้าบลนาขา อ้าเภอหลังสวน 

จังหวัดชุมพร  
    ทางที่ปรึกษาฯ ได้ทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดชุมพร (พ.ศ. 2561 – 2564) เพ่ิมเติม  
โดยพิจารณาเฉพาะโครงการที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ อ้าเภอเมืองชุมพร อ้าเภอท่าแซะอ้าเภอปะทิว อ้าเภอหลังสวน 
อ้าเภอสวี อ้าเภอพะโต๊ะ อ้าเภอละแม และอ้าเภอทุ่งตะโก ที่ติดอยู่ในพื้นท่ีลุ่มน้้าสาขาคลองท่าตะเภา ลุ่มน้้าภาคใต้
ฝั่งตะวันออกตอนบน ลุ่มน้้าคลองหลังสวน และลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วน 2 พบว่า โครงการด้านการบริหาร
จัดการน้้าในพ้ืนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการเกษตรกรรม การท่องเที่ยวและเชื่อมโยงการพัฒนา
ในระดับภูมิภาค และยุทธศาสตร์ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร จัดการเชิงบูรณาการ และการจัดการ
ความมั่นคงเพ่ือการพัฒนาแบบประชารัฐ โดยมีโครงการด้านการบริหารจัดการน้้า จ้านวน 18 โครงการ ด้านการ
พัฒนาแหล่งน้้า จ้านวน 129 โครงการ และโครงที่มีทั้งด้านการบริหารจัดการน้้าและพัฒนาแหล่งน้้า จ้านวน 29 
โครงการ รวมทั้งหมด 176 โครงการ  
 
  



 
             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำต ิ                    บทที่ 2 กำรทบทวนยทุธศำสตร์ นโยบำย แผน และแผนงำนที่เกีย่วข้อง 
 
 
 

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-108 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

4) จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 
   ที่ปรึกษาฯ ได้รวบรวมโครงการที่ได้รับการบรรจุไว้ในแผนเพ่ือของบประมาณด้าเนินการของ
ส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาติในปี 2563 (กรณีฐาน) พบว่ามีโครงการด้านการพัฒนาแหล่งน้้า จ้านวน 2 
โครงการ ดังนี้ 
   (ก) ด้านการพัฒนาแหล่งน  า 

ก) เขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ บ้านนางก้า ต้าบลดอนสัก 
อ้าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ความยาว 292 เมตร 1 แห่ง 

ข) ก่อสร้างก้าแพงป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณหมู่ 5 ต.ท่าชนะ อ.ท่าชนะ  
จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง 

    และทางที่ปรึกษาฯ ได้ทบทวนแผนพัฒนาสุราษฎร์ธานี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพ่ิมเติม 
โดยพิจารณาเฉพาะโครงการที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่อ้าเภอไชยา อ้าเภอท่าชนะ อ้าเภอท่าฉาง และอ้าเภอวิภาวดี  
ที่ติดอยู่ในพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขาคลองท่าตะเภา ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน และลุ่มน้้าคลองหลังสวน พบว่า 
โครงการด้านการบริหารจัดการน้้าในพ้ืนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่  1 การเพ่ิมศักยภาพการแข่งขัน 
ภาคเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร และยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างฐานทรัพยากรธรรมชาติที่มั่นคงและ  
มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม โดยมีโครงการด้านการบริหารจัดการน้้า จ้านวน 11 โครงการ ด้านการพัฒนา 
แหล่งน้้า จ้านวน 21 โครงการ และโครงการที่มีทั้งด้านการบริหารจัดการน้้าและพัฒนาแหล่งน้้า จ้านวน  
5 โครงการ รวมทั้งหมด 37 โครงการ 
 

(2) กลุ่มพื นที่ลุ่มน ้ำตอนกลำง 
  กลุ่มพ้ืนที่ลุ่มน้้าตอนกลาง ประกอบด้วย 3 ลุ่มน้้าสาขา ได้แก่  ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
ส่วนที่ 3 ลุ่มน้้าคลองกลาย และลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 ครอบคลุมพ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัด
ตรัง และจังหวัดพัทลุง โดยในแต่ละจังหวัดจะมีแผนงานด้านการบริหารจัดการน้้าตามบริบทของแต่ละพ้ืนที่ ดังนี้ 
 

 1)  จังหวัดนครศรีธรรมรำช 
   ที่ปรึกษาฯ ได้รวบรวมโครงการที่ได้รับการบรรจุไว้ในแผนเพ่ือของบประมาณด้าเนินการของ
ส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาติในปี 2563 (กรณีฐาน) แบ่งออกเป็น ด้านการบริหารจัดการน้้า 2 โครงการ ด้าน
การพัฒนาแหล่งน้้า จ้านวน 13 โครงการ และด้านการบริหารจัดการน้้าและพัฒนาแหล่งน้้า จ้านวน 1 โครงการ 
รวมทั้งหมดจ้านวน 16 โครงการ ดังนี้ 
   (ก) ด้านการบริหารจัดการน  า 
    ก) จ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างคันทางและระบบป้องกันน้้าท่วม ท่าอากาศยาน
นครศรีธรรมราช ต้าบลปากพูน อ้าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง  
    ข)  งานก่อสร้างคันทางและระบบป้องกันน้้าท่วม ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ต้าบล
ปากพูน อ้าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง  
  



 
             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำต ิ                    บทที่ 2 กำรทบทวนยทุธศำสตร์ นโยบำย แผน และแผนงำนที่เกีย่วข้อง 
 
 
 

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-109 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

   (ข)  ด้านการพัฒนาแหล่งน  า 
    ก)  สถานีสูบน้้าด้วยไฟฟ้า ขนาด 0.35 ลบ.ม./วินาที จ้านวน 2 เครื่อง พร้อมอาคาร
ประกอบ โครงการสถานีสูบน้้าด้วยไฟฟ้า ต้าบลทรายขาว จังหวัดนครศรีธรรมราช  
    ข)  เขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) บ้านปากระวะ หมู่ที่ 5 ต้าบล 
หน้าสตน อ้าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
กรมโยธาธิการและผังเมือง 
    ค)  เขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล พื้นที่ชายฝั่ง หมู่ที่ 1 ต้าบลปากพนัง ฝั่งตะวันออก อ้าเภอ
ปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ความยาว 2,057 เมตร 1 แห่ง  
    ง)  เขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล พื้นที่ชายฝั่ง หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 5 ต้าบลปากพนังฝั่งตะวันออก 
และหมู่ท่ี 1 ต้าบลบางพระ อ้าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ความยาว 2,483 เมตร 1 แห่ง  

จ)  เขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล พ้ืนที่ชายฝั่งทะเล บ้านปากระวะ (ระยะที่ 3) หมู่ที่ 5 
ต้าบลหน้าสตน อ้าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ความยาว 1,460 เมตร 1 แห่ง 

ฉ)  ก่อสร้างสถานีสูบน้้าคลองตนและอาคารประกอบต้าบลท้ายส้าเภา อ้าเภอ 
พระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง 

ช)  เขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล บริเวณชายฝั่ง ต้าบลท่าพญา และ ต้าบลบ้านเพิง อ้าเภอ
ปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ความยาว 2,634 เมตร 1 แห่ง 

ซ)  เขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล หมู่ที่  9 ต้าบลท่าพญา อ้าเภอปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ความยาว 1,010 เมตร 1 แห่ง 

ฌ)  เขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล หมู่ที่  1,3 ต้าบลบางพระ อ้าเภอปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ความยาว 656 เมตร 1 แห่ง 

ญ)  ค่าก่อสร้างก้าแพงหินทิ้งป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณ ม.7 และ ม.10  
ต.ขนาบนาก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 

ฎ)  ค่าก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณบ้านหน้าโกฏิ ต.ท่าพยา  
อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช (ระยะที่ 2) 

ฏ)  เขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) บ้านปากระวะ หมู่ที่ 5 ต้าบล 
หน้าสตน อ้าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ความยาว 336 เมตร 1 แห่ง 

ฐ)  เขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล บริเวณชายฝั่ง ต้าบลท่าพญา และ ต้าบลบ้านเพิง อ้าเภอ
ปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ความยาว 2,634 เมตร 1 แห่ง 
   (ค)  ด้านการบริหารจัดการน  าและพัฒนาแหล่งน  า 
    ก)  ปรับปรุงระบบส่งน้้าฝายคลองต่อยหอย อันเนื่องมาจากพระราชด้าริต้าบลเขาพระ
ทอง อ้าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช และทางที่ปรึกษาฯ ได้ทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช  
(พ.ศ. 2561 – 2564) เพ่ิมเติม โดยพิจารณาเฉพาะโครงการที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่อ้าเภอท่าศาลา อ้าเภอสิชล อ้าเภอ
ขนอม อ้าเภอนบพิต้า อ้าเภอเมืองนครศรีธรรมราช อ้าเภอพรหมคีรี อ้าเภอลานสกา อ้าเภอเชียงใหญ่ อ้าเภอชะ
อวด อ้าเภอทุ่งสง อ้าเภอปากพนัง อ้าเภอร่อนพิบูลย์ อ้าเภอหัวไทร อ้าเภอจุฬาภรณ์ อ้าเภอพระพรหม และอ้าเภอ



 
             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำต ิ                    บทที่ 2 กำรทบทวนยทุธศำสตร์ นโยบำย แผน และแผนงำนที่เกีย่วข้อง 
 
 
 

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-110 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

เฉลิมพระเกียรติ ที่ติดอยู่ในพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 3 ลุ่มน้้าคลองกลาย และลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่ง
ตะวันออกส่วนที่ 4 พบว่า โครงการด้านการบริหารจัดการน้้าในพ้ืนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัด
การเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจรและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และยุทธศาสตร์ 4 การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ 
เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีโครงการด้านการบริหารจัดการน้้า จ้านวน 87 โครงการ  
ด้านการพัฒนาแหล่งน้้า จ้านวน 244 โครงการ และโครงการที่มีทั้งด้านการบริหารจัดการน้้าและพัฒนาแหล่งน้้า 
จ้านวน 242 โครงการ รวมทั้งหมด 573 โครงการ  
  2)  จังหวัดตรัง 
   ที่ปรึกษาฯ ได้ทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดตรัง  (พ.ศ. 2561 – 2564) โดยพิจารณาเฉพาะ
โครงการที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่อ้าเภอห้วยยอด และอ้าเภอรัษฎา ที่ติดอยู่ในพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วน 4 
พบว่า โครงการด้านการบริหารจัดการน้้าในพ้ืนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด 
ด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่มั่นคงและยั่งยืน และยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน อย่างเหมาะสมกับชุมชน/พ้ืนที่ และมีความยั่งยืน โดยมีโครงการด้านการบริหารจัดการ
น้้า จ้านวน 1 โครงการ ด้านการพัฒนาแหล่งน้้า จ้านวน 5 โครงการ และโครงที่มีทั้งด้านการบริหารจัดการน้้าและ
พัฒนาแหล่งน้้า จ้านวน 1 โครงการ รวมทั้งหมด 7 โครงการ  
  3)  จังหวัดพัทลุง 
   ที่ปรึกษาฯ ได้ทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดพัทลุง (พ.ศ. 2561 – 2564) โดยพิจารณาเฉพาะ
โครงการที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่อ้าเภอป่าพยอม ที่ติดอยู่ในพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วน 4 พบว่า โครงการ 
ด้านการบริหารจัดการน้้าในพ้ืนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตรอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องจากการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน และยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และการบริหารจัดการบ้านเมืองรองรับการ
เปลี่ยนแปลง และการพัฒนาเมืองสู่อนาคต โดยมีโครงการด้านการบริหารจัดการน้้า จ้านวน 8 โครงการ ด้านการ
พัฒนาแหล่งน้้า จ้านวน 7 โครงการ และโครงการที่มีทั้งด้านการบริหารจัดการน้้าและพัฒนาแหล่งน้้า จ้านวน  
12 โครงการ รวมทั้งหมด 27 โครงการ  
 

(3) กลุ่มพื นที่ลุ่มน ้ำตอนล่ำง 
  กลุ่มพ้ืนที่ลุ่มน้้าตอนล่าง ประกอบด้วย 6 ลุ่มน้้าสาขา ได้แก่ ลุ่มน้้าคลองนาทวี ลุ่มน้้าคลองเทพา 
ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง ลุ่มน้้าแม่น้้าสายบุรี ลุ่มแม่น้้าบางนรา และลุ่มน้้าแม่น้้าโก-ลก ครอบคลุมพ้ืนที่
จังหวัดสงขลา ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส โดยในแต่ละจังหวัดจะมีแผนงานด้านการบริหารจัดการน้้าตามบริบท
ของแต่ละพ้ืนที่ ดังนี้ 
  



 
             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำต ิ                    บทที่ 2 กำรทบทวนยทุธศำสตร์ นโยบำย แผน และแผนงำนที่เกีย่วข้อง 
 
 
 

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-111 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

  1)  จังหวัดสงขลำ 
   ที่ปรึกษาฯ ได้รวบรวมโครงการที่ได้รับการบรรจุไว้ในแผนเพ่ือของบประมาณด้าเนินการของ
ส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาติในปี 2563 (กรณีฐาน) ด้านการพัฒนาแหล่งน้้า จ้านวน 8 โครงการ ดังนี้ 
   (ก) ด้านการพัฒนาแหล่งน  า 

ก)  ค่าจ้างเหมาขุดลอกและบ้ารุงรักษาร่องน้้าชายฝั่งทะเลที่ร่องน้้าสงขลา (ร่องนอก)  
อ.เมือง จ.สงขลา เนื้อดินประมาณ 1,000,000 ลบ.ม. 

ข)  ฝายบ้านตรับ ต้าบลจะโหนง อ้าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 
ค)  แก้มลิงหนองลือแบ ต้าบลจะแหน อ้าเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 
ง)  ปรับปรุงสระเก็บน้้ากองร้อย ตชด.432 อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ  (ระยะที่ 3) 

ต้าบลสะพานไม้แก่น อ้าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา  
จ)  โครงการเขื่อนป้องกันน้้าท่วม พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองนาทวี ตลอดแนว

คลองทัง้สองฝั่ง ต้าบลนาทวี อ้าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ความยาว 440 เมตร 1 แห่ง 
ฉ)  โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้้าเทพา บริเวณโรงเรียนดารุสลามศึกษา 

เทศบาลต้าบลเทพา อ้าเภอเทพา จังหวัดสงขลาความยาว 200 เมตร 1 แห่ง 
ช)  โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้้าเทพา บ้านบ่อเตย หมู่ที่ 1 ต้าบล 

ปากบาง อ้าเภอเทพา จังหวัดสงขลา ความยาว 350 เมตร 1 แห่ง 
ซ)  ค่าจ้างเหมาขุดลอกและบ้ารุงรักษาร่องน้้าชายฝั่งทะเล Sand Bypassing ร่องน้้า 

นาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา เนื้อดินประมาณ 524,900 ลบ.ม. 
   และทางที่ปรึกษาฯ ได้ทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดสงขลา (พ.ศ. 2561 – 2564) เพ่ิมเติม  
โดยพิจารณาเฉพาะโครงการที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่อ้าเภอจะนะ อ้าเภอนาทวี อ้าเภอเทพา อ้าเภอสะบ้าย้อย อ้าเมือง
เมืองสงขลา อ้าเภอสะเดา อ้าเภอหาดใหญ่ และอ้าเภอนาหม่อม ที่ติดอยู่ในพ้ืนที่ลุ่มน้้าคลองนาทวี ลุ่มน้้าคลอง
เทพา ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง พบว่า โครงการด้านการบริหารจัดการน้้าในพ้ืนที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาภาคการเกษตร อุตสาหกรรม การค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและบริการ โครงสร้าง
พ้ืนฐาน และระบบโลจิสติกส์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนบนฐานความรู้และพหุวัฒนธรรม 
และยุทธศาสตร์ที่ 3 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยมีโครงการด้านการ
บริหารจัดการน้้า จ้านวน 38 โครงการ ด้านการพัฒนาแหล่งน้้า จ้านวน 41 โครงการ และโครงการที่มีทั้งด้านการ
บริหารจัดการน้้าและพัฒนาแหล่งน้้า จ้านวน 45 โครงการ รวมทั้งหมด 124 โครงการ  
  2)  จังหวัดปัตตำนี 
   ที่ปรึกษาฯ ได้รวบรวมโครงการที่ได้รับการบรรจุไว้ในแผนเพ่ือของบประมาณด้าเนินการของ
ส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาติในปี 2563 (กรณีฐาน) ด้านการบริหารจัดการน้้า 4 โครงการ ด้านการพัฒนา 
แหล่งน้้า จ้านวน 21 โครงการ และด้านการบริหารจัดการน้้าและพัฒนาแหล่งน้้า จ้านวน 1 โครงการ รวมทั้งหมด
จ้านวน 26 โครงการ ดังนี้ 
  



 
             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำต ิ                    บทที่ 2 กำรทบทวนยทุธศำสตร์ นโยบำย แผน และแผนงำนที่เกีย่วข้อง 
 
 
 

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-112 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

   (ก) ด้านการบริหารจัดการน  า 
ก)  ค่าจ้างเหมาขุดลอกและบ้ารุงรักษาร่องน้้าชายฝั่งทะเลที่ร่องน้้าปัตตานี อ.เมือง

ปัตตานี จ.ปัตตานี เนื้อดินประมาณ 1,000,000 ลบ.ม. 
ข)  ก่อสร้างที่เก็บน้้าเพ่ือการอุปโภค บริโภค ฝายกักเก็บน้้าบนภูเขาปาโจ-เปาะนา  

บ้านสุเหร่า หมู่ที่ 2 ต้าบลท่าน้้า อ้าเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 1 แห่ง 
ค)  โครงการก่อสร้างถังเก็บน้้าใสส้าหรับโรงผลิตน้้าประปา ต้าบลรูสะมิแล อ้าเภอเมือง 

จังหวัดปัตตานี 1 แห่ง 
ง)  โครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมปัตตานี อ้าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี (ระยะที่ 2)  

1 แห่ง 
   (ข) ด้านการพัฒนาแหล่งน  า 

ก)  คันกั้นน้้าบ้านเกาะหม้อแกง (เพ่ิมเติม) ต้าบลท่าก้าช้า อ้าเภอหนองจิก จังหวัด
ปัตตานี 1 รายการ 

ข)  คันก้ันน้้าบ้านท่าช้าง ต้าบลไทรทอง อ้าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 1 รายการ 
ค)  ก่อสร้างพนังกั้นน้้าป้องกันอุทกภัย โรงพยาบาลหนองจิก ต้าบลตุยง อ้าเภอ 

หนองจิก จังหวัดปัตตานี 1 แห่ง 
ง)  เขื่อนป้องกันน้้าท่วมคลองกูลูวง เริ่มจากสะพานถนนพญาเมือง ถึงถนนทางหลวง

แผ่นดินหมายเลข 42 (ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ 5 บ้านโคกส้าโรง ต้าบลรูสะมิแล อ้าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ความยาว 280 
เมตร 1 แห่ง 

จ)  เขื่อนป้องกันน้้าท่วมคลองกูลูวง เริ่มจากสะพานถนนพญาเมือง ถึงถนนทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 42 (ฝั่งขวา) หมู่ที่ 5 บ้านโคกส้าโรง ต้าบลดอนรัก อ้าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ความยาว 
280 เมตร 1 แห่ง 

ฉ)  เขื่อนป้องกันการกัดเซาะปากแม่น้้าปัตตานี พร้อมงานปรับภูมิทัศน์ หมู่ที่  6  
บ้านสวนสมเด็จ ต้าบลรูสะมิแล อ้าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง 

ช)  โครงการก่อสร้ างเขื่ อนป้องกันน้้ าท่วมริมคลองสามัคคี  (ฝั่ งถนนสามัคคี 
สาย ก) บริเวณโรงพยาบาลปัตตานี ถึงวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ต้าบลสะบารัง อ้าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 
ความยาว 1,035 เมตร 1 แห่ง 

ซ)  โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้้าท่วมริมแม่น้้าปัตตานี บริเวณโค้งยะหริ่ง 
ฝั่งจะบังติกอ และ บริเวณเขื่อนจะบังติกอถึงสะพานเฉลิมพระเกียรติ ต้าบลจะบังติกอ อ้าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 
ความยาว 320 เมตร 1 แห่ง 

ฌ)  โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะปากแม่น้้าปัตตานี พร้อมปรับภูมิทัศน์ 
บ้านสวนสมเด็จ (ระยะที่ 3) ต้าบลรูสะมิแล อ้าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ความยาว 360 เมตร 1 แห่ง 

ญ)  โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งเลียบถนนสายมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ ต้าบลรูสะมิแล อ้าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ความยาว 725 เมตร 1 แห่ง 



 
             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำต ิ                    บทที่ 2 กำรทบทวนยทุธศำสตร์ นโยบำย แผน และแผนงำนที่เกีย่วข้อง 
 
 
 

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-113 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ฎ)  โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้้าท่วมริมแม่น้้าปัตตานี พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ 
บริเวณชุมชนจะบังติกอ (ตอนที่ 1) ต้าบลจะบังติกอ อ้าเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ความยาวรวม 450 เมตร 
1 แห่ง 

ฏ) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้้าท่วมริมแม่น้้าปัตตานี พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ 
บริเวณชุมชนจะบังติกอ (ตอนที่ 2) ต้าบลจะบังติกอ อ้าเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ความยาวรวม 450 เมตร 
1 แห่ง 

ฐ)  โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้้าท่วมริมแม่น้้าปัตตานี พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ 
บริเวณชุมชนจะบังติกอ (ตอนที่ 3) ต้าบลจะบังติกอ อ้าเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ความยาวรวม 435 เมตร 
1 แห่ง 

ฑ)  โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้้าท่วมริมคลองบือติง (ฝั่งซ้ายและฝั่งขวา) ต้าบล 
รูสะมิแล อ้าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ความยาวรวม 470 เมตร 1 แห่ง 

ฒ)  โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้้าท่วมริมคลองสามัคคี (ฝั่งโรงพยาบาล ปัตตานี) 
บริเวณโรงพยาบาลปัตตานี ถึงวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ต้าบลสะบารัง อ้าเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 
ความยาวรวม 600 เมตร 1 แห่ง 

ณ)  โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้้าท่วมบริเวณริมคลองกระแนรี พร้อมปรับปรุง 
ภูมิทัศน์ ต้าบลรูสะมิแล อ้าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ความยาวรวม 350 เมตร 1 แห่ง 

ด)  โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้้าท่วมชุมชนบ้านดอนรัก พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ 
(ฝั่งซ้าย) บ้านดอนรัก หมู่ที่ 1 ต้าบลดอนรัก อ้าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ความยาวรวม 350 เมตร 1 แห่ง 

ต)  โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้้าท่วมชุมชนบ้านดอนรัก พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ 
(ฝั่งขวา) บ้านดอนรัก หมู่ที่ 1 ต้าบลดอนรัก อ้าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ความยาวรวม 350 เมตร 1 แห่ง 

ถ)  โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้้าท่วมริมคลองกูลูวง (ฝั่งซ้ายและขวา) บ้านกันรี  
หมู่ที่ 4 ต้าบลรูสะมิแล อ้าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ความยาวรวม 386 เมตร 1 แห่ง 

ท) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งบ้านกลาง บ้านบางมะรวด บ้านกลาง หมู่ที่ 1 
ต้าบลบ้านกลาง อ้าเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี ความยาวรวม 150 เมตร 1 แห่ง 

ธ)  โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้้าท่วมริมคลองโลกาเยาะฝั่งซ้าย (ตอนที่ 2)  
บ้านกะลูแป หมู่ที่ 5 ต้าบลรูสะมิแล อ้าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ความยาวรวม 745 เมตร 1 แห่ง 
   (ค) ด้านการบริหารจัดการน  าและพัฒนาแหล่งน  า 
    ก) ระบบระบายน้้าพร้อมถนน เพ่ือรองรับอุทกภัยของเมือง บริเวณพ้ืนที่ต้าบลรูสะมิแล 
ต้าบลรูสะมิแล อ้าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ความยาว 1100 เมตร (ระยะที่ 2) 1 แห่ง 
 
   ที่ปรึกษาฯ ได้ทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดปัตตานี  (พ.ศ. 2561 – 2564) เพ่ิมเติม  
โดยพิจารณาเฉพาะโครงการที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่อ้าเภอโคกโพธิ์ อ้าเภอเมืองปัตตานี อ้าเภอหนองจิก อ้าเภอปะนา
แระ อ้าเภอมายอ อ้าเภอทุ่งยาแดง อ้าเภอสายบุรี อ้าเภอยะหริ่ง อ้าเภอยะรัง อ้าเภอแม่ลาน อ้าเภอปะนะแระ 
อ้าเภอกะพ้อ อ้าเภอมายอ และอ้าเภอไม้แก่น ที่ติดอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้้าคลองเทพา ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 



 
             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำต ิ                    บทที่ 2 กำรทบทวนยทุธศำสตร์ นโยบำย แผน และแผนงำนที่เกีย่วข้อง 
 
 
 

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-114 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

และลุ่มน้้าแม่น้้าสายบุรี พบว่า โครงการด้านการบริหารจัดการน้้าในพ้ืนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับ
คุณภาพการศึกษา พัฒนาคุณภาพคน พัฒนาเมือง ชุมชน สู่พ้ืนที่แห่งการเรียนรู้ที่ประชาชน ชุมชนมีศักยภาพใน
การพัฒนาตนเอง และยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการเชื่อมโยงเมือง  
สู่นานาชาติ โดยมีโครงการด้านการบริหารจัดการน้้า จ้านวน 9 โครงการ ด้านการพัฒนาแหล่งน้้า จ้านวน 27 
โครงการ และโครงการที่มีทั้งด้านการบริหารจัดการน้้าและพัฒนาแหล่งน้้า จ้านวน 6 โครงการ รวมทั้งหมด 42 
โครงการ  
  3)  จังหวัดยะลำ 
   ที่ปรึกษาฯ ได้รวบรวมโครงการที่ได้รับการบรรจุไว้ในแผนเพ่ือของบประมาณด้าเนินการของ
ส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาติในปี 2563 (กรณีฐาน) ด้านการบริหารจัดการน้้าและพัฒนาแหล่งน้้า จ้านวน 1 
โครงการ ดังนี้ 
   (ก) ด้านการบริหารจัดการน  าและพัฒนาแหล่งน  า 
    ก) สถานีสูบน้้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้้าบ้านจ้าปูน ต้าบลท่าธง อ้าเภอรามัน จังหวัด
ยะลา 1 รายการ 
   ทางที่ปรึกษาฯ ได้ทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดยะลา (พ.ศ. 2561 – 2564) เพ่ิมเติมโดย
พิจารณาเฉพาะโครงการที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่อ้าเภอเมือง อ้าเภอบันนังสตา อ้าเภอยะหา อ้าเภอกาบัง อ้าเภอเบตง 
อ้าเภอธารโต อ้าเภอรามัน อ้าเภอกรงปีนัง ที่ติดอยู่ ในพ้ืนที่ลุ่มน้้ าภาคใต้ฝั่ งตะวันออกตอนล่าง และ 
ลุ่มน้้าแม่น้้าสายบุรี พบว่า โครงการด้านการบริหารจัดการน้้าในพ้ืนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริม  
พัฒนา การผลิตและการแปรรูปผลผลิตด้านการเกษตร เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและการส่งออก และยุทธศาสตร์ที่ 2  
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (งบประมาณจังหวัด) และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน และยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างยะลาสันติสุข (งบประมาณกระทรวง  กรม) โดยมีโครงการด้าน 
การบริหารจัดการน้้า จ้านวน 7 โครงการ ด้านการพัฒนาแหล่งน้้า จ้านวน 56 โครงการ และโครงการที่มีทั้งด้าน 
การบริหารจัดการน้้าและพัฒนาแหล่งน้้า จ้านวน 10 โครงการ รวมทั้งหมด 73 โครงการ 
  4)  จังหวัดนรำธิวำส 
   ที่ปรึกษาฯ ได้รวบรวมโครงการที่ได้รับการบรรจุไว้ในแผนเพ่ือของบประมาณด้าเนินการของ
ส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาติในปี 2563 (กรณีฐาน) ด้านการบริหารจัดการน้้า 2 โครงการ ด้านการพัฒนา 
แหล่งน้้า จ้านวน 37 โครงการ และด้านการบริหารจัดการน้้าและพัฒนาแหล่งน้้า จ้านวน 2 โครงการ รวมทั้งหมด
จ้านวน 41 โครงการ ดังนี้ 
   (ก) ด้านการบริหารจัดการน  า 
    ก)  โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขานราธิวาส อ้าเภอเมือง 
- อ้าเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง 
    ข)  ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่้ากว่า 10 ล้านบาท 1 รายการ 
(ประปาโรงเรียน) 
   (ข) ด้านการพัฒนาแหล่งน  า 

ก) ปรับปรุงระบบป้องกันน้้าท่วม ต้าบลพร่อน อ้าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง 



 
             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำต ิ                    บทที่ 2 กำรทบทวนยทุธศำสตร์ นโยบำย แผน และแผนงำนที่เกีย่วข้อง 
 
 
 

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-115 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ข) ปรับปรุงระบบป้องกันน้้าท่วม ต้าบลปูโยะ อ้าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส  
1 แห่ง 

ค) ค่าก่อสร้างแหล่งน้้าที่มีราคาต่อหน่วยต่้ากว่า 10 ล้านบาท 1 รายการ 
ง) ค่าปรับปรุงแหล่งน้้าที่มีราคาต่อหน่วยต่้ากว่า 10 ล้านบาท 2 รายการ 
จ) ค่าก่อสร้างแหล่งน้้าที่มีราคาต่อหน่วยต่้ากว่า 10 ล้านบาท 4 รายการ 
ฉ) ระบบเก็บกักน้้า พระต้าหนักทักษิณราชนิเวศน์ ต้าบลกะลุวอเหนืออ้าเภอเมือง 

จังหวัดนราธิวาส 12,500,000 บาท 
ช) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งคลองไอร์วิ บ้านบากง หมู่ที่ 6 ต้าบลรือเสาะ 

อ้าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง 
ซ) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้้าสายบุรี บ้านสันติสุข หมู่ที่ 2 ต้าบลบาตง 

อ้าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ความยาว 1.000 กิโลเมตร 1 แห่ง 
ฌ) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล บ้านคลองเลย (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 7 ต้าบล

ศาลาใหม่ อ้าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ความยาว 600 เมตร 1 แห่ง 
ญ) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล บ้านบาเฆะ (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 1 ต้าบล

โคกเคียน อ้าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ความยาว 600 เมตร 1 แห่ง 
ฎ) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล บ้านกูบู(ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 6 ต้าบลไพรวัน 

อ้าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ความยาว 600 เมตร 1 แห่ง 
ฏ) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองสุไหงปาดี บริเวณวัดประชุมชลธารา  

หมู่ที่ 6 ต้าบลสุไหงปาดี อ้าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ความยาว 325 เมตร 1 แห่ง 
ฐ) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองไอกานูวา บริเวณศูนย์ฝึกวิชาชีพ อ้าเภอ

สุคิริน หมู่ที่ 6 ต้าบลมาโมง อ้าเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส ความยาว 450 เมตร 1 แห่ง 
ฑ) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้้าโก-ลก (จุดที่ 1) บริเวณบ้านแฆแบ๊ะ  

หมู่ที่ 1 ต้าบลนานาค อ้าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ความยาว 650 เมตร 1 แห่ง 
ฒ) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล บ้านเกาะยาว หมู่ที่ 1 ต้าบลเจ๊ะเห 

อ้าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง 
ณ) โครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่งริมทะเล บ้านบาโร๊ะปูตอเหนือ (จุดที่ 1) หมู่ที่ 13 

ต้าบลโคกเคียน อ้าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง 
ด) โครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่งริมทะเล บ้านบาโร๊ะปูตอเหนือ (จุดที่ 2) หมู่ที่ 13 

ต้าบลโคกเคียน อ้าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง 
ต) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองตันหยงมัส หมู่ที่ 3 ต้าบลตันหยงมัส 

อ้าเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง 
ถ) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล บ้านกูบู หมู่ที่ 6 ต้าบลไพรวัน อ้าเภอ

ตากใบ จังหวัดนราธิวาส (ต่อเนื่อง) ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง 



 
             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำต ิ                    บทที่ 2 กำรทบทวนยทุธศำสตร์ นโยบำย แผน และแผนงำนที่เกีย่วข้อง 
 
 
 

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-116 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ท) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองตันหยงมัส เขตเทศบาลต้าบลตันหยงมัส 
หมู่ที่ 1 ต้าบลตันหยงมัส อ้าเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง 

ธ) โครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่งริมคลองมะรือโบ ช่วงมะรือโบออก หมู่ที่ 1 ต้าบล
มะรือโบออก อ้าเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส ความยาว 575 เมตร 1 แห่ง 

น) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองกือนี (ต่อเนื่อง) เขตเทศบาลต้าบล 
ต้นไทร หมู่ที่ 1 ต้าบลปะลุกาสาเมาะ อ้าเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ความยาว 450 เมตร 1 แห่ง 

บ) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้้าโก-ลก เขตเทศบาลต้าบลบูเก๊ะตา หมู่ที่ 
2 ต้าบลโล๊ะจูด อ้าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ความยาว 650 เมตร 1 แห่ง 

ป) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองจาเราะกาแร เขตเทศบาลต้าบล 
ยี่งอ หมู่ที่ 7 ต้าบลยี่งอ อ้าเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง 

ผ) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้้าโก-ลก บริเวณบ้านกัวลอต๊ะ หมู่ที่ 4 
ต้าบลนานาค อ้าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ความยาว 600 เมตร 1 แห่ง 

ฝ) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้้าโก-ลก บริเวณบ้านแฆแบ๊ะ (จุดที่ 2)  
หมู่ที่ 1 ต้าบลนานาค อ้าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ความยาว 600 เมตร 1 แห่ง 

พ) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้้าโก-ลก บริเวณบ้านแลแบ๊ะ หมู่ที่ 8 
ต้าบลโละจูด อ้าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ความยาว 750 เมตร 1 แห่ง 

ฟ) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองมะรือโบ ช่วงมะรือโบออก (จุดที่ 2)  
หมู่ที่ 1 ต้าบลมะรือโบออก อ้าเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง 

ภ) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองตันหยงมัส บริเวณบ้านลาไม หมู่ที่ 5 
ต้าบลบองอ อ้าเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ความยาว 400 เมตร 1 แห่ง 

ม) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองวัดโต๊ะโม๊ะ บริเวณวัดโต๊ะโม๊ะ ต้าบล
ภูเขาทอง อ้าเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง 

ย) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้้าโก-ลก บริเวณบ้านแฆแบ๊ะ (จุดที่ 3)  
หมู่ที่ 1 ต้าบลนานาค อ้าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ความยาว 600 เมตร 1 แห่ง 

ร) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้้าโก-ลก บริเวณบ้านแฆแบ๊ะ (จุดที่ 4)  
หมู่ที่ 1 ต้าบลนานาค อ้าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ความยาว 600 เมตร 1 แห่ง 

ล) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ งริมคลองตันหยงมัส เขตเทศบาลต้าบล 
ตันหยงมัส (จุดที่ 2) หมู่ที่ 1 ต้าบลตันหยงมัส อ้าเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ความยาว 400 เมตร 1 แห่ง 

ว) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล บ้านโคกพยอม (จุดที่ 1) หมู่ที่ 2 ต้าบล
โคกเคียน อ้าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ความยาว 600 เมตร 1 แห่ง 

ศ) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล บ้านคลองเลย (จุดที่ 1) หมู่ที่ 7 ต้าบล
ศาลาใหม่ อ้าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง 

ษ) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล บ้านโคกพยอม (จุดที่ 2) หมู่ที่ 2 ต้าบล
โคกเคียน อ้าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ความยาว 615 เมตร 1 แห่ง 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-117 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ส) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล บ้านคลองเลย (จุดที่ 2) หมู่ที่ 7 ต้าบล
ศาลาใหม่ อ้าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง 
   (ค) ด้านการบริหารจัดการน  าและพัฒนาแหล่งน  า 
    ก)  เพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บน้้าและการระบายน้้าตอนกูจ้า ต้าบลไพรวัน อ้าเภอ
ตากใบ จังหวัดนราธิวาส 1 รายการ 
    ข)  ท่อระบายน้้าคลองพระยากาเด็ง โครงการพรุบาเจาะ-ไม้แก่น อันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริ ต้าบลละหาร อ้าเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 1 รายการ 
    ทางที่ปรึกษาฯ ได้ทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดนราธิวาส  (พ.ศ. 2561 – 2564) เพ่ิมเติม 
โดยพิจารณาเฉพาะโครงการที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่อ้าเภอเมืองนราธิวาส อ้าเภอตากใบ อ้าเภอยี่งอ อ้าเภอ  
ระแงะ อ้าเภอรือเสาะ อ้าเภอศรีสาคร อ้าเภอสุคิริน อ้าเภอสุไหงปาดี อ้าเภอจะแนะ อ้าเภอสุไหง-โกลก อ้าเภอ
เจาะไอร้อง และอ้าเภอแว้ง ที่ติดอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้้าแม่น้้าสายบุรี ลุ่มน้้าแม่น้้าบางนรา และลุ่มน้้าแม่น้้าโก-ลก พบว่า 
โครงการด้านการบริหารจัดการน้้าในพ้ืนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และ
การกระจายรายได้อย่างทั่วถึง ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างศักยภาพการค้าระหว่างประเทศที่เข้มแข็ง และ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี
โครงการด้านการบริหารจัดการน้้า จ้านวน 102 โครงการ ด้านการพัฒนาแหล่งน้้า จ้านวน 117 โครงการ และ
โครงการที่มีท้ังด้านการบริหารจัดการน้้าและพัฒนาแหล่งน้้า จ้านวน 80 โครงการ รวมทั้งหมด 299 โครงการ  
 
2.5  กำรพัฒนำแหล่งน ้ำผิวดินและแหล่งน ้ำบำดำล 

 
  (1)  กำรพัฒนำแหล่งน ้ำผิวดิน 
    โครงการพัฒนาแหล่งน้้าผิวดินในพื้นที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีหน่วยงานต่างๆ ที่ด้าเนินงาน
ด้านการพัฒนาแหล่งน้้า ได้แก่ กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย องค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีรายละเอียดของโครงการแต่ละประเภท ดังนี้ 
            1)  โครงการชลประทานขนาดใหญ่ คือ งานชลประทานอเนกประสงค์ที่สามารถก่อให้เกิด
ประโยชน์ทางด้านการเกษตร การอุปโภคบริโภค การบรรเทาอุทกภัย การอุตสาหกรรม การผลิตกระแสไฟฟ้าจาก
พลังน้้า การคมนาคม แหล่งเพาะพันธุ์ประมงน้้าจืด แหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และอ่ืน ๆ ในแต่ละโครงการมี
งานก่อสร้างหลายประเภท เช่น เขื่อนเก็บกักน้้า เขื่อนหรือฝายทดน้้า การสูบน้้า ระบบส่งน้้า ระบบระบายน้้า 
ระบบชลประทานในแปลงนา ถ้าเป็นการก่อสร้างประเภทเขื่อนเก็บกักน้้า สามารถเก็บกักน้้าได้มากกว่า 100  
ล้านลูกบาศก์เมตร หรือมีพ้ืนที่อ่างเก็บน้้าตั้งแต่ 15 ตารางกิโลเมตร หรือมีพ้ืนที่ชลประทานมากกว่า 80,000 ไร่  
            2)  โครงการชลประทานขนาดกลาง หมายถึง โครงการชลประทานที่มีขนาดเล็กกว่าโครงการ
ชลประทานขนาดใหญ่ โดยต้องเป็นโครงการที่มีการจัดท้ารายงานความเหมาะสมแล้ว มีปริมาตรเก็บกักน้้า  
น้อยกว่า 100 ล้านลูกบาศก์เมตร มีพ้ืนที่เก็บกักน้้าน้อยกว่า 15 ตารางกิโลเมตร หรือมีพ้ืนที่ชลประทานน้อยกว่า 
80,000 ไร่ ซึ่งจะเป็นงานก่อสร้างอาคารชลประทานประเภทต่าง ๆ อาทิ เขื่อนเก็บกัก เขื่อนทดน้้า ฝาย โรงสูบน้้า 
ระบบส่งน้้าและระบายน้้า ฯลฯ รวมทั้งงานก่อสร้างทางล้าเลียงผลผลิตและงานแปรสภาพล้าน้้า 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-118 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

            3)  โครงการชลประทานขนาดเล็ก หมายถึง งานพัฒนาแหล่งน้้าขนาดเล็ก ที่กรมชลประทานได้
เริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่ พ.ศ.2520 เพ่ือแก้ปัญหาหรือบรรเทาความเดือดร้อนเกี่ยวกับเรื่องน้้าส้าหรับการอุปโภค
บริโภค และการเกษตร ซึ่งเป็นความจ้าเป็นขั้นพ้ืนฐานของราษฎรในชนบท หรือพ้ืนที่ที่ห่างไกล รวมทั้งการแก้ไข
บรรเทาความเดือดร้อนจากอุทกภัยและน้้าเค็มที่ขึ้นถึงพ้ืนที่เพาะปลูก โดยการก่อสร้างอาคารชลประทานขนาด
เล็กประเภทต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศและปัญหาที่เกิดข้ึนตามความต้องการของราษฎร 
            4)  โครงการสูบน้้าด้วยไฟฟ้า หมาย ถึง โครงการที่ใช้พลังงานไฟฟ้าสูบน้้าเพ่ือใช้ประโยชน์ใน
ด้านเกษตรกรรม เป็นการเร่งรัดขจัดปัญหาความแห้งแล้งในพ้ืนที่นอกเขตชลประทาน โดยการจัดตั้งสถานีสูบน้้า
ด้วยไฟฟ้าขึ้นที่บริเวณริมฝั่งของแหล่งน้้า ที่มีน้้าบริบูรณ์ตลอดทั้งปี 
 
  นอกจำกนี ยังมีโครงกำรประเภทอ่ืนๆ ได้แก่ 
   1)  โครงการหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน หมายถึง โครงการที่ผสมผสานระหว่าง แผน 
ด้านความม่ันคงและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เป็นโครงการเพ่ือเก็บกักน้้าเพ่ือการอุปโภคบริโภค การเกษตร 
การประมง และการปศุสัตว์ เป็นต้น ให้กับหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน 
          2)  โครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ หมายถึง โครงการชลประทานที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทาน รวมทั้งโครงการที่ราษฎรทูลเกล้าฯ ขอพระราชทานความช่วยเหลือ 
มีจุดมุ่งหมายเพ่ือช่วยแก้ไขปัญหาหรือบรรเทาความเดือดร้อนเกี่ยวกับน้้าจนสามารถสนองความต้องการ  
ขั้นพ้ืนฐานของราษฎรได้เป็นหลัก ซึ่งกรมชลประทานก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดต่าง ๆ โดยใช้งบประมาณ 
2 ส่วน คือ งบประมาณปกติ และงบประมาณจากส้านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ  
อันเนื่องมาจาก พระราชด้าริ (กปร.)  
 
  สรุปโครงการพัฒนาแหล่งน้้าผิวดินในปัจจุบันโดยพิจารณาจ้าแนกประเภทโครงการชลประทาน 
ตามขนาดความสามารถในการเก็บกักน้้า และขนาดของพ้ืนที่ชลประทาน โดยจ้าแนกเป็น 3 ประเภทหลัก  
ดังตำรำงท่ี 2.5-1 

 
ตำรำงท่ี 2.5-1 

ควำมจุเก็บกักน ้ำและพื นที่รับประโยชน์ของกำรพัฒนำแหล่งน ้ำในพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 
 

ประเภทโครงกำรชลประทำน ควำมจุ (ล้ำน ลบ.ม.) พื นที่ชลประทำน (ไร่) 

ขนาดใหญ่ มากกว่า/เท่ากับ 100 มากกว่า 80,000 

ขนาดกลาง น้อยกว่า 100 ระหว่าง 3,000 - 80,000 

ขนาดเล็ก น้อยกว่า 1 น้อยกว่า 3,000 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-119 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

  โครงการขนาดใหญ่ที่ส้าคัญ ได้แก่ โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาปัตตานี (เขื่อนปัตตานี) 
โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาลุ่มน้้าบางนรา โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษามูโนะ โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษา
ปากพนังตอนล่าง เป็นต้น ส้าหรับโครงการขนาดกลางมีหลายโครงการ ตัวอย่างเช่น โครงการพรุบาเจาะ –ไม้แก่น 
โครงการสุไหงปาดีอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ โครงการชลประทานน้้าแบ่ง โครงการชลประทานใกล้บ้าน 
โครงการชลประทานปิเหล็ง โครงการชลประทานท่าพรุ โครงการปาเสมัส โครงการอ่างเก็บน้้าห้วยน้้าใส ฝายคลอง
ไม้เสียบ ฝายเสาธง ประตูระบายน้้า.คลองชะอวด-แพรกเมือง เป็นต้น  
 
  (2)  กำรพัฒนำแหล่งน ้ำดำล 
  การพัฒนาแหล่งน้้าบาดาลมีอยู่ในปัจจุบันที่ปรึกษาฯ ได้ท้าการทบทวนแผนงานด้านต่าง ๆ ของ
พ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก พบว่า ปัจจุบันได้มีหลายหน่วยงานมีแผนการด้าเนินการด้านการบริหารจัดการ 
น้้าบาดาล โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมแหล่งน้้าอุปโภคบริโภคให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน โดยมี
หน่วยงานที่รับผิดชอบดูแล ดังนี้ 
 
  1)  กรมทรัพยำกรน ้ำบำดำล  
   (ก)  โครงการการส้ารวจขอบเขตอุทกธรณีวิทยาน้้าบาดาล กรณีศึกษาแหล่งน้้าบาดาลโซดา 
จังหวัดสงขลา และแหล่งน้้าพุร้อนเค็มคลองท่อม จังหวัดกระบี่ เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุน จากกองทุน
พัฒนาน้้าบาดาล กรมทรัพยากรน้้าบาดาล ได้ครอบคลุมพ้ืนที่ศึกษาของโครงการฯ ในอ้าเภอที่อยู่ในพ้ืนที่ลุ่มน้้า
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกของจังหวัดสงขลา สามารถแยกตามลุ่มน้้าได้ดังนี้  ลุ่มน้้าคลองนาทวี ได้แก่ อ้าเภอเมืองสงขลา 
อ้าเภอจะนะ อ้าเภอนาทวี อ้าเภอเทพา อ้าเภอสะบ้าย้อย ได้แก่ อ้าเภอสะเดา อ้าเภอหาดใหญ่ อ้าเภอนาหม่อม 
ลุ่มน้้าคลองเทพา ได้แก่ อ้าเภออ้าเภอจะนะ อ้าเภอนาทวี อ้าเภอเทพา อ้าเภอสะบ้าย้อย  ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่ง
ตะวันออกตอนล่าง ได้แก่ อ้าเภอเทพา อ้าเภอสะบ้าย้อย 
   (ข)  โครงการเพิ่มน้้าต้นทุนให้กับระบบประปาหมู่บ้าน จังหวัดสงขลา 
   (ค)  โครงการพัฒนาแหล่งน้้าบาดาลเพ่ือสนับสนุนน้้าดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ 
รูปแบบที่ 1 จังหวัดสงขลา 
   (ง)  โครงการพัฒนาแหล่งน้้าบาดาลเพ่ือการเกษตรในพ้ืนที่ประสบภัยแล้งรูปแบบที่ 2 ม.3  
ต.ทุ่งหวัง อ.เมืองสงขลา 
   (จ)  โครงการพัฒนาแหล่งน้้าบาดาลเพ่ือการเกษตรในพ้ืนที่ประสบภัยแล้งรูปแบบที่ 2 ม.6  
ต.คูเต่า อ.หาดใหญ่ 
 
  2)  ส้ำนักทรัพยำกรน ้ำบำดำล เขต 6 ตรัง  
   (ก)  โครงการพัฒนาแหล่งน้้าบาดาลเพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลนน้้าเพ่ือการอุปโภค-บริโภค
และการเกษตร 
   (ข)  กิจกรรมขุดเจาะบ่อน้้าบาดาลพร้อมติดตั้งหอถัง ขนาด 12 ม.3 และเครื่องสูบไฟฟ้าแบบ 
จุ่มใต้น้้า ขนาด 1 แรงม้า จ้านวน 10 แห่ง  
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-120 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

   (ค) กิจกรรมพัฒนาบ่อน้้าบาดาล โดยการเป่าล้างด้วยลม จ้านวน 33 บ่อ  
 
  3)   กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   (ก)  อ้าเภอกะเปอร์ จ.ระนอง   
    ก)  ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์  
จ.ระนอง  
    ข)  ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7 ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์  
จ.ระนอง 
    ค)  ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์  
จ.ระนอง 
   (ข)  เทศบาลต้าบลวังไผ่ จังหวัดชุมพร 
    ก)  เจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 12 ต.วังไผ่ อ.เมือง ชุมพร จ.ชุมพร  
   (ค)  องค์การบริหารส่วนต้าบลทุ่งพลา จังหวัดปัตตานี 
    ก) โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาด 30 ลบ.ม. (ถังแชมเปญ)  
หมู่ที่ 3 บ้านเกาะตา จ้านวน 1 แห่ง  
   (ง)  อ้าเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 
    ก)  ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านตะปอเยาะ ต้าบล 
ตะปอเยาะ อ้าเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 
    ข)  ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านบูเกะบากง ต้าบล 
ตะปอเยาะ อ้าเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 
    ค)  ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านบลูกา ต้าบล 
ตะปอเยาะ อ้าเภอยี่งอ 2562 จังหวัดนราธิวาส 
   (จ)  อ้าเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 
    ก) ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างสถานที่ และอุปกรณ์ประกอบจ้านวน 28 หมู่บ้าน 
จ้านวน 43 จุด 
   (ฉ)  อ้าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 
    ก) ก่อสร้างระบบประก่อสร้างประปาบาดาลขนาดใหญ่ ต้าบลบาตง อ้าเภอรือเสาะ  
   (ช)  อบต.ตันหยงลิมอ/อบต.สุวารี จังหวัดนราธิวาส 
    ก) ประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านตอหลัง หมู่ที่  3 ต้าบลตันหยงลิมอ  
อ้าเภอระแงะ 
 
  4)  ส้ำนักงำนปฏิรูปท่ีดินจังหวัดยะลำ 
   (ก)  การติดตั้งระบบน้้าบาดาลพร้อมอาคารระบบน้้าประปา 
 



 
             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำต ิ                    บทที่ 2 กำรทบทวนยทุธศำสตร์ นโยบำย แผน และแผนงำนที่เกีย่วข้อง 
 
 
 

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-121 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

2.5.1 กำรจัดกำรภัยแล้งและอุทกภัย  
 
  (1) โครงกำรภัยแล้งและอุทกภัยของหน่วยงำนต่ำงๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
   โครงการแก้ไขภัยแล้งและอุทกภัยในพ้ืนที่ประกอบด้วยโครงการอ่างเก็บน้้า ฝาย ประตูระบายน้้า. 
การขุดลอกดังกล่าวไว้แล้วในหัวข้อ 2.4.1 (2) โดยโครงการขนาดใหญ่และขนาดกลางที่ส้าคัญได้แก่  
   1) โครงการประตูระบายน้้า.คลองสามแก้วซึ่งเป็นโครงการพระราชด้าริเพ่ือบรรเทาอุทกภัยใน
เมืองชุมพร โดยการผันน้้าผ่านคลองพนังตัก และยังบรรเทาภัยแล้งด้วยน้้าที่เก็บไว้ในคลอง 
   2)  โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาปัตตานี (เขื่อนปัตตานี) เป็นเขื่อนกั้นล้าน้้าปัตตานีที่บ้านคูระ 
ต.ยุโป อ.เมือง จ.ยะลา สามารถบรรเทาอุทกภัยในเขตจังหวัดปัตตานีและจังหวัดยะลา และป้องกันการ  
รุกของน้้าเค็ม บรรเทาภัยแล้งโดยมีพ้ืนที่ชลประทาน 275,800 ไร่ อยู่ในลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง
ประมาณ 220,640 ไร่  
   3)  โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาลุ่มน้้าบางนรา เป็นโครงการพระราชด้าริ องค์ประกอบ
โครงการประกอบด้วย ประตูระบายน้้า.บางนราตอนบนและตอนล่าง วัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันน้้าเค็มจากทะเลทั้ง 
2 ทาง, ป้องกันน้้าเปรี้ยวจากพ้ืนที่พรุ ระบายน้้าบรรเทาอุทกภัยและเก็บกักน้้าจืดเพ่ือการเกษตรและอุปโภค
บริโภค 
   4)  โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษามูโนะ เป็นโครงการเพ่ือการระบายน้้าเค็ม ป้องกันน้้าเปรี้ยว
และส่งน้้าเพ่ือการเพาะปลูกโดยมีประตูระบายน้้า.มูโน๊ะ เป็นอาคารควบคุมน้้าในพรุโต๊ะแดง 
   5)  โครงการชลประทานน้้าแบ่ง เป็นโครงการประเภทระบายน้้าและกักเก็บน้้า 
   6)  โครงการส่งน้้ าและบ้ารุงรักษาลุ่มน้้ าปากพนังตอนล่างและลุ่มน้้าปากพนังตอนบน 
องค์ประกอบโครงการประกอบด้วย ประตูระบายน้้า.8 แห่ง อ่างเก็บน้้า 1 แห่ง และฝาย 3 แห่ง เพ่ือบรรเทา
อุทกภัยและภัยแล้ง พ้ืนที่ชลประทานรวม 661,450 ไร่ 
   7)  โครงการชลประทานใกล้บ้าน เป็นโครงการก่อสร้างอ่างฯ ขนาดความจุ 2.85 ล้าน.ลบ.ม.
บรรเทาภัยแล้งพ้ืนที่ชลประทาน 1,500 ไร่      
   8)  โครงการชลประทานปิเหล็ง เป็นโครงการเพื่อการระบายน้้าบรรเทาอุทกภัย 
   9)  โครงการชลประทานท่าพรุ เป็นโครงการระบายน้้าบรรเทาอุทกภัย 
   10)  โครงการพรุบาเจาะ –ไม้แก่น องค์ประกอบโครงการได้แก่ ประตูระบายน้้า.ปากคลองบา
เจาะ-ไม้แก่น ควบคุมการระบายน้้าจากพรุเพื่อบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ขอบพรุและเก็บน้้าไว้เพ่ือการเพาะปลูกพ้ืนที่ส่ง
น้้ารวมกับโครงการพรุแฆแฆ ประมาณ 40,000 ไร่ 
   11)  โครงการสุไหงปาดีอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ เป็นโครงการระบายน้้าเปรี้ยวจากพรุโต๊ะ
แดงเพ่ือบรรเทาอุทกภัยและบรรเทาภัยแล้งโดยมีพ้ืนที่ชลประทาน 3,200 ไร่ 
   12)  โครงการปาเสมัส เป็นการกักเก็บน้้าในคลองมูโน๊ะเพ่ือส่งน้้าเข้าพ้ืนที่ชลประทาน 4,600 ไร่ 
   13)  โครงการอ่างเก็บน้้าห้วยน้้าใส เป็นองค์ประกอบในโครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาลุ่มน้้าปาก
พนังตอนบน หัวงานอ่างฯ อยู่ที่ ต.วังอ่าง อ.ชะอวด ความจุเก็บกัก 80.0 ล้าน ลบ.ม. เป็นแหล่งน้้าต้นทุนให้
โครงการฝายไม้เสียบ รวมพ้ืนที่ส่งน้้าเป็น 77,000 ไร่ 



 
             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำต ิ                    บทที่ 2 กำรทบทวนยทุธศำสตร์ นโยบำย แผน และแผนงำนที่เกีย่วข้อง 
 
 
 

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-122 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

   14)  ฝายคลองไม้เสียบ เป็นองค์ประกอบในโครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาลุ่มน้้าปากพนังตอนบน 
หัวงานตั้งอยู่ที่ ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช เป็นฝายคอนกรีตสูง 8.5 เมตร ยาว 40 เมตร ส่งน้้าเพ่ือ
การเพาะปลูก 59,500 ไร่ 
   15)  ฝายเสาธง  เป็นฝายคอนกรีตตั้งอยู่ที่  ต.ขุนทะเล อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช เป็น
โครงการบรรเทาภัยแล้ง พ้ืนที่ส่งน้้า 66,000 ไร่ 
   16)  ประตูระบายน้้า .คลองชะอวด-แพรกเมือง เป็นองค์ประกอบในโครงการส่งน้้าและ
บ้ารุงรักษาลุ่มน้้าปากพนังตอนบน หัวงานตั้งอยู่ที่ ม.2 บ้านทะเลปัง ต.หัวไทร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช เพ่ือ
บรรเทาอุทกภัยและบรรเทาภัยแล้งโดยมีพ้ืนที่ส่งน้้า 68,000 ไร่ 
   17)  โครงการระบบระบายน้้าปลักปลิง-จะนะ เป็นองค์ประกอบโครงการบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ 
อ้าเภอจะนะและอ้าเภอนาทวี โดยปรับปรุงประสิทธิภาพการระบายน้้าในคลองและปรับปรุงอาคารบังคับน้้าจาก
ฝายเป็น ประตูระบายน้้า. นอกจากนี้ยังสามารถบรรเทาภัยแล้งเก็บกักน้้าในคลอง 
   18)  โครงการ ประตูระบายน้้า.จะนะ เป็นอาคารบังคับน้้าในคลองเพ่ือบรรเทาอุทกภัยและ
บรรเทาภัยแล้งพ้ืนที่ชลประทาน 12,000 ไร่ 
 
  (2) แผนงำนด้ำนกำรจัดกำรภัยแล้ง 
   แผนงานด้านการจัดการภัยแล้งระยะสั้นหน่วยงานต่างๆ จะต้องเตรียมรับมือตั้งศูนย์อ้านวยการ
ในการบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยแล้งด้วยการวางแผนแจกจ่ายน้้า ส้าหรับการแก้ไขปัญหาในระยะยาวนั้น
หน่วยงานที่มีส่วนรับผิดชอบได้ศึกษาวางโครงการในการจัดหา พัฒนาแหล่งน้้า เพ่ือรองรับความต้องการน้้าที่มาก
ขึ้นโดยโครงการพัฒนาแหล่งน้้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการศึกษาออกแบบไว้แล้วได้แก่  
   1)  อ่างฯ รับร่อ โดยกรมชลประทานได้ท้าการส้ารวจออกแบบแล้วเสร็จ หัวงานตั้งอยู่ที่   
ต.รับร่อ อ.ท่าแซะ จังหวัดชุมพร มีความจุเก็บกักน้้า 142.90 ล้าน ลบ.ม. 
   2)  อ่างฯ ท่าแซะ โดยกรมชลประทานได้ท้าการส้ารวจออกแบบแล้วเสร็จ หัวงานตั้งอยู่ที่ ต.สลุย 
อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร มีความจุเก็บกักน้้า 194.00 ล้าน ลบ.ม. 
   3)  ฝายคลองเสร็จ ต.ทุ่งหลวง อ.ละแม จ.ชุมพร 
   4)  ฝายทดน้้าคลองบางทะลาย พร้อมระบบส่งน้้า ต.เขาไชยราช อ.ปะทิว จ.ชุมพร 
   5)  ฝายบ้านตรับ ต.จะโหนง อ.จะนะ จ.สงขลา  
   6)  ฝายกักเก็บน้้าบนภูเขาปาโจเปาะนา บ้านสุเหร่า หมู่ 2 ต.ท่าน้้า อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี  
   7)  ปรับปรุงระบบส่งน้้าฝายคลองต่อยหอยอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ต.เขาพระทอง  
อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 
   8)  โครงการสูบน้้าด้วยไฟฟ้าพร้อมอาคารประกอบ ต.ทรายขาว อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 
   9)  โครงการสูบน้้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้้าบ้านในเหมือง ต.นาขา อ.หลังสวน จ.ชุมพร 
   10) โครงการแก้มลิงหนองลือแบ ต.จะแหน อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา 
   11) โครงการสูบน้้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้้า บ้านจ้าปูน ต.ท่าธง อ.รามัน จ.ยะลา 



 
             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำต ิ                    บทที่ 2 กำรทบทวนยทุธศำสตร์ นโยบำย แผน และแผนงำนที่เกีย่วข้อง 
 
 
 

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-123 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

   12) ปรับปรุงสระเก็บน้้ากองร้อย ตชด.432 อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ(ระยะที่ 3) ต.สะพาน 
ไม้แก่น อ.จะนะ จ.สงขลา 
   13) ระบบเก็บกักน้้าพระต้าหนักทักษิณราชนิเวศน์ ต.กะลุวอเหนือ อ.เมืองนราธิวาส  
จ.นราธิวาส 
   โดยโครงการในล้าดับที่ 3 ถึง ล้าดับที่ 13 ได้รับการบรรจุไว้ในแผนเพ่ือของบประมาณด้าเนินการ
ของส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาติในปี 2563 แล้ว นอกจากนี้ยังมีอ่างเก็บน้้าซึ่งได้มีการวางศึกษาเบื้องต้น แต่มี
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและประชาชนในพ้ืนที่อ่างฯ เช่น อ่างเก็บน้้าคลองชุมพร, อ่างเก็บน้้า คลองวิสัย,  
อ่างฯ คลองสวี, อ่างฯ คลองหลังสวน, อ่างฯ คลองสระ, อ่างฯ คลองแย, อ่างฯ บ้านคล้ายสองกอ, อ่างฯ คลองท่า
ตีน, อ่างฯ ห้วยปากหมาก, อ่างฯ คลองเสวียด ฯลฯ ซึ่งโครงการต่าง ๆ เหล่านี้มีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 
อย่างไรก็ตามจะต้องด้าเนินการศึกษาผลกระทบและรับฟังความเห็นตามกระบวนการทางกฎหมายก่อนด้าเนินการ 
 
  (3)  แผนงำนด้ำนบรรเทำอุทกภัย  
   แผนงานด้านบรรเทาอุทกภัยระยะสั้น หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องต้องด้าเนินการเตรียมรับมือ 
ประกอบด้วย การขุดลอกล้าน้้าเพ่ือการระบายน้้า และเตรียมการติดตั้งเครื่องสูบน้้าในจุดที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย 
ส้าหรับการแก้ไขปัญหาในระยะยาวนั้นหน่วยงานที่มีส่วนรับผิดชอบได้ศึกษาวางโครงการในการไขปัญหา
ประกอบด้วย 
    1)  โครงการผันน้้าเลี่ยงเมืองนครศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 
    2)  โครงการบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้้าคลองตะโก จังหวัดชุมพร 
    3)  โครงการขุดลอกและบ้ารุงรักษาร่องน้้าชายฝั่งทะเลที่ร่องน้้าสงขลา (ร่องนอก) อ.เมือง  
จ.สงขลา เนื้อดินประมาณ 1,000,000 ลบ.ม. 
    4)  โครงการขุดลอกและบ้ารุงรักษาร่องน้้าชายฝั่งทะเลที่ร่องน้้าปัตตานี อ.เมือง  จ.ปัตตานี  
เนื้อดินประมาณ 1,000,000 ลบ.ม. 
    5)  โครงการก่อสร้างคันทางและระบบป้องกันน้้าท่วม ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ต้าบล
ปากพูน อ้าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง 
    6)  โครงการก่อสร้างคันทางและระบบป้องกันน้้าท่วม ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ต้าบล
ปากพูน อ้าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง 
    7)  โครงการก่อสร้างสะพานและช่องน้้าที่จ้ าเป็น เ พ่ือบูรณาการแผนการด้าเนินการ 
สิ่งกีดขวางทางน้้าในทางรถไฟสายต่าง ๆ ระหว่างสถานีช่องเขา - ร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง 
    8)  โครงการก่อสร้างสะพานและช่องน้้าที่จ้ าเป็น เ พ่ือบูรณาการแผนการด้าเนินการ 
สิ่งกีดขวางทางน้้าในทางรถไฟสายต่าง ๆ ระหว่างสถานีบ้านตูล - ชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง 
   9) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้้า ลุ่มน้้าคลองบ้านตาลและสาขา ระยะที่ 1  
อ้าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

10) โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล บริเวณชายหาดมัตโพน หมู่ที่ 2 ต้าบลปากน้้า อ้าเภอ
เมือง จังหวัดชุมพร ความยาว 348 เมตร 1 แห่ง 



 
             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำต ิ                    บทที่ 2 กำรทบทวนยทุธศำสตร์ นโยบำย แผน และแผนงำนที่เกีย่วข้อง 
 
 
 

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-124 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

11) โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ ต้าบลบางมะพร้าว อ้าเภอหลัง
สวน จังหวัดชุมพร (ระยะ 3) ความยาว 1,305 เมตร 1 แห่ง 

12) โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ บ้านนางก้า ต้าบลดอนสัก อ้าเภอ
ดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ความยาว 292 เมตร 1 แห่ง 

13) โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) บ้านปากระวะ หมู่ที่ 5 ต้าบล  
หน้าสตน อ้าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง 

14) โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล พื้นที่ชายฝั่ง หมู่ที่ 1 ต้าบลปากพนัง ฝั่งตะวันออก อ้าเภอ
ปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ความยาว 2,057 เมตร 1 แห่ง 

15) โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล พ้ืนที่ชายฝั่ง หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 5 ต้าบลปากพนังฝั่งตะวันออก 
และหมู่ท่ี 1 ต้าบลบางพระ อ้าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ความยาว 2,483 เมตร 1 แห่ง 

16) โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล พ้ืนที่ชายฝั่งทะเล บ้านปากระวะ (ระยะที่ 3) หมู่ที่ 5 
ต้าบลหน้าสตน อ้าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ความยาว 1,460 เมตร 1 แห่ง 

17) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บน้้าและการระบายน้้าตอนกูจ้า ต้าบลไพรวัน อ้าเภอ
ตากใบ จังหวัดนราธิวาส 1 รายการ 

18) โครงการท่อระบายน้้าคลองพระยากาเด็ง โครงการพรุบาเจาะ-ไม้แก่น อันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริ ต้าบลละหาร อ้าเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 1 รายการ 

19) โครงการคันกั้นน้้าบ้านเกาะหม้อแกง (เพ่ิมเติม) ต้าบลท่าก้าช้า อ้าเภอหนองจิก จังหวัด
ปัตตานี 1 รายการ 

20) โครงการคันกั้นน้้าบ้านท่าช้าง ต้าบลไทรทอง อ้าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 1 รายการ 
21) โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้้าคลองตนและอาคารประกอบต้าบลท้ายส้าเภา อ้าเ ภอ 

พระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง 
22) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้้าท่าตะเภาบริเวณวัดวังครก ยาว 250.00 เมตร 

ต้าบลนากระตาม อ้าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 1 แห่ง 
23) โครงการปรับปรุงระบบป้องกันน้้าท่วม ต้าบลพร่อน อ้าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง 
24) โครงการปรับปรุงระบบป้องกันน้้าท่วม ต้าบลปูโยะ อ้าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 1 

แห่ง 
25) โครงการก่อสร้างพนังกั้นน้้าป้องกันอุทกภัย โรงพยาบาลหนองจิก ต้าบลตุยง อ้าเภอ 

หนองจิก จังหวัดปัตตานี 1 แห่ง 
26) โครงการเขื่อนป้องกันน้้าท่วม พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองนาทวี ตลอดแนวคลอง 

ทั้งสองฝั่ง ต้าบลนาทวี อ้าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ความยาว 440 เมตร 1 แห่ง 
27) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งคลองไอร์วิ บ้านบากง หมู่ที่ 6 ต้าบลรือเสาะ อ้าเภอ 

รือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง 
28) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้้าสายบุรี บ้านสันติสุข หมู่ที่ 2 ต้าบลบาตง อ้าเภอ 

รือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ความยาว 1.000 กิโลเมตร 1 แห่ง 



 
             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำต ิ                    บทที่ 2 กำรทบทวนยทุธศำสตร์ นโยบำย แผน และแผนงำนที่เกีย่วข้อง 
 
 
 

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-125 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

29) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล บ้านคลองเลย (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 7 ต้าบลศาลาใหม่ 
อ้าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ความยาว 600 เมตร 1 แห่ง 

30) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล บ้านบาเฆะ (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 1 ต้าบลโคกเคียน 
อ้าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ความยาว 600 เมตร 1 แห่ง 

31) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล บ้านกูบู(ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 6 ต้าบลไพรวัน อ้าเภอ
ตากใบ จังหวัดนราธิวาส ความยาว 600 เมตร 1 แห่ง 

32) โครงการเขื่อนป้องกันน้้าท่วมคลองกูลูวง เริ่มจากสะพานถนนพญาเมือง ถึงถนน 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 42 (ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ 5 บ้านโคกส้าโรง ต้าบลรูสะมิแล อ้าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี  
ความยาว 280 เมตร 1 แห่ง 

33 โครงการระบบระบายน้้าพร้อมถนน เพ่ือรองรับอุทกภัยของเมือง บริเวณพ้ืนที่ ต้าบล 
รูสะมิแล ต้าบลรูสะมิแล อ้าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ความยาว 1100 เมตร (ระยะท่ี 2) 1 แห่ง 

34) โครงการเขื่อนป้องกันการกัดเซาะปากแม่น้้าปัตตานี พร้อมงานปรับภูมิทัศน์ หมู่ที่ 6  
บ้านสวนสมเด็จ ต้าบลรูสะมิแล อ้าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง 

35) โครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมปัตตานี อ้าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ระยะที่ 2 1 แห่ง 
36) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองสุไหงปาดี บริเวณ วัดประชุมชลธารา หมู่ที่ 6 

ต้าบลสุไหงปาดี อ้าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ความยาว 325 เมตร 1 แห่ง 
37) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองไอกานูวา บริเวณศูนย์ฝึกวิชาชีพ อ้าเภอสุคิริน 

หมู่ที่ 6 ต้าบลมาโมง อ้าเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส ความยาว 450 เมตร 1 แห่ง 
38) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้้าโก-ลก (จุดที่ 1) บริเวณบ้านแฆแบ๊ะ หมู่ที่ 1 

ต้าบลนานาค อ้าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ความยาว 650 เมตร 1 แห่ง 
39) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล บ้านเกาะยาว หมู่ที่ 1 ต้าบลเจ๊ะเห อ้าเภอตากใบ 

จังหวัดนราธิวาส ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง 
40) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล บ้านบาโร๊ะปูตอเหนือ (จุดที่ 1) หมู่ที่ 13 ต้าบล

โคกเคียน อ้าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง 
41) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล บ้านบาโร๊ะปูตอเหนือ (จุดที่ 2) หมู่ที่ 13 ต้าบล

โคกเคียน อ้าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง 
42) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองตันหยงมัส หมู่ที่ 3 ต้าบลตันหยงมัส อ้าเภอ 

ระแงะ จังหวัดนราธิวาส ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง 
43) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล บ้านกูบู หมู่ที่ 6 ต้าบลไพรวัน อ้าเภอตากใบ 

จังหวัดนราธิวาส (ต่อเนื่อง) ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง 
44) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองตันหยงมัส เขตเทศบาลต้าบลตันหยงมัส หมู่ที่ 1 

ต้าบลตันหยงมัส อ้าเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง 
45) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองมะรือโบ ช่วงมะรือโบออก หมู่ที่ 1 ต้าบล 

มะรือโบออก อ้าเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส ความยาว 575 เมตร 1 แห่ง 



 
             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำต ิ                    บทที่ 2 กำรทบทวนยทุธศำสตร์ นโยบำย แผน และแผนงำนที่เกีย่วข้อง 
 
 
 

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-126 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

46) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองกือนี (ต่อเนื่อง) เขตเทศบาลต้าบลต้นไทร  
หมู่ที่ 1 ต้าบลปะลุกาสาเมาะ อ้าเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ความยาว 450 เมตร 1 แห่ง 

47) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้้าโก-ลก เขตเทศบาลต้าบลบูเก๊ะตา หมู่ที่ 2 ต้าบล
โล๊ะจูด อ้าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ความยาว 650 เมตร 1 แห่ง 

48) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้้าท่วมริมคลองสามัคคี (ฝั่งถนนสามัคคีสาย ก) บริเวณ
โรงพยาบาลปัตตานี ถึง วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ต้าบลสะบารัง อ้าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ยาว 1035 เมตร 
1 แห่ง 

49) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้้าท่วมริมแม่น้้าปัตตานี บริเวณโค้งยะหริ่งฝั่งจะบังติกอ และ 
บริเวณเข่ือนจะบังติกอถึงสะพานเฉลิมพระเกียรติ ต้าบลจะบังติกอ อ้าเภอเมือง ปัตตานียาว 320 เมตร 1 แห่ง 

50) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะปากแม่น้้าปัตตานี พร้อมปรับภูมิทัศน์ บ้านสวน
สมเด็จ (ระยะท่ี 3) ต้าบลรูสะมิแล อ้าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ความยาว 360 เมตร 1 แห่ง 

51) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ ง เลียบถนนสายมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   
พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ ต้าบลรูสะมิแล อ้าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ความยาว 725 เมตร 1 แห่ง 

52) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้้าเทพา บริเวณโรงเรียนดารุสลามศึกษา เทศบาล
ต้าบลเทพา อ้าเภอเทพา จังหวัดสงขลา ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง 

53) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองจาเราะกาแร เขตเทศบาลต้าบลยี่งอ หมู่ที่ 7 
ต้าบลยี่งอ อ้าเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง 

54) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้้าท่วมริมแม่น้้าปัตตานี พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณชุมชน
จะบังติกอ (ตอนที่ 1) ต้าบลจะบังติกอ อ้าเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ยาวรวม 450 เมตร 1 แห่ง 

55) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้้าท่วมริมแม่น้้าปัตตานี พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณชุมชน
จะบังติกอ (ตอนที่ 2) ต้าบลจะบังติกอ อ้าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี  ยาวรวม 450 เมตร 1 แห่ง 

56) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้้าท่วมริมแม่น้้าปัตตานี พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณชุมชน
จะบังติกอ (ตอนที่ 3) ต้าบลจะบังติกอ อ้าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี  ยาวรวม 435 เมตร 1 แห่ง 

57) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้้าโก-ลก บริเวณบ้านกัวลอต๊ะหมู่ที่ 4 ต้าบลนานาค 
อ้าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ความยาว 600 เมตร 1 แห่ง 

58) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้้าโกลก บริเวณบ้านแฆแบ๊ะ (จุดที่ 2) หมู่ที่ 1 
ต้าบลนานาค อ้าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ความยาว 600 เมตร 1 แห่ง 

59) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้้าโก-ลก บริเวณบ้านแลแบ๊ะ หมู่ที่ 8 ต้าบลโละจูด 
อ้าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ความยาว 750 เมตร 1 แห่ง 

60) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองมะรือโบ ช่วงมะรือโบออก (จุดที่ 2) หมู่ที่ 1 
ต้าบลมะรือโบออก อ้าเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง 

61)  โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองตันหยงมัส บริเวณบ้านลาไมหมู่ที่ 5 ต้าบลบองอ 
อ้าเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ความยาว 400 เมตร 1 แห่ง 



 
             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำต ิ                    บทที่ 2 กำรทบทวนยทุธศำสตร์ นโยบำย แผน และแผนงำนที่เกีย่วข้อง 
 
 
 

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-127 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

62) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองวัดโต๊ะโม๊ะ บริเวณวัดโต๊ะโม๊ะต้าบลภูเขาทอง 
อ้าเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง 

63) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้้าเทพา บ้านบ่อเตย หมู่ที่ 1 ต้าบลปากบาง อ้าเภอ
เทพา จังหวัดสงขลา ความยาว 350 เมตร 1 แห่ง 

64) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้้าท่วมริมคลองบือติง (ฝั่งซ้ายและฝั่งขวา) ต้าบลรูสะมิแล 
อ้าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ความยาวรวม 470 เมตร 1 แห่ง 

65) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้้าท่วมริมคลองสามัคคี (ฝั่งโรงพยาบาลปัตตานี) บริเวณ
โรงพยาบาลปัตตานี ถึงวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ต้าบลสะบารัง อ้าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ความยาวรวม  
600 เมตร 1 แห่ง 

66) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้้าท่วมบริเวณริมคลองกระแนรีพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ ต้าบล
รูสะมิแล อ้าเภอเมือง จังหวัดปัตตานีความยาวรวม 350 เมตร 1 แห่ง 

67) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้้าโก-ลก บริเวณบ้านแฆแบ๊ะ(จุดที่ 3) หมู่ที่ 1 
ต้าบลนานาค อ้าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาสความยาว 600 เมตร 1 แห่ง 

68) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้้าโก-ลก บริเวณบ้านแฆแบ๊ะ(จุดที่ 4) หมู่ที่ 1 
ต้าบลนานาค อ้าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาสความยาว 600 เมตร 1 แห่ง 

69) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองตันหยงมัส เขตเทศบาลต้าบลตันหยงมัส (จุดที่ 2) 
หมู่ที่ 1 ต้าบลตันหยงมัส อ้าเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ความยาว 400 เมตร 1 แห่ง 

70) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล บ้านโคกพยอม (จุดที่ 1) หมู่ที่ 2 ต้าบลโคกเคียน 
อ้าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาสความยาว 600 เมตร 1 แห่ง 

71) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล บ้านคลองเลย (จุดที่ 1) หมู่ที่ 7 ต้าบลศาลาใหม่ 
อ้าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง 

72) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้้าท่วมชุมชนบ้านดอนรักพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ (ฝั่งซ้าย) 
บ้านดอนรัก หมู่ที่ 1 ต้าบลดอนรัก อ้าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ความยาวรวม 350 เมตร 1 แห่ง 

73) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้้าท่วมชุมชนบ้านดอนรัก พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ (ฝั่งขวา) 
บ้านดอนรัก หมู่ที่ 1 ต้าบลดอนรัก อ้าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ความยาวรวม 350 เมตร 1 แห่ง 

74) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้้าท่วมริมคลองกูลูวง (ฝั่งซ้ายและขวา)บ้านกันรี หมู่ที่ 4 
ต้าบลรูสะมิแล อ้าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ความยาวรวม 386 เมตร 1 แห่ง 

75) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งบ้านกลาง บ้านบางมะรวด บ้านกลางหมู่ที่ 1 ต้าบล 
บ้านกลาง อ้าเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี ความยาวรวม 150 เมตร1 แห่ง 

76) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้้าท่วมริมคลองโลกาเยาะฝั่งซ้าย (ตอนที่ 2) บ้านกะลูแป หมู่
ที ่5 ต้าบลรูสะมิแล อ้าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ความยาวรวม 745 เมตร แห่ง 

77) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล บ้านโคกพยอม (จุดที่ 2)หมู่ที่ 2 ต้าบลโคกเคียน 
อ้าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ความยาว 615 เมตร 1 แห่ง 



 
             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำต ิ                    บทที่ 2 กำรทบทวนยทุธศำสตร์ นโยบำย แผน และแผนงำนที่เกีย่วข้อง 
 
 
 

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-128 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

78) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล บ้านคลองเลย (จุดที่ 2) หมู่ที่ 7 ต้าบลศาลาใหม่ 
อ้าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง 

79) โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) บ้านปากระวะ หมู่ที่ 5 ต้าบล  
หน้าสตน อ้าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ความยาว 336 เมตร 1 แห่ง 

80) โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล บริเวณชายฝั่ง ต้าบลท่าพญา และ ต้าบลบ้านเพิง อ้าเภอ
ปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ความยาว 2,634 เมตร 1 แห่ง 

81) โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล หมู่ที่  9 ต้าบลท่าพญา อ้าเภอปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ความยาว 1,010 เมตร 1 แห่ง 

82) โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล หมู่ที่ 1,3 ต้าบลบางพระ อ้าเภอปากพนัง  จังหวัด
นครศรีธรรมราช ความยาว 656 เมตร 1 แห่ง 

83) โครงการขุดลอกและบ้ารุงรักษาร่องน้้าชายฝั่งทะเล Sand Bypassing ร่องน้้านาทับ  
อ.จะนะ จ.สงขลา เนื้อดินประมาณ 524,900 ลบ.ม. 

84) โครงการก่อสร้างเข่ือนกันทรายและคลื่นปากร่องน้้าตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร 
85) โครงการก่อสร้างเข่ือนกันทรายและคลื่นร่องน้้าหลังสวน อ.หลังสวน จ.ชุมพร 
86) โครงการก่อสร้างก้าแพงหินทิ้ งป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ งบริเวณ ม.7 และ ม.10  

ต.ขนาบนาก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 
87) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณบ้านหน้าโกฏิ ต.ท่าพยา อ.ปากพนัง 

จ.นครศรีธรรมราช (ระยะที่ 2) 
88) โครงการก่อสร้างก้าแพงป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณหมู่ 5 ต.ท่าชนะ อ.ท่าชนะ  

จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง 
   โครงการที่ 1 และ 2 อยู่ระหว่างการด้าเนินการก่อสร้างโดยกรมชลประทาน ส่วนโครงการที่ 3 
ถึงโครงการที่ 88 ได้รับการบรรจุไว้ในแผนเพ่ือของบประมาณด้าเนินการของส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาติในปี 
2563 อนึ่งโครงการก่อสร้างอ่างฯ เพ่ือบรรเทาภัยแล้งนั้นส่วนใหญ่เป็นโครงการเอนกประสงค์ท่ีสามารถบรรเทาได้
ทั้งภัยแล้งและอุทกภัย 
 
  (4) ปัญหำ อุปสรรค และสำเหตุ 
   ปัญหาในการด้าเนินโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้งและบรรเทาอุทกภัย ส่วนใหญ่เกิดจากการที่
มีประชาชนบางส่วนไม่เห็นด้วยในการพัฒนาโครงการ ซึ่งสาเหตุบางส่วนสามารถแก้ไขโดยการท้าความเข้าใจ
เนื่องจากการพัฒนาโครงการใดๆ ย่อมต้องมีท้ังผู้ได้รับประโยชน์และผู้เสียประโยชน์  
 



 บทที่ 3 

กำรทบทวนข้อมูลเพ่ือกำรก ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-1 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

บทที่ 3 
กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ 

 
3.1 ควำมน้ำ 
 ลักษณะเชิงพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกมีควำมแตกต่ำงจำกพ้ืนที่ลุ่มน้้ำหลักอีก 22 ลุ่มน้้ำหลัก  
กล่ำวคือ พ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกประกอบด้วย 13 ลุ่มน้้ำสำขำ แบ่งพ้ืนที่ออกได้เป็น 3 ตอน แต่ละตอนมี
พ้ืนที่ไม่ติดต่อกัน ซึ่งท้ำให้แต่ละลุ่มน้้ำสำขำและแต่ละตอนมีคุณลักษณะเชิงพ้ืนที่ที่แตกต่ำงกันในลักษณะทำง
กำยภำพเชิงพ้ืนที่ แนวทำงกำรบริหำรกำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำในแต่ละพ้ืนที่จึงอำจจะมีแนวโน้มกำรบริหำรจัดกำร
ที่แตกต่ำงกันด้วย 
 
3.2 ลักษณะท่ัวไปของพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 
 
3.2.1 สภำพภูมิประเทศ 
 ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกเป็นพ้ืนที่ชำยฝั่งติดอ่ำวไทย ลักษณะชำยฝั่งทะเลรำบเรียบมีที่รำบแคบ ๆ 
พ้ืนที่ลุ่มน้้ำรวมประมำณ 26,466.02 ตำรำงกิโลเมตร (หรือ 16.54 ล้ำนไร่) ตั้งอยู่ระหว่ำงละติจูด 5°44'23.36''  
ถึง 11°11'17.00''เหนือ และลองจิจูด 98°37'18.74'' ถึง 102°7'59.53'' ตะวันออก ครอบคลุมพ้ืนที่ 11 จังหวัด 
ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระนอง ชุมพร สุรำษฎร์ธำนี นครศรีธรรมรำช ตรัง พัทลุง ปัตตำนี ยะลำ นรำธิวำส 
และสงขลำ โดยมีลุ่มน้้ำแม่น้้ำตำปี ลุ่มน้้ำทะเลสำบสงขลำ และลุ่มน้้ำปัตตำนีแทรกตัวเป็นช่วง ๆ แม่น้้ำส่วนให่่ใน
ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกเป็นแม่น้้ำสำยสั้น ๆ ไหลลงสู่อ่ำวไทย ลักษณะพ้ืนที่ลุ่มน้้ำทำงด้ำนตะวันตกของลุ่มน้้ำ
เป็นเทือกเขำ ซึ่งเป็นต้นก้ำเนิดของ แม่น้้ำสำยต่ำง ๆ เริ่มจำกทิวเขำภูเก็ต ซึ่งอยู่ทำงตอนบนของลุ่มน้้ำทำง  
ทิศตะวันตกของจังหวัดชุมพร เป็นทิวเขำที่ต่อเนื่องมำจำกทิวเขำตะนำวศรีทอดยำวลงมำทำงใต้จนถึงจังหวัด  
พังงำ แล้วเบี่ยงออกไปทำงทิศตะวันออกเฉียงใต้จนจรดกับทิวเขำนครศรีธรรมรำช ซึ่งอยู่ทำงทิศตะวันออกของ
จังหวัดสุรำษฎร์ธำนีพำดผ่ำนมำทำงใต้ผ่ำนจังหวัดนครศรีธรรมรำช จังหวัดตรัง ลงไปจนถึงจังหวัดสตูล แล้วไปจรด
กับทิวเขำสันกำลำคีรีซึ่งเป็นแนวขอบเขตของลุ่มน้้ำ 
  
3.2.2 ขอบเขตพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 
 ลักษณะเชิงพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกมีควำมแตกต่ำงจำกพ้ืนที่ลุ่มน้้ำหลักอ่ืน ๆ  กล่ำวคือ พ้ืนที่ 
ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกประกอบด้วย 13 ลุ่มน้้ำสำขำ แบ่งพ้ืนที่ออกได้เป็น 3 ตอน (กลุ่มพ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำ) (รูปที่ 
3.2.2-1) ดังนี้ 
 
 - พื นที่ ลุ่ มน ้ ำภำคใต้ ฝั่ งตะวันออกตอนบน  ป ระกอบด้ วย 4 ลุ่ มน้้ ำสำขำ คือ  ลุ่ มน้้ ำ 
คลองท่ำตะเภำ (2101), ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (2102), ลุ่มน้้ำคลองหลังสวน (2103) และลุ่มน้้ำ
ภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 2 (2104)  
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-2 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

 - พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนกลำง ประกอบด้วย 3 ลุ่มน้้ำสำขำ คือ ลุ่มน้้ำภำคใต้ 
ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 3 (2105), ลุ่มน้้ำคลองกลำย (2106) และลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 (2107)  
 
 - พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง ประกอบด้วย 6 ลุ่มน้้ำสำขำ คือ ลุ่มน้้ำคลองนำทวี 
(2108), ลุ่มน้้ำคลองเทพำ (2109), ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง (2110), ลุ่มน้้ำแม่น้้ำสำยบุรี  (2111),  
ลุ่มน้้ำแม่น้้ำบำงนรำ (2112), ลุ่มน้้ำแม่น้้ำโก-ลก (2113) 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-3 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

 
ที่มำ : กลุ่มบริษทัที่ปรึกษำประยุกต์ใช้จำกฐำนข้อมูลคณะกรรมกำรอุทกวิทยำแห่งชำติ, 2556 และฐำนข้อมูลภูมิสำรสนเทศ กรมกำรปกครอง, 2560 

รูปที่ 3.2.2-1 แสดงลักษณะสภำพภูมิประเทศลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-4 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

(1) ระบบลุ่มน ้ำสำขำ  
  ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกมีลักษณะลุ่มน้้ำซึ่งแตกต่ำงจำกลุ่มน้้ำ อ่ืน ๆ แบ่งเป็น 13 ลุ่มน้้ำสำขำ 
โดยลักษณะลุ่มน้้ำสำขำส่วนให่่จะประกอบด้วยล้ำน้้ำสำยสั้น ๆ ไหลลงสู่อ่ำวไทย แม่น้้ำสำยส้ำคั่ในลุ่มน้้ำภำคใต้
ฝั่งตะวันออก ได้แก่ คลองท่ำแซะ คลองท่ำตะเภำ คลองวิสัย คลองสวี คลองหลังสวน คลองท่ำชนะ คลองท่ำฉำง 
คลองไชยำ คลองกลำย คลองนำทวี คลองเทพำ แม่น้้ำปำกพนัง แม่น้้ำสำยบุรี แม่น้้ำบำงนรำ และแม่น้้ำโก -ลก 
สรุปพื้นท่ีลุ่มน้้ำสำขำ ดังแสดงในตำรำงท่ี 3.2.2-1 

 
ตำรำงท่ี 3.2.2-1 
พื นที่ลุ่มน ้ำสำขำ 

 

รหัสพื นที่
ลุ่มน ้ำ
สำขำ 

ลุ่มน ้ำสำขำ 
พื นที่ลุ่มน ้ำ 
ในพื นทวีป 
(ตร.กม.) 

พื นที่ลุ่มน ้ำที่
เป็นเกำะ  
(ตร.กม.) 

สัดส่วนพื นที่ลุ่มน ้ำ
สำขำต่อพื นที่รวม

ทั งหมด 
(ร้อยละ) 

21.01 คลองท่ำตะเภำ 2,109.11  7.97 
21.02 ภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 2,140.78  8.09 
21.03 คลองหลังสวน 1,653.81  6.25 
21.04 ภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 2 2,279.81  8.61 
21.05 ภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 3 2,227.82 398.28 9.92 
21.06 คลองกลำย 617.04  2.33 
21.07 ภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 4,626.43  17.48 
21.08 คลองนำทวี 1,570.24  5.93 
21.09 คลองเทพำ 1,818.52  6.87 
21.10 ภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง 1,460.02  5.52 
21.11 แม่น้้ำสำยบุรี 3,216.17  12.15 
21.12 แม่น้้ำบำงนรำ 1,654.78  6.25 
21.13 แม่น้้ำโก-ลก 693.21  2.62 

 รวมแยกพื นที่ 26,067.74 398.28 100.00 
 รวมทั งลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่ง

ตะวันออก 
26,466.02 

 
 

ที่มำ : ประยุกต์จำกฐำนข้อมูลคณะกรรมกำรอุทกวิทยำแห่งชำติ, 2556 และฐำนข้อมูลภูมิสำรสนเทศ กรมกำรปกครอง, 2560 
หมำยเหตุ :  จำกข้อมูลของคณะกรรมกำรอุทกวิทยำแห่งชำติ พื้นที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกมีพื้นที่เกำะกระจำยอยู่ตำมลุ่มน้้ำ
 สำขำ ประกอบด้วยพื้นที่เกำะขนำดให่่ และหมู่เกำะขนำดเล็กจ้ำนวนมำก ซึ่งในกำรศึกษำครั้งนี้ที่ปรึกษำจะ
 พิจำรณำพื้นที่เกำะเฉพำะพื้นที่เกำะที่มีประชำชนอยู่อำศัย ได้แก่ เกำะสมุย (รวมเกำะพลวย และเกำะแตน)  
 เกำะพะงัน และเกำะเต่ำ  
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-5 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

(2) ล้ำน ้ำสำยหลักและล้ำน ้ำสำขำ 
 

   1) ลุ่มน ้ำสำขำคลองท่ำตะเภำ (21.01) พ้ืนที่ลุ่มน้้ำ คิดเป็นร้อยละ 7.97 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้ำหลัก 
ครอบคลุมพ้ืนที่อ้ำเภอท่ำแซะ อ้ำเภอปะทิว อ้ำเภอเมืองจังหวัดชุมพร อ้ำเภอบำงสะพำนน้อย จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์มีคลองท่ำตะเภำเป็นล้ำน้้ำสำยหลักที่ส้ำคั่ โดยมีต้นก้ำเนิดจำกทิวเขำตะนำวศรี เส้นกั้นเขต
ระหว่ำงประเทศไทยกับประเทศเมียนมำ มีล้ำน้้ำสำขำที่ส้ำคั่ 2 สำย คือ คลองท่ำแซะและคลองรับร่อ ไหลมำ
บรรจบกันกลำยเป็นล้ำน้้ำสำยให่่ เรียกว่ำคลองท่ำตะเภำ เมื ่อไหลผ่ำนบ้ำนสำมแก้ว จะแยกเป็นคลอง
สำมแก้ว-พนังตัก ไหลผ่ำนด้ำนเหนือของตัวเมืองชุมพร ส่วนคลองท่ำตะเภำจะไหลผ่ำนตัวเมืองชุมพรไหลลงอ่ำวไทย
ที่บ้ำนปำกน้้ำ อ้ำเภอเมือง จังหวัดชุมพร คลองท่ำตะเภำมีควำมยำวประมำณ 39 กิโลเมตร ส่วนคลองท่ำแซะที่เป็น
ล้ำน้้ำสำขำท่ีส้ำคั่นั้นมีต้นก้ำเนิดจำกเทือกเขำในเขตอ้ำเภอบำงสะพำน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไหลจำกทิศเหนือ
ลงมำทิศใต้บรรจบกับคลองรับร่อที่บ้ำนปำกแพรก อ้ำเภอท่ำแซะ จังหวัดชุมพร รวมควำมยำวประมำณ 118 
กิโลเมตร ส้ำหรับคลองรับร่อ มีต้นก้ำเนิดจำกเทือกเขำตะนำวศรีในเขตจังหวัดชุมพร ไหลจำกทิศเหนือลงมำทิศใต้
และตะวันตกเฉียงใต้มำบรรจบกับคลองท่ำแซะ รวมควำมยำวประมำณ 78 กิโลเมตร 
 
  2) ลุ่มน ้ำสำขำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (21.02) พ้ืนที่ลุ่มน้้ำ คิดเป็นร้อยละ 8.09  
ของพ้ืนที่ลุ่มน้้ำหลัก ครอบคลุมพ้ืนที่อ้ำเภอทุ่งตะโก อ้ำเภอปะทิว อ้ำเภอเมืองอ้ำเภอสวี อ้ำเภอหลังสวน จังหวัด
ชุมพร อ้ำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง โดยแบ่งออกเป็น 2 พ้ืนที่ แยกจำกกัน คือ พ้ืนที่ลุ่มน้้ำในเขตอ้ำเภอปะทิว 
ส่วนหนึ่ง และพ้ืนที่ลุ่มน้้ำคลองชุมพร ลุ่มน้้ำคลองสวี และลุ่มน้้ำคลองตะโก ในพ้ืนที่อ้ำเภอเมืองชุมพร อ้ำเภอสวี 
และอ้ำเภอทุ่งตะโก อีกส่วนหนึ่ง โดยมีล้ำน้้ำที่ส้ำคั่ในแต่ละพ้ืนที่ดังนี้ 
   (ก) ล้ำน้้ำสำขำในพ้ืนที่อ้ำเภอปะทิว : เป็นกลุ่มคลองสำยสั้น ๆ ระบำยน้้ำจำกพ้ืนที่ลงสู่อ่ำว
ไทยในแนวเหนือ-ใต้ และแนวตะวันตก-ตะวันออก พื้นที่บริเวณต้นน้้ำส่วนให่่จะเป็นพื้นที่เชิงเขำหรือภูเขำที่ไม่สูง
นัก ถัดมำเป็นพ้ืนที่รำบเขตเกษตรกรรม และพ้ืนที่ชำยฝั่งทะเลยำวตลอดแนวเหนือใต้ คลองที่ส้ำคั่ในพ้ืนที่นี้ 
ได้แก่ คลองบำงสน ซึ่งเกิดจำกกำรไหลรวมตัวของคลองสำขำต่ำง ๆ เช่น คลองส้มแป้น คลองตะเคียน คลองวัง
ช้ำง เป็นต้น 
   (ข) ล้ำน้้ำสำขำในพ้ืนที่อ้ำเภอเมืองชุมพร อ้ำเภอสวี และอ้ำเภอทุ่งตะโก ในพ้ืนที่นี้มีคลอง
สำขำต่ำง ๆ ที่ส้ำคั่ ได้แก่ คลองชุมพร คลองวิสัย คลองสวี และคลองตะโก ทั้งหมดเป็นคลองหรือล้ำน้้ำสำยสั้นๆ 
แต่ก็ยังมีควำมยำวมำกกว่ำล้ำน้้ำสำขำในพ้ืนที่อ้ำเภอปะทิว ส่วนให่่จะระบำยน้้ำในแนวตะวันตก -ตะวันออกลงสู่
อ่ำวไทย โดยมีควำมยำวของคลองจำกต้นน้้ำจนถึงชำยฝั่งทะเลประมำณ 40, 30, 47 และ 25 กิโลเมตรตำมล้ำดับ 
สภำพภูมิประเทศของลุ่มน้้ำในพื้นที่ดังกล่ำวนี้ สำมำรถแบ่งออกได้ 3 ลักษณะอย่ำงชัดเจน คือ พ้ืนที่สูงและภูเขำสูง
ทำงทิศตะวันตก ซึ่งเป็นพ้ืนที่ต้นน้้ำ ถัดมำเป็นพ้ืนที่รำบบริเวณกลำงน้้ำ ซึ่งเป็นเขตเกษตรกรรมที่ส้ำคั่ และพ้ืนที่
รำบบริเวณชำยฝั่งทะเลในบริเวณปลำยน้้ำ ซึ่งบำงบริเวณมีสภำพเป็นป่ำชำยเลน เช่น บริเวณปำกน้้ำคลองชุมพร 
ปำกน้้ำคลองสวี และปำกน้้ำคลองตะโก 
 



 
           สำ้นักงำนทรัพยำกรน ้ำแหง่ชำติ                      บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรกำ้หนดขอบเขตกำรศึกษำ 

 

 

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-6 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

  3) ลุ่มน ้ำสำขำคลองหลังสวน (21.03) พ้ืนที่ลุ่มน้้ำ คิดเป็นร้อยละ 6.25 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้ำหลัก 
ครอบคลุมพ้ืนที่อ้ำเภอพะโต๊ะ อ้ำเภอละแม อ้ำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร อ้ำเภอกะเปอร์ อ้ำเภอละอุ่น จังหวัด
ระนอง อ้ำเภอไชยำ อ้ำเภอท่ำชนะ จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ระบบแหล่งน้้ำในลุ่มน้้ำคลองหลังสวนมีคลองหลังสวนเป็น
ล้ำน้้ำสำยหลักที่ส้ำคั่ มีต้นก้ำเนิดจำกแนวเทือกเขำที่กั้นระหว่ำงจังหวัดชุมพรกับจังหวัดระนอง ต้นน้้ำคลองหลัง
สวน ประกอบด้วย ล้ำน้้ำสำขำสองสำยที่ส้ำคั่ คือ คลองยำยหม่อน และคลองซงไหลมำบรรจบกันเป็นคลองหลัง
สวน โดยมีควำมยำวล้ำน้้ำนับจำกต้นน้้ำคลองซงจนถึงจุดบรรจบทะเล ประมำณ 150 กิโลเมตร ลักษณะภูมิ
ประเทศของลุ่มน้้ำคลองหลังสวนประมำณร้อยละ 70 เป็นพ้ืนที่ภูเขำสูงวำงตัวในแนวเหนือ-ใต้ ส่วนที่เหลืออีก
ประมำณร้อยละ 30 เป็นพ้ืนที่รำบลุ่ม ใช้ท้ำกำรเกษตรประเภทไม้ผล สวนยำงและปำล์มน้้ำมัน จำกสภำพภูมิ
ประเทศของลุ่มน้้ำคลองหลังสวนดังกล่ำว สำมำรถแบ่งพ้ืนที่ลุ่มน้้ำออกเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ พื้นที่ต้นน้้ำทำงด้ำน
ทิศใต้ ทิศตะวันตกและตะวันตกเฉียงใต้ของลุ่มน้้ำ พื้นที่ส่วนนี้เป็นพื้นที่ภูเขำสูงเป็นต้นก้ำเนิดของคลองสำขำต่ำง ๆ 
ของคลองหลังสวน ถัดมำเป็นพ้ืนที่กลำงน้้ำ ได้แก่ พ้ืนที่รำบแคบ ๆ ริมฝั่งคลองหลังสวนในเขตอ้ำเภอพะโต๊ะ 
ต่อเนื่องถึงพ้ืนที่รำบขนำดให่่ในอ้ำเภอเมืองชุมพร พ้ืนที่นี้ส่วนให่่เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมที่ส้ำคั่ของลุ่มน้้ำ  
ส่วนพ้ืนที่รำบลุ่มบริเวณปำกน้้ำคลองหลังสวนที่ไหลออกสู่ทะเล จัดเป็นพ้ืนที่ปลำยน้้ำ มีชุมชนอ้ำเภอหลังสวน  
เป็นชุมชนปลำยน้้ำที่ส้ำคั่ 
 
  4) ลุ่มน ้ำสำขำภำคใต้ฝั่ งตะวันออกส่วนที่  2 (21.04) พ้ืนที่ลุ่มน้้ ำคิดเป็นร้อยละ 8.61  
ของพ้ืนที่ลุ่มน้้ำหลัก ครอบคลุมพ้ืนที่อ้ำเภอละแม อ้ำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร อ้ำเภอวิภำวดี อ้ำเภอไชยำ 
อ้ำเภอท่ำฉำง อ้ำเภอท่ำชนะ ลักษณะของพ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำ ประกอบด้วยคลองสำขำหลำยสำย โดยเป็นคลองสำย
สั้น ๆ ส่วนมำกมีต้นน้้ำบริเวณแนวสันปันน้้ำ กับลุ่มน้้ำตำปีและลุ่มน้้ำคลองหลังสวนทำงด้ำนทิศตะวันตก และไหล
ลงสู่อ่ำวไทยทำงด้ำนทิศตะวันออก คลองสำขำที่ส้ำคั่ ได้แก่ คลองละแม คลองท่ำชนะ คลองพุมเรียง คลองไชยำ 
และคลองท่ำฉำง โดยมีควำมยำวของคลองสำขำจำกต้นน้้ำจนถึงจุดระบำยออกอ่ำวไทยประมำณ 34, 42, 10.5, 
20.5 และ 9 กิโลเมตรตำมล้ำดับ จำกสภำพภูมิประเทศของลุ่มน้้ำที่ขนำนยำวไปกับชำยฝั่งทะเลของอ่ำวไทย  
มีพ้ืนที่ป่ำชำยเลนบริเวณปำกแม่น้้ำสำยหลักต่ำง ๆ ส่วนบริเวณต้นน้้ำเป็นพ้ืนที่ภูเขำสูง สำมำรถแบ่งพ้ืนที่ลุ่มน้้ำ
ออกเป็น 3 ส่วนได้ชัดเจน คือ พื้นที่ต้นน้้ำ ซึ่งเป็นพื้นที่สูงและภูเขำทำงทิศตะวันตกในบริเวณต้นน้้ำของล้ำน้้ำสำขำ
ต่ำง ๆ ถัดมำเป็นพ้ืนที่กลำงน้้ำ ได้แก่ พ้ืนที่รำบในตอนกลำงสองฝั่งล้ำน้้ำสำยหลักซึ่งเป็นเขตเกษตรกรรมที่ส้ำคั่ 
และพ้ืนที่รำบชำยฝั่งทะเลบริเวณ อ้ำเภอละแม จังหวัดชุมพร อ้ำเภอท่ำชนะ อ้ำเภอไชยำ และอ้ำเภอท่ำฉำง 
จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ตำมล้ำดับ 
  
  5) ลุ่มน ้ำสำขำภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 3 (21.05) พ้ืนที่ลุ่มน้้ำคิดเป็นร้อยละ 9.92 ของ
พ้ืนที่ลุ่มน้้ำหลัก ระบบล้ำน้้ำในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 3 แบ่งออกเป็น 2 ส่วนได้แก่ ลุ่มน้้ำใน
แผ่นดินให่่และพ้ืนที่ลุ่มน้้ำส่วนที่เป็นเกำะ 
   (ก) ลุ่มน้้ำในพ้ืนทวีป ครอบคลุมพ้ืนที่อ้ำเภอนบพิต้ำ อ้ำเภอขนอม อ้ำเภอท่ำศำลำ อ้ำเภอ 
สิชล จังหวัดนครศรีธรรมรำช อ้ำเภอกำ่จนดิษฐ์ อ้ำเภอดอนสัก จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ระบบล้ำน้้ำสำขำลุ่มน้้ำ
ภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 3 ในพ้ืนทวีปสำมำรถแบ่งออกได้ 2 กลุ่ม คือกลุ่มที่ระบำยน้้ำจำกต้นน้้ำลงสู่ทะเลในแนว



 
           สำ้นักงำนทรัพยำกรน ้ำแหง่ชำติ                      บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรกำ้หนดขอบเขตกำรศึกษำ 

 

 

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-7 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ใต้-เหนือ และในแนวตะวันตก-ตะวันออก กลุ่มที่ระบำยน้้ำจำกทิศใต้ไปออกทะเลอ่ำวไทยทำงด้ำนทิศเหนือ 
ประกอบด้วยคลองต่ำงๆ ในเขตอ้ำเภอกำ่จนดิษฐ์และอ้ำเภอดอนสัก จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี โดยมีคลองสำขำที่
ส้ำคั่ เช่น คลองรำม และคลองท่ำทอง มีควำมยำวจำกต้นน้้ำถึงจุดระบำยน้้ำออกสู่อ่ำวไทยประมำณ 16.5 และ 
47 กิโลเมตรตำมล้ำดับ ส้ำหรับกลุ่มที่ระบำยน้้ำจำกทิศตะวันตกออกสู่อ่ำวไทยทำงทิศตะวันออก ประกอบด้วย
คลองต่ำงๆ ในเขต อ้ำเภอขนอมและอ้ำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมรำช โดยมีคลองสำขำที่ส้ำคั่ เช่น คลองขน
อม คลองท่ำเรือรี คลองท่ำทน และคลองหิน มีควำมยำวจำกต้นคลองถึงจุดระบำยน้้ำออกสู่อ่ำวไทยประมำณ 14 , 
21.5 , 30 และ 5 กิโลเมตร ตำมล้ำดับ สภำพภูมิประเทศของลุ่มน้้ำ สำมำรถแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะได้อย่ำง
ชัดเจน คือ พื้นที่ต้นน้้ำซึ่งเป็นพื้นที่ภูเขำสูงเป็นต้นก้ำเนิดของล้ำน้้ำสำขำต่ำง ๆ ถัดมำเป็นพ้ืนที่กลำงน้้ำซึ่งเป็นพื้นที่
รำบท้ำกำรเกษตร และพ้ืนที่ปลำยน้้ำด้ำนติดกับทะเลที่มีลักษณะเป็นน้้ำกร่อยในบริเวณปำกน้้ำ บำงพ้ืนที่เป็น
สภำพเป็นป่ำชำยเลน บำงพ้ืนที่เป็นแหล่งเพำะเลี้ยงสัตว์น้้ำและบำงแห่งเป็นชุมชนติดชำยฝั่งทะเล 
   (ข) ลุ่มน้้ำในส่วนพี้นที่เกำะ พื้นที่เกำะในส่วนนี้จะมีเกำะเล็กเกำะน้อยรวมกันหลำยเกำะโดย
เกำะส้ำคั่ ได้แก่ เกำะสมุย (อ้ำเภอเกำะสมุย) เกำะพงัน และเกำะเต่ำ อ้ำเภอเกำะพะงัน จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี  
โดยมีขนำดพ้ืนที่โดยประมำณ เกำะสมุย 228 ตร.กม. เกำะพงัน 125 ตร.กม.และเกำะเต่ำ 21 ตร.กม. ระบบล้ำน้้ำ
เป็นล้ำน้้ำขนำดเล็กสำยสั้นๆ ระบำยน้้ำจำกพ้ืนที่ตอนกลำงของเกำะที่เป็นภูเขำสูงออกสู่ทะเลทั้ง 4 ทิศ 
 
  6) ลุ่มน ้ำสำขำคลองกลำย (21.06) พ้ืนที่ลุ่มน้้ำ คิดเป็นร้อยละ 2.33 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้ำหลัก 
ครอบคลุมพ้ืนที่อ้ำเภอนบพิต้ำ อ้ำเภอท่ำศำลำ อ้ำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมรำช ลุ่มน้้ำคลองกลำยมีคลอง
กลำยเป็นล้ำน้้ำหลักที่ส้ำคั่ โดยมีต้นน้้ำมำจำกเทือกเขำสูง ทำงด้ำนทิศตะวันตกของพ้ืนที่ แล้วไหลออกสู่ทะเล
ด้ำนอ่ำวไทยทำงทิศตะวันออกที่บ้ำนบำงสำน อ้ำเภอท่ำศำลำ มีควำมยำวล้ำน้้ำโดยประมำณ 70 กิโลเมตร มีล้ำน้้ำ
สำขำหลำยสำย ส่วนให่่เป็นสำยสั้นๆ เช่น ห้วยนบพิต้ำ ห้วยจิก คลองกรุงชิง ห้วยปำกเจำ เป็นต้น สภำพภูมิ
ประเทศของลุ่มน้้ำคลองกลำยสำมำรถแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ คือ พ้ืนที่ต้นน้้ำ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ภูเขำสูงทำงด้ำนทิศ
ตะวันตกและทิศใต้ของลุ่มน้้ำ ส่วนให่่มีสภำพเป็นพ้ืนที่ป่ำ ถัดมำเป็นพ้ืนที่กลำงน้้ำ ซึ่งมีลักษณะเป็นพ้ืนที่รำบริม
ฝั่งคลองกลำยในตอนกลำงของพ้ืนที่ต่อเนื่องถึงพ้ืนที่รำบทำงตอนล่ำง ซึ่งเป็นพ้ืนที่กำรเกษตรที่ส้ำคั่ และพ้ืนที่
ปลำยน้้ำ ซึ่งเป็นที่รำบชำยฝั่งทะเลมีชุมชนขนำดเล็กหลำยชุมชนตลอดแนวชำยฝั่ง 
 
  7) ลุ่มน ้ำสำขำภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 (21.07) พ้ืนที่ลุ่มน้้ำคิดเป็นร้อยละ 17.48 ของ
พ้ืนที่ลุ่มน้้ำหลัก ครอบคลุมพ้ืนที่อ้ำเภอรัษฎำ อ้ำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง อ้ำเภอนบพิต้ำ อ้ำเภอจุฬำภรณ์ อ้ำเภอ
เฉลิมพระเกียรติ อ้ำเภอชะอวด อ้ำเภอเชียรให่่ อ้ำเภอท่ำศำลำ อ้ำเภอทุ่งสง อ้ำเภอปำกพนัง อ้ำเภอพรหมคีรี 
อ้ำเภอพระพรหม อ้ำเภอเมือง อ้ำเภอร่อนพิบูลย์ อ้ำเภอลำนสกำ อ้ำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมรำช อ้ำเภอป่ำ
พยอม จังหวัดพัทลุง ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 สำมำรถแบ่งออกเป็น 2 พ้ืนที่ให่่ ๆ ได้คือ พ้ืนที่ลุ่มน้้ำ
ปำกพนัง และกลุ่มพื้นที่ลุ่มน้้ำขนำดเล็กอ่ืนๆ ซึ่งเป็นล้ำน้้ำสำยสั้น ๆ โดยมีสภำพลุ่มน้้ำและล้ำน้้ำที่ส้ำคั่ ดังนี้ 
   (ก) ลุ่มน้้ำปำกพนัง ตั้งอยู่ทำงตอนใต้ของจังหวัดนครศรีธรรมรำชครอบคลุมพ้ืนที่ในหลำย
อ้ำเภอของจังหวัดนครศรีธรรมรำช บำงส่วนของจังหวัดพัทลุงและจังหวัดตรัง มีแม่น้้ำปำกพนังเป็นแม่น้้ำสำยหลัก 
มีต้นก้ำเนิดบริเวณเทือกเขำนครศรีธรรมรำชบริเวณรอยต่อ 3 จังหวัด คือ จังหวัดตรัง จังหวัดพัทลุง และจังหวัด



 
           สำ้นักงำนทรัพยำกรน ้ำแหง่ชำติ                      บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรกำ้หนดขอบเขตกำรศึกษำ 

 

 

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-8 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

นครศรีธรรมรำช มีทิศทำงกำรไหลของน้้ำจำกทิศใต้ขึ้นไปทิศเหนือผ่ำน อ้ำเภอชะอวด อ้ำเภอเชียรให่่ และ 
อ้ำเภอปำกพนังลงสู่อ่ำวปำกพนังบริเวณบ้ำนปำกน้้ำ อ้ำเภอปำกพนัง รวมควำมยำวประมำณ 150 กิโลเมตร  
มีล้ำน้้ำสำขำที่ส้ำคั่ เช่น คลองลำไม ห้วยถ้้ำพระ คลองโคกยำง คลองฆ้อง คลองเชียรให่่ คลองบำงไทร  
คลองหัวไทร คลองท่ำพ่ำ เป็นต้น ลักษณะภูมิประเทศลุ่มน้้ำปำกพนังมีแนวภูเขำสูงในแนวเหนือ-ใต้ แล้วลำดเท
ลงสู่แนวชำยทะเลด้ำนทิศตะวันออก สภำพภูมิประเทศสำมำรถแบ่งออกได้เป็น 3 ลักษณะ คือ พ้ืนที่ต้นน้้ำทำง 
ด้ำนทิศตะวันตกเป็นแนวภูเขำสูง ถัดมำเป็นพ้ืนที่กลำงน้้ำ ลักษณะที่ลุ่มลำดเขำลงสู่แม่น้้ำปำกพนังฝั่งตะวันตก  
ซึ่งเป็นพ้ืนที่ เกษตรกรรมที่ส้ำคั่ของลุ่มน้้ำปำกพนัง โดยมีโครงกำรพัฒนำลุ่มน้้ำปำกพนังอันเนื่องมำจำก
พระรำชด้ำริเป็นโครงกำรพัฒนำแหล่งน้้ำที่ส้ำคั่ในพ้ืนที่ ส่วนพ้ืนที่บริเวณปำกแม่น้้ำและด้ำนตะวันออกของ  
แม่น้้ำปำกพนังจัดเป็นพ้ืนที่ปลำยน้้ำ ซึ่งมีลักษณะเป็นพ้ืนที่น้้ำกร่อย มีป่ำชำยเลนและกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้้ำเป็น
บริเวณกว้ำง 
   (ข) กลุ่มลุ่มน้้ำขนำดเล็กอ่ืน ๆ เป็นกลุ่มคลองขนำดเล็กสำยสั้นๆ มีต้นก้ำเนิดจำกเขำหลวง
และเทือกเขำสวนอร่ำมทำงทิศตะวันตกของลุ่มน้้ำ ไหลลงสู่ทะเลทำงด้ำนอ่ำวไทยทำงด้ำนทิศตะวันออกในเขต 
อ้ำเภอท่ำศำลำ อ้ำเภอพรหมคีรี และอ้ำเภอเมืองนครศรีธรรมรำช โดยมีคลองสำขำที่ส้ำคั่ เช่น คลองชุมขลิง 
คลองท่ำแพ คลองท่ำดี คลองหยวด คลองเสำธง เป็นต้น จำกสภำพภูมิประเทศที่เป็นพ้ืนที่สูงทำงด้ำนทิศตะวันตก
และลำดเทสู่พ้ืนที่รำบลุ่มทำงทิศตะวันออก จึงสำมำรถแบ่งพ้ืนที่ลุ่มน้้ำเป็น 3 ลักษณะ คือพ้ืนที่ต้นน้้ำทำงด้ำนทิศ
ตะวันตกบริเวณเขำหลวงและเทือกเขำสวนอร่ำม ซึ่งเป็นต้นน้้ำของล้ำน้้ำ/คลองสำขำในพ้ืนที่ ถัดมำเป็นพ้ืนที่รำบ
เชิงเขำและพ้ืนที่รำบ เป็นเขตเกษตรกรรมที่ส้ำคั่ ซึ่งจัดเป็นพ้ืนที่กลำงน้้ำ และสุดท้ำยคือพ้ืนที่ปลำยน้้ำที่ ติดกับ
ทะเลด้ำนอ่ำวไทยเป็นแนวยำวรวมทั้งบริเวณปำกแม่น้้ำ พ้ืนที่ส่วนนี้เป็นแหล่งชุมชนและพ้ืนที่เพำะเลี้ยงสัตว์น้้ำ
ตลอดจนป่ำชำยเลน (พบมำกในเขต อ้ำเภอเมือง) โดยมีชุมชน อ้ำเภอเมืองนครศรีธรรมรำชเป็นชุมชนที่ส้ำคั่ 
 
  8) ลุ่มน ้ำสำขำคลองนำทวี (21.08) พ้ืนที่ลุ่มน้้ำ คิดเป็นร้อยละ 5.93 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้ำหลัก 
ครอบคลุมพ้ืนที่อ้ำเภอจะนะ อ้ำเภอเทพำ อ้ำเภอนำทวี อ้ำเภอนำหม่อม อ้ำเภอเมือง อ้ำเภอสะเดำ อ้ำเภอ
หำดให่่ จังหวัดสงขลำ ลุ่มน้้ำคลองนำทวี มีคลองนำทวีเป็นล้ำน้้ำสำยหลัก มีต้นก้ำเนิดจำกเขำสันกำลำคีรี
ทำงด้ำนทิศใต้ของลุ่มน้้ำ ซึ่งเป็นแนวเขตชำยแดนกับประเทศมำเลเซีย ไหลผ่ำน อ้ำเภอนำทวี อ้ำเภอจะนะ ลงสู่
คลองน้้ำเค็มและรวมกับคลองสะกอมก่อนไหลลงสู่อ่ำวไทยทำงด้ำนทิศเหนือของลุ่มน้้ำที่บ้ำนปำกบำง อ้ำเภอจะนะ 
จังหวัดสงขลำ รวมควำมยำวประมำณ 80 กิโลเมตร มีคลองสำขำที่ส้ำคั่ ได้แก่ คลองนำทับ คลองจะนะ คลองคู 
คลองทุง่นำใน คลองทรำยคลองให่่ คลองทับช้ำง คลองเครียว เป็นต้น 
 
  9) ลุ่มน ้ำสำขำคลองเทพำ (21.09) พ้ืนที่ลุ่มน้้ำ คิดเป็นร้อยละ 6.87 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้ำหลัก 
ครอบคลุมพ้ืนที่อ้ำเภอกำบัง อ้ำเภอบันนังสตำ อ้ำเภอยะหำ จังหวัดยะลำ อ้ำเภอเทพำ อ้ำเภอนำทวี อ้ำเภอ  
สะบ้ำย้อย จังหวัดสงขลำ ลุ่มน้้ำคลองเทพำ มีคลองเทพำเป็นล้ำน้้ำสำยหลัก คลองเทพำเป็นคลองขนำดให่่ มีต้น
ก้ำเนิดจำกเขำตีโต๊กของเทือกเขำสันกำลำคีรีทำงทิศใต้ของลุ่มน้้ำ ไหลไปทำงทิศเหนือผ่ำน อ้ำเภอสะบ้ำย้อยและ
อ้ำเภอเทพำ แล้วไหลลงสู่อ่ำวไทยที่บ้ำนปำกบำงเทพำ มีควำมยำวประมำณ 130 กิโลเมตร มีคลองสำขำที่ส้ำคั่ 
ได้แก่ คลองล้ำทับ คลองสะนี้ คลองน้้ำขุ่น คลองน้้ำใส คลองล้ำพีระ คลองจะแหน คลองทุ่งไพล เป็นต้น สภำพภูมิ
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-9 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ประเทศมีลักษณะเช่นเดียวกับลุ่มน้้ำคลองนำทวี โดยมีพ้ืนที่ต้นน้้ำอยู่ทำงทิศใต้เป็นส่วนให่่ มีพ้ืนที่กลำงน้้ำอยู่
บริเวณตอนกลำงของพ้ืนที่ ซึ่งเป็นที่รำบริม 2 ฝั่งคลองเทพำ และพ้ืนที่ปลำยน้้ำบริเวณชำยฝั่งทะเลอ่ำวไทยและ
ปำกน้้ำคลองเทพำ ซึ่งเป็นที่ตั้งของ อ้ำเภอเทพำ 
  10) ลุ่มน ้ำสำขำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง (21.10) พ้ืนที่ลุ่มน้้ำ คิดเป็นร้อยละ 5.52  
ของพ้ืนที่ลุ่มน้้ำหลัก ครอบคลุมพ้ืนที่อ้ำเภอโคกโพธิ์ อ้ำเภอปะนำเระ อ้ำเภอมำยอ อ้ำเภอเมือง อ้ำเภอแม่ลำน 
อ้ำเภอยะรัง อ้ำเภอยะหริ่ง อ้ำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตำนี อ้ำเภอเมืองจังหวัดยะลำ อ้ำเภอเทพำ อ้ำเภอสะบ้ำย้อย 
จังหวัดสงขลำ พ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง ประกอบด้วยพื้นที่ลุ่มน้้ำ 3 พ้ืนที่แยกจำกกัน โดยมีพ้ืนที่ลุ่ม
น้้ำคลองเทพำและลุ่มน้้ำปัตตำนีแทรกระหว่ำงกลำง ดังนี้ 
   (ก) พ้ืนที่ส่วนที่ 1 เป็นพ้ืนที่ลุ่มน้้ำขนำดเล็กอยู่ระหว่ำงลุ่มน้้ำคลองนำทวีและลุ่มน้้ำคลอง
เทพำ ในเขต อ้ำเภอเทพำ มีต้นน้้ำอยู่ทำงทิศใต้ซึ่งเป็นภูเขำเตี้ยๆ ล้ำน้้ำในพ้ืนที่เป็นคลองขนำดเล็กสำยสั้น ๆ  
ยำวประมำณ 5-10 กิโลเมตร ระบำยลงสู่พรุกลำงพ้ืนที่ลุ่มน้้ำแล้วจึงระบำยออกสู่อ่ำวไทยทำงด้ำนทิศเหนือ 
   (ข) พ้ืนที่ส่วนที่ 2 อยู่ระหว่ำงลุ่มน้้ำเทพำและลุ่มน้้ำปัตตำนี หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่ำ “ลุ่มน้้ำ
คลองท่ำเรือ” มีคลองท่ำเรือเป็นล้ำน้้ำสำยหลัก ต้นน้้ำอยู่ทำงทิศใต้ ซึ่งเป็นแนวภูเขำสูงในเขต อ้ำเภอโคกโพธิ์ 
จังหวัดปัตตำนี คลองท่ำเรือ ประกอบด้วย คลองขนำดเล็กหลำยสำยมำรวมกัน เช่น คลองท่ำสำน  คลองตูหยง  
คลองสำยโฮ คลองชะเมำ คลองพำน คลองทุ่งเหนือ คลองทรำยขำว คลองตำแปด คลองท่ำสวย และไหลออก
ทะเลได้หลำยทำง เช่นบริเวณบ้ำนเกำะแลหนัง และบ้ำนต้นหยงเปำว์ ในเขต อ้ำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตำนี 
ควำมยำวของคลองท่ำเรือจำกบริเวณต้นน้้ำถึงจุดไหลออกสู่ทะเลประมำณ 60 กิโลเมตร 
   (ค) พ้ืนที่ส่วนที่ 3 อยู่ระหว่ำงลุ่มน้้ำปัตตำนีและลุ่มน้้ำแม่น้้ำสำยบุรี มีล้ำน้้ำหลัก 2 สำย คือ 
คลองยะหริ่งและคลองบำงมะรวด คลองยะหริ่งมีต้นก้ำเนิดจำกเทือกเขำทำงด้ำนทิศตะวันออกเฉียงใต้ของลุ่มน้้ำ  
ไหลขึ้นมำทำงทิศเหนือสู่พ้ืนที่รำบในเขต อ้ำเภอยะหริ่ง ไหลผ่ำนตัว อ้ำเภอยะหริ่ง ออกสู่อ่ำวบำงปูหรืออ่ำวปัตตำนี
ที่บ้ำนบำงปู อ้ำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตำนี คลองยะหริ่ง ประกอบด้วย คลองสำขำที่ส้ำคั่ ได้แก่ คลองยำมู  
คลองสำบัน คลองบำนอ คลองลำงสำด เป็นต้น ส่วนคลองบำงมะรวด เป็นคลองที่เล็กและสั้นกว่ำคลองยะหริ่ง  
ต้นก้ำเนิดแยกจำกคลองชลประทำนทำงด้ำนทิศใต้แล้วไหลลงสู่อ่ำวไทยที่บ้ำนบำงมะรวด อ้ำเภอปะนำเระ จังหวัด
ปัตตำนี รวมควำมยำวประมำณ 17.05 กิโลเมตร 
 
  11) ลุ่มน ้ำสำขำแม่น ้ำสำยบุรี (21.11) พ้ืนที่ลุ่มน้้ำคิดเป็นร้อยละ 12.15 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้ำหลัก 
ครอบคลุมพ้ืนที่อ้ำเภอสุคิริน อ้ำเภอจะแนะ อ้ำเภอบำเจำะ อ้ำเภอเมืองอ้ำเภอยี่งอ อ้ำเภอระแงะ อ้ำเภอรือเสำะ 
อ้ำเภอศรีสำคร จังหวัดนรำธิวำส อ้ำเภอกะพ้อ อ้ำเภอทุ่งยำงแดง อ้ำเภอปะนำเระ อ้ำเภอมำยอ อ้ำเภอไม้แก่น 
อ้ำเภอยะรัง อ้ำเภอสำยบุรี จังหวัดปัตตำนี อ้ำเภอเบตง อ้ำเภอเมืองอ้ำเภอรำมัน จังหวัดยะลำ ลุ่มน้้ำสำยบุรีเป็น
ลุ่มน้้ำขนำดให่่ลุ่มน้้ำหนึ่งของภำคใต้ฝั่งตะวันออก มีแม่น้้ำสำยบุรีเป็นล้ำน้้ำสำยหลัก แม่น้้ำสำยบุรีมีลักษณะลุ่มที่
เรียวยำวคล้ำยขนนกมีต้นก้ำเนิดทำงทิศใต้บริเวณเทือกเขำสันกำลำคีรีพรมแดนระหว่ำงประเทศไทยและประเทศ
มำเลเซียที่ อ้ำเภอสุคิริน จังหวัดนรำธิวำส ไหลจำกทิศใต้ขึ้นไปทิศเหนือผ่ำน อ้ำเภอจะนะ อ้ำเภอศรีสำคร 
อ้ำเภอรือเสำะ จังหวัดนรำธิวำส และไหลลงอ่ำวไทยที่ ต้ำบลตะลุบัน อ้ำเภอสำยบุรี จังหวัดปัตตำนี มีควำมยำว
ของล้ำน้้ำประมำณ 195 กิโลเมตร โดยมีคลองสำขำสำยสั้น ๆ ไหลจำกแนวสันปันน้้ำทำงด้ำนทิศตะวันออก และ



 
           สำ้นักงำนทรัพยำกรน ้ำแหง่ชำติ                      บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรกำ้หนดขอบเขตกำรศึกษำ 

 

 

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-10 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ทิศตะวันตกลงสู่แม่น้้ำสำยบุรีที่ตรงกลำงพ้ืนที่ลุ่มน้้ำ คลองสำขำที่ส้ำคั่ของแม่น้้ำสำยบุรีที่มีขนำดให่่จะอยู่ทำง
ทิศเหนือใกล้กับชำยฝั่งทะเล ได้แก่ คลองบีโฆ คลองสำยบุรี คลองไม้แก่น คลองกอตอ คลองปะดอซำ เป็นต้น 
  
  12) ลุ่มน ้ำสำขำแม่น ้ำบำงนรำ (21.12) พ้ืนที่ลุ่มน้้ำ คิดเป็นร้อยละ 6.25 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้ำหลัก 
ครอบคลุมพ้ืนที่อ้ำเภอสุคิริน อ้ำเภอจะแนะ อ้ำเภอเจำะไอร้อง อ้ำเภอตำกใบ อ้ำเภอเมือง อ้ำเภอยี่งอ อ้ำเภอระแงะ 
อ้ำเภอสุไหงโก-ลก อ้ำเภอสุไหงปำดี จังหวัดนรำธิวำส ลุ่มน้้ำแม่น้้ำบำงนรำมีลักษณะแบบพัด มีล้ำน้้ำหลำยสำย
และมีควำมยำวไม่มำก มีแม่น้้ำบำงนรำเป็นล้ำน้้ำสำยหลัก ทอดตัวขนำนกับชำยฝั่งทะเล มีควำมยำวประมำณ 60 
กิโลเมตร สำมำรถระบำยน้้ำออกสู่ทะเลได้ 3 ทำง คือ 1) ปำกน้้ำบำงนรำ อ้ำเภอเมืองนรำธิวำส จังหวัดนรำธิวำส 
2) ปำกน้้ำบริเวณพ้ืนที่ชำยแดนไทย-มำเลเซียในพ้ืนที่อ้ำเภอตำกใบ จังหวัดนรำธิวำส และ 3) ระบำยผ่ำนคลองน้้ำ
แบ่ง อ้ำเภอตำกใบ จังหวัดนรำธิวำส คลองสำขำในลุ่มน้้ำแม่น้้ำบำงนรำส่วนให่่เป็นคลองขนำดเล็กสำยสั้นๆ  
ไหลผ่ำนพ้ืนที่พรุลงสู่แม่น้้ำบำงนรำ สำขำที่ส้ำคั่ ได้แก่คลองสุไหงปำดี คลองตันหยงมัส แม่น้้ำตำกใบ และคลอง
น้้ำแบ่ง ซึ่งเป็นคลองขุดเพ่ือระบำยน้้ำจำกแม่น้้ำบำงนรำออกสู่ทะเลด้ำนอ่ำวไทย สภำพภูมิประเทศของลุ่มน้้ำ
แม่น้้ำบำงนรำแบ่งได้เป็น 3 ลักษณะ คือ พ้ืนที่ต้นน้้ำทำงด้ำนทิศใต้ ซึ่งมีภูมิประเทศเป็นภูเขำเตี้ยๆ ถัดมำเป็นพ้ืนที่
กลำงน้้ำที่เป็นพ้ืนที่รำบลุ่ม ป่ำพรุ และพ้ืนที่เกษตรกรรมซึ่งครอบคลุมพ้ืนที่ส่วนให่่ของลุ่มน้้ำ ส่วนพ้ืนที่บริเวณ
ปำกน้้ำแม่น้้ำบำงนรำทั้ง 2 แห่ง และพ้ืนที่ริมทะเลจัดเป็นพื้นที่ปลำยน้้ำ ซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกันกับพ้ืนที่กลำงน้้ำ 
คือ มีพ้ืนที่ป่ำพรุ ป่ำชำยเลนและพ้ืนที่เกษตรกรรม แต่ที่แตกต่ำง คือ เป็นที่ตั้งของชุมชนขนำดให่่ 2 แห่ง คือ 
ชุมชนเมืองนรำธิวำส และชุมชนอ้ำเภอตำกใบ 
 
  13) ลุ่มน ้ำสำขำแม่น ้ำโก-ลก (21.13) พ้ืนที่ลุ่มน้้ำ คิดเป็นร้อยละ 2.62 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้ำหลัก 
ครอบคลุมพ้ืนที่อ้ำเภอสุคิริน อ้ำเภอตำกใบ อ้ำเภอแว้ง อ้ำเภอสุไหงโก -ลก อ้ำเภอสุไหงปำดี จังหวัดนรำธิวำส  
ลุ่มน้้ำโก-ลก มีลักษณะแบบขนนก มีแม่น้้ำโก-ลกเป็นล้ำน้้ำสำยหลัก เป็นแม่น้้ำแบ่งเขตแดนระหว่ำงประเทศไทย
และมำเลเซีย ระหว่ำงเขตจังหวัดนรำธิวำสกับรัฐกลันตัน มีควำมยำวทั้งสิ้นประมำณ 120 กิโลเมตร มีต้นก้ำเนิดอยู่
บนเทือกเขำสันกำลำคีรีในพ้ืนที่ อ้ำเภอแว้ง ไหลจำกทิศใต้ขึ้นไปทิศเหนือ ผ่ำนพ้ืนที่อ้ำเภอแว้ง อ้ำเภอสุไหงโก-ลก 
ไปรวมกับแม่น้้ำบำงนรำที่ อ้ำเภอตำกใบ ก่อนที่จะไหลออกสู่ทะเลด้ำนอ่ำวไทยที่บ้ำนตำบำ อ้ำเภอตำกใบ จังหวัด
นรำธิวำส คลองสำขำของแม่น้้ำโก-ลกในฝั่งประเทศไทย ประกอบด้วยคลองขนำดเล็กสำยสั้น ๆ อยู่ด้ำนทิศ
ตะวันตกของแม่น้้ำโก-ลก เช่น คลองแว้ง คลองมำแย คลองโต๊ะแดง เป็นต้น นอกจำกนี้ยังมีคลองเชื่อมระหว่ำง
แม่น้้ำโก-ลก กับแม่น้้ำบำงนรำ เช่น คลองชลประทำน คลองปูยู เป็นต้น กลุ่มคลองเหล่ำนี้อยู่ด้ำนทิศเหนือของลุ่มน้้ำ 
 
3.3 อุตุนิยมวิทยำและอุทกวิทยำ 
 
3.3.1 สภำพภูมิอำกำศ 

 ประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตร้อนทำงทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชียลักษณะภูมิอำกำศเป็นแบบ  
ร้อนชื้น โดยส่วนให่่ภูมิอำกำศคล้ำยคลึงกันทั้งประเทศจะมีแตกต่ำงกันบ้ำงเพียงเล็กน้อยตำมลักษณะภูมิประเทศ
ภำยใต้อิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือส้ำหรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุม



 
           สำ้นักงำนทรัพยำกรน ้ำแหง่ชำติ                      บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรกำ้หนดขอบเขตกำรศึกษำ 

 

 

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-11 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ประเทศไทยระหว่ำงกลำงเดือนพฤษภำคมถึงกลำงเดือนตุลำคมโดยมีแหล่งก้ำเนิดจำกบริเวณควำมกดอำกำศสูงใน
ซีกโลกใต้บริเวณมหำสมุทรอินเดียซึ่งพัดออกจำกศูนย์กลำงเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้และเปลี่ยนเป็นลมตะวันตก
เฉียงใต้เมื่อพัดข้ำมเส้นศูนย์สูตร มรสุมนี้จะน้ำมวลอำกำศชื้นจำกมหำสมุทรอินเดียมำสู่ประเทศไทยท้ำให้มีเมฆมำก
และฝนตกชุกทั่ ว ไปโดยเฉพำะอย่ำงยิ่ งตำมบริ เวณ ชำยฝั่ งทะเลและเทื อกเขำด้ ำนรับลมส่ วนมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือจะพัดปกคลุมประเทศไทยระหว่ำงกลำงเดือนตุลำคมถึงกลำงเดือนกุมภำพันธ์โดยมี
แหล่งก้ำเนิดจำกบริเวณควำมกดอำกำศสูงในซีกโลกเหนือแถบประเทศมองโกเลียและจีนพัดพำมวลอำกำศเย็น
และแห้งจำกแหล่งก้ำเนิดเข้ำปกคลุมประเทศไทย ท้ำให้มีฝนตกชุกในภำคใต้ โดยเฉพำะภำคใต้ฝั่งตะวันออก 
เนื่องจำกมรสุมนี้น้ำควำมชุ่มชื้นจำกอ่ำวไทยเข้ำมำปกคลุมนอกจำกนี้ภำคใต้ฝั่งตะวันออกยังได้รับอิทธิพลจำกพำยุ
ฟ้ำคะนอง ที่เกิดจำกสภำพอำกำศที่ร้อนอบอ้ำวท้ำให้มีมวลอำกำศร้อนยกตัวเกิดกำรปะทะกับมวลอำกำศเย็นที่แผ่
ลงมำจำกประเทศจีนส่งผลให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมำกมีลมกระโชกแรงในช่วงเดือนมีนำคมถึงเดือนพฤศจิกำยน
ส้ำหรับลมผิวพ้ืนที่พัดปกคลุมพ้ืนที่ภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนให่่เป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือและลมตะวันออก
ในช่วงกลำงเดือนพฤษภำคมถึงกลำงเดือนตุลำคม ส่วนพำยุหมุนเขตร้อนเริ่มมีโอกำสเคลื่อนเข้ำสู่ภำคใต้ตั้งแต่เดือน
กันยำยนถึงเดือนธันวำคม โดยพำยุที่เคลื่อนเข้ำสู่อ่ำวไทยและขึ้นฝั่งภำคใต้ขณะมีก้ำลังแรงขนำดพำยุโซนร้อน หรือ
ไต้ฝุ่นจะมีผลกระทบเป็นอย่ำงมำกจำกคลื่นพำยุซัดฝั่ง ลมที่พัดแรงจัด และฝนที่ตกหนักถึงหนักมำกจนเกิดอุทกภัย 
รวมทั้งคลื่นลมแรงในอ่ำวไทย   
 

 กำรตรวจวัดอำกำศของกรมอุตุนิยมวิทยำ จะตรวจวัดโดยสถำนีตรวจวัดอำกำศของกรมอุตุนิยมวิทยำที่
อยู่ในพ้ืนที่และใกล้เคียง ซึ่งข้อมูลกำรตรวจวัดระยะยำวที่น้ำมำพิจำรณำมีจ้ำนวน 7 สถำนี ได้แก่ สถำนี
อุตุนิยมวิทยำชุมพร, สถำนีอุตุนิยมวิทยำสุรำษฎร์ธำนี, สถำนีอุตุนิยมวิทยำเกำะสมุย, สถำนีอุตุนิยมวิทยำ
นครศรีธรรมรำช, สถำนีอุตุนิยมวิทยำสงขลำ, สถำนีอุตุนิยมวิทยำปัตตำนี และสถำนีอุตุนิยมวิทยำนรำธิวำส โดยมี
ที่ตั้งสถำนีตรวจวัดอำกำศ ดังแสดงในรูปที่ 3.3.1-1 รำยละเอียดข้อมูลตรวจวัดแสดงดังตำรำงที่ 3.3.1-1 ถึง
ตำรำงท่ี 3.3.1-7 
 
 
 
 



 
           สำ้นักงำนทรัพยำกรน ้ำแหง่ชำติ                      บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรกำ้หนดขอบเขตกำรศึกษำ 

 

 

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-12 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ที่มำ : กลุ่มบริษัทท่ีปรึกษำประยุกต์ใช้จำกฐำนข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยำ, 2561 และฐำนข้อมูลภูมิสำรสนเทศ กรมกำรปกครอง, 2560 

รูปที่ 3.3.1-1 แสดงท่ีตั งสถำนีตรวจวัดภูมิอำกำศ 



 
           สำ้นักงำนทรัพยำกรน ้ำแหง่ชำติ                      บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรกำ้หนดขอบเขตกำรศึกษำ 

 

 

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-13 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ตำรำงท่ี 3.3.1-1  
สถิติภูมิอำกำศคำบ 30 ปี (ปี พ.ศ. 2532-2561) ที่สถำนีตรวจอำกำศ จ.ชุมพร 

 
สถานี จ.ชุมพร 4.40 เมตร

รหสั 48517 5.95 เมตร

ละติจดู 10° 29' 55.5" N 1.20 เมตร

ลองติจดู 99° 11' 18.5" E 11.70 เมตร

1.00 เมตร

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

1,011.90 1,011.60 1,010.50 1,009.20 1,008.30 1,008.10 1,008.20 1,008.60 1,009.30 1,010.00 1,010.50 1,011.70 1,009.83
1,019.92 1,018.11 1,020.18 1,015.77 1,013.72 1,014.67 1,013.40 1,014.31 1,016.81 1,015.98 1,016.55 1,019.44 1,020.18
1,004.24 1,004.46 1,002.14 1,003.02 1,003.04 1,001.64 1,001.66 1,002.39 1,002.64 1,002.55 1,002.65 1,003.87 1,001.64

3.70 3.90 4.20 4.10 3.70 3.30 3.20 3.40 3.90 4.10 3.90 3.70 3.76

25.90 26.80 27.80 28.80 28.20 27.80 27.30 27.30 27.00 26.80 26.30 25.70 27.10
30.80 31.90 33.20 34.30 33.50 32.60 31.90 31.80 31.70 31.20 30.50 30.20 32.00
21.90 22.40 23.50 24.60 24.90 24.80 24.40 24.50 24.20 23.90 23.20 22.00 23.70
34.80 36.40 38.00 38.80 38.20 36.30 35.60 35.60 35.60 34.80 34.70 34.00 38.80
15.60 14.40 19.40 21.80 22.00 22.20 22.00 22.10 22.30 18.80 16.80 13.00 13.00

81.00 79.00 78.00 78.00 81.00 81.00 82.00 82.00 83.00 85.00 84.00 80.00 81.10
94.00 94.00 94.00 93.00 94.00 94.00 94.00 94.00 94.00 96.00 95.00 93.00 93.90
63.00 60.00 59.00 58.00 62.00 63.00 65.00 65.00 66.00 69.00 68.00 63.00 63.40
31.00 24.00 19.00 32.00 38.00 41.00 46.00 42.00 47.00 43.00 42.00 38.00 19.00

22.10 22.60 23.40 24.20 24.30 24.00 23.70 23.70 23.70 23.80 23.10 21.80 23.40

108.10 112.90 137.20 142.00 124.10 111.30 107.90 110.40 104.20 96.90 89.60 102.20 1,346.80

4.50 3.90 4.00 4.60 6.50 7.20 7.60 7.70 7.60 7.00 6.10 5.00 6.00
182.60 214.40 235.40 186.20 139.70 109.80 89.80 114.80 121.30 133.30 131.70 152.10 1,811.10

5.50 5.90 6.80 7.90 8.90 9.30 9.10 9.20 9.40 8.10 6.90 6.20 7.80
7.70 7.90 8.40 8.90 9.60 9.90 9.60 9.70 9.80 9.20 8.30 7.80 8.90

1.80 1.60 1.60 1.50 1.80 2.10 2.20 2.50 2.10 1.40 1.90 2.30 1.90
NE E E SE W W W W W W NE NE -

30.00 30.00 37.00 34.00 60.00 38.00 42.00 43.00 42.00 38.00 37.00 38.00 60.00

93.20 50.00 115.10 96.00 173.30 163.40 195.40 196.00 175.20 250.90 273.30 159.40 1,941.20
7.80 5.10 6.90 7.90 17.30 18.30 21.30 20.30 19.50 19.70 14.20 8.40 166.70

181.10 112.30 178.10 91.40 137.20 117.70 96.70 232.00 80.50 144.10 153.80 250.30 250.30

14.30 13.50 14.10 12.00 2.60 0.90 1.30 1.70 0.60 2.30 6.50 13.20 83.00
2.60 1.80 0.90 0.40 0.10 0.00 0.10 0.10 0.20 1.30 1.50 1.60 10.60
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.60 0.70 3.20 5.90 10.20 5.70 4.30 3.40 5.00 8.00 6.20 2.40 55.60
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ทีม่า : กรมอตุุนิยมวทิยา 2562

ความกดอากาศ 

จดุน ้าค้าง (องศาเซลเซียส)

(เฮกโตปาสคาล)
เฉล่ีย
สูงสุด
ต่่าสุด
พสัิยรายวนัเฉล่ีย
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)
เฉล่ีย
เฉล่ียสูงสุด

ทศันวิสยั (กม.)
เวลา 0700

ความครึ มเมฆ (0-10)

เฉล่ียต่่าสุด
สูงทีสุ่ด
ต่่าทีสุ่ด
ความชื นสมัพัทธ ์(%)
เฉล่ีย
เฉล่ียสูงสุด
เฉล่ียต่่าสุด
ต่่าทีสุ่ด

เฉล่ีย

ข้อมูล

พายุฝน

ระดับของสถานีเหนือระดับน ้าทะเลปานกลาง

ความสงูของบาโรมิเตอร์เหนือระดับน ้าทะเลปานกลาง

ความสงูของเทอร์โมมิเตอร์เหนือพื นดิน

ความสงูของเครื่องวัดลมเหนือพื นดิน

ความสงูของทีว่ัดน ้าฝน

น ้าระเหย (มม.)
เฉล่ีย-ถาด

ความเร็วลมสูงสุด
ฝน (มม.)
เฉล่ีย
จ่านวนวนัทีฝ่นตก

เฉล่ีย
ช่ัวโมงทีม่ีแสงแดด

หมอก
ลูกเห็บ
ฟา้คะนอง

เฉล่ีย
ลม (น๊อต)
ความเร็วลมเฉล่ีย
ทิศทาง

ฝนสูงทีสุ่ดใน 24 ชม.
จา้นวนวันทีเ่กิด
เมฆหมอก

 
 



 
           สำ้นักงำนทรัพยำกรน ้ำแหง่ชำติ                      บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรกำ้หนดขอบเขตกำรศึกษำ 

 

 

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-14 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ตำรำงท่ี 3.3.1-2  
สถิติภูมิอำกำศคำบ 30 ปี (ปี พ.ศ. 2532-2561) ที่สถำนีตรวจอำกำศ จ.สุรำษฎร์ธำนี 

 
สถานี จ.สุราษฎร์ธานี ระดับของสถานีเหนือระดับน ้าทะเลปานกลาง 5.00 เมตร

รหสั 48551 ความสงูของบาโรมิเตอร์เหนือระดับน ้าทะเลปานกลาง 6.95 เมตร

ละติจดู 9° 8' 8.0" N ความสงูของเทอร์โมมิเตอร์เหนือพื นดิน 1.25 เมตร

ลองติจดู 99° 9' 7.0" E ความสงูของเครื่องวัดลมเหนือพื นดิน 10.50 เมตร

ความสงูของทีว่ัดน ้าฝน 0.80 เมตร

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

1,011.60 1,011.20 1,010.30 1,009.20 1,008.50 1,008.40 1,008.60 1,008.90 1,009.60 1,010.10 1,010.30 1,011.30 1,009.83
1,018.65 1,018.35 1,016.82 1,015.43 1,014.24 1,015.43 1,014.18 1,014.71 1,017.79 1,016.85 1,017.38 1,018.17 1,018.65
1,003.77 1,003.05 1,003.00 1,002.62 1,002.19 1,002.37 1,003.11 1,002.89 1,003.25 1,003.21 1,002.71 1,003.21 1,002.19

4.00 4.40 4.70 4.50 3.90 3.40 3.40 3.50 4.00 4.20 4.00 3.80 3.98

25.90 26.60 27.70 28.40 28.00 27.80 27.30 27.20 26.90 26.60 26.30 25.80 27.00
31.20 32.70 34.40 35.20 34.50 33.80 33.10 33.10 32.70 32.00 30.80 30.20 32.80
21.70 21.60 22.50 23.80 24.20 24.00 23.60 23.60 23.40 23.40 23.30 22.50 23.10
35.00 36.60 38.80 41.30 41.40 37.30 36.50 37.20 36.20 36.00 36.30 35.00 41.40
17.20 15.50 17.00 20.60 20.70 20.50 20.00 20.20 20.50 18.30 18.50 18.00 15.50

82.00 79.00 77.00 78.00 83.00 82.00 83.00 83.00 84.00 87.00 87.00 85.00 82.40
96.00 96.00 95.00 95.00 96.00 95.00 95.00 95.00 96.00 97.00 97.00 96.00 95.80
63.00 56.00 52.00 55.00 60.00 61.00 62.00 62.00 63.00 68.00 72.00 70.00 62.00
36.00 23.00 22.00 29.00 34.00 37.00 40.00 37.00 38.00 44.00 48.00 43.00 22.00

22.30 22.10 22.70 23.80 24.40 24.10 23.80 23.70 23.70 23.90 23.80 23.00 23.40

109.60 123.90 155.80 143.50 127.30 119.50 117.00 120.00 113.30 99.10 83.10 89.20 1,401.30

5.00 4.20 4.30 5.50 6.80 7.00 7.40 7.40 7.40 7.10 6.80 6.20 6.30
202.50 225.00 245.20 204.00 180.70 138.90 140.90 154.10 124.20 133.20 123.20 142.30 2,014.20

5.00 5.00 5.30 6.10 7.20 7.60 7.40 7.40 7.20 5.80 5.60 5.60 6.30
7.50 7.80 7.80 8.00 8.50 8.80 8.60 8.70 8.50 7.90 7.40 7.30 8.10

2.10 2.30 2.10 1.60 1.50 1.90 2.10 2.20 1.80 1.30 1.80 2.30 1.90
NE NE NE NE SW SW SW SW SW SW NE NE -

28.00 30.00 34.00 47.00 42.00 36.00 43.00 46.00 32.00 29.00 31.00 42.00 47.00

68.10 18.50 72.50 89.20 166.80 125.00 138.50 132.30 163.00 218.10 289.00 162.10 1,643.10
7.00 2.50 5.30 8.40 16.80 14.50 17.00 16.70 18.40 19.00 16.90 12.70 155.20

142.00 45.70 241.50 82.00 79.50 117.60 113.90 78.40 83.70 142.60 248.20 274.10 274.10

6.90 9.70 12.90 10.50 2.00 1.20 2.00 0.90 1.00 1.20 1.80 3.20 53.30
3.60 2.90 2.70 1.40 1.80 0.50 0.80 0.90 2.10 5.30 2.90 1.70 26.60
0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.20
0.70 0.40 2.40 6.90 11.70 5.30 5.20 5.20 6.90 9.10 5.20 2.20 61.20
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ทีม่า : กรมอตุุนิยมวทิยา 2562

ความกดอากาศ 
(เฮกโตปาสคาล)
เฉล่ีย
สูงสุด

ข้อมูล

สูงทีสุ่ด
ต่่าทีสุ่ด
ความชื นสมัพัทธ ์(%)
เฉล่ีย

ต่่าสุด
พสัิยรายวนัเฉล่ีย
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)
เฉล่ีย
เฉล่ียสูงสุด
เฉล่ียต่่าสุด

เฉล่ียสูงสุด
เฉล่ียต่่าสุด

ความเร็วลมเฉล่ีย

จดุน ้าค้าง (องศาเซลเซียส)
เฉล่ีย
น ้าระเหย (มม.)
เฉล่ีย-ถาด
ความครึ มเมฆ (0-10)
เฉล่ีย
ช่ัวโมงทีม่ีแสงแดด

ต่่าทีสุ่ด

ทศันวิสยั (กม.)
เวลา 0700
เฉล่ีย
ลม (น๊อต)

พายุฝน

ทิศทาง
ความเร็วลมสูงสุด
ฝน (มม.)
เฉล่ีย
จ่านวนวนัทีฝ่นตก

ฟา้คะนอง

ฝนสูงทีสุ่ดใน 24 ชม.
จา้นวนวันทีเ่กิด
เมฆหมอก
หมอก
ลูกเห็บ

 
 



 
           สำ้นักงำนทรัพยำกรน ้ำแหง่ชำติ                      บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรกำ้หนดขอบเขตกำรศึกษำ 

 

 

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-15 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ตำรำงท่ี 3.3.1-3  
สถิติภูมิอำกำศคำบ 30 ปี (ปี พ.ศ. 2532-2561) ที่สถำนีตรวจอำกำศ เกำะสมุย 

 
สถานี เกาะสมยุ จ.สุราษฎร์ธานี ระดับของสถานีเหนือระดับน ้าทะเลปานกลาง 4.00 เมตร

รหสั 48550 ความสงูของบาโรมิเตอร์เหนือระดับน ้าทะเลปานกลาง 5.00 เมตร

ละติจดู 9° 28' 0.0" N ความสงูของเทอร์โมมิเตอร์เหนือพื นดิน 1.25 เมตร

ลองติจดู 100° 3' 0.0" E ความสงูของเครื่องวัดลมเหนือพื นดิน 12.50 เมตร

ความสงูของทีว่ัดน ้าฝน 1.00 เมตร

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

1,011.80 1,011.60 1,010.60 1,009.30 1,008.30 1,008.10 1,008.20 1,008.60 1,009.20 1,009.90 1,010.30 1,011.40 1,009.78
1,018.64 1,018.18 1,020.45 1,015.52 1,013.47 1,014.62 1,013.32 1,014.71 1,016.05 1,016.14 1,017.38 1,021.03 1,021.03
1,003.56 1,005.00 1,003.11 1,003.46 1,002.96 1,001.54 1,002.31 1,002.75 1,002.98 1,002.64 1,002.98 1,003.82 1,001.54

3.40 3.60 3.80 3.90 3.60 3.20 3.20 3.40 3.90 3.90 3.70 3.40 3.58

26.90 27.40 28.20 29.10 29.10 28.80 28.40 28.40 28.00 27.30 27.00 26.70 27.90
29.00 29.30 30.40 31.90 32.70 32.70 32.30 32.30 31.90 30.60 29.70 29.30 31.00
24.20 24.90 25.40 25.90 25.70 25.30 25.00 25.00 24.80 24.30 24.10 24.00 24.90
33.40 33.90 34.90 38.00 36.80 36.90 36.00 35.80 35.50 34.90 33.30 33.10 38.00
18.60 17.80 20.70 21.70 21.30 20.60 19.90 20.30 0.00 20.50 19.60 18.80 0.00

83.00 81.00 81.00 81.00 80.00 78.00 78.00 78.00 80.00 85.00 85.00 82.00 81.00
91.00 89.00 89.00 90.00 91.00 89.00 89.00 89.00 91.00 94.00 94.00 91.00 90.50
75.00 75.00 74.00 71.00 67.00 64.00 65.00 64.00 66.00 73.00 76.00 73.00 70.20
51.00 44.00 42.00 36.00 41.00 43.00 42.00 42.00 47.00 46.00 29.00 50.00 29.00

23.60 23.80 24.60 25.30 25.10 24.40 24.10 24.00 24.00 24.40 24.20 23.40 24.20

127.70 142.40 167.80 162.00 152.00 138.10 139.20 143.40 134.30 114.80 103.40 117.00 1,642.10

5.30 4.80 4.70 5.00 6.00 6.60 6.90 7.00 7.00 6.80 6.40 5.90 6.00
202.50 225.00 245.20 204.00 180.70 138.90 140.90 154.10 124.20 133.20 123.20 142.30 2,014.20

6.80 7.00 7.30 7.80 9.00 9.10 8.80 9.00 9.40 8.30 7.10 6.90 8.00
6.90 7.20 7.50 8.00 9.00 8.90 8.70 9.00 9.30 8.30 7.30 7.10 8.10

4.50 5.10 4.30 2.50 2.30 2.50 2.60 2.90 2.70 2.00 2.80 3.50 3.10
E SE SE E W W W W W W E NE,E -

35.00 33.00 30.00 34.00 34.00 35.00 33.00 32.00 30.00 33.00 40.00 37.00 40.00

120.70 61.80 122.50 82.10 137.40 125.10 113.10 100.20 115.90 305.20 452.20 249.90 1,986.10
11.40 5.50 6.80 8.50 15.00 13.80 14.70 15.20 15.40 19.70 18.50 14.30 158.80

174.80 161.40 414.70 94.20 70.20 88.10 96.00 93.70 114.60 259.60 363.90 186.00 414.70

1.90 1.20 1.20 2.30 3.00 5.20 5.80 5.90 2.00 2.40 1.40 2.70 35.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00 0.10
0.70 0.80 2.40 5.40 12.30 9.00 8.10 7.00 7.30 9.70 8.20 3.60 74.50
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00 0.10

ทีม่า : กรมอตุุนิยมวทิยา 2562
พายุฝน

ฝนสูงทีสุ่ดใน 24 ชม.
จา้นวนวันทีเ่กิด
เมฆหมอก
หมอก
ลูกเห็บ
ฟา้คะนอง

จ่านวนวนัทีฝ่นตก

เฉล่ีย
ช่ัวโมงทีม่ีแสงแดด
ทศันวิสยั (กม.)
เวลา 0700
เฉล่ีย
ลม (น๊อต)
ความเร็วลมเฉล่ีย
ทิศทาง
ความเร็วลมสูงสุด
ฝน (มม.)
เฉล่ีย

ความครึ มเมฆ (0-10)

สูงทีสุ่ด
ต่่าทีสุ่ด
ความชื นสมัพัทธ ์(%)
เฉล่ีย
เฉล่ียสูงสุด
เฉล่ียต่่าสุด
ต่่าทีสุ่ด

ข้อมูล

ความกดอากาศ 
(เฮกโตปาสคาล)
เฉล่ีย

เฉล่ียสูงสุด

จดุน ้าค้าง (องศาเซลเซียส)
เฉล่ีย
น ้าระเหย (มม.)
เฉล่ีย-ถาด

เฉล่ียต่่าสุด

สูงสุด
ต่่าสุด
พสัิยรายวนัเฉล่ีย
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)
เฉล่ีย

 
 



 
           สำ้นักงำนทรัพยำกรน ้ำแหง่ชำติ                      บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรกำ้หนดขอบเขตกำรศึกษำ 

 

 

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-16 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ตำรำงท่ี 3.3.1-4  
สถิติภูมิอำกำศคำบ 30 ปี (ปี พ.ศ. 2532-2561) ที่สถำนีตรวจอำกำศ จ.นครศรีธรรมรำช 

 
สถานี จ.นครศรีธรรมราช 3.14 เมตร

รหสั 48552 5.54 เมตร

ละติจดู 8° 32' 16.0" N 1.25 เมตร

ลองติจดู 99° 57' 50.0" E 14.00 เมตร

0.80 เมตร

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

1,011.60 1,011.50 1,010.40 1,009.10 1,008.20 1,008.10 1,008.20 1,008.50 1,009.10 1,009.80 1,010.10 1,011.20 1,009.65
1,018.04 1,017.89 1,019.22 1,015.64 1,013.58 1,014.68 1,013.84 1,015.10 1,016.54 1,015.83 1,016.59 1,017.97 1,019.22
1,003.23 1,004.51 1,002.86 1,002.88 1,002.62 1,002.09 1,001.75 1,002.25 1,002.97 1,002.61 998.60 1,003.75 998.60

3.70 3.90 4.10 4.10 3.90 3.50 3.50 3.60 4.00 4.10 3.90 3.60 3.83

26.10 26.60 27.50 28.40 28.30 28.30 28.00 27.80 27.30 26.80 26.30 25.90 27.30
30.50 31.60 32.90 34.00 34.30 34.10 33.90 33.80 33.20 31.90 30.40 29.90 32.50
22.30 22.00 22.70 23.60 24.00 23.90 23.70 23.50 23.30 23.20 23.00 22.60 23.20
34.40 35.50 36.90 38.90 38.10 37.80 38.50 38.50 37.70 35.80 34.50 34.30 38.90
18.00 15.50 17.50 21.00 21.10 19.60 21.10 21.00 20.00 21.10 18.90 18.00 15.50

84.00 81.00 80.00 80.00 81.00 79.00 79.00 79.00 82.00 85.00 87.00 86.00 81.80
96.00 95.00 95.00 95.00 95.00 94.00 94.00 93.00 95.00 96.00 97.00 96.00 95.00
67.00 62.00 60.00 59.00 59.00 58.00 57.00 57.00 60.00 67.00 73.00 71.00 62.40
38.00 34.00 29.00 30.00 35.00 37.00 30.00 34.00 39.00 47.00 49.00 44.00 29.00

22.90 22.70 23.40 24.20 24.40 23.90 23.60 23.40 23.60 23.90 23.80 23.20 23.60

107.30 115.50 141.40 141.10 132.70 126.30 128.40 132.50 117.00 104.10 85.10 90.20 1,421.60

6.20 5.30 5.20 5.70 6.90 7.20 7.50 7.50 7.60 7.60 7.50 7.10 6.80
108.40 210.00 193.10 179.60 153.60 132.10 128.90 134.10 135.10 120.70 95.10 79.10 1,669.80

6.70 6.80 7.30 8.20 9.30 9.20 8.80 9.00 8.90 8.50 7.60 7.20 8.10
8.00 8.30 8.50 9.00 9.70 9.60 9.40 9.50 9.40 8.90 8.30 8.10 8.90

1.50 1.70 1.70 1.40 1.20 1.30 1.40 1.60 1.10 1.00 1.30 1.60 1.40
E E E E E SW SW SW SW NE NE NE -

30.00 27.00 28.00 33.00 35.00 34.00 34.00 39.00 30.00 35.00 33.00 30.00 39.00

253.30 75.50 151.20 110.20 155.10 113.60 113.70 133.00 146.30 299.40 608.30 491.60 2,651.20
13.40 5.70 8.20 8.50 15.10 12.60 14.30 15.00 17.30 20.60 21.30 19.20 171.20

405.00 344.90 290.40 218.40 135.70 95.50 95.90 78.30 67.50 159.40 309.60 384.50 405.00

7.40 10.60 10.90 7.90 2.20 3.70 5.00 3.40 2.00 2.20 2.20 3.40 60.90
0.00 0.10 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.70 0.70 0.20 0.20 3.10
0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.30 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60
1.80 0.80 3.30 6.90 12.40 7.60 7.60 7.60 9.40 11.40 9.10 5.30 83.20
0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30

ทีม่า : กรมอตุุนิยมวทิยา 2562

หมอก

เฉล่ีย

ความสงูของทีว่ัดน ้าฝน

ระดับของสถานีเหนือระดับน ้าทะเลปานกลาง

ความสงูของบาโรมิเตอร์เหนือระดับน ้าทะเลปานกลาง

ความสงูของเทอร์โมมิเตอร์เหนือพื นดิน

ความสงูของเครื่องวัดลมเหนือพื นดิน

ข้อมูล

ความกดอากาศ 
(เฮกโตปาสคาล)
เฉล่ีย
สูงสุด
ต่่าสุด
พสัิยรายวนัเฉล่ีย
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)

ความครึ มเมฆ (0-10)

พายุฝน

จา้นวนวันทีเ่กิด

ทศันวิสยั (กม.)
เวลา 0700
เฉล่ีย
ลม (น๊อต)
ความเร็วลมเฉล่ีย

ฟา้คะนอง

ทิศทาง
ความเร็วลมสูงสุด
ฝน (มม.)
เฉล่ีย
จ่านวนวนัทีฝ่นตก
ฝนสูงทีสุ่ดใน 24 ชม.

เมฆหมอก

ลูกเห็บ

เฉล่ียสูงสุด
เฉล่ียต่่าสุด
สูงทีสุ่ด
ต่่าทีสุ่ด

ต่่าทีสุ่ด
จดุน ้าค้าง (องศาเซลเซียส)
เฉล่ีย
น ้าระเหย (มม.)
เฉล่ีย-ถาด

ช่ัวโมงทีม่ีแสงแดด

ความชื นสมัพัทธ ์(%)
เฉล่ีย
เฉล่ียสูงสุด
เฉล่ียต่่าสุด

เฉล่ีย

 
 



 
           สำ้นักงำนทรัพยำกรน ้ำแหง่ชำติ                      บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรกำ้หนดขอบเขตกำรศึกษำ 

 

 

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-17 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ตำรำงท่ี 3.3.1-5  
สถิติภูมิอำกำศคำบ 30 ปี (ปี พ.ศ. 2532-2561) ที่สถำนีตรวจอำกำศ จ.สงขลำ 

 
สถานี จ. สงขลา 4.57 เมตร

รหสั 48568 6.56 เมตร

ละติจดู 7° 10' 55.6" N 1.30 เมตร

ลองติจดู 100° 36' 27.7" E 17.78 เมตร

0.80 เมตร

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

1,011.80 1,011.70 1,010.30 1,009.60 1,008.90 1,008.90 1,009.00 1,009.40 1,010.00 1,009.90 1,009.90 1,010.90 1,010.02
1,017.84 1,017.73 1,018.68 1,015.34 1,013.38 1,014.92 1,013.91 1,015.02 1,016.15 1,016.10 1,016.70 1,018.62 1,018.68
1,003.43 1,004.52 1,002.66 1,003.29 1,002.91 1,003.03 1,002.63 1,003.50 1,003.58 1,003.23 1,003.04 1,004.24 1,002.63

4.70 4.90 4.20 5.30 5.10 4.60 4.70 4.90 5.30 4.20 3.90 3.70 4.63

27.10 27.50 28.10 28.90 28.90 28.70 28.50 28.30 27.90 27.40 27.00 26.90 27.90
29.80 30.50 31.50 32.60 33.40 33.40 33.30 33.20 32.60 31.50 30.00 29.50 31.80
24.90 24.90 25.20 25.70 25.70 25.40 25.10 25.00 24.80 24.50 24.60 24.60 25.00
32.40 34.30 35.20 37.30 38.60 37.10 37.00 37.30 35.90 38.50 34.00 33.40 38.60
20.50 19.30 22.10 21.30 22.60 22.10 21.60 21.70 21.40 22.00 21.70 21.70 19.30

78.00 76.00 77.00 77.00 77.00 76.00 76.00 76.00 78.00 81.00 84.00 82.00 78.20
87.00 86.00 88.00 89.00 89.00 89.00 89.00 89.00 90.00 92.00 93.00 90.00 89.20
70.00 67.00 67.00 65.00 63.00 60.00 60.00 59.00 62.00 68.00 74.00 73.00 65.70
49.00 32.00 48.00 35.00 38.00 34.00 39.00 35.00 39.00 42.00 48.00 49.00 32.00

22.70 22.80 23.60 24.30 24.30 23.80 23.50 23.30 23.40 23.80 24.00 23.30 23.60

138.40 152.50 173.60 165.80 154.90 138.20 142.90 149.60 135.70 125.20 100.40 112.70 1,689.90

5.80 5.10 5.00 5.20 6.40 6.60 7.00 6.90 7.10 7.30 7.40 7.00 6.40
232.70 246.00 269.90 256.30 223.80 168.60 191.60 202.30 176.60 164.30 141.00 155.10 2,428.20

8.80 9.00 9.20 9.60 10.00 9.60 9.30 9.50 9.60 9.00 8.30 8.40 9.20
9.70 10.10 10.30 10.50 10.50 10.20 10.00 10.00 10.10 9.60 9.20 9.10 9.90

4.80 4.60 3.80 2.80 2.40 2.50 2.80 3.00 2.80 2.50 3.10 4.20 3.30
E E E NE SW SW SW SW,W W SW NE E -

28.00 26.00 34.00 33.00 37.00 29.00 38.00 40.00 37.00 34.00 32.00 29.00 40.00

124.20 52.90 73.00 87.60 116.30 100.30 95.40 132.20 122.60 283.30 567.20 452.40 2,207.40
11.10 6.10 7.60 9.00 13.20 13.40 13.40 14.70 15.50 20.30 22.90 21.00 168.20

215.30 353.60 87.50 115.80 193.20 86.00 99.50 99.30 83.30 150.80 521.80 290.50 521.80

1.00 1.10 1.30 2.20 1.00 2.50 3.30 2.00 0.90 1.00 0.30 1.50 18.10
0.10 0.10 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.10 0.10 0.30 0.10 0.20 1.20
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.50 0.20 2.60 5.10 10.70 8.20 7.30 6.80 8.30 9.90 6.70 3.50 69.80
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ทีม่า : กรมอตุุนิยมวทิยา 2562

ต่่าสุด

ฝนสูงทีสุ่ดใน 24 ชม.

อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)

หมอก

เฉล่ีย

ความสงูของทีว่ัดน ้าฝน

ระดับของสถานีเหนือระดับน ้าทะเลปานกลาง

ความสงูของบาโรมิเตอร์เหนือระดับน ้าทะเลปานกลาง

ความสงูของเทอร์โมมิเตอร์เหนือพื นดิน

ความสงูของเครื่องวัดลมเหนือพื นดิน

ข้อมูล

ความกดอากาศ 
(เฮกโตปาสคาล)
เฉล่ีย
สูงสุด

เฉล่ียต่่าสุด

พสัิยรายวนัเฉล่ีย

ความครึ มเมฆ (0-10)

พายุฝน

จา้นวนวันทีเ่กิด

ทศันวิสยั (กม.)
เวลา 0700
เฉล่ีย
ลม (น๊อต)
ความเร็วลมเฉล่ีย

ฟา้คะนอง

ทิศทาง
ความเร็วลมสูงสุด
ฝน (มม.)
เฉล่ีย
จ่านวนวนัทีฝ่นตก

เฉล่ีย

เมฆหมอก

ลูกเห็บ

เฉล่ียสูงสุด
เฉล่ียต่่าสุด
สูงทีสุ่ด
ต่่าทีสุ่ด

ต่่าทีสุ่ด
จดุน ้าค้าง (องศาเซลเซียส)
เฉล่ีย
น ้าระเหย (มม.)
เฉล่ีย-ถาด

ช่ัวโมงทีม่ีแสงแดด

ความชื นสมัพัทธ ์(%)
เฉล่ีย
เฉล่ียสูงสุด

 
 



 
           สำ้นักงำนทรัพยำกรน ้ำแหง่ชำติ                      บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรกำ้หนดขอบเขตกำรศึกษำ 

 

 

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-18 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ตำรำงท่ี 3.3.1-6 
สถิติภูมิอำกำศคำบ 30 ปี (ปี พ.ศ. 2532-2561) ที่สถำนีตรวจอำกำศ สนำมบินปัตตำนี 

 
สถานี สนามบินปัตตานี 4.05 เมตร

รหสั 48580 6.01 เมตร

ละติจดู 6° 47' 0.0" N 1.20 เมตร

ลองติจดู 101° 9' 0.0" E 10.50 เมตร

0.75 เมตร

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

1,011.10 1,011.00 1,010.00 1,008.90 1,008.30 1,008.40 1,008.50 1,008.80 1,009.40 1,009.70 1,009.70 1,010.70 1,009.54
1,017.71 1,017.22 1,017.92 1,014.72 1,013.92 1,014.58 1,014.50 1,015.13 1,016.03 1,015.63 1,017.18 1,017.02 1,017.92
1,002.83 1,003.32 1,002.09 1,002.51 1,002.61 1,002.73 1,001.90 1,002.74 1,002.73 1,002.69 1,001.48 1,003.93 1,001.48

3.80 4.10 4.40 4.40 4.10 3.60 3.70 3.90 4.30 4.30 4.00 3.70 4.03

26.20 26.60 27.50 28.30 28.40 28.10 27.80 27.70 27.40 27.00 26.50 26.10 27.30
31.00 32.20 33.40 34.20 34.00 33.50 33.20 33.10 32.70 31.90 30.60 30.10 32.50
22.70 22.30 22.90 23.90 24.40 24.30 24.00 23.90 23.90 23.90 23.70 23.30 23.60
34.90 35.90 37.00 38.70 38.00 36.60 36.40 36.60 36.00 35.00 34.70 34.50 38.70
18.60 16.70 18.50 20.00 21.90 21.00 21.50 21.00 20.80 21.50 21.70 19.70 16.70

81.00 79.00 78.00 78.00 79.00 79.00 79.00 79.00 81.00 84.00 86.00 85.00 80.80
95.00 95.00 94.00 94.00 94.00 93.00 93.00 93.00 94.00 95.00 96.00 96.00 94.20
62.00 57.00 56.00 57.00 58.00 59.00 59.00 58.00 61.00 66.00 71.00 70.00 61.10
37.00 30.00 32.00 34.00 34.00 28.00 40.00 40.00 39.00 45.00 52.00 48.00 28.00

22.50 22.20 23.00 23.80 24.10 23.90 23.60 23.40 23.50 23.80 23.90 23.30 23.40

116.40 128.70 153.80 147.00 142.90 130.40 132.60 139.10 129.20 118.50 91.30 98.20 1,528.10

6.90 6.00 6.10 6.60 7.60 7.90 8.00 8.00 8.10 8.30 8.20 8.00 7.50
168.60 220.70 231.10 221.50 187.30 174.00 168.60 179.20 164.60 156.10 111.10 116.80 2,099.60

6.90 7.30 7.70 8.30 8.70 8.50 8.00 8.40 8.40 7.80 6.90 6.60 7.80
8.00 8.40 8.80 9.00 9.10 9.00 8.70 8.90 8.80 8.40 7.80 7.40 8.50

2.10 2.20 2.10 1.70 1.50 1.50 1.70 1.90 1.80 1.50 1.30 1.60 1.70
E E E N W W SW W W W E E -

32.00 36.00 30.00 40.00 47.00 50.00 46.00 40.00 42.00 38.00 36.00 36.00 50.00

88.60 36.10 57.20 86.40 131.90 108.80 124.60 138.60 141.30 225.60 396.20 381.10 1,916.40
8.80 3.40 6.30 7.80 12.70 11.70 12.20 13.10 14.90 18.50 20.10 17.80 147.30

195.80 146.50 100.60 80.30 98.30 87.60 87.80 89.30 69.50 111.90 274.30 224.00 274.30

5.60 6.20 5.40 4.50 3.20 3.60 5.10 3.80 2.80 1.80 1.40 2.70 46.10
0.40 0.20 0.50 0.30 0.10 0.20 0.30 0.30 0.40 1.10 1.10 0.20 5.10
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.30 0.40 2.70 6.50 11.70 9.10 8.30 8.70 9.40 8.90 4.80 2.10 72.90
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ทีม่า : กรมอตุุนิยมวทิยา 2562

หมอก

เฉล่ีย

ความสงูของทีว่ัดน ้าฝน

ระดับของสถานีเหนือระดับน ้าทะเลปานกลาง

ความสงูของบาโรมิเตอร์เหนือระดับน ้าทะเลปานกลาง

ความสงูของเทอร์โมมิเตอร์เหนือพื นดิน

ความสงูของเครื่องวัดลมเหนือพื นดิน

ข้อมูล

ความกดอากาศ 
(เฮกโตปาสคาล)
เฉล่ีย
สูงสุด
ต่่าสุด
พสัิยรายวนัเฉล่ีย
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)

ความครึ มเมฆ (0-10)

พายุฝน

จา้นวนวันทีเ่กิด

เวลา 0700
เฉล่ีย

ทศันวิสยั (กม.)

ลม (น๊อต)
ความเร็วลมเฉล่ีย

ฟา้คะนอง

ทิศทาง
ความเร็วลมสูงสุด
ฝน (มม.)
เฉล่ีย
จ่านวนวนัทีฝ่นตก
ฝนสูงทีสุ่ดใน 24 ชม.

เมฆหมอก

ลูกเห็บ

เฉล่ียสูงสุด
เฉล่ียต่่าสุด
สูงทีสุ่ด
ต่่าทีสุ่ด

ต่่าทีสุ่ด
จดุน ้าค้าง (องศาเซลเซียส)
เฉล่ีย
น ้าระเหย (มม.)
เฉล่ีย-ถาด

ช่ัวโมงทีม่ีแสงแดด

ความชื นสมัพัทธ ์(%)
เฉล่ีย
เฉล่ียสูงสุด
เฉล่ียต่่าสุด

เฉล่ีย

 
 



 
           สำ้นักงำนทรัพยำกรน ้ำแหง่ชำติ                      บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรกำ้หนดขอบเขตกำรศึกษำ 

 

 

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-19 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ตำรำงท่ี 3.3.1-7  
สถิติภูมิอำกำศคำบ 30 ปี (ปี พ.ศ. 2532-2561) ที่สถำนีตรวจอำกำศ จ.นรำธิวำส 

 
สถานี จ.นราธวิาส 3.57 เมตร

รหสั 48583 5.13 เมตร

ละติจดู 6° 25' 0.0" N 1.20 เมตร

ลองติจดู 101° 49' 0.0" E 12.50 เมตร

0.20 เมตร

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

1,011.50 1,011.40 1,010.30 1,009.20 1,008.50 1,008.50 1,008.60 1,009.00 1,009.50 1,009.80 1,009.90 1,010.90 1,009.76
1,018.16 1,018.31 1,018.70 1,015.30 1,013.42 1,015.07 1,014.28 1,015.11 1,016.59 1,015.90 1,016.79 1,019.25 1,019.25
1,003.28 1,004.26 1,002.71 1,002.83 1,002.53 1,001.81 1,001.74 1,002.67 1,003.04 1,003.29 999.42 1,003.82 999.42

3.70 3.90 4.20 4.20 4.10 3.70 3.70 4.00 4.30 4.30 4.00 3.80 3.99

26.10 26.60 27.30 28.30 28.30 28.00 27.70 27.50 27.30 27.00 26.30 26.10 27.20
29.70 30.60 31.70 32.90 33.40 33.20 32.80 32.90 32.60 31.70 30.10 29.50 31.80
22.90 22.80 23.20 24.00 24.20 23.90 23.60 23.50 23.40 23.50 23.30 23.10 23.50
33.90 34.00 35.50 37.60 38.20 37.00 36.70 38.30 36.40 37.80 34.80 33.50 38.30
2.90 17.70 18.80 20.20 21.00 20.00 19.50 20.30 21.00 20.50 20.50 19.00 2.90

83.00 81.00 81.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 81.00 83.00 86.00 85.00 81.60
93.00 92.00 92.00 92.00 93.00 93.00 93.00 93.00 93.00 94.00 95.00 94.00 93.00
72.00 68.00 67.00 65.00 64.00 64.00 64.00 63.00 64.00 68.00 74.00 74.00 67.30
50.00 47.00 50.00 39.00 38.00 40.00 42.00 41.00 36.00 45.00 50.00 53.00 36.00

22.80 22.80 23.50 24.20 24.30 24.00 23.70 23.60 23.50 23.60 23.70 23.20 23.60

108.00 116.30 153.30 152.20 142.10 128.70 129.10 131.90 127.50 113.50 86.40 91.80 1,480.80

6.80 5.90 5.70 5.70 6.80 7.10 7.30 7.30 7.40 7.60 7.90 7.90 7.00
168.60 220.70 231.10 221.50 187.30 174.00 168.60 179.20 164.60 156.10 111.10 116.80 2,099.60

7.90 8.10 8.20 8.40 8.40 8.40 8.20 8.30 8.30 8.10 7.80 7.70 8.10
9.40 9.90 9.90 10.00 9.50 9.40 9.30 9.30 9.20 9.00 8.60 8.70 9.40

2.70 2.50 2.20 2.00 1.70 1.50 1.40 1.50 1.60 1.50 1.70 2.70 1.90
E E E NE NE NE NE NE SW NE NE NE -

23.00 20.00 22.00 20.00 40.00 36.00 28.00 28.00 40.00 30.00 24.00 28.00 40.00

184.60 61.40 130.20 89.70 140.90 134.50 128.00 176.80 186.60 266.50 559.00 612.30 2,670.50
14.20 6.80 8.00 7.90 11.50 12.10 12.20 14.40 15.90 19.10 22.40 21.60 166.10

441.60 188.60 395.90 143.20 94.10 87.60 87.40 111.30 103.00 237.20 240.00 399.00 441.60

0.00 0.10 0.30 0.60 0.60 0.60 1.90 1.60 0.30 0.20 0.00 0.00 6.20
0.00 0.00 0.00 0.10 0.10 0.00 0.00 0.10 0.00 0.20 0.10 0.00 0.60
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.20 0.20 2.10 2.90 8.30 7.60 7.70 8.50 8.50 7.90 5.10 1.60 60.60
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ทีม่า : กรมอตุุนิยมวทิยา 2562

หมอก

เฉล่ีย

ความสงูของทีว่ัดน ้าฝน

ระดับของสถานีเหนือระดับน ้าทะเลปานกลาง

ความสงูของบาโรมิเตอร์เหนือระดับน ้าทะเลปานกลาง

ความสงูของเทอร์โมมิเตอร์เหนือพื นดิน

ความสงูของเครื่องวัดลมเหนือพื นดิน

ข้อมูล

ความกดอากาศ 
(เฮกโตปาสคาล)
เฉล่ีย
สูงสุด
ต่่าสุด
พสัิยรายวนัเฉล่ีย
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)

ความครึ มเมฆ (0-10)

พายุฝน

จา้นวนวันทีเ่กิด

ทศันวิสยั (กม.)
เวลา 0700
เฉล่ีย
ลม (น๊อต)
ความเร็วลมเฉล่ีย

ฟา้คะนอง

ทิศทาง
ความเร็วลมสูงสุด
ฝน (มม.)
เฉล่ีย
จ่านวนวนัทีฝ่นตก
ฝนสูงทีสุ่ดใน 24 ชม.

เมฆหมอก

ลูกเห็บ

เฉล่ียสูงสุด
เฉล่ียต่่าสุด
สูงทีสุ่ด
ต่่าทีสุ่ด

ต่่าทีสุ่ด
จดุน ้าค้าง (องศาเซลเซียส)
เฉล่ีย
น ้าระเหย (มม.)
เฉล่ีย-ถาด

ช่ัวโมงทีม่ีแสงแดด

ความชื นสมัพัทธ ์(%)
เฉล่ีย
เฉล่ียสูงสุด
เฉล่ียต่่าสุด

เฉล่ีย

 
 



 
           สำ้นักงำนทรัพยำกรน ้ำแหง่ชำติ                      บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรกำ้หนดขอบเขตกำรศึกษำ 

 

 

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-20 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

3.3.2 ปริมำณฝน 
 ปริมำณฝนเฉลี่ยทั้งลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกพิจำรณำสถำนีตรวจวัดที่อยู่ในพ้ืนที่และใกล้เคียง จ้ำนวน
ทั้งสิ้น 94 สถำนี ดังแสดงในตำรำง 3.3.2-1 สร้ำงเส้นชั้นน้้ำฝนจำกสถำนีทั้ง 94 แห่ง ได้ดังรูปที่ 3.3.2-1  
คิดปริมำณฝนเฉลี่ยลุ่มน้้ำได้ดังตำรำงท่ี 3.3.2-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
           สำ้นักงำนทรัพยำกรน ้ำแหง่ชำติ                  บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ 

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-21 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ตำรำงที ่3.3.2-1 
รำยละเอียดสถำนีตรวจวัดฝนที่เลือกใช้ 

UTM_E UTM_N ต้าบล อ้าเภอ จังหวัด

1 500002 45022 ที่ว่าการอ่าเภอบางสะพาน 555,759 1,239,763 แม่ร่าพึง บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 1,068.55 192.65 1,261.20 20.05 คลองบางสะพานใหญ่

2 517001 10032 ที่ว่าการอ่าเภอท่าแซะ 518,802 1,178,844 ท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร 1,447.63 248.16 1,695.79 21.01 คลองท่าตะเภา

3 517201 10013 สตอ.ชุมพร* 519,841 1,159,994 ท่าตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร 1,660.81 323.64 1,984.45 21.01 คลองท่าตะเภา

4 517006 10022 ที่ว่าการอ่าเภอปะทิว 534,741 1,183,832 บางสน ปะทิว ชุมพร 1,216.92 203.20 1,420.12 21.02 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน

5 517005 10062 ที่ท่าการไปรษณีย์อ่าเภอสวี 511,985 1,131,610 นาโพธิ์ สวี ชุมพร 1,230.19 208.20 1,438.39 21.02 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน

6 517007 10102 ที่ว่าการอ่าเภอทุ่งตะโก 475,663 1,081,742 พะโต๊ะ พะโต๊ะ ชุมพร 1,134.81 165.42 1,300.23 21.03 คลองหลังสวน

7 517002 10042 ส่านกังานเกษตรอ่าเภอหลังสวน 508,489 1,099,364 ขันเงิน หลังสวน ชุมพร 1,540.41 280.60 1,821.02 21.03 คลองหลังสวน

8 517003 10052 ที่ว่าการอ่าเภอพะโต๊ะ 475,696 1,081,742 พะโต๊ะ พะโต๊ะ ชุมพร 2,665.07 214.42 2,879.50 21.03 คลองหลังสวน

9 517004 10182 ที่ว่าการอ่าเภอละแม 509,315 1,083,487 ทุ่งหลวง ละแม ชุมพร 1,439.15 216.11 1,655.26 21.04 ภาคใต้ฝ่ังตะวันอออกส่วนที่ 2

10 551010 61112 ที่ว่าการอ่าเภอท่าชนะ 518,165 1,057,909 ท่าชนะ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 1,588.10 216.65 1,804.75 21.04 ภาคใต้ฝ่ังตะวันอออกส่วนที่ 2

11 551007 61102 ที่ว่าการอ่าเภอท่าฉาง 521,014 1,024,438 ท่าฉาง ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี 1,617.25 155.03 1,772.28 21.04 ภาคใต้ฝ่ังตะวันอออกส่วนที่ 2

12 552009 27122 ที่ว่าการอ่าเภอขนอม 594,492 1,017,606 ขนอม ขนอม นครศรีธรรมราช 1,630.64 284.41 1,915.06 21.05 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกส่วนที่ 3

13 552006 27052 ที่ว่าการอ่าเภอสิชล 598,787 995,811 สิชล สิชล นครศรีธรรมราช 1,601.52 308.27 1,909.79 21.05 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกส่วนที่ 3

14 551003 61022 ที่ว่าการอ่าเภอกาญจนดิษฐ์ 552,296 1,012,768 กะแดะ กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 1,561.45 196.15 1,757.60 21.05 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกส่วนที่ 3

15 551008 61272 ที่ว่าการอ่าเภอดอนสัก 574,699 1,028,313 ดอนสัก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี 1,292.33 160.65 1,452.98 21.05 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกส่วนที่ 3

16 551005 61032 ที่ว่าการอ่าเภอเกาะสมุย 602,688 1,054,175 อ่างทอง เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 1,472.57 278.39 1,750.96 2105-i ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกส่วนที่ 3 (เกาะ)

17 552018 27462 ที่ว่าการอ่าเภอพรหมคีรี 596,011 941,447 บ้านเกาะ พรหมคีรี นครศรีธรรมราช 1,794.58 554.16 2,348.74 21.07 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกส่วนที่ 4

18 552010 27142 ที่ว่าการอ่าเภอชะอวด 609,976 880,610 ชะอวด ชะอวด นครศรีธรรมราช 1,468.75 293.32 1,762.07 21.07 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกส่วนที่ 4

19 552011 27132 ที่ว่าการอ่าเภอเชียรใหญ่ 626,224 903,379 เชียรใหญ่ เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช 1,692.47 324.93 2,017.40 21.07 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกส่วนที่ 4

20 552003 27102 ที่ว่าการอ่าเภอหัวไทร 643,898 888,536 หัวไทร หัวไทร นครศรีธรรมราช 1,545.80 216.98 1,762.78 21.07 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกส่วนที่ 4

21 552012 27082 ที่ว่าการอ่าเภอลานสกา 588,616 925,400 เขาแก้ว ลานสกา นครศรีธรรมราช 1,756.04 503.07 2,259.11 21.07 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกส่วนที่ 4

22 552201 27013 สตอ.นครศรีธรรมราช* 605,976 930,598 ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 2,035.20 431.31 2,466.51 21.07 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกส่วนที่ 4

23 552004 27022 ที่ว่าการอ่าเภอปากพนงั 632,770 924,192 ปากพนงัฝ่ังตะวันออก ปากพนงั นครศรีธรรมราช 1,549.01 237.75 1,786.77 21.07 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกส่วนที่ 4

24 552007 27032 ที่ว่าการอ่าเภอร่อนพิบูลย์ 594,077 904,620 ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 1,281.93 276.75 1,558.68 21.07 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกส่วนที่ 4

25 552005 27042 ที่ว่าการอ่าเภอท่าศาลา 602,420 958,167 ท่าศาลา ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 1,548.73 340.12 1,888.84 21.07 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกส่วนที่ 4

ที่ตั งสถานี รหัสลุ่มน า้

สาขา
ลุ่มน า้สาขาNO รหัสสถานี CODE_ORG ช่ือสถานี

ฝนเฉลี่ยฤดูฝน 

(มม.)

ฝนเฉลี่ยฤดูแล้ง 

(มม.)

ฝนเฉลี่ยรายปี 

(มม.)

 



  
           สำ้นักงำนทรัพยำกรน ้ำแหง่ชำติ                  บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ 

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-22 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ตำรำงท่ี 3.3.2-1 (ต่อ) 

UTM_E UTM_N ต้าบล อ้าเภอ จังหวัด

26 568008 58072 ที่ว่าการอ่าเภอนาทวี 686,984 745,544 นาทวี นาทวี สงขลา 1,303.95 233.52 1,537.47 21.08 คลองนาทวี

27 568006 58052 ที่ว่าการอ่าเภอจะนะ 692,111 764,669 บ้านนา จะนะ สงขลา 1,488.51 186.47 1,674.98 21.08 คลองนาทวี

28 568009 58082 ที่ว่าการอ่าเภอสะบ้าย้อย 715,893 731,889 สะบ้าย้อย สะบ้าย้อย สงขลา 1,354.00 206.38 1,560.37 21.09 คลองเทพา

29 568004 58062 ที่ว่าการอ่าเภอเทพา 717,126 755,304 เทพา เทพา สงขลา 1,340.60 141.13 1,481.74 21.09 คลองเทพา

30 580007 33022 ที่ว่าการอ่าเภอหนองจกิ 740,665 757,095 ตุยง หนองจกิ ปัตตานี 1,635.96 214.34 1,850.30 21.10 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง

31 580004 33052 ที่ว่าการอ่าเภอโคกโพธิ์ 731,765 744,520 โคกโพธิ์ โคกโพธิ์ ปัตตานี 1,327.50 221.45 1,548.95 21.10 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง

32 580006 33072 ที่ว่าการอ่าเภอมายอ 766,274 743,326 มายอ มายอ ปัตตานี 1,616.70 204.84 1,821.55 21.10 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง

33 580008 33032 ที่ท่าการอ่าเภอยะหร่ิง 761,770 759,653 ยามู ยะหร่ิง ปัตตานี 1,719.96 206.32 1,926.28 21.10 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง

34 580013 33162 ที่ว่าการ กิ่ง อ.แม่ลาน 747,503 736,631 แม่ลาน แม่ลาน ปัตตานี 1,505.54 251.55 1,757.09 21.10 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง

35 580005 33062 ที่ว่าการอ่าเภอปะนาเระ 775,262 759,108 ปะนาเระ ปะนาเระ ปัตตานี 1,447.56 186.29 1,633.85 21.10 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง

36 580003 33042 ที่ว่าการอ่าเภอยะรัง 753,533 747,937 ยะรัง ยะรัง ปัตตานี 1,494.46 206.72 1,701.18 21.10 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง

37 583011 29222 ที่ว่าการอ่าเภอสุคิริน 807,897 654,768 มาโมง สุคิริน นราธิวาส 2,050.88 483.67 2,534.54 21.11 แม่น า่สายบุรี

38 583006 29072 ที่ว่าการอ่าเภอบาเจาะ 793,381 721,121 บาเจาะ บาเจาะ นราธิวาส 2,079.23 376.34 2,455.57 21.11 แม่น า่สายบุรี

39 583007 29032 ที่ว่าการอ่าเภอรือเสาะ 778,509 707,613 รือเสาะออก รือเสาะ นราธิวาส 1,889.77 371.30 2,261.06 21.11 แม่น า่สายบุรี

40 580010 33132 ที่ว่าการอ่าเภอไม้แก่น 793,764 732,465 ไทรทอง ไม้แก่น ปัตตานี 1,934.83 324.90 2,259.74 21.11 แม่น า่สายบุรี

41 580009 33122 ที่ว่าการอ่าเภอกะพ้อ 780,188 726,032 กะรุบี กะพ้อ ปัตตานี 1,654.09 206.53 1,860.61 21.11 แม่น า่สายบุรี

42 580002 33092 ที่ว่าการอ่าเภอสายบุรี 789,290 741,447 ตะลุบัน สายบุรี ปัตตานี 1,881.72 265.97 2,147.70 21.11 แม่น า่สายบุรี

43 580012 33142 ที่ว่าการอ่าเภอทุ่งยางแดง 768,436 730,890 ตะโละแมะนา ทุ่งยางแดง ปัตตานี 1,086.64 143.60 1,230.24 21.11 แม่น า่สายบุรี

44 581002 71032 ที่ว่าการอ่าเภอรามัน 768,062 716,752 กายูบอเกาะ รามัน ยะลา 1,828.69 334.76 2,163.45 21.11 แม่น า่สายบุรี

45 583009 29162 ที่ว่าการอ่าเภอจะแนะ 797,935 675,130 จะแนะ จะแนะ นราธิวาส 1,905.56 315.70 2,221.27 21.12 แม่น า่บางนรา

46 583201 29013 สตอ.นราธิวาส* 812,251 711,171 บางนาค เมืองนราธิวาส นราธิวาส 2,153.72 374.67 2,528.39 21.12 แม่น า่บางนรา

47 583003 29022 ที่ว่าการอ่าเภอระแงะ 801,811 696,789 ตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส 1,681.10 305.60 1,986.70 21.12 แม่น า่บางนรา

48 583004 29052 ที่ว่าการอ่าเภอตากใบ 838,045 692,870 เจะ๊เห ตากใบ นราธิวาส 1,928.54 338.18 2,266.72 21.12 แม่น า่บางนรา

49 583001 29062 ที่ว่าการอ่าเภอย่ีงอ 799,312 708,918 ย่ีงอ ย่ีงอ นราธิวาส 2,129.05 431.47 2,560.53 21.12 แม่น า่บางนรา

50 583005 29102 ที่ว่าการอ่าเภอสุไหงโก-ลก 828,329 667,388 สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก นราธิวาส 2,482.17 409.63 2,891.79 2113 แม่น า่โกลก
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UTM_E UTM_N ต้าบล อ้าเภอ จังหวัด

51 583002 29112 ที่ว่าการอ่าเภอสุไหงปาดี 818,768 673,454 ปะลุรู สุไหงปาดี นราธิวาส 2,209.05 416.95 2,626.01 2113 แม่น า่โกลก

52 583008 29042 ที่ว่าการอ่าเภอแว้ง 819,193 656,055 แว้ง แว้ง นราธิวาส 2,618.56 673.26 3,291.82 2113 แม่น า่โกลก

53 552017 27442 ที่ว่าการอ่าเภอนาบอน 561,104 918,042 ช้างกลาง ช้างกลาง นครศรีธรรมราช 1,611.24 258.51 1,869.75 2202 คลองจนัดี

54 552401 27072 สอท.ฉวาง 555,515 931,485 ฉวาง ฉวาง นครศรีธรรมราช 1,472.06 163.15 1,635.21 2203 แม่น า่ตาปีตอนบน

55 552016 27452 ที่ว่าการอ่าเภอพิปูน 565,165 947,959 เขาพระ พิปูน นครศรีธรรมราช 1,797.00 270.84 2,067.84 2203 แม่น า่ตาปีตอนบน

56 552008 27092 ที่ว่าการอ่าเภอทุ่งใหญ่ 540,184 917,864 ท่ายาง ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช 1,215.60 184.69 1,400.29 2203 แม่น า่ตาปีตอนบน

57 551401 61082 สอท.พระแสง 527,316 946,935 อิปัน พระแสง สุราษฎร์ธานี 1,408.26 223.71 1,631.97 2205 คลองอิปัน

58 551016 61372 ที่ว่าการอ่าเภอชัยบุรี 508,835 930,590 ชัยบุรี ชัยบุรี สุราษฎร์ธานี 1,312.85 307.55 1,620.40 2205 คลองอิปัน

59 551009 61052 ที่ว่าการอ่าเภอพุนพิน 525,606 1,006,599 ท่าข้าม พุนพิน สุราษฎร์ธานี 1,322.27 156.47 1,478.74 2206 แม่น า่ตาปีตอนล่าง

60 551002 61072 ที่ว่าการอ่าเภอบ้านนาสาร 540,131 972,893 นาสาร บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี 1,404.52 166.67 1,571.19 2206 แม่น า่ตาปีตอนล่าง

61 551020 61013 ที่ว่าการอ่าเภอเมือง 535,150 1,009,893 ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 1,457.38 187.21 1,644.58 2206 แม่น า่ตาปีตอนล่าง

62 551014 61362 ที่ว่าการอ่าเภอเวียงสระ 538,257 954,405 เวียงสระ เวียงสระ สุราษฎร์ธานี 1,501.14 129.42 1,630.57 2206 แม่น า่ตาปีตอนล่าง

63 551011 61092 ที่ว่าการอ่าเภอพนม 480,182 974,873 พนม พนม สุราษฎร์ธานี 1,347.22 293.90 1,641.13 2207 คลองสก

64 551004 61062 ที่ว่าการอ่าเภอคีรีรัฐนคิม 496,127 998,515 ท่าขนอน คีรีรัฐนคิม สุราษฎร์ธานี 1,134.59 191.87 1,326.46 2209 คลองพุมดวงตอนล่าง

65 568002 58022 ส่านกังานเกษตรอ่าเภอหาดใหญ่ 661,030 774,332 หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 1,404.65 216.99 1,621.64 2301 ทะเลสาบสงขลา ( ลุ่มน า่สาขา )

66 568501 58013 ศูนย์อุตุนยิมวิทยาภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 676,198 797,050 บ่อยาง เมืองสงขลา สงขลา 1,759.75 256.34 2,016.09 2301 ทะเลสาบสงขลา ( ลุ่มน า่สาขา )

67 568005 58032 ที่ว่าการอ่าเภอรัตภูมิ 638,566 788,917 ก่าแพงเพชร รัตภูมิ สงขลา 1,413.85 303.13 1,716.98 2301 ทะเลสาบสงขลา ( ลุ่มน า่สาขา )

68 568014 58312 ที่ว่าการอ่าเภอควนเนยีง 649,924 794,539 รัตภูมิ ควนเนยีง สงขลา 1,200.08 213.43 1,413.52 2301 ทะเลสาบสงขลา ( ลุ่มน า่สาขา )

69 568010 58232 ที่ว่าการอ่าเภอนาหม่อม 671,983 769,514 นาหม่อม นาหม่อม สงขลา 1,555.61 253.39 1,809.01 2301 ทะเลสาบสงขลา ( ลุ่มน า่สาขา )

70 568016 58372 ที่ว่าการอ่าเภอสิงหนคร 670,666 800,011 สทิงหม้อ สิงหนคร สงขลา 1,196.18 171.43 1,367.61 2301 ทะเลสาบสงขลา ( ลุ่มน า่สาขา )

71 568003 58102 ส่านกังานเกษตรอ่าเภอสะเดา 657,173 733,992 สะเดา สะเดา สงขลา 1,239.40 277.84 1,517.24 2301 ทะเลสาบสงขลา ( ลุ่มน า่สาขา )

72 560012 35242 ที่ว่าการอ่าเภอกงหรา 602,821 826,482 กงหรา กงหรา พัทลุง 1,897.19 619.91 2,517.10 2303 ทะเลหลวง

73 560003 35022 ที่ว่าการอ่าเภอปากพะยูน 645,895 812,832 ปากพะยูน ปากพะยูน พัทลุง 1,424.50 241.80 1,666.30 2303 ทะเลหลวง

74 560014 35282 ที่ว่าการอ่าเภอศรีบรรพต 600,767 853,226 เขาย่า ศรีบรรพต พัทลุง 1,371.69 365.69 1,737.38 2303 ทะเลหลวง

75 560004 35052 ที่ว่าการอ่าเภอเขาชัยสน 625,003 824,814 เขาชัยสน เขาชัยสน พัทลุง 1,738.06 293.53 2,031.58 2303 ทะเลหลวง
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76 560001 35012 ที่ว่าการอ่าเภอเมืองพัทลุง 618,338 842,917 คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง พัทลุง 1,672.77 330.81 2,003.58 2303 ทะเลหลวง

77 560013 35262 ที่ว่าการอ่าเภอป่าบอน 628,145 804,983 ป่าบอน ป่าบอน พัทลุง 1,435.20 364.46 1,799.66 2303 ทะเลหลวง

78 560002 35032 ที่ว่าการอ่าเภอควนขนนุ 611,360 855,124 ควนขนนุ ควนขนนุ พัทลุง 1,422.39 319.63 1,742.02 2303 ทะเลหลวง

79 568001 58042 ที่ว่าการอ่าเภอระโนด 645,201 859,793 ระโนด ระโนด สงขลา 1,499.74 250.07 1,749.81 2303 ทะเลหลวง

80 568007 58092 ที่ว่าการอ่าเภอสทิงพระ 658,766 826,387 จะทิ งพระ สทิงพระ สงขลา 1,754.73 272.66 2,027.39 2303 ทะเลหลวง

81 568011 58262 ที่ว่าการอ่าเภอกระแสสินธุ์ 646,670 848,556 โรง กระแสสินธุ์ สงขลา 1,303.72 278.05 1,581.77 2303 ทะเลหลวง

82 581005 71042 ที่ว่าการอ่าเภอเบตง 728,755 638,384 เบตง เบตง ยะลา 1,328.15 424.03 1,752.18 2402 แม่น า่ปัตตานตีอนบน

83 580001 33012 ที่ว่าการอ่าเภอเมืองปัตตานี 748,612 759,836 สะบารัง เมืองปัตตานี ปัตตานี 1,315.73 148.17 1,463.91 2403 แม่น า่ปัตตานตีอนล่าง

84 581001 71012 ส่านกังานจงัหวัดยะลา 752,319 723,624 สะเตง เมืองยะลา ยะลา 1,596.17 280.63 1,876.80 2403 แม่น า่ปัตตานตีอนล่าง

85 581003 71022 ที่ว่าการอ่าเภอยะหา 736,087 716,578 ยะหา ยะหา ยะลา 1,528.32 283.38 1,811.71 2403 แม่น า่ปัตตานตีอนล่าง

86 581004 71052 ที่ว่าการอ่าเภอบันนงัสตา 750,461 693,255 บันนงัสตา บันนงัสตา ยะลา 1,455.75 299.26 1,755.01 2403 แม่น า่ปัตตานตีอนล่าง

87 532001 46022 ที่ว่าการอ่าเภอกระบุรี 475,161 1,149,892 น า่จดื กระบุรี ระนอง 2,745.47 167.70 2,913.16 2501 แม่น า่กระบุรี ( ลุ่มน า่สาขา )

88 532003 46042 ที่ว่าการอ่าเภอละอุ่น 472,576 1,118,230 ละอุ่นใต้ ละอุ่น ระนอง 2,741.15 173.19 2,914.34 2502 คลองละอุ่น

89 532002 46032 ที่ว่าการอ่าเภอกะเปอร์ 455,680 1,059,681 กะเปอร์ กะเปอร์ ระนอง 3,077.64 171.23 3,248.86 2503 ภาคใต้ฝ่ังตะวันตกตอนบน

90 532201 46013 สตอ.ระนอง* 459,850 1,101,810 เขานเิวศน์ เมืองระนอง ระนอง 4,296.01 279.89 4,575.91 2503 ภาคใต้ฝ่ังตะวันตกตอนบน

91 567011 65172 ที่ว่าการอ่าเภอนาโยง 582,395 834,857 ละมอ นาโยง ตรัง 1,161.62 206.77 1,368.39 2509 แม่น า่ตรัง

92 567002 65052 ที่ว่าการอ่าเภอห้วยยอด 569,947 860,571 ห้วยยอด ห้วยยอด ตรัง 1,575.34 235.43 1,810.77 2509 แม่น า่ตรัง

93 552001 27062 ที่ว่าการอ่าเภอทุ่งสง 574,927 902,557 ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 1,452.77 221.67 1,674.44 2509 แม่น า่ตรัง

94 552013 27412 ที่ว่าการอ่าเภอบางชัน 553,192 886,311 บ้านล่านาว บางขัน นครศรีธรรมราช 1,109.87 233.89 1,343.76 2509 แม่น า่ตรัง
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ตำรำงที ่3.3.2-2 
ปริมำณฝนรำยเดือนและรำยปีเฉลี่ยของลุ่มน ้ำสำขำในพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

ที่มำ : กลุ่มบริษัทที่ปรึกษำประยุกต์จำกกรมอุตุนิยมวิทยำ, 2561  

รหสัลุม่น ้า พื นทีลุ่ม่น ้า

สาขา (ตร.กม.) เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. ฤดูฝน ฤดูแลง้ รายปี

8,183.51 76.91 174.97 175.23 193.70 226.47 192.54 263.35 299.06 117.84 56.23 35.48 54.84 1,643.15 223.46 1,866.61

1 คลองท่าตะเภา 21.01 2,109.11 76.60 155.98 148.26 175.75 193.86 151.05 235.38 236.52 91.70 54.92 46.39 64.12 1,388.51 242.02 1,630.53

2 ภาคใต้ฝ่ังตะวนัออกตอนบน 21.02 2,140.78 77.34 160.99 174.48 193.13 221.93 185.01 252.26 274.32 115.73 59.73 41.73 58.71 1,577.85 237.52 1,815.37

3 คลองหลังสวน 21.03 1,653.81 84.97 221.96 257.24 270.39 342.12 274.06 270.79 284.98 108.82 49.28 31.74 50.63 2,030.37 216.62 2,246.99

4 ภาคใต้ฝ่ังตะวนัออกส่วนที ่2 21.04 2,279.81 70.92 171.58 141.38 155.18 177.02 178.84 294.24 390.36 150.54 59.20 22.25 45.67 1,659.14 198.03 1,857.17

7,869.57 78.25 137.40 100.72 101.84 111.53 141.68 267.34 459.92 268.67 114.99 39.11 72.99 1,589.10 305.34 1,894.44

5 ภาคใต้ฝ่ังตะวนัออกส่วนที ่3 21.05 2,626.10 64.00 139.45 113.13 106.66 116.96 152.29 266.27 425.30 213.34 96.00 35.63 58.74 1,533.41 254.36 1,787.77

6 คลองกลาย 21.06 617.04 81.58 169.10 158.51 157.61 194.78 211.40 258.60 318.60 178.45 79.73 32.96 77.30 1,647.05 271.57 1,918.62

7 ภาคใต้ฝ่ังตะวนัออกส่วนที ่4 21.07 4,626.43 87.11 131.84 84.91 91.24 96.88 125.44 269.21 501.40 316.87 132.12 42.21 81.73 1,617.78 343.17 1,960.95

10,412.94 81.81 148.17 127.33 128.55 146.94 169.15 238.11 376.71 363.64 102.29 42.57 66.83 1,698.59 293.50 1,992.09

8 คลองนาทวี 21.08 1,570.24 93.68 142.79 93.56 100.87 106.44 133.68 236.57 335.07 245.94 60.28 22.83 46.66 1,394.94 223.45 1,618.39

9 คลองเทพา 21.09 1,818.52 91.21 140.50 103.74 107.31 124.14 151.00 230.31 291.06 251.03 58.25 24.01 48.31 1,399.09 221.78 1,620.87

10 ภาคใต้ฝ่ังตะวนัออกตอนล่าง 21.10 1,460.02 57.27 113.57 102.39 109.48 115.82 126.41 214.20 374.82 315.11 76.33 26.12 43.52 1,471.79 203.24 1,675.03

11 แมน่ ่าสายบุรี 21.11 3,216.17 76.74 152.75 138.42 136.07 157.37 183.03 241.96 405.13 427.77 125.83 53.02 77.64 1,842.49 333.23 2,175.72

12 แมน่ ่าบางนรา 21.12 1,654.78 76.36 153.25 152.32 145.40 170.13 193.33 242.94 430.44 471.13 135.06 58.40 83.67 1,958.93 353.49 2,312.42

13 แมน่ ่าโก-ลก 21.13 693.21 118.55 219.95 207.06 212.11 260.24 265.03 283.00 439.51 473.81 180.25 84.31 119.81 2,360.71 502.91 2,863.62

26,466.02 79.41 153.57 134.67 141.37 161.98 168.83 253.97 376.83 261.00 92.14 39.34 65.22 1,652.21 276.12 1,928.33

ลา้ดับ ลุม่น ้าสาขา
ปริมาณฝนรายเดือนเฉลีย่ (ม.ม.) ปริมาณฝนเฉลีย่ (ม.ม.)

รวมลุม่น ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก

ลุม่น ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน

ลุม่น ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนกลาง

ลุม่น ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนลา่ง



 
           สำ้นักงำนทรัพยำกรน ้ำแหง่ชำติ                      บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรกำ้หนดขอบเขตกำรศึกษำ 

 

 

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-26 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร ์
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มำ : กลุ่มบริษัทท่ีปรึกษำประยุกต์จำกกรมอุตุนิยมวิทยำ, 2561 และฐำนข้อมูลภูมิสำรสนเทศ กรมกำรปกครอง, 2560 

รูปที่ 3.3.2-2 ที่ตั งสถำนีวัดน ้ำฝนและเส้นชั นน ้ำฝน (Isohyte) 



 
           สำ้นักงำนทรัพยำกรน ้ำแหง่ชำติ                      บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรกำ้หนดขอบเขตกำรศึกษำ 

 

 

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-27 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร ์
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

3.3.3 ปริมำณน ้ำท่ำ 
 ปริมำณน้้ำท่ำในลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกวิเครำะห์โดยพล๊อตควำมสัมพันธ์ถดถอยระหว่ำงปริมำณ
น้้ำท่ำรำยปีเฉลี่ยของสถำนีวัดน้้ำท่ำที่คัดเลือกและพ้ืนที่รับน้้ำ โดยสถำนีวัดน้้ำท่ำบริเวณพ้ืนที่และใกล้เคียง  
ที่คัดเลือกจ้ำนวนทั้งสิ้น 98 สถำนี แสดงที่ตั้งสถำนีวัดน้้ำท่ำได้ดังรูปที่ 3.3.3-1 และรำยละเอียดสถำนีแสดงได้ 
ดังตำรำงที่ 3.3.3-1 พล๊อตควำมสัมพันธ์ถดถอยระหว่ำงปริมำณน้้ำท่ำเฉลี่ยรำยปีและพ้ืนที่รับน้้ำของสถำนี
คัดเลือกได้สมกำรหำปริมำณน้้ำท่ำเฉลี่ยรำยปีแยกตำมกลุ่มลุ่มน้้ำดังนี้ 
 

กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำ สมกำรควำมสัมพันธ์ R2 
1) คลองท่ำตะเภำ 

ภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 
คลองหลังสวน 
ภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 2 

QM = 0.8661 A1.0091 0.8791 

2) ภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 3 
คลองกลำย 
ภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 

QM = 2.3632 A0.9046 0.9171 

3) คลองนำทวี 
คลองเทพำ 
ภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง 

QM = 3.4622 A0.7100 0.9445 

4) แม่น้้ำสำยบุรี 
แม่น้้ำบำงนรำ 
แม่น้้ำโก-ลก 

QM = 3.6397 A0.8864 0.9759 

 
  ในเมื่อ  QM  = ปริมำณน้้ำท่ำรำยปีเฉลี่ย, ล้ำน ลบ.ม. 
     A  = พ้ืนที่รับน้้ำฝน, ตำรำงกิโลเมตร 

    R2 =   สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
 

 พิจำรณำกำรกระจำยรำยเดือนรำยเดือนเฉลี่ยจำกสถำนีวัดน้้ำท่ำที่คัดเลือกหำสังเครำะห์ปริมำณน้้ำท่ำ
รำยเดือนเฉลี่ยได้ดังแสดงในตำรำงท่ี 3.3.3-2 



 
           สำ้นักงำนทรัพยำกรน ้ำแหง่ชำติ                      บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรกำ้หนดขอบเขตกำรศึกษำ 

 

 

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-28 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร ์
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

 
ที่มำ : กลุ่มบริษัทท่ีปรึกษำประยุกต์จำกกรมชลประทำน, 2561 และฐำนข้อมูลภูมิสำรสนเทศ กรมกำรปกครอง, 2560 

รูปที่ 3.3.3-1 ที่ตั งสถำนีวัดน ้ำท่ำ 



 
           สำ้นักงำนทรัพยำกรน ้ำแหง่ชำติ                      บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรกำ้หนดขอบเขตกำรศึกษำ 

 

 

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-29 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร ์
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ตำรำงที่ 3.3.3-1 
รำยละเอียดสถำนีวัดน ้ำท่ำ, ปริมำณน ้ำนองรำยปีและวัดตะกอน 

ในพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกและลุ่มน ้ำข้ำงเคียง 

 

พื นทีร่ับน ้า

(ตร.กม.) เสน้รุ้ง (น.) เสน้แวง (อ.)
1 X.4 แมน่ ่าตาปี ทีบ่้านพวงพรหม บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี 6,202 8-45-02 99-14-12 2493 - 2505

2 X.14 คลองอูต่ะเภา ทีค่ลองดอนงาช้าง หาดใหญ่ สงขลา 15 6-56-36 100-13-50 2496 - 2514

3 X.15 คลองเสาธง ทีบ่้านวงัไผ่ ลานสกา นครศรีธรรมราช 47 8-21-18 99-44-29 2499 - 2502

4 X.17 แมน่ ่าตาปี ทีบ่้านท่าแพ ฉวาง นครศรีธรรมราช 16 8-21-21 99-41-19 2499 - 2502

5  X.18A คลองเสาธง ทีบ่้านสอ ลานสกา นครศรีธรรมราช 163 8-20-18 99-50-03 2502 - 2509

6  X.21A คลองท่ามะเด่ือ ทีบ่้านทุง่ช้างกระ เขาชัยสน พทัลุง 324 7-21-31 100-06-33 2506 - 2509

7  X.21B คลองท่ามะเด่ือ ทีว่ดัมหรรธวตั เขาชัยสน พทัลุง 330 7-23-09 100-06-27 2507 - 2514

8 X.23 คลองหัวมน ทีบ่้านชะราด เมอืง พทัลุง 63 7-27-36 99-57-41 2502 - 2508

9  X.23A คลองหัวมน ทีบ่้านชะราด เมอืง พทัลุง 63 7-27-38 99-57-41 2506 - 2510

10 X.27 คลองเทพา ทีบ่้านห้วยปริง เทพา สงขลา 1,557 6-42-50 100-57-48 2503 - 2518

11 X.36 แมน่ ่าตาปี ทีบ่้านท่าขนอน คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี 3,012 9-01-46 98-58-00 2532 - ปัจจุบัน

12 X.38 แมน่ ่าตาปี ทีบ่้านย่านลอน บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี 2,690 8-53-51 98-52-32 2507 - 2517

13  X.38A คลองพมุดวง ทีบ่้านตาขุน บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี 2,706 8-54-56 98-53-30 2517 - 2524

14 X.39 แมน่ ่าตาปี ทีบ่้านเขาพงั คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี 1,437 8-57-07 98-48-53 2507 - 2526

15 X.40 แมน่ ่าปัตตานี เมอืง ยะลา 3,295 6-34-03 101-17-40 2507 - 2532

16 X.40A แมน่ ่าปัตตานี เมอืง ยะลา 3,288 6-33-03 101-16-08 2532 - ปัจจุบัน

17 X.40B แมน่ ่าปัตตานี เมอืง ยะลา 3,430 6-40-29 101-17-14 2546 - ปัจจุบัน

18 X.41 คลองเสาธง ทีบ่้านขุนทะเล ลานสกา นครศรีธรรมราช 149 8-21-00 99-48-23 2509 - 2512

19 X.42 คลองนาทว ีทีบ่้านป่ากาน นาทวี สงขลา 443 6-41-13 100-41-21 2519 - 2531

20 X.43 คลองสุไหงปาดี ทีอ่.สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธวิาส FloodP 6-08-50 101-54-52 2525 - 2532

21 X.44 คลองอูต่ะเภา ทีบ่้านหาดยายใน หาดใหญ่ สงขลา 1,740 7-00-02 100-27-32 2510 - ปัจจุบัน

22 X.45 แมน่ ่าสายบุรี รือเสาะ นราธวิาส 1,493 6-19-25 100-30-31 2525 - 2538

23 X.46 คลองท่าตะเภา ทีบ่้านท่าข้าม ท่าแซะ ชุมพร 751 10-36-47 99-07-07 2528 - ปัจจุบัน

24  X.46A คลองชุมพร ทีบ่้านหาดแตง ท่าแซะ ชุมพร 617 10-37-18 99-03-39 2520 - 2527

25 X.49 คลองโกต ทีบ่้านป่าบอนเหนือ ปากพะยูน พทัลุง 82 7-16-35 100-10-01 2510 - 2532

26 X.51 คลองพมุดวง ทีบ่้านสองพีน่้อง พนม สุราษฎร์ธานี 431 8-50-39 98-44-39 2515 - 2521

27 X.53 คลองชุมพร ทีบ่้านเสียบญวน เมอืง ชุมพร 223 10-29-57 99-04-15 2514 - 2533

28  X.53A คลองชุมพร ทีบ่้านวงัไผ่ เมอืง ชุมพร 305 10-30-20 99-07-12 2534 - ปัจจุบัน

29 X.55 คลองหัวตรุด ทีบ่้านท่าใหญ่ ลานสกา นครศรีธรรมราช 105 8-23-53 99-50-15 2510 - ปัจจุบัน

30 X.57 คลองสก ทีบ่้านช่องลม พนม สุราษฎร์ธานี 8 8-53-10 98-41-27 2515 - 2527

ต้าแหน่งทีตั่ ง
ช่วงปีสถิติข้อมูลลา้ดับที่

รหสั
สถานี

ช่ือสถานี อ้าเภอ จงัหวัด

 
 
 
 
 
 



 
           สำ้นักงำนทรัพยำกรน ้ำแหง่ชำติ                      บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรกำ้หนดขอบเขตกำรศึกษำ 

 

 

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-30 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร ์
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ตำรำงที่ 3.3.3-1 (ต่อ) 
 

พื นทีร่ับน ้า

(ตร.กม.) เสน้รุ้ง (น.) เสน้แวง (อ.)
31 X.58 คลองสก ทีบ่้านหลังถ ่า พนม สุราษฎร์ธานี 312 8-53-05 98-40-06 2515 - 2529

32 X.59 คลองพมุดวง ทีบ่้านเชี่ยวเกาะ คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี 955 9-01-00 98-40-23 2515 - 2517

33 X.64 คลองท่าตะเภา ทีบ่้านท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร 957 10-39-19 99-10-17 2516 - ปัจจุบัน

34 X.66 คลองยัน ทีบ่้านตะกกุเหนือ คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี 661 9-18-27 98-51-52 2515 - 2522

35 X.67 ทะเลสาบสงขลา ทีบ่้านก่าแพงเพชร รัตภูมิ สงขลา FloodP 7-08-35 100-17-20 2510 - 2546

36 X.68 คลองท่าแค ทีบ่้านท่าแค เมอืง พทัลุง FloodP 7-34-01 100-03-05 2510 - ปัจจุบัน

37 X.69 คลองโคกสาย ทีบ่้านพรุโพธิ์ รัตภูมิ สงขลา 88 7-11-25 100-13-26 2510 - 2531

38 X.70 คลองบ้านตาล เมอืง นครศรีธรรมราช 39 8-25-35 99-51-53 2510 - ปัจจุบัน

39 X.71 คลองอูต่ะเภา ทีค่วนลัง (3) หาดใหญ่ สงขลา 127 6-59-55 100-25-58 2510 - 2543

40  X.71A คลองอูต่ะเภา ทีต่่าบลฉลุง หาดใหญ่ สงขลา 124 6-58-54 100-20-37 2545 - ปัจจุบัน

41 X.72 คลองยะหา ทีบ่้านละแอ ยะหา ยะลา 382 6-28-21 101-10-03 2510 - 2522

42 X.73 แมน่ ่าบางนรา ระแงะ นราธวิาส FloodP 6-17-44 101-44-04 2529 - ปัจจุบัน

43 X.78 แมน่ ่าปัตตานี บันนังสตา ยะลา 2,100 6-09-16 101-16-34 2504 - 2512

44  X.78A แมน่ ่าปัตตานี บันนังสตา ยะลา 1,954 6-09-52 101-16-19 2510 - 2517

45 X.80 แมน่ ่าตาปี ทีบ่้านพลายน ่า บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี 114 8-52-23 99-25-29 2525 - 2531

46 X.81 แมน่ ่าตาปี ทีบ่้านนาสาร บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี 219 8-48-16 99-22-27 2525 - 2531

47  X.81A แมน่ ่าตาปี ทีบ่้านนาสาร บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี 220 8-48-23 99-22-18 2533 - ปัจจุบัน

48 X.82 คลองพญาหงส์ ทีบ่้านศาลาเมง็ เมอืง พทัลุง 116 7-26-46 99-59-49 2526 - 2526

49 X.90 คลองอูต่ะเภา ทีบ่้านบางศาลา หาดใหญ่ สงขลา 1,562 6-55-39 100-26-37 2514 - ปัจจุบัน

50 X.92 คลองยัน ทีบ่้านน ่าหัก คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี 1,001 9-06-18 98-58-52 2517 - 2524

51 X.99 แมน่ ่าตาปี ทีบ่้านเวยีงสา เวยีงสระ สุราษฎร์ธานี 62 8-38-07 99-22-59 2518 - 2531

52 X.101 คลองท่าทน ทีบ่้านน ่าฉา สิชล นครศรีธรรมราช 95 8-25-30 99-51-40 2519 - 2532

53 X.103 คลองตะเคียน ทีบ่้านไนทอน ไชยา สุราษฎร์ธานี 180 9-25-31 99-09-44 2521 - ปัจจุบัน

54 X.104 คลองท่ากระชาย ทีบ่้านท่าข้าม ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี FloodP 9-34-47 99-08-14 2521 - ปัจจุบัน

55 X.105 คลองชะอวด ทีบ่้านไมเ้สียบ ชะอวด นครศรีธรรมราช 155 7-51-01 99-55-53 2522 - ปัจจุบัน

56 X.106 คลองไชยา ทีบ่้านพนัง ไชยา สุราษฎร์ธานี 309 9-23-46 99-10-31 2521 - ปัจจุบัน

57 X.109 คลองบางแกว้ ตะโหมด พทัลุง 133 7-20-36 100-03-33 2522 - ปัจจุบัน

58 X.111 คลองแหลม ทีบ่้านสาย สะเดา สงขลา 256 6-39-37 100-26-09 2522 - ปัจจุบัน

59 X.112 คลองอูต่ะเภา ทีบ่้านพริก 1 สะเดา สงขลา 493 6-42-11 100-26-10 2522 - 2539

60 X.113 คลองอูต่ะเภา ทีบ่้านทุง่ปราบ สะเดา สงขลา 129 6-37-59 100-23-46 2522 - ปัจจุบัน

61 X.119 แมน่ ่าโก-ลก ทีสุ่ไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก นราธวิาส 1,600 6-04-09 102-02-22 2524 - 2530

62 X.121 แมน่ ่าโก-ลก ทีบ่้านโกโล แวง้ นราธวิาส 43 5-55-26 101-53-14 2524 - ปัจจุบัน

63 X.124 ทะเลหลวง ทีบ่้านคลองงู ศรีบรรพต พทัลุง 90 7-53-50 99-49-29 2526 - 2531

64 X.129 ทะเลหลวง ทีบ่้านอา้ยโต บางแกว้ พทัลุง 332 7-23-19 100-06-44 2526 - ปัจจุบัน

65 X.131 ทะเลหลวง ทีบ่้านสามแยกเกาะทอง เขาชัยสน พทัลุง 9 7-24-12 100-05-42 2526 - 2531

66  X.141 ทะเลหลวง ทีบ่้านนาท่อม เมอืง พทัลุง FloodP 7-35-32 100-00-44 2526 - 2532

67  X.142 ทะเลหลวง ทีบ่้านปากยานา เมอืง พทัลุง FloodP 7-31-13 100-03-34 2526 - 2531

68  X.145 ทะเลหลวง ทีบ่้านน ่าตก เมอืง พทัลุง 238 7-30-34 100-03-33 2526 - 2531

69  X.147 แมน่ ่าตาปี ทีบ่้านยางคม พปิูน นครศรีธรรมราช 69 8-32-14 99-37-12 2530 - 2531

70  X.149 คลองกลาย ทีบ่้านหัวนา นบพต่ิา นครศรีธรรมราช 469 8-43-48 99-44-52 2523 - ปัจจุบัน
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-31 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร ์
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ตำรำงที่ 3.3.3-1 (ต่อ) 
 

พื นทีร่ับน ้า

(ตร.กม.) เสน้รุ้ง (น.) เสน้แวง (อ.)
71  X.152 คลองไชยา ทีบ่้านปากแพรก ไชยา สุราษฎร์ธานี 140 9-25-23 99-02-29 2532 - 2532

72  X.156 แมน่ ่าท่าแนะ ทีบ่้านแหลมสิน เมอืง พทัลุง 60 7-32-01 99-56-46 2527 - 2528

73  X.158 คลองท่าตะเภา ทีบ่้านวงัครก ท่าแซะ ชุมพร 1,819 10-35-34 99-08-42 2533 - ปัจจุบัน

74  X.159 แมน่ ่าโก-ลก ทีบ่้านขวารอกรุง สุไหงโก-ลก นราธวิาส FloodP 6-05-08 102-01-20 2527 - 2545

75  X.163 แมน่ ่าตาปี ทีบ่้านมะนาวหวาน ฉวาง นครศรีธรรมราช 97 8-20-34 99-37-12 2530 - 2545

76  X.165 คลองมะยิง ทีบ่้านต้นห้อง พรหมคีรี นครศรีธรรมราช 25 8-33-47 99-48-59 2532 - ปัจจุบัน

77  X.167 คลองชะเมา ทีบ่้านเสาธง ร่อนพบิูลย์ นครศรีธรรมราช 268 8-16-44 99-54-31 2532 - ปัจจุบัน

78  X.168 คลองเทพา ทีบ่้านกาบัง กาบัง ยะลา 315 6-25-40 100-55-41 2530 - ปัจจุบัน

79  X.170 คลองแหลม ทีบ่้านคลองแหลม กิง่ อ.ศรีนครินทร์ พทัลุง 269 7-33-22 99-59-31 2532 - ปัจจุบัน

80  X.171 แมน่ ่าโก-ลก ทีบ่้านปาเย สุไหงโก-ลก นราธวิาส 839 6-01-07 101-58-43 2539 - 2545

81  X.172 คลองอูต่ะเภา ทีบ่้านห้วยครุ สะเดา สงขลา 94 6-35-38 100-29-25 2531 - 2545

82  X.173 คลองอูต่ะเภา ทีบ่้านคลองแงะ สะเดา สงขลา 982 6-47-44 100-26-46 2533 - ปัจจุบัน

83  X.174 คลองอูต่ะเภา ทีบ่้านคลองหวา้ หาดใหญ่ สงขลา 103 6-59-42 100-29-05 2533 - ปัจจุบัน

84  X.175 แมน่ ่าปัตตานี ยะหา ยะลา 350 6-28-25 101-08-32 2533 - 2545

85  X.176 แมน่ ่าตาปี ทีบ่้านตลาดฉวาง ฉวาง นครศรีธรรมราช 684 8-25-38 99-30-40 2536 - ปัจจุบัน

86  X.180 คลองท่าตะเภา ทีต่่าบลตากแดด เมอืง ชุมพร FloodP 10-29-42 99-10-23 2538 - ปัจจุบัน

87  X.182 แมน่ ่าโก-ลก ทีบ่้านโต๊ะเด็ง สุไหงโก-ลก นราธวิาส FloodP 06-04-27 100-58-01 2539 - 2545

88  X.183 คลองโต๊ะเด็ง ทีบ่้านเกาะตีมงั สุไหงโก-ลก นราธวิาส FloodP 06-04-40 102-00-23 2539 - 2545

89  X.184 แมน่ ่าสายบุรี ศรีสาคร นราธวิาส FloodP 06-13-32 101-30-00 2539 - ปัจจุบัน

90  X.195 แมน่ ่าตาปี ทีบ่้านท่าโพธิ์ ฉวาง นครศรีธรรมราช 480 08-30-24 99-30-39 2541 - ปัจจุบัน

91  X.199 แมน่ ่าสายบุรี ทีบ่้านท่าเรือ รือเสาะ นราธวิาส 1,572 06-20-59 101-29-50 2542 - ปัจจุบัน

92  X.203 คลองนาปา ทีบ่้านนาปา เมอืง นครศรีธรรมราช FloodP 08-23-41 99-54-57 2543 - ปัจจุบัน

93  X.214 คลองละแม ทีบ่้านทุง่หลวง ละแม ชุมพร 144 09-46-06 99-05-00 2542 - ปัจจุบัน

94  X.215 คลองละแม ทีบ่้านย่านสาย ละแม ชุมพร 97 09-44-06 98-59-30 2542 - ปัจจุบัน

95  X.217 แมน่ ่าตาปี ทีบ่้านเคียนซา เคียนซา สุราษฎร์ธานี 6,697 08-50-54 99-12-03 2546 - ปัจจุบัน

96  X.218 คลองท่าแพ ทีบ่้านตาล เมอืง นครศรีธรรมราช 83 08-28-30 99-55-34 2546 - ปัจจุบัน

97  X.102A แมน่ ่าตาปี ทีบ่้านทางขาม ทุง่ใหญ่ นครศรีธรรมราช 152 8-17-57 99-23-00 2520 - 2537

98  X.119A แมน่ ่าโก-ลก ทีสุ่ไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก นราธวิาส 1,358 6/1/2007 101-58-43 2531 - ปัจจุบัน
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-32 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ตำรำงท่ี 3.3.3-2 
ปริมำณน ้ำท่ำรำยเดือนและรำยปีเฉลี่ยของลุ่มน ้ำสำขำในพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

ที่มำ : กรมชลประทำน, 2561 
 
 

พื นทีร่ับน ้า Specific Yield

(ตร.กม.) เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. ฤดูฝน ฤดูแลง้ รายปี (ล./ว./ตร.กม.)

8,183.51 155.81 330.27 446.27 633.84 1,076.71 834.85 1,089.72 1,422.45 768.19 380.14 222.98 236.15 6,602.30 995.08 7,597.38 29.44

1 คลองท่าตะเภา 21.01 2,109.11 34.47 77.60 136.40 210.03 333.96 251.81 305.07 280.23 129.33 76.38 48.18 75.00 1,724.43 234.03 1,958.46 29.44

2 ภาคใต้ฝ่ังตะวนัออกตอนบน 21.02 2,140.78 30.49 83.82 165.84 207.05 376.70 300.24 280.22 282.35 115.66 63.94 39.49 42.34 1,811.88 176.26 1,988.14 29.45

3 คลองหลังสวน 21.03 1,653.81 47.93 92.28 82.35 155.26 253.33 146.43 211.33 179.39 131.07 91.68 72.51 68.74 1,251.44 280.86 1,532.30 29.38

4 ภาคใต้ฝ่ังตะวนัออกส่วนที ่2 21.04 2,279.81 42.92 76.57 61.68 61.50 112.72 136.37 293.10 680.48 392.13 148.14 62.80 50.07 1,814.55 303.93 2,118.48 29.47

7,869.57 312.73 383.59 394.23 389.60 356.14 369.42 622.91 2,061.97 1,949.01 973.24 444.93 347.93 6,526.87 2,078.83 8,605.70 34.68

5 ภาคใต้ฝ่ังตะวนัออกส่วนที ่3 21.05 2,626.10 61.31 112.97 179.79 200.45 168.08 170.83 214.92 791.48 612.38 269.34 89.55 57.17 2,450.90 477.37 2,928.27 35.36

6 คลองกลาย 21.06 617.04 29.70 34.50 29.83 25.58 26.78 30.99 61.93 214.41 174.42 78.96 48.81 34.08 598.44 191.55 789.99 40.60

7 ภาคใต้ฝ่ังตะวนัออกส่วนที ่4 21.07 4,626.43 221.72 236.12 184.61 163.57 161.28 167.60 346.06 1,056.08 1,162.21 624.94 306.57 256.68 3,477.53 1,409.91 4,887.44 33.50

10,412.94 398.05 450.20 452.23 412.42 510.13 598.27 892.51 1,867.84 2,720.06 1,182.75 516.28 439.95 7,903.66 2,537.03 10,440.69 31.79

8 คลองนาทวี 21.08 1,570.24 23.78 38.79 22.02 22.70 26.04 38.68 89.71 176.85 142.65 31.35 16.29 14.54 557.44 85.96 643.40 12.99

9 คลองเทพา 21.09 1,818.52 38.40 46.91 37.24 36.82 41.97 48.62 88.64 124.50 147.56 49.48 24.59 29.35 572.26 141.82 714.08 12.45

10 ภาคใต้ฝ่ังตะวนัออกตอนล่าง 21.10 1,460.02 12.79 25.47 19.24 15.66 17.49 18.90 33.08 124.18 224.19 74.21 27.44 18.36 478.21 132.80 611.01 13.27

11 แมน่ ่าสายบุรี 21.11 3,216.17 168.04 184.64 212.63 195.90 249.69 280.37 371.35 831.79 1,200.09 547.09 230.65 204.80 3,526.46 1,150.58 4,677.04 46.11

12 แมน่ ่าบางนรา 21.12 1,654.78 106.08 105.22 109.43 98.27 120.80 148.14 214.18 401.05 693.89 334.58 146.84 116.62 1,890.98 704.12 2,595.10 49.73

13 แมน่ ่าโกลก 21.13 693.21 48.96 49.17 51.67 43.07 54.14 63.56 95.55 209.47 311.68 146.04 70.47 56.28 878.31 321.75 1,200.06 54.89

26,466.02 866.59 1,997.85 2,139.19 2,237.88 2,809.25 2,770.23 4,120.56 9,282.07 10,106.33 4,692.12 2,145.40 1,811.91 35,463.36 9,516.02 44,979.38 53.89

ลุม่น ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน

ลุม่น ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนกลาง

ลุม่น ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนลา่ง

รวมลุม่น ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก

ลา้ดับที่ ลุม่น ้าสาขา รหสัลุม่น ้าสาขา
ปริมาณน ้าทา่รายเดือนเฉลีย่ (ลา้น ลบ.ม.) ปริมาณน ้าทา่เฉลีย่ (ลา้น ลบ.ม.)
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-33 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

3.3.4 ปริมำณน ้ำหลำก 
 คัดเลือกสถำนีวัดน้้ำหลำกตัวแทนและพล๊อตควำมสัมพันธ์ถดถอยระหว่ำงปริมำณน้้ำหลำกรำยปีเฉลี่ย
และพ้ืนที่รับน้้ำฝนหำควำมสัมพันธ์ของแต่ละกลุ่มลุ่มน้้ำแสดงได้ดังนี้ 
 

กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำ สมกำรควำมสัมพันธ์ R2 
1) คลองท่ำตะเภำ 

ภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 
คลองหลังสวน 
ภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 2 

QF = 5.3110 A0.6729 0.8714 

2) ภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 3 
คลองกลำย 
ภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 

QF = 18.1824 A0.4681 0.7695 

3) คลองนำทวี 
คลองเทพำ 
ภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง 

QF = 39.3704 A0.2651 0.7912 

4) แม่น้้ำสำยบุรี 
แม่น้้ำบำงนรำ 
แม่น้้ำโก-ลก 

QF = 13.3539 A0.4597 0.7914 

 
 ในเมื่อ  QF  = ปริมำณน้้ำนองสูงสุดรำยปีเฉลี่ย, ลูกบำศก์เมตร/วินำที 
    A  = พ้ืนที่รับน้้ำฝน, ตำรำงกิโลเมตร 
    R2  = สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
 
 คัดเลือกสถำนีวัดน้้ำหลำกตัวแทนของกลุ่มลุ่มน้้ำและหำปริมำณน้้ำหลำกสูงสุดที่คำบกำรกลับ 2, 5, 10, 
20, 25, 50, 100, 500, 1000 และ 10,000 ปี จำกนั้นหำอัตรำส่วนระหว่ำง QTr /QF เฉลี่ยของตัวแทนลุ่มน้้ำและ
หำค่ำปริมำณน้้ำนองสูงสุดที่คำบกำรกลับต่ำงๆ ของแต่ละลุ่มน้้ำดังแสดงในตำรำงท่ี 3.3.4-1 



  
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ                      บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ 

 

 

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-34 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ตำรำงท่ี 3.3.4-1 
ปริมำณน ้ำนองสูงสุดที่คำบควำมถี่ของกำรเกิดซ ้ำต่ำง ๆ ส้ำหรับลุ่มน ้ำสำขำของลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

 
พื นที่รับน า้ QF

(ตร.กม.) (ลบ.ม./วินาที) 2 5 10 20 25 50 100 200 500 1000 10000

ก) ลุ่มน า้ภาคใต้ฝ่ังตะวันออก

1 คลองท่าตะเภา 2,109.11 919.59 839.76 1,236.14 1,493.56 1,740.48 1,818.81 2,060.10 2,299.61 2,538.24 2,853.08 3,091.02 3,881.03

2 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน 2,140.78 928.86 848.23 1,248.60 1,508.61 1,758.03 1,837.14 2,080.87 2,322.79 2,563.83 2,881.83 3,122.18 3,920.15

3 คลองหลังสวน 1,653.81 780.78 713.00 1,049.54 1,268.11 1,477.76 1,544.26 1,749.13 1,952.48 2,155.09 2,422.40 2,624.43 3,295.19

4 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกส่วนที่ 2 2,279.81 969.03 884.91 1,302.60 1,573.86 1,834.06 1,916.60 2,170.86 2,423.25 2,674.71 3,006.47 3,257.21 4,089.70

5 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกส่วนที่ 3 2,626.10 724.82 661.43 1,002.54 1,228.39 1,445.03 1,513.75 1,725.45 1,935.58 2,144.94 2,421.16 2,629.92 3,323.04

6 คลองกลาย 617.04 367.96 335.78 508.94 623.60 733.57 768.46 875.93 982.60 1,088.88 1,229.11 1,335.08 1,686.95

7 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกส่วนที่ 4 4,626.43 944.83 862.20 1,306.85 1,601.25 1,883.64 1,973.22 2,249.18 2,523.09 2,796.00 3,156.06 3,428.19 4,331.69

8 คลองนาทวี 1,570.24 276.96 246.26 411.48 520.88 625.81 659.09 761.63 863.41 964.82 1,098.61 1,199.73 1,535.45

9 คลองเทพา 1,818.52 287.95 256.03 427.81 541.54 650.64 685.25 791.86 897.68 1,003.11 1,142.21 1,247.34 1,596.38

10 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง 1,460.02 271.67 241.55 403.62 510.92 613.85 646.50 747.08 846.91 946.39 1,077.62 1,176.81 1,506.11

11 แม่น า่สายบุรี 3,216.17 546.93 501.27 746.96 909.62 1,065.65 1,115.15 1,267.62 1,418.96 1,569.76 1,768.70 1,919.06 2,418.27

12 แม่น า่บางนรา 1,654.78 402.96 369.32 550.33 670.18 785.14 821.61 933.94 1,045.45 1,156.55 1,303.12 1,413.90 1,781.70

13 แม่น า่โกลก 693.21 270.12 247.57 368.91 449.24 526.30 550.75 626.05 700.80 775.27 873.53 947.78 1,194.34

ล้าดับ ลุ่มน า้สาขา
ปริมาณน า้นองสูงสุดที่คาบความถ่ีของการเกิดซ ้าต่างๆ , ลบ.ม./วินาที

 
 
 
 



  
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ                      บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ 

 

 

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-35 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

3.3.5 ปริมำณตะกอน 
 กำรวิเครำะห์ปริมำณตะกอนในล้ำน้้ำเพ่ือหำควำมสู่เสียหน้ำดินจำกกำรชะล้ำงลงสู่ล้ำน้้ำและกำร
ตกตะกอนในล้ำน้้ำซึ่งจะท้ำให้แหล่งน้้ำตื้นเขินโดยกำรรวบรวมข้อมูลกำรตรวจวัดตะกอนจะสถำนีวัดน้้ำท่ำในพ้ืนที่
ลุ่มน้้ำและใกล้เคียง จำกนั้นวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปริมำณตะกอนรำยปีเฉลี่ยและพ้ืนที่รับน้้ำเพ่ือหำ
ควำมสัมพันธ์แบบถดถอยดังแสดงกรำฟในรูปที่ 3.3.5-1 ผลวิเครำะห์ได้สมกำรควำมสัมพันธ์ดังนี้ 
 
       QS  =  282.3483 A0.8435  (R2 = 0.9051) 
   ในเมื่อ  QS  = ปริมำณตะกอนแขวนลอยรำยปีเฉลี่ย, ตัน 
      A  = พ้ืนที่รับน้้ำฝน, ตำรำงกิโลเมตร 
      R2  = สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
 
 หำปริมำณตะกอนแขวนลอยรำยปีเฉลี่ยของแต่ละลุ่มน้้ำสำขำและคิดตะกอนท้องน้้ำร้อยละ 30 รวม
เป็นตะกอนของทั้งหมดของลุ่มน้้ำแสดงได้ดังตำรำงท่ี 3.3.5-1 
 



  
           สำ้นักงำนทรัพยำกรน ้ำแหง่ชำติ                      บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ 

 

 

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-36 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 3.3.5-1 กรำฟแสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปริมำณตะกอนแขวนลอยรำยปีเฉลี่ยและพื นที่รับน ้ำของลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 



  
           สำ้นักงำนทรัพยำกรน ้ำแหง่ชำติ                      บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ 

 

 

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-37 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ตำรำงท่ี 3.3.5-1 
กรำฟแสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปริมำณตะกอนแขวนลอยรำยปีเฉลี่ยและพื นที่รับน ้ำของลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

พื นที่รับน า้ ปริมาณตะกอนแขวนลอยรายปี ปริมาณตะกอนท้องน า้รายปี ปริมาณตะกอนรวมรายปี ปริมาณตะกอนเฉลี่ย/พื นที่

(ตร.กม.) เฉลี่ย (ตัน) เฉลี่ย (ตัน) เฉลี่ย (ตัน) (ตัน/ตร.กม.)

1 คลองท่าตะเภา 2,109.11 179,747.51 53,924.25 233,671.76 110.79

2 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน 2,140.78 182,021.50 54,606.45 236,627.95 110.53

3 คลองหลังสวน 1,653.81 146,412.38 43,923.71 190,336.09 115.09

4 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกส่วนที่ 2 2,279.81 191,943.18 57,582.95 249,526.14 109.45

5 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกส่วนที่ 3 2,626.10 216,259.02 64,877.71 281,136.72 107.05

6 คลองกลาย 617.04 63,740.35 19,122.11 82,862.46 134.29

7 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกส่วนที่ 4 4,626.43 348,674.49 104,602.35 453,276.84 97.98

8 คลองนาทวี 1,570.24 140,146.59 42,043.98 182,190.56 116.03

9 คลองเทพา 1,818.52 158,619.79 47,585.94 206,205.73 113.39

10 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง 1,460.02 131,801.95 39,540.58 171,342.53 117.36

11 แม่น า่สายบุรี 3,216.17 256,581.67 76,974.50 333,556.17 103.71

12 แม่น า่บางนรา 1,654.78 146,484.81 43,945.44 190,430.25 115.08

13 แม่น า่โกลก 693.21 70,316.08 21,094.82 91,410.90 131.87

หมายเหตุ: ปริมาณตะกอนท้องน า่คิดเป็นประมาณ 30% ของปริมาณตะกอนแขวนลอย

ความหนาแนน่ของตะกอน คิดประมาณ 1.3 ตัน/ลบ.ม.

ล้าดับ ลุ่มน า้สาขา

 



 
             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำต ิ                บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ     

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-38 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

3.3.6 คุณภำพน ้ำผิวดิน 

 ส้ำหรับคุณภำพน้้ำผิวดินของลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกจำกจุดตรวจวัดคุณภำพน้้ำ 24 สถำนี  
(รูปที่ 3.3.6-1) ของกรมควบคุมมลพิษ ปี 2560 และส้ำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำค 14, 16 ปี 2559 จ้ำแนกคุณภำพ
น้้ำเป็น 3 กลุ่ม (ตำรำงที่ 3.3.6-1 และตำรำงที่ 3.3.6-2) สรุปได้ดังนี้ 
 - ลุ่มน้้ำสำขำที่มีคุณภำพน้้ำดี มีจ้ำนวน 5 สถำนี กระจำยอยู่ในลุ่มน้้ำสำขำคลองหลังสวน  
คลองเทพำ แม่น้้ำสำยบุรี แม่น้้ำโก-ลก ในพ้ืนที่ อ.หลังสวน จ.ชุมพร อ.เทพำ จ.สงขลำ อ.กะพ้อ จ.ปัตตำนี อ.แว้ง  
จ.นรำธิวำส 

 - ลุ่มน้้ำสำขำที่มีคุณภำพน้้ำพอใช้ มีจ้ำนวน 8 สถำนี กระจำยอยู่ในลุ่มน้้ำสำขำคลองหลังสวน 
ภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 คลองเทพำ แม่น้้ำสำยบุรี แม่น้้ำบำงนรำ แม่น้้ำโก -ลก ในพ้ืนที่ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 
อ.เชียรให่่ จ.นครศรีธรรมรำช อ.เทพำ จ.สงขลำ อ.กะพ้อ จ.ปัตตำนี อ.เจำะไอร้อง และ อ.แว้ง จ.นรำธิวำส 

 - ลุ่มน้้ำสำขำที่มีคุณภำพน้้ำเสื่อมโทรม มีจ้ำนวน 11 สถำนี กระจำยอยู่ในลุ่มน้้ำสำขำคลองท่ำ
ตะเภำ บริเวณ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร มีสำเหตุจำกน้้ำทิ้งชุมชนและพ้ืนที่เกษตรกรรม ภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 
บริเวณ อ.ปำกพนัง อ.เชียรให่่ จ.นครศรีธรรมรำช มีสำเหตุจำกน้้ำทิ้งชุมชน พ้ืนที่เกษตรกรรม และอุตสำหกรรม 
แม่น้้ำสำยบุรี บริเวณ อ.กะพ้อ จ.ปัตตำนี มีสำเหตุจำกน้้ำทิ้งชุมชนและพ้ืนที่เกษตรกรรม แม่น้้ำบำงนรำ บริเวณ  
อ.เมือง จ.นรำธิวำส มีสำเหตุจำกน้้ำทิ้งชุมชน พ้ืนที่เกษตรกรรมและอุตสำหกรรม แม่น้้ำโก -ลก บริเวณ อ.แว้ง  
จ.นรำธิวำส มีสำเหตุจำกน้้ำท้ิงชุมชน และพ้ืนที่เกษตรกรรม 



 
             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำต ิ                บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ     

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-39 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ที่มำ : กลุ่มบริษัทท่ีปรึกษำประยุกต์จำกกรมควบคุมมลพิษ, 2560 และฐำนข้อมลูภูมสิำรสนเทศ กรมกำรปกครอง, 2560 
รูปที่ 3.3.6-1 สถำนีตรวจสอบคุณภำพน ้ำในพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 



 
             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำต ิ                บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ     

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-40 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ตำรำงท่ี 3.3.6-1 
ปัญหำคุณภำพน ้ำ และสำเหตุในลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

 

รหัสลุ่มน ้ำ ลุ่มน ้ำสำขำ 
เกณฑ์คุณภำพน ้ำ 

ระดับ 
สำเหตุปัญหำคุณภำพน ้ำ 

21.01 คลองท่ำตะเภำ พอใช้,  
เสื่อมโทรม 

คุณภำพน้้ำระดับพอใช้ค่อน ไปทำงเสื่อมโทรม โดย
มีค่ำ TCB และ FCB ค่อนข้ำงสูงเนื่องจำกมีกำรไหล
ผ่ำนพ้ืนที่ชุมชน  

21.02 ภำคใต้ฝั่งตะวันออก
ตอนบน 

เสื่อมโทรม คุณภำพน้้ำระดับเสื่อมโทรม โดยมีค่ำ TCB และ 
FCB ค่อนข้ำงสูงเนื่องจำกมีกำรไหลผ่ำนพื้นที่ชุมชน 
และมีค่ำ BOD เกินค่ำมำตรฐำนคุณภำพน้้ำผิวดิน
แระเภทที่ 2 

21.03 คลองหลังสวน พอใช้ คุณภำพน้้ำพอใช้ โดยมีค่ำ TCB และ FCB ค่อนข้ำง
สูงเนื่องจำกมีกำรไหลผ่ำนพ้ืนที่ชุมชนและพ้ืนที่
เกษตรกรรม  

21.04 ภำคใต้ฝั่งตะวันออก
ส่วนที่ 2 

พอใช้ คุณภำพน้้ำพอใช้ โดยมีค่ำ TCB และ FCB ค่อนข้ำง
สูงเนื่องจำกมีกำรไหลผ่ำน พื้นที่ชุมชนและพ้ืนที่
เกษตรกรรม 

21.05 ภำคใต้ฝั่งตะวันออก
ส่วนที่ 3 

- - 

21.06 คลองกลำย - - 
21.07 ภำคใต้ฝั่งตะวันออก

ส่วนที่ 4  
เสื่อมโทรม คุณภำพน้้ำระดับเสื่อมโทรม โดยมีค่ำ TCB และ 

FCB สูงเกินค่ำมำตรฐำนเนื่องจำกมีกำรไหลผ่ำน
พ้ืนที่ชุมชน  

21.08 คลองนำทวี - - 
20.09 คลองเทพำ พอใช้  คุณภำพน้้ำพอใช้ โดยมีค่ำ TCB และ FCB ค่อนข้ำง

สูงเนื่องจำกมีกำรไหลผ่ำน พื้นที่ชุมชนและพ้ืนที่
เกษตรกรรม 

21.10 ภำคใต้ฝั่งตะวันออก
ตอนล่ำง 

- - 

21.11 แม่น้้ำสำยบุรี ดี - 
21.12 แม่น้้ำบำงนรำ พอใช้ คุณภำพน้้ำพอใช้ โดยมีค่ำ TCB และ FCB ค่อนข้ำง

สูงเนื่องจำกมีกำรไหลผ่ำนพ้ืนที่ชุมชน 
21.13 แม่น้้ำโก-ลก เสื่อมโทรม คุณภำพน้้ำระดับเสื่อมโทรม โดยมีค่ำ TCB และ 

FCB สูงเกินค่ำมำตรฐำนเนื่องจำกมีกำรไหลผ่ำน
พ้ืนที่ชุมชน  

ที่มำ : ระบบฐำนข้อมูลคุณภำพน้้ำแหล่งน้้ำผิวดินทั่วประเทศ (IWIS) กรมควบคุมมลพิษ 



  
                สำ้นักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ                 บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ                      

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-41 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ตำรำงท่ี 3.3.6-2 
ผลกำรวิเครำะห์ของดัชนีคุณภำพน ้ำในลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

 
รหัสลุ่ม

น ้ำ 
ลุ่มน ้ำสำขำ ชื่อระบบบ้ำบัดน ้ำเสยี พิกัด ที่ตั ง ลักษณะของระบบบำ้บดัน ้ำเสีย หมำยเหต ุ

X Y ต้ำบล อ้ำเภอ จังหวัด ชนิดของระบบบ้ำบดั ควำมสำมำรถ
รองรับน ้ำเสีย 

(ลูกบำศก์เมตร/วัน) 

ปริมำณน ้ำเสีย 
เข้ำระบบ   

(ลูกบำศก์เมตร/วัน) 

สถำนะภำพของ
ระบบ 

2101 คลองท่ำตะเภำ - - - - - - - - - -  

2102 ภำคใต้ฝั่งตะวันออก
ตอนบน 

- - - - - - - - - -  

2103 คลองหลังสวน - - - - - - - - - -  

2104 ภำคใต้ฝั่งตะวันออก
ส่วนที่ 2 

- - - - - - - - - -  

2105 ภำคใต้ฝั่งตะวันออก
ส่วนที่ 3 

โรงงำนปรับปรุงคุณภำพน้้ำ เทศบำลเมืองเกำะสมุย 614666 1046945 เกำะกระเต็น สมุย สุรำษฎร์ธำน ี ระบบบ้ำบัดน้ำ้เสียแบบคลองวนเวียน (Oxidation Ditch) - - -  

โรงปรับปรุงคุณภำพน้้ำ องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลบ้ำนใต้ 613223 1072665 บ้ำนใต้ เกำะพะงัน สุรำษฎร์ธำน ี - - - -  

2106 คลองกลำย - - - - - - - - - -  

2107 ภำคใต้ฝั่งตะวันออก
ส่วนที่ 4 

ระบบบ้ำบัดน้ำ้เสียเทศบำลนครศรีธรรมรำช 606428 940602 นำทรำย เมืองนครศรีธรรมรำช นครศรีธรรมรำช ระบบบ้ำบัดน้ำ้เสียแบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization 
Pond : SP) 

33,700  ด้ำเนินกำรก่อสร้ำง  

ระบบบ้ำบัดน้ำ้สียเทศบำลเมืองปำกพนงั หลังเรือนจ้ำ 632192 923815 ปำกพนังฝั่ง
ตะวันตก 

ปำกพนัง นครศรีธรรมรำช ระบบเลี้ยงตะกอน (AS) 40 60 เปิดด้ำเนินกำร  

ระบบบ้ำบัดน้ำ้สียเทศบำลเมืองปำกพนงั หลังวัดนำควำรี 631594 922719 ปำกพนังฝั่ง
ตะวันตก 

ปำกพนัง นครศรีธรรมรำช ระบบเลี้ยงตะกอน (AS) 600 180 เปิดด้ำเนินกำร  

ระบบบ้ำบัดน้ำ้เสียเฉพำะจุด บริเวณชุมชนหอยรำก- 
ศรีสมบูรณ์ 

631320 921579 หูล่อง ปำกพนัง นครศรีธรรมรำช ระบบเลี้ยงตะกอน (AS) 300 55 เปิดด้ำเนินกำร  

ระบบบ้ำบัดน้ำ้เสียเทศบำลต้ำบลหวัไทร 643910 889629 หัวไทร หัวไทร นครศรีธรรมรำช ระบบเลี้ยงตะกอน (AS) 200 200 เปิดด้ำเนินกำร  

ระบบบ้ำบัดน้ำ้เสียเทศบำลต้ำบลหวัไทร ม.1 643512 889628 หัวไทร หัวไทร นครศรีธรรมรำช บึงประดิษฐ์ (CW) 200 200 เปิดด้ำเนินกำร  

ระบบบ้ำบัดน้ำ้เสียชุมชน เทศบำลเมืองทุ่งสง 575161 904325 ปำกแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมรำช ระบบบ้ำบัดน้ำ้เสียแบบแผ่นหมุนชีวภำพ (Rotating 
Biological Contactor : RBC)ระบบบำ้บัดน้้ำเสียแบบอื่น 
ๆ (ระบุ) ระบบแผ่นชีวภำพและระบบตะกอนเร่งร่วมกัน 

10,000 5,000 เปิดด้ำเนินกำร  

ระบบบ้ำบัดน้ำ้เสียเทศบำลต้ำบลชะอวด 609714 880428 ชะอวด ชะอวด นครศรีธรรมรำช ระบบเลี้ยงตะกอน (AS) 200 150 เปิดด้ำเนินกำร  

2108 คลองนำทวี - - - - - - - - - -  

2109 คลองเทพำ ระบบบ้ำบัดเทศบำลนครสงขลำ 682514 787785 เกำะแต้ว เมืองสงขลำ สงขลำ สระเติมอำกำศ (AL) 35,000 7,200 เปิดด้ำเนินกำร  

2110 ภำคใต้ฝั่งตะวันออก
ตอนล่ำง 

ระบบบ้ำบัดเทศบำลเมืองปัตตำน ี 767355 754816 สะบำรัง เมือง ปัตตำนี ระบบบ้ำบัดน้ำ้เสียแบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization 
Pond : SP) 

800 - เปิดด้ำเนินกำร  

2111 แม่น้้ำสำยบุรี - - - - - - - - - -  

2112 แม่น้้ำบำงนรำ - - - - - - - - - -  

2113 แม่น้้ำโก-ลก - - - - - - - - - -  

ที่มำ : กรมควบคุมมลพิษ, 2560, iwis.pcd.go.th 



             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำต ิ                บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ     

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-42 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 
 

3.4 อุทกธรณีวิทยำและน ้ำบำดำล 
 
3.4.1 อุทกธรณีวิทยำ 

 พ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกมีกำรใช้น้้ำบำดำลจำกแหล่งน้้ำบำดำลในหินร่วน และแหล่งน้้ำบำดำลใน
หินแข็ง ซึ่งรำยงำนฉบับนี้จะจ้ำแนกชนิดของชั้นหินให้น้้ำบำดำลในพ้ืนที่โครงกำรทั้งจำกแหล่งน้้ำบำดำลในหินร่วน
และแหล่งน้้ำบำดำลในหินแข็ง โดยคณะผู้ศึกษำได้ศึกษำและสังเครำะห์มำจำกฐำนข้อมูลของกรมทรัพยำกรน้้ำ
บำดำล อำทิเช่น ข้อมูลแผนที่อุทกธรณีวิทยำรำยจังหวัด มำตรำส่วน 1:100,000 (กรมทรัพยำกรน้้ำบำดำล พ.ศ. 
2552) ตลอดทั้งฐำนข้อมูลบ่อน้้ำบำดำลจำกฐำนข้อมูลพสุธำรำ (กรมทรัพยำกรน้้ำบำดำล) และแหล่งข้อมูล
อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง  
 จำกฐำนข้อมูลข้ำงต้นที่กล่ำวมำ พบว่ำ ลักษณะอุทกธรณีวิทยำพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 
ประกอบด้วยชั้นหินให้น้้ำบำดำลรวมทั้งสิ้น 17 ชั้นหินให้น้้ำบำดำล โดยจ้ำแนกออกเป็นแหล่งน้้ำบำดำลในหินร่วน 4 
ชั้นหินให้น้้ำบำดำล และแหล่งน้้ำบำดำลในหินแข็ง 13 ชั้นหินให้น้้ำบำดำล ดังแสดงในรูปที่ 3.4.1-1 ซึ่งคณะผู้ศึกษำ
ได้ท้ำกำรจ้ำแนกรำยละเอียดของชั้นหินให้น้้ำบำดำลแต่ละชั้นน้้ำ ส้ำหรับแหล่งน้้ำบำดำลในหินแข็งจะบรรยำยโดย
เรียงล้ำดับจำกชั้นหินให้น้้ำบำดำลที่มีอำยุมำกไปสู่ชั้นหินให้น้้ำบำดำลที่มีอำยุน้อย ตำมล้ำดับ มีรำยละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
 
 (1) แหล่งน ้ำบำดำลในหินร่วน 

1) ชั้นให้น้้ำตะกอนทรำยชำยหำด อำยุควอเทอร์นำรี (Quaternary beach sand deposits 
aquifer; Qbs) เป็นตะกอนที่สะสมตัวตำมแนวชำยหำดทั้งอดีตและปัจจุบัน ซึ่งตะกอนเหล่ำนี้ถูกพัดพำมำสะสมตัว
โดยกระแสน้้ำทะเล มีลักษณะเป็นแนวยำวขนำนไปกับแนวชำยฝั่งทะเล จัดเป็นชั้นให้น้้ำบำดำลระดับตื้น ควำมลึก
ประมำณ 2-8 เมตรจำกผิวดิน และสำมำรถให้ปริมำณน้้ำประมำณ 2-10 ลูกบำศก์เมตรต่อชั่วโมง 

2) ชั้น ให้น้้ ำตะกอนตะพักน้้ ำยุ ค เก่ ำ อำยุควอเทอร์นำรี  (Quaternary older terrace 
deposits aquifer; Qot) เป็นตะกอนมีขนำดตั้งแต่ 2-500 มิลลิเมตร มีควำมกลมมนปำนกลำงถึงค่อนข้ำงสูง  
กำรคัดขนำดไม่ดี ควำมลึกถึงชั้นหินให้น้้ำบำดำลประมำณ 20 -60 เมตรจำกผิวดิน ปริมำณน้้ำอยู่ในช่วง 2-20 
ลูกบำศก์เมตรต่อชั่วโมง 

3) ชั้นให้น้้ำตะกอนน้้ำพำ อำยุควอเทอร์นำรี (Quaternary flood plain deposits aquifer; 
Qfd) น้้ำบำดำลจะถูกกักเก็บอยู่ในช่องว่ำงระหว่ำงเม็ดกรวด ซึ่งเป็นตะกอนทรำยที่สะสมตัวอยู่บริเวณที่รำบลุ่มน้้ำ
หลำกบริเวณแนวคดโค้งของทำงน้้ำ (Meandering belt) ปริมำณน้้ำบำดำลที่ได้ผันแปรตำมพ้ืนที่ ควำมลึกถึงชั้น
ให้น้้ำบำดำลประมำณ 30-60 เมตร โดยทั่วไปให้น้้ำได้ในเกณฑ์ 2-10 ลูกบำศก์เมตรต่อชั่วโมง หรือบำงแห่งอำจให้
น้้ำบำดำลสูงกว่ำ 20 ลูกบำศก์เมตรต่อชั่วโมง 

4) ชั้นให้น้้ำตะกอนเศษหินเชิงเขำ อำยุควอเทอร์นำรี (Quaternary colluvial deposits 
aquifers; Qcl) เป็นตะกอนเศษหินเชิงเขำชั้นหนำที่ไม่มีกำรคัดขนำดของเม็ดตะกอน น้้ำบำดำลถูกกักเก็บอยู่
ภำยในช่องว่ำงระหว่ำงเม็ดตะกอนและเศษหิน พบทั่วไปในบริเวณที่รำบระหว่ำงภูเขำและบริเวณเชิงเขำ ควำมลึก
ถึงชั้นให้น้้ำบำดำลประมำณ 10-40 เมตร สำมำรถให้ปริมำณน้้ำอยู่ในเกณฑ์ 2-10 ลูกบำศก์เมตรต่อชั่วโมง 
 



             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำต ิ                บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ     

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-43 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 
 

 
ที่มำ : กลุ่มบริษัทที่ปรึกษำประยุกต์จำกกรมทรัพยำกรน้้ำบำดำล พ.ศ.2552  
รูปที่ 3.4.1-1 ลักษณะอุทกธรณีวิทยำพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 



             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำต ิ                บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ     

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-44 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 
 

(2) แหล่งน ้ำบำดำลในหินแข็ง 
1) ชั้นหินให้น้้ำหินแปร อำยุพรีแคมเบียน (Precambrianmetamorphic aquifer; Pemm) 

พบน้้ำบำดำลจำกรอยแยกหรือชั้นหินที่มีสภำพผุของหินออร์โธไนส์ หินพำรำไนส์ หินซีสต์ หินแคลก์-ซิลิเกต ซึ่งหิน
แปรสภำพชั้นสูงกลุ่มนี้ให้น้้ำบำดำลปริมำณน้้ำบำดำลไม่เกิน 10 ลูกบำศก์เมตรต่อชั่วโมง โดยควำมลึกถึงบริเวณกัก
เก็บน้้ำบำดำลประมำณ 30-40 เมตรจำกผิวดิน 

2) ชั้นหินให้น้้ำหินชั้นกึ่งแปร อำยุแคมเบียน  (Cambrian meta-sediments aquifer; Ems) 
น้้ำบำดำลถูกกักเก็บอยู่ภำยในรอยแตก รอยแยก และบริเวณที่หินผุของหินควอร์ตไซต์ และหินฟิลไลต์ โดยควำม
ลึกถึงชั้นให้น้้ำบำดำลประมำณ 20-60 เมตรจำกผิวดิน สำมำรถให้ปริมำณน้้ำอยู่ในช่วง 2-10 ลูกบำศก์เมตรต่อ
ชั่วโมง 

3) ชั้นหินให้น้้ำหินปูน อำยุออร์โดวิเซียน (Ordovician limestone aquifer; Ols) น้้ำบำดำล
ถูกกักเก็บอยู่ในโพรงของหินปูนเนื้อดินและหินปูนเนื้อโดโลไมต์ ควำมลึกถึงชั้นกักเก็บน้้ำบำดำลประมำณ 20-40 
เมตรจำกผิวดิน ปริมำณน้้ำบำดำลที่ได้อยู่ในช่วง 2-10 ลูกบำศก์เมตรต่อชั่วโมง 

4) ชั้นหินให้น้้ำหินแปร อำยุไซลูเรียน-ดีโวเนียน (Silurian-Devonian metamorphic aquifer; 
SDmm) ชั้นหินให้น้้ำบำดำลนี้ น้้ำบำดำลถูกกักเก็บอยู่ภำยในรอยแตก รอยแยก และบริเวณหินผุของหินควอร์ต
ไซต์ หินควอร์ตซีสต์ หินไมกำชีสต์ หินฟิลไลต์ หินไนส์ และโพรงในหินอ่อน ควำมลึกถึงชั้นให้น้้ำบำดำลประมำณ 
20-50 เมตรจำกผิวดิน บำงบริเวณอำจมีควำมลึกถึง 60-70 เมตรจำกผิวดิน ปริมำณน้้ำบำดำลที่ได้อยู่ในช่วง 2-10 
ลูกบำศก์เมตรต่อชั่วโมง 

5) ชั้นหินให้น้้ำชั้นกึ่งแปร อำยุคำร์บอนิเฟอรัส (Carboniferous meta-sediments aquifer; 
Cms) น้้ำบำดำลถูกกักเก็บในรอยแยกหรือชั้นหินที่มีสภำพผุของหินทรำยกึ่งควอร์ตไซต์ หินดินดำนกึ่งฟิล ไลต์ 
หินดินดำนกึ่งชนวน และหินเกรย์แวก ควำมลึกชั้นกักเก็บน้้ำบำดำลประมำณ 20-40 เมตรจำกผิวดิน ปริมำณน้้ำ
บำดำลส่วนให่่อยู่ในช่วง 2-10 ลูกบำศก์เมตรต่อชั่วโมง 
  6) ชั้นหินให้น้้ำหินชั้นกึ่งแปร อำยุเพอร์เมียน -คำร์บอนิเฟอรัส (Permian-Carboniferous 
meta-sediments aquifer; PCms) น้้ำบำดำลได้จำกโครงสร้ำงทำงธรณีวิทยำที่มีอยู่ในหินตะกอนกึ่งแปรจ้ำพวก
หินโคลนปนกรวด หินดินดำน หินทรำย และหินควอร์ตไซต์ โดยควำมลึกถึงระดับกักเก็บน้้ำบำดำลประมำณ 20-
40 เมตรจำกผิวดิน และสำมำรถให้ปริมำณน้้ำบำดำลในช่วง 2-10 ลูกบำศก์เมตรต่อชั่วโมง 
  7) ชั้นหินให้น้้ำหินคำร์บอเนต อำยุเพอร์เมียน (Permian carbonate aquifer; Pc) พบน้้ำ
บำดำลในถ้้ำ โพรงของหินปูนและหินปูนเนื้อโดโลไมต์ ควำมลึกถึงระดับกักเก็บน้้ำบำดำลประมำณ 20-30 เมตร
จำกผิวดิน และให้ปริมำณน้้ำบำดำลอยู่ในช่วง 10-20 ลูกบำศก์เมตรต่อชั่วโมง 
  8) ชั้นหินให้น้้ำหินคำร์บอเนต อำยุไทรแอสซิก (Triassic carbonate aquifer; TRc) น้้ำบำดำล
กักเก็บในถ้้ำ โพรงของหินปูนสีเทำ ซึ่งบนผิวดินจะพบเป็นหย่อม ๆ ของหินโผล่ ระดับควำมลึกถึงชั้นกักเก็บน้้ำ
บำดำลประมำณ 20-60 เมตรจำกผิวดิน ปริมำณน้้ำบำดำลที่สำมำรถพัฒนำได้อยู่ในช่วง 2-5 ลูกบำศก์เมตรต่อ
ชั่วโมง 

9) ชั้นหินให้น้้ำหินชุดล้ำปำง อำยุไทรแอสซิก (Triassic Lampang aquifer;TRlp) น้้ำบำดำล
ถูกกักเก็บอยู่ภำยในรอยแตก รอยแยก ระนำบรอยเลื่อน และรอยต่อระหว่ำงชั้นหินของหินทรำย หินทรำยแป้ง 
หินดินดำน หินกรวดมนภูเขำไฟ และโพรงในหินปูน ควำมลึกถึงชั้นกักเก็บน้้ำบำดำลประมำณ 20-40 เมตรจำกผิว
ดิน ปริมำณน้้ำที่พัฒนำได้จำกชั้นหินให้น้้ำนี้อยู่ในช่วง 2-10 ลูกบำศก์เมตรต่อชั่วโมง 



             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำต ิ                บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ     

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-45 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 
 

10) ชั้นหินให้น้้ำหินชุดโครำชตอนล่ำง อำยุไทรแอสซิก -จูแรสซิก (Triassic lower Khorat 
aquifer; TRJlk) ซึ่งน้้ำบำดำลถูกกักเก็บอยู่ภำยในรอยแตก รอยแยก รอยเลื่อน รอยต่อระหว่ำงชั้นและบริเวณที่
หินผุของหินทรำย หินทรำยแป้งสีน้้ำตำลแดง หินดินดำนสีเทำปนน้้ำตำล และสีเทำถึงสีขำว หินกรวดมน และโพรง
ของหินปูน ซึ่งควำมลึกถึงชั้นกักเก็บน้้ำบำดำลประมำณ 20-40 เมตรจำกผิวดิน สำมำรถให้ปริมำณน้้ำบำดำล
ในช่วง 2-10 ลูกบำศก์เมตรต่อชั่วโมง 

11) ชั้นหินให้น้้ำหินชุดโครำชตอนกลำง อำยุจูแรสซิก (Jurassic middle Khorat aquifer; 
Jmk) พบน้้ำบำดำลถูกกักเก็บอยู่ภำยในรอยแตก รอยแยก รอยเลื่อน รอยต่อระหว่ำงชั้น และบริเวณท่ีหินผุของหิน
ทรำย หินทรำยแป้ง  หินดินดำน และหินกรวดมน ซึ่งควำมลึกถึงชั้นหินให้น้้ำบำดำลประมำณ 20-40 เมตรจำกผิว
ดิน ให้ปริมำณน้้ำอยู่ในช่วง 2-10 ลูกบำศก์เมตรต่อชั่วโมง 

12) ชั้นหินให้น้้ำหินภูเขำไฟ (Volcanic aquifer; Vc) พบกักเก็บอยู่ในช่องว่ำงตำมรอยแตก  
รอยเลื่อน และบริเวณชั้นหินผุของหินภูเขำไฟ จ้ำพวกหินไซยีไนต์ หินไรโอไลต์ หินแอนดีไซต์ หินทั ฟฟ์ และหิน
กรวดมนภูเขำไฟ น้้ำบำดำลจะถูกเก็บที่ระดับควำมลึกถึงประมำณ 20-30 เมตรจำกผิวดิน โดยทั่วไปให้น้้ำได้น้อย
กว่ำ 2 ลูกบำศก์เมตรต่อชั่วโมง 

13) ชั้นหินให้น้้ำหินแกรนิต (Granitic aquifers; Gr) น้้ำบำดำลกักเก็บในรอยแตก รอยแยกของ
หินแกรนิตซึ่งส่วนให่่เป็นพวกทัวร์มำลีนแกรนิต และไบโอไทต์แกรนิต หินแกรนิตบนผิวดินจะพบในลักษณะที่
เป็นเนินเตี้ย ๆ และเขำลูกโดด มีควำมลึกถึงชั้นกักเก็บน้้ำบำดำลประมำณ 10-45 เมตรจำกผิวดิน โดยมีศักยภำพ
ในกำรให้น้้ำบำดำลต่้ำ คือน้อยกว่ำ 2 ลูกบำศก์เมตรต่อชั่วโมง 

 
 (3) แหล่งน ้ำบำดำลในพื นที่เกำะพะงัน เกำะสมุย และเกำะเต่ำ 

จำกรำยงำนกำรศึกษำคุณภำพน้้ำบำดำล จังหวัดสุรำษฏร์ธำนี ของกรมทรัพยำกรธรณี พ.ศ.2550 
และแผนที่น้้ำบำดำล ของศูนย์นำครำช กรมทรัพยำกรน้้ำบำดำล สำมำรถสรุปแหล่งน้้ำบำดำลของแต่ละเกำะ  
ดังแสดงในรูปที่ 3.4.1-2 ได้ดังนี้  

พ้ืนที่เกำะพะงัน พบแหล่งน้้ำบำดำลในหินร่วน ได้แก่ ชั้นให้น้้ำตะกอนเศษหินเชิงเขำ ชั้นให้น้้ำ
ตะกอนน้้ำพำ อำยุอยู่ในช่วงยุคควอเทอร์นำรี  ซึ่งกระจำยตัวอยู่รอบ ๆ เกำะ ให้ปริมำณน้้ำบำดำลน้อย และพบชั้นหิน
ให้น้้ำหินแกรนิต ซึ่งเป็นแหล่งน้้ำบำดำลในหินแข็ง โดยจะพบอยู่บริเวณกลำงเกำะพะงัน ควำมลึกเฉลี่ยไม่เกิน 10 
เมตรจำกระดับผิวดิน ให้ปริมำณน้้ำบำดำลน้อยมำก ไม่เกิน 5 ลูกบำศก์เมตรต่อชั่วโมง 

พ้ืนที่เกำะสมุย พบแหล่งน้้ำบำดำลในหินร่วน ได้แก่ ชั้นให้น้้ำตะกอนเศษหินเชิงเขำ ชั้นให้น้้ำ
ตะกอนน้้ำพำ อำยุควอเทอร์นำรี ซึ่งกระจำยตัวอยู่รอบ ๆ เกำะสมุย ให้ปริมำณน้้ำบำดำลไม่เกิน 10 ลูกบำศก์เมตรต่อ
ชั่วโมง และพบชั้นหินให้น้้ำหินปูนอำยุออร์โดวิเชียน ชั้นหินให้น้้ำหินแปรอำยุไซลูเรียน-ดีโวเนียน ชั้นหินให้น้้ำหินชั้น
กึ่งแปรอำยุคคำร์บอนิเฟอรัส และชั้นหินให้น้้ำหินแกรนิต ซึ่งเป็นแหล่งน้้ำบำดำลในหินแข็ง โดยจะพบอยู่บริเวณกลำง
เกำะ ควำมลึกโดยเฉลี่ยของชั้นหินให้น้้ำจะไม่เกิน 10 เมตรจำกระดับผิวดิน ให้ปริมำณน้้ำบำดำล ไม่เกิน 5 ลูกบำศก์
เมตรต่อชั่วโมง 

พ้ืนที่เกำะเต่ำ พบแหล่งน้้ำบำดำลในหินร่วน คือชั้นให้น้้ำตะกอนน้้ำพำ อำยุควอเทอร์นำรี หนำของ
ชั้นตะกอนอยู่ระหว่ำง 3-5 เมตร ให้ปริมำณน้้ำบำดำลไม่เกิน 5 ลูกบำศก์เมตรต่อชั่วโมง และแหล่งน้้ำบำดำลในหิน
แข็ง คือชั้นหินให้น้้ำหินแกรนิต ให้ปริมำณน้้ำบำดำล ไม่เกิน 5 ลูกบำศก์เมตรต่อชั่วโมง โดยจะพบอยู่บริเวณ
ตอนกลำงของเกำะเต่ำ 
 



             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำต ิ                บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ     

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-46 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 
 

 
ที่มำ : กลุ่มบริษัทที่ปรึกษำประยุกต์จำกกรมทรัพยำกรน้้ำบำดำล พ.ศ.2552 
  

รูปที่ 3.4.1-2 ลักษณะอุทกธรณีวิทยำพื นที่เกำะพะงัน เกำะสมุย และเกำะเต่ำ 



             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำต ิ                บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ     

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-47 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 
 

 (4) ภำพตัดขวำงทำงอุทกธรณีวิทยำของพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 
  ภำพตัดขวำงทำงอุทกธรณีวิทยำแสดงลักษณะสภำพควำมต่อเนื่องของชั้นหินให้น้้ำบำดำล ซึ่ง
แสดงชั้นหนำ-ชั้นบำง ควำมต่อเนื่องชุดหิน ลักษณะโครงสร้ำงทำงอุทกธรณีวิทยำ ตลอดทั้งลักษณะของชั้นหินให้
น้้ำบำดำล และแสดงภำพรวมทิศทำงกำรไหลของน้้ำบำดำล ซึ่งกำรสร้ำงภำพตัดขวำงนี้อำศัยข้อมูลลักษณะอุทก
ธรณีวิทยำ ทั้งที่ปรำกฏบนแผนที่อุทกธรณีวิทยำรำยจังหวัด มำตรำส่วน 1:100,000 (พ.ศ. 2552) ของกรม
ทรัพยำกรน้้ำบำดำล และทิศทำงกำรไหลจำกข้อมูลบ่อน้้ำบำดำลของฐำนข้อมูลพสุธำรำ (กรมทรัพยำกรน้้ำบำดำล 
โดยแนวตัดขวำงตัดผ่ำนชุดหินให้น้้ำบำดำลของพ้ืนที่โครงกำร และมีกำรสร้ำงเส้นชั้นควำมสูงของภูมิประเทศโดย
อำศัยข้อมูลแบบจ้ำลองระดับสูงเชิงเลข (Digital Elevation Model; DEM) คณะผู้ศึกษำได้แบ่งพ้ืนที่ออกเป็น 3 
ส่วน ได้แก่ พื้นที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนบน ตอนกลำง และส่วนล่ำง จำกนั้นท้ำกำรสร้ำงภำพตัดขวำงทำง
อุทกธรณีวิทยำในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก จ้ำนวน 9 แนว ได้แก่ 
   พ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนบน ตั้งแต่พ้ืนที่ตอนใต้ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไปจนถึง
ตอนเหนือของจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี รวมพ้ืนที่ประมำณ 8,183.53 ตำรำงกิโลเมตร ประกอบด้วย 4 ลุ่มน้้ำสำขำ คือ 
คลองท่ำตะเภำ ภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน คลองหลังสวน และภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 2 โดยมีแนว
ภำพตัดขวำง 2 แนวในทิศตะวันออก-ตะวันตก และอีก 1 แนว ในทิศเหนือ-ใต้ ซึ่งครอบคลุมชุดหินให้น้้ำบำดำลใน
พ้ืนที่เกือบทุกชุดหินให้น้้ำบำดำล  

พ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนกลำง ตั้งแต่พ้ืนที่จังหวัดสุรำษฎร์ธำนีไปจนถึงจังหวัด
นครศรีธรรมรำช รวมพ้ืนที่ประมำณ 7,471.40  ตำรำงกิโลเมตร ประกอบด้วย 3 ลุ่มน้้ำสำขำ คือ ภำคใต้ฝั่ง
ตะวันออกส่วนที่ 3 คลองกลำย และภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 โดยมีแนวภำพตัดขวำง 2 แนวในทิศตะวันออก -
ตะวันตก และอีก 1 แนว ในทิศตะวันตกเฉียงเหนือ-ตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งครอบคลุมชุดหินให้น้้ำบำดำลในพ้ืนที่
เกือบทุกชุดหินให้น้้ำบำดำล  

พ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนล่ำง ต้ังแต่พ้ืนที่จังหวัดสงขลำไปจนถึงจังหวัดนรำธิวำส  
รวมพ้ืนที่ประมำณ 10,412.96 ตำรำงกิโลเมตร ประกอบด้วย 6 ลุ่มน้้ำสำขำ คือ คลองนำทวี คลองเทพำ ภำคใต้
ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง แม่น้้ำสำยบุรี แม่น้้ำบำงนรำ และแม่น้้ำโก-ลก โดยมีแนวภำพตัดขวำง 2 แนวในทิศเหนือ- 
ใต้ และอีก 1 แนว ในทิศตะวันตกเฉียงเหนือ-ตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งครอบคลุมชุดหินให้น้้ำบำดำลในพ้ืนที่เกือบทุก
ชุดหินให้น้้ำบำดำล  
  1) ภำพตัดขวำงทำงอุทกธรณีวิทยำของพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนบน 
   ภำพตัดขวำงทำงอุทกธรณีวิทยำตำมแนวตะวันออก-ตะวันตกแนวที่ 1 ซึ่งลำกผ่ำนชั้นหินให้
น้้ำบำดำล 4 ชั้นหินให้น้้ำบำดำล ได้แก่ ชั้นหินให้น้้ำหินชั้นกึ่งแปร (อำยุเพอร์เมียน-คำร์บอนิเฟอรัส) ชั้นหินให้น้้ำ
หินคำร์บอเนต (อำยุเพอร์เมียน) ชั้นหินให้น้้ำหินแกรนิต  และชั ้นให้น้้ำตะกอนน้้ำพำ (อำยุควอเทอร์นำรี )  
รวมควำมยำวแนวภำพตัดขวำงประมำณ 43 กิโลเมตร ซึ่งลำกผ่ำนพ้ืนที่ที่มีภูมิประเทศเป็นแบบที่รำบสลับภูเขำสูง 
โดยมีทิศทำงกำรไหลของน้้ำบำดำลจำกกำรประยุกต์ใช้ฐำนข้อมูลพสุธำรำ พบว่ำน้้ำบำดำลไหลจำกทิศตะวันตกสู่
ทิศตะวันออกของพ้ืนที่ แล้วไหลลงสู่อ่ำวไทย  
   ภำพตัดขวำงทำงอุทกธรณีวิทยำตำมแนวตะวันออก-ตะวันตกแนวที่ 2 ซ่ึงลำกผ่ำนชั้นหินให้
น้้ำบำดำล 5 ชั้นหินให้น้้ำบำดำล ได้แก่ ชั้นหินให้น้้ำหินชั้นกึ่งแปร (อำยุเพอร์เมียน -คำร์บอนิเฟอรัส) ชั้นหินให้น้้ำ
หินชุดล้ำปำง (อำยุไทรแอสซิก) ชั้นหินให้น้้ำหินแกรนิต ชั้นให้น้้ำตะกอนเศษหินเชิงเขำ (อำยุควอเทอร์นำรี) และ
ชั้นให้น้้ำตะกอนน้้ำพำ (อำยุควอเทอร์นำรี)  รวมควำมยำวแนวภำพตัดขวำงประมำณ 69 กิโลเมตร ซึ่งลำกผ่ำน



             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำต ิ                บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ     

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-48 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 
 

พ้ืนที่ที่มีภูมิประเทศเป็นแบบที่รำบและภูเขำสูง โดยทิศทำงกำรไหลของน้้ำบำดำลจำกกำรประยุกต์ใช้ฐำนข้อมูล
พสุธำรำ พบว่ำน้้ำบำดำลไหลจำกทิศตะวันตกสู่ทิศตะวันออกของพ้ืนที่ แล้วไหลลงสู่อ่ำวไทย 
   ภำพตัดขวำงทำงอุทกธรณี วิทยำตำมแนวเหนือ -ใต้แนวที่  1 ซึ่ งลำกผ่ำนชั้นหินให้ 
น้้ำบำดำล 5 ชั้นหินให้น้้ำบำดำล ได้แก่ ชั้นหินให้น้้ำหินชั้นกึ่งแปร (อำยุเพอร์เมียน -คำร์บอนิเฟอรัส) ชั้นหินให้น้้ำ
หินคำร์บอเนต (อำยุเพอร์เมียน) ชั้นหินให้น้้ำหินชุดโครำชตอนล่ำง (อำยุไทรแอสซิก -จูแรสซิก) ชั้นหินให้น้้ำ
หินแกรนิต และชั้นให้น้้ำตะกอนน้้ำพำ (อำยุควอเทอร์นำรี) รวมควำมยำวแนวภำพตัดขวำงประมำณ 185 
กิโลเมตร ซึ่งลำกผ่ำนพ้ืนที่ที่มีภูมิประเทศเป็นแบบที่รำบสลับภูเขำสูง โดยมีทิศทำงกำรไหลของน้้ำบำดำลจำกกำร
ประยุกต์ใช้ฐำนข้อมูลพสุธำรำเบื้องต้น พบว่ำน้้ำบำดำลไหลจำกทิศเหนือและทิศใต้เข้ำสู่ตรงกลำงของพ้ืนที่ และ
ไหลลงสู่อ่ำวไทยทำงทิศตะวันออก 
   จำกที่กล่ำวมำข้ำงต้นนี้ คณะศึกษำได้แสดงภำพตัดขวำงทำงอุทกธรณีวิทยำของพ้ืนที่ลุ่มน้้ำ
ภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนบนทั้ง 3 แนวไว้ ดังแสดงในรูปที่ 3.4.1-3 และทิศทำงกำรไหลของน้้ำบำดำล ซึ่งมีทิศ
ทำงกำรไหลหลักในแนวทิศตะวันตกสู่ทิศตะวันออกแล้วค่อยไหลลงสู่อ่ำวไทยในที่สุด ดังแสดงในรูปที่ 3.4.1-4 
  2) ภำพตัดขวำงทำงอุทกธรณีวิทยำของพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนกลำง 
   ภำพตัดขวำงทำงอุทกธรณีวิทยำตำมแนวตะวันออก-ตะวันตกแนวที่ 1 ซึ่งลำกผ่ำนชั้นหินให้
น้้ำบำดำล 4 ชั้นหินให้น้้ำบำดำล ได้แก่ ชั้นหินให้น้้ำหินชั้นกึ่งแปร (อำยุแคมเบียน) ชั้นหินให้น้้ำหินแปร (อำยุไซลู
เรียน -ดี โวเนี ยน) ชั้นหิน ให้น้้ ำหินคำร์บอเนต (อำยุ เพอร์ เมียน ) และชั้น ให้น้้ ำตะกอนเศษหิน เชิ งเขำ  
(อำยุควอเทอร์นำรี) รวมควำมยำวแนวภำพตัดขวำงประมำณ 36 กิโลเมตร ซึ่งลำกผ่ำนพ้ืนที่ที่มีภูมิประเทศเป็น
แบบภูเขำ โดยมีทิศทำงกำรไหลของน้้ำบำดำลจำกกำรประยุกต์ใช้ฐำนข้อมูลพสุธำรำเบื้องต้น พบว่ำ น้้ำบำดำล
ไหลจำกทิศตะวันตกสู่ทิศตะวันออกแล้วไหลลงสู่อ่ำวไทย 
   ภำพตัดขวำงทำงอุทกธรณีวิทยำตำมแนวตะวันออก-ตะวันตกแนวที่ 2 ซึ่งลำกผ่ำนชั้นหินให้
น้้ำบำดำล 5 ชั้นหินให้น้้ำบำดำล ได้แก่ ชั้นหินให้น้้ำหินชั้นกึ่งแปร (อำยุแคมเบียน) ชั้นหินให้น้้ำหินปูน (อำยุออร์โด
วิเซียน) ชั้นหินให้น้้ำหินแกรนิต ชั้นให้น้้ำตะกอนเศษหินเชิงเขำ (อำยุควอเทอร์นำรี) และชั้นให้น้้ำตะกอนน้้ำ  
พำ (อำยุควอเทอร์นำรี) รวมควำมยำวแนวภำพตัดขวำงประมำณ 55 กิโลเมตร ซึ่งลำกผ่ำนพ้ืนที่ที่มีภูมิประเทศ
เป็นแบบที่รำบทำงทิศตะวันออกและภูเขำสูงทำงทิศตะวันตก โดยมีทิศทำงกำรไหลของน้้ำบำดำลจำกกำร
ประยุกต์ใช้ฐำนข้อมูลพสุธำรำเบื้องต้น พบว่ำน้้ำบำดำลไหลจำกทิศตะวันตกสู่ทิศตะวันออกแล้วไหลลงสู่อ่ำวไทย 
   ภำพตัดขวำงทำงอุทกธรณีวิทยำตำมแนวตะวันตกเฉียงเหนือ-ตะวันออกเฉียงใต้แนวที่ 1  
ซึ่งลำกผ่ำนชั้นหินให้น้้ำบำดำล 7 ชั้นหินให้น้้ำบำดำล ได้แก่ ชั้นหินให้น้้ำหินแปร (อำยุไซลูเรียน-ดีโวเนียน) ชั้นหิน
ให้น้้ำหินปูน (อำยุออร์โดวิเซียน) ชั้นหินให้น้้ำหินคำร์บอเนต (อำยุเพอร์เมียน) ชั้นหินให้น้้ำหินชุดโครำชตอนล่ำง 
(อำยุไทรแอสซิก-จูแรสซิก) ชั้นหินให้น้้ำหินแกรนิต ชั้นให้น้้ำตะกอนเศษหินเชิงเขำ (อำยุควอเทอร์นำรี) และชั้นให้
น้้ำตะกอนน้้ำพำ (อำยุควอเทอร์นำรี) รวมควำมยำวแนวภำพตัดขวำงประมำณ 150 กิโลเมตร ซึ่งลำกผ่ำนพื้นที่ที่มี
ภูมิประเทศเป็นแบบภูเขำสูงทำงทิศเหนือและที่รำบทำงทิศใต้ โดยมีทิศทำงกำรไหลของน้้ำบำดำลจำกกำร
ประยุกต์ใช้ฐำนข้อมูลพสุธำรำเบื้องต้น พบว่ำ น้้ำบำดำลไหลจำกทิศเหนือสู่ทิศใต้ของพ้ืนที่ และไหลลงสู่อ่ำวไทย
ทำงทิศตะวันออก 
   จำกที่กล่ำวมำข้ำงต้นนี้ คณะศึกษำได้แสดงภำพตัดขวำงทำงอุทกธรณีวิทยำและทิศทำงกำร
ไหลของน้้ำบำดำลของพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนกลำงทั้ง 3 แนวไว้ ดังแสดงในรูปที่ 3.4.1-5 และ 
ทิศทำงกำรไหลของน้้ำบำดำล ซึ่งมีทิศทำงกำรไหลหลักในแนวทิศตะวันตกสู่ทิศตะวันออกแล้วไหลลงสู่อ่ำวไทย   
ดังแสดงในรูปที่ 3.4.1-6 



             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำต ิ                บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ     

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-49 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 
 

 
ที่มำ : กลุ่มบริษัทที่ปรึกษำประยุกต์จำกกรมทรัพยำกรน้้ำบำดำล พ.ศ.2552 
รูปที่ 3.4.1-3 ภำพตัดขวำงทำงอุทกธรณีวิทยำพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนบน 



             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำต ิ                บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ     

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-50 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 
 

 
ที่มำ : กลุ่มบริษัทที่ปรึกษำประยุกต์จำกกรมทรัพยำกรน้้ำบำดำล พ.ศ.2552 
รูปที่ 3.4.1-4 ทิศทำงกำรไหลของน ้ำบำดำลพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนบน 



             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำต ิ                บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ     

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-51 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 
 

 
ที่มำ : กลุ่มบริษัทที่ปรึกษำประยุกต์จำกกรมทรัพยำกรน้้ำบำดำล พ.ศ.2552 
รูปที่ 3.4.1-5 ภำพตัดขวำงทำงอุทกธรณีวิทยำพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนกลำง 



             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำต ิ                บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ     

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-52 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 
 

 
ที่มำ : กลุ่มบริษัทที่ปรึกษำประยุกต์จำกกรมทรัพยำกรน้้ำบำดำล พ.ศ.2552 
รูปที่ 3.4.1-6 ทิศทำงกำรไหลของน ้ำบำดำลพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนกลำง 



             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำต ิ                บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ     

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-53 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 
 

  3) ภำพตัดขวำงทำงอุทกธรณีวิทยำของพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนล่ำง 
   ภำพตัดขวำงทำงอุทกธรณีวิทยำตำมแนวเหนือ-ใต้แนวที่ 1 ซึ่งลำกผ่ำนชั้นหินให้น้้ำบำดำล 6 
ชั้นหินให้น้้ำบำดำล ได้แก่ ชั้นหินให้น้้ำชั้นกึ่งแปร (อำยุคำร์บอนิเฟอรัส) ชั้นหินให้น้้ำหินชุดล้ำปำง (อำยุไทรแอ
สซิก) ชั้นหินให้น้้ำหินแกรนิต ชั้นให้น้้ำตะกอนเศษหินเชิงเขำ (อำยุควอเทอร์นำรี) ชั้นให้น้้ำตะกอนตะพักน้้ำยุคเก่ำ 
(อำยุควอเทอร์นำรี) และชั้นให้น้้ำตะกอนน้้ำพำ (อำยุควอเทอร์นำรี) รวมควำมยำวแนวภำพตัดขวำงประมำณ 66 
กิโลเมตร ซึ่งลำกผ่ำนพ้ืนที่ที่มีภูมิประเทศเป็นแบบที่รำบสลับภูเขำสูง โดยมีทิศทำงกำรไหลของน้้ำบำดำลจำกกำร
ประยุกต์ใช้ฐำนข้อมูลพสุธำรำเบื้องต้น พบว่ำน้้ำบำดำลไหลจำกทิศเหนือสู่ทิศใต้ของพ้ืนที่ และไหลลงสู่อ่ำวไทย
ทำงทิศตะวันออก 
   ภำพตัดขวำงทำงอุทกธรณีวิทยำตำมแนวเหนือ-ใต้แนวที่ 2 ซึ่งลำกผ่ำนชั้นหินให้น้้ำบำดำล 3 
ชั้นหินให้น้้ำบำดำล ได้แก่ ชั้นหินให้น้้ำหินแปร (อำยุไซลูเรียน-ดีโวเนียน) ชั้นหินให้น้้ำหินแกรนิต และชั้นให้น้้ำ
ตะกอนน้้ำพำ (อำยุควอเทอร์นำรี) รวมควำมยำวแนวภำพตัดขวำงประมำณ 75 กิโลเมตร ซึ่งลำกผ่ำนพ้ืนที่ที่มีภูมิ
ประเทศเป็นแบบภูเขำสูง โดยมีทิศทำงกำรไหลของน้้ำบำดำลจำกกำรประยุกต์ใช้ฐำนข้อมูลพสุธำรำเบื้องต้น 
พบว่ำน้้ำบำดำลไหลจำกทิศเหนือสู่ทิศใต้ของพ้ืนที่ และไหลลงสู่อ่ำวไทยทำงทิศตะวันออก 
    ภำพตัดขวำงทำงอุทกธรณีวิทยำตำมแนวตะวันตกเฉียงเหนือ-ตะวันออกเฉียงใต้แนวที่ 1  
ซึ่งลำกผ่ำนชั้นหินให้น้้ำบำดำล 8 ชั้นหินให้น้้ำบำดำล ได้แก่ ชั้นหินให้น้้ำหินแปร (อำยุไซลูเรียน-ดีโวเนียน) ชั้นหิน
ให้น้้ำชั้นกึ่งแปร (อำยุคำร์บอนิเฟอรัส) ชั้นหินให้น้้ำหินคำร์บอเนต (อำยุเพอร์เมียน) ชั้นหินให้น้้ำหินชุดล้ำปำง 
(อำยุไทรแอสซิก) ชั้นหินให้น้้ำหินแกรนิต ชั้นให้น้้ำตะกอนเศษหินเชิงเขำ (อำยุควอเทอร์นำรี) ชั้นให้น้้ำตะกอน
ตะพักน้้ำยุคเก่ำ (อำยุควอเทอร์นำรี) และชั้นให้น้้ำตะกอนน้้ำพำ (อำยุควอเทอร์นำรี) รวมควำมยำวแนว
ภำพตัดขวำงประมำณ 172 กิโลเมตร ซึ่งลำกผ่ำนพ้ืนที่ที่มีภูมิประเทศเป็นแบบที่รำบและภูเขำสูง โดยมีทิศทำงกำร
ไหลของน้้ำบำดำลจำกกำรประยุกต์ใช้ฐำนข้อมูลพสุธำรำเบื้องต้น พบว่ำน้้ำบำดำลไหลจำกทิศตะวันตกสู่ทิศ
ตะวันออกแล้วไหลลงสู่อ่ำวไทย 
  จำกที่กล่ำวมำข้ำงต้นนี้ คณะศึกษำได้แสดงภำพตัดขวำงทำงอุทกธรณีวิทยำของพ้ืนที่ลุ่มน้้ำ
ภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนล่ำงทั้ง 3 แนวไว้ ดังแสดงในรูปที่ 3.4.1-7 และทิศทำงกำรไหลของน้้ำบำดำล ซึ่งมี 
ทิศทำงกำรไหลหลักในแนวทิศตะวันตกสู่ทิศตะวันออก ดังแสดงในรูปที่ 3.4.1-8 



             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำต ิ                บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ     

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-54 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 
 

 
ที่มำ : กลุ่มบริษัทที่ปรึกษำประยุกต์จำกกรมทรัพยำกรน้้ำบำดำล พ.ศ.2552 
รูปที่ 3.4.1-7 ภำพตัดขวำงทำงอุทกธรณีวิทยำพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนล่ำง 



             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำต ิ                บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ     

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-55 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 
 

 
ที่มำ : กลุ่มบริษัทที่ปรึกษำประยุกต์จำกกรมทรัพยำกรน้้ำบำดำล พ.ศ.2552 
รูปที่ 3.4.1-8 ทิศทำงกำรไหลของน ้ำบำดำลพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนล่ำง 



             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำต ิ                บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ     

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-56 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 
 

3.4.2 แหล่งน ้ำบำดำล 
 ลักษณะทำงอุทกธรณีวิทยำในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกใช้น้้ำบำดำลจำกแหล่งน้้ำบำดำลในหิน
ร่วน ซึ่งพบในบริเวณพ้ืนที่ที่เป็นตะกอนมีควำมลึกไม่มำกนัก ส่วนให่่เป็นชั้นน้้ำไร้แรงดัน (unconfined aquifer) 
และแหล่งน้้ำบำดำลในหินแข็ง โดยพบได้ในพ้ืนที่ที่เป็นที่ดอน ที่สูง หรือภูเขำ พบน้้ำบำดำลในรอยแตก รอยแยก 
หรือรอยต่อระหว่ำงชั้นหิน ที่ระดับควำมลึกมำก ส่วนให่่ เป็นชั้นน้้ ำภำยใต้แรงดัน (confined aquifer)  
จำกข้อมูลของกรมทรัพยำกรน้้ำบำดำล ปี พ.ศ.2552 สำมำรถสรุปสภำพของแหล่งน้้ำบำดำลโดยทั่วไปในแต่ละ
แหล่งในพื้นที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกได้ ดังนี้ 
 

(1) แหล่งน ้ำบำดำลในหินร่วน  
   แหล่งน้้ำบำดำลหินร่วนทั้งหมดพบอยู่บริเวณที่รำบริมฝั่งทะเลด้ำนตะวันออก ตั้งแต่จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ ลงไปจนถึงจังหวัดนรำธิวำส มีพ้ืนที่ประมำณ 9,900 ตำรำงกิโลเมตร ซึ่งพบแหล่งน้้ำบำดำล
ประเภทนี้กระจำยตัวเป็นบริเวณกว้ำงและมีศักยภำพของน้้ำบำดำลสูง โดยชั้นหินให้น้้ำตะกอนหินร่วนในพ้ืนที่จัด
อยู่ในอำยุยุคควอเทอร์นำรี ประกอบด้วย ชั้นหินให้น้้ำทรำยชำยหำด ชั้นหินให้น้้ำตะกอนตะพักน้้ำยุคเก่ำ ชั้นหินให้
น้้ำตะกอนน้้ำพำ และชั้นหินให้น้้ำตะกอนเศษหินเชิงเขำ ดังแสดงในรูปที่ 3.4.2-1 ซึ่งน้้ำบำดำลกักเก็บอยู่ใน
ช่องว่ำงระหว่ำงเม็ดตะกอน ได้แก่ ตะกอนขนำดกรวด ทรำย ทรำยแป้ง และดินเหนียว ที่สะสมตัวตำมแนว
ชำยหำดทั้งชำยหำดปัจจุบันและชำยหำดเก่ำ ที่รำบลุ่มน้้ำหลำกบริเวณแนวคดโค้งของทำงน้้ำ (meandering belt) 
และที่รำบระหว่ำงภูเขำและบริเวณเชิงเขำที่ติดต่อกับบริเวณที่รำบ โดยควำมลึกถึงชั้ นหินให้น้้ำบำดำลในหินร่วน
ประมำณ 20-60 เมตร และมีปริมำณน้้ำอยู่ในช่วง 2-10 ลูกบำศก์เมตรต่อชั่วโมง หรือสูงกว่ำ 20 ลูกบำศก์เมตรต่อ
ชั่วโมง กำรใช้น้้ำบำดำลในพ้ืนที่นี้ใช้เพื่อเกษตรกรรมเป็นส่วนให่่  

(2) แหล่งน ้ำบำดำลในหินแข็ง  
   แหล่งน้้ำบำดำลหินแข็งในพ้ืนที่บริเวณที่รำบริมฝั่งทะเลด้ำนตะวันออก จะพบกระจำยตัวเป็น

บริเวณกว้ำงและมีศักยภำพของน้้ำบำดำลสูง มีพ้ืนที่ประมำณ 16,000 ตำรำงกิโลเมตร ซึ่งชั้นหินให้น้้ำหินแข็งนี้พบ
มีอำยุตั้งแต่อำยุยุคพรีแคมเบียนถึงอำยุยุคจูแรสซิก ประกอบด้วย ชั้นหินให้น้้ำหินแปรอำยุพรีแคมเบียน ชั้นหินให้
น้้ำหินปูนยุคออร์โดวิเซียน ชั้นหินให้น้้ำหินชั้นกึ่งแปรอำยุคำร์บอนิเฟอรัส ชั้นหินให้น้้ำหินคำร์บอเนตอำยุเพอร์
เมียน ชั้นหินให้น้้ำหินคำร์บอเนตอำยุไทรแอสซิก ชั้นหินให้น้้ำหินชุดล้ำปำง ชั้นหินให้น้้ำหินชุดโครำชตอนล่ำงและ
ตอนกลำง ชั้นหินให้น้้ำหินภูเขำไฟ และชั้นหินให้น้้ำหินแกรนิต ดังแสดงในรูปที่ 2.1.1.2-1 โดยเรียงอำยุชั้นหินให้
น้้ำจำกอำยุแก่ไปอำยุอ่อนตำมธรณีกำล น้้ำบำดำลถูกกักเก็บอยู่ในรอยแตก รอยแยก รอยต่อระหว่ำงชั้นหิน  
ควำมลึกถึงชั้นน้้ำบำดำลหินแข็งที่เคยศึกษำไว้ประมำณ 40 เมตร ถึงมำกกว่ำ 100 เมตร และสำมำรถให้ปริมำณ
น้้ำมำกกว่ำ 5 ลูกบำศก์เมตรต่อชั่วโมง หรือบำงบริเวณอำจสูงถึง 50 ลูกบำศก์เมตรต่อชั่วโมง กำรใช้น้้ำบำดำลใน
พ้ืนที่นี้ส่วนให่่ใช้เพ่ือเกษตรกรรมเช่นเดียวกับแหล่งน้้ำบำดำลในหินร่วน    
  ลักษณะอุทกธรณีวิทยำของเกำะพะงัน เกำะสมุย และเกำะเต่ำ เนื่องจำกเกำะเหล่ำนี้มีพ้ืนทีเป็น
ภูเขำสูงและพ้ืนที่รำบบริเวณชำยหำด พ้ืนที่ส่วนให่่ของเกำะประกอบด้วยหินแกรนิต พบมีแหล่งน้้ำบำดำลในหิน
แข็ง คือชั้นหินให้น้้ำหินอัคนี หินแปร และแหล่งน้้ำบำดำลหินร่วน คือ ชั้นให้น้้ำกรวดทรำย ซึ่งท้ำให้ปริมำณน้้ำ
บำดำลมีน้อย โดยน้้ำบำดำลต้องแทรกอยู่ในรอยแตกรอยแยกของดินหรือหินที่ผุสลำย มีปริมำณน้้ำบำดำลน้อย
กว่ำ 5 ลูกบำศก์เมตรต่อชั่วโมง 



             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำต ิ                บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ     

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-57 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 
 

 
ที่มำ : กลุ่มบริษัทที่ปรึกษำประยุกต์จำกกรมทรัพยำกรน้้ำบำดำล พ.ศ.2552 
รูปที่ 3.4.2-1 แหล่งน ้ำบำดำลพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก  

  



             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำต ิ                บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ     

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-58 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 
 

 (3) แหล่งน ้ำบำดำลในหินร่วนและหินแข็งรำยลุ่มน ้ำสำขำของลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 
  ลุ่มน้้ำสำขำของลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก แบ่งออกเป็น 13 ลุ่มน้้ำสำขำ ได้แก่ ลุ่มน้้ำสำขำคลอง

ท่ำตะเภำ ภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน คลองหลังสวน ภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 2 ภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 3 
คลองกลำย ภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 คลองนำทวี คลองเทพำ ภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง แม่น้้ำสำยบุรี 
แม่น้้ำบำงนรำ และลุ่มน้้ำสำขำแม่น้้ำโก-ลก รวมพ้ืนที่ทั้งสิ้น 26,067.89 ตำรำงกิโลเมตร จำกแผนที่อุทกธรณีวิทยำ
รำยจังหวัด มำตรำส่วน 1:100,000 ของกรมทรัพยำกรน้้ำบำดำล ปี พ.ศ.2552 (บริเวณพ้ืนที่แหล่งน้้ำและอ่ำงเก็บน้้ำ
จะไม่ระบุประเภทของแหล่งน้้ำบำดำล) พบว่ำ พื้นที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกมีแหล่งน้้ำบำดำลในหินร่วนและหิน
แข็งของแต่ละลุ่มน้้ำสำขำ โดยกำรใช้น้้ำบำดำลยังคงใช้ส้ำหรับภำคเกษตรกรรมเป็นหลัก แสดงรำยละเอียดพ้ืนที่
ของแต่ละลุ่มน้้ำสำขำใน ดังแสดงในตำรำงท่ี 3.4.2-1 และดังแสดงในรูปที่ 3.4.2-2 
 

ตำรำงที่ 3.4.2-1 
พื นทีแ่หล่งน ้ำบำดำลในหินร่วนและหินแข็งลุ่มน ้ำสำขำลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

 

รหัส ลุ่มน ้ำสำขำ 
ลุ่มน ้ำสำขำ  
(ตร.กม.) 

แหล่งน ้ำบำดำล 
หินร่วน  
(ตร.กม.) 

แหล่งน ้ำบำดำล 
หินแข็ง  
(ตร.กม.) 

แหล่งน ้ำ 
(ตร.กม.) 

21.01 คลองท่ำตะเภำ 2,109.11 130.22 1,978.89 - 
21.02 ภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน   2,140.78 258.19 1,879.06 3.53 
21.03 คลองหลังสวน   1,653.81 50.26 1,603.55 - 
21.04 ภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 2   2,279.83 1,145.79 1,134.01 0.03 
21.05 ภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 3   2,227.93 817.95 1,409.87 0.11 
21.06 คลองกลำย   617.04 67.82 549.22 - 
21.07 ภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4   4,626.43 3,174.40 1,452.03 - 
21.08 คลองนำทวี   1,570.24 562.71 1,007.53 - 
21.09 คลองเทพำ   1,818.54 328.26 1,490.26 0.02 
21.10 ภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง   1,460.02 1,047.72 412.30 - 
21.11 แม่น้้ำสำยบุรี 3,216.17 859.88 2,356.29 - 
21.12 แม่น้้ำบำงนรำ   1,654.78 1,107.00 547.78 - 
21.13 แม่น้้ำโก-ลก   693.21 403.24 289.97 - 

รวม 26,067.89 8,230.51 17,833.69 5.69 
ที่มำ : กรมทรัพยำกรน้้ำบำดำล, 2552 



             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำต ิ                บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ     

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-59 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 
 

 
ที่มำ : กลุ่มบริษัทที่ปรึกษำประยุกต์จำกกรมทรัพยำกรน้้ำบำดำล พ.ศ.2552 
รูปที่ 3.4.2-2 แหล่งน ้ำบำดำลพื นที่ลุ่มน ้ำสำขำลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

 



             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำต ิ                บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ     

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-60 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 
 

3.4.3 ศักยภำพน ้ำบำดำล 
 จำกแผนที่อุทกธรณีวิทยำรำยจังหวัด มำตรำส่วน 1:100,000 ของกรมทรัพยำกรน้้ำบำดำล ปี พ.ศ. 2552 
พบว่ำควำมสำมำรถในกำรให้น้้ำของชั ้นหินให้น้้ำแบ่งได้ 4 ระดับ พบว่ำ พ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 
ส่วนให่่มีควำมสำมำรถในกำรให้น้้ำของชั้นหินให้ปริมำณน้้ำบำดำลปำนกลำงถึงสูง โดยมีคุณภำพน้้ำบำดำลที่แปร
ผันตำมปริมำณสำรละลำยทั้งหมดที่ละลำยน้้ำได้ (Total dissolved solids, TDS) พบว่ำคุณภำพน้้ำบำดำลส่วน
ให่่ของพ้ืนที่อยู่ในเกณฑ์คุณภำพน้้ำปำนกลำงถึงดี (TDS ต่้ำกว่ำ 1,500 มิลลิกรัมต่อลิตร) ซึ่งสำมำรถใช้อุปโภค
บริโภคได้แต่มีปริมำณเหล็กค่อนข้ำงสูง และยังพบว่ำในพ้ืนที่ริมฝั่งทะเลคุณภำพน้้ำบำดำลมีรสกร่อยถึงเค็ม   
ในส่วนของปริมำณน้้ำบำดำลส่วนให่่ของพ้ืนที่อยู่ในเกณฑ์ให้น้้ำบำดำลช่วง 10-20 ลูกบำศก์เมตรต่อชั่วโมง  
 จำกข้อมูลสถำนกำรณ์น้้ำบำดำลของภำคใต้ ประเทศไทย จำกกรมทรัพยำกรน้้ำบำดำล ปี พ.ศ.2560 
พบว่ำมีปริมำณน้้ำบำดำลที่กักเก็บประมำณ 199,779 ล้ำนลูกบำศก์เมตร และน้้ำไปใช้ในด้ำนต่ำงๆ ประมำณ 977 
ล้ำนลูกบำศก์เมตรต่อปี โดยเฉพำะด้ำนกำรเกษตรที่น้ำน้้ำบำดำลไปใช้ร้อยละ 60.35 โดยอีกร้อยละ 39.65 ที่เหลือ
ถูกใช้ในด้ำนอุปโภคบริโภคและอุตสำหกรรม จำกข้อมูลดังกล่ำวยังพบว่ำมีปริมำณน้้ำบำดำลที่เพ่ิมเติมเข้ำในระบบ
น้้ำบำดำลประมำณ 15,263 ล้ำนลูกบำศก์เมตรต่อปี กำรเพ่ิมศักยภำพน้้ำบำดำลในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 
ยังคงเป็นกำรเพ่ิมศักยภำพน้้ำเพ่ือประโยชน์ด้ำนกำรเกษตรเป็นหลัก เนื่องจำกพ้ืนที่ประสบปั่หำคุณภำพน้้ำเค็ม
โดยเฉพำะพ้ืนที่ใกล้ชำยฝั่งทะเล ซึ่งไม่เหมำะสมส้ำหรับกำรเกษตร น้้ำบำดำลจึงเป็นน้้ำทำงเลือกท่ีสำมำรถใช้แก้ไข
ปั่หำกำรขำดแคลนน้้ำในบำงช่วงเวลำได้  หำกมีกำรพัฒนำโครงกำร โดยน้ำน้้ำบำดำลขึ้นมำใช้ในปริมำณที่มำก 
อำจส่งผลกระทบสิ่งแวดล้อมตำมมำ อำทิเช่น กำรทรุดตัวของแผ่นดิน กำรรุกล้้ำของน้้ำเค็ม ซึ่งน้ำไปสู่กำรสู่เสีย
ทำงเศรษฐกิจ ดังนั้นกำรประเมินศักยภำพของแหล่งน้้ำบำดำลจึงจ้ำเป็นต้องพิจำรณำผลกระทบจำกกำรพัฒนำ
โครงกำรประกอบด้วยเช่นกัน  
 กำรใช้น้้ำบำดำลในกิจกรรมของนมุษย์นั้น หำกมีกำรใช้ในปริมำณที่มำกเกินไป จะมีผลกระทบที่เกิดขึ้น
ตำมมำจำกกำรใช้น้้ำบำดำล จำกรำยงำนกำรบริหำรและจัดกำรทรัพยำกรน้้ำบำดำลในกำรพัฒนำประเทศ  
ของกองน้้ำบำดำล กรมทรัพยำกรธรณี พ.ศ.2542 ปั่หำกำรทรุดตัวของแผ่นดินเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นจำก
วิกฤตกำรณ์น้้ำบำดำล โดยลักษณะกำรสูบน้้ำท้ำให้เกิดลักษณะกำรลดลงของระดับน้้ำบำดำลคล้ำยแอ่งกระทะ 
โดยมีกำรทรุดตัวมำกที่สุดบริเวณศูนย์กลำงที่มีกำรใช้น้้ำบำดำลมำก ผลกระทบอีกประกำรหนึ่ง คือ กำรรุกล้้ำของ
น้้ำทะเลเข้ำมำในพ้ืนที่ ซึ่งเกิดจำกกำรที่สูบน้้ำบำดำลขึ้นมำใช้ในปริมำณที่สูงเกินไป ท้ำให้ควำมดันในชั้นน้้ำลดลง 
น้้ำทะเลในชั้นน้้ำเดียวกันมีแรงดันที่สูงกว่ำ ท้ำให้บริเวณรอยต่อของน้้ำทะเลและน้้ำจืดขยับเข้ำในชั้นน้้ำจืดมำกขึ้น 
และไหลเข้ำสู่บ่อน้้ำบำดำลในท้ำยที่สุด ซึ่งกำรไหลเข้ำมำของน้้ำทะเลหรือน้้ำกร่อย จะส่งผลท้ำให้คุณภำพน้้ำ
บำดำลเปลี่ยนแปลงไปโดยปริมำณควำมเข้มข้นของสำรละลำยทั้งหมดที่ละลำยน้้ำได้ เช่น คลอไรด์ ซัลเฟต 
โซเดียม โพแทสเซียม และแมกนีเซียมเพ่ิมสูงขึ้น ซึ่งปริมำณคลอไรด์เป็นตัวบ่งชี้ว่ำเกิดกำรไหลของน้้ำเค็ม เข้ำสู่
แหล่งน้้ำจืด ตลอดทั้งกำรเกิดหลุมยุบ โดยหลุมยุบเป็นปรำกฏกำรณ์ธรรมชำติอย่ำงหนึ่งที่ดินยุบตัวลงเป็นหลุมลึก
และมีน้้ำขังอยู่ก้นหลุม ปกติหลุมยุบจะเกิดในบริเวณที่รำบใกล้กับภูเขำที่เป็นหินประเภทคำร์บอเนต เช่น หินปูน 
เนื่องจำกหินปูนมีคุณสมบัติละลำยน้้ำที่มีสภำพเป็นกรดอ่อนท้ำให้เกิดโพรงได้ง่ำย หำกเกิดขึ้นใต้ผิวดินเรียกว่ำโพรง
หินปูนใต้ดิน ซึ่งจ้ำแนกเป็น 2 ระดับ คือ โพรงหินปูนใต้ดินระดับลึก ควำมลึกมำกกว่ำ 50 เมตรจำกผิวดิน และ
โพรงหินปูนใต้ดินระดับตื้น ควำมลึกไม่เกิน 50 เมตรจำกผิวดิน (กรมทรัพยำกรธรณี พ.ศ.2554) ซึ่งถือว่ำเป็น
ผลกระทบที่เกิดจำกน้้ำบำดำลอีกอย่ำงหนึ่ง 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-61 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 
 

3.4.4  อัตรำกำรเติมน ้ำลงสู่แหล่งน ้ำบำดำลพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 
 ปริมำณน้้ำที่เพ่ิมเติมให้กับชั้นหินให้น้้ำ (Groundwater recharge) หมำยถึง น้้ำที่ซึมผ่ำนชั้นดินชั้นหิน
ลงไปจนถึงระดับน้้ำบำดำล เป็นส่วนเพ่ิมเติมให้กับน้้ำบำดำลที่กักเก็บอยู่แล้ว โดยทั่วไป แหล่งน้้ำที่ส้ำคั่ที่ลงไป
เพ่ิมเติมให้กับชั้นหินให้น้้ำ ได้แก่ น้้ำฝน ซึ่งจะมีควำมไม่แน่นอนทั้งในแง่ของสถำนที่และเวลำ ส้ำหรับประเทศไทย 
ปริมำณน้้ำที่ลงไปเพ่ิมเติมให้กับชั้นหินให้น้้ำส่วนให่่จะเกิดในช่วงฤดูฝน ซึ่งเป็นช่วงที่กำรคำยระเหยน้้ำจะมี
ปริมำณน้อยและควำมชื้นในดินมีอยู่ในปริมำณสูง เนื่องจำกฝนที่ตกเป็นระยะเวลำต่อเนื่องยำวนำน ปริมำณน้้ำฝน
ที่ซึมผ่ำนลงไปจะไปเพ่ิมเติมปริมำณน้้ำบำดำลให้กับชั้นหินให้น้้ำ กล่ำวคือซึมผ่ำนลงไปจนถึงระดับน้้ำบำดำล  
ซึ่งเป็นเพียงส่วนน้อยของปริมำณน้้ำฝนที่ตกลงมำในแต่ละปี เนื่องจำกปริมำณน้้ำฝนส่วนให่่จะกลำยเป็นน้้ำไหล
บ่ำไปตำมหน้ำดินลงสู่แม่น้้ำ ล้ำธำร ในขณะที่อีกส่วนจะคำยระเหยกลับคืนสู่บรรยำกำศในวัฎจักรของน้้ำ (ทวีศักดิ์ 
ระมิงค์วงศ์, 2546)   
 ปริมำณน้้ำที่เพ่ิมเติมให้กับชั้นหินให้น้้ำบำดำลสำมำรถค้ำนวณได้จำกปริมำณฝนที่ตกลงสู่พ้ืนในอัตรำ
มิลลิเมตรต่อปี (ปริมำณฝนรำยปีเฉลี่ย ย้อนหลัง 30 ปี ของกรมอุตุนิยมวิทยำ) คูณกับอัตรำกำรไหลซึมของน้้ำฝนที่
ไหลลงสู่แหล่งน้้ำบำดำล (วจี รำมณรงค์ และสมชัย วงค์สวัสดิ์, 2541) ดังนี้ 
 

 ปริมำณน้้ำเพ่ิมเติม (มม./ปี)  =  (ปริมำณฝนที่ตกรำยปี มม.ต่อปี) x (% อัตรำกำรไหลซึม) 
 
 โดยอัตรำกำรไหลซึมของน้้ำฝนที่ไหลลงสู่แหล่งน้้ำบำดำลของแหล่งน้้ำบำดำลแต่ละประเภท แสดงใน
ตำรำงท่ี 3.4.4-1 อัตรำกำรไหลซึมของน้้ำฝนที่ไหลลงสู่แหล่งน้้ำบำดำล  

 

ตำรำงท่ี 3.4.4-1 

อัตรำกำรไหลซึมของน ้ำฝนที่ไหลลงสู่แหล่งน ้ำบำดำล 

 

ประเภทแหล่งน ้ำบำดำล อัตรำกำรไหลซึม (%ของน ้ำฝนเฉลี่ยต่อปี) 
หินร่วน 10 
หินแข็งอุ้มน้้ำมำก 5 
หินแข็งอุ้มน้้ำปำนกลำง 3 
หินแข็งอุ้มน้้ำน้อย 2 

ที่มำ : วจี รำมณรงค์ และสมชัย วงค์สวัสดิ,์ 2541 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-62 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 
 

 จำกกำรค้ำนวณตำมวิธีข้ำงต้น พบว่ำปริมำณน้้ำที่เพ่ิมเติมให้กับชั้นหินให้น้้ำบำดำลบริเวณพ้ืนที่ลุ่มน้้ำ
ภำคใต้ฝั่งตะวันออกมีดังนี้ 
 
 พ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนบน มีปริมำณฝนรำยปีเฉลี่ยย้อนหลัง 30 ปี (กรมอุตุนิยมวิทยำ, 
2552) อยู่ในช่วงประมำณ 725 ถึง 2,625 มิลลิเมตรต่อปี และมีปริมำณน้้ำที่เพ่ิมเติมให้ชั้นหินให้น้้ำอยู่ในช่วง 15 
ถึง 190 มิลลิเมตรต่อปี ดังแสดงในรูปที่ 3.4.4-1 โดยลุ่มน้้ำสำขำภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 2 แสดงในตำรำงที่ 
3.4.4-2 มีปริมำณน้้ำที่เพ่ิมเติมให้ชั้นหินให้น้้ำบำดำลสูงที่สุดซึ่งมีปริมำณน้้ำที่เพ่ิมเติมเฉลี่ย 113 มิลลิเมตรต่อปี 
เนื่องจำกมีลักษณะธรณีวิทยำที่เอ้ือต่อกำรไหลซึมของน้้ำฝนได้ดี  ถึงแม้จะมีปริมำณฝนตกสู่ผิวโลกค่อนข้ำงน้อย 
เมื่อเทียบกันพ้ืนที่อ่ืน ๆ 
 พ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนกลำง มีปริมำณฝนรำยปีเฉลี่ยย้อนหลัง 30 ปี (กรมอุตุนิยมวิทยำ, 
2552) อยู่ในช่วงประมำณ 1,375 ถึง 2,875 มิลลิเมตรต่อปี และมีปริมำณน้้ำที่เพ่ิมเติมให้ชั้นหินให้น้้ำอยู่ในช่วง 30 
ถึง 280 มิลลิเมตรต่อปี แสดงในรูปที่ 3.4.4-1 โดยลุ่มน้้ำสำขำภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 แสดงในตำรำงที่ 
3.4.4-2 มีปริมำณน้้ำที่เพ่ิมเติมให้ชั้นหินให้น้้ำบำดำลสูงที่สุด เนื่องจำกมีลักษณะธรณีวิทยำที่เอ้ือต่อกำรไหลซึม
ของน้้ำฝนได้ดี คือตะกอนที่มีลักษณะกลมมน และมีช่องว่ำงระหว่ำงเม็ดตะกอนสูง เช่น กรวด ทรำย เป็นต้น 
 พ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนล่ำง มีปริมำณฝนรำยปีเฉลี่ยย้อนหลัง 30 ปี (กรมอุตุนิยมวิทยำ, 
2552) อยู่ในช่วงประมำณ 1,125 ถึง 3,650 มิลลิเมตรต่อปี และมีปริมำณน้้ำที่เพ่ิมเติมให้ชั้นหินให้น้้ำอยู่ในช่วง 33 
ถึง 365 มิลลิเมตรต่อปี โดยลุ่มน้้ำสำขำแม่น้้ำโกลก แสดงในตำรำงที่ 3.4.4-2 มีปริมำณน้้ำที่เพ่ิมเติมให้ชั้นหินให้
น้้ำบำดำลสูงที่สุด ดังแสดงในรูปที่ 3.4.4-1 เนื่องจำกมีลักษณะธรณีวิทยำที่เอ้ือต่อกำรไหลซึมของน้้ำฝนได้ดี คือ
ตะกอนที่มีลักษณะกลมมน และมีช่องว่ำงระหว่ำงเม็ดตะกอนสูง เช่น กรวด ทรำย เป็นต้น อีกทั้งมีปริมำณฝนตก
ลงสู่พ้ืนดินค่อนข้ำงมำกเม่ือเทียบกับพ้ืนที่ภำคใต้ตะวันออกส่วนบนและตอนกลำง  
 พ้ืนที่เกำะพะงัน เกำะสมุย และเกำะเต่ำ มีสถำนีวัดปริมำณน้้ำฝนแค่สถำนีเดียว คือสถำนีเทศบำลเมือง
เกำะสมุย ของกรมอุตุนิยมวิทยำ ดังนั้นกำรศึกษำครั้งนี้จึงใช้ข้อมูลปริมำณฝนรำยปีของสถำนีเกำะสมุยเป็นตัวแทน
ในกำรค้ำนวณปริมำณน้้ำฝนของทั้ง 3 เกำะ ซึ่งพบว่ำมีปริมำณฝนรำยปีย้อนหลังเฉลี่ยของสถำนีเกำะสมุยประมำณ 
2,000 มิลลิเมตรต่อปี (เกรียงศักดิ์ ภิระไร, 2555) และมีปริมำณน้้ำที่เพ่ิมเติมให้ชั้นหินให้น้้ำอยู่ในช่วง 40 ถึง 200 
มิลลิเมตรต่อปี ดังแสดงในรูปที่ 3.4.4-1 เนื่องจำกลักษณะธรณีวิทยำส่วนให่่ในพื้นที่เกำะเป็นหินแกรนิต ซึ่งหินมี
รอยแตกน้อย ท้ำให้น้้ำฝนที่จะซึมลงไปเพิ่มเติมน้้ำให้ชั้นน้้ำบำดำลค่อนข้ำงน้อย   
 



             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำต ิ                บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ     

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-63 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 
 

ตำรำงท่ี 3.4.4-2 
ปริมำณน ้ำที่เพิ่มเติมให้ชั นหินให้น ้ำบำดำลในพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

 

ลุ่มน ้ำภำคใต้
ฝั่งตะวันออก 

ลุ่มน ้ำสำขำ 
ปริมำณน ้ำฝน
ย้อนหลัง 30 
ปี (มม./ปี) 

ปริมำณน ้ำที่
เพิ่มเติมสูงสุด 

(มม./ปี) 

ปริมำณน ้ำที่
เพิ่มเติมต่้ำสุด 

(มม./ปี) 

ปริมำณน ้ำที่
เพิ่มเติมเฉลี่ย 

(มม./ปี) 

ส่วนบน 

คลองท่ำตะเภำ 725 - 1375 137.5 14.5 47.1 
ภำคใต้ฝั่งตะวนัออกตอนบน   875 - 1265 162.5 17.5 83.1 
คลองหลังสวน   1375 - 2625 162.5 27.5 89.5 
ภำคใต้ฝั่งตะวนัออกส่วนที่ 2   1375 - 1875 187.5 27.5 113.0 

ตอนกลำง 
ภำคใต้ฝั่งตะวนัออกส่วนที่ 3   1375 - 2375 237.5 27.5 118.3 
คลองกลำย   1875 - 2375 237.5 37.5 99.9 
ภำคใต้ฝั่งตะวนัออกส่วนที่ 4   1375 - 2875 287.5 32.5 159.7 

ส่วนลำ่ง 

คลองนำทว ี  1375 - 2375 237.5 32.5 148.1 
คลองเทพำ   1125 - 2125 187.5 32.5 115.3 
ภำคใต้ฝั่งตะวนัออกตอนล่ำง   1125 - 2125 212.5 32.5 144.6 
แม่น้้ำสำยบุร ี 1375 - 3650 377.5 32.5 142.0 
แม่น้้ำบำงนรำ   2125 - 3650 365.0 42.5 202.6 
แม่น้้ำโกลก   2125 - 3650 365.0 42.5 277.6 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-64 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 
 

 
ที่มำ : กลุ่มบริษัทที่ปรึกษำประยุกต์จำกกรมทรัพยำกรน้้ำบำดำล พ.ศ.2552 
รูปที่ 3.4.4-1 ปริมำณน ้ำที่เพิ่มเติมให้กับชั นหินให้น ้ำบำดำลบริเวณพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก  
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-65 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 
 

3.4.5  ศักยภำพน ้ำบำดำลในพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 
 จำกข้อมูลกำรใช้น้้ำบำดำลจำกบ่อน้้ำบำดำลระดับลึกและระดับตื้นรำยจังหวัด สำมำรถประเมิน

ศักยภำพน้้ำบำดำลในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกจำกผลรวมของปริมำณน้้ำที่เติมลงสู่ชั้นน้้ำบำดำล แสดงใน
ตำรำงที่ 3.4.5-1 กับปริมำณกำรสูบใช้น้้ำบำดำลรำยจังหวัดในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก (กรมทรัพยำกรน้้ำ
บำดำล, 2561) พบว่ำศักยภำพน้้ำบำดำลในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกเท่ำกับ 2,942.60 ล้ำนลูกบำศก์เมตรต่อ
ปี โดยแยกออกเป็นพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนบน ตอนกลำงและส่วนล่ำง แสดงในตำรำงที่ 3.4.5-2 และ
ศักยภำพน้้ำบำดำลในพ้ืนที่เกำะพะงัน เกำะสมุย และเกำะเต่ำ โดยรำยละเอียดด้ำนศักยภำพน้้ำบำดำลของแต่ละ
ลุ่มน้้ำสำขำของลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก ดังนี้ 

 พ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนบน เท่ำกับ 637.8 ล้ำนลูกบำศก์เมตรต่อปี โดยลุ่มน้้ำสำขำที่มี
ศักยภำพน้้ำบำดำลสูงที่สุด คือลุ่มน้้ำสำขำภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 2 มีศักยภำพน้้ำบำดำลเท่ำกับ 240.9  
ล้ำนลูกบำศก์เมตรต่อปี ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 38 ของศักยภำพน้้ำบำดำลทั้งหมดของพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก
ส่วนบน  

 พ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนกลำง เท่ำกับ 922.80 ล้ำนลูกบำศก์เมตรต่อปี โดยลุ่มน้้ำสำขำที่มี
ศักยภำพน้้ำบำดำลสูงที่สุด คือลุ่มน้้ำสำขำภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 มีศักยภำพน้้ำบำดำลเท่ำกับ 642.5  
ล้ำนลูกบำศก์เมตรต่อปี ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 69.6 ของศักยภำพน้้ำบำดำลทั้งหมดของพื้นที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก
ตอนกลำง 

 พ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนล่ำง เท่ำกับ 1,382 ล้ำนลูกบำศก์เมตรต่อปี โดยลุ่มน้้ำสำขำที่มี
ศักยภำพน้้ำบำดำลสูงที่สุด คือลุ่มน้้ำสำขำแม่น้้ำสำยบุรี มีศักยภำพน้้ำบำดำลเท่ำกับ 396.4.0 ล้ำนลูกบำศก์เมตร
ต่อปี ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 28.7 ของศักยภำพน้้ำบำดำลทั้งหมดของพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนล่ำง 

 พ้ืนที่เกำะพะงัน เกำะสมุย และเกำะเต่ำ เท่ำกับ 15.4 ล้ำนลูกบำศก์เมตรต่อปี โดยเกำะที่มีศักยภำพน้้ำ
บำดำลสูงที่สุด คือ เกำะสมุย มีศักยภำพน้้ำบำดำลเท่ำกับ 7.8 ล้ำนลูกบำศก์เมตรต่อปี ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 50.65 
ของศักยภำพน้้ำบำดำลของเกำะทั้ง 3 เกำะ  
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-66 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 
 

ตำรำงท่ี 3.4.5-1 
ศักยภำพน ้ำบำดำลในพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

 

ลุ่มน ้ำ
ภำคใต้ฝั่ง
ตะวันออก 

ลุ่มน ้ำสำขำ 

ปริมำณน ้ำที่เติมลงสู่ 
ชั นน ้ำบำดำล  

(ล้ำน ลบ.ม./ปี) 

ปริมำณกำรใช้น ้ำ
บำดำลระดับตื น
และระดับลึก 

(ล้ำน ลบ.ม./ปี) 

ศักยภำพ 

น ้ำบำดำล  
(ล้ำน ลบ.ม./ปี) 

ส่วนบน 

คลองท่ำตะเภำ 99.3 9.9 89.4 

ภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 177.9 9.9 168 

คลองหลังสวน 148.0 8.5 139.5 

ภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 2 257.6 16.7 240.9 

รวม 637.80 

ตอนกลำง 

ภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 3 263.6 32.0 231.6 

คลองกลำย 61.6 12.9 48.7 

ภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 738.8 96.3 642.5 

รวม 922.80 

ส่วนล่ำง 

คลองนำทวี 232.6 52.1 180.5 

คลองเทพำ 209.7 49.2 160.5 

ภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง 211.1 60.1 151 

แม่น้้ำสำยบุรี 456.7 60.3 396.4 

แม่น้้ำบำงนรำ 335.3 24.0 311.3 

แม่น้้ำโกลก 192.4 10.1 182.3 

รวม 1,382.00 

รวมศักยภำพน ้ำบำดำลลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 2,942.60 
ที่มำ : กรมทรัพยำกรน้้ำบำดำล, 2552  
 



             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำต ิ                บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ     

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-67 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 
 

ตำรำงท่ี 3.4.5-2 
ศักยภำพน ้ำบำดำลในพื นที่เกำะพะงัน เกำะสมุย และเกำะเต่ำ 

 

พื นที่ 

ปริมำณน ้ำที่เติม
ลงสู่ 

ชั นน ้ำบำดำล  
(ล้ำน ลบ.ม./ปี) 

ปริมำณกำรใช้ 
น ้ำบำดำลระดับตื น
และระดับลึก (ล้ำน 

ลบ.ม./ปี) 

ศักยภำพน ้ำ
บำดำล (ล้ำน 

ลบ.ม./ปี) 

เกำะพะงัน 7.0 0.1 6.9 

เกำะสมุย   16.9 9.1 7.8 

เกำะเต่ำ   0.8 0.1 0.7 

รวมศักยภำพน ้ำบำดำลทั ง 3 พื นที่ 15.40 
        ที่มำ : กรมทรัพยำกรน้้ำบำดำล, 2552  
 
 นอกจำกกำรพัฒนำน้้ำบำดำลในเชิงปริมำณแล้ว กำรน้ำน้้ำบำดำลขึ้นมำใช้ประโยชน์ควรค้ำนึงคุณภำพ
ของน้้ำบำดำลด้วย ดังนั้นจึงได้ท้ำกำรศึกษำและประเมินศักยภำพน้้ำบำดำลที่พิจำรณำข้อมูลด้ำนคุณภำพ  
ที่สำมำรถน้ำน้้ำบำดำลขึ้นมำใช้ประโยชน์ได้ในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก โดยศึกษำปริมำณน้้ำบำดำลที่
สำมำรถพัฒนำขึ้นมำใช้ได้โดยไม่เกิดผลกระทบต่อระบบน้้ำบำดำลเบื้องต้น ซึ่งใช้ข้อมูลกำรเปลี่ยนแปลงระดับน้้ำ
บำดำลรำยปีรวบรวมเมื่อ พ.ศ.2558 จำกกรมทรัพยำกรน้้ำบำดำล น้ำมำพิจำรณำร่วมกับข้อมูลคุณภำพน้้ำบำดำล 
(ปริมำณสำรทั้งหมดที่ละลำยน้้ำได้) จำกแผนที่อุทกธรณีวิทยำ มำตรำส่วน 1 :100,000 ของกรมทรัพยำกรน้้ำ
บำดำล ปีพ.ศ.2552  
 

จำกกำรประเมินศักยภำพน้้ำบำดำลดังกล่ำวข้ำงต้น พบว่ำศักยภำพเชิงคุณภำพของน้้ำบำดำลอยู่ใน
เกณฑ์ดี (ปริมำณสำรทั้งหมดที่ละลำยน้้ำได้ (Total dissolved solid, TDS) น้อยกว่ำ 500 มิลลิกรัมต่อลิตร) 
ประมำณ 2,568.63 ล้ำนลูกบำศก์เมตรต่อปี ดังแสดงในตำรำงที่ 3.4.5-3 และศักยภำพเชิงคุณภำพของน้้ำบำดำล
อยู่ในเกณฑ์ปำนกลำง (ปริมำณสำรทั้งหมดที่ละลำยน้้ำได้ (TDS) อยู่ในช่วง 500 – 1,500 มิลลิกรัมต่อลิตร) 
สำมำรถน้ำน้้ำบำดำลดังกล่ำวไปใช้ส้ำหรับกำรเกษตร อุตสำหกรรม หรือแม้แต่กำรอุปโภค แต่ควรมีกำรปรับปรุง
คุณภำพน้้ำบำดำลก่อนที่จะน้ำไปใช้ มีศักยภำพน้้ำบำดำลประมำณ 144.83 ล้ำนลูกบำศก์เมตรต่อปี ดังแสดงใน
ตำรำงที่ 3.4.5-4 และพ้ืนที่ศักยภำพน้้ำบำดำลเชิงคุณภำพที่สำมำรถใช้ประโยชน์ได้ในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ 
ฝั่งตะวันออกแสดงในรูปที่ 3.4.4-2 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-68 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 
 

ตำรำงท่ี 3.4.5-3 
ศักยภำพเชิงคุณภำพของน ้ำบำดำลที่อยู่ในเกณฑ์ดี พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

 

ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก ลุ่มน ้ำสำขำ ร้อยละของพื นที่ 
ศักยภำพน ้ำบำดำล  

(ล้ำน ลบ.ม./ปี) 

ส่วนบน 

คลองท่ำตะเภำ 98.05 187.66 

ภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน   97.24 163.36 

คลองหลังสวน   99.69 139.07 

ภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 2   92.52 222.88 

รวม 612.97 

ตอนกลำง 

ภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 3   90.83 210.36 

คลองกลำย   100.00 48.70 

ภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4   54.78 351.96 

รวม 611.02 

ส่วนล่ำง 

คลองนำทวี   99.45 179.51 

คลองเทพำ   99.5 159.70 

ภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง   93.95 141.86 

แม่น้้ำสำยบุรี 98.76 391.48 

แม่น้้ำบำงนรำ   93.09 289.79 

แม่น้้ำโกลก   100.00 182.30 

รวม 1,344.64 

รวมศักยภำพน ้ำบำดำลที่อยู่ในเกณฑ์ดีของลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 2,568.63 

ที่มำ : กรมทรัพยำกรน้้ำบำดำล, 2552  
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-69 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 
 

ตำรำงท่ี 3.4.5-4 
ศักยภำพเชิงคุณภำพของน ้ำบำดำลที่อยู่ในเกณฑ์ปำนกลำง พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

 

ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก ลุ่มน ้ำสำขำ ร้อยละของพื นที่ 
ศักยภำพน ้ำบำดำล  

(ล้ำน ลบ.ม./ปี) 

ส่วนบน 

คลองท่ำตะเภำ 1.86 1.66 

ภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน   2.57 4.32 

คลองหลังสวน   0.27 0.38 

ภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 2   3.38 8.14 

รวม 14.50 

ตอนกลำง 

ภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 3   3.2 7.41 

คลองกลำย   0.00 0.00 

ภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4   15.42 99.07 

รวม 106.48 

ส่วนล่ำง 

คลองนำทวี   0.55 0.99 

คลองเทพำ   0.36 0.58 

ภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง   4.99 7.53 

แม่น้้ำสำยบุรี 0.35 1.39 

แม่น้้ำบำงนรำ   4.29 13.35 

แม่น้้ำโกลก   0.00 0.00 

รวม 23.85 

รวมศักยภำพน ้ำบำดำลที่อยู่ในเกณฑ์ปำนกลำงของลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 144.83 

ที่มำ : กรมทรัพยำกรน้้ำบำดำล, 2552  
 

 
 



             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำต ิ                บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ     

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-70 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 
 

 
ที่มำ : กลุ่มบริษัทที่ปรึกษำประยุกต์จำกกรมทรัพยำกรน้้ำบำดำล พ.ศ.2552 
รูปที่ 3.4.4-2 พื นที่ศักยภำพน ้ำบำดำลเชิงคุณภำพที่สำมำรถใช้ประโยชน์ได้ในพื นที่ลุ่มน ้ำ 

ภำคใต้ฝั่งตะวันออก 
 



             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำต ิ                บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ     

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-71 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 
 

ส้ำหรับรำยละเอียดที่เกี่ยวกับศักยภำพของ พื้นที่ลุ่มน้้ำตำปี ปัตตำนี และทะเลสำบสงขลำ ซึ่งเป็นพ้ืนที่
ข้ำงเคียงของพ้ืนที่ของกำรศึกษำนี้ โดยพิจำรณำจำกกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ ได้แก่ แผนที่อุทกธรณีวิทยำรำยจังหวัด 
มำตรำส่วน 1:100 ,000 ของกรมทรัพยำกรน้้ำบำดำล ปี พ.ศ.2552 และคู่มือกำรใช้แผนที่น้้ำบำดำลของ 
กรมทรัพยำกรน้้ำบำดำลปี พ.ศ.2544 มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ พื นที่ลุ่มน ้ำตำปี ประกอบด้วย แหล่งน้้ำบำดำลใน
หินร่วนและแหล่งน้้ำบำดำลในหินแข็ง โดยที่น้้ำบำดำลถูกเก็บตำมรอยต่อระหว่ำงชั้นหิน ตำมแนวรอยเลื่อน  
ตำมแนวรอยแตก หรือโครงสร้ำงอื่นๆ ควำมสำมำรถในกำรให้น้้ำบำดำลส่วนให่่ในพื้นที่น้อยกว่ำ 2 ลูกบำศก์
เมตรต่อชั่วโมง คุณภำพน้้ำอยู่ในเกณฑ์ปำนกลำงถึงดี มีปริมำณสำรละลำยทั้งหมดที่ละลำยน้้ำได้ต่้ำกว่ำ 1,500 
มิลลิกรัมต่อลิตร ลุ่มน ้ำปัตตำนี โดยพบทั้งในแหล่งน้้ำบำดำลหินร่วนและแหล่งน้้ำบำดำลหินแข็ง ซึ่งควำมสำมำรถใน
กำรให้น้้ำบำดำลของชั้นหินให้น้้ำน้อยกว่ำ 2 ลูกบำศก์เมตรต่อชั่วโมง และมีคุณภำพน้้ำบำดำลอยู่ในเกณฑ์ 
ปำนกลำง และส้ำหรับ ลุ่มน ้ำทะเลสำบสงขลำ น้้ำบำดำลถูกกักเก็บตำมรอยต่อระหว่ำงชั้นหิน แนวรอยแตก หรือ
รอยแยก มีควำมสำมำรถในกำรให้น้้ำบำดำลปำนกลำงถึงสูง คุณภำพน้้ำส่วนให่่อยู่ในเกณฑ์ปำนกลำง และจำก
รำยงำนโครงกำรแนวทำงกำรพัฒนำและอนุรักษ์น้้ำบำดำลโดยใช้แบบจ้ำลองทำงคณิตศำสตร์ ในพ้ืนที่ทะเลสำบ
สงขลำ กรมทรัพยำกรน้้ำบำดำล (พ.ศ.2549) พบว่ำกำรเติมน้้ำเข้ำสู่แหล่งน้้ำบำดำลมีปริมำณ 156 ล้ำนลูกบำศก์
เมตรต่อปี โดยมีทิศทำงกำรไหลจำกทิศใต้สู่ทิศเหนือของทะเลสำบลงขลำ ซึ่งบำงพ้ืนที่พบว่ำมีปริมำณคลอไรด์สูง
ถึง 1,355 มิลลิกรัมต่อลิตร และปริมำณน้้ำบำดำลที่ใช้ได้สูงสุดอย่ำงปลอดภัยของแอ่งน้้ำบำดำลหำดให่่ 77  
ล้ำนลูกบำศก์เมตรต่อปี 

 
3.4.6 คุณภำพน ้ำบำดำล 
  จำกข้อมูลของกรมทรัพยำกรน้้ำบำดำล ปี พ.ศ. 2552 พบว่ำปริมำณสำรละลำยทั้งหมดที่ละลำยน้้ำได้ 
(TDS) แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ (1) น้อยกว่ำ 500 มิลลิกรัมต่อลิตร (2) 500 ถึง 1,500 มิลลิกรัมต่อลิตร และ 
(3) มำกกว่ำ 1,500 มิลลิกรัมต่อลิตร  
 
  หำกปริมำณสำรละลำยทั้งหมดที่ละลำยน้้ำได้สูงกว่ำ 1,500 มิลลิกรัมต่อลิตร จะถือว่ำน้้ำบำดำลนั้นมี
คุณภำพน้้ำไม่ดี ไม่เหมำะสมที่จะน้ำมำใช้ประโยชน์ ซึ่งมีพ้ืนที่ 1,707.69 ตำรำงกิโลเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 6.55 
ของพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก และพ้ืนที่ที่มีคุณภำพน้้ำปำนกลำงถึงดี มีค่ำปริมำณสำรละลำยทั้งหมดที่
ละลำยน้้ำได้ต่้ำกว่ำ 1,500 มิลลิกรัมต่อลิตร มีพ้ืนที่ประมำณ 24,359.61 ตำรำงกิโลเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 
93.45 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก และอีก 0.42 ตำรำงกิโลเมตรเป็นของพ้ืนที่เป็นแหล่งน้้ำ ดังแสดงในรูปที่ 
3.4.6-1 

 



             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำต ิ                บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ     

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-72 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 
 

ที่มำ : กลุ่มบริษัทที่ปรึกษำประยุกต์จำกกรมทรัพยำกรน้้ำบำดำล,.2552 
รูปที่ 3.4.6-1 ศักยภำพน ้ำบำดำลในพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝัง่ตะวันออก 



             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำต ิ                บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ     

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-73 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 
 

3.5 ทรัพยำกรธรรมชำติ 
 
3.5.1 ชั นคุณภำพลุ่มน ้ำ 
  กำรก้ำหนดชั้นคุณภำพลุ่มน้้ำ เป็นกำรก้ำหนดกรอบและขอบเขตในกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติ ให้เป็นไป
ตำมหลักกำรอนุรักษ์และกำรบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภำพและเป็นไปได้ในทำงปฏิบัติแบ่งออกเป็น 5 
ดังต่อไปนี้ 
 
 (1) พื นที่ลุ่มน ้ำชั นที่ 1 หมำยถึงพ้ืนที่ที่ต้องสงวนไว้เป็นพ้ืนที่ป่ำต้นน้้ำล้ำธำร แบ่งออกเป็น 2 ระดับชั้น
ย่อย ได้แก่ 
   1) พื นที่ลุ่มน ้ำชั น 1A หมำยถึง พ้ืนที่ลุ่มน้้ำชั้นที่ 1 ที่ยังคงมีสภำพป่ำสมบูรณ์  ซึ่งจ้ำเป็นจะต้อง
สงวนรักษำไว้เป็นพ้ืนที่ต้นน้้ำล้ำธำรและเป็นทรัพยำกรป่ำไม้ของประเทศห้ำมเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ป่ำไม้เป็นรูปแบบ
อ่ืนอย่ำงเด็ดขำดเพ่ือรักษำไว้เป็นต้นน้้ำล้ำธำร ห้ำมมีกำรอนุ่ำตท้ำไม้โดยเด็ดขำด และให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
บ้ำรุงรักษำป่ำธรรมชำติที่มีอยู่  
   2) พื นที่ลุ่มน ้ำชั น 1B หมำยถึง พ้ืนที่ในลุ่มน้้ำชั้นที่ 1 ซึ่งสภำพป่ำส่วนให่่ในพ้ืนที่ถูกท้ำลำย
หรือเปลี่ยนแปลงไปและกำรท้ำประโยชน์ในที่ดินจะต้องมีมำตรกำรควบคุมเป็นพิเศษ 
  (2) พื นที่ลุ่มน ้ำชั นที่ 2 หมำยถึง พ้ืนที่ภำยในลุ่มน้้ำที่มีเหมำะต่อกำรเป็นต้นน้้ำล้ำธำร ในระดับ
รองลงมำ ซึ่งอำจใช้เป็นป่ำเพ่ือกำรเศรษฐกิจ รวมทั้งสำมำรถน้ำไปใช้ประโยชน์เพ่ือกิจกำรที่ส้ำคั่ เช่น  
กำรท้ำเหมืองแร่ โดยให้หลีกเลี่ยงกำรใช้ที่ดิน เพ่ือกิจกรรมทำงด้ำนเกษตรกรรมอย่ำงเด็ดขำด  
 (3) พื นที่ลุ่มน ้ำชั นที่ 3 หมำยถึง พ้ืนที่ภำยในลุ่มน้้ำมีลักษณะเป็นที่ดอนสำมำรถใช้ประโยชน์ได้ทั้ง
กิจกำรป่ำไม้ เหมืองแร่และปลูกพืชกสิกรรม ประเภทไม้ยืนต้น แต่ต้องมีกำรควบคุมวิธีกำรปฏิบัติ อย่ำงเข้มงวด  
ให้เป็นไปตำมหลักกำรดินและน้้ำ 
 (4) พื นที่ลุ่มน ้ำชั นที่ 4 หมำยถึง พ้ืนที่ภำยในลุ่มน้้ำที่มีสภำพป่ำที่ได้ถูกบุกรุกแผ้วถำงเพ่ือใช้ประโยชน์
ส้ำหรับกิจกำรพืชไร่เป็นส่วนมำก สภำพพ้ืนที่เป็นเนินเขำหรือที่รำบขั้นบันได หรือช่วงต่อระหว่ำงที่รำบลุ่มกับ  
เชิงเขำ สำมำรถท้ำกำรเกษตรกรรม โดยมีกำรวำงแผนกำรใช้ที่ดินตำมมำตรกำรดินและน้้ำ  
 (5) พื นที่ลุ่มน ้ำชั นที่  5 พ้ืนที่ลุ่มน้้ำที่มีลักษณะเป็นที่รำบหรือที่ลุ่มหรือเนินลำดเอียงเล็กน้อย 
สำมำรถใช้ประโยชน์ด้ำนกำรเกษตรกรรม โดยเฉพำะท้ำนำและกิจกรรมอื่น ๆ ในกรณีที่จะใช้ที่ดิน เพ่ือ
อุตสำหกรรมให้หลีกเลี่ยงใช้พื้นที่ท่ีศักยภำพกำรเกษตรกรรมสูง 
    
   พ้ืนที่ลุ่มน้้ำชั้น 1A ในเขตพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก พบมำกที่สุดในลุ่มน้้ำสำขำคลองหลัง
สวนรองลงมำคือลุ่มน้้ำสำขำภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 และลุ่มน้้ำคลองท่ำตะเภำ โดยมีพ้ืนที่ 325,002, 
208,765 และ 181,846 ตำมล้ำดับรำยละเอียดดังแสดงในตำรำงท่ี 3.5.1-1 และรูปที่ 3.5.1-1 
 



             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำต ิ                บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ     

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-74 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 
 

3.5.2 พื นที่ชุ่มน ้ำ 
  พ้ืนที่ชุ่มน้้ำหมำยถึงพ้ืนที่ที่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ลุ่ม ที่รำบลุ่ม พ้ืนที่ลุ่มชื้นแฉะ มีน้้ำท่วม พื้นที่พรุ 
พ้ืนที่แหล่งน้้ำ ทั้งที่เกิดข้ึนเองตำมธรรชำติ และมนุษย์สร้ำงข้ึน เป็นแหล่งเก็บกักน้้ำตำมธรรมชำติ ช่วยรักษำสมดุล
ของระดับน้้ำใต้ดิน ช่วยลดและป้องกันปั่หำน้้ำท่วมฉับพลัน ป้องกันมิให้น้้ำเค็มรุกป้องกันกำรพังทลำยของชำยฝั่ง 
เป็นแหล่งควำมหลำกหลำยทำงกำยภำพและชีวภำพที่ส้ำคั่ต่อวงจรชีวิตของพืชและสัตว์นำนำชนิด  จึงนับว่ำพ้ืนที่
ชุ่มน้้ำมีบทบำทส้ำคั่ต่อระบบนิเวศวิทยำเป็นอย่ำงยิ่ง 
 ปัจจุบันเพ่ือเป็นกำรอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้้ำ ลดกำรบุกรุกท้ำลำย และได้ใช้ประโยชน์ด้วย จึงมีอนุสั่่ำ 
The Convention on Wetlands of International Importance Especially a Waterfowl Habitat   
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 ส้ำหรับประเทศไทยได้เข้ำร่วมเป็นภำคีอนุสั่่ำฯ ล้ำดับที่ 110 เมื่อวันที่ 13 
พฤษภำคม พ.ศ. 2541 และอนุสั่่ำฯ นี้มีผลบังคับใช้ต่อประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 13 กันยำยน พ.ศ. 2541  
เป็นต้นมำ โดยมีกำรขึ้นทะเบียนพ้ืนที่ลุ่มน้้ำ ทั้งในระดับนำนำชำติ ระดับชำติ และระดับท้องถิ่น เพ่ือใช้ประโยชน์
ในกำรวำงแผนจัดกำรพ้ืนที่ลุ่มน้้ำ เผยแพร่ควำมรู้ควำมเข้ำใจและสร้ำงจิตส้ำนึ กในกำรอนุรักษ์ และกำรใช้
ประโยชน์อย่ำงยั่งยืนไม่ใช่เป็นกำรท้ำลำยหรือรบกวนพ้ืนที่ชุ่มน้้ำที่ส้ำคั่ในอนำคต จำกทะเบียนพ้ืนที่ชุ่มน้้ำใน
อนุสั่่ำดังกล่ำว พบว่ำ ในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก มีพ้ืนที่ชุ่มน้้ำที่มีควำมส้ำคั่ระดับต่ำง ๆ ดังนี้ 
 
 (1) พื นที่ชุ่มน ้ำที่มีควำมส้ำคัญระดับนำนำชำติ 
  จำกกำรตวจสอบพบว่ำมีพ้ืนที่ชุ่มน้้ำที่มีควำมส้ำคั่ระดับนำนำชำติที่อยู่ในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ 
ฝั่งตะวันออกจ้ำนวน 8 แห่ง ได้แก่ อ่ำวทุ่งคำ – อ่ำวสวี พรุคันธุลี อ่ำวบ้ำนดอน เขตห้ำมล่ำสัตว์ป่ำทะเลน้อย  
อ่ำวปำกพนัง อ่ำวปัตตำนี แม่น้้ำสำยบุรี และเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ 
(พรุโต๊ะแดง) รำยละเอียดดังแสดงในตำรำงท่ี 3.5.2-1 และรูปท่ี 3.5.2-1 
 

  (2) พื นที่ชุ่มน ้ำที่ขึ นทะเบียนว่ำมีควำมส้ำคัญระดับท้องถิ่น  
   จำกกำรตวจสอบพบว่ำมีพ้ืนที่ชุ่มน้้ำระดับท้องถิ่นรำยจังหวัด คือ จังหวัดชุมพรจ้ำนวน 339 แห่ง 

นครศรีธรรมรำช 457 แห่ง สุรำษฎร์ธำนี 240 แห่ง สงขลำ 334 แห่ง นรำธิวำส 300 แห่ง ปัตตำนี 120 แห่ง และ
ยะลำจ้ำนวน 88 แห่ง  

 

 

 
 
 



 
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ                        บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ            

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม  3-75 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร ์
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ตำรำงท่ี 3.5.1-1 
พื นที่ชั นคุณภำพลุ่มน ้ำจ้ำแนกเป็นรำยลุ่มน ้ำสำขำ 

 
รหัส
ลุ่มน ้ำ 

ลุ่มน ้ำสำขำ 
ชั นคุณภำพลุ่มน ้ำ (ไร่) 

1A 1B 2 3 4 5 N แหล่งน ้ำ รวม 
2101 คลองท่ำตะเภำ 181,846 5,097 176,927 214,511 556,376 183,216 221 - 1,318,194 

2102 ภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 127,294 35,117 170,322 167,499 422,287 415,468 - - 1,337,987 

2103 คลองหลังสวน 325,002 9,586 304,183 187,937 92,916 114,007 - - 1,033,631 

2104 ภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 2 35,220 2,848 81,837 133,653 402,564 768,757 - - 1,424,879 

2105 ภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 3 214,629 50,699 94,609 77,802 231,319 723,328 - - 1,392,386 

2106 คลองกลำย 152,709 12,151 80,573 63,086 34,101 42,176 - 850 385,646 

2107 ภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 208,766 43,846 131,726 116,222 164,371 2,226,587 - - 2,891,518 

2108 คลองนำทวี 43,532 47,485 131,449 157,943 193,014 407,389 - 592 981,404 

2109 คลองเทพำ 143,540 48,408 260,678 231,236 190,853 261,859 - - 1,136,574 

2110 ภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง 15,742 5,945 26,783 38,133 59,946 765,964 - - 912,513 

2111 แม่น้้ำสำยบุรี 170,273 171,477 327,726 326,460 245,455 765,078 - 3,638 2,010,107 

2112 แม่น้้ำบำงนรำ 42,796 27,561 70,003 51,951 86,869 755,056 - - 1,034,236 

2113 แม่น้้ำโก-ลก 35,823 13,021 31,408 21,982 48,234 282,787 - - 433,255 

รวมทั งลุ่มน ้ำ 1,697,171 473,241 1,888,225 1,788,414 2,728,304 7,711,670 221 5,080 16,292,326 
ที่มำ : กำรค้ำนวณของที่ปรึกษำ จำกข้อมูลส้ำนักงำนนโยบำยและแผนพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 



  
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ                    บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ     

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-76 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ที่มำ : กลุ่มบริษัทที่ปรึกษำประยุกต์จำกส้ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม, 2544 
รูปที่ 3.5.1-1 พื นที่ชั นคุณภำพลุ่มน ้ำในพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 



  
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ                    บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ     

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-77 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ตำรำงท่ี 3.5.2-1 

พื นที่ชุ่มน ้ำที่ขึ นทะเบียนว่ำมีควำมส้ำคัญระดับนำนำชำติในลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 
 

รหัส 

ลุ่มน้้ำ 
ลุ่มน ้ำสำขำ รำยชื่อ ประเภท จังหวัด 

เนื อที่ 

(ไร่) 

2101 คลองท่ำตะเภำ (ลุ่มน้้ำสำขำ) อ่ำวทุ่งคำ-อ่ำวสว ี อ่ำว ป่ำชำยเลน หำดเลน ชุมพร 517 

2102 ภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน อ่ำวทุ่งคำ-อ่ำวสว ี อ่ำว ป่ำชำยเลน หำดเลน ชุมพร 51,190 

2103 คลองหลังสวน - - - - 

2104 ภำคใต้ฝั่งตะวันออกสว่นที่ 2 พรุคันธุลี พรุในที่แอ่ง สุรำษฎร์ธำน ี 399 

  อ่ำวบำ้นดอน อ่ำว ปำกแม่น้้ำ ป่ำชำยเลน  

หำดเลน แหล่งห่้ำทะเล 

สุรำษฎร์ธำน ี 23,825 

2105 ภำคใต้ฝั่งตะวันออกสว่นที่ 3 อ่ำวทุ่งคำ-อ่ำวสว ี อ่ำว ป่ำชำยเลน หำดเลน ชุมพร 46,279 

2106 คลองกลำย - -  - 

2107 ภำคใต้ฝั่งตะวันออกสว่นที่ 4 เขตห้ำมล่ำสัตว์ปำ่ ทะเลน้อย หนองน้้ำจืดธรรมชำติที่มีพืชน้ำ้ พัทลุง 18,389 

  อ่ำวปำกพนัง ปำกแม่น้ำ้ หำดเลน ป่ำชำยเลน นครศรีธรรมรำช 60,540 

2108 คลองนำทวี - - - - 

2109 คลองเทพำ - - - - 

2110 ภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง อ่ำวปัตตำน ี อ่ำว ปำกแม่น้้ำ ป่ำชำยเลน หำดเลน ปัตตำนี 20,362 

2111 แม่น้้ำสำยบุรี แม่น้้ำสำยบุรี แม่น้้ำมีน้้ำไหลตลอดป ี ปัตตำนี 8,345 

2112 แม่น้้ำบำงนรำ เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำ เฉลิมพระ

เกียรติสมเด็จพระเทพ

รัตนรำชสุดำฯ (พรุโต๊ะแดง) 

พรุ ป่ำที่ถกูน้้ำทว่มบำงฤด ู นรำธิวำส 27,997 

2113 แม่น้้ำโก-ลก เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำ เฉลิมพระ

เกียรติสมเด็จพระเทพ

รัตนรำชสุดำฯ (พรุโต๊ะแดง) 

พรุ ป่ำที่ถกูน้้ำทว่มบำงฤด ู นรำธิวำส 19,892 

ที่มำ : สำ้นักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (2552) 

 



  
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ                    บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ     

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-78 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ที่มำ : กลุ่มบริษัทที่ปรึกษำประยุกต์จำกส้ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม, 2552 
รูปที่ 3.5.2-1 พื นที่ชุ่มน ้ำในพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 



  
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ                    บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ     

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-79 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

3.5.3 พื นที่คุ้มครองและอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ 
 พ้ืนที่คุ้มครองและอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติหมำยถึงพ้ืนที่ที่ประกำศขอบเขตชัดเจน ครอบคลุม
ทรัพยำกรที่ต้องกำรสงวน อนุรักษ์ หรือพ้ืนที่ที่คำดว่ำเสี่ยงต่อกำรเกิดผลกระทบ เช่น อุทยำนแห่งชำติ วนอุทยำน 
เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำ สวนพฤกศำสตร์วนอุทยำน ป่ำชำยเลน และสวนรุกขชำติ ในลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 
พบว่ำ มีพ้ืนที่คุ้มครองและอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ 4 ประเภท ดังนี้  
 

(1) อุทยำนแห่งชำติ 
 จำกกำรตรวจสอบพ้ืนที่อุทยำนแห่งชำติจำกฐำนข้อมูลระบบสำรสนเทศ กรมอุทยำนแห่งชำติ

สัตว์ป่ำและพันธุ์พืช (2556) พบว่ำ ในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกมีอุทยำนแห่งชำติ 12 แห่ง และพ้ืนที่
เตรียมกำรฯ 4 แห่ง มีเนื้อที่ 2,811.48 ตำรำงกิโลเมตร หรือประมำณ 1.76 ล้ำนไร่ รำยละเอียดแสดงในตำรำงที่ 
3.5.3-1 

 
(2) วนอุทยำน 
 จำกกำรตรวจสอบพ้ืนที่วนอุทยำนห่งชำติจำกฐำนข้อมูลระบบสำรสนเทศ กรมอุทยำนแห่งชำติ

สัตว์ป่ำและพันธุ์พืช (2562) พบว่ำ ในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกมีวนอุทยำน 1 แห่งคือ น้้ำตกกระเปำะ  
มีพ้ืนที่ 809 ไร่ ตั้งอยู่ที่ อ.ท่ำแซะ จ.ชุมพร อยู่ในพื้นท่ีลุ่มน้้ำสำขำคลองท่ำตะเภำ (2101)  

 
(3) เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำ 
 จำกฐำนข้อมูลระบบสำรสนเทศ กรมอุทยำนแห่งชำติสัตว์ป่ำและพันธุ์พืช (2562) พบว่ำ พ้ืนที ่

ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก มีเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำ 7 แห่ง คิดเป็นเนื้อที่ประมำณ 1.09 ล้ำนไร่ 
รำยละเอียดดังแสดงในตำรำงท่ี 3.5.3-2 

 
(4) เขตห้ำมล่ำสัตว์ป่ำ 
 จำกฐำนข้อมูลระบบสำรสนเทศ กรมอุทยำนแห่งชำติสัตว์ป่ำและพันธุ์พืช (2562) พบว่ำ ในพื้นที่

ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกมีเขตห้ำมล่ำสัตว์ป่ำ 7 แห่ง เนื้อที่รวมประมำณ 0.42 ล้ำนไร่ รำยละเอียดดังแสดงใน
ตำรำงท่ี 3.5.3-3 
 



  
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ                    บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ     

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-80 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ตำรำงท่ี 3.5.3-1 
อุทยำนแห่งชำติในพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

 

รหัส
ลุ่มน ้ำ ลุ่มน ้ำสำขำ อุทยำนแห่งชำติ 

ขนำดใน
พื นที่ลุ่มน ้ำ  

(ไร่) 

รอ้ยละของ
พื นที่ลุ่มน ้ำ

ทั งหมด 
2101 คลองท่ำตะเภำ (ลุ่มน้้ำสำขำ ) - - - 
2102 

 
ภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

 
น้้ำตกหงำว 26,600 0.16 

หมู่เกำะชุมพร 36,382 0.22 
2103 

 
คลองหลังสวน 

 
แก่งกรุง 178,711 1.08 

น้้ำตกหงำว 171,486 1.04 
2104 ภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 2 แก่งกรุง 54,432 0.33 
2105 

 
 

ภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 3 
 
 

พ้ืนที่เตรียมกำรฯ อุทยำนแห่งชำติ 
หำดขนอม - หมู่เกำะ 

65,069 0.39 

เขำนัน 93,818 0.57 
ใต้ร่มเย็น 20,759 0.13 
น้้ำตกสี่ขีด 88,492 0.53 

2106 
 

คลองกลำย 
 

เขำนัน 161,745 0.98 
เขำหลวง 61,189 0.37 
ใต้ร่มเย็น 474 0.00 

2107 ภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 เขำปู่-เขำย่ำ 107,078 0.65 
เขำหลวง 164,844 1.00 
น้้ำตกโยง 50,190 0.30 

2108 คลองนำทวี เขำน้้ำค้ำง 80,504 0.49 
2109 คลองเทพำ พ้ืนที่เตรียมกำรฯ อุทยำนแห่งชำติ 

สันกำลำคีรี 89,332 0.54 

น้้ำตกทรำยขำว 22,800 0.14 
2110 ภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง น้้ำตกทรำยขำว 17,547 0.11 
2111 แม่น้้ำสำยบุรี พ้ืนที่เตรียมกำรฯ อุทยำนแห่งชำติฅ

น้้ำตกซีโป 
30,523 0.18 

บูโด-สุไหงปำดี 110,387 0.67 
2112 แม่น้้ำบำงนรำ พ้ืนที่เตรียมกำรฯ อุทยำนแห่งชำติฅ

น้้ำตกซีโป 
11,520 0.07 

พ้ืนที่เตรียมกำรฯ อุทยำนแห่งชำติ 
อ่ำวมะนำว - เขำตันหยง 

1,847 0.01 

บูโด-สุไหงปำดี 84,293 0.51 
2113 แม่น้้ำโก-ลก บูโด-สุไหงปำดี 27,155 0.16 

รวมอุทยำนแห่งชำติ 1,757,177 10.62 
ที่มำ : กลุ่มบริษัทท่ีปรึกษำประยกุต์จำกส้ำนักอุทยำนแห่งชำติ กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพนัธุ์พืช, 2562 



  
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ                    บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ     

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-81 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ตำรำงท่ี 3.5.3-2 
เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำในพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

 

รหัส
ลุ่มน ้ำ 

ลุ่มน ้ำสำขำ เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำ 
ขนำดใน

พื นที่ลุ่มน ้ำ  
(ไร่) 

ร้อยละของ
พื นที่ลุ่มน ้ำ

ทั งหมด 
2101 คลองท่ำตะเภำ (ลุ่มน้้ำสำขำ) อุทยำนเสด็จในกรม-กรมหลวงชุมพร 

ด้ำนทิศใต้ 
90,461 0.55 

  อุทยำนเสด็จในกรม-กรมหลวงชุมพร 
ด้ำนทิศเหนือ 

310,319 1.88 

2102 ภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ทุ่งระยะ-นำสัก 86,207 0.52 
  อุทยำนเสด็จในกรม-กรมหลวงชุมพร 

ด้ำนทิศใต้ 
495 0.003 

2103 คลองหลังสวน ควนแม่ยำยหม่อน 197,221 1.19 
2104 ภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 2 ควนแม่ยำยหม่อน 20,596 0.12 
2105 ภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 3 - - - 
2106 คลองกลำย กะทูน 334 0.002 
2107 ภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 - - - 
2108 คลองนำทวี - - - 
2109 คลองเทพำ - - - 
2110 ภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง - - - 
2111 แม่น้้ำสำยบุรี ฮำลำ-บำลำ 253,477 1.53 
2112 แม่น้้ำบำงนรำ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ

รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 
90,748 0.55 

2113 แม่น้้ำโก-ลก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 

31,826 0.19 

  ฮำลำ-บำลำ 89 0.001 
รวมเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำ 1,081,773 6.54 

ที่มำ : กลุ่มบริษัทที่ปรึกษำประยุกต์จำกส่วนสำรสนเทศด้ำนอนุรักษ์สัตว์ป่ำ ส้ำนักอนุรักษ์สัตว์ป่ำ กรมอุทยำน
แห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช, 2561 
 

 

 

 



  
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ                    บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ     

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-82 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ตำรำงท่ี 3.5.3-3 
เขตห้ำมล่ำสัตว์ป่ำในพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

 
รหัสลุ่มน ้ำ ลุ่มน ้ำสำขำ เขตห้ำมล่ำสัตว์ป่ำ ขนำดในพื นที่

ลุ่มน ้ำ   
(ไร่) 

ร้อยละของ
พื นที่ลุ่มน ้ำ

ทั งหมด 
2101 คลองท่ำตะเภำ (ลุ่มน้้ำสำขำ) - -   

2102 ภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน - -   

2103 คลองหลังสวน - -   

2104 ภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 2 - -   

2105 ภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 3 - -   

2106 คลองกลำย - -   

2107 ภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 ทะเลน้อย 103,769 0.63 

  แหลมตะลุมพุก 41,806 0.25 

  บ่อล้อ 62,824 0.38 

2108 คลองนำทวี เขำปะช้ำง-แหลมขำม 44,791 0.27 

  เขำเหรง 38,217 0.23 

  ป่ำกรำด 3,548 0.02 

2109 คลองเทพำ เขำปะช้ำง-แหลมขำม 32,825 0.20 

2110 ภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง เขำปะช้ำง-แหลมขำม 35,786 0.22 

2111 แม่น้้ำสำยบุรี - - - 

2112 แม่น้้ำบำงนรำ ป่ำพรุ 45,232 0.27 

2113 แม่น้้ำโกลก ป่ำพรุ 11,389 0.07 

รวมเขตห้ำมล่ำสัตว์ป่ำ 420,187 2.54 

ที่มำ : กลุ่มบริษัทที่ปรึกษำประยุกต์จำกส่วนสำรสนเทศด้ำนอนุรักษ์สัตว์ป่ำ ส้ำนักอนุรักษ์สัตว์ป่ำ กรมอุทยำน
แห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช, 2561 
 

 

 



  
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ                    บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ     

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-83 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

3.5.4 ทรัพยำกรป่ำไม้ 
 ทรัพยำกรป่ำไม้ในเขตพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก จำกกำรตรวจสอบพ้ืนที่ป่ำไม้ในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำ
ภำคใต้ฝั่งตะวันออก พบว่ำประกอบด้วย ป่ำสงวนแห่งชำติ ประมำณ 6,234,938 ไร่ หรือร้อยละ 38.33 ของพ้ืนที่
ลุ่มน้้ำ (รูปที่ 3.5.4-1) แบ่งเขตกำรใช้ที่ดินป่ำสงวนแห่งชำติ เป็น 3 เขต (ตำรำงท่ี 3.5.4-1) ได้แก่  
 
 (1) เขตพ้ืนที่ป่ำเพ่ือกำรอนุรักษ์ (Zone C) หรือพ้ืนที่ป่ำอนุรักษ์หมำยถึง พ้ืนที่ป่ำสงวนแห่งชำติที่ มี
สภำพป่ำสมบูรณ์หรือมีศักยภำพเหมำะสมต่อกำรอนุรักษ์ธรรมชำติ มีพ้ืนที่รวม 3,842,775 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 
23.33 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 
 
 (2) เขตพ้ืนที่ป่ำเพ่ือเศรษฐกิจ (Zone E) หมำยถึง พ้ืนที่ป่ำสงวนแห่งชำติที่ก้ำหนดไว้เพ่ือ ผลิตไม้ 
และของป่ำ รวมถึงพ้ืนที่เศรษฐกิจมีพ้ืนที่รวม 1,761,531ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 10.81ของพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ 
ฝั่งตะวันออก 
 
 (3) เขตพ้ืนที่ป่ำที่เหมำะสมต่อกำรเกษตร (Zone A) หมำยถึง พ้ืนที่ป่ำสงวนแห่งชำติที่มีสมรรถนะ
ที่ดินเหมำะสมต่อกำรเกษตรหรือศักยภำพสูงในกำรพัฒนำด้ำนกำรเกษตร มีพ้ืนที่รวม 549,875 ไร่ หรือคิดเป็น
ร้อยละ 3.38 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 



  
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ                    บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ     

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-84 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

 ที่มำ : กลุ่มบริษัทที่ปรึกษำประยุกต์จำกส่วนสำรสนเทศด้ำนอนุรักษ์สัตวป์่ำ ส้ำนักอนุรักษ์สัตว์ป่ำ กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช, 2561

รูปที่ 3.5.4-1 พื นที่ป่ำไม้ในพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 



  
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ                    บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ     

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-85 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ตำรำงท่ี 3.5.4-1 
พื นที่ป่ำสงวนในพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

ตำรำงท่ี 3.5.4-1 (ต่อ) 

รหัสลุ่มน ้ำ ลุ่มน ้ำสำขำ เขตกำรใช้ประโยชน์ที่ดินป่ำไม ้
ขนำดในพื นที่ลุม่น ้ำ 

ร้อยละ 
ตร.กม. ไร่ 

2101 คลองท่ำตะเภำ 
(ลุ่มน้้ำสำขำ) 

เขตพื้นท่ีป่ำเพื่อกำรอนุรักษ์ (Zone C) 920.91 575,569 3.54 
เขตพื้นท่ีป่ำเพื่อเศรษฐกิจ (Zone E) 154.35 96,469 0.59 
เขตพื้นท่ีป่ำท่ีเหมำะสมต่อกำรเกษตร 

(Zone A) 
277.63 173,519 1.07 

พื้นที่กันออก - - - 
รวม 1,352.89 845,556 5.20 

2102 ภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน เขตพื้นท่ีป่ำเพื่อกำรอนุรักษ์ (Zone C) 526.79 329,244 2.02 
เขตพื้นท่ีป่ำเพื่อเศรษฐกิจ (Zone E) 436.27 272,669 1.68 
เขตพื้นท่ีป่ำท่ีเหมำะสมต่อกำรเกษตร 

(Zone A) 
156.54 97,838 0.60 

พื้นที่กันออก 5.46 3,413 0.02 
รวม 1,125.06 703,163 4.32 

2103 คลองหลังสวน เขตพื้นท่ีป่ำเพื่อกำรอนุรักษ์ (Zone C) 1,046.75 654,221 4.02 
เขตพื้นท่ีป่ำเพื่อเศรษฐกิจ (Zone E) 129.74 81,089 0.50 
เขตพื้นท่ีป่ำท่ีเหมำะสมต่อกำรเกษตร 

(Zone A) 
0.38 237 0.001 

พื้นที่กันออก - - - 

รวม 1,176.87 735,547 4.46 

2104 ภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนท่ี 
2 

เขตพื้นท่ีป่ำเพื่อกำรอนุรักษ์ (Zone C) 233.50 145,938 0.90 
เขตพื้นท่ีป่ำเพื่อเศรษฐกิจ (Zone E) 697.06 435,663 2.68 
เขตพื้นท่ีป่ำท่ีเหมำะสมต่อกำรเกษตร 

(Zone A) 
137.28 85,800 0.53 

พื้นที่กันออก 35.41 22,131 0.14 
รวม 1,103.25 689,531 4.24 

2105 ภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนท่ี 
3 

เขตพื้นท่ีป่ำเพื่อกำรอนุรักษ์ (Zone C) 548.86 343,038 2.11 
เขตพื้นท่ีป่ำเพื่อเศรษฐกิจ (Zone E) 557.61 348,506 2.14 
เขตพื้นท่ีป่ำท่ีเหมำะสมต่อกำรเกษตร 

(Zone A) 
21.61 13,506 0.08 

พื้นที่กันออก 10.52 6,575 0.04 

รวม 1,138.60 711,625 4.38 



  
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ                    บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ     

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-86 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ตำรำงท่ี 3.5.4-1 (ต่อ) 

รหัสลุ่มน ้ำ ลุ่มน ้ำสำขำ เขตกำรใช้ประโยชน์ที่ดินป่ำไม ้
ขนำดในพื นที่ลุม่น ้ำ 

ร้อยละ 
ตร.กม. ไร่ 

2106 คลองกลำย เขตพื้นท่ีป่ำเพื่อกำรอนุรักษ์ (Zone C) 311.01 194,381 1.20 
เขตพื้นท่ีป่ำเพื่อเศรษฐกิจ (Zone E) 77.28 48,300 0.30 
เขตพื้นท่ีป่ำท่ีเหมำะสมต่อกำรเกษตร 

(Zone A) 
8.72 5,450 0.03 

พื้นที่กันออก 27.59 17,244 0.11 
รวม 424.60 265,375 1.63 

2107 ภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนท่ี 
4 

เขตพื้นท่ีป่ำเพื่อกำรอนุรักษ์ (Zone C) 440.12 275,075 1.69 
เขตพื้นท่ีป่ำเพื่อเศรษฐกิจ (Zone E) 261.43 163,394 1.00 
เขตพื้นท่ีป่ำท่ีเหมำะสมต่อกำรเกษตร 

(Zone A) 
233.23 145,769 0.90 

พื้นที่กันออก 8.89 5,556 0.03 
รวม 943.67 589,794 3.63 

2108 คลองนำทว ี เขตพื้นท่ีป่ำเพื่อกำรอนุรักษ์ (Zone C) 267.14 166,963 1.03 
เขตพื้นท่ีป่ำเพื่อเศรษฐกิจ (Zone E) 159.62 99,763 0.61 
เขตพื้นท่ีป่ำท่ีเหมำะสมต่อกำรเกษตร 

(Zone A) 
- - - 

พื้นที่กันออก 20.13 12,581 0.08 
รวม 446.89 279,306 1.72 

2109 คลองเทพำ เขตพื้นท่ีป่ำเพื่อกำรอนุรักษ์ (Zone C) 714.75 446,719 2.75 
เขตพื้นท่ีป่ำเพื่อเศรษฐกิจ (Zone E) 159.08 99,425 0.61 
เขตพื้นท่ีป่ำท่ีเหมำะสมต่อกำรเกษตร 

(Zone A) 
1.12 700 0.00 

พื้นที่กันออก 8.61 5,381 0.03 
รวม 883.56 552,225 3.40 

2110 ภำคใต้ฝั่งตะวันออก
ตอนล่ำง 

เขตพื้นท่ีป่ำเพื่อกำรอนุรักษ์ (Zone C) 78.77 49,231 0.30 
เขตพื้นท่ีป่ำเพื่อเศรษฐกิจ (Zone E) 58.20 36,375 0.22 
เขตพื้นท่ีป่ำท่ีเหมำะสมต่อกำรเกษตร 

(Zone A) 
2.64 1,650 0.01 

พื้นที่กันออก 6.95 4,344 0.03 
รวม 146.56 91,600 0.56 

2111 แม่น้้ำสำยบรุ ี เขตพื้นท่ีป่ำเพื่อกำรอนุรักษ์ (Zone C) 486.36 303,975 1.87 
เขตพื้นท่ีป่ำเพื่อเศรษฐกิจ (Zone E) 35.83 22,394 0.14 
เขตพื้นท่ีป่ำท่ีเหมำะสมต่อกำรเกษตร 

(Zone A) 
39.81 24,881 0.15 

พื้นที่กันออก - - - 
รวม 562.00 351,250 2.16 



  
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ                    บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ     

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-87 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ตำรำงท่ี 3.5.4-1 (ต่อ) 

รหัสลุ่มน ้ำ ลุ่มน ้ำสำขำ เขตกำรใช้ประโยชน์ที่ดินป่ำไม ้
ขนำดในพื นที่ลุม่น ้ำ 

ร้อยละ 
ตร.กม. ไร่ 

2112 แม่น้้ำบำงนรำ เขตพื้นท่ีป่ำเพื่อกำรอนุรักษ์ (Zone C) 351.63 219,769 1.35 
เขตพื้นท่ีป่ำเพื่อเศรษฐกิจ (Zone E) 71.43 44,644 0.27 
เขตพื้นท่ีป่ำท่ีเหมำะสมต่อกำรเกษตร 

(Zone A) 
0.22 138 0.00 

พื้นที่กันออก 5.65 3,528 0.02 
รวม 428.93 268,078 1.65 

2113 แม่น้้ำโกลก เขตพื้นท่ีป่ำเพื่อกำรอนุรักษ์ (Zone C) 221.85 138,656 0.85 
เขตพื้นท่ีป่ำเพื่อเศรษฐกิจ (Zone E) 20.55 12,844 0.08 
เขตพื้นท่ีป่ำท่ีเหมำะสมต่อกำรเกษตร 

(Zone A) 
0.62 388 0.00 

พื้นที่กันออก - - - 
รวม 243.02 151,888 0.93 

รวมพื นที่ทั งหมดของลุ่มน ้ำตะวนัออก 

เขตพื้นท่ีป่ำเพื่อกำรอนุรักษ์ (Zone C) 6,148.44 3,842,775 23.63 
เขตพื้นท่ีป่ำเพื่อเศรษฐกิจ (Zone E) 2,818.45 1,761,531 10.83 
เขตพื้นท่ีป่ำท่ีเหมำะสมต่อกำรเกษตร 

(Zone A) 
879.80 549,875 3.38 

พื้นที่กันออก 129.21 80,756 0.50 
รวม 9,975.90 6,234,938 38.33 

ที่มำ : กลุ่มบริษัทท่ีปรึกษำประยกุต์มำจำกฐำนข้อมลูสำรสนเทศ กรมป่ำไม้, 2559 
 
3.5.5 ป่ำชำยเลน 
 จำกกำรตรวจสอบพ้ืนที่ป่ำชำยเลนจำกฐำนข้อมูลระบบสำรสนเทศ ส้ำนักงำนนโยบำยและแผน
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) พบว่ำ ในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกมีพ้ืนที่ป่ำชำยเลนรวม 
169,639 ไร่ รำยละเอียดแสดงในตำรำงที่ 3.5.5-1  
 



  
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ                    บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ     

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-88 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ตำรำงท่ี 3.5.5-1 
ป่ำชำยเลนในพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

รหัสลุ่มน ้ำ ลุ่มน ้ำสำขำ อ้ำเภอ จังหวัด พื นที่ป่ำชำยเลน (ไร่) 
2101 คลองท่ำตะเภำ เมืองชุมพร ชุมพร 769 
2102 

  
  
  
  

ภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 
  
  
  
  

ทุ่งตะโก ชุมพร 6,434 
ปะทิว ชุมพร 1,390 
เมืองชุมพร ชุมพร 16,552 
สว ี ชุมพร 9,968 
หลังสวน ชุมพร 3,161 

2103 คลองหลังสวน หลังสวน ชุมพร 970 
2104 

  
  
  
  

ภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนท่ี 2 
  
  
  
  

ไชยำ สุรำษฎร์ธำน ี 9,460 
ท่ำฉำง สุรำษฎร์ธำน ี 3,520 
ท่ำชนะ สุรำษฎร์ธำน ี 4,050 
ละแม ชุมพร 116 
หลังสวน ชุมพร 1,552 

2105 
  
  

ภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนท่ี 3 
  
  

กำ่จนดิษฐ ์ สุรำษฎร์ธำน ี 6,423 
ขนอม นครศรีธรรมรำช 11,038 
ดอนสัก สุรำษฎร์ธำน ี 2,977 

2106 คลองกลำย - - - 
2107 

  
  

ภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนท่ี 4 
  
  

ท่ำศำลำ นครศรีธรรมรำช 876 
ปำกพนัง นครศรีธรรมรำช 53,589 
เมืองนครศรีธรรมรำช นครศรีธรรมรำช 2,384 

2108 
  
  

คลองนำทว ี
  
  

จะนะ สงขลำ 4,837 
เทพำ สงขลำ 2 
เมืองสงขลำ สงขลำ 174 

2109 คลองเทพำ เทพำ สงขลำ 2,305 
2110 

  
  
  

ภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง 
  
  
  

เทพำ สงขลำ 1,208 
เมืองปัตตำน ี ปัตตำน ี 283 
ยะหริ่ง ปัตตำน ี 8,449 
หนองจิก ปัตตำน ี 13,747 

2111 
  

แม่น้้ำสำยบรุ ี
  

ไม้แก่น ปัตตำน ี 2,071 
สำยบุร ี ปัตตำน ี 1,334 

2112 แม่น้้ำบำงนรำ - - - 
2113 แม่น้้ำโก-ลก - - - 

รวมพื นที่ป่ำชำยเลน (ไร่) 169,639 
ที่มำ : ส้ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) 
 



  
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ                    บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ     

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-89 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

3.5.6 พื นที่ป่ำเสื่อมโทรมที่ต้องได้รับกำรฟื้นฟู 
จำกกำรตรวจสอบพ้ืนที่ทรัพยำกรป่ำไม้ในเขตพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก ในปี พ.ศ. 2543 และ 

ปี พ.ศ. 2561 พบว่ำ พ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกมีพ้ืนที่ป่ำไม้ (ป่ำสงวนแห่งชำติ) ที่เป็นป่ำสมบูรณ์ ในปี 
พ.ศ.2561 จ้ำนวน 4,359.50 ตำรำงกิโลเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 16.47 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้ำทั้งหมด ลดลงจำกปี 
พ.ศ 2543 จ้ำนวน 10,963.74 ตำรำงกิโลเมตร (ร้อยละ 41.43) โดยสำมำรถจ้ำแนกตำมกลุ่มพ้ืนที่ลุ่มน้้ำ  
ได้ดังนี้ ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ในปี พ.ศ. 2561 มีพ้ืนที่ป่ำสมบูรณ์ จ้ำนวน 1,723.09 ตำรำง
กิโลเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 21.06 ลดลงจำกปี พ.ศ. 2543 จ้ำนวน 3,037.87 ตำรำงกิโลเมตร (ร้อยละ 
37.12) ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนกลำง ในปี พ.ศ. 2561 มีพ้ืนที่ป่ำสมบูรณ์ จ้ำนวน 2,530.87 ตำรำง
กิโลเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 57.32 ลดลงจำกปี พ.ศ. 2543 จ้ำนวน 1,349.79 ตำรำงกิโลเมตร (ร้อยละ 
30.57) และลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง ในปี พ.ศ. 2561 มีพ้ืนที่ป่ำสมบูรณ์ จ้ำนวน 2,750.26 ตำรำง
กิโลเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 19.83 ลดลงจำกปี พ.ศ. 2543 จ้ำนวน 1,244.05 ตำรำงกิโลเมตร (ร้อยละ 9.24) 
รำยละเอียดดังแสดงในตำรำงท่ี 3.5.6-1 และรูปที่ 3.5.6-1 ถึง รูปที่ 3.5.6--3 
 
 
 



  
            ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ               บทที ่3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ 
 

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม  3-90 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ตำรำงท่ี 3.5.6-1 
พื นที่ป่ำไม้ในพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกในปี พ.ศ. 2543 และ ปี พ.ศ. 2561 

ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก พื นที่ลุ่มน ้ำ 
พ.ศ. 2543 พ.ศ. 2561 ผลต่ำง 

ตร.กม. ร้อยละ ตร.กม. ร้อยละ ตร.กม. ร้อยละ 
ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 8,183.50 4,760.97 58.18 1,723.09 21.06 3,037.87 37.12 

2101 คลองท่ำตะเภำ ( ลุ่มน้้ำสำขำ ) 2,109.11 1,352.91 64.15 552.71 26.21 800.19 37.94 
2102 ภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 2,140.78 1,128.94 52.74 342.26 15.99 786.68 36.75 
2103 คลองหลังสวน 1,653.81 1,174.41 71.01 710.23 42.94 464.18 28.07 
2104 ภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 2 2,279.81 1,104.71 48.46 117.89 5.17 986.82 43.29 

ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนกลำง 4,415.10 2,530.87 57.32 1,181.09 26.75 1,349.79 30.57 
2105 ภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 3 2,227.82 1,150.42 51.64 474.36 21.29 676.07 30.35 
2106 คลองกลำย 617.04 426.05 69.05 283.88 46.01 142.17 23.04 
2107 ภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 1,570.24 954.40 60.78 422.85 26.93 531.55 33.85 

ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง 13,469.12 2,699.37 20.04 1,455.32 10.80 1,244.05 9.24 

2108 คลองนำทวี 1,818.52 429.04 23.59 132.54 7.29 296.50 16.30 

2109 คลองเทพำ 1,460.02 884.36 60.57 424.66 29.09 459.70 31.49 
2110 ภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง 4,626.43 146.92 3.18 68.45 1.48 78.47 1.70 
2111 แม่น้้ำสำยบุรี 3,216.17 561.78 17.47 346.26 10.77 215.51 6.70 
2112 แม่น้้ำบำงนรำ 1,654.78 434.11 26.23 287.99 17.40 146.12 8.83 
2113 แม่น้้ำโก-ลก 693.21 243.15 35.08 195.41 28.19 47.75 6.89 

รวม 26,466.01 15,221.45 57.51 4,359.50 16.47 10,861.96 41.04 
ที่มำ: : กลุ่มบริษัทท่ีปรึกษำประยุกต์จำกฐำนข้อมูลสำรสนเทศ กรมป่ำไม้, 2543 และ 2561 



 
              ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแหง่ชำติ                    บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ     

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-91 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ที่มำ: : กลุ่มบริษัทที่ปรึกษำประยุกตจ์ำกฐำนข้อมูลสำรสนเทศ กรมป่ำไม้, 2543 และ 2561 
รูปที่ 3.5.6-1 พื นที่ป่ำไม้และพื นที่ป่ำเสื่อมโทรมในลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 



 
              ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแหง่ชำติ                    บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ     

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-92 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

 
ที่มำ: : กลุ่มบริษัทที่ปรึกษำประยุกตจ์ำกฐำนข้อมูลสำรสนเทศ กรมป่ำไม้, 2543 และ 2561 
รูปที่ 3.5.6-2 พื นที่ป่ำไม้และพื นที่ป่ำเสื่อมโทรมในลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนกลำง 
 



 
              ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแหง่ชำติ                    บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ     

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-93 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ที่มำ: : กลุ่มบริษัทที่ปรึกษำประยุกตจ์ำกฐำนข้อมูลสำรสนเทศ กรมป่ำไม,้ 2543 และ 2561 
รูปที่ 3.5.6-3 พื นที่ป่ำไม้และพื นที่ป่ำเสื่อมโทรมในลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง 
 



 
              ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแหง่ชำติ                    บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ     

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-94 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

3.5.7 ทรัพยำกรสัตว์ป่ำ 
 สัตว์ป่ำที่หำยำกในพ้ืนที่บนบกประกอบด้วยสัตว์ป่ำใน 4 กลุ่ม ได้แก่ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม นก 
สัตว์เลื้อยคลำน สัตว์สะเทินน้้ำสะเทินบก ซึ่งสัตว์ป่ำที่หำยำกทั้ง 4 กลุ่มนี้ถูกจัดเป็นสัตว์ป่ำสงวนและสัตว์ป่ำ
คุ้มครองตำมพระรำชบั่่ัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ พ.ศ.2562 และยังถูกจัดให้มีสถำนภำพเพ่ือกำรอนุรักษ์ตำม
เกณฑ์ของส้ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (2560) ซึ่งพิจำรณำสัตว์ป่ำของประเทศ
ไทยตำมภำวะของกำรถูกคุกคำม (Threatened) ในประเทศไทย และใช้เกณฑ์ของ IUCN (2019) ซึ่งพิจำรณำสัตว์
ป่ำตำมภำวะของกำรถูกคุกคำมในระดับโลกและเป็นมำตรฐำนที่ยอมรับโดยนำนำชำติและประเทศไทย โดยระดับ
ตำมควำมรุนแรงของกำรถูกคุกคำมที่ส้ำคั่มี 3 ระดับ คือ (1) สัตว์ป่ำที่มีแนวโน้มใกล้สู่พันธุ์อย่ำงยิ่ง (Critically 
Endangered) ได้แก่ ชนิดที่ประสบกับควำมเสี่ยงสูงมำกต่อกำรสู่พันธุ์ในธรรมชำติ (2) สัตว์ป่ำใกล้สู่พันธุ์ 
(Endangered) ได้แก่  ชนิดที่ประสบกับควำมเสี่ ยงสูงต่อกำรสู่พันธุ์ ในธรรมชำติ  (3) สัตว์ป่ ำมีแนวโน้ม 
ใกล้สู่พันธุ์ (Vulnerable) ได้แก่ ชนิดที่ประสบกับควำมเสี่ยงต่อกำรสู่พันธุ์ในธรรมชำติ โดยในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้
ฝั่งตะวันออก พบจ้ำนวนชนิดสัตว์ป่ำหำยำกแยกตำมพ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำ รำยละเอียดดังแสดงในตำรำงที่ 3.5.-1 
 

ตำรำงท่ี 3.5.7-1 
จ้ำนวนชนิดสัตว์ป่ำหำยำกในพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

 

รหัสลุ่มน ้ำ ลุ่มน ้ำสำขำ 

สถำนภำพ 

สผ. (2560) IUCN (2019) 
CR EN VU CR EN VU 

2101 คลองท่ำตะเภำ ( ลุ่มน้้ำสำขำ ) 3 22 25 2 10 23 
2102 ภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 3 17 24 2 11 24 
2103 คลองหลังสวน 5 18 14 2 13 21 
2104 ภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 2 5 18 14 2 13 21 
2105 ภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 3 2 5 6 - 7 7 
2106 คลองกลำย 3 24 34 2 15 25 
2107 ภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 6 23 40 2 17 29 
2108 คลองนำทวี 2 - - - 1 - 
2109 คลองเทพำ 1 4 3 - 2 5 
2110 ภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง - - 2 - - 1 
2111 แม่น้้ำสำยบุรี 16 46 59 6 16 35 
2112 แม่น้้ำบำงนรำ 14 24 30 4 8 23 
2113 แม่น้้ำโกลก 24 48 64 8 19 40 

 รวม 36 76 97 13 34 61 
หมำยเหตุ : CR = สัตว์ป่ำที่มีแนวโน้มใกล้สู่พันธุ์อย่ำงยิ่ง (Critically Endangered) 

EN = สัตว์ป่ำใกล้สู่พันธุ์ (Endangered) 
VU = สตัว์ป่ำมีแนวโน้มใกล้สู่พันธุ์ (Vulnerable) 

 



 
              ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแหง่ชำติ                    บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ     

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-95 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

 (1) สัตว์ป่ำที่มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์อย่ำงยิ่ง (Critically Endangered) จำกข้อมูลที่รวบรวมได้ 
พบว่ำ พ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก มีสัตว์ป่ำหำยำกที่มีแนวโน้มใกล้สู่พันธุ์อย่ำงยิ่งทั้งหมด 3 กลุ่ม ได้แก่  
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม นก สัตว์เลื้อยคลำน รำยละเอียดสัตว์ป่ำหำยำกในแต่ละกลุ่ม (ตำรำงที่ 3.5.7-2) มีดังนี ้
  - สัตว์เลี ยงลูกด้วยนม สัตว์ขนำดให่่ที่ส้ำคั่ ได้แก่ วัวแดง สัตว์ขนำดกลำงและขนำดเล็ก 
เช่น สมเสร็จ แมวลำยหินอ่อน แมวป่ำหัวแบน แมวป่ำ นำกให่่จมูกขน และอีเห็นน้้ำ เป็นต้น 
  - นก เช่น นกเงือกด้ำ นกเงือกปำกย่น นกตะกรุม นกแต้วแล้วท้องด้ำ เป็นต้น 
  - สัตว์เลื อยคลำน เช่น จระเข้น้้ำเค็ม ตะพำบหัวกบ เต่ำกะอำน เต่ำเดือย เป็นต้น 
 
 (2) สัตว์ป่ำใกล้สูญพันธุ์  (Endangered) จำกข้อมูลที่รวบรวมได้ พบว่ำ พ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ 
ฝั่งตะวันออก มีสัตว์ป่ำหำยำกที่ใกล้สู่พันธุ์ทั้งหมด 4 กลุ่ม ได้แก่ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม นก สัตว์เลื้อยคลำน  
สัตว์สะเทินน้้ำสะเทินบก รำยละเอียดสัตว์ป่ำหำยำกในแต่ละกลุ่ม มีดังนี้ 
  - สัตว์เลี ยงลูกด้วยนม สัตว์ขนำดให่่ที่ส้ำคั่ ได้แก่ ช้ำงป่ำ กระทิง เสือโคร่ง สัตว์ขนำด
กลำง เช่น เสือดำว หมีควำย เก้งหม้อ และขนำดเล็ก เช่น ค่ำงต้นขำนวล ค่ำงหงอก ชะนีมือด้ำ ลิ่นชวำ เป็นต้น 
  - นก เช่น นกเงือกหัวแรด นกเงือกหัวหงอก นกชนหิน นกยูง และนกแว่นภูเขำ เป็นต้น 
  - สัตว์เลื อยคลำน เช่น งูเขียวดงลำย เต่ำหก เป็นต้น 
  - สัตว์สะเทินน ้ำสะเทินบก เช่น กบเขำท้องลำย กบทูดมลำยู เป็นต้น 
 
 (3) สัตว์ป่ำมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (Vulnerable) จำกข้อมูลที่รวบรวมได้ พบว่ำ พ้ืนที่ลุ่มน้้ำ
ภำคใต้ฝั่งตะวันออก มีสัตว์ป่ำหำยำกที่มีแนวโน้มใกล้สู่พันธุ์อย่ำงยิ่งทั้งหมด 3 กลุ่ม ได้แก่ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม  
นก สะเทินน้้ำสะเทินบก รำยละเอียดสัตว์ป่ำหำยำกในแต่ละกลุ่ม มีดังนี้ 
  - สัตว์เลี ยงลูกด้วยนม สัตว์สัตว์ขนำดกลำงที่ส้ำคั่ ได้แก่ กวำงป่ำ เลียงผำใต้ และขนำดเล็ก 
เช่น เสือไฟ เสือลำยเมฆ หมำใน ค้ำงคำวแม่ไก่เกำะ ค้ำงคำวแม่ไก่ป่ำฝน ค่ำงด้ำ ค่ำงแว่นถิ่นใต้ นำกเล็กเล็บสั้น 
นำกให่่ขนเรียบ เป็นต้น 
  - นก เช่น นกกระทุง นกเงือกกรำมช้ำงปำกเรียบ นกเงือกสีน้้ำตำล นกชำปีไหน เป็นต้น 
  - สะเทินน ้ำสะเทินบก เช่น กบป่ำพรุ ปำดเขียวตีนแดง และกบหลังจุดมลำยู เป็นต้น 
 



 
              ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแหง่ชำติ                    บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ     

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-96 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ตำรำงท่ี 3.5.7-2 
รำยช่ือชนิดสัตว์ป่ำหำยำกในพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

ตำรำงท่ี 3.5.7-2 (ต่อ) 

ชื่อท้องถิ่น ชื่อวิทยำศำสตร์ 

สถำนภำพ รหัสลุ่มน ้ำ 
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 สัตว์สะเทินน ้ำสะเทินบก                 
กบเขำท้องลำย Abavorana  luctuosa - EN LC - - - - - x x - - - - - - 
กบท่ำสำน Alcalus tasanae ค LC VU - x - - - - - - - - - - - 
กบทูดมลำย ู Limnonectes 

malesianus 

- EN NT - - - - - - - - - - x - x 

กบป่ำพร ุ Limnonectes 
paramacrodon 

- VU NT - - - - - - - - - - - x x 

กบหลังจุดมลำย ู Pulchrana banjarana - VU NT - - - - - - - - - - x - x 
ปำดเขียวตีนแดง Rhacophorus 

prominanus 

- VU LC - - - - - - - - - - x - x 

อึ่งกรำยบำลำ Leptobrachella sola - LC EN - - - - - x - - - - - - - 
 สัตว์เลื อยคลำน                 
งูเขียวดงลำย  Boiga saengsomi - EN EN - - x x - x x - - - - - - 
งูเขียวหำงไหม้ท้องเขียว
มลำย ู

Trimeresurus 
nebularis 

- - VU - - - - - - - - - - x - x 

งูจงอำง Ophiophagus hannah ค LC VU x x x x x x x - - - x x x 
งูหลำม Python bivittatus ค LC VU x x x x - - - - - - - - - 
จระเข้น้้ำเค็ม  Crocodylus porosus ค CR LC - - - - - - - - - - - x x 
จิ้งจกนิ้วยำวมลำย ู Cnemaspis affinis - - VU - - - - - - - - - - x - x 
ตะโขง Tomistoma schlegelii ค EW VU - - - - - - - - - - - x x 
ตะพำบ Amyda cartilaginea ค LC VU x x x x x x x - - - x x x 
ตะพำบหวักบ Pelochelys cantorii ค CR EN - - - - - - - - - - x - x 
ตุ๊กแกปำ่ใต้ Cyrtodactylus 

pulchellus 

ค - EN - - - - - x - - - - x - x 



 
              ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแหง่ชำติ                    บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ     

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-97 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ตำรำงท่ี 3.5.7-2 (ต่อ) 
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เต่ำกะอำน Batagur baska ค CR CR - - - - - - x - - - - - - 
เต่ำจักร Heosemys spinosa ค NT EN - x x x - x x - - - x - x 
เต่ำด้ำ Siebenrockiella 

crassicollis  

ค NT VU - x x x - - - - - - - x x 

เต่ำเดือย Manouria impressa ค CR VU - - - - - - - - - - x - x 
เต่ำทับทิม Notochelys platynota ค NT VU - - - - - - - - - - x - x 
เต่ำนำ Malayemys 

subtrijuga 

ค NT VU x x - - x x x - - - - x x 

เต่ำบัว Heosemys annandalii ค NT EN - - - - - - x - - - - - - 
เต่ำหก Manouria emys ค EN EN - x - - x x x - - - x - x 
เต่ำหวำย Heosemys grandis ค NT VU - x x x x x x - - - x x x 
เต่ำหับ Cuora amboinensis ค NT VU - x x x - - x - - - - x x 
เต่ำเหลือง Indotestudo elongata ค NT EN - x x x x x x - - - x - x 
 นก                 
ไก่จุก Rollulus rouloul ค EN NT - x - - - - - - - - x - x 
ไก่นวล Rhizothera 

longirostris 

ค CR NT - - - - - - - - - - x - x 

ไก่ฟ้ำหน้ำเขยีว Lophura ignita ค CR NT - - - - - x x x - - - - - 
นกกระติ๊ดหัวขำว Lonchura maja ค EN LC - - - - - - - - - - x x x 
นกกระทำสองเดือย Caloperdix oculeus ค EN NT - - - - - - - - - - x - x 
นกกระทุง Pelecanus 

philippensis  

ค VU NT - - - - - - x - - - - - - 

นกกระสำแดง Ardea purpurea  ค VU LC - - - - - - x - - - - x x 
นกกะเต็นน้อยแถบอก
ด้ำ 

Alcedo euryzona  ค VU CR - x - - - x - - - - x x x 

นกกะเต็นสร้อยคอสี Actenoides concretus  ค VU NT - - - - - - - - - - x - x 



 
              ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแหง่ชำติ                    บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ     

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-98 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ตำรำงท่ี 3.5.7-2 (ต่อ) 
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น้้ำตำล 
นกกะปูดนิว้สั้น Centropus rectunguis ค EN VU - - - - - - - - - - x - x 
นกกำงเขนดงหำงแดง Trichixos pyrropygus ค EN NT - - - - - - - - - - x x x 
นกกำน้อยแถบปีกขำว Platysmurus 

leucopterus 

ค EN LC x - - - - x - - - - x x x 

นกกำฝำกอกแดง Prionochilus 
thoracicus 

- EN NT - - - - - - - - - - x x x 

นกกินปลีแดง Aethopyga 
temminckii 

ค EN LC - - - - - - - - - - x x x 

นกกินแมลงคอด้ำ Stachyris nigricollis ค VU NT - - - - - - - - - - x x x 
นกกินแมลงตะโพกแดง  Stachyris maculata ค VU NT - - - - - - - - - - x - x 
นกกินแมลงปำกหนำ Malacocincla 

sepiaria 

ค EN LC - - - - - - - - - - x x x 

นกกินแมลงหัวแดงให่่ Malacopteron 
magnum 

ค VU NT - - - - - - - - - - x - x 

นกกินแมลงหัวสีคล้้ำ Malacopteron affine ค EN NT - - - - - - - - - - x x x 
นกกินแมลงหูขำว Stachyris leucotis ค EN NT - - - - - - - - - - x - x 
นกขี้เถ้ำลำยขวำง Coracina striata ค EN LC - - - - - - - - - - x x x 
นกขุนแผนตะโพกสี
น้้ำตำล 

Harpactes 
orrhophaeus 

ค EN NT - - - - - - - - - - x - x 

นกขุนแผนท้ำยทอยแดง Harpactes kasumba ค EN NT - - - - - - - - - - x x x 
นกเขนน้อยค้ิวขำว Lalage nigra ค VU LC - - - - - x x - - - - - - 
นกเขนน้อยปกีด้ำ Hemipus 

hirundinaceus 

ค VU LC - - - - - - - - - - x x x 

นกเขียวก้ำนตองให่่  Chloropsis sonnerati ค LC VU x x x x - x x - - - x x x 
นกคอสำมส ี Eupetes macrocerus ค VU NT - - - - - x x - - - x - x 



 
              ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแหง่ชำติ                    บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ     

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-99 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ตำรำงท่ี 3.5.7-2 (ต่อ) 

ชื่อท้องถิ่น ชื่อวิทยำศำสตร์ 

สถำนภำพ รหัสลุ่มน ้ำ 

พร
บ.

25
62

 

สผ
.25

60
 

IU
CN

 2
01

9 
คล

อง
ท่ำ

ตะ
เภ

ำ 
ภำ

คใ
ต้ฝั่

งต
ะว

ันอ
อก

ตอ
นบ

น 
คล

อง
หล

ังส
วน

 
ภำ

คใ
ต้ฝั่

งต
ะว

ันอ
อก

ส่ว
นท

ี่ 2
  

ภำ
คใ

ต้ฝั่
งต

ะว
ันอ

อก
ส่ว

นท
ี่ 3

 
คล

อง
กล

ำย
 

ภำ
คใ

ต้ฝั่
งต

ะว
ันอ

อก
ส่ว

นท
ี่ 4

 
คล

อง
นำ

ทว
ี 

คล
อง

เท
พำ

 
ภำ

คใ
ต้ฝั่

งต
ะว

ันอ
อก

ตอ
นล

่ำง
 

แม
่น ้ำ

สำ
ยบ

ุร ี
แม

่น ้ำ
บำ

งน
รำ

 
แม

่น ้ำ
โก

-ล
ก 

นกเค้ำแดง Otus rufescens ค EN NT - - - - - - - - - - - x x 
นกเค้ำป่ำหลังจุด Strix seloputo ค VU LC - - - - - - - - - - x x x 
นกเค้ำหน้ำผำกขำว Otus sagittatus ค EN VU - - - - - x x - - - x - x 
นกเงือกกรำมช้ำงปำก
เรียบ  

Rhyticeros 
subruficollis 

ค VU VU x - - - - - - - x - x x x 

นกเงือกด้ำ Anthracoceros 
malayanus 

ค CR VU - - x x - - - - - - x x x 

นกเงือกปำกย่น Rhabdotorrhinus 
corrugatus 

ค CR EN - - - - - - - - - - x x x 

นกเงือกสีน้้ำตำล Anorrhinus tickelli ค VU NT x - - - - - - - - - - - - 
นกเงือกหัวแรด Buceros rhinoceros ค EN VU - - - - - - - - x - x x x 
นกเงือกหัวหงอก Berenicornis comatus ค EN EN x x x x x x - - - - x x x 
นกจับแมลงคอสีฟ้ำสด Cyornis turcosus - VU NT - - - - - - - - - - x x x 
นกจับแมลงอกแดง  Philentoma velata ค VU NT x x - - - x x - - - x - x 
นกจับแมลงอกเทำ Cyornis umbratilis ค VU NT - - - - - - - - - - x x x 
นกจับแมลงอกสีน้ำ้ตำล
อ่อน 

Cyornis brunneatus ค VU VU - - - - - x x - - - x - x 

นกจับแมลงอกสีส้ม  Ficedula dumetoria ค VU LC - - - - - x x - - - x - x 
นกจู๋เต้นตีนให่่  Turdinus 

macrodactylus 

ค VU NT - - - - - - - - - - x - x 

นกจู๋เต้นลำย Kenopia striata ค CR NT - - - - - - - - - - x - x 
นกชนหิน Rhinoplax vigil ค EN CR x x x x - - - - - - x - x 
นกช้อนหอยขำว  Threskiornis 

melanocephalus 

ค VU NT - x - - - - x - - - - - - 

นกชำปีไหน Caloenas nicobarica ค VU NT - x - - x - - - - - - x x 
นกเดินดงหัวน้้ำตำลแดง Geokichla interpres ค EN NT - - - - - - - - - - x - x 



 
              ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแหง่ชำติ                    บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ     

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-100 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ตำรำงท่ี 3.5.7-2 (ต่อ) 
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นกตะกรุม Leptoptilos javanicus ค CR VU - - - - - - x - - - - x x 
นกแต้วแลว้แดงมลำย ู Erythropitta 

granatina 

ค EN NT - - - - - - - - - - x - x 

นกแต้วแลว้ท้องด้ำ Hydrornis gurneyi ส CR CR - - - - - - - - - - x - x 
นกแต้วแลว้ยกัษ ์ Hydrornis caeruleus ค EN NT - - - - - x x - - - x - x 
นกทะเลขำเขียวลำยจุด Tringa guttifer ค EN EN - - - - - - x - - - - - - 
นกน็อตให่ ่ Calidris tenuirostris ค VU EN - - - - - - x - - - - - - 
นกปรอดด้ำปีกขำว Microtarsus 

melanoleucos 

ค CR NT - - - - - - - - - - x - x 

นกปรอดแม่พะ, นก

ปรอดแม่ทะ 
Pycnonotus 
zeylanicus 

ค CR CR - - - - - - - - - - x - x 

นกปรอดสีคล้้ำใต้คอ
เหลือง 

Alophoixus finschii ค VU NT - - - - - - - - - - x - x 

นกปรอดหงอนหลังลำย  Euptilotus eutilotus ค VU NT - - - - - x x - - - x x x 
นกปำกกบปกัษ์ใต้ Batrachostomus 

stellatus 

ค EN NT - - - - - - - - - - x x x 

นกปำกกบยกัษ ์ Batrachostomus 
auritus 

ค CR NT - - - - - - - - - - x x x 

นกปำกซ่อมพง  Gallinago nemoricola ค VU VU - - - - - - x - - - - - - 
นกเปล้ำแดง Treron fulvicollis ค CR NT - - - - - - x - - - - x x 
นกเปล้ำเล็กหัวเทำ Treron olax ค EN LC x - x x - - - - - - x x x 
นกเปล้ำหน้ำแดง Ramphiculus jambu ค EN NT - - - - - x x - - - x - x 
นกเปล้ำให่ ่ Treron capellei ค EN VU x - - - - - - - - - x x x 
นกพ่ำไฟเล็กคอด้ำ Pericrocotus igneus ค VU NT x - - - - x x - - - x x x 
นกพรำนผึ้ง Indicator 

archipelagicus 

ค EN NT - - - - - - - - - - x - x 



 
              ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแหง่ชำติ                    บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ     

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-101 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ตำรำงท่ี 3.5.7-2 (ต่อ) 
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นกโพระดกหลำกส ี Psilopogon rafflesii  ค EN NT - - - - - x - - - - x x x 
นกฟินฟุต Heliopais personatus ค CR EN - - - - - - - - - - x x x 
นกยูง Pavo muticus ค EN EN - - - - - - x - - - - - - 
นกลุมพูแดง  Columba punicea ค VU VU - x - - - - - - - - - - - 
นกแว่นภูเขำ Polyplectron 

inopinatum 

- EN VU - - - - - - - - - - x - x 

นกหกให่ ่ Psittinus cyanurus ค EN NT x - - - - - - - - - x - x 
นกหวำ้ Argusianus argus ค VU NT x - x x x x x - - - x x x 
นกหัวขวำนลำยตะโพก
เหลือง 

Meiglyptes tristis ค LC EN x x x x - x x - - - x - x 

นกหัวขวำนสำมนิ้วหลัง
สีไพล 

Dinopium rafflesii ค EN NT - - - - - x - - - - x x x 

นกหัวขวำนให่่สีเทำ  Mulleripicus 
pulverulentus 

ค VU VU x - - - - x x - - - x - x 

นกหัวโตมลำย ู Charadrius peronii  ค EN NT - x - - - - x - - - - - - 
นกอินทรีด้ำ Ictinaetus malayensis  ค VU LC x - - - - x x - - - x - x 
นกอินทรีปีกลำย Clanga clanga  ค EN VU x - - - - - - - - - - - - 
นกอีแพรดค้ิวขำว Rhipidura aureola ค VU LC - - - - - - x - - - - - - 
นกอีแพรดอกลำย  Rhipidura perlata  ค VU LC - - - - - - - - - - x - x 
พ่ำแร้ง Sarcogyps calvus ค CR CR - - - - - - - - - - - x x 
เหยี่ยวค้ำงคำว Macheiramphus 

alcinus 

ค CR LC - - x x - - - - - - x - x 

เหยี่ยวดำ้ Milvus migrans ค EN LC x x - - - - x - - - - x x 
เหยี่ยวปลำเล็กหวัเทำ  Icthyophaga  humilis ค VU NT - - - - - x x - - - x - x 
เหยี่ยวปลำให่่หวัเทำ Icthyophaga 

ichthyaetus 

ค CR NT - - - - - - - - - - x x x 



 
              ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแหง่ชำติ                    บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ     

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-102 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ตำรำงท่ี 3.5.7-2 (ต่อ) 
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เหยี่ยวหงอนสีน้้ำตำล
ท้องขำว 

Nisaetus nanus ค EN VU x x - - - x x - - - x - x 

อีแร้งเทำหลังขำว Gyps bengalensis ค CR CR - - - - - - - - - - - x x 
 สัตว์เลี ยงลูกด้วยนม                 
กระจงควำย  Tragulus napu ค EN LC x x x x - x x - - - x x x 
กระซู่ Dicerorhinus 

sumatrensis 

ส EX CR - - - - - - - - - - x - x 

กระทิง  Bos gaurus ค EN VU x x x x - - - - x - x - x 
กระรอกดินหลังลำย  Lariscus insignis - VU LC x x x x - x x - - - x - x 
กระรอกบินแก้มแดง  Hylopetes spadiceus  ค VU LC x x - - - - - - - - - x x 
กระรอกบินจิว๋ท้องขำว Petinomys setosus - VU VU - - - - - x x - - - x - x 
กระรอกสำมส ี Callosciurus prevostii ค CR LC - - - - - - - - - - x x x 
กระรอกหนำ้กระแต  Rhinosciurus 

laticaudatus 

ค VU NT - - - - - x x - - - x x x 

กระรอกหำงม้ำให่่  Sundasciurus 
hippurus 

ค EN NT - - - - - x x - - - - - - 

กวำงป่ำ Rusa unicolor  ค VU VU x x x x x x x - - - x x x 
เก้งหม้อ, เก้งด้ำ Muntiacus feae ส EN DD x x x x - x - - - - x - x 
ค้ำงคำวขุนช้ำง  Cheiromeles 

torquatus 

ค VU LC - - - - - - - - - - x - x 

ค้ำงคำวจมูกหลอดสี
ทองแดง  

Murina aenea - VU VU - - - - - - - - - - x - x 

ค้ำงคำวดำยัค  Dyacopterus 
spadiceus  

- VU NT - - - - - - - - - - x x x 

ค้ำงคำวปำกย่นมลำยู  Mops mops - VU NT - - - - - - - - - - x - x 
ค้ำงคำวปีกขนใต้  Harpiocephalus 

harpia 

ค VU LC - - - - - - - - - - x - x 



 
              ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแหง่ชำติ                    บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ     

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-103 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ตำรำงท่ี 3.5.7-2 (ต่อ) 
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ค้ำงคำวปีกถุงปลอม  Saccolaimus 
saccolaimus 

ค VU LC - - - - - - - - - - x - x 

ค้ำงคำวฟันหน้ำซ้อน
ปลอม 

Hesperoptenus 
tomesi 

- VU VU - - - - - - - - - - x - x 

ค้ำงคำวแม่ไก่เกำะ Pteropus 
hypomelanus 

ค VU LC x x - - - - - - - - - x x 

ค้ำงคำวแม่ไก่ป่ำฝน Pteropus vampyrus  ค VU NT x x x x - x x - - - x x x 
ค้ำงคำวหน้ำยกัษ์กุม
ภกรรณ 

Hipposideros turpis ค EN EN - - - - - x x - - - - - - 

ค้ำงคำวหน้ำยกัษ์ริดลีย ์ Hipposideros ridleyi - VU VU - - - - - - - - - - x - x 
ค้ำงคำวหูหนูตีนเล็กป่ำ
ใต้ 

Myotis ridleyi - VU NT - - - - - - - - - - x - x 

ค้ำงคำวไอ้แหว่งเล็ก Coelops robinsoni - EN VU - - - - - - - - - - x - x 
ค้ำงคำวไอ้แหว่งให่ ่ Coelops frithii ค VU LC - - - - - - - - - - x - x 
ค่ำงด้ำ Presbytis femoralis ค VU NT - x x x - x x - - - x x x 
ค่ำงต้นขำนวล Presbytis siamensis - EN NT - - - - - - - - - - x - x 
ค่ำงแว่นถิ่นใต้ Trachypithecus 

obscurus  

ค VU NT x x x x x x x - x x x x x 

ค่ำงหงอก Trachypithecus 
germaini  

ค EN EN x - x x - - - - - - - - - 

ชะนีเซียมมัง Symphalangus 
syndactylus 

ค EN EN - - - - x - - - - - x - x 

ชะนีธรรมดำ Hylobates lar ค VU EN x x x x x x x - - - - - - 
ชะนีมือด้ำ Hylobates agilis ค EN EN x x x x - - - - - - x - x 
ชะมดเช็ด Viverricula indica ค VU LC x x - - - x x - - - x x x 
ชะมดแปลงลำยแถบ Prionodon linsang  ค VU LC x x - - - x x - - - x - x 
ชะมดแผงสันหำงด้ำ Viverra megaspila  ค EN EN - - - - - x x - - - x - x 



 
              ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแหง่ชำติ                    บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ     

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-104 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ตำรำงท่ี 3.5.7-2 (ต่อ) 
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สถำนภำพ รหัสลุ่มน ้ำ 

พร
บ.

25
62

 

สผ
.25

60
 

IU
CN

 2
01

9 
คล

อง
ท่ำ

ตะ
เภ

ำ 
ภำ

คใ
ต้ฝั่

งต
ะว

ันอ
อก

ตอ
นบ

น 
คล

อง
หล

ังส
วน

 
ภำ

คใ
ต้ฝั่

งต
ะว

ันอ
อก

ส่ว
นท

ี่ 2
  

ภำ
คใ

ต้ฝั่
งต

ะว
ันอ

อก
ส่ว

นท
ี่ 3

 
คล

อง
กล

ำย
 

ภำ
คใ

ต้ฝั่
งต

ะว
ันอ

อก
ส่ว

นท
ี่ 4

 
คล

อง
นำ

ทว
ี 

คล
อง

เท
พำ

 
ภำ

คใ
ต้ฝั่

งต
ะว

ันอ
อก

ตอ
นล

่ำง
 

แม
่น ้ำ

สำ
ยบ

ุร ี
แม

่น ้ำ
บำ

งน
รำ

 
แม

่น ้ำ
โก

-ล
ก 

ช้ำงป่ำ Elephas maximus ค EN EN x x x x x x x - - - x x x 
นำกเล็กเล็บสั้น Aonyx cinereus ค VU VU - x - - - x x - - - x x x 
นำกให่่ขนเรียบ Lutrogale 

perspicillata 

ค VU VU - x x x - - x - - - x x x 

นำกให่่จมกูขน Lutra sumatrana ค CR EN x x - - - - x - - - - x x 
พ่ำกระรอกบินหูดำ้ Petaurista elegans  ค VU LC x - - - - - - - - - x - x 
พ่ำกระรอกเหลือง Ratufa affinis ค VU NT - - - - - x x - - - x x x 
เพียงพอนเล็กสีน้้ำตำล Mustela nudipes ค VU LC x x - - - - - - - - x - x 
แมวป่ำ Felis chaus  ค CR LC - - - - x x - - - - - - - 
แมวป่ำหัวแบน Prionailurus 

planiceps 

ค CR EN - - - - - - - - - - - x x 

แมวลำยหินอ่อน Pardofelis 
marmorata 

ส CR NT - - x x - - - - - - x - x 

ลิงกังใต้ Macaca nemestrina ค VU VU x x x x - x x - - - x x x 
ลิงลมใต้ Nycticebus coucang ค VU VU x x - - - x x - - - x x x 
ลิงวอก Macaca mulatta  ค EN LC x x x x - - - - - - - - - 
ลิงเสน Macaca arctoides  ค EN VU x x x x - x x - - - - - - 
ลิ่นชวำ Manis javanica  ค EN CR x - x x - x x - - - x x x 
เลียงผำใต้ Capricornis 

sumatraensis 

ส VU VU x x x x x x x - x x x x x 

วัวแดง Bos javanicus  ค CR EN x x x x - - - - - - - - - 
สมเสร็จ Tapirus indicus ส CR EN x x x x x x x x x - x - x 
เสือโคร่ง Panthera tigris  ค EN EN - - x x - x x - x - x x x 
เสือดำว, เสือด้ำ Panthera pardus  ค EN VU x - x x - x x - - - x x x 
เสือปลำ Prionailurus viverrinus ค EN VU x x x x - x x - x - - - - 



 
              ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแหง่ชำติ                    บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ     

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-105 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ตำรำงท่ี 3.5.7-2 (ต่อ) 
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เสือไฟ Catopuma 
temminckii  

ค VU NT x x x x - x x - - - x x x 

เสือลำยเมฆ Neofelis nebulosa ค VU VU x - x x - x x - - - x - x 
หนูขนเสี้ยนปลำยหำงพู่ Niviventer 

cremoriventer 

- VU LC x x - - - - - - - - x - x 

หนูฟำนเล็ก Maxomys whiteheadi - VU VU - - - - - x x - - - x x x 
หนูฟำนสีน้้ำตำล Maxomys rajah - VU VU - - - - - x x - - - - - - 
หนูเหม็น Echinosorex gymnura - VU LC - x x x - x x - - - x - x 
หมำใน Cuon alpinus  ค VU EN x - x x - x x - - - x - x 
หมีขอ Arctictis binturong  ค NT VU x x x x - x x - - - x x x 
หมีควำย Ursus thibetanus  ค EN VU x x x x x x x - - - - - - 
หมีหมำ Helarctos malayanus  ค EN VU x x x x - x x - - - x x x 
หมูหริ่ง Arctonyx collaris ค LC VU x x x x - x x - - - - - - 
อีเห็นน้้ำ Cynogale bennettii ค CR EN - - - - - - - - - - - x x 
อีเห็นลำยพำด Hemigalus derbyanus ค VU NT - - - - - x x - - - x - x 

หมำยเหตุ:   พ.ร.บ.2562 :  ส = สัตว์ป่ำสงวน   ค = สัตว์ป่ำคุ้มครอง   - = ไม่เป็นสัตว์ป่ำสงวนและสัตว์ป่ำคุ้มครอง 

   สผ. (2560) : CR = สัตว์ป่ำที่มีแนวโน้มใกล้สู่พันธุ์อย่ำงยิ่ง (Critically Endangered)  VU = มีแนวโน้มใกล้สู่พันธุ์ (Vulnerable)   

         NT = ใกล้ถูกคุกคำม (Near Threatened)  LC = กลุ่มที่เป็นกังวลน้อยที่สุด (Least Concern)     - = ไม่ถูกคุกคำม  

   IUCN 2019 Red List : CR = สัตว์ป่ำที่มีแนวโน้มใกล้สู่พันธุ์อย่ำงยิ่ง (Critically Endangered)  VU = มีแนวโน้มใกล้สู่พันธุ์ 

        (Vulnerable)  NT = ใกล้ถูกคุกคำม (Near Threatened)  LC = กลุ่มที่เป็นกังวลน้อยที่สุด (Least Concern)     

        - = ไม่ถูกคุกคำม 

 



 
              ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแหง่ชำติ                    บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ     

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-106 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

3.6 กำรใช้ประโยชน์ที่ดิน 
 
3.6.1 กำรใช้ประโยชน์ที่ดินของพื นที่ลุ่มน ้ำ 

       จำกกำรวิเครำะห์กำรใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก ได้แบ่งกลุ่มกำรใช้ประโยชน์
ที่ดินตำมกำรใช้ประโยชน์ออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ ประเภทพ้ืนที่อยู่อำศัยและสิ่งปลูกสร้ำง พ้ืนที่เกษตรกรรม 
พ้ืนที่ป่ำไม้ พ้ืนที่แหล่งน้้ำ และพ้ืนที่เบ็ดเตล็ด ส้ำหรับกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพ้ืนที่เบ็ดเตล็ด ประกอบด้วย 
พ้ืนที่รกร้ำง บ่อดิน หินโผล่ ที่ลุ่มชื้นแฉะ เป็นต้น สำมำรถสรุปแยกเป็นรำยลุ่มน้้ำสำขำ (ตำรำงที่ 3.6.1-1)  
ได้ดังนี ้

 
 (1) พื นที่ลุ่มน ้ำสำขำคลองท่ำตะเภำ 

       จำกข้อมูลกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน ปี พ.ศ.2562 พบว่ำ พ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำคลองท่ำตะเภำ มีพ้ืนที่กำรใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทเกษตรกรรมมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 65.69 หรือประมำณ 865,961 ไร่ รองลงมำเป็นพื้นที่
กำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพ้ืนที่ป่ำไม้ คิดเป็นร้อยละ 28.32 หรือประมำณ 373,367 ไร่ และมีกำรใช้ประโยชน์
ที่ดินประเภทแหล่งน้้ำน้อยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 0.90 หรือประมำณ 11,902 ไร่ 

 
 (2) พื นที่ลุ่มน ้ำสำขำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

       จำกข้อมูลกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน ปี พ.ศ.2562 พบว่ำ พ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบนมี
พ้ืนที่กำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทเกษตรกรรมมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 73.25 หรือประมำณ 980,017 ไร่ 
รองลงมำเป็นพื้นที่กำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพ้ืนที่ป่ำไม้ คิดเป็นร้อยละ 20.16 หรือประมำณ 269,786 ไร่ และ
มีกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทแหล่งน้้ำน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 0.97 หรือประมำณ 12,952 ไร่ 

 
 (3) พื นที่ลุ่มน ้ำสำขำคลองหลังสวน 

       จำกข้อมูลกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน ปี พ.ศ.2562 พบว่ำ พ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำคลองหลังสวน มีพ้ืนที่กำรใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทพ้ืนที่ป่ำไม้มำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 56.84 หรือประมำณ 587,516 ไร่ รองลงมำเป็นพ้ืนที่
กำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทเกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 39.37 หรือประมำณ 406,927 ไร่ และมีกำรใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทแหล่งน้้ำน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 0.67 หรือประมำณ 6,874 ไร่ 
 
 (4) พื นที่ลุ่มน ้ำสำขำภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 2 
       จำกข้อมูลกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน ปี พ.ศ.2562 พบว่ำ พ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 2 
มีพ้ืนที่กำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทเกษตรกรรมมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 86.55 หรือประมำณ 1,233,249 ไร่ 
รองลงมำเป็นพ้ืนที่กำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพ้ืนที่ป่ำไม้ คิดเป็นร้อยละ 6.94 หรือประมำณ 98,884 ไร่ และมี
กำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทแหล่งน้้ำน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 0.60 หรือประมำณ 8,514 ไร่ 
 



 
              ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแหง่ชำติ                    บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ     

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-107 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

(5) พื นที่ลุ่มน ้ำสำขำภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 3 
       จำกข้อมูลกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน ปี พ.ศ.2562 พบว่ำ พ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 3 
มีพ้ืนที่กำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทเกษตรกรรมมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 67.18 หรือประมำณ 935,492 ไร่ 
รองลงมำเป็นพื้นที่กำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพ้ืนที่ป่ำไม้ คิดเป็นร้อยละ 25.71 หรือประมำณ 358,060 ไร่ และ
มีกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทแหล่งน้้ำน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 1.71 หรือประมำณ 16,321 ไร่ 
 
 (6) พื นที่ลุ่มน ้ำสำขำคลองกลำย 

        จำกข้อมูลกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน ปี พ.ศ.2562 พบว่ำ พ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำคลองกลำย มีพ้ืนที่กำรใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทพ้ืนที่ป่ำไม้มำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 62.09 หรือประมำณ 239,456 ไร่ รองลงมำเป็นพ้ืนที่กำร
ใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทเกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 34.04 หรือประมำณ 131,291 ไร่ และมีกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทพ้ืนที่เบ็ดเตล็ดน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 0.92 หรือประมำณ 3,541 ไร่  

 
 (7) พื นที่ลุ่มน ้ำสำขำภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 

        จำกข้อมูลกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน ปี พ.ศ.2562 พบว่ำ พ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 
มีพ้ืนที่กำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทเกษตรกรรมมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 65.30 หรือประมำณ 1,888,085 ไร่ 
รองลงมำเป็นพื้นที่กำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพ้ืนที่ป่ำไม้ คิดเป็นร้อยละ 18.47 หรือประมำณ 534,103 ไร่ และมี
กำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทแหล่งน้้ำน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 2.14 หรือประมำณ 2,135 ไร่  

 

 (8) พื นที่ลุ่มน ้ำสำขำคลองนำทวี 
        จำกข้อมูลกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน ปี พ.ศ.2562 พบว่ำ พื้นที่ลุ่มน้้ำสำขำคลองนำทวี มีพ้ืนที่กำรใช้

ประโยชน์ที่ดินประเภทเกษตรกรรมมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 76.31 หรือประมำณ 748,806 ไร่ รองลงมำเป็นพ้ืนที่
กำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพ้ืนที่ป่ำไม้ คิดเป็นร้อยละ 12.64 หรือประมำณ 124,057 ไร่ และมีกำรใช้ประโยชน์
ที่ดินประเภทแหล่งน้้ำน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 0.69 หรือประมำณ 6,724 ไร่  

 
 (9) พื นที่ลุ่มน ้ำสำขำคลองเทพำ 

        จำกข้อมูลกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน ปี พ.ศ.2562 พบว่ำ พื้นที่ลุ่มน้้ำสำขำคลองเทพำ มีพ้ืนที่กำรใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทเกษตรกรรมมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 63.86 หรือประมำณ 725,865 ไร่ รองลงมำเป็นพ้ืนที่
กำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพ้ืนที่ป่ำไม้ คิดเป็นร้อยละ 29.77 หรือประมำณ 338,399 ไร่ และมีกำรใช้ประโยชน์
ที่ดินประเภทแหล่งน้้ำน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 0.58 หรือประมำณ 6,544 ไร่  

 
 
 
 
 

 
 



  
                 ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ                    บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ      

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-108 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

 
ตำรำงท่ี 3.6.1-1 

กำรใช้ประโยชน์ที่ดินในพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกแยกรำยลุ่มน ้ำสำขำ 
กำรใช้ประโยชน์ที่ดิน 

คลองท่ำตะเภำ 
ภำคใต้ฝั่ง
ตะวันออก
ตอนบน 

คลองหลังสวน 
ภำคใต้ฝั่ง
ตะวันออก
ส่วนท่ี 2 

ภำคใต้ฝั่ง
ตะวันออก 
ส่วนท่ี 3 

คลองกลำย 
ภำคใต้ฝั่ง
ตะวันออก
ส่วนท่ี 4 

คลองนำทว ี คลองเทพำ 
ภำคใต้ฝั่ง
ตะวันออก
ตอนล่ำง 

แม่น้้ำสำยบรุ ี แม่น้้ำบำงนรำ แม่น้้ำโก-ลก เกำะเตำ่ เกำะพะงัน เกำะสมุย 

พื นที่อยู่อำศัยและสิ่งปลกูสร้ำง ไร่ 51,243.00 53,132.00 12,596.00 37,112.00 48,745.00 4,987.00 255,264.00 42,716.00 34,564.00 86,770.00 72,040.00 66,346.00 22,776.00 2,421.00 5,024.00 27,418.00 
ร้อยละ 3.89 3.97 1.22 2.60 3.50 1.29 8.83 4.35 3.04 9.51 3.58 6.41 5.26 20.69 6.54 18.53 

พื นที่ป่ำไม้ ไร่ 373,367.00 269,787.00 587,515.00 98,884.00 358,060.00 239,456.00 534,103.00 124,057.00 338,399.00 69,579.00 635,262.00 879,209.00 138,821.00 7,944.00 42,741.00 29,406.00 
ร้อยละ 28.32 20.16 56.84 6.94 25.71 62.09 18.47 12.64 29.77 7.62 31.60 85.01 32.04 67.90 55.60 19.87 

 - ป่ำสมบรูณ ์ ไร ่ 360,154.00 258,867.00 579,955.00 82,932.00 344,514.00 239,456.00 465,441.00 121,912.00 326,365.00 55,446.00 580,500.00 581,264.00 120,258.00 7,910.00 42,123.00 28,048.00 
 ร้อยละ 96.46 95.95 98.71 83.87 96.22 100.00 87.14 98.27 96.44 79.69 91.38 66.11 86.63 99.57 98.55 95.38 
 - ป่ำรอสภำพฟ้ืนฟู ไร ่ 13,213.00 10,733.00 7,560.00 12,750.00 13,389.00 - 68,662.00 2,145.00 12,034.00 14,133.00 54,532.00 207,620.00 18,563.00 34.00 618.00 1,358.00 
 ร้อยละ 3.54 3.98 1.29 12.89 3.74 - 12.86 1.73 3.56 20.31 8.58 23.61 13.37 0.43 1.45 4.62 
 - ป่ำปลูกสมบูรณ ์ ไร ่ - 187.00 - 3,202.00 157.00 - - - - - 230.00 90,325.00 - - - - 
 ร้อยละ - 0.07 - 3.24 0.04 - - - - - 0.04 10.27 - - - - 
พื นที่เกษตรกรรม ไร่ 865,961.00 980,017.00 406,927.00 1,233,249.00 935,492.00 131,291.00 1,888,085.00 748,806.00 725,865.00 693,938.00 1,180,043.00 581,264.00 237,031.00 934.00 27,334.00 90,500.00 
 ร้อยละ 65.69 73.25 39.37 86.55 67.18 34.04 65.30 76.30 63.86 76.05 58.71 56.20 54.71 7.98 35.56 61.15 
 - ปำล์มน้้ำมัน ไร ่ 470,834.00 432,431.00 180,242.00 493,190.00 261,090.00 4,369.00 385,737.00 2,382.00 3,918.00 14,490.00 14,269.00 27,942.00 1,422.00 - 67.00 220.00 
 ร้อยละ 54.37 44.12 44.29 39.99 27.91 3.33 20.43 0.32 0.54 2.09 1.21 4.81 0.60 - 0.25 0.24 
 - ยำงพำรำ ไร ่ 273,900.00 319,875.00 128,670.00 660,817.00 513,269.00 96,136.00 725,430.00 623,126.00 670,126.00 298,903.00 786,382.00 334,887.00 170,481.00 - 1,181.00 3,376.00 
 ร้อยละ 31.63 32.64 31.62 53.58 54.87 73.22 38.42 83.22 92.32 43.07 66.64 57.61 71.92 - 4.32 3.73 
 - ไม้ผล ไร ่ 34,864.00 166,893.00 82,209.00 38,770.00 82,247.00 28,489.00 199,927.00 3,186.00 32,211.00 74,390.00 219,883.00 102,789.00 44,787.00 934.00 25,991.00 82,579.00 
 ร้อยละ 4.03 17.03 20.20 3.14 8.79 21.70 10.59 0.43 4.44 10.72 18.63 17.68 18.89 100.00 95.09 91.25 
 - นำข้ำว ไร ่ 9,931.00 6,206.00 1,154.00 13,037.00 7,763.00 - 330,209.00 84,558.00 15,682.00 278,720.00 143,359.00 108,958.00 18,439.00 - - 4,045.00 
 ร้อยละ 1.15 0.63 0.28 1.06 0.83 - 17.49 11.29 2.16 40.16 12.15 18.75 7.78 - - 4.47 
 - ปศุสัตว ์ ไร ่ 2,978.00 25,946.00 361.00 19,333.00 57,504.00 573.00 134,130.00 4,355.00 2,039.00 27,078.00 2,647.00 1,752.00 142.00 - 12.00 15.00 
 ร้อยละ 0.34 2.65 0.09 1.57 6.15 0.44 7.10 0.58 0.28 3.90 0.22 0.30 0.06 - 0.04 0.02 
 - อื่นๆ ไร ่ 73,454.00 28,666.00 14,291.00 8,102.00 13,619.00 1,724.00 112,652.00 31,199.00 1,889.00 357.00 13,503.00 4,936.00 1,760.00 - 83.00 265.00 
 ร้อยละ 8.48 2.93 3.51 0.66 1.46 1.31 5.97 4.17 0.26 0.05 1.14 0.85 0.74 - 0.30 0.29 
แหล่งน ้ำ ไร่ 11,902.00 12,952.00 6,874.00 8,514.00 16,321.00 6,376.00 62,001.00 6,724.00 6,545.00 18,280.00 23,498.00 15,302.00 5,063.00 138.00 664.00 1,236.00 
 ร้อยละ 0.90 0.97 0.67 0.60 1.17 1.65 2.14 0.69 0.58 2.00 1.17 1.48 1.17 1.18 0.86 0.84 
 - แหล่งน้้ำธรรมชำต ิ ไร ่ 7,990.00 9,210.00 6,082.00 5,580.00 12,499.00 6,228.00 36,555.00 5,768.00 5,646.00 13,662.00 18,107.00 11,734.00 3,699.00 138.00 606.00 997.00 
 ร้อยละ 67.13 71.11 88.48 65.54 76.58 97.68 58.96 85.78 86.26 74.74 77.06 76.68 73.06 100.00 91.27 80.66 
 - แหล่งน้้ำท่ีมนุษย์สร้ำงขึ้น ไร ่ 3,912.00 3,742.00 792.00 2,934.00 3,822.00 148.00 25,446.00 956.00 899.00 4,618.00 5,391.00 3,568.00 1,364.00 - 58.00 239.00 
 ร้อยละ 32.87 28.89 11.52 34.46 23.42 2.32 41.04 14.22 13.74 25.26 22.94 23.32 26.94 - 8.73 19.34 
พื นที่เบ็ดเตล็ด ไร่ 15,721.00 22,101.00 19,719.00 47,135.00 33,839.00 3,541.00 152,066.00 59,017.00 31,206.00 43,748.00 99,401.00 73,350.00 29,569.00 382.00 1,349.00 2,810.00 
 ร้อยละ 1.19 1.65 1.91 3.31 2.43 0.92 5.26 6.01 2.75 4.79 4.95 7.09 6.82 3.26 1.75 1.90 
.



  
 ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ                 บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ 
 

 

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-109 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

 (10) พื นที่ลุ่มน ้ำสำขำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง 
        จำกข้อมูลกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน ปี พ.ศ.2562 พบว่ำ พ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง 

มีพ้ืนที่กำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทเกษตรกรรมมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 76.06 หรือประมำณ  693,938 ไร่ 
รองลงมำเป็นพ้ืนที่กำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อำศัยและสิ่งปลูกสร้ำง คิดเป็นร้อยละ 9.51 หรือประมำณ 
86,770 ไร่ และมีกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทแหล่งน้้ำน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 2.0 หรือประมำณ 18,281 ไร่ 

 
 (11) พื นที่ลุ่มน ้ำสำขำแม่น ้ำสำยบุรี 

        จำกข้อมูลกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน ปี พ.ศ.2562 พบว่ำ พ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำแม่น้้ำสำยบุรี มีพ้ืนที่กำรใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทเกษตรกรรมมำกท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 58.70 หรือประมำณ 1,180,043 ไร่ รองลงมำเป็นพื้นที่
กำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพ้ืนที่ป่ำไม้ คิดเป็นร้อยละ 31.60 หรือประมำณ 635,263 ไร่ และมีกำรใช้ประโยชน์
ที่ดินประเภทแหล่งน้้ำน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 1.17 หรือประมำณ 23,498 ไร่  

 
   (12) พื นที่ลุ่มน ้ำสำขำแม่น ้ำบำงนรำ 
        จำกข้อมูลกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน ปี พ.ศ.2562 พบว่ำ พ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำแม่น้้ำบำงนรำ มีพ้ืนที่กำรใช้

ประโยชน์ที่ดินประเภทเกษตรกรรมมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 56.20 หรือประมำณ 581,264 ไร่ รองลงมำเป็นพ้ืนที่
กำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพ้ืนที่ป่ำไม้ คิดเป็นร้อยละ 28.81 หรือประมำณ 297,945 ไร่ และมีกำรใช้ประโยชน์
ที่ดินประเภทแหล่งน้้ำน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 1.48 หรือประมำณ 15,301 ไร่  
 

 (13) พื นที่ลุ่มน ้ำสำขำแม่น ้ำโก-ลก 
        จำกข้อมูลกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน ปี พ.ศ.2562 พบว่ำ พื้นที่ลุ่มน้้ำสำขำแม่น้้ำโก-ลก มีพ้ืนที่กำรใช้

ประโยชน์ที่ดินประเภทเกษตรกรรมมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 54.71 หรือประมำณ 237,031 ไร่ รองลงมำเป็นพ้ืนที่
กำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพ้ืนที่ป่ำไม้ คิดเป็นร้อยละ 32.04 หรือประมำณ 138,820 ไร่ และมีกำรใช้ประโยชน์
ที่ดินประเภทแหล่งน้้ำน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 1.17 หรือประมำณ 5,062 ไร่  

 

 (14) พื นที่เกำะ 
       จำกข้อมูลกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน ปี พ.ศ.2562 พบว่ำ  
   - พ้ืนที่เกำะเต่ำ มีพ้ืนที่กำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพ้ืนที่ป่ำไม้มำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 67.21 
หรือประมำณ 7,944 ไร่ รองลงมำเป็นพ้ืนที่กำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อำศัยและสิ่งปลูกสร้ำง คิดเป็นร้อยละ 
20.49 หรือประมำณ 2,421 ไร่ และมีกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทแหล่งน้้ำน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 1.17 หรือ
ประมำณ 138 ไร่ 
   - พ้ืนที่เกำะพะงัน มีพ้ืนที่กำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพ้ืนที่ป่ำไม้มำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
55.07 หรือประมำณ 42,123 ไร่ รองลงมำเป็นพื้นที่กำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทเกษตรกรรมคิดเป็นร้อยละ 35.73 
หรือประมำณ 27,334 ไร่ และมีกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทแหล่งน้้ำน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 0.87 หรือประมำณ 
664 ไร่ 



  
 ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ                 บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ 
 

 

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-110 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

   - พ้ืนที่เกำะสมุย มีพ้ืนที่กำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทเกษตรกรรมมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
59.79 หรือประมำณ 90,500 ไร่ รองลงมำเป็นพื้นที่กำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพ้ืนที่ป่ำไม้ คิดเป็นร้อยละ 19.43 
หรือประมำณ 29,406 ไร่ และมีกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทแหล่งน้้ำน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 0.82 หรือประมำณ 
1,236 ไร่ 
 
3.6.2 กำรเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มกำรเติบโตภำคเมืองและชุมชน 
 
 (1)   ควำมหมำยและอำณำเขตของเมือง 
  ในทำงกฎหมำย เมือง หมำยถึง กำรแบ่งส่วนทำงรำชกำรเพ่ือสะดวกแก่กำรปกครอง  
หลำยประเทศนิยำมควำมหมำยของเมืองตำมกฎหมำยไว้ต่ำงกัน ประเทศไทยแบ่งประชำกรไทยว่ำอยู่ในเมืองหรือ
ในชนบท โดยใช้อำณำเขตของเขตเทศบำลเป็นเกณฑ์ในกำรตัดสิน ซึ่งหลักเกณฑ์หนึ่งที่ใช้ในกำรจ้ำแนกว่ำพ้ืนที่
หนึ่ง ๆ เป็นเมืองหรือไม่ ขึ้นอยู่กับควำมหนำแน่นของประชำกรในบริเวณนั้น โดยอำณำเขตของเมือง คือ พ้ืนที่มี
ควำมหนำแน่นของประชำกรสูงกว่ำพื้นที่นอกเขตเมือง 
 
 (2)   เหตุผลและประโยชน์จำกรวมตัวเป็นเมือง 
  เหตุของกำรรวมตัวเป็นเมืองเกิดจำกปัจจัยสองประกำร ประกำรแรก คือ เหตุผลทำงด้ำนอุปทำน 
หรือกำรรวมตัวเป็นเมืองที่เกิดจำกแรงผลักด้ำนกำรผลิต ซึ่งเกิดจำกส่วนผสมของกำรประหยัดจำกขนำด 
(economy of scale)ควำมได้เปรียบทำงด้ำนต้นทุน และควำมช้ำนำ่เฉพำะอย่ำงทำงกำรผลิต 
  กำรอยู่รวมกันของผู้ผลิตอย่ำงหนำแน่นจะท้ำให้เกิดกำรประหยัดจำกขนำด เนื่องจำกกำรผลิต
และกำรท้ำกิจกรรมทำงเศรษฐกิจที่มีขนำดให่่ขึ้นเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรที่มำกข้ึน จะท้ำให้ต้นทุนต่อหน่วย
ต่้ำลง และกำรลงทุนในระบบสำธำรณูปโภคต่ำง ๆ ในเมืองจะมีควำมคุ้มค่ำ ท้ำให้บริกำรสำธำรณูปโภคในเมืองมี
ควำมเพียงพอและมีคุณภำพสูง 
  ส่วนควำมได้เปรียบทำงด้ำนต้นทุนเกิดจำกหลำยปัจจัย อำทิ กำรประหยัดจำกขนำด กำรขนส่งมี
ต้นทุนต่้ำลงเพรำะมีระยะทำงกำรขนส่งสินค้ำและวัตถุดิบที่สั้นลง ควำมสำมำรถเข้ำถึงปัจจัยกำรผลิตมำกข้ึนเพรำะ
อุตสำหกรรมต้นน้้ำและปลำยน้้ำมำอยู่รวมกัน รวมทั้งได้ประโยชน์จำกกำรเข้ำมำตั้งของธุรกิจกำรศึกษำ ซึ่งผลิต
ก้ำลังแรงงำนที่ได้รับกำรศึกษำดีและมีควำมช้ำนำ่สูง เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ผลิต 
  ขณะที่ควำมช้ำนำ่เฉพำะอย่ำงเกิดขึ้นเมื่อผู้ผลิตมำรวมตัวกันหนำแน่น จะท้ำให้เกิดกำรแข่งขัน
และแบ่งงำนกันท้ำมำกขึ้น ผู้ผลิตแต่ละรำยจะไม่ผลิตสินค้ำและบริกำรที่ตนท้ำได้ไม่มีประสิทธิภำพ ผู้ผลิตที่มีควำม
ช้ำนำ่เฉพำะอย่ำงในกำรผลิต จะสำมำรถได้ประโยชน์มำกขึ้นจำกกำรใช้ทุน แรงงำน และควำมรู้เฉพำะอย่ำง 
  ประกำรต่อมำ คือ เหตุผลทำงด้ำนอุปสงค์หรือกำรรวมตัวเป็นเมืองที่เริ่มจำกแรงผลักด้ำนกำร
บริโภค เนื่องจำกกำรขยำยตัวของจ้ำนวนประชำกรและรำยได้ของชุมชนหนึ่ง ๆ จะท้ำให้อุปสงค์ในท้องถิ่นเพ่ิมขึ้น 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-111 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ซึ่งจะส่งผลกระตุ้นให้เกิดกำรผลิตและกำรขยำยตัวของกิจกรรมทำงเศรษฐกิจในท้องถิ่น ในที่สุด หำกอุปสงค์ใน
ท้องถิ่นมีจ้ำนวนมำกเพียงพอจะท้ำให้เกิดกำรผลิตในท้องถิ่นเพ่ือทดแทนกำรน้ำเข้ำสินค้ำจำกพ้ืนที่อ่ืน 
แรงผลักด้ำนกำรผลิตและแรงผลักด้ำนกำรบริโภคจะสนับสนุนซึ่งกันและกัน เพรำะกำรรวมตัวของผู้ผลิตในพ้ืนที่
หนึ่ง ๆ จะดึงดูดก้ำลังแรงงำนให้เข้ำมำท้ำงำนและอยู่อำศัยในพ้ืนที่นั้นมำกข้ึน ในขณะเดียวกัน ควำมหนำแน่นของ
ประชำกรในพ้ืนที่หนึ่ง ๆ จะท้ำให้เกิดอุปสงค์ต่อสินค้ำและบริกำร ซึ่งจะดึงดูดกำรลงทุนในพ้ืนที่นั้นมำกขึ้น เมื่อ
สถำนประกอบกำรมีควำมต้องกำรแรงงำนมำกขึ้น สถำบันกำรศึกษำจะถูกจัดตั้งขึ้นเพ่ือผลิตบุคลำกรตอบสนอง
ควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำร ซึ่งจะดึงดูดคนให้เข้ำมำท้ำกำรศึกษำและจบออกมำประกอบอำชีพในพ้ืนที่
นั้น ท้ำให้เมืองและเศรษฐกิจยิ่งขยำยตัวมำกข้ึน 
  อย่ำงไรก็ตำม หำกปล่อยให้กำรพัฒนำพ้ืนที่เป็นไปโดยธรรมชำติ จะก่อให้เกิดกำรพัฒนำแบบ
กระจุกตัว กล่ำวคือ เมืองให่่จะยิ่งขยำยตัวให่่ขึ้น ขณะที่ชนบทยังคงล้ำหลังอยู่ต่อไป ดังนั้นในกำรพัฒนำควำม
เป็นเมือง ภำครัฐต้องส่งเสริมกำรกระจำยอ้ำนำจและควำมเจริ่ลงไปสู่ท้องถิ่นให้มำกขึ้น เช่น กำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่สนับสนุนให้เกิดควำมเป็นเมืองและกำรผลิต กำรพัฒนำสถำบันกำรศึกษำในชนบทให้มีคุณภำพ 
กำรกระจำยบุคลำกรที่มีคุณภำพของภำครัฐไปท้ำงำนในชนบทโดยไม่ถือว่ำเป็นกำรลงโทษ เป็นต้น 
  
 (3)  กำรกระจำยตัวของเมือง และขนำดเมือง 
  เมื่อพิจำรณำจำกกำรจัดล้ำดับศักย์ของชุมชนในระดับลุ่ มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก-ตอนบน  
ตอนกลำง และตอนล่ำง  จะได้เมืองทั้งหมด (เมืองล้ำดับที่ 1-4) 127  แห่ง ส้ำหรับชุมชนหรือ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ที่เหลือ (เมืองล้ำดับที่ 5) จัดเป็นชนบท เมื่อพิจำรณำกำรกระจำยตัวของเมืองและขนำดเมือง โดยใช้
ฐำนข้อมูลจ้ำนวนประชำกร พ.ศ.2561 และเกณฑ์กำรแบ่งขนำดเมือง (ตำรำงที่ 3.6.2.-1 และแผนที่ 3.6.2-1 ถึง 
3.6.2-4)  ดังนี้ 
  1)  ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก-ตอนบน  ประกอบด้วย ลุ่มน้้ำสำขำ  ลุ่มน้้ำคลองท่ำตะเภำ (ลุ่ม
น้้ำสำขำ)  ลุ่มน้้ำคลองหลังสวน ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน และลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 2 มีชุมชน
เมือง 32 แห่ง 

-  เมืองขนำดใหญ่ ประชำกรตั งแต่ 20,001 คนขึ นไป  มี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่
เข้ำเกณฑ์ จ้ำนวน 1 แห่ง ได้แก่ เทศบำลเมืองชุมพร  

-  เมืองขนำดค่อนข้ำงใหญ่ ประชำกรตั งแต่ 14,001-20,000 คน ไม่มี องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ใดที่เข้ำเกณฑ ์

-  เมืองขนำดกลำง ประชำกรตั งแต่ 10,000-14,000 คน มี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่เข้ำเกณฑ์ จ้ำนวน 4 แห่ง ได้แก่  เทศบำลเมืองหลังสวน   เทศบำลต้ำบลชุมโค  เทศบำลต้ำบลท่ำยำง  และ
เทศบำลต้ำบลจ.ป.ร. 

-  เมืองขนำดเล็ก ประชำกรน้อยกว่ำ 10,000 คน มี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
เข้ำเกณฑ์ จ้ำนวน 27 แห่ง 



  
 ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ                 บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ 
 

 

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-112 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

  2) ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก-ตอนกลำง  ประกอบด้วย ลุ่มน้้ำสำขำ  ลุ่มน้้ำคลองกลำย  ลุ่มน้้ำ
ภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 3  และลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4  มีชุมชนเมือง 46 แห่ง 

-  เมืองขนำดใหญ่ ประชำกรตั งแต่ 20,001 คนขึ นไป  มี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่
เข้ำเกณฑ์ จ้ำนวน 5 แห่ง ได้แก่ เทศบำลนครนครศรีธรรมรำช  เทศบำลนครเกำะสมุย เทศบำลเมืองปำกพูน  
เทศบำลต้ำบลท่ำศำลำ  และเทศบำลต้ำบลโพธิ์เสด็จ  

-  เมืองขนำดค่อนข้ำงใหญ่ ประชำกรตั งแต่ 14,001-20,000 คน ไม่มี องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ใดที่เข้ำเกณฑ ์

-  เมืองขนำดกลำง ประชำกรตั งแต่ 10,000-14,000 คน มี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่เข้ำเกณฑ์ จ้ำนวน 9 แห่ง ได้แก่  เทศบำลเมืองปำกพนัง  เทศบำลต้ำบลนำสำร  เทศบำลต้ำบลท่ำงิ้ว  เทศบำล
ต้ำบลทุ่งใส เทศบำลต้ำบลช้ำงซ้ำย  เทศบำลต้ำบลหินตก  เทศบำลต้ำบลปำกนคร เทศบำลต้ำบลขุนทะเล และ
เทศบำลต้ำบลหัวไทร. 

-  เมืองขนำดเล็ก ประชำกรน้อยกว่ำ 10,000 คน มี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
เข้ำเกณฑ์ จ้ำนวน 32 แห่ง 

3. ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก-ตอนล่ำง  ประกอบด้วย ลุ่มน้้ำสำขำ  ลุ่มน้้ำคลองเทพำ  ลุ่มน้้ำ
คลองนำทวี  ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง  ลุ่มน้้ำแม่น้้ำโกลก  ลุ่มน้้ำแม่น้้ำบำงนรำ  และลุ่มน้้ำแม่น้้ำสำยบุรี 
ชุมชนเมือง 3 แห่ง 49 แห่ง 

-  เมืองขนำดใหญ่ ประชำกรตั งแต่ 20,001 คนขึ นไป  มี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่
เข้ำเกณฑ์ จ้ำนวน 4 แห่ง ได้แก่ เทศบำลเมืองเขำรูปช้ำง  เทศบำลเมืองสุไหงโก-ลก  เทศบำลเมืองนรำธิวำส  และ
เทศบำลต้ำบลรูสะมิแล 

-  เมืองขนำดค่อนข้ำงใหญ่ ประชำกรตั งแต่ 14,001-20,000 คน ที่เข้ำเกณฑ์ จ้ำนวน 6 
แห่ง ได้แก่  เทศบำลต้ำบลล้ำไพล  เทศบำลต้ำบลบ่อทอง  เทศบำลเมืองตำกใบ  เทศบำลต้ำบลปำเสมัส  เทศบำล
ต้ำบลกะลุวอเหนือ  และเทศบำลเมืองตะลุบัน 

-  เมืองขนำดกลำง ประชำกรตั งแต่ 10,000-14,000 คน มี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่เข้ำเกณฑ์ จ้ำนวน 7 แห่ง ได้แก่  เทศบำลต้ำบลนำทวีนอก  เทศบำลต้ำบลท่ำพระยำ  เทศบำลต้ำบลนำทับ  
เทศบำลต้ำบลเกำะแต้ว  เทศบำลต้ำบลปะนำเระ  เทศบำลต้ำบลบำงปู และ เทศบำลต้ำบลบุดี    

-  เมืองขนำดเล็ก ประชำกรน้อยกว่ำ 10,000 คน มี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
เข้ำเกณฑ์ จ้ำนวน 31 แห่ง 
 
 ข้อมูลประชำกรในเขตเทศบำลและนอกเขตเทศบำลจ้ำแนกรำยลุ่มน้้ำสำขำ ตำมตำรำงที่ 3.6.2-1 
แสดงให้เห็นว่ำ  ประชกรของลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก ในปี 2561 มีกำรตั้งถิ่นฐำนของประชำกรอยู่ในเขต
เทศบำลจ้ำนวน 1,282,301 คน คิดเป็นร้อยละ 32.78 ของประชำกรรวม   โดยลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
มีสัดส่วนประชำกรในเขตเทศบำลจ้ำนวน 211,614 คน คิดเป็นร้อยละ 32.08 ของประชำกรรวมลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่ง



  
 ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ                 บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ 
 

 

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-113 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ตะวันออกตอนบน  ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนกลำงมีสัดส่วนประชำกรในเขตเทศบำล จ้ำนวน 553,714 คน 
คิดเป็นร้อยละ 42.65 ของประชำกรรวมลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนกลำง  ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง
มีสัดส่วนประชำกรในเขตเทศบำล จ้ำนวน 516,973 คน คิดเป็นร้อยละ 26.45 ของประชำกรรวมลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่ง
ตะวันออกตอนบน   
 เมื่อพิจำรณำพ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำพบว่ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 3 ที่เป็นพ้ืนที่เกำะมีสัดส่วนประชำกรใน
เขตเทศบำลสูงที่สุดคิดเป็นร้อยละ 97.00 9   สวนลุ่มน้้ำที่มีประชำกรในเขตเทศบำลน้อยที่สุดคือลุ่มแม่น้้ำสำยบุรี
ร้อยละ 11.7 8 เท่ำนั้น  กำรที่ส่วนประชำกรในเขตเทศบำลของลุ่มน้้ำสำขำภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ศำลที่เป็น
พ้ืนที่เกำะเนื่องจำกกำรยกฐำนะขององค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลขึ้นเป็นเทศบำลต้ำบลส่งผลให้พื้นที่เขตเทศบำลของ
พ้ืนที่เกำะ ส่งผลให้พ้ืนที่ส่วนให่่ของเกำะอยู่ในเขตเทศบำล ในขณะที่ลุ่มน้้ำสำขำแม่น้้ำสำยบุรีแม่น้้ำบำงนรำ   
มีเทศบำลที่ยกฐำนะขึ้นมำจำกองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลจ้ำนวนน้อยกว่ำพ้ืนที่ลุ่มน้้ำอ่ืนๆ  วงที่ให้เห็นถึงระดับกำร
พัฒนำของพ้ืนที่เมืองของลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำงมีกำรขยำยตัวของควำมเป็นเมืองน้อยกว่ำรูปน้้ำอ่ืนๆ 
 แต่เมื่อดูในรำยละเอียดของพ้ืนที่ที่เป็นตัวเมืองระยะย่ำนกำรค้ำซึ่งเป็นศูนย์กลำงธุรกิจของชุมชนเมือง
จะพบว่ำลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีพ้ืนที่ตัวเมืองและย่ำนกำรค้ำเพียง 46,831 ไร่คิดเป็นร้อยละ 0.28 ของ
พ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกเท่ำนั้น   
 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยลุ่มน้้ำสำขำพบว่ำ  ภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง  ลุ่มน้้ำสำขำแม่น้้ำบำงนรำมีพ้ืนที่
ตัวเมืองระยะทำงกำรค้ำมำกที่สุดจ้ำนวน  7,232 ไร่คิดเป็นร้อยละ 0.70 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำ  รองลงมำได้แก่  
ลุ่มน้้ำสำขำภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 3 พ้ืนที่ตัวเมืองและย่ำนกำรค้ำ 4,773  ไร่  คิดเป็นร้อยละ 0.34 ของพ้ืนที่
ลุ่มน้้ำสำขำ  ลุ่มน้้ำสำขำแม่น้้ำสำยบุรีมีพ้ืนที่ตัวเมืองและย่ำนกำรค้ำ 4,337 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.22 ของพ้ืนที่ 
ลุ่มน้้ำสำขำ  ลุ่มน้้ำสำขำแม่น้้ำโกลกมีสัดส่วนพ้ืนที่ชุมชนเมืองและย่ำนกำรค้ำ  3,503 ไร่  คิดเป็นในอัตรำส่วนสูง
ที่สุดของลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก ร้อยละ 0.81   
  ส้ำหรับลุ่มน้้ำสำขำคลองกำยไม่ปรำกฏพ้ืนที่ตัวเมืองและย่ำนกำรค้ำ ในลักษณะชุมชนเมืองแต่จะเป็น
ย่ำนกำรค้ำของชุมชนชนบท  ลุ่มน้้ำสำขำคลองเทพำมีพ้ืนที่ตัวเมืองและย่ำนกำรค้ำ 720 ไร่คิดเป็นร้อยละ 0.06 
ของพ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำ 
 



  
 ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ                 บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ 
 

 

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-114 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ตำรำงท่ี 3.6.2-1 
ข้อมูลประชำกรในเขตเทศบำลและนอกเขตเทศบำลจ้ำแนกรำยลุ่มน ้ำสำขำของลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก พ.ศ. 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที ่ x.xxx  แสดงจา้นวนประชากรในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลของพื นทีล่มุน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก  จา้แนกรายพื นทีลุ่ม่น ้าสาขา พ.ศ.2561

รวม (คน)

ในเขต

เทศบาล

(คน)

ร้อยละ

นอกเขต

เทศบาล

(คน)

ร้อยละ
พื นทีลุ่ม่น ้า 

(ตร.กม.)

พื นทีลุ่ม่น ้า 

(ไร่)

พื นทีก่ารตั ง

ถ่ินฐาน (ไร่)

ความ

หนาแน่น 

คน/ไร่

พื นทีเ่มืองและ

ยา่นการค้า (ไร่)
ร้อยละ

พื นที่

ชุมชน (ไร่)
ร้อยละ

คลองทา่ตะเภา 188,166 37,640 20.00     150,526 80.00     2,109.11   1,318,194 34,517     5.5        2,735          0.21       31,782 2.41       
ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน 226,783 118,098 52.08     108,685 47.92     2,140.78   1,337,988 32,908     6.9        1,550          0.12       31,358 2.34       
คลองหลงัสวน 98,834 27,806 28.13     71,028 71.87     1,653.81   1,033,631 7,419      13.3       1,632          0.16       5,787 0.56       
ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกสว่นที ่2 145,898 28,070 19.24     117,828 80.76     2,279.81   1,424,881 24,172     6.0        2,100          0.15       22,072 1.55       

พื นทีล่มุน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน 659,681 211,614 32.08     448,067 67.92     8,184 5,114,694 99,016 6.7        8,017 0.16       90,999 1.78       

ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกสว่นที ่3 (พื นทีท่วีป) 243,344 69,834 28.70     173,510 71.30     2,227.82   1,392,388 36,187     6.7        4,773          0.34       31,414 2.26       
ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกสว่นที ่3 (พื นทีเ่กาะ) 88,308 86,090 97.49     2,218 2.51       398.28     248,925    27,320     3.2        1,170          0.47       26,150 10.51     
คลองกลาย 31,108 15,902 51.12     15,206 48.88     617.04     385,650    3,963      7.8        -             -        3,963 1.03       
ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกสว่นที ่4 935,451 381,888 40.82     553,563 59.18     4,626.43   2,891,519 202,779   4.6        11,022        0.38       191,757 6.63       

พื นทีล่มุน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน 1,298,211 553,714 42.65     744,497 57.35     7,870 4,918,481 270,248 4.8        16,965 0.34       253,283 5.15       

คลองนาทวี 256,251 108,384 42.30     147,867 57.70     1,570.24   981,400    37,724     6.8        2,282          0.23       35,441 3.61       
คลองเทพา 158,900 48,021 30.22     110,879 69.78     1,818.52   1,136,575 27,772     5.7        720            0.06       27,052 2.38       
ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนลา่ง 492,447 106,042 21.53     386,405 78.47     1,460.02   912,513    109,008   4.5        3,774          0.41       105,235 11.53     
แม่น ้าสายบุรี 468,672 83,319 17.78     385,353 82.22     3,216.17   2,010,106 64,746     7.2        4,337          0.22       60,409 3.01       
แม่น ้าบางนรา 393,276 77,094 19.60     316,182 80.40     1,654.78   1,034,238 52,763     7.5        7,232          0.70       45,531 4.40       
แม่น ้าโกลก 184,809 94,113 50.92     90,696 49.08     693.21     433,256    19,386     9.5        3,503          0.81       15,882 3.67       

พื นทีล่มุน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน 1,954,355 516,973 26.45     1,437,382 73.55     10,412.94 6,508,088 311,399 6.3        21,848 0.34       289,550 4.45       

รวมพื นทีล่มุน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 3,912,247 1,282,301 32.78     2,629,946 67.22     26,466.02 16,541,263 680,663 5.7        46,831 4.76       633,832 3.83       

ทีม่า : การวเิคราะห์ของทีป่รึกษา, 2562

พื นทีลุ่ม่น ้า

ประชากร 2561 ขนาดพื นที่



  
 ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ                 บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ 
 

 

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-115 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ตำรำงที ่3.6.2-2 
จ้ำนวนประชำกรของลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 13 ลุ่มน ้ำสำขำ แยกรำยเทศบำล พ.ศ.2561  



  
 ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ                 บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ 
 

 

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-116 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ตำรำงที ่3.6.2-2 (ต่อ) 



  
 ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ                 บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ 
 

 

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-117 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

 
ที่มำ : กลุ่มบริษัทที่ปรึกษำประยุกต์จำกกรมกำรปกครอง, 2562 
รูปที่ 3.6.2-1 จ้ำนวนประชำกรของลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก จ้ำแนกรำยเทศบำล พ.ศ.2561



  
 ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ                 บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ 
 

 

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-118 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

 
ที่มำ : กลุ่มบริษัทที่ปรึกษำประยุกต์จำกกรมกำรปกครอง, 2562 
รูปที่ 3.6.2-2 จ้ำนวนประชำกรของลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน จ้ำแนกรำยเทศบำล พ.ศ.2561 



  
 ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ                 บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ 
 

 

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-119 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

 
ที่มำ : กลุ่มบริษัทที่ปรึกษำประยุกต์จำกกรมกำรปกครอง, 2562 
รูปที่ 3.6.2-3 จ้ำนวนประชำกรของลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนกลำง จ้ำแนกรำยเทศบำล พ.ศ.2561 



  
 ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ                 บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ 
 

 

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-120 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

 
ที่มำ : กลุ่มบริษัทที่ปรึกษำประยุกต์จำกกรมกำรปกครอง, 2562 
รูปที่ 3.6.2-4 จ้ำนวนประชำกรของลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง จ้ำแนกรำยเทศบำล พ.ศ.2561 



  
 ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ                 บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ 
 

 

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-121 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

(4)   ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อกำรขยำยตัวของเมือง 
  กำรวิเครำะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรขยำยตัวของเมืองในพ้ืนที่ลุ่ มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกเป็น
กำรพิจำรณำปัจจัยที่มีนัยยะส้ำคั่ที่ส่งผลต่อกำรขยำยตัวของเมืองทำงบวกและทำงลบ ได้แก่ ปัจจัยกำร
เปลี่ยนแปลงขนำดประชำกร และปัจจัยกำร  เปลี่ยนแปลงด้ำนเศรษฐกิจ ซึ่งปัจจัยพ้ืนฐำนเหล่ำนี้แสดงถึง
สถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ชุมชนเมืองได้โดยภำพรวม และพิจำรณำปัจจัยด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้
ประโยชน์ที่ดินจำกอิทธิพลของกำรขยำยตัวประชำกร กำรค้ำกำรลงทุน กำรเปลี่ยนแปลงในภำคอุตสำหกรรมและ
เกษตรกรรม และผลกระทบจำกแผนนโยบำยกำรพัฒนำพื้นที่ในระดับต่ำงๆ ที่ส้ำคั่ ได้แก่ ปัจจัยกำรเปลี่ยนแปลง
จำกพ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัยและภัยแล้ง รวมถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรเปลี่ยนแปลงของประเทศและภูมิภำค  คือ 
นโยบำยกำรเปิดประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (AEC : Asean Economic Community) 
 
  1)  ปัจจัยกำรเปลี่ยนแปลงขนำดประชำกร ซึ่งส่งผลต่อควำมต้องกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน  
ทั้งควำมต้องกำรด้ำนที่อยู่อำศัย สถำนที่ท้ำงำน กำรพักผ่อนหย่อนใจ และบริกำรสำธำรณะ  
 
  2)  ลักษณะทำงกำยภำพ บทบำท และควำมพร้อมของเมือง ลักษณะทำงกำยภำพและ
บทบำทควำมพร้อมของเมืองในปัจจุบัน ส่งผลต่อลักษณะหรือรูปแบบกำรใช้ประโยชน์ที่ดินทั้งในปัจจุบันและใน
อนำคต 20 ปีข้ำงหน้ำ โดยเมืองที่เป็นที่ตั้งของย่ำนพำณิชยกรรมและสถำนที่รำชกำรในระดับจังหวัดและอ้ำเภอ  
รวมไปถึงมีควำมพร้อมด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเส้นทำงคมนำคม ส่งผลให้มีบทบำทและศักยภำพในกำรเป็นพื้นที่
ศูนย์กลำง และรองรับกำรขยำยตัวของเมือง 
 
  3)  ปัจจัยกำรเปลี่ยนแปลงจำกพื นที่เสี่ยงอุทกภัยและภัยแล้ง ลักษณะของกำรเกิดอุทกภัยใน
พ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก  
 
 (5)   กำรคำดกำรณ์กำรขยำยตัวของชุมชนเมืองในอนำคต (พ.ศ.2580) 
  จ้ำนวนประชำกรรวมของลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก พ.ศ.2561 มีจ้ำนวนทั้งสิ้น 3,912,2 247 คน 
โดยมีสัดส่วนประชำกรในเขตเทศบำลจ้ำนวน 1,282,301 คน  คิดเป็นร้อยละ 32.78 นอกเขตเทศบำล 2,629,946 
คนคิดเป็นร้อยละ 60 7.62 จำกกำรคำดประมำณประชำกรในอนำคตในปี 2580 ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกจ้ำมี
ประชำกรเพ่ิมขึ้นเป็น 4,144,650 คน  เพ่ิมขึ้นจำกปี 2561 จ้ำนวน 232,403 คน ประชำกรที่เพ่ิมขึ้นส่วนให่่จะ
กระจำยตัวอยู่ในเขตเทศบำลมำกกว่ำนอกเขตเทศบำล มีประชำกรเพ่ิมขึ้นในเขตเทศบำลจ้ำนวน 195,919 คน 
ประชำกรนอกเขตเทศบำลเพิ่มข้ึนจ้ำนวน 36,484 คน เนื่องจำกกำรพัฒนำส่วนให่่จะเกิดขึ้นในเขตเทศบำล และ
มีกำรยกฐำนะขององค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลขึ้นเป็นเทศบำลต้ำบลเพ่ิมขึ้นในอนำคต   กำรขยำยตัวของเมืองตำม
แนวทำงกำรพัฒนำทำงเลือกที่มีกำรส่งเสริมและผลักดันโครงกำรพัฒนำในพื้นที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก จะท้ำให้



  
 ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ                 บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ 
 

 

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-122 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

สัดส่วนประชำกรในเขตเทศบำลของลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกเพ่ิมขึ้นจำกปี 2561 จำกร้อยละ 32.78 เพ่ิมเป็น
ร้อยละ 35.67  ประชำกรนอกเขตเทศบำลมีสัดส่วนร้อยละ 64.33 
  
  สัดส่วนประชำกรในเขตเทศบำลของลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนกลำง มีจ้ำนวนประชำกรใน
เขตเทศบำลสูงสุดจ้ำนวน 620,710  คน คิดเป็นร้อยละ 45.63 ประชำกรนอกเขตเทศบำลจ้ำนวน 754,620 คน 
คิด คิดเป็นร้อยละ 54.87  ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำงมีจ้ำนวนประชำกรในเขตเทศบำล  602,120 คน  
คิดเป็นร้อยละ 29.08 จ้ำนวนประชำกรนอกเขตเทศบำลจ้ำนวน 1,468,330 คิดเป็นร้อยละ 70.92 ลุ่มน้้ำภำคใต้
ฝั่งตะวันออกตอนบน มีประชำกรในเขตเทศบำลจ้ำนวน 255,390 คน  คิดเป็นร้อยละ 36.54     
 
  สัดส่วนประชำกรในเขตเทศบำลของลุ่มน้้ำสำขำ  พบว่ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 มีจ้ำนวน
ประชำกรในเขตเทศบำลหน้ำที่สุดจ้ำนวน  433,970 คิดเป็นร้อยละ 43.79 ส่วนลุ่มน้้ำสำขำภำคใต้ฝั่งตะวันออก
ส่วนที่ 3 พ้ืนที่เกำะมีสัดส่วนร้อยละของประชำกรในเขตเทศบำลสูงที่สุด คิดเป็นร้อยละ 90 6.35   
 
  ลุ่มน้้ำสำขำที่มีสัดส่วนร้อยละของประชำกรในเขตเทศบำลน้อยที่สุดสองล้ำดับคือลุ่มน้้ำสำขำ
แม่น้้ำสำยบุรีมีสัดส่วนประชำกรในเขตเทศบำลร้อยละ 20.15 และลุ่มน้้ำสำขำแม่น้้ำบำงนรำมีสัดส่วนประชำกรใน
เขตเทศบำลร้อยละ 22.34  



  
 ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ                 บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ 
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ตำรำงท่ี 3.6.2-3 
ข้อมูลประชำกรในเขตเทศบำลและนอกเขตเทศบำลจ้ำแนกรำยลุ่มน ้ำสำขำของลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก พ.ศ. 2561 และคำดกำรณ์ พ.ศ.2580 

ตารางที ่ x.xxx  แสดงจา้นวนประชากรในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลของพื นทีล่มุน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก  จา้แนกรายพื นทีลุ่ม่น ้าสาขา พ.ศ.2561 และคาดการณ์ พ.ศ.2580

รวม (คน)

ในเขต

เทศบาล

(คน)

ร้อยละ

นอกเขต

เทศบาล

(คน)

ร้อยละ รวม (คน)

ในเขต

เทศบาล

(คน)

ร้อยละ

นอกเขต

เทศบาล

(คน)

ร้อยละ รวม (คน)

ในเขต

เทศบาล

(คน)

ร้อยละ

นอกเขต

เทศบาล

(คน)

ร้อยละ

คลองทา่ตะเภา 188,166 37,640 20.00     150,526 80.00     199,340 50,830 25.50     148,510 74.50     11,174 13,190 35.04     -2,016 1.34-       

ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน 226,783 118,098 52.08     108,685 47.92     240,250 131,540 54.75     108,710 45.25     13,467 13,442 11.38     25 0.02       

คลองหลงัสวน 98,834 27,806 28.13     71,028 71.87     104,710 36,540 34.90     68,170 65.10     5,876 8,734 31.41     -2,858 4.02-       

ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกสว่นที ่2 145,898 28,070 19.24     117,828 80.76     154,570 36,480 23.60     118,090 76.40     8,672 8,410 29.96     262 0.22       

พื นทีล่มุน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน 659,681 211,614 32.08     448,067 67.92     698,870 255,390 36.54     443,480 63.46     39,189 43,776 20.69     -4,587 1.02-       

ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกสว่นที ่3 (พื นทีท่วีป) 243,344 69,834 28.70     173,510 71.30     257,800 77,730 30.15     180,070 69.85     14,456 7,896 11.31     6,560 3.78       

ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกสว่นที ่3 (พื นทีเ่กาะ) 88,308 86,090 97.49     2,218 2.51       93,550 90,140 96.35     3,410 3.65       5,242 4,050 4.70       1,192 53.74     

คลองกลาย 31,108 15,902 51.12     15,206 48.88     32,960 18,870 57.25     14,090 42.75     1,852 2,968 18.66     -1,116 7.34-       

ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกสว่นที ่4 935,451 381,888 40.82     553,563 59.18     991,020 433,970 43.79     557,050 56.21     55,569 52,082 13.64     3,487 0.63       

พื นทีล่มุน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน 1,298,211 553,714 42.65     744,497 57.35     1,375,330 620,710 45.13     754,620 54.87     77,119 66,996 12.10     10,123 1.36       

คลองนาทวี 256,251 108,384 42.30     147,867 57.70     271,470 122,790 45.23     148,680 54.77     15,219 14,406 13.29     813 0.55       

คลองเทพา 158,900 48,021 30.22     110,879 69.78     168,340 57,020 33.87     111,320 66.13     9,440 8,999 18.74     441 0.40       

ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนลา่ง 492,447 106,042 21.53     386,405 78.47     521,700 124,160 23.80     397,540 76.20     29,253 18,118 17.09     11,135 2.88       

แม่น ้าสายบุรี 468,672 83,319 17.78     385,353 82.22     496,510 100,050 20.15     396,460 79.85     27,838 16,731 20.08     11,107 2.88       

แม่น ้าบางนรา 393,276 77,094 19.60     316,182 80.40     416,640 93,080 22.34     323,560 77.66     23,364 15,986 20.74     7,378 2.33       

แม่น ้าโกลก 184,809 94,113 50.92     90,696 49.08     195,790 105,020 53.64     90,770 46.36     10,981 10,907 11.59     74 0.08       

พื นทีล่มุน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน 1,954,355 516,973 26.45     1,437,382 73.55     2,070,450 602,120 29.08     1,468,330 70.92     116,095 85,147 16.47     30,948 2.15       

รวมพื นทีล่มุน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 3,912,247 1,282,301 32.78     2,629,946 67.22     4,144,650 1,478,220 35.67     2,666,430 64.33     232,403 195,919 15.28     36,484 1.39       

ทีม่า : การวเิคราะห์ของทีป่รึกษา, 2562

พื นทีลุ่ม่น ้า

ประชากร 2561 ประชากร 2580 กาสรเปลีย่นเปลงประชากรชุมชนเมือง 2561-2580
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3.6.3 ทรัพยำกรดิน 
  ได้ด้ำเนินกำรรวบรวมข้อมูลคุณสมบัติดินทำงเคมีและกำยภำพ จำกกรมพัฒนำที่ดิน วิเครำะห์ระดับ
ควำมอุดมสมบูรณ์ของดิน กำรวิเครำะห์และจัดชั้นควำมเหมำะสมของดินส้ำหรับปลูกพืชในระบบเกษตรน้้ำฝนและ
เกษตรชลประทำน ของกลุ่มดินที่มีทั้งหมด 62 กลุ่มชุดดิน (ตำรำงที่ 3.6.3-1) โดยรำยละเอียดของกลุ่มชุดดินใน
แต่ละลุ่มน้้ำสำขำมีดังต่อไปนี้ 
 
 (1) ลุ่มน ้ำสำขำคลองท่ำตะเภำ 
  ลุ่มน้้ำสำขำคลองท่ำตะเภำ ตั้งอยู่ในภำคใต้ฝั่งตะวันออก มีพ้ืนที่ลุ่มน้้ำประมำณ 1.32 ล้ำนไร่  
มี 20 กลุ่มชุดดิน ตำมที่ปรำกฏอยู่ในแผนที่ดินแบบค่อนข้ำงละเอียดของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และ
จังหวัดระนอง มำตรำส่วน 1:25,000 ของกรมพัฒนำที่ดิน สำมำรถแบ่งกลุ่มชุดดินออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่
พบในสภำพพ้ืนที่รำบลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มชุดดินที่ 3, 5, 6, 10, 13, 14, 23, 25 และกลุ่มชุดดินที่พบในสภำพ
พ้ืนที่ดอน ประกอบด้วย กลุ่มชุดดินที่ 26, 32, 34, 39, 42, 43, 45, 50, 51, 52, 53 และกลุ่มชุดดินที่ 62 ส่วนที่
เหลือเป็นพ้ืนที่อยู่อำศัย ปศุสัตว์ บ่อปลำ แหล่งน้้ำ บ่อดิน หินโผล่ ฯลฯ กำรกระจำยของกลุ่มชุดดินในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำ
ภำคใต้ฝั่งตะวันออก สรุปได้ดังนี้ 
    1) กลุ่มชุดดินที่พบในพ้ืนที่รำบลุ่มในลุ่มน้้ำสำขำคลองท่ำตะเภำ มีทั้งหมด  0.07 ล้ำนไร่  
ที่พบมำก ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 6 มี 0.03 ล้ำนไร่ เนื้อดินเป็นดินเหนียวถึงดินเหนียวจัด ควำมอุดมสมบูรณ์ของดิน
ตำมธรรมชำติปำนกลำง รองลงมำเป็นกลุ่มชุดดินที่ 5 มี 0.011 ล้ำนไร่ เนื้อดินเป็นดินเหนียวถึงดินร่วนเหนียว 
ควำมอุดมสมบูรณ์ดินตำมธรรมชำติปำนกลำง 
    2) กลุ่มชุดดินที่พบในพ้ืนที่ ดอนในลุ่ มน้้ ำสำขำคลองท่ ำตะเภำ มีทั้ งหมด 0.71 ล้ำนไร่   
หำกไม่พิจำรณำกลุ่มชุดดินที่ 62 (พ้ืนที่ภูเขำ) กลุ่มชุดดินที่พบมำกสุด ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 50 มี 0.16 ล้ำนไร่  
เนื้อดินเป็นดินเหนียวถึงดินเหนียวจัด ควำมอุดมสมบูรณ์ปำนกลำงถึงสูง รองลงมำเป็นกลุ่มชุดดินที่ 32 มี 0.10 
ล้ำนไร่ เนื้อดินเป็นดินเหนียว มีควำมอุดมสมบูรณ์ปำนกลำง – สูง 
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ตำรำงท่ี 3.6.3-1 
กลุ่มชุดดินในพื นที่ศึกษำ 

 
กลุ่มชุด

ดิน 
ลุ่มน ้ำสำขำ 
คลองกลำย 

ลุ่มน ้ำสำขำ 
คลองท่ำตะเภำ 

ลุ่มน ้ำสำขำ 
คลองเทพำ 

ลุ่มน ้ำสำขำ 
คลองนำทว ี

ลุ่มน ้ำสำขำ 
คลองหลังสวน 

แม่น ้ำสำยบุร ี แม่น ้ำบำงนรำ แม่น ้ำโกลก 
ภำคใต้ฝั่งตะวันออก

ส่วนท่ี 4 
ภำคใต้ฝั่งตะวันออก

ส่วนท่ี 3 
ภำคใต้ฝั่งตะวันออก

ส่วนท่ี 2 
ภำคใต้ฝั่งตะวันออก

ตอนล่ำง 
ภำคใต้ฝั่งตะวันออก

ตอนบน 
รวมทั งหมด 

 
ไร่ ร้อยละ ไร่ ร้อยละ ไร่ ร้อยละ ไร่ ร้อยละ ไร่ ร้อยละ ไร่ ร้อยละ ไร่ ร้อยละ ไร่ ร้อยละ ไร่ ร้อยละ ไร่ ร้อยละ ไร่ ร้อยละ ไร่ ร้อยละ ไร่ ร้อยละ ไร่ ร้อยละ 

2           2,458 0.12 59,142 5.72 15,119 3.49           76,720 9.33 
3   5,219 0.40   19,000 1.94         456,370 15.78 36,156 2.19   1,631 0.18 1,288 0.10 519,664 20.58 
5   11,127 0.84     3,541 0.34 958 0.05     86,847 3.00 60,142 3.64 6,528 0.46   16,383 1.22 185,527 9.56 
6 0 0.00 29,444 2.24 19,080 1.68 90,398 9.21 11,950 1.16 36,307 1.81 43,080 4.17 13,956 3.22 139,587 4.83 39,586 2.40 35,914 2.52 141,746 15.54 33,110 2.47 634,160 51.22 
10   58 0.00   1,104 0.11 2,675 0.26 5,296 0.26 53,736 5.20 10,917 2.52 109,538 3.79 4,157 0.25 4,824 0.34 19,354 2.12 17,667 1.32 229,326 16.17 
11             2,025 0.20   35,738 1.24 6,745 0.41 599 0.04     45,107 1.88 
12                 61,753 2.14         61,753 2.14 
13   8,904 0.68               13,043 0.79 47,089 3.30 17,144 1.88 35,336 2.63 121,516 9.28 
14   4,311 0.33   7,069 0.72 707 0.07 17,654 0.88 46,567 4.50 10,219 2.36 262,403 9.08 68,859 4.17 10,611 0.74 96,346 10.56 30,493 2.27 555,240 35.68 
16                       2,150 0.24   2,150 0.24 
17     33,394 2.94 87,212 8.89   101,269 5.04 28,744 2.78 4,797 1.11 77,595 2.68 16,477 1.00   65,359 7.16   414,847 31.59 
18         1,976 0.19 3,219 0.16     30,260 1.05   9,728 0.68     45,183 2.08 
22     29,055 2.56 37,497 3.82   3,784 0.19         26,962 1.89 17,497 1.92   114,796 10.38 
23 322 0.08 3,472 0.26 3,151 0.28 12,870 1.31 142 0.01 10,327 0.51 815 0.08   1,679 0.06 6,109 0.37 10,795 0.76 9,748 1.07 21,434 1.60 80,864 6.39 
25   5,135 0.39   3,718 0.38                 13,520 1.01 22,373 1.78 
26 3,717 0.96 23,013 1.75 626 0.06   18,637 1.80 381,581 18.98 52,656 5.09 56,201 12.97 97,930 3.39 106410 6.44 24260 1.70 27,122 2.97 49,410 3.68 841,564 59.80 
32 37,204 9.65 100,826 7.65 2,994 0.26 13,908 1.42 72,993 7.06 92,245 4.59 75,291 7.28 38,755 8.95 220,980 7.64 218,127 13.20 117,692 8.26 43,367 4.75 97,627 7.28 1,132,010 87.99 
34 8,479 2.20 54,867 4.17 95,540 8.41 161,255 16.43 23,515 2.27 213,190 10.61 225,774 21.83 127,588 29.45 132,580 4.59 164,748 9.97 358,471 25.16 52,239 5.73 59,033 4.40 1,677,279 145.20 
39 5,633 1.46 65,576 4.98 179,913 15.83 113,974 11.61 36,075 3.49 14,770 0.73 21,608 2.09   31,820 1.10 120,536 7.29 218,608 15.34 110,196 12.08 130,779 9.75 1,049,489 85.76 
42 205 0.05 612 0.05 11,742 1.03 36,427 3.71 1,396 0.14 58,587 2.91 18,157 1.76     11,203 0.68 16,272 1.14 80,949 8.87 12,957 0.97 248,505 21.31 
43 1,985 0.51 25,542 1.94 2,370 0.21 9,280 0.95 7,253 0.70 27,325 1.36 26,873 2.60   80,363 2.78 35,457 2.15 47,452 3.33 35,688 3.91 48,933 3.65 348,520 24.08 
45 756 0.20 15,849 1.20   1,118 0.11 1,732 0.17 5,949 0.30 12,941 1.25   29,250 1.01 9,886 0.60 32,429 2.28 1,048 0.11 17,368 1.29 128,325 8.52 
50 27,148 7.04 159,387 12.10 134,528 11.84 38,332 3.91 28,055 2.71 55,745 2.77 8,199 0.79 496 0.11 58,937 2.04 67143 4.06 127,354 8.94 16,033 1.76 83,333 6.21 804,691 64.28 
51   60,237 4.57 4,339 0.38   4,585 0.44 22,823 1.14 4,924 0.48   19,673 0.68 16,744 1.01 59,187 4.15   32,033 2.39 224,543 15.24 
52   2,391 0.18                     686 0.05 3,077 0.23 
53 2,374 0.62 15,054 1.14 7,320 0.64   24,719 2.39 41,673 2.07 6,032 0.58 4,760 1.10 25,040 0.87 30,785 1.86 10,733 0.75 588 0.06 19,040 1.42 188,117 13.51 
57           7,073 0.35 58,986 5.70 10,767 2.49 53,440 1.85   1,480 0.10 5,064 0.56 1,028 0.08 137,840 11.12 
58           5,682 0.28 61,110 5.91 31,782 7.34 53,787 1.86     242 0.03 499 0.04 153,103 15.45 
59 614 0.16   10,351 0.91 8,945 0.91   7,761 0.39     1,917 0.07 2,250 0.14 32,063 2.25 14,519 1.59   78,422 6.41 
60     18,742 1.65 10,037 1.02   1,017 0.05           2,117 0.23   31,914 2.95 
62 227083 58.89 185,344 14.07 574,761 50.57 320,254 32.63 670766 64.89 804,886 40.04 165,264 15.98 85,000 19.62 304,045 10.52 557,173 33.71 218296 15.32 77,564 8.50 331,474 24.70 4,521,909 389.45 
UC 70,089 18.18 540,891 41.06 8,674 0.76 8,920 0.91 122,916 11.89 88,665 4.41 62,280 6.02 22,900 5.29 519,862 17.98 60,974 3.69 7,480 0.53 74,602 8.18 288,406 21.49 1,876,661 140.38 

รวมพื นท่ี 385,611 100 1,317,258 100 1,136,579 100.00 981,321 100 1,033,631 100 2,010,245 100.00 1,034,206 100.00 433,259 100.00 2,891,395 100.00 1,652,709 100.00 1,424,829 100.00 912,317 100.00 1,341,837 100.00 16,555,196 1,300.00 

ที่มำ : กลุ่มบริษัทที่ปรึกษำประยุกต์จำกกรมพัฒนำที่ดิน, 2554 
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 (2) ลุ่มน ้ำสำขำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 
    ลุ่มน้้ำสำขำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ตั้งอยู่ในภำคใต้ฝั่งตะวันออก มีพ้ืนที่ลุ่มน้้ำประมำณ 
1.34 ล้ำนไร่ มี 22 กลุ่มชุดดิน ตำมที่ปรำกฏอยู่ในแผนที่ดินแบบค่อนข้ำงละเอียดของจังหวัดชุมพร และจังหวัด
ระนอง มำตรำส่วน 1:25,000 ของกรมพัฒนำที่ดิน สำมำรถแบ่งกลุ่มชุดดินออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่พบใน
สภำพพ้ืนที่รำบลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มชุดดินที่ 3, 5, 6, 10, 13, 14, 23, 25 และกลุ่มชุดดินที่พบในสภำพพ้ืนที่
ดอน ประกอบด้วย กลุ่มชุดดินที่  26, 32, 34, 39, 42, 43, 45, 50, 51, 52, 53, 57, 58 และกลุ่มชุดดินที่ 62  
ส่วนที่เหลือเป็นพ้ืนที่อยู่อำศัย ปศุสัตว์ บ่อปลำ แหล่งน้้ำ บ่อดิน หินโผล่ ฯลฯ กำรกระจำยของกลุ่มชุดดินในพ้ืนที่
ลุ่มน้้ำสำขำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน สรุปได้ดังนี้ 
    1) กลุ่มชุดดินที่พบในพ้ืนที่รำบลุ่มในลุ่มน้้ำสำขำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน มีทั้งหมด 0.17 
ล้ำนไร่ ที่พบมำก ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 13 มี 0.04 ล้ำนไร่ เนื้อดินเป็นดินร่วนเหนียวถึงดินเหนียว ควำมอุดมสมบูรณ์
ปำนกลำง รองลงมำเป็นกลุ่มชุดดินที่ 6 มี 0.03 ล้ำนไร่ เนื้อดินเป็นดินร่วนปนทรำยหรือดินทรำยปนดินร่วน  
ควำมอุดมสมบูรณ์ต่้ำ 
    2) กลุ่มชุดดินที่พบในพ้ืนที่ดอนในลุ่มน้้ำสำขำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน มีทั้งหมด 0.88  
ล้ำนไร่ หำกไม่พิจำรณำกลุ่มชุดดินที่ 62 (พ้ืนที่ภูเขำ) กลุ่มชุดดินที่พบมำกสุด ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 39 มี 0.13  
ล้ำนไร่ เนื้อดินเป็นดินร่วนหรือดินร่วนปนทรำย ดินมีควำมอุดมสมบูรณ์ต่้ำ รองลงมำเป็นกลุ่มชุดดินที่ 32 มี 0.10 
ล้ำนไร่ เนื้อดินเป็นดินร่วนหยำบ ควำมอุดมสมบูรณ์ต่้ำ 
 
 (3) ลุ่มน ้ำสำขำคลองหลังสวน 
    ลุ่มน้้ำสำขำคลองหลังสวน ตั้งอยู่ในภำคใต้ฝั่งตะวันออก มีพ้ืนที่ลุ่มน้้ำประมำณ 1.03 ล้ ำนไร่  
มี 17 กลุ่มชุดดิน ตำมที่ปรำกฏอยู่ในแผนที่ดินแบบค่อนข้ำงละเอียดของจังหวัดชุมพร ระนอง และจังหวัดสุรำษฎร์
ธำนี มำตรำส่วน 1:25,000 ของกรมพัฒนำที่ดิน สำมำรถแบ่งกลุ่มชุดดินออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่พบใน
สภำพพ้ืนที่รำบลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มชุดดินที่  5, 6, 10, 14, 18, 23 และกลุ่มชุดดินที่พบในสภำพพ้ืนที่ดอน 
ประกอบด้วย กลุ่มชุดดินที่ 26, 32, 34, 39, 42, 43, 45, 50, 51, 53 และกลุ่มชุดดินที่ 62 ส่วนที่เหลือเป็นพ้ืนที่
อยู่อำศัย ปศุสัตว์ บ่อปลำ แหล่งน้้ำ บ่อดิน หินโผล่ ฯลฯ กำรกระจำยของกลุ่มชุดดินในพื้นที่ลุ่มน้้ำสำขำคลองหลัง
สวน สรุปได้ดังนี้ 
    1) กลุ่มชุดดินที่พบในพ้ืนที่รำบลุ่มในลุ่มน้้ำสำขำคลองหลังสวน มีทั้งหมด 0.02 ล้ำนไร่ ที่พบ
มำก ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 6 มี 0.01 ล้ำนไร่ เนื้อดินเป็นดินเหนียวถึงดินเหนียวจัด ควำมอุดมสมบูรณ์ปำนกลำง 
รองลงมำเป็นกลุ่มชุดดินที่ 5 มี 0.002 ล้ำนไร่ เนื้อดินเป็นดินร่วนเหนียวถึงดินเหนียว ควำมอุดมสมบูรณ์ดินตำม
ธรรมชำติปำนกลำง 
    2) กลุ่มชุดดินที่พบในพ้ืนที่ดอนในลุ่มน้้ำสำขำคลองหลังสวน มีทั้งหมด 0.89 ล้ำนไร่ หำกไม่
พิจำรณำกลุ่มชุดดินที่ 62 (พ้ืนที่ภูเขำ) กลุ่มชุดดินที่พบมำกสุด ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 32 มี 0.07 ล้ำนไร่ เนื้อดินเป็น
ดินร่วนปนทรำยถึงดินร่วนเหนียวปนทรำย มีควำมอุดมสมบูรณ์ต่้ำ รองลงมำเป็นกลุ่มชุดดินที่ 39 มี 0.04 ล้ำนไร่ 
เนื้อดินเป็นดินทรำยแป้งหรือดินร่วนละเอียด ควำมอุดมสมบูรณ์ปำนกลำง 



  
 ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ                 บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ 
 
  

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-127 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

 (4) ลุ่มน ้ำสำขำภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 2 
    ลุ่มน้้ำสำขำภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 2 ตั้งอยู่ในภำคใต้ฝั่งตะวันออก มีพ้ืนที่ลุ่มน้้ำประมำณ 
1.42 ล้ำนไร่ มี 22 กลุ่มชุดดิน ตำมที่ปรำกฏอยู่ในแผนที่ดินแบบค่อนข้ำงละเอียดของจังหวัดชุมพร และจังหวัด  
สุรำษฎร์ธำนี มำตรำส่วน 1:25,000 ของกรมพัฒนำที่ดิน สำมำรถแบ่งกลุ่มชุดดินออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่
พบในสภำพพ้ืนที่รำบลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มชุดดินที่ 5, 6, 10, 11, 13, 14, 18, 22, 23, 59 และกลุ่มชุดดินที่พบ
ในสภำพพ้ืนที่ดอน ประกอบด้วย กลุ่มชุดดินที่ 26, 32, 34, 39, 42, 43, 45, 50, 51, 53, 57 และกลุ่มชุดดินที่ 62 
ส่วนที่เหลือเป็นพ้ืนที่อยู่อำศัย ปศุสัตว์ บ่อปลำ แหล่งน้้ำ บ่อดิน หินโผล่ ฯลฯ กำรกระจำยของกลุ่มชุดดินในพ้ืนที่ลุ่ม
น้้ำสำขำภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 2 สรุปได้ดังนี้ 
    1) กลุ่มชุดดินที่พบในพ้ืนที่รำบลุ่มในลุ่มน้้ำสำขำภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 2  มีทั้งหมด 0.19 
ล้ำนไร่ ที่พบมำก ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 13 มี 0.05 ล้ำนไร่ เนื้อดินเป็นดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรำย ควำมอุดม
สมบูรณ์ปำนกลำง รองลงมำเป็นกลุ่มชุดดินที่ 6 มี 0.04 ล้ำนไร่ เนื้อดินเป็นดินร่วนเหนียวถึงดินเหนียว ควำมอุดม
สมบูรณ์ดินตำมธรรมชำติปำนกลำง 
    2) กลุ่มชุดดินที่พบในพ้ืนที่ดอนในลุ่มน้้ำสำขำภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 2  มีทั้งหมด 1.23 
ล้ำนไร่ ที่พบมำก ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 34 มี 0.36 ล้ำนไร่ เนื้อดินเป็นพวกดินเหนียว ควำมอุดมสมบูรณ์ค่อนข้ำงต่้ำ 
รองลงมำเป็นกลุ่มชุดดินที่ 39 มี 0.22 ล้ำนไร่ เนื้อดินเป็นดินเหนียวหรือดินร่วนที่มีเศษหินปะปนมำก มักพบชั้น
หินพื้นตื้นกว่ำ 50 ซม. มีควำมอุดมสมบูรณ์ต่้ำ-ปำนกลำง 
 
 (5) ลุ่มน ้ำสำขำภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 3 
    ลุ่มน้้ำสำขำภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 3 ตั้งอยู่ในภำคใต้ฝั่งตะวันออก มีพ้ืนที่ลุ่มน้้ำประมำณ 
1.65 ล้ำนไร่ มี 21 กลุ่มชุดดิน ตำมที่ปรำกฏอยู่ในแผนที่ดินแบบค่อนข้ำงละเอียดของจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี และ
จังหวัดนครศรีธรรมรำช มำตรำส่วน 1:25,000 ของกรมพัฒนำที่ดิน สำมำรถแบ่งกลุ่มชุดดินออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 
กลุ่มชุดดินที่พบในสภำพพ้ืนที่รำบลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มชุดดินที่ 3 , 5, 6, 10, 11, 13, 14, 17, 23, 59 และ 
กลุ่มชุดดินที่พบในสภำพพ้ืนที่ดอน ประกอบด้วย กลุ่มชุดดินที่ 26, 32, 34, 39, 42, 43, 45, 50, 51, 53 และ 
กลุ่มชุดดินที่ 62 ส่วนที่เหลือเป็นพ้ืนที่อยู่อำศัย ปศุสัตว์ บ่อปลำ แหล่งน้้ำ บ่อดิน หินโผล่  ฯลฯ กำรกระจำยของ 
กลุ่มชุดดินในพืน้ที่ลุ่มน้้ำสำขำภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 3 สรุปได้ดังนี้ 
    1) กลุ่มชุดดินที่พบในพ้ืนที่รำบลุ่มในลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 3 มีทั้งหมด 0.25 ล้ำนไร่ 
ที่พบมำก ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 14 มี 0.07 ล้ำนไร่ เนื้อดินเป็นดินเหนียวจัด ควำมอุดมสมบูรณ์ปำนกลำงถึงสูง 
รองลงมำเป็นกลุ่มชุดดินที่ 5 มี 0.06 ล้ำนไร่ เนื้อดินเป็นดินร่วนเหนียวถึงดินเหนียว ควำมอุดมสมบูรณ์ดินตำม
ธรรมชำติปำนกลำง 
    2) กลุ่มชุดดินที่พบในพ้ืนที่ดอนในลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 3 มีทั้งหมด 1.34 ล้ำนไร่ 
หำกไม่พิจำรณำกลุ่มชุดดินที่  62 (พ้ืนที่ ภู เขำ) กลุ่มชุดดินที่พบมำกสุด ได้แก่  กลุ่มชุดดินที่  32 มี  0.22  
ล้ำนไร่ เนื้อดินเป็นดินเหนียวถึงดินเหนียวจัด ควำมอุดมสมบูรณ์ปำนกลำงถึงสูง รองลงมำเป็นกลุ่มชุดดินที่ 26  
มี 0.11 ล้ำนไร่ เนื้อดินเป็นดินเหนียวหรือดินร่วนที่มีเศษหินปะปนมำก มักพบชั้นหินพ้ืนตื้นกว่ำ 50 ซม. มีควำม
อุดมสมบูรณ์ต่้ำ-ปำนกลำง 



  
 ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ                 บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ 
 
  

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-128 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

 (6) ลุ่มน ้ำสำขำคลองกลำย 
    ลุ่มน้้ำสำขำคลองกลำย ตั้งอยู่ในภำคใต้ฝั่งตะวันออก มีพ้ืนที่ลุ่มน้้ำประมำณ 0.39 ล้ำนไร่ มี 13 กลุ่ม
ชุดดิน ตำมที่ปรำกฏอยู่ในแผนที่ดินแบบค่อนข้ำงละเอียดของจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี และจังหวัดนครศรี ธรรมรำช 
มำตรำส่วน 1:25,000 ของกรมพัฒนำที่ดิน สำมำรถแบ่งกลุ่มชุดดินออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่พบในสภำพ
พ้ืนที่รำบลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มชุดดินที่ 6, 23, 59 และกลุ่มชุดดินที่พบในสภำพพ้ืนที่ดอน ประกอบด้วย กลุ่มชุดดิน
ที่ 28, 29, 31, 33, 35-38, 40, 41, 44, 46-49, 54, 55, 56, 60 และกลุ่มชุดดินที่ 62 ส่วนที่เหลือเป็นพ้ืนที่อยู่อำศัย 
ปศุสัตว์ บ่อปลำ แหล่งน้้ำ บ่อดิน หินโผล่ ฯลฯ กำรกระจำยของกลุ่มชุดดินในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำคลองกลำย สรุปได้ดังนี้ 
    1) กลุ่มชุดดินที่พบในพ้ืนที่รำบลุ่มในลุ่มน้้ำสำขำคลองกลำย มีทั้งหมด 936 ไร่ ที่พบมำก ได้แก่ 
กลุ่มชุดดินที่ 59 มี 614 ไร่ เนื้อดินเป็นดินร่วนเหนียวถึงดินเหนียว ควำมอุดมสมบูรณ์ดินตำมธรรมชำติปำนกลำง 
รองลงมำเป็นกลุ่มชุดดินที่ 23 มี 321 ไร่ เนื้อดินเป็นดินเหนียวถึงดินเหนียวจัด ควำมอุดมสมบูรณ์ปำนกลำง 
    2) กลุ่มชุดดินที่พบในพ้ืนที่ดอนในลุ่มน้้ำสำขำคลองกลำย มีทั้งหมด 0.31 ล้ำนไร่ ที่พบมำก 
ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 32 มี 0.04 ล้ำนไร่ เนื้อดินเป็นดินร่วนปนทรำย มักพบชั้นหินพ้ืนตื้นกว่ำ 50 ซม. มีควำมอุดม
สมบูรณ์ต่้ำ-ปำนกลำง รองลงมำเป็นกลุ่มชุดดินที่ 50 มี 0.03 ล้ำนไร่ เนื้อดินเป็นดินเหนียวหรือดินร่วนที่มีเศษหิน
ปะปนมำก มักพบชั้นหินพ้ืนตื้นกว่ำ 50 ซม. มีควำมอุดมสมบูรณ์ต่้ำ-ปำนกลำง 
 
 (7) ลุ่มน ้ำสำขำภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 
    ลุ่มน้้ำสำขำภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 ตั้งอยู่ในภำคใต้ฝั่งตะวันออก มีพ้ืนที่ลุ่มน้้ำประมำณ 
2.89 ล้ำนไร่ มี 23 กลุ่มชุดดิน ตำมที่ปรำกฏอยู่ในแผนที่ดินแบบค่อนข้ำงละเอียดของจังหวัดนครศรีธรรมรำช 
พัทลุงและจังหวัดตรัง มำตรำส่วน 1:25,000 ของกรมพัฒนำที่ดิน สำมำรถแบ่งกลุ่มชุดดินออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่  
กลุ่มชุดดินที่พบในสภำพพ้ืนที่รำบลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มชุดดินที่ 3, 5, 6, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 23, 59 และ
กลุ่มชุดดินที่พบในสภำพพ้ืนที่ดอน ประกอบด้วย กลุ่มชุดดินที่ 26, 32, 34, 39, 43, 45, 50, 51, 53, 57,58 และ
กลุ่มชุดดินที่ 62 ส่วนที่เหลือเป็นพ้ืนที่อยู่อำศัย ปศุสัตว์ บ่อปลำ แหล่งน้้ำ บ่อดิน หินโผล่ ฯลฯ กำรกระจำยของ
กลุ่มชุดดินในพืน้ที่ลุ่มน้้ำสำขำภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 สรุปได้ดังนี้ 
    1) กลุ่มชุดดินที่พบในพ้ืนที่รำบลุ่มในลุ่มน้้ำสำขำภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 มีทั้งหมด 1.26 
ล้ำนไร่ ที่พบมำก ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่  3 มี  0.46 ล้ำนไร่ เนื้อดินเป็นดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรำย  
ควำมอุดมสมบูรณ์ปำนกลำง รองลงมำเป็นกลุ่มชุดดินที่ 6 มี 0.14 ล้ำนไร่ เนื้อดินเป็นดินร่วนปนทรำยหรือ 
ดินทรำยปนดินร่วน ควำมอุดมสมบูรณ์ต่้ำ 
    2) กลุ่มชุดดินที่พบในพ้ืนที่ดอนในลุ่มน้้ำสำขำภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 มีทั้งหมด 1.11  
ล้ำนไร่ ที่พบมำก ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 32 มี 0.22 ล้ำนไร่ เนื้อดินเป็นดินร่วนปนทรำย มักพบชั้นหินพื้นตื้นกว่ำ 50 
ซม. มีควำมอุดมสมบูรณ์ต่้ำ-ปำนกลำง รองลงมำเป็นกลุ่มชุดดินที่ 34 มี 0.13 ล้ำนไร่ เนื้อดินเป็นดินร่วนหรือดิน
ร่วนปนทรำย ดินมีควำมอุดมสมบูรณ์ต่้ำ 

 



  
 ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ                 บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ 
 
  

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-129 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

(8) ลุ่มน ้ำสำขำคลองนำทวี 
    ลุ่มน้้ำสำขำคลองนำทวี ตั้งอยู่ในภำคใต้ฝั่งตะวันออก มีพ้ืนที่ลุ่มน้้ำประมำณ 0.98 ล้ำนไร่ มี 18 
กลุ่มชุดดิน ตำมที่ปรำกฏอยู่ ในแผนที่ดินแบบค่อนข้ำงละเอียดของจังหวัดสงขลำ มำตรำส่วน 1:25,000  
ของกรมพัฒนำที่ดิน สำมำรถแบ่งกลุ่มชุดดินออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่พบในสภำพพ้ืนที่รำบลุ่ม 
ประกอบด้วย กลุ่มชุดดินที่ 3, 6, 10, 14, 17, 22, 23, 25, 59 และกลุ่มชุดดินที่พบในสภำพพ้ืนที่ดอน ประกอบด้วย 
กลุ่มชุดดินที่ 32, 34, 39, 42, 43, 45, 50, 60 และกลุ่มชุดดินที่ 62 ส่วนที่เหลือเป็นพ้ืนที่อยู่อำศัย ปศุสัตว์ บ่อปลำ 
แหล่งน้้ำ บ่อดิน หินโผล่ ฯลฯ กำรกระจำยของกลุ่มชุดดินในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำคลองนำทวี สรุปได้ดังนี้ 
    1) กลุ่มชุดดินที่พบในพ้ืนที่รำบลุ่มในลุ่มน้้ำสำขำคลองนำทวี มีทั้งหมด 0.27 ล้ำนไร่ ที่พบมำก 
ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 6 มี 0.09 ล้ำนไร่ เนื้อดินเป็นดินร่วนเหนียวถึงดินเหนียว ควำมอุดมสมบูรณ์ดินตำมธรรมชำติ
ปำนกลำง รองลงมำเป็ นกลุ่ มชุดดิ นที่  17 มี  0.087 ล้ ำน ไร่  เนื้ อดิน เป็ นดิน เหนี ยวถึ งดิน เหนี ยวจัด  
ควำมอุดมสมบูรณ์ปำนกลำง 
    2) กลุ่มชุดดินที่พบในพ้ืนที่ดอนในลุ่มน้้ำสำขำคลองนำทวี มีทั้งหมด 0.70 ล้ำนไร่ ที่พบมำก 
ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 34 มี 0.16 ล้ำนไร่ เนื้อดินเป็นดินทรำยแป้งหรือดินร่วนละเอียด ควำมอุดมสมบูรณ์ปำนกลำง 
รองลงมำเป็นกลุ่มชุดดินที่ 39 มี 0.11 ล้ำนไร่ เนื้อดินเป็นดินเหนียวหรือดินร่วนที่มีเศษหินปะปนมำก มักพบชั้น
หินพื้นตื้นกว่ำ 50 ซม. มีควำมอุดมสมบูรณ์ต่้ำ-ปำนกลำง 
 
 (9) ลุ่มน ้ำสำขำคลองเทพำ 
    ลุ่มน้้ำสำขำคลองเทพำ ตั้งอยู่ในภำคใต้ฝั่งตะวันออก มีพ้ืนที่ลุ่มน้้ำประมำณ 1.14 ล้ำนไร่ มี 16 
กลุ่มชุดดิน ตำมที่ปรำกฏอยู่ในแผนที่ดินแบบค่อนข้ำงละเอียดของจังหวัดสงขลำ ปัตตำนี และจังหวัดยะลำ มำตรำ
ส่วน 1:25,000 ของกรมพัฒนำที่ดิน สำมำรถแบ่งกลุ่มชุดดินออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่พบในสภำพพ้ืนที่รำบ
ลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มชุดดินที่ 6, 17, 22, 23, 59 และกลุ่มชุดดินที่พบในสภำพพ้ืนที่ดอน ประกอบด้วย กลุ่มชุด
ดินที่ 26, 32, 34, 39, 42, 43, 50, 51, 53, 60 และกลุ่มชุดดินที่ 62 ส่วนที่เหลือเป็นพ้ืนที่อยู่อำศัย  ปศุสัตว์  
บ่อปลำ แหล่งน้้ำ บ่อดิน หินโผล่ ฯลฯ กำรกระจำยของกลุ่มชุดดินในพื้นท่ีลุ่มน้้ำสำขำคลองเทพำ สรุปได้ดังนี้ 
    1) กลุ่มชุดดินที่พบในพ้ืนที่รำบลุ่มในลุ่มน้้ำสำขำคลองเทพำ มีทั้งหมด 0.10 ล้ำนไร่ ที่พบมำก 
ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 17 มี 0.03 ล้ำนไร่ เนื้อดินเป็นดินร่วนปนทรำยหรือดินทรำยปนดินร่วน ควำมอุดมสมบูรณ์ดิน
ตำมธรรมชำติต่้ำ รองลงมำเป็นกลุ่มชุดดินที่ 22 มี 0.029 ล้ำนไร่ เนื้อดินเป็นดินร่วนเหนียวหรือดินร่วนเหนียวปน
ทรำยแป้ง มีควำมอุดมสมบูรณ์ต่้ำ–ปำนกลำง 
    2) กลุ่มชุดดินที่พบในพ้ืนที่ดอนในลุ่มน้้ำสำขำคลองเทพำ มีทั้งหมด 1.03 ล้ำนไร่ ที่พบมำก ได้แก่ 
กลุ่มชุดดินที่ 39 มี 0.18 ล้ำนไร่ เนื้อดินเป็นดินเหนียวหรือดินร่วนที่มีเศษหินปะปนมำก มักพบชั้นหินพ้ืนตื้นกว่ำ 50 
ซม. มีควำมอุดมสมบูรณ์ต่้ำ-ปำนกลำง รองลงมำเป็นกลุ่มชุดดินที่ 50 มี 0.13 ล้ำนไร่ เนื้อดินเป็นดินร่วนปนทรำยถึง
ดินร่วนเหนียวปนทรำย ควำมอุดมสมบูรณ์ดินตำมธรรมชำติต่้ำ 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-130 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

(10) ลุ่มน ้ำสำขำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง 
    ลุ่มน้้ำสำขำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง ตั้งอยู่ในภำคใต้ฝั่งตะวันออก มีพ้ืนที่ลุ่มน้้ำประมำณ 
0.91 ล้ำนไร่ มี 23 กลุ่มชุดดิน ตำมที่ปรำกฏอยู่ในแผนที่ดินแบบค่อนข้ำงละเอียดของจังหวัดสงขลำ ปัตตำนี และ
จังหวัดยะลำ มำตรำส่วน 1:25,000 ของกรมพัฒนำที่ดิน สำมำรถแบ่งกลุ่มชุดดินออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มชุด
ดินที่พบในสภำพพ้ืนที่รำบลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มชุดดินที่ 3, 6, 10, 13, 14, 16, 17, 22, 23, 59 และกลุ่มชุดดิน
ที่พบในสภำพพ้ืนที่ดอน ประกอบด้วย กลุ่มชุดดินที่ 26, 32, 34, 39, 42, 43, 45, 50, 53, 57, 58, 60 และกลุ่ม
ชุดดินที่ 62 ส่วนที่เหลือเป็นพื้นที่อยู่อำศัย ปศุสัตว์ บ่อปลำ แหล่งน้้ำ บ่อดิน หินโผล่ ฯลฯ กำรกระจำยของกลุ่มชุด
ดินในพื้นท่ีลุ่มน้้ำสำขำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง สรุปได้ดังนี้ 
    1) กลุ่มชุดดินที่พบในพ้ืนที่รำบลุ่มในลุ่มน้้ำสำขำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง มีทั้งหมด 0.39 
ล้ำนไร่ ที่พบมำก ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 6 มี 0.14 ล้ำนไร่ เนื้อดินไม่แน่นอน ดินมีควำมอุดมสมบูรณ์ต่้ำ-สูง รองลงมำ
เป็นกลุ่มชุดดินที่ 14 มี 0.10 ล้ำนไร่ เนื้อดินเป็นดินร่วนเหนียวถึงดินเหนียว ควำมอุดมสมบูรณ์ดินตำมธรรมชำติ
ปำนกลำง 
    2) กลุ่มชุดดินที่พบในพ้ืนที่ดอนในลุ่มน้้ำสำขำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง มีทั้งหมด 0.45 ล้ำน
ไร่ ที่พบมำก ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 39 มี 0.11 ล้ำนไร่ เนื้อดินเป็นดินเหนียว ควำมอุดมสมบูรณ์ปำนกลำง รองลงมำ
เป็นกลุ่มชุดดินที่ 42 มี 0.08 ล้ำนไร่ เนื้อดินเป็นดินร่วนปนทรำย มักพบชั้นหินพ้ืนตื้นกว่ำ 50 ซม. มีควำมอุดม
สมบูรณ์ต่้ำ-ปำนกลำง 
 
 (11) ลุ่มน ้ำสำขำแม่น ้ำสำยบุรี 
    ลุ่มน้้ำสำขำแม่น้้ำสำยบุรี ตั้งอยู่ในภำคใต้ฝั่งตะวันออก มีพ้ืนที่ลุ่มน้้ำประมำณ 2.01 ล้ำนไร่ มี 24 
กลุ่มชุดดิน ตำมที่ปรำกฏอยู่ในแผนที่ดินแบบค่อนข้ำงละเอียดของจังหวัดนรำธิวำส ปัตตำนี และจังหวัดยะลำ 
มำตรำส่วน 1:25,000 ของกรมพัฒนำที่ดิน สำมำรถแบ่งกลุ่มชุดดินออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่พบใน
สภำพพ้ืนที่รำบลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มชุดดินที่ 2, 5, 6, 10, 14, 17, 18, 22, 23, 59 และกลุ่มชุดดินที่พบในสภำพ
พ้ืนที่ดอน ประกอบด้วย กลุ่มชุดดินที่ 26, 32, 34, 39, 42, 43, 45, 50, 51, 53, 57, 58, 60 และกลุ่มชุดดินที่ 62 
ส่วนที่เหลือเป็นพ้ืนที่อยู่อำศัย ปศุสัตว์ บ่อปลำ แหล่งน้้ำ บ่อดิน หินโผล่ ฯลฯ กำรกระจำยของกลุ่มชุดดินในพ้ืนที่
ลุ่มน้้ำสำขำแม่น้้ำสำยบุรี สรุปได้ดังนี้ 
    1) กลุ่มชุดดินที่พบในพื้นที่รำบลุ่มในลุ่มน้้ำสำขำแม่น้้ำสำยบุรี มีทั้งหมด 0.19 ล้ำนไร่ ที่พบมำก 
ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 17 มี 0.10 ล้ำนไร่ เนื้อดินเป็นดินร่วนปนทรำยหรือดินทรำยปนดินร่วน ควำมอุดมสมบูรณ์ดิน
ตำมธรรมชำติต่้ำ รองลงมำเป็นกลุ่มชุดดินที่ 6 มี 0.04 ล้ำนไร่ เนื้อดินเป็นดินร่วนเหนียวหรือดินร่วนเหนียวปน
ทรำยแป้ง มีควำมอุดมสมบูรณ์ต่้ำ –ปำนกลำง 
    2) กลุ่มชุดดินที่พบในพ้ืนที่ดอนในลุ่มน้้ำสำขำแม่น้้ำสำยบุรี มีทั้งหมด 1.73 ล้ำนไร่ ที่พบมำก 
ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 26 มี 0.38 ล้ำนไร่ เนื้อดินเป็นดินเหนียวหรือดินร่วนที่มีเศษหินปะปนมำก มักพบชั้นหินพื้นตื้น



  
 ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ                 บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ 
 
  

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-131 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

กว่ำ 50 ซม. มีควำมอุดมสมบูรณ์ต่้ำ-ปำนกลำง รองลงมำเป็นกลุ่มชุดดินที่ 34 มี 0.21 ล้ำนไร่ เนื้อดินเป็นดินร่วน
ปนทรำยถึงดินร่วนเหนียวปนทรำย ควำมอุดมสมบูรณ์ดินตำมธรรมชำติต่้ำ 
 
 (12) ลุ่มน ้ำสำขำแม่น ้ำบำงนรำ 
    ลุ่มน้้ำสำขำแม่น้้ำบำงนรำ ตั้งอยู่ในภำคใต้ฝั่งตะวันออก มีพ้ืนที่ลุ่มน้้ำประมำณ 1.03 ล้ำนไร่ มี 
20 กลุ่มชุดดิน ตำมท่ีปรำกฏอยู่ในแผนที่ดินแบบค่อนข้ำงละเอียดของจังหวัดนรำธิวำส มำตรำส่วน 1:25,000 ของ
กรมพัฒนำที่ดิน สำมำรถแบ่งกลุ่มชุดดินออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่พบในสภำพพ้ืนที่รำบลุ่ม 
ประกอบด้วย กลุ่มชุดดินที่ 2, 6 , 10, 11, 14, 17, 23 และกลุ่มชุดดินที่พบในสภำพพ้ืนที่ดอน ประกอบด้วย  
กลุ่มชุดดินที่ 26, 32, 34, 39, 42, 43, 45, 50, 51, 53, 57, 58 และกลุ่มชุดดินที่ 62 ส่วนที่เหลือเป็นพ้ืนที่อยู่
อำศัย ปศุสัตว์ บ่อปลำ แหล่งน้้ำ บ่อดิน หินโผล่ ฯลฯ กำรกระจำยของกลุ่มชุดดินในพื้นท่ีลุ่มน้้ำสำขำแม่น้้ำบำงนรำ 
สรุปได้ดังนี้ 
    1) กลุ่มชุดดินที่พบในพ้ืนที่รำบลุ่มในลุ่มน้้ำสำขำแม่น้้ำบำงนรำ มีทั้งหมด 0.23 ล้ำนไร่ ที่พบ
มำก ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 2 มี 0.06 ล้ำนไร่ เนื้อดินเป็นดินร่วนปนทรำยหรือดินทรำยปนดินร่วน ควำมอุดมสมบูรณ์
ดินตำมธรรมชำติต่้ำ รองลงมำเป็นกลุ่มชุดดินที่ 10 มี 0.05 ล้ำนไร่ เนื้อดินเป็นดินร่วนเหนียวหรือดินร่วนเหนียว
ปนทรำยแป้ง มีควำมอุดมสมบูรณ์ต่้ำ –ปำนกลำง 
    2) กลุ่มชุดดินที่พบในพ้ืนที่ดอนในลุ่มน้้ำสำขำแม่น้้ำบำงนรำ มีทั้งหมด 0.74 ล้ำนไร่ ที่พบมำก 
ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 32 มี 0.08 ล้ำนไร่ เนื้อดินเป็นดินเหนียวหรือดินร่วนที่มีเศษหินปะปนมำก มักพบชั้นหินพื้นตื้น
กว่ำ 50 ซม. มีควำมอุดมสมบูรณ์ต่้ำ-ปำนกลำง รองลงมำเป็นกลุ่มชุดดินที่ 58 มี 0.06 ล้ำนไร่ เนื้อดินเป็นดินร่วน
ปนทรำยถึงดินร่วนเหนียวปนทรำย ควำมอุดมสมบูรณ์ดินตำมธรรมชำติต่้ำ 
 
 (13) ลุ่มน ้ำสำขำแม่น ้ำโก-ลก 
    ลุ่มน้้ำสำขำแม่น้้ำโก-ลก ตั้งอยู่ในภำคใต้ฝั่งตะวันออก มีพ้ืนที่ลุ่มน้้ำประมำณ 0.04 ล้ำนไร่ มี 13 
กลุ่มชุดดิน ตำมที่ปรำกฏอยู่ในแผนที่ดินแบบค่อนข้ำงละเอียดของจังหวัดนรำธิวำส มำตรำส่วน 1:25,000 ของ
กรมพัฒนำที่ดิน สำมำรถแบ่งกลุ่มชุดดินออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่พบในสภำพพ้ืนที่รำบลุ่ม 
ประกอบด้วย กลุ่มชุดดินที่ 2, 6, 10, 14, 17 และกลุ่มชุดดินที่พบในสภำพพ้ืนที่ดอน ประกอบด้วย กลุ่มชุดดินที่ 
26, 32, 34, 50, 53, 57, 58 และกลุ่มชุดดินที่ 62 ส่วนที่เหลือเป็นพื้นที่อยู่อำศัย ปศุสัตว์ บ่อปลำ แหล่งน้้ำ บ่อดิน 
หินโผล่ ฯลฯ กำรกระจำยของกลุ่มชุดดินในพื้นท่ีลุ่มน้้ำสำขำแม่น้้ำโก-ลก สรุปได้ดังนี้ 
    1) กลุ่มชุดดินที่พบในพ้ืนที่รำบลุ่มในลุ่มน้้ำสำขำแม่น้้ำโก-ลก มีทั้งหมด 0.06 ล้ำนไร่ ที่พบมำก 
ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 2 มี 0.02 ล้ำนไร่ เนื้อดินเป็นดินร่วนปนทรำยหรือดินทรำยปนดินร่วน ควำมอุดมสมบูรณ์ดิน
ตำมธรรมชำติต่้ำ รองลงมำเป็นกลุ่มชุดดินที่ 6 มี 0.01 ล้ำนไร่ เนื้อดินเป็นดินร่วนเหนียวหรือดินร่วนเหนียวปน
ทรำยแป้ง มีควำมอุดมสมบูรณ์ต่้ำ–ปำนกลำง 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-132 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

    2) กลุ่มชุดดินที่พบในพ้ืนที่ดอนในลุ่มน้้ำสำขำแม่น้้ำโก-ลก มีทั้งหมด 0.36 ล้ำนไร่ ที่พบมำก 
ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่  34 มี  0.13 ล้ำนไร่ เนื้อดินเป็นดินเหนียวหรือดินร่วนที่มี เศษหินปะปนมำก มักพบ 
ชั้นหินพื้นตื้นกว่ำ 50 ซม. มีควำมอุดมสมบูรณ์ต่้ำ-ปำนกลำง รองลงมำเป็นกลุ่มชุดดินที่ 26 มี 0.06 ล้ำนไร่ เนื้อดิน
เป็นดินร่วนปนทรำยถึงดินร่วนเหนียวปนทรำย ควำมอุดมสมบูรณ์ดินตำมธรรมชำติต่้ำ 
 
3.6.4 ปฏิทินกำรเกษตรในพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 
  จำกกำรศึกษำด้ำนกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกำรเกษตรของกลุ่มบริษัทที่ปรึกษำได้จ้ำแนกกำรใช้
ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกำรเกษตร และประเมินปฏิทินกำรเกษตรในปัจจุบันของพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก  
แยกเป็นรำยลุ่มน้้ำสำขำได้ดังนี้ 

 
(1) ลุ่มน ้ำสำขำคลองท่ำตะเภำ 

จำกกำรศึกษำกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกำรเกษตรในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำคลองท่ำตะเภำ พบว่ำ พื้นที่
ทั้งหมดเป็นพ้ืนที่เกษตรน้้ำฝน โดยพ้ืนที่ท้ำกำรเกษตรส่วนให่่เป็นพ้ืนที่ปลูกไม้ยืนต้นประเภท ปำล์มน้้ำมัน และ
ยำงพำรำ มีพ้ืนที่คิดเป็นร้อยละ 54.38 และ 31.62 ตำมล้ำดับ นอกจำกนี้ยังมีไม้ยืนต้นอ่ืน ๆ เช่น กำแฟ  
สัก ส่วนกำรปลูกไม้ผล เช่น ทุเรียน มังคุด คิดเป็นร้อยละ 4.02 ซึ่งสำมำรถประเมินปฏิทินกำรเกษตรได้ ดังแสดง
ในรูปที่ 3.6.4-1 
 

 
รูปที่ 3.6.4-1 ปฏิทินกำรเกษตร พื นที่ลุ่มน ้ำสำขำคลองท่ำตะเภำ 

 
 (2) พื นที่ลุ่มน ้ำสำขำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

   จำกกำรศึกษำกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกำรเกษตรในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำภำคใต้ฝั่งตะวันออก
ตอนบน พบว่ำ พ้ืนที่ทั้งหมดเป็นพ้ืนที่เกษตรน้้ำฝน โดยพื้นที่ท้ำกำรเกษตรส่วนให่่เป็นพ้ืนที่ปลูกไม้ยืนต้นประเภท 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-133 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ปำล์มน้้ำมัน และยำงพำรำ มีพ้ืนที่คิดเป็นร้อยละ 44.14 และ 32.65 ตำมล้ำดับ ส่วนกำรปลูกไม้ผล เช่น ทุเรียน 
มังคุด คิดเป็นร้อยละ 17.00 ซึ่งสำมำรถประเมินปฏิทินกำรเกษตรได้ ดังแสดงในรูปที่ 3.6.4-2 
 

 
รูปที่ 3.6.4-2 ปฏิทินกำรเกษตร พื นที่ลุ่มน ้ำสำขำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

 
 (3) พื นที่ลุ่มน ้ำสำขำคลองหลังสวน 

   จำกกำรศึกษำกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกำรเกษตรในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำคลองหลังสวน พบว่ำ พื้นที่
ทั้ งหมดเป็ น พ้ื นที่ เกษตรน้้ ำฝน  โดย พ้ื นที่ ท้ ำกำรเกษตรส่ วน ให่่ เป็ น พ้ืนที่ ป ลู ก ไม้ ยืนต้ นประเภท  
ปำล์มน้้ำมัน และยำงพำรำ มีพ้ืนที่คิดเป็นร้อยละ 44.29 และ 31.62 ตำมล้ำดับ ส่วนกำรปลูกไม้ผล เช่น ทุเรียน 
มังคุด คิดเป็นร้อยละ 20.20 ซึ่งสำมำรถประเมินปฏิทินกำรเกษตรได้ ดังแสดงในรูปที่ 3.6.4-3 
 

 
รูปที่ 3.6.4-3 ปฏิทินกำรเกษตร ลุ่มน ้ำสำขำคลองหลังสวน 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-134 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

 (4) พื นที่ลุ่มน ้ำสำขำภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 2 
   จำกกำรศึกษำกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกำรเกษตรในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 
2 พบว่ำ พื้นที่เกือบทั้งหมดเป็นพ้ืนที่เกษตรน้้ำฝน คิดเป็นร้อยละ 96.38 มีพ้ืนที่เกษตรชลประทำนคิดเป็นร้อยละ 
2.37 และพ้ืนที่ร้ำง/เสื่อมโทรมคิดเป็นร้อยละ 1.24 ส้ำหรับพ้ืนที่เกษตรชลประทำนส่วนให่่เป็นพ้ืนที่ปลูกปำล์ม
น้้ำมัน และยำงพำรำ คิดเป็นร้อยละ 1.43 และ 0.46 ตำมล้ำดับ ส่วนพ้ืนที่เกษตรน้้ำฝนส่วนให่่เป็นพ้ืนที่ปลูก
ยำงพำรำ และปำล์มน้้ำมันคิดเป็นร้อยละ 53.12 และ 38.56 ตำมล้ำดับ ซึ่งสำมำรถประเมินปฏิทินกำรเกษตรได้ 
ดังแสดงในรูปที่ 3.6.4-4 
 

 
 
รูปที่ 3.6.4-4 ปฏิทินกำรเกษตร พื นที่ลุ่มน ้ำสำขำภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 2 
 

(5) พื นที่ลุ่มน ้ำสำขำภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 3 
 จำกกำรศึกษำกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกำรเกษตรในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 
3 พบว่ำ พื้นที่เกือบทั้งหมดเป็นพ้ืนที่เกษตรน้้ำฝน คิดเป็นร้อยละ 86.35 มีพ้ืนที่เกษตรชลประทำน คิดเป็นร้อยละ 
10.12 และพ้ืนที่ร้ำง/เสื่อมโทรม คิดเป็นร้อยละ 3.24 ส้ำหรับพื้นที่เกษตรชลประทำนส่วนให่่เป็นพื้นที่ปลูกปำล์ม
น้้ำมัน และยำงพำรำ คิดเป็นร้อยละ 6.47 และ 2.59 ตำมล้ำดับ ส่วนพ้ืนที่เกษตรน้้ำฝนส่วนให่่เป็นพ้ืนที่ปลูก
ยำงพำรำ และปำล์มน้้ำมันคิดเป็นร้อยละ 52.28 และ 21.44 ตำมล้ำดับ ซึ่งสำมำรถประเมินปฏิทินกำรเกษตรได้ 
ดังแสดงในรูปที่ 3.6.4-5 
 



  
 ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ                 บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ 
 
  

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-135 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

 
 
รูปที่ 3.6.4-5 ปฏิทินกำรเกษตร พื นที่ลุ่มน ้ำสำขำภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 3 
 

(6) พื นที่ลุ่มน ้ำสำขำคลองกลำย 
    จำกกำรศึกษำกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกำรเกษตรในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำคลองกลำย พบว่ำ พ้ืนที่

ทั้งหมดเป็นพ้ืนที่เกษตรน้้ำฝน โดยพ้ืนที่ท้ำกำรเกษตรส่วนให่่เป็นพ้ืนที่ปลูกไม้ยืนต้นประเภท ยำงพำรำ และ
ปำล์มน้้ำมัน มีพ้ืนที่ คิดเป็นร้อยละ 73.22 และ 3.33 ตำมล้ำดับ ส่วนกำรปลูกไม้ผล เช่น ทุเรียน มังคุด คิดเป็น
ร้อยละ 21.64 ซึ่งสำมำรถประเมินปฏิทินกำรเกษตรได้ ดังแสดงในรูปที่ 3.6.4-6 

 



  
 ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ                 บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ 
 
  

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-136 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

 
รูปที่ 3.6.4-6 ปฏิทินกำรเกษตร ลุ่มน ้ำสำขำคลองกลำย 

 
 (7) พื นที่ลุ่มน ้ำสำขำภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 

  จำกกำรศึกษำกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกำรเกษตรในพื้นที่ลุ่มน้้ำสำขำภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 
พบว่ำ มีพ้ืนที่เกษตรน้้ำฝนคิดเป็นร้อยละ 57.24 พ้ืนที่เกษตรชลประทำนคิดเป็นร้อยละ 33.46 และพ้ืนที่ร้ำง/เสื่อม
โทรมคิดเป็นร้อยละ 9.30 ส้ำหรับพื้นที่เกษตรชลประทำนส่วนให่่เป็นพื้นที่ปลูกปำล์มน้้ำมัน และยำงพำรำคิดเป็น
ร้อยละ 10.15 และ 6.32 ตำมล้ำดับ ส่วนพ้ืนที่เกษตรน้้ำฝนส่วนให่่เป็นพ้ืนที่ปลูกยำงพำรำ และปำล์มน้้ำมันคิดเป็น
ร้อยละ 32.10 และ 10.28 ตำมล้ำดับ ซึ่งสำมำรถประเมินปฏิทินกำรเกษตรได้ ดังแสดงในรูปที่ 3.6.4-7 

 
รูปที่ 3.6.4-7 ปฏิทินกำรเกษตร พื นที่ลุ่มน ้ำสำขำภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 



  
 ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ                 บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ 
 
  

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-137 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

 (8) พื นที่ลุ่มน ้ำสำขำคลองนำทวี 
 จำกกำรศึกษำกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกำรเกษตรในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำคลองนำทวี พบว่ำ มีพ้ืนที่
เกษตรชลประทำนคิดเป็นร้อยละ 4.42 พ้ืนที่เกษตรน้้ำฝนคิดเป็นร้อยละ 93.77 และพ้ืนที่ร้ำง/เสื่อมโทรมคิดเป็น
ร้อยละ 1.80 ส้ำหรับพ้ืนที่เกษตรชลประทำนส่วนให่่เป็นพ้ืนที่ปลูกยำงพำรำ นำข้ำว ไม้ผล และปำล์มน้้ำมันคิด
เป็นร้อยละ 3.11 , 0.94 , 0.20 และ 0.16 ตำมล้ำดับ ส่วนพ้ืนที่เกษตรน้้ำฝนส่วนให่่เป็นพ้ืนที่ปลูกยำงพำรำ 
และไม้ผลคิดเป็นร้อยละ 85.57 และ 2.77 ตำมล้ำดับ ซึ่งสำมำรถประเมินปฏิทินกำรเกษตรได้ ดังแสดงในรูปที่ 
3.6.4-8 
 

 
 
รูปที่ 3.6.4-8 ปฏิทินกำรเกษตร พื นที่ลุ่มน ้ำสำขำคลองนำทวี 
 
 (9) พื นที่ลุ่มน ้ำสำขำคลองเทพำ 
    จำกกำรศึกษำกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกำรเกษตรในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำเทพำ พบว่ำ พื้นที่ทั้งหมด
เป็นพ้ืนที่เกษตรน้้ำฝน โดยพื้นที่ท้ำกำรเกษตรส่วนให่่เป็นพ้ืนที่ปลูกไม้ยืนต้นประเภท ยำงพำรำ และปำล์มน้้ำมัน 
มีพ้ืนที่คิดเป็นร้อยละ 94.35 และ 0.74 ตำมล้ำดับ ส่วนกำรปลูกไม้ผล เช่น ทุเรียน มังคุด คิดเป็นร้อยละ 3.40 ซึ่ง
สำมำรถประเมินปฏิทินกำรเกษตรได้ ดังแสดงในรูปที่ 3.6.4-9 
 



  
 ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ                 บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ 
 
  

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-138 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

 
รูปที่ 3.6.4-9 ปฏิทินกำรเกษตร พื นที่ลุ่มน ้ำสำขำคลองเทพำ 
 
   (10) พื นที่ลุ่มน ้ำสำขำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง 
 จำกกำรศึกษำกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกำรเกษตรในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำภำคใต้ฝั่งตะวันออก
ตอนล่ำงพบว่ำ มีพ้ืนที่เกษตรชลประทำนคิดเป็นร้อยละ 54.47 พ้ืนที่เกษตรน้้ำฝนคิดเป็นร้อยละ 36.98 และพ้ืนที่
ร้ำง/เสื่อมโทรมคิดเป็นร้อยละ 8.55 ส้ำหรับพื้นที่เกษตรชลประทำนส่วนให่่เป็นพ้ืนที่ปลูกปำล์มน้้ำมัน ยำงพำรำ 
และไม้ผล คิดเป็นร้อยละ 3.06 , 31.69 และ 2.83 ตำมล้ำดับ ส่วนพ้ืนที่เกษตรน้้ำฝนส่วนให่่เป็นพ้ืนที่ปลูก
ยำงพำรำ นำข้ำว ไม้ผล และปำล์มน้้ำมันคิดเป็นร้อยละ 30.51 , 3.79 , 16.7 และ0.53 ตำมล้ำดับ ซึ่งสำมำรถ
ประเมินปฏิทินกำรเกษตรได้ ดังแสดงในรูปที่ 3.6.4-10 

 
รูปที่ 3.6.4-10 ปฏิทินกำรเกษตร พื นที่ลุ่มน ้ำสำขำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง 



  
 ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ                 บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ 
 
  

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-139 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

 (11) พื นที่ลุ่มน ้ำสำขำแม่น ้ำสำยบุรี 
   จำกกำรศึกษำกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกำรเกษตรในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำแม่น้้ำสำยบุรี พบว่ำ พื้นที่
เกือบทั้งหมดเป็นพ้ืนที่เกษตรน้้ำฝนคิดเป็นร้อยละ 92.12 มีพ้ืนที่เกษตรชลประทำนคิดเป็นร้อยละ 6.23 และพ้ืนที่
ร้ำง/เสื่อมโทรมคิดเป็นร้อยละ 1.65 ส้ำหรับพ้ืนที่เกษตรชลประทำนส่วนให่่เป็นพ้ืนที่ปลูกปำล์มน้้ำมัน และ
ยำงพำรำ คิดเป็นร้อยละ 1.38 และ 2.59 ตำมล้ำดับ ส่วนพ้ืนที่เกษตรน้้ำฝนส่วนให่่เป็นพ้ืนที่ปลูกยำงพำรำ  
คิดเป็นร้อยละ 68.41 ซึ่งสำมำรถประเมินปฏิทินกำรเกษตรได้ ดังแสดงในรูปที่ 3.6.4-11 
 

 
รูปที่ 3.6.4-11 ปฏิทินกำรเกษตร พื นที่ลุ่มน ้ำสำขำแม่น ้ำสำยบุรี 
 
 (12) พื นที่ลุ่มน ้ำสำขำแม่น ้ำบำงนรำ 
                     จำกกำรศึกษำกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกำรเกษตรในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำแม่น้้ำบำงนรำ พบว่ำ มี
พ้ืนที่เกษตรชลประทำนคิดเป็นร้อยละ 42.38 พ้ืนที่เกษตรน้้ำฝนคิดเป็นร้อยละ 56.29 และพ้ืนที่ร้ำง/เสื่อมโทรม
คิดเป็นร้อยละ 1.33 ส้ำหรับพื้นที่เกษตรชลประทำนส่วนให่่เป็นพื้นที่ปลูกยำงพำรำ และปำล์มน้้ำมัน คิดเป็นร้อย
ละ 19.82 และ 9.34 ตำมล้ำดับ ส่วนพ้ืนที่เกษตรน้้ำฝนส่วนให่่เป็นพ้ืนที่ปลูกยำงพำรำ และไม้ผลคิดเป็นร้อยละ 
41.54 และ 9.83 ตำมล้ำดับ ซึ่งสำมำรถประเมินปฏิทินกำรเกษตรได้ ดังแสดงในรูปที่ 3.6.4-12 
 



  
 ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ                 บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ 
 
  

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-140 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

 (13) พื นที่ลุ่มน ้ำสำขำแม่น ้ำโก-ลก 
  จำกกำรศึกษำกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกำรเกษตรในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำแม่น้้ำโก-ลก พบว่ำ มีพ้ืนที่
เกษตรชลประทำนคิดเป็นร้อยละ 13.32 พื้นที่เกษตรน้้ำฝนคิดเป็นร้อยละ 85.38 และพ้ืนที่ร้ำง/เสื่อมโทรมคิดเป็น
ร้อยละ 1.31 ส้ำหรับพ้ืนที่เกษตรชลประทำนส่วนให่่เป็นพ้ืนที่ปลูกยำงพำรำ และปำล์มน้้ำมัน คิดเป็นร้อยละ 
8.00 และ 2.16 ตำมล้ำดับ ส่วนพ้ืนที่เกษตรน้้ำฝนส่วนให่่เป็นพ้ืนที่ปลูกยำงพำรำ และไม้ผลคิดเป็นร้อยละ 
65.65 และ 15.46 ตำมล้ำดับ ซึ่งสำมำรถประเมินปฏิทินกำรเกษตรได้ ดังแสดงในรูปที่ 3.6.4-13 
 
 (14) พื นที่เกำะ 
  พ้ืนที่ทั้งหมดเป็นพื้นที่เกษตรอำศัยน้้ำฝน พ้ืนที่ท้ำกำรเกษตรส่วนให่่เป็นพื้นที่ปลูกมะพร้ำวร้อย
ละ 76.82 ของพ้ืนที่เกษตรทั้งหมด ปลูกทุเรียนร้อยละ 10.65 ไม้ผลประเภทอ่ืน ๆ ร้อยละ 3.54 ประเมินปฏิทิน
กำรเกษตรได้ ดังแสดงในรูปที่ 3.6.4-14 
 

 
รูปที่ 3.6.4-12 ปฏิทินกำรเกษตร พื นที่ลุ่มน ้ำสำขำแม่น ้ำบำงนรำ 
 



  
 ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ                 บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ 
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รูปที่ 3.6.4-13 ปฏิทินกำรเกษตร พื นที่ลุ่มน ้ำสำขำแม่น ้ำโก-ลก 
 

 
รูปที่ 3.6.4-14 ปฏิทินกำรเกษตร พื นที่เกำะ (เกำะเต่ำ เกำะพะงัน และเกำะสมุย) 
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3.6.5 ควำมเหมำะสมด้ำนกำรปลกพืชท่ีส้ำคัญในพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 
 

(1) พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก (แผ่นดิน) 
  กำรศึกษำควำมเหมำะสมด้ำนกำรปลูกพืชที่ส้ำคั่ของพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกในปัจจุบัน 

พบว่ำพืชเศรษฐกิจส้ำคั่ที่ปลูกในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก ได้แก่ ยำงพำรำ ปำล์มน้้ำมัน ไม้ผล และนำข้ำว 
เมื่อพิจำรณำจำกข้อมูลแผนที่เกษตรเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรเชิงรุก (Agri-Map) สำมำรถสรุปควำมเหมำะสมของ
พ้ืนที่ต่อกำรปลูกพืชแต่ละชนิด (ตำรำงที่ 3.6.5-1) ได้ดังนี ้

1) ยำงพำรำ  
      พ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก มีชั้นควำมเหมำะสมของพื้นที่ส้ำหรับกำรเพำะปลูกยำงพำรำ 

โดยจ้ำแนกเป็น ชั้นควำมเหมำะสมสูงร้อยละ 5.25 ชั้นเหมำะสมปำนกลำงร้อยละ 35.75 ชั้นควำมเหมำะสม
เล็กน้อยร้อยละ 5.26 และชั้นไม่เหมำะสมร้อยละ 53.73  

2) ปำล์มน้้ำมัน 
      พ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก มีชั้นควำมเหมำะสมของพ้ืนที่ส้ำหรับกำรเพำะปลูกปำล์ม

น้้ำมัน โดยจ้ำแนกเป็น ชั้นควำมเหมำะสมสูงร้อยละ 25.85 ชั้นเหมำะสมปำนกลำงร้อยละ 15.84 ชั้นควำม
เหมำะสมเล็กน้อยร้อยละ 17.21 และชั้นไม่เหมำะสมร้อยละ 41.10  

3) ไม้ผล 
     พ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก มีชั้นควำมเหมำะสมของพ้ืนที่ส้ำหรับกำรเพำะปลูกไม้ผลโดย

จ้ำแนกเป็น ชั้นควำมเหมำะสมสูงร้อยละ 4.38 ชั้นเหมำะสมปำนกลำงร้อยละ 25.12 ชั้นควำมเหมำะสมเล็กน้อย
ร้อยละ 8.26 และชั้นไม่เหมำะสมร้อยละ 62.24  

  4) นำข้ำว 
     พ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก มีชั้นควำมเหมำะสมของพ้ืนที่ส้ำหรับกำรท้ำนำข้ำว โดยจ้ำแนก

เป็น ชั้นควำมเหมำะสมสูงร้อยละ 75.51 ชั้นเหมำะสมปำนกลำงร้อยละ 13.05 ชั้นควำมเหมำะสมเล็กน้อยร้อยละ 
8.79 และชั้นไม่เหมำะสมร้อยละ 2.66  
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ตำรำงที่ 3.6.5-1 
ชั นควำมเหมำะสมด้ำนกำรปลูกพืชที่ส้ำคัญของพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกแยกรำยลุ่มน ้ำสำขำ 

 
ที่มำ : กลุ่มบริษัทที่ปรึกษำประยุกต์จำกส้ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร, 2562 
 

ชั นควำมเหมำะสม
ของพื นที่ 

ชนิดพืช 

พื นที่ (ไร่) 

คลองท่ำตะเภำ 
ภำคใต้ฝั่ง
ตะวันออก
ตอนบน 

คลองหลังสวน 
ภำคใต้ฝั่ง
ตะวันออก
ส่วนที่ 2 

ภำคใต้ฝั่ง
ตะวันออก
ส่วนที่ 3 

คลองกลำย 
ภำคใต้ฝั่ง
ตะวันออก
ส่วนที่ 4 

คลองนำทวี 
คลอง
เทพำ 

ภำคใต้ฝั่ง
ตะวันออก
ตอนล่ำง 

แม่น ้ำสำยบุรี แม่น ้ำบำงนรำ แม่น ้ำโก-ลก พื นที่เกำะ 

เหมำะสมสูง ยำงพำรำ 112,120 87,925 2,330 86,179 193,280 27,967 151,337 13,916 9,480 47,752 91,843 - 953 - 
ปำล์มน้้ำมัน 22,675 268,060 136,821 498,158 421,118 44,801 800,015 132,278 240,369 416,516 612,066 384,339 178,118 36,505 
ไม้ผล 10,116 95,062 1,289 68,309 209,993 22,982 186,848 24,807 49,604 34,855 - - - - 
นำข้ำว 1,069,164 1,166715 1,004,855 1,212,130 1,036,904 384,547 1,263,914 719,586 1,031,205 464,725 1,730,152 716,628 340,795 - 
มะพร้ำว - - - - - - - - - - - - - - 

เหมำะสมปำนกลำง ยำงพำรำ 433,649 477,284 207,870 886,132 443,778 49,424 553,412 468,084 458,540 292,910 703,68 418,395 231,236 85,995 
ปำล์มน้้ำมัน 132,677 162,387 66,247 409,432 260,523 21,042 557,047 279,629 175,423 76,417 225,240 112,150 68,395 35,505 
ไม้ผล 243,538 286,313 92,744 577,507 327,466 36,001 326,064 385,843 332,044 302,365 692,852 360,883 75,170 69,315 
นำข้ำว 37,345 32,420 2,183 25,473 74,833 13 1,192,311 44,006 - 254,696 168,002 222,064 44,697 - 
มะพร้ำว - - - - - - - - - - - - - 76,058 

เหมำะสมเล็กน้อย ยำงพำรำ 81,113 74,955 13,777 82,208 48,883 11,712 83,748 40,880 56,449 121,447 149,553 56,062 7,309 17,687 
ปำล์มน้้ำมัน 474,822 330,320 36,934 229,755 193,007 14,656 541,904 2528,272 85,950 240,164 186,890 175,407 28,222 22,905 
ไม้ผล 211,416 125,251 104,113 239,436 62,644 18,814 57,978 47,693 125,373 12,433 137,157 32,020 153,498 27,008 
นำข้ำว 4,724 89,758 26,593 178,522 268,853 33 163,925 178,932 102,806 161,477 99,012 94,032 44,789 - 
มะพร้ำว - - - - - -- - - - - - - - 16,780 

ไม่เหมำะสม ยำงพำรำ 509,154 697,292 809,653 - 705,512 296,496 2,097,836 457,914 611,240 453,822 1,062,927 559,135 191,593 132,427 
ปำล์มน้้ำมัน 505,087 571,743 793,628 283,994 515,610 305,083 980,802 340,493 633,765 176,562 983,662 361,289 155,269 140,905 
ไม้ผล 670,362 826,157 835,486 536,191 790,167 307,787 2,308,880 522,329 628,470 560,008 1,177,852 640,283 201,338 93,286 
นำข้ำว 24,411 44,019 - 5,433 10,217 1,014 259,788 38,406 1,914 29,926 11,266 739 - - 
มะพร้ำว - - - - - - - - - - - - - 145,070 
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 (2) พื นที่เกำะ 
  ส้ำหรับพืชเศรษฐกิจที่ ส้ ำคั่ที่ปลูกใน พ้ืนที่ เกำะได้แก่  มะพร้ำว ไม้ผล และยำงพำรำ  
เมื่อพิจำรณำจำกข้อมูลแผนที่เกษตรเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรเชิงรุก (Agri-Map) พบว่ำควำมเหมำะสมของของพ้ืนที่
ต่อกำรปลูกพืชแต่ละชนิด ดังนี้  
  - ชั้นควำมเหมำะสมของพ้ืนที่ส้ำหรับกำรเพำะปลูกมะพร้ำวจ้ำแนกเป็น ชั้นเหมำะสม 
ปำนกลำงร้อยละ 31.97 ชั้นควำมเหมำะสมเล็กน้อยร้อยละ 7.05 และ ชั้นไม่เหมำะสมร้อยละ 60.98  
  - ชั้นควำมเหมำะสมของพ้ืนที่ส้ำหรับกำรเพำะปลูกไม้ผลจ้ำแนกเป็น ชั้นเหมำะสมปำนกลำง
ร้อยละ 36.56 ชั้นควำมเหมำะสมเล็กน้อยร้อยละ 14.24 และชั้นไม่เหมำะสมร้อยละ 49.20  
  – ชั้นควำมเหมำะสมของพ้ืนที่ส้ำหรับกำรเพำะปลูกยำงพำรำจ้ำแนกเป็น ชั้นเหมำะสม 
ปำนกลำงร้อยละ 36.42 ชั้นควำมเหมำะสมเล็กน้อยร้อยละ 7.49 และ ชั้นไม่เหมำะสมร้อยละ 56.09  
  - ชั้นควำมเหมำะสมของพ้ืนที่ส้ำหรับกำรเพำะปลูกปำล์มน้้ำมันจ้ำแนกเป็น ชั้นควำมเหมำะสม
สูงร้อยละ 15.52 ชั้น เหมำะสมปำนกลำงร้อยละ 15.05 ชั้นควำมเหมำะสมเล็กน้อยร้อยละ 9.71 และ  
ชั้นไม่เหมำะสมร้อยละ 59.72  
 
3.6.5 ผังน ้ำกับกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 พระรำชบั่่ัติทรัพยำกรน้้ำ พ.ศ.2561 ได้ให้ควำมหมำยของผังน้้ำว่ำ “เป็นแผนที่หรือแผนผัง
แสดงระบบทำงน้้ำที ่มีน้้ำไหลผ่ำน ซึ ่งเชื ่อมโยงกันตั ้งแต่ต้นน้้ำจนถึงทำงออกสู ่พื ้นที ่แหล่งน้้ำ ทะเล หรือ
ทำงออกทำงน้้ำระหว่ำงประเทศ ซึ่งระบบทำงน้้ำดังกล่ำวครอบคลุมทั้งแม่น้้ำ ล้ำคลอง ห้วย หนอง บึง กุด ป่ำ
บุ่ง ป่ำทำม พื้นที่ชุ่มน้้ำ พื้นที่แหล่งกักเก็บน้้ำ พื้นที่ทำงน้้ำหลำก พื้นที่น้้ำนอง พื้นที่ลุ่มต่้ำ ทำงน้้ำหรือพื้นที่อื่น
ใดที่มีลักษณะท้ำนองเดียวกันไม่ว่ำจะเกิดขึ้นตำมธรรมชำติหรือมนุษย์สร้ำงขึ้น โดยทำงน้้ำดังกล่ำวอำจมีน้้ำ
ไหลผ่ำนตลอดทั้งปีหรือบำงช่วงเวลำก็ได้”     

 ในอดีตที่ผ่ำนมำ หน่วยงำนต่ำงๆ  ได้จัดท้ำผังกำรระบำยน้้ำตำมภำรกิจหน้ำที่ของหน่วยงำน เช่น 
กรมชลประทำนจัดท้ำผังกำรระบำยน้้ำของแม่น้้ำสำยหลักต่ำงๆ  ซึ่งอยู่ในรูปแบบของไดอะแกรมเส้นเพื่อให้
มองถึงควำมเชื ่อมโยงของระบบระบำยน้้ำต่ำงๆ  หรือกรมโยธำธิกำรและผังเมืองจัดท้ำผังระบำยน้้ำตำม
พระรำชบั่่ัติกำรผังเมือง (ฉบับที ่ 4) พ.ศ.2558 ซึ ่งแสดงผลเป็น 4 ผัง ได้แก่ 1.แผนผังก้ำหนดกำรใช้
ประโยชน์ที่ดินตำมที่ได้จ้ำแนกประเภท 2.แผนผังแสดงที่โล่ง 3.แผนผังแสดงโครงกำรคมนำคมและขนส่ง และ 
4. แผนผังแสดงโครงกำรกิจกำรสำธำรณูปโภคเพื่อกำรระบำยน้้ำ  ซึ ่งเป็นกำรแสดงถึงกำรก้ำหนดกำรใช้
ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกำรสนับสนุนกิจกรรมต่ำงๆ ในภำพรวมของแต่ละจังหวัด  

 ต่อมำพระรำชบั่่ัติกำรผังเมือง พ.ศ.2562  ประกำศในรำชกิจำนุเบกษำเมื่อวันที่ 29 พฤษภำคม 
2562  มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกำยน 2562  โดยมำตรำ ๒๒ ผังเมืองรวมประกอบด้วย  
 (1)  วัตถุประสงค์ในกำรวำงและจัดท้ำผังเมืองรวม  
 (2)  แผนที่แสดงเขตของผังเมืองรวมโดยแสดงข้อมูลภูมิประเทศ ระดับชั้นควำมสูง และพิกัด
ภูมิศำสตร์  
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 (3)  แผนผังที่ท้ำขึ้นเป็นฉบับเดียวหรือหลำยฉบับ โดยใช้มำตรำส่วนตำมควำมเหมำะสมที่มีควำม
ละเอียดเพียงพอให้ประชำชนเข้ำถึงได้โดยสะดวกและสำมำรถเข้ำใจได้ง่ำย   สำมำรถเชื่อมโยงกับแผนที่ดิจิทัลที่
เป็นมำตรฐำนสำกลตำมเทคโนโลยีที่ทันสมัย  โดยมีสำระส้ำคั่ดังต่อไปนี้  

(ก)  แผนผังก้ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินตำมที่ได้จ้ำแนกประเภท  
(ข)  แผนผังแสดงที่โล่ง  
(ค)  แผนผังแสดงโครงกำรกำรคมนำคมและกำรขนส่ง โดยแสดงกำรเชื่อมต่อโครงข่ำยกำร

คมนำคมและกำรขนส่งไว้ด้วย  
(ง)  แผนผังแสดงโครงกำรกิจกำรสำธำรณูปโภค  สำธำรณูปกำร และบริกำรสำธำรณะ  
(จ)  แผนผังแสดงแหล่งทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  
(ฉ)  แผนผังแสดงผังน ้ำ  
(ช)  แผนผังอ่ืน ๆ ที่จ้ำเป็น  

 ในกรณีที่ผังเมืองรวมไม่มีสำระส้ำคั่ประกำรใดตำม  (ก)  (ข)  (ค)  (ง)  (จ) หรือ (ฉ)    จะต้องได้รับ
ควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรผังเมืองหรือคณะกรรมกำรผังเมืองจังหวัด แล้วแต่กรณี  โดยมีเหตุผลอันสมควร 
และให้ระบุเหตุผลดังกล่ำวไว้ในผังเมืองรวมนั้นด้วย 

 จะเห็นได้ว่ำพระรำชบั่่ัติกำรผังเมือง พ.ศ.2562  ได้เห็นควำมส้ำคั่ของแผนผังน้้ำและได้ก้ำหนดไว้
ในมำตรำ ๒๒ (ฉ) แผนผังแสดงผังน้้ำ  

 กำรจัดท้ำผังน้้ำภำยใต้ พ.ร.บ.น้้ำครั้งนี ้ จะครอบคลุมระบบน้้ำทั้งหมดในพื้นที ่ตั ้งแต่ต้นน้้ำจนถึง
ปลำยน้้ำ ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ประชำชนทั่วไปและหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งในส่วนของผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับกำรจัดท้ำข้อมูล วิเครำะห์ก้ำหนดผังน้้ำ บังคับใช้ผังน้้ำตำมกฎหมำย และใช้ประโยชน์เพื่อไปประกอบเป็ น
ข้อมูลในกำรด้ำเนินกิจกรรมด้ำนน้้ำ ทั้งในภำวะปกติ ภำวะน้้ำแล้ง ภำวะน้้ำท่วม เช่น บ้ำนที่อยู่อำศัยหรือ
โรงงำนอยู่ในเขตพื้นที่น้้ำหลำกหรือไม่ ระดับน้้ำหลำกที่เป็นไปได้ในคำบกำรเกิดต่ำงๆ นิคมอุตสำหกรรมที่จะ
ก่อสร้ำงใหม่อยู่ในเขตน้้ำหลำกหรือไม่เป็น ตั้งอยู่ในพื้นที่กีดขวำงกำรระบำยน้้ำหรือไม่ ระดับควำมสูงเท่ำใดที่
น้้ำจะไม่ท่วมซ้้ำซำก ช่องทำงใดที่จะสำมำรถระบำยน้้ำหลำกได้อย่ำงรวดเร็ว เป็นต้น     
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3.7 สังคม 
 
3.7.1 ประชำกรและครัวเรือน 

 จ้ำนวนประชำกรในพื้นที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน คือ 
 หนึ่ ง ประชำกรตำมทะเบียนรำษฎร์ (registered population) จ้ำนวนประชำกรกลุ่มนี้ ได้จำก
ฐำนข้อมูลจ้ำนวนประชำกรและครัวเรือนของส้ำนักบริหำรกำรทะเบียน กรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย  
ซึ่งได้ท้ำกำรรวบรวมจ้ำนวนประชำกรตำมเขตกำรปกครองระดับองค์กรปกครองส่วนท้อถิ่น ต้ำบล อ้ำเภอ และ
จังหวัด ดูรำยละเอียดกำรประมำณกำรจ้ำนวนประชำกรในลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกในหัวข้อ 3.7.1.1 
 
 สอง ประชำกรที่ไม่มีกำรลงทะเบียนไว้ในทะเบียนรำษฎร์ (non-registered population) หรือ
ประชำกรแฝง กำรศึกษำนี้จะใช้ฐำนข้อมูลกำรส้ำมะโนประชำกรครัวเรือนและกำรเคหะ /รำยงำนประชำกรแฝง 
ส้ำนักงำนสถิติแห่งชำติ กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ประกอบกำรประมำณกำร อย่ำงไรก็ตำม 
จ้ำนวนประชำกรรวมทั้งหมดที่ได้จำกกำรประมำณกำรอำจจะต่้ำกว่ำหรือสูงกว่ำควำมเป็นจริงที่ปรำกฎในแต่ละ
พ้ืนที่ลุ่มน้้ำ ดูรำยละเอียดกำรประมำณกำรจ้ำนวนประชำกรในลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกในหัวข้อ 3.7.1.2 
 
3.7.1.1 จ้ำนวนประชำกรและขนำดครัวเรือน 
 จ้ำนวนประชำกรตำมฐำนข้อมูลส้ำนักบริหำรกำรทะเบียน กรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย  
ได้รวบรวมประชำกรที่ได้มีกำรขึ้นทะเบียนตำมถิ่นที่อยู่อำศัย (ภูมิล้ำเนำ) ที่ปรำกฏตำมเขตกำรปกครองระดับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ต้ำบล อ้ำเภอ และจังหวัด ทั้งนี้ จ้ำนวนประชำกรที่ปรำกฏจึงไม่ใช่จ้ำนวน
ประชำกรที่แบ่งตำมเขตพ้ืนที่ลุ่มน้้ำ ดังนั้น ในกำรศึกษำจ้ำเป็นต้องมีกำรแจงนับจ้ำนวนประชำกรให้สอดคล้องกับ
พ้ืนที่ลุ่มน้้ำ ทั้งนี้ วิธีกำรแจงนับจ้ำนวนประชำกรของลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก  ในกำรนี้ ที่ปรึกษำจะท้ำกำรคัด
แยกข้อมูลจ้ำนวนประชำกรและครัวเรือนที่ครอบคลุมภำยในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก ซึ่งจะรวบรวมข้อมูล
ออกมำเป็นพื้นที่รำยต้ำบลและ อปท. โดยจะใช้วิธีกำรแจงนับ 2 วิธีกำร คือ 
 
 (1) กรณีที่พื นที่ต้ำบล หรือ อปท. อยู่ในเขตพื นที่ลุ่มน ้ำทั งต้ำบล หรือ อปท. ถ้ำพ้ืนที่ต้ำบล หรือ 
อปท. ใดมีพ้ืนที่ครอบคลุมอยู่ในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำทั้งต้ำบลหรือทั้ง อปท. กำรแจงนับจะแจงนับจ้ำนวนประชำกรของ
ต้ำบล หรือ อปท. นั้นทั้งหมด หรือแจงนับร้อยละ 100 
 
 (2) กรณีที่พื นที่ต้ำบล หรือ อปท อยู่ในเขตพื นที่ลุ่มน ้ำบำงส่วน  ถ้ำพ้ืนที่ต้ำบล หรือ อปท. .ใดมี
พ้ืนที่ครอบคลุมอยู่ภำยในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำ เป็นบำงส่วนของต้ำบลหรือของ อปท. กล่ำวคือ พ้ืนที่ต้ำบล หรือ อปท. ไม่
ครอบคลุมอยู่ในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำทั้งหมด (คือ ร้อยละ 100) ที่ปรึกษำจะท้ำกำรประมำณกำรจ้ำนวนประชำกรและ
ครัวเรือนในพ้ืนที่ด้วยกำรถ่วงน้้ำหนักด้วยสัดส่วนขนำดของพ้ืนที่ที่ครอบคลุมอยู่ในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำ เพ่ือแยกแจงนับ
จ้ำนวนประชำกรและครัวเรือนที่อยู่ภำยในขอบเขตพ้ืนที่ลุ่มน้้ำ 
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  สูตรกำรค้ำนวณประมำณกำร คือ จ้ำนวนประชำกรบำงส่วนที่แจงนับในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำ = จ้ำนวน
ประชำกรของต้ำบล หรือ อปท. คูณด้วยสัดส่วนร้อยละของพ้ืนที่ต้ำบล หรือ อปท. ที่ครอบคลุมภำยในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำ  
  ทั้งนี้ สัดส่วนร้อยละของพ้ืนที่ต้ำบล หรือ อปท. ที่ครอบคลุมภำยในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำ = ขนำดพ้ืนที่
ต้ำบล หรือ อปท. ที่ครอบคลุมอยู่ภำยในพื้นที่ลุ่มน้้ำ หำรด้วยขนำดของพ้ืนที่ต้ำบล หรือ อปท. ทั้งหมด 
 จำกกำรแจงนับจ้ำนวนประชำกรและครัวเรือนในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก (ตำรำงที่ 3.7.1-1 
และตำรำที่ 3.7.1-2) พบว่ำ 
  1)  ในปี 2562 พ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกมีจ้ำนวนประชำกรและครัวเรือน จ้ำนวน 3.912 
ล้ำนคน และ 1.356 ล้ำนครัวเรือน ตำมล้ำดับ โดยจ้ำนวนประชำกรและครัวเรือนในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำมีแนวโน้มกำร
เพ่ิมขึ้นอย่ำงต่อเนื่องตลอด 20 ปีที่ผ่ำนมำ (ข้อมูลระหว่ำงปี 2542 - 2562) โดยมีอัตรำกำรเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยรวมทั้ง
พ้ืนที่ลุ่มน้้ำ จ้ำนวนครัวเรือนร้อยละ 2.77 ต่อปี และจ้ำนวนประชำกรร้อยละ 0.75 ต่อปี มีข้อน่ำสังเกตว่ำ จ้ำนวน
ครัวเรือนมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่ำงต่อเนื่อง ขณะที่จ้ำนวนประชำกรมีแนวโน้มกำรเพิ่มขึ้นในอัตรำที่ลดลง 
  2)  เมื่อพิจำรณำกำรเพ่ิมข้ึนของจ้ำนวนครัวเรือนและจ้ำนวนปะชำกรรำยลุ่มน้้ำ  
   (ก)  พ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน มีแนวโน้มกำรเพ่ิมขึ้นของจ้ำนวนครัวเรือนและ
จ้ำนวนประชำกรสูงกว่ำค่ำเฉลี่ยรวมทั้งลุ่มน้้ำ คือ จ้ำนวนครัวเรือนร้อยละ 3.13 ต่อปี และจ้ำนวนประชำกรร้อยละ 
0.84 ต่อปี แสดงว่ำ จ้ำนวนครัวเรือนมีกำรขยำยตัวเป็นครอบครัวเดี่ยวมำกขึ้น จ้ำนวนสมำชิกต่อครัวเรือนยังคงที่ 
ประมำณ 2-3 คนต่อครัวเรือน 
   (ข)  พ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนกลำง มีแนวโน้มกำรเพ่ิมขึ้นของจ้ำนวนครัวเรือนสูง
กว่ำค่ำเฉลี่ยรวมทั้งลุ่มน้้ำ ร้อยละ 2.73 ต่อปี ขณะที่จ้ำนวนประชำกรมีแนวโน้มต่้ำกว่ำค่ำเฉลี่ยรวมทั้งลุ่มน้้ำ ร้อย
ละ 0.22 ต่อปี แสดงว่ำ จ้ำนวนครัวเรือนมีกำรขยำยตัวเป็นครอบครัวเดี่ยวมำกขึ้น  แต่ขนำดของครัวเรือนมี
แนวโน้มขนำดเล็กลง 
   (ค)  พ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง มีแนวโน้มกำรเพ่ิมขึ้นของจ้ำนวนครัวเรือนและ
จ้ำนวนประชำกรสูงกว่ำค่ำเฉลี่ยรวมทั้งลุ่มน้้ำ คือ จ้ำนวนครัวเรือนร้อยละ 2.62 ต่อปี และจ้ำนวนประชำกรร้อยละ 
1.11 ต่อปี แสดงว่ำ จ้ำนวนครัวเรือนยังมีแนวโน้มขยำยตัวสูง ขณะที่จ้ำนวนสมำชิกในครั วเรือนมีกำรขยำยตัวสูง
มำกขึ้นด้วย 
  3)  พ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำที่มีจ้ำนวนประชำกรมำกที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ลุ่มน้้ำสำขำภำคใต้ 
ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 จ้ำนวน 935,491 คน รองลงมำคือ ลุ่มน้้ำสำขำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง จ้ำนวน 
492,447 คน และลุ่มน้้ำสำขำแม่น้้ำสำยบุรี จ้ำนวน 468,672 คน ตำมล้ำดับ ส่วนลุ่มน้้ำสำขำที่มีจ้ำนวนประชำกร
น้อยที่สุดคือ คลองกลำย จ้ำนวน 31,108 คน 
  4)  ควำมหนำแน่นประชำกร (Population Density) เมื่อเปรียบเทียบต่อกำรใช้ประโยชน์
พ้ืนที่เป็นพ้ืนที่ชุมชนเมือง ในปี 2552 และปี 2562 เท่ำกับ 2,648 และ 2,477 คนต่อตำรำงกิโลเมตร ในระยะ 
10 ปีที่ผ่ำนมำ ควำมหนำแน่นประชำกรต่อพ้ืนที่ชุมชนเมืองไม่ลดลงมำกนัก ซึ่งนั่นหมำยควำมว่ำ พ้ืนที่ชุมชน
เมืองในเขตลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั ่งตะวันออกมีกำรขยำยกำรใช้ประโยชน์ที ่ดินเพื่อเป็นชุมชนเมืองเพิ่มขึ ้น เมื ่อ
พิจำรณำควำมหนำแน่นประชำกรในระดับลุ่มน้้ำสำขำในปี พ.ศ.2562 สำมำรถสรุปไดต้ำรำงท่ี 3.7.1-2 
    



  
 ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ                 บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ 
 
 

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-148 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 
 

   (ก)  ควำมหนำแน่นประชำกรในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำโดยภำพรวม ควำมหนำแน่นประชำกร
ลดลงไม่มำกนัก มีกำรขยำยกำรใช้พื้นที่เพ่ือเป็นเขตชุมชนเมืองเพิ่มข้ึน 
   (ข)  พ้ืนที่ลุ่มน้้ำคลองนำทวี คลองเทพำ ภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง แม่น้้ำสำยบุรี แม่น้้ำ
บำงนรำ และแม่น้้ำโก-ลก ทั้ง 6 พ้ืนที่ลุ่มน้้ำ ยังมีควำมหนำแน่นประชำกรต่อพ้ืนที่สูงมำก และมีแนวโน้มที่จะ
หนำแน่นมำกขึ้นในอนำคต 



  
 ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ                 บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ 
  

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-149 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

 
ตำรำงท่ี 3.7.1-1 

จ้ำนวนประชำกรอัตรำกำรเปลี่ยนแปลงจ้ำนวนประชำกร  และควำมหนำแน่นประชำกรต่อพื นที่ในพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก พ.ศ. 2552 และ  2562 

 

ลุ่มน ้ำสำขำ 
ขนำดพ้ืนที ่

ลุ่มน ้ำ (ตร.กม.) 

ขนำดพ้ืนที่ชมุชน 
ปี 2552  
(ตร.กม.) 

ขนำดพ้ืนที่ชมุชน  
ปี 2562  
(ตร.กม.) 

ประชำกรในอดีต (คน) อัตรำกำรเปลี่ยนแปลง
ประชำกร 20 ปี 

อัตรำกำรเปลี่ยนแปลง
ประชำกร 10 ปี 

ควำมหนำแน่นประชำกร
ต่อพ้ืนที่ลุ่มน ้ำ  
(คน/ตร.กม.) 

ควำมหนำแน่นประชำกร 
ต่อพ้ืนที่ชุมชน  
(คน/ตร.กม.) 

ปี 2542 ปี 2552 ปี 2562 ปี 2562 ปี 2552 ปี 2562 
คลองท่าตะเภา 2,109.11 66.76 81.99 162,624 176,469 188,166 0.73 0.64 89 2,644 2,295 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 2,140.78 67.00 85.01 188,470 213,212 226,783 0.93 0.62 105 3,182 2,668 

คลองหลังสวน 1,653.81 14.04 20.15 80,624 94,016 98,834 1.02 0.50 60 6,696 4,904 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนท่ี 2 
(พ้ืนท่ีทวีป) 

2,678.09 47.75 59.38 126,210 139,432 145,898 0.73 0.45 64 2,920 2,457 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนท่ี 2 
(พ้ืนท่ีเกาะ) 

 33.47 55.78 46,635 68,690 88,308 3.24 2.54 222 2,052 1,583 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนท่ี 3 2,227.82 89.50 100.39 219,628 231,165 243,344 0.51 0.51 109 2,583 2,424 
คลองกลาย 617.04 10.86 12.78 26,961 29,018 31,108 0.72 0.70 50 2,671 2,434 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนท่ี 4 4,626.43 511.78 525.22 949,018 908,172 935,451 -0.07 0.30 202 1,775 1,781 
คลองนาทวี 1,570.24 68.35 90.90 186,337 234,298 256,251 1.61 0.90 163 3,428 2,819 
คลองเทพา 1,818.52 55.30 59.89 107,550 139,451 158,900 1.97 1.31 87 2,522 2,653 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 1,460.02 138.83 195.19 402,553 436,589 492,447 1.01 1.21 337 3,145 2,523 
แม่น ้าสายบรุ ี 3,216.17 115.26 132.18 380,252 413,857 468,672 1.05 1.25 146 3,591 3,546 
แม่น ้าบางนรา 1,654.78 106.15 117.72 334,172 355,946 393,276 0.82 1.00 238 3,353 3,341 
แม่น ้าโก-ลก 693.21 36.44 42.84 157,152 165,626 184,809 0.81 1.10 267 4,545 4,314 

รวม 26,466.02 1,361.51 1,579.43 3,368,185 3,605,940 3,912,246 0.75 0.82 148 2,648 2,477 
ลุ่มน ้าตอนบน 8,607.74 229.02 302.31 604,562 691,819 747,989 1.07 0.78 87 3,021 2,474 

ลุ่มน ้าตอนกลาง 7,471.29 612.15 638.39 1,195,608 1,168,355 1,209,902 0.06 0.35 162 1,909 1,895 
ลุ่มน ้าตอนล่าง 10,413.60 520.34 638.72 1,568,015 1,745,766 1,954,354 1.11 1.14 188 3,355 3,060 

  ที่มำ  (1) พื้นที่ลุ่มน ้า ฐานขอ้มูลอุทกวิทยาลุ่มน ้า กรมทรัพยากรน า้ 
    (2) พื้นที่ชุมชน ฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 
    (3) จ านวนประชากร ฐานข้อมูลส านกับริหารการทะเบยีน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
    (4) วิเคราะห์ข้อมูลโดยกลุ่มบริษัททีป่รึกษา. 2563. 

 
 



  
 ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ 
 

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-150 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ตำรำงท่ี 3.7.1-2 
จ้ำนวนครัวเรือนและอัตรำกำรเปลี่ยนแปลงจ้ำนวนครัวเรือน พ.ศ. 2552 และ  2562 

 

ลุ่มน ้ำสำขำ 

จ ำนวนครัวเรือน อัตรำกำร
เปลี่ยนแปลง
ประชำกร  

20 ปี 

อัตรำกำร
เปลี่ยนแปลง
ประชำกร 

10 ปี 
ปี 2542 ปี 2552 ปี 2562 

คลองท่าตะเภา 48,959 69,989 88,539 3.01 2.38 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 56,242 81,812 105,141 3.18 2.54 

คลองหลังสวน 23,959 35,500 45,056 3.21 2.41 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนท่ี 2 (พ้ืนท่ีทวีป) 33,491 48,794 62,677 3.18 2.54 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนท่ี 2 (พ้ืนท่ีเกาะ) 17,561 48,176 71,740 7.29 4.06 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนท่ี 3 60,432 75,891 97,435 2.42 2.53 

คลองกลาย 6,398 8,591 10,971 2.73 2.48 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนท่ี 4 219,999 274,790 341,545 2.22 2.20 
คลองนาทว ี 41,217 67,639 86,954 3.80 2.54 

คลองเทพา 22,719 34,674 43,952 3.35 2.40 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 78,902 101,624 128,797 2.48 2.40 
แม่น ้าสายบรุ ี 73,671 95,128 119,196 2.43 2.28 
แม่น ้าบางนรา 66,548 82,544 103,641 2.24 2.30 
แม่น ้าโก-ลก 34,936 41,899 51,009 1.91 1.99 

รวม 785,035 1,067,050 1,356,653 2.77 2.43 
ลุ่มน ้าตอนบน 180,212 284,271 373,153 3.71 2.76 
ลุ่มน ้าตอนกลาง 286,829 359,272 449,951 2.28 2.28 
ลุ่มน ้าตอนล่าง 317,994 423,508 533,549 2.62 2.34 
ที่มา (1) จ านวนครัวเรือน ฐานข้อมูลส านกับริหารการทะเบยีน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
 (2) วิเคราะห์ข้อมูลโดยกลุ่มบริษัททีป่รึกษา. 2563. 

 
3.7.1.2 จ้ำนวนประชำกรแฝง 
 กำรศึกษำจ้ำนวนประชำกรแฝงไม่มีสถิติหรือแหล่งข้อมูลที่ชัดเจนว่ำ จ้ำนวนประชำกรแฝงของแต่ละ
พ้ืนที่มีจ้ำนวนเท่ำไร และแต่ละพ้ืนที่มีควำมแตกต่ำงกันหรือไม่ ทั้งนี้ ประชำกรแฝงสำมำรถแบ่งที่มำได้จำก 2 
แหล่งหลัก คือ กลุ่มประชำกรไทยที่มีกำรเคลื่อนย้ำยถิ่นฐำนจำกต่ำงพ้ืนที่แต่ไม่ได้มีกำรแจ้งย้ำยทะเบียนรำษฎร์ 
(Thai’s non-refistered ppulation) กั บ ก ลุ่ ม ป ระช ำก รที่ อ พ ย พ จ ำก ต่ ำ งป ระ เท ศ  ( immigration 
population) ที่เข้ำมำพ้ำนักทั้งที่ถูกกฎหมำยและหลบหนี (legal and illegal immigation) ในกำรประมำณ
กำรจ้ำนวนประชำกรแฝงจะประมำณกำรรวมทั้งสองกลุ่มเข้ำด้วยกัน ไม่ได้แยกกำรประมำณกำรลักษณะของ



  
 ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ 
 

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-151 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ควำมเป็นประชำกรแฝง อย่ำงไรก็ตำม จ้ำนวนประชำกรรวมทั้งหมดที่ได้จำกกำรประมำณกำรอำจจะต่้ำกว่ำ
หรือสูงกว่ำควำมเป็นจริงที่ปรำกฎในแต่ละพ้ืนที่ลุ่มน้้ำ 
 วิธีกำรประมำณกำรจ้ำนวนประชำกรแฝงมีหลำกหลำยวิธี แต่ละวิธีกำรมีควำมละเอียดมำกน้อย
แตกต่ำงกัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับกำรน้ำใช้ข้อมูลกำรประมำณกำรว่ำต้องกำรมีควำมละเอียดมำกน้อยเพียงใด 
อย่ำงไรก็ตำม ในกำรศึกษำนี้ ได้ใช้วิธีกรประมำณกำรโดยใช้ฐำน  
 หนึ่งกำรส้ำรวจของส้ำนักงำนสถิติแห่งชำติ (2553) กำรส้ำมะโนประชำกรและเคหะทุก ๆ 10 ป ี
พบว่ำ พ้ืนที่ที่มีกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจจะมีประชำกรแฝงและแรงงำนย้ำยถิ่นที่อำศัยอยู่ในพ้ืนที่ประมำณร้อย
ละ 5-30 ของจ้ำนวนประชำกรในพื้นที่ 
 สอง รูปแบบกำรเคลื่อนย้ำยของประชำกรในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกมีข้อสังเกตว่ำ ใน
ปัจจุบันกำรเคลื่อนย้ำยถิ่นฐำนเพ่ือกำรประกอบอำชีพมีมำกขึ้น โดยในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกมีกำร
เคลื่อนย้ำยเพื่อประกอบอำชีพใน 3 ลักษณะ คือ 
 (1) กำรเคลื่อนย้ำยในภำคกำรเกษตร พ้ืนที่ภำคใต้มีกำรปลูกยำงพำรำและปำล์มน้้ำมันจ้ำนวน
มำก และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น-ลดลงตำมแนวโน้มรำคำ ทั้ง 2 พืช เป็นพืชที่ต้องกำรแรงงำนในกำรเก็บเกี่ยว
ผลผลิต โดยเฉพำะ ควำมต้องกำรแรงงำนในช่วงเวลำเก็บเกี่ยวผลผลิต อย่ำงไรก็ตำม แรงงำนส่วนให่่ที่เข้ำมำ
ท้ำงำนในภำคกำรเกษตรนี้จะท้ำงำนในระยะยำว มีควำมถี่ในกำรเคลื่อนย้ำยไม่บ่อยครั้ง กำรคเลื่อนย้ำยแต่ละ
ครั้ง ไม่มีกำรย้ำยกำรลงทะเบียนมำด้วย ท้ำให้เป็นประชำกรแฝงไปพร้อมกัน แรงงำนส่วนให่่เป็นทั้งคนไทย
และคนต่ำงชำต ิ
 (2)  กำรเคลื่อนย้ำยภำคอุตสำหกรรมกำรผลิต ในพื้นที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกอุตสำหกรรมกำร
ผลิตที่ส้ำคั่ คือ อุตสำหกรรมต่อเนื่องทำงกำรเกษตร ที่ใช้ผลผลิตจำกภำคกำรเพำะปลูกในพ้ืนที ได้แก่ 
ยำงพำรำ ผลไม้ และปำล์มน้้ำมัน ซึ่งจะใช้แรงงำนกลุ่มเดียวกันกับกำรผลิตในภำคกำรเกษตร ส่วนอุตสำหกรรม
กำรผลิตอีกส่วนหนึ่งที่ใช้แรงงำนจ้ำนวนมำก คือ อุตสำหกรรมกำรผลิตที่แปรรูปผลผลิตกำรเกษตรไปเป็น
ผลิตภัณฑ์ เช่น เฟอร์นิเจอร์ไม่ยำงพำรำ ผลไม้แปรรูป อำหำรทะเลแปรรูป เป็นต้น ซึ่งกำรผลิตในส่วนนี้จะเป็น
แรงงำนคนละกลุ่มกับภำคกำรผลิตกำรเกษตร อุตสำหกรรมกำรผลิตที่ผลิตในพ้ืนที่ส่วนให่่ใช้แรงงำนประเทศ
เพ่ือนบ้ำนเป็นหลัก 
 (3)  กำรเคลื่อนย้ำยภำคกำรบริกำร กำรท่องเที่ยวเป็นภำคเศรษฐกิจให่่ของลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่ง
ตะวันออก ในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 3 ได้แก่ เกำะสมุย เกำะพะงัน และเกำะเต่ำ พื้นที่ลุ่ม
น้้ำนำทวี ได้แก่ เมืองสงขลำ และพ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำแม่น้้ำโก-ลก ได้แก่ เมืองสุไหงโกลก ซึ่งแรงงำนในภำคกำร
บริกำรด้ำนกำรท่องเที่ยวส่วนให่่เป็นแรงงำนย้ำยถิ่นมีทั้งที่เป็นคนไทยและแรงงำนข้ำมชำติ ที่ เข้ำมำเป็น
แรงงำนและผู้ประกอบกำร 
 
 ดังนั้น ในกำรศึกษำนี้ได้ก้ำหนดข้อสมมติกำรประมำณกำรไว้ว่ำ จ้ำนวนประชำกรแฝงในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำ
สำขำแต่ละลุ่มมีจ้ำนวนไม่เท่ำกัน ขึ้นอยู่กับลักษณะทำงเศรษฐกิจของพ้ืนที่ โดยมีอัตรำสัดส่วนดังนี้ 
 (1)  พ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำที่ภำคเศรษฐกิจส่วนให่่เป็นเกษตรกรรมจะมีอัตรำส่วนร้อยละ 5 ของ
จ้ำนวนประชำกรของพ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำ ได้แก่ ลุ่มน้้ำสำขำคลองกลำย  ภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง แม่น้้ำสำย
บุรี และแม่น้้ำบำงนรำ  
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 (2)  พ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำที่มีขนำดชุมชนเมืองให่่ (เทศบำลเมืองและเทศบำลต้ำบล) จะมีอัตรำส่วน
ร้อยละ 10 ของจ้ำนวนประชำกรของพ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำ ได้แก่ ลุ่มน้้ำสำขำคลองท่ำตะเภำ ภำคใต้ฝั่งตะวันออก
ตอนบน คลองหลังสวน ภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 2 ภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 คลองนำทวี และคลอง
เทพำ 
 (3)  พ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำที่มีกำรพัฒนำภำคเมืองและกำรบริกำรและกำรท่องเที่ ยวขนำดให่่ จะมี
อัตรำส่วนร้อยละ 15-30 ของจ้ำนวนประชำกรของพ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำ ได้แก่ ภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 3 (พ้ืนที่
ทวีป) และภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 3 (พ้ืนที่เกำะ) 
 
 ผลกำรประมำณกำรจ้ำนวนประชำกรแฝงรำยลุ่มน้้ำสำขำในปี 2562 (ตำรำงท่ี 3.7.2-1) พบว่ำ 
 (1)  จ้ำนวนประชำกรแฝงในพื้นที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกโดยประมำณ 351,778 คน 
 (2)  กำรประมำณกำรจ้ำนวนประชำกรแฝง คำดกำรณ์ว่ำ ประชำกแฝงกระจำยอยู่ในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำ
สำขำภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่  4 มำกที่สุด เนื่องจำกเป็นพ้ืนที่ เมืองขนำดให่่  และกำรเติบโตของ
อุตสำหกรรมกำรผลิตในพ้ืนที่ รองลงมำเป็นพ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำที่คำดกำรณ์ว่ำมีจ้ำนวนประชำกรแฝงมำกกว่ำ 
20,000 คน ได้แก่ พ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 3 พ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 2 
(พ้ืนที่เกำะ) พ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำคลองนำทวี พ้นที่ลุ่มน้้ำสำขำคลองเทพำ พ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำแม่น้้ำสำยบุรี และพ้ืนที่
ลุ่มน้้ำสำขำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ตำมล้ำดับ ซึ่งพ้ืนที่ที่มีจ้ำนวนประชำกรแฝงจ้ำนวนมำกเป็นพ้ืนที่
เศรษฐกิจของภำคใต้ และก้ำลังมีแนวโน้มกำรเติบโตของกำรพัฒนำที่ถูกก้ำหนดจำกนโยบำยของภำครัฐ 
 (3) พ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบนเป็นพื้นที่ท่ีมีจ้ำนวนประชำกรแฝงต่อจ้ำนวนประชำกร
ตำมทะเบียนรำษฎร์สูง โดยมีอัตรำสัดส่วน 1 ต่อ 8 กล่ำงคือ ประชำกรตำมทะเบียนรำษฎร์ทุก 8 คน จะเป็น
ประชำกรแฝง 1 คน ขณะที่พ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำงมีอัตรำสัดส่วน 1 ต่อ 15 คน 
 ปั่หำพ้ืนฐำนของกำรบริหำรจัดกำรพ้ืนที่ทั้งกำรปกครองและลุ่มน้้ำส่วนหนึ่งมำจำกจ้ำนวน
ประชำกรแฝงที่มีมำกน้อยแตกต่ำงกันไปในแต่ละพ้ืนที่ และกำรไม่ทรำบจ้ำนวนที่ชัดเจน ท้ำให้กำรบริหำร
จัดกำรจ้ำเป็นต้องมีกำรประมำณกำรจ้ำนวนประชำกร เพ่ือสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรต่ำง ๆ 
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ตำรำงท่ี 3.7.1-1 
กำรประมำณกำรจ้ำนวนประชำกรแฝง ในพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก พ.ศ. 2562 

 

ลุ่มน ้ำสำขำ 
สัดส่วนจ ำนวนประชำกรแฝง 

(ร้อยละ) 
จ ำนวนประชำกรแฝง 

(คน) 
คลองท่าตะเภา 10.00 18,817 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 10.00 22,678 

คลองหลังสวน 10.00 9,883 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนท่ี 2 (พ้ืนท่ีทวีป) 10.00 14,590 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนท่ี 2 (พ้ืนท่ีเกาะ) 30.00 26,492 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนท่ี 3 15.00 36,502 

คลองกลาย 5.00 1,555 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนท่ี 4 10.00 93,545 

คลองนาทว ี 10.00 25,625 

คลองเทพา 10.00 15,890 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 5.00 24,622 

แม่น ้าสายบรุ ี 5.00 23,434 

แม่น ้าบางนรา 5.00 19,664 

แม่น ้าโก-ลก 10.00 18,481 

รวม  351,778 

ลุ่มน ้าตอนบน  92,461 

ลุ่มน ้าตอนกลาง  131,602 

ลุ่มน ้าตอนล่าง  127,716 
ที่มำ : วิเคราะห์ขอ้มูลโดยกลุ่มบริษัททีป่รึกษา. 2563. 

 
3.7.1.3 กำรทบทวนข้อมูลทำงประชำกรประเด็นต่ำง ๆ 
 เนื่องจำกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประชำกรในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก หลำยประเด็นมีไม่
ครบถ้วน กำรศึกษำจึงจ้ำเป็นต้องใช้ข้อมูลระดับจังหวัดและภำคใต้เป็นข้อมูลอ้ำงอิงและทดแทนกำรใช้ข้อมูล
ระดับพ้ืนที่ลุ่มน้้ำเพื่อใช้ประกอบกำรศึกษำ รำยละเอียดังนี้ 
 
 (1) ขนำดและโครงสร้ำงของประชำกรตำมอำยุและเพศ 
  ในปี 2560 จ้ำนวนประชำกรรวมของภำคใต้เพ่ิมขึ้นไม่มำก ภำคใต้มีประชำกรรวมทั้งสิ้น 
9,399,578 คน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.63 จำกปี 2559 ที่มีประชำกรรวม 9,341,162 คน โดยปี 2560 มีประชำกร
ชำย 4,630,353 คน และประชำกรห่ิง 4,769,225 คน เมื่อพิจำรณำเป็นรำยกลุ่มจังหวัด ในปี 2560 เปรียบ
เทีบกับปี 2559 ประชำกรรวมเพ่ิมข้ึนทั้ง 3 กลุ่มจังหวัด โดยกลุ่มจังหวัดภำคใต้ชำยแดนมีจ้ำนวนประชำกรรวม
เพ่ิมข้ึนมำกที่สุด คือ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.01 จำก 2,012,921 คน ในปี 2559 เพ่ิมเป็น  2,033,330 คน ในปี 2560 
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ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม

ภาคใต้ 4,603,124 4,738,038 9,341,162 4,630,353 4,769,225 9,399,578 0.59 0.66 0.63

ภาคใต้ฝ่ังตะวันตก 1,118,281 1,155,848 2,274,129 1,127,004 1,165,444 2,292,448 0.78 0.83 0.81

ภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 2,487,414 2,566,698 5,054,112 2,496,205 2,577,595 5,073,800 0.35 0.42 0.39

ภาคใต้ชายแดน 997,429   1,015,492 2,012,921 1,007,144 1,026,186 2,033,330 0.97 1.05 1.01

กลุ่มจังหวัด
2559 2560 % Change (2559-2560)

รองลงมำคือ กลุ่มจังหวัดภำคใต้ฝั่งตะวันตก จำก 2,274,129 คน ในปี 2559  เพ่ิมเป็น 2,292,448 คน เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 0.81 ในปี 2560 และกลุ่มจังหวัดภำคใต้ฝั่งตะวันออก มีจ้ำนวนประชำกรรวมเพ่ิมข้ึนน้อยที่สุด คือ ร้อย
ละ 0.39 จำก 5,054,112 คน ในปี 2559 เป็น 5,073,800 คน  ในปี 2560 ดังตำรำง 3.7.1-2 
   เมื่อพิจำรณำเป็นรำยจังหวัด พบว่ำ ในปี 2560 มี 3 จังหวัดที่มีจ้ำนวนประชำกรเพ่ิมขึ้นมำก
ที่สุด ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.99  ประชำกรรวม 402,017 คน รองลงมำ ได้แก่ จังหวัดปัตตำนี
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.26 ประชำกรรวม 709,796 คน และจังหวัดยะลำ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.96 ประชำกรรวม 
527,295 คน และจังหวัดที่มีจ้ำนวนประชำกรเพ่ิมขึ้นน้อยที่สุด ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมรำช เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
0.20 ประชำกรรวม 1,557,482 คน 
  และเมื่อพิจำรณำจ้ำนวนประชำกรภำคใต้โดยรวม ตำมกลุ่มโครงสร้ำงอำยุ ปี 2560 พบว่ำ 
กลุ่มประชำกรที่มีจ้ำนวนมำกที่สุด คือ ช่วง 20-24 ปี จ้ำนวน 722,268 คน รองลงมำ คือ ช่วง 25-29 ปี และ
ช่วง 35-39 ปี จ้ำนวน 710,714 และ 708,016 คน ตำมล้ำดับ ส้ำหรับประชำกรกลุ่มที่มีจ้ำนวนน้อยที่สุด คือ
กลุ่มอำยุ 100 และมำกกว่ำ 100 ปี และกลุ่ม 95-99 มีจ้ำนวน 9,429 คน และ 3,698 คน ตำมล้ำดับ 
  เมื่อพิจำรณำอัตรำกำรเพ่ิมและลดลงของจ้ำนวนประชำกรในภำคใต้ พบว่ำ ในปี 2560 
ประชำกรกลุ่มผู้สูงอำยุตั้งแต่ 50 ปีจนถึงมำกกว่ำ 100 ปี มีจ้ำนวนเพิ่มข้ึน ในขณะที่ช่วงอำยุวัยแรกเกิดคือ 0-4 
ปี รวมไปถึงกลุ่มวัยรุ่นและวัยท้ำงำน มีจ้ำนวนลดลง สอดคล้องกับแนวโน้มกำรเข้ำสู่กำรเป็นสังคมผู้สูงอำยุของ
ประเทศไทย โดยกลุ่มอำยุที่มีจ้ำนวนประชำกรเพ่ิมขึ้นมำกที่สุดคือ ช่วงอำยุ 100 ปีและมำกกว่ำ 100 ปี มี
อัตรำเพ่ิมขึ้นร้อยละ 18.3 รองลงมำคือช่วงอำยุ 90-94 ปี และกลุ่มช่วงอำยุ 65-69 ปี มีอัตรำเพ่ิมขึ้นร้อยละ 
7.3 และ 5.9 ตำมล้ำดับ นขณะที่ กลุ่มประชำกรที่มีจ้ำนวนลดลง ได้แก่ กลุ่มเด็กแรกเกิด 0-4 ปี ลดลงร้อยละ 
-3.4 รองลงมำคือ กลุ่มช่วงอำยุ 15-19 ปี และกลุ่มช่วงอำยุ 30-34 ปี มีอัตรำลดลงร้อยละ -2.5 และ -1.3 
ตำมล้ำดับ 
 

ตำรำงท่ี 3.7.1-2 
ขนำดและโครงสร้ำงของประชำกรตำมอำยุและเพศ 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-155 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

กลุ่มจังหวัด จ านวน 2555 2556 2557 2558 2559

ประชากรรวม 9,060,189 9,131,425 9,208,504 9,290,708 9,341,162 

เนื้อที ่(ตร.กม.) 70,715     70,715     70,715     70,715     70,715     

ความหนาแน่น / ตร.กม. 128.12     129.13     130.22     131.38     132.10     

ประชากรรวม 2,183,812 2,200,444 2,225,053 2,257,032 2,274,129 

เนื้อที ่(ตร.กม.) 20,118     20,118     20,118     20,118     20,118     

ความหนาแน่น / ตร.กม. 108.55     109.38     110.60     112.19     113.04     

ประชากรรวม 4,946,551 4,979,860 5,010,555 5,038,432 5,054,112 

เนื้อที ่(ตร.กม.) 39,661     39,661     39,661     39,661     39,661     

ความหนาแน่น / ตร.กม. 124.72     125.56     126.33     127.04     127.43     

ประชากรรวม 1,929,826 1,951,121 1,972,896 1,995,244 2,012,921 

เนื้อที ่(ตร.กม.) 10,936     10,936     10,936     10,936     10,936     

ความหนาแน่น / ตร.กม. 176.47     178.41     180.40     182.45     184.06     

ภาคใต้ฝ่ังตะวันออก

ภาคใต้ชายแดน 

ภาคใต้ 

ภาคใต้ฝ่ังตะวันตก

 (2) ควำมหนำแน่นของประชำกรต่อพื นที ่
  ควำมหนำแน่นของประชำกรต่อพ้ืนที่ภำคใต้ในปี 2559 พบว่ำ ภำคใต้มีพ้ืนที่ 70,715 ตำรำง
กิโลเมตร มีจ้ำนวนประชำกรรวม 9,341,162 คน ควำมหนำแน่นของประชำกรเฉลี่ย 132.1 คนต่อตำรำง
กิโลเมตร เพ่ิมขึ้นเล็กน้อยจำก 131.38 คนต่อตำรำงกิโลเมตร ในปี 2558 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยกลุ่มจังหวัด 
ตำมควำมหนำแน่นสูงไปต่้ำ พบว่ำ กลุ่มจังหวัดภำคใต้ชำยแดน พ้ืนที่ 10,936 ตำรำงกิโลเมตร  ควำมหนำแน่น
ประชำกรเฉลี่ย 184 คนต่อตำรำงกิโลเมตร รองลงมำ คือ กลุ่มจังหวัดภำคใต้ฝั่งตะวันออก พ้ืนที่ 39,661 
ตำรำงกิโลเมตร ควำมหนำแน่นประชำกรเฉลี่ย 127 คนต่อตำรำงกิโลเมตร และกลุ่มจังหวัดภำคใต้ฝั่งตะวันตก 
พ้ืนที่ 20,118 ตำรำงกิโลเมตร ควำมหนำแน่นประชำกรเฉลี่ย 113 คนต่อตำรำงกิโลเมตร 
 
   เมื่อพิจำรณำเป็นรำยจังหวัด ตำมควำมหนำแน่น พบว่ำ จังหวัดที่มีควำมหนำแน่นมำกที่สุด 
คือ จังหวัดภูเก็ต มีควำมหนำแน่นประชำกรเฉลี่ย 726 คนต่อตำรำงกิโลเมตร รองลงมำคือ จังหวัดปัตตำนี 
เฉลี่ย 361 คนต่อตำรำงกิโลเมตร และจังหวัดนครศรีธรรมรำช เฉลี่ย 156 คนต่อตำรำง กิโลเมตร และจังหวัดที่
มีควำมหนำแน่นน้อยที่สุด คือ จังหวัดระนอง เฉลี่ย 57.35 คนต่อตำรำงกิโลเมตร 
 

ตำรำงท่ี 3.7.1-3 
ขนำดและโครงสร้ำงของประชำกรตำมอำยุและเพศ 

 

 
(3)  กำรเปลี่ยนแปลงทำงประชำกร (กำรเกิด-กำรตำย) 

  กำรเปลี่ยนแปลงทำงประชำกรของภำคใต้ กำรเกิดและกำรตำยมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไปใน
ทิศทำงตรงกันข้ำม (ดังตำรำงที่ 3.7.1-4) ในปี 2559 ประชำกรภำคใต้มีอัตรำกำรเกิดลดลงร้อยละ -6.3 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-156 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
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จ้ำนวนกำรเกิด 125,732 คน ลดลงจำก 134,139 คน ในปี 2558  ขณะที่ อัตรำกำรตำยเพ่ิมขึ้น มีอัตรำกำรตำย
ร้อยละ 5.1 จ้ำนวน 57,469 เพ่ิมข้ึนจำก 54,707 คน ในปี 2558 
  กำรเปลี่ยนแปลงจำกกำรเกิด ทุกกลุ่มจังหวัดมีอัตรำกำรเกิดลดลง โดยล้ำดับจำกอัตรำกำร
เกิดลดลงมำกไปหำน้อย คือ กลุ่มจังหวัดภำคใต้ฝั่งตะวันออก ลดลงร้อยละ -7.7 รองลงมำคือ กลุ่มจังหวัด
ภำคใต้ฝั่งตะวันตก ลดลงร้อยละ -7.2 และกลุ่มจังหวัดภำคใต้ชำยแดน ลดลงร้อยละ -2.8 
  กำรเปลี่ยนแปลงจำกกำรตำย ปี  2559 กลุ่มจั งหวัดที่มี อัตรำกำรตำย มำกที่ สุดคือ  
กลุ่มจังหวัดภำคใต้ฝั่งตะวันตก มีอัตรำกำรตำยเพ่ิมข้ึนร้อยละ 6.0 รองลงมำคือกลุ่มจังหวัดภำคใต้ฝั่งตะวันออก 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.8 และกลุ่มจังหวัดภำคใต้ชำยแดน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.6 

 
ตำรำงท่ี 3.7.1-4 

จ้ำนวนกำรเกิด กำรตำย จ้ำแนกตำมเพศ กลุ่มจังหวัดภำคใต้ฝั่งตะวันตก พ.ศ. 2555-2559 

 
 (4) กำรเจริญพันธุ์และอำยุคำดเฉลี่ย 
  ข้อมูลกำรส้ำรวจกำรเปลี่ยนแปลงของประชำกร (Survey of Population Change: SPC) 
พ.ศ. 2558-2559 อัตรำกำรเจริ่พันธุ์รวม (total fertility rate: TFR) จำก SPC ในภำพรวม ระดับประเทศ
เท่ำกับ 1.6 โดย TFR ของสตรีในกรุงเทพมหำนครมีค่ำต่้ำกว่ำ 1 ขณะที่ภำคกลำงเท่ำกับ 1.3 ส่วนภำคเหนือ 
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภำคใต้ TFR ใกล้เคียงกันประมำณ 1.8 
  ทั้งนี้ จำกผลกำรศึกษำสถำนกำรณ์ภำวะเจริ่พันธุ์ ข้อมูลกำรเกิดจำกระบบทะเบียน (รูปที่ 
3.7.1-1 และตำรำงที่  3.7.1-5) พบว่ำ อัตรำกำรเจริ่ พันธุ์ รวม (TFR) ในช่วงปี  2554–2560 ทั้ งใน
ระดับประเทศและภูมิภำคมีแนวโน้มที่ลดลงอย่ำงต่อเนื่อง TFR ในภำพรวมของประเทศได้ลดลงจำกประมำณ 

2557 2558 2559 % of change 2557 2558 2559 % of change

ชาย 141,120  134,139   125,732   6.27-          53,365     54,707     57,469     5.05          

หญิง 73,110    68,908     64,505     6.39-          30,735     31,391     33,083     5.39          

รวม 68,010    65,231     61,227     6.14-          22,630     23,316     24,386     4.59          

ชาย 35,894    33,850     31,398     7.24-          11,984     12,302     13,040     6.00          

หญิง 19,652    17,478     15,991     8.51-          7,107      7,149      7,675      7.36          

รวม 17,242    16,372     15,407     5.89-          4,877      5,153      5,365      4.11          

ชาย 68,961    64,967     59,998     7.65-          30,219     31,034     32,535     4.84          

หญิง 35,704    33,408     30,896     7.52-          17,336     17,825     18,651     4.63          

รวม 33,257    31,559     29,102     7.79-          12,883     13,209     13,884     5.11          

ชาย 36,265    35,322     34,336     2.79-          11,162     11,371     11,894     4.60          

หญิง 18,754    18,022     17,618     2.24-          6,292      6,417      6,765      5.30          

รวม 17,811    17,300     16,718     3.36-          4,870      4,954      5,137      3.69          

ภาคใต้ 

ภาคใต้ฝ่ังตะวันตก

ภาคใต้ฝ่ังตะวันออก

ภาคใต้ชายแดน

กลุ่มจังหวัด
การเกดิ                    การตาย



  
 ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ 
 

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-157 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

1.6 ในปี 2554 ลดลงเหลือประมำณ 1.4 ในปี 2560 ในส่วนของภำคใต้มีลดลงจำกปี 2554 เท่ำกับ 2.10 
ลดลงเหลือ 1.87 ในปี 2560 
  ส่วนอำยุคำดเฉลี่ย กำรทบทวนสถำนกำรณ์กำรตำยของกำรคำดประมำณกำรประชำกรปี 
2553 ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ และสถำบันวิจัยประชำกรและสังคม 
(2556) (ตำรำงที่ 3.7.1-6) ได้พบว่ำ อำยุขัยเฉลี่ย (อำยุคำดเฉลี่ยแรกเกิด Life expectancy at birth: e0) 
มีรรูปแบบแนวโน้มกำรเพ่ิมขึ้นต่อเนื่องแบบเส้นโค้งลอจิสติก (Logistic curve) โดยอำยุคำดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด
ทั้งประชำกรชำยและห่ิงต้นพุทธศตวรรษ 2500 อำยุคำดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนไทยประมำณง 40 กว่ำปี  
มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นถึงต้นพุทธทศวรรณที่ 2500 อำยุคำดเฉลี่ย 72 ปี และจำกกำรทบทวนข้อมูลใหม่ของ
ส้ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (2562) (ตำรำงที่ 3.7.1-7) พบว่ำ ในปี พ.ศ. 2583 
อำยุคำดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนไทย จะเป็น 75 ปีในเพศชำย และ 81 ปี ในเพศห่ิง 
  ทั้งนี้ เมื่อพิจำรณำรำยภูมิภำค (ตำรำงที่ 3.7.1-8) พบว่ำ อำยุคำดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดระดับ
ภูมิภำค กรณีภำคได้  ปี  พ.ศ. 2583 ผู้มีอำยุยืนมำกที่สุด เพศห่ิง 84.67 ปี  และเพศชำย 78.16 ปี  
ซึ่งเปรียบเทียบโดยรวมของประเทศไทย เพศห่ิง 83.15 ปี และเพศชำย 76.75 ปี ประชำกรภำคใต้มีอำยุยืน
ยำวกว่ำประชำกรโดยรวม 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 3.7.1-1  กำรเกิดและภำวะเจริญพันธ์ 
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ตำรำงท่ี 3.7.1-5 
สถำนกำรณ์ภำวะเจริญพันธุ์ 

 
ตำรำงท่ี 3.7.1-6 

สถำนกำรณ์กำรตำยของกำรคำดประมำณ 
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ตำรำงท่ี 3.7.1-7 
แสดงอำยุคำดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดจ้ำแนกตำมเพศระดับประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตำรำงท่ี 3.7.1-8 

แสดงอำยุคำดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด จ้ำแนกตำมเพศและภำค 
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(5)  กำรย้ำยถิ่น 

  จำกกำรทบทวนกำรเคลื่อนย้ำยประชำกรของส้ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติ และสถำบันวิจัยประชำกรและสังคม (2556) (รูปที่ 3.7.1.-2)  พบว่ำ จำกข้อมูลส้ำมะโน
ประชำกรและเคหะ พ.ศ. 2513 – 2543 ให้ข้อสรุปว่ำ อัตรำกำรย้ำยถิ่นช่วง 5 ปี อยู่ในช่วงร้อยละ 6–8 ผู้ย้ำย
ถิ่นเป็นชำยมำกกว่ำห่ิง ส่วนให่่เป็นวัยท้ำงำน มีกำรย้ำยถิ่นข้ำมจังหวัด แต่ภำยในภำคเดียวกันมำกกว่ำกำร
ย้ำยถิ่นระหว่ำงภำค นอกจำนี้ ได้มีกำรศึกษำเพ่ิมเติมสถำนกำรณ์กำรย้ำยถิ่นช่วง 5 ปี จำกส้ำมะโนประชำกร
และเคหะ พ.ศ. 2553 โดยศึกษำจ้ำนวนผู้ย้ำยถิ่นระหว่ำงจังหวัดในรูปของแมตทริกซ์ผู้ย้ำยถิ่นช่วง 5 ปี รวมทั้ง 
ศึกษำอัตรำย้ำยถิ่นสุทธิช่วง 5 ปี จ้ำแนกตำมเพศ อำยุ และภำค ซึ่งมีแบบแผนกำรย้ำยถิ่นดังแสดงด้วยกรำฟ  
โดยประชำกรในเขตภำคใต้ มีแนวโน้มกำรย้ำยถิ่นน้อยกว่ำภูมิภำคอ่ืนทั้งในเพศห่ิงและเพศชำย 
 

 

 
 
รปูท่ี 3.7.1-2  แบบแผนกำรย้ำยถิ่นตำมภูมิภำค 
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(6)  ภำวะกำรมีงำนท้ำ 
  ภำวะกำรมีงำนท้ำของก้ำลังแรงงำนภำคใต้ ประชำกรที่มีอำยุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป (ตำรำงที่ 
3.7.1-9 และรูปที่ 3.7.1-3 และรูปที่ 3.7.1-4) ปี 2560 ภำคใต้ มีจ้ำนวนประชำกรอำยุ 15 ปีขึ้นไปที่มีงำนท้ำ
ทั้งหมด 7,324,503 คน หรือร้อยละ 13.1 ของประชำกรอำยุ 15 ปีขึ้นไปที่มีงำนท้ำทั้งประเทศ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
0.9 จำกปี 2559 ที่มี 7,262,916 คน โดยเป็นเพศชำย 3,569,020 คน และเพศห่ิง 3,755,483 คน 
  ในจ้ำนวนประชำกรอำยุ 15 ปีขึ้นไปของภำคใต้ดังกล่ำว เป็นก้ำลังแรงงำนรวม 5,151,854 
คน ประกอบด้วยผู้มี งำนท้ำ 5,077,564 คน และผู้ว่ำงงำน 70,167 คน และผู้ ไม่อยู่ ในก้ำลังแรงงำน 
2,111,061 คน ซึ่งส่วนให่่เป็นประชำกรที่ท้ำงำนบ้ำน เรียนหนังสือ และอ่ืน ๆ 
  เมื่อพิจำรณำเป็นรำยกลุ่มจังหวัด พบว่ำ กลุ่มจังหวัดภำคใต้ฝั่งตะวันออกมีก้ำลังแรงงำนมำก
ที่สุด จ้ำนวน 2,938,393 คน เป็นผู้มีงำนท้ำ 2,900,467 คน หรือร้อยละ 57.1 ของก้ำลังแรงงำนภำคใต้ เป็นผู้
ว่ำงงำน 37,925 คน รองลงมำคือ กลุ่มจังหวัดภำคใต้ฝั่งตะวันตกมีก้ำลังแรงงำนจ้ำนวน 1,352,048 คน เป็นผู้
มีงำนท้ำ 1,333,808 คน คิดเป็นร้อยละ 57.1 ของก้ำลังแรงงำนภำคใต้ ผู้ว่ำงงำน 18,239 คน และกลุ่มจังหวัด
ภำคใต้ชำยแดน มีก้ำลังแรงงำนจ้ำนวน 857,291 คน เป็นผู้มีงำนท้ำ 843,289 คน คิดเป็นร้อยละ 16.6 ของ
ก้ำลังแรงงำนภำคใต้ ผู้ว่ำงงำน 14,003 คน และเมื่อพิจำรณำเป็นรำยจังหวัด จังหวัดที่มีก้ำลังแรงงำนมำกท่ีสุด 
3 อันดับ คือ นครศรีธรรมรำช 861,995 คน สงขลำ 861,587 คน และสุรำษฎร์ธำนี 599,549 คน ตำมล้ำดับ 
  ภำวะกำรมีงำนท้ำของก้ำลังแรงงำนภำคใต้ จ้ำแนกตำมระดับกำรศึกษำ  ในป ี พ.ศ. 2560 
ภำคใต้ มีจ้ำนวนประชำกรอำยุ 15 ปีข ึ้นไปที่มีงำนท้ำทั้งหมด 7,324,503 คน  แบ่งตำมระด ับกำรศ ึกษำได้ด ังนี้ 
ก ่อนประถมศ ึกษำ 1,418,473 คน ประถมศ ึกษำ 1,709,420 คน ระด ับม ัธยมศ ึกษำตอนต ้น 1,357,970 
คน ระด ับม ัธยมศ ึกษำตอนปลำย 1,207,559 คน (สำยสำม ั่ 951,240 คน, สำยอำช ีวศ ึกษำ 255,921 คน 
และสำยว ิชำกำร 398 คน) ระด ับอ ุดมศ ึกษำ 1,210,467 คน (สำยว ิชำกำร 712,347 คน , สำยว ิชำช ีพ 
329,441 คน และสำยว ิชำกำรศ ึกษำระด ับมหำว ิทยำล ัย 168,678 คน) กำรศึกษำอ ื่น ๆ 20,970 คน ส้ำหรับ 
ผู้ที่ไม่ได้เรียน มีจ้ำนวน 353,627 คน และไม่ทรำบข้อมูล 46,016 คน 
  ถ้ำพิจำรณำเฉพำะกลุ่มจังหว ัดภำคใต้ฝั่งตะวันออก และกลุ่มจังหวัดชำยแดนภำคใต้ กลุ่ม
จังหว ัดภำคใต้ฝั่งตะวันออกทีม่ีจ้ำนวนประชำกรอำยุ 15 ปีข ึ้นไป ที่มีงำนท้ำ แบ ่งตำมระด ับกำรศ ึกษำด ังนี้ ก ่อน
ประถมศ ึกษำ 883,764 คน ประถมศ ึกษำ 912,206 คน ระด ับม ัธยมศ ึกษำตอนต ้น 767,363 คน ระด ับ
ม ัธยมศ ึกษำตอนปลำย 665,501 คน (สำยสำม ั่ 503,736 คน, สำยอำช ีวศ ึกษำ 161,082 คน และสำย
ว ิชำกำรศ ึกษำ 682 คน) ระด ับ อ ุดมศ ึกษำ 729,522 คน (สำยว ิชำกำร 425,735 คน, สำยว ิชำช ีพ 211,508 
คน และสำยว ิชำกำรศ ึกษำ ระด ับมหำว ิทยำลัย 92,279 คน) กำรศ ึกษำอ่ืน ๆ 15,233 คน สำหร ับผู ้ที ่ไม ่ได ้
เร ียนมีจำนวน 143,075 คน และไม่ทรำบข้อมูล 34,906 คน 
  ขณะที่กลุ่มจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ปี พ.ศ.2560 มีจ้ำนวนประชำกรอำยุ 15 ปีที่มีงำนท้ำ 
แบ่งคำมระดับกำรศึกษำดังนี้ ก่อนประถมศึกษำ 169,247 คน ประถมศึกษำ 373,743 คน มัธยมศึกษำ
ตอนต้น 230,364 คน มัธยมศึกษำตอนปลำย 230,644 คน (สำยสำมั่ 212,932 คน สำยอำชีวศึกษำ 17,712 
คน) ระดับอุดมศึกษำ 148,934 คน (สำยวิชำกำร 81,041 คน สำยวิชำชีพ 30,487 คน และสำยวิชำกำรศึกษำ
ระดับมหำวิทยำลัย 37,407 คน) กำรศึกษำอ่ืนๆ 5,571 คน ส้ำหรับผู้ที่ไม่ได้เรียนมีจ้ำนวน 139,190 คนและไม่
ทรำบข้อมูล 2,487 คน 
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  โดยภำพรวมของกำรเปลี่ยนแปลงภำวะกำรมีงำนท้ำของประชำกรอำยุ 15 ป ี ขึ้นไป กลุ่ม
จังหวัดภำคใต้ฝั่งตะวันออกเพ่ิมขึ้นเล็กน้อยขยำยตัวร้อยละ 0.9 จำกปี 2559 กำรจ้ำงงำนผู้ห่ิงมีมำกกว่ำ
ผู้ชำย กำรจ้ำงงำนผู้ห่ิงขยำยตัวร้อยละ 1.0 ผู้ชำยร้อยละ 0.9 เมื่อจ้ำแนกตำมระดับกำรศึกษำพบว่ำ กำร
จ้ำงงำนระดับประถมศึกษำและมัธยมศึกษำตอนปลำยมีจ้ำนวนลดลง ขณะที่ระดับก่อนประถมศึกษำ 
มัธยมศึกษำตอนต้นและรับอุดมศึกษำมีกำรขยำยตัวเพ่ิมข้ึน ส่วนผู้ไม่ได้เรียนหนังสือมีอัตรำลดลง 
  ภำวะกำรจ้ำงงำนของกลุ่มจังหวัดชำยแดน ปี 2560 ขยำยตัวเพ่ิมข้ึนจำกปี 2559 ร้อยละ 0.8 
โดยเป ็นกำรจ้ำงงำนผู้ห่ ิงและผู้ชำยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.8 พ ิจำรณำตำมระด ับกำรศ ึกษำพบว ่ำ ระด ับก ่อน
ประถมศ ึกษำ ระด ับประถมศ ึกษำ และระด ับม ัธยมศ ึกษำตอนต ้นม ีจำนวนลดลง ขณะทีร่ะด ับม ัธยมศ ึกษำตอน
ปลำยและระด ับอ ุดมศ ึกษำมีจ้ำนวนส ูงขึ้น ขณะทีจ่้ำนวนผู้ไม่ได้เรียนหนังสือมีจ้ำนวนลดลง 
  หำกพิจำรณำตำมโครงสร้ำงกำรจ้ำงงำน ระดับกำรศึกษำ กับกำรมีงำนท้ำ จะพบว่ำ กลุ่ม
จังหวัดภำคใต้ฝั่งตะวันออกและกลุ่มจังหวัดชำยแดนมีลักษณะโครงสร้ำงเดียวกันกับภำคใต้ทั งหมด 
แตกต่ำงกันที่อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ น โดยภำพรวมจะมีแนวโน้มกำรจ้ำงงำนที่สูงขึ น แต่ขณะที่พื นที่
ภำคใต้ฝั่งตะวันออกและจังหวัดชำยแดนมีอัตรำกำรเปลี่ยนแปลงต่้ำกว่ำภำพรวม 
 

ตำรำงท่ี 3.7.1-9 
แสดงอำยุคำดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด จ้ำแนกตำมเพศและภำค 

 
สภาพแรงงาน ภาคใต้ ภาคใต้ฝ่ังตะวันตก ภาคใต้ฝ่ังตะวันออก ภาคใต้ชายแดน

ประชากรอายุ 15 ปขีึน้ไป 7,262,916 1,859,408 4,112,877 1,290,635

ก าลังรงงานรวม 5,151,854 1,352,678 2,940,643 858,533

1.ก าลังแรงงานปจัจุบนั 5,147,732 1,352,048 2,938,393 857,291

1.1 ผู้มีงานท า 5,077,564 1,333,808 2,900,467 843,289

1.2 ผู้ว่างงาน 70,176 18,239 37,925 14,003

2.แรงงานทีร่อฤดูกาล 4,123 631 2,250 1,242

ผู้ไม่อยู่ในก าลังแรงงาน 211,061 506,729 1,172,233 432,099

1.ท างานทีบ่า้น 741,006 197,903 403,069 140,034

2.เรียนหนังสือ 541,826 116,804 291,242 133,783

3.อืน่ๆ 282,228 192,025 477,922 158,281  
 
 
 
 
 
 
 



  
 ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ 
 

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-163 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

 

 
 
รูปที่ 3.7.1-3  แสดงสัดส่วนจ้ำนวนประชำกรอำยุ 15 ขึ นไป จ้ำแนกตำมกลุ่มจังหวัดภำคใต้ ปี 2560 
 
 

 
 
รูปที่ 3.7.1-4  สัดส่วนผู้มีงำน จ้ำแนกตำมกลุ่มจังหวัดภำคใต้ ปี 2560 
 
 



  
 ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ 
 

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-164 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

3.7.2 กลุ่มชำติพันธุ์และคนชำยขอบ 
โดยภำพรวมของประเทศไทย กลุ่มชำติพันธุ์และคนชำยขอบตำมข้อมูลของสถำบันวิจัยภำษำและ

วัฒนธรรมเพ่ือกำรพัฒนำชนบท มหำวิทยำลัยมหิดล (2547) และข้อมูลของกรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร 
(2555) พบว่ำ ในประเทศไทยมีกลุ่มชำติพันธุ์ตั้งถิ่นฐำนกระจำยอยู่ในจังหวัดต่ำงๆ  ของประเทศไทยทั้งสิ้น 67 
จังหวัด แบ่งออกได้ 56 กลุ่ม และมีประชำกรรวมประมำณ 6,100,000 คน จ้ำแนกพ้ืนที่ตำม ลักษณะกำรตั้ง
ถิ่นฐำนได้ 4 ลักษณะ คือ (1) กลุ่มชำติพันธุ์บนพ้ืนที่สูง หรือ “ชนชำวเขำ” จ้ำนวน 13 กลุ่ม เช่น กะเหรี่ยง ม้ง
(แม้ว) เย้ำ(เมี่ยน) ลีซู(ลีซอ) ลำหู่(มูเซอ) เป็นต้น (2) กลุ่มชำติพันธุ์ตั้งถิ่นฐำนในพื้นที่รำบ จ้ำนวน 38 กลุ่ม เช่น 
มอ่ ไทยลื้อ ไทยทรงด้ำ ไทยให่่ เป็นต้น (3) กลุ่มชำติพันธุ์ที่ตั้งถิ่นฐำนในทะเล หรือ “ชำวเล” จ้ำนวน 3 
กลุ่ม ได้แก่ มอแกน มอแกลน และอูรักละโว้ย และ (4) กลุ่มชำติพันธุ์ที่อำศัยอยู่ในป่ำ จ้ำนวน 2 กลุ่ม ได้แก่ 
มลำบรี (ตองเหลือง) และซำไก (มันนิ) ซึ่งกลุ่มชำติพันธุ์ที่อำศัยอยู่ในเขตกลุ่มจังหวัดภำคใต้ฝั่งตะวันออก 
สำมำรถสรุปได้ดังต่อไปนี้  

ในกรณีของพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก (ตำรำงที่ 3.7.1-10) จะพบกลุ่มชำติพันธุ์ในพ้ืนที่ส่วน
ให่่เป็นกลุ่มชำติพันธุ์มลำยู ร้อยละ 62.8 ของกลุ่มชำติพันธุ์ทั้งหมด รองลงมำ คือ กลุ่มชำวมอ่ พบในเขต
พ้ืนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร้อยละ 27.9 และกลุ่มชำวซำไก (มันนิ) มีสัดส่วนน้อยที่สุด ร้อยละ 0.02 พบใน
เขตพ้ืนที่จังหวัดตรัง พัทลุง สตูล และยะลำ 

 
ตำรำงท่ี 3.7.1-10 

ประมำณกำรณ์จ้ำนวนประชำกรกลุ่มชำติพันธุ์ที่สัมพันธ์กับเขตพื นที่ภำคใต้ฝั่งตะวันออก 
 

กลุ่มชำติพันธุ ์ จ้ำนวน (คน) ร้อยละ กำรกระจำยตัว 
กลุ่มถิ่นฐำนในทะเล 
(ชำวเล) 
- มอแกน 
- มอแกลน 
- อูรักลำโว้ย 

 
 

2,100 
3,700 
6,200 

 
 

0.15 
0.26 
0.43 

 
 
ภูเก็ต พังงำ ระนอง 
 
ภูเก็ต พังงำ สตลู กระบี ่

กลุ่มอำศัยในป่ำ  
ซำไก (มันนิ) 

 
300 

 
0.02 

 
ตรัง พัทลุง สตลู ยะลำ 

กลุ่มถิ่นฐำนในพ้ืนรำบ 
มอ่ 

 
400,000 

 
27.93 

 
นครปฐม สุพรรณบุรี กำ่จนบุรี รำชบุรี สมุทรสำคร 
สมุทรสงครำม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ ์ปทุมธำนี 
สมุทรปรำกำร อยุธยำ สระบุรี ลพบุรี 

โซ่ง 120,000 8.38 เพชรบุรี รำชบุรี ประจวบครีีขันธ์ สมุทรสำคร 
สุพรรณบุรี กำ่จนบุรี พิษณุโลก เลย พิจิตร 

มำลำย ู 900,000 62.83 นรำธิวำส ยะลำ ปัตตำนี ระนอง นครศรีธรรมรำช    
ชุมพร สตลู กระบี่  

รวม 1,432,300 100  
ที่มำ : ปรับปรุงจำกสถำบันวจิัยภำษำและวัฒนธรรมเพื่อกำรพัฒนำชนบท มหำวิทยำลัยมหิดล (2547) และ ส้ำนกักิจกำรชำติพันธุ ์ กรมพัฒนำ

สังคมและสวัสดิกำร , 2555. 
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 สถำนกำรณ์กลุ่มชำติพันธุ์ในพืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก จำกกำรทบทวนข้อมูลในพ้ืนที่ไม่
ปรำกฎข้อมูลที่ชัดเจน อย่ำงไรก็ตำม ถ้ำพิจำรณำโดยรวมอำจจะใกล้เคียงกับกลุ่มชำติพันธุ์กลุ่ม ต่ำง ๆ ใน
ประเทศ โดยสรุปที่เกี่ยวข้องกับพื้นท่ีลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก ได้แก่ 
 

 (1)  กำรขำดสิทธิและควำมไม่แน่นอนในที่อยู่อำศัยท้ำกิน เนื่องจำกขำดระบบฐำนข้อมูลที่ชัดเจน
ในกำรส้ำรวจ กำรใช้ประโยชน์ที่ดินและกำรบุกรุกพ้ืนที่อนุรักษ์ ซึ่งควำมขัดแย้งเชิงนโยบำยระหว่ำงกำรพัฒนำ
และกำรอนุรักษ์ธรรมชำติและกลไกกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ 

 
 (2)  กำรขำดควำมสมดุลมั่นคงในกำรด้ำรงชีวิต ประชำชนกลุ่มชำติพันธุ์ส่วนให่่ยังมีสภำพ

ยำกจนและมีควำมเหลื่อมล้้ำในกำรกระจำยรำยได้ โดยส่วนให่่ท้ำกำรเกษตรแบบดั้งเดิมอำศัยธรรมชำติเป็น
หลัก แต่ขำดภูมิคุ้มกันในอำชีพเกษตรกรรม โดยมีปั่หำและข้อจ้ำกัดเรื่องที่ดินท้ำกิน ทรัพยำกรดินเสื่อมโทรม 
และขำดแคลนน้้ำเพ่ือกำรเกษตร กำรอุปโภคและบริโภค โดยเฉพำะพ้ืนที่เขตอนุรักษ์หรืออุทยำนแห่งชำติ อีก
ทั้ง แนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ เกิดภัยพิบัติบ่อยครั้งและส่งผลกำรทบต่อพ้ืนที่กำรเกษตร 

 
 (3) จุดอ่อนด้ำนกำรบริหำรจัดกำร ขำดกำรก้ำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ระบบข้อมูลขำดควำม

สมบูรณ์และทันสมัย ขำดเครื่องมือและกลไกด้ำเนินงำน อีกทั้ง ขำดแผนแม่บท กฎระเบียบต่ำง ๆ มีควำม
หลำกหลำยไม่เป็นปัจจุบัน ขำดกระบวนกำรมีส่วนร่วมของฝ่ำยต่ำง ๆ และขำดบุคลำกรที่มีประสบกำรณ์ใน
กำรปฏิบัติงำน 

 
อย่ำงไรก็ตำม กำรพัฒนำที่สอดคล้องกับกลุ่มชำติพันธุ์ในเขตภำคใต้ฝั่งตะวันออก (รวมถึงลุ่มน้้ำ

ภำคใต้ฝั่งตะวันออกด้วย) ที่ชัดเจนอย่ำงเป็นรูปธรรมจำกรัฐบำลเกิดขี้นในช่วง ปี พ.ศ.2556 ที่มีกำรแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรอ้ำนวยกำรบูรณำกำรนโยบำยเพ่ือฟ้ืนฟูวิถีชีวิตและแก้ไขปั่หำกลุ่มชำติพันธุ์ชำวเล เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภำพในกำรขับเคลื่อนแนวนโยบำยของรัฐบำล 

ยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรด้ำเนินงำนพัฒนำและส่งเสริมกลุ่มชำติพันธุ์ ได้ถูกระบุไว้ในแผนแม่บท
กำรพัฒนำกลุ่มชำติพันธุ์ในประเทศไทย กำรศึกษำนี้ทบทวนเฉพำะที่ เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ 
ฝั่งตะวันออก โดยมุ่งเน้นยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรด้ำเนินงำนดังต่อไปนี้ 

 
 (1)  กำรสืบสำนกำรพัฒนำกลุ่มชำติพันธุ์ตำมแนวพระรำชด้ำริด้ำเนินงำนสนองพระรำชด้ำริในกำร
พัฒนำอย่ำงต่อเนื่องและให้มีประสิทธิภำพ โดยจัดที่อยู่อำศัยท้ำกินในถิ่นฐำนเดิมตำมแนว ทำงกำรอยู่ร่วมกัน
ของคนและป่ำ พัฒนำแหล่งน้้ำและทรัพยำกรดิน ส่งเสริมกำรเกษตรกรรมแบบครบวงจรโดย ส่งเสริมกำรปลูก
ข้ำว พืชเศรษฐกิจ ปศุสัตว์และกำรประมง ส่งเสริมควำมรู้กำรเกษตรแนวใหม่และกำรอนุรักษ์ป่ำ ส่งเสริม  
ศิลปำชีพ พัฒนำคุณภำพวิถีชีวิตและสร้ำงจิตส้ำนักในกำรเป็นพลเมืองไทยที่ดี  
 
 (2) กำรคุ้มครองสิทธิกลุ่มชำติพันธุ์ในประเทศไทย ด้ำเนินกำรส้ำรวจและก้ำหนดสิทธิ สถำนะบุคคล
ทำงกฎหมำย ก้ำหนดสิทธิกำรอยู่อำศัยท้ำกินและจัดตั้งถิ่นฐำนถำวร ส้ำรวจและวำงแผนกำรใช้ ประโยชน์ที่ดิน 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-166 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ก้ำหนดเขตพ้ืนที่อนุรักษ์และจัดท้ำทะเบียนผู้ถือครองที่ดินในพ้ืนที่อนุรักษ์จัดที่ดินท้ำกินตำม แนวพระรำชด้ำริ
และทบทวนปรับปรุงกลไกกำรบริหำรจัดกำร รวมทั้งกำรให้กำรคุ้มครองสิทธิทำงวัฒนธรรม 
 
 (3)  กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม โดยกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ  และ
จิตส้ำนึกในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติน้้ำ ดินและป่ำ โดยกระบวนกำรมีส่วนร่วม ส่งเสริมกำรปลูกป่ำ และ
อนุรักษ์ป่ำตำมแนวพระรำชด้ำริด้ำเนินงำนโครงกำรธนำคำรอำหำรชุมชนตำมแนวพระรำชด้ำริเพ่ือสร้ำง   
ควำมมั่นคงด้ำนอำหำร และสนับสนุนส่งเสริมกำรปลูกห่้ำแฝกเพ่ืออนุรักษ์ดินและน้้ำ 
 
3.7.3 กำรนับถือศำสนำ 
 โดยภำพรวมของประเทศไทย ประชำกรส่วนให่่นับถือศำสนำพุทธ รองลงมำเป็นอิสลำม และ
คริสต์ ส่วนในพ้ืนที่ภำคใต้จะแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน คือ พ้ืนที่ภำคใต้ตอนบนและตอนกลำง ประชำกรส่วน
ให่่นับถือศำสนำพุทธ รองลงมำเป็นศำสนำอิสลำม ส่วนพ้ืนที่ภำคใต้ตอนล่ำง ประกอบด้วย สงขลำ สตูล 
ปัตตำนี ยะลำ และนรำธิวำส จ้ำนวนประชำกรนับถือศำสนำอิสลำมมีสัดส่วนมำกกว่ำศำสนำพุทธ โดยเฉพำะ 
3 จังหวัดชำยแดนใต้ ผู้นับถือศำสนำอิสลำมมีจ้ำนวนมำกกว่ำร้อยละ 60 ทั้งนี้ ถ้ำพิจำรณำจำกสถิติประชำกร 
ผู้นับถือศำสนำในภำคใต้ ปี พ.ศ. 2557 พบว่ำ จ้ำนวนผู้นับถือศำสนำพุทธประมำณร้อยละ 75.3 ผู้นับถือ
ศำสนำอิสลำมประมำณร้อยละ 24.5 และผู้นับถือศำสนำคริสต์ประมำณร้อยละ 0.20% (รูปที่ 3.7.3-1) 

 

รูปที่ 3.7.3-1  สัดส ่วนจ้ำนวนผู้นับถือศำสนำต่ำง ๆ ท่ัวรำชอำณำจักรและภำคใต้ ป ี 2557 
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3.7.4 ระบบบริกำรสุขภำพ  
 กำรศึกษำได้ทบทวนข้อมูลด้ ำนกำรสำธำรณสุข ได้แก่  จ้ำนวน สถำนพยำบำล บุคลกร 
ด้ำนสำธำรณสุข และอัตรำกำรเกิดโรค/ควำมเจ็บป่วยที่มีกำรจ้ำแนกข้อมูลตำมรำยจังหวัดของพ้ืนที่ลุ่มน้้ำ
ภำคใต้ฝั่งตะวันออก โดยจะให้ควำมส้ำคั่กับอุบัติกำรณ์ของโรคท่ีเกี่ยวข้องกับทรัพยำกรน้้ำ 
 ในกำรศึกษำได้ท้ำกำรรวบรวมข้อมูลจำกแหล่งข้อมูล ดังนี้ หนึ่ง ส้ำนักงำนสถิติแห่งชำติ ปี 2561 
สอง ระบบสำรสนเทศทำงภูมิศำสตร์ (GIS) กระทรวงสำธำรณสุข สำม ส้ำนักระบำดวิทยำ กระทรวง
สำธำรณสุข และสี่ รำยงำนทรัพยำกรสำธำรณสุข ส้ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์ กระทรวงสำธำรณสุข  
โดยข้อมูลครอบคลุมพ้ืนที่ 11 จังหวัดในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก ประกอบด้วย ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร 
ระนอง สุรำษฎร์ธำนี นครศรีธรรมรำช ตรัง พัทลุง สงขลำ ปัตตำนี ยะลำ และนรำธิวำส 
 
3.7.4.1 จ้ำนวนสถำนบริกำรสำธำรณสุข 
 หน่วยบริกำรสำธำรณสุขใน 11 จังหวัดของลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก ประกอบไปด้วยโรงพยำบำลรัฐ  
153 แห่ง โรงพยำบำลเอกชน 36 แห่ง โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต้ำบล 1,449 แห่ง คลินิก 2,855 แห่ง ซึ่งโรงพยำบำล
รัฐในพ้ืนที่ศึกษำให้บริกำรสำธำรณสุขครอบคลุมภำรกิจของหน่วยบริกำรในทุกระดับ ดังตำรำงที่ 3.7.4.1 
 
3.7.4.2 ควำมเพียงพอของทรัพยำกรด้ำนกำรสำธำรณสุขของพื นที่ศึกษำในปัจจุบัน 
 อัตรำก้ำลังบุคลำกรทำงกำรแพทย์ในโรงพยำบำลในระดับจังหวัดพ้ืนที่ศึกษำในลุ่มน้้ำภำคใต้ 
ฝั่งตะวันออก 11 จังหวัด (ตำรำงที่ 3.7.4.2) โดยน้ำจ้ำนวนประชำกรมำเทียบกับมำตรฐำนสัดส่วนบุคลำกรที่
กระทรวงสำธำรณสุขก้ำหนดไว้ ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร และพยำบำลวิชำชีพ ดังแสดงในตำรำงที่ 
3.7.4.3 นอกจำกนี้ยังมีบุคลำกรในด้ำนอื่น ๆ รำยละเอียดดังตำรำงท่ี 3.7.4.4 
 
 เมื่อพิจำรณำจำกสัดส่วนบุคลำกรทำงกำรแพทย์ของพ้ืนที่ศึกษำ 11 จังหวัด ในปี 2562 เปรียบเทียบกับ
พ้ืนที่อ่ืน ๆ ของประเทศ ในปี 2562 ดังแสดงในตำรำงท่ี 3.7.4.5 พบว่ำ มีบุคลากรทางการแพทย์หลักต ่ากว่า
พื้นที อื นในบางแห่งแต่ยังมีสัดส่วนสูงกว่ามาตรฐานอัตราก่าลังตามเกณฑ์ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ใน
ระดับปฐมภูมิของส่านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุขก่าหนด 
 



  
 ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ 
 

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-168 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ตำรำงท่ี 3.7.4.1 
สถำนพยำบำลแต่ละจังหวัดของลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

 

จังหวัด 
โรงพยำบำล
รัฐบำล 1/ 

โรงพยำบำล
เอกชน 

โรงพยำบำลส่งเสริม
สุขภำพต้ำบล 2/ 

คลินิกทุก
ประเภท 

1. ชุมพร 11 2 94 123 
2. สุรำษฏร์ธำนี 22 11 166 504 
3. นครศรีธรรมรำช 27 4 253 493 
4. สงขลำ 17 5 175 454 
5. ปัตตำนี 14 1 141 109 
6. ยะลำ 8 1 81 115 
7. นรำธิวำส 13 1 111 95 
8. ประจวบคีรีขันธ์ 11 3 84 164 
9. ระนอง 9  5  95  393  
10. ตรัง 10 2 125 253 
11. พัทลุง 11 1 124 152 

รวม 153 36 1,449 2,855 
ที่มำ : ส้ำนักงำนสถิติแห่งชำติ 2561, รวบรวมโดยกลุ่มบริษัทที่ปรกึษำ พ.ศ. 2563 
หมำยเหต ุ : 1/รวมโรงพยำบำลของรัฐ รัฐวิสำหกิจ และเทศบำล (ไม่รวมโรงพยำบำลเฉพำะโรค) 
       2/โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำ้บล หมำยถึง หนว่ยบริกำรสำธำรณสุขที่อยู่ใกล้ชิดชุมชน ซึ่งได้แก่ ศูนย์สุขภำพชุมชน หรือสถำนี
อนำมัยที่มกีำรด้ำเนินงำนด้ำนสุขภำพเชิงรุก 



  
 ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ 
 

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-169 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ตำรำงท่ี 3.7.4.2 
สัดส่วนบุคลำกรทำงด้ำนสำธำรณสุขต่อจ้ำนวนประชำกร 

 

พื นที่ 
สัดส่วนบุคลำกรด้ำนสำธำรณสุข 1 คนต่อประชำกร (คน) 

แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยำบำลวิชำชีพ 
กรุงเทพมหำนคร 

601 
5,381 

2,112 168 ภำคกลำง (ไม่รวม กทม.) 
1,839 8,779 

4,235 
427 ภำคเหนือ 

1,944 7,593 
4,870 422 

ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
2,719 10,941 6,472 

533 
ภำคใต้ 2,115 7,665 4,906 

390 รวมทั้งประเทศ 
1,771 

8,472 4,569 395 
มำตรฐำนอัตรำก้ำลังตำม
เกณฑ์ระบบสำรสนเทศทำง
ภูมิศำสตร์ในระดับปฐมภูมิ 
(GIS)** 

1 : 10,000 1 : 12,500 1 : 15,000 1 : 2,500 

ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก * 1 : 2,245 1 : 7,750 1 : 4,737 1 : 346 
ที่มำ : รำยงำนทรัพยำกรสำธำรณสุข ส้ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์ กระทรวงสำธำรณสุข , 2562 
หมำยเหตุ : * ข้อมูลจำกระบบสำรสนเทศทำงภูมิศำสตร์ (GIS) รวบรวมโดยกลุ่มบริษัทที่ปรึกษำ 

** มำตรฐำนอัตรำก้ำลังตำมเกณฑ์ระบบสำรสนเทศทำงภูมิศำสตร์ในระดับปฐมภูมิของส้ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข กระทรวง
สำธำรณสุข, 2562 

 
 



  
 ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ 
 

 

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-170 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ตำรำงท่ี 3.7.4.3 
อัตรำส่วนบุคลำกรทำงกำรแพทย์ต่อประชำกรแต่ละจังหวัดของลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

 

บุคลำกร 

ชุมพร สุรำษฎร์ธำนี นครศรีธรรมรำช สงขลำ ปัตตำนี ยะลำ นรำธิวำส ประจวบคีรีขันธ ์ ระนอง ตรัง พัทลุง รวมทั งหมด 
511,304 คน2/ 1,068,010 คน2/ 1,561,927 คน2/ 1,435,968 คน2/ 725,104 คน2/ 536,330 คน2/ 808,020 คน2/ 554,116 คน2/ 193,370 คน2/ 643,164 คน2/ 524,865 คน2/ 6,982,8642/ 

จ้ำนวน1/ 
อัตรำส่วน/
ประชำกร 

จ้ำนวน1/ 
อัตรำส่วน/
ประชำกร 

จ้ำนวน1/ 
อัตรำส่วน/
ประชำกร 

จ้ำนวน1/ 
อัตรำส่วน/
ประชำกร 

จ้ำนวน1/ 
อัตรำส่วน/
ประชำกร 

จ้ำนวน1/ 
อัตรำส่วน/
ประชำกร 

จ้ำนวน1/ 
อัตรำส่วน/
ประชำกร 

จ้ำนวน1/ 
อัตรำส่วน/
ประชำกร 

จ้ำนวน1/ 
อัตรำส่วน/
ประชำกร 

จ้ำนวน1/ 
อัตรำส่วน/
ประชำกร 

จ้ำนวน1/ 
อัตรำส่วน/
ประชำกร 

จ้ำนวน1/ 
อัตรำส่วน/
ประชำกร 

1. แพทย ์ 167 1:3,062 446 1:2,395 44 1:35,498 941 1:1,526 182 1:3,984 159 1:3,373 194 1:4,165 190 1:2,916 50 1:3,867 233 1:2,760 105 1:4,999 3,111 1:2,245 

2. ทันตแพทย ์ 43 1:11,891 112 1:9,536 126 1:12,396 233 1:6,163 66 1:10,986 48 1:11,174 56 1:14,429 53 1:10,455 27 1:7,162 79 1:8,141 58 1:9,049 901 1:7,750 

3. เภสัชกร 83 1:6,160 224 1:4,768 243 1:6,428 251 1:5,721 112 1:6,474 85 1:6,310 112 1:7,214 89 1:6,226 29 1:6,668 137 1:4,695 109 1:4,815 1,474 1:4,737 

4. พยำบำลวิชำชีพ 1,049 1:487 2,517 1:424 2,657 1:588 4,354 1:330 1,914 1:379 1,572 1:341 2,021 1:400 996 1:556 470 1:411 1,420 1:453 1,185 1:443 20,155 1:346 

ที่มำ : จ้ำนวนบุคลำกรจำกระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์สุขภำพ , กุมภำพันธ์ 2563 
หมำยเหตุ :1/ จ้ำนวนประชำกร ธันวำคม 2562 กรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย 
 
 

 
 



  
 ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ 
 

 

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-171 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ตำรำงท่ี 3.7.4-4 
อัตรำส่วนบุคลำกรทำงกำรแพทย์แต่ละจังหวัดของลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

 

บุคลำกรต้ำแหน่ง 
ชุมพร สุรำษฎร์ธำนี นครศรีธรรมรำช สงขลำ ปัตตำน ี ยะลำ นรำธิวำส ประจวบคีรีขันธ์ ระนอง ตรัง พัทลุง ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

รวม
ทั งหมด 

เอกชน 
เฉพำะ
รัฐ 

รวม
ทั งหมด 

เอกชน 
เฉพำะ

รัฐ 
รวม

ทั งหมด 
เอกชน 

เฉพำะ
รัฐ 

รวม
ทั งหมด 

เอกชน 
เฉพำะ

รัฐ 
เฉพำะ

รัฐ 
รวม

ทั งหมด 
เอกชน 

เฉพำะ
รัฐ 

เฉพำะรัฐ 
รวม

ทั งหมด 
เอกชน 

เฉพำะ
รัฐ 

รวม
ทั งหมด 

เอกชน 
เฉพำะ

รัฐ 
รวม

ทั งหมด 
เอกชน 

เฉพำะ
รัฐ 

รวม
ทั งหมด 

เอกชน 
เฉพำะ

รัฐ 
รวม

ทั งหมด 
เอกชน เฉพำะรัฐ 

แพทย ์ 184 17 167 565 119 446 477 33 44 1,077 36 941 182 169 10 159 194 192 2 190 53 3 50 276 43 233 108 3 105 3,477 366 3,111 

ทันตแพทย ์ 44 1 43 116 4 112 127 1 126 243 10 233 66 48 - 48 56 54 1 53 27 - 27 80 1 79 58 - 58 919 18 901 

เจ้ำพนักงำนทันต
สำธำรณสุข 

82 - 82 156 - 156 157 - 157 210 4 206 129 107 - 107 78 56 - 56 31 - 31 119 - 119 67 - 67 1,192 4 1,188 

นำยสัตวแพทย ์ - - - - - - - - - 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 1 

สัตวแพทย ์ - - - - - - 1 - 1 1 - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 3 - 3 

เภสัชกร 94 11 83 265 41 224 261 18 243 301 50 251 112 92 7 85 112 93 4 89 33 4 29 152 15 137 110 1 109 1,625 151 1,474 

เจ้ำพนักงำนเภสัชกรรม 83 6 77 173 55 118 180 26 154 151 26 125 79 83 11 72 74 59 7 52 32 3 29 130 17 113 70 - 70 1,114 151 963 

พยำบำลวชิำชพี 1,118 69 1,049 2,873 356 2,517 2,797 140 2,657 4,855 501 4,354 1,914 1,637 65 1,572 2,021 1,025 29 996 478 8 470 1,604 184 1,420 1,194 9 1,185 21,516 1,361 20,155 

พยำบำลเทคนิค 14 3 11 131 3 128 33 2 31 56 2 54 5 28 - 28 7 51 33 18 4 - 4 12 - 12 11 - 11 352 43 309 

วิสั่่ีพยำบำล 4 4 - 12 7 5 10 3 7 95 7 88 1 3 - 3 2 4 - 4 - - - 3 3 - - - - 134 24 110 

นักวิชำกำรสำธำรณสุข 248 - 248 558 - 558 727 - 727 618 - 618 331 318 - 318 398 329 - 329 138 - 138 348 
 

348 330 - 330 4,343 - 4,343 

นักกำยภำพบ้ำบัด 31 4 27 74 17 57 85 7 78 92 10 82 40 29 2 27 43 48 14 34 18 - 18 48 9 39 31 - 31 539 63 476 

นักเทคนิกกำรแพทย ์ 53 12 41 129 28 101 128 17 111 195 26 169 55 45 4 41 52 42 5 37 17 - 17 64 14 50 36 1 35 816 107 709 

แพทย์แผนไทย 25 - 25 58 - 58 33 - 33 39 - 39 27 19 - 19 39 21 - 21 10 - 10 32 - 32 21 - 21 324 - 324 

ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรแพทย์
แผนไทย 

12 - 12 22 - 22 37 - 37 10 - 10 11 5 - 5 - 6 - 6 2 - 2 3 - 3 12 - 12 120 - 120 

ที่มำ : ระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์สุขภำพ, กุมภำพันธ์ 2563 
 
 
 
 



  
 ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ 
  

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-172 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

3.7.4.3 สถิติกำรเจ็บป่วยในพื นที่ 
 สถิติกำรเจ็บป่วยทำงด้ำนสำธำรณสุขในลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก ได้น้ำเสนอโรคที่พบมำก 3 
อันดับแรกตำมกำรจ้ำแนกภำวกำรณ์เจ็บป่วยจำกสำเหตุกลุ่มโรค (21 กลุ่มโรค) และโรคระบำดอ่ืน ๆ  
ที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
 
 (1)  จ้ำนวนผู้ป่วยนอกจ้ำแนกตำมสำเหตุ (รง.504) 
  จำกกำรรวบรวมข้อมูลจ้ำนวนผู้ป่วยนอกจ้ำแนกตำมสำเหตุ (รง.504) จำกส้ำนักงำนสถิติ
แห่งชำติ ปี พ.ศ. 2556-2560 พบว่ำ กลุ่มโรคท่ีพบมำกที่สุด ได้แก่ โรคระบบไหลเวียนเลือด 19,460,278 รำย  
โรคระบบหำยใจ 17,974,484 รำย และโรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อโภชนำกำรและเมตะบอลิสัม 16 ,994,729 รำย 
ตำมล้ำดับ ดังแสดงในตำรำงท่ี 3.7.4-5 
 
 (2)  โรคจำกแมลงพำหะน้ำโรค 
  โรคไข้มำลำเลีย ปี พ.ศ. 2558-2562 อัตรำกำรป่วย-ตำยต่อแสนประชำกร พบว่ำ โรคนี้ไม่
พบกำรระบำดในประเทศไทยในระยะ 20-30 ปีก่อนหน้ำนี้ แต่ในระยะหลังพบกำรระบำดมำกข้ึน โดยพำหนะ 
คือ แรงงำนข้ำมชำติที่เข้ำมำท้ำงำนในประเทศไทย ที่มีเชื้อโรคจำกยุงติดตัวมำด้วย โดยเฉพำะแรงงำนจำก
ประเทศเมี่ยนม่ำร์ จังหวัดยะลำพบกำรระบำดมำกเพียงจังหวัดเดียว อย่ำงไรก็ตำม จังหวัดระนองเป็นอีกหนึ่ง
พ้ืนที่ที่พบกำรระบำด แต่จ้ำนวนไม่มำก ดังตำรำงท่ี 3.7.4-6 
  โรคไข้เลือดออก ปี พ.ศ. 2558-2562 อัตรำกำรป่วย-ตำยต่อแสนประชำกร พบว่ำ โรคไข
เลือดออกเป็นโรคประจ้ำถิ่นของพ้ืนที่ภำคใต้ โรคนี้พบมำกจำกพ้ืนที่ที่มีสวนยำงพำรำหนำแน่น โดยมียุงเป็น
พำหนะน้ำเชื้อโรค ซึ่งยุงจะเติบโตได้ดีในแอ่งเก็บน้้ำขนำดเล็ก น้้ำนิ่ง น้้ำสะอำด และสภำพควำมชื้นในพ้ืนที่
เหมำะสม กำรระบำดของโรคไขเลือดออกจะพบได้ทุกจังหวัดในพ้ืนที่ภำคใต้ จำกสถิติอัตรำกำรป่วยเกิน 100 
คนตอ่แสนประชำกร ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมรำช ยะลำ สงขลำ และชุมพร  ดังตำรำงท่ี 3.7.4-7 
  โรคไข้ฟิลำเรีย ปี พ.ศ. 2558-2562 อัตรำกำรป่วย-ตำยต่อแสนประชำกร พบว่ำ โรคนี้พบ
ผู้ป่วยน้อยมำกในจังหวัดสงขลำ ส่วนจังหวัดอ่ืน ๆ ไม่พบผู้ป่วย ดังตำรำงท่ี 3.7.4-8 
  โรคไข้สมองอักเสบ ปี พ.ศ. 2558-2562 อัตรำกำรป่วย-ตำยต่อแสนประชำกร พบว่ำ มีกำร
พบผู้ป่วยโรคนี้ในจังหวัดสุรำษฎร์ธำสูง ขณะที่จังหวัดอ่ืน ๆ มีเพียงเล็กน้อย ดังตำรำงท่ี 3.7.4-9 
  โรคสครับไทฟัส ปี พ.ศ. 2558-2562 อัตรำกำรป่วย-ตำยต่อแสนประชำกร พบว่ำ โรคนี้พบ
กำรระบำดมำกในจังหวัดสุรำษฎร์ธำนีและระนอง มีอัตรำกำรป่วย 27.0 และ 19.0 ต่อแสนประชำกร ส่วน
จังหวัดอ่ืน ๆ มีระบำดไม่สูงมำก ดังตำรำงท่ี 3.7.4-10 
 
 (3)  โรคจำกน ้ำเป็นสื่อ 
  โรคฉี่หนู Leptospirosis ปี พ.ศ. 2558-2562 อัตรำกำรป่วย-ตำยต่อแสนประชำกร พบว่ำ 
โรคนี้พบได้ในพ้ืนที่เพำะปลูกข้ำว และ/หรือที่มีน้้ำท่วมและน้้ำไหลหลำกเป็นประจ้ำ จังหวัดที่พบกำรระบำด
มำก ได้แก่ จังหวัดระนอง ยะลำ และตรัง อัตรำกำรป่วย 24.2 16.4 และ 15.4 ต่อแสนประชำกร และจังหวัด
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-173 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ที่มีแนวโน้มกำรระบำดใกล้เคียงกับ 3 จังหวัดดังกล่ำว คือ พัทลุง ซึ่งมีกำรเพำะปลูกข้ำวจ้ำนวนมำก ดังตำรำง
ที่ 3.7.4-11 
  โรคอุจจำระร่วงเฉียบพลัน ปี พ.ศ. 2558-2562 อัตรำกำรป่วย-ตำยต่อแสนประชำกร พบว่ำ 
โรคอุจจำระร่วงเฉียบพลันเป็นโรคที่มีกำรระบำดทุกจังหวัด และมีอัตรำกำรระบำดเกิน 1,000 คนต่อแสน
ประชำกรทุกจังหวัด ซึ่งอัตรำกำรระบำดดังกล่ำวมีควำมต่อเนื่องตลอดระยะ 5 ปี โรคอุจจำระร่วงเฉียบพลัน
เป็นผลจำกกำรปนเปื้อนสำรอินทรีย์และควำมสกปรกของน้้ำดื่ม-น้้ำใช้ในพ้ืนที่ ดังตำรำงท่ี 3.7.4-12 
  โรคบิด (Dysentery_Amoebic) ปี พ.ศ. 2558-2562 อัตรำกำรป่วย-ตำยต่อแสนประชำกร 
พบว่ำ โรคนี้พบได้เกือบทุกจังหวัด มีกำรระบำดมำกสุดในจังหวัดยะลำ ติดต่อกันอย่ำงต่อเนื่องตลอด 5 ปี ส่วน
จังหวัดชุมพรและนรำธิวำสมีอัตรำกำรป่วยต่อแสนประชำกรเท่ำกัน ส่วนจังหวัดอ่ืน ๆ มีจ้ำนวนไม่มำก  ดัง
ตำรำงท่ี 3.7.4-13 
  โรคบิด (Dysentery,Bacillary) ปี พ.ศ. 2558-2562 อัตรำกำรป่วย-ตำยต่อแสนประชำกร 
พบว่ำ โรคนี้พบได้เกือนทุกจังหวัด มีกำรระบำดมำกสุดในจังหวัดสงขลำ ติดต่อกันอย่ำงต่อเนื่องตลอด 5 ปี 
ส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นครศรีธรรมรำช ตรังมีอัตรำกำรป่วยต่อแสนประชำกรเท่ำกัน อย่ำงไรก็ตำม ทุก
จังหวัดมีอัตรำกำรระบำดต่้ำ ดังตำรำงท่ี 3.7.4-14 
  โรคไวรัสตับอักเสบ A ปี พ.ศ. 2558-2562 อัตรำกำรป่วย-ตำยต่อแสนประชำกร พบว่ำ พ้ืนที่
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สงขลำ สุรำษฎร์ธำนี ตรัง และนครศรีธรรรำช เป็น 5 พ้ืนที่ ที่มีกำรระบำดของ
โรคติดต่อกัน 5 ปี   อัตรำกำรป่วยมีอัตรำไม่สูงมำกโดยเปรียบเทียบ ดังตำรำงท่ี 3.7.4-15 
  โรคอหิวำตกโรค ปี พ.ศ. 2558-2562 อัตรำกำรป่วย-ตำยต่อแสนประชำกร พบว่ำ ทุกจังหวัด
มีอัตรำกำรป่วยน้อยมำก ดังตำรำงท่ี 3.7.4-16 
  โรคไทฟอยด์ ปี พ.ศ. 2558-2562 อัตรำกำรป่วย-ตำยต่อแสนประชำกร พบว่ำ พ้ืนที่จังหวัด
สงขลำ นรำธิวำส และปัตตำนี มีอัตรำกำรป่วยสูงเกิน 10 คนต่อแสนประชำกร ซึ่งพ้ืนที่จังหวัดอ่ืน ๆ มีอัตรำ
กำรป่วยต่้ำมำก ดังตำรำงท่ี 3.7.4-17 
 
  จำกสถิติกำรระบำดของโรคในพ้ืนที่ 11 จังหวัดภำคใต้ฝั่งตะวันออก สรุปได้ว่ำ ทุกจังหวัดใน
พ้ืนที่มีควำมจ้ำเป็นต้องเฝ้ำระวังกำรระบำดของโรคที่เกิดจำกกำรปนเปื้อนและควำมสะอำดของน้้ำในพ้ืนที่ 
โดยเฉพำะพ้ืนที่ 3 จังหวัดชำยแดนใต้ รองลงมำเป็นพ้ืนที่ตอนกลำงของภำค และพ้ืนที่ตอนบน ส่วนจังหวัด
ระยองและตรัง ซึ่งมีพ้ืนที่ส่วนน้อยในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก กำรระบำดของโรคมำจำกทำงพ้ืนที่ทำง
ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันตกมำกกว่ำพื้นท่ีที่ติดกับลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 
 
  ทั้งนี้ กำรระบำดของโรคและ/กำรเจ็บป่วยท่ีเกิดจำกโรคทำงน ้ำ และควำมสัมพันธ์ของกำร
ระบำดของโรค (Waterborne disease) กับกำรสำธำรณสุขในพื นที่ลุ่มน ้ำ ควำมเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับน้้ำ 
(Water-related diseases แบ่งออกได้ 4 กลุ่ม ให่่ ๆ ดังนี้ 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-174 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

   (ก) Waterborne diseases เป็ น โรคหรือควำมเจ็บป่ วยที่ มี น้้ ำ เป็ นสื่ อ ในกำร
แพร่กระจำย เกิดจำกกำรดื่มน้้ำที่ปนเปื้อนด้วยเชื้อโรคประเภทต่ำง ๆ ตลอดจนสำรเคมี โลหะหนัก รวมทั้งกำร
ปรุงอำหำรโดยใช้น้้ำไม่สะอำดที่ปนเปื้อนด้วยเชื้อโรคและสำรเหล่ำนี้ มักจะเป็นอำกำรอุจจำระร่วงจำกเชื้อโรค
จ้ำนวนมำก และอำกำรป่วยด้วยโรคอ่ืน ๆ คือ บิด ไทฟอยด์ ตับอักเสบ และพยำธิชนิด ๆ ตัวอย่ำงของสำเหตุ
ของ Water borne diseases คือ  

    -  จุลินทรีย์ (Micro-Organisms) น้้ำเสียที่ปล่อยจำกโรงพยำบำลหรือจำกแหล่ง
ชุมชน รวมถึงกำรปล่อยน้้ำสิ่งปฏิกูลจำกถังส้วม เป็นสำเหตุส้ำคั่ที่อำจก่อให้เกิดกำรแพร่กระจำยของเชื้อโรค
ต่ำงๆ ได้ ซึ่งของเสียที่เกิดจำกกำรขับถ่ำยของสิ่งมีชีวิตส่วนให่่เป็นพวกจุลินทรีย์และอำจมีไข่พยำธิต่ำงๆ ปน
อยู่ด้วย 

    -  สำรมี พิษ (Toxic Agents) เป็นสำรที่มี อันตรำยต่อสิ่ งมีชีวิต เช่น ปรอท 
แคดเมียม ตะกั่ว และพวกสำรประกอบอินทรีย์บำงชนิด เช่น ไซยำไนต์ ยำฆ่ำแมลง เป็นต้น 

    -  สำรอินทรีย์ (Organic Matter) เป็นมลสำรส้ำคั่ที่ก่อให้เกิดมลพิษทำงน้้ำใน
แหล่งน้้ำธรรมชำติ สำรอินทรีย์แบ่งออกได้เป็น สำรอินทรีย์ที่ย่อยสลำยได้ และถูกย่อยสลำยไม่ได้ สำรอินทรีย์
ประเภทที่ย่อยสลำยได้อำจท้ำให้เกิดปั่หำมลพิษทำงน้้ำ เนื่องจำกกระบวนกำรย่อยสลำยของจุลินทรีย์ต้องใช้
ก๊ำซออกซิเจนละลำยน้้ำ และถ้ำมีกำรปล่อยของเสียที่มีอินทรีย์สำรลงไปน้้ำ ในปริมำณมำกก็จะท้ำให้แหล่งน้้ำ
เกิดสภำวะขำดออกซิเจน ท้ำให้น้้ำเน่ำเสียได้ 

    - สำรอำหำรของพืชน้้ำ ที่ส้ำคั่ได้แก่ ไนโตรเจน และฟอสฟอรัส (Nitrogen and 
Phosphorus Compounds) ถ้ำแหล่งน้้ ำได้รับกำรปนเปื้ อนของสำรประกอบ เรียกว่ำ ยู โทรฟิ เคชั่น
(Eutrophication) โดยเป็นตัวปิดกั้นกำรถ่ำยเทอำกำศท้ำให้ปริมำณออกซิเจนในน้้ำลดลง 

    -  ควำมร้อน กำรปล่อยน้้ำเสียจำกโรงงำนอุตสำหกรรมที่มีอุณหภูมิสูงและน้้ำเสีย
จำกโรงงำนผลิตกระแสไฟฟ้ำหรือน้้ำหล่อเย็นของเครื่องจักรกลต่ำงๆ ที่มีอุณหภูมิสูง ลงสู่แหล่งน้้ำ ท้ำให้เกิด
อันตรำยต่อพืชและสัตว์น้้ำ ส่งผลกระทบต่ออัตรำกำรย่อยสลำยทำงชีววิทยำ ระดับกำรอ่ิมตัวของก๊ำซ
ออกซิเจน และอัตรำกำรเติมอำกำศในน้้ำ เปลี่ยนไป 

   (ข) Water-washed diseases โรคหรือควำมเจ็บป่วยที่เนื่องมำจำกควำมขำดแคลน
น้้ำสะอำด ในกำรช้ำระล้ำงท้ำควำมสะอำดร่ำงกำยและเสื้อผ้ำเรื่องนุ่งห่ม มักจะเป็นอำกำรโรคติดเชื้อตำมเยื่อบุ
ตำ ผิวหนัง ภำยนอกร่ำงกำย เช่น ริดสีดวงตำ หิด เหำ แผลตำมผิวหนัง เป็นต้น 

   (ค) water-based diseases โรคหรือควำมเจ็บป่วยเนื่องจำกเชื้อโรคหรือสัตว์น้ำโรคที่
มีวงจรชีวิตอำศัยในน้้ำ ที่ส้ำคั่คือ พยำธิใบไม้ในตับ พยำธิใบไม้ในเลือด เป็นต้น 

   (ง) Water-related insect vectors โรคหรือควำมเจ็บป่วยเนื่องมำจำกแมลงเป็น
พำหะน้ำโรค ที่ต้องอำศัยน้้ำในกำรแพร่พันธุ์เป็นส้ำคั่ พำหะน้ำโรคส่วนให่่เกิดจำกยุง เช่น มำลำเลีย 
ไข้เลือดออก โรคเท้ำช้ำง ไข้เหลือง ไข้สมองอักเสบ เป็นต้น 

 นอกจำกนี้ หำกมีกำรแบ่งกลุ่มโรคที่เกิดจำกน้้ำตำมกลุ่มของจุลินทรีย์ (Micro-Organisms) สำมำรถ
แบ่งได้เป็นกลุ่มต่ำงๆ สรุปได้ดังตำรำงท่ี 3.7.4-18 

 



  
 ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ 
  

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-175 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

 ข้อสรุปภำวะกำรเจ็บป่วยจำกโรคต่ำง ๆ ที่เกิดจำกน ้ำเป็นพำหะในพื นที่กลุ่มจังหวัดภำคใต้ 
ฝั่งตะวันออก ซึ่งเป้นพื นที่ทับซ้อนกับพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก มี 2 ประกำร คือ 
 
 (1)  คุณภำพและควำมสะอำดของน ้ำดื่ม-น ้ำกิน เป็นปัญหำเชิงคุณภำพที่สะท้อนให้เห็นผ่ำน
กำรเจ็บป่วยจำกโรคทำงเดินอำหำร ได้แก่ โรคอุจจำระร่วงเฉียบพลัน โรคบิด (Dysentery_Amoebic) 
และโรคบิด (Dysentery,Bacillary) ซึ่งเป็นภำวะกำรเจ็บป่วยที่อำจจะไม่รุนแรง แต่ถ้ำพิจำรณกำรระบำด
จะพบว่ำกำรเจ็บป่วยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ นได้ และอำจจะขยำยควำมอำกำรป่วยไปสู่กำรเป็นโรค
อหิวำตกโรคที่รุ่นแรงมำกขึ นได้ 
 
 (2)  คุณภำพของแหล่งน ้ำและกำรบริหำรจัดกำรแหล่งน ้ำ เป็นปัญหำกำรระบำดของ 
โรคไข้เลือดออก ที่ยังมีแนวโน้มกำรระบำดที่อัตรำสูงมำก สภำพควำมชื นของพื นที่ แหล่งน ้ำขังนิ่ง และ
สภำพแวดล้อมที่เป็นป่ำหรือสวนยำงพรำรำ ส่งผลให้ยุงลำยสำมำรถเพำะพันธุ์ยุงให้ระบำดมำกขึ นได้ 
 



  
 ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ 
  

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-176 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ตำรำงท่ี 3.7.4-5 
สถิติจ้ำนวนผู้ป่วยนอกแยกตำมสำเหตุกำรป่วย 21 กลุ่มโรค (รง.504) ของ 11 จังหวัด 

ในลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก ปี พ.ศ. 2556-2560 
กลุ่มสำเหตุ 2556 2557 2558 2559 2560* 

1. โรคติดเชื้อและปรสิต 1,002,304 896,226 944,367 1,176,948 795,946 
2. เนื้องอก (รวมมะเร็ง) 120,044 199,581 181,090 283,837 262,029 
3. โรคเลือดและอวัยวะสร้ำงเลือด และควำม
ผิดปกติเกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน 

172,480 160,692 195,270 286,811 204,452 

4. โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนำกำร และเมตะ
บอลิสัม 

3,004,577 3,295,200 3,630,202 4,127,576 2,937,174 

5. ภำวะแปรปรวนทำงจิตและพฤติกรรม 523,809 477,396 533,979 754,160 593,659 
6. โรคระบบประสำท 368,541 376,717 410,505 527,666 371,693 
7. โรคตำรวมส่วนประกอบของตำ 435,509 947,313 489,648 553,122 500,780 
8. โรคหูและปุ่มกกหู 193,563 187,776 217,661 576,777 188,666 
9. โรคระบบไหลเวียนเลือด 3,590,879 3,719,519 4,067,586 4,777,256 3,305,038 
10. โรคระบบหำยใจ 3,635,596 3,533,456 3,839,902 4,430,136 2,535,394 
11. โรคระบบย่อยอำหำร รวมโรคในช่องปำก 2,071,037 2,512,702 2,346,466 2,833,241 2,350,912 
12. โรคผิวหนังและเน้ือเยื่อใต้ผิวหนัง 875,843 833,907 894,737 1,217,558 668,271 
13. โรคระบบกล้ำมเน้ือ รวมโครงร่ำง และเนื้อ
ยึดเสริม 

1,867,013 2,262,660 2,108,335 2,385,330 1,976,499 

14. โรคระบบอวัยวะสืบพันธุ์ร่วมปัสสำวะ 803,008 792,292 865,273 1,074,305 708,248 
15. ภำวะแทรกในกำรตั้งครรภ์ กำรคลอด และ
ระยะหลังคลอด 

137,332 166,536 197,792 259,161 172,450 

16. ภำวะผิดปกติของทำรกท่ีเกิดขึ้นในระยะปริ
ก้ำเนิด (อำยุครรภ์ 22 สัปดำห์ขึ้นไป จนถึง 7 
วัน หลังคลอด) 

14,411 16,721 27,416  39,367 

17. รูปร่ำงผิดปกติแต่ก้ำเนิด กำรพิกำรจนผิดรูป
แต่ก้ำเนิดและโครโมโซมผิดปกติ 

29,203 35,841 38,265 49,994 33,987 

18. อำกำร อำกำรแสดงและสิ่งผิดปกติท่ีพบได้
จำกกำรตรวจทำงคลินิกและทำงห้องปฏิบัติกำร 
ท่ีไม่สำมำรถจ้ำแนกโรคในกลุ่มอื่นได้ 

2,768,715 2,699,951 2,667,855 3,276,683 2,218,205 

19. กำรเป็นพิษและผลท่ีตำมมำ 6,351 25,376 10,168 15,530 10,381 
20. อุบัติเหตุจำกกำรขนส่งและผลท่ีตำมมำ 157,048 186,725 190,063 250,158 172,492 
21. สำเหตุจำกภำยนอกอื่น ๆ ท่ีท้ำให้ป่วยหรือ
ตำย 

579,014 562,559 582,524 697,860 485,420 

รวม 22,356,277 23,889,146 24,439,104 29,554,109 20,531,063 
ที่มำ : สำ้นักงำนสถิติแห่งชำติ 2560 สืบค้นเดือนกุมภำพันธ์ 2563  
หมำยเหตุ  : *ปี 2560 ไม่มีข้อมูลสถิติของ 4 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมรำช ปัตตำนี และพัทลุง 



  
 ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ 
  

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-177 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ตำรำงท่ี 3.7.4-6 
โรคมำลำเลีย : อัตรำป่วย-ตำยต่อแสนประชำกร ของ 11 จังหวัดในลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก  

ปี พ.ศ. 2558-2562 
 

 2558 2559 2560 2561 2562 
ประจวบครีีขันธ ์ 16.76 12.45 5.54 6.95 15.69 
ชุมพร 21.38 12.92 3.93 5.29 2.75 
นครศรีธรรมรำช 0.26 0.19 0.06 0.13 0 
ระนอง 65.5 27.97 22.66 6.8 21.08 
สุรำษฏร์ธำน ี 16.25 3.45 1.23 0.75 0.95 
ตรัง 0.31 0 0.16 0.16 0 
พัทลุง 2.31 0.38 0.57 0 0.38 
สงขลำ 1.86 48.08 13.3 3.43 9.99 
ปัตตำน ี 10.06 25.5 2.55 0.98 0 
ยะลำ 36.33 385.81 128.24 57.76 106.52 
นรำธิวำส 33.94 52.76 19.55 2.5 3.66 
ที่มำ : สำ้นักระบำดวิทยำ กระทรวงสำธำรณสุข 2562 สืบค้นเดือนกุมภำพันธ ์2563 

 
ตำรำงท่ี 3.7.4-7 

โรคไข้เลือดออก : อัตรำป่วย-ตำยต่อแสนประชำกร ของ 11 จังหวัดในลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก  
ปี พ.ศ. 2558-2562 

 
 2558 2559 2560 2561 2562 
ประจวบครีีขันธ ์ 155.97 34.35 36.73 42.09 51.13 
ชุมพร 99.09 46.3 58.79 48.01 101.45 
ระนอง 134.4 60.34 87.47 89.47 87.47 
สุรำษฏร์ธำน ี 45.28 43.7 86.51 100.42 45.53 
นครศรีธรรมรำช 91.21 105.46 132.59 182.11 196.34 
ตรัง 8.92 18.91 15.88 32.19 45.14 
พัทลุง 66.68 144.95 78.77 70.48 78.58 
สงขลำ 55.23 124.9 78.26 83.94 119.16 
ปัตตำน ี 21.42 128.82 38.99 42.44 79.82 
ยะลำ 18.95 96.11 30.49 62.66 173.4 
นรำธิวำส 40.91 74.72 46.53 44.41 78.69 
ที่มำ : สำ้นักระบำดวิทยำ กระทรวงสำธำรณสุข 2562 สืบค้นเดือนกุมภำพันธ ์2563  



  
 ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ 
  

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-178 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ตำรำงท่ี 3.7.4-8 
โรคไข้ฟิลำเรีย : อัตรำป่วย-ตำยต่อแสนประชำกร ของ 11 จังหวัดในลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก  

ปี พ.ศ. 2558-2562 
 

จังหวัด ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
ประจวบครีีขันธ ์ 0 0 0 0 0 
ชุมพร 0.2 0 0 0 0 
นครศรีธรรมรำช 0 0 0 0 0 
ระนอง 0 0 0 0 0 
สุรำษฏร์ธำน ี 0 0.1 0 0 0 
นรำธิวำส 0 0 0 0 0 
ปัตตำน ี 0 0 0 0 0 
พัทลุง 0 0 0 0 0 
สงขลำ 0 0 0.07 0 0.07 
ตรัง 0 0 0 0 0 
ยะลำ 0 0 0 0 0 
ที่มำ : สำ้นักระบำดวิทยำ กระทรวงสำธำรณสุข 2562 สืบค้นเดือนกุมภำพันธ ์2563  

 
ตำรำงท่ี 3.7.4-9 

โรคไข้สมองอักเสบ : อัตรำป่วย-ตำยต่อแสนประชำกร ของ 11 จังหวัดในลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก  
ปี พ.ศ. 2558-2562 

 
จังหวัด ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

ประจวบครีีขันธ ์ 0.19 0.38 0.37 0.37 0.37 
ชุมพร 0.4 0.2 0.2 0.2 0.39 
นครศรีธรรมรำช 1.61 2.06 2.19 1.67 0.58 
ระนอง 0 0 1.05 2.09 0 
สุรำษฏร์ธำน ี 3.94 4.7 4.84 7.17 7.87 
นรำธิวำส 0 0.51 1.26 0.25 0 
ปัตตำน ี 0 0 0 0 0 
พัทลุง 0.19 0.19 0.57 0.57 0.19 
สงขลำ 0.21 0.07 0.14 0.35 0.35 
ตรัง 0.78 0 0.31 0 0 
ยะลำ 0.2 0.39 0 0 0.19 
ที่มำ : สำ้นักระบำดวิทยำ กระทรวงสำธำรณสุข 2562 สืบค้นเดือนกุมภำพันธ ์2563  

 



  
 ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ 
  

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-179 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ตำรำงท่ี 3.7.4-10 
โรคสครับไทฟัส : อัตรำป่วย-ตำยต่อแสนประชำกร ของ 11 จังหวัดในลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก  

ปี พ.ศ. 2558-2562 
 

จังหวัด ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
ประจวบครีีขันธ ์ 1.71 0.57 1.11 0.92 3.32 
ชุมพร 8.39 4.57 2.16 2.74 7.67 
ระนอง 23.72 19.75 10.54 26.16 18.97 
สุรำษฏร์ธำน ี 15.96 12.75 10.72 20.18 27.03 
นครศรีธรรมรำช 12.27 8.64 8.74 6.86 5.72 
ตรัง 4.07 2.97 2.8 1.87 1.25 
พัทลุง 32.28 21.28 19.26 14.86 4.58 
สงขลำ 4.57 3.77 4.29 4.76 2.53 
ปัตตำน ี 12.53 7.54 13.61 9.66 3.69 
ยะลำ 3.91 3.11 2.29 3.77 3.05 
นรำธิวำส 21.3 15.15 6.43 4.5 3.4 
ที่มำ : สำ้นักระบำดวิทยำ กระทรวงสำธำรณสุข 2562 สืบค้นเดือนกุมภำพันธ ์2563  

 

ตำรำงท่ี 3.7.4-11 
โรคฉี่หนู Leptospirosis : อัตรำป่วย-ตำยต่อแสนประชำกร ของ 11 จังหวัดในลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก  

ปี พ.ศ. 2558-2562 
 

จังหวัด ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
ประจวบครีีขันธ ์ 0.19 0.19 0.37 0 0.37 
ชุมพร 0.6 0.4 0.98 0.2 0.98 
ระนอง 17.51 31.81 13.7 12.56 24.24 
สุรำษฏร์ธำน ี 5.86 6.23 10.24 8.3 5.98 
นครศรีธรรมรำช 9.24 12.45 17.61 13.73 7.2 
ตรัง 6.89 9.53 27.24 18.04 15.41 
พัทลุง 9.03 14.38 13.35 10.48 9.54 
สงขลำ 4.21 8.68 7.6 8.4 8.87 
ปัตตำน ี 2.48 0.87 4.39 2.24 0.71 
ยะลำ 8.4 8.15 10.67 16.61 16.39 
นรำธิวำส 3.23 3.47 3.78 4.63 5.17 
ที่มำ : สำ้นักระบำดวิทยำ กระทรวงสำธำรณสุข 2562 สืบค้นเดือนกุมภำพันธ ์2563  

 



  
 ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ 
  

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-180 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ตำรำงท่ี 3.7.4-12 
โรคอุจจำระร่วงเฉียบพลัน : อัตรำป่วย-ตำยต่อแสนประชำกร ของ 11 จังหวัด 

ในลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก ปี พ.ศ. 2558-2562 
 

จังหวัด ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
ประจวบครีีขันธ ์ 1,794 2,095 1,867 2,002 1,750 
ชุมพร 1,821 1,836 1,380 1,250 1,314 
ระนอง 2,138 1,786 1,524 1,267 1,304 
สุรำษฏร์ธำน ี 1,691 1,529 1,442 1,529 1,451 
นครศรีธรรมรำช 1,188 1,380 1,343 1,382 1,369 
ตรัง 1,552 1,655 1,529 1,270 1,210 
พัทลุง 1,805 1,958 1,785 1,673 1,571 
สงขลำ 1,117 1,321 1,244 1,653 1,418 
ปัตตำน ี 1,109 1,247 1,082 1,144 1,010 
ยะลำ 611 865 1,066 1,367 1,327 
นรำธิวำส 1,324 1,334 1,249 1,343 1,055 
ที่มำ : สำ้นักระบำดวิทยำ กระทรวงสำธำรณสุข 2562 สืบค้นเดือนกุมภำพันธ ์2563  

 
ตำรำงท่ี 3.7.4-13 

โรคบิด (Dysentery_Amoebic) : อัตรำป่วย-ตำยต่อแสนประชำกร ของ 11 จังหวัด 
ในลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก ปี พ.ศ. 2558-2562 

 
จังหวัด ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

ประจวบครีีขันธ ์ 2.86 3.77 1.66 1.83 0.37 
ชุมพร 3.8 3.58 3.93 4.7 3.93 
นครศรีธรรมรำช 1.74 2.84 2.51 2.57 0.71 
ระนอง 0.56 0 1.05 0 1.58 
สุรำษฏร์ธำน ี 1.63 0.48 1.99 3.02 1.33 
ตรัง 4.85 2.19 2.18 3.11 1.71 
พัทลุง 0.19 0.77 0.19 0.19 0.38 
สงขลำ 12.85 9.46 0.63 0.7 1.06 
ปัตตำน ี 0 0.58 0.57 0.28 0.28 
ยะลำ 10.94 16.7 8.77 20.2 20.77 
นรำธิวำส 1.94 4.62 4.92 3.88 3.03 
ที่มำ : สำ้นักระบำดวิทยำ กระทรวงสำธำรณสุข 2562 สืบค้นเดือนกุมภำพันธ ์2563  

 



  
 ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ 
  

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-181 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ตำรำงท่ี 3.7.4-14 
โรคบิด (Dysentery,Bacillary) : อัตรำป่วย-ตำยต่อแสนประชำกร ของ 11 จังหวัด 

ในลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก ปี พ.ศ. 2558-2562 
 

จังหวัด ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
ประจวบคีรีขันธ ์ 0.38 0.57 0.74 2.75 0.55 
ชุมพร 0.2 0 0 0.39 0.2 
ระนอง 1.69 0.55 0 0 0 
สุรำษฏร์ธำน ี 0.67 0.19 0 0.09 0 
นครศรีธรรมรำช 3.55 2.45 1.54 2.12 0.51 
ตรัง 1.1 0.31 0.31 0.62 0.31 
พัทลุง 0.19 0.77 0.95 0.38 0 
สงขลำ 2.85 3.84 6.76 6.16 4.93 
ปัตตำน ี 3.21 0.43 0.57 0.28 0.43 
ยะลำ 1.56 2.72 5.72 0.94 0.38 
นรำธิวำส 0.52 0.26 3.03 0.13 0.13 
ที่มำ : สำ้นักระบำดวิทยำ กระทรวงสำธำรณสุข 2562 สืบค้นเดือนกุมภำพันธ ์2563  

 
ตำรำงท่ี 3.7.4-15 

โรคไวรัสตับอักเสบ A : อัตรำป่วย-ตำยต่อแสนประชำกร ของ 11 จังหวัด 
ในลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก ปี พ.ศ. 2558-2562 

 
จังหวัด ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

ประจวบคีรีขันธ ์ 0.19 0 0.74 0.37 0.74 
ชุมพร 0 0.2 0.2 0 0.2 
ระนอง 0 0 0 0 0 
สุรำษฏร์ธำน ี 0.38 0.38 0.47 0.19 0.38 
นครศรีธรรมรำช 0.13 0.06 0.06 0.13 0.13 
ตรัง 0.47 0 0.31 0.16 0.31 
พัทลุง 0 0.19 0.38 0 0.19 
สงขลำ 0.43 0.5 0.56 0.21 0.63 
ปัตตำน ี 0 0.14 0 0 0.14 
ยะลำ 0.2 0 0 0 0 
นรำธิวำส 1.16 0.26 0 0.13 0 
ที่มำ : สำ้นักระบำดวิทยำ กระทรวงสำธำรณสุข 2562 สืบค้นเดือนกุมภำพันธ ์2563  

 



  
 ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ 
  

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-182 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ตำรำงท่ี 3.7.4-16 
โรคอหิวำตกโรค : อัตรำป่วย-ตำยต่อแสนประชำกร ของ 11 จังหวัด 

ในลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก ปี พ.ศ. 2558-2562 
 

จังหวัด ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
ประจวบครีีขันธ ์ 0 0 0 0 0 
ชุมพร 0 0 0 0 0 
ระนอง 0.56 0 0 0 0 
สุราษฏร์ธาน ี 0 0 0 0 0 

นครศรีธรรมราช 0 0 0 0 0 
ตรัง 0 0 0 0.16 0 

พัทลุง 0.19 0 0 0 0 
สงขลา 4.42 2.85 0 0 0.07 
ปัตตาน ี 0.15 0 0 0 0 
ยะลา 0.98 0.19 0.19 0 0 
นราธิวาส 0 0 0 0 0 
ที่มำ : สำ้นักระบำดวิทยำ กระทรวงสำธำรณสุข 2562 สืบค้นเดือนกุมภำพันธ ์2563  
 

ตำรำงท่ี 3.7.4-17 
โรคไทฟอยด์ : อัตรำกำรป่วย-ตำยต่อแสนประชำกร ของ 11 จังหวัด 

ในลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก ปี พ.ศ. 2558-2562 
 

จังหวัด ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
ประจวบครีีขันธ ์ 0.38 0.38 1.48 0.92 1.85 

ชุมพร 0.4 0.4 0.59 0.2 0.79 
ระนอง 1.69 1.65 0.53 1.05 0 
สุราษฏร์ธาน ี 1.15 1.53 0.19 0.38 0.09 
นครศรีธรรมราช 6.14 6.64 3.41 2.37 4.76 
ตรัง 0.31 0.78 0.78 0.78 0.16 

พัทลุง 4.23 1.53 2.67 0.76 0.76 
สงขลำ 1.78 8.39 5.7 7.84 16.33 

ปัตตำน ี 5.39 8.4 9.92 5.6 10.63 
ยะลา 2.54 1.36 0.38 1.7 0.76 
นรำธิวำส 95.25 73.05 43.63 22.64 15.51 

ที่มำ : สำ้นักระบำดวิทยำ กระทรวงสำธำรณสุข 2562 สืบค้นเดือนกุมภำพันธ ์2563  

 
 



  
 ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ 
  

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-183 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ตำรำงท่ี 3.7.4-18 
จุลินทรีย์ท่ีเป็นสำเหตุของโรคที่เกิดจำกน ้ำ 

 
ชื่อโรค ชนิดของเชื อโรค แหล่งก้ำเนิด 

กลุ่มที่ 1 Protozoa   
Amoebiasis 
 

Entamoeba histolytica  ปนเปื้อนในน้้ำดื่มที่ไม่สะอำด 
 

Cryptosporidiosis  Cryptosporidium parvum  พบในแหล่งน้้ำที่มีกำรปนเปื้อนมูลสัตว์ น้้ำไหลนองไหลผ่ำน
พื้นที่ท่ีไม่สะอำดแล้วปนเปื้อนลงแหล่งน้้ำ 

Cyclosporiasis Cyclospora cayetanensis  พบในแหล่งน้้ำท่ีมีกำรปนเปื้อน 
Giardiasis  Giardia lamblia  พบในแหล่งน้้ำท่ีมีกำรปนเปื้อน ท่อระบำยน้้ำ น้้ำใต้ดิน สระน้้ำ 
Microsporidiosis (Microsporidia)  น้้ำใต้ดิน 
Naegleriasis  Naegleria fowleri  สระว่ำยน้้ำท่ีไม่มีกำรฆ่ำเชื้อด้วยคลอรีน 
กลุ่มที่ 2 Bacteria   
Botulism Clostridium botulinum  ปนเปื้อนในแหล่งน้้ำต่ำงๆ ซึ่งสำมำรถเข้ำร่ำงกำยผ่ำนทำง

บำดแผล (แผลเปิด) และจำกกำรดื่มน้้ำที่มีกำรปนเปื้อน   
Campylobacteriosis Campylobacter jejuni  น้้ำดื่มที่มีกำรปนเปื้อนอุจจำระ 
อหิวำตกโรค Cholera Vibrio cholerae  น้้ำท่ีมีกำรปนเปื้อน 
โรคติดเชื้อ E. coli  Escherichia coli  น้้ำท่ีมีกำรปนเปื้อน 
โรคบิด (Dysentery) Shigella และ Salmonella   

 
น้้ำท่ีมีกำรปนเปื้อน 

Legionellosis  (Legionella pneumophila) พบในน้้ำอุ่น ในละอองน้้ำท่ีมีกำรปนเปื้อน 
Leptospirosis Leptospira น้้ำท่ีมีกำรปนเปื้อนของปัสสำวะของสัตว์ที่เป็นพำหะ  
Salmonellosis Salmonella น้้ำดื่มที่มีกำรปนเปื้อน 
Typhoid fever Salmonella typhi แหล่งน้้ำท่ีมีกำรปนเปื้อนอุจจะระที่มีกำรติดเช้ือ 
กลุ่มที่ 3 Viruses   
ตับอักเสบชนิด A  
(Hepatitis A) 

Hepatitis A virus (HAV) น้้ำดื่มที่มีกำรปนเปื้อน 

Hepatitis E (fecal-oral) Hepatitis E virus (HEV) แหล่งน้้ำท่ีมีกำรปนเปื้อนอุจจะระที่มีกำรติดเช้ือ 
Poliomyelitis (Polio) Poliovirus แหล่งน้้ำท่ีมีกำรปนเปื้อนอุจจำระที่มีกำรติดเชื้อ 
กลุ่มที่ 5 Algae   
Desmodesmus infecti
on  

Desmodesmus armatus ในแหล่งน้้ำผิวดินตำมธรรมชำติ โดยเช้ือเข้ำร่ำงกำยผ่ำนทำง
บำดแผลเปิด 

กลุ่มที ่6 Parasitic worms   
Dracunculiasis [Guinea 
worm disease]  

Dracunculus medinensis ปำรำสิตจำกผิวหนังของผู้ที่ติดเช้ือถ่ำยตัวอ่อนลงสู่แหล่งน้้ำ 
โดยเช้ือเข้ำสู่ร่ำงกำยผ่ำนทำงกำรกิน 
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 ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ 
  

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-184 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

3.7.5 กำรส้ำรวจเศรษฐกิจและสังคมของโครงกำร 
 
  (1) ข้อมูลพื นฐำนประชำกร  
  กลุ่มตัวอย่ำงในกำรศึกษำครั้งนี้ ประกอบด้วย 5 กลุ่มประชำกรหลัก ทั้งสิ้น 876 รำย ได้แก่ 
(1) กลุ่มผู้ใช้น้้ำเพ่ือกำรอุปโภค-บริโภคในภำคครัวเรือน [443 รำย] (2) กลุ่มผู้ใช้น้้ำในภำคกำรผลิตและบริกำร 
[93 รำย] (3) กลุ่มที่ประสบปั่หำเกี่ยวกับคุณภำพน้้ำ [108 รำย] (4) กลุ่มที่ประสบปั่หำเกี่ยวกับอุทกภัย 
[148 รำย] และ (5) กลุ่มที่อยู่อำศัยในเขตพ้ืนที่ต้นน้้ำ [84 รำย] โดยกระจำยกำรเก็บข้อมูลครอบคลุมพ้ืนที่
ภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (ชุมพร) ภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนกลำง สุรำษฎร์ธำนี นครศรีธรรมรำช) และ
ภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง (สงขลำ ปัตตำนี ยะลำ นรำธิวำส) ดังแสดงในตำรำงท่ี 3.7.5-1 
  ลักษณะพ้ืนฐำนประชำกรที่ศึกษำครั้งนี้ พบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงส่วนให่่อำศัยอยู่ในเขตเทศบำล
และเขตองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบล (อบต.) ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน (ร้อยละ 44.58 และ ร้อยละ 42.76 
ตำมล้ำดับ) ข้อมูลพื้นฐำนประชำกร สะท้อนให้เห็นว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงส่วนให่่ แสดงให้เห็นว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงส่วน
ให่่ โดยผู้ให้ข้อมูลส่วนให่่เป็นเพศชำย (ร้อยละ 53.77) ขณะที่ควำมคิดเห็นของเพศห่ิง คิดเป็นร้อยละ 
44.75  
  ช่วงอำยุของกลุ่มตัวอย่ำงส่วนให่่อยู่ในช่วง 41 -50 ปี (ร้อยละ 32.99) รองลงมำ คือ  
ช่วงอำยุ 51-60 ปี (ร้อยละ 27.51) และ ช่วงอำยุ 31-40 ปี (ร้อยละ 17.01) อย่ำงไรก็ตำม กำรกระจำยตัวของ
ช่วงอำยุยังคงมีควำมหลำกหลำยที่ครอบคลุมตั้งแต่กลุ่มวัยรุ่นที่มีอำยุน้อยกว่ำ 20 ปี จนถึงวัยสูงอำยุ ที่มีอำยุ 
60 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 1.94 และ 1.03 ตำมล้ำดับ 
  ผู้ให้ข้อมูลหลักส่วนให่่ ส้ำเร็จกำรศึกษำระดับประถมศึกษำ (ร้อยละ 23.29) ซึ่งส่วนให่่
พบมำกในกลุ่มผู้ใช้น้้ำเพ่ือกำรอุปโภค-บริโภคในภำคครัวเรือน (ร้อยละ 30.93) รองลงมำคือ ระดับมัธยมศึกษำ
ตอนปลำย (ร้อยละ 22.95) ซึ่งพบมำกในกลุ่มผู้ใช้น้้ำในภำคกำรผลิตและบริกำร (ร้อยละ 36.56) กลุ่มตัวอย่ำง
ที่ส้ำเร็จกำรศึกษำในระดับปริ่่ำตรี พบมำกที่สุดในกลุ่มที่ประสบปั่หำเกี่ยวกับอุทกภัย (ร้อยละ 25.68) 
ขณะที่ผู้ที่ไม่มีโอกำสเข้ำศึกษำในระบบอย่ำงเป็นทำงกำร ที่ระบุว่ำไม่ได้เรียนหนังสือ คิดเป็นร้อยละ 2.17  
ซึ่งส่วนให่่พบในเขตพ้ืนที่ภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำงแต่ถือเป็นส่วนน้อยมำก (ร้อยละ 1.14)  
  กำรประกอบอำชีพเกษตรกรรม คิดเป็นสัดส่วนที่มำกที่สุดในกำรศึกษำครั้งนี้ (ร้อยละ 41)  
ซึ่งส่วนให่่อยู่ในกลุ่มผู้ใช้น้้ำในภำคกำรผลิตและบริกำร (ร้อยละ 58.51) และ กลุ่มที่ประสบปั่หำเกี่ยวกับ
อุทกภัย (ร้อยละ 51.35) รองลงมำ คือ กำรประกอบอำชีพรับจ้ำง (ร้อยละ 16) ซึ่งส่วนให่่เป็นกลุ่มผู้ใช้น้้ำ
เพ่ือกำรอุปโภค-บริโภคในภำคครัวเรือน (ร้อยละ 21.67) ขณะที่กลุ่มแม่บ้ำน ข้ำรำชกำรบ้ำนำ่ กลุ่มผู้ว่ำงงำน 
ที่ส่วนให่่ใช้ชีวิตประจ้ำวันอยู่ในบริเวณบ้ำนเป็นส่วนให่่ เป็นกลุ่มที่ก้ำลังเผชิ่หน้ำกับปั่หำคุณภำพน้้ำมำก
ที่สุด (ร้อยละ 11.01)  
  กลุ่มตัวอย่ำงส่วนให่่ มีรำยได้เฉลี่ยอยู่ในช่วง 5,001-10,000 บำทต่อเดือน (ร้อยละ 36.19) 
ซึ่งส่วนให่่ได้แก่กลุ่มตัวอย่ำงที่อยู่ในกลุ่มพ้ืนที่อุทกภัยและประสบปั่หำคุณภำพน้้ำมำกที่สุด ร้อยละ 42.57 
และ ร้อยละ 41.67 ตำมล้ำดับ ขณะที่กลุ่มที่มีรำยได้สูงสุดในกำรศึกษำครั้งนี้ (20,000 บำทต่อเดือน ขึ้นไป) 



  
 ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ 
  

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-185 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ส่วนให่่อยู่ในภำคกำรผลิตและบริกำร พื้นที่อุทกภัย และ พ้ืนที่ป่ำต้นน้้ำ คิดเป็นร้อยละ 16.13 15.54 และ 
15.48 ตำมล้ำดับ และเมื่อพิจำรณำถึงกลุ่มที่มีรำยได้น้อยที่สุด (น้อยกว่ำ 5,000 บำท ต่อเดือน) ส่วนให่่ คือ 
กลุ่มผู้ใช้น้้ำเพ่ือกำรอุปโภค-บริโภคในภำคครัวเรือน (ร้อยละ 19.19) และพ้ืนที่ป่ำต้นน้้ำ (ร้อยละ 17.86) 
อย่ำงไรก็ตำม กลุ่มตัวอย่ำงที่ระบุว่ำ ไม่มีรำยได้ พบในสัดส่วนที่น้อยสุด (ร้อยละ 20.5) ซึ่งส่วนให่่ได้แก่  
กลุ่มท่ีมีปั่หำคุณภำพน้้ำ (ร้อยละ 3.7) และ ภำคกำรผลิตและบริกำร (ร้อยละ 3.23)  



 ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ      

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-186 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ตำรำงท่ี 3.7.5-1 
ข้อมูลพื นฐำนประชำกรแยกตำม 5 กลุ่มประชำกรหลักในพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

 

 



  
 ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ 
 

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-187 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

 (2) กำรวิเครำะห์องค์ประกอบกำรจัดกำรน ้ำเพื่อควำมย่ังยืน 
 
  1)  ภำพรวมเพ่ือกำรจัดกำรน้้ำอย่ำงยั่งยืนในเขตพ้ืนที่ภำคใต้ฝั่งตะวันออก  
   จำกข้อค้ำถำมเกี่ยวกับกำรจัดกำรน้้ ำเพ่ือควำมยั่ งยืน   ที่ พัฒนำขึ้นตำมกรอบ 
Sustainable Development Goals (SDGs) ที่ประเมินจำกควำมคิดเห็นที่มีต่อ 22 ข้อค้ำถำม (ตัวแปร)  
แบบมำตรวัดอันดับ  (Rating Scale) แบบ 5 ตัวเลือก จำกกลุ่มตัวอย่ำงจ้ำนวน 876 คน พบว่ำ ค่ำ KMO 
(Kaiser-Meyer-Olkin) มีค่ำวัดควำมเหมำะสม (Adequacy) ของข้อมูลในกำรวิเครำะห์องค์ประกอบเท่ำกับ 
0.958 ซึ่งมีค่ำมำกกว่ำ 0.5 และเข้ำใกล้  1 อีกทั้ง ค่ำสถิติทดสอบ Chi-Square เท่ำกับ 15809.834 และ 
ค่ำ p-value เท่ำกับ 0.000 แสดงให้เห็นว่ำ ตัวแปรทั้ง 22 มีควำมสัมพันธ์กัน ซึ่งข้อมูลชุดนี้จึงมีควำม
เหมำะสมในกำรน้ำมำวิเครำะห์องค์ประกอบในล้ำดับต่อไป  
   จำกนั้นผู้ประเมินได้พิจำรณำค่ำตำรำง Initial Communalities ของวิธี Principle 
Component ที่ก้ำหนดค่ำของตัวแปรทุกตัวเท่ำกับ 1 ซึ่งค่ำ Extraction Communalities ของตัวแปร 22 
ตัว สูงที่สุดเท่ำกับ 0.858 (SDG 16) และที่ต่้ำสุดเท่ำกับ 0.510 (SDG 22) แสดงว่ำ ตัวแปรสำมำรถจัดอยู่ใน
องค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งได้อย่ำงชัดเจน โดยองค์ประกอบร่วมนี้สำมำรถอธิบำยควำมแปรปรวนของตัว
แปรได้ร้อยละ 51.0 – 85.8 และสกัดข้อค้ำถำมทั้งหมดออกมำได้ 3 องค์ประกอบ ที่สำมำรถร่วมกันอธิบำย
ควำมผันแปรได้ ร้อยละ 67.36 
   แล ะ เมื่ อ พิ จ ำรณ ำค่ ำจ ำก  Rotated Component Matrix ส ำม ำรถส รุ ป ได้ ว่ ำ 
องค์ประกอบที่จะน้ำไปสู่ควำมยั่งยืนในมุมมองของกลุ่มเป้ำหมำยทั้ง 876 คน มีด้วยกัน 3 องค์ประกอบ หรือ 3 
ปัจจัย โดยปัจจัยที่ 1 ได้แก่ ปัจจัยเกี่ยวกับป่ำและแหล่งน้้ำ (ประกอบด้วย  ตัวแปร SDG 16 – 17 – 18 – 15 
– 4 – 14 – 13 – 1) ปัจจัยที่ 2 ได้แก่ ปัจจัยเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรน้้ำที่มีควำมยุติธรรม (ประกอบด้วยตัว
แปร SDG 20 – 21 - 22 – 11 – 10 – 19 – 9 – 3) และปัจจัยที่ 3 ได้แก่ ปัจจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำทรัพยำกร
มนุษย์และชุมชน (ประกอบด้วยตัวแปร SDG 2 – 6 – 8 – 5 – 12 – 7) ดังแสดงในตำรำงที่ 3.7.5-2 ถึง 
ตำรำงท่ี 3.7.5-3 

 
ตำรำงท่ี 3.7.5-2 

แสดงกำรสกัดองค์ประกอบและกำรอธิบำยค่ำควำมผันแปรในภำพรวม 
 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative %

1 12.26 55.73 55.73 12.26 55.73 55.73 6.03 27.40 27.40

2 1.54 6.99 62.72 1.54 6.99 62.72 4.57 20.78 48.18

3 1.02 4.64 67.36 1.02 4.64 67.36 4.22 19.19 67.36

Component

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings

 
 



  
 ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ 
 

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-188 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ตำรำงท่ี 3.7.5-3 
แสดงค่ำ factor loading แสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงข้อค้ำถำมกับองค์ประกอบในภำพรวม 

 

1 2 3 4

SDG 16 การมีปา่ท่ีสมบรูณ์จะท าใหเ้รามีน ้ากนิน ้าใชม้ากขึ้น 0.860 0.161 0.088 -0.072

SDG 17  เราควรมีแหล่งกกัเกบ็น ้า (เขื่อน / ฝาย / แกม้ลิง) ในจังหวัดของเรา 0.785 0.387 0.213 -0.117

SDG 18 ฉนัต้องการความรู้เพื่อการบริหารจัดการน ้าในครัวเรือนอย่างเปน็ระบบและย่ังยืน 0.757 0.132 0.268 0.151

SDG 15 ฉนัเชื่อว่า น ้า คือ สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานท่ีประชาชนควรได้รับจากรัฐ 0.737 0.178 0.260 0.271

SDG 4 การลงทุนสร้างแหล่งน ้าส ารองในบา้น (บอ่น ้า/แหล่งกกัเกบ็น ้า/แท้งน ้า) เปน็ส่ิงจ าเปน็ 0.725 0.053 0.114 0.496

SDG 14 เมื่อสังคมและเศรษฐกจิท่ีนี่ดีขึ้น ฉนัเชื่อว่าลูกหลานจะกลับมาท างานในบา้นเกดิตัวเอง 0.725 0.224 0.307 0.340

SDG 13 เด็กวัยรุ่นควรเขา้มามีส่วนร่วมในการจัดการปญัหาน ้าและพัฒนาสังคมตัวเอง 0.577 0.318 0.502 -0.343

SDG 1 ท่านสามารถหาซ้ือน ้าด่ืมท่ีสะอาด/ได้มาตรฐานในชมุชนได้ตลอดเวลาที่ต้องการ 0.536 0.271 0.459 -0.286

SDG 20 ทุกวันนี้ฉนัยังคงจับสัตว์น ้าตามแหล่งน ้าธรรมชาติมาเปน็อาหาร 0.510 0.450 0.387 0.050

SDG 21 คนในชมุชนฉนัมีน ้ากนิ น ้าใชทุ้กครัวเรือน อย่างเพียงพอ ยุติธรรมและเท่าเทียม 0.128 0.866 0.099 0.126

SDG 22ฉนัเชื่อว่าการจัดการน ้าท่ีผ่านมาล้มเหลว เพราะการโกงกนิและคอรัปชั่น 0.346 0.747 -0.034 0.075

SDG 11 ฉนัคิดว่าคุณภาพน ้าในหว้ย หนอง คลอง บงึ ยังมีคุณภาพดี 0.252 0.714 0.083 0.454

SDG 10 หน่วยงานต่างๆ ในพื้นท่ี เขา้มาแกไ้ข/ชว่ยเหลือทันทว่งทีเวลาเกดิปญัหาน ้าท่วม-ภยัแล้ง 0.162 0.674 0.194 0.247

SDG 19 ถา้มีน ้ามากกว่านี้ ฉนัจะรวย เพราะท ามาหากนิ / ประกอบอาชพีได้มากขึ้น 0.103 0.661 0.315 0.403

SDG 9 ฉนัได้รับการบอกกล่าว / เตือนภยัล่วงหน้าทุกคร้ัง กอ่นท่ีจะเกดิเหตุน ้าท่วม-ภยัแล้ง 0.299 0.580 0.505 -0.124

SDG 3 ราคาน ้าด่ืมท่ีสะอาด/ได้มาตรฐานท่ีขายตามท้องตลาดทุกวันนี้มีราคาถกูและยุติธรรม 0.295 0.076 0.798 0.228

SDG 2 การจัดการน ้าเพื่อประชาชนเปน็หน้าท่ีของรัฐแต่เพียงฝ่ายเดียว 0.366 -0.231 0.731 0.144

SDG 6 ธุรกจิท่องเท่ียว โรงแรม อตุสาหกรรม แย่งน ้าของพวกฉนัไป 0.264 0.486 0.624 0.154

SDG 8 ส าหรับฉนั “น ้าท่วม” ถอืเปน็เร่ืองปกติ 0.037 0.398 0.581 0.043

SDG 5 น ้าเน่าเสีย กม็าจากฝีมือชาวบา้นอย่างพวกฉนันี่แหละ 0.384 0.419 0.555 0.244

SDG 12  ฉนัคิดว่าลูกหลานในอนาคตจะไม่เจอปญัหาขาดแคลนน ้าแบบฉนั 0.155 0.269 0.013 0.850

SDG 7 อบต เทศบาลของฉนัเมีความรู้และทักษะในเร่ืองการจัดการน ้าได้เปน็อย่างดี -0.010 0.330 0.287 0.702

Component
ตัวแปร
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-189 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

2)  กำรพิจำรณำรำยกลุ่มประชำกร : กรณีผู้ใช้น้้ำเพื่อกำรอุปโภคบริโภคในระดับครัวเรือน  
   จำกข้อค้ำถำมเกี่ ยวกับกำรจัดกำรน้้ ำเพ่ือควำมยั่ งยืน  ที่ พัฒนำขึ้นตำมกรอบ 
Sustainable Development Goals (SDGs) ที่ประเมินจำกควำมคิดเห็นที่มีต่อ 22 ข้อค้ำถำม (ตัวแปร)  
แบบมำตรวัดอันดับ (Rating Scale) แบบ 5 ตัวเลือก จำกกลุ่มตัวอย่ำงครัวเรือนจ้ำนวน 443 คน พบว่ำ  
ค่ ำ  KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) มี ค่ ำวั ดควำม เหมำะสม  (Adequacy) ของข้ อมู ล ในกำรวิ เค รำะห์
องค์ประกอบเท่ำกับ 0.956 ซึ่งมีค่ำมำกกว่ำ 0.5 และเข้ำใกล้ 1 อีกทั้ง ค่ำสถิติทดสอบ Chi-Square เท่ำกับ 
9615.201 และค่ำ p-value เท่ำกับ 0.000 แสดงให้เห็นว่ำ ตัวแปรทั้ง 22 มีควำมสัมพันธ์กัน ซึ่งข้อมูลชุดนี้จึง
มีควำมเหมำะสมในกำรน้ำมำวิเครำะห์องค์ประกอบในล้ำดับต่อไป  
   จำกนั้นผู้ประเมินได้พิจำรณำค่ำตำรำง Initial Communalities ของวิธี Principle 
Component ที่ก้ำหนดค่ำของตัวแปรทุกตัวเท่ำกับ 1 ซึ่งค่ำ Extraction Communalities ของตัวแปร 22 
ตัว สูงที่สุดเท่ำกับ 0.870 (SDG 16) และที่ต่้ำสุดเท่ำกับ 0.474 (SDG 6) แสดงว่ำ ตัวแปรสำมำรถจัดอยู่ใน
องค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งได้อย่ำงชัดเจน โดยองค์ประกอบร่วมนี้สำมำรถอธิบำยควำมแปรปรวนของตัว
แปรได้ร้อยละ 47.4 – 87.0 และสกัดข้อค้ำถำมทั้งหมดออกมำได้ 3 องค์ประกอบ ที่สำมำรถร่วมกันอธิบำย
ควำมผันแปรได้ ร้อยละ 72.58 
   แล ะ เมื่ อ พิ จ ำรณ ำค่ ำจ ำก  Rotated Component Matrix ส ำม ำรถส รุ ป ได้ ว่ ำ 
องค์ประกอบที่จะน้ำไปสู่ควำมยั่งยืนในมุมมองของกลุ่มเป้ำหมำยทั้ง 876 คน มีด้วยกัน 3 องค์ประกอบ หรือ 3 
ปัจจัย โดยปัจจัยที่ 1 ได้แก่ ปัจจัยเกี่ยวกับกำรจัดกำรแหล่งน้้ำส้ำรองเพ่ือควำมม่ันคงในชีวิต (ประกอบด้วย ตัว
แปร SDG 17 – 16 – 18 – 15 – 1 – 13 – 14 – 4 - 19) ปัจจัยที่ 2 ได้แก่ ปัจจัยเกี่ยวกับควำมร่วมมือ
ระหว่ำงรัฐ ชุมชน และประชำชน (ประกอบด้วยตัวแปร SDG 19 – 8 – 9 – 5 – 2 – 7 – 12 – 10 – 11 – 6) 
และปัจจัยที่ 3 ได้แก่ ปัจจัยเกี่ยวกับธรรมำภิบำล ควำมเท่ำเทียมและยุติธรรม (ประกอบด้วยตัวแปร SDG 22 
– 21 – 20 - 3) ดังแสดงในตำรำงท่ี 3.7.5-4 ถึง ตำรำงท่ี 3.7.5-5 
 

ตำรำงท่ี 3.7.5-4 
แสดงกำรสกัดองค์ประกอบและกำรอธิบำยค่ำควำมผันแปรในกลุ่มผู้ใช้น ้ำ 

เพื่อกำรอุปโภคบริโภคในระดับครัวเรือน 
 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative %

1 13.545 61.568 61.568 13.545 61.568 61.568 6.375 28.978 28.978

2 1.356 6.165 67.734 1.356 6.165 67.734 5.747 26.121 55.099

3 1.066 4.846 72.58 1.066 4.846 72.58 3.846 17.481 72.58

Component

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings

 



  
 ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ 
 

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-190 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ตำรำงท่ี 3.7.5-5 
แสดงค่ำ factor loading แสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงข้อค้ำถำมกับองค์ประกอบในกลุ่มผู้ใช้น ้ำ 

เพื่อกำรอุปโภคบริโภคในระดับครัวเรือน 
 

1 2 3

SDG 17  เราควรมีแหล่งกกัเกบ็น ้า (เขื่อน / ฝาย / แกม้ลิง) ในจังหวัดของเรา 0.853 0.263 0.230

SDG 16 การมีปา่ท่ีสมบรูณ์จะท าใหเ้รามีน ้ากนิน ้าใชม้ากขึ้น 0.831 0.325 0.272

SDG 18 ฉนัต้องการความรู้เพื่อการบริหารจัดการน ้าในครัวเรือนอย่างเปน็ระบบและย่ังยืน 0.806 0.319 0.300

SDG 15 ฉนัเชื่อว่า น ้า คือ สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานท่ีประชาชนควรได้รับจากรัฐ 0.797 0.355 0.281

SDG 1 ท่านสามารถหาซ้ือน ้าด่ืมท่ีสะอาด/ได้มาตรฐานในชมุชนได้ตลอดเวลาท่ีต้องการ 0.723 0.426 0.224

SDG 13 เด็กวัยรุ่นควรเขา้มามีส่วนร่วมในการจัดการปญัหาน ้าและพัฒนาสังคมตัวเอง 0.698 0.382 0.295

SDG 14 เมื่อสังคมและเศรษฐกจิท่ีนี่ดีขึ้น ฉนัเชื่อว่าลูกหลานจะกลับมาท างานในบา้นเกดิตัวเอง 0.684 0.435 0.328

SDG 4 การลงทุนสร้างแหล่งน ้าส ารองในบา้น (บอ่น ้า/แหล่งกกัเกบ็น ้า/แท้งน ้า) เปน็ส่ิงจ าเปน็ 0.661 0.457 0.243

SDG 19 ถา้มีน ้ามากกว่านี้ ฉนัจะรวย เพราะท ามาหากนิ / ประกอบอาชพีได้มากขึ้น 0.511 0.465 0.421

SDG 8 ส าหรับฉนั “น ้าท่วม” ถอืเปน็เร่ืองปกติ 0.381 0.777 0.141

SDG 9 ฉนัได้รับการบอกกล่าว / เตือนภยัล่วงหน้าทุกคร้ัง กอ่นท่ีจะเกดิเหตุน ้าทว่ม-ภยัแล้ง 0.377 0.715 0.304

SDG 5 น ้าเน่าเสีย กม็าจากฝีมือชาวบา้นอย่างพวกฉนันี่แหละ 0.316 0.700 0.190

SDG 2 การจัดการน ้าเพื่อประชาชนเปน็หน้าท่ีของรัฐแต่เพียงฝ่ายเดียว 0.445 0.662 0.158

SDG 7 อบต เทศบาลของฉนัเมีความรู้และทักษะในเร่ืองการจัดการน ้าได้เปน็อย่างดี 0.429 0.660 0.329

SDG 12  ฉนัคิดว่าลูกหลานในอนาคตจะไม่เจอปญัหาขาดแคลนน ้าแบบฉนั 0.417 0.646 0.234

SDG 10 หน่วยงานต่างๆ ในพื้นท่ี เขา้มาแกไ้ข/ชว่ยเหลือทันท่วงทีเวลาเกดิปญัหาน ้าท่วม-ภยัแล้ง 0.299 0.644 0.510

SDG 11 ฉนัคิดว่าคุณภาพน ้าในหว้ย หนอง คลอง บงึ ยังมีคุณภาพดี 0.200 0.609 0.557

SDG 6 ธุรกจิท่องเท่ียว โรงแรม อตุสาหกรรม แย่งน ้าของพวกฉนัไป 0.260 0.568 0.288

SDG 22ฉนัเชื่อว่าการจัดการน ้าท่ีผ่านมาล้มเหลว เพราะการโกงกนิและคอรัปชั่น 0.224 0.072 0.840

SDG 21 คนในชมุชนฉนัมีน ้ากนิ น ้าใชทุ้กครัวเรือน อย่างเพียงพอ ยุติธรรมและเท่าเทียม 0.307 0.335 0.757

SDG 20 ทุกวันนี้ฉนัยังคงจับสัตว์น ้าตามแหล่งน ้าธรรมชาติมาเปน็อาหาร 0.240 0.441 0.642

SDG 3 ราคาน ้าด่ืมท่ีสะอาด/ได้มาตรฐานท่ีขายตามท้องตลาดทุกวันนี้มีราคาถกูและยุติธรรม 0.391 0.288 0.624

Component
ตัวแปร

 
 
 



  
 ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ 
 

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-191 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

 
  3)  กำรพิจำรณำรำยกลุ่มประชำกร : กรณีจำกกลุ่มผู้ใช้น้ำเพ่ือกำรผลิตและบริกำร จ้ำนวน 
93 คน พบว่ำ ค่ำ KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) มีค่ำวัดควำมเหมำะสม (Adequacy) ของข้อมูลในกำร
วิเครำะห์องค์ประกอบเท่ำกับ 0.916 ซึ่งมีค่ำมำกกว่ำ 0.5 และเข้ำใกล้ 1 อีกทั้ง ค่ำสถิติทดสอบ Chi-Square 
เท่ำกับ 1902.851 และค่ำ p-value เท่ำกับ 0.000 แสดงให้เห็นว่ำ ตัวแปรทั้ง 22 มีควำมสัมพันธ์กัน ซึ่งข้อมูล
ชุดนี้จึงมีควำมเหมำะสมในกำรน้ำมำวิเครำะห์องค์ประกอบในล้ำดับต่อไป  
   จำกนั้นผู้ประเมินได้พิจำรณำค่ำตำรำง Initial Communalities ของวิธี Principle 
Component ที่ก้ำหนดค่ำของตัวแปรทุกตัวเท่ำกับ 1 ซึ่งค่ำ Extraction Communalities ของตัวแปร 22 
ตัว สูงที่สุดเท่ำกับ 0.883 (SDG 18) และที่ต่้ำสุดเท่ำกับ 0.437 (SDG 20) แสดงว่ำ ตัวแปรสำมำรถจัดอยู่ใน
องค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งได้อย่ำงชัดเจน โดยองค์ประกอบร่วมนี้สำมำรถอธิบำยควำมแปรปรวนของตัว
แปรได้ร้อยละ 43.7 – 88.3 และสกัดข้อค้ำถำมทั้งหมดออกมำได้ 3 องค์ประกอบ ที่สำมำรถร่วมกันอธิบำย
ควำมผันแปรได้ ร้อยละ 71.41 
   แล ะ เมื่ อ พิ จ ำรณ ำค่ ำจ ำก  Rotated Component Matrix ส ำม ำรถส รุ ป ได้ ว่ ำ 
องค์ประกอบที่จะน้ำไปสู่ควำมยั่งยืนในมุมมองของกลุ่มเป้ำหมำยทั้ง 93 คน มีด้วยกัน 3 องค์ประกอบ หรือ 3 
ปัจจัย โดยปัจจัยที่ 1 ได้แก่ ปัจจัยเกี่ยวกับกำรควำมมั่นคงของป่ำและแหล่งน้้ำส้ำรอง (ประกอบด้วย ตัวแปร 
SDG  16 – 18 – 4 – 15 – 17 – 13 – 14 – 1 – 19 – 21) ปัจจัยที่ 2 ได้แก่ ปัจจัยเกี่ยวกับกำรจัดกำรของ
ภำครัฐ (ประกอบด้วยตัวแปร SDG 2 – 22 – 8 – 6 – 12 – 5 - 3) และปัจจัยที่ 3 ได้แก่ ปัจจัยเกี่ยวกับกำร
พัฒนำระบบเตือนภัยที่มีประสิทธิภำพ (ประกอบด้วยตัวแปร SDG 10 – 7 – 9 – 11 - 20)  ดังแสดงในตำรำง
ที่ 3.7.5-6 ถึง ตำรำงท่ี 3.7.5-7 
 

ตำรำงท่ี 3.7.5-6 
แสดงกำรสกัดองค์ประกอบและกำรอธิบำยค่ำควำมผันแปรในกลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อกำรผลิตและบริกำร 

 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative %

1 12.744 57.928 57.928 12.744 57.928 57.928 6.679 30.358 30.358

2 1.901 8.642 66.570 1.901 8.642 66.570 5.097 23.166 53.525

3 1.064 4.839 71.409 1.064 4.839 71.409 3.934 17.884 71.409

Component

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings

 
 
 
 
 



  
 ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ 
 

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-192 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ตำรำงท่ี 3.7.5-7 
แสดงค่ำ factor loading แสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงข้อค้ำถำมกับองค์ประกอบในกลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อกำร

ผลิตและบริกำร 
 

1 2 3

SDG 16 การมีปา่ท่ีสมบรูณ์จะท าใหเ้รามีน ้ากนิน ้าใชม้ากขึ้น 0.890 0.173 0.249

SDG 18 ฉนัต้องการความรู้เพื่อการบริหารจัดการน ้าในครัวเรือนอย่างเปน็ระบบและย่ังยืน 0.863 0.196 0.316

SDG 4 การลงทุนสร้างแหล่งน ้าส ารองในบา้น (บอ่น ้า/แหล่งกกัเกบ็น ้า/แท้งน ้า) เปน็ส่ิงจ าเปน็ 0.838 0.186 0.314

SDG 15 ฉนัเชื่อว่า น ้า คือ สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานท่ีประชาชนควรได้รับจากรัฐ 0.790 0.371 0.166

SDG 17  เราควรมีแหล่งกกัเกบ็น ้า (เขื่อน / ฝาย / แกม้ลิง) ในจังหวัดของเรา 0.763 0.220 0.362

SDG 13 เด็กวัยรุ่นควรเขา้มามีส่วนร่วมในการจัดการปญัหาน ้าและพัฒนาสังคมตัวเอง 0.733 0.101 0.408

SDG 14 เมื่อสังคมและเศรษฐกจิท่ีนี่ดีขึ้น ฉนัเชื่อว่าลูกหลานจะกลับมาท างานในบา้นเกดิตัวเอง 0.707 0.519 0.169

SDG 1 ท่านสามารถหาซ้ือน ้าด่ืมท่ีสะอาด/ได้มาตรฐานในชมุชนได้ตลอดเวลาที่ต้องการ 0.572 0.498 0.260

SDG 19 ถา้มีน ้ามากกว่านี้ ฉนัจะรวย เพราะท ามาหากนิ / ประกอบอาชพีได้มากขึ้น 0.557 0.336 0.456

SDG 21 คนในชมุชนฉนัมีน ้ากนิ น ้าใชทุ้กครัวเรือน อย่างเพียงพอ ยุติธรรมและเท่าเทียม 0.537 0.537 0.412

SDG 2 การจัดการน ้าเพื่อประชาชนเปน็หน้าท่ีของรัฐแต่เพียงฝ่ายเดียว 0.108 0.801 0.233

SDG 22ฉนัเชื่อว่าการจัดการน ้าท่ีผ่านมาล้มเหลว เพราะการโกงกนิและคอรัปชั่น 0.260 0.780 0.010

SDG 8 ส าหรับฉนั “น ้าท่วม” ถอืเปน็เร่ืองปกติ 0.119 0.699 0.472

SDG 6 ธุรกจิท่องเท่ียว โรงแรม อตุสาหกรรม แย่งน ้าของพวกฉนัไป 0.164 0.682 0.304

SDG 12  ฉนัคิดว่าลูกหลานในอนาคตจะไม่เจอปญัหาขาดแคลนน ้าแบบฉนั 0.271 0.648 0.452

SDG 5 น ้าเน่าเสีย กม็าจากฝีมือชาวบา้นอย่างพวกฉนันี่แหละ 0.548 0.602 0.152

SDG 3 ราคาน ้าด่ืมท่ีสะอาด/ได้มาตรฐานท่ีขายตามท้องตลาดทุกวันนี้มีราคาถกูและยุติธรรม 0.344 0.586 0.350

SDG 10 หน่วยงานต่างๆ ในพื้นท่ี เขา้มาแกไ้ข/ชว่ยเหลือทันท่วงทีเวลาเกดิปญัหาน ้าทว่ม-ภยัแล้ง 0.366 0.275 0.777

SDG 7 อบต เทศบาลของฉนัเมีความรู้และทักษะในเร่ืองการจัดการน ้าได้เปน็อย่างดี 0.313 0.276 0.744

SDG 9 ฉนัได้รับการบอกกล่าว / เตือนภยัล่วงหน้าทุกคร้ัง กอ่นท่ีจะเกดิเหตุน ้าท่วม-ภยัแล้ง 0.388 0.247 0.720

SDG 11 ฉนัคิดว่าคุณภาพน ้าในหว้ย หนอง คลอง บงึ ยังมีคุณภาพดี 0.367 0.455 0.559

SDG 20 ทุกวันนี้ฉนัยังคงจับสัตว์น ้าตามแหล่งน ้าธรรมชาติมาเปน็อาหาร 0.374 0.360 0.409

Component
ตัวแปร
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-193 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

4)  กำรพิจำรณำรำยกลุ่มประชำกร : กรณีกลุ่มผู้ประสบปั่หำคุณภำพน้้ำ จ้ำนวน 108 คน 
จ้ำนวน พบว่ำ ค่ำ KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) มีค่ำวัดควำมเหมำะสม (Adequacy) ของข้อมูลในกำร
วิเครำะห์องค์ประกอบเท่ำกับ 0.956 ซึ่งมีค่ำมำกกว่ำ 0.5 และเข้ำใกล้ 1 อีกทั้ง ค่ำสถิติทดสอบ Chi-Square 
เท่ำกับ 9615.201 และค่ำ p-value เท่ำกับ 0.000 แสดงให้เห็นว่ำ ตัวแปรทั้ง 22 มีควำมสัมพันธ์กัน ซึ่งข้อมูล
ชุดนี้จึงมีควำมเหมำะสมในกำรน้ำมำวิเครำะห์องค์ประกอบในล้ำดับต่อไป  
   จำกนั้นผู้ประเมินได้พิจำรณำค่ำตำรำง Initial Communalities ของวิธี Principle 
Component ที่ก้ำหนดค่ำของตัวแปรทุกตัวเท่ำกับ 1 ซึ่งค่ำ Extraction Communalities ของตัวแปร 22 
ตัว สูงที่สุดเท่ำกับ 0.825 (SDG 1) และที่ต่้ำสุดเท่ำกับ 0.499 (SDG 11) แสดงว่ำ ตัวแปรสำมำรถจัดอยู่ใน
องค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งได้อย่ำงชัดเจน โดยองค์ประกอบร่วมนี้สำมำรถอธิบำยควำมแปรปรวนของตัว
แปรได้ร้อยละ 49.9 – 82.5 และสกัดข้อค้ำถำมทั้งหมดออกมำได้ 4 องค์ประกอบ ที่สำมำรถร่วมกันอธิบำย
ควำมผันแปรได้ ร้อยละ 71.95 
   แล ะ เมื่ อ พิ จ ำรณ ำค่ ำจ ำก  Rotated Component Matrix ส ำม ำรถส รุ ป ได้ ว่ ำ 
องค์ประกอบที่จะน้ำไปสู่ควำมยั่งยืนในมุมมองของกลุ่มเป้ำหมำยทั้ง 108 คน มีด้วยกัน 4 องค์ประกอบ หรือ 4 
ปัจจัย โดยปัจจัยที่ 1 ได้แก่ ปัจจัยเกี่ยวกับควำมรู้และทัศนคติของประชำชน (ประกอบด้วย ตัวแปร SDG  5 – 
1 – 17 – 15 – 18 – 16 – 2 – 6 – 8) ปัจจัยที่ 2 ได้แก่ กำรศักยภำพและกำรบริหำรจัดกำรขององค์กำร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกอบด้วยตัวแปร SDG 7 – 4 – 9 – 10 – 14 – 3) ปัจจัยที่ 3 ได้แก่ ปัจจัยเกี่ยวกับ
หลักธรรมำภิบำล ควำมเท่ำเทียมและยุติธรรม (ประกอบด้วยตัวแปร SDG 21 – 22 – 12 – 11 – 13) และ
ปัจจัยที่ 4 ได้แก่ กำรฟ้ืนฟูแหล่งน้้ำตำมธรรมชำติและกำรประกอบอำชีพ (ประกอบด้วยตัวแปร SDG 19 - 20) 
ดังแสดงในตำรำงท่ี 3.7.5-8 ถึง ตำรำงท่ี 3.7.5-9 
 

ตำรำงท่ี 3.7.5-8 
แสดงกำรสกัดองค์ประกอบและกำรอธิบำยค่ำควำมผันแปรในกลุ่มผู้ประสบปัญหำคุณภำพน ้ำ 

 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative %

1 10.105 45.930 45.930 10.105 45.930 45.930 5.190 23.591 23.591

2 2.589 11.769 57.699 2.589 11.769 57.699 4.510 20.502 44.092

3 1.695 7.706 65.405 1.695 7.706 65.405 3.610 16.407 60.500

4 1.440 6.546 71.951 1.440 6.546 71.951 2.519 11.452 71.951

Component

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-194 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ตำรำงท่ี 3.7.5-9 
แสดงค่ำ factor loading แสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงข้อค้ำถำมกับองค์ประกอบ 

ในกลุ่มผู้ประสบปัญหำคุณภำพน ้ำ 
 

1 2 3 4

SDG 5 น ้าเน่าเสีย กม็าจากฝีมือชาวบา้นอย่างพวกฉนันี่แหละ 0.860 0.161 0.088 -0.072

SDG 1 ท่านสามารถหาซ้ือน ้าด่ืมท่ีสะอาด/ได้มาตรฐานในชมุชนได้ตลอดเวลาท่ีต้องการ 0.785 0.387 0.213 -0.117

SDG 17  เราควรมีแหล่งกกัเกบ็น ้า (เขื่อน / ฝาย / แกม้ลิง) ในจังหวัดของเรา 0.757 0.132 0.268 0.151

SDG 15 ฉนัเชื่อว่า น ้า คือ สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานท่ีประชาชนควรได้รับจากรัฐ 0.737 0.178 0.260 0.271

SDG 18 ฉนัต้องการความรู้เพื่อการบริหารจัดการน ้าในครัวเรือนอย่างเปน็ระบบและย่ังยืน 0.725 0.053 0.114 0.496

SDG 16 การมีปา่ท่ีสมบรูณ์จะท าใหเ้รามีน ้ากนิน ้าใชม้ากขึ้น 0.725 0.224 0.307 0.340

SDG 2 การจัดการน ้าเพื่อประชาชนเปน็หน้าท่ีของรัฐแต่เพียงฝ่ายเดียว 0.577 0.318 0.502 -0.343

SDG 6 ธุรกจิท่องเท่ียว โรงแรม อตุสาหกรรม แย่งน ้าของพวกฉนัไป 0.536 0.271 0.459 -0.286

SDG 8 ส าหรับฉนั “น ้าท่วม” ถอืเปน็เร่ืองปกติ 0.510 0.450 0.387 0.050

SDG 7 อบต เทศบาลของฉนัเมีความรู้และทักษะในเร่ืองการจัดการน ้าได้เปน็อย่างดี 0.128 0.866 0.099 0.126

SDG 4 การลงทุนสร้างแหล่งน ้าส ารองในบา้น (บอ่น ้า/แหล่งกกัเกบ็น ้า/แทง้น ้า) เปน็ส่ิงจ าเปน็ 0.346 0.747 -0.034 0.075

SDG 9 ฉนัได้รับการบอกกล่าว / เตือนภยัล่วงหน้าทุกคร้ัง กอ่นท่ีจะเกดิเหตุน ้าท่วม-ภยัแล้ง 0.252 0.714 0.083 0.454

SDG 10 หน่วยงานต่างๆ ในพื้นท่ี เขา้มาแกไ้ข/ชว่ยเหลือทันท่วงทีเวลาเกดิปญัหาน ้าท่วม-ภยัแล้ง 0.162 0.674 0.194 0.247

SDG 14 เมื่อสังคมและเศรษฐกจิท่ีนี่ดีขึ้น ฉนัเชื่อว่าลูกหลานจะกลับมาท างานในบา้นเกดิตัวเอง 0.103 0.661 0.315 0.403

SDG 3 ราคาน ้าด่ืมท่ีสะอาด/ได้มาตรฐานท่ีขายตามท้องตลาดทุกวันนี้มีราคาถกูและยุติธรรม 0.299 0.580 0.505 -0.124

SDG 21 คนในชมุชนฉนัมีน ้ากนิ น ้าใชทุ้กครัวเรือน อย่างเพียงพอ ยุติธรรมและเท่าเทียม 0.295 0.076 0.798 0.228

SDG 22ฉนัเชื่อว่าการจัดการน ้าท่ีผ่านมาล้มเหลว เพราะการโกงกนิและคอรัปชั่น 0.366 -0.231 0.731 0.144

SDG 12  ฉนัคิดว่าลูกหลานในอนาคตจะไม่เจอปญัหาขาดแคลนน ้าแบบฉนั 0.264 0.486 0.624 0.154

SDG 11 ฉนัคิดว่าคุณภาพน ้าในหว้ย หนอง คลอง บงึ ยังมีคุณภาพดี 0.037 0.398 0.581 0.043

SDG 13 เด็กวัยรุ่นควรเขา้มามีส่วนร่วมในการจัดการปญัหาน ้าและพัฒนาสังคมตัวเอง 0.384 0.419 0.555 0.244

SDG 19 ถา้มีน ้ามากกว่านี้ ฉนัจะรวย เพราะท ามาหากนิ / ประกอบอาชพีได้มากขึ้น 0.155 0.269 0.013 0.850

SDG 20 ทุกวันนี้ฉนัยังคงจับสัตว์น ้าตามแหล่งน ้าธรรมชาติมาเปน็อาหาร -0.010 0.330 0.287 0.702

Component
ตัวแปร
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-195 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

  5)  กำรพิจำรณำรำยกลุ่มประชำกร : กรณีกลุ่มตัวผู้ประสบปั่หำอุทกภัยจ้ำนวน 148 คน 
จ้ำนวน พบว่ำ ค่ำ KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) มีค่ำวัดควำมเหมำะสม (Adequacy) ของข้อมูลในกำร
วิเครำะห์องค์ประกอบเท่ำกับ 0.908 ซึ่งมีค่ำมำกกว่ำ 0.5 และเข้ำใกล้ 1 อีกทั้ง ค่ำสถิติทดสอบ Chi-Square 
เท่ำกับ 3351.098 และค่ำ p-value เท่ำกับ 0.000 แสดงให้เห็นว่ำ ตัวแปรทั้ง 22 มีควำมสัมพันธ์กัน ซึ่งข้อมูล
ชุดนี้จึงมีควำมเหมำะสมในกำรน้ำมำวิเครำะห์องค์ประกอบในล้ำดับต่อไป  
   จำกนั้นผู้ประเมินได้พิจำรณำค่ำตำรำง Initial Communalities ของวิธี Principle 
Component ที่ก้ำหนดค่ำของตัวแปรทุกตัวเท่ำกับ 1 ซึ่งค่ำ Extraction Communalities ของตัวแปร 22 
ตัว สูงที่สุดเท่ำกับ 0.824 (SDG 16) และที่ต่้ำสุดเท่ำกับ 0.511 (SDG 8) แสดงว่ำ ตัวแปรสำมำรถจัดอยู่ใน
องค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งได้อย่ำงชัดเจน โดยองค์ประกอบร่วมนี้สำมำรถอธิบำยควำมแปรปรวนของตัว
แปรได้ร้อยละ 51.1 – 82.4 และสกัดข้อค้ำถำมทั้งหมดออกมำได้ 3 องค์ประกอบ ที่สำมำรถร่วมกันอธิบำย
ควำมผันแปรได้ ร้อยละ 74.18 
   แล ะ เมื่ อ พิ จ ำรณ ำค่ ำจ ำก  Rotated Component Matrix ส ำม ำรถส รุ ป ได้ ว่ ำ 
องค์ประกอบที่จะน้ำไปสู่ควำมยั่งยืนในมุมมองของกลุ่มเป้ำหมำยทั้ง 148 คน มีด้วยกัน 3 องค์ประกอบ หรือ 3 
ปัจจัย โดยปัจจัยที่ 1 ได้แก่ ปัจจัยเกี่ยวกับควำมม่ันคงของป่ำไม้และกำรพัฒนำแหล่งกักเก็บน้้ำ (ประกอบด้วย 
ตัวแปร SDG 15 – 4 – 18 – 16 – 14 – 17 – 1 – 5 – 6 – 19 – 8)  ปัจจัยที่ 2 ได้แก่ กำรบริหำรจัดกำร
ของภำครัฐ (ประกอบด้วยตัวแปร SDG 20 – 11 -21 – 22 – 7 - 10) ปัจจัยที่ 3 ได้แก่ ปัจจัยเกี่ยวกับระบบ
เตือนภัยที่มีประสิทธิภำพ (ประกอบด้วยตัวแปร SDG 3 – 13 – 12 – 9 - 2) ดังแสดงในตำรำงที่ 3.7.5-10 
ถึง ตำรำงท่ี 3.7.5-11 
 

ตำรำงท่ี 3.7.5-10 
แสดงกำรสกัดองค์ประกอบและกำรอธิบำยค่ำควำมผันแปรในกลุ่มตัวผู้ประสบปัญหำอุทกภัย 

 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative %

1 12.359 56.175 56.175 12.359 56.175 56.175 7.283 33.104 33.104

2 2.428 11.034 67.209 2.428 11.034 67.209 4.632 21.057 54.16

3 1.533 6.970 74.179 1.533 6.970 74.179 4.404 20.019 74.179

Component

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-196 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ตำรำงท่ี 3.7.5-11 
แสดงค่ำ factor loading แสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงข้อค ำถาำมกัอองค์ประกออในกลุ่มตัวู้้ประสอ

ปัญหำอุทกภัย 
 

1 2 3

SDG 15 ฉนัเชื่อว่า น ้า คือ สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานท่ีประชาชนควรได้รับจากรัฐ 0.843 0.155 0.294

SDG 4 การลงทุนสร้างแหล่งน ้าส ารองในบา้น (บอ่น ้า/แหล่งกกัเกบ็น ้า/แท้งน ้า) เปน็ส่ิงจ าเปน็ 0.840 0.142 0.253

SDG 18 ฉนัต้องการความรู้เพื่อการบริหารจัดการน ้าในครัวเรือนอย่างเปน็ระบบและย่ังยืน 0.827 0.262 0.218

SDG 16 การมีปา่ท่ีสมบรูณ์จะท าใหเ้รามีน ้ากนิน ้าใชม้ากขึ้น 0.821 0.158 0.353

SDG 14 เมื่อสังคมและเศรษฐกจิท่ีนี่ดีขึ้น ฉนัเชื่อว่าลูกหลานจะกลับมาท างานในบา้นเกดิตัวเอง 0.807 0.139 0.323

SDG 17  เราควรมีแหล่งกกัเกบ็น ้า (เขื่อน / ฝาย / แกม้ลิง) ในจังหวัดของเรา 0.801 0.171 0.26

SDG 1 ท่านสามารถหาซ้ือน ้าด่ืมท่ีสะอาด/ได้มาตรฐานในชมุชนได้ตลอดเวลาท่ีต้องการ 0.768 0.233 0.324

SDG 5 น ้าเน่าเสีย กม็าจากฝีมือชาวบา้นอย่างพวกฉนันี่แหละ 0.681 0.361 0.241

SDG 6 ธุรกจิท่องเท่ียว โรงแรม อตุสาหกรรม แย่งน ้าของพวกฉนัไป 0.657 0.463 -0.135

SDG 19 ถา้มีน ้ามากกว่านี้ ฉนัจะรวย เพราะท ามาหากนิ / ประกอบอาชพีได้มากขึ้น 0.62 0.618 -0.03

SDG 8 ส าหรับฉนั “น ้าท่วม” ถอืเปน็เร่ืองปกติ 0.529 0.211 0.433

SDG 20 ทุกวันนี้ฉนัยังคงจับสัตว์น ้าตามแหล่งน ้าธรรมชาติมาเปน็อาหาร 0.173 0.853 0.251

SDG 11 ฉนัคิดว่าคุณภาพน ้าในหว้ย หนอง คลอง บงึ ยังมีคุณภาพดี 0.222 0.766 0.285

SDG 21 คนในชมุชนฉนัมีน ้ากนิ น ้าใชทุ้กครัวเรือน อย่างเพียงพอ ยุติธรรมและเท่าเทียม -0.029 0.722 0.545

SDG 22ฉนัเชื่อว่าการจัดการน ้าท่ีผ่านมาล้มเหลว เพราะการโกงกนิและคอรัปชั่น 0.264 0.705 0.263

SDG 7 อบต เทศบาลของฉนัเมีความรู้และทักษะในเร่ืองการจัดการน ้าได้เปน็อย่างดี 0.501 0.686 0.278

SDG 10 หน่วยงานต่างๆ ในพื้นท่ี เขา้มาแกไ้ข/ชว่ยเหลือทันท่วงทีเวลาเกดิปญัหาน ้าท่วม-ภยัแล้ง 0.4 0.557 0.496

SDG 3 ราคาน ้าด่ืมท่ีสะอาด/ได้มาตรฐานท่ีขายตามท้องตลาดทุกวันนี้มีราคาถกูและยุติธรรม 0.304 0.246 0.763

SDG 13 เด็กวัยรุ่นควรเขา้มามีส่วนร่วมในการจัดการปญัหาน ้าและพัฒนาสังคมตัวเอง 0.449 0.023 0.746

SDG 12  ฉนัคิดว่าลูกหลานในอนาคตจะไม่เจอปญัหาขาดแคลนน ้าแบบฉนั 0.14 0.44 0.727

SDG 9 ฉนัได้รับการบอกกล่าว / เตือนภยัล่วงหน้าทุกคร้ัง กอ่นท่ีจะเกดิเหตุน ้าทว่ม-ภยัแล้ง 0.283 0.381 0.724

SDG 2 การจัดการน ้าเพื่อประชาชนเปน็หน้าท่ีของรัฐแต่เพียงฝ่ายเดียว 0.337 0.326 0.718

Component
ตัวแปร
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-197 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

  6)  กำรพิจำรณำรำยกลุ่มประชำกร : กรณีกลุ่มผู้ที่อยู่อำศัยบริเวณพ้ืนที่ป่ำต้นน้้ำ จ้ำนวน 84 
คน จ้ำนวน พบว่ำ ค่ำ KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) มีค่ำวัดควำมเหมำะสม (Adequacy) ของข้อมูลในกำร
วิเครำะห์องค์ประกอบเท่ำกับ 0.854 ซึ่งมีค่ำมำกกว่ำ 0.5 และเข้ำใกล้ 1 อีกทั้ง ค่ำสถิติทดสอบ Chi-Square 
เท่ำกับ 1072.486 และค่ำ p-value เท่ำกับ 0.000 แสดงให้เห็นว่ำ ตัวแปรทั้ง 22 มีควำมสัมพันธ์กัน ซึ่งข้อมูล
ชุดนี้จึงมีควำมเหมำะสมในกำรน้ำมำวิเครำะห์องค์ประกอบในล้ำดับต่อไป  
   จำกนั้นผู้ประเมินได้พิจำรณำค่ำตำรำง Initial Communalities ของวิธี Principle 
Component ที่ก้ำหนดค่ำของตัวแปรทุกตัวเท่ำกับ 1 ซึ่งค่ำ Extraction Communalities ของตัวแปร 22 
ตัว สูงที่สุดเท่ำกับ 0.826 (SDG 16) และที่ต่้ำสุดเท่ำกับ 0.543 (SDG 12) แสดงว่ำ ตัวแปรสำมำรถจัดอยู่ใน
องค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งได้อย่ำงชัดเจน โดยองค์ประกอบร่วมนี้สำมำรถอธิบำยควำมแปรปรวนของตัว
แปรได้ร้อยละ 54.3 – 82.6 และสกัดข้อค้ำถำมทั้งหมดออกมำได้ 5 องค์ประกอบ ที่สำมำรถร่วมกันอธิบำย
ควำมผันแปรได้ ร้อยละ 68.50 
   แล ะ เมื่ อ พิ จ ำรณ ำค่ ำจ ำก  Rotated Component Matrix ส ำม ำรถส รุ ป ได้ ว่ ำ 
องค์ประกอบที่จะน้ำไปสู่ควำมยั่งยืนในมุมมองของกลุ่มเป้ำหมำยทั้ง 84 คน มีด้วยกัน 5 องค์ประกอบ หรือ 5 
ปัจจัย โดยปัจจัยที่ 1 ได้แก่ ปัจจัยเกี่ยวกับควำมมั่นคงของป่ำไม้ (ประกอบด้วย  ตัวแปร SDG 15 – 4 – 18 – 
16 – 14 – 17 – 1 – 5 – 6 – 19 – 8)  ปัจจัยที่ 2 ได้แก่ ปัจจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำแหล่งกักเก็บน้้ำ ปัจจัยที่ 3 
กำรบริหำรจัดกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง (ประกอบด้วยตัวแปร SDG 20 – 
11 -21 – 22 – 7 - 10) ปัจจัยที่ 4 ได้แก่ ปัจจัยเกี่ยวกับหลักธรรมำภิบำล ควำมเท่ำเทียมและยุติ ธรรม
(ประกอบด้วยตัวแปร SDG 3 – 13 – 12 – 9 - 2)  และปัจจัยที่ 5 ได้แก่ ควำมพอเพียงและวิถีธรรมชำติ ดัง
แสดงในตำรำงท่ี 3.7.5-12 ถึง ตำรำงท่ี 3.7.5-13 
 

ตำรำงท่ี 3.7.5-12 
แสดงกำรสกัดองค์ประกอบและกำรอธิบำยค่ำควำมผันแปรในกลุ่มผู้ที่อยู่อำศัยบริเวณพื นที่ป่ำต้นน ้ำ 

 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative %

1 8.924 40.562 40.562 8.924 40.562 40.562 5.220 23.728 23.728

2 2.317 10.532 51.094 2.317 10.532 51.094 3.672 16.689 40.417

3 1.484 6.745 57.839 1.484 6.745 57.839 2.475 11.251 51.668

4 1.338 6.082 63.922 1.338 6.082 63.922 1.872 8.511 60.179

5 1.006 4.573 68.495 1.006 4.573 68.495 1.830 8.316 68.495

Component

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-198 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ตำรำงท่ี 3.7.5-13 
แสดงค่ำ factor loading แสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงข้อค้ำถำมกับองค์ประกอบในกลุ่มผู้ที่อยู่อำศัย

บริเวณพื นที่ป่ำต้นน ้ำ 
 

1 2 3 4 5

SDG 17  เราควรมีแหล่งกกัเกบ็น ้า (เขื่อน / ฝาย / แกม้ลิง) ในจังหวัดของเรา 0.869 0.143 0.164 0.146 -0.050

SDG 16 การมีปา่ท่ีสมบรูณ์จะท าใหเ้รามีน ้ากนิน ้าใชม้ากขึ้น 0.833 0.265 0.032 0.223 -0.064

SDG 18 ฉนัต้องการความรู้เพื่อการบริหารจัดการน ้าในครัวเรือนอย่างเปน็ระบบและย่ังยืน 0.812 0.125 0.163 0.145 0.214

SDG 15 ฉนัเชื่อว่า น ้า คือ สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานท่ีประชาชนควรได้รับจากรัฐ 0.772 0.214 0.237 0.150 -0.042

SDG 1 ท่านสามารถหาซ้ือน ้าด่ืมท่ีสะอาด/ได้มาตรฐานในชมุชนได้ตลอดเวลาท่ีต้องการ 0.749 0.098 -0.053 0.302 0.132

SDG 13 เด็กวัยรุ่นควรเขา้มามีส่วนร่วมในการจัดการปญัหาน ้าและพัฒนาสังคมตัวเอง 0.692 0.131 0.125 0.008 0.423

SDG 14 เมื่อสังคมและเศรษฐกจิท่ีนี่ดีขึ้น ฉนัเชื่อว่าลูกหลานจะกลับมาท างานในบา้นเกดิตัวเอง 0.639 0.519 0.107 0.039 0.110

SDG 4 การลงทุนสร้างแหล่งน ้าส ารองในบา้น (บอ่น ้า/แหล่งกกัเกบ็น ้า/แทง้น ้า) เปน็ส่ิงจ าเปน็ 0.263 0.781 0.053 -0.001 0.147

SDG 19 ถา้มีน ้ามากกว่านี้ ฉนัจะรวย เพราะท ามาหากนิ / ประกอบอาชพีได้มากขึ้น 0.125 0.749 0.274 0.113 -0.030

SDG 8 ส าหรับฉนั “น ้าท่วม” ถอืเปน็เร่ืองปกติ 0.122 0.722 0.065 0.292 0.218

SDG 9 ฉนัได้รับการบอกกล่าว / เตือนภยัล่วงหน้าทุกคร้ัง กอ่นท่ีจะเกดิเหตุน ้าท่วม-ภยัแล้ง 0.156 0.605 0.118 0.334 0.163

SDG 5 น ้าเน่าเสีย กม็าจากฝีมือชาวบา้นอย่างพวกฉนันี่แหละ 0.440 0.533 0.224 0.289 -0.215

SDG 2 การจัดการน ้าเพื่อประชาชนเปน็หน้าท่ีของรัฐแต่เพียงฝ่ายเดียว 0.239 0.528 0.185 0.476 0.155

SDG 7 อบต เทศบาลของฉนัเมีความรู้และทักษะในเร่ืองการจัดการน ้าได้เปน็อย่างดี 0.105 0.196 0.758 0.019 0.060

SDG 12  ฉนัคิดว่าลูกหลานในอนาคตจะไม่เจอปญัหาขาดแคลนน ้าแบบฉนั -0.044 0.085 0.746 0.192 0.293

SDG 10 หน่วยงานต่างๆ ในพื้นท่ี เขา้มาแกไ้ข/ชว่ยเหลือทันทว่งทีเวลาเกดิปญัหาน ้าท่วม-ภยัแล้ง 0.275 0.064 0.746 0.206 -0.049

SDG 11 ฉนัคิดว่าคุณภาพน ้าในหว้ย หนอง คลอง บงึ ยังมีคุณภาพดี 0.241 0.443 0.535 -0.060 0.195

SDG 6 ธุรกจิท่องเท่ียว โรงแรม อตุสาหกรรม แย่งน ้าของพวกฉนัไป 0.192 0.314 0.268 0.674 0.025

SDG 22ฉนัเชื่อว่าการจัดการน ้าท่ีผ่านมาล้มเหลว เพราะการโกงกนิและคอรัปชั่น 0.378 0.255 0.089 0.652 0.172

SDG 21 คนในชมุชนฉนัมีน ้ากนิ น ้าใชทุ้กครัวเรือน อย่างเพียงพอ ยุติธรรมและเท่าเทียม -0.077 0.279 0.303 0.072 0.779

SDG 20 ทุกวันนี้ฉนัยังคงจับสัตว์น ้าตามแหล่งน ้าธรรมชาติมาเปน็อาหาร 0.305 -0.031 0.026 0.419 0.605

SDG 3 ราคาน ้าด่ืมท่ีสะอาด/ได้มาตรฐานท่ีขายตามท้องตลาดทุกวันนี้มีราคาถกูและยุติธรรม 0.518 0.335 0.088 -0.051 0.518

Component
ตัวแปร

 
 
 บทสรุป กำรจัดกำรน้้ำเพ่ือควำมยั่งยืน สิ่งที่โครงกำรต้องพิจำรณำให้ควำมส้ำคั่ในกำรพัฒนำแนว
ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรน้้ำในเขตพ้ืนที่ภำคใต้ฝั่งตะวันออก หำกมุ่งหวังให้กำรควำมยั่งยืนเพ่ือตอบโจทย์
กำรพัฒนำที่ยั่ งยืน ตำมแนวทำง Sustainable Development Goals (SDGs) ยุทธศำสตร์ แผน และ
โครงกำรจ้ำเป็นต้องพิจำรณำควำมส้ำคั่ของปัจจัยเกื้อหนุนที่พัฒนำให้เกิดกำรด้ำเนินกำรในทิศทำงเชิงบวก 
และขจัดกิจกรรมที่บั่นทอน ดังรำยละเอียดในแผนรูปที่ 3.7.5-1  
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-199 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

 

 
 
รูปที่ 3.7.5-1 กำรจัดกำรน ้ำเพื่อควำมยั่งยืนเพื่อตอบโจทย์กำรพัฒนำที่ย่ังยืน ตำมแนวทำง Sustainable Development Goals (SDGs) 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-200 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

 (3) ทำงเลือกของทิศทำงกำรพัฒนำ  
  สืบเนื่องจำกกลุ่มเป้ำหมำยไม่ได้มีโอกำสในกำรแสดงควำมคิดเห็นในเวทีปฐมนิเทศและกำร
ประชุมกลุ่มย่อย กำรส้ำรวจเศรษฐกิจสังคมในครั้งนี้ จึงเปิดโอกำสให้กลุ่มตัวอย่ำงได้ร่วมแสดงควำมคิดเห็น
และให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมต่อประเด็นยุทธศำสตร์และมำตรกำรในกำรบริหำรจัดกำรน้้ำที่ได้จำกกำรประชุม
กลุ่มย่อยที่ได้ด้ำเนินกำรไปแล้วก่อนหน้ำ ผลจำกกำรส้ำรวจควำมคิดเห็น ได้แสดงไว้ในตำรำงที่ 4.1 โดยกลุ่ม
ตัวอย่ำงมำกกว่ำครึ่ง (448 คน) ได้แสดงควำมคิดเห็นไปในทิศทำงเดียวกันกับผลประชุมที่ได้จำกเวทีสนทนำ
กลุ่ม โดยร้อยละ 21.69 เห็นด้วยต่อประเด็นของกำรพัฒนำพ้ืนที่โดยไม่มุ่งเน้นเศรษฐกิจ รองลงมำ คือ 
สนับสนุนแนวคิดกกำรพัฒนำพ้ืนที่โดยเพ่ิมขัดควำมสำมำรถของฐำนเศรษฐกิจเดิม ที่มุ่งเน้นเกษตรกรรมและ
กำรท่องเที่ยว (ร้อยละ 15.64) ขณะที่ กำรพัฒนำโดยเร่งกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจตำมเป้ำหมำยสูงสุด อยู่ใน
ล้ำดับถัดไป (ร้อยละ 7.88) และ กรณีฐำน (No action) มีควำมเห็นด้วยเป็นล้ำดับสุดท้ำย (ร้อยละ 5.94)  
  อย่ำงไรก็ตำม กลุ่มตัวอย่ำงอีกร้อยละ 48.86 ที่มีควำมเห็นว่ำ ยุทธศำสตร์กำรจัดกำรน้้ำใน
เขตพ้ืนที่ภำคใต้ฝั่งตะวันออกไม่สำมำรถจ้ำแนกออกได้อย่ำงเด็ดขำดตำมทิศทำงกำรพัฒนำเศรษฐกิจ หำกแต่
ต้องพิจำรณำด้ำเนินกำรก้ำหนดยุทธศำสตร์ที่ควบคู่กันไปในหลำยมิติ โดยภำพรวม ร้อยละ 43.72 มีควำมเห็น
ว่ำ ควรบูรณำกำรทิศทำงกำรพัฒนำระหว่ำงทำงเลือกที่ 2-3-4 รวมกันเพ่ือพัฒนำเขตพ้ืนที่ภำคใต้ฝั่งตะวันออก  
รองลงมำคือ รวมกันระหว่ำงทำงเลือกที่ 2 – 4 (ร้อยละ 2.05) และผสมผสำนระหว่ำงทำงเลือกที่ 2 – 3  
(ร้อยละ 0.91) อย่ำงไรก็ตำม ทำงเลือกใหม่ เพ่ือพัฒนำควำมต้องกำรขั้นพ้ืนฐำนที่มุ่งเน้นกำรพัฒนำคุณภำพ
ชีวิตมนุษย์แบบบูรณำกำร ซึ่งพบเป็นข้อเสนอแนะจำกกลุ่มผู้ประสบปั่หำคุณภำพน้้ำ กลุ่มผู้ใช้น้้ำเพ่ือกำรผลิต
และบริกำร และกลุ่มผู้ประสบปั่หำอุทกภัย คิดเป็นร้อยละ 3.70 3.23 และ 0.68 ตำมล้ำดั บ ดังแสดงใน
ตำรำงท่ี 3.7.5-14  
  นอกจำกนั้น กำรส้ำรวจครั้งนี้ได้น้ำข้อเสนอแนะเชิงมำตรกำรที่เป็นบทสรุปจำกเวทีกำร
ประชุมกลุ่มย่อย มำน้ำเสนอให้กับกลุ่มตัวอย่ำงได้ร่วมวิพำกษ์วิจำรณ์และร่วมแสดงควำมคิดเห็น เพ่ือเป็น
ทิศทำงในกำรประเมินผลกระทบทำงยุทธศำสตร์ในล้ำดับต่อไป ผลกำรแสดงควำมคิดเห็นที่มีต่อ ทิศทำงกำร
พัฒนำในแต่ละประเภทได้น้ำเสนอในตำรำงท่ี 3.7.5-15 ถึง ตำรำงท่ี 3.7.5-17 
 
  1) ข้อคิดเห็นที่ มีต่อมำตรกำรและทิศทำงกำรพัฒนำพื นที่โดยไม่มุ่งเน้นเศรษฐกิจ 
(ทำงเลือกท่ี2) 
   จำกตำรำงที่ 3.7.5-15 ข้อเสนอแนะเชิงมำตรกำรจำกเวทีประชุมกลุ่มย่อย ที่มีต่อทิศ
ทำงกำรพัฒนำพ้ืนที่โดยไม่มุ่งเน้นเศรษฐกิจ (ทำงเลือกที่ 2) มีทั้งสิ้น 10 มำตรกำร พบว่ำ ค่ำเฉลี่ยสูงสุดที่กลุ่ม
ผู้ใช้น้้ำเพ่ือกำรอุปโภค-บริโภค ในภำพรวมส่วนให่่เห็นด้วยกับมำตรกำรกำรจัดสรรบุคลำกรส่วนท้องถิ่นให้
เหมำะสมกับพันธกิจของแต่ละงำน (Mean = 2.70) และค่ำเฉลี่ยต่้ำสุดได้แก่ มำตรกำรกำรติดตำมผลกระทบ
จำกกำรอนุมัติในระบบสัมปทำนของนำยทุน (Mean = 2.60) และเมื่อจ้ำแนกรำยพ้ืนที่ พบว่ำ ค่ำเฉลี่ยของ
ควำมเห็นด้วยสูงสุด คือ ประเด็นของกำรบังคับใช้กฎหมำยเพ่ือกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-201 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

(Mean = 2.91) ซึ่งเป็นกลุ่มควำมคิดเห็นของภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง ขณะที่มำตรกำรที่มีเห็นด้วยน้อย
ที่สุด คือ มำตรกำรกำรติดตำมผลกระทบจำกกำรอนุมัติในระบบสัมปทำนของนำยทุน (Mean = 2.52) ซึ่งเป็น
ข้อคิดเห็นของกลุ่มกลุ่มผู้ใช้น้้ำเพื่อกำรอุปโภค-บริโภคจำกพ้ืนที่ภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนกลำง 
   ข้อคิดเห็นจำกกลุ่มผู้ใช้น้้ำในภำคกำรผลิตและบริกำร ในภำพรวมส่วนให่่เห็นด้วยกับ
มำตรกำรกำรกำรบังคับใช้กฎหมำยเพ่ือกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่ำงมีประสิทธิภำพ  (Mean = 2.82) และ
ค่ำเฉลี่ยต่้ำสุดได้แก่ มำตรกำรกำรติดตำมผลกระทบจำกกำรอนุมัติในระบบสัมปทำนของนำยทุน (Mean = 
2.40) และเมื่อจ้ำแนกรำยพ้ืนที่ พบว่ำ ค่ำเฉลี่ยของควำมเห็นด้วยสูงสุด (2.90) พบในทุกมำตรกำร ยกเว้น
มำตรกำรจัดสรรบุคลำกรส่วนท้องถิ่นให้เหมำะสมตำมพันธกิจของแต่ละงำน ซึ่งมีค่ำเฉลี่ย (2.70) ซึ่งเป็นควำม
คิดเห็นของกลุ่มตัวอย่ำงในเขตพ้ืนที่ภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง ขณะที่มำตรกำรที่มีเห็นด้วยน้อยที่สุด คือ 
มำตรกำรกำรติดตำมผลกระทบจำกกำรอนุมัติในระบบสัมปทำนของนำยทุน (Mean = 2.39) ซึ่งเป็น
ข้อคิดเห็นของกลุ่มผู้ใช้น้้ำในภำคกำรผลิตและบริกำรจำกพ้ืนที่ภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 
   กรณีกลุ่มที่ประสบปั่หำเกี่ยวกับคุณภำพน้้ำ ในภำพรวมส่วนให่่เห็นด้วยกับมำตรกำร
กำรจัดสรรบุคลำกรส่วนท้องถิ่นให้เหมำะสมกับพันธกิจของแต่ละงำน (Mean = 2.80) และค่ำเฉลี่ยต่้ำสุดได้แก่ 
มำตรกำรกำรติดตำมผลกระทบจำกกำรอนุมัติในระบบสัมปทำนของนำยทุน (Mean = 2.56) เช่นกัน และเมื่อ
จ้ำแนกรำยพ้ืนที่ พบว่ำ ค่ำเฉลี่ยของควำมเห็นด้วยสูงสุด คือ ประเด็นของกำรจัดกำรกำรรุกล้้ำริมตลิ่งและกำร
เข้ำใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่งอกเงยริมตลิ่ง (Mean = 2.94) ซึ่งเป็นกลุ่มควำมคิดเห็นของภำคใต้ฝั่งตะวันออก
ตอนกลำง ขณะที่มำตรกำรที่มีเห็นด้วยน้อยที่สุด คือ มำตรกำรกำรจัดกำรกำรรุกล้้ำริมตลิ่งและกำรเข้ำใช้
ประโยชน์ในพ้ืนที่งอกเงยริมตลิ่ง (Mean = 2.06) ซึ่งเป็นข้อคิดเห็นของกลุ่มกลุ่มผู้ประสบปั่หำเกี่ยวกับ
คุณภำพน้้ำจำกพ้ืนที่ภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง  
   ในกลุ่มของผู้ประสบปั่หำเกี่ยวกับอุทกภัย ในภำพรวมส่วนให่่เห็นด้วยกับมำตรกำร
กำรกำรพัฒนำขุดลอกคูคลองเพ่ือเพ่ิมกำรกักเก็บน้้ำในฤดูน้้ำหลำก (Mean =  3.14) และค่ำเฉลี่ยต่้ำสุดได้แก่ 
มำตรกำรกำรกำรบังคับใช้กฎหมำยเพ่ือกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่ำงมีประสิทธิภำพ  (Mean = 2.91) เช่นกัน 
และเมื่อจ้ำแนกรำยพ้ืนที่ พบว่ำ ค่ำเฉลี่ยของควำมเห็นด้วยสูงสุด คือ ประเด็นของกำรป้องกันกำรรุกล้้ำของ
น้้ำเค็มในแหล่งน้้ำตำมธรรมชำติ (Mean = 3.42) ซึ่งเป็นกลุ่มควำมคิดเห็นของภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนกลำง 
ขณะที่มำตรกำรที่มีเห็นด้วยน้อยที่สุด คือ มำตรกำรกำรติดตำมผลกระทบจำกกำรอนุมัติในระบบสัมปทำนของ
นำยทุน(Mean = 2.17) ซึ่งเป็นข้อคิดเห็นของกลุ่มกลุ่มผู้ประสบปั่หำเกี่ยวกับอุทกภัยจำกพ้ืนที่ภำคใต้ฝั่ง
ตะวันออกตอนล่ำง 
   ท้ำยสุดในกลุ่มผู้ที่อยู่อำศัยในเขตพ้ืนที่ต้นน้้ำ ในภำพรวมส่วนให่่เห็นด้วยกับมำตรกำร
กำรพัฒนำขุดลอกคูคลองเพ่ือเพ่ิมกำรกักเก็บน้้ำในฤดูน้้ำหลำก  และ มำตรกำรกำรเสริมสร้ำงทักษะและ
ควำมสำมำรถของท้องถิ่นเพ่ือกำรจัดกำรน้้ำ ในสัดส่วนที่เท่ำกัน (Mean = 2.72) ขณะที่ค่ำเฉลี่ยต่้ำสุดได้แก่ 
มำตรกำรกำรกำรติดตำมผลกระทบจำกกำรอนุมัติในระบบสัมปทำนของนำยทุน (Mean = 2.48) และเมื่อ
จ้ำแนกรำยพื้นที่ พบว่ำ ค่ำเฉลี่ยของควำมเห็นด้วยสูงสุด คือ ประเด็นของกำรจัดกำรพ้ืนที่ป่ำสงวนอย่ำงชัดเจน
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-202 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

และเป็นรูปธรรม (Mean = 2.93) ซึ่งเป็นกลุ่มควำมคิดเห็นของภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ขณะที่มำตรกำรที่
มีเห็นด้วยน้อยที่สุด คือ มำตรกำรติดตำมผลกระทบจำกกำรอนุมัติในระบบสัมปทำนของนำยทุน(Mean = 
2.16) ซึ่งเป็นข้อคิดเห็นของกลุ่มผู้ที่อยู่อำศัยในพ้ืนที่ป่ำต้นน้้ำจำกพ้ืนที่ภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง 
 
  2)  ข้อคิดเห็นที่มีต่อมำตรกำรและทิศทำงกำรพัฒนำพื นที่โดยเพิ่มขีดควำมสำมำรถของ
ฐำนเศรษฐกิจเดิม (เกษตรกรรมและกำรท่องเที่ยว) (ทำงเลือกท่ี 3) 
   ตำรำงที่ 3.7.5-16 ข้อเสนอแนะเชิงมำตรกำรจำกเวทีประชุมกลุ่มย่อย ที่มีต่อทิศ
ทำงกำรพัฒนำพ้ืนที่โดยเพ่ิมขีดควำมสำมำรถของฐำนเศรษฐกิจเดิม (เกษตรกรรมและกำรท่องเที่ยว) (ทำงเลือก
ที่ 3) มีท้ังสิ้น 24 มำตรกำร พบว่ำ ค่ำเฉลี่ยสูงสุดที่กลุ่มผู้ใช้น้้ำเพ่ือกำรอุปโภค-บริโภค ในภำพรวมส่วนให่่เห็น
ด้วยกับมำตรกำรบูรณำกำรเนื้อหำสิ่งแวดล้อมและกำรอนุรักษ์ในหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน (Mean = 2.69) 
และค่ำเฉลี่ยต่้ำสุดได้แก่ แนวทำงกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพ้ืนบ้ำนในกำรป้องกันกำรรุกล้้ำของน้้ำเค็ม (Mean 
= 2.55) และเมื่อจ้ำแนกรำยพ้ืนที่ พบว่ำ ค่ำเฉลี่ยของควำมเห็นด้วยสูงสุด คือ ประเด็นของกำรเสริมสร้ำง
ควำมรู้และทัศนคติประชำชนในพ้ืนที่เกี่ยวกับกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Mean = 2.96) ซึ่งเป็นกลุ่มควำม
คิดเห็นของภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง ขณะที่มำตรกำรที่มีเห็นด้วยน้อยที่สุด คือ มำตรกำรกำรใช้ทุนทำง
สังคม / ทรัพยำกรมนุษย์เป็นฐำนในกำรพัฒนำ (Mean = 2.47) ซึ่งเป็นข้อคิดเห็นของกลุ่มกลุ่มผู้ใช้น้้ำเพ่ือกำร
อุปโภค-บริโภคจำกพ้ืนที่ภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 
   ข้อคิดเห็นจำกกลุ่มผู้ใช้น้้ำในภำคกำรผลิตและบริกำร ในภำพรวมส่วนให่่เห็นด้วยกับ
มำตรกำรกำรประเมินคุณภำพน้้ำจำกแหล่งน้้ำตำมธรรมชำติอย่ำงต่อเนื่อง และ กำรจัดหำแหล่งกับเก็บน้้ำดิบ
เพ่ือกำรพัฒนำระบบประปำที่ได้มำตรฐำน ในล้ำดับที่เท่ำกัน (Mean = 2.74) ขณะที่ค่ำเฉลี่ยต่้ำสุดได้แก่ 
มำตรกำรกำรใช้ทุนทำงสังคม / ทรัพยำกรมนุษย์เป็นฐำนในกำรพัฒนำ (Mean = 2.51) และเมื่อจ้ำแนกรำย
พ้ืนที่ พบว่ำ ค่ำเฉลี่ยของควำมเห็นด้วยสูงสุด พบในมำตรกำรกำรพัฒนำธุรกิจ SME เพ่ือกำรท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์/เชิงนิเวศน์ ซึ่งมีค่ำเฉลี่ย (2.93) ซึ่งเป็นควำมคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่ำงในเขตพ้ืนที่ภำคใต้ฝั่งตะวันออก
ตอนบน ขณะที่มำตรกำรที่มีเห็นด้วยน้อยที่สุด คือ มำตรกำรกำรใช้ทุนทำงสังคม / ทรัพยำกรมนุษย์เป็นฐำนใน
กำรพัฒนำ (Mean = 2.23) ซึ่งเป็นข้อคิดเห็นของกลุ่มผู้ใช้น้้ำในภำคกำรผลิตและบริกำรจำกพ้ืนที่ภำคใต้ฝั่ง
ตะวันออกตอนบน 
   กรณีกลุ่มที่ประสบปั่หำเกี่ยวกับคุณภำพน้้ำ ในภำพรวมส่วนให่่เห็นด้วยกับมำตรกำร
เสริมสร้ำงควำมรู้และทัศนคติประชำชนในพ้ืนที่เกี่ยวกับกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Mean = 2.87) และค่ำเฉลี่ย
ต่้ำสุดได้แก่ มำตรกำรพัฒนำแหล่งกักเก็บขนำดเล็ก (1 อ้ำเภอ 1 แก้มลิง) และ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพ้ืนบ้ำน
ในกำรป้องกันกำรรุกล้้ำของน้้ำเค็มในล้ำดับที่เท่ำกัน (Mean = 2.60) เช่นกัน และเมื่อจ้ำแนกรำยพ้ืนที่ พบว่ำ 
ค่ำเฉลี่ยของควำมเห็นด้วยสูงสุด คือ  ประเด็นของกำรขยำยระบบประปำส่วนภูมิภำคที่ทั่วถึงและเป็นธรรม 
(Mean = 3.0) ซึ่งเป็นกลุ่มควำมคิดเห็นของภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง ขณะที่มำตรกำรที่มีเห็นด้วยน้อย
ที่สุด คือ มำตรกำรกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพ้ืนบ้ำนในกำรป้องกันกำรรุกล้้ำของน้้ำเค็ม (Mean = 2.13) ซึ่ง
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เป็นข้อคิดเห็นของกลุ่มกลุ่มผู้ประสบปั่หำเกี่ยวกับคุณภำพน้้ำจำกพ้ืนที่ภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง
เช่นเดียวกัน  
   ในกลุ่มของผู้ประสบปั่หำเกี่ยวกับอุทกภัย ในภำพรวมส่วนให่่เห็นด้วยกับมำตรกำร
กำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพ้ืนบ้ำนในกำรป้องกันกำรรุกล้้ำของน้้ำเค็ม (Mean =  2.97) และค่ำเฉลี่ยต่้ำสุด
ได้แก่ มำตรกำรพัฒนำระบบติดตำมประเมินผลคุณภำพน้้ำประชำชุมชน มำตรกำรกำรประเมินคุณภำพน้้ำจำก
แหล่งน้้ำตำมธรรมชำติอย่ำงต่อเนื่อง และมำตรกำรกำรจัดกำรแหล่งกับเก็บน้้ำดิบเพ่ือกำรพัฒนำระบบประปำ
ที่ได้มำตรฐำน ในล้ำดับที่เท่ำกัน (Mean = 2.84) และเมื่อจ้ำแนกรำยพ้ืนที่ พบว่ำ ค่ำเฉลี่ยของควำมเห็นด้วย
สูงสุด มี 4 มำตรกำร คือ (1) ประเด็นของกำรบูรณำกำรเนื้อหำสิ่งแวดล้อมและกำรอนุรักษ์ในหลักสูตรกำร
เรียนกำรสอน (2) มำตรกำรเสริมสร้ำงควำมรู้และทัศนคติประชำชนในพ้ืนที่เกี่ยวกับกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
(3) กำรใช้ทุนทำงสังคม / ทรัพยำกรมนุษย์เป็นฐำนในกำรพัฒนำ และ (4) กำรแบ่งเขตพ้ืนที่ (Zoning) เพ่ือ
กำรบริหำรจัดกำรที่ถูกต้องและเหมำะสม ในล้ำดับเท่ำกัน (Mean = 3.31) ซึ่งเป็นกลุ่มควำมคิดเห็นของภำคใต้
ฝั่งตะวันออกตอนบน ขณะที่มำตรกำรที่มีเห็นด้วยน้อยที่สุด มีด้วยกัน 3 มำตรกำร คือ (1) กำรแบ่งเขตพ้ืนที่ 
(Zoning) เพ่ือกำรบริหำรจัดกำรที่ถูกต้องและเหมำะสม (2) กำรประเมินคุณภำพน้้ำจำกแหล่งน้้ำตำม
ธรรมชำติอย่ำงต่อเนื่อง และ (3) มำตรกำรจัดกำรแหล่งกับเก็บน้้ำดิบเพ่ือกำรพัฒนำระบบประปำที่ได้
มำตรฐำน ในล้ำดับเท่ำกัน (Mean = 2.47) ซึ่งเป็นข้อคิดเห็นของกลุ่มกลุ่มผู้ประสบปั่หำจำกอุทกภัยจำก
พ้ืนที่ภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง 
   ท้ำยสุดในกลุ่มผู้ที่อยู่อำศัยในเขตพ้ืนที่ต้นน้้ำ ในภำพรวมส่วนให่่เห็นด้วยกับมำตรกำร
กำรพัฒนำระบบนิเวศน์จำกป่ำรกร้ำงให้เป็นป่ำธรรมชำติ และ มำตรกำรกำรเพ่ิมและพัฒนำพ้ืนที่กับเก็บน้้ำ
ตำมธรรมชำติ ห้วย หนอง คลอง บึง ในล้ำดับที่เท่ำกัน (Mean = 2.75) ขณะที่ค่ำเฉลี่ยต่้ำสุดได้แก่ มำตรกำร
กำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพ้ืนบ้ำนในกำรป้องกันกำรรุกล้้ำของน้้ำเค็ม  (Mean = 2.35) และเมื่อจ้ำแนกรำย
พ้ืนที่ พบว่ำ ค่ำเฉลี่ยของควำมเห็นด้วยสูงสุด คือ ประเด็นของกำรกำรพัฒนำระบบนิเวศน์จำกป่ำรกร้ำงให้เป็น
ป่ำธรรมชำติและ กำรเพ่ิมและพัฒนำพ้ืนที่กับเก็บน้้ำตำมธรรมชำติ ห้วย หนอง คลอง บึง (Mean = 2.80) ซึ่ง
เป็นกลุ่มควำมคิดเห็นของภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบนและตอนล่ำง ขณะที่มำตรกำรที่มีเห็นด้วยน้อยที่สุด คือ 
มำตรกำรพัฒนำและปรับปรุงพ้ืนที่ป่ำพลุ (Mean = 2.10) ซึ่งเป็นข้อคิดเห็นของกลุ่มผู้ที่อยู่อำศัยในพื้นที่ป่ำต้น
น้้ำจำกพ้ืนที่ภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง 
 
  3) ข้อคิดเห็นที่มีต่อมำตรกำรและทิศทำงกำรพัฒนำพื นที่โดยเร่งกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจ
ตำมเป้ำหมำยสูงสุด (ทำงเลือกท่ี 4) 
   จำกตำรำงที่ 3.7.5-16 ข้อเสนอแนะเชิงมำตรกำรจำกเวทีประชุมกลุ่มย่อย ที่มีต่อทิศ
ทำงกำรพัฒนำพ้ืนที่โดยโดยเร่งกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจตำมเป้ำหมำยสูงสุด  (ทำงเลือกที่ 4) มีทั้งสิ้น 13 
มำตรกำร พบว่ำ ค่ำเฉลี่ยสูงสุดที่กลุ่มผู้ใช้น้้ำเพ่ือกำรอุปโภค-บริโภค ในภำพรวมเห็นด้วยกับมำตรกำรกำรเฝ้ำ
ระวังและติดตำมคุณภำพน้้ำอุปโภคบริโภคให้ได้มำตรฐำน (Mean = 2.77) และค่ำเฉลี่ยต่้ำสุด ได้แก่ แนว
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-204 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ทำงกำรกำรพัฒนำโครงกำรสร้ำงแหล่งกักเก็บน้้ำ / เขื่อนขนำดให่่ (Mean = 2.51) และเมื่อจ้ำแนกรำยพื้นที่ 
พบว่ำ ค่ำเฉลี่ยของควำมเห็นด้วยสูงสุด คือ ประเด็นของกำรพัฒนำระบบส้ำรองแหล่งน้้ำดิบอย่ำงยั่งยืนใน
ระดับท้องถิ่น (Mean = 2.89) ซึ่งเป็นกลุ่มควำมคิดเห็นของภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง ขณะที่มำตรกำรที่มี
เห็นด้วยน้อยที่สุด คือ มำตรกำรกำรจัดกำรปั่หำกำรรุกล้้ำของน้้ำเค็ม (Mean = 2.06) ซึ่งเป็นข้อคิดเห็นของ
กลุ่มกลุ่มผู้ใช้น้้ำเพ่ือกำรอุปโภค-บริโภคจำกพ้ืนที่ภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำงเช่นกัน 
   ข้อคิดเห็นจำกกลุ่มผู้ใช้น้้ำในภำคกำรผลิตและบริกำร ในภำพรวมส่วนให่่เห็นด้วยกับ
มำตรกำรกำรจัดกำรพ้ืนที่ป่ำสงวนและกำรบังคับใช้กฎหมำย (Mean = 2.73) ขณะที่ค่ำเฉลี่ยต่้ำสุดได้แก่ 
มำตรกำรกำรพัฒนำโครงกำรสร้ำงแหล่งกักเก็บน้้ำ / เขื่อนขนำดให่่  (Mean = 2.55) และเมื่อจ้ำแนกรำย
พ้ืนที่ พบว่ำ ค่ำเฉลี่ยของควำมเห็นด้วยสูงสุด พบในทุกมำตรกำร (ค่ำเฉลี่ย 3.0) ซึ่งเป็นควำมคิดเห็นของกลุ่ม
ตัวอย่ำงในเขตพ้ืนที่ภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง ขณะที่มำตรกำรที่มีเห็นด้วยน้อยที่สุด คือ มำตรกำรที่
เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำโครงกำรสร้ำงแหล่งกักเก็บน้้ำหรือเขื่อนขนำดให่่ (Mean = 2.42) ซึ่งเป็นข้อคิดเห็น
ของกลุ่มผู้ใช้น้้ำในภำคกำรผลิตและบริกำรจำกพ้ืนที่ภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 
   กรณีกลุ่มที่ประสบปั่หำเกี่ยวกับคุณภำพน้้ำ ในภำพรวมส่วนให่่เห็นด้วยกับมำตรกำร
เฝ้ำระวังและติดตำมคุณภำพน้้ำอุปโภคบริโภคให้ได้มำตรฐำน (Mean = 2.75) และค่ำเฉลี่ยต่้ำสุดได้แก่ 
มำตรกำรกำรเสริมสร้ำงกระบวนกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรจัดกำรน้้ำอย่ำง (Mean = 2.48)  และเมื่อ
จ้ำแนกรำยพ้ืนที่  พบว่ำ ค่ำเฉลี่ยของควำมเห็นด้วยสูงสุด ประกอบด้วยมำตรกำรต่ำงๆ 5 มำตรกำร 
ประกอบด้วย (1)  มำตรกำรเฝ้ำระวังและติดตำมคุณภำพน้้ำอุปโภคบริโภคให้ได้มำตรฐำน (2) มำตรกำร
จัดกำรสำรปนเปื้อนทำงกำรเกษตรสู่แหล่งน้้ำตำมธรรมชำติ (3) มำตรกำรในจัดกำรปั่หำกำรรุกล้้ำของน้้ำเค็ม 
(4) มำตรกำรปรับปรุงและพัฒนำพ้ืนที่กับเก็บน้้ำตำมธรรมชำติ  ห้วย หนอง คลอง บึง และ (5) มำตรกำร
พัฒนำระบบฐำนข้อมูลกลำงและกำรเข้ำถึงอย่ำงเป็นบูรณำกำรในล้ำดับที่เท่ำกัน (Mean = 2.77) ซึ่งเป็นกลุ่ม
ควำมคิดเห็นของภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนกลำง ขณะที่มำตรกำรที่มีเห็นด้วยน้อยที่สุด คือ มำตรกำรในกำร
จัดกำรพ้ืนที่ป่ำสงวนและกำรบังคับใช้กฎหมำย (Mean = 2.0) ซึ่งเป็นข้อคิดเห็นของกลุ่มกลุ่มผู้ประสบปั่หำ
เกี่ยวกับคุณภำพน้้ำจำกพ้ืนที่ภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง  
   ในกลุ่มของผู้ประสบปั่หำเกี่ยวกับอุทกภัย ในภำพรวมส่วนให่่เห็นด้วยกับมำตรกำร
กำรจัดกำรปั่หำกำรรุกล้้ำของน้้ำเค็ม (Mean =  2.79) และค่ำเฉลี่ยต่้ำสุดได้แก่ มำตรกำรกำรประสำนแผน
อย่ำงบูรณำกำรและกำรสื่อสำรระหว่ำงหน่วยงำน (Mean = 2.72) และเมื่อจ้ำแนกรำยพ้ืนที่ พบว่ำ ค่ำเฉลี่ย
ของควำมเห็นด้วยสูงสุด มี 2 มำตรกำร คือ (1) กำรพัฒนำระบบเตือนภัยที่เท่ำทันเหตุกำรณ์ตั้งแต่ต้นน้้ำ กลำง
น้้ำ ปลำยน้้ำ และ (2) กำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลกลำงและกำรเข้ำถึงอย่ำงเป็นบูรณำกำร ในล้ำดับเท่ำกัน 
(Mean = 3.24) ซึ่งเป็นกลุ่มควำมคิดเห็นของภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ขณะที่มำตรกำรที่มีเห็นด้วยน้อย
ที่สุด มีด้วยกัน 2 มำตรกำร คือ (1) กำรพัฒนำระบบส้ำรองแหล่งน้้ำดิบอย่ำงยั่งยืนในระดับท้องถิ่น และ (2) 
กำรประสำนแผนอย่ำงบูรณำกำรและกำรสื่อสำรระหว่ำงหน่วยงำน  ในล้ำดับเท่ำกัน (Mean = 2.12) ซึ่งเป็น
ข้อคิดเห็นของกลุ่มกลุ่มผู้ประสบปั่หำจำกอุทกภัยจำกพ้ืนที่ภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง 



  
 ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ 
  

   
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-205 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

 ท้ำยสุดในกลุ่มผู้ที่อยู่อำศัยในเขตพ้ืนที่ต้นน้้ำ ในภำพรวมส่วนให่่เห็นด้วยกับมำตรกำรกำรเฝ้ำระวัง
และติดตำมคุณภำพน้้ำอุปโภคบริโภคให้ได้มำตรฐำน มำตรกำรกำรจัดกำรสำรปนเปื้อนทำงกำรเกษตรสู่แหล่ง
น้้ำตำมธรรมชำติ มำตรกำรปรับปรุงและพัฒนำพ้ืนที่กับเก็บน้้ำตำมธรรมชำติ  ห้วย หนอง คลอง บึง และ
มำตรกำรกำรพัฒนำระบบประตูกันน้้ำเพ่ือส้ำรองน้้ำในฤดูแล้ว ในล้ำดับที่เท่ำกัน  (Mean = 2.89) ขณะที่
ค่ำเฉลี่ยต่้ำสุดได้แก่ มำตรกำรกำรจัดกำรปั่หำกำรรุกล้้ำของน้้ำเค็ม (Mean = 2.54) และเมื่อจ้ำแนกรำยพื้นที่ 
พบว่ำ ค่ำเฉลี่ยของควำมเห็นด้วยสูงสุด คือ ประเด็นของกำรจัดกำรสำรปนเปื้อนทำงกำรเกษตรสู่แหล่งน้้ำตำม
ธรรมชำติ และ แนวทำงกำรเฝ้ำระวังและติดตำมคุณภำพน้้ำอุปโภคบริโภคให้ได้มำตรฐำน (Mean = 3.0)  
ซึ่งเป็นกลุ่มควำมคิดเห็นของภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบนและตอนล่ำง ตำมล้ำดับ ขณะที่มำตรกำรที่มีเห็นด้วย
น้อยที่สุด คือ มำตรกำรจัดกำรปั่หำกำรรุกล้้ำของน้้ำเค็ม (Mean = 2.13) ซึ่งเป็นข้อคิดเห็นของกลุ่มผู้ที่อยู่
อำศัยในพ้ืนที่ป่ำต้นน้้ำจำกพ้ืนที่ภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-206 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ตำรำงท่ี 3.7.5-14 
แสดงควำมคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่ำงที่มีต่อทำงเลือกและทิศทำงกำรพัฒนำของพ้ืนที่ จ ำแนกตำมกลุ่มเป้ำหมำยประชำกร 

 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ

กรณีฐาน (No Action)  (0) 35 7.90 4 4.30 7 6.48 3 2.03 3 3.57 52 5.94

การพัฒนาพื้นท่ีโดยไม่มุ่งเน้นเศรษฐกจิ  (1) 99 22.35 13 13.98 31 28.70 27 18.24 20 23.81 190 21.69

การพัฒนาพื้นท่ีโดยเพิ่มขดีความสามารถของฐานเศรษฐกจิเดิม (เกษตรกรรมและการทอ่งเที่ยว) (2) 54 12.19 18 19.35 23 21.30 22 14.86 20 23.81 137 15.64

การพัฒนาพื้นท่ีโดยเร่งการเติบโตทางเศรษฐกจิตามเปา้หมายสูงสุด  (3) 39 8.80 12 12.90 9 8.33 5 3.38 4 4.76 69 7.88

แบบผสมระหว่าง 2 และ 3 3 0.68 1 1.08 2 1.85 0 0.00 5 5.95 11 1.26

แบบผสมระหว่าง 2 และ 4 2 0.45 7 7.53 5 4.63 3 2.03 1 1.19 18 2.05

แบบผสมระหว่าง 3 และ 4 1 0.23 0 0.00 2 1.85 2 1.35 3 3.57 8 0.91

แบบผสมระหว่าง 2 และ 3 และ 4 210 47.40 35 37.63 25 23.15 85 57.43 28 33.33 383 43.72

ทางเลือกใหม่ พัฒนาความต้องการขั้นพื้นฐาน และคุณภาพชวิีตมนุษย์แบบบรูณาการ 0 0.00 3 3.23 4 3.70 1 0.68 0 0.00 8 0.91

รวม 443 100.00 93 100.00 108 100.00 148 100.00 84 100.00 876 100.00

ทางเลือก จ าแนกตามกลุ่มเปา้หมายประชากร 

กลุ่มที่อยู่อาศัย

บริเวณพื้นท่ีปา่ต้นน ้า 

(N = 84)

รวม

(N=876)

กลุ่มท่ีประสบปญัหา

คุณภาพน ้า

(N = 108)

กลุ่มท่ีประสบปญัหา

อทุกภยั

(N = 148)

กลุ่มผู้ใชน้ ้า

ในระดับครัวเรือน 

(N = 443)

กลุ่มผู้ใชน้ ้า

(N = 93)

เพื่อการผลิตและบริการ
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-207 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

 
ตำรำงท่ี 3.7.5-15 

ข้อเสนอแนะเชิงมำตรกำรจำกเวทีประชุมกลุ่มย่อย ที่มีต่อทิศทำงกำรพัฒนำพื้นที่ ทำงเลือกที่ 2 กำรพัฒนำพื้นที่โดยไม่มุ่งเน้นเศรษฐกิจ 

 

มาตรการท่ีได้จากการประชมุกลุ่มย่อย 

กรณีเลือกตอบ ทางเลือกท่ี 2 การพัฒนาพื้นท่ีโดยไม่มุ่งเน้นเศรษฐกจิ 

(N=190) Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD

การบงัคับใชก้ฎหมายเพื่อการอนุรักษส่ิ์งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ 2.68 0.506 2.57 0.567 2.91 0.286 2.68 0.511 2.82 0.548 2.78 0.548 2.9 0.316 2.82 0.508 2.56 0.512 2.91 0.296 2.81 0.403 2.8 0.406 3.24 0.435 3.12 0.49 2.53 0.598 2.91 0.61 2.87 0.352 2.81 0.523 2.47 0.697 2.7 0.571

การติดตามผลกระทบจากการอนุมัติในระบบสัมปทานของนายทุน 2.55 0.598 2.52 0.657 2.84 0.477 2.60 0.612 2.39 0.186 2.5 0.786 2.7 0.483 2.4 0.738 2.5 0.516 2.91 0.296 2.27 0.799 2.56 0.572 3.31 0.471 3.32 0.624 2.17 0.929 3.07 0.792 2.6 0.632 2.7 0.47 2.16 0.688 2.48 0.637

การจัดการการรุกล ้าริมตล่ิงและการเขา้ใชป้ระโยชน์ในพื้นท่ีงอกเงยริมตล่ิง 2.55 0.598 2.60 0.575 2.69 0.553 2.61 0.579 2.56 0.641 2.78 0.548 2.7 0.483 2.65 0.584 2.38 0.500 2.94 0.246 2.06 0.772 2.58 0.612 3.24 0.435 3.15 0.515 2.75 0.939 3.01 0.733 2.73 0.594 2.6 0.598 2.28 0.575 2.53 0.608

การจัดการพื้นท่ีปา่สงวนอย่างชดัเจนและเปน็รูปธรรม 2.59 0.546 2.60 0.536 2.82 0.384 2.64 0.518 2.68 0.67 2.83 0.383 2.9 0.316 2.77 0.539 2.56 0.512 2.84 0.448 2.5 0.516 2.69 0.5 3.28 0.455 3.17 0.526 2.64 0.76 2.98 0.675 2.93 0.258 2.6 0.598 2.58 0.607 2.69 0.543

การพัฒนาขดุลอกคูคลองเพื่อเพิ่มการกกัเกบ็น ้าในฤดูน ้าหลาก 2.65 0.565 2.60 0.588 2.75 0.469 2.65 0.557 2.79 0.499 2.72 0.461 2.9 0.316 2.79 0.456 2.5 0.516 2.84 0.454 2.63 0.619 2.7 0.528 3.14 0.351 3.22 0.555 2.61 0.72 2.96 0.659 2.87 0.352 2.8 0.523 2.53 0.612 2.72 0.529

การปอ้งกนัการรุกล ้าของน ้าเค็มในแหล่งน ้าตามธรรมชาติ 2.66 0.564 2.56 0.666 2.66 0.637 2.62 0.625 2.7 0.542 2.56 0.616 2.9 0.316 2.69 0.54 2.56 0.512 2.75 0.508 2.6 0.632 2.67 0.539 3.38 0.494 3.42 0.696 2.73 0.906 3.14 0.822 2.87 0.352 2.65 0.671 2.26 0.452 2.57 0.57

การใชข้อ้มูลการวิจัย/ส ารวจ มาใชใ้นการแกไ้ขปญัหาอย่างเปน็รูปธรรม 2.65 0.515 2.53 0.657 2.84 0.371 2.64 0.566 2.75 0.441 2.72 0.575 2.9 0.316 2.77 0.467 2.63 0.500 2.72 0.457 2.75 0.447 2.7 0.46 3.31 0.471 3.33 0.601 2.59 0.698 3.03 0.713 2.87 0.352 2.7 0.47 2.53 0.612 2.69 0.507

การปรับปรุงกฎหมายของแต่ละกระทรวงใหเ้ปน็ระบบและมีประสิทธิภาพ 2.62 0.540 2.63 0.530 2.87 0.383 2.68 0.514 2.61 0.629 2.83 0.383 2.9 0.316 2.73 0.522 2.5 0.516 2.78 0.420 2.63 0.619 2.67 0.506 3.24 0.435 3.2 0.546 2.59 0.722 2.97 0.674 2.87 0.352 2.8 0.41 2.47 0.612 2.7 0.5

การจัดสรรบคุลากรส่วนท้องถิ่นใหเ้หมาะสมตามพันธกจิของแต่ละงาน 2.66 0.564 2.64 0.540 2.87 0.341 2.70 0.519 2.61 0.685 2.78 0.548 2.7 0.483 2.68 0.606 2.5 0.516 2.81 0.397 2.63 0.500 2.69 0.467 3.31 0.471 3.2 0.546 2.54 0.652 2.96 0.669 2.73 0.458 2.8 0.41 2.32 0.582 2.61 0.529

การเสริมสร้างทักษะและความสามารถของท้องถิ่นเพื่อการจัดการน ้า 2.64 0.583 2.54 0.645 2.90 0.306 2.65 0.58 2.64 0.621 2.89 0.323 2.9 0.316 2.77 0.504 2.56 0.512 2.78 0.491 2.69 0.479 2.7 0.469 3.14 0.351 3.17 0.526 2.56 0.65 2.92 0.623 2.73 0.458 2.84 0.375 2.58 0.607 2.72 0.495

กลุ่มที่อยู่อาศัยบริเวณพื้นท่ีปา่ต้นน ้า 

ภาคใต้ ภาคใต้ ภาคใต้ 
รวม

ตอนบน ตอนกลาง ตอนล่าง

กลุ่มท่ีประสบปญัหาอทุกภยั

ภาคใต้ ภาคใต้ ภาคใต้ 
รวม

ตอนบน ตอนกลาง ตอนล่าง

กลุ่มที่ประสบปญัหาคุณภาพน ้า

ภาคใต้ ภาคใต้ ภาคใต้ 
รวม

ตอนบน ตอนกลาง ตอนล่าง

กลุ่มผู้ใชน้ ้าเพื่อการผลิตและการบริการ

ภาคใต้ ภาคใต้ ภาคใต้ 
รวม

ตอนบน ตอนกลาง ตอนล่าง

ภาคใต้ ภาคใต้ ภาคใต้ 
รวม

ตอนบน ตอนกลาง ตอนล่าง

กลุ่มผู้ใชน้ ้าในภาคครัวเรือน 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-208 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ตำรำงท่ี 3.7.5-16 
ข้อเสนอแนะเชิงมำตรกำรจำกเวทีประชุมกลุ่มย่อย ที่มีต่อทิศทำงกำรพัฒนำพื นที่ ทำงเลือกที่ 3 กำรพัฒนำพื นที่เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกำรเติบโตเศรษฐกิจพื นฐำนด้ำนกำรเกษตรกรรมและกำรท่องเที่ยว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ 
 

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-209 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ตำรำงท่ี 3.7.5-16 
ข้อเสนอแนะเชิงมำตรกำรจำกเวทีประชุมกลุ่มย่อย ที่มีต่อทิศทำงกำรพัฒนำพื นที่ ทำงเลือกที่ 4 กำรพัฒนำพื นที่เต็มศักยภำพ และยุทธศำสตร์กำรพัฒนำภำคใต้และเขตเศรษฐกิจชำยแดนภำคใต้ 

 

 
 
 



  
 ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ 
 

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-210 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

3.8 เศรษฐกิจ 
 
3.8.1 โครงสร้ำงภำคส่วนเศรษฐกิจ (structure of economic sectors) 

 กำรประมำณกำรมูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดและผลิตภัณฑ์มวลรวมประชำชำติ (gross 
provincial products: GPP and gross domestic products: GDP) ได้แบ่งภำคเศรษฐกิจออกเป็น 19 
สำขำกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ (economic cimponents) ประกอบด้วย 

(1) สำขำกำรเพำะปลูก กำรป่ำไม้ และกำรประมง (agriculture, forestry and fishing) 
(2) สำขำกิจกำรกำรท้ำเหมืองแร่และเหมืองหิน (mining and quarrying) 
(3) สำขำกิจกำรกำรผลิตหัตถอุตสำหกรรม (manufacturing) 
(4) สำขำกิจกำรผลิตไฟฟ้ำ แก๊ส และกำรปรับอำกำศ (electricity, gas, steam and air 

conditioning supply) 
(5) สำขำกิจกำรกำรประปำ กำรบ้ำบัดน้้ำเสียและขยะ (water supply; sewerage, waste 

management and remediation activities) 
(6) สำขำกิจกำรกำรก่อสร้ำง (construction) 
(7) สำขำกิจกรรมกำรค้ำส่งและกำรค้ำปลีก และกำรซ่อมแซมยำนยนต์ (wholesale and retail 

trade and repair of motor vehicles) 
(8) สำขำกิจกรรมกำรขนส่งและกำรเก็บรักษำสินค้ำ (transportation and storage) 
(9) สำขำกิจกรรมบริกำรสถำนที่ พักและอำหำร (accommodation and food service 

activities) 
(10) สำขำกิจกรรมกำรสื่อสำร (information and communication) 
(11) สำขำกิจกรรมกำรเงินและกำรประกันภัย (financial and insurance activities)) 
(12) สำขำกิจกรรมอสังหำริมทรัพย์ (real estate activities) 
(13) สำขำกิจกรรมวิชำชีพ วิทยำศำสตร์ และเทคนิค (professional, scientific and technical 

activities) 
(14) สำขำกิจกรรมกำรบริหำรและกำรบริกำรสนับสนุน (administrative and support service 

activities) 
(15) สำขำกิจกรรมกำรบริหำรสำธำรณะ กำรป้องกันประเทศ และควำมมั่นคงทำงสังคม (public 

administration and defence; compulsory social security 
(16) สำขำกิจกรรมกำรศึกษำ (education) 
(17) สำขำกจิกรรมทำงสุขภำพ (human health activities) 
(18) สำขำกิจกรรมศิลป กำรบันเทิง และกำรพักผ่อนหย่อนใจ (arts, entertainment and 

recreation) 
(19) สำขำกิจกรรมกำรบริกำรอ่ืน ๆ (other service activities) 



  
 ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ 
 

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-211 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ทั้ง 19 สำขำกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ ถ้ำแบ่งออกเป็นภำคกำรผลิตโดยรวมจะแบ่งออกได้เป็น 4 ภำค
กำรผลิต ประกอบด้วย 

  หนึ่ง กำรผลิตภำคเกษตรกรรม (agricultural sector) ได้แก่ สำขำ (1) 
  สอง ภำคกำรผลิตอุตสำหกรรม (industrial sector) ได้แก่ สำขำ (2) (3) (4) และ (5) 
  สำม ภำคกำรบริกำรภำคเอกชน  (private services sector) ได้แก่ สำขำ (6) (7) (8) (9) 

(10) (11) (12) (13) (14) และ (19) 
  และสี่ ภำคกำรบริกำรสำธำรณะ (public services or adminstrations sector) ได้แก่ (15) 

(16) (17) และ (18) 
 

ทั้งนี้ ในกำรพิจำรณำถึงควำมต้องกำรทรัพยำกรน้้ำเพ่ือกำรผลิตภำคเศรษฐกิจกับโครงสร้ำงภำคส่วน
เศรษฐกิจ ทรัพยำกรน้้ำถูกพิจำรณำในฐำนะเป็นปัจจัยกำรผลิต (Consumption and Input Factor) ให้แก่
ภำคส่วนเศรษฐกิจต่ำง ๆ ในกำรประมำณกำรควำมสัมพันธ์ควำมต้องกำรทรัพยำกรน้้ำกับกำรผลิตภำค
เศรษฐกิจทั้ง 19 สำขำกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ อำจจะมีบำงสำขำกิจกรรมที่มีกำรซ้อนทับกันของกลุ่มประชำกร
ในแต่ละสำขำกิจกรรมกำรผลิต ดังนั้น แนวทำงกำรประมำณกำรควำมต้องกำรทรัพยำกรน้้ำของแต่ละภำคส่วน
กำรผลิตจะก้ำหนดกรอบแนวทำงไว้ดังนี้ 

 -  ภำคเกษตรกรรม ได้แก่ กำรเพำะปลูก กำรประมง กำรป่ำไม้ กำรปศุสัตว์ ที่เป็นภำคกำรผลิตทำง
เศรษฐกิจขนำดให่่ของพ้ืนที่ จะพิจำรณำจำกกำรใช้ประโยชน์กำรใช้ที่ดิน 

 -  ภำคอุตสำหกรรมกำรผลิต จะพิจำรณำจำกจ้ำนวนโรงงำนอุตสำหกรรม และวิสำหกิจขนำด
กลำงและขนำอย่อม (small and medium entreprise: SEMs) 

 -  ภำคกำรบริกำรภำคเอกชนและกำรบริกำรสำธำรณะ จะพิจำรณำจำกกลุ่มประชำกรในพ้ืนที่
เมือง และกลุ่มประชำกรเฉพำะที่เกี่ยวข้องกับกำรผลิต เช่น สำขำกำรท่องเที่ยวจะพิจำรณำจำกจ้ำนวน
นักท่องเที่ยวในพื้นที่ เป็นต้น 

 
รำยละเอียดของแต่ละภำคส่วนเศรษฐกิจ ดังนี้ 
 

3.8.1.1 ภำคเกษตรกรรม 
 ภำคเกษตรกรรมเป็นภำคเศรษฐกิจขนำดให่่ของพ้ืนที่ภำคใต้ โดยส่วนให่่ของกำรใช้ประโยชน์
ที่ดินจะถูกน้ำใช้เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม พ้ืนที่เพำะปลูกพืชหลักของพ้ืนที่ภำคใต้และรวมถึงพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่ง
ตะวันออก คือ พืชไม้ยืนต้น ได้แก่ ยำงพำรำและปำล์มน้้ำมัน รองลงมำเป็นไม้ผล ได้แก่ ทุเรียน มังคุด เงำะ 
ลองกอง ซึ่งเป็นผลไม้พ้ืนเมืองของพ้ืนที่ภำคใต้ ส่วนพ้ืนที่เพำะปลูกนำข้ำว พืชไร่ พืชผัก และไม้ดอก มีขนำด
พ้ืนที่เล็ก 
 จำกข้อมูลกำรใช้ประโยชน์ที่ดินปี 2552 กับปี 2562 (ดังตำรำงที่ 3.8.1.1-1) พบว่ำ 
 (1)  ทุกพ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำ พ้ืนที่กำรเกษตรมีแนวโน้มขยำยตัวเพิ่มข้ึน เฉลี่ยร้อยละ 0.46 ต่อปี 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-212 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

 (2)  พ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำที่มีกำรขยำยพ้ืนที่กำรเกษตรมำกกว่ำค่ำเฉลี่ยต่อปี ได้แก่ คลองท่ำตะเภำ 
ภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน คลองหลังสวน ภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 2 คลองกลำย ภำคใต้ฝั่งตะวันออก 
ส่วนที่ 4 คลองเทพำ แม่น้้ำบำงนรำ และแม่น้้ำโกลก 
 (3)  พ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำที่มีแนวโน้มพ้ืนที่กำรเกษตรลดลง ได้แก่ ภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง ลดลง
ร้อยละ -0.17 ต่อปี ทั้งนี้ กรณีพ้ืนที่กำรเกษตรของเกำะสมุย เกำะพะงัน และเกำะเต่ำ มีแนวโน้มลดลงมำก 
โดยลดลงร้อยละ -1.69 ต่อปี ซึ่งในช่วง 20 ปีที่ผ่ำนมำ พ้ืนที่ทั้ง 3 เกำะ ถูกน้ำมำใช้พัฒนำเศรษฐกิจกำร
ท่องเที่ยวที่มีกำรขยำยตัวมำก ส่งผลต่อควำมต้องกำรพื้นที่เพ่ือพัฒนำกิจกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรท่องเที่ยว 
 
    กำรกระจำยตัวของพืชเศรษฐกิจที่ส้ำคั่ ได้แก่ 
  1)  ยำงพำรำ เป็นพืชที่มีกำรปลูกมำกที่สุดในพ้ืนที่ มีกำรผลิตกระจำยทุกลุ่มน้้ำสำขำ  
พ้ืนที่ปลูกส่วนให่่อยู่ในลุ่มน้้ำสำขำแม่น้้ำสำยบุรี รองลงมำ ได้แก่ ภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 คลองเทพำ 
คลองนำทวี ภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 2 ภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 3 ภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง และ
แม่น้้ำบำงนรำ 
  2)  ปำล์มน ้ำมัน ส่วนให่่ปลูกในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 2 รองลงมำ 
ได้แก่ คลองท่ำตะเภำ ภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 ภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 3 
และคลองหลังสวน 
  3)  ไม้ผล ได้แก่ ทุเรียน เงำะ และ ไม้ผลอ่ืนๆ ส่วนให่่ปลูกในลุ่มน้้ำสำขำแม่น้้ำสำยบุรี 
รองลงมำได้แก่ ภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 ภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน พ้ืนที่เกำะ และแม่น้้ำบำงนรำ 
  4)  พื นที่นำข้ำว มีกำรเพำะปลูกบำงพ้ืนที่ โดยส่วนให่่มีกำรเพำะปลูกข้ำวในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำ
สำขำภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 
 
  ในปี 2562 ผลผลิตพืชเศรษฐกิจส้ำคั่ 4 ชนิด แต่ละพ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำให้จ้ำนวนผลผลิตและ
มูลค่ำผลผลิต (ดังตำรำงที่ 3.8.1.1-2) ดังนี้ 
  1)  ข้ำว พ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกมีผลผลิต 349,721 ตัน มูลค่ำผลผลิตรวม 3,283 
ล้ำนบำท ผลผลิตข้ำวได้จำกพ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 ภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง และ
แม่น้้ำสำยบุรี ทั้งนี้ พ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำคลองกลำยไม่มีผลผลิตข้ำวในพื้นท่ี 
  2)  ยำงพำรำ พ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกมีผลผลิต 1.54 ล้ำนตัน มูลค่ำผลผลิตรวม 
75,036 ล้ำนบำท พ้ืนที่ลุ่มน้้ำที่มีผลผลิตยำงพำรำเกินกว่ำ 100,00 ตัน ได้จำกพ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำภำคใต้ 
ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 2 ภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 3 ภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 คลองนำทวี คลองเทพำ 
ภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง และแม่น้้ำสำยบุรี 
  3)  ปำล์มน ้ำมัน พ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกมีผลผลิต 6.92 ล้ำนตัน มูลค่ำผลผลิตรวม 
28,959 ล้ำนบำท พ้ืนที่ลุ่มน้้ำที่มีผลผลิตปำล์มน้้ำมันเกินกว่ำ 100,00 ตัน ได้จำกพ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำคลอง 
ท่ำตะเภำ ภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน คลองหลังสวน ภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 2 ภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 
3 ภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 และแม่น้้ำบำงนรำ 



  
 ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ 
 

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-213 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

  4)  ไม้ผล พ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกมีผลผลิต 657,410 ตัน มูลค่ำผลผลิตรวม 25,928 
ล้ำนบำท พ้ืนที่ลุ่มน้้ำที่มีผลผลิตไม้ผลเกินกว่ำ 50,00 ตัน ได้จำกพ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 
คลองหลังสวน ภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 3 ภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 และแม่น้้ำสำยบุรี 
 
 นอกจำกกำรเพำปลูกพืชแล้ว ในภำคกำรเกษตรมีกำรผลิตอีก 2 สวน คือ กำรเลี้ยงปศุสัตว์ และกำร
เพำะเลี้ยงสัตว์น้้ำและกำรประมงทะเล ในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก กำรเลี้ยงปศุสัตว์เป็นภำคเศรษฐกิจ
ขนำดเล็กโดยเปรียบเทียบกับกำรเพำะปลูก ซึ่งใช้พ้ืนที่ขนำดเล็กเพ่ือเป็นโรงเรือนขนำดให่่หรือต้องใช้พ้ืนที่
แปลงให่่เพ่ือกำรเลี้ยงปศุสัตว์ ซึ่งแตกต่ำงจำกกำรเพำะปลูกพืช ในส่วนของกำรเพำะเลี้ยสัตว์น้้ำและกำร
ประมงทะเลเป็นภำคเศรษฐกิจขนำดเล็กและผูกกับภำคอุตสำหกรรมกำรผลิตเป็นส่วนให่่ กำรชี้วัดจำกขนำด
ของกำรใช้พ้ืนที่เพ่ือกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้้ำจึงมีน้อยมำก 
 

ตำรำงท่ี 3.8.1.1-1  
กำรใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละประเภทเกษตรกรรม ปี 2552 กับปี 2562 

ตำรำงท่ี 3.8.1.1-1 (ต่อ) 
 ปี นำข้ำว พืชไร่ ไม่ยืนต้น ไมู่ล 

พืชูัก-
ดอกไม้ 

ปศุสัตว์ รวม 
อัตรำกำร

เปลี่ยนแปลง(ร้อยละ) 

คลองท่าตะเภา 2552 28,260 16,034 720,477 45,267 67 2,766 812,871 0.63 

 2562 9,931 13,180 804,850 34,865 157 2,978 865,961  

 สัดส่วน 1.15 1.52 92.94 4.03 0.02 0.34 100.00  

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
ตอนบน 

2552 31,783 1,446 662,034 191,627 167 30,321 917,378 0.66 

2562 6,206 976 779,903 166,894 93 25,946 980,017  

สัดส่วน 0.63 0.10 79.58 17.03 0.01 2.65 100.00  

คลองหลังสวน 2552 3,731 64 261,352 103,332 0 422 368,901 0.99 

 2562 1,154 79 323,065 82,209 59 361 406,927  

 สัดส่วน 0.28 0.02 79.39 20.20 0.01 0.09 100.00  

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
ส่วนที่ 2 

2552 38,228 0 1,035,144 51,380 0 24,335 1,149,087 0.71 

2562 13,037 1,061 1,160,871 38,770 178 19,333 1,233,249  

สัดส่วน 1.06 0.09 94.13 3.14 0.01 1.57 100.00  

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
ส่วนที่ 3 (พื้นที่ทวีป) 

2552 58,374 18 645,202 133,186 107 75,928 912,816 0.14 

2562 7,763 696 786,504 72,247 778 57,504 925,492  

สัดส่วน 0.84 0.08 84.98 7.81 0.08 6.21 100.00  

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
ส่วนที่ 3 (พื้นที่
เกาะ) 

2552 4,454 0 6,367 129,991 0 0 140,812 -1.69 

2562 4,045 0 5,193 109,504 0 27 118,768  

สัดส่วน 3.41 0.00 4.37 92.20 0.00 0.02 100.00  

คลองกลาย 2552 323 1 98,555 19,702 3 589 119,172 0.74 

 2562 0 102 102,125 25,489 2 573 128,291  

 สัดส่วน 0.00 0.08 79.60 19.87 0.00 0.45 100.00  

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
ส่วนที่ 4 

2552 573,055 1,788 734,470 193,765 24,869 161,484 1,689,431 0.72 

2562 330,209 21,414 1,138,383 181,927 9,021 134,131 1,815,084  

สัดส่วน 18.19 1.18 62.72 10.02 0.50 7.39 100.00  

คลองนาทวี 2552 84,558 21 628,585 31,286 0 4,355 748,806 0.18 

 2562 41,426 844 692,451 22,642 0 4,928 762,291  

 
สัดส่วน 5.43 0.11 90.84 2.97 0.00 0.65 100.00 

 
 



  
 ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ 
 

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-214 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ตำรำงท่ี 3.8.1.1-1 (ต่อ) 
 ปี นำข้ำว พืชไร่ ไม่ยืนต้น ไมู่ล 

พืชูัก-
ดอกไม้ 

ปศุสัตว์ รวม 
อัตรำกำร

เปลี่ยนแปลง(ร้อยละ) 

คลองเทพา 2552 15,682 0 675,932 32,211 0 2,039 725,865 0.52 

 2562 8,254 0 728,360 26,097 0 1,950 764,661  

 สัดส่วน 1.08 0.00 95.25 3.41 0.00 0.26 100.00  

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
ตอนล่าง 

2552 278,720 0 313,750 74,390 0 27,077 693,938 -0.17 

2562 179,178 164 448,070 30,985 47 23,450 681,895  

สัดส่วน 26.28 0.02 65.71 4.54 0.01 3.44 100.00  
 

แม่น ้าสายบุรี 2552 143,359 0 814,094 219,883 60 2,646 1,180,043 0.24 

 2562 110,691 216 900,685 196,490 78 939 1,209,099  

 สัดส่วน 9.15 0.02 74.49 16.25 0.01 0.08 100.00  

แม่น ้าบางนรา 2552 108,958 0 367,765 102,789 0 1,752 581,264 0.64 

 2562 70,251 0 451,405 95,788 31 1,776 619,251  

 สัดส่วน 11.34 0.00 72.90 15.47 0.00 0.29 100.00  

แม่น ้าโกลก 2552 18,439 0 173,664 44,787 0 142 237,031 0.37 

 2562 12,187 0 192,409 41,183 32 105 245,917  

 สัดส่วน 4.96 0.00 78.24 16.75 0.01 0.04 100.00  

รวมทั้งลุ่มน ้า 2552 1,387,923 19,372 7,137,391 1,373,598 25,273 333,857 10,277,414 0.46 

2562 794,333 38,732 8,514,274 1,125,089 10,476 273,999 10,756,903  

สัดส่วน 7.38 0.36 79.15 10.46 0.10 2.55 100.00  

ตอนบน 2552 106,456 17,544 2,685,373 521,598 234 57,844 3,389,049 0.62 

 
2562 34,372 15,296 3,073,882 432,241 487 48,645 3,604,922  

 สัดส่วน 0.95 0.42 85.27 11.99 0.01 1.35 100.00  

ตอนกลาง 2552 636,205 1,808 1,484,594 476,644 24,979 238,001 2,862,231 0.43 

 
2562 342,017 22,212 2,032,204 389,167 9,801 192,234 2,987,635  

 สัดส่วน 11.45 0.74 68.02 13.03 0.33 6.43 100.00  

ตอนล่าง 2552 649,716 21 2,973,791 505,347 60 38,012 4,166,947 0.28 

 
2562 421,989 1,224 3,413,381 413,185 188 33,147 4,283,113  

 สัดส่วน 9.85 0.03 79.69 9.65 0.00 0.77 100.00  

ที่มำ : กรมพัฒนำที่ดิน และวิเครำะห์โดยกลุ่มบริษัทที่ปรึกษำ 

 
 
 



  
 ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ 
 

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-215 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ตำรำงท่ี 3.8.1.1-2  
ผลผลิตและมูลค่ำพืชเศรษฐกิจที่ส้ำคัญ ปี 2562 

 

ลุ่มน ้ำสำขำ 
ูลูลิตพืชเศรษฐกิจ (หน่วย : ตัน) ม้ลค่ำพืชเศรษฐกิจ (หน่วย : ล้ำนอำท) 

ข้ำว ยำงพำรำ ปำล์มน ้ำมัน ไมู้ล ข้ำว ยำงพำรำ 
ปำล์ม
น ้ำมนั 

ไมู้ล 

คลองท่าตะเภา  5,323 71,625 1,388,253 23,021 49.97 3,490.71 5,811.23 907.95 

ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน 3,326 83,647 1,275,023 111,581 31.22 4,076.63 5,337.25 4,400.74 

คลองหลังสวน 538 34,366 549,048 61,716 5.05 1,674.84 2,298.31 2,434.08 

ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกส่วนที่ 2 6,081 176,493 1,502,339 28,875 57.08 8,601.57 6,288.79 1,138.81 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่  3 
(พื้นทวีป) 

3,348 137,257 785,599 55,514 31.43 6,689.34 3,288.52 2,189.49 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่  3 
(พื้นที่เกาะ) 

1,605 1,243 901 91,695 15.07 60.55 3.77 3,616.45 

คลองกลาย 0 25,708 13,147 18,718 0 1,252.92 55.03 738.25 

ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกส่วนที่ 4 153,767 190,184 1,108,607 108,038 1,443.50 9,268.79 4,640.63 4,261.02 

คลองนาทวี 22,619 184,879 33,853 9,757 212.34 9,010.25 141.71 384.81 

คลองเทพา 3,072 179,870 11,243 10,553 28.84 8,766.16 47.06 416.22 

ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง 77,067 108,637 50,015 12,821 723.47 5,294.52 209.36 505.66 

แม่น ้าสายบุรี 41,196 213,059 52,849 79,534 386.73 10,383.66 221.23 3,136.83 

แม่น ้าบางนรา 27,082 89,965 128,139 32,126 254.23 4,384.52 536.39 1,267.05 

แม่น ้าโกลก 4,698 42,710 19,040 13,461 44.10 2,081.54 79.70 530.90 

รวม 349,721 1,539,642 6,918,055 657,410 3,283.04 75,035.99 28,958.98 25,928.26 

พื้นที่ลุม่น ้าตอนบน 15,268 366,131 4,714,663 225,193 143.32 17,843.75 19,735.58 8,881.58 

พื้นที่ลุม่น ้าตอนกลาง 158,720 354,392 1,908,254 273,965 1,490.00 17,271.60 7,987.95 10,805.21 

พื้นที่ลุม่น ้าตอนล่าง 175,734 819,120 295,139 158,252 1,649.71 39,920.65 1,235.45 6,241.47 

ที่มำ : ส้ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร และวิเครำะห์โดยกลุ่มบริษัทที่ปรึกษำ. 

 
3.8.1.2 ภำคอุตสำหกรรม 
 ที่ผ่ำนมำ กำรพัฒนำอุตสำหกรรมกำรผลิตในพ้ืนที่ภำคใต้ พบว่ำ อุตสำหกรรมกำรผลิตในพ้ืนที่จะ
เป็นอุตสำหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับทรัพยำกรภำยในพื้นที่ และผลผลิตกำรเกษตรและประมงเป็นหลัก ซึ่งผลผลิต
ทรัพยำกร และกำรเกษตรและประมงในพ้ืนที่และในทะเลถูกน้ำใช้เป็นวัตถุดิบกำรผลิตต่อเนื่องในอุตสำหกรรม
ดังกล่ำว ผลผลิตกำรเกษตรพ้ืนฐำนที่น้ำสู่อุตสำหกรรมได้แก่ 
 (1)  เหมืองหิน กรวด ดิน ทรำย พ้ืนที่ภำคใต้มีภูเขำหินจ้ำนวนมำก ผลผลิตจำกกำรท้ำเหมืองหิน
ถูกน้ำไปใช้ในงำนก่อสร้ำงต่ำง ๆ 
 (2)  ยำงพำรำ อุตสำหกรรมต่อเนื่องจำกกำรเพำะปลูกยำงพำรำเป็นอุตสำหกรรมพ้ืนฐำนของพ้ืนที่ 
เช่น อุตสำหกรรมแปรรูปน้้ำยำงเป็นยำงแผ่น / ยำงก้อน อุตสำหกรรมไม้เฟอร์นิเจอร์ยำงพำรำ อุตสำหกรรม
ยำงรถยนต์จำกยำงพำรำอุตสำหกรรมไฟฟ้ำชีวมวล เป็นต้น 



  
 ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ 
 

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-216 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

 (3)  ปำล์มน้้ำมัน เป็นพืชที่มีกำรเพำะปลูกมำกขึ้นในระยะ 10 ปีที่ผ่ำนมำ เพ่ือทดแทนหรือเสริม
จำกกำรเพำะปลูกยำงพำรำ ซึ่งเป็นผลจำกรำคำยำงพำรำตกต่้ำในช่วงที่ผ่ำนมำ และอีกส่วนหนึ่ง มำจำกกำร
ส่งเสริมกำรปลูกเพ่ือใช้เป็นน้้ำมันเชื้อเพลิง ทดแทนน้้ำมันจำกรำคำน้้ำซำกดึกด้ำบรรพ์ (fossil) ที่มีรำคำสูงขึ้น
ในช่วงระหว่ำงปี 2548-2551 ปำล์มน้้ำมันจึงถูกส่งเสริมให้มีกำรขยำยพื้นท่ีและผลผลิตน้ำมำใช้เป็นเชื้อเพลิง 
 (4)  ผลไม้พ้ืนถิ่น ได้แก่ ทุเรียน เงำะ มังคุด ลองกอง เป็นต้น เป็น ที่ผ่ำนมำ ผลผลิตที่ได้จะถูก
น้ำมำจ้ำหน่ำยเป็นผลสดมำกกว่ำกำรแปรรูป อย่ำงไรก็ตำม ในระยะ 10 ปีที่ผ่ำนมำ กำรแปรรูปผลผลิต
กำรเกษตรและกำรใช้ส่วนประกอบจำกผลผลิตผลไม้ได้ถูกน้ำมำพัฒนำอุตสำหกรรมต่อเนื่องและขยำยตัวมำก
ขึ้น เช่น ทุเรียนน้ำมำสู่อุตสำหกรรมแปรรูปเป็นผลไม้อบแห้ง (dried fruit) มังคุดถูกน้ำมำใช้ในอุตสำหกรรม
อำหำรเสริมและผลิตภัณฑ์อำหำรกึ่งยำ (pharmaceutical food / supplement food / complement 
food) เป็นต้น 
 (5) กำรจับสัตว์ทะเลและกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้้ำชำยฝั่ง ได้แก่ กุ้งทะเล หมึก ปลำ เป็นต้น  
ซึ่งต่อเนื่องไปสู่กำรผลิตอำหำรทะเลแช่เย็น -แช่แข็ง อำหำรทะเลส้ำเร็จรูปกระป๋อง (frozen food / can 
seafood) เป็นต้น ด้วยควำมอุดมสมบูรณ์ของทรัพยำกรทะเล ท้ำให้พ้ืนที่ภำคใต้ถูกใช้เป็นฐำนกำรผลิตอำหำร
ทะเลเพ่ือกำรส่งออกเป็นจ้ำนวนมำก ทั้งนี้ นอกจำก ผลผลิตจำกกำรจับสัตว์ทะเลและกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้้ำ
ชำยฝั่งของไทย อุตสำหกรรมกำรประมงทะเลของไทยมีศักยภำพและประสิทธิภำพกำรประมงสูง กำรจับสัตว์
ทะเลในพื้นที่ประเทศเพ่ือนบ้ำนได้กลำยเป็นผลผลิตที่น้ำมำสู่กำรพัฒนำอุตสำหกรรมต่อเนื่อง 
 
 อุตสำหกรรมกำรผลิตดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นอุตสำหกรรมกำรผลิตขั้นพ้ืนฐำนที่มีกำรพัฒนำในพ้ืนที่
ภำคใต้มำยำวนำนจนถึงปัจจุบัน อย่ำงไรก็ตำม ในระยะ 20 ปีที่ผ่ำนมำ กำรพัฒนำอุตสำหกรรมกำรผลิตหนัก 
(heavy industry) มีกำรส่งเสริมและก้ำหนดกำรพัฒนำในพ้ืนที่ ได้แก่ อุตสำหกรรมกำรผลิตพลังงำนไฟฟ้ำ 
(electrical power) ซึ่งเป็นอุตสำหกรรมต่อเนื่องจำกกำรใช้ทรัพยำกรในทะเลอ่ำวไทย (ก๊ำซธรรมชำติ)  และ
อีกส่วนหนึ่ง คือ กำรส่งเสริมอุตสำหกรรมกำรผลิตหนักต่อเนื่อง ที่ใช้วัตถุดิบจำกอุตสำหกรรมปิโตรเคมีตั้งต้น 
(basic petrochemical industry) ที่เป็นผลพลอยได้จำกกำรกลั่นน้้ำมันและก๊ำซธรรมชำติ 
 
 ในปัจจุบัน สถำนกำรณ์อุตสำหกรรมกำรผลิตของพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก (ดังตำรำงที่ 
3.8.1.2-1 ตำรำงท่ี 3.8.1.2-2 และภำคผนวก 3-1) ดังนี้ 
 (1)  พ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกครอบคลุม 11 จังหวัด ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง 
สุรำษฎร์ธำนี นครศรีธรรมรำช ตรัง พัทลุง สงขลำ ปัตตำนี ยะลำ และนรำธิวำส ทั้ง 11 จังหวัด มีจ้ำนวน
โรงงำนอุตสำหกรรมทั้งหมด 9,597 โรง รองรับแรงงำนจ้ำนวน 206,202 คน จ้ำนวนก้ำลังกำรผลิต 22.066 
ล้ำนแรงม้ำ จ้ำนวนเงินลงทุน  293,429 ล้ำนบำท ทั้งนี้ ข้อมูลโรงงำนอุตสำหกรรมในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ 
ฝั่งตะวันออกมี ดังนี้ 
  -  จ้ำนวนโรงงำนอุตสำหกรรม 4,336 โรง หรือร้อยละ 45.2 ของจ้ำนวนโรงงำน
อุตสำหกรรมในพ้ืนที่ 11 จังหวัด 



  
 ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ 
 

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-217 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

  -  จ้ำนวนแรงงำน  58,817 คน หรือร้อยละ 28.6 ของจ้ ำนวนแรงงำนในโรงงำน
อุตสำหกรรมในพ้ืนที่ 11 จังหวัด 
  -  จ้ำนวนก้ำลังกำรผลิต 9.60 ล้ำนแรงม้ำ หรือร้อยละ 43.5 ของก้ำลังกำรผลิตในโรงงำน
อุตสำหกรรมในพ้ืนที่ 11 จังหวัด 
  -  จ้ำนวนเงินลงทุน 107,351 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 36.6 ของจ้ำนวนเงินลงทุนในโรงงำน
อุตสำหกรรมในพื้นที่ 11 จังหวัด 
 (2)  จ้ำนวนโรงงำนอุตสำหกรรมมี 4,336 แห่ง ส่วนให่่เป็นโรงงำนอุตสำหกรรมขนำดเล็ก  
มีสัดส่วนร้อยละ 82.4 ของจ้ำนวนโรงงำนทั้งหมด ประเภทโรงงำนอุตสำหกรรมกำรผลิตในหมวดเดียวกันใน
พ้ืนที่ที่มีเกิน 100 โรง ได้แก่ โรงงำนประกอบกิจกำรเกี่ยวกับ เมล็ดพืช หรือหัวพืชอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำย
อย่ำง (009) จ้ำนวน 1,522 โรง โรงงำนประกอบกิจกำรเกี่ยวกับหิน กรวด ทรำย หรือดินส้ำหรับใช้ในกำร
ก่อสร้ำงอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำง (003) จ้ำนวน 684 โรง โรงงำนประกอบกิจกำรเกี่ยวกับไม้ อย่ำงใด
อย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำง (034) จ้ำนวน 330 โรง โรงงำนประกอบกิจกำรเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อโลหะอย่ำงใด
อย่ำงหนึ่ง หรือหลำยอย่ำง (058) จ้ำนวน 262 โรง โรงงำนประกอบกิจกำรเกี่ยวกับยำนที่ขับเคลื่อนด้วย
เครื่องยนต์ รถพ่วง จักรยำนสำมล้อ จักรยำนสองล้อ หรือส่วนประกอบของยำนดังกล่ำว อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง
หรือหลำยอย่ำง (095) จ้ำนวน 177 โรง โรงงำนประกอบกิจกำรเกี่ยวกับยำง อย่ำงใด อย่ำงหนึ่งหรือหลำย
อย่ำง (052) จ้ำนวน 128 โรง โรงงำนประกอบกิจกำรเกี่ยวกับสัตว์น้้ำ อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำง (006) 
จ้ำนวน 125 โรง  โรงงำนประกอบกิจกำรเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะ อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำง (064) 
จ้ำนวน 122 โรง  โรงงำนประกอบกิจกำรเกี่ยวกับ กำรท้ำน้้ำแข็ง หรือ ตัด ซอย บด หรือย่อยน้้ำแข็ง  (014) 
จ้ำนวน 117 โรง โรงงำนผลิต ประกอบ หรือดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องยนต์ เครื่องกังหัน และรวมถึง
ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องยนต์ หรือเครื่องกังหันดังกล่ำว (065) จ้ำนวน 104 โรง  
 (3)  โรงงำนอุตสำหกรรมขนำดให่่ที่ใช้ก้ำลังแรงม้ำกำรผลิตต่อหน่วยมำกกว่ำ 1,000 แรงม้ำ มี
จ้ำนวน 597 โรง มีสัดส่วนร้อยละ 13.8 ของจ้ำนวนโรงงำนทั้งหมด จ้ำนวนโรงงำนในพ้ืนที่ที่มีก้ำลังแรงม้ำเกิน 
1,000 แรงม้ำ ได้แก่ 
  -  โรงงำนผลิตพลังงำนไฟฟ้ำอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง หรือหลำยอย่ำง (088) จ้ำนนวน 22 โรง 
ก้ำลังกำรผลิต 6.701 ล้ำนแรงม้ำ 
  -  โรงงำนผลิตก๊ำซ ซึ่งมิใช่ก๊ำซธรรมชำติ ส่งหรือจ้ำหน่ำยก๊ำซ (089) จ้ำนนวน 5 โรง ก้ำลัง
กำรผลิต 0.273 ล้ำนแรงม้ำ 
  -  โรงงำนประกอบกิจกำรเกี่ยวกับน้้ำมัน จำกพืชหรือ สัตว์ หรือไขมันจำกสัตว์อย่ำงใดอย่ำง
หนึ่ง (007) จ้ำนนวน 80 โรง ก้ำลังกำรผลิต 0.837 ล้ำนแรงม้ำ 
  -  โรงงำนประกอบกิจกำรเกี่ยวกับ อำหำรสัตว์อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำง  (015) 
จ้ำนนวน 32 โรง ก้ำลังกำรผลิต 0.143 ล้ำนแรงม้ำ 
  -  โรงงำนประกอบกิจกำรเกี่ยวกับยำง อย่ำงใด อย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำง (052) จ้ำนนวน 
128 โรง ก้ำลังกำรผลิต 0.513 ล้ำนแรงม้ำ 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-218 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

  -  โรงงำนประกอบกิจกำรเกี่ยวกับ เคมีภัณฑ์ สำรเคมี หรือวัสดุเคมี ซึ่งมิใช่ปุ๋ยอย่ำงใดอย่ำง
หนึ่งหรือหลำยอย่ำง (042) จ้ำนนวน 2 โรง ก้ำลังกำรผลิต 0.008 ล้ำนแรงม้ำ 
  -  โรงงำนซักรีด ซักแห้ง ซักฟอก รีด อัด หรือย้อมผ้ำเครื่องนุ่งห่ม พรม หรือขนสัตว์ (098) 
จ้ำนนวน 1 โรง ก้ำลังกำรผลิต 0.003 ล้ำนแรงม้ำ 
  -  โรงงำนประกอบกิจกำรเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จำกปิโตรเลียม ถ่ำนหิน หรือลิกไนต์ อย่ำงใด
อย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำง (050) จ้ำนนวน 42 โรง ก้ำลังกำรผลิต 0.053 ล้ำนแรงม้ำ 
  -  โรงงำนจัดหำน้้ำ ท้ำน้้ำให้บริสุทธิ์ หรือจ้ำหน่ำยน้้ำไปยังอำคำรหรือโรงงำนอุตสำหกรรม 
(090) จ้ำนนวน 1 โรง ก้ำลังกำรผลิต 0.001 ล้ำนแรงม้ำ 
  -  โรงงำนห้องเย็น (092) จ้ำนวน 25 โรง ก้ำลังกำรผลิต 0.36 ล้ำนแรงม้ำ 
  -  โรงงำนประกอบกิจกำรเกี่ยวกับสัตว์น้้ำ อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำง (006) จ้ำนวน 
45 โรง ก้ำลังกำรผลิต 0.127 ล้ำนแรงม้ำ 
  -  โรงงำนประกอบกิจกำรเก่ียวกับ กำรท้ำน้้ำแข็ง หรือ ตัด ซอย บด หรือย่อยน้้ำแข็ง (014) 
จ้ำนวน 39 โรง ก้ำลังกำรผลิต 0.042 ล้ำนแรงม้ำ 
 (4)  ภำคอุตสำหกรรมกำรผลิตในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกรองรับแรงงำนจ้ำนวน 58,869 
คน ค่ำเฉลี่ยจ้ำนวนแรงงำนต่อโรงงำน 14 คนต่อโรงงำน ทั้งนี้ เมื่อพิจำรณำขนำดของโรงงำนอุตสำหกรรมกับ
กำรรองรับกำรจ้ำงงำน พบว่ำ โรงงำนอุตสำหกรรมที่มีก้ำลังกำรผลิตขนำดให่่กว่ำ 1,000 แรงม้ำ จ้ำนวน 
579 โรง รองรับแรงงำนจ้ำนวน 24,723 คน หรือร้อยละ 42.2 ของจ้ำนวนแรงงำนทั้งหมด ส่วนโรงงำน
อุตสำหกรรมที่มีกำรก้ำลังกำรผลิตขนำดต่้ำกว่ำ 1,000 แรงม้ำ จ้ำนวน 3,757 โรง รองรับแรงงำนจ้ำนวน 
34,144 คน หรือร้อยละ 57.8 ของจ้ำนวนแรงงำนทั้งหมด 
 (5)  เมื่อพิจำรณำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงก้ำลังแรงม้ำกำรผลิต จ้ำนวนแรงงำน และจ้ำนวนเงิน
ลงทุน จพะบว่ำ โรงงำนอุตสำหกรรมกำรผลิตในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกมีขนำดเล็ก รองรับจ้ำนวน
แรงงำน (กำรจ้ำงแรงงำนจ้ำนวนน้อย) มีแนวโน้มที่จะมีกำรลงทุนในเครื่องจักร (ก้ำลังแรงม้ำกำรผลิต) มำกขึ้น 
ทั้งนี้ ถ้ำพิจำรณำรำยพื้นที่ลุ่มน้้ำสำขำ จะพบว่ำ 
  หนึ่ง มี 6 ลุ่มน้้ำสำขำ ได้แก่ ลุ่มน้้ำสำขำคลองกลำย ภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 ภำคใต้ฝั่ง
ตะวันออกตอนล่ำง แม่น้้ำสำยบุรี แม่น้้ำบำงนรำ และแม่น้้ำโกลก เป็นพ้ืนที่ที่มีโรงงำนอุตสำหกรรมจ้ำนวนมำก 
แต่รองรับกำรจ้ำงงำนต่อโรงงำนได้น้อย (ไม่เกิน 11 คนต่อโรงงำน) รวมถึงจ้ำนวนเงินลงทุนต่อโรงงำนต่้ำกว่ำ 
10 ล้ำนบำท นั่นหมำยควำมว่ำ ในพ้ืนที่ 6 ลุ่มน้้ำสำขำดังกล่ำวเป็นหน่วยกำรผลิตขนำดเล็ก 
  สอง มี 2 ลุ่มน้้ำสำขำ ได้แก่ ลุ่มน้้ำสำขำภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 3 และคลองนำทวี เป็น
พ้ืนที่ที่มีโรงงำนขนำดให่่ ที่มีกำรจ้ำงแรงงำนจ้ำนวนไม่มำก เน้นกำรลงทุนก้ำลังเครื่องจักรกำรผลิตเป็นหลัก 
(มูลค่ำกำรลงทุนรวม 26,333 และ 34,324 ล้ำนบำท ตำมล้ำดับ)) 
  สำม มี 4 พ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำ ได้แก่ ลุ่มน้้ำสำขำคลองท่ำตะเภำ ภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 
คลองหลังสวน และภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 2 ที่โรงงำนอุตสำหกรรมส่วนให่่มีขนำดกลำง มีกำรจ้ำงงำนต่อ
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-219 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
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โรงงำนประมำณ 17 คนต่อโรง และมีก้ำลังแรงม้ำกำรผลิตเฉลี่ย 1,000 แรงม้ำต่อโรงงำน ซึ่งเข้ำข่ำยนิยำม
โรงงำนขนำดกลำง 
 
 นอกจำกกำรผลิตภำคอุตสำหกรรมกำรผลิตแล้ว กำรผลิตจำกวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
(small and medium entreprise: SMEs) ในพ้ืนที่มีอีกจ้ำนวนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับภำคธุรกิจ จำกกำรรวบรวม
ข้อมูลวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมใน 11 จังหวัดพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก มี SMEs จ้ำนวน
ประมำณ 346,038 แห่ง โดยแบ่งเป็นระดับขนำดกลำง (medium entreprise) จ้ำนวน 2,382 แห่ง ขนำด
เล็ก (small entreprise) จ้ำนวน 29,736 แห่ง และขนำดย่อม (micro entreprise) จ้ำนวน 313,920 แห่ง 
 อย่ำงไรก็ตำม จ้ำนวน SMEs ดังกล่ำวข้ำงต้น เป็นกำรแจงนับทั้งจังหวัด ซึ่งถ้ำพิจำรณำเฉพำะ
อ้ำเภอในแต่ละจังหวัดที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก (ท้ัง 13 ลุ่มน้้ำสำขำ) และพิจำรณำเฉพำะ
ครอบคลุมในลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก พบว่ำ จ้ำนวน SMEs มีประมำณ 137,488 แห่ง (ร้อยละ 39.7 ของ
จ้ำนวน SMEs ทั้งจังหวัด) โดยแบ่งเป็นระดับขนำดกลำงจ้ำนวน 929 แห่ง (ร้อยละ 39.0 ของจ้ำนวน SMEs 
ทั้งจังหวัด) ขนำดเล็กจ้ำนวน 10,918 แห่ง (ร้อยละ 36.7 ของจ้ำนวน SMEs ทั้งจังหวัด) และขนำดย่อม 
จ้ำนวน 125,640 แห่ง (ร้อยละ 40.0 ของจ้ำนวน SMEs ทั้งจังหวัด) 
 แนวโน้มกำรพัฒนำอุตสำหกรรมพ้ืนที่ภำคใต้ในอนำคต แนวนโยบำยกำรพัฒนำอุตสำหกรรมของ
ภำครัฐได้ก้ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำอุตสำหกรรมต่อเนื่องจำกทรัพยำกรในพ้ืนที่ เพ่ือเพ่ิมมูลค่ำเพ่ิม เช่น กำร
พัฒนำนิคมอุตสำหกรรมกำรผลิตจำกยำงพำรำ ปำล์มน้้ำมัน กำรพัฒนำอุตสำหกรรมปิโตรเคมีต่อเนื่องจำกกำร
ผลิตก๊ำซธรรมชำติ เป็นต้น 
 กำรพัฒนำอุตสำหกรรมในพ้ืนที่ภำคใต้มีข้อจ้ำกัดที่เกี่ยวข้องกับท้ำเลที่ตั้งอุตสำหกรรมและสภำพ
สิ่งแวดล้อมของพ้ืนที่ กำรมีพ้ืนที่ขนำดเล็กและกำรมีทรัพยำกรธรรมชำติทำงบกและทำงทะเลที่อุดมสมบูรณ์ 
ส่งผลให้กำรขยำยตัวของภำคอุตสำหกรรมกำรผลิตขนำดให่่หรืออุตสำหกรรมหนักท้ำได้ไม่เต็มศักยภำพ 
อย่ำงไรก็ตำม แผนพัฒนำระเบียบเศรษฐกิจ พ้ืนที่ภำคใต้  (Southern Economic Corridor: SEC) ได้
ก้ำหนดกำรพัฒนำอุตสำหกรรมกำรผลิตในพ้ืนที่ภำคใต้ ตำมแนวนโยบำยส่งเสริม 10 อุตสำหกรรมเป้ำหมำย 
เพ่ือใช้เป็นฐำนในกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพ่ืออนำคต (New Engine of Growth) ประกอบด้วยกำรต่อยอด 5 
อุตสำหกรรมเดิมท่ีมีศักยภำพ (First S – Curve) ได้แก่ 
 (1)  อุตสำหกรรมยำนยนต์สมัยใหม่ (Next – Generation Automotive) 
 (2)  อุตสำหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronics) 
 (3)  อุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวกลุ่มรำยได้ดีและกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ (Affluent, Medical 
and Wellness Tourism) 
 (4)  กำรเกษตรและเทคโนโลยีชีวภำพ (Agriculture and Biotechnology) 
 (5)  อุตสำหกรรมกำรแปรรูป (Food for the Future) 
  
 และเพ่ิมเติม 5 อุตสำหกรรมอนำคต (NEW S – Curve) ได้แก่ 
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 (1)  อุตสำหกรรมหุ่นยนต์ (Robotics) 
 (2)  อุตสำหกรรมกำรบินและโลจิสติกส์ (Aviation and Logistics) 
 (3)  อุตสำหกรรมเชื้อเพลิงชีวภำพและเคมีชีวภำพ (Biofuels and Bio–Chemicals) 
 (4)  อุตสำหกรรมดิจิตอล (Digital) 
 (5)  อุตสำหกรรมกำรแพทย์ครบวงจร (Medical Hub) 
  
 ทั้งนี้ พ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกเป็นส่วนหนึ่งของนโยบำยและแผนกำรพัฒนำนเขตเศรษฐกิจ
ภำคใต้และกำรพัฒนำอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรผลิตภำคอุตสำหกรรมดังกล่ำว 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-221  รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ตำรำงท่ี 3.8.1.2-1 
ข้อมูลจ้ำนวนโรงงำนอุตสำหกรรมและจ้ำนวนวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมใน 11 จังหวัด จ้ำนวนโรงงำนอุตสำหกรรมในพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก ปี 2562 

 

จังหวัด 

ข้อม้ลโรงงำนอุตสำหกรรมใน 11 จังหวัด ข้อม้ลวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่มใน 11 จังหวัด ข้อม้ลโรงงำนอุตสำหกรรมในพื้นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 
ข้อม้ลวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่มในพ้ืนที่ลุ่มน ้ำภำคใต้

ฝ่ังตะวันออก 

จ ำนวนโรงงำนรวม
ทั้งหมด 

จ ำนวนแรงม้ำ 
(ล้ำนแรงม้ำ) 

จ ำนวนแรงงำน 
(คน) 

จ ำนวนเงินลงทุน 
(ล้ำนอำท) 

ขนำดกลำง ขนำดย่อม ขนำดเล็ก รวม 
จ ำนวนโรงงำน
รวมทั้งหมด 

จ ำนวน
แรงม้ำ (ล้ำน

แรงม้ำ) 

จ ำนวน
แรงงำน 
(คน) 

จ ำนวนเงิน
ลงทุน (ล้ำน

อำท) 
ขนำดกลำง ขนำดย่อม ขนำดเล็ก รวม 

ประจวบคีรีขันธ ์ 706 6,468,127 16,378 47,463,608,281 183 25,366 3,112 28,661 6 0.080 472 3,385 8 1,149 141 1,298 

ชุมพร 841 733,197 12,630 15,527,056,338 149 19,028 1,548 20,725 1,225 0.937 19,056 20,710 140 17,928 1,459 19,527 

ระนอง 292 185,710 6,121 3,760,538,724 85 8,362 993 9,440 22 0.025 270 319 1 133 16 150 

สุราษฏร์ธาน ี 1,025 2,286,534 33,410 53,687,964,468 529 54,888 7,810 63,227 358 0.532 7,546 16,415 138 14,359 2,043 16,540 

นครศรธีรรมราช 1,726 5,968,981 21,211 55,157,286,274 311 48,404 3,830 52,545 1,216 4.439 10,346 28,334 196 30,572 2,419 33,187 

ตรัง 701 593,932 23,656 16,135,709,482 182 30,304 1,949 32,435 0 0 0 0 0 18 1 19 

พัทลุง 780 143,277 5,646 5,934,145,661 83 26,262 1,481 27,826 23 0.002 122 86 1 441 25 467 

สงขลา 1,907 4,870,431 67,866 79,470,728,943 579 50,631 5,717 56,927 520 3.491 14,831 36,565 245 21,427 2,419 24,092 

ปัตตานี 879 192,409 8,869 4,211,574,067 88 16,883 1,127 18,098 833 0.193 8,847 4,070 80 15,284 1,020 16,384 

ยะลา 306 500,130 6,639 8,988,198,711 96 12,157 1,020 13,273 109 0.035 1,675 511 21 2,694 226 2,941 

นราธิวาส 434 123,499 3,776 3,092,505,990 97 21,635 1,149 22,881 496 0.150 4,134 3,850 97 21,635 1,149 22,881 

รวม 9,597 22,066,227 206,202 293,429,316,939 2,382 313,920 29,736 346,038 4,808 9.888 67,299 114,251 929 125,640 10,918 137,488 
ที่มำ :  (1) ฐำนข้อมูลกรมโรงงำนอุตสำหกรรม, 2562.  (2) ฐำนข้อมูลส้ำนักงำนวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม. 2562. 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-222  รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
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ตำรำงท่ี 3.8.1.2-2 
จ้ำนวนโรงงำนอุตสำหกรรม จ้ำนวนก้ำลังแรงม้ำกำรผลิต จ้ำนวนแรงงำนคน และจ้ำนวนเงินลงทุน ในภำคอุตสำหกรรมกำรผลิตพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก และควำมต้องกำรทรัพยำกรน ้ำ ณ ปีฐำน 2562 

 

พื นที่ลุ่มน ้ำสำขำ 
จ้ำนวน
โรงงำน 
(โรง) 

จ้ำนวนแรงม้ำ 
(แรงม้ำ) 

จ้ำนวนแรงงำน 
(คน) 

จ้ำนวนเงินลงทุน 
(บำท) 

จ้ำนวนแรงงำน
ต่อโรงงำน 
(คนต่อโรง) 

จ้ำนวนแรงม้ำต่อ
โรงงำน 

(แรงม้ำต่อโรง) 

สัดส่วนจ้ำนวนแรงม้ำ
ต่อจ้ำนวนแรงงำน 

(แรงม้ำต่อคน) 

จ้ำนวนเงินทนุต่อ 
1 โรงงำน 

(บำทต่อโรง) 

จ้ำนวนเงินทนุต่อ 1 
แรงม้ำ 

(บำทต่อแรงม้ำ) 

จ้ำนวนเงินทนุต่อ
แรงงำน 1 คน 
(บำทต่อคน) 

01 คลองท่ำตะเภำ ( ลุ่มน้ำ้สำขำ ) 308 358,133 5,125 8,361,788,074 17 1,163 70 27,148,663 23,348 1,631,568 
02 ภำคใตฝ้ั่งตะวันออกตอนบน 351 369,424 5,934 8,076,423,475 17 1,052 62 23,009,753 21,862 1,361,042 
03 คลองหลังสวน 142 90,395 1,630 1,964,448,228 11 637 55 13,834,142 21,732 1,205,183 
04 ภำคใตฝ้ั่งตะวันออกส่วนท่ี 2 231 302,875 3,833 10,761,620,649 17 1,311 79 46,587,102 35,532 2,807,623 
05 ภำคใตฝ้ั่งตะวันออกส่วนท่ี 3 307 4,440,125 5,490 26,332,930,949 18 14,463 809 85,775,019 5,931 4,796,527 
06 คลองกลำย 26 8,884 181 90,710,000 7 342 49 3,488,846 10,211 501,160 
07 ภำคใตฝ้ั่งตะวันออกส่วนท่ี 4 1,186 225,769 8,862 8,173,894,805 7 190 25 6,891,986 36,205 922,353 
08 คลองนำทว ี 319 3,383,743 12,436 34,323,890,565 39 10,607 272 107,598,403 10,144 2,760,043 
09 คลองเทพำ 108 72,149 1,386 1,610,604,016 13 668 52 14,913,000 22,323 1,162,052 
10 ภำคใตฝ้ั่งตะวันออกตอนลำ่ง 744 174,161 7,905 3,867,582,085 11 234 22 5,198,363 22,207 489,233 
11 แม่น้้ำสำยบุร ี 281 57,860 3,183 1,044,577,500 11 206 18 3,717,358 18,054 328,174 
12 แม่น้้ำบำงนรำ 236 49,564 2,154 1,757,458,135 9 210 23 7,446,857 35,459 815,904 
13 แม่น้้ำโกลก 97 37,440 750 695,607,121 8 386 50 7,171,207 18,579 927,476 

รวม 4,336 9,598,884 58,869 107,351,535,602 14 2,214 163 24,758,195 11,184 1,823,554 
ตอนบน 1,032 1,120,827 16,522 29,164,280,426 16 1,086 68 28,259,962 26,020 1,765,179 

ตอนกลำง 1,519 4,674,778 14,533 34,597,535,754 10 3,078 322 22,776,521 7,401 2,380,619 
ตอนล่ำง 1,785 3,774,916 27,814 43,299,719,422 16 2,131 137 24,420,011 11,461 1,567,164 

  ที่มำ :  (1) ฐำนข้อมูลกรมโรงงำนอุตสำหกรรม, 2562. และ (2) กำรวิเครำะห์โดยกลุม่บรษิัทที่ปรึกษำ, 2563. 

 
 



  
 ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ 
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3.8.1.3 ภำคกำรบริกำรด้ำนกำรท่องเที่ยว 
 ในหลายพ้ืนที่ของประเทศไทย การจัดการบริการด้านการท่องเที่ยวเป็นภาคเศรษฐกิจขนาดใหญ่ 
แต่ในกรณีพ้ืนที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก การจัดบริการการท่องเที่ยวเป็นเศรษฐกิจขนาดกลาง สร้ำงรำยได้
ให้กับประชำชนและผู้ประกอบกำรในพ้ืนที่รองจำกภำคเกษตรกรรมและกำรบริกำรต่ำง ๆ โดยส่วนให่่ แหล่ง
ท่องเที่ยวของพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกถูกจัดควำมส้ำคั่ในระดับจังหวัดและภูมิภำค เช่น โบรำณสถำน 
ศำสนสถำน แหล่งชมวิวในอุทยำนแห่งชำติต่ำง ๆ พ้ืนที่ตัวเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช พ้ืนที่ชายฝั่งจังหวัด
สงขลา พ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดยะลา เป็นต้น ส่วนควำมส้ำคั่ระดับระดับนำนำชำติในพ้ืนที่มี 3 แหล่ง 
ได้แก่ หนึ่ง พ้ืนที่เกำะสมุย เกำะพะงัน เกำะเต่ำ สอง พื้นที่ชำยหำดจังหวัดสงขลำ และสำม พื้นที่เขตเมืองและ
แหล่งท่องเที่ยวธรรมชำติต่อเนื่องพ้ืนที่เมืองสุไหงโกลก จังหวัดนรำธิวำส ทั้ง 3 พ้ืนที่ จ้ำนวนนักท่องเที่ยวจะมี
จ้ำนวนมำกกว่ำจ้ำนวนนักทัศนำจร และมีความหนาแน่นตลอดทั้งปี ขณะที่พ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวอ่ืน ๆ จ้ำนวน
นักทัศนำจรจะมำกกว่ำนักท่องเที่ยว 
 
 (1) โครงสร้ำงกำรท่องเที่ยวของพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 
  พ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกมีทรัพยำกรกำรท่องเที่ยวที่ส้ำคั่ ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยวทำง
ธรรมชำติทำงบก ทำงทะเล แหล่งท่องเที่ยวทำงประวัติศำสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม กระจำยอยู่ทั่วพ้ืนที่ เมื่อ
พิจำรณำโครงสร้ำงกำรท่องเที่ยวของพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกโดยแบ่งพ้ืนที่ออกเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่ 
พ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกกลุ่มจังหวัดฝั่งอ่ำวไทย และกลุ่มจังหวัดชำยแดนภำคใต้ โดยแหล่งท่องเที่ยวที่มี
ชื่อเสียงในกลุ่มจังหวัดฝั่งอ่ำวไทย ส่วนให่่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทำงทะเล โดยเฉพำะหำดทรำย และแหล่ง
ท่องเที่ยวประเภทเกำะที่มีชื่อเสียงในจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ได้แก่ เกำะสมุย เกำะเต่ำ และเกำะพะงัน เป็นที่นิยม
ของนักท่องเที่ยวชำวต่ำงประเทศ แหล่งท่องเที่ยวทำงธรรมชำติ ประเภทน้้ำตก ถ้้ำ และภูเขำในอุทยำน
แห่งชำติต่ำง ๆ แหล่งท่องเที่ยวประเภทวัด และศำสนสถำนในหลำยจังหวัด เช่น วัดพระบรมธำตุ ไชยำรำช
วรวิหำร จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี วัดพระมหำธำตุวรมหำวิหำร นครศรีธรรมรำช 
  ขณะที่แหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดชำยแดนภำคใต้ นักท่องเที่ยวส่วนให่่นิยมท่องเที่ยวใน
จังหวัดสงขลำ และตำมแหล่งกำรค้ำตำมแนวชำยแดนประเทศไทย และประเทศมำเลเซีย และแหล่งท่องเที่ยว
เชื่อมโยงอ่ืน ๆ โดยเฉพำะแหล่งท่องเที่ยวทำงธรรมชำติในอุทยำนแห่งชำติและเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำในจังหวัด
ใกล้เคียง 
  จำกสถิติกำรท่องเที่ยวของจังหวัดในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก จ้ำนวนนักท่องเที่ยวมี
กำรขยำยตัวอย่ำงต่อเนื่อง แต่กระจุกอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวหลักของแต่ละพ้ืนที่  นักท่องเที่ยวในพ้ืนที่กลุ่ม
จังหวัดฝั่งอ่ำวไทย นักท่องเที่ยวชำวไทยส่วนให่่มีรูปแบบกำรเดินทำงมำท่องเที่ยวที่หลำกหลำย ที่นิยมมำก
ที่สุดคือใช้ยำนพำหนะส่วนบุคคล รองลงมำเป็นเครื่องบินโดยสำร รถประจ้ำทำง รถไฟ ตำมล้ำดับ ขณะที่
นักท่องเที่ยวชำวต่ำงประเทศเดินทำงมำยังพ้ืนที่ด้วยสำยกำรบินมำกที่สุด เมื่อพิจำรณำเปรียบเทียบระหว่ำง
จ้ำนวนผู้โดยสำร และศักยภำพในกำรรองรับของสนำมบินในพ้ืนที่กลุ่มฝั่งอ่ำวไทย พบว่ำ สนำมบินในพ้ืนที่ 
ได้แก่ สนำมบินเกำะสมุย สนำมบินสุรำษฎร์ธำน สนำมบินนครศรีธรรมรำช และสนำมบินชุมพร มีศักยภำพใน
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กำรรองรับผู้โดยสำรที่เพียงพอกับจ้ำนวนนักท่องเที่ยว แต่อำจพบปั่หำควำมแออัดในช่วงฤดูกำลท่องเที่ยว
หรือเทศกำลที่มีวันหยุดยำวพิเศษ 
   ส่วนโครงสร้ำงกำรท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดชำยแดนภำคใต้ พบว่ำ กำรท่องเที่ยวยั งกระจุก
ตัวอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวหลักโดยศูนย์กลำงอยู่ที่จังหวัดสงขลำ เนื่องจำกกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและสิ่ง
อ้ำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวอ่ืนๆ ยังไม่เพียงพอ รวมทั้งกำรจัดกำรเชื่อมโยง
ระหว่ำงแหล่งท่องเที่ยวหลักกับแหล่งท่องเที่ยวรองยังไม่สะดวกเท่ำที่ควร กรณีตัวอย่ำง สนำมบินในพ้ืนที่กลุ่ม
จังหวัดชำยแดนภำคใต้ ซึ่งประกอบด้วยสนำมบินหำดให่่และสนำมบินนรำธิวำส พบว่ำมีจ้ำนวนนักท่องเที่ยว
มำใช้บริกำรสนำมบินหำดให่่เกินค่ำศักยภำพของสนำมบินจะรองรับได้ 
   สิ่งอ้ำนวยควำมสะดวกประเภทที่พักแรม พบว่ำ ในปี พ.ศ.2561 พ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่ง
ตะวันออก กลุ่มจังหวัดฝั่งอ่ำวไทย มีจ้ำนวนห้องพักมำกกว่ำ 53,000 ห้อง โดยในจ้ำนวนนี้จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 
มีจ้ำนวนห้องพักมำกที่สุดของพ้ืนที่ รองลงมำเป็นจ้ำนวนห้องพักท่ีจังหวัดนครศรีธรรมรำช โดยมีอัตรำกำรเข้ำ
พักเฉลี่ยทั้งพ้ืนที่ คิดเป็นร้อยละ 65.0 ส่วนกลุ่มจังหวัดชำยแดนใต้ มีจ้ำนวนห้องพักรวมกันจ้ำนวน 26,000 
ห้อง จังหวัดสงขลำมีจ้ำนวนห้องพักมำกที่สุด จ้ำนวน 19,000 ห้อง โดยมีอัตรำกำรเข้ำพักเฉลี่ยทั้งพ้ืนที่ คิดเป็น
ร้อยละ 58.0 
   ส้ำหรับธุรกิจในอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ ได้แก่ ร้ำนอำหำร ร้ำนขำยของ
ฝำกของที่ระลึก สถำนบันเทิง กำรขนส่งทำงบก และกำรขนส่งทำงน้้ำ ในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกมี
อัตรำกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่องและมีรูปแบบกำรแข่งขันกันสูงโดยเฉพำะในแหล่งท่องเที่ยวหลักๆ ของพ้ืนที่ 
ทั้งนี้เกิดจำกนโยบำย และแผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด และแผนงำนระดับพ้ืนที่ที่ส่วนผลักดัน และสนับสนุนธุรกิจ
ในอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวอย่ำงมำก โดยหวังจะให้กำรท่องเที่ยวเป็นแหล่งสร้ำงรำยได้หลักของประเทศไทย 
และสร้ำงควำมมั่งค่ัง มั่นคงให้กับคนในพื้นท่ีได้ 
 
 (2) รูปแบบกำรท่องเที่ยว 
  ในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกมีศักยภำพด้ำนกำรท่องเที่ยวอยู่ในระดับสูงของประเทศ 
นักท่องเที่ยวทั้งชำวไทย และชำวต่ำงประเทศ ประกอบกิจกรรมกำรท่องเที่ยวหลำกหลำยรูปแบบบนฐำนของ
ทรัพยำกรกำรท่องเที่ยวที่แตกต่ำงกันในพ้ืนที่ จำกเอกสำร และข้อมูลที่เก่ียวข้องกับกำรท่องเที่ยวในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำ
ฝั่งตะวันออก มีรูปแบบ และแบบแผนกำรท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชำวไทยและชำวต่ำงประเทศดังนี้ 
  1)  กำรท่องเที่ยวตำมแนวชำยฝั่งทะเลและหมู่เกำะ ในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก แหล่ง
ท่องเที่ยวตำมแนวชำยฝั่งทะเล หำดทรำยต่ำงๆ เริ่มจำกพ้ืนที่ทำงตอนใต้ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เ รื่อยไป
จนจดเขตแดนประเทศมำเลเซีย ที่ปำกแม่น้้ำสุไหงโก-ลก จังหวัดนรำธิวำส รวมควำมยำวประมำณ 800 
กิโลเมตร กำรท่องเที่ยวทำงทะเลรวมกำรท่องเที่ยวอุทยำนแห่งชำติทำงทะเล ได้แก่ อุทยำนแห่งชำติหมู่เกำะ
ชุมพร อุทยำนแห่งชำติหำดขนอม ในส่วนของแหล่งท่องเที่ยวประเภทเกำะ ได้แก่  เกำะเต่ำ เกำะสมุย และ
เกำะพงัน ในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก มี 8 ลุ่มน้้ำสำขำที่มีแหล่งท่องเที่ยวตำมแนวชำยฝั่งและหมู่เกำะ 
  2)  กำรท่องเที่ยวในพ้ืนที่ธรรมชำติ ในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกแหล่งท่องเที่ยวทำง
ธรรมชำติที่ส้ำคั่มักอยู่ในพ้ืนที่ของอุทยำนแห่งชำติ เช่น อุทยำนแห่งชำติเขำหลวง อุทยำนแห่งชำติน้้ำตกห
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งำว อุทยำนแห่งชำติใต้ร่มเย็น และอุทยำนแห่งชำติบูโด-สุไหงปำดี เป็นต้น แหล่งท่องเที่ยวประเภทธรรมชำติ
กระจำยอยู่ในทุกพ้ืนที่ของลุ่มน้้ำสำขำในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก นักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ย ว
ธรรมชำติในพ้ืนที่ของอุทยำนแห่งชำติมีสัดส่วนนักท่องเที่ยวชำวไทยมำกกว่ำนักท่องเที่ยวชำวต่ำงประเทศ 
(กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำและพันธุ์พืช, 2561) 
  3)  กำรท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชน เป็นกำรท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวได้มีโอกำสเข้ำไปศึกษำ
เรียนรู้ และสัมผัสกับวิถีชีวิตผู้คนในชุมชน ในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกมีแหล่งท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชนที่
เป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงอยู่หลำยแห่ง เช่น ชุมชนท่องเที่ยวเกำะพิทักษ์ จังหวัดชุมพร ชุมชนท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์บ้ำนคีรีวง จังหวัดนครศรีธรรมชำติ กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้ำนถ้้ำผึ้ง จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี เป็นต้น 
เนื่องจำกกำรท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชน ยังไม่มีกำรเก็บรวบรวมข้อมูลจ้ำนวนนักท่องเที่ยวอย่ำงเป็นระบบแต่
คำดกำรณ์ว่ำนักท่องเที่ยวชำวไทยและนักท่องเที่ยวชำวต่ำงประเทศเดินทำงไปท่องเที่ยวในพ้ืนที่ชุมชนเป็น
สัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก พบแหล่งท่องเที่ยววิถีชีวิต
ชุมชนอยู่ใน 8 พ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำ 
  4)  กำรท่องเที่ยวเชิงประวัติศำสตร์ วัฒนธรรมและประเพณี ในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่ง
ตะวันออกมีสถำนที่ส้ำคั่เชิงประวัติศำสตร์กระจำยอยู่ทั่วพ้ืนที่ ประกอบด้วย ศำสนสถำน โบรำณสถำน 
โบรำณวัตถุ อนุสำวรีย์ พิพิธภัณฑสถำน ร่องรอยจำรึกทำงประวัติศำสตร์ เป็นต้น นอกจำกนี้ในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำ
ภำคใต้ฝั่งตะวันออก ยังมีกำรจัดงำนที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่น และได้รับควำมสนใจจำก
นักท่องเที่ยวให้เดินทำงไปเที่ยวชม และร่วมในประเพณีดังกล่ำว เช่น ประเพณีชักพระ ในจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 
ประเพณีแห่ผ้ำขึ้นพระธำตุ จังหวัดนครศรีธรรมรำช กำรแสดงหนังตะลุ มโนรำห์ เพลงบอก เป็นต้น 
นักท่องเที่ยวส่วนให่่ที่ประกอบกิจกรรมประเภมนี้เป็นนักท่องเที่ยวชำวไทย และพบแหล่งท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศำสตร์ งำนเทศกำลที่เก่ียวข้องกับวัฒนธรรม และประเพณีกระจำยอยู่ทั่วพื้นที่ศึกษำ 
  5)  กำรท่องเที่ยวในศำสนสถำนวัด และมัสยิด หลำยแห่งในพ้ืนที่ได้รับควำมนิยมจำก
นักท่องเที่ยว ศำสนสถำนที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวมีกระจำยอยู่ทั่วทุกพ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำ 
  
 รูปแบบกิจกรรมกำรท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชำวไทย และนักท่องเที่ยวชำวต่ำงประเทศในพ้ืนที่
ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกในแต่ละลุ่มน้้ำสำขำ ดังแสดงในตำรำงท่ี 3.8.1.3-1 (คำดกำรณ์รูปแบบกิจกรรมและ
กำรกระจำยของนักท่องเที่ยวจำกจ้ำนวนและประเภทของแหล่งท่องเที่ยวที่พบในพ้ืนที่  จำกฐำนข้อมูลของ
กรมกำรท่องเที่ยว) จำกตำรำงจะเห็นได้ว่ำนักท่องเที่ยวชำวไทยประกอบกิจกรรมกำรท่องเที่ยวหลำกหลำย
กิจกรรมมำกกว่ำนักท่องเที่ยวชำวต่ำงประเทศ และในทุกลุ่มน้้ำสำขำ ยกเว้นลุ่มน้้ำสำขำนำทวี และกลุ่มน้้ำ
สำขำคลองเทพำพบว่ำมีแหล่งท่องเที่ยว และนักท่องเที่ยวอยู่น้อยกว่ำลุ่มน้้ำสำขำแห่งอื่นๆ  
 
 



  
 ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ 
 
 

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-226 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ตำรำงท่ี 3.8.1.3-1 
รูปแบบและกิจกรรมกำรท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชำวไทยและชำวต่ำงประเทศ 

ในลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 
 

ลุ่มน ้ำสำขำ 

ประเภทแหล่งท่องเท่ียวและกิจกรรมกำรท่องเท่ียว 

กำรท่องเท่ียว

ตำมแนว

ชำยฝ่ังทะเล

และหม้่เกำะ 

ท่องเท่ียว

ธรรมชำติ 

ภ้เขำ ถา ้ำ 

น ้ำตก 

กำรท่องเท่ียว

ชมวิถาชีีวิต

ชุมชน 

ประวัติศำสตร์

/ศำสนำ 

ศิลปะ 

วัฒนธรรม 

ประเพณี 

วัด 

ไทย ตปท. ไทย ตปท. ไทย ตปท. ไทย ตปท. ไทย ตปท. 

คลองท่าตะเภา  -  -  -  -  - 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน           

คลองหลังสวน - -    -  -  - 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนท่ี 2      -  -  - 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนท่ี 3           

คลองกลาย - -      -  - 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนท่ี 4           

คลองนาทว ี - -   - - - - - - 

คลองเทพา - - - - - - - - - - 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง           

แม่น ้าสายบุรี           

แม่น ้าบางนรา           

แม่น ้าโก-ลก - -   - -    - 

ที่มำ : ฐำนข้อมูลกรมกำรท่องเที่ยงและวิเครำะหโดยกลุ่มบริษัทที่ปรึกษำ. 2562. 

 
 (3) กำรกระจำยตัวและจ้ำนวนแหล่งท่องเที่ยว 
  กำรกตะจำยตัวและจ้ำนวนแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก จ้ำนวนแหล่ง
ท่องเที่ยวรวม 211 แห่ง แบ่งประเภทของแหล่งท่องเที่ยวออกเป็น 5 ประเภท (ตำรำงที่ 3.8.1.3-2) ได้แก่ 
กำรท่องเที่ยวตำมแนวชำยฝั่งทะเล และหมู่เกำะ จ้ำนวน 24 แห่ง กำรท่องเที่ยวธรรมชำติ จ้ำนวน 106 แห่ง 
กำรท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชน จ้ำนวน 20 แห่ง กำรท่องเที่ยวเชิงประวัติศำสตร์ วัฒนธรรมประเพณี จ้ำนวน 27 
แห่ง และกำรท่องเที่ยวในวัด และศำสนสถำน จ้ำนวน 34 แห่ง ทั้งนี้ แหล่งท่องเที่ยวทุกประเภทกระจำยตัวอยู่
ในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำ 



  
 ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ 
 
 

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-227 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ตำรำงท่ี 3.8.1.3-2 
จ้ำนวนและกำรกระจำยของแหล่งท่องเที่ยวในพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

 

ลุ่มน ้ำสำขำ 

ประเภทแหล่งท่องเท่ียวและกิจกรรมกำรท่องเท่ียว 
กำร

ท่องเท่ียว
ตำมแนว

ชำยฝ่ังทะเล
และหมู่เกำะ 

ท่องเท่ียว
ธรรมชำติ 
ภูเขำ ถ ้ำ 
น ้ำตก 

กำร
ท่องเท่ียว
ชมวิถชีีวิต

ชุมชน 

ประวัติศำสตร์
/ศำสนำ 
ศิลปะ 

วัฒนธรรม 
ประเพณี 

วัด รวม 

คลองท่ำตะเภำ 1 4 1 2 1 9 
ภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 4 8 2 2 2 18 
คลองหลังสวน - 8 1 - - 9 
ภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนท่ี 2  2 4 1 1 3 14 

ภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 3 
(รวมพื้นท่ี 3 เกำะ) 

7 9 - - 2 15 

คลองกลำย - 3 - - - 3 
ภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนท่ี 4 2 7 3 10 10 32 
คลองนำทว ี - 9 - 1 - 10 
คลองเทพำ - 8 - - - 8 
ภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง 4 5 2 2 2 15 
แม่น้้ำสำยบุรี 1 19 6 2 2 30 
แม่น้้ำบำงนรำ 3 13 4 6 11 37 
แม่น้้ำโก-ลก - 9 - 1 1 11 

รวม 24 106 20 27 34 211 
ที่มำ : กำรท่องเที่ยวแหง่ประเทศไทย, 2562 

 
 
 



  
 ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ 
 
 

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-228 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

 (4) จ้ำนวนนักท่องเที่ยวและแนวโน้มที่ผ่ำนมำในอดีต 
   จำกข้อมูลโดยส้ำนักงำนสถิติแห่งชำติ พบว่ำ ในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก ปี พ.ศ. 
2561 มีนักท่องเที่ยวจ้ำนวน 20.84 ล้ำนคน (ส้ำนักงำนสถิติแห่งชำติ , 2561) ขยำยตัวร้อยละ 5.6  
เมื่อเทียบกับจ้ำนวนนักท่องเที่ยวใน ปี พ.ศ. 2560 จังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวมำกท่ีสุด คือ จังหวัดสงขลำ จ้ำนวน 
7.63 ล้ำนคน (ร้อยละ 12.9 ของนักท่องเที่ยวรวมของภำคใต้) รองลงมำ คือ จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี และจังหวัด
นครศรีธรรมรำช ตำมล้ำดับ รำยละเอียดดังแสดงในตำรำงที่ 3.8.1.3-3 ในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกมี
รำยได้จำกกำรท่องเที่ยว จ้ำนวน 202,576 ล้ำนบำท ขยำยตัวร้อยละ  9.1 เมื่อเทียบกับรำยได้จำกกำร
ท่องเที่ยวใน ปี พ.ศ. 2560 จังหวัดที่มีรำยได้จำกกำรท่องเที่ยวมำกที่สุด คือ จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 102,510 
ล้ำนบำท รองลงมำ คือ จังหวัดสงขลำ 68,252 ล้ำนบำท และจังหวัดนครศรีธรรมรำช 16,785 ล้ำนบำท 
  จังหวัดที่นักท่องเที่ยวมีระยะเวลำพ้ำนักมำกที่สุดคือที่จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 4.59 วัน ซึ่งเป็น
จังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ ยวเกำะ และชำยฝั่ งทะเลที่ เป็นที่นิยม นักท่องเที่ ยวในพ้ืนที่ ลุ่ มน้้ ำภำคใต้ 
ฝั่งตะวันออกมีทั้งนักท่องเที่ยวชำวไทย และนักท่องเที่ยวชำวต่ำงประเทศในสัดส่วนที่เท่ำกัน (กระทรวงกำร
ท่องเที่ยวและกีฬำ, 2561) 
  นักท่องเที่ยวชำวไทย และนักท่องเที่ยวจำกประเทศมำเลเซีย สิงคโปร์  และอินโดนีเซีย นิยม
เดินทำงท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลำมำกที่สุด โดยใน ปี พ.ศ. 2561 มีนักท่องเที่ยวรวมมำกกว่ำ 7.6 ล้ำนคน 
ส่วนนักท่องเที่ยวจำกทวีปยุโรป และอเมริกำเหนือนิยมแหล่งท่องเที่ยวตำมชำยฝั่งทะเล และเกำะในจังหวัด  
สุรำษฎร์ธำนี จังหวัดนครศรีธรรมรำช และจังหวัดชุมพรมำกที่สุด รำยละเอียดดังแสดงในตำรำงท่ี 3.8.1.3-4 
ตำรำงท่ี 3.8.1.3-5 และตำรำงที่ 3.8.1.3.6 
 



  
 ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ 
 
 

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-229 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ตำรำงท่ี 3.8.1.3-3 
จ้ำนวนนักท่องเที่ยวในพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก ระหว่ำง พ.ศ.2557-2561 (หน่วย : คน) 

จังหวัด 
นักท่องเท่ียว 

(คน) 
ปี พ.ศ. 

2557 2558 2559 2560 2561 
นครศรีธรรมราช รวม 3,091,896 3,429,760 3,565,814 3,704,823 3,883,400 

ชาวไทย 3,033,126 3,357,376 3,484,288 3,622,204 3,795,827 
ชาวต่างประเทศ 58,770 72,384 81,526 82,619 87,573 

สุราษฎร์ธาน ี รวม 4,832,512 5,251,947 5,465,520 5,890,829 6,154,544 
ชาวไทย 1,891,644 2,081,650 2,152,568 2,304,493 2,394,973 
ชาวต่างประเทศ 2,940,868 3,170,297 3,312,952 3,586,336 3,759,571 

ชุมพร รวม 1,203,977 1,301,218 1,357,428 1,462,347 1,520,073 
ชาวไทย 1,107,739 1,197,913 1,248,569 1,350,753 1,404,890 

ชาวต่างประเทศ 96,238 103,305 108,859 111,594 115,183 
รวมกลุ่มจังหวัด
ชำยฝ่ังทะเล
ตะวันออก 

รวม 9,128,385 11,852,004 10,388,762 11,057,999 11,558,017 

ชำวไทย 6,032,509 6,636,939 6,885,425 7,277,450 7,595,690 
ชำวต่ำงประเทศ 3,095,876 3,345,986 3,503,337 3,780,549 3,962,327 

สงขลา รวม 6,124,972 6,524,676 6,675,178 7,025,573 7,628,813 
ชาวไทย 3,831,735 4,038,146 4,157,186 4,396,474 4,614,546 
ชาวต่างประเทศ 2,293,237 2,486,530 2,517,992 2,629,099 3,014,267 

ปัตตาน ี รวม 237,925 251,081 257,143 272,739 281,988 
ชาวไทย 236,039 248,978 254,974 270,575 279,643 

ชาวต่างประเทศ 1,886 2,103 2,169 2,164 2,345 
ยะลา รวม 589,653 622,376 624,879 657,317 680,018 

ชาวไทย 122,740 130,007 132,142 141,012 146,222 
ชาวต่างประเทศ 466,913 492,369 492,737 516,305 533,796 

นราธิวาส รวม 589,690 635,910 646,020 665,710 692,057 
ชาวไทย 218,209 238,792 243,091 253,482 259,853 

ชาวต่างประเทศ 371,481 397,118 402,929 412,228 432,204 
รวมกลุ่มจังหวัด
ชำยแดนภำคใต้ 

รวม 7,542,240 8,034,043 8,203,220 8,621,339 9,282,876 
ชำวไทย 4,408,723 4,655,923 4,787,393 5,061,543 5,300,264 

ชำวต่ำงประเทศ 3,133,517 3,378,120 3,415,827 3,559,796 3,982,612 
รวมท้ังพ้ืนที่ลุ่มน ้ำ
ภำคใต้ฝ่ัง
ตะวันออก 

รวม 16,670,625 19,886,047 18,591,982 19,679,338 20,840,893 

ชำวไทย 10,441,232 11,292,862 11,672,818 12,338,993 12,895,954 
ชำวต่ำงประเทศ 6,229,393 6,724,106 6,919,164 7,340,345 7,944,939 

ที่มำ : กรมกำรท่องเท่ียว (2562) และกำรวิเครำะห์โดยกลุ่มบริษัทที่ปรึกษำ. 2563. 



  
 ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ 
 
 

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-230 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ตำรำงท่ี 3.8.1.3-4 
จ้ำนวนผู้เยี่ยมเยือนเกำะสมุย ระหว่ำงปี 2555-2560 

 
รำยกำร รำยกำรย่อย ประเภทผู้เยี่ยม

เยือน(คน) 
ปี พ.ศ. 

2555 2556 2557 2558 2559 2560 

จ้ำนวนผู้เยี่ยม
เยือน 

รวม รวม 1,247,717  1,883,503  2,083,347  2,261,538  2,342,351  2,511,617  
ชำวไทย 214,100  266,395  324,805  351,577 365,430 393,015 

ชำวต่ำงประเทศ 1,033,617  1,617,108  1,758,542  1,909,961  1,976,921  2,118,602  
จ้ำนวน
นักท่องเที่ยว 

รวม 1,236,459  1,871,660  2,046,553  2,221,530  2,299,928  2,466,534  

ชำวไทย 204,692  257,614  315,397  341,291  354,768  381,818  
ชำวต่ำงประเทศ 1,031,767  1,614,046  1,731,156  1,880,239  1,945,160  2,084,716  

จ้ำนวนนัก
ทัศนำจร 

รวม 11,258  11,843  36,794  40,008  42,423  45,083  
ชำวไทย 9,408  8,781  9,408  10,286  10,662  11,197  

ชำวต่ำงประเทศ 1,850  3,062  27,386  29,722  31,761  33,886  
ระยะเวลำพ้ำนัก
โดยเฉลีย่ (วัน) 

รวม รวม 4.35  4.69  5.00  5.06  5.33  5.36  

ชำวไทย 3.95  4.11  4.27  4.25  4.26  4.25  
ชำวต่ำงประเทศ 4.43  4.79  5.14  5.21  5.52  5.56  

ค่ำใช้จ่ำยโดย
เฉลี่ย (บำท/
คน/วัน) 

ผู้เยี่ยมเยือน รวม 3,281.48  3,387.45  3,486.460  3,694.88  4,010.180  4,340.90  
ชำวไทย 2,551.48  2,686.27  2,806.950  2,978.03  3,074.210  3,245.99  

ชำวต่ำงประเทศ 3,412.04  3,484.23  3,560.700  3,801.46  4,142.470  4,494.81  
นักท่องเที่ยว รวม 3,284.81  3,389.62  3,461.700  3,699.88  4,015.630  4,346.85  

ชำวไทย 2,562.17  2,694.42  2,814.320  2,986.06  3,082.530  3,254.54  
ชำวต่ำงประเทศ 3,412.65  3,484.82  3,562.090  3,805.57  4,146.980  4,499.77  

นักทัศนำจร รวม 1,679.70  1,779.96  2,141.930  2,287.04  2,436.170  2,602.09  
ชำวไทย 1,632.65  1,704.82  1,752.760  1,845.23  1,896.460  2,004.12  

ชำวต่ำงประเทศ 1,918.92  1,995.43  2,275.620  2,439.95  2,617.370  2,799.68  
รำยได้กำร
ท่องเที่ยว (ล้ำน
บำท) 

ผู้เยี่ยมเยือน รวม 17,679.58  29,816.01  35,846.68  41,702.38  49,289.27  57,555.42  

ชำวไทย 2,085.84  2,867.80  3,806.66  4,350.23  4,678.87  5,303.69  
ชำวต่ำงประเทศ 15,593.74  26,948.21  32,040.02  37,352.15  44,610.40  52,251.73  

สถำน
ประกอบกำรที่
พักแรม 

จ้ำนวนห้อง รวม 19,857 20,519 20,519 21,587 21,429 22,623 
อัตรำกำร 
เข้ำพัก 

รวม 32.79 57.84 65.30 69.60 71.90 73.06 

จ้ำนวนผู้ที่มำ
เข้ำพัก 

รวม 1,064,226  1,819,818  2,009,919  2,168,677  2,239,067  2,400,793  

ชำวไทย 182,397  245,347  313,497  340,226  353,700  380,641 
ชำวต่ำงประเทศ 881,829  1,574,471  1,696,422  1,828,451  1,885,367  2,020,152 

ที่มำ : กรมกำรท่องเท่ียว กระทรวงกำรท่องเท่ียวและกีฬำ. 2562. 

 
 



  
 ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ 
 
 

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-231 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ตำรำงท่ี 3.8.1.3-5 
จ้ำนวนผู้เยี่ยมเยือนเกำะพะงัน ระหว่ำงปี 2555-2560 

 

รำยกำร รำยกำรย่อย 
ประเภท 

ผู้เยี่ยมเยือน 
ปี พ.ศ. 

2555 2556 2557 2558 2559 2560 
จ้ำนวน 
ผู้เยี่ยมเยือน 

รวม รวม 486,709 738,313 839,910 903,255 974,131 1,079,898 
ชำวไทย 65,255 110,564 144,667 156,071 168,317 189,798 
ชำวต่ำงประเทศ 421,454 627,749 695,243 747,184 805,814 890,100 

จ้ำนวนนักท่องเที่ยว รวม 478,768 727,223 827,804 890,363 960,117 1,064,153 
ชำวไทย 64,029 108,891 142,817 154,095 166,186 187,068 
ชำวต่ำงประเทศ 414,739 618,332 684,987 736,268 793,931 877,085 

จ้ำนวนนักทัศนำจร รวม 7,941 11,090 12,106 12,892 14,014 15,745 
ชำวไทย 1,226 1,673 1,850 1,976 2,131 2,730 
ชำวต่ำงประเทศ 6,715 9,417 10,256 10,916 11,883 13,015 

ระยะเวลำพ้ำนัก 
โดยเฉลีย่  
(วัน) 

รวม รวม 6.01 5.52 5.05 4.94 4.99 4.98 
ชำวไทย 3.31 3.00 2.84 2.80 2.77 2.80 
ชำวต่ำงประเทศ 6.43 5.96 5.51 5.39 5.45 5.45 

ค่ำใช้จ่ำย 
โดยเฉลีย่ 
(บำท/คน/วัน) 

ผู้เยี่ยมเยือน รวม 1,956.47 2,014.88 2,147.610 2,321.890 2,525.370 2,737.10 
ชำวไทย 1,838.31 1,873.60 1,996.900 2,112.550 2,218.980 2,324.76 
ชำวต่ำงประเทศ 1,965.89 2,027.42 2,146.990 2,344.710 2,558.050 2,782.38 

นักท่องเที่ยว รวม 1,958.69 2,017.22 2,133.670 2,324.770 2,528.510 2,740.58 
ชำวไทย 1,843.72 1,878.38 2,001.290 2,117.190 2,224.010 2,330.66 
ชำวต่ำงประเทศ 1,967.82 2,029.53 2,149.190 2,347.340 2,560.910 2,785.51 

นักทัศนำจร รวม 1,150.99 1,165.01 1,263.850 1,348.120 1,454.260 1,556.69 
ชำวไทย 905.38 944.40 1,037.830 1,103.250 1,140.320 1,190.47 
ชำวต่ำงประเทศ 1,195.83 1,204.20 1,304.600 1,392.450 1,510.550 1,633.50 

รำยได ้
กำรท่องเที่ยว  
(ล้ำนบำท) 

ผู้เยี่ยมเยือน รวม 5,647.61 8,105.86 9,002.78 10,246.21 12,125.02 14,560.38 
ชำวไทย 391.82 615.19 813.64 915.67 1,026.21 1,224.03 
ชำวต่ำงประเทศ 5,255.79 7,490.67 8,189.14 9,330.54 11,098.81 13,336.35 

สถำนประกอบกำร 
ที่พักแรม 

จ้ำนวนห้อง รวม 7,821 7,821 7,821 7,949 8,644 9,509 
อัตรำกำรเข้ำพัก รวม 34.08 49.07 59.23 63.27 65.73 67.86 
จ้ำนวนผู้ที่มำเข้ำพัก รวม 405,639 727,223 827,448 890,017 959,794 1,063,732 

ชำวไทย 63,994 108,891 142,461 153,749 165,863 186,647 
ชำวต่ำงประเทศ 341,645 618,332 684,987 736,268 793,931 877,085 

ที่มำ: กรมกำรท่องเที่ยว กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ, 2561 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-232 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ตำรำงท่ี 3.8.1.3-6 
จ้ำนวนผู้เยี่ยมเยือนเกำะเต่ำ ระหว่ำงปี 2555-2560 

ตำรำงท่ี 3.8.1.3-6 (ต่อ) 

รำยกำร รำยกำรย่อย 
ประเภทผู้
เยี่ยมเยือน 

ปี พ.ศ. 
2555 2556 2557 2558 2559 2560 

จ้ำนวนผู้
เยี่ยมเยือน 

รวม รวม 325,692  466,817  503,766  529,501  547,710  599,837  
ชำวไทย 54,451  72,410  84,720  89,625  92,727  102,430  
ชำว
ต่ำงประเทศ 

271,241  394,407  419,046  439,876  454,983  497,407  

จ้ำนวน
นักท่องเที่ยว 

รวม 304,373  439,946  475,022  499,279  515,487  565,177  
ชำวไทย 50,882  67,527  79,506  84,091  86,796  95,745  
ชำว
ต่ำงประเทศ 

253,491  372,419  395,516  415,188  428,691  469,432  

จ้ำนวนนัก
ทัศนำจร 

รวม 21,319  26,871  28,744  30,222  32,223  34,660  
ชำวไทย 3,569  4,883  5,214  5,534  5,931  6,685  
ชำว
ต่ำงประเทศ 

17,750  21,988  23,530  24,688  26,292  27,975  

ระยะเวลำ
พ้ำนักโดย
เฉลี่ย (วัน) 

รวม รวม 7.30  5.10  4.93  4.78  4.89  4.90  
ชำวไทย 3.28  3.05  2.97  2.82  2.82  2.80  
ชำว
ต่ำงประเทศ 

8.10  5.47  5.33  5.17  5.31  5.32  

ค่ำใช้จ่ำยโดย
เฉลี่ย (บำท/
คน/วัน) 

ผู้เยี่ยมเยือน รวม 2,493.22  2,593.42  2,761.920  2,976.540  3,207.910  3,448.88  
ชำวไทย 2,255.81  2,367.66  2,449.640  2,597.890  2,722.980  2,867.01  
ชำว
ต่ำงประเทศ 

2,512.75  2,616.54  2,716.360  3,018.850  3,260.700  3,512.19  

นักท่องเที่ยว รวม 2,504.65  2,607.73  2,700.130  2,994.550  3,227.750  3,470.27  
ชำวไทย 2,285.19  2,399.38  2,479.740  2,631.300  2,759.670  2,907.49  
ชำว
ต่ำงประเทศ 

2,522.51  2,628.79  2,729.050  3,034.670  3,278.090  3,530.68  

นักทัศนำจร รวม 1,301.18  1,398.89  1,470.210  1,555.810  1,655.340  1,742.35  
ชำวไทย 882.60  1,030.10  1,085.530  1,165.520  1,208.900  1,243.07  
ชำว
ต่ำงประเทศ 
 
 

1,385.35  1,480.80  1,555.450  1,643.320  1,756.040  1,861.68  

รำยได้กำร ผู้เยี่ยมเยือน รวม 5,588.52 5,886.97 6,553.96 7,184.98 8,190.89 9,657.31 



  
 ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ 
 
 

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-233 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ตำรำงท่ี 3.8.1.3-6 (ต่อ) 

รำยกำร รำยกำรย่อย 
ประเภทผู้
เยี่ยมเยือน 

ปี พ.ศ. 
2555 2556 2557 2558 2559 2560 

ท่องเที่ยว 
(ล้ำนบำท) 

ชำวไทย  384.54 499.20 591.21 630.43 682.64 787.77 
ชำว
ต่ำงประเทศ 

5,203.98 5,387.77 5,962.75 6,554.55 7,508.25 8,869.54 

สถำน
ประกอบกำร
ที่พักแรม 

จ้ำนวนห้อง รวม 3,381 3,381 3,381 3,458 3,527 3,880 
อัตรำกำร
เข้ำพัก 

รวม 53.24 59.99 64.87 67.61 69.47 70.77 

จ้ำนวนผู้
ที่มำเข้ำพัก 

รวม 232,046  439,946  473,887  498,153  514,446  564,200  
ชำวไทย 46,534  67,527  78,371  82,965  85,755  94,768 
ชำว
ต่ำงประเทศ 

185,512  372,419  395,516  415,188  428,691  469,432 

ที่มำ: กรมกำรท่องเที่ยว กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ, 2561 

 

 (5) จ้ำนวนนักท่องเที่ยวและแนวโน้มที่ผ่ำนมำในอดีต 
  สถิติและข้อมูลนักท่องเที่ยวในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก ดังแสดงในตำรำงข้ำงต้น  
เป็นข้อมูลของนักท่องเที่ยวรำยจังหวัด เพื่อให้สำมำรถประเมินควำมต้องกำรใช้น้้ำในภำคกำรท่องเที่ยวในพ้ืนที่
ลุ่มน้้ำสำขำได้ ผู้ศึกษำใช้ข้อมูลนักท่องเที่ยวของกรมกำรท่องเที่ยว ปี 2561 ในกำรก้ำหนดสัดส่วนของ
นักท่องเที่ยวในแต่ละลุ่มน้้ำโดยพิจำรณำแบ่งสัดส่วนตำมกำรกระจำยของแหล่งท่องเที่ยวและที่พักแรมในพ้ืนที่
เป็นหลัก และประเมินจ้ำนวนนักท่องเที่ยวโดยแบ่งออกเป็นนักทัศนำจรที่ไม่พักค้ำงคืน และนักท่องเที่ยวพัก
ค้ำงคืนในแต่ละลุ่มน้้ำสำขำ โดยพบว่ำพ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำคลองนำเทวีมีนักท่องเที่ยวรวมมำกที่สุด รองลงมำคือ
พ้ืนที่ภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 2 และภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 โดยมีสัดส่วนของนักท่องเที่ยวพักค้ำงคืน
และนักทัศนำจรที่สูงเป็นแนวโน้มเดียวกัน ข้อมูลจ้ำนวนนักท่องเที่ยวจำกกำรค้ำนวนของผู้ศึกษำในพื้นที่ลุ่มน้้ำ
สำขำแต่ละลุ่มน้้ำของปี พ.ศ.2561 ดังแสดงในตำรำงท่ี 3.8.1.3-7 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-234 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ตำรำงท่ี 3.8.1.3-7 
จ้ำนวนนักท่องเที่ยวทัศนำจรและนักท่องเที่ยวพักค้ำงคืนในพื นที่ลุ่มน ้ำสำขำ ปี พ.ศ.2561 

 

ลุ่มน ้ำสำขำ 
นักท่องเท่ียวทัศนำจร (คน) นักท่องเท่ียวพักค้ำงแรม (คน) นักท่องเท่ียวรวม (คน) 

ไทย ตปท. รวม ไทย ตปท. รวม ไทย ตปท. รวม 
คลองท่าตะเภา 66,978 7,112 74,089 284,245 21,684 305,929 351,223 28,796 380,018 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 120,560 12,801 133,360 511,641 39,032 550,673 632,201 51,832 684,033 
คลองหลังสวน 80,373 8,534 88,907 341,094 26,021 367,115 421,467 34,555 456,022 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนท่ี 2 122,656 36,250 158,906 835,333 1,467,579 2,302,912 957,989 1,503,828 2,461,818 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนท่ี 3 442,975 64,096 507,071 1,942,965 2,213,539 4,156,506 2,385,94 2,277,636 4,663,576 

คลองกาย 155,394 5,832 161,227 413,979 7,303 421,282 569,374 13,136 582,510 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนท่ี 4 621,579 23,330 644,909 1,655,917 29,213 1,685,130 2,277,496 52,543 2,330,04 
คลองนาเทวี 817,073 177,765 994,838 2,643,837 2,082,935 4,726,772 3,460,910 2,260,700 5,721,610 

คลองเทพา 217,886 47,404 265,290 705,023 555,449 126,0473 922,909 602,853 1,525,763 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 78,175 30,971 109,145 422,054 441,545 863,599 500,228 472,515 972,744 
แม่น ้าสายบุรี 22,733 25,573 48,306 237,572 361,648 599,220 260,305 387,221 647,526 
แม่น ้าบางนรา 27,785 11,722 16,063 118,205 200,040 318,244 129,927 216,102 346,029 

แม่น ้าโก-ลก 2,344 3,213 5,557 23,641 40,008 63,649 25,985 43,220 69,203 
ที่มำ : กลุ่มบริษัทที่ปรึกษำประยุกต์จำกกรมกำรท่องเท่ียว กระทรวงกำรท่องเท่ียวและกีฬำ, 2561 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-235 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

3.8.1.4 ภำคเศรษฐกิจกำรบริกำรสำธำรณะ 
 ภำคเศรษฐกิจกำรบริกำรสำธำรณะ ได้แก่ กิจกรรมกำรบริหำรสำธำรณะ กำรป้องกันประเทศ และ
ควำมมั่นคงทำงสังคม กิจกรรมกำรศึกษำ กิจกรรมทำงสุขภำพ และกิจกรรมศิลป กำรบันเทิง และกำรพักผ่อน
หย่อนใจ กำรผลิตกิจกรรมกำรบริกำรสำธำรณะเป็นกำรผลิตกำรบริกำรของหน่วยงำนในภำครัฐเป็นส่วนให่่ 
อย่ำงไรก็ตำม มีบำงกิจกำรภำครัฐได้มอบหมำยหรือให้สัมปทำนหรือกำรสั่่ำจ้ำงให้ภำคธุรกิจเข้ำมำร่วมกำรผลิต
กำรบริกำร ดังนั้น กำรบริกำรสำธำรณะดังกล่ำวตัวอย่ำงเช่น กิจกำรทหำร กิจกำรต้ำรวจ กำรจัดกำรศึกษำ  
กำรจัดกำรบริกำรสำธำรณสุข กำรจัดกำรกีฬำ กำรจัดพิพิทธภัณฑ์ กำรลงทุนสวนสำธำรณะเป็นต้น 
 โดยส่วนให่่ มูลค่ำกำรลงทุนกำรจัดกำรบริกำรสำธำรณะในระบบเศรษฐกิจของภำครัฐจะไม่เกิน 
ร้อยละ 20 ของมูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 
 
3.8.2 มูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก (Gross East-Southern Watershed 
Product : GWP) 
 มูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเป็นเครื่องมือวัดกำรเพิ่มข้ึนของมูลค่ำเพ่ิมในกำรผลิตของภำคเศรษฐกิจ
ต่ำง ๆ ในระดับจังหวัด ซึ่งในกำรชี้วัดส้ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้ก้ำหนดภำค
เศรษฐกิจไว้ 19 สำขำกิจกรรม (ดูรำยละเอียดในข้อ 3.8.1) 
 พ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกครอบคลุมพ้ืนที่บำงส่วนของ 11 จังหวัด ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร 
ระนอง สุรำษฏร์ธำนี นครศรีธรรมรำช พัทลุง ตรัง สงขลำ ปัตตำนี ยะลำ และนรำธิวำส มูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัดรวม 11 จังหวัด ระหว่ำงปี 2550-2561p พบว่ำ มูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดของทุกจังหวัดรวมกัน ในปี 
2550 จ้ำนวน 722,894 ล้ำนบำท เพ่ิมขึ้นเป็น 1,065,696 ล้ำนบำท ในปี 2561p มีอัตรำกำรเจริ่เติบโตร้อยละ 
3.38 ต่อปี เมื่อพิจำรณำรำยได้เฉลี่ยต่อหัว พบว่ำ ในปี 2550 ประชำกรมีรำยได้ 92,024 บำทต่อหัว เพ่ิมขึ้นเป็น 
125,600 บำทต่อหัว ในปี 2561p ตำรำงท่ี 3.8.2-1 
 จำกโครงสร้ำงมูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดรวม 11 จังหวัด พบว่ำ ภำคเหศรษฐกิจหลักของพ้ืนที่ คือ 
ภำคกำรบริกำร มีสัดส่วนร้อยละ 55.6 รองลงมำเป็นภำคกำรเกษตรและภำคอุตสำหกรรม ร้อยละ 23.8 และ 
20.6 ตำมล้ำดับ ทั้งนี้ ในระยะ 10 ปีที่ผ่ำนมำ อัตรำกำรเติบโตของภำคเศรษฐกิจด้ำนกำรเกษตรมีแนวโน้มเติบโต
แบบคงที่ คือ ร้อยละ 0.68 ต่อปี (อัตรำกำรเติบโตใกล้เคียงศูนย์) ขณะที่ภำคเศรษฐกิจกำรบริกำรมีแนวโน้มเติบโต
มำกขึ้น ร้อยละ 5.57 ต่อปี รองลงมำเป็นภำคอุตสำหกรรม ร้อยละ 4.48 ต่อปี 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-236 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ตำรำงท่ี 3.8.2-1 

มูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดรวมกัน 11 จังหวัด ปี 2550 และ 2560 รำยสำขำกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ 

 
สำขำกจิกรรมทำงเศรษฐกิจ 2550 2555 2560 2561p โครงสร้ำง

เศรษฐกิจ ปี 
2561p (ร้อยละ) 

อัตรำกำรเติบโต
ระยะ 10 ปี (ร้อย

ละ) 
ภำคกำรเกษตร 245,018 303,685 262,261 254,060 23.84 0.68 

กำรเพำะปลูก กำรป่ำไม้ และกำรประมง 245,018 303,685 262,261 254,060 23.84 0.68 
ภำคอุตสำหกรรม 153,448 211,603 237,939 219,176 20.57 4.48 

กำรท้ำเหมืองแร่และเหมืองหิน 19,562 41,644 34,586 37,246 3.49 5.86 
กำรผลิตหัตถอุตสำหกรรม 115,187 147,244 173,063 150,755 14.15 4.16 
กำรผลิตไฟฟ้ำ แก๊ส และกำรปรับอำกำศ 17,626 20,910 27,300 28,272 2.65 4.47 
กำรประปำ กำรบ้ำบัดน้้ำเสียและขยะ 1,072 1,806 2,990 2,903 0.27 10.80 

ภำคกำรบริกำร 324,429 442,005 795,986 592,460 55.59 5.57 
กำรก่อสร้ำง 23,498 34,317 37,179 39,176 3.68 4.70 
กำรค้ำส่งและกำรค้ำปลีก และกำร
ซ่อมแซมยำนยนต์ 

87,617 103,917 135,766 136,277 12.79 4.48 

กำรขนส่งและกำรเก็บรักษำสินค้ำ 23,579 27,115 37,025 38,986 3.66 4.62 
กำรบริกำรสถำนที่พักและอำหำร 18,418 29,190 65,930 75,033 7.04 13.60 
กำรสื่อสำร 5,981 7,477 9,576 10,401 0.98 4.82 
กำรเงินและกำรประกันภัย 25,641 37,234 56,511 59,080 5.54 8.22 
อสังหำริมทรัพย์ 28,370 33,898 34,320 36,677 3.44 1.92 
วิชำชีพ วิทยำศำสตร์ และเทคนิค 755 912 1,972 1,803 0.17 10.07 
กำรบริหำรและกำรบริกำรสนับสนุน 4,848 4,550 6,801 7,253 0.68 3.44 
กำรบริห ำรสำธำรณ ะ กำรป้ องกั น
ประเทศ และควำมมั่นคงทำงสังคม 

41,940 70,888 60,401 65,114 6.11 3.71 

กำรศึกษำ 44,460 63,534 74,664 81,068 7.61 5.32 
สุขภำพ 15,061 22,254 29,013 31,702 2.97 6.78 
ศิลป กำรบันเทิง และกำรพักผ่อนหย่อนใจ 652 1,137 1,907 2,235 0.21 11.33 
กำรบริกำรอื่น ๆ 3,607 5,580 6,982 7,655 0.72 6.83 

รวม GPP 722,894 957,294 1,058,247 1,065,696   
รำยได้ต่อหัว (บำทต่อหัว) 92,024 118,548 125,447 125,600   

จ้ำนวนประชำกร (1,000 คน) 7,855 8,075 8,436 8,485   

ที่มำ ส้ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ. 2562. 

หมำยเหตุ ปี 2561p เป็นกำรประมำณกำร GPP เบื้องต้น (preliminary) 

 
 ทั้งนี้ กำรประมำณกำรมูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมจะประมำณกำรจำกกำรผลิตของภำคเศรษฐกิจระดับ
จังหวัดเป็นหลัก ซึ่งยังไม่มีกำรประมำณกำรมูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมระดับพ้ืนที่ลุ่มน้้ำ อย่ำงไรก็ตำม ในกำรศึกษำ
ได้เสนอแนวทำงประมำณกำรมูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมระดับพ้ืนที่ลุ่มน้้ำ โดยก้ำหนดให้หน่วยกำรศึกษำเป็นพ้ืนที่
ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก กำรประมำณกำรได้ใช้ฐำนมูลค่ำผลิตภัณธ์มวลรวมระดับจังหวัดเป็นตัววัดมูลค่ำ 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-237 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
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 วิธีกำรประมำณกำรในกำรศึกษำนี้จะใช้แนวทำงกำรปันส่วนมูลค่ำตำมปัจจัยกำรผลิต (value added 
sharing by input factor proprtion) โดยมีข้อสมมติพ้ืนฐำนว่ำ ปัจจัยกำรผลิตและหน่วยผลิตต่ำง ๆ มีกำรผลิต
แบบคงที่ ไม่เปลี่ยนแปลงตำมขนำดกำรใช้ปัจจัยกำรผลิต ที่ส่งผลต่อกำรเพิ่มผลผลิตและกำรประหยัดต่อขนำดกำร
ผลิต (constant retur to scale) ซึ่งจะท้ำให้สำมำรถประมำณกำรกำรแบ่งปันมูลค่ำกำรผลิตและกำรประมำณ
กำรเชิงถเปรียบเทียบระหว่ำงหน่วยกำรผลิตต่ำง ๆ ได้ 
 มูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก ประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่ มูลค่ำผลิตภัณฑ์มวล
รวมพ้ืนที่ลุ่มน้้ำด้ำนกำรเกษตร ด้ำนอุตสำหกรรม ด้ำนกำรบริกำรภำคธุรกิจ และด้ำนกำรบริกำรสำธำรณะ ดังนี้ 
    GPPESW = GPPWAgr + GPPWInd + GPPBSev + GPPPSev 
  โดยที ่ GPPESW คือ มูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 
    GPPWAgr คือ มูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมพ้ืนที่ลุ่มน้้ำด้ำนกำรเกษตร 
    GPPWInd คือ มูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมพ้ืนที่ลุ่มน้้ำด้ำนอุตสำหกรรม 
    GPPBSev คือ มูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมพ้ืนที่ลุ่มน้้ำด้ำนกำรบริกำรภำคธุรกิจ 
    GPPPSev คือ มูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมพ้ืนที่ลุ่มน้้ำด้ำนกำรบริกำรสำธำรณะ 
 
 ทั้งนี้ กำรประมำณกำรทั้ง 4 ส่วน มีดังนี้ 
 (1)  มูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมพ้ืนที่ลุ่มน้้ำด้ำนกำรเกษตร 
  กำรศึกษำได้ประมำณกำรมูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมด้ำนกำรเกษตรจำกกำรปันส่วนกำรใช้
ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกำรเกษตร โดยมีข้อสมมติว่ำ กำรใช้ประโยชน์ที่ดินกำรเกษตรเป็นปัจจัยกำรผลิตที่ก่อให้เกิด
มูลค่ำเพ่ิมกำรผลิต โดยที่ดินทุก ๆ 1 ไร่ ก่อให้เกิดมูลค่ำเพ่ิมที่เท่ำกัน 
  กำรประมำณกำรมูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมด้ำนกำรเกษตรจะท้ำกำรปันส่วนจำกสัดส่วนกำรใช้
ที่ดินเพ่ือกำรเกษตรในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำที่ i ในจังหวัดที่ l ต่อพ้ืนที่กำรเกษตรรวมของจังหวัดที่ l 
   GPPWAgr = GPPVAgrl * SHRAgril 
   โดยที่ 
   GPPWAgr = มูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมด้ำนกำรเกษตรพ้ืนทีลุ่่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 
   GPPVAgrl = มูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ด้ำนกำรเกษตร จังหวัดที่ l (หน่วย : ล้ำนบำท) 
   SHRAAgril = สัดส่วนพ้ืนที่เพำะปลูกกำรเกษตรของพ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำ i จังหวัดที่ l ต่อพ้ืนที่
เพำะปลูกกำรเกษตรจังหวัดที่ l (หน่วย : ร้อยละ) 
 
 (2)  มูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมพ้ืนที่ลุ่มน้้ำด้ำนอุตสำหกรรม 
  กำรศึกษำได้ประมำณกำรมูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมด้ำนอุตสำหกรรมจำกกำรปันส่วนกำรใช้
แรงงำนกำรผลิตของภำคอุตสำหกรรม โดยมีข้อสมมติว่ำ แรงงำนในภำคอุตสำหกรรมกำรผลิตเป็นปัจจัยกำรผลิตที่
ก่อให้เกิดมูลค่ำเพ่ิมกำรผลิต โดยที่แรงงำนทุก ๆ 1 คน ก่อให้เกิดมูลค่ำเพ่ิมที่เท่ำกัน 
  กำรประมำณกำรมูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมด้ำนอุตสำหกรรมจะท้ำกำรปันส่วนจำกสัดส่วนจ้ำนวน
แรงงำนภำคอุตสำหกรรมพ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำท่ี i ในจังหวัดที่ l ต่อจ้ำนวนแรงงำนภำคอุตสำหกรรมของจังหวัดที่ l 
 



  
 ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ 
 

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-238 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

  GPPWInd = GPPVIndul * SHRLbril 
  โดยที่ 
  GPPWInd = มูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดด้ำนอุตสำหกรรมพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 
  GPPVIndui = มูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ด้ำนอุตสำหกรรม จังหวัดที่ l (หน่วย : ล้ำนบำท) 
  SHRLbril = สัดส่วนจ้ำนวนแรงงำนภำคอุตสำหกรรมของพ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำ i พ้ืนที่จังหวัด l ต่อ
แรงงำนภำคอุตสำหกรรมกำรผลิตจังหวัดที่ l (หน่วย : ร้อยละ) 
 
 (3)  มูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมพ้ืนที่ลุ่มน้้ำด้ำนกำรบริกำรภำคธุรกิจ 
  กำรศึกษำได้ประมำณกำรมูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมด้ำนกำรบริกำรภำคธุรกิจจำกกำรปันส่วน
จ้ำนวนวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs) โดยมีข้อสมมติว่ำ จ้ำนวนวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
คือ หน่วยธุรกิจในพ้ืนที่ ซึ่งเป็นหน่วยด้ำเนินกำรบริกำรต่ำง ๆ ในพ้ืนที่ โดยมีข้อสมมติว่ำ ทุกขนำดวิสำหกิจขนำด
กลำงและขนำดย่อมได้สร้ำงมูลค่ำเพ่ิมทำงเศรษฐกิจในอัตรำที่เท่ำกัน ไม่ว่ำจะมีขนำดทำงธุรกิจมำกน้อยเพียงใด 
  GPPPBSev = GPPVSevl * SHRBSevil 
  โดยที่ 
  GPPBSev = มูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดด้ำนกำรบริกำรภำคเอกชนพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่ง
ตะวันออก 
  GPPVSevbi = มูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ด้ำนกำรบริกำรภำคเอกชน จังหวัดที่ l (หน่วย : 
ล้ำนบำท) 
  SHRBSevil = สัดส่วนจ้ำนวนวิสำหกิจขนำดกลำงและขยำดย่อมของพ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำ i จังหวัด l ต่อ
จ้ำนวนวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมจังหวัดที่ l (หน่วย : ร้อยละ) 
 
 (4)  มูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมพ้ืนที่ลุ่มน้้ำด้ำนกำรบริกำรสำธำรณะ 
  กำรศึกษำได้ประมำณกำรมูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมด้ำนกำรบริกำรสำธำรณะจำกกำรปันส่วน
จ้ำนวนพ้ืนที่กำรได้รับกำรบริกำรของภำครัฐ ซึ่งพ้ืนที่ในที่นี้ ได้ก้ำหนดใช้พ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำในแต่ละจังหวัดเป็น
ตัวแทนพ้ืนที่กำรได้รับกำรบริกำรของภำครัฐ (proxy) โดยมีข้อสมมติว่ำ ทุกพ้ืนที่ที่ได้รับกำรบริกำรจำกภำครัฐได้
สร้ำงมูลค่ำเพ่ิมในอัตรำที่เท่ำกันทุกพ้ืนที่ 
  GPPPSevi = GPPVSevpl * SHRBSevpil 
  โดยที่ 
  GPPPSev = มูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ด้ำนกำรบริกำรภำคสำธำรณะพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่ง
ตะวันออก 
  GPPVSevpi = มูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ด้ำนกำรบริกำรภำคสำธำรณะ จังหวัดที่ l 
(หน่วย : ล้ำนบำท) 
  SHRSevpil = สัดส่วนพ้ืนที่ลุ่มน้้ ำสำขำภำคใต้ฝั่งตะวันออก i จังหวัดที่  l ต่อพ้ืนที่จังหวัดที่  l 
(หน่วย : ร้อยละ) 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-239 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

 ในกำรประมำณกำรของกำรศึกษำ กำรประมำณกำรจะใช้ฐำนมูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดของทั้ง 
11 จังหวัด ในปี 2561p เป็นฐำนประมำณกำร ผลกำรประมำณกำรมูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่ง
ตะวันออกท้ัง 13 ลุ่มน้้ำสำขำ ดังตำรำงท่ี 3.8.2-2 ตำรำงท่ี 3.8.2-3 และตำรำงที่ 3.8.2-4 พบว่ำ 
 (1)  ในปี 2561p มูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกประมำณ 456,619  
ล้ำนบำท โดยแบ่งเป็นมูลค่ำจำกภำคเศรษฐกิจแต่ละด้ำน ดังนี้ ภำคกำรเกษตร 124,376 ล้ำนบำท (ร้อยละ 27.2) 
ภำคอุตสำหกรรม 63,137 ล้ำนบำท (ร้อยละ 13.8) ภำคกำรบริกำรภำคเอกชน 182,945 ล้ำนบำท (ร้อยละ 40.1) 
และภำคบริกำรสำธำรณะ 86,161 ล้ำนบำท (ร้อยละ 18.9) โดยรวม โครงกำรสร้ำงเศรษฐกิจโดยรวมของพ้ืนที่ลุ่ม
น้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกขึ้นอยู่กับภำคกำรบริกำรภำคเอกชน รองลงมำเป็นภำคกำรเกษตร ภำคกำรบริกำร
สำธำรณะ และภำคอุตสำหกรรม 
 (2)  พ้ืนที่ลุ่มน้้ ำสำขำที่มีมูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่  ลุ่มน้้ ำสำขำภำคใต้ 
ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 มูลค่ำ 82,251 ล้ำนบำท ภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 3 ,มูลค่ำ 81,286 ล้ำนบำท และคลอง
นำทวี มูลค่ำ 50,575 ล้ำนบำท ส่วน 3 อันดับ ที่มีมูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมต่้ำสุด ได้แก่ คลองกำย 4,148 ล้ำนบำท 
แม่น้้ำโก-ลก 10,269 ล้ำนบำท และแม่น้้ำบำงนรำ 14,982 ล้ำนบำท 
 (3)  โครงสร้ำงทำงเศรษฐกิจของแต่ละลุ่มน้้ำสำขำมีควำมแตกต่ำงกัน สำมำรถแบ่งออกได้เป็น 5 กลุ่ม
รูปแบบ คือ 
  1)  โครงสร้ำงเศรษฐกิจภำคกำรเกษตรเป็นหลัก ได้แก่ พ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำภำคใต้ฝั่งตะวันออก
ตอนบน และภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 2 ทั้ง 2 ลุ่มน้้ำ มีสัดส่วนมูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมด้ำนกำรเกษตร ร้อยละ 
57.0 และ 52.0 ของมูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมพ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำ 
  2)  โครงสร้ำงเศรษฐกิจภำคกำรบริกำรภำคธุรกิจ ได้แก่ พ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำภำคใต้ฝั่งตะวันออก
ส่วนที่ 3 แม่น ้ำโก-ลก คลองหลังสวน และภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง ทั้ง 4 ลุ่มน้้ำ มีสัดส่วนมูลค่ำผลิตภัณฑ์
มวลรวมด้ำนกำรบริกำรภำคธุรกิจ ร้อยละ 72.3 51.1 50.6 และ 43.6 ของมูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมพ้ืนที่ลุ่มน้้ำ
สำขำ ตำมล้ำดับ 
  3)  โครงสร้ำงเศรษฐกิจร่วมภำคกำรบริกำรภำคธุรกิจและภำคอุตสำหกรรม ได้แก่ พ้ืนที่ลุ่มน้้ำ
สำขำคลองนำทวี มีสัดส่วนมูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมด้ำนกำรบริกำรภำคธุรกิจและภำคอุตสำหกรรม ร้อยละ 38.0 
และ 29.4 ของมูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมพ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำ 
  4)  โครงสร้ำงเศรษฐกิจร่วมภำคกำรบริกำรภำคธุรกิจและภำคกำรเกษตร ได้แก่ พ้ืนที่ลุ่มน้้ำ
สำขำคลองท่ำตะเภำ มีสัดส่วนมูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมด้ำนกำรบริกำรภำคธุรกิจและภำคกำรเกษตร ร้อยละ 43.9 
และ 36.4 ของมูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมพ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำ และพ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4  
มีสัดส่วนมูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมด้ำนกำรบริกำรภำคธุรกิจและภำคกำรเกษตร ร้อยละ 35.1 และ 28.3 ของมูลค่ำ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมพ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำ 
  5)  โครงสร้ำงเศรษฐกิจร่วมภำคกำรบริกำรภำคสำธำรณะและภำคกำรเกษตร ได้แก่ พื้นที่ลุ่มน้้ำ
สำขำคลองกำย มีสัดส่วนมูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมด้ำนกำรบริกำรภำคสำธำรณะและภำคกำรเกษตร ร้อยละ 44.8 
และ 32.8 ของมูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมพ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำ พ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำคลองเทพำ มีสัดส่วนมูลค่ำผลิตภัณฑ์
มวลรวมด้ำนกำรบริกำรภำคสำธำรณะและภำคกำรเกษตร ร้อยละ 43.8 และ 36.6 ของมูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวม
พ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำ พ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำแม่น ้ำสำยบุรี มีสัดส่วนมูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมด้ำนกำรบริกำรภำคสำธำรณะ
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-240 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

และภำคกำรเกษตร ร้อยละ 34.6 และ 30.6 ของมูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมพ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำ และพ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำ
แม่น ้ำบำงนรำ มีสัดส่วนมูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมด้ำนกำรบริกำรภำคสำธำรณะและภำคกำรเกษตร ร้อยละ 34.9 
และ 36.5 ของมูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมพ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำ 
 (4)  ภำคเศรำฐกิจที่ส้ำคั่ของพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก แบ่งออกได้เป็น 3 ส่วน คือ 
  1)  ลุ่มน้้ำสำขำตอนบน มูลค่ำผลผลิตมำจำกภำคเกษตรกรรมและภำคกำรบริกำรภำคธุรกิจ มี
สัดส่วนร้อยละ 43.8 และ 31.8 ของมูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมพ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำตอนบน ซึ่งในระยะ 10 ปีที่ผ่ำนมำ 
กำรเติบโตของกำรแปรรูปผลผลิตกำรเกษตรและกำรส่งออกสินค้ำกำรเกษตรไปต่ำงประเทศส่งผลให้มูลค่ำผลผลิต
ในพ้ืนที่มีกำรเติบโตมำกขึ้น 
  2)  ลุ่มน้้ำสำขำตอนกลำง  มูลค่ำผลผลิตมำจำกภำคกำรบริกำรภำคธุรกิจ ซึ่งในลุ่มน้้ำสำขำ
ตอนกลำงในภำคกำรบริกำรภำคธุรกจ โดยมีสัดส่วนร้อยละ 52.6 ของมูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมพ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำ
ตอนกลำง ซึ่งในลุ่มน้้ำนี้ กำรบริกำรด้ำนกำรท่องเที่ยวเป็นภำคเศรษฐกิจหลักของพ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำภำคใต้ฝั่ง
ตะวันออกส่วนที่ 3 มีมูลค่ำผลผลิตร้อยละ 47.7 ของมูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมพ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำตอนกลำง หรือร้อย
ละ 66.0 ของมูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมด้ำนภำคกำรบริกำรภำคธุรกิจของพ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำตอนกลำง กำรท่องเที่ยว
พ้ืนที่เกำะสมุย เกำพะงัน และเกำะเต่ำ เป็นแหล่งรำยได้ส้ำคั่ของพ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำตอนกลำง 
  3)  ลุ่มน้้ำสำขำตอนล่ำง มูลค่ำผลผลิตมำจำกภำคกำรบริกำรภำคธุรกิจ ภำคกำรบริกำร
สำธำรณะ และภำคกำรเกษตร มีสัดส่วนร้อยละ 33.4 28.3  และ 23.6 ของมูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมพ้ืนที่ลุ่มน้้ำ
สำขำตอนล่ำง 
 (5)  ผลกำรประมำณกำรรำยได้เฉลี่ยต่อหัวประชำกรของแต่ละพ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำ พบว่ำ พ้ืนที่ลุ่มน้้ำ
สำขำ 3 ล้ำดับ ที่มีรำยได้เฉลี่ยต่อหัวต่อปีสูงสุด ได้แก่ พ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 3 (245,095 
บำทต่อคนต่อปี) คลองหลังสวน (215,059 บำทต่อคนต่อปี) และคลองท่ำตะเภำ (200,200 บำทต่อคนต่อปี) 
ขณะที่ พ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำ 3 อันดับ ที่มีรำยได้เฉลี่ยต่อหัวต่อปีต่้ำสุด ได้แก่ พื้นที่ลุ่มน้้ำสำขำแม่น้้ำบำงนรำ (38,095 
บำทต่อคนต่อปี) แม่น้้ำโก-ลก (55,568 บำทต่อคนต่อปี) และแม่น้้ำสำยบุรี (80,878 บำทต่อคนต่อปี) 
 (6)  เมื่อพิจำรณำรำยได้เฉลี่ยต่อหัวประชำกรของแต่ละพ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำเปรียบเทียบกับระดับรำยได้
เฉลี่ยต่อหัวประชำกรตำมระดับเส้นควำมยำกจน (poverty line) ที่ประมำณกำรรำยได้เฉลี่ยต่อหัวทั่วประเทศ 
9,409 บำทต่อคนต่อเดือน (ค่ำกลำง (median) 6,485 บำทต่อเดือน) พบว่ำ มี 5 พ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำ ที่อยู่ต่้ำกว่ำ
เส้นควำมยำกจน ได้แก่ แม่น้้ำบำงนรำ (3,175 บำทต่อคนต่อเดือน) แม่น้้ำโก-ลก (4,631 บำทต่อคนต่อเดือน) 
แม่น้้ำสำยบุรี (6,740 บำทต่อคนต่อเดือน) ภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 (7,327 บำทต่อคนต่อเดือน) และภำคใต้
ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง (7,798 บำทต่อคนต่อเดือน) ตำมล้ำดับ 
 
 
 



  
 ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ 
 

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม  3-241 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ตำรำงท่ี 3.8.2-2 

มูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก ปี 2561p 

 
พื้นที่ลุ่มน ้า มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมพื้นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก (ลา้นบาท) สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์ (ร้อยละ) 

 เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การบริการภาค
ธุรกิจ 

การบริการ
ภาครัฐ 

รวมทั้งหมด เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การบริการภาค
ธุรกิจ 

การบริการภาครัฐ รวมทั้งหมด 

คลองท่าตะเภา 13,712 4,060 16,531 3,367 37,671 36.40 10.78 43.88 8.94 100.00 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 15,803 4,179 4,265 3,495 27,742 56.96 15.06 15.37 12.60 100.00 

คลองหลังสวน 6,560 1,229 10,762 2,705 21,255 30.86 5.78 50.63 12.72 100.00 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออกสว่นที ่2 11,673 3,634 3,191 3,960 22,457 51.98 16.18 14.21 17.63 100.00 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออกสว่นที ่3 9,558 6,953 58,759 6,016 81,286 11.76 8.55 72.29 7.40 100.00 

คลองกาย 1,361 336 591 1,859 4,148 32.83 8.09 14.25 44.83 100.00 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออกสว่นที ่4 23,240 16,302 28,833 13,876 82,251 28.25 19.82 35.06 16.87 100.00 

คลองนาทวี 7,506 14,871 19,206 8,992 50,575 14.84 29.40 37.97 17.78 100.00 

คลองเทพา 7,318 1,648 2,272 8,758 19,996 36.60 8.24 11.36 43.80 100.00 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 8,407 4,962 20,105 12,607 46,081 18.24 10.77 43.63 27.36 100.00 

แม่น ้าสายบุรี 11,610 2,279 10,886 13,130 37,905 30.63 6.01 28.72 34.64 100.00 

แม่น ้าบางนรา 5,466 1,995 2,292 5,229 14,982 36.49 13.31 15.30 34.90 100.00 

แม่น ้าโก-ลก 2,162 689 5,252 2,166 10,269 21.05 6.71 51.14 21.09 100.00 

รวม 124,376 63,137 182,945 86,161 456,619 27.24 13.83 40.07 18.87 100.00 

ลุ่มน ้าสาขาตอนบน 47,747 13,102 34,748 13,527 109,125 43.75 12.01 31.84 12.40 100.00 

ลุ่มน ้าสาขาตอนกลาง 34,160 23,591 88,183 21,751 167,685 20.37 14.07 52.59 12.97 100.00 

ลุ่มน ้าสาขาตอนลา่ง 42,469 26,444 60,013 50,883 179,809 23.62 14.71 33.38 28.30 100.00 

ที่มำ : จำกกำรประมำณกำรโดยกลุ่มบริษัทที่ปรึกษำ. 2563. 

 



  
            ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ                 บทที ่3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ 
  

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-242 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ตำรำงท่ี 3.8.2-3 

มูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก รำยได้ต่อหัวประชำกร  

และรำยได้ต่อครัวเรือน ปี 2561p 

 
 GPP  

ลุ่มน ้ำ 
จ ำนวน

ประชำกร 
จ ำนวน

ครัวเรือน 
รำยไดต้่อหัวประชำกร  

(อำทต่อคนต่อปี) 
รำยไดต้่อครัวเรือน 

(อำทต่อปี) 

คลองท่าตะเภา 37,671 188,166 88,539 200,200 425,471 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 27,742 226,783 105,141 122,326 263,851 

คลองหลังสวน 21,255 98,835 45,019 215,059 472,138 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออกสว่นที ่2 22,457 145,898 62,677 153,925 358,304 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออกสว่นที ่3 81,286 331,652 169,175 245,095 480,486 

คลองกาย 4,148 31,108 10,971 133,329 378,040 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออกสว่นที ่4 82,251 935,450 341,545 87,927 240,821 

คลองนาทวี 50,575 256,251 86,954 197,364 581,625 

คลองเทพา 19,996 158,899 43,952 125,840 454,953 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 46,081 492,448 128,797 93,576 357,784 

แม่น ้าสายบุรี 37,905 468,672 119,196 80,878 318,008 

แม่น ้าบางนรา 14,982 393,276 103,641 38,095 144,557 

แม่น ้าโก-ลก 10,269 184,809 51,009 55,568 201,326 

รวม 456,619 3,912,247 1,356,616 116,715 336,587 

ลุ่มน ้าสาขาตอนบน 109,125 659,682 301,376 165,421 362,089 

ลุ่มน ้าสาขาตอนกลาง 167,685 1,298,210 521,691 129,166 321,426 

ลุ่มน ้าสาขาตอนลา่ง 179,809 1,954,355 533,549 92,004 337,006 

รายได้ต่อหัวประชากรเฉลี่ย
ภาคใต้ (บาทต่อคนต่อปี) 

   125,600  

รายได้ต่อครัวเรือนเฉลี่ยภาคใต้ 
(บาทต่อครัวเรือนต่อปี) 

    293,500 

ท ี่มำ : จำกกำรประมำณกำรโดยกลุ่มบริษัทที่ปรึกษำ. 2563. 

 
 
 
 



  
            ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ                 บทที ่3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ 
  

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-243 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ตำรำงท่ี 3.8.2-4 

เปรียบเทียบมูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝัง่ตะวันออก 
มูลค่ำภำคกำรบริกำรภำคธุรกิจ และภำคกำรบริกำรด้ำนกำรท่องเที่ยว ปี 2561p 

 
 GPP  

ลุ่มน ้ำ 
GPP กำร

อริกำรภำค
ธุรกิจ 

GPP กำร
ท่องเที่ยว 

สัดส่วน GPP 
กำรอริกำรภำค
ธุรกิจต่อ GPP 

ลุ่มน ้ำ 

สัดส่วน GPP 
กำรท่องเที่ยวต่อ 

GPP ลุ่มน ้ำ 

สัดส่วน GPP กำร
ท่องเที่ยวต่อ GPP 

กำรอริกำรภำคธุรกิจ 

คลองท่าตะเภา 37,671 16,531 558 43.88 1.48 3.38 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 27,742 4,265 266 15.37 0.96 6.25 

คลองหลังสวน 21,255 10,762 179 50.63 0.84 1.66 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออกสว่นที ่2 22,457 3,191 2,412 14.21 10.74 75.61 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออกสว่นที ่3 81,286 58,759 38,771 72.29 47.70 65.98 

คลองกาย 4,148 591 44 14.25 1.05 7.37 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออกสว่นที ่4 82,251 28,833 881 35.06 1.07 3.06 

คลองนาทวี 50,575 19,206 2,641 37.97 5.22 13.75 

คลองเทพา 19,996 2,272 924 11.36 4.62 40.65 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 46,081 20,105 742 43.63 1.61 3.69 

แม่น ้าสายบุรี 37,905 10,886 578 28.72 1.52 5.31 

แม่น ้าบางนรา 14,982 2,292 77 15.30 0.51 3.34 

แม่น ้าโก-ลก 10,269 5,252 199 51.14 1.94 3.79 

รวม 456,619 182,945 48,272 40.07 10.57 26.39 

ลุ่มน ้าสาขาตอนบน 109,125 34,748 3,416 31.84 3.13 9.83 

ลุ่มน ้าสาขาตอนกลาง 167,685 88,183 39,696 52.59 23.67 45.01 

ลุ่มน ้าสาขาตอนลา่ง 179,809 60,013 5,160 33.38 2.87 8.60 

ที่มำ : จำกกำรประมำณกำรโดยกลุ่มบริษัทที่ปรึกษำ. 2563. 

 
3.8.3 รำยได้เฉลี่ยต่อหัวประชำกร ครัวเรือน และควำมยำกจนในพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 
 พ้ืนที่ภำคใต้เป็นภูมิภำคที่มีควำมหลำกหลำยทำงธรรมชำติ ควำมอุดมสมบูรณ์ของแหล่งกำรเกษตร พ้ืนที่
ภำคใต้จึงมีฐำนเศรษฐกิจด้ำนกำรเกษตรมำอย่ำงต่อเนื่อง ท้ำให้ฐำนชีวิตควำมเป็นอยู่ของประชำกรในพ้ืนที่ภำคใต้ไม่มี
ควำมเดือดร้อนที่เกี่ยวข้องกับอำหำรและทรัพยำกร รำยได้และรำยจ่ำยของประชำกรภำคใต้จึงมีควำมแตกต่ำงจำก
ภูมิภำคอ่ืน ๆ ของประเทศ 
 จำกกำรประมำณกำรมูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกในหัวข้อ 3.8.3 เมื่อน้ำมำ
ประมำณกำรรำยได้ต่อหัวประชำกร (รำยปีและรำยเดือน) และรำยได้ต่อเครัวเรือน (รำยปีและรำยเดือน) เพ่ือน้ำมำ
เปรียบเทียบกับสภำวะควำมยำกจนโดยเปรียบเทียบ (relative poverty) กับภำพรวมของจังหวัดภำคใต้ฝั่งตะวันออก 
ภำคใต้ และประเทศ (ตำรำงที่ 3.8.2-5) พบว่ำ 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-244 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

 (1)  รำยได้เฉลี่ยต่อหัวประชำกร 
  1)  กรณีพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 116,715 บำทต่อปี หรือ 9,726 บำทต่อเดือน 
  2)  กรณีจังหวัดในภำคใต้ฝั่งตะวันออก 147,115 บำทต่อปี หรือ 12,260 บำทต่อเดือน 
  3)  กรณีประเทศ 236,815 บำทต่อปี หรือ 19,735 บำทต่อเดือน 
 (2)  รำยได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน  
  1)  กรณีพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 336,587 บำทต่อปี หรือ 28,049 บำทต่อเดือน 
  2)  กรณีจังหวัดในภำคใต้ฝั่งตะวันออก 147,115 บำทต่อปี หรือ 12,260 บำทต่อเดือน 
 
 จำกผลกำรประมำณกำรและกำรเปรียบเทียบดังกล่ำว ประชำกรในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งัตะวันออกมีรำยได้
ต่อหัว และต่อครัวเรือนต่้ำกว่ำรำยได้เฉลี่ยของจังหวัดภำคใต้ฝั่งตะวันออก และรำยได้เฉลี่ยของประเทศ ไม่ว่ำจะใน
กรณีของรำยได้ต่อปี หรือรำยได้ต่อเดือน ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบแนวโน้มกำรส้ำรวจภำวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือน 
ส้ำนักงำนสถิติแห่งชำติ ซึ่งส้ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ น้ำมำใช้ในกำรประมำณกำรภำวะ
ควำมยำกจน (ตำรำงที่ 3.8.2-6 และ 3.8.2-7) พบว่ำ 
 (1)  รำยได้เฉลี่ยต่อหัวของประชำกรระดับจังหวัดในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก ในปี 2561p  
มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจำกปี 2554-2558 ในทุกจังหวัด แต่ทั้งนี้ แต่ละจังหวัดมีอัตรำกำรเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นในอัตรำที่ไม่
เท่ำกัน โดยเฉพำะพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนมีอัตรำกำรเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นในอัตรำที่น้อยกว่ำจังหวัดทำงตอนบนและ
ตอนกลำง 
 (2)  กำรเปรียบเทียบรำยได้ต่อหัวระหว่ำงจังหวัด ที่พิจำรณำกระจุกหรือกระจำยตัวของรำยได้ประชำกร
ด้วยค่ำสัมประสิทธิ์ Gini เฉพำะในจังหวัดพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก พบว่ำ จังหวัดที่มีรำยได้สูงสุดและที่มีรำยได้
ต่้ำสุดมีค่ำสัมประสิทธิ์ Gini 0.22 หมำยควำมว่ำ รำยได้ต่อหัวมีกำรกระจุกตัวร้อยละ 22 อยู่ในกลุ่มประชำกรร้อยละ 
10 หรืออีกนัยหนึ่ง คือ ประชำกรร้อยละ 10 มีรำยได้ต่อปีร้อยละ 22 ของรำยได้ร้อยละ 100 ของประชำกรทั้งหมด 
 (3)  ถ้ำเปรียบเทียบระดับรำยได้เฉลี่ยปี 2561p กับค่ำใช้จ่ำยเฉลี่ยที่น้ำมำใช้ประมำณกำรเส้นควำม
ยำกจน ระหว่ำงปี 2555-2559 (ตำรำงที่ 3.8.2-8) พบว่ำ โดยภำพรวมของทุกจังหวัดมีแนวโน้มที่จะมีรำยได้สูงกว่ำ
รำยจ่ำยเฉลี่ยระดับเส้นควำมยำกจนประมำณ 1.8-5 เท่ำ อย่ำงไรก็ตำม พ้ืนที่จังหวัดชำยแดนในเขตพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้
ฝั่งตะวันออกยังคงมีแนวโน้มรำยได้เฉลี่ยใกล้เคียงกับเส้นควำมยำกจนของภำคใต้ ซึ่งมีควำมแตกต่ำงกันไม่ถึง 2 เท่ำ 
  
 โดยสรุปรำยได้เฉลี่ยต่อหัวประชำกร ครัวเรือน และควำมยำกจนในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 
ถึงแม้ว่ำ ประชำกรของพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีแนวโน้มรำยได้เฉลี่ยเพ่ิมขึ้น แต่เมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่
ภำคใต้และทั้งประเทศโดยรวม รำยได้เฉลี่ยของพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกยังคงต่้ำกว่ำค่ำเฉลี่ยโดยรวม  
แต่เมื่อพิจำรณำกำรกระจำยรำยได้ของพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝังตะวันออก มีแนวโน้มที่จะกระจุกตัวไม่มำก เหมือนกับ
แนวโน้มของภำคใต้และของประเทศโดยรวมที่มีกำรกระจุกตัวมำก (ค่ำ Gini 0.45 > 0.22) 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-245 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ตำรำงท่ี 3.8.2-5 

รำยได้ต่อหัวประชำกรและรำยได้ต่อครัวเรือน ปี 2561p 

 

พื้นที่ลุ่มน ้ำ จ ำนวนประชำกร 
จ ำนวน

ครัวเรือน 
รำยไดต้่อหัวประชำกร รำยไดต้่อครัวเรือน 

(อำทต่อปี) อำทต่อเดือน อำทต่อป ี อำทต่อเดือน 

คลองท่าตะเภา 188,166 88,539 200,200 16,683 425,471 35,456 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 226,783 105,141 122,326 10,194 263,851 21,988 

คลองหลังสวน 98,835 45,019 215,059 17,922 472,138 39,345 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออกสว่นที ่2 145,898 62,677 153,925 12,827 358,304 29,859 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออกสว่นที ่3 331,652 169,175 245,095 20,425 480,486 40,041 

คลองกาย 31,108 10,971 133,329 11,111 378,040 31,503 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออกสว่นที ่4 935,450 341,545 87,927 7,327 240,821 20,068 

คลองนาทวี 256,251 86,954 197,364 16,447 581,625 48,469 

คลองเทพา 158,899 43,952 125,840 10,487 454,953 37,913 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 492,448 128,797 93,576 7,798 357,784 29,815 

แม่น ้าสายบุรี 468,672 119,196 80,878 6,740 318,008 26,501 

แม่น ้าบางนรา 393,276 103,641 38,095 3,175 144,557 12,046 

แม่น ้าโก-ลก 184,809 51,009 55,568 4,631 201,326 16,777 

รวม 3,912,247 1,356,616 116,715 9,726 336,587 28,049 

ลุ่มน ้าสาขาตอนบน 659,682 301,376 165,421 13,785 362,089 30,174 

ลุ่มน ้าสาขาตอนกลาง 1,298,210 521,691 129,166 10,764 321,426 26,785 

ลุ่มน ้าสาขาตอนลา่ง 1,954,355 533,549 92,004 7,667 337,006 28,084 

รายได้ต่อหัวประชากรจังหวัด
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 

  125,600 10,467   

รายได้ต่อหัวประชากรภาคใต้   147,115 12,260   

รายได้ต่อหัวประชากรประเทศ   236,815 19,735   

รายได้ต่อครัวเรือนเฉลี่ยจังหวัด
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 

    293,500 24,458 

ท ี่มำ : จำกกำรประมำณกำรโดยกลุ่มบริษัทที่ปรึกษำ. 2563. 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-246 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ตำรำงท่ี 3.8.2-6 

รำยได้ต่อหัวประชำกรรำยจังหวัดในพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก ปี 2561p 

 

จังหวัด 

รำยได้เฉลี่ยต่อหัว
ประชำกรของ

สภำพฒัน์ 2561p 
(บำทต่อปี) 

จ้ำนวนประชำกร
จังหวัดในเขตลุ่มน ้ำ
ภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

(คน) 

รำยได้ต่อหัว 

บำทต่อปี บำทต่อเดือน 

ประจวบคีรีขันธ์ 191,306 13,718 243,596 20,300 
ชุมพร 176,200 511,597 162,631 13,553 
ระนอง 103,966 6,731 100,804 8,400 

สุรำษฏร์ธำนี 182,371 327,506 261,725 21,810 
นครศรีธรรมรำช 109,050 1,091,485 94,669 7,889 

ตรัง 102,589 4,716 84,136 7,011 
พัทลุง 73,213 2,139 69,008 5,751 
สงขลำ 151,918 415,790 172,782 14,398 
ปัตตำนี 75,697 607,417 75,187 6,266 
ยะลำ 91,815 128,504 137,070 11,423 

นรำธิวำส 62,066 802,644 55,671 4,639 
รวม / เฉลี่ย 125,600 3,912,247 116,716 9,726 

ค่ำสัมประสิทธิ์ Gini   0.22  

ท ี่มำ : จำกกำรประมำณกำรโดยกลุ่มบริษัทที่ปรึกษำ. 2563. 
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ตำรำงท่ี 3.8.2-7 
ค่ำสัมประสิทธิ์ Gini รำยได้ต่อหัวประชำกรเฉลี่ย และรำยได้ค่ำกลำง ปี 2554 2556 และ 2558 

 

ภำค / จังหวัด ค่ำสัมประสิทธิ ์Gini 
รำยได้ รำยได้เฉลี่ย หรือ Mean 

(บำท/คน/เดือน) 
รำยได้ค่ำกลำง หรือ Median 

(บำท/คน/เดือน) 
 2554 2556 2558 2554 2556 2558 2554 2556 2558 

ประจวบคีรีขันธ์ 0.446 0.468 0.426 5,658 9,214 8,401 4,013 5,876 5,868 
ชุมพร 0.454 0.402 0.474 9,573 9,249 10,039 5,976 6,353 6,331 
ระนอง 0.461 0.492 0.399 8,491 8,945 7,467 5,434 5,255 5,385 
สุรำษฎร์ธำน ี 0.429 0.373 0.412 11,110 12,227 11,507 8,069 9,600 8,453 
นครศรีธรรมรำช 0.515 0.416 0.432 8,618 8,227 7,677 5,273 5,865 5,317 
ตรัง 0.545 0.606 0.434 10,941 12,679 7,938 6,070 5,819 5,277 
พัทลุง 0.448 0.429 0.401 9,812 8,208 7,381 6,239 5,770 5,105 
สงขลำ 0.393 0.357 0.410 9,169 9,828 11,518 6,933 7,591 8,394 
ปัตตำน ี 0.374 0.438 0.392 4,001 4,955 4,792 2,962 3,215 3,425 
ยะลำ 0.392 0.442 0.350 6,936 7,702 5,588 4,853 5,174 4,037 
นรำธิวำส 0.532 0.421 0.599 4,476 4,260 6,663 2,868 2,906 3,071 

ภำคใต ้ 0.447 0.424 0.429 9,494 9,785 9,623 6,528 6,818 6,726 
ภำคใต้ชำยแดน 0.441 0.455 0.485 4,929 5,378 5,725 3,257 3,534 3,626 

ที่มา : ข้อมูลการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส้านักงานสถิติแห่งชาติ, ประมวลผลโดย ส้านักพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม 
สศช. โดยได้ปรับข้อมูลรายได้ครัวเรือนที่บันทึกข้อมูลติดลบหรือขาดทุนให้เป็น 0 (ศูนย์) และใช้รายได้ประจ้าเฉลี่ยต่อคน 
 

 
ตำรำงท่ี 3.8.3-8 

เส้นควำมยำกจน (ด้ำนรำยจ่ำย) รำยกลุ่มจังหวัด 
 

กลุ่มจังหวัด 2555 2556 2557 2558 2559 Change % of Change

ภาคใต้ 2,577.00        2,651.00        2,735.00        2,724.00        2,731.00        7                 0.26             

ภาคใต้ตะวันตก 2,611.00        2,665.00        2,714.00        2,724.00        2,734.00        10                0.37

ภาคใต้ตะวันออก 2,626.00        2,705.00        2,780.00        2,758.00        2,789.00        31                1.12

ภาคใต้ชายแดน 2,409.00        2,483.00        2,614.00        2,597.00        2,580.00        -17 -0.65  
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3.8.6   กำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจและสังคมกับกระบวนกำรกลำยเป็นเมือง  
 พ้ืนที่หรือชุมชนเมืองมีหลำยแนวคิดที่ถูกนิยำมแตกต่ำงกัน เช่น (1) ในทำงกฎหมำยของไทยจะ
ก้ำหนดให้พ้ืนที่เมือง คือ พ้ืนที่เขตเทศบำล ส่วนองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบล (อบต.) ถูกนิยำมเป็นพ้ืนที่ชนบท 
ถึงแม้ว่ำ อบต. จะมีจ้ำนวนประชำกรตำมหลักเกณฑ์ทำงกฎหมำยเทียบเท่ำเทศบำลก็ตำม (2) ควำมหนำแน่นของ
ประชำกรต่อพ้ืนที่ โดยอำณำเขตของเมือง คือ พ้ืนที่มีควำมหนำแน่นของประชำกรสูงกว่ำพ้ืนที่นอกเขตเมือง  
(3) ควำมเป็นชุมชนที่มีประชำกรอยู่จ้ำนวนมำก แต่อำจจะมีควำมหนำแน่นน้อย แนวคิดชุมชนได้นิยำมให้พ้ืนที่
ชุมชนนั้น คือ เมือง เป็นต้น อย่ำงไรก็ตำม พ้ืนฐำนทั่วไป กำรนิยำมและหลักเกณฑ์ท่ีก้ำหนดให้พื้นที่ใดเป็นเมืองจะ
ยึดหลักควำมหนำแน่น และปฏิสัมพันธ์ของคนในพื้นที่ ในกำรศึกษำนี้จะใช้หลักเกณฑ์จ้ำนวนประชำกรในพื้นที่เขต
กำรปกครองถ่วนท้องถิ่น (อปท.) เป็นหลักกำรในกำรก้ำหนดพ้ืนที่เมือง โดยก้ำหนดให้พ้ืนที่เมือง คือ เขตเทศบำล 
และพ้ืนที่ชนบท คือ เขตองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบล 
 
 (1)  กำรกระจำยตัวของเมือง และขนำดเมือง 
  ในกำรศึกษำได้จัดล้ำดับศักย์ของควำมเป็นชุมชนเมืองไว้ 5 ล้ำดับ โดยใช้เกณฑ์จ้ำนวนประชำกร
ของพ้ืนที่เขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ 
  -  ล้ำดับศักย์ที่ 1 เมืองขนำดให่่ ประชำกรตั้งแต ่20,001 คนข้ึนไป 
  -  ล้ำดับศักย์ที่ 2 เมืองขนำดค่อนข้ำงให่่ ประชำกรระหว่ำง 14,001-20,000 คน 
  -  ล้ำดับศักย์ที่ 3 เมืองขนำดกลำง ประชำกรระหว่ำง 10,000-14,000 คน 
  -  ล้ำดับศักย์ที่ 4 เมืองขนำดเล็ก ประชำกรน้อยกว่ำ 10,000 คน 
  - ล้ำดับศักย์ที่ 5 องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลและพ้ืนที่อ่ืน ๆ ที่เหลือ 
  เมื่อพิจำรณำกำรจัดล้ำดับศักย์ของชุมชนในระดับลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก จะได้เมืองล้ำดับ
ศักย์ที่ 1-4 จ้ำนวน 127  เมือง ส้ำหรับชุมชนหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เหลือ เป็นล้ำดับศักย์ที่ 5 จัดเป็น
ชนบท เมื่อพิจำรณำกำรกระจำยตัวของเมืองและขนำดเมืองตำมล้ำดับศักย์ดังกล่ำว โดยใช้ฐำนข้อมูลจ้ำนวน
ประชำกร พ.ศ. 2561 กำรกระจำยตัวของเมือง (ตำรำงท่ี 3.8.6.-1 และแผนที่ 3.8.6-1 ถึง 3.8.6-4)  มีดังนี้ 
  1)  ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ลุ่มน้้ำสำขำประกอบด้วย คลองท่ำตะเภำ คลองหลังสวน 
ภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน และภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 2 มีชุมชนเมือง 32 แห่ง ดังนี้ 
   -  ล้ำดับศักย์ที่ 1 เมืองขนำดให่่ มี 1 แห่ง ได้แก่ เทศบำลเมืองชุมพร 
   -  ล้ำดับศักย์ที่ 2 เมืองขนำดค่อนข้ำงให่่ ไม่มี 
   -  ล้ำดับศักย์ที่ 3 เมืองขนำดกลำง มี 4 แห่ง ได้แก่ เทศบำลเมืองหลังสวน เทศบำลต้ำบล
ชุมโค เทศบำลต้ำบลท่ำยำง และเทศบำลต้ำบล จ.ป.ร. 
   -  ล้ำดับศักย์ที่ 4 เมืองขนำดเล็ก มี 27 แห่ง 
  2) ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนกลำง  ลุ่มน้้ำสำขำประกอบด้วย คลองกลำย  ภำคใต้ฝั่ง
ตะวันออกส่วนที่ 3  และภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 มีชุมชนเมือง 46 แห่ง 



  
            ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ                 บทที ่3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ 
  

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-249 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

   -  ล้ำดับศักย์ที่ 1 เมืองขนำดให่่ มี 5 แห่ง ได้แก่ เทศบำลนครนครศรีธรรมรำช  เทศบำล
นครเกำะสมุย เทศบำลเมืองปำกพูน เทศบำลต้ำบลท่ำศำลำ และเทศบำลต้ำบลโพธิ์เสด็จ 
   -  ล้ำดับศักย์ที่ 2 เมืองขนำดค่อนข้ำงให่่ ไม่มี 
   -  ล้ำดับศักย์ที่ 3 เมืองขนำดกลำง มี 9 แห่ง ได้แก่ เทศบำลเมืองปำกพนัง เทศบำลต้ำบล
นำสำร เทศบำลต้ำบลท่ำงิ้ว เทศบำลต้ำบลทุ่งใส เทศบำลต้ำบลช้ำงซ้ำย เทศบำลต้ำบลหินตก เทศบำลต้ำบลปำก
นคร เทศบำลต้ำบลขุนทะเล และเทศบำลต้ำบลหัวไทร 
   -  ล้ำดับศักย์ที่ 4 เมืองขนำดเล็ก มี 32 แห่ง 
  3)  ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง  ลุ่มน้้ำสำขำประกอบด้วย คลองเทพำ คลองนำทวี 
ภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง แม่น้้ำสำยบุรี แม่น้้ำบำงนรำ และแม่น้้ำโก-ลก  ชุมชนเมือง 49 แห่ง 
   -  ล้ำดับศักย์ที่ 1 เมืองขนำดให่่ มี 4 แห่ง ได้แก่ เทศบำลเมืองเขำรูปช้ำง  เทศบำลเมือง
สุไหงโก-ลก  เทศบำลเมืองนรำธิวำส  และเทศบำลต้ำบลรูสะมิแล 
   -  ล้ำดับศักย์ที่ 2 เมืองขนำดค่อนข้ำงให่่ มี 6 แห่ง ได้แก่ เทศบำลต้ำบลล้ำไพล เทศบำล
ต้ำบลบ่อทอง เทศบำลเมืองตำกใบ เทศบำลต้ำบลปำเสมัส เทศบำลต้ำบลกะลุวอเหนือ และเทศบำลเมืองตะลุบัน 
   -  ล้ำดับศักย์ที่ 3 เมืองขนำดกลำง มี 7 แห่ง ได้แก่ เทศบำลต้ำบลนำทวีนอก เทศบำล
ต้ำบลท่ำพระยำ เทศบำลต้ำบลนำทับ เทศบำลต้ำบลเกำะแต้ว เทศบำลต้ำบลปะนำเระ เทศบำลต้ำบลบำงปู และ 
เทศบำลต้ำบลบุดี 
   -  ล้ำดับศักย์ที่ 4 เมืองขนำดเล็ก มี 31 แห่ง 
 
 (2)  จ้ำนวนประชำกรของเขตเมือง 
  ข้อมูลประชำกรในเขตเทศบำลและนอกเขตเทศบำลจ้ำแนกรำยลุ่มน้้ำสำขำ ตำมตำรำงที่  
3.8.6-2 แสดงให้เห็นว่ำ ในปี 2561 ประชกรของลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกมีกำรตั้งถิ่นฐำนอยู่ในเขตเทศบำล
จ้ำนวน 1,282,301 คน ร้อยละ 32.78 ของประชำกรรวม โดยลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบนมีประชำกรในเขต
เทศบำล จ้ำนวน 211,614 คน ร้อยละ 32.08 ของประชำกรรวมลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ลุ่มน้้ำภำคใต้
ฝั่งตะวันออกตอนกลำงมีประชำกรในเขตเทศบำล จ้ำนวน 553,714 คน ร้อยละ 42.65 ของประชำกรรวมลุ่มน้้ำ
ภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนกลำง และลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำงมีประชำกรในเขตเทศบำล จ้ำนวน 516,973 
คน ร้อยละ 26.45 ของประชำกรรวมลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง 
  เมื่อพิจำรณำพ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำพบว่ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 3 ที่เป็นพ้ืนที่เกำะมีสัดส่วน
ประชำกรในเขตเทศบำลสูงที่สุดคิดเป็นร้อยละ 97.00 ส่วนลุ่มน้้ำที่มีประชำกรในเขตเทศบำลน้อยที่สุดคือลุ่มแม่น้้ำ
สำยบุรีร้อยละ 11.78  กำรที่เขตเทศบำลของลุ่มน้้ำสำขำภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 3 พ้ืนที่เกำะ เป็นเขตเมืองที่มี
ประชำกรจ้ำนวนมำก เนื่องจำกกำรยกฐำนะขององค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลขึ้นเป็นเทศบำลนคร ส่งผลให้พื้นที่ส่วน
ให่่ของเกำะอยู่ในเขตเทศบำล ขณะที่ลุ่มน้้ำสำขำแม่น้้ำสำยบุรีและแม่น้้ำบำงนรำ มีเทศบำลที่ยกฐำนะขึ้นมำจำก
องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลจ้ำนวนน้อยกว่ำพ้ืนที่ลุ่มน้้ำอ่ืน ๆ สะท้อนให้เห็นถึงระดับกำรพัฒนำพ้ืนที่เมืองของลุ่มน้้ำ
ภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำงมีกำรขยำยตัวของควำมเป็นเมืองน้อยกว่ำลุ่มน้้ำสำขำอ่ืน ๆ 



  
            ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ                 บทที ่3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ 
  

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-250 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

 (3)  ขนำดของพื นที่เมืองและย่ำนกำรค้ำ 
  พ้ืนที่ตัวเมืองและย่ำนกำรค้ำที่เป็นศูนย์กลำงธุรกิจของชุมชนเมือง ในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่ง
ตะวันออกมีพ้ืนที่ตัวเมืองและย่ำนกำรค้ำเพียง 46,831 ไร่ คิดเปน็ร้อยละ 0.28 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 
  เมื่อพิจำรณำเป็นรำยลุ่มน้้ำสำขำ พบว่ำ ในพ้ืนที่ภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง ลุ่มน้้ำสำขำแม่น้้ำ
บำงนรำมีพ้ืนที่ตัวเมืองและย่ำนกำรค้ำมำกที่สุด จ้ำนวน  7,232 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.70 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำ 
รองลงมำได้แก่ ลุ่มน้้ำสำขำภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 3 พ้ืนที่ตัวเมืองและย่ำนกำรค้ำ 4,773  ไร่  คิดเป็นร้อยละ 
0.34 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำ ลุ่มน้้ำสำขำแม่น้้ำสำยบุรีมีพ้ืนที่ตัวเมืองและย่ำนกำรค้ำ 4,337 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.22 
ของพ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำ  ลุ่มน้้ำสำขำแม่น้้ำโก-ลก มีสัดส่วนพื้นที่ชุมชนเมืองและย่ำนกำรค้ำ 3,503 ไร่ คิดเป็นในอัตรำ
ส่วนสูงที่สุดของลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก ร้อยละ 0.81 
   ส้ำหรับลุ่มน้้ำสำขำคลองกำยไม่ปรำกฏพ้ืนที่ตัวเมืองและย่ำนกำรค้ำ ในลักษณะชุมชนเมืองแต่จะ
เป็นย่ำนกำรค้ำของชุมชนชนบท ส่วนลุ่มน้้ำสำขำคลองเทพำมีพ้ืนที่ตัวเมืองและย่ำนกำรค้ำ 720 ไร่คิดเป็นร้อยละ 
0.06 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำ 
  
 (4)  แนวโน้มกำรขยำยตัวของพื นที่เมือง 
  ส้ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (2562) ได้ก้ำหนดแนวทำงกำรก้ำหนดข้อ
สมมติควำมเป็นเมืองส้ำหรับกำรปรับปรุงกำรคำดประมำณประชำกรของประเทศไทย พ.ศ. 2553 – 2583 โดย
สรุปว่ำ 
  1)  ร้อยละควำมเป็นเมืองของประเทศไทยยังคงเพ่ิมขึ้นต่อไปในอนำคตจนถึงจุดอ่ิมตัว  ที่คำดว่ำ
น่ำจะถึงร้อยละ 80 
  2)  ร้อยละควำมเป็นเมืองที่เพ่ิมขึ้น ไม่ได้เพ่ิมด้วยอัตรำคงที่ (แบบเส้นตรง) แต่จะมีลักษณะของ
โค้งลอจิสติก 
  3)  อัตรำเพ่ิมของควำมเป็นเมืองในแต่ละภำคมีควำมแตกต่ำงกัน 
  
 ทั้งนี้  ในกำรปรับปรุงกำรคำดประมำณประชำกรของประเทศไทย พ.ศ. 2553–2583 และจำก
สถำนกำรณ์ควำมเป็นเมืองที่ศึกษำโดยองค์กำรสหประชำชำติ (United Nations, 2018) ชี้ให้เห็น ว่ำพ้ืนที่ใดที่
ควำมเป็นเมืองสูงมำก กำรเพ่ิมขึ้นของร้อยละควำมเป็นเมืองยิ่งช้ำลง แสดงถึงควำมเป็นเมืองที่มีจุดอ่ิมตัวในระดับ
หนึ่ง และในทำงตรงข้ำม หำกพ้ืนที่ใดที่ควำมเป็นเมืองยังน้อยอยู่ กำรเพ่ิมขึ้นของสัดส่วนควำมเป็นเมืองจะเพ่ิมได้
เร็ว ซ่ึงช่วงห่ำงจำกจุดอ่ิมตัวยังกว้ำง สถำนกำรณ์ควำมเป็นเมืองของประเทศไทยจะเป็นไปตำมแนวโน้มดังกล่ำว 
  
 กรณีของภำคใต้ สำมำรถสรุปได้ว่ำ ในเขตพ้ืนที่ภำคใต้จะมีแนวโน้มกำรกลำยเป็นเมืองเพ่ิมมำกขึ้นจำก 
ร้อยละ 31.3 ในปี พ.ศ.2553 เป็น 62.1 ในปี พ.ศ. 2583 แต่ร้อยละของควำมเป็นเมืองจะมีสัดส่วนน้อยที่สุดหำก
เปรียบเทียบกับภูมิภำคอ่ืนของประเทศไทย ดังตำรำงท่ี 3.8.6-3 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-251 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ตำรำงท่ี 3.8.6-3 
ร้อยละของควำมเป็นเมืองจ้ำแนกตำมภำค 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-252 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

3.9 สถำนกำรณ์กำรใช้น ้ำในปัจจุบัน 

 พรบ.ทรัพยำกรน้้ำ พ.ศ.2561 มำตรำ 4 ซึ่งบั่่ัติไว้ว่ำ”กำรใช้น้้ำ” หมำยควำมว่ำ กำรด้ำเนินกิจกรรม
ในทรัพยำกรน้้ำสำธำรณะเพ่ือกำรอุปโภคบริโภค กำรรักษำระบบนิเวศ จำรีตประเพณี กำรบรรเทำสำธำรณภัย 
เกษตรกรรม อุตสำหกรรม พำณิชยกรรม กำรท่องเที่ยว คมนำคม กำรประปำ กำรผลิตพลังงำน หรือเพ่ือ
ประโยชน์อื่นใดไม่ว่ำจะท้ำให้น้้ำมีปริมำณเปลี่ยนไปหรือไม่ก็ตำม  
 จำกศึกษำท่ีปรึกษำได้จ้ำแนกควำมต้องกำรใช้น้้ำในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตำมวัตถุประสงค์ของ
กำรใช้น้้ำออกได้ดังนี้ 

(1) ควำมต้องกำรใช้น้้ำเพื่อกำรอุปโภคบริโภค 

(2) ควำมต้องกำรใช้น้้ำเพื่อกำรเกษตรทั้งในเขตชลประทำนและนอกเขตชลประทำน 

(3) ควำมต้องกำรใช้น้้ำเพื่อกำรอุตสำหกรรม 

(4) ควำมต้องกำรใช้น้้ำเพื่อกำรท่องเที่ยวควำม 

(5) ควำมต้องกำรใช้น้้ำเพื่อกำรปศสุัตว์ 
(6) ควำมต้องกำรน้้ำเพื่อกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้้ำ 

(7) ควำมต้องกำรน้้ำเพื่อกำรรักษำระบบนิเวศท้ำยน้้ำ 

 

3.9.1 ควำมต้องกำรใช้น ้ำเพื่อกำรอุปโภคบริโภค 
 ควำมต้องกำรใช้น้้ำเพ่ือกำรอุปโภคบริโภคจะค้ำนวณจำกจ้ำนวนประชำกรในพ้ืนที่และประชำกรแฝง 
โดยเกณฑ์กำรใช้น้้ำดังนี้ 

 - เทศบำลนคร  ก้ำหนดอัตรำกำรใช้น้้ำเท่ำกับ 250 ลิตร/คน/วัน 
 - เทศบำลเมือง  ก้ำหนดอัตรำกำรใช้น้้ำเท่ำกับ 200 ลิตร/คน/วัน 
 - เทศบำลต้ำบล ก้ำหนดอัตรำกำรใช้น้้ำเท่ำกับ 120 ลิตร/คน/วัน 
 - นอกเขตเทศบำล ก้ำหนดอัตรำกำรใช้น้้ำเท่ำกับ   50 ลิตร/คน/วัน 
 จำกกำรคำดกำรณ์จ้ำนวนประชำกรของแต่ละลุ่มน้้ำสำขำจำกผู้เชี่ยวชำ่ค้ำนวนควำมต้องกำรน้้ำ 
เพ่ือกำรอุปโภคบริโภคในปัจจุบัน (พ.ศ.2562) ได้ดัง ตำรำงท่ี 3.9.1-1 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-253 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ตำรำงท่ี 3.9.1-1 
ควำมต้องกำรน ้ำเพื่อกำรอุปโภคบริโภคในปัจจุบัน แยกรำยลุ่มน ้ำสำขำ 

 
ล้ำดับที ่ ลุ่มน ้ำสำขำ รหัสลุ่มน ้ำสำขำ ควำมต้องกำรน ้ำรำยปี 

(ล้ำน ลบ.ม.) 
ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน  20.02 

1 คลองท่ำตะเภำ 21.01 6.89 

2 ภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 21.02 6.50 

3 คลองหลังสวน 21.03 2.93 

4 ภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนท่ี 2 21.04 3.71 

ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนกลำง  52.07 

5 ภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนท่ี 3 21.05 16.87 

6 คลองกลำย 21.06 0.60 

7 ภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนท่ี 4 21.07 34.60 

ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนลำ่ง  53.68 

8 คลองนำทว ี 21.08 8.65 

9 คลองเทพำ 21.09 3.93 

10 ภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง 21.1 11.31 

11 แม่น้้ำสำยบรุ ี 21.11 11.49 

12 แม่น้้ำบำงนรำ 21.12 11.58 

13 แม่น้้ำโกลก 21.13 6.72 

รวมลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 21 125.77 

ที่มำ : ประมำณกำรโดยที่ปรึกษำ   

 
3.9.2 ควำมต้องกำรใช้น ้ำเพื่อกำรเกษตรทั งในเขตชลประทำนและนอกเขตชลประทำน 
 ควำมต้องกำรน้้ำเพ่ือกำรเกษตรท้ำกำรศึกษำโดยแยกเป็นพ้ืนที่เพำะปลูกในเขตโครงกำรชลประทำน
และนอกเขตโครงกำรชลประทำน มีรำยละเอียดกำรศึกษำ ดังนี้  
 

 (1)   ควำมต้องกำรน ้ำเพื่อกำรเกษตรในเขตโครงกำรชลประทำน 
  1)  ปริมำณควำมต้องกำรน ้ำของพืช: กำรค้ำนวณปริมำณควำมต้องกำรน้้ำของพืช ได้แบ่ง
วิธีกำรค้ำนวณตำมลักษณะกำรปลูกและลักษณะกำรใช้น้้ำของพืชที่แตกต่ำงกันเป็น 2 กรณี คือ ปริมำณควำม
ต้องกำรน้้ำของข้ำว และปริมำณควำมต้องกำรน้้ำของพืชชนิดอื่นๆ เช่น พืชไร่ พืชผัก และไม้ผล  
   2)  ปริมำณควำมต้องกำรน ้ำของข้ำว: ปริมำณควำมต้องกำรน้้ำของข้ำวขึ้นอยู่กับปัจจัยหลำย
ประกำร เช่น ฤดูกำล วิธีกำรเพำะปลูก (นำด้ำ/นำหว่ำน) ชนิดดิน พันธุ์ข้ำว สภำพภูมิอำกำศ ซึ่งแบ่งเป็นปริมำณ
ควำมต้องกำรน้้ำด้ำนต่ำงๆ ดังนี้ 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-254 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

     -   น้้ำใช้ในกำรเตรียมแปลงในฤดูฝน = 200 มม. 
   -  น้้ำใช้ในกำรเตรียมแปลงในฤดูแล้ง = 270 มม. โดยมีระยะเวลำในกำรเตรียมแปลง
ประมำณ 4 สัปดำห์ 
   -  ควำมต้องกำรน้้ำเพ่ือกำรเจริ่เติบโตของต้นข้ำว (หลังจำกปักด้ำหรือหว่ำน) ค้ำนวณได้
จำกสมกำร 
       ET  = Kc.ETp 
     โดย ET  = ปริมำณควำมต้องกำรน้้ำของข้ำว (มม./วัน) 
       Kc  = สัมประสิทธิ์กำรใช้น้้ำของข้ำว  
       ETp = ปริมำณควำมต้องกำรน้้ำของพืชอ้ำงอิง (มม./วัน)  
 

- ปริมำณน้้ำที่ซึมลงไปในดิน (Percolation) เนื่องจำกในกำรปลูกข้ำวจ้ำเป็นต้องมีน้้ำขัง
อยู่ในแปลงนำในระดับที่เหมำะสม จึงมีปริมำณน้้ำส่วนหนึ่งที่ซึมลึกลงไปในดินไม่สำมำรถน้ำมำใช้ได้โดยก้ำหนดให้
อัตรำกำรซึมลึกเท่ำกับ 1.5 มิลลิเมตรต่อวัน 
 
   3) ปริมำณควำมต้องกำรน ้ำของพืชชนิดอื่น: กำรค้ำนวณปริมำณควำมต้องกำรน้้ำของพืชชนิด
อ่ืน จะค้ำนวณเฉพำะปริมำณควำมต้องกำรน้้ำเพ่ือกำรเจริ่เติบโต โดยใช้สมกำรดังนี้ 
      ET  = Kc.ETp 
    โดย ET  = ปริมำณควำมต้องกำรน้้ำของพืช (มม./วัน) 
      Kc  = สัมประสิทธิ์กำรใช้น้้ำของพืช  
      ETp = ปริมำณควำมต้องกำรน้้ำของพืชอ้ำงอิง (มม./วัน) 
 
  4) ปริมำณควำมต้องกำรน ้ำชลประทำน: ปริมำณควำมต้องกำรน้้ำเพ่ือกำรชลประทำน 
หมำยถึง ปริมำณน้้ำที่ต้องส่งให้กับพ้ืนที่เพำะปลูกรวมถึงกำรสู่เสียในระบบส่งน้้ำ โดยปริมำณควำมต้องกำรน้้ำ
เพ่ือกำรชลประทำนจะขึ้นอยู่กับ ชนิดของพืชที่ปลูก ชนิดดิน ฤดูกำล วิธีกำร เพำะปลูก ปริมำณฝน และ
ประสิทธิภำพของระบบส่งน้้ำ เป็นต้น 

 

      กำรค้ำนวณปริมำณน้้ำต้องกำรเพ่ือกำรชลประทำนหลังจำกทรำบปริมำณควำมต้องกำรน้้ำ
ของพืชแล้ว ประกอบด้วยขั้นตอนหลักในกำรค้ำนวณ ดังนี้ 
 
    5)  ปริมำณฝนใช้กำร (Effective Rainfall): ปริมำณฝนใช้กำร หมำยถึง ปริมำณฝนที่
สำมำรถใช้ประโยชน์โดยกำรทดแทนปริมำณน้้ำชลประทำนที่ต้องส่งให้แก่พืชได้ ปริมำณฝนใช้กำรส้ำหรับพืช  
แต่ละชนิดมีควำมแตกต่ำงกันเนื่องจำกวิธีกำรเพำะปลูกต่ำงกัน ส้ำหรับกำรปลูกข้ำว ปริมำณฝนใช้กำรเป็นปริมำณ
ฝนที่ตกในแปลงนำแล้วไม่เกิดกำรไหลล้นออก กำรหำปริมำณฝนใช้กำรใช้วิธี Simulation ซึ่งพัฒนำโดยบริษัท 
Acres International Ltd. และมีวิธีกำรค้ำนวณ ดังนี้  
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-255 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

         Stn =  Stn-1+Rn-am 

  
     StnSTMAX , Re = STMAX-am-Stn-1,   Stn  = STMAX 
    StnSTMAX , Re = Rn,       Stn  = Stn-1+Rn-am 
    StnSTMIN , Re = Rn,       Stn  = STO 
  
     เมื่อ STMIN = ระดับควำมลึกของน้้ำต่้ำสุดอำจใช้เพื่อก้ำจัดวัชพืชและเป็นระดับที่ 
              เริ่มให้น้้ำชลประทำนมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร 
      STO   = ระดับควำมลึกของน้้ำ หลังจำกมีกำรให้น้้ำชลประทำนมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร 
      STMAX = ระดับควำมลึกของน้้ำสูงสุด ก่อนเกิดน้้ำล้นออกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร 
      Rn    = ปริมำณฝนที่ตกในวันที่ n มีหน่วยเป็นมิลลิเมตร 
      Re    = ปริมำณฝนใช้กำรได้ มีหน่วยเป็นมิลลิเมตร 
      Stn-1   = ระดับน้้ำที่สิ้นสุดวันก่อน มีหน่วยเป็นมิลลิเมตร 
      Stn    = ระดับน้้ำที่สิ้นสุดวันที่ก้ำหนดวัด มีหน่วยเป็นมิลลิเมตร 

      am    =  ปริมำณควำมต้องกำรใช้ในแปลงนำ ส้ำหรับเดือนที่ปลูก  m มีหน่วย 
เป็นมิลลิเมตร 

      am    =  (Kc*ETp+OR) / N 
      Kc    = สัมประสิทธิ์กำรใช้น้้ำเฉลี่ยของเดือนที่ปลูก m 
      ETp   = ปริมำณกำรใช้น้้ำโดยกำรค้ำนวณจำกข้อมูลทำงภูมิอำกำศของเดือน 
             ที ่m มีหน่วยเป็นมิลลิเมตรต่อเดือน 
      OR    = ปริมำณน้้ำที่ใช้ในกำรเตรียมแปลงและปริมำณน้้ำที่รั่วซึมในเดือน 
             ที ่m มีหน่วยเป็นมิลลิเมตรต่อเดือน 
      N     = จ้ำนวนวันในเดือนท่ี m 
 
   6) ประสิทธิภำพกำรชลประทำน:  ประสิทธิภำพกำรชลประทำน สำมำรถค้ำนวณได้จำก
สมกำร ดังนี้ 
    
 ประสิทธิภำพกำรชลประทำน = ปริมำณน้้ำที่พืชต้องกำรใช้ตำมทฤษฏี+ปริมำณน้้ำรั่วซึม-ปริมำณฝนใช้กำร 
                                              ปริมำณน้้ำที่ส่งให ้
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-256 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

   ส้ำหรับพ้ืนที่กำรเกษตรในเขตชลประทำนของลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกและลุ่มน้้ำปัตตำนี  
ใช้ประสิทธิภำพกำรชลประทำนดังนี้ 
 

ชนิดของพืช 
ประสิทธิภำพกำรชลประทำน (ร้อยละ) 

ฤดูฝน ฤดูแล้ง 
ข้ำว 50 65 
พืชผัก พืชไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น 65 65 

 
 (2)   ควำมต้องกำรน ้ำเพื่อกำรเกษตรในเขตโครงกำรชลประทำน : ปริมำณน้้ำเพ่ือกำรชลประทำน
เป็นควำมต้องกำรใช้น้้ำของพืชในแปลงเพำะปลูกที่รวมกำรสู่เสียต่ำงๆ โดยควำมต้องกำรน้้ำของพืชจะต้องหัก
ออกด้วยปริมำณฝนใช้กำร (Effective Rainfall) ในกำรค้ำนวณกำรใช้น้้ำของพืชแต่ละชนิดคูณด้วยศักยกำรคำย
ระเหย (Potential Evapotranspiration) ซึ่งค้ำนวณโดยวิธี Penman-Monteith โดยใช้แบบจ้ำลอง Cropwat 
8.0 ซึ่งจ้ำเป็นต้องใช้ข้อมูลภูมิอำกำศจำกสถำนีตรวจวัดสภำพภูมิอำกำศของกรมอุตุนิยมวิทยำที่อยู่ใกล้เคียงพ้ืนที่
โครงกำรชลประทำน จำกนั้นต้องก้ำหนดค่ำสัมประสิทธิ์กำรใช้น้้ำของพืชแต่ละชนิด อัตรำกำรซึมของดิน ปริมำณ
น้้ำเพ่ือกำรเตรียมแปลงและตกกล้ำ รวมทั้งประสิทธิภำพกำรชลประทำนที่เหมำะสมในแต่ละโครงกำรเพ่ือใช้
ประกอบกำรค้ำนวณกำรใช้น้้ำเพ่ือกำรชลประทำน ซึ่งคิดเป็นควำมต้องกำรน้้ำในเขตชลประทำนทั้งสิ้น 4,450.90 
ล้ำน ลบ.ม. ดังแสดงในตำรำงที่ 3.9.2-2 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม  3-257  รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ตำรำงท่ี 3.9.1-2 
ควำมต้องกำรน ้ำเพื่อกำรเพำะปลูกในเขตชลประทำนสภำพปัจจุบัน (พ.ศ.2562) แยกรำยลุ่มน ้ำสำขำ 

 

ลุ่มน ้ำสำขำ 
พื นที่

เพำะปลูก 
(ไร่) 

ควำมต้องกำรน ้ำเพื่อกำรเกษตรในเขตชลประทำน 

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. ฤดูฝน ฤดูแล้ง ทั งป ี

คลองท่ำตะเภำ  56,209 5.48 3.74 5.11 2.60 2.52 28.25 19.65 16.95 24.87 22.55 5.61 6.00 103.69 39.64 143.32 

ภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 80,550 10.87 5.16 3.83 2.98 2.47 32.88 27.47 24.29 31.21 34.37 12.42 12.60 130.29 70.27 200.56 

คลองหลังสวน  30,761 5.34 0.00 0.00 0.92 0.00 3.67 3.53 3.31 8.26 10.47 7.61 6.78 19.70 30.20 49.90 

ภำคใต้ฝั่งตะวันออกสว่นที ่2 78,355 13.59 2.79 5.33 4.26 2.64 11.73 8.99 8.44 13.57 24.55 20.46 18.57 57.74 77.17 134.91 

ภำคใต้ฝั่งตะวันออกสว่นที ่3 132,415 41.54 28.48 34.30 32.20 28.41 39.16 18.03 14.26 15.75 33.96 33.20 39.45 210.59 148.15 358.74 

คลองกลำย 7,850 2.65 1.21 1.63 1.83 1.25 0.80 0.17 0.00 0.00 1.74 3.27 2.62 6.89 10.29 17.18 

ภำคใต้ฝั่งตะวันออกสว่นที ่4 661,450 67.39 41.26 127.81 114.15 70.43 171.40 75.88 71.22 78.69 62.93 69.11 49.56 750.83 248.99 999.82 

คลองนำทวี 121,100 20.27 14.36 28.27 29.11 22.75 38.81 16.67 15.65 17.29 45.60 30.76 30.17 182.89 126.80 309.70 

คลองเทพำ 53,831 5.71 3.40 9.09 11.51 11.38 34.30 22.64 18.55 20.49 27.45 10.13 8.37 131.36 51.66 183.02 

ภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง 279,850 47.89 31.49 36.75 48.83 52.80 225.23 141.76 108.48 119.85 135.87 47.46 57.82 765.19 289.05 1,054.23 

แม่น้้ำสำยบุรี 126,670 22.37 14.13 13.76 14.14 14.68 66.23 52.04 43.65 48.22 44.89 14.78 20.29 266.85 102.33 369.18 

แม่น้้ำบำงนรำ 193,220 25.77 18.24 20.77 22.80 21.22 78.96 71.99 66.58 73.55 62.35 23.94 24.34 374.13 136.39 510.52 

แม่น้้ำโก-ลก 52,274 5.79 1.98 2.02 2.01 1.23 20.98 19.98 18.01 19.90 16.97 5.81 5.15 86.11 33.72 119.83 

รวม 1,874,535 274.66 166.23 288.68 287.33 231.77 752.39 478.81 409.39 471.65 523.71 284.54 281.74 3,086.25 1,364.66 4,450.90 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-258 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

 (3) ควำมต้องกำรน ้ำเพื่อกำรเกษตรนอกเขตชลประทำน : กำรประเมินปริมำณควำมต้องกำรน้้ำ 
เพ่ือกำรเกษตรนอกเขตชลประทำนกระท้ำได้โดยรวบรวมข้อมูลกำรเพำะปลูกทั้งในเขตและนอกเขต  ชลประทำน 
จำกรำยงำนสถิติกำรเกษตรของประเทศไทย ซึ่งท้ำกำรรวบรวมโดยศูนย์สถิติกำรเกษตร ก้ำหนดให้มีกำรปลูกพืช
เฉพำะในฤดูฝนเท่ำนั้น และจะไม่คิดควำมต้องกำรน้้ำส้ำหรับพื้นที่ที่มีกำรปลูกยำงพำรำ มะพร้ำว และพืช ไม้ยืนต้น
ที่ไม่จ้ำเป็นต้องมีกำรให้น้้ำชลประทำน ฯลฯ ผลกำรประเมินควำมต้องกำรน้้ำเพ่ือกำรเกษตรนอกเขตชลประทำน
ในปัจจุบันแยกรำยลุ่มน้้ำสำขำ ซึ่งคิดเป็นควำมต้องกำรน้้ำนอกเขตชลประทำน (เขตเกษตรน้้ำฝน) รวม 16,478.79 
ล้ำน ลบ.ม.ดังแสดงในตำรำงท่ี 3.9.2-3 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม  3-259  รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ตำรำงท่ี 3.9.1-3 
ควำมต้องกำรน ้ำเพื่อกำรเพำะปลูกนอกเขตชลประทำนสภำพปัจจุบัน (พ.ศ.2562) แยกรำยลุ่มน ้ำสำขำ 

 
ลุ่มน ้ำสำขำ พื นที่

เพำะปลูก 
(ไร่) 

ควำมต้องกำรน ้ำเพื่อกำรเกษตรนอกเขตชลประทำน 
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. ฤดูฝน ฤดูแล้ง ทั งป ี

คลองท่ำตะเภำ 806,843 128.58 61.05 118.22 88.51 93.61 235.46 135.81 105.91 214.07 224.18 153.90 148.37 1,052.65 655.04 1,707.69 
ภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 873,572 207.34 61.21 63.45 46.86 40.38 53.15 0.00 0.00 125.55 209.40 229.36 251.08 390.58 897.19 1,287.77 
คลองหลังสวน 375,808 73.36 0.00 2.29 11.68 0.00 3.46 2.84 0.00 72.78 107.15 121.50 113.47 93.05 415.48 508.53 
ภำคใต้ฝั่งตะวันออกสว่นที ่2 1,135,817 263.78 55.18 104.29 80.02 36.78 6.80 0.00 0.00 83.23 278.28 350.20 360.30 366.30 1,252.56 1,618.86 
ภำคใต้ฝั่งตะวันออกสว่นที ่3 731,830 185.96 69.12 166.35 225.90 219.65 96.63 9.02 0.00 2.02 155.48 245.00 220.47 788.69 806.91 1,595.60 
คลองกลำย 119,887 25.91 6.81 13.74 15.54 9.57 4.88 0.00 0.00 0.00 17.88 33.74 26.14 50.54 103.66 154.20 
ภำคใต้ฝั่งตะวันออกสว่นที ่4 1,023,960 235.37 158.24 298.32 322.16 323.35 232.22 13.80 0.00 0.00 72.67 331.29 251.94 1,348.09 891.27 2,239.36 
คลองนำทวี 636,904 172.33 115.62 156.87 154.18 138.77 101.45 0.00 0.00 0.00 187.13 220.20 223.50 666.89 803.17 1,470.06 
คลองเทพำ 712,372 166.47 89.03 179.78 185.26 168.57 113.82 29.27 0.00 0.00 175.48 235.40 221.42 765.73 798.76 1,564.48 
ภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง 378,551 120.69 75.96 103.65 99.20 109.98 93.22 18.61 0.00 0.00 85.09 123.21 127.30 500.63 456.29 956.91 
แม่น้้ำสำยบุรี 1,081,513 329.15 179.50 243.26 357.67 327.16 233.85 133.70 0.00 0.00 142.70 330.63 361.05 1,475.14 1,163.54 2,638.68 
แม่น้้ำบำงนรำ 426,748 104.78 40.37 60.87 74.44 53.04 22.40 5.86 0.00 0.00 37.80 106.79 95.11 256.97 344.48 601.44 
แม่น้้ำโกลก 193,538 31.16 0.50 8.06 13.05 9.08 1.84 0.00 0.00 0.00 4.01 38.38 29.13 32.53 102.68 135.21 
รวม 8,497,342 2,044.88 912.59 1,519.14 1,674.46 1,529.95 1,199.18 348.90 105.91 497.64 1,697.24 2,519.60 2,429.29 7,787.78 8,691.01 16,478.79 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-260 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

3.9.3 ควำมต้องกำรใช้น ้ำเพื่อกำรอุตสำหกรรม 
 ในกำรประมำณกำรควำมต้องกำรน้้ำ ณ ปีฐำน 2562 และคำดกำรณ์ควำมต้องกำรทรัพยำกรน้้ำใน
อนำคต 20  ปีข้ำงหน้ำ กำรประมำณกำรจะใช้วิธีกำรประมำณกำรจำกจ้ำนวนแรงงำนภำคอุตสำหกรรม (จ้ำนวน
คน) และก้ำลังกำรผลิตภำคอุตสำหกรรม (จ้ำนวนแรงม้ำ) เป็นตัวประมำณกำรค่ำสัมประสิทธิ์ควำมต้องกำร
ทรัพยำกรน้้ำ (coefficient estimator) และมีองค์ประกอบเพ่ิมเติม คือ จ้ำนวนชั่วโมงกำรท้ำงำน กำรกระจำยตัว
ของจ้ำนวนโรงงำนในแต่ละพ้ืนที่ และแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงและกำรส่งเสริมอุตสำหกรรมในแต่ละพ้ืนที่ตั้ง
โรงงำนอุตสำหกรรม ซึ่งกำรศึกษำได้ใช้แนวคิดและวิธีกำรเดียวกับสถำบันน้้ำและสิ่งแวดล้อมเพ่ือควำมยั่งยืน สภำ
อุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ได้มีกำรประมำณกำรควำมต้องกำรน้้ำเพ่ือภำคอุตสำหกรรมระดับจังหวัดไว้เมื่อปี 
2561-2562 และคำดกำรณ์ควำมต้องกำรในอีก 20 ปีข้ำงหน้ำ 
 ควำมต้องกำรน้้ำเพ่ือกำรอุตสำหกรรมจะพิจำรณำจำกจ้ำนวนแรงม้ำของเครื่องจักรร่วมกับจ้ำนวน
คนงำนในโรงงำนขึ้นกับฐำนข้อมูลที่มี โดยปัจจุบันควำมต้องกำรน้้ำภำคอุตสำหกรรมรวมทั้งสิ้น 64.21 ล้ำน ลบ.ม. 
แยกรำยลุ่มน้้ำสำขำได้ดังตำรำงท่ี 3.9.3-1 
 

3.9.4 ควำมต้องกำรใช้น ้ำเพื่อกำรท่องเที่ยว 
 กำรประมำณกำรควำมต้องกำรทรัพยำกรน้้ำเพ่ือกำรท่องเที่ยว ตัวแปรก้ำหนดโดยตรง คือ จ้ำนวนผู้
เยี่ยมเยือน (number of visitor) ประกอบด้วย 2 กลุ่ม คือ กลุ่มจ้ำนวนนักทัศนำจร (number of excursion) 
เป็นผู้เยี่ยมเยือนที่ไม่พักค้ำงแรมในพื้นที่ และจ้ำนวนนักท่องเที่ยว (number of tourist) เป็นผู้เยี่ยมเยือนพื้นที่ที่มี
กำรพักค้ำงแรมในพ้ืนที่ ทั้งนี้ กำรพักค้ำงแรมหรือไม่พักค้ำงแรมมีผลต่อกำรอุปโภค-บริโภคน้้ำ เนื่องจำกสถำนที่พัก
ค้ำงแรมมีกำรจ้ำแนกระดับกำรบริกำร ยิ่งกำรบริกำรที่มีควำมหรูหรำมำก ( luxurious accommodation) จะมี
ควำมต้องกำรน้้ำมำกขึ้น นอกจำกนี้ ตัวแปรก้ำหนดเพ่ิมเติม เช่น รูปแบบกำรท่องเที่ยว กำรกระจำยตัวของแหล่ง
ท่องเที่ยว แนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงและกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยว เป็นต้น 
 
 ควำมต้องกำรน้้ำเพ่ือกำรท่องเที่ยวประเมินจำกจ้ำนวนนักท่องเที่ยวซึ่งจ้ำแนกเป็นนักท่องเที่ยวและนัก
ทัศนำจรโดยมีอัตรำกำรใช้น้้ำที่แตกต่ำงกัน สรุปควำมต้องกำรน้้ำเพ่ือกำรท่องเที่ยวในปัจจุบันในลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่ง
ตะวันออก 36.12 ล้ำน ลบ.ม.รำยละเอียดรำยลุ่มน้้ำสำขำแสดงดังตำรำงท่ี 3.9.4-1 
 



            ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ                 บทที ่3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ 
  

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-261 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ตำรำงท่ี 3.9.3-1 
ควำมต้องกำรน ้ำเพื่อกำรอุตสำหกรรมในปัจจุบัน แยกรำยลุ่มน ้ำสำขำ 

 

ล้ำดับ ลุ่มน ้ำสำขำ รหัสลุ่มน ้ำสำขำ 
ควำมต้องกำรน ้ำรำยปี 

(ล้ำน ลบ.ม.) 
1 คลองท่ำตะเภำ 21.01 3.75 
2 ภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 21.02 4.03 
3 คลองหลังสวน 21.03 1.06 
4 ภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนท่ี 2 21.04 4.74 
5 ภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนท่ี 3 21.05 21.61 
6 คลองกลำย 21.06 0.18 
7 ภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนท่ี 4 21.07 3.18 
8 คลองนำทว ี 21.08 20.78 
9 คลองเทพำ 21.09 0.67 
10 ภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง 21.10 1.85 
11 แม่น้้ำสำยบรุ ี 21.11 0.81 
12 แม่น้้ำบำงนรำ 21.12 1.27 
13 แม่น้้ำโก-ลก 21.13 0.30 

  รวมลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 21 64.21 
 

ตำรำงท่ี 3.9.4-1 
ควำมต้องกำรน ้ำเพื่อท่องเที่ยวในปัจจุบัน แยกรำยลุ่มน ้ำสำขำ 

 

ล้ำดับ ลุ่มน ้ำสำขำ รหัสลุ่มน ้ำสำขำ 
ควำมต้องกำรน ้ำรำยปี 

(ล้ำน ลบ.ม.) 
1 คลองท่ำตะเภำ 21.01 0.42 
2 ภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 21.02 0.25 
3 คลองหลังสวน 21.03 0.17 
4 ภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนท่ี 2 21.04 0.57 
5 ภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนท่ี 3 21.05 26.99 
6 คลองกลำย 21.06 0.05 
7 ภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนท่ี 4 21.07 0.94 
8 คลองนำทว ี 21.08 4.42 
9 คลองเทพำ 21.09 0.56 
10 ภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง 21.1 0.65 
11 แม่น้้ำสำยบรุ ี 21.11 0.54 
12 แม่น้้ำบำงนรำ 21.12 0.16 
13 แม่น้้ำโก-ลก 21.13 0.41 

รวมลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 21 36.12 



            ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ                 บทที ่3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ 
  

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-262 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

3.9.5 ควำมต้องกำรใช้น ้ำเพื่อกำรปศุสัตว์ 
 ควำมต้องกำรน้้ำเพ่ือกำรปศุสัตว์คิดจำกจ้ำนวนสัตว์เลี้ยงโดยมีอัตรำกำรใช้น้้ำตำมประเภทสัตว์ดังนี้ 

 -  โคนม, โคเนื้อ และกระบือ  คิดอัตรำกำรใช้น้้ำ  100  ลิตร/ตัว/วัน 
 -  สุกร, แพะ และแกะ   คิดอัตรำกำรใช้น้้ำ  50  ลิตร/ตัว/วัน 
 - เป็ด, ไก่, และนกกระทำ   คิดอัตรำกำรใช้น้้ำ  0.5  ลิตร/ตัว/วัน 

 

รวมควำมต้องกำรน้้ำเพ่ือกำรปศุสัตว์ในปัจจุบันของลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก  24.40 ล้ำน ลบ.ม.
รำยละเอียดรำยลุ่มน้้ำสำขำแสดงดังตำรำงท่ี 3.9.5-1  

 
ตำรำงท่ี 3.9.5-1 

ควำมต้องกำรใช้น ้ำเพื่อกำรปศุสัตว์ในปัจจุบัน แยกรำยลุ่มน ้ำสำขำ 
 

ล้ำดับ ลุ่มน ้ำสำขำ รหัสลุ่มน ้ำสำขำ ควำมต้องกำรน ้ำรำยปี 
(ล้ำน ลบ.ม.) 

1 คลองท่ำตะเภำ 21.01 1.49 
2 ภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 21.02 1.32 
3 คลองหลังสวน 21.03 0.53 
4 ภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนท่ี 2 21.04 0.81 
5 ภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนท่ี 3 21.05 2.71 
6 คลองกลำย 21.06 0.47 
7 ภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนท่ี 4 21.07 6.40 
8 คลองนำทว ี 21.08 1.19 
9 คลองเทพำ 21.09 1.05 
10 ภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง 21.1 2.00 
11 แม่น้้ำสำยบรุ ี 21.11 4.01 
12 แม่น้้ำบำงนรำ 21.12 1.84 
13 แม่น้้ำโก-ลก 21.13 0.57 

รวมลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 21 24.40 

 

3.9.6 ควำมต้องกำรใช้น ้ำเพื่อกำรเพำะเลี ยงสัตว์น ้ำ 
 กำรหำควำมต้องกำรน้้ำเพ่ือกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้้ำเพ่ือหมุนเวียนน้้ำ  โดยคิดจำกพ้ืนที่เพำะเลี้ยงสัตว์น้้ำ
ในลุ่มน้้ำและโดยใช้ควำมลึกของน้้ำที่ เปลี่ยนถ่ำยประมำณ 0.50 เมตร และท้ำกำรเปลี่ยนถ่ำยน้้ำ 2 รอบ  
ต่อปี สรุปควำมต้องกำรน้้ำเพ่ือกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้้ำในลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกเฉลี่ยปีละ 422.08 ล้ำน ลบ.ม.  
มีรำยละเอียดแยกรำยลุ่มน้้ำสำขำแสดงได้ดังตำรำงท่ี 3.9.6-1 
 



            ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ                 บทที ่3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ 
  

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-263 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ตำรำงท่ี 3.9.6-1 
ควำมต้องกำรน ้ำเพื่อกำรเพำะสัตว์น ้ำในปัจจุบัน แยกรำยลุ่มน ้ำสำขำ 

 
ล้ำดับ ลุ่มน ้ำสำขำ รหัสลุ่มน ้ำสำขำ ควำมต้องกำรน ้ำรำยปี 

(ล้ำน ลบ.ม.) 
1 คลองท่ำตะเภำ 21.01 4.07 
2 ภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 21.02 41.10 
3 คลองหลังสวน 21.03 0.19 
4 ภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนท่ี 2 21.04 30.26 
5 ภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนท่ี 3 21.05 90.02 
6 คลองกลำย 21.06 0.89 
7 ภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนท่ี 4 21.07 204.36 
8 คลองนำทว ี 21.08 6.25 
9 คลองเทพำ 21.09 3.06 
10 ภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง 21.1 37.57 
11 แม่น้้ำสำยบรุ ี 21.11 1.40 
12 แม่น้้ำบำงนรำ 21.12 2.85 
13 แม่น้้ำโก-ลก 21.13 0.08 

รวมลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 21 422.08 

 

3.9.7 ควำมต้องกำรใช้น ้ำเพื่อกำรรักษำสมดุลของระบบนิเวศวิทยำท้ำยน ้ำ 
ปริมำณน้้ำเพ่ือรักษำนิเวศท้ำยน้้ำพิจำรณำจำกปริมำณน้้ำท่ำรำยเดือนเฉลี่ยที่เคยเกิดต่้ำสุดโดยไม่

พิจำรณำกรณีที่กำรไหลเป็นศูนย์จนถึงปริมำณน้้ำร้อยละ 90 ที่เคยเกิดจำกอดีตถึงปัจจุบัน โดยปริมำณน้้ำรักษำ
นิเวศรวมทั้งลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกเป็น 5,399.49 ล้ำน ลบ.ม. รำยละเอียดแยกตำมลุ่มน้้ำสำขำแสดงได้ดัง  
ตำรำงท่ี 3.9.7-1 



            ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ                 บทที ่3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ 
  

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-264 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ตำรำงท่ี 3.9.7-1 
ควำมต้องกำรน ้ำเพื่อกำรรักษำนิเวศวิทยำท้ำยน ้ำ แยกรำยลุ่มน ้ำสำขำ 

 
ล้ำดับ

ที ่
ลุ่มน ้ำสำขำ รหัสลุ่มน ้ำสำขำ 

ควำมต้องกำรน ้ำรำยปี 
(ล้ำน ลบ.ม.) 

1 คลองท่ำตะเภำ 21.01 26.53 
2 ภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 21.02 111.41 
3 คลองหลังสวน 21.03 11.62 
4 ภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 2 21.04 173.45 
5 ภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 3 21.05 248.34 
6 คลองกลำย 21.06 814.06 
7 ภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 21.07 125.17 
8 คลองนำทวี 21.08 185.36 
9 คลองเทพำ 21.09 193.36 
10 ภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง 21.10 100.08 
11 แม่น้้ำสำยบุรี 21.11 1,866.20 
12 แม่น้้ำบำงนรำ 21.12 1,032.29 
13 แม่น้้ำโก-ลก 21.13 511.62 

รวมลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 21 5,399.49 
 

3.9.8 สรุปควำมต้องกำรใช้น ้ำทั งหมด 
 จำกกำรทบทวนควำมต้องกำรใช้น้้ำในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกในภำพรวม ซึ่งประกอบด้วย
กิจกรรมกำรใช้น้้ำ 7 ประเภท คือ (1) ควำมต้องกำรใช้น้้ำเพ่ือกำรอุปโภคบริโภค (2) ควำมต้องกำรใช้น้้ำเพ่ือ
กำรเกษตร (ควำมต้องกำรใช้น้้ำในเขตชลประทำน/นอกเขตชลประทำน) (3) ควำมต้องกำรใช้น้้ำเพ่ือกำร
อุตสำหกรรม (4) ควำมต้องกำรใช้น้้ำเพ่ือกำรท่องเที่ยว (5) ควำมต้องกำรใช้น้้ำเพ่ือกำรปศุสัตว์ (6) ควำมต้องกำร
ใช้น้้ำเพ่ือกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้้ำ (7) ควำมต้องกำรใช้น้้ำเพ่ือรักษำระบบนิเวศท้ำยน้้ำ มีควำมต้องกำรใช้น้้ำรวม  
ทุกกิจกรรม 27,001.75 ล้ำนลูกบำศก์เมตรต่อปี รำยละเอียดแยกตำมลุ่มน้้ำสำขำแสดงไว้ในตำรำงท่ี 3.9.8-1 
 
 
 
 
 
 



            ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ                  บทที ่3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ 
 

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม  3-265  รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ตำรำงท่ี 3.9.8-1 
ควำมต้องกำรน ้ำเพื่อกำรเพำะปลูกนอกเขตชลประทำนสภำพปัจจุบัน (พ.ศ.2562) แยกรำยลุ่มน ้ำสำขำ 

 
ล้ำดับ ลุ่มน ้ำสำขำ รหัสลุ่มน ้ำ อุปโภค – 

บริโภค 
เกษตรใน

พื นที่ชลปะ
ทำน 

เกษตรนอก
พื นที่

ชลประทำน 

ปศุสัตว ์ เพะเลี ยง
สัตว์น ้ำ 

อุตสำหกรรม กำรท่องเที่ยว รักษำระบบ
นิเวศน์ 

รวม (ล้ำนลบ.ม.) 
ไม่รวมเกษตรกรรม
นอกชลประทำน 

ทั งหมด 

1 คลองท่ำตะเภำ 21.01 6.89 143.32 1,707.69 1.49 4.07 3.75 0.42 26.53 186.46 1,894.15 
2 ภำคใต้ฝั่ง

ตะวันออกตอนบน 
21.02 6.5 200.56 1,287.77 1.32 41.1 4.03 0.25 111.41 365.16 1,652.93 

3 คลองหลังสวน 21.03 2.93 49.9 508.53 0.53 0.19 1.06 0.17 11.62 66.38 574.91 
4 ภำคใต้ฝั่ง

ตะวันออกส่วนที ่2 
21.04 3.71 134.91 1,618.86 0.81 30.26 4.74 0.57 173.45 348.45 1,967.31 

5 ภำคใต้ฝั่ง
ตะวันออกส่วนที ่3 

21.05 16.87 358.74 1,595.60 2.71 90.02 21.61 26.99 248.34 765.27 2,360.88 

6 คลองกลำย 21.06 0.6 17.18 154.2 0.47 0.89 0.18 0.05 814.06 833.43 987.62 
7 ภำคใต้ฝั่ง

ตะวันออกส่วนที ่4 
21.07 34.6 999.82 2,239.36 6.4 204.36 3.18 0.94 125.17 1,374.46 3,613.82 

8 คลองนำทวี 21.08 8.65 309.7 1,470.06 1.19 6.25 20.78 4.42 185.36 536.35 2,006.41 
9 คลองเทพำ 21.09 3.93 183.02 1,564.48 1.05 3.06 0.67 0.56 193.36 385.66 1,950.14 
10 ภำคใต้ฝั่ง

ตะวันออกตอนล่ำง 
21.10 11.31 1,054.23 956.91 2 37.57 1.85 0.65 100.08 1,207.69 2,164.60 

11 แม่น้้ำสำยบุรี 21.11 11.49 369.18 2,638.68 4.01 1.4 0.81 0.54 1,866.20 2,253.64 4,892.31 
12 แม่น้้ำบำงนรำ 21.12 11.58 510.52 601.44 1.84 2.85 1.27 0.16 1,032.29 1,560.50 2,161.94 
13 แม่น้้ำโก-ลก 21.13 6.72 119.83 135.21 0.57 0.08 0.3 0.41 511.62 639.53 774.73 

รวมลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ัง
ตะวันออก 

21 125.77 4,450.90 16,478.79 24.4 422.08 64.21 36.12 5,399.49 10,522.96 27,001.75 
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3.9.9 วอเตอร์ฟุตพริ นท์ (Water Footprint) 
 
 (1) นิยำม  และควำมเป็นมำ 
  Water Footprint (รอยเท้ำน้้ำ,ร่องรอยเท้ำน้้ำ) คือ ตัวชี้วัดปริมำณกำรใช้น้้ำของผู้บริโภคหรือ
ผู้ผลิต ไม่ว่ำจะเป็นทำงตรงหรือทำงอ้อมใน  Water footprint ของสินค้ำหรือบริกำร จึงเป็นปริมำณน้้ำที่ใช้ใน
กระบวนกำรผลิตสินค้ำและบริกำรทั้งทำงตรงและทำงอ้อมโดยค้ำนวณปริมำณน้้ำจำกผลรวมของทุกขั้นตอนตลอด
ห่วงโซ่ของกำรผลิตสินค้ำและบริกำรนั้น ปริมำณน้้ำที่ใช้สำมำรถวัดได้จำกปริมำณน้้ำที่ใช้ไปและ หรือปริมำณน้้ำ
เสียที่ปล่อยออกมำ ท้ำให้  Water footprint เป็นเครื่องชี้วัดที่ชัดเจนเพรำะไม่ได้แสดงให้เห็นถึงปริมำณน้้ำที่ใช้
และปริมำณน้้ำเสียที่ปล่อยออกมำเท่ำนั้นหำกแต่แสดงให้เห็นถึงสถำนที่และระยะเวลำที่เกิดกำรใช้น้้ำทั้งหมด 
  ศำสตรำจำรย์ Arjen Hoekstra ประเทศเนเธอร์แลนด์ จำกองค์กำรยูเนสโก-ไอเอชอี (UNESCO-
IHE) นิยำมว่ำวอเตอร์ฟุตพริ้นท์เป็นดัชนีชี้วัดปริมำณน้้ำจืดที่มองครอบคลุมทั้งในส่วนกำรใช้น้้ำโดยตรงและกำรใช้
น้้ำทำงอ้อมของผู้บริโภคและหรือผู้ผลิต โดยค้ำนวณปริมำณกำรใช้น้้ำตลอดทั้งห่วงโซ่กำรผลิตสินค้ำหรือบริกำรทั้ง
ปริมำณน้้ำที่ใช้ไปและปริมำณน้้ำเสียที่ปล่อยออกมำ พร้อมทั้งแสดงให้เห็นสถำนที่และเวลำที่ดึงน้้ำมำใช้ ท้ำให้  
วอเตอร์ฟุตพริ้นท์เป็นดัชนีชี้วัดที่ชัดเจน (Hoekstra และ Hung, 2002) ประเภทของวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ แบ่งได้เป็น 
6 ชนิด คือ 
  1)  วอเตอร์ฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (water footprint of a product) หมำยถึง ปริมำณน้้ำที่
ใช้ในกระบวนกำรผลิตผลิตภัณฑ์ทั้งทำงตรงและทำงอ้อม 
  2)  วอเตอร์ฟุตพริ้นท์ของธุรกิจ (water footprint of a business) หมำยถึง ปริมำณน้้ำที่ใช้ใน
กำรด้ำเนินงำนของบริษัทธุรกิจทั้งทำงตรงและทำงอ้อม 
  3)  วอเตอร์ฟุตพริ้นท์ของประเทศ (water footprint of national consumption) หมำยถึง 
ปริมำณน้้ำที่ใช้ในกำรผลิตสินค้ำและบริกำรตำมควำมต้องกำรของผู้บริโภคภำยในประเทศ 
  4)  วอเตอร์ฟุตพริ้นท์ของผู้บริโภค (water footprint of consumer) หมำยถึง ปริมำณน้้ำที่
ผู้บริโภคบริโภคท้ังทำงตรงและทำงอ้อม 
  5)  วอเตอร์ฟุตพริ้นท์ของชุมชน (water footprint of community) หมำยถึง ปริมำณน้้ำที่
สมำชิกในชุมชนบริโภคท้ังทำงตรงและทำงอ้อม 
  6)  วอเตอร์ฟุตพริ้นท์ทำงภูมิศำสตร์ (water footprint of geographically) หมำยถึง ปริมำณ
น้้ำในกระบวนกำรทั้งหมดในเขตพ้ืนที่ทั้งหมด (Hoekstra และคณะ, 2009) 
 
 (2) องค์ประกอบของวอเตอร์ฟุตพริ นท์ (Water Footprint) 
  Water Footprint ถูกแบ่งออกเป็น 3 องค์ประกอบ โดยกำรสมมติใช้สี 3 สี ประกอบค้ำอธิบำยใน
กำรจ้ำแนก Water Footprint คือ Green (สีเขียว), Blue (สีฟ้ำ) และGrey (สีเทำ) ดังรูปที่ 3.9.9-1 ทั้งนี้ เพ่ือให้
ทรำบถึงต้นตอแหล่งทรัพยำกรน้้ำที่ใช้ จนสำมำรถหำวิธีกำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำให้ถูกต้องและเหมำะสมต่อไป 
  - Green Water Footprint (รอยเท้ำน ้ำสีเขียว) 
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   Green Water Footprint คือ ปริมำณน้้ำจำกฝนที่ตกลงในพ้ืนที่เพำะปลูกและถูกเก็บกักใน
เขตรำก ถูกพืชดูดขึ้นมำใช้ในกระบวนกำรระเหย กำรคำยน้้ำและกำรสังเครำะห์แสงของพืช เป็นส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับกำรผลผลิตของกำรเพำะปลูก ทุ่งห่้ำเลี้ยงสัตว์และกำรท้ำป่ำไม้ 
  - Blue Water Footprint (รอยเท้ำน ้ำสีฟ้ำ) 
   Blue Water Footprint คือ ปริมำณน้้ำจำกแหล่งน้้ำผิวดิน เช่น แม่น้้ำ ทะเลสำบ อ่ำงเก็บ
น้้ำ หรือแหล่งน้้ำใต้ดินที่ถูกใช้ในกำรผลิตสินค้ำแล้วสู่เสียในรูปของกำรระเหย  กำรน้ำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของ
ผลผลิต หรือในรูปของน้้ำที่เหลือใช้แล้วทิ้งลงสู่แหล่งน้้ำอ่ืน (Return Flow) หรือไหลกลับสู่แหล่งน้้ำเดิมภำยหลังที่
ช่วงเวลำแตกต่ำงกันมำก ได้แก่ ปริมำณน้้ำที่ใช้ในระบบเกษตรชลประทำน อุตสำหกรรม และอุปโภค-บริโภค 
  - Grey Water Footprint (รอยเท้ำน ้ำสีเทำ) 
   Grey water footprint คือ ปริมำณน้้ำดีที่ต้องใช้ในกำรบ้ำบัดน้้ำเสียให้มีคุณภำพมำตรฐำน
ตำมที่ก้ำหนด ก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้้ำ Grey Water Footprint จะพิจำรณำจำกปริมำณน้้ำเสียจำกทั้ง Point 
Sources และNon-point Sources 
   หน่วยวัดของ  Water footprint มีหน่วยเป็น ลูกบำศก์เมตร/ตัน 
  Water footprint ในพืช ค้ำนวณจำกปริมำณน้้ำที่พืชใช้/ปริมำณผลผลิตของพืชนั้น 
 Water footprint ในสัตว์ คิดจำกปริมำณน้้ำทั้งหมดในกำรผลิตและให้อำหำรสัตว์ น้้ำดื่ม 
ของสัตว์ และน้้ำที่ใช้ในกำรกิจกำรเลี้ยงสัตว์อ่ืนๆ เช่น น้้ำที่ใช้เพ่ือท้ำควำมสะอำดคอกสัตว์น้้ำที่ใช้ในกำรระบำย
ควำมร้อน  
 Water footprint ในผลิตภัณฑ์จำกพืชและสัตว์ เป็นผลรวมของ water footprint กำรผลิต
ผลิตภัณฑ์จำกพืชและสัตว์ตั้งแต่เริ่มกระบวนกำรจนกระทั่งสิ้นสุดได้ออกมำเป็นผลิตภัณฑ์นั้น ๆ  

ที่มำ : http://waterfootprint.org/en/water-footprint/  
 
รูปที ่3.9.9-1 องค์ประกอบของวอเตอร์ฟุตพริ นท์ (Water Footprint) 
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 (3) กำรประเมินวอเตอร์ฟุตพริ นท์ (Water Footprint) 

  กำรป ระ เมิ น ห ำค่ ำ  Water Footprint จะ เป็ น ก ำรป ระ เมิ น วั ฏ จั ก รชี วิ ต (Life Cycle 
Assesment(LCA)) ซึ่งจะประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเชิงปริมำณโดยพิจำรณำถึงกำรใช้ทรัพยำกร พลังงำน 
และกำรปลดปล่อยของเสียรูปแบบต่ำง ๆ ครอบคลุมทุกขั้นตอนตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์หรือบริกำรตั้งแต่
เกิดจนตำย  แบ่งออกได้เป็น 4 ขั้นตอน คือ 
  1) กำรก้ำหนดจุดมุ่งหมำยและกรอบกำรศึกษำ (Goal and Scope)  
   ในกำรประเมินหำค่ำ Water Footprint จ้ำเป็นต้องก้ำหนดให้ชัดเจนเพ่ือเป็นแนวทำงใน
กำรศึกษำขั้นต่อ ๆไป ซึ่งกำรประเมินค่ำ Water Footprint อำจจ้ำแนกออกได้เป็น Product Water Footprint, 
Personal Water Footprint, Business Water Footprint และ National Water Footprint  
  2) กำรจัดท้ำบัญชี (Accounting) หรือกำรเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อค้ำนวณค่ำ  Water 
Footprint 
   อำจใช้ข้อมูลจำกฐำนข้อมูลของโลก เช่น WaterStat (Water Footprint Statistics) หรือ
เก็บรวบรวมข้อมูลเฉพำะพ้ืนที่ แล้วน้ำมำค้ำนวณหำ Green, Blue และ Grey Water Footprint โดยใช้วิธีกำร
ข อ ง  WFN (Water Footprint Network) ที่ ก้ ำ ห น ด ไ ว้ ใ น  Water Footprint Assessment Manual 
(Hoekstraet. al., 2011) ซึ่ง WaterStat (Water Footprint Statistics) ประกอบด้วย 5 ฐำนข้อมูลที่ส้ำคั่ 
ได้แก่  
   (ก)  Product water footprint statistics 
   (ข)  National water footprint statistics 
   (ค)  International virtual water flow statistics 
   (ง)  Water scarcity statistics 
   (จ)  Water pollution level statistics 
  3) กำรประเมินควำมย่ังยืนของทรัพยำกรน ้ำ (Sustainability Assessment) 
   ในขั้นนี้จะใช้ค่ำ Water Footprint ที่ค้ำนวณได้ในขั้นตอนที่  2 เพ่ือประเมินว่ำกำรใช้
ทรัพยำกรน้้ำมีควำมยั่งยืนเชิงสภำพแวดล้อม (Environmental Sustainability) มีกำรใช้ทรัพยำกรน้้ำ อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ (Resource Efficient) และมีกำรจัดสรรอย่ำงเป็นธรรม (Equitable Allocated) โดยกำรประเมิน
ต้องพิจำรณำทั้งควำมต้องกำรน้้ำ ของคนและของสิ่งแวดล้อม  
  4) กำรวำงมำตรกำรแก้ปัญหำ (Response Formulation) 
   ภำยหลังจำกกำรค้ำนวณค่ำ Water Footprint และใช้ Water Footprint ประเมินควำม
ยั่งยืนของทรัพยำกรน้้ำแล้ว จะสำมำรถสร้ำงกลยุทธ์ในกำรลดค่ำ  Water Footprint และกำรก้ำหนดล้ำดับ
ควำมส้ำคั่ในกำรด้ำเนินงำนเพ่ือเพ่ิมควำมยั่งยืนในกำรใช้ทรัพยำกรน้้ำ  อำจเริ่มจำกกำรเปลี่ยนรูปแบบหรือวิธี
ปฏิบัติ หรือเพ่ิมกำรลงทุนเทคโนโลยีที่สำมำรถลดค่ำ Water Footprint เพ่ือให้เกิดกำรบริหำรจัดกำรน้้ำแบบ
บูรณำกำร จำกกำรระดมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมำช่วยกันหำวิธีลดกำรสู่เสียน้้ำโดยเปล่ำประโยชน์  และเพ่ิมธรรมำ- 
ภิบำลในกำรบริหำรจัดกำรน้้ำ 
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 (4) ขอบเขตของกำรประเมิน Water footprint 
 Gate to gate :  เป็นกำรประเมิน  Water footprint บำงส่วน  โดยพิจำรณำเฉพำะ

กระบวนกำรใดกระบวนกำรหนึ่งจำกท้ังสำยโซ่กำรผลิต 
 Cradle to gate : เป็นกำรประเมินผลกระทบตลอดวัฏจักร (LCA) ของผลิตภัณฑ์ตั้งแต่กำร

สกัดวัตถุดิบจนกระทั้งได้ผลิตภัณฑ์มำแต่จะไม่รวมขั้นตอนกำรใช้งำนหรือก้ำจัดซำก 
 Cradle to grave: เป็นกำรประเมิน Water footprint เต็มรูปแบบที่ประเมินผลกระทบตั้งแต่

กำรได้มำซึ่งวัตถุดิบมำผลิตสินค้ำ กำรผลิตสินค้ำ กำรน้ำไปใช้งำนตลอดจนกำรก้ำจัดซำกหลังหมดอำยุกำรใช้งำน 
 Cradle to cradle:  เป็นรูปแบบพิเศษของ Cradle to grave ได้แก่ กรณีที่ขั้นตอนกำร

ก้ำจัดซำกของผลิตภัณฑ์เป็นกระบวนกำรรีไซเคิล ซึ่งท้ำให้ได้สินค้ำเดิมออกมำ  
 
 (5)  กำรประเมิน Water footprint 
  วิธีกำรประเมิน Water footprint แต่ละประเภทมีควำมแตกต่ำงกัน โดนในกำรค้ำนวณแต่ละ
ประเภทนั้น ยังแบ่งชนิดของ Water footprint ตำมแหล่งที่มำ ประกอบด้วยน้้ำ 3 ส่วนคือ น้้ำสีฟ้ำ (blue water 
footprint) น้้ำสีเขียว (green water footprint) น้้ำสีเทำ (gray water footprint) แสดงดังรูปที่ 3.9.9-2 
 

 

 

 

  

 

 
 
 
รูปที่ 3.9.9-2 องค์ประกอบของ Water footprint 

  

 

                              
 
Water withdrawal 

          Water footprint of a consumer or producer 

   Direct water use 

 
Green water footprint 

Blue water footprint 

Gray water footprint 

   Indirect water use 

 Green water footprint 

Blue water footprint 

Gray water footprint 

Non 
consumptive 
Water use 

Water 
consumption 

Water 
pollution 

ที่มำ : Hoekstra และคณะ, 2011 
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(6) กำรประเมิน Water footprint ในกระบวนกำรเพำะปลูก 
 Water footprint จำกกระบวนกำรเพำะปลูก Hoekstra และคณะ (2011) ได้แสดงวิธีกำรหำค่ำ 

Water footprint ทั้งหมด (WFproc,crop) ที่ เกิดจำกกำรเพำะปลูกพืชหรือต้นไม้ เกิดจำกกำรรวมค่ำ Water 
footprint 3 ส่วน คือ น้้ำสีฟ้ำ น้้ำสีเขียว และน้้ำสีเทำ ดังสมกำรที่ (1) – (4) 
 
                   WFproc,crop =  WFproc,blue  WFproc,green  WFproc,gray                  ………………...(1) 
 

            โดย       WFproc,blue  =                                                                    …………………(2) 

                                 WFproc,blue  =                                                   ………………....(3) 

                      WFproc,blue  =                    ……………….....(4) 

  
              เมื่อ      WFproc,blue, WFproc,green, WFproc,gray คือ Water footprint สีน้้ำเงิน สีเขียว และสีเทำของ
กระบวนกำร (ลูกบำศก์เมตร/ตัน) 
                      CWU    คือ  ปริมำณน้้ำที่พืชใช้ 
                       AR       คือ  อัตรำใช้สำรเคมีในพ้ืนที่เพำะปลูก (กิโลกรัมต่อไร่) 

                       α        คือ  สัดส่วนกำรชะล้ำง 
                       Cmax     คือ  ควำมเข้มข้นมำกที่สุดที่ยอมรับได้ (กิโลกรัมต่อลูกบำศก์เมตร)     
                          Cnatural  คือ  ควำมเข้มข้นของมลพิษ (กิโลกรัมต่อลูกบำศก์เมตร)     
     (ที่ ม ำ : Water Footprint ภำยใต้ โครงกำรจั ดกำรทรัพยำกรน้้ ำอย่ ำงยั่ งยืนด้ วย  Water Footprint  
ในอุตสำหกรรมอำหำรเพื่อกำรส่งออก) 
 

  ซึ่งจำกกำรค้ำนวณวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ของกำรเพำะปลูกพบว่ำกำรหำน้้ำสีเขียวจำกปริมำณกำรใช้
น้้ำของพืชโดยใช้วิธีวัดสมดุลน้้ำในเขตรำกพืช ซึ่งกำรใช้น้้ำของพืชมีปัจจัยแวดล้อมหลำยประกำร โดยน้้ำในเขตรำก
พืชอำจลดลงเนื่องจำกกำรคำยระเหย ถ้ำน้้ำพร่องลงต่้ำกว่ำระดับน้้ำที่มีอยู่ที่ใช้กำรได้จะท้ำให้เกิดปรำกฏกำรณ์
ควำมเครียดน้้ำได้ (ทิพปภำ สุขุมำลชำติ และคณะ, 2554) อีกทั้งน้้ำสีเขียวใช้ค่ำปริมำณกำรใช้น้้ำของพืชอ้ำงอิงใน
กำรค้ำนวณ ซึ่งขึ้นอยู่กับสภำพภูมิอำกำศของจังหวัดหรือพ้ืนที่ศึกษำ เช่น ถ้ำโรงงำนที่รับวัตถุดิบส่วนให่่มำจำก
บริเวณที่มีปริมำณฝนเฉลี่ยค่อนข้ำงสูง ค่ำน้้ำสีเขียวก็จะมีค่ำสูง ส่วนน้้ำสีเทำนั้นขึ้นอยู่กับสัดส่วนกำรรับวัตถุดิบ
จำกแต่ละที่เข้ำสู่กระบวนกำรผลิต (รมณี วังเมือง, 2555) โดยกำรรวมค่ำร่องรอยกำรใช้น้้ำของวัตถุดิบทรัพยำกร
และผลิตภัณฑ์ขำเข้ำเป็นปัจจัยส้ำคั่ในขั้นตอนสุดท้ำยของกำรผลิตโดย Ercin และคณะ (2010) แสดงให้เห็นว่ำ
วัตถุดิบที่มำจำกภำคเกษตรกรรมที่มีสัดส่วนเป็นสำรขำเข้ำในกระบวนกำรผลิตเพียงเล็กน้อยนั้นอำจส่งผลกระทบ
ต่อผลิตภัณฑ์สุดท้ำยมำกที่สุดเนื่องจำกเป็นค่ำวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ส่วนให่่ที่สุดที่รวมอยู่ในวอเตอร์ฟุตพริ้นท์โดยรวม
ของผลิตภัณฑ์ 
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 (7) กำรประเมิน Water footprint ของผลิตภัณฑ์ 
  ส้ำหรับวิธีกำรประเมินวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ มี 2 วิธี คือ วิธีแบบรวมสำยโซ่ (chain-
summation approach)  และวิธีกำรแบบขั้นตอนสะสม(step-wise accumulative approach)  ; Hoekstra 
และคณะ, 2011  มีรำยละเอียด ดังนี้ 
  วิธีที่ 1 กำรค้ำนวณค่ำวอเตอร์ฟุตพริ้นท์วิธีกำรรวมสำยโซ่ (chain-summation approach) 
วิธีกำร chain-summation approach เป็นกำรรวมปริมำณวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ตลอดทั้งระบบกำรผลิตออกมำ
เพียงผลิตภัณฑ์เดียว แสดงได้ดังรูปที่ 3.9.9-3 สำมำรถค้ำนวณได้จำกสมกำรที่ (5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      
  
รูปที่ 3.9.9-3 Water footprint แบบรวมสำยโซ่ 
 
 

                               WFprod[p]  =                …………………………(5) 

              โดยที่             WFprod[s]  คือ ค่ำ Water footprint ในขั้นตอนย่อย s 
                                       คือปริมำณผลิตภัณฑ์  p ที่ผลิตได้ 
 
  วิธีที่  2 กำรค้ำนวณค่ำวอเตอร์ฟุตพริ้นท์แบบขั้นตอนสะสม (step-wise accumulative 
approach) วิธีกำร step-wise accumulative approach  เป็นกำรค้ำนวณวอเตอร์ ฟุตพริ้นท์แบบแยก
กระบวนกำรของกระบวนกำรผลิต โดยกำรค้ำนวณวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์จะรวมค่ำ Water footprint 
กำรใช้น้้ำของวัตถุดิบ ทรัพยำกรและผลิตภัณฑ์ขำเข้ำที่เป็นปัจจัยส้ำคั่ในขั้นตอนสุดท้ำยของกำรผลิตเพ่ือให้ได้มำ
ซึ่งผลิตภัณฑ์นั้นๆ แสดงดังรูปที่ 3.9.9-4 
 
 
 

         

 

ที่มำ : Hoekstra และคณะ,  2011 
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รูปที่ 3.9.9-4 Water footprint  แบบขั นตอนสะสม 
 

  รูปแบบอย่ำงง่ำยของวิธีกำรค้ำนวณวอเตอร์ฟุตพริ้นท์แบบขั้นตอนสะสมของผลิตภัณฑ์เมื่อกำร
น้ำผลิตภัณฑ์หนึ่งผลิตภัณฑ์เข้ำสู่กระบวนกำรผลิตและได้ผลิตภัณฑ์ออกมำเพียงผลิตภัณฑ์เดียวสำมำรถเขียนได้ดัง
สมกำรที่ (6) 

 

                          WFprod[p]  = WFproc[p] +               ………………….  (6) 

               เมื่อ        WFprod[p]  คือ  ค่ำ water footprint ของผลิตภัณฑ์ (ปริมำตรต่อน้้ำหนัก) 
                           WFproc[p]   คือ  ค่ำ Water footprint ของกระบวนกำรแปรรูปจำกวัตถุดิบ 
                                                 เป็นผลิตภัณฑ์(ปริมำตรต่อน้้ำหนัก) 
                           WFprod[i]    คือ  ค่ำ Water footprint วัตถุดิบขำเข้ำ i 
                               คือ  ผลิตภำพของผลิตภัณฑ์ 
 

 (8) กำรศึกษำ Water footprint  
  ได้ท้ำกำรศึกษำ Water footprint ทั้งจำกต่ำงประเทศและในประเทศส้ำหรับผลิตภัณฑ์ทำงด้ำน
กำรเกษตรและผลิตภัณฑ์ส้ำหรับอุตสำหกรรมอำหำร สรุปได้ดังนี้ 
 
  1) ผลกำรศึกษำ Water footprint ในต่ำงประเทศ   
   ตัวอย่ำง ค่ำ Water footprint ของอำหำรชนิดต่ำงๆที่ได้เคยมีกำรศึกษำมำแล้ว  แสดงได้ดัง
ตำรำงท่ี 3.9.9-1 

 

ที่มำ :   Hoekstra และคณะ,2011  

  Input products     Output products 

Input product i=1 
Input product i=2 

Input product i=y 

Output product p=1 
p=1 Output product p=2 

Output product p=z 

WFprod[1] 
WFprod[2] 

 

WFprod[y] 

 

WFprod 
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ตำรำงท่ี 3.9.9-1 
ค่ำ Water footprint ของอำหำรชนิดต่ำงๆ 

 
ผลิตภัณฑ์   ปริมำณ Water footprint (ลิตร) 

เบียร์ 1 แก้ว(250 มล) 75 
นม 1 แก้ว (200 มล) 200 
กำแฟ 1 ถ้วย ( 125 มล) 140 
ชำ 1 ถ้วย ( 125 มล) 35 
ขนมปัง 1 แผ่น ( 30 กรัม) 40 
ขนมปัง 1 แผ่น( 30 กรัม) และชีต(10 กรัม) 90 
มันฝรั่ง ( 100 กรัม) 25 
แอบเปิ้ล ( 1 ผล) 70 
ไวน์ 1 แก้ว ( 125 มล) 120 
น้้ำแอบเปิ้ล 1 แก้ว ( 200 มล) 190 
น้้ำส้ม 1 แก้ว ( 200 มล) 170 
มันฝรั่งทอดกรอบ 1 ถุง ( 200 กรัม) 185 
ไข่ 1 ฟอง( 40 กรัม) 135 
แฮมเบอร์เกอร์ 1 ชิ้น( 150 กรัม) 2400 
มะเขือเทศ 1 ลูก(70 กรัม) 13 
ส้ม 1 ผล ( 100 กรัม) 50 

          ที่มำ: www.waterfootprint.org 
 
  ส้ำหรับข้ำวโพดหวำนบรรจุกระป๋อง ค่ำ Water footprint เท่ำกับ 260 ลิตรต่อกระป๋อง 
(ส้ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม และสถำบันอำหำร 2558) ส้ำหรับค่ำ  Water footprint ของข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์
ในต่ำงประเทศ แสดงได้ดังตำรำงที่ 3.9.9-2      

http://www.waterfootprint.org/
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-274 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ตำรำงท่ี 3.9.9-2 
ค่ำ  Water footprint ของข้ำวโพดเลี ยงสัตว์ในต่ำงประเทศ 

 
ประเทศ Water  footprint (ลบ.ม/ตัน) 

สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว 3,494 
สำธำรณรัฐสหภำพเมียนมำร์ 996 
สำธำรณรัฐสังคมนิยมเวียตนำม 1,763 
มำเลเซีย 2,607 
อินโดนีเซีย 1,731 
ฟิลิปปินส์ 2,150 
ติมอร์-เลสเต 2,543 
ที่มำ : ทิพย์ปภำ สุขุมำลชำติ, 2554 

  
   ส้ำหรับกำรศึกษำ Water footprint ของผลิตภัณฑ์อำหำรในประเทศจีน Zhang(2003)  
ได้ประเมิน Water footprint ข้ำวโพด 1 กิโลกรัม มีค่ำเท่ำกับ 0.84 ลูกบำศก์เมตรต่อกิโลกรัม  เนื้อหมู เท่ำกับ 
4.46 ลูกบำศก์เมตรต่อกิโลกรัม ในขณะที่ Chapagain และ Hoeekstra (2004) ได้ประเมิน Water footprint 
ของเนื้อหมูเท่ำกับ 2.21 ลูกบำศก์เมตรต่อกิโลกรัม 
   ค่ำ Water footprint ของกำรผลิตนมในสหรัฐอเมริกำเท่ำกับ 140 ลิตรต่อกิโลกรัม   
ชีสเท่ำกับ 1.37 ลูกบำศก์เมตรต่อกิโลกรัม  กำรผลิตพลำสต้ำ เท่ำกับ 1.584 ลิตรต่อกิโลกรัม(Ruini,L. และคณะ , 
2013) 
   ส้ำหรับกำรศึกษำ Water footprint ต่อคนต่อปีในประเทศจีน ค่ำWater footprint ต่อหัว
ประชำกรเฉลี่ยปี  2007 เท่ำกับ 648.11 ลูกบำศก์เมตรต่อคนต่อปี  (Zeng,Z และคณะ , 2011)  ในขณะที่
สหรัฐอเมริกำมีค่ำ Water footprint ต่อหัวประชำกรเท่ำกับ 2,842 ลูกบำศก์เมตรต่อคนต่อปี  แคนำดำเท่ำกับ 
2,333 ลูกบำศก์เมตรต่อคนต่อปี และเม็กซิโกเท่ำกับ 2,333 ลูกบำศก์เมตรต่อคนต่อปี  ในขณะที่  Water 
footprint ค่ำเฉลี่ยต่อหัวประชำกรทั้งโลกประมำณเท่ำกับ 2,333 ลูกบำศก์เมตรต่อคนต่อปี ( Wold Wildlife 
Fund, 2012) 
   หรับผลิตภัณฑ์ติดฉลำก Water footprint  บริษัทโคคำ โคลำ จ้ำกัดประเมินค่ำ Water 
footprint ในกำรผลิต Coke 1 กระป๋อง มีค่ำเท่ำกับ 2.17 ลิตรต่อกระป๋อง และเครื่องดื่ม Coke บรรจุขวด
พลำสติกขนำด 500 มิลลิลิตร มีค่ำ Water footprint เท่ำกับ 35 ลิตรต่อขวด  
   บริษัท บลำซเซิล จ้ำกัด จำกประเทศเช็ก ประเมิน Water footprint ของผลิตภัณฑ์ชีส 
พบว่ำ มีค่ำ Water footprint เท่ำกับ 2.067 ลิตรต่อกิโลกรัม 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-275 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

  2) ผลกำรศึกษำ Water footprint ในประเทศไทย   
   ส้ำหรับกำรศึกษำ Water footprint ของอ้อยในประเทศไทย พบว่ำ Water footprint  
ใน 14 จังหวัดภำคเหนือ มีค่ำเฉลี่ย 202 ลูกบำศก์เมตรต่อตัน (Kongboon,R., and Sampattakul.S., 2012)  
โดยจังหวัดล้ำปำงมีค่ำสูงสุดที่ 252 ลูกบำศก์เมตรต่อตัน และค่ำ Water footprint ต่้ำสุดที่จังหวัดก้ำแพงเพชร 
เท่ำกับ 167 ลูกบำศก์เมตรต่อตัน  ส้ำหรับ Water footprint ในภำคตะวันออก มีค่ำเฉลี่ยที่ 191.5 ลูกบำศก์เมตร
ต่อตัน( สำนิตย์ดำ เตียวต๋อย และคณะ, 2555) โดยมีค่ำอยู่ระหว่ำง 168-211 ลูกบำศก์เมตรต่อตัน 
   ส้ำหรับกำรศึกษำค่ำ Water footprint ของอ้อยในพ้ืนที่จังหวัดสุพรรณบุรีและกำ่จนบุรี  
มี ค่ ำ  2 1 7 .7  แ ล ะ  2 1 8 .2  ลู ก บ ำศ ก์ เม ต ร ต่ อ ตั น  ต ำม ล้ ำ ดั บ ( Chooyok P, Pumijumnog N. and 
Ussawarujikulchai A, 2013) 
   โดยค่ำ Water footprint ของอ้อยค่ำเฉลี่ยโลก (Mekonnen and Hoekstra, 2012) มีค่ำ
เท่ำกับ 210 ลูกบำศก์เมตรต่อตัน 
   ส้ำหรับกำรศึกษำ Water footprint ของน้้ำตำลทรำยจำกอ้อย โดย  Mekonnen and 
Hoekstra, A (2011) พบว่ำ น้้ำตำลทรำยดิบ มีค่ำ Water footprint เท่ำกับ 1,666 ลูกบำศก์เมตรต่อตัน และ
น้้ำตำลทรำบขำวบริสุทธิ์ มีค่ำ Water footprint เท่ำกับ 1,782 ลูกบำศก์เมตรต่อตัน 
   ส้ำหรับแป้งมันส้ำปะหลังดิบบรรจุถุง พบว่ำมีค่ำ Water footprint เท่ำกับ 2.019 ลูกบำศก์
เมตรต่อกิโลกรัม 
   ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ในไทย มีค่ำ Water footprint ไม่เท่ำกันขึ้นอยู่กับสภำพภูมิประเทศ  
จำกกำรศึกษำ 5 ภำค 40 จังหวัด มีค่ำ Water footprint อยู่ระหว่ำง 1,368 ลูกบำศก์เมตรต่อตัน  และ 953 
ลูกบำศก์เมตรต่อตนั เฉลี่ย 1,123 ลูกบำศก์เมตรต่อตัน (ทิพย์ปภำ และคณะ, 2552) 
   ส้ำหรับข้ำว ธีระวัฒน์และคณะ ได้ศึกษำ Water footprint ของข้ำวในพ้ืนที่ฝั่งซ้ำยคลอง
ชัยนำท-ป่ำสัก ทั้งนำปีและนำปรังพบว่ำ Water footprint ของข้ำวเปลือกเท่ำกับ 1,653 ลูกบำศก์เมตรต่อตัน 
โดยค่ำเฉลี่ยของ Water footprint ของข้ำวเปลือกของไทยเท่ำกับ 1,617 ลูกบำศก์เมตรต่อตัน ในขณะที่ค่ำ 
Water footprint ของข้ำวเปลือกเฉลี่ยทั้งโลกประมำณ 1,325 ลูกบำศก์เมตรต่อตัน 
   ส้ำหรับเนื้อไก่ พบว่ำ ค่ำ Water footprint  เฉลี่ยประมำณ 3,900 ลิตรต่อไก่ 1 กิโลกรัม  
ซึ่งถือว่ำเป็นกระบวนกำรที่มีกำรใช้น้้ำในปริมำณมำก 
   ค่ำเฉลี่ย Water footprint ของปำล์มส้ำหรับผลิตไบโอดี เซลของไทยเท่ำกับ 2,139 
ลูกบำศก์เมตรต่อตัน โดยที่จังหวัดพิษณุโลกมีค่ำ Water footprint สูงที่สุด เท่ำกับ 6,098 ลูกบำศก์เมตรต่อตัน 
สูงถึง 3.9 เท่ำของค่ำเฉลี่ย ในขณะที่  Water footprint ของปำล์มส้ำหรับผลิตไบโอดีเซลต่้ำสุดที่จังหวัด 
สุรำษฎร์ธำนี เท่ำกับ 1,070 ลูกบำศก์เมตรต่อตัน 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-276 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

3.10 ระบบประปำและระบบบ้ำบัดน ้ำเสีย 
 
3.10.1 ระบบประปำ 

 จำกข้อมูลของกำรประปำส่วนภูมิภำคแยกตำมจังหวัดในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก ดังแสดงใน
ตำรำงที่ 3.10.1-1 ประกอบด้วย กำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำจ้ำนวน 21 แห่ง โดยจังหวัดชุมพรเป็นจังหวัดที่มี
ก้ำลังกำรผลิตน้้ำประปำใช้งำนสูงที่สุด รองลงมำ ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมรำช  และจังหวัดนรำธิวำส ตำมล้ำดับ 
ในขณะที่จังหวัดปัตตำนีเป็นจังหวัดที่มีก้ำลังกำรผลิตน้้ำประปำใช้งำนน้อยที่สุด   
 

ตำรำงท่ี 3.10.1-1 
ก้ำลังกำรผลิต พื นที่ให้บริกำร และแหล่งน ้ำ กำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำ ในพื นที่ภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

ตำรำงท่ี 3.10.1-1 (ต่อ) 
กำรประปำ 

ส่วนภูมิภำคสำขำ 

ก้ำลังผลิตที่ใช้งำน 

(ลบ.ม./วัน) 

พื นที่ให้บริกำร 

(ตร.กม.) 
แหล่งน ้ำ 

จังหวัดชุมพร    

- ชุมพร 60,720 17.000 คลองท่ำตะเภำ 

- หลังสวน 17,520 2,427.000 แม่น้้ำหลังสวน คลองวิสัยใต้ คลองละแม 

- ท่ำแซะ 5,520 97.650 อ่ำงเก็บน้้ำวัดนำย คลองท่ำแซะ ฝำยห้วยแกร 

รวม 83,760 2,541.65  

จังหวัดตรัง    

- ห้วยยอด 14,640 40.270 แม่น้้ำตรังคลองล้ำภูรำ คลองปำง 

รวม 14,640 40.270  

จังหวัดนครศรีธรรมรำช    

- ทุ่งสง 24,960 11.170 คลองท่ำแพ  

- ขะอวด 5,040 13.000 คลองชะอวด อ่ำงเก็บน้้ำห้วยน้้ำใส 

- ปำกพนัง 13,920 3.680 แม่น้้ำปำกพนัง คลองชลประทำนเชียรให่่ คลองเสำธง 

- จันด ี 8,400 11.800 คลองสังข์ คลองจันดี 

- ขนอม 5,460 5.760 บ่อบำดำล คลองบำงคู น้้ำตกเขำเสม็ดขุน 

- นครศรีธรรมรำช 6,705 79.798 น้้ำตกเขำสุนันทำ ห้วยเหมืองลึก บ่อบำดำล 

รวม 64,485 125.21  

จังหวัดนรำธิวำส    

- นรำธิวำส 20,160 11.140 คลองปูตะ คลองระแงะ น้้ำตกชำเบง 

- รือเสำะ 2,160 8.110 แม่น้้ำสำยบุรี 

- สุไหงโก-ลก 19,200 56.890 แม่น้้ำสุไหงโก-ลก แม่น้้ำสำยบุรี คลองชลประทำนปูยู  

รวม 41,520 76.14  

จังหวัดปัตตำนี    

- สำยบุรี 4,320 18.650 แม่น้้ำสำยบุรี 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-277 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ตำรำงท่ี 3.10.1-1 (ต่อ) 
กำรประปำ 

ส่วนภูมิภำคสำขำ 

ก้ำลังผลิตที่ใช้งำน 

(ลบ.ม./วัน) 

พื นที่ให้บริกำร 

(ตร.กม.) 
แหล่งน ้ำ 

รวม 4,320 18.650  

จังหวัดยะลำ    

- ยะหำ 5,280 14.130 แม่น้้ำสำยบุรี แม่น้้ำปัตตำนี คลองปะแต คลองตำชี 

- เบตง 14,880 78.000 คลองเบตง 

รวม 20,160 92.13  

จังหวัดสงขลำ    

- สงขลำ 0 9.270 รับน้้ำจำกประปำหำดให่่ 

- สะเดำ 26,880 58.220 คลองน้้ำลัด 

- นำทว ี 3,600 16.000 คลองนำทวี คลองอู่ตะเภำ (ท่ำโพธิ์) บ่อบำดำล 

- ระโนด 3,800 1.876 บ่อบำดำล 

- พังลำ 4,800 0 ไม่มีข้อมูล 

รวม          39,080  85.37  

ที่มำ: เว็บไซต์ http://www.pwa.co.th/province/ ของกำรประปำส่วนภูมิภำค  
 

(1) จำกกำรทบทวนข้อมูลควำมขำดแคลนน้้ำประปำ และน้้ำดื่มสะอำดที่เพียงพอตลอดปีในพ้ืนที่ 
ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก จำกข้อมูลพ้ืนฐำนระดับหมู่บ้ำน/ชุมชน (กชช. 2ค) ของกรมกำรพัฒนำชุมชน 
กระทรวงมหำดไทย ปี 2562 พบว่ำ พ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกมีหมู่บ้ำนที่มีน้้ำประปำไม่เพียงพอ ทั้งสิ้น 563 
หมู่บ้ำน และหมู่บ้ำนที่ขำดแคลนน้้ำดื่มสะอำดเพียงพอตลอดปี จ้ำนวน 105 หมู่บ้ำนรำยละเอียดดังแสดงใน 
ตำรำงท่ี 3.10-1 ถึง ตำรำงท่ี 3.10-2  
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-278 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ตำรำงท่ี 3.10-1 
ข้อมูลควำมขำดแคลนน ้ำประปำในพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

 

ลุ่มน ้ำสำขำ 
ขำดแคลนน ้ำประปำ 

จ้ำนวนหมู่บ้ำน จ้ำนวนครัวเรือน จ้ำนวนประชำกร (คน) 
คลองท่ำตะเภำ 7 1,123 1,040 
ภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 35 5,665 11,778 
คลองหลังสวน 3 320 786 
ภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนท่ี 2 7 1,050 2,440 

รวมพื นที่ลุ่มน ้ำฯตอนบน 52 8,158 16,044 
ภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนท่ี 3 13 2,114 5,349 
คลองกลำย - - - 
ภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนท่ี 4 67 13,225 29,324 

รวมพื นที่ลุ่มน ้ำฯตอนกลำง 80 15,339 34,673 

คลองนำทว ี 11 2,493 6,558 

คลองเทพำ 24 2,817 8,383 

ภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง 45 8,503 28,977 

แม่น้้ำสำยบรุ ี 193 32,431 113,764 

แม่น้้ำบำงนรำ 108 21,799 72,537 

แม่น้้ำโก-ลก 50 11,210 31,287 

รวมพื นที่ลุ่มน ้ำฯตอนล่ำง 431 79,253 261,506 
รวม 563 102,750 312,223 

ที่มำ : กลุ่มบริษัทที่ปรึกำประยุกต์จำกข้อมูลพ้ืนฐำนระดับหมู่บ้ำน/ชุมชน (กชช. 2ค) ของกรมกำรพัฒนำชุมชน 
กระทรวงมหำดไทย, 2562 



            ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ                 บทที ่3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ 
 

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-279 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ตำรำงท่ี 3.10-2 
ข้อมูลควำมขำดแคลนน ้ำดื่มสะอำดเพียงพอตลอดปี ในพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

 

ลุ่มน ้ำสำขำ 
ขำดแคลนน ้ำประปำ 

จ้ำนวนหมู่บ้ำน จ้ำนวนครัวเรือน จ้ำนวนประชำกร (คน) 
คลองท่ำตะเภำ 7 894 2,527 
ภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 23 3,707 12,337 
คลองหลังสวน 22 2,317 5,705 
ภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนท่ี 2 - - - 

รวมพื นที่ลุ่มน ้ำฯตอนบน 52      6,918       20,569  
ภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนท่ี 3 12 2,412 6,827 
คลองกลำย - - - 
ภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนท่ี 4 4 893 3,140 

รวมพื นที่ลุ่มน ้ำฯตอนกลำง 16 3,305 9,967 

คลองนำทว ี - - - 

คลองเทพำ 1 160 753 

ภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง 7 914 2,736 

แม่น้้ำสำยบรุ ี 17 3,300 13,329 

แม่น้้ำบำงนรำ 12 2,611 8,780 

แม่น้้ำโก-ลก - - - 

รวมพื นที่ลุ่มน ้ำฯตอนล่ำง 37 6,985 25,598 
รวม 105 17,208 56,134 

ที่มำ : กลุ่มบริษัทที่ปรึกำประยุกต์จำกข้อมูลพ้ืนฐำนระดับหมู่บ้ำน/ชุมชน (กชช. 2ค) ของกรมกำรพัฒนำชุมชน 
กระทรวงมหำดไทย, 2562 
 
3.10.2 ระบบบ้ำบัดน ้ำเสีย 

  
(1) คุณภำพน ้ำในแม่น ้ำล้ำคลองสำยหลัก 

    พ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกมีสถำนีตรวจวัดคุณภำพน้้ำของกรมควบคุมมลพิษ และส้ำนักงำน
สิ่งแวดล้อมภำคที่ 14 และ 16 ทั้งสิ้น จ้ำนวน 23 สถำนี โดยในปี พ.ศ.2558 – 2562 คุณภำพน้้ำส่วนให่่มีค่ำ
คะแนนรวมคุณภำพน้้ำอยู่ในเกณฑ์พอใช้-เสื่อมโทรม รำยละอียดดังแสดงในตำรำงท่ี 3.10.2-1 และรูปท่ี 3.10.2-1 
ถึง รูปที่ 3.10.2-3 
 
  



            ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ                  บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ 
 

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม  3-280  รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ตำรำงท่ี 3.10.2-1 
คุณภำพน ้ำและคุณภำพน ้ำในพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

ตำรำงท่ี 3.10.2-1 (ต่อ) 

รหัสลุ่มน ้ำ ลุ่มน ้ำสำขำ สถำนี 
ที่ตั งสถำนี ค่ำคะแนนรวมคุณภำพน ้ำ (WQI) 

(ปี พ.ศ.) พิกัด ที่ตั ง 
X Y ต้ำบล อ้ำเภอ จังหวัด 2558 2559 2560 2561 2562 

ภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน            
21.01 คลองท่ำตะเภำ CP02 518906 1160313 ท่ำตะเภำ เมืองชุมพร ชุมพร 

 
65.50 65.50 57.50 59.75 60.00 

CP03 515371 1169343 หำดพันไกร เมืองชุมพร ชุมพร 71.75 67.25 72.50 74.75 65.33 
21.02 ภำคใต้ฝั่งตะวันออก

ตอนบน 
CP01 527327 1154123 ปำกน้้ำ เมืองชุมพร ชุมพร 59.00 62.25 57.00 58.75 63.33 

21.03 คลองหลังสวน LS02 510492 1099556 แหลมทรำย หลังสวน ชุมพร 66.25 62.00 76.25 68.75 64.67 
LS03 507631 1100154 ขันเงิน หลังสวน ชุมพร 69.75 67.50 79.00 62.75 78.67 
LS04 492051 1094769 พะโต๊ะ หลังสวน ชุมพร 76.50 74.00 68.00 66.75 75.00 

21.04 ภำคใต้ฝั่งตะวันออก
ส่วนที่ 2 

LS01 517868 1099260 ปำกน้้ำ หลังสวน ชุมพร 66.75 67.75 70.00 64.00 72.00 

ภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนกลำง            
21.05 ภำคใต้ฝั่งตะวันออก

ส่วนที่ 3 - - - - - -      

21.06 คลองกลำย - - - - - -      
21.07 ภำคใต้ฝั่งตะวันออก

ส่วนที่ 4 
PN01 631920 923021 ปำกพนังฝั่ง

ตะวันออก 

ปำกพนัง นครศรีธรรมรำช 63.50 57.00 60.25 65.25 63.33 

PN02 626652 913990 บำงจำก ปำกพนัง นครศรีธรรมรำช 60.25 55.00 60.75 63.25 57.00 
PN06 615639 903139 ท้องล้ำเจียก เชียงให่่ นครศรีธรรมรำช 69.25 70.33 63.50 74.00 67.00 
PN11 615690 882994 ชะอวด ชะอวด นครศรีธรรมรำช 63.75 60.75 65.50 68.00 59.67 



            ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ                  บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ 
 

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม  3-281  รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ตำรำงท่ี 3.10.2-1 (ต่อ) 

รหัสลุ่มน ้ำ ลุ่มน ้ำสำขำ สถำนี 
ที่ตั งสถำนี ค่ำคะแนนรวมคุณภำพน ้ำ (WQI) 

(ปี พ.ศ.) พิกัด ที่ตั ง 
X Y ต้ำบล อ้ำเภอ จังหวัด 2558 2559 2560 2561 2562 

PN13 603597 876498 ท่ำประจะ ชะอวด นครศรีธรรมรำช 80.25 67.50 65.75 78.25 76.67 
ภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง            
21.08 คลองนำทวี - - - - - -      
21.09 คลองเทพำ TA01 717880 759343 คลองประดู่ เทพำ สงขลำ 73.25 78.00 81.00 77.25 82.00 

TA02 718341 754630 เทพำ เทพำ สงขลำ 72.75 68.00 75.50 87.50 75.67 
21.10 ภำคใต้ฝั่งตะวันออก

ตอนล่ำง - - - - - -      

21.11 แม่น้้ำสำยบุรี SB01 792334 742817 ตะลุบัน สำยบุรี ปัตตำนี 65.00 71.25 77.75 73.00 66.67 
SB02 778424 729688 ปล่อยหอย กระพ้อ ปัตตำนี 69.25 74.50 76.00 76.75 71.33 
SB03 775492 723484 เกะรอ รำมัน ยะลำ 66.25 74.25 81.75 81.50 79.00 
SB04 770468 716792 ตะโละหะลอ รำมัน ยะลำ 67.25 79.50 73.25 76.25 74.33 

21.12 แม่น้้ำบำงนรำ BN01 814360 702421 บำงนำค เมือง นรำธิวำส 67.50 74.33 83.75 69.25 69.67 
BN02 822764 695329 มะรือโบออก เจำะไอร้อง นรำธิวำส 62.25 68.33 75.50 72.75 76.67 

21.13 แม่น้้ำโก-ลก KL01 820348 646265 โล๊ะจูด แว้ง นรำธิวำส 64.75 74.75 70.50 73.75 87.67 
KL02 824372 648025 โล๊ะจูด แว้ง นรำธิวำส 65.75 59.75 61.25 64.50 84.00 
KL03 823332 657620 ฆอเลำะ แว้ง นรำธิวำส 60.00 72.00 72.25 71.00 46.33 
KL04 829676 666573 โล๊ะจูด แว้ง นรำธิวำส 62.00 66.50 63.25 77.75 65.00 

หมำยเหตุ  : เกณฑ์คะแนน WQI ช่วงคะแนน 0 – 30       หมำยถึง    เสื่อมโทรมมำก 
  ช่วงคะแนน 31 - 60      หมำยถึง    เสื่อมโทรม 
  ช่วงคะแนน 61 – 70      หมำยถึง    พอใช้ 
  ช่วงคะแนน 71 - 90      หมำยถึง    ดี 
  ช่วงคะแนน 91 - 100    หมำยถึง    ดีมำก 

ที่มำ : กรมควบคุมมลพิษ, 2558 – 2562 สืบค้นจำก iwis.pcd.go.th  



            ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ                 บทที ่3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ 
 
 

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-282 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร ์
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ที่มำ : กลุ่มบริษัทที่ปรึกษำประยุกต์มำจำกฐำนข้อมูลกรมควบคุมมลพิษ, 2562 
รูปที่ 3.10.2-1 คุณภำพน ้ำในพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันอกตอนบน 



            ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ                 บทที ่3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ 
 
 

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-283 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร ์
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ที่มำ : กลุ่มบริษัทที่ปรึกษำประยุกต์มำจำกฐำนข้อมูลกรมควบคุมมลพิษ, 2562 
รูปที่ 3.10.2-2 คุณภำพน ้ำในพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันอกตอนกลำง 



            ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ                 บทที ่3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ 
 
 

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-284 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร ์
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ทีม่ำ :  กลุ่มบริษัทที่ปรึกษำประยุกต์มำจำกฐำนข้อมูลกรมควบคุมมลพิษ, 2562 
รูปที่ 3.10.2-3 คุณภำพน ้ำในพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันอกตอนล่ำง 



            ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ                 บทที ่3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ 
 
 

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-285 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร ์
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

 (2) กำรเก็บตัวอย่ำงและวิเครำะห์คุณภำพน ้ำเพิ่มเติม 
 
 1) น ้ำผิวดิน 

   กลุ่มบริษัทที่ปรึกษำได้ด้ำเนินกำรส้ำรวจและเก็บตัวอย่ำงคุณภำพน้้ำผิวดิน ระหว่ำง 
วันที่ 21 – 31 มกรำคม 2563 กำรส้ำรวจและเก็บตัวอย่ำงคุณภำพน้้ำผิวดินของโครงกำร มีจุดเก็บตัวอย่ำง
คุณภำพน้้ำผิวดินทั้งหมด 30 สถำนี รำยละเอียดจุดเก็บตัวอย่ำงดังแสดงตำรำงที่ 3.10.2-2 และรูปท่ี 3.10.2-4 
ผลกำรวิเครำะห์คุณภำพน้้ำผิวดินในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก ดังแสดงในตำรำงที่ 3.10.2-3 ถึง  
ตำรำงท่ี 3.10.2-5 และภำคผนวก 3-2 สำมำรถสรุปผลรำยสถำนีได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 



               ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ                   บทที ่3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ 
 

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม  3-286  รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ตำรำงท่ี 3.10.2-2 
สถำนีตรวจวัดคุณภำพน ้ำผิวดิน โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

ตำรำงท่ี 3.10.2-2 (ต่อ) 

สถำนี จุดเก็บตัวอย่ำง ลุ่มน ้ำสำขำ ตัวแทนพื นที่ 
พิกัด 

ต้ำบล อ้ำเภอ จังหวัด 
E N 

GW01 คลองรับร่อ คลองท่ำตะเภำ ปลำยน้้ำ 512625 1173522 ท่ำข้ำม ท่ำแซะ ชุมพร 
GW02 คลองรับร่อ คลองท่ำตะเภำ กลำงน้้ำ 518584 1177914 ท่ำแซะ ท่ำแซะ ชุมพร 
GW03 คลองท่ำแซะ คลองท่ำตะเภำ กลำงน้้ำ 519816 1189337 หงษ์เจริ่ ท่ำแซะ ชุมพร 
GW04 คลองชุมพร ภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ปลำยน้้ำ 516289 1149082 ทุ่งคำ เมืองชุมพร ชุมพร 
GW05 คลองวิสัย ภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน กลำงน้้ำ 506549 1146850 วิสัยเหนือ เมืองชุมพร ชุมพร 
GW06 คลองสวี ภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ปลำยน้้ำ 512845 1135470 ปำกแพรก สว ี ชุมพร 
GW07 คลองสวี ภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน กลำงน้้ำ 510751 1130958 สว ี สว ี ชุมพร 
GW08 คลองละแม ภำคใต้ฝั่งตะวันออก ส่วนที่ 2 ปลำยน้้ำ 508664 1080016 ทุ่งหลวง ละแม ชุมพร 
GW09 คลองท่ำชนะ ภำคใต้ฝั่งตะวันออก ส่วนที่ 2 ปลำยน้้ำ 518166 1058965 ท่ำชนะ ท่ำชนะ ชุมพร 
GW10 คลองท่ำปูน ภำคใต้ฝั่งตะวันออก ส่วนที่ 2 ปลำยน้้ำ 519359 1037649 เวียง ไชยำ สุรำษฎร์ธำนี 
GW11 คลองท่ำฉำง ภำคใต้ฝั่งตะวันออก ส่วนที่ 2 ปลำยน้้ำ 518564 1025265 ท่ำฉำง ท่ำฉำง สุรำษฎร์ธำนี 
GW12 คลองกระแดะ ภำคใต้ฝั่งตะวันออก ส่วนที่ 3 ปลำยน้้ำ 552381 1013770 กระแดะ กำ่จนดิษฐ์ สุรำษฎร์ธำนี 
GW13 คลองท่ำทอง ภำคใต้ฝั่งตะวันออก ส่วนที่ 3 ปลำยน้้ำ 565093 1019919 ชลครำม กำ่จนดิษฐ์ สุรำษฎร์ธำนี 
GW14 คลองดอนสัก ภำคใต้ฝั่งตะวันออก ส่วนที่ 3 ปลำยน้้ำ 73979 1023562 ดอนสัก ดอนสัก สุรำษฎร์ธำนี 
GW15 คลองท่ำควำย ภำคใต้ฝั่งตะวันออก ส่วนที่ 3 ต้นน้้ำ 596401 995031 สิชล สิชล นครศรีธรรมรำช 
GW16 คลองกลำย ภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนกลำง ต้นน้้ำ 582071 965156 นบพิต้ำ นบพิต้ำ นครศรีธรรมรำช 



               ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ                   บทที ่3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ 
 

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม  3-287  รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ตำรำงท่ี 3.10.2-2 (ต่อ) 

สถำนี จุดเก็บตัวอย่ำง ลุ่มน ้ำสำขำ ตัวแทนพื นที่ 
พิกัด 

ต้ำบล อ้ำเภอ จังหวัด 
E N 

GW17 คลองกลำย ภำคใต้ฝั่งตะวันออก ส่วนที่ 3 กลำงน้้ำ 587721 963947 สระแก้ว นบพิต้ำ นครศรีธรรมรำช 
GW18 คลองกลำย ภำคใต้ฝั่งตะวันออก ส่วนที่ 3 ปลำยน้้ำ 602163 971468 กลำย ท่ำศำลำ นครศรีธรรมรำช 
GW19 คลองหัวไทร ภำคใต้ฝั่งตะวันออก ส่วนที่ 4 กลำงน้้ำ 641208 894414 เกำะเพชร หัวไทร นครศรีธรรมรำช 
GW20 คลองหัวไทร ภำคใต้ฝั่งตะวันออก ส่วนที่ 4 ปลำยน้้ำ 644336 886881 หัวไทร หัวไทร นครศรีธรรมรำช 
GW21 คลองเสำธง ภำคใต้ฝั่งตะวันออก ส่วนที่ 4 กลำงน้้ำ 600652 914885 เสำธง ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมรำช 
GW22 คลองเสำธง ภำคใต้ฝั่งตะวันออก ส่วนที่ 4 กลำงน้้ำ 619928 926215 บำงจำก เมืองนครศรีธรรมรำช นครศรีธรรมรำช 
GW23 คลองนำทับ ภำคใต้ฝั่งตะวันออก ส่วนที่ 4 ปลำยน้้ำ 684684 775770 นำทับ จะนะ สงขลำ 
GW24 คลองนำทวี ภำคใต้ฝั่งตะวันออก ส่วนที่ 4 ปลำยน้้ำ 690246 767462 ตลิ่งชัน จะนะ สงขลำ 
GW25 คลองให่่ ภำคใต้ฝั่งตะวันออก ส่วนที่ 4 กลำงน้้ำ 688661 746937 ฉำง นำทวี สงขลำ 
GW26 คลองให่่ ภำคใต้ฝั่งตะวันออก ส่วนที่ 4 ต้นน้้ำ 688412 729199 ทับช้ำง นำทวี สงขลำ 
GW27 คลองตูหยง ภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง ปลำยน้้ำ 724610 757534 ปำกบำง เทพำ สงขลำ 
GW28 คลองท่ำเรือ ภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง ปลำยน้้ำ 731921 750846 ท่ำเรือ โคกโพธิ์ ปัตตำนี 
GW29 คลองยะหริ่ง ภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง ปลำยน้้ำ 762498 762229 ตะโละกำโป ยะหริ่ง ปัตตำนี 
GW30 คลองยำมู ภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง ปลำยน้้ำ 768854 758116 จะรัง ยะหริ่ง ปัตตำนี 

 
 



               ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ                   บทที ่3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ 
 

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม  3-288  รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

รูปที่ 3.10.2-4 

ภำพกำรตรวจวัดคุณภำพน ้ำผิวดิน โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 
 

 
 
 
 
 
 

 
GW01 สถำนีคลองรับร่อ ต.ท่ำข้ำม อ.ท่ำแซะ จ.ชุมพร 

 

 
 
 
 
 
 
 

GW02 สถำนีคลองรับร่อ ต.ท่ำแซะ อ.ท่ำแซะ จ.ชุมพร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

GW03 สถำนีคลองท่ำแซะ ต.หงษ์เจริญ อ.ท่ำแซะ จ.ชุมพร 

 
 
 
 
 
 
 
 

GW04 สถำนีคลองชุมพร ต.ทุ่งคำ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 
 



               ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ                   บทที ่3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ 
 

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม  3-289  รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

รูปที่ 3.10.2-4 (ต่อ) 
 

 
 
 
 
 
 

 
GW05 สถำนีคลองวิสัย ต.วิสัยเหนือ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 

 

 
 
 
 
 
 
 

GW06 สถำนีคลองสวี ต.ปำกแพรก อ.สวี จ.ชุมพร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

GW07 สถำนีคลองสวี ต.สวี อ.สวี จ.ชุมพร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

GW08 สถำนีคลองละแม ต.ทุ่งหลวง อ.ละแม จ.ชุมพร 
 

 



               ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ                   บทที ่3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ 
 

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม  3-290  รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

รูปที่ 3.10.2-4 (ต่อ) 
 

 
 
 
 
 
 

 
GW09 สถำนีคลองท่ำชนะ ต.ท่ำชนะ อ.ท่ำชนะ จ.ชุมพร 

 

 
 
 
 
 
 
 

GW10 สถำนีคลองท่ำปูน ต.เวียง อ.ไชยำ จ.สุรำษฎร์ธำนี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

GW11 สถำนีคลองท่ำฉำง ต.ท่ำฉำง อ.ท่ำฉำง จ.สุรำษฎร์ธำนี 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

GW12 สถำนีคลองกระแดะ ต.กระแดะ อ.กำญจนดิษฐ์ จ.สุรำษฎร์ธำนี 
 

 



               ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ                   บทที ่3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ 
 

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม  3-291  รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

รูปที่ 3.10.2-4 (ต่อ) 
 

 
 
 
 
 
 

 
GW13 สถำนีคลองท่ำทอง ต.ชลครำม อ.กำญจนดิษฐ์ จ.สุรำษฎร์ธำนี 

 

 
 
 
 
 
 
 

GW14 สถำนีคลองดอนสัก ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุรำษฎร์ธำนี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

GW15 สถำนีคลองท่ำควำย ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมรำช 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

GW16 สถำนีคลองกลำย ต.นบพิต้ำ อ.นบพิต้ำ จ.นครศรีธรรมรำช 
 

 



               ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ                   บทที ่3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ 
 

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม  3-292  รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

รูปที่ 3.10.2-4 (ต่อ) 
 

 
 
 
 
 
 

 
GW17 สถำนีคลองกลำย ต.สระแก้ว อ.นบพิต้ำ จ.นครศรีธรรมรำช 

 

 
 
 
 
 
 
 

GW18 สถำนีคลองกลำย ต.กลำย อ.ท่ำศำลำ จ.นครศรีธรรมรำช 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

GW19 สถำนีคลองหัวไทร ต.เกำะเพชร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมรำช 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

GW20 สถำนีคลองหัวไทร ต.หัวไทร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมรำช 
 

 



               ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ                   บทที ่3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ 
 

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม  3-293  รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

รูปที่ 3.10.2-4 (ต่อ) 
 

 
 
 
 
 
 

 
GW21 สถำนีคลองเสำธง ต.เสำธง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมรำช 

 

 
 
 
 
 
 
 

GW22 สถำนีคลองเสำธง ต.บำงจำก อ.เมืองนครศรีธรรมรำช จ.นครศรีธรรมรำช 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

GW23 สถำนีคลองนำทับ ต.นำทับ อ.จะนะ จ.สงขลำ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

GW24 สถำนีคลองนำทวี ต.ตลิ่งชัน อ.จะนะ จ.สงขลำ 
 

 



               ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ                   บทที ่3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ 
 

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม  3-294  รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

รูปที่ 3.10.2-4 (ต่อ) 
 

 
 
 
 
 
 

 
GW25 สถำนีคลองใหญ่ ต.ฉำง อ.นำทวี จ.สงขลำ 

 

 
 
 
 
 
 
 

GW26 สถำนีคลองใหญ่ ต.ทับช้ำง อ.นำทวี จ.สงขลำ 
 

 
  
 
 
 
 
 
 

GW27 สถำนีคลองตูหยง ต.ปำกบำง อ.เทพำ จ.สงขลำ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

GW28 สถำนีคลองท่ำเรือ ต.ท่ำเรือ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตำนี 
 

 



               ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ                   บทที ่3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ 
 

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม  3-295  รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

รูปที่ 3.10.2-4 (ต่อ) 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

GW29 สถำนีคลองยะหริ่ง ต.ตะโละกำโป อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตำนี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

GW30 สถำนีคลองยำมู ต.จะรัง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตำนี 
 



               ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ                     บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ 
 

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม   3-296 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ตำรำงท่ี 3.10.2-3 
ผลกำรวิเครำะห์คุณภำพน ้ำผิวดิน โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

ตำรำงท่ี 3.10.2-3 (ต่อ) 

ดัชนีตรวจวัด หน่วย 

ผลวิเครำะห์คุณภำพน ้ำผิวดิน มำตรฐำนคุณภำพน ้ำผิวดิน 

GW01 GW02 GW03 GW04 GW05 GW06 GW07 GW08 GW09 GW10 GW11 
กำรเป็นน ำ้ดิบเพื่อบ้ำบัด

เป็นน ้ำอุปโภคและบรโิภค1/ 
กำร

ด้ำรงชีวิต
ของสัตว์น ้ำ2/ 

กำร
ชลประทำน 

3/,4/ ประเภท 3 ประเภท 4 
คุณสมบัติกำยภำพ                 
อุณหภูมิ (Temperature) องศำเซลเซียส 28.2 27.1 29.1 29.2 28.5 28.6 28.7 30.1 30.5 28.4 28.9 ธ’ ธ’   
ควำมลึก เมตร 1.5 2.0 5.0 4.0 0.5 6.0 3.5 2.0 1.0 1.0 2.0 - -   
สีปรำกฏ (Apparent color) แพลทินัม-โคบอลต์ 18.07 17.83 14.39 18.37 8.18 19.53 8.66 14.24 18.91 47.78 19.77 - -   
คุณสมบัติทำงเคมี                
ควำมเป็นกรด-ด่ำง (pH) - 7.2 7.1 7.0 6.8 8.1 7.0 7.6 7.6 7.6 7.8 6.8 5.0-9.0 5.0-9.0 6.5-8.5 
ออกซิเจนละลำยน้้ำ (DO) มิลลิกรัม/ลิตร 6.84 7.65 6.21 5.42 6.22 5.92 6.65 4.91 5.22 4.31 6.52 ≮ 4.0 ≮ 2.0 ไม่ต่้ำกว่ำ 3.0 ไม่ต่้ำกว่ำ 2.0 
บีโอดี (BOD) มิลลิกรัม/ลิตร 1.3 <1.0 <1.0 <1.0 1.5 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 1.9 2 4 - ไม่เกิน 20.0 
ไนเตรต-ไนโตรเจน  มิลลิกรัม/ลิตร 0.20 0.06 <0.01 0.11 0.40 0.16 0.37 0.08 0.16 0.20 <0.01 5.0 - - 
แอมโมเนีย-ไนโตรเจน มิลลิกรัม/ลิตร <0.01 <0.01 <0.01 0.19 <0.01 0.13 0.11 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.5 - - 
โครเมียมชนิดเฮ๊กซำวำเล้นท์  
(Cr Hexavalent) 

มิลลิกรัม/ลิตร <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.05 - - 

สำรหนู (As) มิลลิกรัม/ลิตร 0.0016 0.0029 0.0009 0.0005 0.0012 0.0002 0.0003 0.0063 0.0010 0.0014 0.0003 ไม่เกิน 0.01 ไม่เกิน 0.05 ไม่เกิน 0.1 
แคดเมียม (Cd) มิลลิกรัม/ลิตร <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 ไม่เกิน 0.005 ไม่เกิน 0.001 ไม่เกิน 0.003 
ทองแดง (Cu) มิลลิกรัม/ลิตร <0.01 <0.01 <0.01 0.02 <0.01 0.02 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 ไม่เกิน 0.1   
แมงกำนีส (Mn) มิลลิกรัม/ลิตร 0.12 0.22 0.03 0.09 0.03 0.19 0.14 0.11 0.05 0.13 0.21 ไม่เกิน 1.0 - ไม่เกิน 5.0 
ตะกั่ว (Pb) มิลลิกรัม/ลิตร <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 ไม่เกิน 0.05 ไม่เกิน 0.05 ไม่เกิน 5.0 
ปรอท (Hg) มิลลิกรัม/ลิตร <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.000

5 
ไม่เกิน 0.002 ไม่เกิน 0.005 ไม่เกิน 0.005 

นิคเกิล (Ni ) มิลลิกรัม/ลิตร <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 ไม่เกิน 0.1 - ไม่เกิน 0.2 
สังกะสี (Zn) มิลลิกรัม/ลิตร 0.02 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.02 0.04 0.02 <0.01 <0.01 ไม่เกิน 1.0 ไม่เกิน 0.1 ไม่เกิน 5.0 
ไซยำไนด์ (Cyanide) มิลลิกรัม/ลิตร <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 ไม่เกิน 0.005 - ไม่เกิน 0.2 

สำรก้ำจัดศรัตรูพืชกลุ่มออแกโนคลอรีน (Organochlorine Pesticides)               
Alpha-BHC ไมโครกรัม/ลิตร ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ไม่เกิน 0.02 - ต้องตรวจไม่พบ 
Beta-BHC ไมโครกรัม/ลิตร ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND - - ต้องตรวจไม่พบ 
Gamma-BHC (Lindane) ไมโครกรัม/ลิตร ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND - - ต้องตรวจไม่พบ 



               ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ                     บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ 
 

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม   3-297 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ตำรำงท่ี 3.10.2-3 (ต่อ) 

ดัชนีตรวจวัด หน่วย 
ผลวิเครำะห์คุณภำพน ้ำผิวดิน มำตรฐำนคุณภำพน ้ำผิวดิน 

GW01 GW02 GW03 GW04 GW05 GW06 GW07 GW08 GW09 GW10 GW11 
กำรเป็นน ำ้ดิบเพื่อบ้ำบัด

เป็นน ้ำอุปโภคและบรโิภค1/ 
กำร

ด้ำรงชีวิต
ของสัตว์น ้ำ2/ 

กำร
ชลประทำน 

3/,4/ Heptachlor ไมโครกรัม/ลิตร ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ไม่เกิน 0.2 ไม่เกิน 0.4 ต้องตรวจไม่พบ 
Aldrin ไมโครกรัม/ลิตร ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ไม่เกิน 0.1 - ต้องตรวจไม่พบ 
Dicofol ไมโครกรัม/ลิตร ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND -   
Heptachlor Epoxide ไมโครกรัม/ลิตร ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ไม่เกิน 0.2 ไม่เกิน 0.4 ต้องตรวจไม่พบ 
Alpha-Chlordane ไมโครกรัม/ลิตร ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND - - ต้องตรวจไม่พบ 

Gamma- Chlordane ไมโครกรัม/ลิตร ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND - - ต้องตรวจไม่พบ 

Endosulfan I ไมโครกรัม/ลิตร ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND - - ต้องตรวจไม่พบ 

Endosulfan II ไมโครกรัม/ลิตร ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND - - ต้องตรวจไม่พบ 

o,p’-DDE ไมโครกรมั/ลิตร ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND   ต้องตรวจไม่พบ 

p.p’-DDE ไมโครกรัม/ลิตร ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND   ต้องตรวจไม่พบ 

Dieldrin ไมโครกรัม/ลิตร ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ไม่เกิน 0.1 ไม่เกิน 2.0 ต้องตรวจไม่พบ 

Endrin ไมโครกรัม/ลิตร ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ต้องไม่มี ไม่เกิน 0.01 ต้องตรวจไม่พบ 

p,p’ -DDD ไมโครกรัม/ลิตร ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND - - ต้องตรวจไม่พบ 

o,p’ -DDD ไมโครกรัม/ลิตร ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND - - ต้องตรวจไม่พบ 

Endosulfan sulfate ไมโครกรัม/ลิตร ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND - - ต้องตรวจไม่พบ 

p,p’ -DDT ไมโครกรัม/ลิตร ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ไม่เกิน 1.0 ไม่เกิน 0.5 ต้องตรวจไม่พบ 

o,p’ -DDT ไมโครกรัม/ลิตร ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ไม่เกิน 1.0 ไม่เกิน 0.5 ต้องตรวจไม่พบ 

คุณสมบัติทำงชวีภำพ               
แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด 
(Total Coliform Bacteria) 

เอ็มพีเอ็น/100 มิลลิลิตร 920 110 49 4.5 1,400 
 

79 79 130 3,500 3,500 1,700 ไม่เกิน 
20,000 

- - - 

แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์มทั้งหมด 
(Fecal Coliform Bacteria) 

เอ็มพีเอ็น/100 มิลลิลิตร 540 23 11 <1.8 110 49 17 13 790 490 330 ไม่เกิน 
4,000 

- - - 

หมำยเหตุ : 1/ ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตำมควำมในพระรำชบั่่ัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. 2535 ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ ฉบับที่ 111 ตอนที่ 16 ลงวันที่ 24 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2537 (ค่ำมำตรฐำนฯ น้้ำผิวดินประเภทที่ 3,4) 

  2/ มำตรฐำนคุณภำพน้้ำเพื่อกำรด้ำรงชีวิตของสัตว์น้้ำ ของสถำบันประมงน้้ำจืดแห่งประเทศไทย ฉบับท่ี 75/2530 

  3/ ค้ำสั่งกรมชลประทำนที่ 73/2554 เรื่อง แก้ไขกำรระบำยน้้ำที่มีคุณภำพต่้ำลงทำงชลประทำน และทำงน้้ำท่ีเชื่อมต่อกับทำงน้้ำชลประทำนในเขตพื้นท่ีโครงกำรชลประทำน ลงวันท่ี 1 เมษำยน 2554 

  4/ Fipps,Guy (2003). Irrigation Water Quality Standards and Salinity Management Strategies.Available electronically from http://hdl.handleney/1969.1/87829. 

  5/ แคดเมียมในน้้ำท่ีมีควำมกระด้ำงในรูปของ CaCo3 ไม่เกินกว่ำ 100 มิลลิกรัมต่อลิตร (ควำมกระด้ำงในรูปของ CaCo3 มีค่ำเท่ำกับ 38 มิลลิกรัมต่อลิตร) 

  ธ’ = เป็นไปตำมธรรมชำติ แต่ต้องไม่สูงกว่ำอุณหภูมิตำมธรรมชำติมำกกว่ำ 3 องศำเซลเซียส 

- = ไม่ได้ก้ำหนดค่ำ 

http://hdl.handleney/1969.1/87829


 
             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำต ิ             บทที ่3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ 
   

 

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-298  รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

(1) สถำนีคลองรับร่อ (GW01) ต้ำบลท่ำข้ำม อ้ำเภอท่ำแซะ จังหวัดชุมพร 
  จำกกำรตรวจวัดเมื่อวันที่ 21 มกรำคม 2563 สำมำรถสรุปผลกำรวิเครำะห์ จ้ำแนกตำม
คุณสมบัติ ได้ดังนี้ 
  - คุณสมบัติทำงกำยภำพของน ้ำ  
   ตัวอย่ำงน้้ำมีสีเหลืองจำงขุ่น กลิ่นไม่เป็นที่น่ำรังเกียจ มีระดับควำมลึก 1.5 เมตร อุณหภูมิ 
เท่ำกับ 28.2  และสีปรำกฎ (Apparent color) มีค่ำเท่ำกับ 18.07 แพลทินัม-โคบอลต์  
  - คุณสมบัติทำงเคมีของน ้ำ 
   พบว่ำ ควำมเป็นกรด-ด่ำง เท่ำกับ 7.2 ออกซิเจนละลำยน้้ำ เท่ำกับ 6.84 มิลลิกรัม/ลิตร บี
โอดี 1.3 มิลลิกรัม/ลิตร ไนเตรต-ไนโตรเจนทั้งหมด เท่ำกับ 0.20 มิลลิกรัม/ลิตร แอมโมเนีย-ไนเตรตทั้งหมดน้อย
กว่ำ 0.01 โครเมียมชนิดเฮ็กซำวำเล้นท์ น้อยกว่ำ 0.01 และผลกำรตรวจวัดโลหะหนักต่ำง ๆ พบว่ำ มีค่ำอยู่ใน
เกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพน้้ำผิวดิน  
  - สำรก้ำจัดศัตรูพืชกลุ่มออแกโนคลอรีน (Organochlorine Pesticides) 
   ส้ำหรับกำรตรวจวัดปริมำณสำรก้ำจัดศัตรูพืชกลุ่มออแกโนคลอรีน (Organochlorine 
Pesticides) ไ ด้ แ ก่  Alpha-BHC,  Beta-BHC,  Gamma-BHC (Lindane),  Heptachlor,  Aldrin,  Dicofol, 
Heptachlor Epoxide,  Alpha-Chlordane,  Alpha-Chlordane, Gamma- Chlordane, Endosulfan I, 
Endosulfan II, o,p’-DDE, p,p’-DDE Dieldrin, Endrin, p,p’ –DDD, o,p’ –DDD, Endosulfan sulfate, p,p’ 
–DDT และ o,p’ –DDT) พบว่ำ มีปริมำณสำรดังกล่ำวต่้ำกว่ำควำมสำมำรถของเครื่องวิเครำะห์ที่จะตรวจวัดได้  
  - คุณสมบัติทำงชีวภำพ  
   พบว่ำ แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) และแบคทีเรียกลุ่มฟี
คอลโคลิฟอร์มทั้งหมด (Fecal Coliform Bacteria) มีค่ำเท่ำกับ 920 และ 540 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิเมตร 
ตำมล้ำดับ 
 

(2) สถำนีคลองท่ำแซะ (GW02) ต้ำบลท่ำแซะ อ้ำเภอท่ำแซะ จังหวัดชุมพร 
  จำกกำรตรวจวัดเมื่อวันที่ 21 มกรำคม 2563 สำมำรถสรุปผลกำรวิเครำะห์ จ้ำแนกตำม
คุณสมบัติ ได้ดังนี้ 
  - คุณสมบัติทำงกำยภำพของน ้ำ  
   ตัวอย่ำงน้้ำมีสีเหลืองจำง มีตะกอนแขวนลอย กลิ่นไม่เป็นที่น่ำรังเกียจ มีระดับควำมลึก 2.0 
เมตร อุณหภูมิ เท่ำกับ 27.1  และสีปรำกฎ (Apparent color) มีค่ำเท่ำกับ 17.83 แพลทินัม-โคบอลต์  
  - คุณสมบัติทำงเคมีของน ้ำ 
   พบว่ำ ควำมเป็นกรด-ด่ำง เท่ำกับ 7.1 ออกซิเจนละลำยน้้ำ เท่ำกับ 7.65 มิลลิกรัม/ลิตร บี
โอดี น้อยกว่ำ 1.0 มิลลิกรัม/ลิตร ไนเตรต-ไนโตรเจนทั้งหมด 0.06 มิลลิกรัม/ลิตร แอมโมเนีย -ไนเตรตทั้งหมด 
น้อยกว่ำ 0.01 โครเมียมชนิดเฮ็กซำวำเล้นท์ น้อยกว่ำ 0.01 และผลกำรตรวจวัดโลหะหนักต่ำง ๆ พบว่ำ มีค่ำอยู่
ในเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพน้้ำผิวดิน    



 
             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำต ิ             บทที ่3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ 
   

 

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-299  รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

- สำรก้ำจัดศัตรูพืชกลุ่มออแกโนคลอรีน (Organochlorine Pesticides) 

   ส้ำหรับกำรตรวจวัดปริมำณสำรก้ำจัดศัตรูพืชกลุ่มออแกโนคลอรี น (Organochlorine 
Pesticides) ไ ด้ แ ก่  Alpha-BHC,  Beta-BHC,  Gamma-BHC (Lindane),  Heptachlor,  Aldrin,  Dicofol, 
Heptachlor Epoxide,  Alpha-Chlordane,  Alpha-Chlordane, Gamma- Chlordane, Endosulfan I, 
Endosulfan II, o,p’-DDE, p,p’-DDE Dieldrin, Endrin, p,p’ –DDD, o,p’ –DDD, Endosulfan sulfate, p,p’ 
–DDT และ o,p’ –DDT) พบว่ำ มีปริมำณสำรดังกล่ำวต่้ำกว่ำควำมสำมำรถของเครื่องวิเครำะห์ที่จะตรวจวัดได้  
  - คุณสมบัติทำงชีวภำพ  
   พบว่ำ แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) และแบคทีเรียกลุ่มฟี
คอลโคลิฟอร์มทั้งหมด (Fecal Coliform Bacteria) มีค่ำเท่ำกับ 110 และ 23 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิเมตร 
ตำมล้ำดับ 
 
 (3) สถำนีคลองท่ำแซะ (GW03) ต้ำบลหงษ์เจริญ อ้ำเภอท่ำแซะ จังหวัดชุมพร 
  จำกกำรตรวจวัดเมื่อวันที่ 21 มกรำคม 2563 สำมำรถสรุปผลกำรวิเครำะห์ จ้ำแนกตำม
คุณสมบัติ ได้ดังนี้ 
  - คุณสมบัติทำงกำยภำพของน ้ำ  
   ตัวอย่ำงน้้ำมีสีเหลืองจำง มีตะกอนแขวนลอย กลิ่นไม่เป็นที่น่ำรังเกียจ มีระดับควำมลึก 5.0 
เมตร อุณหภูมิ เท่ำกับ 29.1  และสีปรำกฎ (Apparent color) มีค่ำเท่ำกับ 14.39 แพลทินัม-โคบอลต์  
  - คุณสมบัติทำงเคมีของน ้ำ 
   พบว่ำ ควำมเป็นกรด-ด่ำง เท่ำกับ 7.0 ออกซิเจนละลำยน้้ำ เท่ำกับ 6.21 มิลลิกรัม/ลิตร บี
โอดี น้อยกว่ำ 1.0 มิลลิกรัม/ลิตร ไนเตรต-ไนโตรเจนทั้งหมด น้อยกว่ำ 0.01 มิลลิกรัม/ลิตร แอมโมเนีย-ไนเตรต
ทั้งหมด น้อยกว่ำ 0.01 โครเมียมชนิดเฮ็กซำวำเล้นท์ น้อยกว่ำ 0.01 และผลกำรตรวจวัดโลหะหนักต่ำง ๆ พบว่ำ 
มีค่ำอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพน้้ำผิวดิน  
  - สำรก้ำจัดศัตรูพืชกลุ่มออแกโนคลอรีน (Organochlorine Pesticides) 
   ส้ำหรับกำรตรวจวัดปริมำณสำรก้ำจัดศัตรูพืชกลุ่มออแกโนคลอรีน (Organochlorine 
Pesticides) ไ ด้ แ ก่  Alpha-BHC,  Beta-BHC,  Gamma-BHC (Lindane),  Heptachlor,  Aldrin,  Dicofol, 
Heptachlor Epoxide,  Alpha-Chlordane,  Alpha-Chlordane, Gamma- Chlordane, Endosulfan I, 
Endosulfan II, o,p’-DDE, p,p’-DDE Dieldrin, Endrin, p,p’ –DDD, o,p’ –DDD, Endosulfan sulfate, p,p’ 
–DDT และ o,p’ –DDT) พบว่ำ มีปริมำณสำรดังกล่ำวต่้ำกว่ำควำมสำมำรถของเครื่องวิเครำะห์ที่จะตรวจวัดได้  
  - คุณสมบัติทำงชีวภำพ  
   พบว่ำ แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) และแบคทีเรียกลุ่มฟี
คอลโคลิฟอร์มทั้งหมด (Fecal Coliform Bacteria) มีค่ำเท่ำกับ 49 และ 11 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิ เมตร 
ตำมล้ำดับ 
 



 
             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำต ิ             บทที ่3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ 
   

 

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-300  รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

 (4) สถำนีคลองชุมพร (GW04) ต้ำบลทุ่งคำ อ้ำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 
  จำกกำรตรวจวัดเมื่อวันที่ 21 มกรำคม 2563 สำมำรถสรุปผลกำรวิเครำะห์ จ้ำแนกตำม
คุณสมบัติ ได้ดังนี้ 
  - คุณสมบัติทำงกำยภำพของน ้ำ  
   ตัวอย่ำงน้้ำมีสีเหลืองจำง มีตะกอนเล็กน้อย กลิ่นไม่เป็นที่น่ำรังเกียจ มีระดับควำมลึก 4.0 
เมตร อุณหภูมิ เท่ำกับ 29.2  และสีปรำกฎ (Apparent color) มีค่ำเท่ำกับ 18.37 แพลทินัม-โคบอลต์  
  - คุณสมบัติทำงเคมีของน ้ำ 
   พบว่ำ ควำมเป็นกรด-ด่ำง เท่ำกับ 6.8 ออกซิเจนละลำยน้้ำ เท่ำกับ 5.42 มิลลิกรัม/ลิตร บี
โอดี น้อยกว่ำ 1.0 มิลลิกรัม/ลิตร ไนเตรต-ไนโตรเจนทั้งหมด 0.11 มิลลิกรัม/ลิตร แอมโมเนีย -ไนเตรตทั้งหมด 
0.19 โครเมียมชนิดเฮ็กซำวำเล้นท์ น้อยกว่ำ 0.01 และผลกำรตรวจวัดโลหะหนักต่ำง ๆ พบว่ำ มีค่ำอยู่ในเกณฑ์
มำตรฐำนคุณภำพน้้ำผิวดิน  
  - สำรก้ำจัดศัตรูพืชกลุ่มออแกโนคลอรีน (Organochlorine Pesticides) 
   ส้ำหรับกำรตรวจวัดปริมำณสำรก้ำจัดศัตรูพืชกลุ่มออแกโนคลอรีน (Organochlorine 
Pesticides) ไ ด้ แ ก่  Alpha-BHC,  Beta-BHC,  Gamma-BHC (Lindane),  Heptachlor,  Aldrin,  Dicofol, 
Heptachlor Epoxide,  Alpha-Chlordane,  Alpha-Chlordane, Gamma- Chlordane, Endosulfan I, 
Endosulfan II, o,p’-DDE, p,p’-DDE Dieldrin, Endrin, p,p’ –DDD, o,p’ –DDD, Endosulfan sulfate, p,p’ 
–DDT และ o,p’ –DDT) พบว่ำ มีปริมำณสำรดังกล่ำวต่้ำกว่ำควำมสำมำรถของเครื่องวิเครำะห์ที่จะตรวจวัดได้  
  - คุณสมบัติทำงชีวภำพ  
   พบว่ำ แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) และแบคทีเรียกลุ่มฟี
คอลโคลิฟอร์มทั้งหมด (Fecal Coliform Bacteria) มีค่ำเท่ำกับ 4.5 และ <1.8 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิเมตร 
ตำมล้ำดับ 
 
 (5) สถำนีคลองวิสัย (GW05) ต้ำบลวิสัยเหนือ อ้ำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 
  จำกกำรตรวจวัดเมื่อวันที่ 21 มกรำคม 2563 สำมำรถสรุปผลกำรวิเครำะห์ จ้ำแนกตำม
คุณสมบัติ ได้ดังนี้ 
  - คุณสมบัติทำงกำยภำพของน ้ำ  
   ตัวอย่ำงน้้ำมีสีเหลืองจำง มีตะกอนเล็กน้อย กลิ่นไม่เป็นที่น่ำรังเกียจ มีระดับควำมลึก 0.5 
เมตร อุณหภูมิ เท่ำกับ 28.5  และสีปรำกฎ (Apparent color) มีค่ำเท่ำกับ 8.18 แพลทินัม-โคบอลต์  
  - คุณสมบัติทำงเคมีของน ้ำ 
   พบว่ำ ควำมเป็นกรด-ด่ำง เท่ำกับ 8.1 ออกซิเจนละลำยน้้ำ เท่ำกับ 6.22 มิลลิกรัม/ลิตร บี
โอดี 1.5 มิลลิกรัม/ลิตร ไนเตรต-ไนโตรเจนทั้งหมด 0.40 มิลลิกรัม/ลิตร แอมโมเนีย-ไนเตรตทั้งหมด น้อยกว่ำ 
0.01 โครเมียมชนิดเฮ็กซำวำเล้นท์ น้อยกว่ำ 0.01 และผลกำรตรวจวัดโลหะหนักต่ำง ๆ พบว่ำ มีค่ำอยู่ในเกณฑ์
มำตรฐำนคุณภำพน้้ำผิวดิน  
 



 
             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำต ิ             บทที ่3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ 
   

 

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-301  รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

  - สำรก้ำจัดศัตรูพืชกลุ่มออแกโนคลอรีน (Organochlorine Pesticides) 
   ส้ำหรับกำรตรวจวัดปริมำณสำรก้ำจัดศัตรูพืชกลุ่มออแกโนคลอรีน (Organochlorine 
Pesticides) ไ ด้ แ ก่  Alpha-BHC,  Beta-BHC,  Gamma-BHC (Lindane),  Heptachlor,  Aldrin,  Dicofol, 
Heptachlor Epoxide,  Alpha-Chlordane,  Alpha-Chlordane, Gamma- Chlordane, Endosulfan I, 
Endosulfan II, o,p’-DDE, p,p’-DDE Dieldrin, Endrin, p,p’ –DDD, o,p’ –DDD, Endosulfan sulfate, p,p’ 
–DDT และ o,p’ –DDT) พบว่ำ มีปริมำณสำรดังกล่ำวต่้ำกว่ำควำมสำมำรถของเครื่องวิเครำะห์ที่จะตรวจวัดได้  
  - คุณสมบัติทำงชีวภำพ  
   พบว่ำ แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) และแบคทีเรียกลุ่มฟี
คอลโคลิฟอร์มทั้งหมด (Fecal Coliform Bacteria) มีค่ำเท่ำกับ 1,400 และ 110 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิเมตร 
ตำมล้ำดับ 
 
 (6) สถำนีคลองสวี (GW06) ต้ำบลปำกแพรก อ้ำเภอสวี จังหวัดชุมพร 
  จำกกำรตรวจวัดเมื่อวันที่ 21 มกรำคม 2563 สำมำรถสรุปผลกำรวิเครำะห์ จ้ำแนกตำม
คุณสมบัติ ได้ดังนี้ 
  - คุณสมบัติทำงกำยภำพของน ้ำ  
   ตัวอย่ำงน้้ำมีสีเหลืองจำง มีตะกอนน้้ำตำล กลิ่นไม่เป็นที่น่ำรังเกียจ มีระดับควำมลึก 6.0 
เมตร อุณหภูมิ เท่ำกับ 28.6  และสีปรำกฎ (Apparent color) มีค่ำเท่ำกับ 19.53 แพลทินัม-โคบอลต์  
  - คุณสมบัติทำงเคมีของน ้ำ 
   พบว่ำ ควำมเป็นกรด-ด่ำง เท่ำกับ 7.0 ออกซิเจนละลำยน้้ำ เท่ำกับ 5.92 มิลลิกรัม/ลิตร บี
โอดี น้อยกว่ำ 1.0 มิลลิกรัม/ลิตร ไนเตรต-ไนโตรเจนทั้งหมด 0.16 มิลลิกรัม/ลิตร แอมโมเนีย -ไนเตรตทั้งหมด 
0.13 โครเมียมชนิดเฮ็กซำวำเล้นท์ น้อยกว่ำ 0.01 และผลกำรตรวจวัดโลหะหนักต่ำง ๆ พบว่ำ มีค่ำอยู่ในเกณฑ์
มำตรฐำนคุณภำพน้้ำผิวดิน  
  - สำรก้ำจัดศัตรูพืชกลุ่มออแกโนคลอรีน (Organochlorine Pesticides) 
   ส้ำหรับกำรตรวจวัดปริมำณสำรก้ำจัดศัตรูพืชกลุ่มออแกโนคลอรีน (Organochlorine 
Pesticides) ไ ด้ แ ก่  Alpha-BHC,  Beta-BHC,  Gamma-BHC (Lindane),  Heptachlor,  Aldrin,  Dicofol, 
Heptachlor Epoxide,  Alpha-Chlordane,  Alpha-Chlordane, Gamma- Chlordane, Endosulfan I, 
Endosulfan II, o,p’-DDE, p,p’-DDE Dieldrin, Endrin, p,p’ –DDD, o,p’ –DDD, Endosulfan sulfate, p,p’ 
–DDT และ o,p’ –DDT) พบว่ำ มีปริมำณสำรดังกล่ำวต่้ำกว่ำควำมสำมำรถของเครื่องวิเครำะห์ที่จะตรวจวัดได้  
  - คุณสมบัติทำงชีวภำพ  
   พบว่ำ แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) และแบคทีเรียกลุ่มฟี
คอลโคลิฟอร์มทั้งหมด (Fecal Coliform Bacteria) มีค่ำเท่ำกับ 79 และ 49 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิเมตร 
ตำมล้ำดับ 
 



 
             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำต ิ             บทที ่3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ 
   

 

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-302  รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

 (7) สถำนีคลองสวี (GW07) ต้ำบลสวี อ้ำเภอสวี จังหวัดชุมพร 
  จำกกำรตรวจวัดเมื่อวันที่ 21 มกรำคม 2563 สำมำรถสรุปผลกำรวิเครำะห์ จ้ำแนกตำม
คุณสมบัติ ได้ดังนี้ 
  - คุณสมบัติทำงกำยภำพของน ้ำ  
   ตัวอย่ำงน้้ำมีสีเหลืองจำง มีตะกอนแขวนลอย กลิ่นไม่เป็นที่น่ำรังเกียจ มีระดับควำมลึก 3.5 
เมตร อุณหภูมิ เท่ำกับ 28.7  และสีปรำกฎ (Apparent color) มีค่ำเท่ำกับ 8.66 แพลทินัม-โคบอลต์  
  - คุณสมบัติทำงเคมีของน ้ำ 
   พบว่ำ ควำมเป็นกรด-ด่ำง เท่ำกับ 7.6 ออกซิเจนละลำยน้้ำ เท่ำกับ 6.65 มิลลิกรัม/ลิตร บี
โอดี น้อยกว่ำ 1.0 มิลลิกรัม/ลิตร ไนเตรต-ไนโตรเจนทั้งหมด 0.37 มิลลิกรัม/ลิตร แอมโมเนีย-ไนเตรตทั้งหมด 
0.11 โครเมียมชนิดเฮ็กซำวำเล้นท์ น้อยกว่ำ 0.01 และผลกำรตรวจวัดโลหะหนักต่ำง ๆ พบว่ำ มีค่ำอยู่ในเกณฑ์
มำตรฐำนคุณภำพน้้ำผิวดิน  
  - สำรก้ำจัดศัตรูพืชกลุ่มออแกโนคลอรีน (Organochlorine Pesticides) 
   ส้ำหรับกำรตรวจวัดปริมำณสำรก้ำจัดศัตรูพืชกลุ่มออแกโนคลอรีน (Organochlorine 
Pesticides) ไ ด้ แ ก่  Alpha-BHC,  Beta-BHC,  Gamma-BHC (Lindane),  Heptachlor,  Aldrin,  Dicofol, 
Heptachlor Epoxide,  Alpha-Chlordane,  Alpha-Chlordane, Gamma- Chlordane, Endosulfan I, 
Endosulfan II, o,p’-DDE, p,p’-DDE Dieldrin, Endrin, p,p’ –DDD, o,p’ –DDD, Endosulfan sulfate, p,p’ 
–DDT และ o,p’ –DDT) พบว่ำ มีปริมำณสำรดังกล่ำวต่้ำกว่ำควำมสำมำรถของเครื่องวิเครำะห์ที่จะตรวจวัดได้  
  - คุณสมบัติทำงชีวภำพ  
   พบว่ำ แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) และแบคทีเรียกลุ่มฟี
คอลโคลิฟอร์มทั้งหมด (Fecal Coliform Bacteria) มีค่ำเท่ำกับ 79 และ 17 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิเมตร 
ตำมล้ำดับ 
 
 (8) สถำนีคลองละแม (GW08) ต้ำบลทุ่งหลวง อ้ำเภอละแม จังหวัดชุมพร 
  จำกกำรตรวจวัดเมื่อวันที่ 21 มกรำคม 2563 สำมำรถสรุปผลกำรวิเครำะห์  จ้ำแนกตำม
คุณสมบัติ ได้ดังนี้ 
  - คุณสมบัติทำงกำยภำพของน ้ำ  
   ตัวอย่ำงน้้ำมีสีเหลืองจำง มีตะกอนน้้ำตำล กลิ่นไม่เป็นที่น่ำรังเกียจ มีระดับควำมลึก 2.0 
เมตร อุณหภูมิ เท่ำกับ 30.1  และสีปรำกฎ (Apparent color) มีค่ำเท่ำกับ 14.24 แพลทินัม-โคบอลต์  
  - คุณสมบัติทำงเคมีของน ้ำ 
   พบว่ำ ควำมเป็นกรด-ด่ำง เท่ำกับ 7.6 ออกซิเจนละลำยน้้ำ เท่ำกับ 4.91 มิลลิกรัม/ลิตร บี
โอดี น้อยกว่ำ 1.0 มิลลิกรัม/ลิตร ไนเตรต-ไนโตรเจนทั้งหมด 0.08 มิลลิกรัม/ลิตร แอมโมเนีย -ไนเตรตทั้งหมด 
น้อยกว่ำ 0.01 โครเมียมชนิดเฮ็กซำวำเล้นท์ น้อยกว่ำ 0.01 และผลกำรตรวจวัดโลหะหนักต่ำง ๆ พบว่ำ มีค่ำอยู่
ในเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพน้้ำผิวดิน  
 



 
             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำต ิ             บทที ่3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ 
   

 

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-303  รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

  - สำรก้ำจัดศัตรูพืชกลุ่มออแกโนคลอรีน (Organochlorine Pesticides) 
   ส้ำหรับกำรตรวจวัดปริมำณสำรก้ำจัดศัตรูพืชกลุ่มออแกโนคลอรีน (Organochlorine 
Pesticides) ไ ด้ แ ก่  Alpha-BHC,  Beta-BHC,  Gamma-BHC (Lindane),  Heptachlor,  Aldrin,  Dicofol, 
Heptachlor Epoxide,  Alpha-Chlordane,  Alpha-Chlordane, Gamma- Chlordane, Endosulfan I, 
Endosulfan II, o,p’-DDE, p,p’-DDE Dieldrin, Endrin, p,p’ –DDD, o,p’ –DDD, Endosulfan sulfate, p,p’ 
–DDT และ o,p’ –DDT) พบว่ำ มีปริมำณสำรดังกล่ำวต่้ำกว่ำควำมสำมำรถของเครื่องวิเครำะห์ที่จะตรวจวัดได้  
  - คุณสมบัติทำงชีวภำพ  
   พบว่ำ แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) และแบคทีเรียกลุ่มฟี
คอลโคลิฟอร์มทั้งหมด (Fecal Coliform Bacteria) มีค่ำเท่ำกับ 130 และ 13 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิเมตร 
ตำมล้ำดับ 
 
 (9) สถำนีคลองท่ำชนะ (GW09) ต้ำบลท่ำชนะ อ้ำเภอท่ำชนะ จังหวัดชุมพร 
  จำกกำรตรวจวัดเมื่อวันที่ 21 มกรำคม 2563 สำมำรถสรุปผลกำรวิเครำะห์ จ้ำแนกตำม
คุณสมบัติ ได้ดังนี้ 
  - คุณสมบัติทำงกำยภำพของน ้ำ  
   ตัวอย่ำงน้้ำมีสีเหลืองจำง มีตะกอนเล็กน้อย กลิ่นไม่เป็นที่น่ำรังเกียจ มีระดับควำมลึก 1.0 
เมตร อุณหภูมิ เท่ำกับ 30.5  และสีปรำกฎ (Apparent color) มีค่ำเท่ำกับ 18.91 แพลทินัม-โคบอลต์  
  - คุณสมบัติทำงเคมีของน ้ำ 
   พบว่ำ ควำมเป็นกรด-ด่ำง เท่ำกับ 7.6 ออกซิเจนละลำยน้้ำ เท่ำกับ 5.22 มิลลิกรัม/ลิตร บี
โอดี น้อยกว่ำ 1.0 มิลลิกรัม/ลิตร ไนเตรต-ไนโตรเจนทั้งหมด 0.16 มิลลิกรัม/ลิตร แอมโมเนีย -ไนเตรตทั้งหมด 
น้อยกว่ำ 0.01 โครเมียมชนิดเฮ็กซำวำเล้นท์ น้อยกว่ำ 0.01 และผลกำรตรวจวัดโลหะหนักต่ำง ๆ พบว่ำ มีค่ำอยู่
ในเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพน้้ำผิวดิน  
  - สำรก้ำจัดศัตรูพืชกลุ่มออแกโนคลอรีน (Organochlorine Pesticides) 
   ส้ำหรับกำรตรวจวัดปริมำณสำรก้ำจัดศัตรูพืชกลุ่มออแกโนคลอรีน (Organochlorine 
Pesticides) ไ ด้ แ ก่  Alpha-BHC,  Beta-BHC,  Gamma-BHC (Lindane),  Heptachlor,  Aldrin,  Dicofol, 
Heptachlor Epoxide,  Alpha-Chlordane,  Alpha-Chlordane, Gamma- Chlordane, Endosulfan I, 
Endosulfan II, o,p’-DDE, p,p’-DDE Dieldrin, Endrin, p,p’ –DDD, o,p’ –DDD, Endosulfan sulfate, p,p’ 
–DDT และ o,p’ –DDT) พบว่ำ มีปริมำณสำรดังกล่ำวต่้ำกว่ำควำมสำมำรถของเครื่องวิเครำะห์ที่จะตรวจวัดได้  
  - คุณสมบัติทำงชีวภำพ  
   พบว่ำ แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) และแบคทีเรียกลุ่มฟี
คอลโคลิฟอร์มทั้งหมด (Fecal Coliform Bacteria) มีค่ำเท่ำกับ 3,500 และ 790 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิเมตร 
ตำมล้ำดับ 
 



 
             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำต ิ             บทที ่3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ 
   

 

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-304  รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

 (10) สถำนีคลองท่ำปูน (GW10) ต้ำบลเวียง อ้ำเภอไชยำ จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 
  จำกกำรตรวจวัดเมื่อวันที่ 23 มกรำคม 2563 สำมำรถสรุปผลกำรวิเครำะห์ จ้ำแนกตำม
คุณสมบัติ ได้ดังนี้ 
  - คุณสมบัติทำงกำยภำพของน ้ำ  
   ตัวอย่ำงน้้ำมีสีเหลืองจำง มีตะกอนเล็กน้อย กลิ่นไม่เป็นที่น่ำรังเกียจ มีระดับควำมลึก 1.0 
เมตร อุณหภูมิ เท่ำกับ 28.4  และสีปรำกฎ (Apparent color) มีค่ำเท่ำกับ 47.78 แพลทินัม-โคบอลต์  
  - คุณสมบัติทำงเคมีของน ้ำ 
   พบว่ำ ควำมเป็นกรด-ด่ำง เท่ำกับ 7.8 ออกซิเจนละลำยน้้ำ เท่ำกับ 4.31 มิลลิกรัม/ลิตร บี
โอดี น้อยกว่ำ 1.0 มิลลิกรัม/ลิตร ไนเตรต-ไนโตรเจนทั้งหมด 0.20 มิลลิกรัม/ลิตร แอมโมเนีย-ไนเตรตทั้งหมด 
น้อยกว่ำ 0.01 โครเมียมชนิดเฮ็กซำวำเล้นท์ น้อยกว่ำ 0.01 และผลกำรตรวจวัดโลหะหนักต่ำง ๆ พบว่ำ มีค่ำอยู่
ในเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพน้้ำผิวดิน  
  - สำรก้ำจัดศัตรูพืชกลุ่มออแกโนคลอรีน (Organochlorine Pesticides) 
   ส้ำหรับกำรตรวจวัดปริมำณสำรก้ำจัดศัตรูพืชกลุ่มออแกโนคลอรีน (Organochlorine 
Pesticides) ไ ด้ แ ก่  Alpha-BHC,  Beta-BHC,  Gamma-BHC (Lindane),  Heptachlor,  Aldrin,  Dicofol, 
Heptachlor Epoxide,  Alpha-Chlordane,  Alpha-Chlordane, Gamma- Chlordane, Endosulfan I, 
Endosulfan II, o,p’-DDE, p,p’-DDE Dieldrin, Endrin, p,p’ –DDD, o,p’ –DDD, Endosulfan sulfate, p,p’ 
–DDT และ o,p’ –DDT) พบว่ำ มีปริมำณสำรดังกล่ำวต่้ำกว่ำควำมสำมำรถของเครื่องวิเครำะห์ที่จะตรวจวัดได้  
  - คุณสมบัติทำงชีวภำพ  
   พบว่ำ แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) และแบคทีเรียกลุ่มฟี
คอลโคลิฟอร์มทั้งหมด (Fecal Coliform Bacteria) มีค่ำเท่ำกับ 3,500 และ 490 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิเมตร 
ตำมล้ำดับ 
 
 (11) สถำนีคลองท่ำฉำง (GW11) ต้ำบลท่ำฉำง อ้ำเภอท่ำฉำง จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 
  จำกกำรตรวจวัดเมื่อวันที่ 23 มกรำคม 2563 สำมำรถสรุปผลกำรวิเครำะห์ จ้ำแนกตำม
คุณสมบัติ ได้ดังนี้ 
  - คุณสมบัติทำงกำยภำพของน ้ำ  
   ตัวอย่ำงน้้ำมีสีเหลืองจำง มีตะกอนเล็กน้อย กลิ่นไม่เป็นที่น่ำรังเกียจ มีระดับควำมลึก 2.0 
เมตร อุณหภูมิ เท่ำกับ 28.9  และสีปรำกฎ (Apparent color) มีค่ำเท่ำกับ 19.77 แพลทินัม-โคบอลต์  
  - คุณสมบัติทำงเคมีของน ้ำ 
   พบว่ำ ควำมเป็นกรด-ด่ำง เท่ำกับ 6.8 ออกซิเจนละลำยน้้ำ เท่ำกับ 6.52 มิลลิกรัม/ลิตร บี
โอดี 1.9 มิลลิกรัม/ลิตร ไนเตรต-ไนโตรเจนทั้งหมด น้อยกว่ำ 0.01 มิลลิกรัม/ลิตร แอมโมเนีย -ไนเตรตทั้งหมด 
น้อยกว่ำ 0.01 โครเมียมชนิดเฮ็กซำวำเล้นท์ น้อยกว่ำ 0.01 และผลกำรตรวจวัดโลหะหนักต่ำง ๆ พบว่ำ มีค่ำอยู่
ในเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพน้้ำผิวดิน  
 



 
             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำต ิ             บทที ่3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ 
   

 

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-305  รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

  - สำรก้ำจัดศัตรูพืชกลุ่มออแกโนคลอรีน (Organochlorine Pesticides) 
   ส้ำหรับกำรตรวจวัดปริมำณสำรก้ำจัดศัตรูพืชกลุ่มออแกโนคลอรีน (Organochlorine 
Pesticides) ไ ด้ แ ก่  Alpha-BHC,  Beta-BHC,  Gamma-BHC (Lindane),  Heptachlor,  Aldrin,  Dicofol, 
Heptachlor Epoxide,  Alpha-Chlordane,  Alpha-Chlordane, Gamma- Chlordane, Endosulfan I, 
Endosulfan II, o,p’-DDE, p,p’-DDE Dieldrin, Endrin, p,p’ –DDD, o,p’ –DDD, Endosulfan sulfate, p,p’ 
–DDT และ o,p’ –DDT) พบว่ำ มีปริมำณสำรดังกล่ำวต่้ำกว่ำควำมสำมำรถของเครื่องวิเครำะห์ที่จะตรวจวัดได้  
  - คุณสมบัติทำงชีวภำพ  
   พบว่ำ แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) และแบคทีเรียกลุ่มฟี
คอลโคลิฟอร์มทั้งหมด (Fecal Coliform Bacteria) มีค่ำเท่ำกับ 1,700 และ 330 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิเมตร 
ตำมล้ำดับ 
 
 
 
 
 
 
 



 
             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำต ิ             บทที ่3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ 
    

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม  3-306  รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ตำรำงท่ี 3.10.2-4 
ผลกำรวิเครำะห์คุณภำพน ้ำผิวดิน โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนกลำง 

ตำรำงท่ี 3.10.2-4 (ต่อ) 

ดัชนีตรวจวัด หน่วย 

ผลวิเครำะห์คุณภำพน ้ำผิวดิน มำตรฐำนคุณภำพน ้ำผิวดิน 

GW12 GW13 GW14 GW15 GW16 GW17 GW18 GW19 GW20 GW21 GW22 
กำรเป็นน ำ้ดิบเพื่อบ้ำบัด

เป็นน ำ้อุปโภคและบรโิภค1/ 
กำร

ด้ำรงชีวิต
ของสัตว์น ้ำ2/ 

กำร
ชลประทำน

3/,4/ ประเภท 3 ประเภท 4 
คุณสมบัติทำงกำยภำพ                 
อุณหภูมิ (Temperature) องศำเซลเซียส 30.7 30.5 28.7 27.3 29.1 29.2 29.1 29.7 28.1 29.2 30.2 ธ’ ธ’   
ควำมลึก เมตร 1.0 3.0 2.0 1.0 3.0 3.0 1.0 3.0 2.0 2.0 4.0 - -   
สีปรำกฏ (Apparent color) แพลทินัม-โคบอลต์ 6.67 15.19 14.50 9.83 6.99 6.21 5.26 18.78 11.68 10.59 31.60 - -   
คุณสมบัติทำงเคมี                
ควำมเป็นกรด-ด่ำง (pH) - 7.9 7.2 6.8 7.5 7.6 7.8 7.6 7.3 7.8 8.2 7.2 5.0-9.0 5.0-9.0 6.5-8.5 
ออกซิเจนละลำยน้้ำ (DO) มิลลิกรัม/ลิตร 7.54 5.32 5.16 6.21 6.01 4.12 4.52 7.10 4.48 6.21 6.72 ≮ 4.0 ≮ 2.0 ไม่ต่้ำกว่ำ 3.0 ไมต่่้ำกว่ำ 2.0 
บีโอดี (BOD) มิลลิกรัม/ลิตร <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 1.8 2 4 - ไม่เกิน 20.0 
ไนเตรต-ไนโตรเจน  มิลลิกรัม/ลิตร 0.03 0.11 0.02 0.07 0.07 0.06 0.16 0.11 0.04 0.06 0.04 5.0 - - 
แอมโมเนีย-ไนโตรเจน มิลลิกรัม/ลิตร <0.01 <0.01 0.21 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.46 0.17 <0.01 <0.01 0.5 - - 
โครเมียมชนิดเฮ๊กซำวำเล้นท์  
(Cr Hexavalent) 

มิลลิกรัม/ลิตร <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.05 - - 

สำรหนู (As) มิลลิกรัม/ลิตร 0.0570 0.0008 0.0008 0.0052 0.0018 0.0025 0.001 0.0008 0.0012 0.0038 0.0016 ไม่เกิน 0.01 ไม่เกิน 0.05 ไม่เกิน 0.1 
แคดเมียม (Cd) มิลลิกรัม/ลิตร <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 ไม่เกิน 0.005 ไม่เกิน 0.001 ไม่เกิน 0.003 
ทองแดง (Cu) มิลลิกรัม/ลิตร <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 ไม่เกิน 0.1   
แมงกำนีส (Mn) มิลลิกรัม/ลิตร 0.03 0.14 0.20 0.04 0.08 0.06 0.08 0.04 0.03 0.01 0.52 ไม่เกิน 1.0 - ไม่เกิน 5.0 
ตะกั่ว (Pb) มิลลิกรัม/ลิตร <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 ไม่เกิน 0.05 ไม่เกิน 0.05 ไม่เกิน 5.0 
ปรอท (Hg) มิลลิกรัม/ลิตร <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 ไม่เกิน 0.002 ไม่เกิน 0.005 ไม่เกิน 0.005 
นิคเกิล (Ni) มิลลิกรัม/ลิตร <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 ไม่เกิน 0.1 - ไม่เกิน 0.2 
สังกะสี (Zn) มิลลิกรัม/ลิตร 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 ไม่เกิน 1.0 ไม่เกิน 0.1 ไม่เกิน 5.0 
ไซยำไนด์ (Cyanide) มิลลิกรัม/ลิตร <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 ไม่เกิน 0.005 - ไม่เกิน 0.2 
สำรก้ำจัดศัตรูพืชกลุ่มออแกโนคลอรีน (Organochlorine Pesticides)               
Alpha-BHC ไมโครกรัม/ลิตร ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ไม่เกิน 0.02 - ต้องตรวจไม่พบ 
Beta-BHC  ไมโครกรัม/ลิตร ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND - - ต้องตรวจไม่พบ 
Gamma-BHC (Lindane) ไมโครกรัม/ลิตร ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND    

Heptachlor ไมโครกรัม/ลิตร ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ไม่เกิน 0.2 ไม่เกิน 0.4 ต้องตรวจไม่พบ 



 
             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำต ิ             บทที ่3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ 
    

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม  3-307  รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ตำรำงท่ี 3.10.2-4 (ต่อ) 

ดัชนีตรวจวัด หน่วย 
ผลวิเครำะห์คุณภำพน ้ำผิวดิน มำตรฐำนคุณภำพน ้ำผิวดิน 

GW12 GW13 GW14 GW15 GW16 GW17 GW18 GW19 GW20 GW21 GW22 
กำรเป็นน ำ้ดิบเพื่อบ้ำบัด

เป็นน ำ้อุปโภคและบรโิภค1/ 
กำร

ด้ำรงชีวิต
ของสัตว์น ้ำ2/ 

กำร
ชลประทำน

3/,4/ Aldrin ไมโครกรัม/ลิตร ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ไม่เกิน 0.1 - ต้องตรวจไม่พบ 
Dicofol ไมโครกรัม/ลิตร ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND -   
Heptachlor Epoxide ไมโครกรัม/ลิตร ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ไม่เกิน 0.2 ไม่เกิน 0.4 ต้องตรวจไม่พบ 
Alpha-Chlordane ไมโครกรัม/ลิตร ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND - - ต้องตรวจไม่พบ 

Gamma- Chlordane ไมโครกรัม/ลิตร ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND - - ต้องตรวจไม่พบ 

Endosulfan I ไมโครกรัม/ลิตร ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND - - ต้องตรวจไม่พบ 

Endosulfan II ไมโครกรัม/ลิตร ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND - - ต้องตรวจไม่พบ 

o,p’-DDE ไมโครกรัม/ลิตร ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND   ต้องตรวจไม่พบ 

Dieldrin ไมโครกรัม/ลิตร ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ไม่เกิน 0.1 ไม่เกิน 2.0 ต้องตรวจไม่พบ 

Endrin ไมโครกรัม/ลิตร ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ต้องไม่มี ไม่เกิน 0.01 ต้องตรวจไม่พบ 

p,p’ -DDD ไมโครกรัม/ลิตร ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND - - ต้องตรวจไม่พบ 

o,p’ -DDD ไมโครกรัม/ลิตร ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND - - ต้องตรวจไม่พบ 

Endosulfan sulfate ไมโครกรัม/ลิตร ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND - - ต้องตรวจไม่พบ 

p,p’ -DDT ไมโครกรัม/ลิตร ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ไม่เกิน 1.0 ไม่เกิน 0.5 ต้องตรวจไม่พบ 

o,p’ -DDT ไมโครกรัม/ลิตร ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ไม่เกิน 1.0 ไม่เกิน 0.5 ต้องตรวจไม่พบ 

คุณสมบัตทิำงชีวภำพ               
แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด 
(Total Coliform Bacteria) 

เอ็มพีเอ็น/100 มิลลิลิตร 7.0x103 1.6x105 9.2x103 2.6x102 17 70 <1.8 <1.8 <1.8 1.7x102 33 ไม่เกิน 
20,000 

- - - 

แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์มทั้งหมด 
(Fecal Coliform Bacteria) 

เอ็มพีเอ็น/100 มิลลิลิตร 4.9x103 5.4x104 5.4x103 79 7.8 33 <1.8 <1.8 <1.8 79 13 ไม่เกิน 
4,000 

- - - 

หมำยเหตุ : 1/ ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2537) ออกตำมควำมในพระรำชบั่่ัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. 2535 ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ ฉบับท่ี 111 ตอนที่ 16 ลงวันท่ี 24 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2537 (ค่ำมำตรฐำนฯ น้้ำผิวดินประเภทท่ี 3,4) 

  2/ มำตรฐำนคุณภำพน้้ำเพื่อกำรด้ำรงชีวิตของสัตว์น้้ำ ของสถำบันประมงน้้ำจืดแห่งประเทศไทย ฉบับท่ี 75/2530 

  3/ ค้ำสั่งกรมชลประทำนที่ 73/2554 เรื่อง แก้ไขกำรระบำยน้้ำที่มีคุณภำพต่้ำลงทำงชลประทำน และทำงน้้ำท่ีเชื่อมต่อกับทำงน้้ำชลประทำนในเขตพื้นท่ีโครงกำรชลประทำน ลงวันท่ี 1 เมษำยน 2554 

  4/ Fipps,Guy (2003). Irrigation Water Quality Standards and Salinity Management Strategies.Available electronically from http://hdl.handleney/1969.1/87829. 

  5/ แคดเมียมในน้้ำท่ีมีควำมกระด้ำงในรูปของ CaCo3 ไม่เกินกว่ำ 100 มิลลิกรัมต่อลิตร (ควำมกระด้ำงในรูปของ CaCo3 มีค่ำเท่ำกับ 38 มิลลิกรัมต่อลิตร) 

  ธ’ = เป็นไปตำมธรรมชำติ แต่ต้องไม่สูงกว่ำอุณหภูมิตำมธรรมชำติมำกกว่ำ 3 องศำเซลเซียส 

- = ไม่ได้ก้ำหนดค่ำ 

http://hdl.handleney/1969.1/87829
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โครงกำรศกึษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-308  รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

 (12) สถำนีคลองกระแดะ (GW12) ต้ำบลกระแดะ อ้ำเภอกำญจนดิษฐ์ จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 
  จำกกำรตรวจวัดเมื่อวันที่ 23 มกรำคม 2563 สำมำรถสรุปผลกำรวิเครำะห์ จ้ำแนกตำม
คุณสมบัติ ได้ดังนี้ 
  - คุณสมบัติทำงกำยภำพของน ้ำ  
   ตัวอย่ำงน้้ำมีสีเหลืองจำง มีตะกอนเล็กน้อย กลิ่นไม่เป็นที่น่ำรังเกียจ มีระดับควำมลึก 
1.0 เมตร อุณหภูมิเท่ำกับ 30.7 องศำเซลเซียส และสีปรำกฎ (Apparent color) มีค่ำเท่ำกับ 6.67 แพลทินัม-
โคบอลต์  
  - คุณสมบัติทำงเคมีของน ้ำ 
   พบว่ำมีค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำงเท่ำกับ 7.9 ค่ำออกซิเจนละลำยน้้ำเท่ำกับ 7.54 มิลลิกรัม/
ลิตร ค่ำบีโอดีน้อยกว่ำ 1.0 มิลลิกรัม/ลิตร ค่ำไนเตรต -ไนโตรเจนทั้งหมดเท่ำกับ 0.03 มิลลิกรัม/ลิตร ค่ำ
แอมโมเนีย-ไนโตรเจนทั้งหมดน้อยกว่ำ 0.01 มิลลิกรัม/ลิตร ค่ำโครเมียมชนิดเฮ็กซำวำเล้นท์น้อยกว่ำ 0.01 
มิลลิกรัม/ลิตรและผลกำรตรวจวัดโลหะหนักต่ำง ๆ พบว่ำ มีค่ำอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพน้้ำผิวดินทั้งหมด  
  - สำรก้ำจัดศัตรูพืชกลุ่มออแกโนคลอรีน (Organochlorine Pesticides) 
   ส้ำหรับกำรตรวจวัดปริมำณสำรก้ำจัดศัตรูพืชกลุ่มออแกโนคลอรีน (Organochlorine 
Pesticides) ได้ แ ก่  Alpha-BHC, Beta-BHC, Gamma-BHC (Lindane), Heptachlor, Aldrin, Dicofol, 
Heptachlor Epoxide,  Alpha-Chlordane,  Alpha-Chlordane, Gamma- Chlordane, Endosulfan I, 
Endosulfan II, o,p’-DDE, Dieldrin, Endrin, p,p’ –DDD, o,p’ –DDD, Endosulfan sulfate, p,p’ –DDT 
และ o,p’ –DDT) พบว่ำ มีปริมำณสำรดังกล่ำวต่้ำกว่ำควำมสำมำรถของเครื่องวิเครำะห์ที่จะตรวจวัดได้  
  - คุณสมบัติทำงชีวภำพ  
   ค่ำแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) เท่ำกับ 7.0x103 เอ็มพี
เอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร และค่ำแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์มทั้งหมด (Fecal Coliform Bacteria) มีค่ำเท่ำกับ 
4.9x103 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร 
 
 (13) สถำนีคลองท่ำทอง (GW13) ต้ำบลชลครำม อ้ำเภอกำญจนดิษฐ์ จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 
  จำกกำรตรวจวัดเมื่อวันที่ 23 มกรำคม 2563 สำมำรถสรุปผลกำรวิเครำะห์ จ้ำแนกตำม
คุณสมบัติ ได้ดังนี้ 
  - คุณสมบัติทำงกำยภำพของน ้ำ  
   ตัวอย่ำงน้้ำมีสีเหลืองจำงใส กลิ่นไม่เป็นที่น่ำรังเกียจ มีระดับควำมลึก 3.0 เมตร อุณหภูมิ
เท่ำกับ 30.5 องศำเซลเซียส และสีปรำกฎ (Apparent color) มีค่ำเท่ำกับ 15.19 แพลทินัม-โคบอลต์  
  - คุณสมบัติทำงเคมีของน ้ำ 
   พบว่ำมีค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำงเท่ำกับ 7.2 ค่ำออกซิเจนละลำยน้้ำเท่ำกับ 5.63 มิลลิกรัม/
ลิตร ค่ำบีโอดีน้อยกว่ำ 1.0 มิลลิกรัม/ลิตร ค่ำไนเตรต -ไนโตรเจนทั้งหมดเท่ำกับ 0.11 มิลลิกรัม/ลิตร ค่ำ
แอมโมเนีย-ไนโตรเจนทั้งหมดน้อยกว่ำ 0.01 มิลลิกรัม/ลิตร ค่ำโครเมียมชนิดเฮ็กซำวำเล้นท์น้อยกว่ำ 0.01 
มิลลิกรัม/ลิตรและผลกำรตรวจวัดโลหะหนักต่ำง ๆ พบว่ำ มีค่ำอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพน้้ำผิวดินทั้งหมด  
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โครงกำรศกึษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-309  รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

  - สำรก้ำจัดศัตรูพืชกลุ่มออแกโนคลอรีน (Organochlorine Pesticides) 
   ส้ำหรับกำรตรวจวัดปริมำณสำรก้ำจัดศัตรูพืชกลุ่มออแกโนคลอรีน (Organochlorine 
Pesticides) ได้ แ ก่  Alpha-BHC, Beta-BHC, Gamma-BHC (Lindane), Heptachlor, Aldrin, Dicofol, 
Heptachlor Epoxide,  Alpha-Chlordane,  Alpha-Chlordane, Gamma- Chlordane, Endosulfan I, 
Endosulfan II, o,p’-DDE, Dieldrin, Endrin, p,p’ –DDD, o,p’ –DDD, Endosulfan sulfate, p,p’ –DDT 
และ o,p’ –DDT) พบว่ำ มีปริมำณสำรดังกล่ำวต่้ำกว่ำควำมสำมำรถของเครื่องวิเครำะห์ที่จะตรวจวัดได้  
  - คุณสมบัติทำงชีวภำพ  
   ค่ำแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) เท่ำกับ 1.6x105 เอ็มพี
เอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร และค่ำแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์มทั้งหมด (Fecal Coliform Bacteria) มีค่ำเท่ำกับ 
5.4x104 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร 
 
 (14) สถำนีคลองดอนสัก (GW14) ต้ำบลดอนสัก อ้ำเภอดอนสัก จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 
  จำกกำรตรวจวัดเมื่อวันที่ 23 มกรำคม 2563 สำมำรถสรุปผลกำรวิเครำะห์ จ้ำแนกตำม
คุณสมบัติ ได้ดังนี้ 
  - คุณสมบัติทำงกำยภำพของน ้ำ  
   ตัวอย่ำงน้้ำมีสีเหลืองจำง มีตะกอนเล็กน้อย กลิ่นไม่เป็นที่น่ำรังเกียจ มีระดับควำมลึก 
2.0 เมตร อุณหภูมิเท่ำกับ 28.7 องศำเซลเซียส และสีปรำกฎ (Apparent color) มีค่ำเท่ำกับ 14.50 
แพลทินัม-โคบอลต์  
  - คุณสมบัติทำงเคมีของน ้ำ 
   พบว่ำมีค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำงเท่ำกับ 6.8 ค่ำออกซิเจนละลำยน้้ำเท่ำกับ 5.16 มิลลิกรัม/
ลิตร ค่ำบีโอดีน้อยกว่ำ 1.0 มิลลิกรัม/ลิตร ค่ำไนเตรต -ไนโตรเจนทั้งหมดเท่ำกับ 0.02 มิลลิกรัม/ลิตร ค่ำ
แอมโมเนีย-ไนโตรเจนทั้งหมดเท่ำกับ 0.21 มิลลิกรัม/ลิตร ค่ำโครเมียมชนิดเฮ็กซำวำเล้นท์น้อยกว่ำ 0.01 
มิลลิกรัม/ลิตรและผลกำรตรวจวัดโลหะหนักต่ำง ๆ พบว่ำ มีค่ำอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพน้้ำผิวดินทั้งหมด  
  - สำรก้ำจัดศัตรูพืชกลุ่มออแกโนคลอรีน (Organochlorine Pesticides) 
   ส้ำหรับกำรตรวจวัดปริมำณสำรก้ำจัดศัตรูพืชกลุ่มออแกโนคลอรีน (Organochlorine 
Pesticides) ได้ แ ก่  Alpha-BHC, Beta-BHC, Gamma-BHC (Lindane), Heptachlor, Aldrin, Dicofol, 
Heptachlor Epoxide,  Alpha-Chlordane,  Alpha-Chlordane, Gamma- Chlordane, Endosulfan I, 
Endosulfan II, o,p’-DDE, Dieldrin, Endrin, p,p’ –DDD, o,p’ –DDD, Endosulfan sulfate, p,p’ –DDT 
และ o,p’ –DDT) พบว่ำ มีปริมำณสำรดังกล่ำวต่้ำกว่ำควำมสำมำรถของเครื่องวิเครำะห์ที่จะตรวจวัดได้  
  - คุณสมบัติทำงชีวภำพ  
   ค่ำแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) เท่ำกับ 9.2x103 เอ็มพี
เอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร และค่ำแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์มทั้งหมด (Fecal Coliform Bacteria) มีค่ำเท่ำกับ 
5.4x103 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร 
 



 
             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำต ิ             บทที ่3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ 
   

 
โครงกำรศกึษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-310  รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

 (15) สถำนีคลองท่ำควำย (GW15) ต้ำบลสิชล อ้ำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมรำช 
  จำกกำรตรวจวัดเมื่อวันที่ 24 มกรำคม 2563 สำมำรถสรุปผลกำรวิเครำะห์ จ้ำแนกตำม
คุณสมบัติ ได้ดังนี้ 
  - คุณสมบัติทำงกำยภำพของน ้ำ  
   ตัวอย่ำงน้้ำมีสีเหลืองจำง มีตะกอนเล็กน้อย กลิ่นไม่เป็นที่น่ำรังเกียจ มีระดับควำมลึก 
1.0 เมตร อุณหภูมิเท่ำกับ 27.3 องศำเซลเซียส และสีปรำกฎ (Apparent color) มีค่ำเท่ำกับ 9.83 แพลทินัม-
โคบอลต์  
  - คุณสมบัติทำงเคมีของน ้ำ 
   พบว่ำมีค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำงเท่ำกับ 7.5 ค่ำออกซิเจนละลำยน้้ำเท่ำกับ 6.21 มิลลิกรัม/
ลิตร ค่ำบีโอดีน้อยกว่ำ 1.0 มิลลิกรัม/ลิตร ค่ำไนเตรต -ไนโตรเจนทั้งหมดเท่ำกับ 0.07 มิลลิกรัม/ลิตร ค่ำ
แอมโมเนีย-ไนโตรเจนทั้งหมดน้อยกว่ำ 0.01 มิลลิกรัม/ลิตร ค่ำโครเมียมชนิดเฮ็กซำวำเล้นท์น้อยกว่ำ 0.01 
มิลลิกรัม/ลิตรและผลกำรตรวจวัดโลหะหนักต่ำง ๆ พบว่ำ มีค่ำอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพน้้ำผิวดินทั้งหมด  
  - สำรก้ำจัดศัตรูพืชกลุ่มออแกโนคลอรีน (Organochlorine Pesticides) 
   ส้ำหรับกำรตรวจวัดปริมำณสำรก้ำจัดศัตรูพืชกลุ่มออแกโนคลอรีน (Organochlorine 
Pesticides) ได้ แ ก่  Alpha-BHC, Beta-BHC, Gamma-BHC (Lindane), Heptachlor, Aldrin, Dicofol, 
Heptachlor Epoxide,  Alpha-Chlordane,  Alpha-Chlordane, Gamma- Chlordane, Endosulfan I, 
Endosulfan II, o,p’-DDE, Dieldrin, Endrin, p,p’ –DDD, o,p’ –DDD, Endosulfan sulfate, p,p’ –DDT 
และ o,p’ –DDT) พบว่ำ มีปริมำณสำรดังกล่ำวต่้ำกว่ำควำมสำมำรถของเครื่องวิเครำะห์ที่จะตรวจวัดได้  
  - คุณสมบัติทำงชีวภำพ  
   ค่ำแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) เท่ำกับ 2.6x102 เอ็มพี
เอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร และค่ำแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์มทั้งหมด (Fecal Coliform Bacteria) มีค่ำเท่ำกับ 
79 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร 
 
 (16) สถำนีคลองกลำย (GW16) ต้ำบลนบพิต้ำ อ้ำเภอนบพิต้ำ จังหวัดนครศรีธรรมรำช 
  จำกกำรตรวจวัดเมื่อวันที่ 24 มกรำคม 2563 สำมำรถสรุปผลกำรวิเครำะห์ จ้ำแนกตำม
คุณสมบัติ ได้ดังนี้ 
  - คุณสมบัติทำงกำยภำพของน ้ำ  
   ตัวอย่ำงน้้ำมีสีเหลืองจำงใส กลิ่นไม่เป็นที่น่ำรังเกียจ มีระดับควำมลึก 3.0 เมตร อุณหภูมิ
เท่ำกับ 29.1 องศำเซลเซียส และสีปรำกฎ (Apparent color) มีค่ำเท่ำกับ 6.99 แพลทินัม-โคบอลต์  
  - คุณสมบัติทำงเคมีของน ้ำ 
   พบว่ำมีค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำงเท่ำกับ 7.6 ค่ำออกซิเจนละลำยน้้ำเท่ำกับ 6.01 มิลลิกรัม/
ลิตร ค่ำบีโอดีน้อยกว่ำ 1.0 มิลลิกรัม/ลิตร ค่ำไนเตรต -ไนโตรเจนทั้งหมดเท่ำกับ 0.07 มิลลิกรัม/ลิตร ค่ำ
แอมโมเนีย-ไนโตรเจนทั้งหมดน้อยกว่ำ 0.01 มิลลิกรัม/ลิตร ค่ำโครเมียมชนิดเฮ็กซำวำเล้นท์น้อยกว่ำ 0.01 
มิลลิกรัม/ลิตรและผลกำรตรวจวัดโลหะหนักต่ำง ๆ พบว่ำ มีค่ำอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพน้้ำผิวดินทั้งหมด  



 
             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำต ิ             บทที ่3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ 
   

 
โครงกำรศกึษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-311  รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

  - สำรก้ำจัดศัตรูพืชกลุ่มออแกโนคลอรีน (Organochlorine Pesticides) 
   ส้ำหรับกำรตรวจวัดปริมำณสำรก้ำจัดศัตรูพืชกลุ่มออแกโนคลอรีน (Organochlorine 
Pesticides) ได้ แ ก่  Alpha-BHC, Beta-BHC, Gamma-BHC (Lindane), Heptachlor, Aldrin, Dicofol, 
Heptachlor Epoxide,  Alpha-Chlordane,  Alpha-Chlordane, Gamma- Chlordane, Endosulfan I, 
Endosulfan II, o,p’-DDE, Dieldrin, Endrin, p,p’ –DDD, o,p’ –DDD, Endosulfan sulfate, p,p’ –DDT 
และ o,p’ –DDT) พบว่ำ มีปริมำณสำรดังกล่ำวต่้ำกว่ำควำมสำมำรถของเครื่องวิเครำะห์ที่จะตรวจวัดได้  
  - คุณสมบัติทำงชีวภำพ  
   ค่ำแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) เท่ำกับ 17 เอ็มพีเอ็น
ต่อ 100 มิลลิลิตร และค่ำแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์มทั้งหมด (Fecal Coliform Bacteria) มีค่ำเท่ำกับ 7.8 
เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร 
 
 (17) สถำนีคลองกลำย (GW17) ต้ำบลสระแก้ว อ้ำเภอนบพิต้ำ จังหวัดนครศรีธรรมรำช 
  จำกกำรตรวจวัดเมื่อวันที่ 24 มกรำคม 2563 สำมำรถสรุปผลกำรวิเครำะห์ จ้ำแนกตำม
คุณสมบัติ ได้ดังนี้ 
  - คุณสมบัติทำงกำยภำพของน ้ำ  
   ตัวอย่ำงน้้ำมีสีเหลืองจำง มีตะกอนเล็กน้อย กลิ่นไม่เป็นที่น่ำรังเกียจ มีระดับควำมลึก 
3.0 เมตร อุณหภูมิเท่ำกับ 29.2 องศำเซลเซียส และสีปรำกฎ (Apparent color) มีค่ำเท่ำกับ 6.21 แพลทินัม-
โคบอลต์  
  - คุณสมบัติทำงเคมีของน ้ำ 
   พบว่ำมีค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำงเท่ำกับ 7.8 ค่ำออกซิเจนละลำยน้้ำเท่ำกับ 4.12 มิลลิกรัม/
ลิตร ค่ำบีโอดีน้อยกว่ำ 1.0 มิลลิกรัม/ลิตร ค่ำไนเตรต -ไนโตรเจนทั้งหมดเท่ำกับ 0.06 มิลลิกรัม/ลิตร ค่ำ
แอมโมเนีย-ไนโตรเจนทั้งหมดน้อยกว่ำ 0.01 มิลลิกรัม/ลิตร ค่ำโครเมียมชนิดเฮ็กซำวำเล้นท์น้อยกว่ำ 0.01 
มิลลิกรัม/ลิตรและผลกำรตรวจวัดโลหะหนักต่ำง ๆ พบว่ำ มีค่ำอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพน้้ำผิวดินทั้งหมด  
  - สำรก้ำจัดศัตรูพืชกลุ่มออแกโนคลอรีน (Organochlorine Pesticides) 
   ส้ำหรับกำรตรวจวัดปริมำณสำรก้ำจัดศัตรูพืชกลุ่มออแกโนคลอรีน (Organochlorine 
Pesticides) ได้ แ ก่  Alpha-BHC, Beta-BHC, Gamma-BHC (Lindane), Heptachlor, Aldrin, Dicofol, 
Heptachlor Epoxide,  Alpha-Chlordane,  Alpha-Chlordane, Gamma- Chlordane, Endosulfan I, 
Endosulfan II, o,p’-DDE, Dieldrin, Endrin, p,p’ –DDD, o,p’ –DDD, Endosulfan sulfate, p,p’ –DDT 
และ o,p’ –DDT) พบว่ำ มีปริมำณสำรดังกล่ำวต่้ำกว่ำควำมสำมำรถของเครื่องวิเครำะห์ที่จะตรวจวัดได้  
  - คุณสมบัติทำงชีวภำพ  
   ค่ำแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) เท่ำกับ 70 เอ็มพีเอ็น
ต่อ 100 มิลลิลิตร และค่ำแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์มทั้งหมด (Fecal Coliform Bacteria) มีค่ำเท่ำกับ 33 
เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร 
 



 
             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำต ิ             บทที ่3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ 
   

 
โครงกำรศกึษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-312  รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

 (18) สถำนีคลองกลำย (GW18) ต้ำบลกลำย อ้ำเภอท่ำศำลำ จังหวัดนครศรีธรรมรำช 
  จำกกำรตรวจวัดเมื่อวันที่ 24 มกรำคม 2563 สำมำรถสรุปผลกำรวิเครำะห์ จ้ำแนกตำม
คุณสมบัติ ได้ดังนี้ 
  - คุณสมบัติทำงกำยภำพของน ้ำ  
   ตัวอย่ำงน้้ำมีสีเหลืองจำง มีตะกอนแขวนลอย กลิ่นไม่เป็นที่น่ำรังเกียจ มีระดับควำมลึก 
1.0 เมตร อุณหภูมิเท่ำกับ 29.1 องศำเซลเซียส และสีปรำกฎ (Apparent color) มีค่ำเท่ำกับ 5.26 แพลทินัม-
โคบอลต์  
  - คุณสมบัติทำงเคมีของน ้ำ 
   พบว่ำมีค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำงเท่ำกับ 7.6 ค่ำออกซิเจนละลำยน้้ำเท่ำกับ 4.52 มิลลิกรัม/
ลิตร ค่ำบีโอดีน้อยกว่ำ 1.0 มิลลิกรัม/ลิตร ค่ำไนเตรต -ไนโตรเจนทั้งหมดเท่ำกับ 0.16 มิลลิกรัม/ลิตร ค่ำ
แอมโมเนีย-ไนโตรเจนทั้งหมดน้อยกว่ำ 0.01 มิลลิกรัม/ลิตร ค่ำโครเมียมชนิดเฮ็กซำวำเล้นท์น้อยกว่ ำ 0.01 
มิลลิกรัม/ลิตรและผลกำรตรวจวัดโลหะหนักต่ำง ๆ พบว่ำ มีค่ำอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพน้้ำผิวดินทั้งหมด  
  - สำรก้ำจัดศัตรูพืชกลุ่มออแกโนคลอรีน (Organochlorine Pesticides) 
   ส้ำหรับกำรตรวจวัดปริมำณสำรก้ำจัดศัตรูพืชกลุ่มออแกโนคลอรีน (Organochlorine 
Pesticides) ได้ แ ก่  Alpha-BHC, Beta-BHC, Gamma-BHC (Lindane), Heptachlor, Aldrin, Dicofol, 
Heptachlor Epoxide,  Alpha-Chlordane,  Alpha-Chlordane, Gamma- Chlordane, Endosulfan I, 
Endosulfan II, o,p’-DDE, Dieldrin, Endrin, p,p’ –DDD, o,p’ –DDD, Endosulfan sulfate, p,p’ –DDT 
และ o,p’ –DDT) พบว่ำ มีปริมำณสำรดังกล่ำวต่้ำกว่ำควำมสำมำรถของเครื่องวิเครำะห์ที่จะตรวจวัดได้  
  - คุณสมบัติทำงชีวภำพ  
   ค่ำแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) มีค่ำน้อยกว่ำ 1.8 เอ็ม
พีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร และค่ำแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์มทั้งหมด (Fecal Coliform Bacteria) มีค่ำน้อย
กว่ำ 1.8 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร 
 
 (19) สถำนีคลองหัวไทร (GW19) ต้ำบลเกำะเพชร อ้ำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมรำช 
  จำกกำรตรวจวัดเมื่อวันที่ 24 มกรำคม 2563 สำมำรถสรุปผลกำรวิเครำะห์ จ้ำแนกตำม
คุณสมบัติ ได้ดังนี้ 
  - คุณสมบัติทำงกำยภำพของน ้ำ  
   ตัวอย่ำงน้้ำมีสีเหลืองจำง มีตะกอนเล็กน้อย กลิ่นไม่เป็นที่น่ำรังเกียจ มีระดับควำมลึก 
3.0 เมตร อุณหภูมิเท่ำกับ 29.7 องศำเซลเซียส และสีปรำกฎ (Apparent color) มีค่ำเท่ำกับ 18.78 
แพลทินัม-โคบอลต์  
  - คุณสมบัติทำงเคมีของน ้ำ 
   พบว่ำมีค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำงเท่ำกับ 7.3 ค่ำออกซิเจนละลำยน้้ำเท่ำกับ 7.10 มิลลิกรัม/
ลิตร ค่ำบีโอดีน้อยกว่ำ 1.0 มิลลิกรัม/ลิตร ค่ำไนเตรต -ไนโตรเจนทั้งหมดเท่ำกับ 0.11 มิลลิกรัม/ลิตร ค่ำ



 
             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำต ิ             บทที ่3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ 
   

 
โครงกำรศกึษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-313  รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

แอมโมเนีย-ไนโตรเจนทั้งหมดเท่ำกับ 0.46 มิลลิกรัม/ลิตร ค่ำโครเมียมชนิดเฮ็กซำวำเล้นท์น้อยกว่ำ 0.01 
มิลลิกรัม/ลิตรและผลกำรตรวจวัดโลหะหนักต่ำง ๆ พบว่ำ มีค่ำอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพน้้ำผิวดินทั้งหมด  
  - สำรก้ำจัดศัตรูพืชกลุ่มออแกโนคลอรีน (Organochlorine Pesticides) 
   ส้ำหรับกำรตรวจวัดปริมำณสำรก้ำจัดศัตรูพืชกลุ่มออแกโนคลอรีน (Organochlorine 
Pesticides) ได้ แ ก่  Alpha-BHC, Beta-BHC, Gamma-BHC (Lindane), Heptachlor, Aldrin, Dicofol, 
Heptachlor Epoxide,  Alpha-Chlordane,  Alpha-Chlordane, Gamma- Chlordane, Endosulfan I, 
Endosulfan II, o,p’-DDE, Dieldrin, Endrin, p,p’ –DDD, o,p’ –DDD, Endosulfan sulfate, p,p’ –DDT 
และ o,p’ –DDT) พบว่ำ มีปริมำณสำรดังกล่ำวต่้ำกว่ำควำมสำมำรถของเครื่องวิเครำะห์ที่จะตรวจวัดได้  
  - คุณสมบัติทำงชีวภำพ  
   ค่ำแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) มีค่ำน้อยกว่ำ 1.8 เอ็ม
พีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร และค่ำแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์มทั้งหมด (Fecal Coliform Bacteria) มีค่ำน้อย
กว่ำ 1.8 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร 
 
 (20) สถำนีคลองหัวไทร (GW20) ต้ำบลหัวไทร อ้ำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมรำช 
  จำกกำรตรวจวัดเมื่อวันที่ 24 มกรำคม 2563 สำมำรถสรุปผลกำรวิเครำะห์ จ้ำแนกตำม
คุณสมบัติ ได้ดังนี้ 
  - คุณสมบัติทำงกำยภำพของน ้ำ  
   ตัวอย่ำงน้้ำมีสีเหลืองจำง มีตะกอนละเอียด กลิ่นไม่เป็นที่น่ำรังเกียจ มีระดับควำมลึก 2.0 
เมตร อุณหภูมิเท่ำกับ 28.1 องศำเซลเซียส และสีปรำกฎ (Apparent color) มีค่ำเท่ำกับ 11.68 แพลทินัม-
โคบอลต์  
  - คุณสมบัติทำงเคมีของน ้ำ 
   พบว่ำมีค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำงเท่ำกับ 7.8 ค่ำออกซิเจนละลำยน้้ำเท่ำกับ 4.48 มิลลิกรัม/
ลิตร ค่ำบีโอดีน้อยกว่ำ 1.0 มิลลิกรัม/ลิตร ค่ำไนเตรต -ไนโตรเจนทั้งหมดเท่ำกับ 0.04 มิลลิกรัม/ลิตร ค่ำ
แอมโมเนีย-ไนโตรเจนทั้งหมดเท่ำกับ 0.17 มิลลิกรัม/ลิตร ค่ำโครเมียมชนิดเฮ็กซำวำเล้นท์น้อยกว่ำ 0.01 
มิลลิกรัม/ลิตรและผลกำรตรวจวัดโลหะหนักต่ำง ๆ พบว่ำ มีค่ำอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพน้้ำผิวดินทั้งหมด  
  - สำรก้ำจัดศัตรูพืชกลุ่มออแกโนคลอรีน (Organochlorine Pesticides) 
   ส้ำหรับกำรตรวจวัดปริมำณสำรก้ำจัดศัตรูพืชกลุ่มออแกโนคลอรีน (Organochlorine 
Pesticides) ได้ แ ก่  Alpha-BHC, Beta-BHC, Gamma-BHC (Lindane), Heptachlor, Aldrin, Dicofol, 
Heptachlor Epoxide,  Alpha-Chlordane,  Alpha-Chlordane, Gamma- Chlordane, Endosulfan I, 
Endosulfan II, o,p’-DDE, Dieldrin, Endrin, p,p’ –DDD, o,p’ –DDD, Endosulfan sulfate, p,p’ –DDT 
และ o,p’ –DDT) พบว่ำ มีปริมำณสำรดังกล่ำวต่้ำกว่ำควำมสำมำรถของเครื่องวิเครำะห์ที่จะตรวจวัดได้  



 
             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำต ิ             บทที ่3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ 
   

 
โครงกำรศกึษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-314  รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

  - คุณสมบัติทำงชีวภำพ  
   ค่ำแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) มีค่ำน้อยกว่ำ 1.8 เอ็ม
พีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร และค่ำแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์มทั้งหมด (Fecal Coliform Bacteria) มีค่ำน้อย
กว่ำ 1.8 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร 
 
 (21) สถำนีคลองเสำธง (GW21) ต้ำบลเสำธง อ้ำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมรำช 
  จำกกำรตรวจวัดเมื่อวันที่ 24 มกรำคม 2563 สำมำรถสรุปผลกำรวิเครำะห์ จ้ำแนกตำม
คุณสมบัติ ได้ดังนี้ 
  - คุณสมบัติทำงกำยภำพของน ้ำ  
   ตัวอย่ำงน้้ำมีสีเหลืองจำง มีตะกอนเล็กน้อย กลิ่นไม่เป็นที่น่ำรังเกียจ มีระดับควำมลึก 
2.0 เมตร อุณหภูมิเท่ำกับ 29.2 องศำเซลเซียส และสีปรำกฎ (Apparent color) มีค่ำเท่ำกับ 10.59 
แพลทินัม-โคบอลต์  
  - คุณสมบัติทำงเคมีของน ้ำ 
   พบว่ำมีค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำงเท่ำกับ 8.2 ค่ำออกซิเจนละลำยน้้ำเท่ำกับ 6.21 มิลลิกรัม/
ลิตร ค่ำบีโอดีน้อยกว่ำ 1.0 มิลลิกรัม/ลิตร ค่ำไนเตรต -ไนโตรเจนทั้งหมดเท่ำกับ 0.06 มิลลิกรัม/ลิตร ค่ำ
แอมโมเนีย-ไนโตรเจนทั้งหมดน้อยกว่ำ 0.01 มิลลิกรัม/ลิตร ค่ำโครเมียมชนิดเฮ็กซำวำเล้นท์น้อยกว่ำ 0.01 
มิลลิกรัม/ลิตรและผลกำรตรวจวัดโลหะหนักต่ำง ๆ พบว่ำ มีค่ำอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพน้้ำผิวดินทั้งหมด  
  - สำรก้ำจัดศัตรูพืชกลุ่มออแกโนคลอรีน (Organochlorine Pesticides) 
   ส้ำหรับกำรตรวจวัดปริมำณสำรก้ำจัดศัตรูพืชกลุ่มออแกโนคลอรีน (Organochlorine 
Pesticides) ได้ แ ก่  Alpha-BHC, Beta-BHC, Gamma-BHC (Lindane), Heptachlor, Aldrin, Dicofol, 
Heptachlor Epoxide,  Alpha-Chlordane,  Alpha-Chlordane, Gamma- Chlordane, Endosulfan I, 
Endosulfan II, o,p’-DDE, Dieldrin, Endrin, p,p’ –DDD, o,p’ –DDD, Endosulfan sulfate, p,p’ –DDT 
และ o,p’ –DDT) พบว่ำ มีปริมำณสำรดังกล่ำวต่้ำกว่ำควำมสำมำรถของเครื่องวิเครำะห์ที่จะตรวจวัดได้  
  - คุณสมบัติทำงชีวภำพ  
   ค่ำแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) มีค่ำเท่ำกับ 1.7x102 
เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร และค่ำแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์มทั้งหมด (Fecal Coliform Bacteria) มีค่ำ
เท่ำกับ 79 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร 
 
 (22) สถำนีคลองเสำธง (GW22) ต้ำบลบำงจำก อ้ำเภอเมืองนครศรีธรรมรำช จังหวัด
นครศรีธรรมรำช 
  จำกกำรตรวจวัดเมื่อวันที่ 24 มกรำคม 2563 สำมำรถสรุปผลกำรวิเครำะห์ จ้ำแนกตำม
คุณสมบัติ ได้ดังนี้ 
 
 



 
             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำต ิ             บทที ่3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ 
   

 
โครงกำรศกึษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-315  รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

  - คุณสมบัติทำงกำยภำพของน ้ำ  
   ตัวอย่ำงน้้ำมีสีเหลืองจำง มีตะกอนแขวนลอย กลิ่นไม่เป็นที่น่ำรังเกียจ มีระดับควำมลึก 
4.0 เมตร อุณหภูมิเท่ำกับ 30.2 องศำเซลเซียส และสีปรำกฎ (Apparent color) มีค่ำเท่ำกับ 31.60 
แพลทินัม-โคบอลต์  
  - คุณสมบัติทำงเคมีของน ้ำ 
   พบว่ำมีค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำงเท่ำกับ 7.2 ค่ำออกซิเจนละลำยน้้ำเท่ำกับ 6.72 มิลลิกรัม/
ลิตร ค่ำบีโอดีเท่ำกับ 1.8 มิลลิกรัม/ลิตร ค่ำไนเตรต -ไนโตรเจนทั้งหมดเท่ำกับ 0.04 มิลลิกรัม/ลิตร ค่ำ
แอมโมเนีย-ไนโตรเจนทั้งหมดน้อยกว่ำ 0.01 มิลลิกรัม/ลิตร ค่ำโครเมียมชนิดเฮ็กซำวำเล้นท์น้อยกว่ำ 0.01 
มิลลิกรัม/ลิตรและผลกำรตรวจวัดโลหะหนักต่ำง ๆ พบว่ำ มีค่ำอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพน้้ำผิวดินทั้งหมด  
  - สำรก้ำจัดศัตรูพืชกลุ่มออแกโนคลอรีน (Organochlorine Pesticides) 
   ส้ำหรับกำรตรวจวัดปริมำณสำรก้ำจัดศัตรูพืชกลุ่มออแกโนคลอรีน (Organochlorine 
Pesticides) ได้ แ ก่  Alpha-BHC, Beta-BHC, Gamma-BHC (Lindane), Heptachlor, Aldrin, Dicofol, 
Heptachlor Epoxide,  Alpha-Chlordane,  Alpha-Chlordane, Gamma- Chlordane, Endosulfan I, 
Endosulfan II, o,p’-DDE, Dieldrin, Endrin, p,p’ –DDD, o,p’ –DDD, Endosulfan sulfate, p,p’ –DDT 
และ o,p’ –DDT) พบว่ำ มีปริมำณสำรดังกล่ำวต่้ำกว่ำควำมสำมำรถของเครื่องวิเครำะห์ที่จะตรวจวัดได้  
  - คุณสมบัติทำงชีวภำพ  
   ค่ำแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) มีค่ำเท่ำกับ 33 เอ็มพี
เอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร และค่ำแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์มทั้งหมด (Fecal Coliform Bacteria) มีค่ำเท่ำกับ 
13 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร 
 
 
 
 



 
             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำต ิ             บทที ่3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ 
    

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม  3-316  รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ตำรำงท่ี 3.10.2-5 
ผลกำรวิเครำะห์คุณภำพน ้ำผิวดิน โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง 

ตำรำงท่ี 3.10.2-5 (ต่อ) 

ดัชนีตรวจวัด หน่วย 

ผลวิเครำะห์คุณภำพน ้ำผิวดิน มำตรฐำนคุณภำพน ้ำผิวดิน 

GW23 GW24 GW25 GW26 GW27 GW28 GW29 GW30 
กำรเป็นน ้ำดิบเพื่อบ้ำบัดเป็นน ้ำ

อุปโภคและบริโภค 1/ 
กำรด้ำรงชีวิต
ของสัตว์น ้ำ2/ 

กำร
ชลประทำน

3/,4/ ประเภท 3 ประเภท 4 
คุณสมบัติทำงกำยภำพ              
อุณหภูมิ (Temperature) องศำเซลเซียส 30.0 29.4 30.0 32.5 30.4 28.1 29.1 30.2 ธ’ ธ’   
ควำมลึก เมตร 1.5 1.0 2.0 3.0 2.0 2.0 1.5 2.5 - -   
สีปรำกฏ (Apparent color) แพลทินัม-โคบอลต์ 9.56 51.38 18.73 18.30 19.53 17.23 22.47 30.79 - -   
คุณสมบัติทำงเคมี             
ควำมเป็นกรด-ด่ำง (pH) - 7.1 7.5 7.8 7.6 7.5 6.5 6.7 7.7 5.0-9.0 5.0-9.0 6.5-8.5 
ออกซิเจนละลำยน้้ำ (DO) มิลลิกรัม/ลิตร 6.21 6.26 7.12 6.42 6.32 6.21 6.91 6.57 ≮ 4.0 ≮ 2.0 ไม่ต่้ำกว่ำ 3.0 ไม่ต่้ำกว่ำ 2.0 
บีโอดี (BOD) มิลลิกรัม/ลิตร <1.0 6.3 <1.0 <1.0 3.3 <1.0 3.2 2.3 2 4 - ไม่เกิน 20.0 
ไนเตรต-ไนโตรเจน  มิลลิกรัม/ลิตร 0.01 0.07 <0.01 0.01 <0.01 0.01 <0.01 <0.01 5.0 - - 
แอมโมเนีย-ไนโตรเจน มิลลิกรัม/ลิตร 0.02 6.04 <0.01 <0.01 0.28 0.10 0.22 0.09 0.5 - - 
โครเมียมชนิดเฮ๊กซำวำเล้นท์  
(Cr Hexavalent) 

มิลลิกรัม/ลิตร <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.05 - - 

สำรหนู (As) มิลลิกรัม/ลิตร 0.0018 0.0086 0.0011 0.0015 0.0008 0.0003 0.0008 0.0007 ไม่เกิน 0.01 ไม่เกิน 0.05 ไม่เกิน 0.1 
แคดเมียม (Cd) มิลลิกรัม/ลิตร <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 ไม่เกิน 0.005 ไม่เกิน 0.001 ไม่เกิน 0.003 
ทองแดง (Cu) มิลลิกรัม/ลิตร <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.03 <0.01 ไม่เกิน 0.1   
แมงกำนีส (Mn) มิลลิกรัม/ลิตร 0.05 1.53 0.12 0.08 0.02 0.05 0.08 0.03 ไม่เกิน 1.0 - ไม่เกิน 5.0 
ตะกั่ว (Pb) มิลลิกรัม/ลิตร <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 ไม่เกิน 0.05 ไม่เกิน 0.05 ไม่เกิน 5.0 
ปรอท (Hg) มิลลิกรัม/ลิตร <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 ไม่เกิน 0.002 ไม่เกิน 0.005 ไม่เกิน 0.005 
นิคเกิล (Ni) มิลลิกรัม/ลิตร <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 ไม่เกิน 0.1 - ไม่เกิน 0.2 
สังกะสี (Zn) มิลลิกรัม/ลิตร 0.02 0.02 0.01 0.04 0.02 0.01 0.02 0.01 ไม่เกิน 1.0 ไม่เกิน 0.1 ไม่เกิน 5.0 
ไซยำไนด์ (Cyanide) มิลลิกรัม/ลิตร <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 ไม่เกิน 0.005 - ไม่เกิน 0.2 
สำรก้ำจัดศัตรูพืชกลุ่มออแกโนคลอรีน (Organochlorine Pesticides)            
Alpha-BHC ไมโครกรัม/ลิตร ND ND ND ND ND ND ND ND ไม่เกิน 0.02 - ต้องตรวจไม่พบ 
Beta-BHC  ไมโครกรัม/ลิตร ND ND ND ND ND ND ND ND - - ต้องตรวจไม่พบ 
Gamma-BHC (Lindane) ไมโครกรัม/ลิตร ND ND ND ND ND ND ND ND    

Heptachlor ไมโครกรัม/ลิตร ND ND ND ND ND ND ND ND ไม่เกิน 0.2 ไม่เกิน 0.4 ต้องตรวจไม่พบ 



 
             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำต ิ             บทที ่3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ 
    

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม  3-317  รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ตำรำงท่ี 3.10.2-5 (ต่อ) 

ดัชนีตรวจวัด หน่วย 
ผลวิเครำะห์คุณภำพน ้ำผิวดิน มำตรฐำนคุณภำพน ้ำผิวดิน 

GW23 GW24 GW25 GW26 GW27 GW28 GW29 GW30 
กำรเป็นน ้ำดิบเพื่อบ้ำบัดเป็นน ้ำ

อุปโภคและบริโภค 1/ 
กำรด้ำรงชีวิต
ของสัตว์น ้ำ2/ 

กำร
ชลประทำน

3/,4/ Aldrin ไมโครกรัม/ลิตร ND ND ND ND ND ND ND ND ไม่เกิน 0.1 - ต้องตรวจไม่พบ 
Dicofol ไมโครกรัม/ลิตร ND ND ND ND ND ND ND ND -   
Heptachlor Epoxide ไมโครกรัม/ลิตร ND ND ND ND ND ND ND ND ไม่เกิน 0.2 ไม่เกิน 0.4 ต้องตรวจไม่พบ 
Alpha-Chlordane ไมโครกรัม/ลิตร ND ND ND ND ND ND ND ND - - ต้องตรวจไม่พบ 

Gamma- Chlordane ไมโครกรัม/ลิตร ND ND ND ND ND ND ND ND - - ต้องตรวจไม่พบ 

Endosulfan I ไมโครกรัม/ลิตร ND ND ND ND ND ND ND ND - - ต้องตรวจไม่พบ 

Endosulfan II ไมโครกรัม/ลิตร ND ND ND ND ND ND ND ND - - ต้องตรวจไม่พบ 

o,p’-DDE ไมโครกรัม/ลิตร ND ND ND ND ND ND ND ND   ต้องตรวจไม่พบ 

Dieldrin ไมโครกรัม/ลิตร ND ND ND ND ND ND ND ND ไม่เกิน 0.1 ไม่เกิน 2.0 ต้องตรวจไม่พบ 

Endrin ไมโครกรัม/ลิตร ND ND ND ND ND ND ND ND ต้องไม่มี ไม่เกิน 0.01 ต้องตรวจไม่พบ 

p,p’ -DDD ไมโครกรัม/ลิตร ND ND ND ND ND ND ND ND - - ต้องตรวจไม่พบ 

o,p’ -DDD ไมโครกรัม/ลิตร ND ND ND ND ND ND ND ND - - ต้องตรวจไม่พบ 

Endosulfan sulfate ไมโครกรัม/ลิตร ND ND ND ND ND ND ND ND - - ต้องตรวจไม่พบ 

p,p’ -DDT ไมโครกรัม/ลิตร ND ND ND ND ND ND ND ND ไม่เกิน 1.0 ไม่เกิน 0.5 ต้องตรวจไม่พบ 

o,p’ -DDT ไมโครกรัม/ลิตร ND ND ND ND ND ND ND ND ไม่เกิน 1.0 ไม่เกิน 0.5 ต้องตรวจไม่พบ 

คุณสมบัติทำงชีวภำพ            
แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด 
(Total Coliform Bacteria) 

เอ็มพีเอ็น/100 มิลลิลิตร 5.4x102 4.5 <1.8 2.2x102 <1.8 17 7.8 49 ไม่เกิน 20,000 - - - 

แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์มทั้งหมด 
(Fecal Coliform Bacteria) 

เอ็มพีเอ็น/100 มิลลิลิตร 33 <1.8 <1.8 33 <1.8 4.5 4.5 7.8 ไม่เกิน 4,000 - - - 

 
หมำยเหตุ : 1/ ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2537) ออกตำมควำมในพระรำชบั่่ัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. 2535 ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ ฉบับท่ี 111 ตอนที่ 16 ลงวันท่ี 24 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2537 (ค่ำมำตรฐำนฯ น้้ำผิวดินประเภทที่ 

3,4) 

  2/ มำตรฐำนคุณภำพน้้ำเพื่อกำรด้ำรงชีวิตของสัตว์น้้ำ ของสถำบันประมงน้้ำจืดแห่งประเทศไทย ฉบับท่ี 75/2530 

  3/ ค้ำสั่งกรมชลประทำนที่ 73/2554 เรื่อง แก้ไขกำรระบำยน้้ำที่มีคุณภำพต่้ำลงทำงชลประทำน และทำงน้้ำท่ีเชื่อมต่อกับทำงน้้ำชลประทำนในเขตพื้นท่ีโครงกำรชลประทำน ลงวันท่ี 1 เมษำยน 2554 

  4/ Fipps,Guy (2003). Irrigation Water Quality Standards and Salinity Management Strategies.Available electronically from http://hdl.handleney/1969.1/87829. 

  5/ แคดเมียมในน้้ำท่ีมีควำมกระด้ำงในรูปของ CaCo3 ไม่เกินกว่ำ 100 มิลลิกรัมต่อลิตร (ควำมกระด้ำงในรูปของ CaCo3 มีค่ำเท่ำกับ 38 มิลลิกรัมต่อลิตร) 

  ธ’ = เป็นไปตำมธรรมชำติ แต่ต้องไม่สูงกว่ำอุณหภูมิตำมธรรมชำติมำกกว่ำ 3 องศำเซลเซียส 

- = ไม่ได้ก้ำหนดค่ำ 

http://hdl.handleney/1969.1/87829
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-318  รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

 (23) สถำนีคลองนำทับ (GW23) ต้ำบลนำทับ อ้ำเภอจะนะ จังหวัดสงขลำ 
  จำกกำรตรวจวัดเมื่อวันที่ 25 มกรำคม 2563 สำมำรถสรุปผลกำรวิเครำะห์ จ้ำแนกตำม
คุณสมบัติ ได้ดังนี้ 
  - คุณสมบัติทำงกำยภำพของน ้ำ  
   ตัวอย่ำงน้้ำมีสีเหลืองจำง มีตะกอนสีน้้ำตำล กลิ่นไม่เป็นที่น่ำรังเกียจ มีระดับควำมลึก 
1.5 เมตร อุณหภูมิเท่ำกับ 30.0 องศำเซลเซียส และสีปรำกฎ (Apparent color) มีค่ำเท่ำกับ 9.56 แพลทินัม-
โคบอลต์  
  - คุณสมบัติทำงเคมีของน ้ำ 
   พบว่ำมีค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำงเท่ำกับ 7.1 ค่ำออกซิเจนละลำยน้้ำเท่ำกับ 6.21 มิลลิกรัม/
ลิตร ค่ำบีโอดีน้อยกว่ำ 1.0 มิลลิกรัม/ลิตร ค่ำไนเตรต -ไนโตรเจนทั้งหมดเท่ำกับ 0.01 มิลลิกรัม/ลิตร ค่ำ
แอมโมเนีย-ไนโตรเจนทั้งหมดเท่ำกับ 0.02 มิลลิกรัม/ลิตร ค่ำโครเมียมชนิดเฮ็กซำวำเล้นท์น้อยกว่ำ 0.01 
มิลลิกรัม/ลิตรและผลกำรตรวจวัดโลหะหนักต่ำง ๆ พบว่ำ มีค่ำอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพน้้ำผิวดินทั้งหมด  
  - สำรก้ำจัดศัตรูพืชกลุ่มออแกโนคลอรีน (Organochlorine Pesticides) 
   ส้ำหรับกำรตรวจวัดปริมำณสำรก้ำจัดศัตรูพืชกลุ่มออแกโนคลอรีน (Organochlorine 
Pesticides) ได้ แ ก่  Alpha-BHC, Beta-BHC, Gamma-BHC (Lindane), Heptachlor, Aldrin, Dicofol, 
Heptachlor Epoxide,  Alpha-Chlordane,  Alpha-Chlordane, Gamma- Chlordane, Endosulfan I, 
Endosulfan II, o,p’-DDE, Dieldrin, Endrin, p,p’ –DDD, o,p’ –DDD, Endosulfan sulfate, p,p’ –DDT 
และ o,p’ –DDT) พบว่ำ มีปริมำณสำรดังกล่ำวต่้ำกว่ำควำมสำมำรถของเครื่องวิเครำะห์ที่จะตรวจวัดได้  
  - คุณสมบัติทำงชีวภำพ  
   ค่ำแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) มีค่ำเท่ำกับ 5.4x102 

เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร และค่ำแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์มทั้งหมด (Fecal Coliform Bacteria) มีค่ำ
เท่ำกับ 33 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร 
 
 (24) สถำนีคลองนำทวี (GW24) ต้ำบลตลิ่งชัน อ้ำเภอจะนะ จังหวัดสงขลำ 
  จำกกำรตรวจวัดเมื่อวันที่ 25 มกรำคม 2563 สำมำรถสรุปผลกำรวิเครำะห์ จ้ำแนกตำม
คุณสมบัติ ได้ดังนี้ 
  - คุณสมบัติทำงกำยภำพของน ้ำ  
   ตัวอย่ำงน้้ำมีสีเหลืองจำง มีตะกอนสีน้้ำตำล กลิ่นไม่เป็นที่น่ำรังเกียจ มีระดับควำมลึก 
1.0 เมตร อุณหภูมิเท่ำกับ 29.4 องศำเซลเซียส และสีปรำกฎ (Apparent color) มีค่ำเท่ำกับ 51.38 
แพลทินัม-โคบอลต์  
  - คุณสมบัติทำงเคมีของน ้ำ 
   พบว่ำมีค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำงเท่ำกับ 7.5 ค่ำออกซิเจนละลำยน้้ำเท่ำกับ 6.26 มิลลิกรัม/
ลิตร ค่ำบีโอดีเท่ำกับ 6.3 มิลลิกรัม/ลิตร ค่ำไนเตรต -ไนโตรเจนทั้งหมดเท่ำกับ 0.07 มิลลิกรัม/ลิตร ค่ำ
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-319  รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

แอมโมเนีย-ไนโตรเจนทั้งหมดเท่ำกับ 6.04 มิลลิกรัม/ลิตร ค่ำโครเมียมชนิดเฮ็กซำวำเล้นท์น้อยกว่ำ 0.01 
มิลลิกรัม/ลิตรและผลกำรตรวจวัดโลหะหนักต่ำง ๆ พบว่ำ มีค่ำอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพน้้ำผิวดินทั้งหมด  
  - สำรก้ำจัดศัตรูพืชกลุ่มออแกโนคลอรีน (Organochlorine Pesticides) 
   ส้ำหรับกำรตรวจวัดปริมำณสำรก้ำจัดศัตรูพืชกลุ่มออแกโนคลอรีน (Organochlorine 
Pesticides) ได้ แ ก่  Alpha-BHC, Beta-BHC, Gamma-BHC (Lindane), Heptachlor, Aldrin, Dicofol, 
Heptachlor Epoxide,  Alpha-Chlordane,  Alpha-Chlordane, Gamma- Chlordane, Endosulfan I, 
Endosulfan II, o,p’-DDE, Dieldrin, Endrin, p,p’ –DDD, o,p’ –DDD, Endosulfan sulfate, p,p’ –DDT 
และ o,p’ –DDT) พบว่ำ มีปริมำณสำรดังกล่ำวต่้ำกว่ำควำมสำมำรถของเครื่องวิเครำะห์ที่จะตรวจวัดได้  
  - คุณสมบัติทำงชีวภำพ  
   ค่ำแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) มีค่ำเท่ำกับ 4.5 เอ็มพี
เอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร และค่ำแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์มทั้งหมด (Fecal Coliform Bacteria) มีค่ำน้อย
กว่ำ 1.8 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร 
 
 (25) สถำนีคลองใหญ่ (GW25) ต้ำบลฉำง อ้ำเภอนำทวี จังหวัดสงขลำ 
  จำกกำรตรวจวัดเมื่อวันที่ 25 มกรำคม 2563 สำมำรถสรุปผลกำรวิเครำะห์ จ้ำแนกตำม
คุณสมบัติ ได้ดังนี้ 
  - คุณสมบัติทำงกำยภำพของน ้ำ  
   ตัวอย่ำงน้้ำมีสีเหลืองจำงใส กลิ่นไม่เป็นที่น่ำรังเกียจ มีระดับควำมลึก 2.0 เมตร อุณหภูมิ
เท่ำกับ 30.0 องศำเซลเซียส และสีปรำกฎ (Apparent color) มีค่ำเท่ำกับ 18.73 แพลทินัม-โคบอลต์  
  - คุณสมบัติทำงเคมีของน ้ำ 
   พบว่ำมีค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำงเท่ำกับ 7.8 ค่ำออกซิเจนละลำยน้้ำเท่ำกับ 7.12 มิลลิกรัม/
ลิตร ค่ำบีโอดีน้อยกว่ำ 1.0 มิลลิกรัม/ลิตร ค่ำไนเตรต-ไนโตรเจนทั้งหมดน้อยกว่ำ 0.01 มิลลิกรัม/ลิตร ค่ำ
แอมโมเนีย-ไนโตรเจนทั้งหมดน้อยกว่ำ 0.01 มิลลิกรัม/ลิตร ค่ำโครเมียมชนิดเฮ็กซำวำเล้นท์น้อยกว่ำ 0.01 
มิลลิกรัม/ลิตรและผลกำรตรวจวัดโลหะหนักต่ำง ๆ พบว่ำ มีค่ำอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพน้้ำผิวดินทั้งหมด  
  -  สำรก้ำจัดศัตรูพืชกลุ่มออแกโนคลอรีน (Organochlorine Pesticides) 
   ส้ำหรับกำรตรวจวัดปริมำณสำรก้ำจัดศัตรูพืชกลุ่มออแกโนคลอรีน (Organochlorine 
Pesticides) ได้ แ ก่  Alpha-BHC, Beta-BHC, Gamma-BHC (Lindane), Heptachlor, Aldrin, Dicofol, 
Heptachlor Epoxide,  Alpha-Chlordane,  Alpha-Chlordane, Gamma- Chlordane, Endosulfan I, 
Endosulfan II, o,p’-DDE, Dieldrin, Endrin, p,p’ –DDD, o,p’ –DDD, Endosulfan sulfate, p,p’ –DDT 
และ o,p’ –DDT) พบว่ำ มีปริมำณสำรดังกล่ำวต่้ำกว่ำควำมสำมำรถของเครื่องวิเครำะห์ที่จะตรวจวัดได้  
 
 



 
             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำต ิ             บทที ่3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ 
   
 

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-320  รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

  - คุณสมบัติทำงชีวภำพ  
   ค่ำแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) มีค่ำน้อยกว่ำ 1.8 เอ็ม
พีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร และค่ำแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์มทั้งหมด (Fecal Coliform Bacteria) มีค่ำน้อย
กว่ำ 1.8 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร 
 
 (26) สถำนีคลองใหญ่ (GW26) ต้ำบลทับช้ำง อ้ำเภอนำทวี จังหวัดสงขลำ 
  จำกกำรตรวจวัดเมื่อวันที่ 25 มกรำคม 2563 สำมำรถสรุปผลกำรวิเครำะห์ จ้ำแนกตำม
คุณสมบัติ ได้ดังนี ้
  - คุณสมบัติทำงกำยภำพของน ้ำ  
   ตัวอย่ำงน้้ำมีสีเหลืองจำง มีตะกอนเล็กน้อย กลิ่นไม่เป็นที่น่ำรังเกียจ มีระดับควำมลึก 
3.0 เมตร อุณหภูมิเท่ำกับ 32.5 องศำเซลเซียส และสีปรำกฎ (Apparent color) มีค่ำเท่ำกับ 18.30 
แพลทินัม-โคบอลต์  
  - คุณสมบัติทำงเคมีของน ้ำ 
   พบว่ำมีค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำงเท่ำกับ 7.6 ค่ำออกซิเจนละลำยน้้ำเท่ำกับ 6.42 มิลลิกรัม/
ลิตร ค่ำบีโอดีน้อยกว่ำ 1.0 มิลลิกรัม/ลิตร ค่ำไนเตรต -ไนโตรเจนทั้งหมดเท่ำกับ 0.01 มิลลิกรัม/ลิตร ค่ำ
แอมโมเนีย-ไนโตรเจนทั้งหมดน้อยกว่ำ 0.01 มิลลิกรัม/ลิตร ค่ำโครเมียมชนิดเ ฮ็กซำวำเล้นท์น้อยกว่ำ 0.01 
มิลลิกรัม/ลิตรและผลกำรตรวจวัดโลหะหนักต่ำง ๆ พบว่ำ มีค่ำอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพน้้ำผิวดินทั้งหมด  
  - สำรก้ำจัดศัตรูพืชกลุ่มออแกโนคลอรีน (Organochlorine Pesticides) 
   ส้ำหรับกำรตรวจวัดปริมำณสำรก้ำจัดศัตรูพืชกลุ่มออแกโนคลอรีน (Organochlorine 
Pesticides) ได้ แ ก่  Alpha-BHC, Beta-BHC, Gamma-BHC (Lindane), Heptachlor, Aldrin, Dicofol, 
Heptachlor Epoxide,  Alpha-Chlordane,  Alpha-Chlordane, Gamma- Chlordane, Endosulfan I, 
Endosulfan II, o,p’-DDE, Dieldrin, Endrin, p,p’ –DDD, o,p’ –DDD, Endosulfan sulfate, p,p’ –DDT 
และ o,p’ –DDT) พบว่ำ มีปริมำณสำรดังกล่ำวต่้ำกว่ำควำมสำมำรถของเครื่องวิเครำะห์ที่จะตรวจวัดได้  
  - คุณสมบัติทำงชีวภำพ  
   ค่ำแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) มีค่ำเท่ำกับ 2.2x102 
เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร และค่ำแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์มทั้งหมด (Fecal Coliform Bacteria) มีค่ำ
เท่ำกับ 33 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร 
 
 (27) สถำนีคลองตูหยง (GW27) ต้ำบลปำกบำง อ้ำเภอเทพำ จังหวัดสงขลำ 
  จำกกำรตรวจวัดเมื่อวันที่ 25 มกรำคม 2563 สำมำรถสรุปผลกำรวิเครำะห์ จ้ำแนกตำม
คุณสมบัติ ได้ดังนี ้
 
 



 
             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำต ิ             บทที ่3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ 
   
 

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-321  รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

  - คุณสมบัติทำงกำยภำพของน ้ำ  
   ตัวอย่ำงน้้ำมีสีเหลืองจำง มีตะกอนสีน้้ำตำล กลิ่นไม่เป็นที่น่ำรังเกียจ มีระดับควำมลึก 
2.0 เมตร อุณหภูมิเท่ำกับ 30.4 องศำเซลเซียส และสีปรำกฎ (Apparent color) มีค่ำเท่ำกับ 19.53 
แพลทินัม-โคบอลต์  
  - คุณสมบัติทำงเคมีของน ้ำ 
   พบว่ำมีค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำงเท่ำกับ 7.5 ค่ำออกซิเจนละลำยน้้ำเท่ำกับ 6.32 มิลลิกรัม/
ลิตร ค่ำบีโอดีเท่ำกับ 3.3 มิลลิกรัม/ลิตร ค่ำไนเตรต -ไนโตรเจนทั้งหมดน้อยกว่ำ 0.01 มิลลิกรัม/ลิตร ค่ำ
แอมโมเนีย-ไนโตรเจนทั้งหมดเท่ำกับ 0.28 มิลลิกรัม/ลิตร ค่ำโครเมียมชนิดเฮ็กซำวำเล้นท์น้อยกว่ำ 0.01 
มิลลิกรัม/ลิตรและผลกำรตรวจวัดโลหะหนักต่ำง ๆ พบว่ำ มีค่ำอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพน้้ำผิวดินทั้งหมด  
  - สำรก้ำจัดศัตรูพืชกลุ่มออแกโนคลอรีน (Organochlorine Pesticides) 
   ส้ำหรับกำรตรวจวัดปริมำณสำรก้ำจัดศัตรูพืชกลุ่มออแกโนคลอรีน (Organochlorine 
Pesticides) ได้ แ ก่  Alpha-BHC, Beta-BHC, Gamma-BHC (Lindane), Heptachlor, Aldrin, Dicofol, 
Heptachlor Epoxide,  Alpha-Chlordane,  Alpha-Chlordane, Gamma- Chlordane, Endosulfan I, 
Endosulfan II, o,p’-DDE, Dieldrin, Endrin, p,p’ –DDD, o,p’ –DDD, Endosulfan sulfate, p,p’ –DDT 
และ o,p’ –DDT) พบว่ำ มีปริมำณสำรดังกล่ำวต่้ำกว่ำควำมสำมำรถของเครื่องวิเครำะห์ที่จะตรวจวัดได้  
  - คุณสมบัติทำงชีวภำพ  
   ค่ำแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) มีค่ำน้อยกว่ำ 1.8 เอ็ม
พีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร และค่ำแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์มทั้งหมด (Fecal Coliform Bacteria) มีค่ำน้อย
กว่ำ 1.8 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร 
 
 (28) สถำนีคลองท่ำเรือ (GW28) ต้ำบลท่ำเรือ อ้ำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตำนี 
  จำกกำรตรวจวัดเมื่อวันที่ 27 มกรำคม 2563 สำมำรถสรุปผลกำรวิเครำะห์ จ้ำแนกตำม
คุณสมบัติ ได้ดังนี้ 
  - คุณสมบัติทำงกำยภำพของน ้ำ  
   ตัวอย่ำงน้้ำมีสีเหลืองจำง มีตะกอนเล็กน้อย กลิ่นไม่เป็นที่น่ำรังเกียจ มีระดับควำมลึก 
2.0 เมตร อุณหภูมิเท่ำกับ 28.1 องศำเซลเซียส และสีปรำกฎ (Apparent color) มีค่ำเท่ำกับ 17.23 
แพลทินัม-โคบอลต์  
  - คุณสมบัติทำงเคมีของน ้ำ 
   พบว่ำมีค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำงเท่ำกับ 6.5 ค่ำออกซิเจนละลำยน้้ำเท่ำกับ 6.21 มิลลิกรัม/
ลิตร ค่ำบีโอดีน้อยกว่ำ 1.0 มิลลิกรัม/ลิตร ค่ำไนเตรต -ไนโตรเจนทั้งหมดเท่ำกับ 0.01 มิลลิกรัม/ลิตร ค่ำ
แอมโมเนีย-ไนโตรเจนทั้งหมดเท่ำกับ 0.1 มิลลิกรัม/ลิตร ค่ำโครเมียมชนิดเฮ็กซำวำเล้นท์น้อยกว่ำ 0.01 
มิลลิกรัม/ลิตรและผลกำรตรวจวัดโลหะหนักต่ำง ๆ พบว่ำ มีค่ำอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพน้้ำผิวดินทั้งหมด  
 



 
             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำต ิ             บทที ่3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ 
   
 

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-322  รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

  - สำรก้ำจัดศัตรูพืชกลุ่มออแกโนคลอรีน (Organochlorine Pesticides) 
   ส้ำหรับกำรตรวจวัดปริมำณสำรก้ำจัดศัตรูพืชกลุ่มออแกโนคลอรีน (Organochlorine 
Pesticides) ได้ แ ก่  Alpha-BHC, Beta-BHC, Gamma-BHC (Lindane), Heptachlor, Aldrin, Dicofol, 
Heptachlor Epoxide,  Alpha-Chlordane,  Alpha-Chlordane, Gamma- Chlordane, Endosulfan I, 
Endosulfan II, o,p’-DDE, Dieldrin, Endrin, p,p’ –DDD, o,p’ –DDD, Endosulfan sulfate, p,p’ –DDT 
และ o,p’ –DDT) พบว่ำ มีปริมำณสำรดังกล่ำวต่้ำกว่ำควำมสำมำรถของเครื่องวิเครำะห์ที่จะตรวจวัดได้  
  - คุณสมบัติทำงชีวภำพ  
   ค่ำแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) มีค่ำเท่ำกับ 17 เอ็มพี
เอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร และค่ำแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์มทั้งหมด (Fecal Coliform Bacteria) มีค่ำเท่ำกับ 
4.5 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร 
 
 (29) สถำนีคลองยะหริ่ง (GW29) ต้ำบลตะโละกำโป อ้ำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตำนี 
  จำกกำรตรวจวัดเมื่อวันที่ 26 มกรำคม 2563 สำมำรถสรุปผลกำรวิเครำะห์ จ้ำแนกตำม
คุณสมบัติ ได้ดังนี้ 
  - คุณสมบัติทำงกำยภำพของน ้ำ  
   ตัวอย่ำงน้้ำมีสีเหลืองจำง มีตะกอนแขวนลอย กลิ่นไม่เป็นที่น่ำรังเกียจ มีระดับควำมลึก 
1.5 เมตร อุณหภูมิเท่ำกับ 29.1 องศำเซลเซียส และสีปรำกฎ (Apparent color) มีค่ำเท่ำกับ 22.47 
แพลทินัม-โคบอลต์  
  - คุณสมบัติทำงเคมีของน ้ำ 
   พบว่ำมีค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำงเท่ำกับ 6.7 ค่ำออกซิเจนละลำยน้้ำเท่ำกับ 6.91 มิลลิกรัม/
ลิตร ค่ำบีโอดีเท่ำกับ 3.2 มิลลิกรัม/ลิตร ค่ำไนเตรต -ไนโตรเจนทั้งหมดน้อยกว่ำ 0.01 มิลลิกรัม/ลิตร ค่ำ
แอมโมเนีย-ไนโตรเจนทั้งหมดเท่ำกับ 0.22 มิลลิกรัม/ลิตร ค่ำโครเมียมชนิดเฮ็กซำวำเล้นท์น้อยกว่ำ 0.01 
มิลลิกรัม/ลิตรและผลกำรตรวจวัดโลหะหนักต่ำง ๆ พบว่ำ มีค่ำอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพน้้ำผิวดินทั้งหมด  
  - สำรก้ำจัดศัตรูพืชกลุ่มออแกโนคลอรีน (Organochlorine Pesticides) 
   ส้ำหรับกำรตรวจวัดปริมำณสำรก้ำจัดศัตรูพืชกลุ่มออแกโนคลอรีน (Organochlorine 
Pesticides) ได้ แ ก่  Alpha-BHC, Beta-BHC, Gamma-BHC (Lindane), Heptachlor, Aldrin, Dicofol, 
Heptachlor Epoxide,  Alpha-Chlordane,  Alpha-Chlordane, Gamma- Chlordane, Endosulfan I, 
Endosulfan II, o,p’-DDE, Dieldrin, Endrin, p,p’ –DDD, o,p’ –DDD, Endosulfan sulfate, p,p’ –DDT 
และ o,p’ –DDT) พบว่ำ มีปริมำณสำรดังกล่ำวต่้ำกว่ำควำมสำมำรถของเครื่องวิเครำะห์ที่จะตรวจวัดได้  



 
             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำต ิ             บทที ่3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ 
   
 

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-323  รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

  - คุณสมบัติทำงชีวภำพ  
   ค่ำแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) มีค่ำเท่ำกับ 7.8 เอ็มพี
เอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร และค่ำแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์มทั้งหมด (Fecal Coliform Bacteria) มีค่ำเท่ำกับ 
4.5 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร 
 
 (30) สถำนีคลองยำมู (GW30) ต้ำบลจะรัง อ้ำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตำนี 
  จำกกำรตรวจวัดเมื่อวันที่ 26 มกรำคม 2563 สำมำรถสรุปผลกำรวิเครำะห์ จ้ำแนกตำม
คุณสมบัติ ได้ดังนี้ 
  - คุณสมบัติทำงกำยภำพของน ้ำ  
   ตัวอย่ำงน้้ำมีสีเหลืองจำง มีตะกอนสีน้้ำตำล กลิ่นไม่เป็นที่น่ำรังเกียจ มีระดับควำมลึก 
2.5 เมตร อุณหภูมิเท่ำกับ 30.2 องศำเซลเซียส และสีปรำกฎ (Apparent color) มีค่ำเท่ำกับ 30.79 
แพลทินัม-โคบอลต์  
  - คุณสมบัติทำงเคมีของน ้ำ 
   พบว่ำมีค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำงเท่ำกับ 7.7 ค่ำออกซิเจนละลำยน้้ำเท่ำกับ 6.57 มิลลิกรัม/
ลิตร ค่ำบีโอดีเท่ำกับ 2.3 มิลลิกรัม/ลิตร ค่ำไนเตรต -ไนโตรเจนทั้งหมดน้อยกว่ำ 0.01 มิลลิกรัม/ลิตร ค่ำ
แอมโมเนีย-ไนโตรเจนทั้งหมดเท่ำกับ 0.09 มิลลิกรัม/ลิตร ค่ำโครเมียมชนิดเฮ็กซำวำเล้นท์น้อยกว่ำ 0.01 
มิลลิกรัม/ลิตรและผลกำรตรวจวัดโลหะหนักต่ำง ๆ พบว่ำ มีค่ำอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพน้้ำผิวดินทั้งหมด  
  - สำรก้ำจัดศัตรูพืชกลุ่มออแกโนคลอรีน (Organochlorine Pesticides) 
   ส้ำหรับกำรตรวจวัดปริมำณสำรก้ำจัดศัตรูพืชกลุ่มออแกโนคลอรีน (Organochlorine 
Pesticides) ได้ แ ก่  Alpha-BHC, Beta-BHC, Gamma-BHC (Lindane), Heptachlor, Aldrin, Dicofol, 
Heptachlor Epoxide,  Alpha-Chlordane,  Alpha-Chlordane, Gamma- Chlordane, Endosulfan I, 
Endosulfan II, o,p’-DDE, Dieldrin, Endrin, p,p’ –DDD, o,p’ –DDD, Endosulfan sulfate, p,p’ –DDT 
และ o,p’ –DDT) พบว่ำ มีปริมำณสำรดังกล่ำวต่้ำกว่ำควำมสำมำรถของเครื่องวิเครำะห์ที่จะตรวจวัดได้  
  - คุณสมบัติทำงชีวภำพ  
   ค่ำแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) มีค่ำเท่ำกับ 49 เอ็มพี
เอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร และค่ำแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์มทั้งหมด (Fecal Coliform Bacteria) มีค่ำเท่ำกับ 
7.8 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-324  รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

(2) คุณภำพน ้ำใต้ดิน 
  กลุ่มบริษัทที่ปรึกษำได้ท้ำกำรศึกษำสภำพปัจจุบันบริเวณพ้ืนที่โครงกำรและบริเวณใกล้เคียง 
ประกอบด้วย  
  - กำรทบทวนข้อมูลทุติยภูมิจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง โดยท้ำกำรทบทวนรำยงำนผล
กำรศึกษำคุณภำพน้้ำของกรมทรัพยำกรน้้ำบำดำล 
  -  กำรซ้อนทับแผนที่ภูมิศำสตร์สำรสนเทศ (GIS) ของศักยภำพน้้ำบำดำลและต้ำแหน่งบ่อ
น้้ำบำดำลเข้ำกับชั้นข้อมูลขอบเขตพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก และกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน เพ่ือให้ทรำบถึง
แหล่งน้้ำบำดำลและศักยภำพของแหล่งน้้ำบำดำลในพ้ืนที่ 
 
  ด้ำเนินกำรคัดเลือกสถำนีตรวจวัดคุณภำพน้้ำใต้ดิน ด้วยกำรพิจำรณำจำกแหล่งน้้ำที่มีกำร
ใช้งำนเพื่อกำรอุปโภค-บริโภค และมีปริมำณน้้ำที่สำมำรถสูบขึ้นมำใช้ได้มำกกว่ำ20 ลูกบำศก์เมตร/ชั่วโมง 
เป็นล้ำดับแรก และมำกกว่ำ 15 20 ลูกบำศก์เมตร/ชั่วโมง เป็นล้ำดับต่อไป ร่วมกับคัดเลือกบ่อน้้ำบำดำลที่
ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ชุมชนและที่อยู่อำศัย จ้ำนวน 30 สถำนี รำยละเอียดดังแสดงในตำรำงที่ 3.10.2-6 และ  
รูปที่ 3.10.2-4 
 
  กลุ่มบริษัทที่ปรึกษำได้ด้ำเนินกำรส้ำรวจและเก็บตัวอย่ ำงคุณภำพน้้ำใต้ดิน ระหว่ำงวันที่  
22 – 26  มกรำคม 2563 กำรวิเครำะห์คุณภำพน้้ำผิวดินในพื้นท่ีลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก ดังแสดงใน 
ตำรำงท่ี 3.10.2-7 และรูปที่ 3.10.2-5 รำยละเอียดดังภำคผนวก 3-3 สำมำรถสรุปผลรำยสถำนีได้ดังนี้ 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม   3-325  รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ตำรำงท่ี 3.10.2-6 
สถำนีตรวจวัดคุณภำพน ้ำใต้ดิน โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

ตำรำงท่ี 3.10.2-6 (ต่อ) 

สถำนี จุดเก็บตัวอย่ำง 
พิกัด 

ต้ำบล อ้ำเภอ จังหวัด 
E N 

UW01 บ้ำนเกำะพลวย 574195 1052122 อ่ำงทอง เกำะสมุย สุรำษฏร์ธำนี 
UW02 สถำนีอนำมัยหน้ำเมือง 2 608715 1044781 หน้ำเมือง เกำะสมุย สุรำษฏร์ธำนี 
UW03 บ้ำนปะแดร ู 723200 716750 กำบัง กำบัง  ยะลำ 
UW04 มัสยดิบ้ำนบำโด 762090 720900 ยุโป เมืองยะลำ ยะลำ 
UW05 สภำตำ้บลกำลูปัง 762100 713750 กำลูปัง รำมัน ยะลำ 
UW06 บ้ำนกำดูนง 776200 723550 เกำะรอ รำมนั ยะลำ 
UW07 บ้ำนกำแลบือซำ 756150 757940 กะมิยอ เมืองปัตตำนี ปัตตำนี 
UW08 บ้ำนบูด ี 755300 766800 แหลมโพธิ์  ยะหริ่ง ปัตตำนี 
UW09 มัสยดิบ้ำนบน 790090 744100 ปะเสยะวอ สำยบุรี ปัตตำนี 
UW10 ศูนย์รักษำควำมปลอดภัยบ.ก.สูงสดุ 738400 749790 บ่อทอง หนองจิก ปัตตำนี 
UW11 โรงเรียนบ้ำนคุริง (มิตรภำพท่ี 25) 520066 1184195 ทรัพย์อนันต์ ท่ำแซะ ชุมพร 
UW12 โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห ์ 511328 1120550 ทุ่งตะไคร ทุ่งตะโก ชุมพร 
UW13 บ้ำนตลำดนัด 523364 1164599 นำชะอัง เมืองชุมพร ชุมพร 
UW14 โรงเรียนสวนสมบูรณ์ (บ.แหลมดนิ) 511196 1074258 สวนแตง ละแม ชุมพร 
UW15 โรงเรียนกำ่จนำภิเษกวิทยำลัย (บ่อที2่) 518989 1033895 เลม็ด ไชยำ  สุรำษฎร์ธำนี 
UW16 หมู่ที่ 9 บ้ำนหนองเปล 557253 1013892 พลำยวำส กำ่จนดิษฐ์ สุรำษฎร์ธำนี 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม   3-326  รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ตำรำงท่ี 3.10.2-6 (ต่อ) 

สถำนี จุดเก็บตัวอย่ำง 
พิกัด 

ต้ำบล อ้ำเภอ จังหวัด 
E N 

UW17 บ้ำนนำนอก 517486 1055094 ประสงค์ ท่ำชนะ สุรำษฎร์ธำนี 
UW18 โรงเรียนบ้ำนท่ำเพชร 540543 1007514 มะขำมเตี้ย เมืองสุรำษฎร์ธำนี สุรำษฎร์ธำนี 
UW19 บริเวณประปำหมู่บ้ำน 603318 964244 ท่ำข้ึน  ท่ำศำลำ นครศรีธรรมรำช 
UW20 โรงพยำบำลวชิรำวุธ 604874 939316 ปำกพูน เมืองนครศรีธรรมรำช นครศรีธรรรมรำช 
UW21 สถำนีอนำมัยปำกนคร 616281 936300 ปำกนคร เมืองนครศรีธรรมรำช นครศรีธรรรมรำช 
UW22 โรงเรียนชุมชนวัดปณัณำรำม 598796 988915 ทุ่งปรัง สิชล นครศรีธรรรมรำช 
UW23 บ้ำนนำย้ำ 689075 756394 คู จะนะ สงขลำ 
UW24 บ้ำนบ่อโซน 700200 768765 สะกอม จะนะ สงขลำ 
UW25 วัดนำทว ี 687422 745847 นำทวี นำทวี สงขลำ 
UW26 โรงเรียนสะบำ้ย้อยวิทยำ 715528 732914 สะบ้ำย้อย สะบ้ำย้อย สงขลำ 
UW27 โรงเรียนบ้ำนโคกงู 829000 691700 บำงขุนทอง ตำกใบ นรำธิวำส 
UW28 บ้ำนคลองตัน 831200 697400 ศำลำใหม่ ตำกใบ นรำธิวำส 
UW29 บ้ำนยำแลเบำะ 777440 704300 รือเสำะ รือเสำะ นรำธิวำส 
UW30 มัสยดิบ้ำนกูแบลิบสิ 805212 705196 ละหำร ยี่งอ นรำธิวำส 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม   3-327  รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

รูปที่ 3.10.2-4 จุดตรวจวัดคุณภำพน ้ำใต้ดินของโครงกำร
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม    3-328 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ตำรำงท่ี 3.10.2-7 
ผลกำรวิเครำะห์คุณภำพน ้ำใต้ดิน โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

 
 
 
 

ดัชนีตรวจวัด หน่วย 

ผลวิเครำะห์คุณภำพน ้ำใต้ดิน มำตรฐำนคุณภำพน ้ำใต้ดิน1/ 

UW01 UW02 UW03 UW04 UW05 UW06 UW07 UW08 UW09 UW10 UW11 UW12 UW13 UW14 UW15 เกณฑ์ก้ำหนด

ที่เหมำะสม 

เกณฑ์อนุโลม

สูงสุด 

ควำมเป็นกรด-ด่ำง (pH) - 7.7 7.0 6.0 7.0 7.0 7.1 7.0 7.8 7.4 7.0 7.1 7.4 7.0 5.3 7.5 7.0-8.5 6.5-9.2 

ออกซิเจนละลำยน้้ำ (DO) มิลลิกรัม/ลิตร 5.10 4.25 6.21 7.10 7.01 6.81 6.19 6.27 6.67 6.98 6.06 5.94 5.91 6.92 5.71 - - 

บีโอดี (BOD) มิลลิกรัม/ลิตร <1.0 <0.01 <0.01 <0.01 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 5.2 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 - - 

ของแข็งแขวนลอยท้ังหมด (TSS) มิลลิกรัม/ลติร <1 3 <1 <1 <1 2 3 <1130 <1 6 22 <1 <1 <1 2 - - 

ของแข็งละลำยน้้ำทั้งหมด (TDS) มิลลิกรัม/ลติร 736 340 28 140 32 50 62 <0.01 84 52 152 240 268 52 276 ไม่เกิน 600 1,200 

แอมโมเนีย-ไนโตรเจน มิลลิกรัม/ลติร <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.0009 <0.01 <0.01 1.07 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 - - 

สำรหนู (As) มิลลิกรัม/ลติร 0.0014 0.0012 <0.0002 0.0002 0.0008 0.0006 0.0002 <0.002 <0.0002 0.0043 0.0004 <0.0002 0.0006 <0.0002 0.0013 ต้องไม่มีเลย 0.05 

แคดเมียม (Cd) มิลลิกรัม/ลติร <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 ต้องไม่มีเลย 0.01 

โครเมียมชนิดเฮ๊กซำวำเล้นท์  

(Cr Hexavalent) 

มิลลิกรัม/ลติร <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 - - 

ทองแดง (Cu) มิลลิกรัม/ลติร <0.01 0.01 0.01 0.02 <0.01 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.01 0.01 <0.01 ไม่เกิน 1.0 1.5 

แมงกำนีส (Mn) มิลลิกรัม/ลติร <0.01 0.03 0.13 0.01 0.01 0.04 0.01 0.14 0.01 0.03 0.02 0.01 <0.01 0.05 <0.01 ไม่เกิน 0.3 0.5 

ตะกั่ว (Pb) มิลลิกรัม/ลติร <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.15 <0.01 ต้องไม่มีเลย 0.05 

ปรอท (Hg) มิลลิกรัม/ลติร <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 ต้องไม่มีเลย 0.001 

นิคเกิล (Ni ) มิลลิกรัม/ลติร <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 - - 

สังกะสี (Zn) มิลลิกรัม/ลติร 0.02 0.04 0.02 0.09 0.02 0.01 0.01 0.03 <0.01 0.01 0.06 0.02 0.03 0.04 0.04 ไม่เกิน 5.0 15.0 

ไซยำไนด์ (Cyanide) มิลลิกรัม/ลติร <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 ต้องไม่มีเลย 0.1 

แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด 

(Total Coliform Bacteria) 

เอ็มพีเอ็น/100 

มิลลิลิตร 

<1.8 540 <1.8 <1.8 <1.8 170 49 <1.8 <1.8 49 4.5 350 540 4.5 <1.8 - - 

แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์มทั้งหมด 

(Fecal Coliform Bacteria) 

เอ็มพีเอ็น/100 

มิลลิลิตร 

<1.8 140 <1.8 <1.8 <1.8 110 13 <1.8 <1.8 4.5 <1.8 240 220 <1.8 <1.8 - - 

Sample Condition Observation ใส ใส ใส ใส ใส ไม่มสีี มี
ตะกอน
เล็กน้อย 

เหลืองจำง 
มีตะกอน
น้้ำตำล 

เหลืองจำง 
มีตะกอน
เล็กน้อย 

ใส ใส ใส มี
ตะกอน
เล็กน้อย 

ใส ใส ใส ใส - - 



    
             ส ำนักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำต ิ             บทที ่3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ 
     

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม    3-329 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

 
ตำรำงท่ี 3.10.2-7 (ต่อ) 

 
หมำยเหตุ : 1/ มำตรฐำนคุณภำพน้้ำบำดำลเพื่อกำรบริโภค กรมทรัพยำกรน้้ำบำดำล 

ดัชนีตรวจวัด หน่วย 

ผลวิเครำะห์คุณภำพน ้ำใต้ดิน มำตรฐำนคุณภำพน ้ำใต้ดิน1/ 

UW16 UW17 UW18 UW19 UW20 UW21 UW22 UW23 UW24 UW25 UW26 UW27 UW28 UW29 UW30 เกณฑ์ก้ำหนด

ที่เหมำะสม 

เกณฑ์อนุโลม

สูงสุด 

ควำมเป็นกรด-ด่ำง (pH) - 7.3 7.4 6.6 7.2 6.7 7.0 7.4 5.7 6.1 6.2 4.3 7.4 7.0 6.0 6.9 7.0-8.5 6.5-9.2 

ออกซิเจนละลำยน้้ำ (DO) มิลลิกรัม/ลิตร 6.21 6.87 6.85 5.01 6.71 6.74 6.40 6.72 6.89 6.43 6.79 6.22 6.92 6.76 7.04 - - 

บีโอดี (BOD) มิลลิกรัม/ลิตร <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 - - 

ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (TSS) มิลลิกรัม/ลติร 13 2 3 4 21 2 2 <1 6 2 <1 25 2 <1 <1 - - 

ของแข็งละลำยน้้ำทั้งหมด (TDS) มิลลิกรัม/ลติร 348 308 48 76 376 760 296 24 48 30 41 1744 68 36 100 ไม่เกิน 600 1,200 

แอมโมเนีย-ไนโตรเจน มิลลิกรัม/ลติร <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.28 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.70 <0.01 <0.01 <0.01 - - 

สำรหนู (As) มิลลิกรัม/ลติร 0.0004 0.0018 <0.0002 0.0057 0.0041 0.0013 0.0004 <0.0002 0.0020 0.0008 <0.0002 0.0002 0.0002 <0.0002 <0.0002 ต้องไม่มีเลย 0.05 

แคดเมียม (Cd) มิลลิกรัม/ลติร <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 ต้องไม่มีเลย 0.01 

โครเมียมชนิดเฮ๊กซำวำเล้นท์  

(Cr Hexavalent) 

มิลลิกรัม/ลติร <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.02 <0.01 <0.01 - - 

ทองแดง (Cu) มิลลิกรัม/ลติร <0.01 <0.01 <0.01 0.01 <0.01 0.02 <0.01 <0.01 0.01 0.02 0.02 0.01 <0.01 0.01 0.01 ไม่เกิน 1.0 1.5 

แมงกำนีส (Mn) มิลลิกรัม/ลติร <0.01 <0.01 0.01 0.07 0.15 <0.01 0.01 0.05 0.15 0.21 0.01 0.68 0.03 0.01 <0.01 ไม่เกิน 0.3 0.5 

ตะกั่ว (Pb) มิลลิกรัม/ลติร <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 ต้องไม่มีเลย 0.05 

ปรอท (Hg) มิลลิกรัม/ลติร <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 ต้องไม่มีเลย 0.001 

นิคเกิล (Ni ) มิลลิกรัม/ลติร <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 - - 

สังกะสี (Zn) มิลลิกรัม/ลติร 0.04 0.02 0.03 0.02 0.05 0.07 0.03 0.01 0.04 0.05 0.01 0.02 0.01 0.02 0.05 ไม่เกิน 5.0 15.0 

ไซยำไนด์ (Cyanide) มิลลิกรัม/ลติร <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 ต้องไม่มีเลย 0.1 

แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด 

(Total Coliform Bacteria) 

เอ็มพีเอ็น/100 

มิลลิลิตร 

<1.8 4.5 23 <1.8 1,600 <1.8 4.5 <1.8 920 <1.8 <1.8 540 79 70 4.5 - - 

แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์มทั้งหมด 

(Fecal Coliform Bacteria) 

เอ็มพีเอ็น/100 

มิลลิลิตร 

<1.8 <1.8 <1.8 <1.8 350 <1.8 <1.8 <1.8 130 <1.8 <1.8 7.8 49 13 <1.8 - - 

Sample Condition Observation ใส ใส ใส ใส เหลืองจำง 
มีตะกอน
น้้ำตำล 

ใส ใส ใส เหลืองจำง 
มีตะกอน
เล็กน้อย 

ใส ใส ส้มจำงขุ่น เหลืองจำง 
มีตะกอน
แขวนลอย 

ใส ใส - - 



   
             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำติ           บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ 
    

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม   3-330 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร ์
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

รูปที่ 3.10.2-5 
ภำพตรวจวัดคุณภำพน ้ำใต้ดินของโครงกำร 

 
 
 
 
 
 
 
 

UW1 บ้ำนเกำะพลวย ต.อ่ำงทอง อ.เกำะสมุย จ.สุรำษฎร์ธำนี 
 

 
 
 
 
 
 
 

UW2 สถำนีอนำมัยหน้ำเมือง 2 ต.หน้ำเมือง อ.เกำะสมุย จ.สุรำษฎร์ธำนี 

 
 
 
 
 
 
 
 

UW3 บ้ำนปะแดรู ต.กำบัง อ.กำบัง จ.ยะลำ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

UW4 มัสยิดบ้ำนบำโด ต.ยุโป อ.เมืองยะลำ จ.ยะลำ 



   
             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำติ           บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ 
    

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม   3-331 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร ์
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

รูปที่ 3.10.2-5 (ต่อ) 
 

 
 
 
 
 
 
 

UW5 สภำต้ำบลกำลูปัง ต.กำลูปัง อ.รำมัน จ.ยะลำ 
 

 
 
 
 
 
 
 

UW6 สุเหร่ำบ้ำนกำดูแม 2 ต.เกะรอ อ.รำมัน จ.ยะลำ 

 
 
 
 
 
 
 
 

UW7 บ้ำนกำแลบือซำ ต.กะมิยอ อ.เมืองปัตตำนี จ.ปัตตำนี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

UW8 บ้ำนบูดี ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตำนี 

 



   
             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำติ           บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ 
    

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม   3-332 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร ์
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

รูปที่ 3.10.2-5 (ต่อ) 
 

 
 
 
 
 
 
 

UW9 มัสยิดบำ้นบน ต.ปะเสยะวอ อ.สำยบุรี จ.ปัตตำนี 
 

 
 
 
 
 
 
 

UW10 ศูนย์รักษำควำมปลอดภัย บ.ก.สูงสุด ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตำนี 

 
 
 
 
 
 
 
 

UW11 โรงเรียนบ้ำนคูริง ต.ทรัพย์อนันต์ อ.ท่ำแซะ จ.ชุมพร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

UW12 โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ต.ทุ่งตะไคร อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร 

 



   
             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำติ           บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ 
    

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม   3-333 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร ์
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

รปูที่ 3.10.2-5 (ต่อ) 
 

 
 
 
 
 
 
 

UW13 บ้ำนขุนแสน ต.นำชะอัง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 
 

 
 
 
 
 
 
 

U14 โรงเรียนบ้ำนสวนสมบูรณ์ (บ.แหลมดิน) ต.สวนแตง อ.ละแม จ.ชุมพร 

 
 
 
 
 
 
 
 

UW15 โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย (บ่อที่ 2) ต.เสม็ด อ.ไชยำ จ.สุรำษฎร์ธำนี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

UW16 โรงเรียนวัดนทีวัฒนำรำม ต.ชลครำม อ.ดอนสัก จ.สุรำษฎร์ธำนี 

 



   
             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำติ           บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ 
    

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม   3-334 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร ์
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

รูปที่ 3.10.2-5 (ต่อ) 
 

 
 
 
 
 
 
 

UW17 บ้ำนนำนอก ต.ประสงค์ อ.ท่ำชนะ จ.สุรำษฎร์ธำนี 
 

 
 
 
 
 
 
 

UW18 บ้ำนท่ำเพชร ต.มะขำมเตี ย อ.เมืองสุรำษฎร์ธำนี จ.สุรำษฎร์ธำนี 

 
 
 
 
 
 
 
 

UW19 บริเวณประปำหมู่บ้ำน ต.ท่ำขึ น อ.ทำ่ศำลำ จ.นครศรีธรรมรำช 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

UW20 โรงพยำบำลวชิรำวุธ อ.เมืองนครศรีธรรมรำช จ.นครศรีธรรมรำช 

 



   
             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำติ           บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ 
    

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม   3-335 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร ์
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

รูปที่ 3.10.2-5 (ต่อ) 
 

 
 
 
 
 
 
 

UW21 สถำนีอนำมัยปำกนคร ต.ปำกนคร อ.เมืองนครศรีธรรมรำช จ.นครศรีธรรมรำช 
 

 
 
 
 
 
 
 

UW22 โรงเรียนชุมชนวัดปัณณำรำม ต.ทุ่งปรัง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมรำช 

 
 
 
 
 
 
 
 

UW23 บ้ำนนำย้ำ ต.คู อ.จะนะ จ.สงขลำ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

UW24 บ้ำนบ่อโซน ต.สะกอม อ.จะนะ จ.สงขลำ 

 



   
             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำติ           บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ 
    

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม   3-336 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร ์
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

รูปที่ 3.10.2-5 (ต่อ) 
 

 
 
 
 
 
 
 

UW25 วัดนำทวี ต.นำทวี อ.นำทวี จ.สงขลำ 
 

 
 
 
 
 
 
 

UW26 โรงเรียนสะบ้ำย้อยวิทยำ ต.สะบ้ำย้อย อ.สะบ้ำย้อย จ.สงขลำ 

 
 
 
 
 
 
 
 

UW27 โรงเรียนบ้ำนโคกงู ต.บำงขุนทอง อ.ตำกใบ จ.นรำธิวำส 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

UW28 บ้ำนคลองตัน ต.ศำลำใหม่ อ.ตำกใบ จ.นรำธิวำส 

 



   
             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำติ           บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ 
    

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม   3-337 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร ์
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

รูปที่ 3.10.2-5 (ต่อ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

UW29 บ้ำนยำแลเบำะ ต.รือเสำะ อ.รือเสำะ จ.นรำธิวำส 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

UW30 มัสยิดบ้ำนกูแบลิบิส ต.ละหำร อ.ยี่งอ จ.นรำธิวำส 



 
             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำต ิ             บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ 
   

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม  3-338 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 
 

 (1) สถำนีบ้ำนเกำะพลวย (UW01) ต้ำบลอ่ำงทอง อ้ำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 
   จำกกำรตรวจวิเครำะห์น้้ำบำดำลในวันที่ 22 มกรำคม 2563 พบว่ำ ตัวอย่ำงมีลักษณะใส ค่ำควำม
เป็นกรดด่ำง (pH) เท่ำกับ 7.7 ค่ำออกซิเจนละลำยน้้ำเท่ำกับ 5.10 มิลลิกรัม/ลิตร ค่ำบีโอดีน้อยกว่ำ 1.0 มิลลิกรัม/
ลิตร ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (TSS) มีค่ำน้อยกว่ำ 1 มิลลิกรัม/ลิตร ของแข็งที่ละลำยได้ทั้งหมด (TDS) มีค่ำ
เท่ำกับ 736 มิลลิกรัม/ลิตร ค่ำแอมโมเนีย-ไนโตรเจนทั้งหมดน้อยกว่ำ 0.01 มิลลิกรัม/ลิตร ค่ำโครเมียมชนิดเฮ็กซำ
วำเล้นท์น้อยกว่ำ 0.01 มิลลิกรัม/ลิตร ค่ำแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) มีค่ำน้อย
กว่ำ 1.8  เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร และค่ำแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์มทั้งหมด (Fecal Coliform Bacteria) 
มีค่ำน้อยกว่ำ 1.8 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร และผลกำรตรวจวัดโลหะหนักต่ ำง ๆ พบว่ำ มีค่ำอยู่ในเกณฑ์
มำตรฐำนคุณภำพน้้ำใต้ดินทั้งหมด  
 
 (2) สถำนีสถำนีอนำมัยหน้ำเมือง 2 (UW02) ต้ำบลหน้ำเมือง อ้ำเภอเกำะสมุย จังหวัด 
สุรำษฎร์ธำนี 
    จำกกำรตรวจวิเครำะห์น้้ำบำดำลในวันที่ 22 มกรำคม 2563 พบว่ำ ตัวอย่ำงมีลักษณะใส  
ค่ำควำมเป็นกรดด่ำง (pH) เท่ำกับ 7.0 ค่ำออกซิเจนละลำยน้้ำเท่ำกับ 4.25 มิลลิกรัม/ลิตร ค่ำบีโอดีน้อยกว่ำ 1.0 
มิลลิกรัม/ลิตร ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (TSS) มีค่ำเท่ำกับ 3 มิลลิกรัม/ลิตร ของแข็งที่ละลำยได้ทั้งหมด (TDS) มี
ค่ำเท่ำกับ 340 มิลลิกรัม/ลิตร ค่ำแอมโมเนีย-ไนโตรเจนทั้งหมดน้อยกว่ำ 0.01 มิลลิกรัม/ลิตร ค่ำโครเมียมชนิดเฮ็ก
ซำวำเล้นท์น้อยกว่ำ 0.01 มิลลิกรัม/ลิตร ค่ำแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) มีค่ำน้อย
กว่ำ 540  เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร และค่ำแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์มทั้งหมด (Fecal Coliform Bacteria) 
มีค่ำน้อยกว่ำ 140 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร และผลกำรตรวจวัดโลหะหนักต่ำง ๆ พบว่ำ มีค่ำอยู่ในเกณฑ์
มำตรฐำนคุณภำพน้้ำใต้ดินทั้งหมด  
 
 (3) สถำนีบ้ำนปะแดรู  (UW03) ต้ำบลกำบัง อ้ำเภอกำบัง จังหวัดยะลำ 
    จำกกำรตรวจวิเครำะห์น้้ำบำดำลในวันที่ 27 มกรำคม 2563 พบว่ำ ตัวอย่ำงมี ลักษณะใส  
ค่ำควำมเป็นกรดด่ำง (pH) เท่ำกับ 6.0 ค่ำออกซิเจนละลำยน้้ำเท่ำกับ 6.21 มิลลิกรัม/ลิตร ค่ำบีโอดีน้อยกว่ำ 1.0 
มิลลิกรัม/ลิตร ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (TSS) มีน้อยกว่ำ 1 มิลลิกรัม/ลิตร ของแข็งที่ละลำยได้ทั้งหมด (TDS) มี
ค่ำเท่ำกับ 28 มิลลิกรัม/ลิตร ค่ำแอมโมเนีย-ไนโตรเจนทั้งหมดน้อยกว่ำ 0.01 มิลลิกรัม/ลิตร ค่ำโครเมียมชนิดเฮ็กซำ
วำเล้นท์น้อยกว่ำ 0.01 มิลลิกรัม/ลิตร ค่ำแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) มีค่ำน้อย
กว่ำ 1.8  เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร และค่ำแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์มทั้งหมด (Fecal Coliform Bacteria) 
มีค่ำน้อยกว่ำ 1.8 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร และผลกำรตรวจวัดโลหะหนักต่ำง ๆ พบว่ำ มีค่ำอยู่ในเกณฑ์
มำตรฐำนคุณภำพน้้ำใต้ดินทั้งหมด  
 
 (4) สถำนีมัสยิดบ้ำนบำโด (UW04) ต้ำบลยุโป อ้ำเภอเมืองยะลำ จังหวัดยะลำ 
    จำกกำรตรวจวิเครำะห์น้้ำบำดำลในวันที่  27  มกรำคม 2563 พบว่ำ ตัวอย่ำงมีลักษณะใส  
ค่ำควำมเป็นกรดด่ำง (pH) เท่ำกับ 7.10 ค่ำออกซิเจนละลำยน้้ำเท่ำกับ 7.10 มิลลิกรัม/ลิตร ค่ำบีโอดีน้อยกว่ำ 1.0 
มิลลิกรัม/ลิตร ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (TSS) มีน้อยกว่ำ 1 มิลลิกรัม/ลิตร ของแข็งที่ละลำยได้ทั้งหมด (TDS) มี



 
             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำต ิ             บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ 
   

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม  3-339 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 
 

ค่ ำ เท่ ำกั บ  140  มิ ล ลิ ก รั ม /ลิ ต ร  ค่ ำแอม โม เนี ย -ไน โต ร เจน ทั้ งห มดน้ อยกว่ ำ  0 .01  มิ ล ลิ ก รั ม /ลิ ต ร  
ค่ำโครเมียมชนิดเฮ็กซำวำเล้นท์น้อยกว่ำ 0.01 มิลลิกรัม/ลิตร ค่ำแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform 
Bacteria) มีค่ำน้อยกว่ำ 1.8  เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร และค่ำแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์มทั้งหมด (Fecal 
Coliform Bacteria) มีค่ำน้อยกว่ำ 1.8 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตรและผลกำรตรวจวัดโลหะหนักต่ำง ๆ พบว่ำ มี
ค่ำอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพน้้ำใต้ดินทั้งหมด  
 
 (5) สถำนีสภำต้ำบลกำลูปัง (UW05) ต้ำบลกำลูปัง อ้ำเภอเมืองรำมัน จังหวัดยะลำ 
    จำกกำรตรวจวิเครำะห์น้้ำบำดำลในวันที่  27  มกรำคม 2563 พบว่ำ ตัวอย่ำงมีลักษณะใส  
ค่ำควำมเป็นกรดด่ำง (pH) เท่ำกับ 7.01 ค่ำออกซิเจนละลำยน้้ำเท่ำกับ 7.10 มิลลิกรัม/ลิตร ค่ำบีโอดีน้อยกว่ำ 1.0 
มิลลิกรัม/ลิตร ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (TSS) มีน้อยกว่ำ 1 มิลลิกรัม/ลิตร ของแข็งที่ละลำยได้ทั้งหมด (TDS) มี
ค่ำเท่ำกับ 32 มิลลิกรัม/ลิตร ค่ำแอมโมเนีย-ไนโตรเจนทั้งหมดน้อยกว่ำ 0.01 มิลลิกรัม/ลิตร ค่ำโครเมียมชนิดเฮ็กซำ
วำเล้นท์น้อยกว่ำ 0.01 มิลลิกรัม/ลิตร ค่ำแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) มีค่ำน้อย
กว่ำ 1.8 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร และค่ำแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์มทั้งหมด (Fecal Coliform Bacteria) มี
ค่ำน้อยกว่ำ 1.8 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตรและผลกำรตรวจวัดโลหะหนักต่ำง ๆ พบว่ำ มีค่ำอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำน
คุณภำพน้้ำใต้ดินทั้งหมด  
 
 (6) สถำนีสภำต้ำบลกำดูนง (UW06) ต้ำบลเกำะรอ อ้ำเภอเมืองรำมัน จังหวัดยะลำ 
    จำกกำรตรวจวิเครำะห์น้้ำบำดำลในวันที่ 27  มกรำคม 2563 พบว่ำ ตัวอย่ำงมีลักษณะไม่มีสี มี
ตะกอนน้้ำตำล ค่ำควำมเป็นกรดด่ำง (pH) เท่ำกับ 7.1 ค่ำออกซิเจนละลำยน้้ำเท่ำกับ 6.81 มิลลิกรัม/ลิตร  
ค่ำบีโอดีน้อยกว่ำ 1.0 มิลลิกรัม/ลิตร ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (TSS) มีค่ำเท่ำกับ 2 มิลลิกรัม/ลิตร ของแข็งที่
ละลำยได้ทั้งหมด (TDS) มีค่ำเท่ำกับ 50 มิลลิกรัม/ลิตร ค่ำแอมโมเนีย-ไนโตรเจนทั้งหมดน้อยกว่ำ 0.01 มิลลิกรัม/
ลิตร ค่ำโครเมียมชนิดเฮ็กซำวำเล้นท์น้อยกว่ำ 0.01 มิลลิกรัม/ลิตร ค่ำแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total 
Coliform Bacteria) มีค่ำเท่ำกับ 170 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร และค่ำแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์มทั้งหมด 
(Fecal Coliform Bacteria) มีค่ำเท่ำกับ 110 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตรและผลกำรตรวจวัดโลหะหนักต่ำง ๆ 
พบว่ำ มีค่ำอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพน้้ำใต้ดินทั้งหมด  
  
 (7) สถำนีบ้ำนบูดี (UW08) ต้ำบลแหลมโพธิ์ อ้ำเภอเมืองยะหริ่ง จังหวัดปัตตำนี 
    จำกกำรตรวจวิเครำะห์น้้ำบำดำลในวันที่ 26 มกรำคม 2563 พบว่ำ ตัวอย่ำงมีสีเหลืองจำง  
มีตะกอนเล็กน้อย ค่ำควำมเป็นกรดด่ำง (pH) เท่ำกับ 7.8 ค่ำออกซิเจนละลำยน้้ำเท่ำกับ 6.27 มิลลิกรัม/ลิตร ค่ำบี
โอดีน้อยกว่ำ 1.0 มิลลิกรัม/ลิตร ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (TSS) น้อยกว่ำ 1 มิลลิกรัม/ลิตร ของแข็งที่ละลำยได้
ทั้งหมด (TDS) มีค่ำเท่ำกับ 130 มิลลิกรัม/ลิตร ค่ำแอมโมเนีย-ไนโตรเจนทั้งหมดน้อยกว่ำ 0.01 มิลลิกรัม/ลิตร ค่ำ
โครเมียมชนิดเฮ็กซำวำเล้นท์ มีค่ำเท่ำกับ 0.0009 มิลลิกรัม/ลิตร ค่ำแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total 
Coliform Bacteria) มีค่ำน้อยกว่ำ 1.8 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร และค่ำแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์มทั้งหมด 
(Fecal Coliform Bacteria) มีค่ำน้อยกว่ำ 1.8 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตรและผลกำรตรวจวัดโลหะหนักต่ำง ๆ 
พบว่ำ มีค่ำอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพน้้ำใต้ดินทั้งหมด  
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม  3-340 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 
 

 (8) สถำนีมัสยิดบ้ำนบน (UW09) ต้ำบลปะเสะยะวอ อ้ำเภอสำยบุรี จังหวัดปัตตำนี 
    จำกกำรตรวจวิเครำะห์น้้ำบำดำลในวันที่ 26 มกรำคม 2563 พบว่ำ ตัวอย่ ำงมีลักษณะใส  
ค่ำควำมเป็นกรดด่ำง (pH) เท่ำกับ 7.4 ค่ำออกซิเจนละลำยน้้ำเท่ำกับ 6.67 มิลลิกรัม/ลิตร ค่ำบีโอดีน้อยกว่ำ 1.0 
มิลลิกรัม/ลิตร ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (TSS) มีค่ำน้อยกว่ำ 1 มิลลิกรัม/ลิตร ของแข็งที่ละลำยได้ทั้งหมด (TDS) 
มีค่ำเท่ำกับ 84 มิลลิกรัม/ลิตร ค่ำแอมโมเนีย-ไนโตรเจนทั้งหมดน้อยกว่ำ 0.01 มิลลิกรัม/ลิตร ค่ำโครเมียมชนิดเฮ็ก
ซำวำเล้นท์น้อยกว่ำ 0.01 มิลลิกรัม/ลิตร ค่ำแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) มีน้อย
กว่ำ 1.8 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร และค่ำแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์มทั้งหมด (Fecal Coliform Bacteria) มี
ค่ำน้อยกว่ำ 1.8 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตรและผลกำรตรวจวัดโลหะหนักต่ำง ๆ พบว่ำ มีค่ำอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำน
คุณภำพน้้ำใต้ดินทั้งหมด  
 
 (9) สถำนีศูนย์รักษำควำมปลอดภัย บ.ก.สูงสุด (UW10) ต้ำบลบ่อทอง อ้ำเภอหนองจิก จังหวัด
ปัตตำนี 
    จำกกำรตรวจวิเครำะห์น้้ำบำดำลในวันที่ 27 มกรำคม 2563 พบว่ำ ตัวอย่ำงมีลักษณะใส  
ค่ำควำมเป็นกรดด่ำง (pH) เท่ำกับ 7.0 ค่ำออกซิเจนละลำยน้้ำเท่ำกับ 6.98 มิลลิกรัม/ลิตร ค่ำบีโอดีน้อยกว่ำ 1.0 
มิลลิกรัม/ลิตร ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (TSS) มีค่ำเท่ำกับ 6 มิลลิกรัม/ลิตร ของแข็งที่ละลำยได้ทั้งหมด (TDS) มี
ค่ ำ เท่ ำกั บ  52  มิ ล ลิ ก รั ม /ลิ ต ร  ค่ ำแอม โม เนี ย -ไน โต ร เจน ทั้ งห ม ดน้ อ ยกว่ ำ  0 .0 1  มิ ล ลิ ก รั ม /ลิ ต ร  
ค่ำโครเมียมชนิดเฮ็กซำวำเล้นท์น้อยกว่ำ 0.01 มิลลิกรัม/ลิตร ค่ำแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform 
Bacteria) มีค่ำเท่ำกับ 49 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร และค่ำแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์มทั้งหมด (Fecal 
Coliform Bacteria) มีค่ำเท่ำกับ 4.5 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตรและผลกำรตรวจวัดโลหะหนักต่ำง ๆ พบว่ำ มีค่ำ
อยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพน้้ำใต้ดินทั้งหมด  
 
 (10) สถำนีโรงเรียนบ้ำนคุริง (UW11) ต้ำบลทรัพย์อนันต์ อ้ำเภอท่ำแซะ จังหวัดชุมพร 
    จำกกำรตรวจวิเครำะห์น้้ำบำดำลในวันที่ 21 มกรำคม 2563 พบว่ำ ตัวอย่ำงมีลักษณะใส  
มีตะกอนเล็กน้อย ค่ำควำมเป็นกรดด่ำง (pH) เท่ำกับ 7.1 ค่ำออกซิเจนละลำยน้้ำเท่ำกับ 6.06 มิลลิกรัม/ลิตร ค่ำบี
โอดีมีค่ำเท่ำกับ 5.2 มิลลิกรัม/ลิตร ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (TSS) มีค่ำเท่ำกับ 22 มิลลิกรัม/ลิตร ของแข็งที่
ละลำยได้ทั้งหมด (TDS) มีค่ำเท่ำกับ 152 มิลลิกรัม/ลิตร ค่ำแอมโมเนีย -ไนโตรเจนทั้งหมดมีค่ำเท่ำกับ 1.07 
มิ ล ลิ ก รั ม /ลิ ต ร  ค่ ำ โค ร เมี ย ม ช นิ ด เฮ็ ก ซ ำว ำ เล้ น ท์ น้ อ ย ก ว่ ำ  0 .0 1  มิ ล ลิ ก รั ม /ลิ ต ร  ค่ ำ แ บ ค ที เรี ย 
กลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) มีค่ำเท่ำกับ 4.5 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร และค่ำแบคทีเรีย
กลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์มทั้งหมด (Fecal Coliform Bacteria) มีค่ำน้อยกว่ำ 1.8 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตรและผล
กำรตรวจวัดโลหะหนักต่ำง ๆ พบว่ำ มีค่ำอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพน้้ำใต้ดินทั้งหมด  
 
 (11) สถำนีสภำต้ำบลกำดูนง (UW12) ต้ำบลเกำะรอ อ้ำเภอเมืองรำมัน จังหวัดยะลำ 
    จำกกำรตรวจวิเครำะห์น้้ำบำดำลในวันที่  27  มกรำคม 2563 พบว่ำ ตัวอย่ำงมีลักษณะใส  
ค่ำควำมเป็นกรดด่ำง (pH) เท่ำกับ 7.4 ค่ำออกซิเจนละลำยน้้ำเท่ำกับ 5.94 มิลลิกรัม/ลิตร ค่ำบีโอดีน้อยกว่ำ 1.0 
มิลลิกรัม/ลิตร ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (TSS) มีค่ำน้อยกว่ำ 1 มิลลิกรัม/ลิตร ของแข็งที่ละลำยได้ทั้งหมด (TDS) 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม  3-341 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 
 

มีค่ำเท่ำกับ 240 มิลลิกรัม/ลิตร ค่ำแอมโมเนีย-ไนโตรเจนทั้งหมดน้อยกว่ำ 0.01 มิลลิกรัม/ลิตร ค่ำโครเมียมชนิดเฮ็ก
ซำวำเล้นท์น้อยกว่ำ 0.01 มิลลิกรัม/ลิตร ค่ำแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) มีค่ำ
เท่ำกับ 350 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร และค่ำแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์มทั้งหมด (Fecal Coliform 
Bacteria) มีค่ำเท่ำกับ 240 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตรและผลกำรตรวจวัดโลหะหนักต่ำง ๆ พบว่ำ มีค่ำอยู่ใน
เกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพน้้ำใต้ดินทั้งหมด  
 
 (12) สถำนีบ้ำนตลำดนัด (UW13) ต้ำบลนำชะอัง อ้ำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 
    จำกกำรตรวจวิเครำะห์น้้ำบำดำลในวันที่ 21 มกรำคม 2563 พบว่ำ ตัวอย่ำงมีลักษณะใส  
ค่ำควำมเป็นกรดด่ำง (pH) เท่ำกับ 7.0 ค่ำออกซิเจนละลำยน้้ำเท่ำกับ 5.91 มิลลิกรัม/ลิตร ค่ำบีโอดีน้อยกว่ำ 1.0 
มิลลิกรัม/ลิตร ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (TSS) มีค่ำน้อยกว่ำ 1 มิลลิกรัม/ลิตร ของแข็งที่ละลำยได้ทั้งหมด (TDS) 
มีค่ำเท่ำกับ 268 มิลลิกรัม/ลิตร ค่ำแอมโมเนีย-ไนโตรเจนทั้งหมดน้อยกว่ำ 0.01 มิลลิกรัม/ลิตร ค่ำโครเมียมชนิดเฮ็ก
ซำวำเล้นท์น้อยกว่ำ 0.01 มิลลิกรัม/ลิตร ค่ำแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) มีค่ำ
เท่ำกับ 540 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร และค่ำแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์มทั้งหมด (Fecal Coliform 
Bacteria) มีค่ำเท่ำกับ 220 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตรและผลกำรตรวจวัดโลหะหนักต่ำง ๆ พบว่ำ มีค่ำอยู่ใน
เกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพน้้ำใต้ดินทั้งหมด  
 
 (13) สถำนีโรงเรียนสวนสมบูรณ์ (UW14) ต้ำบลสวนแตง อ้ำเภอละแม จังหวัดชุมพร 
    จำกกำรตรวจวิเครำะห์น้้ำบำดำลในวันที่ 21 มกรำคม 2563 พบว่ ำ ตัวอย่ำงมีลักษณะใส  
ค่ำควำมเป็นกรดด่ำง (pH) เท่ำกับ 5.3 ค่ำออกซิเจนละลำยน้้ำเท่ำกับ 6.92 มิลลิกรัม/ลิตร ค่ำบีโอดีน้อยกว่ำ 1.0 
มิลลิกรัม/ลิตร ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (TSS) มีค่ำน้อยกว่ำ 1 มิลลิกรัม/ลิตร ของแข็งที่ละลำยได้ทั้งหมด (TDS) 
มีค่ำเท่ำกับ 52 มิลลิกรัม/ลิตร ค่ำแอมโมเนีย-ไนโตรเจนทั้งหมดน้อยกว่ำ 0.01 มิลลิกรัม/ลิตร ค่ำโครเมียมชนิดเฮ็ก
ซำวำเล้นท์น้อยกว่ำ 0.01 มิลลิกรัม/ลิตร ค่ำแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) มีค่ำ
เท่ำกับ 4.5 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร และค่ำแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์มทั้งหมด (Fecal Coliform Bacteria) 
มีค่ำน้อยกว่ำ 1.8 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตรและผลกำรตรวจวัดโลหะหนักต่ำง ๆ พบว่ำ มีค่ำอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำน
คุณภำพน้้ำใต้ดินทั้งหมด  
 
 (14) สถำนีโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย (UW15) ต้ำบลเลม็ด อ้ำเภอไชยำ จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 
    จำกกำรตรวจวิเครำะห์น้้ำบำดำลในวันที่ 23 มกรำคม 2563 พบว่ำ ตัวอย่ำงมีลักษณะใส  
ค่ำควำมเป็นกรดด่ำง (pH) เท่ำกับ 7.5 ค่ำออกซิเจนละลำยน้้ำเท่ำกับ 5.71 มิลลิกรัม/ลิตร ค่ำบีโอดีน้อยกว่ำ 1.0 
มิลลิกรัม/ลิตร ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (TSS) มีค่ำเท่ำกับ 2 มิลลิกรัม/ลิตร ของแข็งที่ละลำยได้ทั้งหมด (TDS) มี
ค่ ำ เท่ ำกั บ  276  มิ ล ลิ ก รั ม /ลิ ต ร  ค่ ำแอม โม เนี ย -ไน โต ร เจน ทั้ งห มดน้ อยกว่ ำ  0 .01  มิ ล ลิ ก รั ม /ลิ ต ร  
ค่ำโครเมียมชนิดเฮ็กซำวำเล้นท์น้อยกว่ำ 0.01 มิลลิกรัม/ลิตร ค่ำแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform 
Bacteria) มีค่ำน้อยกว่ำ 1.8 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร และค่ำแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์มทั้งหมด (Fecal 
Coliform Bacteria) มีค่ำน้อยกว่ำ 1.8 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตรและผลกำรตรวจวัดโลหะหนักต่ำง ๆ พบว่ำ มี
ค่ำอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพน้้ำใต้ดินทั้งหมด  
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม  3-342 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 
 

 (15) สถำนีหมู่ที่  9 บ้ำนหนองเปล (UW16) ต้ำบลพลำยวำส อ้ำเภอกำญจนดิษฐ์ จังหวัด 
สุรำษฎร์ธำนี 
    จำกกำรตรวจวิเครำะห์น้้ำบำดำลในวันที่ 24 มกรำคม 2563 พบว่ำ ตัวอย่ำงมีลักษณะใส  
ค่ำควำมเป็นกรดด่ำง (pH) เท่ำกับ 7.3 ค่ำออกซิเจนละลำยน้้ำเท่ำกับ 6.21 มิลลิกรัม/ลิตร ค่ำบีโอดีน้อยกว่ำ 1.0 
มิลลิกรัม/ลิตร ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (TSS) มีค่ำเท่ำกับ 13 มิลลิกรัม/ลิตร ของแข็งที่ละลำยได้ทั้งหมด (TDS) 
มีค่ำเท่ำกับ 348 มิลลิกรัม/ลิตร ค่ำแอมโมเนีย-ไนโตรเจนทั้งหมดน้อยกว่ำ 0.01 มิลลิกรัม/ลิตร ค่ำโครเมียมชนิดเฮ็ก
ซำวำเล้นท์น้อยกว่ำ 0.01 มิลลิกรัม/ลิตร ค่ำแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) มีมีค่ำ
น้อยกว่ำ 1.8 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร และค่ำแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์มทั้งหมด (Fecal Coliform 
Bacteria) มีค่ำน้อยกว่ำ 1.8 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร และผลกำรตรวจวัดโลหะหนักต่ำง ๆ พบว่ำ มีค่ำอยู่ ใน
เกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพน้้ำใต้ดินทั้งหมด  
 
 (16) สถำนีบ้ำนนำนอก (UW17) ต้ำบลประสงค์ อ้ำเภอท่ำชนะ จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 
    จำกกำรตรวจวิเครำะห์น้้ำบำดำลในวันที่ 23 มกรำคม 2563 พบว่ำ ตัวอย่ำงมีลักษณะใส  
ค่ำควำมเป็นกรดด่ำง (pH) เท่ำกับ 7.4 ค่ำออกซิเจนละลำยน้้ำเท่ำกับ 6.87 มิลลิกรัม/ลิตร ค่ำบีโอดีน้อยกว่ำ 1.0 
มิลลิกรัม/ลิตร ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (TSS) มีค่ำเท่ำกับ 2 มิลลิกรัม/ลิตร ของแข็งที่ละลำยได้ทั้งหมด (TDS) มี
ค่ ำ เท่ ำกั บ  308  มิ ล ลิ ก รั ม /ลิ ต ร  ค่ ำแอม โม เนี ย -ไน โต ร เจน ทั้ งห มดน้ อยกว่ ำ  0 .01  มิ ล ลิ ก รั ม /ลิ ต ร  
ค่ำโครเมียมชนิดเฮ็กซำวำเล้นท์น้อยกว่ำ 0.01 มิลลิกรัม/ลิตร ค่ำแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform 
Bacteria) มีมีค่ำเท่ำกับ 4.5 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร และค่ำแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์มทั้งหมด (Fecal 
Coliform Bacteria) มีค่ำน้อยกว่ำ 1.8 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร และผลกำรตรวจวัดโลหะหนักต่ำง ๆ พบว่ำ มี
ค่ำอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพน้้ำใต้ดินทั้งหมด  
 
 (17) สถำนีโรงเรียนบ้ำนท่ำเพชร (UW18) ต้ำบลมะขำมเตี ย อ้ำเภอเมืองสุรำษฎร์ จังหวัด 
สุรำษฎร์ธำนี 
    จำกกำรตรวจวิเครำะห์น้้ำบำดำลในวันที่ 23 มกรำคม 2563 พบว่ำ ตัวอย่ำงมีลักษณ ะใส  
ค่ำควำมเป็นกรดด่ำง (pH) เท่ำกับ 6.6 ค่ำออกซิเจนละลำยน้้ำเท่ำกับ 6.85 มิลลิกรัม/ลิตร ค่ำบีโอดีน้อยกว่ำ 1.0 
มิลลิกรัม/ลิตร ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (TSS) มีค่ำเท่ำกับ 3 มิลลิกรัม/ลิตร ของแข็งที่ละลำยได้ทั้งหมด (TDS) มี
ค่ำเท่ำกับ 48 มิลลิกรัม/ลิตร ค่ำแอมโมเนีย-ไนโตรเจนทั้งหมดน้อยกว่ำ 0.01 มิลลิกรัม/ลิตร ค่ำโครเมียมชนิดเฮ็กซำ
วำเล้นท์น้อยกว่ำ 0.01 มิลลิกรัม/ลิตร ค่ำแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) มีมีค่ำ
เท่ำกับ 23 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร และค่ำแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์มทั้งหมด (Fecal Coliform Bacteria) 
มีค่ำน้อยกว่ำ 1.8 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร และผลกำรตรวจวัดโลหะหนักต่ำง ๆ พบว่ำ มีค่ำอยู่ในเกณฑ์
มำตรฐำนคุณภำพน้้ำใต้ดินทั้งหมด  
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 (18) สถำนีบริเวณประปำหมู่บ้ำน (UW19) ต้ำบลท่ำขึ น อ้ำเภอท่ำศำลำ จังหวัดนครศรีธรรมรำช 

    จำกกำรตรวจวิเครำะห์น้้ำบำดำลในวันที่ 24 มกรำคม 2563 พบว่ำ ตัวอย่ำงมีลักษณะใส  
ค่ำควำมเป็นกรดด่ำง (pH) เท่ำกับ 7.2 ค่ำออกซิเจนละลำยน้้ำเท่ำกับ 5.01 มิลลิกรัม/ลิตร ค่ำบีโอดีน้อยกว่ำ 1.0 
มิลลิกรัม/ลิตร ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (TSS) มีค่ำเท่ำกับ 4 มิลลิกรัม/ลิตร ของแข็งที่ละลำยได้ทั้งหมด (TDS) มี
ค่ ำ เท่ ำกั บ  76  มิ ล ลิ ก รั ม /ลิ ต ร  ค่ ำแอม โม เนี ย -ไน โต ร เจน ทั้ งห ม ดน้ อ ยกว่ ำ  0 .0 1  มิ ล ลิ ก รั ม /ลิ ต ร  
ค่ำโครเมียมชนิดเฮ็กซำวำเล้นท์น้อยกว่ำ 0.01 มิลลิกรัม/ลิตร ค่ำแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform 
Bacteria) มีมีค่ำน้อยกว่ำ 1.8 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร และค่ำแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์มทั้งหมด (Fecal 
Coliform Bacteria) มีค่ำน้อยกว่ำ 1.8 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร และผลกำรตรวจวัดโลหะหนักต่ำง ๆ พบว่ำ มี
ค่ำอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพน้้ำใต้ดินทั้งหมด  
 
 (19) สถำนีโรงพยำบำลวชิรำวุธ (UW20) ต้ำบลปำกพูน อ้ำเภอเมืองนครศรีธรรมรำช จังหวัด
นครศรีธรรมรำช 
    จำกกำรตรวจวิเครำะห์น้้ำบำดำลในวันที่ 24 มกรำคม 2563 พบว่ำ ตัวอย่ำงมีสีเหลืองจำง  
มีตะกอนเล็กน้อย ค่ำควำมเป็นกรดด่ำง (pH) เท่ำกับ 6.7 ค่ำออกซิเจนละลำยน้้ำเท่ำกับ 6.71 มิลลิกรัม/ลิตร ค่ำบี
โอดีน้อยกว่ำ 1.0 มิลลิกรัม/ลิตร ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (TSS) มีค่ำเท่ำกับ 21 มิลลิกรัม/ลิตร ของแข็งที่ละลำย
ได้ทั้งหมด (TDS) มีค่ำเท่ำกับ 376 มิลลิกรัม/ลิตร ค่ำแอมโมเนีย-ไนโตรเจนทั้งหมดน้อยกว่ำ 0.01 มิลลิกรัม/ลิตร ค่ำ
โครเมียมชนิดเฮ็กซำวำเล้นท์น้อยกว่ำ 0.01 มิลลิกรัม/ลิตร ค่ำแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform 
Bacteria) มีมีค่ำน้อยกว่ำ 1.8 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร และค่ำแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์มทั้งหมด (Fecal 
Coliform Bacteria) มีค่ำน้อยกว่ำ 1.8 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร และผลกำรตรวจวัดโลหะหนักต่ำง ๆ พบว่ำ มี
ค่ำอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพน้้ำใต้ดินทั้งหมด  
 
 (20) สถำนีสนำนีอนำมัยปำกนคร (UW21) ต้ำบลปำกนคร อ้ำเภอเมืองนครศรีธรรมรำช จังหวัด
นครศรีธรรมรำช 
    จำกกำรตรวจวิเครำะห์น้้ำบำดำลในวันที่ 24 มกรำคม 2563 พบว่ำ ตัวอย่ำงมีลักษณะใส  
ค่ำควำมเป็นกรดด่ำง (pH) เท่ำกับ 7.0 ค่ำออกซิเจนละลำยน้้ำเท่ำกับ 6.74 มิลลิกรัม/ลิตร ค่ำบีโอดีน้อยกว่ำ 1.0 
มิลลิกรัม/ลิตร ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (TSS) มีค่ำเท่ำกับ 2 มิลลิกรัม/ลิตร ของแข็งที่ละลำยได้ทั้งหมด (TDS) มี
ค่ำเท่ำกับ 760 มิลลิกรัม/ลิตร ค่ำแอมโมเนีย-ไนโตรเจนทั้งหมดน้อยกว่ำ 0.01 มิลลิกรัม/ลิตร ค่ำโครเมียมชนิดเฮ็ก
ซำวำเล้นท์น้อยกว่ำ 0.01 มิลลิกรัม/ลิตร ค่ำแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) มีมีค่ำ
น้อยกว่ำ 1.8 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร และค่ำแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์มทั้งหมด (Fecal Coliform 
Bacteria) มีค่ำน้อยกว่ำ 1.8 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร และผลกำรตรวจวัดโลหะหนักต่ำง ๆ พบว่ำ มีค่ำอยู่ใน
เกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพน้้ำใต้ดินทั้งหมด  
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 (21) สถำนี โรงเรียนชุ มชน วัดปัณ ณ ำรำม (UW22 ) ต้ ำบลทุ่ งปรัง  อ้ ำ เภอสิชล  จั งห วัด
นครศรีธรรมรำช 
    จำกกำรตรวจวิเครำะห์น้้ำบำดำลในวันที่ 24 มกรำคม 2563 พบว่ำ ตัวอย่ำงมีลักษณะใส  
ค่ำควำมเป็นกรดด่ำง (pH) เท่ำกับ 7.4 ค่ำออกซิเจนละลำยน้้ำเท่ำกับ 6.40 มิลลิกรัม/ลิตร ค่ำบีโอดีน้อยกว่ำ 1.0 
มิลลิกรัม/ลิตร ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (TSS) มีค่ำเท่ำกับ 2 มิลลิกรัม/ลิตร ของแข็งที่ละลำยได้ทั้งหมด (TDS) มี
ค่ ำ เท่ ำกั บ  296  มิ ล ลิ ก รั ม /ลิ ต ร  ค่ ำแอม โม เนี ย -ไน โต ร เจน ทั้ งห มดน้ อยกว่ ำ  0 .01  มิ ล ลิ ก รั ม /ลิ ต ร  
ค่ำโครเมียมชนิดเฮ็กซำวำเล้นท์น้อยกว่ำ 0.01 มิลลิกรัม/ลิตร ค่ำแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform 
Bacteria) มีมีค่ำเท่ำกับ 4.5 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร และค่ำแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์มทั้งหมด (Fecal 
Coliform Bacteria) มีค่ำน้อยกว่ำ 1.8 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร และผลกำรตรวจวัดโลหะหนักต่ำง ๆ พบว่ำ มี
ค่ำอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพน้้ำใต้ดินทั้งหมด  
 
 (22) สถำนีบ้ำนนำย้ำ (UW23) ต้ำบลคู อ้ำเภอจะนะ จังหวัดสงขลำ 
    จำกกำรตรวจวิเครำะห์น้้ำบำดำลในวันที่ 25 มกรำคม 2563 พบว่ำ ตัวอย่ำงมีลักษณะใส  
ค่ำควำมเป็นกรดด่ำง (pH) เท่ำกับ 5.7 ค่ำออกซิเจนละลำยน้้ำเท่ำกับ 6.72 มิลลิกรัม/ลิตร ค่ำบีโอดีน้อยกว่ำ 1.0 
มิลลิกรัม/ลิตร ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (TSS) มีค่ำน้อยกว่ำ 1 มิลลิกรัม/ลิตร ของแข็งที่ละลำยได้ทั้งหมด (TDS) 
มีค่ำเท่ำกับ 24 มิลลิกรัม/ลิตร ค่ำแอมโมเนีย-ไนโตรเจนทั้งหมดน้อยกว่ำ 0.01 มิลลิกรัม/ลิตร ค่ำโครเมียมชนิดเฮ็ก
ซำวำเล้นท์น้อยกว่ำ 0.01 มิลลิกรัม/ลิตร ค่ำแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) มีมีค่ำ
น้อยกว่ำ 1.8 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร และค่ำแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์มทั้งหมด (Fecal Coliform 
Bacteria) มีค่ำน้อยกว่ำ 1.8 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร และผลกำรตรวจวัดโลหะหนักต่ำง ๆ พบว่ำ มีค่ำอยู่ใน
เกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพน้้ำใต้ดินทั้งหมด  
 
 (23) สถำนีบ้ำนบ่อโซน (UW24) ต้ำบลสะกอม อ้ำเภอจะนะ จังหวัดสงขลำ 
    จำกกำรตรวจวิเครำะห์น้้ำบำดำลในวันที่ 25 มกรำคม 2563 พบว่ำ ตัวอย่ำงมีสีเหลืองจำง  
มีตะกอนเล็กน้อย ค่ำควำมเป็นกรดด่ำง (pH) เท่ำกับ 6.1 ค่ำออกซิเจนละลำยน้้ำเท่ำกับ 6.89 มิลลิกรัม/ลิตร ค่ำบี
โอดีน้อยกว่ำ 1.0 มิลลิกรัม/ลิตร ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (TSS) มีค่ำเท่ำกับ 6 มิลลิกรัม/ลิตร ของแข็งท่ีละลำยได้
ทั้งหมด (TDS) มีค่ำเท่ำกับ 48 มิลลิกรัม/ลิตร ค่ำแอมโมเนีย-ไนโตรเจนทั้งหมดน้อยกว่ำ 0.01 มิลลิกรัม/ลิตร ค่ำ
โครเมียมชนิดเฮ็กซำวำเล้นท์น้อยกว่ำ 0.01 มิลลิกรัม/ลิตร ค่ำแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform 
Bacteria) มีมีค่ำน้อยกว่ำ 1.8 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร และค่ำแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์มทั้งหมด (Fecal 
Coliform Bacteria) มีค่ำน้อยกว่ำ 1.8 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร และผลกำรตรวจวัดโลหะหนักต่ำง ๆ พบว่ำ มี
ค่ำอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพน้้ำใต้ดินทั้งหมด  
 
 (24) สถำนีวัดนำทวี (UW25) ต้ำบลนำทวี อ้ำเภอนำทวี จังหวัดสงขลำ 
    จำกกำรตรวจวิเครำะห์น้้ำบำดำลในวันที่ 25 มกรำคม 2563 พบว่ำ ตัวอย่ำงมีลักษณะใส  
ค่ำควำมเป็นกรดด่ำง (pH) เท่ำกับ 6.2 ค่ำออกซิเจนละลำยน้้ำเท่ำกับ 6.43 มิลลิกรัม/ลิตร ค่ำบีโอดีน้อยกว่ำ 1 .0 
มิลลิกรัม/ลิตร ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (TSS) มีค่ำเท่ำกับ 2 มิลลิกรัม/ลิตร ของแข็งที่ละลำยได้ทั้งหมด (TDS) มี
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ค่ำเท่ำกับ 30 มิลลิกรัม/ลิตร ค่ำแอมโมเนีย-ไนโตรเจนทั้งหมดน้อยกว่ำ 0.01 มิลลิกรัม/ลิตร ค่ำโครเมียมชนิดเฮ็กซำ
วำเล้นท์น้อยกว่ำ 0.01 มิลลิกรัม/ลิตร ค่ำแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) มีมีค่ำน้อย
กว่ำ 1.8 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร และค่ำแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์มทั้งหมด (Fecal Coliform Bacteria) มี
ค่ำน้อยกว่ำ 1.8 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร และผลกำรตรวจวัดโลหะหนักต่ำง ๆ พบว่ำ มีค่ำอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำน
คุณภำพน้้ำใต้ดินทั้งหมด  
 
 (25) สถำนีโรงเรียนสะบ้ำย้อยวิทยำ (UW26) ต้ำบลสะบ้ำย้อย อ้ำเภอสะบ้ำย้อย จังหวัดสงขลำ 
    จำกกำรตรวจวิเครำะห์น้้ำบำดำลในวันที่ 25 มกรำคม 2563 พบว่ำ ตัวอย่ำงมีลักษณะใส  
ค่ำควำมเป็นกรดด่ำง (pH) เท่ำกับ 4.3 ค่ำออกซิเจนละลำยน้้ำเท่ำกับ 6.79 มิลลิกรัม/ลิตร ค่ำบีโอดีน้อยกว่ำ 1.0 
มิลลิกรัม/ลิตร ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (TSS) มีค่ำน้อยกว่ำ 1 มิลลิกรัม/ลิตร ของแข็งที่ละลำยได้ทั้งหมด (TDS) 
มีค่ำเท่ำกับ 41 มิลลิกรัม/ลิตร ค่ำแอมโมเนีย-ไนโตรเจนทั้งหมดน้อยกว่ำ 0.01 มิลลิกรัม/ลิตร ค่ำโครเมียมชนิดเฮ็ก
ซำวำเล้นท์น้อยกว่ำ 0.01 มิลลิกรัม/ลิตร ค่ำแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) มีค่ำน้อย
กว่ำ 1.8 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร และค่ำแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์มทั้งหมด (Fecal Coliform Bacteria) มี
ค่ำน้อยกว่ำ 1.8 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร และผลกำรตรวจวัดโลหะหนักต่ำง ๆ พบว่ำ มีค่ำอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำน
คุณภำพน้้ำใต้ดินทั้งหมด  
 
 (26) สถำนีโรงเรียนบ้ำนโคกงู (UW27) ต้ำบลบำงขุนทอง อ้ำเภอตำกใบ จังหวัดนรำธิวำส 
    จำกกำรตรวจวิเครำะห์น้้ำบำดำลในวันที่ 26 มกรำคม 2563 พบว่ำ ตัวอย่ำงมีสีส้ มจำงขุ่น  
ค่ำควำมเป็นกรดด่ำง (pH) เท่ำกับ 7.4 ค่ำออกซิเจนละลำยน้้ำเท่ำกับ 6.22 มิลลิกรัม/ลิตร ค่ำบีโอดีน้อยกว่ำ 1.0 
มิลลิกรัม/ลิตร ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (TSS) น้อยกว่ำ 1 มิลลิกรัม/ลิตร ของแข็งที่ละลำยได้ทั้งหมด (TDS) มีค่ำ
เท่ ำกั บ  41  มิ ล ลิ ก รั ม /ลิ ต ร  ค่ ำแอม โม เนี ย -ไน โต ร เจน ทั้ งห ม ด  มี ค่ ำ เท่ ำกั บ  0 .70  มิ ล ลิ ก รั ม /ลิ ต ร  
ค่ำโครเมียมชนิดเฮ็กซำวำเล้นท์น้อยกว่ำ 0.01 มิลลิกรัม/ลิตร ค่ำแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform 
Bacteria) มีค่ำน้อยกว่ำ 1.8 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร และค่ำแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์มทั้ งหมด (Fecal 
Coliform Bacteria) มีค่ำน้อยกว่ำ 1.8 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร และผลกำรตรวจวัดโลหะหนักต่ำง ๆ พบว่ำ มี
ค่ำอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพน้้ำใต้ดินทั้งหมด  
  
 (27) สถำนีโรงเรียนบ้ำนคลองตัน (UW28) ต้ำบลศำลำใหม่ อ้ำเภอตำกใบ จังหวัดนรำธิวำส 
    จำกกำรตรวจวิเครำะห์น้้ำบำดำลในวันที่ 26 มกรำคม 2563 พบว่ำ ตัวอย่ำงมีสีเหลืองจำง  
มีตะกอนแขวนลอย ค่ำควำมเป็นกรดด่ำง (pH) เท่ำกับ 7.4 ค่ำออกซิเจนละลำยน้้ำเท่ำกับ 6.22 มิลลิกรัม/ลิตร ค่ำบี
โอดีน้อยกว่ำ 1.0 มิลลิกรัม/ลิตร ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (TSS) มีค่ำเท่ำกับ 25 มิลลิกรัม/ลิตร ของแข็งที่ละลำย
ได้ทั้งหมด (TDS) มีค่ำเท่ำกับ 1,744 มิลลิกรัม/ลิตร ค่ำแอมโมเนีย-ไนโตรเจนทั้งหมดมีค่ำน้อยกว่ำ 0.01 มิลลิกรัม/
ลิตร ค่ำโครเมียมชนิดเฮ็กซำวำเล้นท์น้อยกว่ำ 0.01 มิลลิกรัม/ลิตร ค่ำแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total 
Coliform Bacteria) มีค่ำเท่ำกับ 540 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร และค่ำแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์มทั้งหมด 
(Fecal Coliform Bacteria) มีค่ำเท่ำกับ 7.8 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร และผลกำรตรวจวัดโลหะหนักต่ำง ๆ 
พบว่ำ มีค่ำอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพน้้ำใต้ดินทั้งหมด  
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม  3-346 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 
 

 (28) สถำนีโรงเรียนบ้ำนยำแลเบำะ (UW29) ต้ำบลรือเสำะ อ้ำเภอรือเสำะ จังหวัดนรำธิวำส 
    จำกกำรตรวจวิเครำะห์น้้ำบำดำลในวันที่ 26 มกรำคม 2563 พบว่ำ ตัวอย่ำงมีลักษณะใส  
ค่ำควำมเป็นกรดด่ำง (pH) เท่ำกับ 6.0 ค่ำออกซิเจนละลำยน้้ำเท่ำกับ 6.76 มิลลิกรัม/ลิตร ค่ำบีโอดีน้อยกว่ำ 1.0 
มิลลิกรัม/ลิตร ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (TSS) มีค่ำเท่ำกับ 2 มิลลิกรัม/ลิตร ของแข็งที่ละลำยได้ทั้งหมด (TDS) มี
ค่ ำ เท่ ำกับ  68 มิลลิ กรัม /ลิ ตร ค่ ำแอมโม เนี ย -ไน โตรเจนทั้ งหมดมีค่ ำน้ อยกว่ ำ 0 .01 มิ ลลิ กรัม/ลิ ตร  
ค่ำโครเมียมชนิดเฮ็กซำวำเล้นท์น้อยกว่ำ 0.01 มิลลิกรัม/ลิตร ค่ำแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform 
Bacteria) มีค่ำเท่ำกับ 79 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร และค่ำแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์มทั้งหมด (Fecal 
Coliform Bacteria) มีค่ำเท่ำกับ 49 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร และผลกำรตรวจวัดโลหะหนักต่ำง ๆ พบว่ำ มีค่ำ
อยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพน้้ำใต้ดินทั้งหมด  
 
 (29) สถำนีมัสยิดบ้ำนกูแบลิบิส (UW30) ต้ำบลละหำร อ้ำเภอยี่งอ จังหวัดนรำธิวำส 
    จำกกำรตรวจวิเครำะห์น้้ำบำดำลในวันที่ 26 มกรำคม 2563 พบว่ำ ตัวอย่ำงมีลักษณะใส  
ค่ำควำมเป็นกรดด่ำง (pH) เท่ำกับ 6.9 ค่ำออกซิเจนละลำยน้้ำเท่ำกับ 7.04 มิลลิกรัม/ลิตร ค่ำบีโอดีน้อยกว่ำ 1.0 
มิลลิกรัม/ลิตร ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (TSS) มีค่ำน้อยกว่ำ 1 มิลลิกรัม/ลิตร ของแข็งที่ละลำยได้ทั้งหมด (TDS) 
มีค่ำเท่ำกับ 100 มิลลิกรัม/ลิตร ค่ำแอมโมเนีย-ไนโตรเจนทั้งหมดมีค่ำน้อยกว่ำ 0.01 มิลลิกรัม/ลิตร ค่ำโครเมียม
ชนิดเฮ็กซำวำเล้นท์น้อยกว่ำ 0.01 มิลลิกรัม/ลิตร ค่ำแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) 
มีค่ำเท่ำกับ 4.5 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร และค่ำแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์มทั้งหมด (Fecal Coliform 
Bacteria) มีค่ำน้อยกว่ำ 1.8 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร และผลกำรตรวจวัดโลหะหนักต่ำง ๆ พบว่ำ มีค่ำอยู่ใน
เกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพน้้ำใต้ดินทั้งหมด  
 
 (3) แหล่งก้ำเนิดน ้ำเสีย 
  สำเหตุของกำรเกิดน้้ำเสียอำจมีจำกหลำยปัจจัยเช่น สำเหตุจำกกำรขยำยตัวของชุมชนและ
อุตสำหกรรม กำรบุกรุกพ้ืนที่ป่ำไม้ ขำดกำรอนุรักษ์บ้ำรุงดินที่ถูกวิธี เป็นต้น โดยแหล่งก้ำเนิดน้้ำเสียที่มีผลต่อสภำพ
ปั่หำด้ำนคุณภำพน้้ำในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก สรุปได้ดังนี้ 
  - น ้ำเสียชุมชน (Domestic Wastewater) น้้ำเสียชุมชนเป็นน้้ำเสียที่ เกิดจำกกิจกรรม
ประจ้ำวันของประชำชน ที่อำศัยในชุมชนและกำรประกอบอำชีพ เช่น บ้ำนพักอำศัย หมู่บ้ำนจัดสรรคอนโดมิเนียม 
โรงแรม ตลำดสด โรงเรียน โรงพยำบำล เป็นต้น โดยน้้ำเสียจะเกิดจำกกิจกรรม ได้แก่ กำรอุปโภคบริโภค  
กำรช้ำระล้ำง กำรซักล้ำง กำรประกอบอำหำร น้้ำเสียประเภทนี้มักมีสำรอินทรีย์ แบคทีเรีย น้้ำมันและไขมัน
ปนเปื้อน 
  - น ้ ำ เสี ยจำกโรงงำน อุตสำหก รรม  ( Industrial Wastewater) น้้ ำ เสี ยจำกโรงงำน
อุตสำหกรรมจะมีกำรปนเปื้อนสิ่งสกปรกแตกต่ำงกันไปตำมแต่ลักษณะอุตสำหกรรม โดยปกติน้้ำเสียมักเกิดจำกกำร
ล้ำงวัตถุดิบ กระบวนกำรผลิต กระบวนกำรหล่อเย็น กระบวนกำร 
ต้มระเหย นอกจำกนี้ก็มีน้้ำเสียจำกส้ำนักงำน อำคำรที่พัก โรงอำหำรเป็นต้น  
  - น ้ ำ เสี ยจำกกำรเกษตรกรรม (Agricultural Wastewater) น้้ ำ เสียจำกกำรเกษตร 
มักมีสิ่งเจือปนอยู่ในรูปของสำรอินทรีย์ และสำรอนินทรีย์ขึ้นอยู่กับลักษณะกำรใช้น้้ำ กำรใช้ปุ๋ย และกำรใช้สำรเคมี
ต่ำง ๆ เป็นต้น  
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม  3-347 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 
 

 (4) ระบบบ้ำบัดน ้ำเสียชุมชน 
  จำกกำรรวบรวมข้อมูลจำกส้ำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำคที่ 14,ส้ำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำคที่ 16 และ
ส้ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม พบว่ำ ในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก มีระบบ
บ้ำบัดน้้ำเสียชุมชนทั้งหมด 15 แห่ง โดยมีรำยละเอียดของระบบบ้ำบัดน้้ำเสียแต่ละแห่ง จ้ำแนกตำมลุ่มน้้ำสำขำ  
ดังแสดงในตำรำงท่ี 3.10.2-8 และรูปที่ 3.10.2-6 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม   3-348 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ตำรำงท่ี 3.10.2-8 
ระบบบ้ำบัดน ้ำเสียรวมในพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก จ้ำแนกรำยลุ่มน ้ำสำขำ 

       ที่มำ : กรมควบคุมมลพิษ, ส้ำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำคที่ 14 และสำ้นักงำนสิ่งแวดล้อมภำคที่ 16, 2563

ลุ่มน ้ำสำขำ ชื่อระบบบ้ำบัดน ้ำเสยี 

ที่ตั ง ลักษณะของระบบบำ้บดัน ้ำเสีย 

หน่วยงำนรับผิดชอบ 
ต้ำบล อ้ำเภอ จังหวัด ชนิดของระบบบ้ำบดั 
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สถำนภำพของ

ระบบ 

คลองท่ำตะเภำ ระบบบ้ำบัดน้ำ้เสียเทศบำลเมืองชุมพร อ่ำงทอง เมือง ชุมพร - 12,000 - - ช้ำรุด/ไม่ได้ใช้งำน กรมโยธำธกิำรและผังเมือง 

ภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน - - - - - - - - - - 

คลองหลังสวน - - - - - - - - - - 

ภำคใต้ฝั่งตะวันออกสว่นที ่2 - - - - - - - - - - 

ภำคใต้ฝั่งตะวันออกสว่นที ่3 โรงปรับปรุงคุณภำพน้้ำเทศบำลนครเกำะสมุย (หน้ำทอน) อ่ำงทอง เกำะสมุย สุรำษฎร์ธำน ี ระบบบ้ำบัดน้ำ้เสียแบบคลองวนเวียน (OD) 2,400 2,200 4.20 เปิดด้ำเนินกำร เทศบำลนครสมุย 

 โรงปรับปรุงคุณภำพน้้ำเทศบำลนครเกำะสมุย (เฉวง) บ่อผุด เกำะสมุย สุรำษฎร์ธำน ี ระบบบ้ำบัดน้ำ้เสียแบบคลองวนเวียน (OD) 6,000 5,500 4.00 เปิดด้ำเนินกำร เทศบำลนครสมุย 

 โรงปรับปรุงคุณภำพน้้ำเทศบำลนครเกำะสมุย (ละไม) มะเร็ต เกำะสมุย สุรำษฎร์ธำน ี ระบบบ้ำบัดน้ำ้เสียแบบคลองวนเวียน (OD) 8,650 6,000 2.90 เปิดด้ำเนินกำร เทศบำลนครสมุย 

 
ระบบบ้ำบัดน้ำ้เสีย เทศบำลต้ำบลบ้ำนใต้ (หำดริ้น) บ้ำนใต้ เกำะพะงัน สุรำษฎร์ธำน ี ระบบบ้ำบัดน้ำ้เสียแบบบึงประดิษฐ์ (CW) 200 80 3.00 ระบบท่อช้ำรุดใช้

งำนได้เพียง 10% 

เทศบำลต้ำบลบ้ำนใต้ 

คลองกลำย - - - - - - -  -  

ภำคใต้ฝั่งตะวันออกสว่นที ่4 ระบบบ้ำบัดน้ำ้เสียเทศบำลนครศรีธรรมรำช นำทรำย เมืองนครศรีธรรมรำช นครศรีธรรมรำช ระบบบ้ำบัดน้ำ้เสียแบบบ่อปรับเสถียร (SP) 33,700 13,480 13.50 เปิดด้ำเนินกำร เทศบำลนครศรีธรรมรำช 

 
ระบบบ้ำบัดน้ำ้เสียเทศบำลต้ำบลชะอวด ชะอวด ชะอวด นครศรีธรรมรำช ระบบบ้ำบัดน้ำ้เสียแบบเติมอำกำศแบบถัง

ส้ำเร็จรูป (AS) 

200 100 0.10 เปิดด้ำเนินกำร ส้ำนักงำนจัดกำรน้้ำเสีย สำขำนครศรีธรรมรำช 

 โรงปรับปรุงคุณภำพน้้ำเทศบำลเมืองปำกพนัง (หลังเรือนจ้ำ) ปำกพนังฝั่งตะวันออก ปำกพนัง นครศรีธรรมรำช ระบบบ้ำบัดน้ำ้เสียแบบบึงประดิษฐ์ (CW) 40 35 0.20 เปิดด้ำเนินกำร ส้ำนักงำนจัดกำรน้้ำเสีย สำขำนครศรีธรรมรำช 

 
ระบบบ้ำบัดน้ำ้สียเทศบำลเมืองปำกพนงั หลังวัดนำควำรี ปำกพนังฝั่งตะวันตก ปำกพนัง นครศรีธรรมรำช ระบบบ้ำบัดน้ำ้เสียแบบเติมอำกำศแบบถัง

ส้ำเร็จรูป (AS) 

600 70 0.10 เปิดด้ำเนินกำร ส้ำนักงำนจัดกำรน้้ำเสีย สำขำนครศรีธรรมรำช 

 
โรงปรับปรุงคุณภำพน้้ำองค์กำรบริหำรสว่นต้ำบลหูล่อง หูล่อง ปำกพนัง นครศรีธรรมรำช ระบบบ้ำบัดน้ำ้เสียแบบเติมอำกำศแบบถัง

ส้ำเร็จรูป (AS) 

300 90 0.10 เปิดด้ำเนินกำร ส้ำนักงำนจัดกำรน้้ำเสีย สำขำนครศรีธรรมรำช 

 
โรงปรับปรุงคุณภำพน้้ำเทศบำลเมืองหัวไทร หมู่ที่ 1 หัวไทร หัวไทร นครศรีธรรมรำช ระบบบ้ำบัดน้ำ้เสียแบบเติมอำกำศแบบถัง

ส้ำเร็จรูป (AS) 

200 100 0.50 เปิดด้ำเนินกำร ส้ำนักงำนจัดกำรน้้ำเสีย สำขำนครศรีธรรมรำช 

 โรงปรับปรุงคุณภำพน้้ำเทสบำลเมืองหัวไทร หมู่ที่ 8 หัวไทร หัวไทร นครศรีธรรมรำช ระบบบ้ำบัดน้ำ้เสียแบบบึงประดิษฐ์ (CW) 200 100 0.30 เปิดด้ำเนินกำร ส้ำนักงำนจัดกำรน้้ำเสีย สำขำนครศรีธรรมรำช 

 
โรงปรับปรุงคุณภำพน้้ำเทศบำลเมืองทุ่งสง ปำกแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมรำช ระบบบ้ำบัดน้ำ้เสียแบบแผ่นหมุนชีวภำพ 

(RBC) และระบบเติมอำกำศ 

10,000 5,000 2.80 เปิดด้ำเนินกำร เทศบำลเมืองทุ่งสง 

คลองนำทวี - - - - - - -  -  

คลองเทพำ ระบบบ้ำบัดเทศบำลนครสงขลำ เกำะแต้ว เมืองสงขลำ สงขลำ ระบบบ่อเติมอำกำศ (AL) 35,000 14,987 33.08 เปิดด้ำเนินกำร เทศบำลนครสงขลำ 

ภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง ระบบบ้ำบัดเทศบำลเมืองปัตตำน ี สะบำรัง เมือง ปัตตำนี ระบบบ้ำบัดน้ำ้เสียแบบบ่อปรับเสถียร (SP) 27,000 - - ไม่เดินระบบ เทศบำลเมืองปัตตำนี 

แม่น้้ำสำยบุรี - - - - - - -  -  

แม่น้้ำบำงนรำ - - - - - - -  -  

แม่น้้ำโก-ลก - - - - - - -  -  



  
             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำต ิ                บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรกำ้หนดขอบเขตกำรศึกษำ     

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม  3-349 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

รูปที่ 3.10.2-6 แสดงท่ีตั งระบบบ้ำบัดน ้ำเสียในพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม  3-350 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

3.11 โครงกำรพัฒนำแหล่งน ้ำที่มีในปัจจุบัน 
 กำรรวบรวมโครงกำรพัฒนำแหล่งน้้ำในปัจจุบัน เพ่ือใช้ประกอบในกำรวำงโครงกำรเบื้องต้น และเป็น
ข้อมูลในกำรวิเครำะห์สมดุลน้้ำ รวมถึงกำรรวบรวมข้อมูลแหล่งเก็บกักน้้ำธรรมชำติประเภทหนองบึงเพ่ือพิจำรณำ
ศักยภำพเบื้องต้นของแหล่งเก็บกักน้้ำธรรมชำติที่จะคัดเลือกไปวำงโครงกำรเบื้องต้น ที่ปรึกษำได้รวบรวมแหล่งน้้ำที่
มีใจปัจจุบันจำกข้อมูลของกรมชลประทำน กรมทรัพยำกรน้้ำ กรมพัฒนำที่ดิน กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย  
ปี 2562 

 
3.11.1 โครงกำรพัฒนำแหล่งน ้ำในปัจจุบัน 
  โครงกำรพัฒนำแหล่งน้้ำผิวดินในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก มีหน่วยงำนต่ำงๆ ที่ด้ำเนินงำน  
ด้ำนกำรพัฒนำแหล่งน้้ำ ได้แก่ กรมชลประทำน กรมทรัพยำกรน้้ำ กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย องค์กำร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีรำยละเอียดของโครงกำรแต่ละประเภท ดังนี้ 
  (1)  โครงกำรชลประทำนขนำดให่่ เป็นงำนชลประทำนอเนกประสงค์ที่สำมำรถก่อให้เกิดประโยชน์
ทำงด้ำนกำรเกษตร กำรอุปโภคบริโภค กำรบรรเทำอุทกภัย กำรอุตสำหกรรม กำรผลิตกระแสไฟฟ้ำจำกพลังน้้ำ 
กำรคมนำคม แหล่งเพำะพันธุ์ประมงน้้ำจืด แหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และอ่ืน ๆ ในแต่ละโครงกำรมีงำน
ก่อสร้ำงหลำยประเภท เช่น เขื่อนเก็บกักน้้ำ เขื่อนหรือฝำยทดน้้ำ กำรสูบน้้ำ ระบบส่งน้้ำ ระบบระบำยน้้ำ ระบบ
ชลประทำนในแปลงนำ ถ้ำเป็นกำรก่อสร้ำงประเภทเขื่อนเก็บกักน้้ำ สำมำรถเก็บกักน้้ำได้มำกกว่ำ 100 ล้ำน
ลูกบำศก์เมตร หรือมีพ้ืนที่อ่ำงเก็บน้้ำตั้งแต่ 15 ตำรำงกิโลเมตร หรือมีพ้ืนที่ชลประทำนมำกกว่ำ 80,000 ไร่ เช่น 
โครงกำรปำกพนัง, โครงกำรส่งน้้ำและบ้ำรุงรักษำลุ่มน้้ำโก-ลกและโครงกำรส่งน้้ำ และบ้ำรุงรักษำลุ่มน้้ำบำงนรำ 
 (2)  โครงกำรชลประทำนขนำดกลำง โครงกำรชลประทำนที่มีปริมำตรเก็บกักน้้ำน้อยกว่ำ 100 ล้ำน
ลูกบำศก์เมตร มีพ้ืนที่เก็บกักน้้ำน้อยกว่ำ 15 ตำรำงกิโลเมตร หรือมีพ้ืนที่ชลประทำนน้อยกว่ำ 80,000 ไร่ ซึ่งจะ
เป็นงำนก่อสร้ำงอำคำรชลประทำนประเภทต่ำง ๆ อำทิ เขื่อนเก็บกัก เขื่อนทดน้้ำ ฝำย โรงสูบน้้ำ ระบบส่งน้้ำและ
ระบำยน้้ำ ฯลฯ รวมทั้งงำนก่อสร้ำงทำงล้ำเลียงผลผลิตและงำนแปรสภำพล้ำน้้ำ เช่น ฝำยคลองไชยำ, ฝำยคลองท่ำ
ทอง, ปตร.ปลักปลิง, ปตร.คลองจะนะ ฯลฯ 
 (3)  โครงกำรชลประทำนขนำดเล็ก เป็นงำนพัฒนำแหล่งน้้ำขนำดเล็ก เพ่ือแก้ปั่หำหรือบรรเทำ
ควำมเดือดร้อนเกี่ยวกับเรื่องน้้ำส้ำหรับกำรอุปโภคบริโภค และกำรเกษตร ซึ่งเป็นควำมจ้ำเป็นขั้นพ้ืนฐำนของ
รำษฎรในชนบท หรือพ้ืนที่ที่ห่ำงไกล รวมทั้งกำรแก้ไขบรรเทำควำมเดือดร้อนจำกอุทกภัยและน้้ำเค็มที่ขึ้นถึงพ้ืนที่
เพำะปลูก โดยกำรก่อสร้ำงอำคำรชลประทำนขนำดเล็กประเภทต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับสภำพภูมิประเทศและ
ปั่หำที่เกิดขึ้นตำมควำมต้องกำรของรำษฎร 
 (4)  โครงกำรสูบน้้ำด้วยไฟฟ้ำ โครงกำรที่ใช้พลังงำนไฟฟ้ำสูบน้้ำเพ่ือใช้ประโยชน์ในด้ำนเกษตรกรรม 
เป็นกำรเร่งรัดขจัดปั่หำควำมแห้งแล้งในพ้ืนที่นอกเขตชลประทำน โดยกำรจัดตั้งสถำนีสูบน้้ำด้วยไฟฟ้ำขึ้นที่
บริเวณริมฝั่งของแหล่งน้้ำ ที่มีน้้ำบริบูรณ์ตลอดทั้งปี 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม  3-351 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

 นอกจำกนี้มีโครงกำรประเภทอ่ืนๆ ได้แก่ 
  (1)  โครงกำรหมู่บ้ำนป้องกันตนเองชำยแดน เป็นโครงกำรที่ผสมผสำนระหว่ำง แผนด้ำนควำมมั่นคง
และแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม เป็นโครงกำรเพ่ือเก็บกักน้้ำเพ่ือกำรอุปโภคบริโภค กำรเกษตร กำรประมง 
และกำรปศุสัตว์ เป็นต้น ให้กับหมู่บ้ำนป้องกันตนเองชำยแดน 
  (2)  โครงกำรชลประทำนอันเนื่องมำจำกพระรำชด้ำริ เป็นโครงกำรชลประทำนที่พระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัวได้พระรำชทำน รวมทั้งโครงกำรที่รำษฎรทูลเกล้ำฯ ขอพระรำชทำนควำมช่วยเหลือ มีจุดมุ่งหมำยเพ่ือ
ช่วยแก้ไขปั่หำหรือบรรเทำควำมเดือดร้อนเกี่ยวกับน้้ำจนสำมำรถสนองควำมต้องกำรขั้นพ้ืนฐำนของรำษฎรได้
เป็นหลัก ซึ่งกำรพัฒนำก่อสร้ำงโครงกำรชลประทำนจะใช้งบประมำณมำจำก 2 ส่วน คือ งบประมำณปกติ และ
งบประมำณจำกส้ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพ่ือประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำก พระรำชด้ำริ (กปร.) 
 
 จ้ำแนกประเภทโครงกำรชลประทำน ตำมขนำดควำมสำมำรถในกำรเก็บกักน้้ำ และขนำดของพ้ืนที่
ชลประทำน โดยจ้ำแนกเป็น 3 ประเภทหลัก ดังนี้ 
 

ประเภทโครงกำรชลประทำน 
ควำมจุ 

(ล้ำน ลบ.ม.) 
พื นที่ชลประทำน 

(ไร่) 

ขนำดให่่ มำกกว่ำ/เท่ำกับ 100 มำกกว่ำ 80,000 

ขนำดกลำง น้อยกว่ำ 100 ระหว่ำง 3,000 - 80,000 
ขนำดเล็ก น้อยกว่ำ 1 น้อยกว่ำ 3,000 

 
  จ้ำนวนโครงกำรพัฒนำแหล่งน้้ำในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกมีทั้งหมด 807 โครงกำร รวมควำมจุ
เก็บกักน้้ำ 110.92 ล้ำน ลบ.ม. โดยแยกตำมลุ่มน้้ำสำขำดังตำรำงที่ 3.11.1-1 รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำแหล่ง
น้้ำแสดงไว้ในภำคผนวก 3-4  
 

ตำรำงท่ี 3.11.1-1 
สรุปจ้ำนวนโครงกำรพัฒนำแหล่งน ้ำในพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

 

จ ำนวน พ้ืนที่ชลประทำน(ไร่) ควำมจุ(ลลม.) จ ำนวน พ้ืนที่ชลประทำน(ไร่) ควำมจุ(ลลม.) จ ำนวน พ้ืนที่ชลประทำน(ไร่) จ ำนวน พ้ืนที่ชลประทำน(ไร่)

ลุ่มน ้ำภำคใตฝั้ง่ตะวนัออก

1 คลองท่าตะเภา 21.01 1 30,000 3.00 18 21,150 1.18 4 5,059.00 23 56,209

2 ภาคใต้ฝั่งตะวนัออกตอนบน 21.02 89 67,670 1.03 9 12,880.00 98 80,550

3 คลองหลังสวน 21.03 54 25,361 0.39 4 5,400.00 58 30,761

4 ภาคใต้ฝั่งตะวนัออกส่วนที่ 2 21.04 1 30,000 57 47,555 0.20 1 800.00 59 78,355

5 ภาคใต้ฝั่งตะวนัออกส่วนที่ 3 21.05 5 65,700 89 66,715 0.20 94 132,415

6 คลองกลาย 21.06 13 7,850 0.14 13 7,850

7 ภาคใต้ฝั่งตะวนัออกส่วนที่ 4 21.07 15 661,450 85.50 75 174,920 2.40 10,520.00 90 846,890

8 คลองนาทวี 21.08 2 35,100 2.22 65 86,000 0.70 67 121,100

9 คลองเทพา 21.09 56 53,831 0.70 56 53,831

10 ภาคใต้ฝั่งตะวนัออกตอนล่าง 21.10 1 220,640 5.29 62 59,210 0.09 63 279,850

11 แม่น า้สายบรีุ 21.11 2 40,000 1.30 108 76,720 0.16 9,950.00 110 126,670

12 แม่น า้บางนรา 21.12 7 133,800 1.79 55 59,420 0.35 62 193,220

13 แม่น า้โกลก 21.13 3 39,600 4.17 29 12,674 0.11 32 52,274

รวมลุ่มน ้ำภำคใตฝั้ง่ตะวนัออก 21 37 1,256,290 103.27 770 759,076 7.653 18 44,609.00 825 2,059,975

รวมล ำดบั

ที่
ลุ่มน ้ำสำขำ รหสัลุ่มน ้ำสำขำ

โครงกำรชลประทำนขนำดใหญ่และกลำง โครงกำรชลประทำนขนำดเล็ก สูบน ้ำดว้ยไฟฟ้ำ

 



  
             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำต ิ                บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรกำ้หนดขอบเขตกำรศึกษำ     

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม  3-352 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

  ในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกยังมีกำรพัฒนำระบบชลประทำนขนำดให่่น้อยมำก อย่ำงไรก็ตำม
จำกสภำพภูมิประเทศและกำรแบ่งพ้ืนที่ลุ่มน้้ำ พบว่ำ พ้ืนที่ชลประทำนของพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกได้รับ
ประโยชน์จำกปริมำณน้้ำต้นทุนของลุ่มน้้ำข้ำงเคียง ที่น้ำมำใช้ภำยในลุ่มน้้ำสำขำ เช่น ลุ่มน้้ำปัตตำนี้(ในพื้นที่ลุ่มน้้ำ
สำขำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง) เป็นต้น 
 
  ทั้งนี้ รำยละเอียดกำรพัฒนำแหล่งน้้ำต่ำง ๆ ภำยในแต่ละลุ่มน้้ำสำขำ มีดังนี้ 
 (1) ลุ่มน้้ำสำขำคลองท่ำตะเภำ (2101) 

  ลุ่มน้้ำสำขำคลองท่ำตะเภำมีโครงกำรพัฒนำแหล่งน้้ำประเภทต่ำง ๆ 23 โครงกำร ประกอบด้วย 
โครงกำรพัฒนำแหล่งน้้ำขนำดกลำง 1 โครงกำร และโครงกำรพัฒนำแหล่งน้้ำขนำดเล็ก 22 โครงกำร มีพ้ืนที่รับ
ประโยชน์รวมทุกประเภท 56,209 ไร่ โดยโครงกำรต่ำง ๆ กระจำยอยู่ภำยในพ้ืนที่ตอนล่ำงของลุ่มน้้ำสำขำคลองท่ำ
ตะเภำ ซึ่งเป็นพ้ืนที่รำบลุ่ม มีขนำดพ้ืนที่เพำะปลูกไม่มำกนัก ส่วนให่่จะเป็นนำข้ำวและพืชผัก ทั้งนี้ โครงกำร
พัฒนำแหล่งน้้ำในพ้ืนที่ตอนล่ำงจะเป็นกำรทดน้้ำเพ่ือกำรเพำะปลูก และกำรระบำยน้้ำ โดยเฉพำะกำรระบำยน้้ำ
เพ่ือป้องกันอุทกภัยที่มีควำมจ้ำเป็นอย่ำงมำก เพรำะประสบปั่หำอุทกภัยในพื้นที่ดังกล่ำวเป็นประจ้ำ 

  โครงกำรพัฒนำแหล่งน้้ำประเภทต่ำง ๆ มีรำยละเอียดดังนี้ 

  1) โครงกำรพัฒนำแหล่งน้้ำขนำดกลำง: มีจ้ำนวน 1 โครงกำร คือ โครงกำรประตูระบำยน้้ำ
สำมแก้วและคลองระบำยน้้ำสำมแก้ว มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือกำรบรรเทำอุทกภัย และกำรเกษตรชลประทำน  
มีพ้ืนที่ชลประทำน ประมำณ 30,000 ไร่ 

  2) โครงกำรพัฒนำแหล่งน้้ำขนำดเล็ก: มีจ้ำนวน 22 โครงกำรพ้ืนที่รับประโยชน์รวม 26,209 ไร่ 
ประกอบด้วยโครงกำรชลประทำนขนำดเล็กของกรมชลประทำน 18 โครงกำร และโครงกำรสูบน้้ำด้วยไฟฟ้ำเ พ่ือ
กำรเกษตรของกรมพัฒนำและส่งเสริมพลังงำน (พพ.) 4 โครงกำร (ดูรำยละเอียดในภำคผนวก 3-4) สรุปได้ดังนี้ 

 โครงกำรพัฒนำแหล่งน ้ำปัจจุบัน จ้ำนวน 
พื นที่รับประโยชน์ 

(ไร่) 
1. โครงกำรพัฒนำแหล่งน้้ำขนำดให่่และ 
    ขนำดกลำง 
2. โครงกำรพัฒนำแหล่งน้้ำขนำดเล็ก 
    - โครงกำรชลประทำนขนำดเล็กของ ชป. 
    - โครงกำรสูบน้้ำด้วยไฟฟ้ำของ พพ. 

1 
 
 

18 
4 

30,000 
 
 

21,150 
56,059 

รวม 23 56,209 
 

 



  
             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำต ิ                บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรกำ้หนดขอบเขตกำรศึกษำ     

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม  3-353 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

  (2) ลุ่มน้้ำสำขำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (2102)  

  ลุ่มน้้ำสำขำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบนมีโครงกำรพัฒนำแหล่งน้้ำประเภทต่ำง ๆ 98 โครงกำร 
ส่วนให่่เป็นโครงกำรทดน้้ำและส่งน้้ำ โครงกำรกักเก็บน้้ำ โครงกำรระบำยน้้ำและโครงกำรบรรเทำอุทกภัย 
ทั้งหมดเป็นโครงกำรขนำดเล็ก มีพ้ืนที่ได้รับประโยชน์  80,550  ไร่ สรุปได้ดังนี้ 

 

โครงกำรพัฒนำแหล่งน ้ำปัจจุบัน จ้ำนวน 
พื นที่รับประโยชน์ 

(ไร่) 
1.  โครงกำรชลประทำนขนำดเล็กของ ชป. 
2.  งำนศูนย์บริกำรเกษตรกรเคลื่อนที่ 
3.  โครงกำรขุดลอกหนองน้้ำและคลองธรรมชำติ 
4.  โครงกำรสูบน้้ำด้วยไฟฟ้ำ 

38 
44 
7 
9 

45,810 
19,560 
2,300 
12,880 

รวม 98 80,550 
    

 (3) ลุ่มน้้ำสำขำคลองหลังสวน (2103) 
  ลุ่มน้้ำสำขำคลองหลังสวนมีโครงกำรพัฒนำแหล่งน้้ำประเภทต่ำง ๆ 58 โครงกำร ส่วนให่่เป็น
โครงกำรเพ่ือกำรชลประทำนและเพ่ือกำรอุปโภคบริโภค ทั้งหมดเป็นโครงกำรขนำดเล็ก พ้ืนที่รับประโยชน์รวม 
30,761 ไร่ สรุปได้ดังนี้ 
 

โครงกำรพัฒนำแหล่งน ้ำปัจจุบัน จ้ำนวน 
พื นที่รับประโยชน์ 

(ไร่) 
1.  โครงกำรชลประทำนขนำดเล็กของ ชป. 
2.  งำนศูนย์บริกำรเกษตรกรเคลื่อนที่และขุดลอกหนองน้้ำ 
     และคลองธรรมชำติ 
3.  โครงกำรสูบน้้ำด้วยไฟฟ้ำ 
4.  โครงกำรพัฒนำแหล่งน้้ำผิวดินโดยกรมทรัพยำกรน้้ำ 

17 
27 
 
4 
10 

14,300 
8,508 

 
5,400 
2,553 

รวม 58 30,761 
    
 (4)  ลุ่มน้้ำสำขำภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 2 (2104)  
  ลุ่มน้้ำสำขำภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 2 มีโครงกำรพัฒนำแหล่งน้้ำประเภทต่ำง ๆ 59 โครงกำร
ประกอบด้วยโครงกำรพัฒนำแหล่งน้้ำขนำดกลำง 1 โครงกำร และโครงกำรขนำดเล็ก 58 โครงกำร มีพ้ืนที่รับ
ประโยชน์รวมทุกประเภท  78,355 ไร่ รำยละเอียดดังนี้ 
  1) โครงกำรพัฒนำแหล่งน้้ำขนำดกลำง : มีจ้ำนวน 1 โครงกำร คือ โครงกำรฝำยคลองไชยำ 
ตั้งอยู่ที่ ต.ป่ำเว อ.ไชยำ จ.สุรำษฏร์ธำนี มีพื้นที่ชลประทำน 30,000 ไร่ 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม  3-354 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

  2) โครงกำรพัฒนำแหล่งน้้ำขนำดเล็ก: มีจ้ำนวน 58 โครงกำร พ้ืนที่รับประโยชน์ 48 ,355 ไร่ 
ประกอบด้วยโครงกำรประเภทเหมืองฝำยขนำดเล็ก โครงกำรขุดลอกสระน้้ำ และหนองน้้ำ ธรรมชำติต่ำง ๆ ส่วน
ให่่เป็นโครงกำรจัดหำแหล่งน้้ำเพ่ือกำรเกษตรและกำรอุปโภคบริโภค (ดูรำยละเอียดในภำคผนวก 3-4) สรุปได้ดังนี้ 
 

โครงกำรพัฒนำแหล่งน ้ำในปัจจุบัน จ้ำนวน 
พื นที่รับประโยชน์ 

(ไร่) 
1. โครงกำรพัฒนำแหล่งน้้ำขนำดกลำง 1 30,000 
2. โครงกำรพัฒนำแหล่งน้้ำขนำดเล็ก   
    - โครงกำรชลประทำนขนำดเล็กของ ชป. 17 26,250 
    - โครงกำรสูบน้้ำด้วยไฟฟ้ำ 1 800 
    - โครงกำรขุดลอกหนองน้้ำและคลองธรรมชำติ 17 8,095 
    - งำนศูนย์บริกำรเกษตรกรเคลื่อนที่ 23 13,210 
รวม 59 78,355 

          หมำยเหตุ: * โครงกำรฝำยคลองไชยำ 
 
 (5) ลุ่มน้้ำสำขำภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 3 (2105)  
  ลุ่มน้้ำสำขำภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 3 มีโครงกำรพัฒนำแหล่งน้้ำประเภทต่ำง ๆ จ้ำนวน 94 
โครงกำร ประกอบด้วยโครงกำรพัฒนำแหล่งน้้ำขนำดกลำง 5 โครงกำร และโครงกำรพัฒนำแหล่งน้้ำขนำดเล็ก 89 
โครงกำร มีพ้ืนที่รับประโยชน์รวมทุกประเภท  132,415 ไร่ รำยละเอียดดังนี้ 
  1) โครงกำรพัฒนำแหล่งน้้ำขนำดกลำง: มีจ้ำนวน 5 โครงกำร พ้ืนที่รับประโยชน์รวม 65,700 
ไร่ ประกอบด้วย ฝำยคลองท่ำทอง โครงกำรดอนสัก โครงกำรท่ำเรือรี โครงกำรคลองท่ำจันทร์ และฝำยคลอง  
ท่ำทน 
  2) โครงกำรพัฒนำแหล่งน้้ำขนำดเล็ก: มีจ้ำนวน 89 โครงกำร ประกอบด้วยโครงกำรประเภทเหมือง 
ฝำยขนำดเล็ก โครงกำรขุดลอกหนองน้้ำ สระน้้ำต่ำง ๆ มีพ้ืนที่รับประโยชน์ 66,715 ไร่ สรุปได้ดังนี้ 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม  3-355 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

โครงกำรพัฒนำแหล่งน ้ำปัจจุบัน จ้ำนวน 
พื นที่รับประโยชน์ 

(ไร่) 
(ก) โครงกำรพัฒนำแหล่งน้้ำขนำดกลำง 5  
      1. ฝำยคลองท่ำทอง  37,500 
      2. โครงกำรดอนสัก  อุปโภค-บริโภค 
      3. โครงกำรท่ำเรือรี  8,000 
      4. โครงกำรคลองท่ำจันทร์  4,200 
      5. ฝำยคลองท่ำทน  16,000 
รวมโครงกำรพัฒนำแหล่งน้้ำขนำดกลำง 5 65,700 
(ข) โครงกำรพัฒนำแหล่งน้้ำขนำดเล็ก   
     1. โครงกำรชลประทำนขนำดเล็กของ ชป. 49 46,300 
     2. โครงกำรขุดลอกหนอกน้้ำและคลอง 

   ธรรมชำติ 
16 9,710 

     3. งำนศูนย์บริกำรเกษตรกรเคลื่อนที่ 24 10,705 
รวมโครงกำรพัฒนำแหล่งน ้ำขนำดเล็ก 89 66,715 

รวมทั งหมด 94 132,415 
 
 (6) ลุ่มน้้ำสำขำคลองกลำย (2106) 
  ลุ่มน้้ำสำขำคลองกลำยมีจ้ำนวน 13 โครงกำร โดยรวมเป็นโครงกำรชลประทำนขนำดเล็ก
ประเภทเหมืองฝำย และโครงกำรขุดลอกหนองน้้ำและคลองธรรมชำติ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือกำรเกษตรกรรม
และด้ำนน้้ำใช้เพื่อกำรอุปโภคบริโภค มีพ้ืนที่รับประโยชน์รวม 7,850 ไร่ 
 
 (7) ลุ่มน้้ำสำขำภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 (2107)  
   ลุ่มน้้ำสำขำภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 มีโครงกำรพัฒนำแหล่งน้้ำประเภทต่ำงๆ ที่ก่อสร้ำงเสร็จ
แล้ว 90 โครงกำร มีพ้ืนที่รับประโยชน์รวม 836,370 ไร่ เป็นลุ่มน้้ำสำขำที่มีโครงกำรพัฒนำแหล่งน้้ำจ้ำนวนมำก 
เนื่องจำกพ้ืนที่ลุ่มน้้ำมีขนำดให่่กว่ำลุ่มน้้ำอ่ืน ๆ ประกอบกับมีพ้ืนที่รำบลุ่ม ที่เหมำะส้ำหรับกำรเกษตรกรรมเป็น
บริเวณกว้ำง จึงเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมที่ส้ำคั่ของภำคใต้ รำยละเอียดมีดังนี้ 
   1) โครงกำรพัฒนำแหล่งน้้ำขนำดให่่และขนำดกลำง:  มีจ้ำนวน 15 โครงกำร พ้ืนที่รับ
ประโยชน์รวม 661,450 ไร่ ลักษณะของแหล่งน้้ำส่วนหนึ่งเป็นโครงกำรย่อยของโครงกำรส่งน้้ำ และบ้ำรุงรักษำลุ่ม
น้้ำปำกพนังตอนล่ำง และลุ่มน้้ำปำกพนังตอนบน ดังนี้ 
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โครงกำรชลประทำนขนำดใหญ่และขนำดกลำง 
ควำมจุเก็บกัก 
(ล้ำน ลบ.ม.) 

พื นที่รับ
ประโยชน์ 

(ไร่) 
หมำยเหตุ 

1.   ประตูระบำยน้้ำฉุกเฉิน - บรรเทำอุทกภัย โครงกำรส่งน้้ำและ 
2.   ประตูระบำยน้้ำคลองหน้ำโกฏิ - บรรเทำอุทกภัย บ้ำรุงรักษำลุ่มน้้ำ 
3.   ประตูระบำยน้้ำคลองบำงจำก - 20,000 ปำกพนังตอนล่ำง 
4.   ประตูระบำยน้้ำคลองสุขุม - 63,000 (ปัจจุบันเพำะปลูกจริง 
5.   ประตูระบำยน้้ำคลองบำงไทร - 66,450 ประมำณ 283,000 ไร่ 
6.   ประตูระบำยน้้ำคลองเชียรให่่ - 135,000  
7.   ประตูระบำยน้้ำคลองฆ้อง - 112,000  
8.   อ่ำงเก็บน้้ำห้วยน้้ำใส 80.0 17,500 โครงกำรส่งน้้ำและบ้ำรุง 
9.   ฝำยคลองไม้เสียบ - 59,500 รักษำลุ่มน้้ำปำกพนัง 
10. ประตูระบำยน้้ำคลองชะอวด-แพรกเมือง - 68,000 ตอนบน 
11. คลองระบำยน้้ำคลองชะอวด-แพรกเมือง - บรรเทำอุทกภัย  
12. ฝำยเสำธง - 66,000 โครงกำรส่งน้้ำและบ้ำรุง 
13. ฝำยท่ำดี - 28,000 รักษำเสำธง-ท่ำด ี
14. คลองอ้ำยเขียว - 6,000  
15. โครงกำรคลองคูถนน - 20,000  

รวม 15 โครงกำร 80.0 661,450  
 
  ทั้งนี้ โครงกำรพัฒนำระบบชลประทำนในลุ่มน้้ำปำกพนังตอนล่ำง มีโครงกำรส้ำคั่ คือ โครงกำร ปตร.
อุทกวิภำชประสิทธิ์และระบบชลประทำนในลุ่มน้้ำปำกพนังตอนล่ำง พ้ืนที่รับประโยชน์ 480,000 ไร่ ในเขตพ้ืนที่
ชลประทำนเดิม กรมชลประทำนได้ก่อสร้ำง องค์ประกอบโครงกำรต่ำง ๆ เกือบจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ 
 
  2) โครงกำรพัฒนำแหล่งน้้ำขนำดเล็ก: มีจ้ำนวน 75 โครงกำร พื้นที่รับประโยชน์   174,920 ไร่ 
ส่วนให่่เป็นโครงกำรชลประทำนขนำดเล็กของกรมชลประทำน ประเภท เหมือง ฝำย ขุดลอก กำรปรับปรุงระบบ
ชลประทำน และโครงกำรสูบน้้ำด้วยไฟฟ้ำ สรุปได้ดังนี้ 
 

โครงกำรพัฒนำแหล่งน ้ำปัจจุบัน จ้ำนวน 
พื นที่รับประโยชน์ 

(ไร่) 
1. โครงกำรพัฒนำแหล่งน้้ำขนำดให่่และขนำดกลำง 
2. โครงกำรพัฒนำแหล่งน้้ำขนำดเล็ก 

15 
75 

661,450 
154,920 

รวม 90 836,370 
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 (8) ลุ่มน้้ำสำขำคลองนำทวี (2108) 
  ลุ่มน้้ำสำขำคลองนำทวี มีจ้ำนวน 67 โครงกำร ประกอบด้วยโครงกำรพัฒนำแหล่งน้้ำขนำดกลำง 
2 โครงกำร และโครงกำรพัฒนำแหล่งน้้ำขนำดเล็ก 65 โครงกำร มีพ้ืนที่รับประโยชน์รวมทุกประเภท  121,100 ไร่ 
รำยละเอียดมีดังนี้ 
  1) โครงกำรพัฒนำแหล่งน้้ำขนำดกลำง: มีจ้ำนวน 2 โครงกำร คือ โครงกำรฝำยปลักปลิง และ
ประตูระบำยน้้ำจะนะ พ้ืนที่รับประโยชน์รวม 35,100 ไร่ 
  2) โครงกำรพัฒนำแหล่งน้้ำขนำดเล็ก: มีจ้ำนวน 65 โครงกำร พ้ืนที่รับประโยชน์  86,000 ไร่ 
ส่วนให่่เป็นโครงกำรขุดลอกหนองน้้ำธรรมชำติ สระน้้ำ เหมือง ฝำย และโครงกำรปรับปรุงระบบชลประทำนเดิม 
โครงกำรพัฒนำแหล่งน้้ำขนำดเล็กเหล่ำนี้ประกอบด้วยโครงกำรชลประทำนขนำดเล็กของกรมชลประทำน  
งำนศูนย์บริกำรเกษตรกรเคลื่อนที่ โครงกำรขุดลอกหนองน้้ำ และคลองธรรมชำติ และโครงกำรหมู่บ้ำนป้องกัน
ตนเองชำยแดนไทย-มำเลเซีย สรุปได้ดังนี้ 

โครงกำรพัฒนำแหล่งน ้ำปัจจุบนั จ้ำนวน 
พื นที่รับประโยชน์ 

(ไร่) 
1. โครงกำรพัฒนำแหล่งน้้ำขนำดกลำง 
    - โครงกำรฝำยปลักปลิง อ.นำทวี 
    - โครงกำร ปตร.จะนะ อ.จะนะ   

2  
23,100 
12,000 

2. โครงกำรพัฒนำแหล่งน้้ำขนำดเล็ก   
   - โครงกำรชลประทำนขนำดเล็กของ ชป. 
    - งำนศูนย์บริกำรเกษตรกรเคลื่อนที่ 
    - โครงกำรขุดลอกหนองน้้ำและคลองธรรมชำติ 
    - โครงกำรหมู่บ้ำนป้องกันตนเองชำยแดนไทย-มำเลเซีย 

33 
15 
10 
7 

43,300 
35,500 
7,200 

อุปโภคบรโิภค 
รวม 67 121,100 

 
 (9) ลุ่มน้้ำสำขำคลองเทพำ  (2109) 
   ลุ่มน้้ำสำขำคลองเทพำมีจ้ำนวน 56 โครงกำร โครงกำรพัฒนำแหล่งน้้ำที่มีอยู่ในปัจจุบันทั้งหมด
เป็นโครงกำรขนำดเล็ก มีพ้ืนที่รับประโยชน์รวม 53,831 รำยละเอียดดังนี้ 
 

โครงกำรพัฒนำแหล่งน ้ำปัจจุบัน จ้ำนวน 
พื นที่รับประโยชน์ 

(ไร่) 
1. โครงกำรชลประทำนขนำดเล็กของ ชป. 
2. งำนศูนย์บริกำรเกษตรกรเคลื่อนที่ 
3. โครงกำรขุดลอกหนองน้้ำและคลองธรรมชำติ 
4. โครงกำรหมู่บ้ำนป้องกันตนเองชำยแดนไทย-มำเลเซีย 

30 
14 
6 
6 

38,250 
2,700 

อุปโภคบริโภค 
12,881 

รวม 56 53,831 
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 (10) ลุ่มน้้ำสำขำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง (2110) 
   ลุ่มน้้ำสำขำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง มีจ้ำนวน 63 โครงกำร ประกอบด้วยโครงกำรพัฒนำ
แหล่งน้้ำขนำดให่่ 1 โครงกำร และโครงกำรขนำดเล็ก 62 โครงกำร มี พ้ืนที่รับประโยชน์รวม 279,850 ไร่ 
รำยละเอียดดังนี้ 
   1) โครงกำรพัฒนำแหล่งน้้ำขนำดให่่: มี 1 โครงกำร คือ โครงกำรเขื่อนปัตตำนี(อยู่ในลุ่มน้้ำ
แม่น้้ำปัตตำนี) ซึ่งมีระบบชลประทำนสองฝั่งแม่น้้ำปัตตำนีตอนล่ำง พ้ืนที่โครงกำรประมำณ 373,850 ไร่ และมีพ้ืนที่
ชลประทำนทั้งหมด 275,800 ไร่ ประกอบด้วยโครงกำรชลประทำนปัตตำนีระยะที่ 1 จ้ำนวน 168,050 ไร่  และระยะ
ที่ 2 จ้ำนวน 107,750 ไร่ พ้ืนที่ชลประทำนของโครงกำรชลประทำนปัตตำนีอยู่ในลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก
ตอนล่ำงประมำณร้อยละ 80 (จ้ำนวน 220,640 ไร่) อีกประมำณร้อยละ 20 อยู่ในลุ่มน้้ำปัตตำนีตอนล่ำง ในส่วน
โครงกำรชลประทำนขนำดกลำงอ่ืนๆ นั้นมีพ้ืนที่ซ้อนทับอยู่ในพ้ืนที่ชลประทำนปัตตำนีทั้งหมดไม่ว่ำจะเป็นโครงกำรลิ
ปะสะโง โครงกำรหนองปู และโครงกำรพรุสนอ จึงถือว่ำรวมอยู่ในโครงกำรชลประทำนปัตตำนีแล้ว ดังนี้ 
 

โครงกำรชลประทำนขนำดใหญ่ พื นที่ชลประทำน (ไร่) 
1. โครงกำรชลประทำนปัตตำนี 
    - โครงกำรชลประทำนปัตตำนีระยะท่ี 1 
    - โครงกำรชลประทำนปัตตำนีระยะท่ี 2 

 
168,050 
107,750 

รวม 275,800 
  หมำยเหตุ: พื้นที่ชลประทำนประมำณ   80% หรือประมำณ  220,640 ไร่  
     อยู่ในลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง 
 

   2) โครงกำรพัฒนำแหล่งน้้ำขนำดเล็ก: มีจ้ำนวน 62 โครงกำร พ้ืนที่รับประโยชน์รวม 59,210 
ไร่ ประกอบด้วย โครงกำรชลประทำนขนำดเล็กของกรมชลประทำน งำนศูนย์บริหำรเกษตรกรเคลื่อนที่ และ
โครงกำรขุดลอกหนองน้้ำธรรมชำติ สรุปได้ดังนี้ 
 

โครงกำรพัฒนำแหล่งน ้ำปัจจุบัน จ้ำนวน พื นที่รับประโยชน์ (ไร่) 
1. โครงกำรพัฒนำแหล่งน้้ำขนำดให่่ 
2. โครงกำรพัฒนำแหล่งน้้ำขนำดเล็ก 
    - โครงกำรชลประทำนขนำดเล็กของ ชป. 
    - งำนศูนย์บริกำรเกษตรกรเคลื่อนที่ 
    - โครงกำรขุดลอกหนองน้้ำธรรมชำติ 

1 
 

25 
21 
16 

220,640 
 

32,080 
12,030 
15,100 

รวม 63 279,850 
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 (11) ลุ่มน้้ำสำขำแม่น้้ำสำยบุรี  (2111) 
   ลุ่มน้้ำสำขำแม่น้ำสำยบุรีมีจ้ำนวน 110 โครงกำร ประกอบด้วยโครงกำรพัฒนำแหล่งน้้ำขนำด
กลำง 2 โครงกำร และโครงกำรขนำดเล็ก 108 โครงกำร มีพ้ืนที่รับประโยชน์รวม 116,720 ไร่ รำยละเอียดดังนี้ 
   1) โครงกำรพัฒนำแหล่งน้้ำขนำดกลำง:  มีจ้ำนวน 2 โครงกำร คือ โครงกำรชลประทำนพรุบำ
เจำะ-ไม้แก่น เป็นโครงกำรประเภทระบำยน้้ำ และบรรเทำอุทกภัย มีพ้ืนที่โครงกำรประมำณ 96,000 ไร่ อีก
โครงกำรคือ โครงกำรระบำยน้้ำพรุแฆแฆ ตั้งอยู่ที่  อ.ปะนำเระ จ.ปัตตำนี ลักษณะเป็นโครงกำรระบำยน้้ำ
เช่นเดียวกัน มีพื้นที่โครงกำรประมำณ 52,000 ไร่ 
   2) โครงกำรพัฒนำแหล่งน้้ำขนำดเล็ก: มีจ้ำนวน 108 โครงกำร มีพ้ืนที่ได้รับประโยชน์รวม 
76,720 ไร่ (ดูรำยละเอียดในภำคผนวก ค.) ส่วนให่่เป็นโครงกำรขุดลอกล้ำน้้ำ หนองน้้ำธรรมชำติ สระน้้ำ ฝำยน้้ำ
ล้น และโครงกำรปรับปรุงระบบชลประทำน สรุปได้ดังนี้ 
 

โครงกำรพัฒนำแหล่งน ้ำปัจจุบัน จ้ำนวน พื นที่รับประโยชน์ (ไร่) 
1. โครงกำรพัฒนำแหล่งน้้ำขนำดกลำง 
2. โครงกำรพัฒนำแหล่งน้้ำขนำดเล็ก 

2 40,000 

    - โครงกำรชลประทำนขนำดเล็กของ ชป. 46 35,570 
    - งำนศูนย์บริกำรเกษตรกรเคลื่อนที่ 17 9,050 
    - โครงกำรขุดลอกหนองน้้ำและคลองธรรมชำติ 38 22,150 
    - โครงกำรสูบน้้ำด้วยไฟฟ้ำ 7 9,950 

รวม 110 116,720 
 
 (12) ลุ่มน้้ำสำขำแม่น้้ำบำงนรำ  (2112) 
  ลุ่มน้้ำสำขำแม่น้้ำบำงนรำมีจ้ำนวน 62 โครงกำร ประกอบด้วย โครงกำรขนำดให่่ 2 โครงกำร 
โครงกำรขนำดกลำง 5 โครงกำร และที่เหลืออีก 55 โครงกำร เป็นโครงกำรพัฒนำแหล่งน้้ำขนำดเล็ก มีพ้ืนที่รับ
ประโยชน์ของโครงกำรทุกประเภทรวมกัน 193,220 ไร่ มีรำยละเอียดแต่ละประเภทดังนี้ 
  1) โครงกำรพัฒนำแหล่งน้้ำขนำดให่่และขนำดกลำง: มีโครงกำรชลประทำนขนำดให่่ 2 
โครงกำร คือ โครงกำรส่งน้้ำและบ้ำรุงรักษำลุ่มน้้ำบำงนรำ และโครงกำรส่งน้้ำและบ้ำรุงรักษำมูโนะ พื้นที่ส่วนหนึ่ง
อยู่ในลุ่มน้้ำสำขำแม่น้้ำโก-ลก มีพ้ืนที่ชลประทำนตำมกำรวำงโครงกำร 129,100 ไร่ ส้ำหรับโครงกำรชลประทำน
ขนำดกลำงที่ส้ำคั่ มีจ้ำนวน 5 โครงกำร พ้ืนที่ชลประทำน 4,700 ไร่ รำยละเอียดดังนี้ 
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โครงกำรชลประทำนขนำดใหญ่ และ 
ขนำดกลำง 

พื นที่โครงกำร 
(ไร่) 

พื นที่ชลประทำน 
(ไร่) 

หมำยเหตุ 

1) โครงกำรส่งน้้ำและบ้ำรุงรักษำบำงนรำ 291,000 94,100 ด้ำเนินกำรแล้ว 20,400 ไร่ 
2) โครงกำรส่งน้้ำและบ้ำรุงรักษำมูโนะ 110,000 35,000 เป็นโครงกำรเพื่อกำรระบำยน้้ำ 
   ป้องกันน้้ำเค็ม ป้องกัน  
   น้้ำเปรี้ยว ส่งน้้ำได้ 17,150 ไร่ 
3) โครงกำรสุไหงปำดี 3,500 3,200 เป็นโครงกำรระบำยน้้ำเปรี้ยว 
   จำกพรุโต๊ะแดง 
4) โครงกำรชลประทำนน้้ำแบ่ง 23,000 - เป็นโครงกำรประเภทระบำยน้้ำ 
   และกักเก็บน้้ำ 
5) โครงกำรชลประทำนใกล้บ้ำน 8,490 1,500  
6) โครงกำรชลประทำนปิเหล็ง 32,000 - เป็นโครงกำรประเภทระบำยน้้ำ 
   ไม่มีกำรส่งน้้ำ ชป. 
7) โครงกำรชลประทำนท่ำพรุ 5,000 -  

รวม  7   โครงกำร 472,990 133,800  
หมำยเหตุ:  1) พื้นที่ชลประทำนในปัจจุบันน้อยกว่ำพ้ืนท่ีชลประทำนที่วำงแผนไว้มำก เนื่องจำกมีปั่หำน้้ำเปรี้ยว 
   และดินเปรี้ยว 
    2) โครงกำรส่งน้้ำและบ้ำรุงรักษำมูโนะมีพื้นท่ีชลประทำน 70,000 ไร่ ส่วนหนึ่งอยู่ในลุ่มน้้ำโกลก และอีกส่วนอยู่ในลุ่ม
น้้ำแม่น้้ำบำงนรำ 

 
   2) โครงกำรพัฒนำแหล่งน้้ำขนำดเล็ก: มีจ้ำนวน 55 โครงกำร มีพ้ืนที่รับประโยชน์รวม 59,420 
ไร่ ประกอบด้วย โครงกำรชลประทำนขนำดเล็กของกรมชลประทำน งำนศูนย์บริกำรเกษตรกรเคลื่อนที่ และ
โครงกำรขุดลอกหนองน้้ำ และคลองธรรมชำติ สรุปได้ดังนี้ 
 

โครงกำรพัฒนำแหล่งน ้ำปัจจุบัน จ้ำนวน 
พื นที่รับประโยชน์ 

(ไร่) 
1.โครงกำรพัฒนำแหล่งน้้ำขนำดให่่และขนำดกลำง 
2.โครงกำรพัฒนำแหล่งน้้ำขนำดเล็ก 

7 133,800 

    - โครงกำรชลประทำนขนำดเล็กของ ชป. 30 50,820 
    - งำนศูนย์บริกำรเกษตรกรเคลื่อนที่ 16 8,600 
    - โครงกำรขดุลอกหนองน้้ำและคลองธรรมชำติ 9 อุปโภคบริโภค 

รวม 62 193,220 
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(13) ลุ่มน้้ำสำขำแม่น้้ำโก-ลก  (2113) 
   ลุ่มน้้ำแม่น้้ำโก-ลก มีจ้ำนวน 32 โครงกำร ประกอบด้วยโครงกำรพัฒนำแหล่งน้้ำขนำดให่่ 2 
โครงกำร ขนำดกลำงจ้ำนวน 1 โครงกำร และโครงกำรขนำดเล็กจ้ำนวน 29 โครงกำร มีพ้ืนที่รับประ โยชน์ทุก
ประเภทรวมกัน 52,274 ไร่ รำยละเอียดแต่ละประเภทเป็นดังนี้ 
    1)  โครงกำรพัฒนำแหล่งน้้ำขนำดให่่และขนำดกลำง:  มีโครงกำรขนำดให่่ 2 โครงกำร คือ 
โครงกำรส่งน้้ำและบ้ำรุงรักษำมูโนะ (อยู่ในลุ่มน้้ำโก-ลก ประมำณร้อยละ 50) และโครงกำรปรับปรุงปำกแม่น้้ำโก-
ลก สร้ำงคันกันคลื่น (Breakwater) ยื่นออกไปในทะเล กำรป้องกันกำรกัดเซำะชำยฝั่งทะเลฝั่งไทย กำรขุดลอกร่อง
น้้ำโก-ลก กำรก่อสร้ำงรอควบคุมกำรไหลของน้้ำ และกำรขุดปำกแม่น้้ำตำกใบ) ส้ำหรับโครงกำรชลประทำนขนำด
กลำงมีโครงกำรเดียวคือ โครงกำรปำเสมัส ลักษณะโครงกำรเป็นกำรกักเก็บน้้ำไว้ในคลองมูโนะ เพื่อส่งน้้ำเข้ำพ้ืนที่
โครงกำร มีพ้ืนที่ชลประทำน 4,600 ไร่ 
 

โครงกำรชลประทำนขนำดใหญ่และขนำดกลำง พื นที่โครงกำร (ไร่) พื นที่ชลประทำน (ไร่) 

1. โครงกำรส่งน้้ำและบ้ำรุงรักษำมูโนะ 
2. โครงกำรปรับปรุงปำกแม่น้้ำโก-ลก 
3. โครงกำรปำเสมัส  

110,000 
- 

5,000 

35,000 
- 

4,600 
รวม  3  โครงกำร 115,000 39,600 

หมำยเหตุ: 1) โครงกำรส่งน้้ำและบ้ำรุงรักษำมูโนะมีพื้นท่ีชลประทำน 70,000 ไร่ ส่วนหนึ่งอยู่ในลุ่มน้้ำแม่น้้ำบำงนรำ ร้อยละ 50 
และอีกร้อยละ 50 อยู่ในลุ่มน้้ำแม่น้้ำโก-ลก 
  2) พื้นที่ชลประทำนปัจจุบันของโครงกำรมูโนะที่ด้ำเนินกำรเสร็จแล้วมีเพียง 20,400 ไร่ 
 
     2)  โครงกำรพัฒนำแหล่งน้้ำขนำดเล็ก: มีจ้ำนวน 29 โครงกำร พ้ืนที่รับประโยชน์รวม 12,674 
ไร่ ประกอบด้วยโครงกำรชลประทำนขนำดเล็กของกรมชลประทำน งำนศูนย์บริกำรเกษตรกรเคลื่อนที่ และ
โครงกำรขุดลอกหนองน้้ำ และโครงกำรธรรมชำติ สรุปได้ดังนี้ 
 

โครงกำรพัฒนำแหล่งน ้ำปัจจุบัน จ้ำนวน พื นที่รับประโยชน์ (ไร่) 
1.โครงกำรพัฒนำแหล่งน้้ำขนำดให่่และขนำดกลำง 
2.โครงกำรพัฒนำแหล่งน้้ำขนำดเล็ก 

3 39,600 

   - โครงกำรชลประทำนขนำดเล็กของ ชป. 13 5,574 
   - งำนศูนย์บริกำรเกษตรกรเคลื่อนที่ 8 7,100 

   - โครงกำรขุดลอกหนองน้้ำและคลองธรรมชำติ 8 
อุปโภคบริโภคและเก็บกัก-
ระบำยน้้ำ 

รวม     32 52,274 
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3.11.2 แหล่งน ้ำผิวดิน 
 โครงกำรพัฒนำแหล่งน้้ ำในลุ่มน้้ ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกมีหน่วยงำนที่ รับผิดชอบประกอบด้วย  
กรมชลประทำน, กรมทรัพยำกรน้้ำ, กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจำกกำร
รวบรวมของที่ปรึกษำสรุป ดังแสดงในตำรำงท่ี 3.11.2-1  
 
 ในส่วนของลุ่มน้้ำข้ำงเคียงซึ่งมีกำรน้ำน้้ำมำใช้ในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกมีอ่ำงเก็บน้้ำขนำดให่่
จ้ำนวน 2 แห่ง ได้แก่ อ่ำงเก็บน้้ำรัชชประภำ และอ่ำงเก็บน้้ำเขื่อนบำงลำงซึ่งเป็นแหล่งน้้ำต้นทุนส้ำคั่ในกำรผัน
น้้ำมำช่วยลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกสรุปรำยละเอียดอ่ำงเก็บน้้ำทั้ง 2 แห่งได้ดังนี้ 

 (1) อ่ำงเก็บน้้ำเขื่อนรัชชประภำ ตั้งอยู่ที่ บ้ำนเชี่ยวหลำน ต.เขำพัง อ.บ้ำนตำขุน จ.สุรำษฎร์ธำนี 
ควำมจุเก็บกัก 5,638.8 ล้ำน ลบ.ม. ปริมำณน้้ำไหลเข้ำอ่ำงเฉลี่ย 3,057 ล้ำน ลบ.ม./ปี 

 (2) อ่ำงเก็บน้้ำบำงลำง ตั้งอยู่ที่ บ้ำนบำงลำง ต.เขื่อนบำงลำง อ.บันนังสตำ จ.ยะลำ ควำมจุเก็บกัก 
1,400 ล้ำน ลบ.ม. ปริมำณน้้ำไหลเข้ำอ่ำงเฉลี่ย 1,379 ล้ำน ลบ.ม./ปี  
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ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ตำรำงท่ี 3.11.2-1 
สรุปจ้ำนวนโครงกำรพัฒนำแหล่งน ้ำในพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

 

ล้ำดับ

ที ่
ลุ่มน ้ำสำขำ 

รหัสลุ่มน ้ำ

สำขำ 

โครงกำร

ชลประทำนขนำด

ใหญ่และกลำง 

โครงกำรชลประทำน

ขนำดเล็ก 
รวม 

จ้ำนวน 
ควำมจุ 

(ลลม.) 
จ้ำนวน 

ควำมจุ 

(ลลม.) 
จ้ำนวน 

ควำมจุ 

(ลลม.) 

  พื นที่แผ่นดิน 
 

      1. คลองท่ำตะเภำ 21.01 1 3 18 1.18 19 4.18 

2. ภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 21.02 

  

89 1.03 89 1.03 

3. คลองหลังสวน 21.03 

  

54 0.39 54 0.39 

4. ภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนท่ี 2 21.04 1 

 

57 0.20 58 0.20 

5. ภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนท่ี 3 21.05 5 

 

89 0.20 94 0.20 

6. คลองกลำย 21.06 

  

12 0.14 13 0.14 

7. ภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนท่ี 4 21.07 15 85.5 75 2.40 90 87.90 

8. คลองนำทว ี 21.08 2 2.22 65 0.70 67 2.92 

9. คลองเทพำ 21.09 

  

56 0.70 56 0.70 

10. ภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง 21.10 1 5.29 62 0.09 63 5.38 

11. แม่น้้ำสำยบรุ ี 21.11 2 1.3 108 0.16 110 1.46 

12. แม่น้้ำบำงนรำ 21.12 7 1.79 55 0.35 62 2.14 

13. แม่น้้ำโก-ลก 21.13 3 4.17 29 0.11 32 4.28 

รวมลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก

(แผ่นดิน) 

21 37 103.27 770 7.653 807 110.92 

1. 

 

พื นที่เกำะ  

 

 

 

 

 

31 1.26 31 1.26 

เกำะเตำ่,เกำะสมยุ,เกำะพะงัน 

รวมลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก (เกำะ)  

   

1.26 31 1.26 

 
  
  
  
  
 



  
             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำต ิ                บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรกำ้หนดขอบเขตกำรศึกษำ     

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม  3-364 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

3.12.1  พื นที่น ้ำท่วมและเสี่ยงภัยน ้ำท่วม 
 กำรศึกษำปั่หำด้ำนน้้ำท่วมในครั้งนี้ ได้ประยุกต์ใช้ระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ร่วมกับกำรรวบรวม
ข้อมูลจำกภำพถ่ำยดำวเทียม ที่มีกำรส้ำรวจสภำพพ้ืนที่น้้ำท่วมในช่วงเวลำที่เกิดน้้ำท่วม ของส้ำนักงำนพัฒนำ
เทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ (องค์กรมหำชน) หรือ GISTDA ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 ถึง ปี พ.ศ. 2560 
รวม 13 ปี ในกำรจัดท้ำแผนที่พื้นที่น้้ำท่วมของพื้นที่ศึกษำ โดยน้ำพื้นที่น้้ำท่วมที่รวบรวมได้ในแต่ละปี  
มำซ้อนทับกันเพ่ือวิเครำะห์ควำมถี่ของกำรเกิดน้้ำท่วม ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
 -  พ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัยสูง คือ พ้ืนที่ที่เกิดน้้ำท่วม 8 ครั้ง ขึ้นไป ในรอบ 13 ปี หรือเกิดน้้ำท่วมทุกปี 
 - พ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัยปำนกลำง คือ พ้ืนที่ที่เกิดน้้ำท่วม 4-7 ครั้ง ในรอบ 13 ปี หรือเกิดน้้ำท่วมทุก 2 ปี 
 - พ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัยต่้ำ คือ พ้ืนที่ที่เกิดน้้ำท่วม 1-3 ครั้ง ในรอบ 13 ปี หรือเกิดน้้ำท่วมทุก 3 ปี 
 จำกพ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัยดังกล่ำว คณะรัฐมนตรี เห็นชอบในหลักกำรและให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับ
ทรัพยำกรน้้ำ ประกอบด้วย กรมทรัพยำกรน้้ำ กรมชลประทำน และกรมเจ้ำท่ำ ท้ำ ground check และประชุมรับ
ฟังควำมคิดเห็น โดยด้ำเนินกำรในช่วงระหว่ำงวันที่ 1-26 กันยำยน 2560 รวมทั้งหมด 573 จุด เพ่ือน้ำมำปรับแก้
ข้อมูลที่ได้จำกกำรศึกษำให้สอดคล้องกับข้อมูลที่มีกำรตรวจสอบในภำคสนำม นอกจำกนี้ยังได้น้ำขอบเขตพื้นที่น้้ำ
ท่วมดังกล่ำวตรวจสอบกับเส้นชั้นควำมสูง (Contour) แผนที่ภำพถ่ำยดำวเทียมจำก google earthและกำรหัก
เหของกำรฉำยภำพ (เงำสะท้อนของเมฆปกคลุม) เพ่ือให้ข้อมูลมีควำมถูกต้องและสมบูรณ์มำกข้ึน 
 
 พ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัยในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกแสดงดังตำรำงที่ 3.12.1-1 พ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัยในลุ่มน้้ำ
ภำคใต้ฝั่งตะวันออก ได้แสดงในรูปที่ 3.12.1-1 
  

 
 
 



 
                สำ้นักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ               บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ     

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม   3-365 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ตำรำงท่ี 3.12.1-1 
พื นที่เสี่ยงอุทกภัยในพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

 

เสี่ยงต ่ำ เสี่ยงปำนกลำง เสี่ยงสูง ร วม

2101 คลองท่าตะเภา ตร.กม. - 2.77 - 2.77 2,104.84 2,107.61

(ลุ่มน ้าสาขา) ไร่ - 180.14 - 180.14 136,814.72 136,994.86

ร้อยละ - 0.13 - 0.13 99.87 100.00

2102 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน ตร.กม. - 35.58 - 35.58 2,105.65 2,141.24

ไร่ - 2,313.01 - 2,313.01 136,867.53 139,180.54

ร้อยละ - 1.66 - 1.66 98.34 100.00

21030 คลองหลังสวน ตร.กม. - 1.73 - 1.73 1,652.08 1,653.81

ไร่ - 112.55 - 112.55 107,385.09 107,497.64

ร้อยละ - 0.10 - 0.10 99.90 100.00

2104 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกส่วนที ่2 ตร.กม. 11.39 46.02 2.29 59.70 2,220.03 2,279.73

ไร่ 740.21 2,991.21 149.10 3,880.52 144,301.75 148,182.26

ร้อยละ 0.50 2.02 0.10 2.62 97.38 100.00

2105 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกส่วนที ่3 ตร.กม. 1.21 107.49 - 108.69 2,118.16 2,226.85

ไร่ 78.40 6,986.77 - 7,065.17 137,680.09 144,745.26

ร้อยละ 0.05 4.83 - 4.88 95.12 100.00

2106 คลองกลาย ตร.กม. - 0.00 - 0.00 616.98 616.98

ไร่ - 0.01 - 0.01 40,103.53 40,103.54

ร้อยละ - 0.00 - 0.00 100.00 100.00

2107 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกส่วนที ่4 ตร.กม. 572.90 1,018.37 175.79 1,767.06 2,859.17 4,626.23

ไร่ 37,238.78 66,194.13 11,426.20 114,859.10 185,845.98 300,705.08

ร้อยละ 12.38 22.01 3.80 38.20 61.80 100.00

2108 คลองนาทวี ตร.กม. 18.23 65.92 - 84.15 1,485.96 1,570.11

ไร่ 1,185.01 4,284.89 - 5,469.90 96,587.48 102,057.38

ร้อยละ 1.16 4.20 - 5.36 94.64 100.00

2109 คลองเทพา ตร.กม. 4.75 21.97 - 26.71 1,791.81 1,818.53

ไร่ 308.54 1,427.73 - 1,736.26 116,467.95 118,204.22

ร้อยละ 0.26 1.21 - 1.47 98.53 100.00

2110 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง ตร.กม. 45.28 360.82 - 406.10 1,053.61 1,459.71

ไร่ 2,943.04 23,453.40 - 26,396.45 68,484.49 94,880.93

ร้อยละ 3.10 24.72 - 27.82 72.18 100.00

2111 แมน่ ้าสายบุรี ตร.กม. 50.36 146.53 4.71 201.61 3,014.78 3,216.39

ไร่ 3,273.50 9,524.50 306.43 13,104.43 195,961.01 209,065.44

ร้อยละ 1.57 4.56 0.15 6.27 93.73 100.00

2112 แมน่ ้าบางนรา ตร.กม. 47.23 106.99 5.00 159.22 1,495.51 1,654.73

ไร่ 3,069.96 6,954.58 324.86 10,349.40 97,207.98 107,557.38

ร้อยละ 2.85 6.47 0.30 9.62 90.38 100.00

2113 แมน่ ้าโกลก ตร.กม. 9.19 24.68 0.29 34.17 659.05 693.21

ไร่ 597.48 1,604.38 19.02 2,220.88 42,838.01 45,058.89

ร้อยละ 1.33 3.56 0.04 4.93 95.07 100.00

ตร .กม. 760.54 1,938.88 188.09 2,887.51 23,177.62 26,065.13

ไร่ 49,434.92 126,027.31 12,225.60 187,687.83 1,506,545.58 1,694,233.41

ร้ อยละ 2.92 7.44 0.72 11.08 88.92 100.00

รวมลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก

รหัสลุ่มน ้ำ

สำขำ
ช่ือลุ่มน ้ำสำขำ หน่วย

ค ำอธิบำยพ้ืนที่เสียง
พ้ืนที่ไม่เสี่ยง รวมทั้งหมด

ที่มำ : ส้ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ (องค์กำรมหำชน) สังเครำะห์โดยกลุ่มบริษัทท่ีปรึกษำ 



 
                สำ้นักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ               บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ     

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม   3-366 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

รูปที่ 3.12.1-1 พื นที่เสี่ยงอุทกภัยในพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 



 
                สำ้นักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ               บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ     

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-367 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

3.12.2 พื นที่เสี่ยงภัยแล้ง 
 ส้ำหรับประเทศไทย ปั่หำควำมแห้งแล้งเป็นปั่หำที่เกิดขึ้นทุกปีในหลำย ๆ พ้ืนที่ของประเทศไทย
หลำยพ้ืนที่ต้องประสบปั่หำขำดแคลนน้้ำเพ่ือกำรอุปโภคบริโภค ควำมแห้งแล้งถือเป็นสถำนกำรณ์ที่หลำยภำคส่วน
ต้องเผชิ่ ภำคกำรเกษตรกรรมเมื่อเผชิ่ควำมแห้งแล้ง ก็ท้ำให้ผลผลิตกำรเกษตรลดลง ส่งผลต่อรำยได้ของ
ครัวเรือนที่ลดต่้ำลง ส่วนด้ำนกำรตั้งถิ่นฐำนของมนุษย์ สำธำรณสุขและด้ำนกำรท่องเที่ยว ควำมแห้งแล้งส่งผล
กระทบต่อปริมำณน้้ำเพ่ือกำรบริโภคอุปโภคในพ้ืนที่ 
 จำกกำรทบทวนข้อมูล พ้ืนที่แล้งซ้้ำซำก พ.ศ. 2556 ของกรมพัฒนำที่ดินพบว่ำในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ 
ฝั่งตะวันตกมีพ้ืนที่แล้งซ้้ำซำกน้อยมำก โดยมีพ้ืนที่แล้งซ้้ำซำกกระจำยอยู่ใน 3 ลุ่มน้้ำสำขำดังนี้  
 

(1) ลุ่มน้้ำสำขำภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 2 มีพ้ืนที่แล้งซ้้ำซำกปำนกลำงประมำณ 18.11 ตำรำง
กิโลเมตร หรือประมำณ 11,318 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.79 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำ 

 
(2) ลุ่มน้้ำสำขำภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 3 มีพ้ืนที่แล้งซ้้ำซำกปำนกลำงประมำณ 31.60 ตำรำง

กิโลเมตร หรือประมำณ 19,750 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.42 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำ 
 

(3) ลุ่มน้้ำสำขำคลองนำทวี มีพ้ืนที่แล้งซ้้ำซำก 0.57 ตำรำงกิโลเมตร หรือประมำณ 356 ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 0.04 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำ    
 
3.12.3 สิ่งกีดขวำงล้ำน ้ำและทำงน ้ำ 
 ในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกมีสิ่งกีดขวำงล้ำน้้ำและทำงน้้ำ  จำกข้อมูลของกรมชลประทำน  
ปี 2560 ซึ่งเป็นปัจจัยที่ท้ำให้น้้ำไหลได้ช้ำ กำรระบำยน้้ำได้น้อย เป็นเหตุ ให้เกิดน้้ำท่วมในพ้ืนที่ได้ รำยละเอียด 
สิ่งกีดขวำงทำงน้้ำ ดังแสดงดังตำรำงท่ี 3.12.3-1  
 



 
                สำ้นักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ               บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ     

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม   3-368 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ตำรำงท่ี 3.12.2-2 
พื นที่เสี่ยงภัยแล้งในพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

น้อย ปำนกลำง มำก รวม

2101 คลองท่าตะเภา ตร.กม. 2,107.61 2,107.61

(ลุ่มน ้าสาขา) ไร่ 1,317,258.23 1,317,258.23

ร้อยละ 100.00 100.00

2102 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน ตร.กม. 2,141.24 2,141.24

ไร่ 1,338,274.42 1,338,274.42

ร้อยละ 100.00 100.00

21030 คลองหลังสวน ตร.กม. - - - - 1,653.81 1,653.81

ไร่ - - - - 1,033,631.12 1,033,631.12

ร้อยละ - - - - 100.00 100.00

2104 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกส่วนที่ 2 ตร.กม. - 18.11 - - 2,261.62 2,279.73

ไร่ - 11,318.75 - - 1,413,510.69 1,424,829.44

ร้อยละ - 0.79 - - 99.21 100.00

2105 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกส่วนที่ 3 ตร.กม. - 31.60 - - 2,195.25 2,226.85

ไร่ - 19,750.00 - - 1,372,031.35 1,391,781.35

ร้อยละ - 1.42 - - 98.58 100.00

2106 คลองกลาย ตร.กม. - - - - 616.98 616.98

ไร่ - - - - 385,610.93 385,610.93

ร้อยละ - - - - 100.00 100.00

2107 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกส่วนที่ 4 ตร.กม. - - - - 4,626.23 4,626.23

ไร่ - - - - 2,891,394.98 2,891,394.98

ร้อยละ - - - - 100.00 100.00

2108 คลองนาทวี ตร.กม. 0.57 1,569.54 1,570.11

ไร่ 356.25 980,964.76 981,321.01

ร้อยละ 0.04 99.96 100.00

2109 คลองเทพา ตร.กม. - - - - 1,818.53 1,818.53

ไร่ - - - - 1,136,579.03 1,136,579.03

ร้อยละ - - - - 100.00 100.00

2110 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง ตร.กม. - - - - 1,459.71 1,459.71

ไร่ - - - - 912,316.68 912,316.68

ร้อยละ - - - - 100.00 100.00

2111 แม่น ้าสายบุรี ตร.กม. - - - - 3,216.39 3,216.39

ไร่ - - - - 2,010,244.57 2,010,244.57

ร้อยละ - - - - 100.00 100.00

2112 แม่น ้าบางนรา ตร.กม. - - - - 1,654.73 1,654.73

ไร่ - - - - 1,034,205.54 1,034,205.54

ร้อยละ - - - - 100.00 100.00

2113 แม่น ้าโกลก ตร.กม. - - - - 693.21 693.21

ไร่ - - - - 433,258.58 433,258.58

ร้อยละ - - - - 100.00 100.00

ตร.กม . 0.57 49.71 - - 26,047.85 26,097.56

ไร่ 356.25 31,068.75 - - 16,279,904.69 16,310,973.44

ร้อยละ 0.002 0.19 - - 99.81 100.00

รวมลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก

รหัสลุ่ม

น ้ำ สำขำ
ช่ือลุ่มน ้ำ สำขำ หน่วย

ค ำ อธิบำยพ้ืนที่แล้งซ ้ำซำก
พ้ืนที่ไม่แล้ง รวมทั้งหมด

 
ที่มำ : กลุ่มบริษัทที่ปรึกษำประยุกต์จำกกรมพัฒนำที่ดิน, 2556 



 
                สำ้นักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ               บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ     

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม   3-369 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

 

รูปที่ 3.12.2-1 พื นที่เสียงควำมแห้งแล้งในพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 



 
                สำ้นักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ               บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ     

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม   3-370 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ตำรำงท่ี 3.12.3-1 
สิ่งกีดขวำงทำงน ้ำสำยหลักในลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

 

ล ำดับ ขนำด/ควำมยำว ของรำยกำรสิ่งกีดขวำง หน่วยงำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด พิกัด E(m) พิกัด N(m) ถนนที่เก่ียวข้อง คลองที่เก่ียวข้อง ลักษณะกำร กีดขวำง

1 ท่อลอด Box Culvert 1-(1.50x1.50) กรมทางหลวง วังตะกอ หลังสวน ชุมพร 508001 1103607 ทางหลวงหมายเลข 41 

ท่าทอง - สวนสมบูรณ์

ห้วยวังจั่น ท่อระบายน ้ามขีนาดเล็ก น ้าเออ่ท่วมบริเวณใกล้เคียง

2 ท่อลอด RCP 3 - Ø 1.00 ม. กรมทางหลวง ทุง่ตะไคร ทุง่ตะโก ชุมพร 509085 1117907 ทางหลวงหมายเลข 41 

เขาบ่อ - ท่าทอง

คลองตะโก ท่อระบายน ้ามขีนาดเล็ก น ้าเออ่ท่วมบริเวณใกล้เคียง

3 ท่อลอด Box Culvert 3-(2.10x1.80) กรมทางหลวง ขุนกระทิง เมอืง ชุมพร 513540 1159149 ทางหลวงหมายเลข 41 

ส่ีแยกปฐมพร - เขาบ่อ

คลองนาคราช ท่อระบายน ้ามขีนาดเล็ก น ้าเออ่ท่วมบริเวณใกล้เคียง

4 สะพานรถยนต์ สะพานเดิม กว้าง 8.00 ม. ทางเท้า

ข้างละ 1.00 ม. ขนาด (8.00x7)= 56 ม.

กรมทางหลวง พะโต๊ะ พะโต๊ะ ชุมพร 478056 1088269 ทางหลวงหมายเลข 4006 ตอนควบคุม

 0100 ตอน ราชกรูด-วังตะกอ

คลองแย คลองและสะพานมขีนาดเล็ก น ้าเออ่ท่วมบริเวณใกล้เคียง

5 สะพานรถยนต์ สะพานเดิม กว้าง 21.00 ม. ขอบ

ทางข้างละ 0.50 ม. ขนาด (10.00x5)= 50 ม.

กรมทางหลวง หาดยาย หลังสวน ชุมพร 495817 1098570 ทางหลวงหมายเลข 4006 ตอนควบคุม

 0100 ตอน ราชกรูด-วังตะกอ

คลองหงาว คลองและสะพานมขีนาดเล็ก น ้าเออ่ท่วมบริเวณใกล้เคียง

6 สะพานรถยนต์ 1x8.00+6x10.00+1x8.00   = 76

 ม.

กรมทางหลวง ละแม ละแม ชุมพร 511462 1082364 ทางหลวงหมายเลข 4134 หลังสวน - 

ละแม

คลองเสร็จ คลองและสะพานมขีนาดเล็ก น ้าเออ่ท่วมบริเวณใกล้เคียง

7 ถนน 3x10.00

3x10.00+2x8

กรมทางหลวง สวนแตง ละแม ชุมพร 0 0 ทางหลวงหมายเลข 4112   ส่ีแยก

ละแม - สวนแตง

คลองดวด คลองและสะพานมขีนาดเล็ก น ้าเออ่ท่วมบริเวณใกล้เคียง

8 สะพานรถยนต์ 5x10.00 กรมทางหลวง ตะโก ทุง่ตะโก ชุมพร 510591 1121447 ทางหลวงหมายเลข 41 

เขาบ่อ - ท่าทอง

คลองเพรา คลองและสะพานมขีนาดเล็ก น ้าเออ่ท่วมบริเวณใกล้เคียง

9 ถนน ทางหลวงหมายเลข 4103 ตอน เบญจม - จัง

หูน อาคารระบายน ้าเดิมไมส่ามารถระบายน ้าได้ทัน

กรมทางหลวง ไชยมนตรี เมอืง นครศรีธรรมราช 601420 931440 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4103 - ถนนขวางทางการไหลของน ้า

10 ถนน ทางหลวงหมายเลข 4103 ตอน เบญจม - จัง

หูน

กรมทางหลวง ช้างซ้าย พระพรหม นครศรีธรรมราช 602674 943365 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4103 - ถนนขวางทางการไหลของน ้า

 
 



 
                สำ้นักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ               บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ     

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม   3-371 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ตำรำงท่ี 3.12.3-1 (ต่อ) 
 

ล ำดับ ขนำด/ควำมยำว ของรำยกำรสิ่งกีดขวำง หน่วยงำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด พิกัด E(m) พิกัด N(m) ถนนที่เก่ียวข้อง คลองที่เก่ียวข้อง ลักษณะกำร กีดขวำง

11 ถนน ทางหลวงหมายเลข 401 ตอน เขาหัวช้าง - สิ

ชล อาคารระบายน ้าเดิมไมส่ามารถระบายน ้าได้ทัน

กรมทางหลวง ทุง่ใส สิชล นครศรีธรรมราช 596164 996504 ถนนทางหลวงสาย 401 คลองท่าเรือรี ถนนทางหลวงสายสุราษฎร์ฯ-นครศรีฯ หมายเลข 401 

ร้านโกโตน กดีขวางทางน ้าไหล เห็นสมควรเพิม่ท่อ

ระบายน ้า

12 ถนน ทางหลวงหมายเลข 401 ตอน สิชล - ท่าแพ 

ระหว่าง กม. 242+500 - 243+000 ทางระบายน ้า

เดิมไมส่ามารถระบายน ้าได้ทัน

กรมทางหลวง เสาเภา สิชล นครศรีธรรมราช 598960 981219 ถนนทางหลวงสาย 401 คลองท่าทน ถนนทางหลวงสายสุราษฎร์ฯ-นครศรีฯ หมายเลข 401 

ช่วง กม.86-87 ตลาดแมก่มิส้อง กดีขวางทางน ้าไหล

เห็นสมควรเพิม่ท่อระบายน ้า

13 ถนน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 408 ตอน หัวถนน

 - เฉลิมพระเกยีรติ ระหว่าง กม. 1+000 - 28+721

 ตอน เฉลิมพระเกยีรติ - ปากระวะ ระหว่าง กม. 

28+721 - 39+000

กรมทางหลวง แมเ่จ้าอยู่หัว

 ,ท่าเรือ ,ทาง

พนู ,ดอนตรอ

 ,สวนหลวง ,

เชียรใหญ่

เชียรใหญ่ ,

เมอืง ,

เฉลิมพระ

เกยีรติ

นครศรีธรรมราช 623474 894493 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 408 

นครศรีธรรมราช-บ่อล้อ

- เส้นทางสัญจรขวางทางระบายน ้า ทิศทาง ใต้-เหนือ 

ระบายลงคลองเชียรใหญ่ สู่แมน่ ้าปากพนัง

14 ถนน ทางหลวงหมายเลข 4142 ตอน บ้านโฉ - ขน

อม

กรมทางหลวง ควนทอง ขนอม นครศรีธรรมราช 591039 1016538 ถนนทางหลวงสาย 4142 คลองบางคู  ถนนทางหลวงสายขนอม-ดอนสัก หมายเลข 4142 ช่วง

 กม.43-44 กดีขวางทางน ้าไหลเห็นสมควรเพิม่ท่อ

ระบายน ้า

15 ท่อลอด ท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 

ø1.20x33.00 ม.จ านวน 1 แถว

กรมทางหลวง นาหมอบุญ จุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช 597553 889069 ทางหลวงหมายเลข 41 0503 ตอน 

ร่อนพบิูลย์ - ไมเ้สียบ

คลองนาหมอบุญ บริเวณดังกล่าวถนนสูงกัน้ทางไหลของน ้ามที่อลอดถนน

ขนาดเล็กท าให้น ้าระบายไมท่ันเห็นควรเพิม่ขนาดท่อ

ระบายน ้า

16 ท่อลอด สภาพเดิม ท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด

 ø 1.00x12 ม.จ านวน 2 แถว

กรมทางหลวง บ้านตูน ชะอวด นครศรีธรรมราช 607234 887045 ทางหลวงหมายเลข 4165 0100 ตอน

 ชะอวด - บ้านตูล

- ขวางทางน ้า

17 ท่อลอด ท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ø0.8x18

 ม.จ านวน 1 แถว

กรมทางหลวง ควนหนองหงส์ ชะอวด นครศรีธรรมราช 599209 886363 ทางหลวงหมายเลข 41 0503 ตอน 

ร่อนพบิูลย์ - ไมเ้สียบ

- ท่อขนาดเล็กระบายไมเ่พยีงพอ

 



 
                สำ้นักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ               บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ     

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม   3-372 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ตำรำงท่ี 3.12.3-1 (ต่อ) 
 

ล ำดับ ขนำด/ควำมยำว ของรำยกำรสิ่งกีดขวำง หน่วยงำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด พิกัด E(m) พิกัด N(m) ถนนที่เก่ียวข้อง คลองที่เก่ียวข้อง ลักษณะกำร กีดขวำง

18 สะพานรถยนต์ ถนนทางหลวงหมายเลข 4186 ตอน

 โรงเหล็ก - ห้วยพาน

กรมทางหลวง กรุงชิง นบพติ า นครศรีธรรมราช 572400 973300 ถนนหมายเลข 4186 คลองแซะ  ถนนทางหลวงสายนบพติ า - กรุงชิง สาเหตุเนื่องจาก

ปริมาณน ้ามาก จึงกดัเซาะคอสะพานขาด เห็นควร

กอ่สร้างป้องกนัตล่ิงบริเวณคอสะพาน

19 ท่อลอด ทางหลวงหมายเลข 4084 ตอนควบคุม 

0102 ตอน นราธิวาส - สะปอม ที ่กม.11+017 เดิม

เป็นท่อกลม  ขนาด 2 - Ø  1.20 x 34.00

กรมทางหลวง กะลุวอเหนือ เมอืง นราธิวาส 818393 708817 ทางหลวงหมายเลข 4084   นราธิวาส

 - สะปอม

คลองระบาย

น ้ายาบี

ถนนขวางคลองระบายน ้ายาบี ท่อระบายน ้ามขีนาดเล็ก

ไมส่ามารถไหลระบายได้

20 ท่อลอด ทางหลวงหมายเลข 4084 ตอนควบคุม 

0102 ตอน นราธิวาส - สะปอม ที ่กม.11+655 เดิม

เป็นท่อกลม  ขนาด 2 - Ø  1.20 x 45.00

กรมทางหลวง กะลุวอเหนือ เมอืง นราธิวาส 817796 708905 ทางหลวงหมายเลข 4084 นราธิวาส -

 สะปอม

คลองระบาย

น ้ายาบี

ถนนขวางคลองระบายน ้ายาบี ท่อระบายน ้ามขีนาดเล็ก

ไมส่ามารถไหลระบายได้

21 สะพานรถยนต์ สะพานรถยนต์ข้ามคลองระบายน ้า 

D2 ช่วงสะพาน 10.00 ม. 6 ช่วง กว้าง 20.00 ม.  

ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0201 ตอน นา

จวก-ดอนรัก ที ่กม.90+078  สะพาน ค.ส.ล. เดิม 

ขนาด (3x8.00) + (1x9.525) + (3x8.00) = 

57.525 ม.  ทางรถกว้าง 21.00 ม. ขอบทางกว้าง 

0.50 ม.

กรมทางหลวง บางเขา หนองจิก ปัตตานี 738250 752500 ถนนเพชรเกษม   หมายเลข 42 คลองระบายน ้า 

D2

สะพานมชี่องเปิดขนาดเล็ก ลักษณะเป็นคอขวด ท าให้น ้า

เออ่ท่วมบริเวณใกล้เคียง

22 สะพานรถยนต์ ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม

 0301 ตอน ปาแด-เกาะเปาะ ที ่กม.88+156  

สะพาน ค.ส.ล. เดิม ขนาดยาว  78.00 ม. ด้าน LT. 

ทางรถกว้าง 11.00 ม. ขอบทางกว้าง 15.00 ม. ท า

การต่อความยาวสะพานดังนี้  ช่วงต้นทาง ขนาด 

(1x8.00) = 8.00 ม. ช่วงปลายทาง ขนาด (2x8.00)

 = 16.00 ม.  สะพาน ค.ส.ล. เดิม ขนาดยาว  

78.00 ม. ด้าน RT.  ทางรถกว้าง 11.00 ม. ขอบ

ทางกว้าง 15.00 ม.

กรมทางหลวง บ่อทอง หนองจิก ปัตตานี 513669 1075184 ทางหลวงหมายเลข 43 คลองระบายน ้า 

D2

สะพานมชี่องเปิดขนาดเล็ก ลักษณะเป็นคอขวด ท าให้น ้า

เออ่ท่วมบริเวณใกล้เคียง

 



 
                สำ้นักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ               บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ     

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม   3-373 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ตำรำงท่ี 3.12.3-1 (ต่อ) 
 

ล ำดับ ขนำด/ควำมยำว ของรำยกำรสิ่งกีดขวำง หน่วยงำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด พิกัด E(m) พิกัด N(m) ถนนที่เก่ียวข้อง คลองที่เก่ียวข้อง ลักษณะกำร กีดขวำง

23 สะพานรถยนต์ ทางหลวงหมายเลข 4085  ที ่กม.

20+708 สะพานยาว 38.00 ม.ขนาด (2x7.00) + 

(1x10.00)+ (2x7.00) ความกว้าง7.00 ม.และที ่

กม.20+786 สะพานยาว 36.00 ม.ขนาด (2x7.00)

 +(1x 8.00) + (2x7.00) ความกว้าง 7.00ม.

กรมทางหลวง สะบ้าย้อย สะบ้าย้อย สงขลา 715054 741763 ทางหลวงหมายเลข 4085 คลองล าเปา ช่องเปิดแคบน ้าไมส่ามารถไหลได้สะดวก สะพานไมไ่ด้

กดีขวางทางระบายน ้า และบริเวณดังกล่าวไมเ่คยเกดิน ้า

ท่วม

24 สะพานรถยนต์ ทางหลวงมายเลข 41 ตอนควบคุม 

0202  ตอน เกาะมกุข์ - ควนรา ที ่กม.132+519  

เป็นสะพาน ค.ส.ล. มขีนาด ( 3 x 6 ) =  18.00 ม. 

 ทางรถกว้าง 11.00 ม.  มชี่องน ้าชลประธาน กว้าง 

6.00 ม.

กรมทางหลวง เวียง ไชยา สุราษฎร์ธานี 518676 1036957 ถนน ทล41 คลองส่งน ้าสาย

ใหญ่ฝ่ังขวา กม.

7+700

สะพานมคีวามกว้างกว่าช่องระบายน ้าคลองชลประทาน 

เมือ่เดือนมกราคม 2560   ระดับน ้ามคีวามสูงจากผิว

จราจรประมาณ 50 ซม. ท าให้เกดิเซาะคอสะพานต้น

ทาง (ด้านซ้าย) เป็นโพรง

25 สะพานรถยนต์ ทางหลวงมายเลข 41 ตอนควบคุม 

0202  ตอน เกาะมกุข์ - ควนรา ที ่กม.126+840  

เป็นสะพาน ค.ส.ล. มขีนาด ( 1 x 7 ) = 7.00 ม.  

ทางรถกว้าง 11.00 ม.

กรมทางหลวง ป่าเว ไชยา สุราษฎร์ธานี 516840 1041721 ถนน ทล41 สายใหญ่ฝ่ังซ้าย (-

LMC)

เป็นคลองชลประทานซ่ึงมสีะพานเท่ากบัความกว้างช่อง

น ้าคงไว้จนกว่าชลประทานขยายช่องน ้า

ไมข่องบประมาณ

26 สะพานรถยนต์ ทางหลวงมายเลข 41 ตอนควบคุม 

0202  ตอน เกาะมกุข์ - ควนรา ที ่กม.129+389  

เป็นสะพาน ค.ส.ล. มขีนาด ( 1 x 8 ) =  8.00 ม.  

ทางรถกว้าง11.00 ม.

กรมทางหลวง ป่าเว ไชยา สุราษฎร์ธานี 517994 1039931 ถนน ทล41 คลองส่งน ้า สาย

ใหญ่ฝ่ังซ้าย 

(1R-LMC)

เป็นคลองชลประทานซ่ึงมสีะพานเท่ากบัความกว้างช่อง

น ้าคงไว้จนกว่าชลประทานขยายช่องน ้า

27 สะพานรถยนต์ ทางหลวงมายเลข 41 ตอนควบคุม 

0202  ตอน เกาะมกุข์ - ควนรา ที ่กม.130+540  

เป็นสะพาน ค.ส.ล. มขีนาด ( 5 x 8 ) =  40.00 ม. 

 ทางรถกว้าง 11.00 ม.

กรมทางหลวง เวียง ไชยา สุราษฎร์ธานี 518390 1038891 ถนน ทล41 คลองไชยา เป็นคลองน ้าธรรมชาติซ่ึงมสีะพานเท่ากบัความกว้างของ

ร่องน ้าเป็นคลองธรรมชาติ คงไว้จนกว่ามกีารขยายร่องน ้า

28 ท่อลอด ท่อลอดถนน และท่อลอดทางรถไฟ ถนน 41

 ตัด 403

การรถไฟแห่ง

ประเทศไทย

ร่อนพบิูลย์ ร่อนพบิูลย์ นครศรีธรรมราช 591280 901129 ถนนสาย 41 , 403 ทางรถไฟสายทุง่

สง - นคร

 - บริเวณดังกล่าวติดถนน 2 ด้าน และติดทางรถไฟ มที่อ

ลอกถนนขนาดเล็กท าให้น ้าระบายไมท่ัน  



 
                สำ้นักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ               บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ     

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม   3-374 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ตำรำงท่ี 3.12.3-1 (ต่อ) 
 

ล ำดับ ขนำด/ควำมยำว ของรำยกำรสิ่งกีดขวำง หน่วยงำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด พิกัด E(m) พิกัด N(m) ถนนที่เก่ียวข้อง คลองที่เก่ียวข้อง ลักษณะกำร กีดขวำง

29 ถนน ถนนคอนกรีต กว้าง 4.00 ม. อบตฉลอง ฉลอง สิชล นครศรีธรรมราช 585708 981708 ถนนคอนกรีต อบต. คลองได ถนนในหมูบ่้านช ารุด 2 จุด สาเหตุเนื่องจากระบายน ้า

ไมท่ันเห็นควรเพิม่ขนาดท่อ

30 ถนน ถนนดินลูกรัง กว้าง 5.00 ม. อบตเทพราช เทพราช สิชล นครศรีธรรมราช 582852 980221 ถนนดินลูกรัง อบต. คลองช้างให้ ถนนในหมูบ่้านช ารุด 9 จุด  สาเหตุเนื่องจากระบายน ้า

ไมท่ันเห็นควรเพิม่ขนาดท่อ

31 ท่อลอด ท่อลอดถนน ขนาด 1.00 ม. อบตควนพงั ควนพงั ร่อนพบิูลย์ นครศรีธรรมราช 609198 899699 ถนน อบต.ควนพงั  - สาเหตุเนื่องจากปริมาณน ้ามาก ท่อระบายน ้าลอดถนนมี

ขนาดเล็กท าน ้าน ้ากดัเซาะพงัเห็นควรเพิม่ขนาดท่อ

ระบายน ้า หรือสร้างเป็นสะพาน

32 ท่อลอด ท่อลอดถนน อบต.กว้าง 5.00 ม. อบตดอนตะโก ดอนตะโก ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 596547 945013 ถนน อบต. - ถนนในหมูบ่้านช ารุด 2 จุด สาเหตุเนื่องจากระบายน ้า

ไมท่ันเห็นควรเพิม่ขนาดท่อ

33 ฝาย ฝาย คสล.เกา่ในคลองป่าเหล้า สูง 1.50 ม. ยาว

 30.0 ม.

ท้องถิ่น ในเมอืง เมอืง นครศรีธรรมราช 608394 930302 - คลองป่าเหล้า ฝายกัน้กลางล าน ้ากดีขวางการระบายน ้าออกจากตัว

เมอืงนครศรีธรรมราช

34 สะพานรถยนต์ สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก จากเดิม 

6.00x30.00 เมตร เป็น 6.00x80.00 เมตร

อบตช้างซ้าย ช้างซ้าย พระพรหม นครศรีธรรมราช 607249 923943 ถนน อบต.ช้างซ้าย คลองวังวัว สะพานมชี่องเปิดขนาดเล็ก

35 สะพานรถยนต์ สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก จากเดิม 

6.00x30.00 เมตร เป็น 6.00x80.00 เมตร

อบตช้างซ้าย ช้างซ้าย พระพรหม นครศรีธรรมราช 607043 924213 ถนน อบต.ช้างซ้าย คลองวังวัว สะพานมชี่องเปิดขนาดเล็ก

36 สะพานรถยนต์ สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก จากเดิม 

6.00x30.00 เมตร เป็น 6.00x80.00 เมตร

อบตช้างซ้าย ช้างซ้าย พระพรหม นครศรีธรรมราช 605275 923966 ถนน อบต.ช้างซ้าย คลองวังวัว สะพานมชี่องเปิดขนาดเล็ก

37 สะพานรถยนต์ สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก จากเดิม 

6.00x30.00 เมตร เป็น 6.00x80.00 เมตร

อบตช้างซ้าย ช้างซ้าย พระพรหม นครศรีธรรมราช 604763 923903 ถนน อบต.ช้างซ้าย คลองวังวัว สะพานมชี่องเปิดขนาดเล็ก

38 สะพานรถยนต์ สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก จากเดิม 

 6.00x30.00 เมตร เป็น 6.00x80.00 เมตร

อบตช้างซ้าย ช้างซ้าย พระพรหม นครศรีธรรมราช 603931 924693 ถนน อบต.ช้างซ้าย คลองวังวัว สะพานมชี่องเปิดขนาดเล็ก

39 สะพานรถยนต์ สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก จากเดิม 

 6.00x25.00 เมตร เป็น 6.00x50.00 เมตร (กม.

4+760)

อบตท่าเรือ ท่าเรือ เมอืง นครศรีธรรมราช 610316 926723 ถนน อบต.ท่าเรือ คลองหัวตรุด สะพานมชี่องเปิดขนาดเล็ก

 



 
                สำ้นักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ               บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ     

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม   3-375 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ตำรำงท่ี 3.12.3-1 (ต่อ) 
 

ล ำดับ ขนำด/ควำมยำว ของรำยกำรสิ่งกีดขวำง หน่วยงำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด พิกัด E(m) พิกัด N(m) ถนนที่เก่ียวข้อง คลองที่เก่ียวข้อง ลักษณะกำร กีดขวำง

40 สะพานรถยนต์ สะพานกว้าง 6.00 ม. ยาว 12.00 ม. อบตร่อนพบิูลย์ ร่อนพบิูลย์ ร่อนพบิูลย์ นครศรีธรรมราช 592737 905035 ถนน อบต.ร่อนพบิูลย์ คลองร่อนนา ถนนทางเข้าวัดร่อนนา โดนน ้ากดัคอสะพานขาด เห็น

ควรขยายความยาวสะพานเห็นควรเพิม่ขนาดท่อระบาย

น ้า

41 ท่อลอด ท่อระบายน ้าขนาด 1-Ø 1.00 ม. อบตศาลาใหม่ ศาลาใหม่ ตากใบ นราธิวาส 168950 

(Zone 48)

696226 (Zone 

48)

อบต.ถนนสายท่าพรุตอนบน คลองระบาย

น ้าท่าพรุ

ถนนขวางคลองระบายน ้าท่าพรุ ท่อระบายน ้ามขีนาด

เล็กไมส่ามารถไหลระบายได้

42 ท่อลอด ท่อระบายน ้าขนาด 2.00 ม. X 2.00 ม. 

จ านวน 2 แถว

อบตกอตอตือระ กอตอตือระ รามนั ยะลา 764408 720031 - คลองบาตะตีงี น ้าระบายไมท่ัน เออ่ล้นเข้าท่วมพืน้ทีก่ารเกษตร

43 ท่อลอด ท่อระบายน ้าขนาด 2.00 ม. X 2.00 ม. 

จ านวน 3 แถว

อบตกอตอตือระ กอตอตือระ รามนั ยะลา 763720 721940 - คลองอเูปาะ น ้าระบายไมท่ัน เออ่ล้นเข้าท่วมพืน้ทีก่ารเกษตร

44 ท่อลอด ท่อระบายน ้าขนาด 2.00 ม. X 2.00 ม. 

จ านวน 2 แถว

อบตวังพญา วังพญา รามนั ยะลา 764216 722713 - คลองตาละแน น ้าระบายไมท่ัน เออ่ล้นเข้าท่วมพืน้ทีก่ารเกษตร

45 ท่อลอด ท่อระบายน ้าขนาด 2.00 ม. X 2.00 ม. 

จ านวน 2 แถว

อบตวังพญา วังพญา รามนั ยะลา 761878 723833 - คอลงบูเกะจือฆา น ้าระบายไมท่ัน เออ่ล้นเข้าท่วมพืน้ทีก่ารเกษตร

46 ท่อลอด ท่อระบายน ้าขนาด 2.00 ม. X 2.00 ม. 

จ านวน 2 แถว

อบตอาซ่อง อาซ่อง รามนั ยะลา 773816 722696 - คลองโต๊ะแนแว น ้าระบายไมท่ัน เออ่ล้นเข้าท่วมพืน้ทีก่ารเกษตร

47 ฝาย ฝายน ้าล้นขนาดสันฝายสูง 1.50 ม. ยาว 15.00

 ม.

อบตกอตอตือระ กอตอตือระ รามนั ยะลา 763421 720047 - คลองกอตอตือร๊ะ น ้าระบายไมท่ัน เออ่ล้นเข้าท่วมพืน้ทีก่ารเกษตร

48 สะพานรถยนต์ สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก จากเดิม 

6.00x30.00 เมตร เป็น 6.00x42.00 เมตร (กม.

10+475)

อบตท่าหมอไทร ท่าหมอไทร จะนะ สงขลา 690936 754865 ถนน อบต.ท่าหมอไทร คลองนาทวี สะพานมชี่องเปิดขนาดเล็ก

49 สะพานรถยนต์ สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก จากเดิม 

6.00x30.00 เมตร เป็น 6.00x42.00 เมตร (กม.

11+300)

อบตท่าหมอไทร ท่าหมอไทร จะนะ สงขลา 691038 754583 ถนน อบต.ท่าหมอไทร คลองนาทวี สะพานมชี่องเปิดขนาดเล็ก

 



 
                สำ้นักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ               บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ     

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม   3-376 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ตำรำงท่ี 3.12.3-1 (ต่อ) 

 

ล ำดับ ขนำด/ควำมยำว ของรำยกำรสิ่งกีดขวำง หน่วยงำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด พิกัด E(m) พิกัด N(m) ถนนที่เก่ียวข้อง คลองที่เก่ียวข้อง ลักษณะกำร กีดขวำง

50 ฝาย ฝายมชีีวิตคลองป่าเหล้า สูง 1.20 ม. ยาว 30.0

 ม.

กอ.รมน. ในเมอืง เมอืง นครศรีธรรมราช 606293 923330 - คลองป่าเหล้า ฝายกัน้กลางล าน ้ากดีขวางการระบายน ้าออกจากตัว

เมอืงนครศรีธรรมราช

51 ฝาย ฝายมชีีวิตคลองสวนหลวง สูง 1.20 ม. ยาว 

10.0 ม.

กอ.รมน. ในเมอืง เมอืง นครศรีธรรมราช 606255 929274 - คลองสวนหลวง ฝายกัน้กลางล าน ้ากดีขวางการระบายน ้าออกจากตัว

เมอืงนครศรีธรรมราช

52 ฝาย ฝายมชีีวิตฝาย  รร.พระมหาธาตุมลูนิธิ สูง 1.50

 ม. 

ยาว 10.0 ม.

กอ.รมน. ในเมอืง เมอืง นครศรีธรรมราช 606028 930074 - คลองทุง่ปรัง ฝายกัน้กลางล าน ้ากดีขวางการระบายน ้าออกจากตัว

เมอืงนครศรีธรรมราช

53 ฝาย ฝายมชีีวิต  รร.นานาชาติเทศบาลนครนครศรีฯ

 สูง 1.50 ม. ยาว 10.0 ม.

กอ.รมน. ในเมอืง เมอืง นครศรีธรรมราช 605736 931720 - คลองทุง่ปรัง ฝายกัน้กลางล าน ้ากดีขวางการระบายน ้าออกจากตัว

เมอืงนครศรีธรรมราช

54 ฝาย ฝายมชีีวิตหลังจวนผู้ว่าฯ สูง 1.50 ม. ยาว 15.0

 ม.

กอ.รมน. ในเมอืง เมอืง นครศรีธรรมราช 606792 931889 - คลองนครน้อย ฝายกัน้กลางล าน ้ากดีขวางการระบายน ้าออกจากตัว

เมอืงนครศรีธรรมราช

ทีม่า : กรมชลประทาน



 
            ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ              บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรกำ้หนดขอบเขตกำรศึกษำ     

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม    3-377  รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร ์
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

3.13 แผนงำนโครงกำรที่เสนอเพื่อบรรเทำปัญหำในพื นที่ 
 
3.13.1 แผนงำนเพิ่มควำมจุแหล่งน ้ำธรรมชำติเดิม   
  แหล่งน้้ำต้นทุนตำมธรรมชำติ ได้แก่ ล้ำคลอง ห้วย หนอง บึง พรุ ซึ่งสำมำรถพัฒนำโดยกำรขุดลอกหรือ
สร้ำงอำคำรปิดกั้นเพ่ือเก็บกักน้้ำไว้ใช้ประโยชน์ จำกกำรเก็บรวบรวมข้อมูลระเบียนแหล่งน้้ำธรรมชำติของ 
กรมทรัพยำกรน้้ำ ปี 2552 ของที่ปรึกษำ พบว่ำ ในลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกมีแหล่งน้้ำธรรมชำติรวม  4,357 แห่ง 
โดยเป็นแหล่งน้้ำขนำดพ้ืนที่มำกกว่ำ 5 ไร่ จ้ำนวน 1,696 แห่ง ซึ่งหำกปรับปรุงโดยขุดลอกควำมจุเพ่ิมขึ้ นอีก  
1.5 เมตร จะได้ควำมจุเก็บน้้ำอีก 157.35 ล้ำน ลบ.ม. จ้ำแนกจ้ำนวนแหล่งน้้ำและควำมจุ ดังแสดงในตำรำงที่ 
3.13.1-1  

 
ตำรำงท่ี 3.13.1-1 

จ้ำนวนแหล่งน ้ำธรรมชำติที่สำมำรถพัฒนำและเพิ่มควำมจุเก็บกักในลุ่มน ้ำสำขำ 
 

ล้ำดับ
ที ่

ลุ่มน ้ำสำขำ รหัสลุ่มน ้ำสำขำ 
รวม 

จ้ำนวน 
ควำมจุที่สำมำรถเพิ่มขึ นได้  

(ลลม.) 
1. คลองท่ำตะเภำ 2101 147 3.34 
2. ภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 2102 158 17.87 
3. คลองหลังสวน 2103 36 0.74 
4. ภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 2 2104 200 22.07 
5. ภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 3 2105 168 21.93 
6. คลองกลำย 2106 7 0.76 
7. ภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 2107 563 51.73 
8. คลองนำทวี 2108 55 1.31 
9. คลองเทพำ 2109 15 0.66 
10. ภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง 2110 145 12.29 
11. แม่น้้ำสำยบุรี 2111 98 17.62 
12. แม่น้้ำบำงนรำ 2112 86 6.31 
13. แม่น้้ำโก-ลก 2113 18 0.72 

 รวม 21 1696 157.35 
ที่มำ : ระเบียนแหล่งน้้ำธรรมชำติของกรมทรัพยำกรน้้ำ ปี 2552 ของที่ปรึกษำค้ำนวณควำมจุที่เพิ่ม 
 
 



 
            ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ              บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรกำ้หนดขอบเขตกำรศึกษำ     

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม    3-378  รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร ์
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

3.13.2 แผนงำนพัฒนำแหล่งน ้ำใหม่ 
 แผนงำนพัฒนำโครงกำรด้ำนทรัพยำกรน้้ำใหม่ ประกอบด้วยแผนงำนอย่ำงน้อย 3 ส่วนด้วยกัน คือ 
 

 (1)  จำกกำรรวบรวมข้อมูลโครงกำรพัฒนำแหล่งน้้ำของหน่วยงำนหลักท่ีมีแผนงำนอยู่แล้ว แต่ยังไม่ได้
มีกำรก่อสร้ำง ได้แก่ แผนงำนของกรมชลประทำน กรมทรัพยำกรน้้ำ กรมโยธำธิกำรและผังเมือง กรมป้องกัน
บรรเทำสำธำณภัย เป็นต้น  

 
(2)  จำกกำรรวบรวบรวมข้อมูลโครงกำรวิเครำะห์เชิงพ้ืนที่ ฯ ในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

(Area Based) ของส้ำนักงำนทรัพยำกรน้้ำแห่งชำติ 
 
(3)  แผนงำนโครงกำรที่ที่ปรึกษำเสนอเพ่ือตอบสนองหรือบรรเทำปั่หำในพ้ืนที่  ได้แก่ แผนงำนเพ่ิม

ควำมจุเก็บกับน้้ำในแหล่งน้้ำธรรมชำติเดิม แผนงำนพัฒนำน้้ำบำดำลในลุ่มน้้ำ แผนงำนขุดสระ/แหล่งน้้ำใหม่ใน
พ้ืนที่เกษตรหรือแปลงนำ  เป็นต้น 

 
โดยแผนงำนพัฒนำดังกล่ำว มีจ้ำนวน 20 โครงกำร รำยละเอียดดังแสดงในตำรำงท่ี 3.13.2-1 
 



 
            ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ              บทที่ 3 กำรทบทวนข้อมูลเพื่อกำรกำ้หนดขอบเขตกำรศึกษำ     

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม    3-379  รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร ์
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ตำรำงท่ี 3.13.2-1 
จ้ำนวนแหล่งน ้ำใหม่ โครงกำรศึกษำควำมเหมำะสมวิเครำะห์พื นที่พิเศษและแนวทำงแก้ไขเชิงบูรณำกำร 

(Area Based) 
 

ล้ำดับ
ที ่

ชื่อโครงกำร รหัสลุ่มน ้ำ 
ควำมจุที่สำมำรถเพ่ิมขึ น

ได้ (ล้ำน ลบ.ม.) 
1 อ่ำงฯ ท่ำแซะ 2101 194 
2 อ่ำงฯ คลองสว ี 2102 92.11 
3 ระบบป้องกันน้้ำท่วมชุมชนทุ่งตะโก (ปตร.ท่ำตะโก) 2102 - 
4 ระบบป้องกันน้้ำท่วมชุมชนทุ่งตะไคร 2102 - 
5 เพิ่มประสิทธิภำพกำรระบำยน้้ำเพื่อบรรเทำอุทกภัยลุ่มน้้ำคลองตะโก 2102 - 
6 บรรเทำอุทกภยัเมืองชุมพรตำมแนวพระรำชด้ำริ (คลองผันน้้ำคลอง

ชุมพร) 
2102 - 

7 ระบบป้องกันน้้ำท่วมชุมชนหลังสวน 2103 - 
8 เพิ่มประสิทธิภำพกำรระบำยน้้ำเพื่อบรรเทำอุทกภยัลุม่น้้ำคลองหลังสวน 2103 - 
9 อ่ำงฯ คลองแย 2104 120.46 
10 ระบบป้องกันน้้ำท่วมชุมชนละแม 2104 - 
11 ระบบป้องกันน้้ำท่วมชุมชนตลำดไชยำ 2104 - 
12 ระบบป้องกันน้้ำท่วมชุมชนพุนพิน 2104 - 
13 อ่ำงฯ ธำรประเวศ 2105 1.13 
14 ระบบระบำยน้้ำหลักเพื่อบรรเทำปั่หำน้้ำท่วมพื้นที่ชุมชนบ่อผุด 2105 - 
15 ระบบระบำยน้้ำหลักเพื่อบรรเทำปั่หำน้้ำท่วมพ้ืนท่ีชุมชนพรุเฉวง 

ระยะที่ 2 
2105 - 

16 ระบบป้องกันน้้ำท่วมชุมชนเมืองนครฯ ระยะที่ 2 2107 - 
17 ระบบป้องกันน้้ำท่วมพื้นท่ีชุมชนสำยบุร ี 2111 - 
18 ระบบป้องกันน้้ำท่วมพื้นท่ีชุมชนนรำธิวำส ระยะที่ 1 2112 - 
19 ปรับปรุงปำกแม่น้้ำโก-ลก 2112 - 
20 ระบบป้องกันน้้ำท่วมพื้นท่ีชุมชนบูเก๊ะตำ 2113 - 

 
 



 บทที่ 4 

กำรก ำหนดขอบเขตประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์  
และทำงเลือกกำรพัฒนำ พื้นที่ลุ่มน้ ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

 
  



    บทที่ 4 การก าหนดขอบเขตประเดน็ยุทธศาสตร ์เปา้ประสงค์  
ส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาติ         และทางเลือกการพัฒนาพื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 4-1 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

บทที่ 4 
การก าหนดขอบเขตประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และทางเลือกการพัฒนา 

พื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
 
4.1 ความน า 
 พ้ืนฐานของการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ คือ การทบทวนสถานการณ์พ้ืนฐาน  
ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูล ความเข้าใจต่อหน่วยการศึกษา ซึ่ งในที่นี้ คือ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า และ
การจัดการพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก รวมถึงความเข้าใจต่อสภาวการณ์ของพ้ืนที่ ที่จะต้องพิจารณา  
เชิงบริบท เงื่อนไข และข้อจ ากัด ของพ้ืนที่ แนวทาง และยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ที่ได้มีการขับเคลื่อนมาแล้วในอดีต 
เพ่ือให้การศึกษาการประเมินการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าในระดับยุทธศาสตร์มีทางเลือกท่ีหลากหลายและมี
ประสิทธิภาพเชิงการพัฒนามากขึ้น และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา 
 
 ทั้งนี้  จากบทที่  3 การศึกษาได้ทบทวนข้อมูลและสถานการณ์พ้ืนฐานของพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ 
ฝั่งตะวันออก ซึ่งได้ชี้ให้เห็นว่า สถานการณ์และฐานการพัฒนาของพ้ืนที่เป็นอย่างไร รวมถึงข้อมูลต่าง ๆ จะถูก
น ามาใช้เป็นฐานการชี้วัดการพัฒนา (development indication base) ในอนาคตตามทางเลือกต่างๆ ของแต่
ละยุทธศาสตร์ ดังนั้น ในบทที่ 4 นี้ การศึกษาจึงได้ทบทวนเชิงวิเคราะห์ความเข้าใจต่อบริบท เงื่อนไข ข้อจ ากัด 
และทิศทางการพัฒนา พ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อท าความเข้าใจต่อสภาวะด้านสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นแล้ว และที่ถูกก าหนดให้เกิดขึ้นในอนาคต เพ่ือเชื่อมโยง
ประเด็นต่าง ๆ และสังเคราะห์เชิงประเด็นที่ส าคัญ ที่จะมีผลต่อการน าไปสู่การก าหนดและประเมินทางเลือก
การพัฒนาที่มีความเปน็ไปได้และท่ีจะมีความเหมาะสมต่อการพัฒนาพ้ืนที่ 
 
4.2 บริบท เงื่อนไข และข้อจ ากัดของพื นที ่
 ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกเป็นลุ่มน้ าที่มีสภาพตามแนวยาวคู่ขนานกับพ้ืนที่ภาคใต้ของประเทศ คือ 
เป็นพ้ืนที่แนวยาวจากเหนือจดใต้ โดยลักษณะพ้ืนที่ทางด้านตะวันตกของลุ่มน้ าเป็นเทือกเขา ซึ่งเป็นต้นก าเนิด
ของ แม่น้ าสายต่าง ๆ เริ่มจากทิวเขาภูเก็ต ซึ่งอยู่ทางตอนบนของลุ่มน้ าทางทิศตะวันตกของจังหวัดชุมพร  
เป็นทิวเขาที่ต่อเนื่องมาจากทิวเขาตะนาวศรีทอดยาวลงมาทางใต้จนถึงจังหวัดพังงา แล้วเบี่ยงออกไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงใต้จนจรดกับทิวเขานครศรีธรรมราช ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดสุราษฎร์ธานีพาดผ่าน
มาทางใต้ผ่านจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดตรัง ลงไปจนถึงจังหวัดสตูล แล้วไปจรดกับทิวเขาสันกาลาคีรีซึ่ง
เป็นแนวขอบเขตของลุ่มน้ ามีแนวเทือกเขานครศรีธรรมราช แบ่งพ้ืนที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออก (อ่าวไทย) กับภาคใต้
ฝั่งตะวันตก (อันดามัน) ซึ่งแนวเทือกเขาเป็นต้นก าเนิดของแม่น้ าสาขาต่าง ๆ ในพื้นที่ลุ่มน้ า แม่น้ าส่วนใหญ่
เป็นแม่น้ าสายสั้น ๆ ไหลลงสู่อ่าวไทย มีพ้ืนที่ราบขนาดเล็กลาดเอียงจากทางตะวันตกสู่ทางตะวันออกจนถึงอ่าว
ไทย ซึ่งเป็นลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกที่แตกต่างจากลุ่มน้ าในภูมิภาคอ่ืนๆ ที่ส่วน
ใหญม่ีแม่น้ าสายหลักของลุ่มน้ าและไหลผ่านครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งลุ่มน้ าสาขา  
 พ้ืนทีลุ่่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก ประกอบด้วย 13 ลุ่มน้ าสาขา และมีพ้ืนที่เกาะในอ่าวไทยรวมอยู่ด้วย 
พ้ืนที่ลุ่มน้ าครอบคลุมพ้ืนที่  11 จังหวัด ได้แก่  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระนอง ชุมพร สุราษฎร์ธานี



    บทที่ 4 การก าหนดขอบเขตประเดน็ยุทธศาสตร ์เปา้ประสงค์  
ส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาติ         และทางเลือกการพัฒนาพื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 4-2 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา ทั้งนี้ นอกจากลักษณะเชิงพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้
ฝั่งตะวันออกที่มีความแตกต่างจากพ้ืนที่ลุ่มน้ าหลักอ่ืน ๆ อย่างชัดเจนแล้ว ยังมีลุ่มน้ าแม่น้ าตาปี ลุ่มน้ าทะเลสาบ
สงขลา และลุ่มน้ าปัตตานีแทรกตัวเป็นช่วง ๆ ท าให้แยกพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกออกเป็น 3 ตอน  
(กลุ่มพื้นที่ลุ่มน้ าสาขา) (ตารางท่ี 4.2-1) ประกอบด้วย 
 
 (1) พื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ประกอบด้วย 4 ลุ่มน้ าสาขา คือ ลุ่มน้ าคลอง 
ท่าตะเภา (21.01) ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (21.02) ลุ่มน้ าคลองหลังสวน (21.03) และลุ่มน้ าภาคใต้
ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 2 (21.04) อยู่ในเขตจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานี โดยมีพื้นที่ส่วนน้อยในเขตจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์และระนอง 
 (2) พื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนกลาง ประกอบด้วย 3 ลุ่มน้ าสาขา คือ ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่ง
ตะวันออกส่วนที่ 3 (21.05) ลุ่มน้ าคลองกลาย (21.06) และลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 (21.07) อยู่ใน
เขตจังหวัดนครศรีธรรมราชและสุราษฎร์ธานี (รวมพ้ืนที่เกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า) โดยพ้ืนที่ส่วนน้อย
ในเขตจังหวัดตรังและพัทลุง 
 (3) พื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง ประกอบด้วย 6 ลุ่มน้ าสาขา คือ ลุ่มน้ าคลองนาทวี 
(21.08), ลุ่มน้ าคลองเทพา (21.09) ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง (21.10) ลุ่มน้ าแม่น้ าสายบุรี (21.11) ลุ่มน้ า
แม่น้ าบางนรา (21.12) ลุ่มน้ าแม่น้ าโก-ลก (21.13) อยู่ในเขตจังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส 
 
 ทั้งนี้ การศึกษาประเด็นและเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา จะท าการศึกษาโดยจ าแนกเป็นกลุ่มพ้ืนที่ตอนบน ตอนกลาง และตอนล่าง เนื่องจากแต่ละ
กลุ่มพ้ืนที่ไม่มีความสัมพันธ์กันในเชิงภายภาพคือไม่มีขอบเขตพ้ืนที่ลุ่มน้ าติดกัน ไม่มีแหล่งต้นน้ าเดียวกัน และ 
ไม่มีความสัมพันธ์ในเชิงการบริหารจัดการน้ า ดังนั้น เพ่ือให้ได้แผนแม่บทการบริหารจัดการพ้ืนที่ลุ่มน้ าที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของกลุ่มพ้ืนที่ที่มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาได้มี
การศึกษาบริบทของพ้ืนที่ (context analysis)  โดยวิเคราะห์ประเด็นสภาพแวดล้อม ข้อจ ากัด เงื่อนไขต่าง ๆ ที่มี
ผลต่อการก าหนดทิศทางการพัฒนาพ้ืนที่ ทั้งทางด้านลักษณะภูมิประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติ โครงสร้างทาง
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม พ้ืนฐานทางความคิดของคนในสังคม รวมถึง นโยบายและแผนพัฒนาที่
เกี่ยวข้องของภาครัฐ ทั้งนี้สามารถสรุปกรอบบริบท เงื่อนไข ข้อจ ากัด และทิศทางการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้
ฝั่งตะวันออก ทั้ง 13 ลุ่มน้ าสาขา ดังแสดงใน ตารางที่ 4.2-1 ส่วนสภาพบริบทในภาพรวมของกลุ่มพ้ืนที่ลุ่มน้ า
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ตอนกลาง และตอนล่าง ดังแสดงใน ตารางที่ 4.2-2 โดยความเหมือนและ
ลักษณะร่วมของ 
ลุ่มน้ าสาขา สรุปได้ดังนี้ 
 
 (1) อัตราการขยายตัวของจ านวนประชากรในพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นใน
อัตราที่ลดลง จากเดิมที่มีอัตราการเพ่ิมขึ้นของจ านวนประชากรร้อยละ 1.30 ต่อปี ปี 2542 ลดลงเหลือร้อยละ 
0.66 ในปี 2561 มีข้อสังเกตว่า พ้ืนที่ลุ่มน้ าตอนบนและตอนล่างมีอัตราการขยายตัวเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ขณะทีพ้ื่นที่ลุ่มน้ าตอนกลางมีแนวโน้มไม่ขยายตัว 



    บทที่ 4 การก าหนดขอบเขตประเดน็ยุทธศาสตร ์เปา้ประสงค์  
ส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาติ         และทางเลือกการพัฒนาพื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 4-3 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

 (2) พ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาที่มีอัตราการขยายตัวของจ านวนประชากรเพ่ิมขึ้นมากกว่าค่าเฉลี่ยพ้ืนที่ลุ่ม
น้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก (ร้อยละ 0.66) และสูงกว่าอัตราร้อยละ 1.0 ต่อปี ได้แก่ พ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาภาคใต้ฝั่ง
ตะวันออกตอนบน (ร้อยละ 1.50) พ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 2 (ร้อยละ 1.15) พ้ืนที่ลุ่มน้ า
สาขาคลองเทพา (ร้อยละ 1.28) พ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาคลองนาทวี (ร้อยละ 1.14) และพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาโก-ลก  
(ร้อยละ 1.37) เป็นพื้นที่ท่ีถูกก าหนดให้มีทิศทางการพัฒนาการเกษตร การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรม 
 (3) ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา การขยายตัวของพ้ืนที่อยู่อาศัยและสิ่งปลูกสร้างในพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาที่
มีอัตราการขยายตัวสูงกว่าอัตราค่าเฉลี่ยของพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก จะมีแนวโน้มว่า พ้ืนที่ป่าไม้และ
อนุรักษ์ป่าไม้จะมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง หมายความว่า พื้นที่ป่าไม้และอนุรักษ์ป่าไม้ถูกน ามาใช้ประโยชน์
จากการขยายตัวของพ้ืนที่ชุมชน ซึ่งค่าสหสัมพันธ์อัตราการลดลงของพ้ืนที่ป่าไม้และและอนุรักษ์ป่าไม้กับอัตรา
การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินเพ่ือที่อยู่อาศัยและสิ่งปลูกสร้าง มีความสัมพันธ์กันร้อยละ 50 นั่นหมายความว่า 
แนวโน้มการขยายตัวของการใช้ที่ดินเพ่ือเป็นที่อยู่อาศัยและสิ่งปลูกสร้างจะส่งผลต่อการลดลงของพ้ืนที่ป่าไม้
และอนุรักษ์ แนวโน้มในอนาคต ณ สถานการณ์ปัจจุบัน พ้ืนที่ป่าไม้และอนุรักษ์ที่เป็นพ้ืนที่ต้นน้ าอาจจะได้รับ
ผลกระทบมากขึ้นจากการพัฒนา 
 (4)  ในปี 2561 ลุ่มน้ าสาขาภายในลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือเป็นแหล่ง
น้ า มีขนาดพ้ืนที่เล็ก ค่าเฉลี่ยร้อยละ 1.30 ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก ขนาดพ้ืนที่เล็กสุดเป็นพ้ืนที่ลุ่ม
น้ าสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 2 ร้อยละ 0.60 และใหญ่สุดเป็นพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 
4 ร้อยละ 2.14  
 (5)  การใช้ประโยชน์พื้นที่เพ่ือเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม ทุกพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขา พื้นที่เกษตรกรรมมีอัตรา
การขยายตัวเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะพ้ืนที่ไม้ยืนต้น (ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ ามัน) และไม้ผล (ได้ แก่ 
ทุเรียน) นอกจากนี้ มีข้อสังเกตว่า พ้ืนที่เกษตรกรรมระหว่างลุ่มน้ าสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบนจะเน้น
ปาล์มน้ ามันและยางพารา ส่วนตอนล่างจะเน้นยางพาราและนาข้าว เป็นหลัก 
 (6)  ทุกพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาในพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีปริมาณน้ าท่าจ านวนมาก แต่ขาดการ
บริหารจัดการน้ าท่า ที่จะดึงมาใช้เพ่ือการพัฒนา ซึ่งการบริหารจัดการน้ าท่าในที่นี้มิได้หมายถึงเฉพาะการ
จัดสร้างแหล่งกักเก็บทรัพยากรน้ าเท่านั้น พ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกเป็นพ้ืนที่ลุ่มน้ าที่มีที่ราบขนาดเล็ก  
ล าน้ ามีระยะทางสั้น นั่นหมายความว่า การบริหารจัดการจ าเป็นต้องด าเนินการจัดการทรัพยากรน้ าและ 
การบริหารจัดการพ้ืนที่ลุ่มน้ าไปพร้อมกัน อีกทั้ง ด้วยสภาพลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่แต่ละลุ่มน้ าสาขามี
ความแตกต่างกัน แนวทางการบริหารจัดการจึงจ าเป็นต้องพิจารณารูปแบบการบริหารจัดการที่แตกต่างกัน 
 (7)  ทุกพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาในลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีเงื่อนไขการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าที่
เหมือนกัน คือ พ้ืนที่ป่าและพ้ืนที่อนุรักษ์บริเวณต้นน้ าและกลางน้ ามีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพ่ิมขึ้น ท าให้พ้ืนที่ต้นน้ าและกลางน้ าขาดประสิทธิภาพการเป็นแหล่งเก็บกักน้ า และพ้ืนที่ดังกล่าวไม่สามารถ
เปลี่ยนกลับไปสู่การใช้พื้นที่เพ่ืออนุรักษ์ทรัพยากรน้ าได้ 
 (8) ทุกพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาในลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีข้อจ ากัดเชิงพ้ืนที่เหมือนกัน คือ พื้นที่ที่จะ
น ามาใช้ประโยชน์เพ่ือเป็นแหล่งเก็บกักน้ ามีขนาดเล็ก ไม่สามารถเก็บรวบรวมน้ าได้มาก เพียงพอต่ออุปสงค์
ความต้องการทรัพยากรน้ าในพ้ืนที่แต่ละลุ่มน้ า อีกท้ัง พื้นที่ที่มีศักยภาพพัฒนาเป็นแหล่งเก็บกักน้ าได้ถูกเปลี่ยน



    บทที่ 4 การก าหนดขอบเขตประเดน็ยุทธศาสตร ์เปา้ประสงค์  
ส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาติ         และทางเลือกการพัฒนาพื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 4-4 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ลักษณะการใช้ประโยชน์การใช้ที่ดินเป็นพ้ืนที่ชุมชนและเมือง ส่งผลต่อเนื่องของการเกิดปัญหาน้ าท่วม น้ าเสีย
ชุมชน และการกีดขวางทางการไหลของน้ า 
 (9)  ทิศทางการพัฒนาที่ถูกก าหนดจากนโยบายและแผนพัฒนาต่าง ๆ อาจจะส่งผลต่อการบริหาร
จัดการน้ าและพ้ืนที่ลุ่มน้ า ทรัพยากรน้ าอาจจะไม่เพียงพอต่ออุปสงค์ความต้องการน้ าเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจ 
 (10)  แหล่งน้ าส ารองที่ส าคัญของพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขา คือ น้ าใต้ดินและน้ าบาดาล ที่มีอัตราการให้น้ า
ระดับปานกลางถึงสูง คุณภาพน้ าใต้ดินและน้ าบาดาลมีคุณภาพเหมาะสมต่อการอุปโภคบริโภคในบางพ้ืนที่  
โดยส่วนใหญ่คุณภาพน้ ามีความเหมาะสมแก่การใช้ในภาคการเกษตร อย่างไรก็ตาม ภาวะแล้งในบางพ้ืนที่มีผล
ต่อภาคเศรษฐกิจมีความต้องการน้ าที่เพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรม ในหลายพ้ืนที่มีการใช้น้ าใต้ดินและ
น้ าบาดาลเพ่ือใช้ในภาคอุตสาหกรรมมากข้ึน 
 
 
 
 



    บทที่ 4 การก าหนดขอบเขตประเดน็ยุทธศาสตร ์เปา้ประสงค์  
             ส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาต ิ        และทางเลือกการพัฒนาพื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 4-5      รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ตารางท่ี 4.2-1 
บริบท องค์ประกอบ เงื่อนไข และทิศทางการพัฒนาในพื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝั่งตะวันออกแยกรายลุ่มน  าสาขา 

ตารางท่ี 4.2-1 (ต่อ) 
ลุ่มน  าสาขา บริบท อุปสรรค/เง่ือนไข/ข้อจ ากัด ทิศทางการพัฒนา 

คลองท่าตะเภา - พื้นที่ลุ่มน้ า 2,109.11 ตร.กม. (1.31 ล้านไร่) 
- ครอบคลมุพื้นท่ี อ.ท่าแซะ อ.ปะทิว  

อ.เมือง จ.ชุมพร และอ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบครีีขันธ ์
- ปริมาณน้ าท่าเฉลี่ยรายปี 1,958.47 ล้าน ลบ.ม. มีปริมาณน้ าท่าเฉลีย่สูงสุด

ในเดือนสิงหาคม และต่ าสุดในเดือนเมษายน 
- ปริมาณฝนเฉลี่ยรายปี 1,630.54 มม./ปี มปีริมาณฝนสูงสดุอยู่ในเดอืน

พฤศจิกายน และต่ าสดุในเดือนกุมภาพันธ์ 
- สภาพป่าไม้ในพ้ืนท่ี เกือบท้ังหมดเป็นป่าสมบรูณ ์
- พื้นที่ชุ่มน้ าระดับนานาชาติ คือ อ่าวทุ่งคา-อ่าวสว ี
- พื้นที่คุ้มครองละอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จ านวน 3 แห่ง ได้แก่ เขต

รักษาพันธ์สัตว์ป่า จ านวน 2 แห่ง และวนอุทยาน จ านวน 1 แห่ง 
- น้ าบาดาลมีศักยภาพการให้น้ า 89.4 ล้าน ลบ.ม. 
- คุณภาพน้ าผิวดินอยู่ในเกณฑ์พอใช้ ค่อนไปถึงเสื่อมโทรม 
- ดินในพ้ืนท่ีส่วนใหญ่ เนื้อดินเป็นดนิเหนียวถึงดินเหนียวจดั มีความอดุม

สมบูรณ์ปานกลางถึงสูง  
- อัตราการเพิ่มขึ้นของจ านวนประชากรมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง 

ค่าเฉลี่ย 20 ปี ร้อยละ 0.16 ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยพื้นทีลุ่่มน้ าภาคตฝ้ั่งตะวันออก 
ร้อยละ 0.66 ประมาณ 4 เท่าตัว 

- ในระยะ 10 ปีท่ีผ่านมา พ้ืนท่ีอยู่อาศัยและสิ่งปลูกสร้างมีอัตราการขยายตัว 
(ร้อยละ 2.1) สูงกว่าอัตราค่าเฉลี่ยของพื้นที่ลุ่มน้ าภาคใตฝ้ั่งตะวันออก 
(ร้อยละ 1.5)  

-  ในปี 2561 พ้ืนท่ีลุ่มน้ าสูญเสียพื้นที่ป่าไม้และ
อนุรักษ์ป่าไม้และสิ่งแวดล้อมไปแล้วร้อยละ 43.9 

-  การสญูเสยีพื้นท่ีป่า การเพิ่มขึ้นของพื้นที่
เกษตรกรรม และการขยายตัวของพื้นที่เมือง มีผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงความต้องการทรัพยากรน้ าเพิม่
มากขึ้น 

-  ในปี 2561 การใช้ประโยชน์ท่ีดินเพื่อเป็นพื้นที่
แหล่งน้ ามีเพียงร้อยละ 0.90 ของพื้นที่ลุ่มน้ า 

-  พื้นที่ลุ่มน้ ามีความสามารถในการพัฒนาจ ากัด 
โดยเฉพาะพื้นท่ีเก็บกักน้ าในแหล่งน้ าธรรมชาต ิ

-  พื้นที่ลุ่มน้ าสาขาคลองท่าตะเภา ประสบปญัหาน้ า
กร่อย เนื่องจากน้ าทะเลหนุน 

- พื้นที่ร้อยละ 65.69 เป็น
พื้นที่เกษตรกรรม ปลูก
ปาล์มน้ ามัน และยางพารา 

- พื้นที่ถูกก าหนดเป็นส่วน
หนึ่งของการพัฒนาตาม
นโยบาย SEC 

 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
ตอนบน 

- พื้นที่ลุ่มน้ า 2,140.78 ตร.กม. (1.34 ล้านไร่) 
- ครอบคลมุพื้นท่ี อ.ทุ่งตะโก อ.ปะทิว อ.เมือง อ.สวี อ.หลังสวน จ.ชุมพร 

และอ.กระบุรี จ.ระนอง 
- ปริมาณน้ าท่าเฉลี่ยรายปี 1,988.15 ล้าน ลบ.ม. มีปริมาณน้ าท่าเฉลีย่สูงสุด

ในเดือนสิงหาคม และต่ าสุดในเดือนเมษายน 
- ปริมาณฝนเฉลี่ยรายปี 1,815.37 มม./ปี มี ปริมาณฝนสูงสดุอยู่ในเดอืน

พฤศจิกายน และต่ าสดุในเดือนกุมภาพันธ์ 
- สภาพป่าไม้ในพ้ืนท่ี เกือบท้ังหมดเป็นป่าสมบรูณ ์
- มีพื้นท่ีชุ่มน้ าระดับนานาชาติ คือ อ่าวทุ่งคา-อ่าวสว ี
- มีพื้นท่ีคุ้มครองละอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จ านวน 4 แห่ง ได้แก ่เขต

รักษาพันธ์สัตว์ป่า จ านวน 2 แห่ง และอุทยานแห่งชาติ จ านวน 2 แห่ง 
- น้ าบาดาลมีศักยภาพการให้น้ า 168.0 ล้าน ลบ.ม.  
- คุณภาพน้ าผิวดินอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม 
- ดินในพ้ืนท่ีส่วนใหญ่ เนื้อดินเป็นดนิร่วนหรือดินร่วนปนทราย  มีความอุดม

สมบูรณ์ต่ า  
- อัตราการเพิ่มขึ้นของจ านวนประชากรมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง 

ค่าเฉลี่ย 20 ปี ร้อยละ 0.67 ใกล้เคียงกับค่าเฉลีย่พื้นท่ีลุ่มน้ าภาคใตฝ้ั่ง
ตะวันออก ร้อยละ 0.66 

- ในระยะ 10 ปีท่ีผ่านมา พ้ืนท่ีอยู่อาศัยและสิ่งปลูกสร้างมีอัตราการขยายตัว 
(ร้อยละ 2.4) สูงกว่าอัตราค่าเฉลี่ยของพื้นที่ลุ่มน้ าภาคใตฝ้ั่งตะวันออก 
(ร้อยละ 1.5) 

- ในปี 2561 พ้ืนท่ีลุ่มน้ าสูญเสียพืน้ท่ีป่าไม้และ
อนุรักษ์ป่าไม้และสิ่งแวดล้อมไปแล้วร้อยละ 45.1 

-  การสญูเสยีพื้นท่ีป่า การเพิ่มขึ้นของพื้นที่
เกษตรกรรม และการขยายตัวของพื้นที่เมือง มีผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงความต้องการทรัพยากรน้ าเพิม่
มากขึ้น 

-  ในปี 2561 การใช้ประโยชน์ท่ีดินเพื่อเป็นพื้นที่
แหล่งน้ ามีเพียงร้อยละ 0.97 ของพื้นที่ลุ่มน้ า 

-  พื้นที่ลุ่มน้ ามีความสามารถในการพัฒนาจ ากัด 
โดยเฉพาะพื้นท่ีเก็บกักน้ าในแหล่งน้ าธรรมชาต ิ

- พื้นที่ลุ่มน้ าสาขาภาคใตฝ้ั่งตะวันออกตอนบน 
ประสบปัญหาน้ ากร่อย เนื่องจากน้ าทะเลหนุน 

 
 

- พื้นที่ร้อยละ 73.25 เป็น
พื้นที่เกษตรกรรม โดยปลูก
ปาล์มน้ ามัน และยางพารา 
- พื้นที่ถูกก าหนดเป็นส่วน
หนึ่งของการพัฒนาตาม
นโยบาย SEC 

 

คลองหลังสวน - พื้นที่ลุ่มน้ า 1,653.81 ตร.กม. (1.03 ล้านไร่) 
- ครอบคลมุพื้นท่ี อ.พะโต๊ะ อ.ละแม อ.หลังสวน จ.ชุมพร อ.กะเปอร์  

อ.ละอุ่น จ.ระนอง อ.ไชยา และอ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธาน ี
- ปริมาณน้ าท่าเฉลี่ยรายปี 1,532.29 ล้าน ลบ.ม. มีปริมาณน้ าท่าเฉลีย่สูงสุด

ในเดือนสิงหาคม และต่ าสุดในเดือนเมษายน 
- ปริมาณฝนเฉลี่ยรายปี 2,246.98 มม./ปี มปีริมาณฝนสูงสดุอยู่ในดือนพฤศ

จิกายน และต่ าสดุในเดือนกุมภาพนัธ์ 
- สภาพป่าไม้ในพ้ืนท่ี เกือบท้ังหมดเป็นป่าสมบรูณ ์
- มีพื้นท่ีคุ้มครองละอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จ านวน 3 แห่ง ได้แก ่เขต

รักษาพันธ์สัตว์ป่า จ านวน 1 แห่ง และอุทยานแห่งชาติ จ านวน 2 แห่ง 
- น้ าบาดาลมีศักยภาพการให้น้ า 139.5 ล้าน ลบ.ม.  
- คุณภาพน้ าผิวดินอยู่ในเกณฑ์พอใช้  

-  พื้นที่ป่าไม้และอนุรักษ์ป่าไม้และสิง่แวดล้อมควร
ได้รับการปกป้องอย่างจริงจัง 

-  การสญูเสยีพื้นท่ีป่า การเพิ่มขึ้นของพื้นที่
เกษตรกรรม และการขยายตัวของพื้นที่เมือง มีผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงความต้องการทรัพยากรน้ าเพิม่
มากขึ้น 

-  ในปี 2561 การใช้ประโยชน์ท่ีดินเพื่อเป็นพื้นที่
แหล่งน้ ามีเพียงร้อยละ 0.67 ของพื้นที่ลุ่มน้ า 

-  พื้นที่ลุ่มน้ ามีความสามารถในการพัฒนาจ ากัด 
โดยเฉพาะพื้นท่ีเก็บกักน้ าในแหล่งน้ าธรรมชาต ิ

- พื้นที่ลุ่มน้ าสาขาคลองหลังสวน ประสบปญัหาน้ า
กร่อย เนื่องจากน้ าทะเลหนุน 

- พื้นที่ร้อยละ 39.37 เป็น
พื้นที่เกษตรกรรม โดย
ปลูกปาลม์น้ ามัน และ
ยางพารา 

- พื้นที่ถูกก าหนดเป็นส่วน
หนึ่งของการพัฒนาตาม
นโยบาย SEC 



    บทที่ 4 การก าหนดขอบเขตประเดน็ยุทธศาสตร ์เปา้ประสงค์  
             ส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาต ิ        และทางเลือกการพัฒนาพื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 4-6      รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ตารางท่ี 4.2-1 (ต่อ) 
ลุ่มน  าสาขา บริบท อุปสรรค/เง่ือนไข/ข้อจ ากัด ทิศทางการพัฒนา 

- ดินในพ้ืนท่ีส่วนใหญ่ เนื้อดินเป็นดนิร่วนปนทรายถึงดินร่วนเหนียวปน
ทราย มีความอดุมสมบูรณ์ต่ า 

-  อัตราการเพิ่มขึ้นของจ านวนประชากรมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง 
ค่าเฉลี่ย 20 ปี ร้อยละ 1.5 สูงกว่าค่าเฉลี่ยพื้นท่ีลุ่มน้ าภาคตฝ้ั่งตะวันออก 
(ร้อยละ 0.66) ประมาณ 2.6 เท่า 

-  ในระยะ 10 ปีท่ีผ่านมา พ้ืนท่ีอยู่อาศัยและสิ่งปลูกสร้างมีอตัราการ
ขยายตัว (ร้อยละ 3.7) สูงกว่าอัตราค่าเฉลีย่ของพื้นที่ลุ่มน้ าภาคใตฝ้ั่ง
ตะวันออก (ร้อยละ 1.5) 

- ในปี 2561 พ้ืนท่ีลุ่มน้ าสูญเสียพื้นที่ป่าไม้และอนุรักษ์ป่าไม้และสิ่งแวดล้อม
ไปแล้วร้อยละ 19.3 

 
 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
ตอนบนส่วนท่ี 2 

- พื้นที่ลุ่มน้ า 2,279.81 ตร.กม. (1.42 ล้านไร่) 
- ครอบคลุมพื้นที่ อ.ละแม อ.หลังสวน จ.ชุมพร อ.วิภาวดี อ.ไชยา อ.ท่าฉาง อ.

ท่าชนะ อ.เกาะสมยุ และอ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธาน ี
- ปริมาณน้ าท่าเฉลี่ยรายปี 2,118.49 ล้าน ลบ.ม. มีปริมาณน้ าท่าเฉลีย่สูงสุด

ในเดือนพฤศจิกายน และต่ าสดุในเดือนเมษายน 
- ปริมาณฝนเฉลี่ยรายปี 1,857.17 มม./ปี มปีริมาณฝนสูงสดุอยู่ในเดอืน

พฤศจิกายน และต่ าสดุในเดือนกุมภาพันธ์ 
- สภาพป่าไม้ในพ้ืนท่ี เกือบท้ังหมดเป็นป่าสมบรูณ ์
- มีพื้นท่ีชุ่มน้ าระดับนานาชาติ คือ พรุคันธุลี และอ่าวบ้านดอน 
- มีพื้นท่ีคุ้มครองละอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จ านวน 2 แห่ง ได้แก ่เขต

รักษาพันธ์สัตว์ป่า จ านวน 1 แห่ง และอุทยานแห่งชาติ จ านวน 1 แห่ง 
- น้ าบาดาลมีศักยภาพการให้น้ า 240.9 ล้าน ลบ.ม.  
- คุณภาพน้ าผิวดินอยู่ในเกณฑ์พอใช้  
- ดินในพ้ืนท่ีส่วนใหญ่ เนื้อดินเป็นดนิเหนียว มีความอุดมสมบูรณ์ต่ า 
-  อัตราการเพิ่มขึ้นของจ านวนประชากรมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง 

ค่าเฉลี่ย 20 ปี ร้อยละ 1.15 สูงกว่าค่าเฉลีย่พื้นท่ีลุ่มน้ าภาคตฝ้ั่งตะวนัออก 
ร้อยละ 0.66 ประมาณ 1.7 เท่า 

-  ในระยะ 10 ปีท่ีผ่านมา พ้ืนท่ีอยู่อาศัยและสิ่งปลูกสร้างมีอตัราการ
ขยายตัว (ร้อยละ 3.6) สูงกว่าอัตราค่าเฉลีย่ของพื้นที่ลุ่มน้ าภาคใตฝ้ั่ง
ตะวันออก (ร้อยละ 1.5) 

-  ในปี 2561 พ้ืนท่ีลุ่มน้ าสูญเสียพื้นที่ป่าไม้และ
อนุรักษ์ป่าไม้และสิ่งแวดล้อมไปแล้วร้อยละ 72.2 

- พื้นที่ลุ่มน้ าสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบนส่วนที่ 
2 ประสบปัญหาสารเคมจีากจากการท าเกษตรใน
พื้นที่ต้นน้ า ปนเปื้อนลงสู่แหล่งน้ า 

-   ในปี 2561 การใช้ประโยชน์ท่ีดินเพื่อเป็นพื้นที่
 แหล่งน้ ามีเพียงร้อยละ 0.60 ของพื้นที่ลุ่มน้ า 

-  พื้นที่ลุ่มน้ ามีความสามารถในการพัฒนาจ ากัด 
โดยเฉพาะพื้นท่ีเก็บกักน้ าในแหล่งน้ าธรรมชาต ิ

 

- พื้นที่ร้อยละ 86.55 เป็น
พื้นที่เกษตรกรรม โดย
ปลูกยางพารา และปาล์ม
น้ ามัน 

- พื้นที่ถูกก าหนดเป็นส่วน
หนึ่งของการพัฒนาตาม
นโยบาย SEC 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
ตอนบนส่วนท่ี 3 

- พื้นที่ลุ่มน้ า 2,227.82 ตร.กม. (1.39 ล้านไร่) 
- ครอบคลมุพื้นท่ี อ.นบพิต า อ.ขนอม อ.ท่าศาลา อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 

อ.กาณจนดิษฐ์ และอ.ดอนสัก จ.สรุาษฎร์ธาน ี
- ปริมาณน้ าท่าเฉลี่ยรายปี 2,523.55 ล้าน ลบ.ม. มีปริมาณน้ าท่าเฉลีย่สูงสุด

ในเดือนพฤศจิกายน และต่ าสดุในเดือนมีนาคม 
- ปริมาณฝนเฉลี่ยรายปี 1,793.36 มม./ปี มี ปริมาณฝนสูงสดุอยู่ในดอื

นพฤศจิกายน และต่ าสดุในเดือนกมุภาพันธ ์
- สภาพป่าไม้ในพ้ืนท่ี เกือบท้ังหมดเป็นป่าสมบรูณ ์
- มีพื้นท่ีชุ่มน้ าระดับนานาชาติ คือ อ่าวทุ่งคา-อ่าวสว ี
- มีพืน้ท่ีคุ้มครองละอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จ านวน 3 แห่ง โดยเป็น

อุทยานแห่งชาติทั้งหมด 
- น้ าบาดาลมีศักยภาพการให้น้ า 231.6 ล้าน ลบ.ม.  
- ดินในพ้ืนท่ีส่วนใหญ่ เนื้อดินเป็นดนิเหนียวถึงดินเหนียวจดั มีความอดุม

สมบูรณ์ปานกลางถึงสูง 
- พื้นที่ลุ่มน้ าสาขาภาคใตฝ้ั่งตะวันออกตอนบนส่วนท่ี 3 ประสบปญัหา

น้ าเค็มรุกล้ า และพบสารหนูปนเปือ้นในแหล่งน้ า 
- อัตราการเพิ่มขึ้นของจ านวนประชากรมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง 

ค่าเฉลี่ย 20 ปี ร้อยละ 0.53 ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยพื้นทีลุ่่มน้ าภาคตฝ้ั่งตะวันออก 
ร้อยละ 0.66 

- ในระยะ 10 ปีท่ีผ่านมา พ้ืนท่ีอยู่อาศัยและสิ่งปลูกสร้างมีอัตราการขยายตัว 
(ร้อยละ 1.2) ต่ ากว่าอัตราค่าเฉลี่ยของพื้นที่ลุ่มน้ าภาคใตฝ้ั่งตะวันออก 
(ร้อยละ 1.5) 

- ในปี 2561 พ้ืนท่ีลุ่มน้ าสูญเสียพืน้ท่ีป่าไม้และ
อนุรักษ์ป่าไม้และสิ่งแวดล้อมไปแล้วร้อยละ 38.7 

-  การบุกรุกพื้นท่ีป่าต้นน้ า ป่าสงวน เกดิการท าลาย
ห่วงโซ่อาหาร 

-  การปนเปื้อนสารเคมีทางการเกษตรลงสู่แหล่งน้ า
ตามธรรมชาต ิ

-  การเปลีย่นแปลงพ้ืนท่ีป่าเป็นการปลูกพืชเชิงเดี่ยว 
และการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการ ท าให้เกิด
การแย่งชิงทรัพยากรน้ าในภาคการเกษตร 

-  ในปี 2561 การใช้ประโยชน์ท่ีดินเพื่อเป็นพื้นที่
แหล่งน้ ามีเพียงร้อยละ 1.12 ของพื้นที่ลุ่มน้ า 

-  พื้นที่ลุ่มน้ ามีความสามารถในการพัฒนาจ ากัด 
โดยเฉพาะพื้นท่ีเก็บกักน้ าในแหล่งน้ าธรรมชาต ิ

-  พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเขตป่าสงวนและเขตอุทยาน
แห่งชาติ และขาดพื้นที่ราบส าหรบักักเก็บน้ า 

-  การใช้น้ าจากบ่อบาดาลจ านวนมาก ท าให้คลองสาขา
แห้ง 

-  การพัฒนาโครงการแหล่งน้ ามคีวามจุเก็บกักเพียง 
0.2 ล้าน ลบ.ม. อาจจะไมต่อบสนองต่อปริมาณการ
ขาดแคลนน้ าเฉลี่ย 80.88 ล้าน.ลบ.ม.เกิดในฤดูแล้ง 
(มีนาคม, เมษายน)  

- พื้นที่ร้อยละ 67.18 เป็น
พื้นที่เกษตรกรรม โดยปลูก
ยางพารา และปาล์มน้ ามัน 

- พื้นที่ถูกก าหนดเป็นส่วน
หนึ่งของการพัฒนาตาม
นโยบาย SEC  

-  พื้นทีเ่กาะเป็นพ้ืนท่ี
ยุทธศาสตร์ด้านการ
ท่องเที่ยวระดับนานาชาต ิ
เกาะเตา่ เกาะพะงัน และ
เกาะสมุย 

คลองกลาย - พื้นที่ลุ่มน้ า 617.04 ตร.กม. (0.38 ล้านไร่) 
- ครอบคลมุพื้นท่ี อ.นบพิต า อ.ท่าศาลา และอ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช  
- ปริมาณน้ าท่าเฉลี่ยรายปี 789.98 ล้าน ลบ.ม.มีปรมิาณน้ าท่าเฉลี่ยสูงสุดใน

เดือนพฤศจิกายน และต่ าสุดในเดอืนกรกฎาคม 

- พื้นที่ลุ่มน้ าสาขาคลองกลาย ประสบปัญหาขาด
แคลนน้ า และการปนเปื้อนของสารเคมีจาก
การเกษตร 

-  การพัฒนาแหล่งน้ าความจุเก็บกักเพียง 0.14 ล้าน 

- พื้นที่ร้อยละ 34.04 เป็น
พื้นที่เกษตรกรรม โดย
ปลูกยางพารามากเป็น
อันดับหนึ่ง รองลงมา คือ 



    บทที่ 4 การก าหนดขอบเขตประเดน็ยุทธศาสตร ์เปา้ประสงค์  
             ส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาต ิ        และทางเลือกการพัฒนาพื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 4-7      รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ตารางท่ี 4.2-1 (ต่อ) 
ลุ่มน  าสาขา บริบท อุปสรรค/เง่ือนไข/ข้อจ ากัด ทิศทางการพัฒนา 

- ปริมาณฝนเฉลี่ยรายปี 1,918.62 มม./ปี มปีริมาณฝนสูงสดุอยู่ในเดอืน
พฤศจิกายน และต่ าสดุในเดือนกุมภาพันธ์ 

- สภาพป่าไม้ในพ้ืนท่ี เกือบท้ังหมดเป็นป่าสมบรูณ ์
- มีพื้นท่ีคุ้มครองละอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จ านวน 3 แห่ง ได้แก ่เขต

รักษาพันธ์สัตว์ป่า จ านวน 1 แห่ง และอุทยานแห่งชาติ จ านวน 2 แห่ง 
- น้ าบาดาลมีศักยภาพการให้น้ า 48.7 ล้าน ลบ.ม.  
- ดินในพ้ืนท่ีส่วนใหญ่ เนื้อดินเป็นดนิร่วนเหียวถึงดินเหนยีว มีความอุดม

สมบูรณ์ปานกลาง 
-  อัตราการเพิ่มขึ้นของจ านวนประชากรมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง 

ค่าเฉลี่ย 20 ปี ร้อยละ 0.59 ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยพื้นทีลุ่่มน้ าภาคตฝ้ั่งตะวันออก 
ร้อยละ 0.66 

-  ในระยะ 10 ปีท่ีผ่านมา พ้ืนท่ีอยู่อาศัยและสิ่งปลูกสร้างมีอตัราการ
ขยายตัว (ร้อยละ 1.6) สูงกว่าอัตราค่าเฉลีย่ของพื้นที่ลุ่มน้ าภาคใตฝ้ั่ง
ตะวันออก (ร้อยละ 1.5) 

 
 

ลบ.ม. ขณะที่ แหล่งน้ าบาดาลมีคณุภาพดีและพื้นท่ี
มีศักยภาพให้น้ าบาดาลสูง 48.7 ล้าน ลบ.ม./ปี แต่
ยังไม่เพียงพอต่อปรมิาณการขาดแคลนน้ าเฉลี่ย 
451.50 ล้าน.ลบ.ม. เกิดทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้ง 

-  ในปี 2561 พ้ืนท่ีลุ่มน้ าสูญเสียพื้นที่ป่าไม้และ
อนุรักษ์ป่าไม้และสิ่งแวดล้อมไปแล้วร้อยละ 10.3 
-  ในปี 2561 การใช้ประโยชน์ท่ีดินเพื่อเป็นพื้นที่

แหล่งน้ ามีเพียงร้อยละ 1.65 ของพื้นที่ลุ่มน้ า 
-  พื้นที่ลุ่มน้ ามีความสามารถในการพัฒนาจ ากัด 

โดยเฉพาะพื้นท่ีเก็บกักน้ าในแหล่งน้ าธรรมชาต ิ
-  พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเขตป่าสงวนและเขตอุทยาน

แห่งชาติ 
-  การไหลของน้ าในคลองสาขาไหลลงแม่น้ าสายหลัก

เร็วและไมส่ามารถเก็บกักน้ าได ้
-  สภาพพื้นที่ส่วนมากเป็นท่ีราบและเนินเขาสูง สภาพ

ดินเป็นดินปนทรายไม่สามารถกักเก็บน้ าได ้

ไม้ผล 
- พื้นที่ถูกก าหนดเป็นส่วน

หนึ่งของการพัฒนาตาม
นโยบาย SEC 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
ส่วนท่ี 4  

- พื้นที่ลุ่มน้ า 4,626.43 ตร.กม. (2.89 ล้านไร่) 
- ครอบคลมุพื้นท่ี อ.รัษฎา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง อ.นบพิต า อ.จุฬาภรณ์ อ.

เฉลิมพระเกียรติ อ.ชะอวด อ.เชียรใหญ่ อ.ท่าศาลา อ.ทุ่งสง อ.ปากพนัง อ.
พรหมคีรี อ.พระพรหม อ.เมือง อ.ร่อนพิบูลย์ อ.ลานสกา อ.หัวไทร จ.
นครศรีธรรมราช และอ.ป่าพยอม จ.พัทลุง 

- ปริมาณน้ าท่าเฉลี่ยรายปี 4,887.45 ล้าน ลบ.ม. มีปริมาณน้ าท่าเฉลีย่สูงสุด
ในเดือนธันวาคม และต่ าสุดในเดือนสิงหาคม 

- ปริมาณฝนเฉลี่ยรายปี 1,960.95 มม./ปี มปีริมาณฝนสูงสดุอยู่ในดือนพฤศ
จิกายน และต่ าสดุในเดือนกุมภาพนัธ ์

- สภาพป่าไม้ในพ้ืนท่ี เกือบท้ังหมดเป็นป่าสมบรูณ ์
- มีพื้นที่ชุ่มน้ าระดับนานาชาติ คือ อ่าวบ้านดอน และเขตห้ามล่าฯ ทะเลน้อย 
- มีพื้นท่ีคุ้มครองละอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จ านวน 5 แห่ง ได้แก ่เขต

ห้ามล่าสัตว์ป่า จ านวน 3 แห่ง และอุทยานแห่งชาติ จ านวน 2 แห่ง 
- น้ าบาดาลมีศักยภาพการให้น้ า 642.50 ล้าน ลบ.ม.  
- คุณภาพน้ าผิวดินอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม  
- ดินในพ้ืนท่ีส่วนใหญ่ เนื้อดินเป็นดนิเหนียวหรือดินเหนียวปนทราย  มี

ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง  
- อัตราการเพิ่มขึ้นของจ านวนประชากรมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง 

ค่าเฉลี่ย 20 ป ีร้อยละ -0.12 ซึ่งมีแนวโน้มจ านวนประชากรย้ายออก
มากกว่าย้ายเข้า 

- ในระยะ 10 ปีท่ีผ่านมา พ้ืนท่ีอยู่อาศัยและสิ่งปลูกสร้างมีอัตราการขยายตัว 
(ร้อยละ 0.3) ต่ ากว่าอัตราค่าเฉลี่ยของพื้นที่ลุ่มน้ าภาคใตฝ้ั่งตะวันออก 
(ร้อยละ 1.5) ซึ่งต่ ากว่า 5 เท่าตัว 

- พื้นที่ลุ่มน้ าสาขาภาคใตฝ้ั่งตะวันออกส่วนท่ี 4 
ประสบปัญหาขาดแคลนน้ าในฤดแูล้ง เกิดน้ าใน
ไหลหลากในช่วงฤดูฝน 

-  พื้นที่ต้นน้ าถูกท าลาย มีการบุกรุกพื้นที่ป่าต้นน้ า ป่า
สงวน ป่าพรุ และป่าพรุควนเคร็ง มีปัญหาไฟป่า
บ่อยครั้ง 

- ในปี 2561 พ้ืนท่ีลุ่มน้ าสูญเสียพืน้ท่ีป่าไม้และอนุรักษ์
ป่าไม้และสิ่งแวดล้อมไปแล้วร้อยละ 26.2 

-  การพัฒนาเมือง ส่งผลต่อการก่อสร้างกีดกั้นทิศ
ทางการไหลของน้ า และการระบายน้ าของพื้นที่
ท้ายน้ าไมด่ ี

-  การแย่งชิงน้ าต้นทุนเพื่อการผลิตน้ าประปาและ
การเกษตร 

-  ในปี 2561 การใช้ประโยชน์ท่ีดินเพื่อเป็นพื้นที่
แหล่งน้ ามีเพียงร้อยละ 2.14 ของพื้นที่ลุ่มน้ า 

-  พื้นที่ลุ่มน้ ามีดความสามารถในการพัฒนาจ ากัด 
โดยเฉพาะพื้นท่ีเก็บกักน้ าในแหล่งน้ าธรรมชาต ิ

-  พัฒนาแหล่งน้ าความจุเกบ็กัก 87.90 ล้าน ลบ.ม. 
ขณะที่ปรมิาณการขาดแคลนน้ าเฉลี่ย 310.28 ล้าน.
ลบ.ม.เกดิในฤดูแล้งและช่วงที่ฝนทิ้งช่วง (ก.ค.-ก.ย.) 

-  พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเขตป่าสงวนและเขตอุทยาน
แห่งชาติ 

-  ไม่สามารถใช้น้ าบ่อตื้นได้ เนื่องจากมีการปนเปื้อน
ของน้ าเสียจากชุมชนเมือง 

- พื้นที่ร้อยละ 62.30 เป็น
พื้นที่เกษตรกรรม โดย
ปลูกยางพาราและปาล์ม
น้ ามัน 

 

คลองนาทวี - พื้นที่ลุ่มน้ า 1,570.24 ตร.กม. (0.98 ล้านไร่) 
- ครอบคลมุพื้นท่ี อ.เทพา อ.เมืองสงขลา อ.จะนะ อ.นาทวี อ.นาหม่อม  

อ.สะเดา และ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  
- ปริมาณน้ าท่าเฉลี่ยรายปี 643.41 ล้าน ลบ.ม. มีปรมิาณน้ าท่าเฉลีย่สงูสุด

ในเดือนพฤศจิกายน และต่ าสดุในเดือนมีนาคม 
- ปริมาณฝนเฉลี่ยรายปี 1,618.39 มม./ปี มปีริมาณฝนสูงสดุอยู่ในเดอืน

พฤศจิกายน และต่ าสดุในเดือนกุมภาพันธ์ 
- พื้นที่ร้อยละ 76.30 เป็นพื้นที่เกษตรกรรม โดยปลูกยางพารามากเปน็

อันดับหนึ่ง รองลงมา คือ นาข้าว 
- สภาพป่าไม้ในพ้ืนท่ี เกือบท้ังหมดเป็นป่าสมบรูณ ์
- มีพื้นท่ีคุ้มครองละอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จ านวน 4 แห่ง ได้แก ่เขต

ห้ามล่าสัตว์ป่า จ านวน 3 แห่ง และอุทยานแห่งชาติ จ านวน 1 แห่ง 
- น้ าบาดาลมีศักยภาพการให้น้ า 180.50 ล้าน ลบ.ม.  
- ดินในพ้ืนท่ีส่วนใหญ่ เนื้อดินเป็นดนิทรายแป้งหรือดินร่วนละเอียด   

มีความอุดมสมบรูณ์ปานกลาง  
- พื้นที่ลุ่มน้ าสาขาคลองนาทวี ประสบปญัหาการสะสมตะกอนของตะกอนปากอ่าว 

- ในปี 2561 พ้ืนท่ีลุ่มน้ าสูญเสียพื้นที่ป่าไม้และ
อนุรักษ์ป่าไม้และสิ่งแวดล้อมไปแล้วร้อยละ 67.0 

-  การขยายตัวของพื้นที่เขตเมืองมีแนวโน้มขยายตัว
มากขึน้ จากการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม
ต่อเนื่อง 

- พื้นที่ถูกก าหนดเป็นส่วน
หนึ่งของการพัฒนาตาม
นโยบายพัฒนา
อุตสาหกรรมต่อเนื่องจาก
โรงแยกก๊าซและปิโตรเลียม 

- พื้นที่เป้าหมายอุตสาหกรรม
นวัตกรรมและชีวภาพ 

-  ในปี 2561 การใช้ประโยชน์
ที่ดินเพื่อเป็นพื้นที่แหล่งน้ า
มีเพียงร้อยละ 0.89 ของ
พื้นที่ลุ่มน้ า 

-  พื้นที่ลุ่มน้ ามีความสามารถ
ในการพัฒนาจ ากัด 
โดยเฉพาะพื้นท่ีเก็บกักน้ า
ในแหล่งน้ าธรรมชาต ิ



    บทที่ 4 การก าหนดขอบเขตประเดน็ยุทธศาสตร ์เปา้ประสงค์  
             ส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาต ิ        และทางเลือกการพัฒนาพื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 4-8      รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ตารางท่ี 4.2-1 (ต่อ) 
ลุ่มน  าสาขา บริบท อุปสรรค/เง่ือนไข/ข้อจ ากัด ทิศทางการพัฒนา 

-  อัตราการเพิ่มขึ้นของจ านวนประชากรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ค่าเฉลี่ย 20 ปี ร้อยละ 1.28 สูงกว่าค่าเฉลีย่พื้นท่ีลุ่มน้ าภาคตฝ้ั่งตะวนัออก 
ร้อยละ 0.66 โดยประมาณ 1.9 เท่า 

-  ในระยะ 10 ปีท่ีผ่านมา พ้ืนท่ีอยู่อาศัยและสิ่งปลูกสร้างมีอตัราการ
ขยายตัว (ร้อยละ 2.9) สูงกว่าอัตราค่าเฉลีย่ของพื้นที่ลุ่มน้ าภาคใตฝ้ั่ง
ตะวันออก (ร้อยละ 1.5) 

คลองเทพา - พื้นที่ลุ่มน้ า 1,818.52 ตร.กม. (1.34 ล้านไร่) 
- ครอบคลมุพื้นท่ี อ.กาบัง อ.บันนังสตา อ.ยะหา  จ.ยะลา อ.เทพา อ.นาทวี 

และอ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา 
- ปริมาณน้ าท่าเฉลี่ยรายปี 714.09 ล้าน ลบ.ม. มีปรมิาณน้ าท่าเฉลีย่สงูสุด

ในเดือนธันวาคม และต่ าสุดในเดือนกุมภาพันธ์ 
- ปริมาณฝนเฉลี่ยรายปี 1,620.87 มม./ปี มปีริมาณฝนสูงสดุอยู่ในเดอืน

พฤศจิกายน และต่ าสดุในเดือนกุมภาพันธ์ 
- สภาพป่าไม้ในพ้ืนท่ี เกือบท้ังหมดเป็นป่าสมบรูณ ์
- มีพื้นท่ีคุ้มครองละอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จ านวน 2 แห่ง ได้แก ่เขต

ห้ามล่าพันธส์ัตว์ป่า จ านวน 1 แหง่ และอุทยานแห่งชาติ จ านวน 1 แห่ง 
- น้ าบาดาลมีศักยภาพการให้น้ า 160.5 ล้าน ลบ.ม.  
- คุณภาพน้ าผิวดินอยู่ในเกณฑ์พอใช้  
- ดินในพ้ืนท่ีส่วนใหญ่ เนื้อดินเป็นดนิเหนียวหรือดินร่วนที่มีเศษหินปะปน

มาก  มีความอุดมสมบรูณต์่ าถึงปานกลาง  
-  อัตราการเพิ่มขึ้นของจ านวนประชากรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ค่าเฉลี่ย 20 ปี ร้อยละ 1.14 สูงกว่าค่าเฉลีย่พื้นท่ีลุ่มน้ าภาคตฝ้ั่งตะวนัออก 
ร้อยละ 0.66 โดยประมาณ 1.7 เท่า 

-  ในระยะ 10 ปีท่ีผ่านมา พ้ืนท่ีอยู่อาศัยและสิ่งปลูกสร้างมีอตัราการ
ขยายตัว (ร้อยละ 0.8) ต่ ากว่าอัตราค่าเฉลีย่ของพื้นที่ลุ่มน้ าภาคใตฝ้ั่ง
ตะวันออก (ร้อยละ 1.5) 

-  ในปี 2561 พ้ืนท่ีลุ่มน้ าสูญเสียพื้นที่ป่าไม้และอนุรักษ์ป่าไม้และสิ่งแวดล้อม
ไปแล้วร้อยละ 49.9 

-  การขยายตัวของภาคอตุสาหกรรมในพื้นที่ ส่งผลต่อ
การขยายตัวของพื้นที่เขตเมือง 

- ในปี 2561 การใช้ประโยชน์ท่ีดินเพื่อเป็นพื้นที่
แหล่งน้ ามีเพียงร้อยละ 0.68 ของพื้นที่ลุ่มน้ า 

-  พื้นที่ลุ่มน้ ามีดความสามารถในการพัฒนาจ ากัด 
โดยเฉพาะพื้นท่ีเก็บกักน้ าในแหล่งน้ าธรรมชาต ิ

- พื้นที่ลุ่มน้ าสาขาคลองเทพาประสบปัญหาการ
สะสมตะกอนของตะกอนปากอ่าว และน้ าบาดาล
เป็นสนิม 

 

- พื้นที่ร้อยละ 63.86 เป็น
พื้นที่เกษตรกรรม โดย
ปลูกยางพารามากเป็น
อันดับหนึ่ง รองลงมา คือ 
นาข้าว 

 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
ตอนล่าง 

- พื้นที่ลุ่มน้ า 1,460.02 ตร.กม. (0.91 ล้านไร่) 
- ครอบคลมุพื้นท่ี อ.โคกโพธ์ิ อ.ปะนาเระ อ.มายอ อ.เมืองปัตตานี อ.แม่ลาน 

อ.ยะรัง อ.ยะหริ่ง อ.หนองจิก  จ.ปัตตานี อ.เมืองยะลา จ.ยะลา อ.เทพา 
และอ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา 

- ปริมาณน้ าท่าเฉลี่ยรายปี 611.01 ล้าน ลบ.ม. มีปรมิาณน้ าท่าเฉลีย่สงูสุด
ในเดือนธันวาคม และต่ าสุดในเดือนเมาษายน 

- ปริมาณฝนเฉลี่ยรายปี 1,675.03 มม./ปี มปีริมาณฝนสูงสดุอยู่ในเดอืน
พฤศจิกายน และต่ าสดุในเดือนกุมภาพันธ์ 

- สภาพป่าไม้ในพ้ืนท่ี เกือบท้ังหมดเป็นป่าสมบรูณ ์
- มีพื้นท่ีชุ่มน้ าระดับนานาชาติ คือ อ่าวปัตตาน ี
- มีพื้นท่ีคุ้มครองละอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จ านวน 3 แห่ง ได้แก ่ 

เขตห้ามล่าสตัว์ป่า จ านวน 2 แห่ง และอุทยานแห่งชาติ จ านวน 1 แห่ง 
- น้ าบาดาลมีศักยภาพการให้น้ า 151.0 ล้าน ลบ.ม.  
- ดินในพื้นที่ส่วนใหญ่ เนื้อดินเป็นดินเหนียว  มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง  
-  อัตราการเพิ่มขึ้นของจ านวนประชากรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ค่าเฉลี่ย 20 ปี ร้อยละ 0.94 สูงกว่าค่าเฉลีย่พื้นท่ีลุ่มน้ าภาคตฝ้ั่งตะวนัออก 
ร้อยละ 0.66 

-  ในระยะ 10 ปีท่ีผ่านมา พ้ืนท่ีอยู่อาศัยและสิ่งปลูกสร้างมีอตัราการ
ขยายตัว (ร้อยละ 3.5) สูงกว่าอัตราค่าเฉลีย่ของพื้นที่ลุ่มน้ าภาคใตฝ้ั่ง
ตะวันออก (ร้อยละ 1.5) 

-  ในปี 2561 พ้ืนท่ีลุ่มน้ าสูญเสียพื้นที่ป่าไม้และ
อนุรักษ์ป่าไม้และสิ่งแวดล้อมไปแล้วร้อยละ 56.7 

-  การขยายตัวของพื้นที่เขตเมืองมีแนวโน้มขยายตัว
มากขึ้น จากการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม
ต่อเนื่อง 

- พื้นที่ลุ่มน้ าสาขาภาคใตฝ้ั่งตะวันออกตอนล่าง
ประสบปัญหาน้ าแดง มีการปนเปือ้นของสารเคมี
เกษตรและการเลีย้งปลาในกระชัง 

- ในปี 2561 การใช้ประโยชน์ท่ีดินเพื่อเป็นพื้นที่
แหล่งน้ ามีเพียงร้อยละ 1.96 ของพื้นที่ลุ่มน้ า 

-  พื้นที่ลุ่มน้ ามีดความสามารถในการพัฒนาจ ากัด 
โดยเฉพาะพื้นท่ีเก็บกักน้ าในแหล่งน้ าธรรมชาต ิ

 
 

- พื้นที่ร้อยละ 76.05 เป็น
พื้นที่เกษตรกรรม โดย
ปลูกยางพารามากเป็น
อันดับหนึ่ง รองลงมา คือ 
นาข้าว 

- ถูกก าหนดเป็นส่วนหนึ่งของ
การพัฒนาตามนโยบายเขต
เศรษฐกิจพิเศษจังหวัด
ชายแดน เป้าหมายการค้า
ชายแดน อุตสาหกรรม
อาหาร และการขนส่ง
ต่อเนื่องหลายรูปแบบ 

-  เขตส่งเสริมการลงทุน BOI 
และนิคมอตุสาหกรรม 
พื้นที่เป้าหมาย ต.ละหาร  
อ.ยี่งอ และ ต.โคกเคียน  
อ.เมือง จ.นราธิวาส โดย
ก าหนดอุตสาหกรรม
เป้าหมาย ได้แก่ 
อุตสาหกรรมยางพารา 
อุตสาหกรรมแปรรูปไม้ 
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป 
และอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

แม่น้ าสายบรุ ี - พื้นที่ลุ่มน้ า 3,216.17 ตร.กม. (2.01 ล้านไร่) 
- ครอบคลมุพื้นท่ี อ.สุคิริน อ.จะแมะ อ.บาเจาะ  อ.เมืองนราธิวาส อ.ยี่งอ  

อ.ระแงะ อ.รือเสาะ อ.ศรสีาคร จ.นราธิวาส อ.กะพ้อ อ.ทุ่งยางแดง  
อ.ปะนาเระ อ.มายอ อ.ไมแ้ก่น อ.ยะรัง อ.สายบรุี จ.ปัตตานี อ.เบตง  
อ.เมืองยะลา และอ.รามัน จ.ยะลา 

-  ในปี 2561 พ้ืนท่ีลุ่มน้ าสูญเสียพื้นที่ป่าไม้และ
อนุรักษ์ป่าไม้และสิ่งแวดล้อมไปแล้วร้อยละ 25.5 

-  ความสมบรูณ์ของทรัพยากรธรรมชาติเป็นเง่ือนไขท่ี
ส่งผลต่อการก าหนดแนวทางการใช้พื้นที่ 

- ในปี 2561 การใช้ประโยชน์ท่ีดินเพื่อเป็นพื้นที่

- พื้นที่ร้อยละ 58.71 เป็น
พื้นที่เกษตรกรรม โดยปลูก
ยางพารามากเป็นอันดับหนึ่ง 
รองลงมา คือ ไมผ้ล 

- ถูกก าหนดเป็นส่วนหนึ่งของ



    บทที่ 4 การก าหนดขอบเขตประเดน็ยุทธศาสตร ์เปา้ประสงค์  
             ส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาต ิ        และทางเลือกการพัฒนาพื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 4-9      รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ตารางท่ี 4.2-1 (ต่อ) 
ลุ่มน  าสาขา บริบท อุปสรรค/เง่ือนไข/ข้อจ ากัด ทิศทางการพัฒนา 

- ปริมาณน้ าท่าเฉลี่ยรายปี 4,677.04 ล้าน ลบ.ม. มีปริมาณน้ าท่าเฉลีย่สูงสุด
ในเดือนธันวาคม และต่ าสุดในเดือนเมษายน 

- ปริมาณฝนเฉลี่ยรายปี 2,175.72 มม./ปี มปีริมาณฝนสูงสดุอยู่ในเดอืน
พฤศจิกายน และต่ าสดุในเดือนกุมภาพันธ์ 

- สภาพป่าไม้ในพ้ืนท่ี เกือบท้ังหมดเป็นป่าสมบรูณ ์
- มีพื้นท่ีชุ่มน้ าระดับนานาชาติ คือ แม่น้ าสายบรุ ี
- มีพื้นท่ีคุ้มครองละอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จ านวน 3 แห่ง ได้แก ่ 

เขตรักษาพันธ์สตัว์ป่า จ านวน 1 แห่ง เขตห้ามลา่สตัว์ป่า จ านวน 1แห่ง 
และอุทยานแห่งชาติ จ านวน 1 แห่ง 

- น้ าบาดาลมีศักยภาพการให้น้ า 396.4 ล้าน ลบ.ม.  
- ดินในพ้ืนท่ีส่วนใหญ่ เนื้อดินเป็นดนิเหนียวหรือดินร่วนที่มีเศษหินปะปน

มาก  มีความอุดมสมบรูณต์่ าถึงปานกลาง  
-  อัตราการเพิ่มขึ้นของจ านวนประชากรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ค่าเฉลี่ย 20 ปี ร้อยละ 0.95 สูงกว่าค่าเฉลีย่พื้นท่ีลุ่มน้ าภาคตฝ้ั่งตะวนัออก 
ร้อยละ 0.66 

-  ในระยะ 10 ปทีี่ผ่านมา พื้นที่อยู่อาศัยและสิ่งปลูกสร้างมีอตัราการ
ขยายตัว (ร้อยละ 1.1) ต่ ากว่าอัตราค่าเฉลีย่ของพื้นที่ลุ่มน้ าภาคใตฝ้ั่ง
ตะวันออก (ร้อยละ 1.5) 

แหล่งน้ ามีเพียงร้อยละ 1.50 ของพื้นที่ลุ่มน้ า 
-  พื้นที่ลุ่มน้ ามีความสามารถในการพัฒนาจ ากัด 

โดยเฉพาะพื้นท่ีเก็บกักน้ าในแหล่งน้ าธรรมชาต ิ
- พื้นที่ลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าสายบุรีประสบปัญหาการ

ปนเปื้อนของสารเคมีลงในแหล่งน้ า 
 
 

การพัฒนาตามนโยบายเขต
เศรษฐกิจพิเศษจังหวัด
ชายแดน เป้าหมายการค้า
ชายแดน อุตสาหกรรม
อาหาร และการขนส่ง
ต่อเนื่องหลายรูปแบบ 

-  เขตส่งเสริมการลงทุน BOI) 
และนิคมอตุสาหกรรม 
พื้นที่เป้าหมาย ต.ละหาร  
อ.ยี่งอ และ ต.โคกเคียน  
อ.เมือง จ.นราธิวาส โดย
ก าหนดอุตสาหกรรม
เป้าหมาย ได้แก่ 
อุตสาหกรรมยางพารา 
อุตสาหกรรมแปรรูปไม้ 
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป 
และอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

แม่น้ าบางนรา - พื้นที่ลุ่มน้ า 1,654.78 ตร.กม. (1.03 ล้านไร่) 
- ครอบคลมุพื้นท่ี อ.สุคิริน อ.จะแมะ อ.เจาะไอร้อง อ.ตากใบ อ.เมือง

นราธิวาส อ.ยี่งอ อ.ระแงะ อ.สไุหงโก-ลก อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส  
- ปริมาณน้ าท่าเฉลี่ยรายปี 2,595.12 ล้าน ลบ.ม. มีปริมาณน้ าท่าเฉลีย่สูงสุด

ในเดือนธันวาคม และต่ าสุดในเดือนกรกฎาคม 
- ปริมาณฝนเฉลี่ยรายปี 2,312.42 มม./ปี มปีริมาณฝนสูงสดุอยู่ในเดอืน

พฤศจิกายน และต่ าสดุในเดือนกุมภาพันธ์ 
- สภาพป่าไม้ในพ้ืนท่ี เกือบท้ังหมดเป็นป่าสมบรูณ ์
- มีพื้นท่ีชุ่มน้ าระดับนานาชาติ คือ พรุโต๊ะแดง 
- มีพื้นท่ีคุ้มครองละอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จ านวน 2 แห่ง ได้แก ่ 

เขตรักษาพันธ์สตัว์ป่า จ านวน 1 แห่ง และอุทยานแห่งชาติ จ านวน 1 แห่ง 
- น้ าบาดาลมีศักยภาพการให้น้ า 311.3 ล้าน ลบ.ม.  
- คุณภาพน้ าผิวดินอยู่ในเกณฑ์พอใช้  
- ดินในพ้ืนท่ีส่วนใหญ่ เนื้อดินเป็นดนิเหนียวหรือดินร่วนที่มีเศษหินปะปน

มาก  มีความอุดมสมบรูณต์่ าถึงปานกลาง  
-  อัตราการเพิ่มขึ้นของจ านวนประชากรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ค่าเฉลี่ย 20 ปี ร้อยละ 0.80 สูงกว่าค่าเฉลีย่พื้นท่ีลุ่มน้ าภาคตฝ้ั่งตะวนัออก 
ร้อยละ 0.66 

-  ในระยะ 10 ปีท่ีผ่านมา พื้นที่อยู่อาศัยและสิ่งปลูกสร้างมีอตัราการ
ขยายตัว (ร้อยละ 1.4) ต่ ากว่าอัตราค่าเฉลีย่ของพื้นที่ลุ่มน้ าภาคใตฝ้ั่ง
ตะวันออก (ร้อยละ 1.5) 

-  พื้นที่ป่าไม้และอนุรักษ์ป่าไม้และสิง่แวดล้อมควร
ได้รับการปกป้องอย่างจริงจัง 

-  ความสมบรูณ์ของทรัพยากรธรรมชาติเป็นเง่ือนไขที่
ส่งผลต่อการก าหนดแนวทางการใช้พื้นที่ 

-  ในปี 2561 การใช้ประโยชน์ท่ีดินเพื่อเป็นพื้นที่
แหล่งน้ ามีเพียงร้อยละ 1.95 ของพื้นที่ลุ่มน้ า 

-  ในปี 2561 พ้ืนท่ีลุ่มน้ าสูญเสียพื้นที่ป่าไม้และ
อนุรักษ์ป่าไม้และสิ่งแวดล้อมไปแล้วร้อยละ 22.0 

-  พื้นที่ลุ่มน้ ามีความสามารถในการพัฒนาจ ากัด 
โดยเฉพาะพื้นท่ีเก็บกักน้ าในแหล่งน้ าธรรมชาต ิ

- พื้นที่ลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าบางนราประสบปัญหาน้ า
ซัดตลิ่งท าให้เส้นทางน้ าเปลี่ยนแปลง และดิน
เปรี้ยว ท าให้น้ ามีความเป็นกรด 

 

- พื้นที่ร้อยละ 56.20 เป็น
พื้นที่เกษตรกรรม โดย
ปลูกยางพารามากเป็น
อันดับหนึ่ง รองลงมา คือ 
นาข้าว 

-  ถูกก าหนดเป็นส่วนหนึ่งของ
การพัฒนาตามนโยบายเขต
เศรษฐกิจพิเศษจังหวัด
ชายแดน เป้าหมายการค้า
ชายแดน อุตสาหกรรม
อาหาร และการขนส่ง
ต่อเนื่องหลายรูปแบบ 

-  เขตส่งเสริมการลงทุน BOI) 
และนิคมอุตสาหกรรม 
พื้นที่เป้าหมาย ต.ละหาร 
อ.ยี่งอ และ ต.โคกเคียน  
อ.เมือง จ.นราธิวาส โดย
ก าหนดอุตสาหกรรม
เป้าหมาย ได้แก่ 
อุตสาหกรรมยางพารา 
อุตสาหกรรมแปรรูปไม้ 
อุตสาหกรรมเกษตรแปร
รูป และอุตสาหกรรม 

   สิ่งทอ 
แม่น้ าโก-ลก - พื้นที่ลุ่มน้ า 693.21 ตร.กม. (0.43 ล้านไร่) 

- ครอบคลมุพื้นท่ี อ.สุคิริน อ.ตากใบ อ.แว้ง อ.สุไหงโก-ลก อ.สไุหงปาดี และ
จ.นราธิวาส  

- ปริมาณน้ าท่าเฉลี่ยรายปี 1,200.07 ล้าน ลบ.ม. มีปริมาณน้ าท่าเฉลีย่สูงสุด
ในเดือนธันวาคม และต่ าสุดในเดือนกรกฎาคม 

- ปริมาณฝนเฉลี่ยรายปี 2,863.62 มม./ปี มปีริมาณฝนสูงสดุอยู่ในดือนพฤศ
จิกายน และต่ าสดุในเดือนกุมภาพนัธ์ 

- สภาพป่าไม้ในพ้ืนท่ี เกือบท้ังหมดเป็นป่าสมบรูณ ์
- มีพื้นท่ีชุ่มน้ าระดับนานาชาติ คือ พรุโต๊ะแดง 
- มีพื้นท่ีคุ้มครองละอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จ านวน 2 แห่ง ได้แก ่ 

เขตรักษาพันธ์สตัว์ป่า จ านวน 1 แห่ง และอุทยานแห่งชาติ จ านวน 1 แห่ง 
- น้ าบาดาลมีศักยภาพการให้น้ า 182.3 ล้าน ลบ.ม.  
- คุณภาพน้ าผิวดินอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม 
- ดินในพ้ืนท่ีส่วนใหญ่ เนื้อดินเป็นดนิเหนียวหรือดินร่วนที่มีเศษหินปะปน

-  พื้นที่ลุ่มน้ าสาขาเป็นลุม่น้ าระหว่างประเทศ การ
บริหารจดัการพื้นที่และทรัพยากรน้ าจะมีเงื่อนไข
จากข้อตกลงระหว่างประเทศก ากบั 

-  ในปี 2561 พ้ืนท่ีลุ่มน้ าสูญเสียพื้นที่ป่าไม้และ
อนุรักษ์ป่าไม้และสิ่งแวดล้อมไปแล้วร้อยละ 15.5 

-  ในปี 2561 การใช้ประโยชน์ท่ีดินเพื่อเป็นพื้นที่
แหล่งน้ ามีเพียงร้อยละ 0.71 ของพื้นที่ลุ่มน้ า 

-  ขนาดของพื้นที่เมืองมีการขยายตัวมากขึ้น บางพื้นที่
ส่งผลต่อพื้นที่ล าน้ าตามธรรมชาต ิ

-  พื้นที่ลุ่มน้ ามีความสามารถในการพัฒนาจ ากัด 
โดยเฉพาะพื้นท่ีเก็บกักน้ าในแหล่งน้ าธรรมชาต ิ

- พื้นที่ลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าโก-ลกประสบปัญหาการ
ปนเปื้อนของมูลสตัว์ในฤดูฝน และปัญหาน้ าเปรี้ยว
,น้ ากร่อย 

- พื้นที่ร้อยละ 54.71 เป็น
พื้นที่เกษตรกรรม โดยปลูก
ยางพารามากเป็นอันดับ
หนึ่ง รองลงมา คือ ไม้ผล 

-  พื้นที่เมืองในลุ่มน้ าเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวระหว่างประเทศ 

-  พื้นที่ลุ่มน้ าสาขาสายบุรี ลุ่ม
น้ าสาขาบางนารา ลุ่มน้ า
สาขาตากใบ และลุ่มน้ าสาขา
โก-ลก ถกูก าหนดเป็นส่วน
หนึ่งของการพัฒนาตาม
นโยบายเขตเศราฐกิจพิเศษ
จังหวัดชายแดน เป้าหมาย
การค้าชายแดน 



    บทที่ 4 การก าหนดขอบเขตประเดน็ยุทธศาสตร ์เปา้ประสงค์  
             ส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาต ิ        และทางเลือกการพัฒนาพื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 4-10      รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ตารางท่ี 4.2-1 (ต่อ) 
ลุ่มน  าสาขา บริบท อุปสรรค/เง่ือนไข/ข้อจ ากัด ทิศทางการพัฒนา 

มาก  มีความอุดมสมบรูณต์่ าถึงปานกลาง  
-  อัตราการเพิ่มขึ้นของจ านวนประชากรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ค่าเฉลี่ย 20 ปี ร้อยละ 0.93 สูงกว่าค่าเฉลีย่พื้นท่ีลุ่มน้ าภาคตฝ้ั่งตะวนัออก 
ร้อยละ 0.66 

-  ในระยะ 10 ปีท่ีผ่านมา พ้ืนท่ีอยู่อาศัยและสิ่งปลูกสร้างมีอตัราการ
ขยายตัว (ร้อยละ 1.6) สูงกว่าอัตราค่าเฉลีย่ของพื้นที่ลุ่มน้ าภาคใตฝ้ั่ง
ตะวันออก (ร้อยละ 1.5) 

 อุตสาหกรรมอาหาร และ
การขนส่งต่อเนื่องหลาย
รูปแบบ 

-  เขตส่งเสริมการลงทุน BOI 
และนิคมอตุสาหกรรม 
พื้นที่เป้าหมาย ต.ละหาร  
อ.ยี่งอ และ ต.โคกเคียน  
อ.เมือง จ.นราธิวาส โดย
ก าหนดอุตสาหกรรม
เป้าหมาย ได้แก่ 
อุตสาหกรรมยางพารา 
อุตสาหกรรมแปรรูปไม้ 
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป 
และอุตสาหกรรมสิ่งทอ 



   บทที่ 4 การก าหนดขอบเขตประเด็นยทุธศาสตร ์เปา้ประสงค์  
            ส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาต ิ        และทางเลือกการพัฒนาพื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 4-11 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

4.3 หลักการและแนวทางการวิเคราะห์ทบทวนข้อมูลสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องเพื่อก าหนดประเด็นเชิง
 ยุทธศาสตร์และกรอบการพัฒนาของพื นที่ 
 
4.3.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาพื นที่ 
 การก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ของการพัฒนาพ้ืนที่ โดยใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ซอร์อา 
(SOAR Analysis) เป็นกระบวนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่พัฒนาต่อยอดมาจากกระบวนการศึกษาและการ
เปลี่ยนแปลงระบบสังคม โดยเป็นความพยายามร่วมกันของผู้มีส่วนได้เสียในการค้นหาสิ่งที่ดีที่สุด เพ่ือน ามา
จินตนาการร่วกันว่าสิ่งที่ควรจะเป็นคืออะไร ตามด้วยการร่วมกันออกแบบอนาคตที่ดีร่วมกัน ภายใต้สมมติฐานว่า 
“ในทุกระบบมีสิ่งที่ดีอยู่ ไม่ว่าสถานการณ์ใด สามารถค้นหาโอกาสได้เสมอ น ามาสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เป็นไป
ได้ขึ้นมา” ส าหรับการวางแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ SOAR Analysis มุ่งเน้นหาจุดแข็ง โอกาส และทิศทางการ
พัฒนาที่เป็นไปได้ให้มากที่สุด แล้วน ามาสร้างแรงบันดาลใจ (เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์) และคาดถึงผลที่จะเกิดขึ้น 
โดยสามารถสร้างการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้เสียในกระบวนการศึกษาวิเคราะห์ จึงมีความเหมาะสมที่จะน ามา
ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ทิศทางและทางเลือกการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  
 
 การทบทวนข้อมูลเชิงวิเคราะห์ เพ่ือท าความเข้าใจต่อบริบท เงื่อนไขของพ้ืนที่ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 
ส่วนแรก ข้อมูลพ้ืนฐานของพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก ทั้งลักษณะทางกายภาพ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต ส่วนที่สอง คือ ข้อมูลเชิงนโยบาย แผนงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาในพื้นที่ทุกด้าน ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 
 
4.3.2 การวิเคราะห์ข้อมูลประเด็นด้านทรัพยากรน  าของพื นที่ 
 การก าหนดยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์การพัฒนาพ้ืนที่เชิงเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้ง การก าหนด
ทางเลือกการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝังตะวันออก ทรัพยากรน้ า นับว่าเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยสนับสนุน 
ผลักดัน หรือเป็นข้อจ ากัดของการพัฒนา เนื่องจากการเติบโตของพ้ืนที่ทั้งทางสังคมและเศรษฐกิจต่างมีความ
จ าเป็นต้องใช้น้ าในการพัฒนาคุณภาพชีวิตพ้ืนฐานและเป็นปัจจัยการผลิตทั้งสิ้น ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
การศึกษาในครั้งนี้ คือ การจัดท าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน้ าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ (SIDP) ตาม
บทบาทภารกิจของหน่วยงานด้านบริหารจัดการน้ า ดังนั้น การพัฒนาทางเลือกจึงต้องค านึงถึงการบริหารจัดการ
น้ าที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาด้วย โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบของการบริหารจัดการน้ าเพ่ือตอบสนอง
การพัฒนาในแต่ละสาขาเศรษฐกิจและการเติบโตของประชากรและเมืองในพ้ืนที่ ด าเนินการโดยใช้เครื่องมือ 
SWOT Analysis เพ่ือประเมินสภาพแวดล้อมและปัจจัยที่เกี่ยวข้องด้านทรัพยากรน้ าในพ้ืนที่ลุ่มน้ า วิเคราะห์จุด
แข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจ ากัด จากนั้น วิเคราะห์ในรูปแบบความสัมพันธ์โดยใช้ TOWS Matrix เพ่ือก าหนด
เป็นกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 4 ประเภท 
 
4.3.3  การวิเคราะห์ประเด็นยุทธศาสตร์และและทิศทางการพัฒนาพื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
  การก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ของการพัฒนาพ้ืนที่  โดยใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ 
ซอร์อา (SOAR Analysis) เป็นกระบวนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม เงื่อนไข และบริบทของพ้ืนที่ (context 



   บทที่ 4 การก าหนดขอบเขตประเด็นยทุธศาสตร ์เปา้ประสงค์  
            ส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาต ิ        และทางเลือกการพัฒนาพื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 4-12 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

analysis) ที่มีผลต่อการก าหนดทิศทางการพัฒนาพ้ืนที่ ทั้งทางด้านลักษณะภูมิประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติ 
โครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม พ้ืนฐานทางความคิดของคนในสังคม รวมถึง นโยบายและ
แผนพัฒนาที่เกี่ยวข้องของภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการหาจุดแข็ง ศักยภาพ โอกาส และทิศทางการพัฒนาที่เป็นไปได้
ให้มากที่สุดของพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก มาก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ ประเด็นเชิงยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และ
กรอบทางเลือกการพัฒนาเพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์ดังกล่าวต่อไป โดยในขั้นตอนนี้ ความคิดเห็นของคนในพ้ืนที่
เป็นสิ่งส าคัญในการก าหนดเป้าหมายการพัฒาของพ้ืนที่ด้วยตนเอง ซึ่งทางคณะผู้ศึกษาได้น าความคิดเห็นจาก
กระบวนการมีส่วนร่วม 2 ครั้ง คือ การประชุมปฐมนิเทศ ซึ่งเป็นการรับฟังความคิดเห็นระดับกลุ่มพ้ืนที่ และการ
ประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 ซ่ึงเป็นการรับฟังความคิดเห็นระดับลุ่มน้ าสาขา มาพิจารณาและวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูล
ส่วนอื่นๆ ด้วย โดยข้อมูลที่น ามาใช้ในการวิเคราะห์ สรุปได้ดัง ตารางท่ี 4.3.3-1  
 
4.4 การวิเคราะห์ประเด็นด้านทรัพยากรน  าที่สัมพันธ์กับยุทธศาสตร์การพัฒนาพื นที่ตามทางเลือก 
 จากการวิเคราะห์บริบทของพ้ืนที่ที่สัมพันธ์กับประเด็นเชิงยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการน้ าในพ้ืนที่ 
พบว่าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ต้องพิจารณา 5 ประเด็นหลัก เพ่ือน าไปสู่การก าหนดทางเลือกเชิง
ยุทธศาสตร์และการบูรณาการการพัฒนา ได้แก่ 
 
 (1)  พ้ืนที่ป่าไม้และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นประเด็นที่ต้องห่วงกังวลเพิ่มมากข้ึน และจะส่งผล
ต่อการบริหารการจัดการทรัพยากรน้ าผ่านพ้ืนที่ต้นน้ าและกลางน้ า 
 (2)  การใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ลุ่มน้ ามีการเปลี่ยนแปลงประเภทการใช้จากพ้ืนที่ป่าและอนุรักษ์
ไปสู่การผลิตภาคการเกษตร และพ้ืนที่ชุมชนและเมือง 
 (3)  ความขัดแย้งจากการแย่งชิงทรัพยากรน้ า เริ่มเกิดขึ้นในบางพ้ืนที่ลุ่มน้ า โดยเฉพาะน้ าเพ่ือการ
อุปโภคบริโภคกับน้ าเพื่อเกษตรกรรม 
 (4)  การขยายตัวของการพัฒนาเศรษฐกิจจะมีผลต่อการกระจายทรัพยากรน้ าให้แก่ภาคส่วนต่าง ๆ 
โดยเฉพาะการจัดสรรน้ าให้แก่ความจ าเป็นขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งลักษณะการตั้งถิ่นฐานของชุมชนในพ้ืนที่ลุ่มน้ าแต่ละลุ่ม
น้ ามีลักษณะที่แตกต่างกัน มีรูปแบบการกระจายตัว (randomize pattern) มากกว่ากระจุก (cluster pattern) 
 (5)  กลไกเชิงสถาบันและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเพ่ือการอนุรักษ์พ้ืนที่ป่าไม้และพ้ืนที่อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติยังขาดการบูรณาการกัน 
 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลข้างต้น น าไปสู่การพิจารณาเพ่ือประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์มีประเด็น
ที่ต้องพิจารณา 5 ประเด็น เพ่ือน าไปสู่การก าหนดทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์และการบูรณาการการพัฒนา ได้แก่ 
 
 (1)  พ้ืนที่ป่าไม้และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นประเด็นที่ต้องห่วงกังวลเพิ่มมากข้ึน และจะส่งผล
ต่อการบริหารการจัดการทรัพยากรน้ าผ่านพ้ืนที่ต้นน้ าและกลางน้ า 
 (2)  การใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ลุ่มน้ ามีการเปลี่ยนแปลงประเภทการใช้จากพ้ืนที่ป่าและอนุรักษ์
ไปสู่การผลิตภาคการเกษตร และพ้ืนที่ชุมชนและเมือง 



   บทที่ 4 การก าหนดขอบเขตประเด็นยทุธศาสตร ์เปา้ประสงค์  
            ส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาต ิ        และทางเลือกการพัฒนาพื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 4-13 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร ์
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ตารางท่ี 4.3.3-1 
สรุปผลการวิเคราะห์ซออาร์ : SOAR Analysis ของกลุ่มพื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ตอนกลาง และตอนล่าง 

 ตารางท่ี 4.3.3-1 (ต่อ)  
SOAR พื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน พื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนกลาง พื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง 

ขนาดพื้นท่ี  8,183.51 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 30.92 ของ
พื้นที่ลุ่มน้ า 

7,869.57 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 29.73 ของ
พื้นที่ลุ่มน้ า  

10,412.94 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 39.34 ของ
พื้นที่ลุ่มน้ า 

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

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

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

พื้นทีค่รอบคลุม จังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานี โดยมีพื้นที่ส่วนน้อยใน
เขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และระนอง 

จังหวัดนครศรีธรรมราชและสุราษฎร์ธานี (รวมพื้นที่
เกาะสมุย เกาะพtงัน และเกาะเต่า) โดยพื้นที่ส่วน
น้อยในเขตจังหวัดตรังและพัทลุง 
 

จังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส 

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

1,268,210 คน คิดเป็นร้อยละ 1.91 ของประชากร
ทั้งประเทศ 

1,954,354 คน คิดเป็นร้อยละ 2.94 ของประชากรทั้ง
ประเทศ 

โครงสร้างเศรษฐกิจ  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



   บทที่ 4 การก าหนดขอบเขตประเด็นยทุธศาสตร ์เปา้ประสงค์  
            ส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาต ิ        และทางเลือกการพัฒนาพื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 4-14 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร ์
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

 ตารางท่ี 4.3.3-1 (ต่อ)  
SOAR พื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน พื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนกลาง พื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง 

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

 
39,821 

 
-71,394 

 

 
3,566 

 
-107,649 

 

 
-33,596 

 
-144,811 

 

จุดแข็ง • เป็นพื้นที่เชิงยุทธศาสตร์เช่ือมโยงของภาคใต้ อยู่บนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ (North-South 
Corridor) 

•  ภาคเกษตรมีความส าคัญต่อประเทศสูง โดยเฉพาะยางพารา ปาล์มน้ ามัน ผลไม้และสินค้าประมง โดยกลุ่ม
จังหวัดผลิตปาล์มน้ ามัน ยางพารา มะพร้าว กาแฟ และมังคุดสูงสุดเป็นอันดับ 1 ของประเทศ และมีผลผลิต
ทุเรียน เงาะ และลองกองสูงสุดเป็นอันดับ 2 ของประเทศ 

•  มีภาคการท่องเที่ยวระดับนานาชาติ เป็นที่นิยมทั้งจากชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยมีนักท่องเที่ยว
ต่างชาติเดินทางมาเยือนกลุ่มจังหวัดสูงเป็นอันดับ 4 จาก 18 กลุ่มจังหวัด 

•  มีสินค้าสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ที่มีช่ือเสียงหลายรายการ  เช่น ส้มโอทับทิมสยามปากพนัง ไข่เค็มไชยา  
หอยนางรมสุราษฎร์ธานี ข้าวเหลืองประทิวชุมพร เป็นต้น 

•  พื้นที่อยู่ติดกับประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นประเทศเพื่อน
บ้านที่มีอาณาเขตติดกับประเทศไทยที่มีระดับรายได้ต่อ
ประชากรสูงกว่าไทย 

• ผลผลิตเกษตรที่สาคัญมีหลายชนิด ได้แก่ ยางพารามี
ผลผลิตสูงสุดเป็นอันดับ 2 ของประเทศ (ผลผลิตสูงสุดที่
สงขลา) ทุเรียนมีผลผลติสงูสุดเป็นอันดับ 3 ของประเทศ 
(ผลผลิตสูงสุดที่ยะลา ) ลองกองมีผลผลิตสูงสุดเป็น
อันดับ 3 ของประเทศ (ผลผลิตสูงสุดที่ยะลา) และเงาะมี
ผลผลิตสูงสุดเป็นอันดับ 3 ของประเทศ (ผลผลิตสูงสุดที่
นราธิวาส) 

• มีศักยภาพด้านอาหารฮาลาลและเครื่องแต่งกายส าหรับ
มุสลิม 

• นักท่องเที่ยวต่างชาติมาเยือนกลุ่มจังหวัดสูงเป็นอันดับ 3 
ใน 18 กลุ่มจังหวัด 

• พื้นที่อยู่บนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต ้(North-
South Corridor) 

 
 



   บทที่ 4 การก าหนดขอบเขตประเด็นยทุธศาสตร ์เปา้ประสงค์  
            ส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาต ิ        และทางเลือกการพัฒนาพื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 4-15 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร ์
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

 ตารางท่ี 4.3.3-1 (ต่อ)  
SOAR พื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน พื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนกลาง พื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง 

ปัญหาและประเด็นท้าทาย •  มีปัญหาทรัพยากรประมงเสื่อมโทรม ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งรุนแรงและอุทกภัยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น  
•  การท่องเที่ยวกระจุกตัวอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวหมู่เกาะและชายหาดหลัก ท าให้เกินขีดความสามารถในการ

รองรับ โดยแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลที่มีศักยภาพหลายแห่งยังไม่เป็นท่ีรู้จักของตลาดการท่องเที่ยวระดับโลก 
และยังขาดการพัฒนาเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวพ้ืนท่ีตอนในและแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนของภาค 

 • พืชเศรษฐกิจ (ยางพารา ปาล์มน้ ามัน และไม้ผล) ยังมีการผลิตแบบดั้งเดิม มีการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
น้อย 

• การขยายตัวทางเศรษฐกิจและรายได้ต่อหัวประชากรต่ า  
• การผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมมีการแปรรูปเพื่อ

สร้างมูลค่าเพิ่มน้อย  
•  ทรัพยากรประมงเสื่อมโทรมส่งผลต่อการท าประมง  
• ปัญหาสุขภาพอนามัยของแม่และเด็กทารกที่มีอัตราการ

ตายในระดับสูงจากการขาดความรู้ในการดูแลสุขอนามยั
แม่และเด็กอย่างถูกต้อง  

•  ก าลังแรงงานมีทักษะอยู่ในเกณฑ์ต่ าไม่สอดรับกับความ
ต้องการของตลาด  

•  ผู้ประกอบการขาดความเช่ือมั่น ในการลงทุนจาก
เหตุการณ์ความไม่สงบ  

•  ทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตเสื่อมโทรม  
•  การท่องเที่ยวยังไม่กระจายไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่มี

ศักยภาพทั้งทางธรรมชาติและวัฒนธรรม  
•  โครงสร้างพื้นฐานที่ยังไม่ได้มาตรฐานส าหรับรองรับ

การค้าชายแดน  
•  มีการผลักดันให้มีการลงทุน อุตสาหกรรมเกษตรและ

ธุรกิจบริการมูลค่าสูงให้เกิดขึ้นในพื้นที่ และพัฒนาเมือง
ต้นแบบฯ ให้บรรลุเป้าหมายเพื่อให้เป็นฐานเศรษฐกิจที่
มั่นคงให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี 

ศักยภาพและโอกาส •  มีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีช่ือเสียงระดับโลก และแหล่งท่องเที่ยวท่ีมีศักยภาพสามารถสร้างรายได้ให้กับ
ภาคทั้งพื้นที่ตอนในและชายฝั่งทะเลทั้งสองด้าน รวมทั้งมีระบบนิเวศชายฝั่งที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ า
ตามธรรมชาติและเหมาะกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง  

 
 

•  เป็นแหล่ งเพ าะปลูกพื ชเศรษฐกิจหลักของพื้ นที่ 
โดยเฉพาะยางพารา ปาล์มน้ ามัน และไม้ผล รวมทั้งเป็น
แหล่งท าการประมงท่ีส าคัญของประเทศ  

 
 



   บทที่ 4 การก าหนดขอบเขตประเด็นยทุธศาสตร ์เปา้ประสงค์  
            ส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาต ิ        และทางเลือกการพัฒนาพื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 4-16 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร ์
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

 ตารางท่ี 4.3.3-1 (ต่อ)  
SOAR พื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน พื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนกลาง พื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง 

•  การผลิตภาคเกษตร ได้แก่ ยางพาราและปาล์มน้ ามันซึ่งเป็นแหล่งผลิตและแปรรูปที่ส าคัญของประเทศยัง
เป็นแบบดั้งเดิม ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและแปรรูปภาคเกษตรควบคู่กับการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งพัฒนาการเชื่อมโยงการค้า การลงทุนกับภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก 

•  มีความได้เปรียบด้านสภาพที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่อยู่ใกล้เส้นทางการค้าโลก สามารถเชื่อมโยงการพัฒนากับ
พื้นที่ภาคอื่น ๆ ของประเทศ รวมทั้งภูมิภาคเอเชียใต้ และเอเชียตะวันออก  

•  การพัฒนาภาคใต้ควรพัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นมาตรฐานสากลเพื่อรักษาความมีช่ือเสียงของแหล่ง
ท่องเที่ยวระดับโลก พร้อมกับพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวท่ีมีศักยภาพให้เป็นที่รู้จัก ในระดับนานาชาติ  

 

•  มี แห ล่ งท่ อ งเที่ ย วห ลากห ลาย  เช่น  ป่ าบ าลา –  
ฮาลาล และเมืองท่องเที่ยวชายแดน อัตลักษณ์ความเป็น
สังคมพหุวัฒนธรรมที่อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  

•  เป็นแหล่งอาหารที่มีช่ือเสียงของภาค ได้แก่ ไก่เบตง ผัก
น้ า ปลากือเลาะห์ และปลากุเลา สามารถพัฒนาและ
ยกระดับให้ได้มาตรฐานเพื่อสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว  

•  มีประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานในสัดส่วนที่สูงสามารถ
พัฒนาไปสู่ก าลังแรงงานที่มีทักษะฝีมือ เพื่อรองรับการ
พัฒนาเศรษฐกิจในภาค  

•  มี เขตอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษชายแดนที่สามารถดึงดูดผู้ประกอบการ
ค้าการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ  

•  มีโครงสร้างพื้นฐานที่สามารถเชื่อมโยงการขนส่งทางน้ า 
ทางอากาศ และทางราง 

แนวคิดและ 
ทิศทางการพัฒนา 

•  มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงระดับโลก อาทิ เกาะสมุย และเกาะพะงัน ชายหาดและหมู่เกาะสามารถ
เช่ือมโยงกับการพัฒนาการท่องเที่ยวเขตฝั่งทะเลตะวันตก (The Royal Coast) ของภาคกลาง มีแหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ สวยงาม และหลากหลายทางชีวภาพ อาทิ เขื่อนรัชชประภา อุทยาน
แห่งชาติเขาหลวง และแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และอารยธรรม อาทิ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร 
และพระบรมธาตุไชยา  

•  เป็นแหล่งปลูกยางพารา ปาล์มน้ ามัน และผลไม้เมืองร้อน บริเวณปากแม่น้ าเหมาะส าหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
ชายฝั่ง และบริเวณลุ่มน้ าปากพนังและทะเลสาบสงขลาเป็นพ้ืนท่ีปลูกข้าวท่ีส าคัญของภาค  

 
 

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

•  พัฒนาเมืองชายแดนให้ เป็นเมืองการค้า และการ
ท่องเที่ยวควบคู่กับการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
เพื่อมุ่งสู่ เป้าหมายการพัฒนาภาคใต้ชายแดน “เป็น
แหล่งผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่
ส าคัญของประเทศ และเป็นเมืองชายแดนเช่ือมโยง
การค้าและการท่องเที่ยวกับพื้นที่ภาคใต้และการพัฒนา
เศรษฐกิจของมาเลเซียและสิงคโปร์” 



   บทที่ 4 การก าหนดขอบเขตประเด็นยทุธศาสตร ์เปา้ประสงค์  
            ส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาต ิ        และทางเลือกการพัฒนาพื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 4-17 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร ์
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

 ตารางท่ี 4.3.3-1 (ต่อ)  
SOAR พื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน พื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนกลาง พื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง 

•  เป็นที่ตั้งของเมืองยาง (Rubber City) อุตสาหกรรมแปร
รูปยางและเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน รวมทั้ง ที่ตั้ง
ของภาคใต้มีความได้เปรียบในการพัฒนาโครงข่าย
คมนาคมเช่ือมโยงการค้าภายในและภายนอกภูมิภาค 

เป้าหมาย / ผลลัพธ์ •  พืชเศรษฐกิจยางพาราและปาล์มน้ ามันมีศักยภาพในการแข่งขันและสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ระบบเศรษฐกิจ 
•  การท่องเที่ยวได้รับพัฒนาบนฐานทรัพยากรที่หลากหลายให้มีช่ือเสียงระดับนานาชาติ 
•  สินค้าเกษตรปลอดภัยต่อการบริโภคและมีศักยภาพในการส่งออก 
•  การคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ของกลุ่มจังหวัดสามารถรองรับการค้า  การลงทุน การท่องเที่ยว 

การเกษตร และการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

•  “เป็นฐานการผลิตและแปรรูปยางพารา  และปาล์ม
น้ ามัน ศูนย์กลางการผลิตอาหารฮาลาล เพื่อการส่งออก 
ประตูเศรษฐกิจสู่กลุ่มประเทศ IMT-GT ภายใต้สังคมที่มี
ความสงบสุข”  

•  พัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและกระบวนการ
สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้ายางพารา และการตลาดอย่างเป็น
ระบบครบวงจร 

•  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ  และ
วัฒนธรรม 

•  ส่งเสริมและพัฒนา  การค้าการลงทุน  และ ระบบ 
โลจิสติกส์ รองรับประชาคมอาเซียน 

•  พัฒนาสินค้าและบริการฮาลาลให้มีมูลค่าเพิ่ม  และ
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 



   บทที่ 4 การก าหนดขอบเขตประเด็นยทุธศาสตร ์เปา้ประสงค์  
            ส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาต ิ        และทางเลือกการพัฒนาพื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 4-18 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

 (3)  ความขัดแย้งจากการแย่งชิงทรัพยากรน้ า เริ่มเกิดขึ้นในบางพ้ืนที่ลุ่มน้ า โดยเฉพาะน้ าเพ่ือการ
อุปโภคบริโภคกับน้ าเพื่อเกษตรกรรม 
 (4)  การขยายตัวของการพัฒนาเศรษฐกิจจะมีผลต่อการกระจายทรัพยากรน้ าให้แก่ภาคส่วนต่าง ๆ 
โดยเฉพาะการจัดสรรน้ าให้แก่ความจ าเป็นขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งลักษณะการตั้งถิ่นฐานของชุมชนในพ้ืนที่ลุ่มน้ าแต่ละลุ่ม
น้ ามีลักษณะที่แตกต่างกัน มีรูปแบบการกระจายตัว (randomize pattern) มากกว่ากระจุก (cluster pattern) 
 (5)  กลไกเชิงสถาบันและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเพ่ือการอนุรักษ์พ้ืนที่ป่าไม้และพ้ืนที่อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติยังขาดการบูรณาการกัน 
 
 ทั้งนี้ จากการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน (Public Participation) เป็นขั้นตอนส าคัญในการ
ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment : SEA) ซึ่งเป็นช่องทางที่เปิด
โอกาสให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในระดับพ้ืนที่ในลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก สามารถแสดงทัศนะ แลกเปลี่ยนข้อมูล 
ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อแสวงหาแนวทางเลือกท่ีเหมาะสม และสอดคล้องกับบริบทในแต่ละพ้ืนที่
ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมครอบคลุมครบในทุกมิติได้อย่างแท้จริง ดังนั้น ที่ปรึกษาฯ จึงได้น าเป้าหมายของแผน
แม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ เพ่ือมาเป็นกรอบ
ประเด็นหลักส าหรับใช้ในการจัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน จ านวน 4 ครั้ง ได้แก่ การประชุม
ปฐมนิเทศโครงการฯ การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 และการประชุมปัจฉิมนิเทศ
โครงการฯ เพ่ือให้สอดคล้องกับเป้าหมายดังกล่าว ดังนี้  
 

(1) ด้านที่ 1 การจัดการน้ าอุปโภค บริโภค 
(2) ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ าภาคการผลิต 
(3) ด้านที่ 3 การจัดการน้ าท่วมและอุทกภัย 
(4) ด้านที่ 4 การจัดการคุณภาพน้ า และอนุรักษ์ทรัพยากรน้ า 
(5) ด้านที่ 5 การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภาพป่าต้นน้ าที่เสื่อมโทรม และป้องกันการพังทลายของดิน 
(6) ด้านที่ 6 การบริหารจัดการ 

  
 จากนั้นที่ปรึกษาฯ จะท าการประเมินจัดล าดับความส าคัญและคัดเลือกประเด็นยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของ
พ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกที่ได้จากการจัดประชุมดังกล่าววิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลด้านอ่ืนๆ เพ่ือพัฒนาเป็น
ทางเลือกส าหรับการพัฒนาพ้ืนที่ต่อไป โดยสามารถสรุปสภาพปัญหาด้านทรัพยากรน้ าในพ้ืนที่จากการการประชุม
ปฐมนิเทศโครงการ รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 4.4-1 ตารางที่ 44-2 และตารางที่ 4.4-3 สามารถวิเคราะห์
สถานการณ์ ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรน้ า และจากมุมมองและข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วม
ประชุมต่อทิศทางการพัฒนา ได้ดังนี ้
 
 (1) สถานการณ์ ปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรน้ า และแนวทางการพัฒนา มีดัง
รายละเอียดต่อไปนี้   
 



   บทที่ 4 การก าหนดขอบเขตประเด็นยทุธศาสตร ์เปา้ประสงค์  
            ส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาต ิ        และทางเลือกการพัฒนาพื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 4-19 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

1) ปัญหาเกี่ยวกับการจัดการน  าอุปโภคบริโภค พบว่า ประเด็นความเท่าเทียมในการเข้าถึง
น้ าประปาภูมิภาคอย่างมีคุณภาพและปลอดภัย ส่วนใหญ่สะท้อนในเวทีลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนกลางและ
ตอนล่าง โดยเฉพาะในพ้ืนที่นอกเขตเทศบาลที่ยังไม่สามารถเข้าถึงระบบประปาส่วนภูมิภาค มีเพียงน้ าประปา
ภูเขาหรือน้ าประปาหมู่บ้านที่ไม่สามารถน ามาใช้อุปโภคดื่มได้ ขณะที่ในเขตเทศบาลของบางลุ่มน้ าที่ใช้น้ าประปา
ส่วนภูมิภาค ยังคงเผชิญกับปัญหาน้ ามีรสกร่อย มีสีขุ่นและกลิ่นสนิม ขณะที่ประเด็นแหล่งน้ าต้นทุนในการผลิตน้ า
เพ่ือการอุปโภคบริโภคยังคงมีข้อจ ากัดและไม่เพียงพอต่อการขยายตัวทางประชากร สังคม เศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรม ซึ่งจ าเป็นต้องมีการบริหารจัดการและออกแบบรูปแบบและวิธีการจัดเก็บน้ าเพ่ือความมั่นคงของ
แหล่งน้ าต้นทุนต่อไป ซึ่งพบเป็นประเด็นส าคัญส าหรับในเขตพ้ืนที่ตอนกลางและตอนล่าง และพบปัญหาการแย่ง
ชิงน้ าต้นทุนเพ่ือการผลิตน้ าอุปโภคบริโภคที่รุนแรงและชัดเจนในเขตพ้ืนที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนกลาง 
โดยเฉพาะในเขตพ้ืนที่เกาะที่เน้นธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว  

2) ปัญหาเกี่ยวกับความม่ันคงของน  าในภาคการผลิต ถึงแม้พ้ืนที่ในเขตภาคใต้ฝั่งตะวันออก
จะมีการพัฒนาเมือง พัฒนาเขตอุตสาหกรรมและเจริญก้าวหน้าในการประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ 
แต่ประชาชนส่วนใหญ่ยังคงประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่ยังคงต้องการการจัดการน้ าเพื่อการขับเคลื่อนด้วยเช่นกัน 
ปัญหาที่ได้รับการแลกเปลี่ยนในทุกเวที คือ “การขาดพ้ืนที่ในการกักเก็บน้ า” “การรุกล้ าของน้ าเค็มสู่แหล่งน้ า
ธรรมชาติ และมีผลต่อวิถีการเกษตรที่ต้องใช้น้ าในปริมาณมาก” และเมื่อการบริหารจัดการความเท่าเทียมของน้ า
ในแต่ละภาคส่วนไม่ชัดเจน จึงเกิดปัญหาการแย่งชิงทรัพยากรน้ าทางการเกษตรเพ่ือการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม
และธุรกิจบริการ หรือ การแย่งชิงทรัพยากรน้ าทางการเกษตรด้วยกันเองที่ส่วนใหญ่ในปัจจุบันหันมาปลูกพืช
เชิงเดี่ยวที่ต้องการน้ าในปริมาณมาก ในบางรายที่มีทุนมากพอก็ใช้วิธีขุดบ่อบาดาลเป็นของตัวเอง แต่ก็ได้รับการ
สะท้อนว่าเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้แม่น้ าสายหลักและสายรองแห้งและตื้นเขิน ในเวทีสนทนากลุ่มในเขตพ้ืนที่ภาคใต้
ฝั่งตะวันออกตอนล่างที่พ้ืนที่มีความอุดมสมบูรณ์มาก กลับพบปัญหาความล้นเหลือของน้ าจากพ้ืนที่ต้นน้ า ที่
บางครั้งปล่อยทิ้ง-ปล่อยล้น ดังนั้น การบริหารจัดการและการกักเก็บน้ าเพ่ือการจัดสรรทรัพยากรน้ าจึงจ าเป็นต้อง
ได้รับการพัฒนาอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม เพ่ือความมั่นคงของทรัพยากรน้ าในช่วงฤดูแล้ง  

3) ปัญหาน  าท่วมและอุทกภัย เป็นประเด็นหนึ่งที่ได้รับการแลกเปลี่ยนในทุกเวที แต่จะเป็น
ปัญหาเฉพาะพ้ืนที่กลางน้ าและปลายน้ าเท่านั้น เนื่องจากพ้ืนที่ต้นน้ าจะเป็นเทือกเขาและที่สูง เวทีการสนทนาได้
แลกเปลี่ยนอย่างหลากหลายเกี่ยวกับปัญหาน้ าท่วมและอุทกภัยที่เป็นผลมาจากการกระท าของมนุษย์ ซึ่งพบว่า 
“การบุกรุกพ้ืนที่แหล่งน้ าล าคลองที่ท าให้ขนาดของล าคลองแคบเล็กลงซึ่งก่อให้เกิดการไหลช้าของน้ าเข้าท่วมพ้ืนที่
บ้านเรือนและพ้ืนที่การเกษตร” “การตัดไม่ท าลายป่าและความหลากหลายทางชีวภาพของล าคลอง ที่ก่อให้เกิด
การพังทลายและชะล้างหน้าดินจนเกิดการตกตะกอนในแหล่งน้ าธรรมชาติจนตื้นเขินตลอดล าคลองและสั่งสมที่
ปากอ่าวในพ้ืนที่ปลายน้ า” “การพัฒนาบ้านและเมืองตลอดจนการสร้างถนนที่กีดขวางล าน้ า” ฯลฯ ล้วนเป็น
ปัญหาที่ต้องที่ได้รับการพิจารณาเพ่ือการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการของทุกภาคส่วน 

4) ปัญหาคุณภาพน  าและการอนุรักษ์ทรัพยากรน  า พบปัญหาหลักในเกือบทุกเวที คือ“การ
ปนเปื้อนของสารเคมีในภาคเกษตรกรรมปนเปื้อนลงสู่แหล่งน้ า” “การระบายน้ าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม 
สถานประกอบการ ชุมชนและครัวเรือน”  “การเกิดไฟป่าในแหล่งอนุรักษ์น้ าพ้ืนบ้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งป่าพรุ” 
และการกว้านซื้อที่ดินบริเวณป่าชายเลน ท าให้ป่าชายเลยลดลงและถูกเปลี่ยนเป็นกิจกรรมอ่ืนๆ ท าให้สูญเสีย
ระบบนิเวศและโอกาสในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ าเปลี่ยนแปลงไป” 



   บทที่ 4 การก าหนดขอบเขตประเด็นยทุธศาสตร ์เปา้ประสงค์  
            ส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาต ิ        และทางเลือกการพัฒนาพื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 4-20 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

5) ปัญหาป่าต้นน  าเสื่อมโทรมและปัญหาการพังทลายของหน้าดิน พบว่าในเกือบทุกเวที
ประสบปัญหาในลักษณะคล้ายกัน คือ ลักษณะภูมิประเทศที่มีเทือกเขาสูงกระจายในทุกพ้ืนที่ ถึงแม้จะเป็นแหล่ง
ต้นน้ าที่ทรงคุณค่า แต่พ้ืนที่ป่ากลับถูกท าลาย เปลี่ยนสภาพ ท าให้พ้ืนที่เขาขาดพ้ืชที่จะช่วยดูดซับน้ า ดินไม่อุ้มน้ า  
ท าให้น้ าในบริเวณต้นน้ าไหลลงสู่ปลายน้ าได้อย่างรวดเร็ว การขาดจิตส านักในการบุกรุกพ้ืนที่ป่าสงวน ป่าต้นน้ า 
ป่าพรุ ยังเป็นตัวแปรส าคัญในการท าลายห่วงโซ่อาหาร ซึ่งพบในพ้ืนที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนกลางที่มีการ
อนุญาตให้นายทุนเข้าใช้ประโยชน์ในเขตป่าอนุรักษ์ได้อย่างถูกกฏหมาย นอกจากนั้นการออกใบอนุญาตดูดทรายที่
ขาดการติดตามและประเมินผล เป็นตัวแปรหนึ่งที่ผู้เข้าร่วมสนทนาสะท้อนให้เห็นถึงเงื่อนไขที่เป็นตัวแปรหนึ่งใน
ท าลายทรัพยากรน้ าของพ้ืนที่ 

6)  ปัญหาด้านการบริหารจัดการ พบว่าพ้ืนที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนกลางและตอนล่างเผชิญ
กับปัญหาการกระจายอ านาจลงสู่ท้องถิ่น ที่บางครั้งองค์การบริหารส่วนต าบลมีข้อจ ากัดในเรื่องทรัพยากรบุคคล
และองค์ความรู้เฉพาะทาง และขาดการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการเกี่ยวกับวิศวกรรม
แหล่งน้ า จึงสามารถบริหารจัดการและแก้ไขในเหตุการณ์เฉพาะหน้าบางประการที่สามารถท าได้เท่านั้น การขาด
แคลนงบประมาณก็เป็นเงื่อนไขหนึ่งที่ท าให้การจัดการทรัพยากรน้ าเกิดความชะงักงัน ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยน
โยกย้ายงานของบุคลากร ท าให้การด าเนินการขาดความต่อเนื่องในเชิงนโยบายและการปฏิบัติงาน ดังนั้น แนว
ทางการบริหารจัดการน้ าที่ดีอย่างเป็นบูรณาการ ที่ควบคู่ไปกับการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นรูปธรรม
ในเชิงปฏิบัติควรได้รับการด าเนินงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในล าดับต่อไป 
 

ตารางท่ี 4.4-1 
สรุปสภาพปัญหาด้านทรัพยากรน  าจากการรับฟังความคิดเห็นระดับกลุ่มพื นที่ 

 (จ าแนกตามประเด็นด้านทรัพยากรน  า) 
 

ปัญหา สาเหตุหลัก 
น  าท่วม - สิ่งปลูกสร้างขวางทางน้ า  

- การขยายตัวของเมืองและชุมชนโดยไม่มีการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินและ
ก าหนดผังเมืองให้สอดคล้องกับลักษณะภูมิประเทศ  

- การบุกรุกพ้ืนที่ป่าต้นน้ าเพื่อท าการเกษตรท าให้เกิดการชะล้างตะกอน 
น  าแล้ง - ไม่มีพ้ืนที่เก็บกักน้ า 

- การขยายตัวของความต้องการน้ า การเติบโตของเมือง ภาคการผลิตและ
บริการ 

คุณภาพน  า - การรุกล้ าของน้ าเค็ม  
- น้ าเน่าเสีย จากชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม เกษตรกรรม 

การบริหารจัดการน  า - ขาดการบูรณาการระหว่างราชการแต่ละหน่วยงานและการมีส่วนร่วม 
ของชุมชน 

 



   บทที่ 4 การก าหนดขอบเขตประเด็นยทุธศาสตร ์เปา้ประสงค์  
            ส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาต ิ        และทางเลือกการพัฒนาพื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 4-21 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ตารางท่ี 4.4-2 
สรุปสภาพปัญหาด้านทรัพยากรน  าจากการรับฟังความคิดเห็นระดับกลุ่มพื นที่ 

(จ าแนกตามกลุ่มพื นที่) 
 

กลุ่มพื นที่ สภาพปัญหาด้านทรัพยากรน  าในพื นที่ 
พ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่ง
ตะวันออกตอนบน 

- สภาพภูมิประเทศของพ้ืนที่ที่มีความลาดชันสูง ไม่มีแหล่งกักเก็บน้ า ท าให้น้ าไหล 
   ลงสู่ทะเล 

- พ้ืนที่ป่าต้นน้ าถูกท าลาย 
- การก่อสร้างถนนหรือสิ่งปลูกสร้างกีดขวางทางน้ า ท าให้เกิดน้ าท่วม 

   ในเขตพ้ืนที่จังหวัดสุราษฏร์ธานีและพ้ืนที่ใกล้เคียง  
- ขาดแคลนน้ าเพ่ืออุปโภคบริโภค และเกษตรกรรมในฤดูแล้ง 
- น้ าเสียจากชุมชน การปนเปื้อนสารเคมีจากการเกษตร ปศุสัตว์ และอุตสาหกรรม 
- ขาดการบูรณาการนโยบายการบริหารจัดการน้ าที่ชัดเจน มีความขัดแย้งในพ้ืนที่  

พ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่ง
ตะวันออกตอนกลาง 

- การท าลายป่าต้นน้ า  
- มีการก่อสร้าง รุกล้ า บุกรุกทางไหลของน้ าส่งผลให้ล าคลองหรือล าห้วยตื้นเขิน 
- ไม่มีแหล่งเก็บกักน้ า 
- ขาดแคลนน้ าอุปโภคและบริโภค และการท าการเกษตร 
- ปัญหาน้ าท่วมและอุทกภัยในพื้นท่ีเมือง และพ้ืนที่การเกษตร 
- น้ าเสียจากชุมชน การใช้สารเคมีทางการเกษตร  
- การรุกล้ าของน้ าเค็ม  
- ขาดการบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีความขัดแย้งในพ้ืนที่ 

พ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่ง
ตะวันออกตอนล่าง 

- การท าลายป่าต้นน้ า 
- ไม่มีแหล่งกักเก็บน้ า ท าให้น้ าไม่เพียงพอในฤดูแล้ง  
- การขุดทราย / การพังทลายของตลิ่ง ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของ 

   ทิศทางน้ า แหล่งที่อยู่อาศัย แพร่พันธุ์สัตว์น้ าจืดลดลง สัตว์น้ าบางชนิดสูญพันธุ์  
   รายได้ชาวประมงลดลง 

- ปัญหาน้ าท่วมในช่วงฤดูน้ าหลาก 
- การรุกล้ าของน้ าเค็ม  
- น้ ากร่อย และมีการปนเปื้อนของสนิม  
- น้ าเสียจากการใช้สารเคมีทางการเกษตร ชุมชน การท านากุ้ง และอุตสาหกรรม  
- การบริหารจัดการน้ าในพื้นท่ียังขาดประสิทธิภาพ  

 



   บทที่ 4 การก าหนดขอบเขตประเด็นยทุธศาสตร ์เปา้ประสงค์  
            ส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาต ิ        และทางเลือกการพัฒนาพื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 4-22 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ตารางท่ี 4.4-3 
สรุปสภาพปัญหาด้านทรัพยากรน  าจากการรับฟังความคิดเห็นระดับลุ่มน  าสาขา 

ตารางท่ี 4.4-3 (ต่อ) 

ลุ่มน  าสาขา 
สรุปปัญหาด้านทรัพยากรน  าตามกรอบของแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน  า 20 ปี 

การจัดการน  าอุปโภคบริโภค การสร้างความมั่นคงของ 
น  าภาคการผลิต 

การจัดการน  าท่วมและอุทกภัย การจัดการคุณภาพน  าและอนุรักษ์
ทรัพยากรน  า 

การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพปา่ต้นน  าที่เสื่อม
โทรมและป้องกันการพังทลายของดิน 

การบริหารจัดการองค์กร 

คลองท่าตะเภา -  ไม่มีแหล่งกักเก็บน้ าไว้ในช่วงที่มีปริมาณ
น้ ามาก 

- ขาดแคลนน้ าเพื่อการเกษตรในช่วงฤดู
แล้ง 
- น้ าในคลองเป็นน้ ากร่อยเค็ม น้ าทะเลรุก

ตัวมากขึ้นในช่วงฤดูแล้ง 
-  ไม่มีแหล่งกักเก็บน้ า 

- พื้นทีก่ลางน้ าและปลายน้ าเกิดอุทกภัย -  น้ าในคลอง ในล าน้ าไม่สามารถน ามาใช้
ประโยชน์เพื่อการเกษตรได้เนื่องจากน้ า
กร่อยเค็มเนื่องจากน้ าทะเลหนุน น้ า
ทะ เลรุ กตั วมากขึ้ น ใน ช่วงฤดู แล้ ง
เนื่องจากมีปริมาณน้ าจืดจากต้นน้ าลง
มาดันน้ าเค็มน้อย 
-  สารเคมีจากสวนทุ เรียนและการท า

การเกษตรในพืน้ที่ต้นน้ าลงสู่แหล่งน้ า 

-  ป่ าไม้ เปลี่ ยนเป็ นสวนทุ เรียน  สวน
ยางพารา และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ 
พื้นที่ป่าลดลง 
-  มีการชะล้างพังทลายของดิน 

-  ขาดการบริหารจัดการน้ าที่ดี  ไม่มี
การเก็บกักน้ าหรือชะลอน้ าไว้ในช่วง
ที่มีปริมาณน้ ามากเพื่อลดปัญหาน้ า
ท่วมท้ายน้ า สร้างความชุ่มช้ืนและ
ระบบนิเวศในพื้นที่ต้นน้ า และมีน้ า
เพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค 

ภ าค ใต้ ฝั่ งต ะวั น ออก
ตอนบน 

-  ไม่มีแหล่งกักเก็บน้ าไว้กักเก็บน้ าไว้
ในช่วงที่มีปริมาณน้ ามาก 

-  ขาดแคลนน้ าเพื่อการเกษตรในช่วงฤดู
แล้ง 
-  น้ าในคลอง ในล าน้ าไม่สามารถน ามาใช้

ประโยชน์เพื่อการเกษตรได้เนื่องจากน้ า
กร่อยเค็มเนื่องจากน้ าทะเลหนุน น้ า
ทะ เลรุ กตั วมากขึ้ น ใน ช่วงฤดู แล้ ง
เนื่องจากมีปริมาณน้ าจืดจากต้นน้ าลง
มาดันน้ าเค็มน้อย 
-  ไม่มีแหล่งกักเก็บน้ าไว้กักเก็บน้ าไว้

ในช่วงที่มีปริมาณน้ ามา 

- เกิดอุทกภัยในพื้นที่กลางน้ าและท้ายน้ า -  น้ าในคลอง ในล าน้ าไม่สามารถน ามาใช้
ประโยชน์เพื่อการเกษตรได้เนื่องจากน้ า
กร่อยเค็มเนื่องจากน้ าทะเลหนุน น้ า
ทะ เลรุ กตั วมากขึ้ น ใน ช่วงฤดู แล้ ง
เนื่องจากมีปริมาณน้ าจืดจากต้นน้ าลง
มาดันน้ าเค็มน้อย 
-  สารเคมีจากสวนทุ เรียนและการท า

การเกษตรในพื้นที่ต้นน้ าลงสู่แหล่งน้ า 
-  โรงงานระบายน้ าเสีย น้ าที่ไม่ผ่านการ

บ าบัด ลงสู่ทางน้ า คลองสาธารณะ 

-  ป่ าไม้ เปลี่ ยนเป็ นสวนทุ เรียน  สวน
ยางพารา และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 
พื้นที่ป่าลดลง 
-  มีการชะล้างพังทลายของดิน 

-  ขาดการบริหารจัดการน้ าที่ดี  ไม่มี
การเก็บกักน้ าหรือชะลอน้ าไว้ในช่วง
ที่มีปริมาณน้ ามากเพื่อลดปัญหาน้ า
ท่วมท้ายน้ า สร้างความชุ่มช้ืนและ
ระบบนิเวศในพื้นที่ต้นน้ า และมีน้ า
เพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค 

คลองหลังสวน -  ไม่มีแหล่งกักเก็บน้ าไว้กักเก็บน้ าไว้
ในช่วงที่มีปริมาณน้ ามาก 

-  ขาดแคลนน้ าเพื่อการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง 
-  น้ าในคลอง ในล าน้ าไม่สามารถน ามาใช้

ประโยชน์เพื่อการเกษตรได้เนื่องจากน้ า
กร่อยเค็มเนื่องจากน้ าทะเลหนุน น้ า
ทะ เลรุ กตั วมากขึ้ น ใน ช่วงฤดู แล้ ง
เนื่องจากมีปริมาณน้ าจืดจากต้นน้ าลง
มาดันน้ าเค็มน้อย 
-  ไม่มีแหล่งกักเก็บน้ าไว้กักเก็บน้ าไว้

ในช่วงที่มีปริมาณน้ ามา 

- เกิดอุทกภัยในพื้นที่กลางน้ าและท้ายน้ า -  น้ าในคลอง ในล าน้ าไม่สามารถน ามาใช้
ประโยชน์เพื่อการเกษตรได้เนื่องจากน้ า
กร่อยเค็มเนื่องจากน้ าทะเลหนุน น้ า
ทะ เลรุ กตั วมากขึ้ น ใน ช่วงฤดู แล้ ง
เนื่องจากมีปริมาณน้ าจืดจากต้นน้ าลง
มาดันน้ าเค็มน้อย 
-  สารเคมีจากการเกษตรในพื้นท่ีต้นน้ าลง

สู่แหล่งน้ า 

-  ป่ าไม้ เปลี่ ยนเป็ นสวนทุ เรียน  สวน
ยางพารา และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 
พืน้ที่ป่าลดลง 
-  มีการชะล้างพังทลายของดิน 

-  ขาดการบริหารจัดการน้ าที่ดี  ไม่มี
การเก็บกักน้ าหรือชะลอน้ าไว้ในช่วง
ที่มีปริมาณน้ ามากเพื่อลดปัญหาน้ า
ท่วมท้ายน้ า สร้างความชุ่มช้ืนและ
ระบบนิเวศในพื้นที่ต้นน้ า และมีน้ า
เพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค 
-  ขาดการประสานงาน การวางแผนการ

เพาะปลูก มี การปลูกพื ชเชิ งเดี่ ยว
จ านวนมากที่ต้องการใช้น้ าพร้อม ๆ  กัน 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ส่วน
ที่ 2 

-  ไม่มีแหล่งกักเก็บน้ าไว้กักเก็บน้ าไว้
ในช่วงที่มีปริมาณน้ ามาก 
-  น้ าอุปโภคบริโภคที่มาจากน้ าบาดาล

กร่อยหรือเค็ม 
-  น้ าในคลองไม่ สามารถน ามาใช้ท า

น้ าประปาได้เนื่องจากเค็ม 

-  ขาดแคลนน้ าเพื่อการเกษตรในช่วงฤดู
แล้ง 
-  น้ าในคลอง ในล าน้ าไม่สามารถน ามาใช้

ประโยชน์เพื่อการเกษตรได้เนื่องจากน้ า
กร่อยเค็มเนื่องจากน้ าทะเลหนุน น้ า
ทะ เลรุ กตั วมากขึ้ น ใน ช่วงฤดู แล้ ง

- เกิดอุทกภัยในพื้นที่กลางน้ าและท้ายน้ า -  น้ าในคลอง ในล าน้ าไม่สามารถน ามาใช้
ประโยชน์เพื่อการเกษตรได้เนื่องจากน้ า
กร่อยเค็มเนื่องจากน้ าทะเลหนุน น้ า
ทะ เลรุ กตั วมากขึ้ น ใน ช่วงฤดู แล้ ง
เนื่องจากมีปริมาณน้ าจืดจากต้นน้ าลง
มาดันน้ าเค็มน้อย 

-  ป่ าไม้ เปลี่ ยนเป็ นสวนทุ เรียน  สวน
ยางพารา และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 
พื้นที่ป่าลดลง 
-  มีการชะล้างพังทลายของดิน 

-  ขาดการบริหารจัดการน้ าที่ดี  ไม่มี
การเก็บกักน้ าหรือชะลอน้ าไว้ในช่วง
ที่มีปริมาณน้ ามากเพื่อลดปัญหาน้ า
ท่วมท้ายน้ า สร้างความชุ่มช้ืนและ
ระบบนิเวศในพื้นที่ต้นน้ า และมีน้ า
เพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค 



   บทที่ 4 การก าหนดขอบเขตประเด็นยทุธศาสตร ์เปา้ประสงค์  
            ส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาต ิ        และทางเลือกการพัฒนาพื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 4-23 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ตารางท่ี 4.4-3 (ต่อ) 

ลุ่มน  าสาขา 
สรุปปัญหาด้านทรัพยากรน  าตามกรอบของแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน  า 20 ปี 

การจัดการน  าอุปโภคบริโภค การสร้างความมั่นคงของ 
น  าภาคการผลิต 

การจัดการน  าท่วมและอุทกภัย การจัดการคุณภาพน  าและอนุรักษ์
ทรัพยากรน  า 

การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพปา่ต้นน  าที่เสื่อม
โทรมและป้องกันการพังทลายของดิน 

การบริหารจัดการองค์กร 

เนื่องจากมีปริมาณน้ าจืดจากต้นน้ าลง
มาดันน้ าเค็มน้อย 
- ไม่มีแหล่งกักเก็บน้ าไว้กักเกบ็น้ าไว้ในช่วง

ที่มีปริมาณน้ ามาก 

-  สารเคมีจากการท าการเกษตรในพื้นที่
ต้นน้ าลงสู่แหล่งน้ า 
- น้ าเสียจากชุมชนเมือง 

-  ขาดการประสานงานการวางแผนการ
เพาะปลูก มีการปลูกทุเรียนจ านวน
มากซึ่งต้องการใช้น้ าพร้อม ๆ กัน 
-  โครงการพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ าใน

พื้นที่เพื่อท าแก้มลิง ฝาย ไม่สามารถ
ท าได้เนื่องจากติดปัญหาพื้นที่ทับ
ซ้อน (นสล.,พื้นที่ป่าไม้, ทรัพยากร
ชายฝั่ง) 

กลุ่มพื้นที่เกาะ 
 (เกาะเต่า, กาะสมุย,  
เกาะพะงัน) 

- ไม่มีแหล่งกักเก็บน้ าไว้ใช้ 
- ไม่มีแหล่งน้ าต้นทุน 

- ไม่มีแหล่งกักเก็บน้ าไว้ใช้ 
- ไม่มีแหล่งน้ าต้นทุน 

- ไม่มีปัญหาอุทกภัย - น้ า เสี ยจาก ชุมชน เมื อง และสถาน
ประกอบการ 

- พื้นที่ป่าต้นน้ าถูกบุกรุก -  ขาดการควบคุมการท่องเที่ยวให้
สอดคล้องกับทรัพยากรที่มีอยู่ 
-  ไม่สามารถด าเนินการพัฒนาโครงการ

แหล่งกักเก็บน้ าขนาดเล็กเนื่องจาก
ติดปัญหาพื้นที่ถือครองโดยเอกชน 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ส่วน
ที่ 4 

-  ขาดแคลนน้ าเพื่อการอุปโภค-บริโภคใน
ฤดูแล้ง ขาดพื้นที่กักเก็บน้ าที่เพียงพอ
ต่อการอุปโภคบริโภคของคนในชุมชน 

-  พื้นที่ต้นน้ าและพื้นที่กลางน้ า 
-  เกิดภัยแล้ง เนื่องจากไม่มีแหล่งกักเก็บ

น้ าที่เพียงพอ เนื่องจาก พ้ืนที่ส่วนใหญ่
เป็ น เขตป่ าส งวนและ เขตอุ ทยาน
แห่งชาติ ไม่สามารถพัฒนาเป็นแหล่งกัก
เก็บน้ าได้ 
-  พื้นที่ชลประทานมีการใช้พื้นที่เข้มข้น 

ท าให้น้ าไม่พอพอต่อความต้องการ 
ก่อให้เกิดการแย่งชิงน้ า 
-  พื้นที่ปลายน้ า 
-  ปัจจุบันได้มีการสร้างฝายที่ต าบลขุน

ท ะ เล  อ า เภ อ ล า น ส ก า  จั งห วั ด
นครศรีธรรมราช เพื่อส่งน้ าเข้ามาจ่าย
ให้ ป ระช าชน ใน เขต อ า เภ อ เมื อ ง
นครศรีธรรมราช ส่งผลให้เกิดปัญหา
การแย่งชิงน้ าประปา และคนในพ้ืนท่ีไม่
มีน้ าใช้ 
-  ต าบลขุนทะเล เกิดภัยแล้ง ส่งผลต่อพืช

เศรษฐกิจ คือ มังคุด ทุเรียน 

-  พื้นที่ต้นน้ า 
-  เมื่อเกิดน้ าไหลหลากหรือเกิดอุทกภัย

แล้วไม่มีพื้นที่กักเก็บน้ า 
-  ถนนขวางทางน้ า 
-  เกิดน้ าท่วมขัง/เน่าเหม็น 
-  ที่ผ่านมามีเฉพาะการแก้ปัญหาเฉพาะ

หน้า เช่น การแจกถุงยังชีพ 
-  ไม่มีการแก้ไขปัญหาระยะยาวอย่าง

จริงจัง 
-  พื้นที่กลางน้ า 
-  ปัญหาน้ าท่วมขังยาวนานประมาณ 2-3 

เดือน 
-  ปัญหาการเกิดน้ าท่วมขังอาจเกิดจาก

การที่ระบบระบายน้ าของพื้นที่ปลายน้ า
ไม่มีประสิทธิภาพ 
-  ถนนขวางทางน้ า 
-  พื้นที่ปลายน้ า 
-  ถนนขวางทางน้ า 
-  คลองท่าเรือ ระบบการระบายน้ าไม่มี

ประสิทธิภาพท าให้เกิดน้ าท่วมขัง 
 
 

-  ปัญหาการจัดการคุณภาพน้ าและ
อนุรักษ์ทรัพยากรน้ า ของพื้นที่ต้นน้ า 
พื้นที่กลางน้ า และพื้นที่ปลายน้ า คือ 
คุณภาพน้ าหลายพื้นที่มีปัญหาน้ าเสื่อม
โทรม เนื่ องจาก ปัญหาน้ าเสียจาก
ครัวเรือน ไม่ มีการบ าบัด ส่ งผลให้
น้ าประปาไม่สะอาดมีสีด า ปัญหาเรื่อง
สารเคมีจากสวนผลไม้โดยชะล้างลง
แหล่งน้ า และปัญหาพื้นที่แหล่งน้ าโดย
บุกรุกโดยพื้นที่เกษตร 
-  พื้นที่ปลายน้ า 
-  พื้นที่ป่าสงวนโดยบุกรุก 
-  น้ าทะเลหนุน 
-  ปัญหาขยะหลังกองบินนครศรีธรรมราช 

ส่งผลต่อคุณภาพน้ าในชุมชน 

-  พื้นที่ต้นน้ า 
-  ป่ าพรุควนเคร็ งมีปัญหาด้ านไฟป่ า 

(เช้ือเพลิง) ที่มาจากฝีมือมนุษย์ร้อยละ 
99 มีระดับน้ าต่ าพื้นดิน ท าให้เกิดไฟป่า
ง่าย 
-  ป่าไม้ถูกท าลาย ท าให้ดินไม่อุ้มน้ า 
-  พื้นที่กลางน้ า 
-  ป่าพรุควนเคร็งโดยแผ้วถาง 
-  ฤดูฝนน้ าไหลเร็วช้ันดินไม่มีการอุ้มน้ า 

ท าให้ไม่สามารถกักเก็บน้ าไว ้

-  พื้นที่ปลายน้ า 
-  ท้องถิ่นขาดศักยภาพในการบริหาร

จัดการจัดการ 
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            ส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาต ิ        และทางเลือกการพัฒนาพื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 4-24 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ตารางท่ี 4.4-3 (ต่อ) 

ลุ่มน  าสาขา 
สรุปปัญหาด้านทรัพยากรน  าตามกรอบของแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน  า 20 ปี 

การจัดการน  าอุปโภคบริโภค การสร้างความมั่นคงของ 
น  าภาคการผลิต 

การจัดการน  าท่วมและอุทกภัย การจัดการคุณภาพน  าและอนุรักษ์
ทรัพยากรน  า 

การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพปา่ต้นน  าที่เสื่อม
โทรมและป้องกันการพังทลายของดิน 

การบริหารจัดการองค์กร 

คลองกลาย -  การจัดการน้ าอุปโภคบริโภคของพื้นที่
ต้นน้ า ของพื้นที่กลางน้ า และพื้นที่
ปลายน้ า โดยภาพรวมขาดแคลนน้ า
อุปโภค บริโภค เนื่องจากน้ าส่วนใหญ่
น าไปใช้ภาคการเกษตร นอกจากนี้
แหล่งน้ าที่สามารถบริโภคได้ในอดีต 
ปัจจุบันน้ าเกิดการปนเปื้อนของสารเคมี
จากการเกษตร ท าให้ ไม่ ส ามารถ
อุปโภค-บริโภคได้ 

-  ในพื้นที่ชุมชนมีบ่อบาดาลเยอะ ท าให้
น้ าในคลองสาขาแห้ง 
-  ต้นทุนน้ าน้อย แต่มีการแช่งชิงน้ าจาก

การประปาส่ วนภู มิ ภ าคและภาค
การเกษตร ส่งผลให้พื้นที่คลองกลายมี
ปัญหาขาดแคลนน้ า 
-  ไม่สามารถใช้น้ าปลูกพืชได้ ถ้ามีต้นทุนที่

เพียงพอควรใช้น้ าบาดาลแทน 
-  ระดับน้ าในคลองกลาย (แม่น้ าสายหลัก) 

ลดต่ าลงมาก ท าให้น้ าจากคลองสาขา
ไหลลงคลองกลายเร็ว และคลองสาขาไม่
สามารถเก็บกักน้ าได้ 
-  หมู่  8 ต าบลนบพิต า อ าเภอนบพิต า 

จังหวัดนครศรีธรรมราช มีการออกแบบ 
ก าหนดพื้นที่ท่ีจะสร้างฝายแล้ว แต่ยังไม่
มีการด าเนินต่อ ต้องการให้ภาครัฐ
เร่งรัดการด าเนินการโครงการดังกล่าว
ให้แล้วเสร็จ 

-  พื้ นท้องน้ าคลองกลาย โดยเฉพาะ  
หมู่ 1/5/6/7/8 ต าบลนบพิต า อ าเภอ
นบพิ ต า  จั งหวัดนครศรี ธรรมราช 
ประสบปัญหาจากการดูดทรายของ
นายทุน  
-  มี ก า รดู ด ท ร าย ส่ งผ ล ให้ ต ลิ่ งพั ง 

โดยเฉพาะ หมู่ 8/ 9 /7 /5 /6 ต าบล
นบพิต า อ าเภอนบพิต า 
จังหวัดนครศรีธรรมราช   
-  คลองสาขาเกิดการตื่นเขิน  
-  ปัญหาตะกอนไหลลงสู่คลองสาขา 

-  ห้วยคลองเจา ซึ่งเป็นล าน้ าสาขา ใน
อดีตเป็นแหล่งน้ าที่สะอาด สามารถ
มองเห็นหิน กรวด ทรายได้ แต่ปัจจุบัน
ท ากินไม่ได้ คุณภาพน้ าเสื่อมโทรม 
-  การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน

จากพื้นที่ป่าไม้ เป็นพืชเชิงเดี่ยว 
-  คลองบางแห่งน้ ามีการปนเปื้อนสารพิษ 

จากการเกษตร 
 

-  การดึงน้ ามาใช้ตอนบนท าให้ระบบนิเวศ
ตอนล่างเสื่อมโทรม 
-  พื้นที่ป่าอนุรักษ์มีการอนุญาตให้เข้าไป

ใช้ที่ดินอย่างถูกต้อง สามารถแบ่งเป็น
มรดกได้ แต่ไม่สามารถขายได้ ส่งผลต่อ
ปัญหาพื้นที่ป่าลดลง 
-  ป่าต้นน้ าลด ท าให้ปัญหาน้ าไหลหลาก

อย่างรวดเร็วในต าบลตลิ่งชัน 

-  การสร้างเขื่อน หรือ ประตูระบายน้ า
แบบเดิมไม่ ได้ผล ให้จัดท าตามที่
ประชาชนให้ความเห็น คือ ก่อสร้าง
เขื่อนเป็นระยะ 6 ช่วง ตามแผนฯ 
เพือ่ชะลอน้ า ลดการกัดเซาะของตลิ่ง 
ภายใน 2 ปี ต้องมีการแก้ไขปัญหา
ด้านนี้  เพราะน้ าในคลองกลายจะ
หมด 
-  ปัญหานายทุนไม่ใช้เครื่องจักรในการ

ดูดทรายตามประเภทที่ขออนุญาต 
-  การขออนุญาตดูดทราย เจ้าหน้าที่

อนุญาตโดยไม่ค านึงถึงผลกระทบต่อ
ประชาชน 
-  มาตรการป้องกันปัญหาการดูดทราย

ไม่สามารถบังคับใช้ได้จริง 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ส่วน
ที่ 3 

-  ไม่มีพื้นที่รองรับน้ า 
-  คลองสระและคลองกระแดะ เป็นพื้นที่

หล่อเลี้ยงทั้งอ าเภอ ในอดีตน้ าลักษณะ
เป็นวัง แต่ปัจจุบันน้ าขาดช่วง ล าน้ าตื้น
เขิน  ส่ งผล ให้ ฤดู แล้ งน้ าแห้ งอย่ าง
รวดเร็ว 
-  ฤดู แ ล้ งขาดแคลน น้ าบ ริ โภ ค  คื อ

น้ าประปา 

-  ช่วงส่งต่อภาคการเกษตร 
-  ที่น้ าน้อยไม่เหมาะแก่การท าสวนทุเรียน 
-  เมื่ อก่อนมีการขุดแอ่ง/วัง ในคลอง

กลายเป็นช่วงๆ ปัจจุบันคลองตื่นเขิน 
-  ลักษณะทางกายภาพ เทศบาลต าบล

ดอนสัก มีแหล่งน้ าเป็นห้วย 3 แหล่ง  
ในอดีตน้ าไม่เคยแห้งขอด 20 ปีให้หลัง 
น้ าแห้งขอดฤดูน้ าหลากเกิดน้ าท่วมขัง 
ฤดู แห้ งไม่ มี น้ า ใช้  น้ าไป เร็ วมาเร็ ว  
ทางเทศบาลเคยเสนอของบประมาณใน
การสร้างฝายเพื่อเพิ่มแหล่งกักเก็บน้ า 
ปีละ 1 แห่ง 
-  มีโรงงานอุตสาหกรรมส่งผลต่อปริมาณ

การใช้น้ าภาคการผลิต 

-  พื้นที่ต้นน้ า 
-  มี น้ าท่ วมต่ อ เนื่ อ งหลายปี ประสบ

อุทกภัย 3 ครั้ ง 2554/2560/2561 
ต าบลคลองสระ อ าเภอกาญ-จนดิษฐ ์
-  ล าคลองตื้นเขินรับน้ าได้น้อย 
-  มีการประสานขอท่อลอดเพื่อช่วยการ

ระบายน้ า แต่ยังไม่มีความคืบหน้า 
-  มีการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ า 
-  พื้นที่เทศบาลต าบลทุ่งใส อ าเภอสิชล 

จังหวัดนครศรีธรรมราช  เกิดน้ าท่วมขัง
บ่อยครั้ง 
-  พื้นที่กลางน้ า 
-  น้ าท่วมเร็ว/น้ าแห้งเร็ว/น้ าขาดช่วง 
-  พื้นที่ปลายน้ า 
-  พื้นที่ปลายน้ าที่ต าบลท่าทองใหม่ได้รับ

ผลกระทบจากน้ าท่วมขัง เนื่องจากเป็น
พื้ น ที่ ล าด ต่ า  ก าร ระบ ายน้ า ไม่ ดี

-  น้ าเค็มรุกล้ า 
-  อ าเภอดอนสั ก  หมู่  5  พบสารหนู

ปนเปือ้น 
-  พบสารหนูปนเปื้อนจากการเกิดแหมือง

เก่ าอยู่ ที่  อ า เภ อน บ พิ ต า  จั งห วั ด
นครศรีธรรมราช และพบสารปนเปื้อน
จากส าเคมี จ ากส วนทุ เรี ยน  ส วน
ยางพารา 

-  พื้นที่ต้นน้ า 
-  น้ าหลากมาเร็วไปเร็ว จากเดิม 48 ชม. 

เป็น 8 ชม. (พื้นที่ ต าบลคลองสระ -
อ าเภอกาญจนดิษฐ์) เนื่องการพัฒนา
โครงสร้าง เช่น ขุดลอก ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงระบบนิเวศ 
-  เกิ ดการท าลายห่ วงโซ่ อาหารของ

สิ่งมีชีวิต 
-  พื้นที่กลางน้ า 
-  ในอดีตสภาพป่าต้นน้ าอุดมสมบูรณ์ 

ปัจจุบันโดยบุกรุกเป็นสวนยางพารา 
สวนทุเรียน และมีการใช้สารเคมี (สาร
หนู) ท าให้เกิดสารพิษปนเปื้อนไหลลงสู่
แหล่งน้ า 
-  พื้นที่ปลายน้ า 
-  ระบบธรรมชาติมีการเปลี่ยนแปลงป่า 

กลายเป็นสวนปาล์ม 

-  การบริหารจัดการน้ าไม่ เพียงพอ 
ต้องการแหล่งกักเก็บน้ าอย่างน้อย 1 
แห่งเพื่อการบริหารจัดการน้ า 
-  ควรมีการบูรณาการหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาครอบคลุม
ทั้งระบบ 



   บทที่ 4 การก าหนดขอบเขตประเด็นยทุธศาสตร ์เปา้ประสงค์  
            ส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาต ิ        และทางเลือกการพัฒนาพื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 4-25 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ตารางท่ี 4.4-3 (ต่อ) 

ลุ่มน  าสาขา 
สรุปปัญหาด้านทรัพยากรน  าตามกรอบของแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน  า 20 ปี 

การจัดการน  าอุปโภคบริโภค การสร้างความมั่นคงของ 
น  าภาคการผลิต 
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เท่าที่ควร ก่อให้เกิดน้ าท่าเสียก่อนไหล
ลงสู่ทะเล 
-  ล าคลองตื้นเขิน 

-  มีการพัฒนาผังเมืองรวม จากป่าเป็นที่
อยู่อาศัย 
-  การฟื้นฟูสภาพป่าไม้ เป็นพ้ืนท่ีส าคัญที่

สามารถเก็บอุ้มน้ าไว้ได้ 
-  บริเวณป่าที่มีอยู่รักษา สภาพให้คงเดิม 
-  รณรงค์ปลูกป่าข้างคลอง 2 ฝั่งตลิ่ง เน้น

ปลูกต้นไม้โตเร็ว เช่น มะเดื่อ 
-  สร้ างวั ง ให ม่  เช่ น  วั งป ล า (คลอง

กระแดะ) มีการแก้ไขโดยเน้นสร้างวัง
เป็นช่วงๆ 

คลองนาทว ี -  มีการท าประปาใต้ดิน   
-  ไม่สามารถใช้น้ าบ่อตื้นได้ เนื่องจากมี

การปนเปื้อนจากกองขยะ (ต าบลนาทวี) 

-  พื้นที่อ าเภอจะนะมีคลองต่าง ๆ จาก
พื้นที่ต าบลป่าชิงและไหลลงสู่ทะเลที่
ต าบลนาทับอีกหลายคลอง ซึ่งยังขาด
ข้อมูลของล าคลองในพื้นที่  
-  การจัดหาน้ าเพื่อความมั่นคงของภาค

การผลิตและบริการรวมไปถึ งภาค
การเกษตร 
-  มีการท านาน้อยลง ขาดแคลนน้ า 
-  พื้นที่ต้นน้ าจะมีฝนตกอยู่บ่อยครั้ง แต่

ในช่วงฤดูแล้งพื้นที่สูงจะขาดน้ า หากมี
ฝายชะลอน้ าจะช่วยแก้ปัญหาดังกล่าว
ได้ 

-  ฝนตกน้ าไหลลงทะเลรวดเร็ว ไม่มีที่กัก
เก็บน้ า 
-  พื้นท่ีกลางน้ า หากมีปริมาณน้ ามากเกิด

ไปจะส่งผลกระทบให้น้ าท่วม ประกอบ
กับคลองบางช่วงตื้นเขินและมีการบุกรุก
พื้นที่ ดังนั้นมาตรการในการป้องกัน เจ้า
ที่หรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องต้องดูแล
และจัดการพื้นที่สาธารณะให้สามารถใช้
ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ หากแหล่งน้ ามี
ความอุดมสมบูรณ์ จะช่วยสร้างอาชีพ
และรายได้แก่ประชาชนในพื้นที ่
-  อ าเภอนาทับ มีการสะสมของตะกอน

ปากอ่าว ท าให้การระบายน้ าลงสู่ทะเล
ในช่วงน้ าหลากเป็นไปได้ช้า เกิดน้ าท่วม 
-  ปัญหาล าคลองตื้นเขิน การพัฒนาและ

ขยายพื้นที่ขาดการวางแผน เป็นผลให้
เกิดการกีดขวางทางน้ า ส่งผลให้น้ าท่วม
ขังในพื้นที ่

-  อ าเภอจะนะมีกลิ่นเหม็นจากการท า
อุตสาหกรรม บริเวณพื้นท่ีต าบลนาหว้า 
ต าบลป่าชิง (พื้นที่กลางน้ า) เป็นพื้นที่
รับน้ าเสียรวมทั้งพื้นที่นาทวีด้วย และมี
สายน้ าย่อยจากทิศตะวันตก คือสายน้ า
คลองทราย ซึ่งมีโรงงานอุตสาหกรรมอยู่ 
ส่งผลให้น้ ามีกลิ่นเหม็น โดยเฉพาะพื้นท่ี
ต าบลขุนตัดหวาย ต าบลคู และต าบล
แค ไปออกที่ต าบลปากบาง ต าบลนา
ทับ 
-  ปัญหาคุณภาพน้ า น้ าใต้ดินปนเปื้อน

จากบ่อขยะ สารเคมีจากบ่อขยะ และ
น้ าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม ส่งผล
กระทบต่อวิถี ชีวิตและสัตว์น้ า และ
ส่งผลกระทบต่อการท ากะปิ 
-  มีปัญหาการดูดทรายอยู่บ้างแต่น้อย 
-  เดิมวิถีชีวิตของประชาชนพื้นที่ต าบล

สะกอมและต าบลตลิ่งชัน จะประกอบ
อาชีพประมงชายฝั่งเรือขนาดเล็ก เมื่อ
เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ ถ้า
ไม่มีการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งไว้ จะ
ส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพและ
วิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ เช่น การ
ท าเคย  
-  ไม่มีปัญหาการรุกล้ าของน้ าเค็ม 

-  อุทยานแห่งชาติถือเป็นพื้นที่ต้นน้ าที่
ส าคัญ มีการปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้น แต่ก็มี
พื้นที่ป่าบางส่วนท่ีโดนบุกรุกไปบ้าง แต่
โดยรวมถือว่าไม่มีปัญหา 

 

-  มีโครงการพระราชด าริที่คลองพรวน 
หมู่ 8 ต าบลฉาง กรมชลประทานเข้า
ไปปรับปรุงท าให้มีน้ าเหลือ แต่ยังไม่
มีการบริหารจัดการน้ าที่ดี ปล่อยน้ า
ไหลทิ้งไม่ได้ใช้โประยชน์ 
-  ปัจจุบันประชาชนในพื้นที่ต้นน้ าเริ่ม

ให้ความส าคัญของน้ า โดยได้ท าฝาย
ชะลอน้ าขึ้น 
-  การฟื้นฟูและรักษาคุณภาพน้ า ต้อง

อาศั ยความร่ วมมื อขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้น าชุมชน และ
ประชาชน ร่วมวางแผนในการจัดการ
และฟื้นฟ ู
-  พื้นที่ปลายน้ า บริเวณพื้นท่ีต าบลนา

ทับ ปากอ่าวบางแหล่งตื้นเขิน การ
ระบายน้ าลงสู่ทะเลได้ช้า ส่งผลให้
ช่วงฤดูฝนน้ าท่วมขังในพื้นท่ี อย่างไร
ก็ตามต้องมีกระบวนการจัดการน้ าที่
ดี เพื่อป้องกันไม่ให้น้ าท่วมขังนพื้นที่ 
และเพื่อให้เกิดการไหลเวียนน้ าใน
พื้นท่ีที่ดี จะส่งผลต่อคุณภาพน้ าและ
สัตว์น้ า ซึ่ งเป็นประโยชน์ต่อการ
ประกอบอาชีพและเศรษฐกิจในพื้นที่  
-  ความไม่เหมาะสมของนโยบายการ

ส่งเสริมการปลูกปาล์มและยางในนา
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ข้ า ว  เนื่ อ งจ าก ย างไม่ ส าม ารถ
เจริญเติบโตได้ในดินเหนียว และ
ปาล์มน้ ามันไม่ต้องการน้ ามากในการ
เติบโต ท าให้ค่านิยมในการท าเกษตร
เปลี่ ยนแปลงไปปลูกข้ าวน้อยลง 
เพราะเห็นว่ามีพืชเศรษฐกิจอื่นที่
สามารถสร้างรายได้ได้ดีกว่า 

คลองเทพา -  พื้นที่ต้นน้ า ใช้ประปาภูเขา 
-  พื้นที่กลางน้ า ปลายน้ า มีประปาใช้

ทั้งหมด  
-  อ าเภอสะบ้าย้อย ต้องซื้อน้ าใช้ในช่วง

แล้ง  
-  พื้นที่ ติ ดทะเล เช่น เกาะแลหนั ง มี

ปัญหาน้ ากร่อย 
-  ต าบลปากบาง น้ าบาดาลเป็นสนิม 

-  ปัจจุบันไม่มีปัญหา แต่ถ้ามีโรงไฟฟ้าชีว
มวล และโรงงานอื่นๆ เพิ่มขึ้น น่าจะมี
การใช้น้ าเพิ่มขึ้น 
-  มีการใช้น้ าบาดาลในการท าการเกษตร 

แต่ต้นน้ ามีปัญหาเจาะไม่ถึงน้ า 
-  กลางน้ ามีระบบชลประทาน 
-  พื้นที่อ าเภอเทพามีพื้นที่นาข้าวประมาณ 

3,000 ไร่ 

-  ปากอ่าวตื้นเขิน น้ าระบายออกทะเลได้
ช้า   
-  ต้นโกงกางต่อรากลงไปในน้ าจนตื้นเขิน

มีการสะสมของตะกอนดิน ท าให้น้ า
ระบายได้ ช้า และชุมชนไม่สามารถ
จัดการป่ าชายเลนได้  เนื่ องจากติ ด
ปัญหากฏหมายต่าง ๆ 
-  ปัญหาท่วมส่วนใหญ่เกิดช่วงตุลาคม-

ธั น วาคม  / น้ าแล้ ง (กุ มภ าพั น ธ์ -
เมษายน) 
-  บริเวณพื้นที่ปากน้ าเกิดการทับถมของ

ตะกอนดิน เป็นผลให้น้ าระบายได้ช้า
และน้ าท่วม 
-  อ าเภอเทพา อ าเภอสะบ้าย้อย มีปัญหา

น้ าท่วมจากการสร้างทางรถไฟ การ
สร้างถนนกีดขวาง และล าคลองตื้นเขิน 

-  พื้นที่กลางน้ ามีการดูดทรายเป็นปัญหา
ห ลั ก  มี ก ารขอค วามร่ วม มื อ จ าก
ผู้ประกอบการให้พักทรายไว้ก่อนปล่อย
ทรายกลับลงสู่แหล่งน้ า เมื่อดูดทราย
ขึ้นมาเป็นทรายเปียก เมื่อปล่อยน้ าลง
มาเป็นการสร้างตะกอนดินไหลไปสะสม
ที่ปากอ่าวปากน้ าเทพา เกิดความตื้น
เขิน นอกจากนี้การขาดความรับผิดชอบ
ของผู้ประกอบการการดูดทรายท าให้
ตลิ่งพัง กลายเป็นท้องมังกร ตั้งแต่ล า
ไพลจนถึงท่าม่วงท าให้แม่น้ าเทพาขยาย
ออกไปใหญ่มาจากตลิ่งพัง ส่วนหนึ่ง
ทรายเหล่านี้ เกิดการทับถมไหลผ่าน
แม่น้ าเทพา ปากอ่าวเทพาไม่สามารถ
ดันทรายออกไปได้ ท าให้เกิดน้ าท่วม
ตามมา   
-  คลองท่าหมาก โต๊ะกา ป่าค า คุณภาพ

น้ าไม่ดี มีน้ าเสีย จากโรงงานชีวมวล 
และบ่อขยะ 
-  ปัญหาน้ าเสียจากการท านากุ้งที่ต าบล

ปากบาง  
-  ปั ญ หาน้ า เสี ยจาก ชุมชน  โรงงาน

อุตสาหกรรม บ่อขยะ 
-  ผลกระทบจากเหมืองและสารเคมี ส่งผล

ต่อการเลี้ยงปลาในกระชัง 
-  ปัญหาน้ าขุ่นจากตะกอนทราย 

 
 

-  พื้นที่กลางน้ ามีการบุกรุกป่า ส่งผลให้
พื้นที่ป่าไม้ลดลง 
 

-  ขาดการประสานงานที่ดี ระหว่าง
หน่วยงาน 
-  เป็นนโยบายมาจากเบื้องบน 
-  มีการก่อสร้างแล้วไม่ได้ใช้งาน 
-  มีการแบ่งกลุ่มผู้เสียประโยชน์ 
-  สิ่งที่ชุมชนต้องการด าเนินการไม่มี

งบประมาณ 
-  ขาดการมีส่วนร่วม 
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ภ าค ใต้ ฝั่ งต ะวั น ออก
ตอนล่าง 

-  พื้นที่ต้นน้ าไม่มีปัญหา   
-  อ าเภอมายอมีปัญหาน้ าแดง (ตาม

ธรรมชาติ) น้ าประปาไม่ทั่วถึง น้ ากร่อย 
เป็นสนิม 
-  อ าเภอยะหริ่งมีปัญหาน้ ามีสีแดง (ตาม

ธรรมชาติ) 
-  พื้ นที่ ป ลายน้ ามี ปั ญ หาน้ าประปา 

คุณภาพไม่ดี ส่วนปลายน้ าจะมีปัญหา
น้ าเค็มกระทบต่อการเลี้ยงสัตว์น้ า 
-  มีน้ าเสียซึมปนเข้ามายังบ่อน้ าตื้นที่ใช้อยู่ 
-  ส่วนมากซื้อน้ าดื่มน้ าใช้  น้ าจากบ่อ

บาดาลมีกลิ่นมีสี 
-  มีการปนเปื้อนสารเคมี เช่น ยาฆ่าหญ้า 

สารเคมีที่ใช้ในสวนยาง ลงในล าคลอง 
-  กลางน้ าขุดลงไปใต้ดินลึก 60-100 เมตร 

ไม่พบน้ าใต้ดิน 

-  การท าการเกษตรเกือบทั้งหมดเป็นพืช
เชิงเดี่ยว เมื่อถึงฤดูแล้งน้ าไม่เพียงพอไม่
สามารถท าการเกษตรได้  
-  ต าบลลุโบะยิไร อ าเภอมายอ จังหวัด

ปัตตานี ใช้น้ าชลประทานจากเขื่ อน
ปัตตานีในการท านา และมีปัญหาน้ า
แดงไม่ทราบสาเหตุแน่ชัด อาจเกิดจากมี
การถมดินสร้างบ้าน  
-  อ าเภอมายอ (13 ต าบล 59 หมู่บ้าน) มี

การท านากันมาก แต่ในฤดูแล้งน้ าไม่
เพียงพอ ไม่มีที่เก็บกักน้ า 
-  กลางน้ ามีโรงงานแปรรูปไม้ ยางพารา 
-  ปลายน้ ามีโฮมสเตย์เล็กๆ  อาหารทะเล

แปรรูป  มีบ่อบ าบัด น้ าประปาอ่อน 
ไหลน้อย บางวันไม่ปล่อยน้ า 
-  พื้นที่ต้นน้ าที่ท าเกษตรกับปศุสัตว์ยังมี

ปัญหาน้ าขาดแคลนช่วงฤดูแล้งต้องการ
ให้มีระบบชลประทาน ปัจจุบันไม่มี
ระบบท าท่อที่จะเข้าสู่พื้นท่ีเกษตร ส่วน
พื้นที่ปลายน้ า มีปัญหาน้ าไม่เพียงพอต่อ
การเพาะปลูก และเลี้ยงปลาในกระชัง  
มีอ่างเก็บน้ าไม่ เพียงพอส าหรับการ
เกษตรกรรม พื้นท่ีท่องเที่ยวใกล้ทะเล มี
ปัญหาน้ าเปลี่ยนสี น้ าไหลน้อย น้ าไหล
บ้างไม่ ไหลบ้าง ส่วนเพาะเลี้ยงเป็น
ปัญหาจากคุณภาพน้ าเป็นหลัก มีผู้ระบุ
ว่าการเพาะเลี้ยงไปสร้างปัญหาให้ภาค
การใช้น้ าอื่นๆ ชลประทานปล่อยน้ าไม่
ตรงตามที่ต้องการของเกษตรกรไม่มีการ
บริหารจัดการที่ ดี   มีอุตสาหกรรม
ประมง ท่าเรือ มีปัญหาจากการระบาย
น้ าเสียลงแม่น้ าล าคลองโดยตรง โรงงาน
แปรรูปอาหารทะเล ฮาลาล รีสอร์ท 
ท่องเที่ยวที่ใช้น้ ามากขึ้น 
 

-  ช่วงน้ าท่วมมีปลาบึกเข้ามามาก มีการ
จับขาย กระตุ้นเศรษฐกิจ 
-  ปัญหาน้ าทะเลหนุน ที่ ต าบลบางปู 

อ าเภอยะหริ่ง 
-  ต าบลเตราะบอน อ าเอสายบุรี ระดับ

ถนนสูงกว่าพื้นที่ชุมชนท าให้เกิดน้ าท่วม
ซ้ าซากเวลาฝนตก 
-  พื้นท่ีกลางน้ ามีปัญหาน้ าท่วมซ้ าซากทุก

ปีในเดือนธันวาคม มีผลต่อการท ามาหา
กิน การท าสวน 
-  การแก้ปัญหาน้ าแล้งน้ าท่วมที่ผ่านมาใน

ส่วนราชการแม้แต่ในท้องถิ่นเอง ท าใน
ส่วนของตัวเองเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
ไม่มีการวางแผน เวลาฝนตกน้ าจะล้นไป
ท่ วม ชุมชนที่ อยู่ ในพื้ นที่ ต่ ากว่ า  มี
ตัวอย่างที่คลองอู่ตะเภา จะดันน้ าออก
ไม่ให้ลงที่ต่ า หากสามารถแก้ไขได้แบบ
นี้จะช่วยลดความรุนแรงของน้ าท่วมได้ 

-  น้ าคลองสกปรกไม่สามารถใช้น้ าคลอง
อาบน้ า และดื่มกินได้เหมือนในอดีต  
-  เทศบาลเมืองปัตตานีมีกระชังเลี้ยงปลา 

ในกระชังในคลอง และมีห้องสุขาที่ต่อ
ท่อน้ าทิ้งลงคลอง 
-  มีปัญหาน้ าเค็ม น้ าทิ้งจากอุตสาหกรรม

จากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และการ
ปนเปื้อนสารเคมีจากการเกษตร 
-  ส่วนใหญ่มีปัญหาที่บริเวณปลายน้ าจาก

การปล่อยน้ าเสียโรงงาน มีตะกอนปิด
ปากอ่าว ท าให้น้ าเสียไม่สามารถถูกเจือ
จางลงได้ สารพิษจากการเกษตร และ
เป็นน้ าเสียชุมชนมากท่ีสุด นอกจากนี้มี
เรื่องการทิ้งขยะ และปล่อยน้ าเสียจาก
ห้องน้ าห้องส้วมลงสู่แม่น้ าล าคลอง ส่วน
น้ าเค็มมีปัญหาในช่วงหน้าแล้ง ท าให้มี
น้ าจืดไม่พอท่ีจะดันน้ าเค็ม มีตะกอนปิด
ปากอ่ าว อื่ นๆ  จะเป็ น เรื่ อ งน้ าบ่ อ 
น้ าประปา คุณภาพน้ าดื่มน้ าใช้มีสนิม 

-  พื้นที่ต้นน้ าป่าไม้ถูกท าลายเนือ่งจากการ
ขยายตั วของประชากร และความ
ต้องการพื้นที่ท ากิน เมื่อฝนตกไม่มีพื้นท่ี
เก็บกักน้ า เพราะพื้นที่ป่าเปลี่ยนเป็น
ปลูกสวนยางพารา 

-  มี งบ ป ระมาณ ในการซ่ อมแซม
บ ารุงรักษา แต่ไม่มีบุคลากร 
-  หน่วยงานภาครัฐไม่มีการบูรณาการ 
-  การก าหนดนโยบายไม่ได้แก้ปัญหา

ตรงจุด และเน้นให้เกิดความยั่งยืน 
-  การบังคับใช้กฏหมายไม่เข้มงวด  
-  การด า เนิ น งานที่ ผ่ านมาเวลามี

แผนงานการพัฒนาไม่เคยมีการรับฟัง
ความคิดเห็นจากภาคประชาชน 
-  ประสิทธิภาพของหน่วยงานท้องถิ่น

ในการจัดการโครงการที่รัฐก าหนดมา
ไม่เต็มประสิทธิภาพ 



   บทที่ 4 การก าหนดขอบเขตประเด็นยทุธศาสตร ์เปา้ประสงค์  
            ส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาต ิ        และทางเลือกการพัฒนาพื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 4-28 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ตารางท่ี 4.4-3 (ต่อ) 

ลุ่มน  าสาขา 
สรุปปัญหาด้านทรัพยากรน  าตามกรอบของแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน  า 20 ปี 

การจัดการน  าอุปโภคบริโภค การสร้างความมั่นคงของ 
น  าภาคการผลิต 

การจัดการน  าท่วมและอุทกภัย การจัดการคุณภาพน  าและอนุรักษ์
ทรัพยากรน  า 

การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพปา่ต้นน  าที่เสื่อม
โทรมและป้องกันการพังทลายของดิน 

การบริหารจัดการองค์กร 

-  พื้นที่ปลายน้ ามีปัญหาการขยายตัวพ้ืนท่ี
ป่าชายเลนโดยมีการสะสมของตะกอน
ดินรุกล้ าที่ท ากินของชุมชน /ต าบลท่า
ก าซ า มีการสะสมของตะกอนดินกั้น
ขวางทางน้ า 

- แม่น้ าสายบุรี -  ระบบประปามีแต่ใช้ไม่ได้ (พื้นที่กลาง
น้ าและปลายน้ า) ส่วนต้นน้ าใช้ประปา
ภูเขา 
-  ปัญหาคุณภาพน้ าประปาไม่ดีเป็นสนิม 

น้ าเค็ม 
-  ท้องถิ่นขาดแคลนบุคคลากรในการดูแล

รักษาระบบประปาที่ได้รับการส่งมอบ
จากชลประทาน รวมทั้งงบประมาณที่
ได้รับมาไม่สอดคล้องกับสิ่งที่จะท า 

-  ปัญหาเรื่องของการใช้น้ าท าการเกษตร
บนพืน้ที่สูง 

-  ปี 59-60 เกิดเหตุการณ์ฝนแล้งกว่าปกติ 
เมื่ อเที ยบกับ เขื่ อนบางลางคื อแล้ ง
ผิดปกติมาในรอบ 30 ปี ตั้งแต่สร้าง
เขื่อนมาเป็นครั้งแรกที่น้ าลดลงต่ ากว่า
ปกติมาก ท าให้น้ าในเขื่อนไม่สามารถที่
จะระบายเพื่อการเกษตรได้ จากเดิมที่
น้ าที่เขื่อนบางลางใช้เพื่อการเกษตร ท า
นาปรัง ท่ีระบายได้ก็เพื่อสิ่งแวดล้อมใน
การผลักดันน้ าทะเล ซึ่งจะต้องมีการ
ควบคุ มการปล่อยน้ า ให้ น้ อยที่ สุ ด
เพื่อท่ีจะรักษาระบบนิเวศ ภาวะฝนแล้ง
จากปรากฎการณ์เอลนีโญที่มีรอบการ
เกิดเร็วขึ้นท าให้แม่น้ าสายบุรีและแม่น้ า
สายอื่นๆ จะได้รับผลกระทบมากยิ่งขึ้น 
ต้องหันกลับมาดูในเรื่องของแหล่งกัก
เก็บน้ าให้มากยิ่งขึ้น เพราะหากมีเกษตร
แปลงใหญ่เพิ่มขึ้นผลกระทบจะเกิดขึ้น
แน่นอน ในส่วนของกรมชลประทาน 
โครงการชลประทานยะลาได้ เสนอ
โครงการที่ เกี่ยวกับแหล่งน้ าไปแล้ว
หลายโครงการ สายบุรีก็มีโครงการที่จะ
ท าเขื่อนแล้วแต่ที่ผ่านมามีการคัดค้าน
จากชาวบา้นซึ่งในอนาคตอาจจะต้องน า
กลับมาพิจารณากันใหม่  เนื่ องจาก
ปัจจุบันส่วนของปลายน้ าเริ่มที่จะมี
ภาวะน้ าแล้ง ในส่วนนี้สามารถไปขอ
ข้อมูลเพิ่มเติมที่โครงการชลประทาน
ปัตตานี ปี 2560 ได้มีการวิจัยในส่วน
ของการผลิตน้ าประปาในส่วนของพื้นที่
หนองจิก โคกโพธิ์ แม่ลาน และพื้นที่

-  มีการขุดทรายขายบางช่วงของปลายน้ า 
-  มีปัญหาการปนเปื้อนของสารเคมีลงใน

แหล่งน้ า 
 

-  พื้นที่ต้นน้ าที่อ าเภอสุคิรินเกิดดินสไลด์
ซึ่งในอดีตไม่เคยเกิด อาจเกิดจากการ
บุกรุกที่ทางภาคเกษตร การท าเกษตรใน
พื้นที่สูง ร่องน้ าในระดับต้นน้ าต่างๆ 
สาขาย่อยๆ ในลุ่มน้ า ล าธารต่างๆ เริ่ม
ทับถมด้วยตะกอนดิน ท าให้น้ าน้อยลง 
เกิดกระบวนการการมีส่วนร่วมจากเหตุ
วิกฤต น้ า ดินสไลด์ และน้ าขาดแคลน
ในบางพื้ นที่ รวมทั้ งพื้นที่ ต้นน้ าด้ วย 
จุดเด่นของสุคิรินคือมีการร่วมกันปลูก
ป่าชุมชน ชาวบ้านให้ความส าคัญเรื่อง
นิเวศ เรื่องป่า ต้นน้ า และการอนุรักษ ์
-  พื้นที่ต้นน้ าบริเวณคลองน้ าใส ต าบล

โคกสะตอ อ าเภอรือเสาะ ต้องการให้มี
การอนุรักษ์ป่าต้นน้ าเฉพาะพื้นท่ีไม่ให้มี
การบุกรุกป่า และให้คนในพื้นที่บริหาร
จัดการ ปัจจุบันมีเกษตรแปลงใหญ่ และ
มีคลองชลประทานมากั้นน้ า ผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบคือผู้ใช้น้ าบริโภคไม่เพียงพอ 
-  หน่วยงานภาครัฐมีการส่งเสริมให้มีการ

ปลูกป่าต้นน้ าตามวาระต่างๆ เพื่อจะ
เพิ่ มปริมาณป่าให้มากขึ้น เป็ นการ
ด าเนินการเพื่อให้แล้วเสร็จตามโครงการ
เท่านั้นโดยไม่ได้มองถึงเป้าหมายของ
ความส าเร็จ และมีการปลูกซ้ าในพื้นที่
เดิม เนื่องจากต้นไม้ตาย เพราะไม่มีคน
ดูแล ท าให้เสียงบประมาณ ดังนั้นถ้า
ต้องการส่งเสริมอย่างจริงจังต้องมีการ
ก า ห น ด ห น่ ว ย งาน ผู้ ดู แ ล แ ล ะ มี
งบประมาณที่ชัดเจน 

-  ขาดความต่อเนื่องในการด าเนินงาน 
 



   บทที่ 4 การก าหนดขอบเขตประเด็นยทุธศาสตร ์เปา้ประสงค์  
            ส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาต ิ        และทางเลือกการพัฒนาพื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 4-29 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ตารางท่ี 4.4-3 (ต่อ) 

ลุ่มน  าสาขา 
สรุปปัญหาด้านทรัพยากรน  าตามกรอบของแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน  า 20 ปี 

การจัดการน  าอุปโภคบริโภค การสร้างความมั่นคงของ 
น  าภาคการผลิต 

การจัดการน  าท่วมและอุทกภัย การจัดการคุณภาพน  าและอนุรักษ์
ทรัพยากรน  า 

การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพปา่ต้นน  าที่เสื่อม
โทรมและป้องกันการพังทลายของดิน 

การบริหารจัดการองค์กร 

สายบุรี พบว่าเป็นน้ าประปาที่ไม่ค่อยมี
คุณภาพ เนื่องจากผู้รับผิดชอบท าระบบ
น้ าประปาระบบการผลิตไปอยู่ที่อบต. 
ซึ่งไม่มีบุคลากรที่มีความรู้และความ
เช่ียวชาญ (ที่มาของการศึกษาวิจัยมา
จากการที่พื้นที่อ าเภอหนองจิกมีปัญหา
การรุกล้ าของน้ าเค็มท าให้มีปัญหาใน
การผลิตน้ าประปา ปัจจุบันได้รับการ
แก้ไขไปบางส่วนแล้ว)  
-  เขื่อนบางลางเป็นเขื่อนขนาดเล็กที่เก็บ

น้ าไม่ได้มากในแต่ละปีช่วงมิ.ย. - ก.ย. 
จะมีการพร่องน้ าเพื่อเตรียมรับน้ าฝนที่
จะตกมากในช่วง ต.ค.  

-  ธ.ค. หากฝนไม่ตกตามฤดูกาลจะท าให้
น้ าไม่เพียงพอ บางปีถ้าฝนตกมากก็จะมี
ปัญหาน้ าล้นท่วมพื้นที่ปลายน้ า ซึ่งท า
ให้ การบริหารจั ดการน้ าของเขื่ อน
ค่อนข้างยาก 
-  ต าบลตะโละดื อรามัน อ าเภอกะพ้ อ  

น้ าท่วมนาน 1-2 อาทิตย์ทุกปี หน้าแล้งท า
เกษตรไม่ได้ (หมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 6 และหมู่ 8) 

-  ต้องการให้มีการอนุรักษ์ป่าชายเลน
เพราะว่าเป็นตัวอนุรักษ์ระบบนิเวศ 
บางครั้ งประมงพื้ นบ้ านกับประมง
พาณิชย์มีปัญหากัน ถ้าระบบนิเวศอุดม
สมบู รณ์  ป ระมงพื้ นบ้ านจะได้ รั บ
ประโยชน์โดยตรงไม่ต้องออกไปหาปลา
ไกลๆ 

แม่น้ าบางนรา -  อ าเภอจะแนะ ต้องการใช้น้ าประปาจาก
ภูเขา น้ าไม่สะอาดจากการทิ้งขยะลงใน
แหล่งน้ า 
-  พื้นท่ีใกล้นิคมอุตสาหกรรมปาล์มน้ ามัน

มีปัญหาน้ ามีตะกอน สนิม ซึ่งในอดีต
ก่อนมีการตั้งโรงงานไม่เคยเกิด  
-  บางพื้นท่ีน้ าประปายังเข้าไม่ถึง จะใช้น้ า

บ่อและน้ าขุด 
-  ใน เมื องมี การใช้ เครื่ องกรองน้ าดื่ ม 

เพราะไม่มั่นใจความสะอาดของน้ าจาก
การประปาส่วนภูมิภาค บางคนใช้
น้ าประปาในการซักผ้า ล้างสิ่งของ แต่
เวลาบริโภคต้องไปซื้อน้ ามาใช้อันนี้คือ
ส่วนในเมือง ในชนบทมีการสร้างประปา

-  นาข้าวเป็นนาร้างเนื่องจากไม่มีระบบ
ชลประทานเข้าถึง มีต้นทุนในการจัดซื้อ
เครื่องสูบน้ า  
-  พื้นที่บาเจาะมีการท านา แต่ไม่มีแหล่ง 

กักเก็บน้ า 
-  สวนผลไม้อาศัยน้ าจากธรรมชาติเป็น

ส่วนใหญ่  จะมีปัญหาในช่วงฤดูแล้ง
เนื่องจากไม่มีระบชลประทาน 

-  มีการสร้างถนนระดับสูงเกินไป สะพาน
และทางน้ าผ่านมีน้อย พ้ืนที่การเกษตร
น้ าจะท่วมมากถ้ามีการตัดถนน รวมถึง
การถมดิน  
-  ปัญหาน้ าซั ดตลิ่ งท าให้ เส้นทางน้ า

เปลี่ยนแปลง 
-  อ าเภอตากใบ มีน้ าท่วมเพราะน้ าระบาย

ไม่ทัน ปากอ่าวไม่กว้างมาก แต่ เป็น
ระยะเวลาไม่นาน 
-  ปัญหาน้ าท่วมของต าบลเกาะสะท้อน 

นานาค และโฆษิต ในอ าเภอตากใบ 
เนื่องจากมีประตูระบายน้ าชลประทาน
แต่เปิดปิดไม่เป็นไปตามความต้องการ
ของประชาชน เช่น ช่วงท านามีการเปิด 

-  ปัญหาคุณภาพน้ ามาจากธรรมชาติและ
โรงงานเป็นหลัก ได้แก่ สภาพพื้นที่ที่
เป็นดินเปรี้ยวท าให้น้ ามีความเป็นกรด 
อุตสาหกรรมน้ ามันปาล์ม สวนยาง 
ชุมชนชายแดนมีการปนเปื้อนจากขยะ 
คราบน้ ามัน 
-  มีการปนเปื้อนของสิ่งปฏิกูลจากการท า

ปศุสัตว์ สารเคมีจากทางเกษตร เคมี
จ าก อุ ต ส าห ก รรม  แ ล ะ เค มี ท า ง
สาธารณะสุขลงในแหล่งน้ า 
-  การระบายน้ าจากพื้นที่เกษตรลงไปยัง

แม่น้ าล าคลอง ท าให้วัชพืชเติบโตเร็ว 
-  มีการทิ้ งขยะบนภู เขา ท าให้ น้ าไม่

สะอาด 

-  พรุมีความส าคัญกับชุมชนใน 3 จังหวัด
ชายแดนเกือบทุกหมู่บ้าน ในอดีตเรา
ย้อนไป 60 ปีที่แล้ว ที่หมู่บ้านจะมีบ่อ
น้ าท่ีมีน้ าล้นข้ึนมาจากใต้ดินสามารถตัก
จากบ่ออาบน้ าได้เลย บ่อชนิดนี้จะอยู่
ใกล้กับพรุ หลังจากมีการขุดลอกคลอง
จนถึงปัจจุบันจนน้ าแห้ง พรุแห้ง ปลาไม่
มี ภายหลังมีการพัฒนามีการขุดบ่อเป็น
แก้มลิงใหม่มีทุกหมู่บ้าน ถ้าท าฝายกั้นก็
มีโอกาสที่จะเกิดพรุใหม่  
-  มีการกว้านซื้อท่ีจากนายทุนแถวบริเวณ

แม่น้ าตากใบ ท าให้พื้นที่ป่าโกงกาง ป่า
จากที่อยู่ในพื้นที่ของเอกชนลดลง 

- อบต.ไม่มีงบประมาณในการพัฒนา 
และท าระบบระบายน้ า 
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ภูเขา ชาวบ้านมีปัญหาระบบทางเดิน
อาหาร ขอเสนอให้แต่ละหมู่บ้านมีการ
กรองน้ าเพื่อไว้ใช้อุปโภค-บริโภค ชุมชน
จะได้มีสุขภาพที่ดี  
-  ปัญหาจากขยะชุมชน ท าให้ไม่สามารถ

ใช้น้ าบ่อมาอุปโภคบริโภคได้เหมือนใน
อดีต ต้องซื้อน้ า 
-  มีการใช้น้ าจากบ่อน้ าตื้น แต่น้ าแห้ง 

ต้องขุดลึก เสียค่าไฟในการใช้มอเตอร์
สูบน้ า มีน้ ากร่อยจากดินเปรี้ยว มีการ
ปนเปื้อนจากการสร้างห้องน้ าใกล้กับบ่อ
น้ า 
-  น้ าประปาในช่วงแล้งไม่มีน้ าใช้ คุณภาพ

น้ าไม่ดี บางแห่งระบบน้ าประปายังเข้า
ไม่ถึง เช่น โคกเคียน ระแงะ 
-  พื้นที่ใกล้พรุแถวไพรวัน น้ าจะมีสีแดง 
-  ทุกหมู่บ้านไม่ได้มีงบประมาณในการ

สร้างประปาภูเขา 

แต่บางครั้งน้ าท่วมฝนตกหนักก็ปิดไม่ให้
น้ าออก จึงท าให้เกิดน้ าท่วม 

แม่น้ าโก-ลก -  น้ าที่ ใช้อุปโภค บริโภคอยู่ ในปัจจุบัน 
พบว่าน้ าประปายังเข้าไม่ถึงทุกพ้ืนท่ี ท า
ให้บางพื้ นที่ ยั งใช้น้ าจากภู เขา ซึ่ งมี
ปริมาณลดลงเรื่อยๆ บางพื้นที่ใช้น้ าบ่อ
ซึ่งมีปัญหาน้ าเปรี้ยว และน้ าบาดาลที่ยัง
มีปัญหาเรื่องตะกอนสนิม ไม่สะอาด 
และน้ าแห้ งในฤดู แล้ ง ส่ วนพื้ นที่ ที่
น้ าประปาเข้ าถึ งก็พบปัญหาน้ าไม่
สะอาด 
-  ระบ บ ป ระป าห มู่ บ้ าน ใน จั งห วั ด

นราธิวาสส่วนมากใช้งานไม่ได้ ไม่มีน้ า
เค รื่ อ งเสี ย  ไม่ มี ระบ บ ดู แ ล รั กษ า 
โดยเฉพาะต าบลเอราวัณ ใช้ประปา
หมู่บ้านได้เพียง 1 หมู่บ้าน แต่ปัจจุบัน
เครื่องเสีย นอกจากนี้มีประปาภูเขา 2 
แห่ง ต้องการให้มีการปรับปรุง แก้ไข 
สร้างเพิ่มเติมระบบประปาที่มีอยู่ ใน

-  พื้นที่ส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาอะไรที่เด่นชัด 
ปัญหาหลักในเรื่องของการท าเกษตร 
และการท าอุตสาหกรรมแปรรูปใน
อนาคต สิ่งที่ต้องการ คือ การสร้างอ่าง
กักเก็บน้ า ฝาย หรือแก้มลิง 
-  ต าบลเอราวัณ อ าเภอแว้ง เป็นพื้นที่

เกษตรกรรม มีการท าเกษตรเกือบทุก
ครัวเรือน เวลาฤดูแล้งน้ าไม่เพียงพอ 
ส่งผลต่อผลิตผลทางเกษตรเสียหาย 
-  ชาวบ้านหมู่ 1 ต าบลเอราวัณ อ าเภอ

แว้ง มีการท านามาตลอด ปัจจุบันมี
ปัญหาเรื่องน้ า เดิมมีน้ าที่ชลประทาน
สร้างอ่างเก็บน้ าและสร้างท่อซีเมนต์ส่ง
น้ าสู่พื้นท่ีท านา แต่ขณะนี้อ่างเก็บน้ าพัง 
จึ งท า ให้ น้ าล งไปสู่ น าไม่ ได้  ท าให้
ชาวบ้านท านาไม่ได้เกือบ 5 ปี แจ้งไปยัง
สภาเกษตร และอบต. ทราบว่าไม่มี

-  พบปัญหาน้ าท่วม โดยมีระยะเวลาท่วม
ประมาณ 3 วัน ถึง 1 สัปดาห์แล้วแต่
พื้นที่ เนื่องจากพื้นที่ต้นน้ าไม่สามารถ
กักเก็บน้ าได้ พื้นที่แก้มลิงตามธรรมชาติ
หายไปเมื่อเทียบกับอดีต ท าให้เกิดน้ า
ท่วมพื้นที่บางส่วนของอ าเภอสุคิริน 
และเต็มพื้นท่ีที่อ าเภอแว้งและสุไหลโก-
ลก โดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับลุ่มน้ าโก
ลก เนื่องจากอ าเภอสุไหงปาดีซึ่งอยู่ที่
ต้นน้ าของเขาสันกาลาคีรี มีความชุ่มชื้น
มาก มีน้ าตกเป็นส่วนใหญ่ และมีน้ าจาก
เทือกเขาฮาลาบาลา น้ าที่กักเก็บไว้
จ านวนมากไหลลงมาที่สุไหงปาดีท าให้
ในบางปีมีน้ าท่วมทั้งอ าเภอ นอกจากนี้
ยังไหลมาต าบลกายูคละ อ าเภอแว้ง ท า
ให้เกิดน้ าท่วมประมาณ 1-2 สัปดาห์ 
บางส่วนของต าบลกายูคละจะโดนน้ า

-  ในฤดูแล้งน้ าจะสกปรก ส่วนในส่วนฤดู
ฝนจะมีการชะล้าง ปนเปื้อนของมูลสัตว์
ไหลลงสู่แหล่งน้ าสาธารณะ ด้านการใช้
สารเคมีของภาคการเกษตร และมีการ
ใช้ยาเบื่อในการจับปลาท าให้แหล่งน้ า
ได้รับการปนเปื้อน  
-  พื้นที่กลางน้ าและปลายน้ ามีปัญหาเรื่อง

ขยะ 
-  พื้นท่ีพรุโต๊ะแดง (กลางน้ า) มีปัญหาน้ า

เปรี้ยวหรือน้ ากร่อย 

-  ไม่มีแหล่งกักเก็บน้ า 
-  มีปัญหาดินสไลด์ 

-  องค์การบริหารส่วนต าบลไม่มีความ
พร้ อม ใน เรื่ อ งงบประมาณ และ
บุคลากรในการดูแลบ ารุงรักษาอ่าง
เก็บน้ าหลังจากได้รับการส่งมอบให้
เป็นผู้ดูแลจากส านักงานชลประทาน
แล้ว  
-  ไม่ มี การบริหารจัดการน้ าที่ เป็ น

รูปธรรม 
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หมู่บ้านให้ใช้ได้ทั้งต าบล และมีที่ เพิ่ง
สร้างเสร็จที่หมู่ 4 ใช้ได้เพียง 2 หมู่บ้าน 
อีกหลายหมู่บ้านยังไม่ได้ใช้ เนื่องจากว่า
งบประมาณไม่เพียงพอ 
-  พื้นที่เขตเทศบาลของต าบลแว้ง ใช้น้ า

จากการประปาส่วนภูมิภาค ไม่มีปัญหา
ทั้งในช่วงฤดูฝนและฤดูแล้ง 
-  ปัญหาน้ าขุ่น และไม่สะอาด มาจากใน

ฤดูแล้งมีเศษก่ิงไม้ใบไม้พัดตกลงไปที่บ่อ
กักเก็บน้ า และไปรวมกันอยู่ที่ประตู
ระบายน้ า จึงท าให้น้ ามีสีด าคล้ า ซึ่งอาจ
เกิดจากปัญหาการบริหารจัดการน้ าใน
พื้นที่ระหว่างผู้ดูแลในพื้นที่และผู้ใช้น้ า 
ไม่ท าตามข้อตกลงในเรื่องค่าใช้จ่าย
เพื่อที่จะใช้เป็นค่าจ้างคน ไปดูแล ท า
ความสะอาด เนื่องจากเห็นว่าน้ าประปา
เป็นน้ าฟรี  
-  ต าบลโล๊ะจูด ใช้น้ าภูเขา มีระบบท่อแต่

เวลาฝนตกน้ าท่วม น้ าจะขุ่น ด า เป็น
โคลน ไม่มีระบบพักน้ า 

งบ ป ร ะ ม า ณ ใน ก า ร ด า เนิ น ก า ร 
(ประมาณ 15 ล้านบาท) จึงแจ้งไปยัง
ชลประทานก็ยังไม่ได้รับการแก้ไข 

พัดพาเอาที่ดินประมาณ 1 ไร่ออกไป
จากความแรงของน้ าที่พัดมา น้ าจาก
แว้งลงไปท่วมที่สุไหงโก-ลก (ใช้เวลา
ประมาณ 8 ช่ัวโมง) มีพื้นท่ีชลประทาน
มูโน๊ะช่วยกักเก็บน้ าไว้ได้บ้าง 
-  อ าเภอแว้งในอดีตคลองทุกสายจะมีที่

พักน้ า แต่ปัจจุบันกลายเป็นพื้นที่สวน 
สร้างถนนกีดขวางทางน้ า เวลาฝนตกจะ
เกิดน้ าท่วม และไม่มีน้ าใช้ในฤดูแล้ง 
-  ต าบลมูโน๊ะ อ าเภอสุไหงโก-ลก ต าบลริ

โก๋ และสากอ อ าเภอสุไหงปาดี มีปัญหา
น้ าท่วม แต่ไม่มีปัญหาภัยแล้ง  
-  เขตเทศบาลของอ าเภอสุไหงโก-ลก มี

การก่อสร้างก าแพงป้องกันน้ าท่วม 
-  ข้อมูลจากศอ.บต. ระบุว่า  
-  ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมามีเรื่องร้องเรียน

เรื่องน้ าท่วมใหญ่ที่หน่วยงานออกมาให้
ความช่วยเหลือ 4 ครั้ง โดยเฉพาะพื้นที่
นานาค และโฆษิต มี ระดับน้ าท่วม
มากกว่า 1.50 เมตร นาน 3 เดือน เลย
พื้นที่แว้งที่ต าบลกายูคละ จะมีอ่างเก็บ
น้ าอยู่ประมาณ 2,000 ไร่ และหากมีน้ า
ท่วมจะสามารถเพิ่ มพื้ นที่ เก็บได้ถึ ง 
5,000 ไร่  แถวโฆษิตอีกประมาณ 800 
ไร่ ซึ่งเช่ือมระหว่างต้นน้ าของบางนรา
และปลายน้ าของโก-ลก ได้เคยมีการ
เสนอให้เป็นพื้นที่แก้มลิงในกรณีที่มีน้ า
ทะเลหนุน ท าให้ไม่มีที่กักเก็บน้ า น้ าจึง
เอ่อที่ตากใบและล้นมาที่สุไหงโก-ลก 
นอกจากนี้แถวโต๊ะเด็งถ้ามีแก้มลิงจะ
ช่วยลดปริมาณน้ าที่ท่วมได้ 
-  ในพื้นที่ลุ่มน้ าโก-ลก 240,000 ไร่ เป็น

ล าน้ าประมาณ 2,000 ไร่  คิดเป็น 1 
เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นการขุดคูคลองช่วย
ไม่ได้มากนัก เวลาฝนตกที่มาเลเซียน้ า



   บทที่ 4 การก าหนดขอบเขตประเด็นยทุธศาสตร ์เปา้ประสงค์  
            ส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาต ิ        และทางเลือกการพัฒนาพื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 4-32 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ตารางท่ี 4.4-3 (ต่อ) 

ลุ่มน  าสาขา 
สรุปปัญหาด้านทรัพยากรน  าตามกรอบของแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน  า 20 ปี 

การจัดการน  าอุปโภคบริโภค การสร้างความมั่นคงของ 
น  าภาคการผลิต 

การจัดการน  าท่วมและอุทกภัย การจัดการคุณภาพน  าและอนุรักษ์
ทรัพยากรน  า 

การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพปา่ต้นน  าที่เสื่อม
โทรมและป้องกันการพังทลายของดิน 

การบริหารจัดการองค์กร 

มาลงที่โก-ลกเหมือนกัน ดังนั้นการท า
แก้มลิงที่บริเวณต้นน้ าและกลางน้ าจะ
ช่วยแก้ปัญหาน้ าท่วมได้มากกว่า ส่วน
ปลายน้ าที่ตากใบจะช่วยบรรเทาและรับ
น้ าที่ล้นมายังบริเวณดังกล่าวเท่านั้น 
-  พื้นที่สุไหงโก-ลก มีความจ าเป็นต้อง

รักษาไว้ เนื่องจากมีความส าคัญในการ
ค้าขาย และรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้
เป็นเมืองด่านชายแดน ต้องแก้ปัญหา
เรื่องน้ าท่วม และน้ าใช้ ท าอย่างไรให้มี
ปริมาณน้ าส ารองเพื่อใช้ในครัวเรือน 

-  

-  

-  

-  

-  



   บทที่ 4 การก าหนดขอบเขตประเด็นยทุธศาสตร ์เปา้ประสงค์  
            ส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาต ิ        และทางเลือกการพัฒนาพื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 4-33 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

4.5 สรุปประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาพื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝั่งตะวันออก เป้าประสงค์ และทางเลือก 
 ผลการวิเคราะห์ประด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ของการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
ครอบคลุมใน มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังแสดงใน รูปที่ 4.5-1 สรุปได้ดังนี้ 
 
 วิสัยทัศน์ของการพัฒนาพื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  
 “การบริหารจัดการน ้าเพื่อคุณภาพชีวิต ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ อย่างสมดุลและยั่งยืน”  
  
 ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ที่ส าคัญ ประกอบด้วย 3 ประเด็นหลัก ดังนี้ 
 
 (1) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  
   เป้ าประสงค์  : ประชาชนได้รับการดูแลสาธารณู โภคพ้ืนฐานที่ จ าเป็นอย่างเพียงพอ  
ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม รวมถึง การจัดการปัญหาด้านทรัพยากรน้ าที่กระทบ
ต่อคุณภาพชีวิต (น้ าท่วม) 
   เงื่อนไข : ความคิดเห็นของประชาชนที่ ได้รับจากกระบวนการมีส่วนร่วมทุกพ้ืนที่ ให้ 
ความส าคัญในเรื่อง การใช้น้ าพ้ืนฐาน (การอุปโภคบริโภค) และการแก้ไขปัญหาน้ าท่วม เป็นเรื่องที่ส าคัญเร่งด่วน
ล าดับต้น ๆ มากกว่าประเด็นด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม ซึ่งการก าหนดแผนงานหรือมาตรการในประเด็นนี้ 
นอกจากประเด็นความเพียงพอ ขอให้กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาพิจารณาถึงประเด็นเชิ งคุณภาพและค่าใช้จ่ายของ
ประชาชนด้วย  
   แนวคิดของทางเลือก : น้ าเพ่ือการอุปโภคและบริโภค เป็นสิ่งพ้ืนฐานที่ประชาชนต้องสามารถ
เข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมเป็นธรรม โดยถูกก าหนดเป็นเป้าหมายในทุกแผนงานที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนแม่บทการ
จัดการทรัพยากรน้ า เป้าหมายความยั่งยืน SDGs ฯลฯ ส่วนพ้ืนที่น้ าท่วมซ้ าซาก โดยเฉพาะเขตเมือง พ้ืนที่
เศรษฐกิจ พ้ืนที่เกษตรกรรม นอกจากส่งผลต่อคุณภาพชีวิตประชาชนในพ้ืนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงแล้ว  
ยังเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วย ดังนั้น การจัดการให้บรรลุเป้าหมายในประเด็น
ยุทธศาสตร์ข้อที่ 1 ทางกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาจึงได้ก าหนดไว้เป็นทางเลือกพ้ืนฐานเพ่ือเปรียบเทียบกับทางเลือกที่
มุ่งเน้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ซึ่งทุกทางเลือกจะต้องก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ไว้ด้วย  
 
 (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
   เป้าประสงค์ : การเพ่ิมขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมรายจังหวัด การเติบโตของภาคเศรษฐกิจที่
เป็นโครงสร้างหลักของพ้ืนที่ เศรษฐกิจระดับฐานราก ได้แก่ ภาคเกษตรกรรม และภาคบริการ (การท่องเที่ยว) มี
การหมุนเวียนและกระจายรายได้ในระดับท้องถิ่น ประชาชนมีระดับรายได้ที่สูงขึ้น 
   เงื่อนไข : การบริหารจัดการน้ าเพ่ือการผลิต สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจของพ้ืนที่ให้เติบโต  
จากความคิดเห็นของประชาชนที่ได้รับจากกระบวนการมีส่วนร่วมให้ความส าคัญในประเด็นด้านเศรษฐกิจ  
ต่ ากว่าประเด็นด้านคุณภาพชีวิต หากต้องจัดล าดับความจ าเป็นในการพัฒนา ส าหรับพ้ืนที่ที่มีข้อจ ากัดด้าน
ศักยภาพแหล่งน้ า 
   แนวคิดของทางเลือก : โครงสร้างเศรษฐกิจหลัก/เศรษฐกิจระดับฐานรากของจังหวัดในพ้ืนที่ 
ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก ได้แก่ (1) เกษตรกรรม (ยางพารา ปาล์มน้ ามัน ไม้ผล และนาข้าว) พบว่ามี
สภาพแวดล้อมปัจจุบันที่สามารถปรับปรุงได้ เช่น การขยายพ้ืนที่เพาะปลูก การเพ่ิมผลิตต่อไร่ การปรับเปลี่ยน
ชนิดพันธุ์ที่เหมาะสม การเพ่ิมมูลค่าผลผลิต เป็นต้น และ (2) ด้านการท่องเที่ยว จากการวิเคราะห์ศักยภาพด้าน
การท่องเที่ยวทั้ง 13 ลุ่มน้ าสาขา พบว่ามีการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม ส่วนใหญ่เป็นระดับท้องถิ่น  



   บทที่ 4 การก าหนดขอบเขตประเด็นยทุธศาสตร ์เปา้ประสงค์  
            ส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาต ิ        และทางเลือกการพัฒนาพื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 4-34 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

รูปที่ 4.5-1 สรุปประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาพื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝั่งตะวันออก



   บทที ่4 การก าหนดขอบเขตประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์  
            ส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาต ิ        และทางเลือกการพัฒนาพื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม  4-35 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

 ยกเว้นเกาะสมุย เกาะเต่า และเกาะพะงัน ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับนานาชาติ ท าให้ผลตอบแทน
ทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวภาคใต้ฝั่งตะวันออกไม่สูงพอในระดับที่เร่งการเติบโตของเศรษฐกิจและรายได้ มี
หลายพ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาได้ จ าเป็นต้องพัฒนามาตรฐานการท่องเที่ยว พัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว
และการค้าบริการเชื่อมโยงครบวงจรให้เกิดรายได้ การเพ่ิมขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวม หากต้องให้ผลิตภัณฑ์มวล
รวมของจังหวัดในพ้ืนที่พ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกสูงขึ้นมากกว่าค่าเฉลี่ยของค่าเฉลี่ยประเทศ ไม่สามารถใช้
การเติบโตจากโครงสร้างเศรษฐกิจหลักท่ีมีอยู่ในปัจจุบันได้ จ าเป็นต้องเร่งการเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยโครงการ
ขับเคลื่อนต่าง ๆ ที่อยู่ในแผนของภาครัฐ รวมทั้ง การเพ่ิมทางเลือกการลงทุนใหม่ๆ การขยายภาคอุตสาหกรรม
รองรับการเพ่ิมมูลค่าของวัตถุดิบในพ้ืนที่ เมื่อพิจารณาถึงต าแหน่งและความส าคัญของภาคเศรษฐกิจต่าง ๆ ต่อ
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับภาคและประเทศ พบว่าภาคเกษตรกรรมและการค้าบริการมีความส าคัญใน
ระดับสูง ส่วนภาคอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวอยู่ในระดับต่ า 
 
 เมื่อพิจารณาถึงต าแหน่งและความส าคัญของภาคเศรษฐกิจต่าง ๆ ต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับ
ภาคและประเทศ (รูปที่ 4.5-2 ถึง รูปที่ 4.5-5) พบว่าภาคเกษตรกรรมและการค้าบริการ มีความส าคัญใน
ระดับสูง ส่วนภาคอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวอยู่ในระดับต่ า 
 
 (3) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  เป้าประสงค์ :  พ้ืนที่ป่าไม้และพ้ืนที่อนุรักษ์เพ่ิมขึ้น พ้ืนที่เสื่อมสภาพและพ้ืนที่ที่มีการบุกรุก
ได้รับการบริหารจัดการโดยประชาชนมีส่วนร่วม การจัดการแหล่งก าเนิดที่ก่อให้เกิดปัญหาคุณภาพน้ า 
  แนวคิดของทางเลือก : การพัฒนาเพ่ือตอบโจทย์ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 และ 2 ต้องพิจารณา
การใช้ประโยชน์พ้ืนที่ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติ พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ พ้ืนที่ชุ่มน้ า ระบบนิเวศที่ส าคัญ ที่
จ าเป็นต้องคงความอุดมสมบูรณ์เป็นพ้ืนที่ต้นน้ า ให้น้อยที่สุด การพัฒนาเพ่ือตอบโจทย์ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
และ 2 ในประเด็นด้านคุณภาพน้ า จ าเป็นต้องค านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับน้ าทิ้งของแหล่งน้ า การ
จัดสรรน้ าเพ่ือรักษาระบบนิเวศน์ หากมีกิจกรรมที่เป็นแหล่งก าเนิดมลพิษทางน้ าหรือมีผลให้แหล่งน้ าเสื่อมโทรม 
จะต้องมีมาตรการในการจัดการแหล่งก าเนิด 
  เงื่อนไข : หากต้องจัดล าดับความจ าเป็นในการพัฒนา ส าหรับพ้ืนที่ที่มีข้อจ ากัดด้านศักยภาพ
ทรัพยากรน้ า จากความคิดเห็นของประชาชนที่ได้รับจากกระบวนการมีส่วนร่วมพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก
ให้ความส าคัญในประเด็นการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากกว่าการพัฒนาที่มุ่งเน้น
เป้าหมายทางเศรษฐกิจ  
 
 



   บทที ่4 การก าหนดขอบเขตประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์  
            ส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาต ิ        และทางเลือกการพัฒนาพื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม  4-36 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

 
 ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2558 (สืบค้นเมื่อสิงหาคม 2562) 
 
รูปที่ 4.5-2 สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด (เกษตรกรรม) 
 

 
 ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2558 (สืบค้นเมื่อสิงหาคม 2562) 
 
รูปที่ 4.5-3 สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด (บริการ) 
 

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 



   บทที ่4 การก าหนดขอบเขตประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์  
            ส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาต ิ        และทางเลือกการพัฒนาพื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม  4-37 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

 
 ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2558 (สืบค้นเมื่อสิงหาคม 2562) 
 
รูปที่ 4.5-4 สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด (อุตสาหกรรม) 
 
 

 
 ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2558 (สืบค้นเมื่อสิงหาคม 2562) 
 
รูปที่ 4.5-5 สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด (ท่องเที่ยว) 

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 



   บทที ่4 การก าหนดขอบเขตประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์  
            ส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาต ิ        และทางเลือกการพัฒนาพื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม  4-38 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

  จากประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ของการพัฒนาพ้ืนที่ข้างต้น กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาได้
พัฒนาทางเลือกการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก เพ่ือน าไปสู่การวิเคราะห์และประเมินเปรียบเทียบการ
บรรลุเป้าประสงคต์่อไป โดยทางเลือกการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 4 ทางเลือก ประกอบด้วย  

1) ทางเลือกที่ 1 ไม่มีการพัฒนาใด ๆ (Business as usual) เป็นทางเลือกพ้ืนฐานส าหรับ
เปรียบเทียบทางเลือกอ่ืน ๆ โดยการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาใด ๆ ในพ้ืนที่ให้ เป็นไปโดยปกติตามแนวโน้มที่
เกิดขึ้นจากอดีตถึงปัจจุบัน (ปี 2561) และแผนงานที่มีอยู่แล้วในปี พ.ศ.2563 โดยไม่มีการเสนอแนวทางการ
พัฒนาพื้นที่และการจัดการทรัพยากรน้ า 

2) ทางเลือกที่ 2 การพัฒนาพื นที่เพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนและคุณภาพชีวิตขั นพื นฐาน 
การเปลี่ยนแปลงด้านความต้องการน้ าใช้การเปลี่ยนแปลงตามแนวโน้มที่เกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมา การพัฒนา
โครงการด้านทรัพยากรน้ าเพ่ือแก้ไขปัญหาความจ าเป็นพ้ืนฐาน (อุปโภค -บริโภค) และแก้ไขปัญหาน้ าท่วมใน
พ้ืนที่เร่งด่วน 

 
3) ทางเลือกที่ 3 การพัฒนาพื นที่เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการเติบโตของเศรษฐกิจสาขา

ท่องเที่ยวและเกษตรกรรม (ฐานเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ปัจจุบัน) เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน ได้แก่ เกษตรกรรม , การ
ท่องเที่ยว การค้าและบริการ อุตสาหกรรมรูปแบบเดิมที่เกี่ยวข้องกับผลผลิตทางการเกษตรในพ้ืนที่ โดยมีการ
พัฒนาพ้ืนที่เพ่ือแก้ไขปัญหาเร่งด่วนและคุณภาพชีวิตขั้นพ้ืนฐานรวมอยู่ด้วย มีการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจ
พ้ืนฐานด้านเกษตรกรรมและการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ให้เติบโตอย่างเต็มศักยภาพ ขีดความสามารถ ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

 
4) ทางเลือกที่ 4 การพัฒนาพื นที่เต็มศักยภาพและยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้และ

ภาคใต้ชายแดน เพ่ือเป้าหมายสูงสุดการเติบโตของเศรษฐกิจ โดยมีการพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือแก้ไขปัญหาเร่งด่วนและ
คุณภาพชีวิตขั้นพ้ืนฐานรวมอยู่ด้วย การพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจของพ้ืนที่ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้
และ เขตเศรษฐกิจชายแดนภาคใต้ และเพ่ิมการเติบโตฐานเศรษฐกิจเดิม (เกษตรกรรมและท่อง เที่ยว) ให้เต็ม
ศักยภาพ 

 
  การพิจารณาทางเลือกโดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญของการศึกษา ซึ่งสามารถสรุปทิศทางที่ใช้ในการพัฒนาได้ 
4 ทางเลือก โดยที่แตล่ะทางเลือกจะน าไปพิจารณาองค์ประกอบการพัฒนาและวิเคราะห์ประเด็นด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ า เพ่ือจัดการทรัพยากรน้ าให้เหมาะสมและบรรลุเป้าประสงค์ที่วางไว้ต่อไป 

 
4.6 หลักการวิเคราะห์ประเด็นด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน  า  
 การก าหนดยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์การพัฒนาพ้ืนที่เชิงเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้ง การก าหนด
ทางเลือกการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝังตะวันออก ทรัพยากรน้ า นับว่าเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยสนับสนุน 
ผลักดัน หรือเป็นข้อจ ากัดของการพัฒนา เนื่องจากการเติบโตของพ้ืนที่ทั้งทางสังคมและเศรษฐกิจต่างมีความ
จ าเป็นต้องใช้น้ าในการพัฒนาคุณภาพชีวิตพ้ืนฐานและเป็นปัจจัยการผลิตทั้งสิ้น ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
การศึกษาในครั้งนี้ คือ การจัดท าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน้ าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ (SIDP) ตาม
บทบาทภารกิจของหน่วยงานด้านบริหารจัดการน้ า ดังนั้น การพัฒนาทางเลือกจึงต้องค านึงถึงการบริหารจัดการ



   บทที ่4 การก าหนดขอบเขตประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์  
            ส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาต ิ        และทางเลือกการพัฒนาพื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม  4-39 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

น้ าที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาด้วย โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบของการบริหารจัดการน้ าเพ่ือตอบสนอง
การพัฒนาในแต่ละสาขาเศรษฐกิจและการเติบโตของประชากรและเมืองในพ้ืนที่ ด าเนินการโดยใช้เครื่องมือ 
SWOT Analysis เพ่ือประเมินสภาพแวดล้อมและปัจจัยที่เกี่ยวข้องด้านทรัพยากรน้ าในพ้ืนที่ลุ่มน้ า วิเคราะห์จุด
แข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจ ากัด จากนั้น วิเคราะห์ในรูปแบบความสัมพันธ์โดยใช้ TOWS Matrix เพ่ือก าหนด
เป็นกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 4 ประเภท (รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 4.6-1 
ถึง ตารางที่ 4.6-3) 
 (1) กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy) เกิดจากการประเมินจุดแข็งและโอกาสร่วมกัน เช่น การพัฒนา
ระบบประปา เพ่ือรองรับพ้ืนที่ที่มีศักยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง เมืองหลัก และแหล่งท่องเที่ยว (จุดแข็ง/
โอกาส) 
 (2)  กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST Strategy) เกิดจากการประเมินสภาพแวดล้อมที่เป็นจุดแข็งและ
ข้อจ ากัด เช่น กลยุทธ์เพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ า โดยปรับปรุงล าน้ าธรรมชาติ (จุดแข็ง) ที่ตื้นเขินและมีสิ่ง
กีดขวางทางน้ าออก (ข้อจ ากัด) ให้สามารถระบายน้ าได้มีประสิทธิภาพ  
  (3)  กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO Strategy) เกิดจากการประเมินสภาพแวดล้อมที่เป็นจุดอ่อนและ
โอกาส เช่น พ้ืนที่ที่แหล่งน้ าเสื่อมโทรม (จุดอ่อน) มีแหล่งก าเนิดน้ าเสียมีกฎหมายควบคุม (โอกาส) ใช้กลยุทธ์การ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการบ าบัดและควบคุมการระบายน้ าเสียจากแหล่งก าเนิด  
  (4)  กลยุทธ์เชิงรับ  (WT Strategy) เกิดจากการประเมินสภาพแวดล้อมที่ เป็นจุดอ่อนและ
ข้อจ ากัด เช่น ปริมาณน้ าไม่เพียงพอและไม่สามารถจัดหาเพ่ิมเติมได้ (จุดอ่อน/ข้อจ ากัด) ใช้กลยุทธ์การจัดการ
ด้านความต้องการใช้น้ า โดยการปรับเปลี่ยนการปลูกพืช เพ่ือลดการใช้น้ าหรือเพ่ิมมูลค่า 
 

 จากการวิเคราะห์ข้างต้น สามารถสรุปกลยุทธ์การบริหารจัดการน้ าในพ้ืนที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกของแต่
ละลุ่มน้ าสาขา และกลุ่มพ้ืนที่ลุ่มน้ า ได้เป็น 8 กลุ่มยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่   
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การลดความขาดแคลนและเพ่ิมการเข้าถึงน้ าอุปโภคบริโภคในพ้ืนที่ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและอุทกภัยในพ้ืนที่ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การฟ้ืนฟูพัฒนาพ้ืนที่อนุรักษ์และคุ้มครองทรัพยากร 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้ า 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเพ่ิมความจุกักเก็บน้ า และเพ่ิมพ้ืนที่การกระจายน้ า 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว 
 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การแก้ไขและเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการ 



    บทที่ 4 การก าหนดขอบเขตประเด็นยทุธศาสตร ์เปา้ประสงค์  
            ส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาต ิ         และทางเลือกการพัฒนาพื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม   4-40 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ตารางที่ 4.6-1 
สรุปการวิเคราะห์ SWOT Analysis และความสัมพันธ์ (TOWS Matrix Analysis) พื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน  

ตารางท่ี 4.6-1 (ต่อ) 

การวิเคราะห์ SWOT 

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

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

2. ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการวางแผนบริหาร
จัดการและดูแลทรัพยากรน้ า 

 

1. ขาดน้ าเก็บกักไว้ใช้ในฤดูแล้ง (ฝนทิ้งช่วง) ในพื้นที่
อ าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร  

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

3. ท าการเกษตรในพื้นที่ปา่ไม้ และลักษณะการปลูกพืช
เชิงเด่ียวท าให้มีความต้องการใช้น้ าปริมาณมาก 

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

5. น้ าทะเลหนุนในฤดูแล้ง ท าให้เกิดน้ ากรอ่ยเค็ม และ
ขาดแคลนน้ าผลักดันน้ าเค็ม 

6. มีการขยายตวัของเมืองในอัตราที่สูงมาก ท าให้มีน้ าเสีย
จ านวนมาก 

7. พื้นที่ป่าต้นน้ าถกูบุกรกุ ท าให้เมื่อฝนตกจะขาดพื้นที่
ชะลอน้ าทางธรรมชาติ/เกิดปญัหาดินถล่ม  

8 น้ าอุปโภคบริโภคยังไม่ครอบคลุมทุกหมูบ่้าน 
 
 
 
 
 
 
 

1. พื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ า 
2. เป็นพื้นที่เป้าหมายในแผนพัฒนาตามแนวทางแก้ไข

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

  - S-02 สุราษฎร-์ไชยา-ตาป ี
3. มีความตื่นตัวในการอนุรักษ์พื้นที่ปา่ไม้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

มีโครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูสภาพปา่ไม้ต้นน้ าเพื่อช่วย
ชะลอน้ าหลาก และลดการชะลา้งหน้าดนิ 

 
 
 

1. การพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ า (ขนาดใหญ่) ในพื้นที่ เป็นไป
ได้ยาก เพราะมีการคัดค้านจากประชาชนในพื้นที่ 

2. การจัดการ/ร้ือถอนสิ่งปลูกสร้างที่กีดขวางทางน้ าเป็นไป
ได้ยาก  

3. ระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชนยังไม่ครอบคลุมพื้นที่เมืองขนาด
ใหญ่ 

4. ขาดการบูรณาการข้อมูลและการด าเนินงานที่เกี่ยวขอ้ง
กับการบริหารจัดการน้ าในพื้นที่  

 



    บทที่ 4 การก าหนดขอบเขตประเด็นยทุธศาสตร ์เปา้ประสงค์  
            ส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาต ิ         และทางเลือกการพัฒนาพื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม   4-41 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ตารางท่ี 4.6-1 (ต่อ) 
การวิเคราะห์ TOWS 

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

รุกล้ าของน้ าเค็ม 
 

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

ขวางทางน้ า, ปรัปรุงล าน้ าที่ตื้นเขิน) 
W3O1 : ปรับเปลี่ยนพืช เพื่อลดการใช้น้ า 
W3O3 : อนุรักษฟ์ื้นฟูพื้นทีป่่าต้นน้ าที่เสื่อโทรม/ถูกบุกรกุ 
W4O2.1 : เพิ่มประสิทธภิาพการระบายน้ า (ปรับปรุงสิ่ง

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

ป้องกันตลิ่ง 
W5O2 : การแก้ไข/เตรียมความพร้อมการรุกล้ าของ

น้ าเค็ม 
W6O2 : การเพิ่มประสิทธภิาพในการบ าบัดและควบคุม

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

ราคาที่เหมาะสม 

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

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

แม่บทการบริหารจัดการน้ า 
 
 

W1T1  : พัฒนาแหล่งน้ าทางเลือก/แหล่งน้ าบาดาล 
W6T3  : การเพิ่มประสิทธภิาพในการบ าบัดและควบคุมการ

ระบายน้ าเสียสู่สิ่งแวดล้อม 
W7T4  : การเตรียมความพร้อมรับมอืภยัพิบัติดินถล่ม 
 
 
  
 
 



    บทที่ 4 การก าหนดขอบเขตประเด็นยทุธศาสตร ์เปา้ประสงค์  
            ส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาต ิ         และทางเลือกการพัฒนาพื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม   4-42 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ตารางที่ 4.6-2 
สรุปการวิเคราะห์ SWOT Analysis และความสัมพันธ์ (TOWS Matrix Analysis) พื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนกลาง  

ตารางท่ี 4.6-2 (ต่อ) 

การวิเคราะห์ SWOT 

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

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

2. เป็นพื้นที่มีศักยภาพน้ าบาดาล 
3. ท้องถิ่นมีแผนการพัฒนาศักยภาพในการ

จัดการภยัพิบัต ิ
 
 

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

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

3. พื้นที่ป่าต้นน้ าถกูบุกรกุ เพื่อปลกูพืชที่มลีักษณะเป็นพืช
รากตื้น ท าให้เมื่อฝนตกดินไม่สามารถอุม้น้ าได้ ท าให้
เกิดน้ าไหลบ่าลงสู่ที่ลุ่มอย่างรวดเร็ว 

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

5. น้ าทะเลหนุนในฤดูแล้ง ท าให้เกิดน้ ากรอ่ยเค็ม และ
ขาดแคลนน้ าผลักดันน้ าเค็ม 

6. มีการขยายตวัของเมืองในอัตราที่สูงมาก ท าให้มีน้ าเสีย
จ านวนมาก 

7. น้ าอุปโภคบริโภคยังไม่ครอบคลุมทุกหมูบ่้าน 
 
 
 
 
 

1. พื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ า 
2. เป็นพื้นที่เป้าหมายในแผนพัฒนาตามแนวทางแก้ไข

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

อย่างมีประสิทธภิาพ และยั่งยืน (แผนพฒันากลุ่ม
จังหวัด และแผนพัฒนาจังหวัด) 

 
 

1. การพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ าในพื้นที่ เป็นไปได้ยาก เพราะ
อยู่ในเขตพื้นที่อนุรักษ ์

2. การจัดการ/ร้ือถอนสิ่งปลูกสร้างที่กีดขวางทางน้ าเป็นไป
ได้ยาก  

3. ระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชนกระจกุตัวอยู่เฉพาะในพื้นที่
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

4. ขาดการบูรณาการข้อมูลและการด าเนินงานที่เกี่ยวขอ้ง
กับการบริหารจัดการน้ าในพื้นที่  
 



    บทที่ 4 การก าหนดขอบเขตประเด็นยทุธศาสตร ์เปา้ประสงค์  
            ส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาต ิ         และทางเลือกการพัฒนาพื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม   4-43 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ตารางท่ี 4.6-2 (ต่อ) 
การวิเคราะห์ TOWS 

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

รุกล้ าของน้ าเค็ม 
S2O1  : พัฒนาแหล่งน้ าทางเลือก/แหลง่น้ า

บาดาล 
 

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

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

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

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

ป้องกันตลิ่ง 
W5O3 : การแก้ไข/เตรียมความพร้อมการรุกล้ าของ

น้ าเค็ม 
W6O3 : การเพิ่มประสิทธภิาพในการบ าบัดและควบคุม

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

ราคาที่เหมาะสม 

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

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

แม่บทการบริหารจัดการน้ า 
 
 

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

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

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

ระบายน้ าเสียสู่สิ่งแวดล้อม 
W6T4  : สร้างการรับรู้/ประชาสัมพันธน์โยบาย/แผนแมบ่ท

การบริหารจัดการน้ า 
W7T4  : การเตรียมความพร้อมรับมอืภยัพิบัติดินถล่ม 
 
 
  
 
 

 
 
 



    บทที่ 4 การก าหนดขอบเขตประเด็นยทุธศาสตร ์เปา้ประสงค์  
            ส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาต ิ         และทางเลือกการพัฒนาพื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม   4-44 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ตารางที่ 4.6-3 
สรุปการวิเคราะห์ SWOT Analysis และความสัมพันธ์ (TOWS Matrix Analysis) พื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

ตารางท่ี 4.6-3 (ต่อ) 

การวิเคราะห์ SWOT 

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

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

2. เป็นพื้นที่มีศักยภาพน้ าบาดาล 
3. ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการวางแผนบริหาร

จัดการและดูแลทรัพยากรน้ า 
 
 

1. ปริมาณฝนเฉลี่ยสูงท าให้เกิดน้ าท่วมหลาก น้ าล้นตลิ่ง 
จากสิ่งขีดขวางทางน้ า และอิทธิพลจากน้ าทะเลหนุนสูง 

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

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

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

5. น้ าทะเลหนุนในฤดูแล้ง ท าให้เกิดน้ ากรอ่ยเค็ม และ
ขาดแคลนน้ าผลักดันน้ าเค็ม 

6. มีการขยายตวัของเมืองในอัตราที่สูงมาก ท าให้มีน้ าเสีย
จ านวนมาก 

7. น้ าอุปโภคบริโภคยังไม่ครอบคลุมทุกหมูบ่้าน 
 
 
 
 
 
 
 

1. พื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ า 
โดยเฉพาะในพื้นที่ป่าพรุที่เสื่อมสภาพ 

2. เป็นพื้นที่เป้าหมายในแผนพัฒนาตามแนวทางแก้ไข
ปัญหาเชิงพื้นที่อยา่งเป็นระบบ (Area Based) ได้แก่  

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

บริหารจัดการลุ่มน้ า เพื่อปอ้งกันความเสียหายพื้นที่
เศรษฐกิจและสร่างความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ า 

4. พื้นที่มีพื้นที่ป่าพรุเสื่อมสภาพที่สามารถพัฒนาเป็น
แหล่งกักเก็บน้ าได้ 

 
 

1. การพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ าในพื้นที่ เป็นไปได้ยาก เพราะ
อยู่ในเขตพื้นที่อนุรักษ ์ 

2. การจัดการ/ร้ือถอนสิ่งปลูกสร้างที่กีดขวางทางน้ าเป็นไป
ได้ยาก  

3. ระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชนยังไม่ครอบคลุมพื้นที่เมืองขนาด
ใหญ่ 

4. ขาดการบูรณาการข้อมูลและการด าเนินงานที่เกี่ยวขอ้ง
กับการบริหารจัดการน้ าในพื้นที่  

 



    บทที่ 4 การก าหนดขอบเขตประเด็นยทุธศาสตร ์เปา้ประสงค์  
            ส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาต ิ         และทางเลือกการพัฒนาพื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม   4-45 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ตารางท่ี 4.6-3 (ต่อ) 
การวิเคราะห์ TOWS 

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

รุกล้ าของน้ าเค็ม 
S2O1  : พัฒนาแหล่งน้ าทางเลือก/แหลง่น้ า

บาดาล 
 

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

ขวางทางน้ า, ปรัปรุงล าน้ าที่ตื้นเขิน) 
W3O1 : ปรับเปลี่ยนพืช เพื่อลดการใช้น้ า 
W3O3 : อนุรักษฟ์ื้นฟูพื้นทีป่่าต้นน้ าที่เสื่อโทรม/ถูกบุกรกุ 
W4O2.1 : เพิ่มประสิทธภิาพการระบายน้ า (ปรับปรุงสิ่ง

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

ป้องกันตลิ่ง 
W5O2 : การแก้ไข/เตรียมความพร้อมการรุกล้ าของ

น้ าเค็ม 
W6O2 : การเพิ่มประสิทธภิาพในการบ าบัดและควบคุม

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

ราคาที่เหมาะสม 

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

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

แม่บทการบริหารจัดการน้ า 
 
 

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

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

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

ระบายน้ าเสียสู่สิ่งแวดล้อม 
W6T4  : สร้างการรับรู้/ประชาสัมพันธน์โยบาย/แผนแมบ่ท

การบริหารจัดการน้ า 
W7T4  : การเตรียมความพร้อมรับมอืภยัพิบัติดินถล่ม 
 
  
 
 

 
 



 
   บทที ่4 การก าหนดขอบเขตประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์  

            ส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาต ิ        และทางเลือกการพัฒนาพื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม  4-46 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

4.7 การบริหารจัดการทรัพยากรน  าเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 
 
 (1) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อทรัพยากรน  า 
  ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดวิกฤติด้านน้ าที่ไม่อาจ
คาดการณ์ถึงความเสียหายทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมที่ตามมาได้ ด้วยสาเหตุหลักที่มาจากการลดประสิทธิภาพ
การคาดการณ์ปริมาณน้ าที่มี เมื่อผลกระทบรุนแรงมากจนส่งผลต่อผลิตพืชผลทางการเกษตร การผลิต
กระแสไฟฟ้า การรักษาระบบนิเวศแหล่งน้ า การผลิตน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภค และการคุ้มครองด้านสุขอนามัย 
องค์ประกอบที่เป็นปัจจัยเกื้อหนุนผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (WHO, 2009) สามารถสรุป
ใจความส าคัญได้ดังต่อไปนี้ 
 

1) การเพิ่มขึ นของประชากร (Population Growth)  
(ก) มลพิษทางน้ ามีมากขึ้นจากน้ าเสียชุมชน จะสามารถพบความร้ายแรงเป็นอย่างมาก 

เมื่อเกิดในพื้นที่ท่ีการคุ้มครองด้านสุขอนามัยของรัฐต่ า 
(ข) ความต้องการน้ ามีมากขึ้นเพ่ือการอุปโภคบริโภค การเกษตรกรรม และสันทนาการ  

จะสามารถพบความร้ายแรงเป็นอย่างมากเมื่อเกิดในพ้ืนที่ที่มักประสบภาวะแห้งแล้งเป็นประจ าแต่มีการเข้าถึงน้ า
ได้ง่ายและสามารถใช้น้ าได้ในราคาถูกหรือไม่ต้องจ่ายเงินเพ่ือซื้อน้ า 

(ค) ความต้องการด้านอาหารและพลังงาน (Demand for Energy and Food) มีมากขึ้น 
โดยจะยิ่งสูงขึ้นอีกในกลุ่มประชากรที่มีจ านวนมากกว่าและมีรายได้สูงแต่ทั้งนี้อยู่บนพ้ืนฐานของน้ าที่มีจ ากัด   
การสร้างอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ก็เป็นไปได้ยากเนื่องจากความกังวลต่อผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
 

2) การพัฒนาพื นที่เมือง (Urbanization)  
(ก) การเกิดพ้ืนที่ที่ซึมน้ าไม่ได้มีมากขึ้น ซึ่งเป็นต้นเหตุท าให้น้ าท่ามีปริมาณที่สูงขึ้น อีกทั้ง

ความเข้มของฝนมีแนวโน้มที่จะเพ่ิมปริมาณมากขึ้น 
(ข) การรุกล้ าและขวางทางน้ าตามธรรมชาติ ท าให้เป็นอุปสรรคต่อการไหลของน้ า เกิดการ

เอ่อท่วมเนื่องจากระบายน้ าไม่ทัน  
(ค) การก าเนิดแหล่งที่มีความต้องการน้ าที่รุนแรงมากขึ้น โดยอาจมีการลดปริมาณน้ าของ

บางพ้ืนที่ที่น้ าถูกผันออกไปเพื่อตอบสนองความต้องการน้ าของคนในพ้ืนที่เมือง  
(ง) การเพ่ิมปริมาณน้ าของบางพ้ืนที่ที่น้ าถูกผันเข้าไปเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมหลากของคน

ในพ้ืนที่เมือง  
(จ) การก าเนิดแหล่งการผลิตน้ าเสียที่มีปริมาณมากขึ้น จึงอาจจ าเป็นต้องน าการท า

เกษตรกรรมโดยอาศัยน้ าเสียขึ้นมาพิจารณา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพ้ืนที่บริเวณรอยต่อของเขตเมือง 



 
   บทที ่4 การก าหนดขอบเขตประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์  

            ส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาต ิ        และทางเลือกการพัฒนาพื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม  4-47 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

3) การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (Economic Growth) 
(ก) ความต้องการน้ าในทุกภาคส่วนมีมากขึ้น แต่มักเกิดชุดความคิดที่ว่าพ้ืนที่เศรษฐกิจต้อง

ปราศจากซึ่งภัยด้านน้ าทุกประการ 
(ข) กิจกรรมทางอุตสาหกรรมมีมากขึ้น เป็นต้นเหตุของการปล่อยมลพิษทางน้ าที่ซับซ้อน

และหลากหลายเพิ่มมากขึน้ 
 
 (2) ภาพรวมทางออกของการบริหารทรัพยากรน  าเพื่อรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ จากผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อทรัพยากรน้ าเป็นทั้งหมดข้างต้นแล้ว 
ภาพรวมทางออกของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าเพ่ือรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและ
ปัจจัยเกื้อหนุนอ่ืนที่นับวันจะรุนแรงมากขึ้น กล่าวโดยสรุปได้ดังต่อไปนี้  
 
 (3) การพัฒนาสร้างองค์กรหลักด้านน  า (Water Institutional development) โดยให้อยู่ใน
รูปแบบที่มีการบริหารราชการคล้ายคลึงกับการบริหารราชการในระดับกระทรวง โดยให้รวมส่วนราชการระดับ
กรมหรือที่มีฐานะเทียบเท่ากรม องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ ที่มีภารกิจหลักเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ าทั้งสถานการณ์ปกติและสภาวะฉุกเฉินเข้าด้วยกัน และให้ความส าคัญด้านการบริหารจัดการในระดับ
ลุ่มน้ าที่เพ่ิมมากขึ้นที่สามารถเชื่อมโยงลงไปสู่ชุมชน การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการส่วน
ภูมิภาค จะสามารถท าให้ลดปัญหาความซ้ าซ้อนกันของอ านาจหน้าที่ การปฏิบัติงาน การทับซ้อนของพ้ืนที่
รับผิดชอบ การขาดการมีส่วนร่วม และการไม่สอดคล้องกันของข้อมูลด้านน้ าเพ่ือสามารถบริหารจัดการน้ าภายใต้
ทุกสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม  ขณะเดียวกันต้องท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านน้ าที่กว้างขวางและลงไป
ยังระดับชุมชน 

 
 (4) การเพิ่ มขีดความสามารถทางกฏหมายด้านน  า (Legal Empowerment of Water)  
โดยก าหนดให้มีกฏหมายแม่บทด้านทรัพยากรน้ า ควรมีเนื้อหาที่ไม่ซ้ าซ้อนหรือขัดแย้งกับกฏหมายอ่ืน สนับสนุน
องค์กรผู้ใช้น้ าที่ท าให้เกิดการรวมกลุ่มผู้ใช้น้ าซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียใกล้เคียงกันสร้างอ านาจการต่อรองเพ่ือน าไปสู่
การจัดสรรน้ า (Water Allocation) ที่มีความยุติธรรมและเท่าเทียมกันมากท่ีสุด จัดตั้งกองทุนทรัพยากรน้ าเพ่ือใช้
เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการลุ่มน้ าอย่างเต็มประสิทธิภาพ ตลอดจน
สามารถเชื่อมโยงลงไปถึงการด าเนินงานของชุมชนโดยเฉพาะการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลในระดับชุมชน และทั้งสนับสนุน
ทุนอุดหนุนการท าวิจัยเพื่อแก้ปัญหาด้านน้ าเชิงพ้ืนที่  
 
 (5) การสร้างเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านน  า (Water Expert Networking) ควรประกอบด้วย 
สถาบันการศึกษา องค์กรหลักด้านน้ า และคณะกรรมการลุ่มน้ า แล้วจัดการสร้างรูปแบบที่ท าให้มีการประสานงาน
เกิดเครือข่ายกลุ่มวิจัยเชื่อมโยงกันในทุกระดับตั้งแต่ระดับชุมชน ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด 
ระดับภูมิภาค และระดับชาติ เพ่ือก่อเกิดศักยภาพร่วมในการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรน้ าได้ในทุกมิติ ตลอดจน
เน้นการเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดสรรน้ าทั้งจากการวางแผนการจัดสรรน้ า (Water Allocation Planning) 



 
   บทที ่4 การก าหนดขอบเขตประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์  

            ส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาต ิ        และทางเลือกการพัฒนาพื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม  4-48 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

การตรวจวัดการจัดสรรน้ า (Water Allocation Monitoring) และการหาค่าการจัดสรรที่เหมาะสมที่สุด (Water 
Allocation Optimization)  

 
 (6) การสร้างแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดภายใต้สภาวะฉุกเฉินด้านน  า (Best Practices for Water 
Crisis) ควรให้คณะกรรมการลุ่มน้ าเป็นผู้จัดท าแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและขาดแคลนน้ าในระดับ
พ้ืนที่ รวมถึงมาตรการรับมือผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ทั้งนี้ให้สาระส าคัญในแผนและมาตรการ
สามารถเชื่อมโยงไปยังแผนพัฒนาและมาตรการของหน่วยงานของรัฐทั้งในระดับต าบล อ าเภอ และจังหวัด รวมถึง
คณะกรรมการด้านน้ าในระดับชาติ ตลอดจนต้องไม่ขัดต่อหลักการและแนวทางปฏิบัติที่ได้ถูกก าหนดไว้ในแผนการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ซึ่งจัดท าโดยคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 

 
 (7) การบริหารจัดการน  าอย่างค านึงถึงอุปสงค์ (Water Demand Management) นับได้ว่าเป็น
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ ายุคใหม่ส าหรับประเทศไทยและมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง เพ่ือ พัฒนาเพ่ิมขีด
ความสามารถด้านเทคนิค ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม และที่ส าคัญคือการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ าโดยอาศัยองค์กรหลักที่สามารถเชื่อมโยงการบริหารจัดการลงไปยังการบริหารจัดการ
ระดับลุ่มน้ า ผ่านราชการส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น เข้าสู่ชุมชน รวมไปถึงการจัดสรรน้ าอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้
การใช้น้ าเป็นไปอย่างชาญฉลาดและระมัดระวัง ตอบสนองความต้องการของประชาชน การเติบโตทางเศรษฐกิจ 
และสิ่งแวดล้อม การก้าวข้ามไปสู่การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าที่ค านึงถึงอุปสงค์เป็นไปได้โดยไม่ง่ายนัก ขณะที่
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าภายในประเทศยังมีความซับซ้อนยุ่งยาก เนื่องจากขาดองค์กรหลักด้านน้ าที่แท้จริง 
หรือถ้ามีก็อยู่ในรูปแบบของคณะกรรมการระดับชาติซึ่งส่วนใหญ่มีที่มาจากหลากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การ
ด าเนินงานขาดเอกภาพและการบูรณาการระหว่างกัน ขาดเครื่องมือส าคัญทางกฏหมาย ขาดความเชื่อมโยงที่
เข้มแข็งของเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านน้ าทุกระดับตั้งแต่ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอ จังหวัด จนถึง
ระดับชาติ กลไกการบริหารจัดการในระดับลุ่มน้ าเป็นไปอย่างไม่เต็มประสิทธิภาพ รวมทั้งรูปแบบแนวทาง
ปฏิบัติงานขององค์กรหลักด้านน้ าในสภาวะฉุกเฉินเนื่องจากภัยพิบัติก็ยังไม่เป็นที่ประจักษ์ชัดต่อสาธารณชน  

 
 (8) การบริหารจัดการน  าผิวดินร่วมกับน  าบาดาล  (Conjunctive Water Management)  
เป็นแนวทางปฏิบัติที่จ าเป็นต่อการท าเกษตรกรรมในพ้ืนที่ชลประทาน และได้มีการศึกษาโดยหลายหน่วยงานไป
บ้างแล้ว จึงสมควรถูกหยิบยกขึ้นมาพิจารณาเพ่ือน าไปสู่การด าเนินการอย่างเป็นระบบ แนวคิดนี้ได้ถูกน ามาปฏิบัติ
ได้จริงในต่างประเทศ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นพ้ืนที่ซึ่งมีการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 
โดยที่มลรัฐนี้ถึงกับก าหนดให้การบริหารจัดการร่วมและการกักเก็บน้ าบาดาล (Conjunctive Management and 
Groundwater Storage) เป็นยุทธศาสตร์ส าคัญประการหนึ่งภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากร โดยที่การ
บริหารจัดการร่วมกันหมายรวมถึงการวางแผนและประสานงานการใช้น้ า อีกทั้งเป็นการบริหารจัดการทั้ง
ทรัพยากรน้ าผิวดินและน้ าบาดาลเพื่อเพ่ิมความพร้อมในการใช้งานและสามารถพ่ึงพิงแหล่งน้ าในพ้ืนที่ แหล่งน้ าผิว
ดินและน้ าบาดาลโดยมากจะมีความแตกต่างกันทั้งในด้านความพร้อมใช้งาน คุณภาพ ความต้องการที่จะบริหาร
จัดการ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพ่ือการพัฒนาและการใช้งาน ทั้งนี้การบริหารจัดการทรัพยากรทั้งน้ าผิวดินและน้ าบาดาล
ร่วมกันแทนที่จะแยกกันอย่างโดดเดี่ยว จะก่อให้เกิดการบริหารจัดการโดยเป็นไปในลักษณะของการดึงข้อ
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            ส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาต ิ        และทางเลือกการพัฒนาพื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม  4-49 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ได้เปรียบที่มีในทรัพยากรทั้งสองมารังสรรค์ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด การบริหารจัดการร่วมระหว่างน้ าผิวดิน
และน้ าบาดาลจึงสามารถท าให้เกิดศักยภาพในการบรรเทาภัยแล้งและภัยน้ าท่วม เพ่ิมปริมาณการเติมน้ าลงสู่แอ่ง
น้ าบาดาล ในขณะเดียวกันก็ยังสามารถปรับปรุงระบบนิเวศให้ดีขึ้น 
 
 (9) การบริหารจัดการทรัพยากรน  าอย่างไร้พรมแดน (Transboundary Water Resources 
Management) ประกอบด้วยหลักการพ้ืนฐานสากลที่ได้รับการยอมรับ ได้แก่  ก. การใช้ประโยชน์ที่เหมาะสม
และเป็นธรรม ข. การไม่ก่อให้เกิดอันตรายอย่างมีนัยยะส าคัญ ค. ความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนข้อมูล ง. การ
แจ้งเตือน การปรึกษาหารือ และการเจรจาต่อรอง และ จ. การยุติข้อพิพาทอย่างสันติวิธี  ข้อตกลงของลุ่มน้ าโขง 
(Mekong River Basin Agreement) ได้เป็นไปตามหลักการพ้ืนฐานทั้ง 5 ข้อ (Rahaman, 2009) การผันน้ าจาก
แม่น้ าโขงยามหน้าน้ าหลากเข้ามากักเก็บไว้ใช้ยามหน้าแล้งในบริเวณพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศจึง
มีความเป็นไปได้สูงแต่จ าเป็นต้องใช้กรอบเจรจาและการด าเนินการโดยยึดหลักการตามข้อตกลงของลุ่มน้ าโขง 
ขณะเดียวกันภายในประเทศเองเมื่อพิจารณาการบริหารจัดการน้ าข้ามลุ่มน้ ายามจ าเป็นต้องค านึงถึงหลักการ
พ้ืนฐานสากลดังกล่าวข้างต้น ด้วยเหตุที่เมื่อการบริหารจัดการน้ าของแต่ละลุ่มน้ ามีความเข้มแข็งเพ่ิมมากขึ้นการ
สูญเสียน้ าจ านวนหนึ่งจากพ้ืนที่ลุ่มน้ าของตนอาจไม่เป็นที่ยินยอมได้โดยง่าย แต่ก็อาจยินยอมได้บ้างเมื่อกระท าใน
ยามหน้าน้ าหลาก การตัดสินใจเบื้องต้นจึงขึ้นอยู่กับคณะกรรมการลุ่มน้ าในแต่ละลุ่มน้ าที่จะไตร่ตรองโดยค านึงถึง
ผลประโยชน์สูงสุดของกลุ่มผู้ใช้น้ าในแต่ละภาคส่วนแต่ก็ไม่ละเลยความมีมนุษยธรรม 
    
 (10) การพัฒนาพื นที่โดยมีผลกระทบน้อยต่อสิ่งแวดล้อม (Low Impact Development–LID) 
เป็นแนวทางที่ใช้กันโดยทั่วไปในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือเรียกว่าการออกแบบพ้ืนที่เมืองอันอ่อนไหวต่อน้ า 
(Water Sensitive Urban Design–WSUD) ในประ เทศออส เตรเลี ย  และระบบระบายน้ าอย่ างยั่ งยื น 
(Sustainable Urban Drainage System–SUDS) ในสหราชอาณาจักร มีการบูรณาการสร้างแนวทางปฏิบัติที่มี
ความครอบคลุมและซับซ้อนหลากหลายมากข้ึน จากเดิมเป็นการบรรเทาปัญหาน้ าท่วมเพียงอย่างเดียวจนต่อมาได้
ผนวกรวมเรื่องนันทนาการและสุนทรียภาพ คุณภาพน้ า การฟ้ืนฟูระบอบการไหลของน้ าท่า ระบบนิเวศของแหล่ง
น้ า น้ าฝนที่ตกลงบนพ้ืนดินเป็นทรัพยากร ความยืดหยุ่นต่อการคุกคาม และภูมิอากาศเฉพาะแห่ง จุดเด่นของแนว
ปฏิบัติ LID และ WSUD อยู่ที่การขึ้นกับเทคนิคที่ใช้เป็นการเฉพาะน้อยที่สุด แต่มุ่งเน้นไปในแนวปฏิบัติที่อยู่บน
พ้ืนฐานของแนวคิดรวบยอด (Concept) และหลักคิดที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง (Broad Principle) 
กรอบและความแตกต่างอันเล็กน้อยที่พบได้จากชื่อที่ใช้เรียกแนวปฏิบัติและการน ามาใช้งานยังท าให้สามารถเห็น
ภาพการผูกโยงถึงองค์กรที่รับผิดชอบของแต่ละแหล่งที่ให้ก าเนิดแนวทางปฏิบัติเหล่านั้น ถ้อยค าที่แสดงถึง
ภาพรวมน่าจะมีที่มาจากพ้ืนที่ที่มีการจัดรูปแบบองค์กรในลักษณะกระจายอ านาจ (Development and Design) 
ในขณะที่ถ้อยค าที่มีกลิ่นอายของการรวมศูนย์อ านาจและจากข้างบนลงมาข้างล่างก็จะได้แนวปฏิบัติที่มีภาพแคบ
กว่าและเป็นรูปแบบของการก าหนดให้ (System) แนวปฏิบัติ LID และ WSUD ควรจะถูกน ามาพิจารณาเพ่ือให้
สามารถด าเนินการได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพ้ืนที่ที่มีการเกิดของชุมชน
ใหม่หรือการขยายตัวของชุมชนเนื่องจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันสามารถพบ
กรณีศึกษาแบบนี้ได้ในท้องที่จุดผ่านชายแดนที่ส าคัญในประเทศ และอาจเป็นไปได้ที่แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมจะ
ถูกตราไว้ในกฏหมายที่ออกได้เองโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
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 ตัวอย่างของแนวปฏิบัติการพัฒนาพ้ืนที่โดยมีผลกระทบน้อยต่อสิ่งแวดล้อม (LID) และการออกแบบพ้ืนที่
เมืองอันอ่อนไหวต่อน้ า (WSUD) ที่ยึดหลักการส าคัญคือการลดทอนและบ าบัดปริมาณน้ าฝนที่ตกลงมาบนพ้ืนแล้ว 
(Stormwater Reduction and Treatment) และการเพ่ิมพ้ืนที่ซึมน้ าได้ (Perviousness) จากพ้ืนที่ซึมน้ าไม่ได้ 
(Imperviousness) ของชุมชนหรือเมือง อาทิ ถังกักเก็บน้ าฝนเพ่ือใช้งาน (Rainwater Cistern) สวนรองรับน้ าฝน 
(Rain Garden) หลังคาสีเขียว (Green Roof) วัสดุส าหรับปูพ้ืนที่ซึมน้ าได้ (Pervious Pavement) การกักเก็บน้ า
โดยใช้พืชพรรณ (Bioretention) พ้ืนที่ชุ่มน้ าขนาดเล็ก (Pocket Wetland) อีกท้ังระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวกับน้ าฝน
ที่ตกลงบนพ้ืนดินและนโยบายการพัฒนาเมืองใหม่ (Stormwater Rules Redevelopment Policy) 
 
 (11) ทางออกการบริหารจัดการทรัพยากรน  าในระดับลุ่มน  าเพื่อรับมือกับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ การคาดการณ์สถานการณ์น้ าท่วมและการขาดแคลนน้ าของลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกบน
พ้ืนฐานของปริมาณน้ าฝนประมาณการของทุกๆ 5 ปี ตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2558−2598 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 40 ปี  
จากทั้งกรณี RCP4.5 และ RCP8.5 พบว่าปริมาณน้ าฝนมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งมีโอกาสที่จะประสบภัยน้ าท่วม 
แสดงดังตารางท่ี 4.7-1  
 

ตารางท่ี 4.7-1 
พื นที่เสี่ยงจากการคาดการณ์สถานการณ์น  าท่วมและการขาดแคลนน  าบนพื นฐาน 

ของการประมาณการปริมาณน  าฝนทุกๆ 5 ปี จนถึง ปี พ.ศ. 2598 
 

ลุ่มน  า การคาดการณ์ 
สถานการณ์ 

การคาดการณ์ 
ช่วงเวลา พื นที่เสี่ยง 

ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่ง
ตะวันออก 

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

ถึง ปี พ.ศ. 2598 

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

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

สุราษฎร์ธาน ี(ท่าฉาง พุนพิน บ้านนาเดิม บ้านนาสาร  
เคียนซา เวียงสระ พระแสง) 
นครศรีธรรมราช (ทุ่งใหญ่ และถ้ าพรรณรา) 

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

ถึง ปี พ.ศ. 2598 

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

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

ยะลา (เมืองยะลา) 
ปัตตานี (เมืองปัตตานี ยะรัง และหนองจิก) 
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม  4-51 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
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ทางออกการบริหารจัดการน้ าเพ่ือรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ โดยพิจารณาจาก
สถานการณ์น้ าท่วมและขาดแคลนน้ า ตามกลุ่มประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ส าคัญ ได้แก่ พ้ืนที่เมืองและเขต
เศรษฐกิจ พ้ืนที่เกษตรกรรม และพ้ืนที่ริมทางน้ า โดยเริ่มตั้งแต่นโยบาย แผน และแนวทางในระดับชาติ ลงมา
จนถึงแผนงาน โครงการ และแนวปฏิบัติในระดับลุ่มน้ าและชุมชน แสดงรายละเอียดได้ดังตารางท่ี 4.7-2 

 
ตารางท่ี 4.7-2 

ทางออกการบริหารจัดการน  าเพื่อรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 
 

       ปัญหาน  าท่วม ปัญหาการขาดแคลนน  า 

พื นที่เมืองและเขตเศรษฐกิจ ก–ข–ค–ง–ช–ซ ก–ข–ค–ง–จ–ฉ–ช–ซ 
พื นที่เกษตรกรรม ก–ข–ค–ง–ฉ–ช–ซ ก–ข–ค–ง–จ–ฉ–ช–ซ 
พื นที่ริมทางน  า ก–ข–ช–ซ ก–ข–ช–ซ 

         นโยบาย แผน และแนวทางระดับชาติ พัฒนาองค์กรหลักด้านน  า (ก) 
 ตรากฎหมายแม่บทด้านน  า (ข) 

 บริหารจัดการทรัพยากรน  าอย่างไร้พรมแดน (ค) 
 สร้างเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านน  า (ง) 
 บริหารจัดการน  าอย่างค านึงถึงอุปสงค์ (จ) 
 บริหารจัดการน  าผิวดินร่วมกับน  าบาดาล (ฉ) 

 แนวทางปฏิบัติท่ีดีที่สุดในสภาวะฉุกเฉินด้านน  า (ช) 
แผนงาน โครงการ และแนวปฏบิัติระดับลุ่มน  าและชุมชน การพัฒนาพื นที่โดยมีผลกระทบต่ าต่อสิ่งแวดล้อม (ซ) 

    
 
4.8 สถานการณ์ ปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรน  า และแนวทางการพัฒนาจากมุมมอง

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื นที่ 
 ส าหรับมุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนที่ซึ่งเป็นผู้ที่สัมผัสปัญหาและผลกระทบลักษณะปัญหาที่
เกี่ยวข้องในด้านทรัพยากรน้ าโดยตรง รวบรวมจากกระบวนการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
จ านวน 3 ครั้ง ได้แก่ การประชุมปฐมนิเทศโครงการฯ การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 และการประชุมกลุ่มย่อย  
ครั้งที่ 2 สามารถสรุปสภาพปัญหาด้านทรัพยากรน้ าในพ้ืนที่ ได้ดังนี้ 
  
 (1) สถานการณ์ ปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรน  า และแนวทางการพัฒนา  
มีดังรายละเอียดต่อไปนี้   
  1) ปัญหาเกี่ยวกับการจัดการน  าอุปโภคบริโภค พบว่า ประเด็นความเท่าเทียมในการเข้าถึง
น้ าประปาภูมิภาคอย่างมีคุณภาพและปลอดภัย ส่วนใหญ่สะท้อนในเวทีลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนกลางและ



 
   บทที ่4 การก าหนดขอบเขตประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์  

            ส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาต ิ        และทางเลือกการพัฒนาพื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม  4-52 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ตอนล่าง โดยเฉพาะในพ้ืนที่นอกเขตเทศบาลที่ยังไม่สามารถเข้าถึงระบบประปาส่วนภูมิภาค มีเพียงน้ าประปา
ภูเขาหรือน้ าประปาหมู่บ้านที่ไม่สามารถน ามาใช้อุปโภคดื่มได้ ขณะที่ในเขตเทศบาลของบางลุ่มน้ าที่ใช้น้ าประปา
ส่วนภูมิภาค ยังคงเผชิญกับปัญหาน้ ามีรสกร่อย มีสีขุ่นและกลิ่นสนิม ขณะที่ประเด็นแหล่งน้ าต้นทุนในการผลิตน้ า
เพ่ือการอุปโภคบริโภคยังคงมีข้อจ ากัดและไม่เพียงพอต่อการขยายตัวทางประชากร สังคม เศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรม ซึ่งจ าเป็นต้องมีการบริหารจัดการและออกแบบรูปแบบและวิธีการจัดเก็บน้ าเพ่ือความมั่นคงของ
แหล่งน้ าต้นทุนต่อไป ซึ่งพบเป็นประเด็นส าคัญส าหรับในเขตพ้ืนที่ตอนกลางและตอนล่าง และพบปัญหาการแย่ง
ชิงน้ าต้นทุนเพ่ือการผลิตน้ าอุปโภคบริโภคที่รุนแรงและชัดเจนในเขตพ้ืนที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนกลาง 
โดยเฉพาะในเขตพ้ืนที่เกาะที่เน้นธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว  
  2) ปัญหาเกี่ยวกับความม่ันคงของน  าในภาคการผลิต ถึงแม้พ้ืนที่ในเขตภาคใต้ฝั่งตะวันออก
จะมีการพัฒนาเมือง พัฒนาเขตอุตสาหกรรมและเจริญก้าวหน้าในการประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ 
แต่ประชาชนส่วนใหญ่ยังคงประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่ยังคงต้องการการจัดการน้ าเพื่อการขับเคลื่อนด้วยเช่นกัน 
ปัญหาที่ได้รับการแลกเปลี่ยนในทุกเวที คือ “การขาดพ้ืนที่ในการกักเก็บน้ า” “การรุกล้ าของน้ าเค็มสู่แหล่งน้ า
ธรรมชาติ และมีผลต่อวิถีการเกษตรที่ต้องใช้น้ าในปริมาณมาก” และเมื่อการบริหารจัดการความเท่าเทียมของน้ า
ในแต่ละภาคส่วนไม่ชัดเจน จึงเกิดปัญหาการแย่งชิงทรัพยากรน้ าทางการเกษตรเพ่ือการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม
และธุรกิจบริการ หรือ การแย่งชิงทรัพยากรน้ าทางการเกษตรด้วยกันเองที่ส่วนใหญ่ในปัจจุบันหันมาปลูกพืช
เชิงเดี่ยวที่ต้องการน้ าในปริมาณมาก ในบางรายที่มีทุนมากพอก็ใช้วิธีขุดบ่อบาดาลเป็นของตัวเอง แต่ก็ได้รับการ
สะท้อนว่าเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้แม่น้ าสายหลักและสายรองแห้งและตื้นเขิน ในเวทีสนทนากลุ่มในเขตพ้ืนที่ภาคใต้
ฝั่งตะวันออกตอนล่างที่พ้ืนที่มีความอุดมสมบูรณ์มาก กลับพบปัญหาความล้นเหลือของน้ าจากพ้ืนที่ต้นน้ า ที่
บางครั้งปล่อยทิ้ง-ปล่อยล้น ดังนั้น การบริหารจัดการและการกักเก็บน้ าเพ่ือการจัดสรรทรัพยากรน้ าจึงจ าเป็นต้อง
ได้รับการพัฒนาอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม เพ่ือความมั่นคงของทรัพยากรน้ าในช่วงฤดูแล้ง  
  3) ปัญหาน  าท่วมและอุทกภัย เป็นประเด็นหนึ่งที่ได้รับการแลกเปลี่ยนในทุกเวที แต่จะเป็น
ปัญหาเฉพาะพ้ืนที่กลางน้ าและปลายน้ าเท่านั้น เนื่องจากพ้ืนที่ต้นน้ าจะเป็นเทือกเขาและที่สูง เวทีการสนทนาได้
แลกเปลี่ยนอย่างหลากหลายเกี่ยวกับปัญหาน้ าท่วมและอุทกภัยที่เป็นผลมาจากการกระท าของมนุษย์ ซึ่งพบว่า 
“การบุกรุกพ้ืนที่แหล่งน้ าล าคลองที่ท าให้ขนาดของล าคลองแคบเล็กลงซึ่งก่อให้เกิดการไหลช้าของน้ าเข้าท่วมพ้ืนที่
บ้านเรือนและพ้ืนที่การเกษตร” “การตัดไม่ท าลายป่าและความหลากหลายทางชีวภาพของล าคลอง ที่ก่อให้เกิด
การพังทลายและชะล้างหน้าดินจนเกิดการตกตะกอนในแหล่งน้ าธรรมชาติจนตื้นเขินตลอดล าคลองและสั่งสมที่
ปากอ่าวในพ้ืนที่ปลายน้ า” “การพัฒนาบ้านและเมืองตลอดจนการสร้างถนนที่กีดขวางล าน้ า” ฯลฯ ล้วนเป็น
ปัญหาที่ต้องทีไ่ด้รับการพิจารณาเพ่ือการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการของทุกภาคส่วน 
  4) ปัญหาคุณภาพน  าและการอนุรักษ์ทรัพยากรน  า  พบปัญหาหลักในเกือบทุกเวที คือ 
“การปนเปื้อนของสารเคมีในภาคเกษตรกรรมปนเปื้อนลงสู่แหล่งน้ า” “การระบายน้ าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม 
สถานประกอบการ ชุมชนและครัวเรือน”  “การเกิดไฟป่าในแหล่งอนุรักษ์น้ าพ้ืนบ้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งป่าพรุ” 
และการกว้านซื้อที่ดินบริเวณป่าชายเลน ท าให้ป่าชายเลยลดลงและถูกเปลี่ยนเป็นกิจกรรมอ่ืนๆ ท าให้สูญเสีย
ระบบนิเวศและโอกาสในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ าเปลี่ยนแปลงไป” 
 



 
   บทที ่4 การก าหนดขอบเขตประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์  

            ส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาต ิ        และทางเลือกการพัฒนาพื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม  4-53 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

  5) ปัญหาป่าต้นน  าเสื่อมโทรมและปัญหาการพังทลายของหน้าดิน  พบว่าในเกือบทุกเวที
ประสบปัญหาในลักษณะคล้ายกัน คือ ลักษณะภูมิประเทศที่มีเทือกเขาสูงกระจายในทุกพ้ืนที่ ถึงแม้จะเป็นแหล่ง
ต้นน้ าที่ทรงคุณค่า แต่พ้ืนที่ป่ากลับถูกท าลาย เปลี่ยนสภาพ ท าให้พ้ืนที่เขาขาดพ้ืชที่จะช่วยดูดซับน้ า ดินไม่อุ้มน้ า 
ท าให้น้ าในบริเวณต้นน้ าไหลลงสู่ปลายน้ าได้อย่างรวดเร็ว การขาดจิตส านักในการบุกรุกพ้ืนที่ป่าสงวน ป่าต้นน้ า 
ป่าพรุ ยังเป็นตัวแปรส าคัญในการท าลายห่วงโซ่อาหาร ซึ่งพบในพ้ืนที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนกลางที่มีการ
อนุญาตให้นายทุนเข้าใช้ประโยชน์ในเขตป่าอนุรักษ์ได้อย่างถูกกฏหมาย นอกจากนั้นการออกใบอนุญาตดูดทรายที่
ขาดการติดตามและประเมินผล เป็นตัวแปรหนึ่งที่ผู้เข้าร่วมสนทนาสะท้อนให้เห็นถึงเงื่อนไขที่เป็นตัวแปรหนึ่งใน
ท าลายทรัพยากรน้ าของพ้ืนที่  
     6) ปัญหาด้านการบริหารจัดการ พบว่าพ้ืนที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนกลางและตอนล่างเผชิญ
กับปัญหาการกระจายอ านาจลงสู่ท้องถิ่น ที่บางครั้งองค์การบริหารส่วนต าบลมีข้อจ ากัดในเรื่องทรัพยากรบุคคล
และองค์ความรู้เฉพาะทาง และขาดการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการเกี่ยวกับวิศวกรรม
แหล่งน้ า จึงสามารถบริหารจัดการและแก้ไขในเหตุการณ์เฉพาะหน้าบางประการที่สามารถท าได้เท่านั้น การขาด
แคลนงบประมาณก็เป็นเงื่อนไขหนึ่งที่ท าให้การจัดการทรัพยากรน้ าเกิดความชะงักงัน ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยน
โยกย้ายงานของบุคลากร ท าให้การด าเนินการขาดความต่อเนื่องในเชิงนโยบายและการปฏิบัติงาน ดังนั้น แนว
ทางการบริหารจัดการน้ าที่ดีอย่างเป็นบูรณาการ ที่ควบคู่ไปกับการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นรูปธรรม
ในเชิงปฏิบัติควรได้รับการด าเนินงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในล าดับต่อไป 
 
   จากการให้ผู้เข้าร่วมแต่ละเวทีลุ่มน้ าสาขาได้แสดงพ้ืนที่ของความเป็นอิสระในการก าหนด
ประเด็นความส าคัญ ทีมที่ปรึกษาได้ก าหนดให้ผู้เข้าร่วมเลือกความส าคัญในมุมมองของแต่ละเวทีลุ่มน้ าสาขา 3 
ล าดับ (เร่งด่วนมากที่สุด เร่งด่วนปานกลาง และสามารถท าได้ในระดับสุดท้าย) โดยสามารถสรุปแยกรายกลุ่มพื้นที่
ได้ดังนี้  

     (ก) พื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 
      พ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ให้ความตระหนักต่อประเด็นน้ าท่วมและ
อุทกภัยเป็นล าดับแรก คิดเป็นร้อยละ 37.50 รองลงมา คือ ความมั่นคงของน้ าในภาคการผลิต คิดเป็นร้อยละ 
34.38 และการจัดการน้ าเพ่ือการบริโภคอุปโภค คิดเป็นร้อยละ 12.50 ส าหรับการจัดการคุณภาพน้ าและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรน้ า การอนุรักษ์ป่าต้นน้ า และการบริหารจัดการเป็นความส าคัญล าดับสุดท้ายในมุมมองของ
ผู้เข้าร่วมประชุม ดังแสดงในรูปที่ 4.8-1 
 
 
 



 
   บทที ่4 การก าหนดขอบเขตประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์  

            ส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาต ิ        และทางเลือกการพัฒนาพื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม  4-54 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

รูปที่ 4.8-1 การจัดล าดับความส าคัญของการบริหารจัดการน  าพื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 
 
     (ข) พื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนกลาง 
    พ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนกลาง ให้ความตระหนักต่อประเด็นความมั่นคงของ
น้ าในภาคการผลิตป็นอันดับแรก คิดเป็นร้อยละ 38.89 รองลงมา คือ การบริหารจัดการที่ขาดการบูรณาการ
ร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คิดเป็นร้อยละ 27.78 และการจัดการน้ าอุปโภคบริโภค คิดเป็นร้อยละ 16.67 
ส าหรับการจัดการคุณภาพน้ าและการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ า การอนุรักษ์ป่าต้นน้ า และการจัดการน้ าท่วมและ
อุทกภัยเป็นความส าคัญล าดับสุดท้ายในมุมมองแสดงในรูปที่ 4.8-2 

รูปที่ 4.8-2  การจัดล าดับความส าคัญของการบริหารจัดการน  าพื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนกลาง 
 



 
   บทที ่4 การก าหนดขอบเขตประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์  

            ส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาต ิ        และทางเลือกการพัฒนาพื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม  4-55 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

     (ค) พื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

    พ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง ให้ความตระหนักต่อประเด็นการจัดการ
คุณภาพน้ าและการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ าเป็นอันดับแรก คิดเป็นร้อยละ 23.68 รองลงมา คือ ความมั่นคงของน้ า  
ในภาคการผลิต คิดเป็นร้อยละ 21.05 และการบริหารจัดการที่ขาดการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
คิดเป็นร้อยละ 15.79 และการจัดการน้ าอุปโภคบริโภค คิดเป็นร้อยละ 16.67 ส าหรับ การอนุรักษ์ป่าต้นน้ า  
และการจัดการน้ าท่วมและอุทกภัยเป็นความส าคัญล าดับสุดท้ายในมุมมองของผู้เข้าร่วมประชุม ดังแสดง 
ในรูปที่ 4.8-3 

รูปที่ 4.8-3 ผลการจัดล าดับความส าคัญของการบริหารจัดการน  าของพื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 
 
 เพ่ือให้บรรลุตามเป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาและประเด็นด้านทรัพยากรน้ าข้างต้น 
สามารถก าหนดกรอบการพัฒนาทางเลือกการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝังตะวันออกที่จะน ามาเปรียบเทียบ
ทางเลือกท่ีเหมาะสมที่สุดได้ 4 ทางเลือก ดังนี้ 
 
 ทางเลือกที่ 1 ไม่มีการพัฒนาใด ๆ (Business as usual) เป็นทางเลือกพ้ืนฐานส าหรับเปรียบเทียบ
ทางเลือกอ่ืน ๆ โดยการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาใด ๆ ในพ้ืนที่ให้เป็นไปโดยปกติตามแนวโน้มที่เกิดขึ้นจากอดีตถึง
ปัจจุบัน (ปี 2561) และแผนงานที่มีอยู่แล้วในปี พ.ศ.2563 โดยไม่มีการเสนอแนวทางการพัฒนาพ้ืนที่และการ
จัดการทรัพยากรน้ า 
 
 ทางเลือกที่  2 การพัฒ นาพื นที่ เพื่ อแก้ ไขปัญ หาเร่งด่ วนและคุณ ภาพชี วิตขั นพื น ฐาน   
การเปลี่ยนแปลงด้านความต้องการน้ าใช้การเปลี่ยนแปลงตามแนวโน้มที่เกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมา การพัฒนาโครงการ
ด้านทรัพยากรน้ าเพ่ือแก้ไขปัญหาความจ าเป็นพื้นฐาน (อุปโภค-บริโภค) และแก้ไขปัญหาน้ าท่วมในพื้นท่ีเร่งด่วน 



 
   บทที ่4 การก าหนดขอบเขตประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์  

            ส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาต ิ        และทางเลือกการพัฒนาพื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม  4-56 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

 ทางเลือกที่ 3 การพัฒนาพื นที่เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการเติบโตของเศรษฐกิจสาขาท่องเที่ยว
และเกษตรกรรม (ฐานเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ปัจจุบัน) เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน ได้แก่ เกษตรกรรม , การท่องเที่ยว 
การค้าและบริการ อุตสาหกรรมรูปแบบเดิมที่เกี่ยวข้องกับผลผลิตทางการเกษตรในพ้ืนที่ โดยมีการพัฒนาพ้ืนที่
เพ่ือแก้ไขปัญหาเร่งด่วนและคุณภาพชีวิตขั้นพ้ืนฐานรวมอยู่ด้วย มีการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจพ้ืนฐานด้าน
เกษตรกรรมและการท่องเที่ยวในพื้นที่ให้เติบโตอย่างเต็มศักยภาพ ขีดความสามารถ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
 ทางเลือกที่ 4 การพัฒนาพื นที่เต็มศักยภาพและยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้และภาคใต้ชายแดน  
เพ่ือเป้าหมายสูงสุดการเติบโตของเศรษฐกิจ โดยมีการพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือแก้ไขปัญหาเร่งด่วนและคุณภาพชีวิตขั้น
พ้ืนฐานรวมอยู่ด้วย การพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจของพ้ืนที่ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้และ  
เขตเศรษฐกิจชายแดนภาคใต้ และเพ่ิมการเติบโตฐานเศรษฐกิจเดิม (เกษตรกรรมและท่องเที่ยว) ให้เต็มศักยภาพ 

 
  ทั้งนี้ แต่ละกลยุทธ์ได้น าไปประเมินเป็นองค์ประกอบในการบริหารจัดการจัดหาน้ าใช้ให้เพียงพอและ
แก้ไขปัญหาด้านน้ าในแต่ละทางเลือกทั้ง 4 ทางเลือก เพ่ือตอบโจทย์ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ของ 
การพัฒนาพื้นที่ที่ได้ก าหนดไว้ทั้ง 3 ด้าน ดังนี้  
 

 (1) การพัฒนาคุณภาพชีวิต ประกอบด้วย 

 1) น้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค  
 2) การจัดการน้ าท่วมและอุทกภัย 

 
 (2) การพัฒนาขับเคลื่อนเศรษฐกิจ  ประกอบด้วย 

  1) น้ าเพื่อการผลิตในภาคเกษตรกรรม 
  2) น้ าเพื่อการผลิตในภาคอุตสาหกรรม 
  3) น้ าเพื่อสนับสนุนและพัฒนาการท่องเทีย่ว 
 

 (3) การจัดการน  าในมิติการอนุรักษ์และความย่ังยืน  ประกอบด้วย 

  1) การจัดสรรน้ าเพื่อรักษาระบบนิเวศ 
  2) การจัดการคุณภาพน้ า 

  3) การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภาพป่าต้นน้ าที่เสื่อมโทรม และป้องกันการพังทลายของดิน 

 
 
 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 



 บทที่ 5 

กำรคำดกำรณ์สถำนกำรณ์กำรพัฒนำพื้นที่ 
ลุ่มน้ ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออกในอนำคต 20 ปี 

 
  



 
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งงาำิ            บทที่ 5 กำรคำดกำรณ์สถำนกำรณ์กำรพัฒนำพื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝ่ังิะวันออกในอนำคิ 20 ปี 
    

 
โครงกำรศกึษำกำรประเม นส ่งแหวดล้อม 5-1 รำยงำนภำคผนวก กำรประเม นส ่งแหวดล้อมระดบัยุทธศำสิร ์
ระดับยทุธศำสิร์พื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝ่ังิะวันออก 

บทที่ 5 
กำรคำดกำรณ์สถำนกำรณ์กำรพัฒนำพื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝั่งิะวันออกในอนำคิ 20 ปี 

 

5.1 ค้ำน้ำ 
 การศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกได้ก้าหนดกรอบ
การศึกษาการพัฒนาทางเลือกและยุทธศาสตร์การพัฒนาจากพ้ืนฐานการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าระดับ 
ลุ่มน้้าและลุ่มน้้าสาขา ซึ่งข้อมูลพ้ืนฐานที่จ้าเป็น คือ ปริมาณความต้องการน้้า (water demand) และการ
พัฒนาอุปทานน้้า (water supply) เพ่ือพิจารณาถึงเงื่อนไขและข้อจ้ากัดของทรัพยากรที่มีอยู่ในพ้ืนที่ อีกทั้ง
เป็นการยืนยันถึงข้อจ้ากัดของทรัพยากรน้้าที่มีอยู่จ้านวนหนึ่ง ที่สามารถน้ามาใช้บริหารจัดการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและตรงตามเป้าหมายการพัฒนา ทั้งนี้ การศึกษาจ้าเป็นต้องรับรู้และคาดการณ์สถานการณ์ที่
คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเปรียบเทียบกับปีฐานในปัจจุบัน (การศึกษาก้าหนดปี
ฐาน ณ ปี 2562) และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ที่ก้าหนดไว้ตามทางเลือกและสถานการณ์ต่าง ๆ ที่
เปลี่ยนแปลงไป 
 การคาดการณ์และประมาณการความต้องการน้้าและการพัฒนาอุปทานน้้าในแต่ละพ้ืนที่จ้าเป็นต้อง
พิจารณาจากฉากทัศน์ของสถานการณ์ต่าง ๆ (scenarios) เพ่ือท้าความเข้าใจสถานการณ์ที่จะเปลี่ยนแปลงไป 
โดยการคาดการณ์และการประมาณการดังกล่าวจะก้าหนดข้อสมมติและทางเลือกของการพัฒนายุทธศาสตร์ 
เพ่ือประเมินทิศทางแต่ละทางเลือกท่ีได้ท้าการทบทวนและก้าหนดขอบเขตการศึกษาไว้ 
 จากการทบทวนและก้าหนดขอบเขตการศึกษาขั้น sceening และ scopping ดังปรากฎในบทที่ 4 
ในขั้นต่อไปของการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์จะท้าการประเมินสถานการณ์และการประมาณความ
ต้องการทรัพยากรน้้าและการพัฒนาอุปทานทรัพยากรน้้าของแต่ละภาคส่วน เพ่ือพิจารณาถึงความเพียงพอ
หรือความขาดแคลนทรัพยากรน้้าต่อการพัฒนาแต่ละทางเลือก บนฐานบริบท เงื่อนไข และข้อจ้ากัดของแต่ละ
ทางเลือก ที่ได้ทบทวนและวิเคราะห์ไว้แล้วในบทที่ 4  
 ในบทที่ 5 การศึกษาจะประเมินสถานการณ์และประมาณการการเปลี่ยนแปลงความต้องการและ
การพัฒนาอุปทานทรัพยากรน้้า ณ ปีฐาน (ในการศึกษานี้ก้าหนดให้ปี 2562 เป็นปีฐาน) การศึกษาแบ่งเป็น 2 
ส่วน คือ 
 ่นึ่ ง ควำมิ้องกำรทรัพยำกรน ้ ำของแหิง ละภำคสงวน  (Sectoral’s water demand) 
ประกอบด้วย ความต้องการน้้าเพ่ือการอุปโภค-บริโภค ความต้องการน้้าภาคการเกษตร ความต้องการน้้า
ภาคอุตสาหกรรม ความต้องการน้้าภาคการท่องเที่ยว และความต้องการน้้าเพ่ือการรักษาระบบนิเวศพ้ืนที่ โดย
การเปลี่ยนแปลงจะพิจารณาตามทางเลือกทั้ง 3 ทางเลือก โดยเปรียบเทียบกับทางเลือกฐานที่ไม่ได้ด้าเนินการ
ใด ๆ (ทางเลือกที่ 1) ที่ถูกก้าหนดไว้ในบทที่ 4 เพ่ือสะท้อนทางเลือกการพัฒนาออกมาเป็นความต้องการ
ทรัพยากรน้้าต่อการพัฒนาแต่ละทางเลือก (water demand for alternative development) ทั้งนี้ การ
พิจารณาการเปลี่ยนแปลงแต่ละทางเลือกจะก้าหนดน้าเสนอการเปลี่ยนระยะ 20 ปี จากปีฐาน 2562 ถึงปี
เป้าหมาย คือ 2580 โดยจะน้าเสนอช่วงระยะเวลา ณ ปี 2565 2570 2575 และ 2580 เพ่ือให้เห็นการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนและสามารถน้าใช้ประกอบการวางแผนการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้้าตามแผนการพัฒนาทุก ๆ 5 



 
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งงาำิ            บทที่ 5 กำรคำดกำรณ์สถำนกำรณ์กำรพัฒนำพื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝ่ังิะวันออกในอนำคิ 20 ปี 
    

 
โครงกำรศกึษำกำรประเม นส ่งแหวดล้อม 5-2 รำยงำนภำคผนวก กำรประเม นส ่งแหวดล้อมระดบัยุทธศำสิร ์
ระดับยทุธศำสิร์พื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝ่ังิะวันออก 

ปี และ/หรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแต่ละฉบับ อีกทั้ง ในแต่ละช่วงเวลาจะมีข้อสมมติของ
ปัจจัยก้าหนดการประมาณการที่แตกต่างกันตามทางเลือกที่ถูกก้าหนดไว้ 
 การประมาณการความต้องการทรัพยากรน้้าแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 
 
 (1)  ความต้องการน้้าเพื่อการอุปโภคบริโภค 
  เป้าหมาย การจัดการทรัพยากรน้้าเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรทุกคน  
ทุกครัวเรือน และคอรบคลุมทุกพ้ืนที่ บนพื้นฐานความเพียงพอต่อการด้ารงชีวิตและความเป็นธรรมทางสังคม 
  ตัวแปรก้าหนดความต้องการทรัพยากรน้้า คือ การเปลี่ยนแปลงจ้านวนประชากร ซึ่งใน
การศึกษาได้ประมาณการจ้านวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์และประชากรแฝงในแต่ละพ้ืนที่ลุ่มน้้า 
(รายละเอียดดังข้อ 5.2) 
 
 (2)  ความต้องการทรัพยากรน้้าเพ่ือการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
  เป้าหมาย การจัดการทรัพยากรน้้าเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจของพ้ืนที่ เพ่ือตอบสนอง
ต่อความต้องการทรัพยากรน้้าเพ่ือการผลิตทางเศรษฐกิจอย่างเพียงพอ และเกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจน้อย
ที่สุด 
  ตัวแปรก้าหนดความต้องการทรัพยากรน้้า ประกอบด้วย 
  น้้าเพ่ือการผลิตภาคเกษตรกรรม ตัวแปรที่ส้าคัญ คือ การเปลี่ยนแปลงจ้านวนพ้ืนที่เพาะปลูก 
ชนิดพืชเศรษฐกิจและการกระจายตัว มูลค่าของผลผลิต และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างภาค
เกษตรกรรม (รายละเอียดดังข้อ 5.3) 
  น้้าเพ่ือการผลิตภาคอุตสาหกรรม  ตัวแปรที่ส้าคัญ คือ จ้านวนและประเภทโรงงาน
อุตสาหกรรม การกระจายตัว แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงและการส่งเสริมอุตสาหกรรม (รายละเอียดดังข้อ 5.4) 
  น้้าเพ่ือการท่องเที่ยว ตัวแปรที่ส้าคัญ คือ รูปแบบการท่องเที่ยว จ้านวนนักท่องเที่ยว การ
กระจายตัว แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงและการส่งเสริมการท่องเที่ยว (รายละเอียดดังข้อ 5.5) 
 
 (3)  ความต้องการน้้าเพื่อการอนุรักษ์และบ้ารุงรักษาระบบนิเวศทางน้้า 
  เป้าหมาย การจัดการทรัพยากรน้้าเพื่อการอนุรักษ์และรักษาสภาพแวดล้อมและระบบ
นิเวศของพ้ืนที่ลุ่มน้้าให้มีความคงสภาพและไม่ได้รับผลกระทบจนเกิดความสูญเสียทางนิเวศ  
  ปัจจัยก้าหนดความต้องการทรัพยากรน้้า คือ ปริมาณน้้าขั้นต่้าสุดในช่วงฤดูแล้งที่จะไม่
ก่อให้เกิดวิกฤตต่อการรักษาระบบนิเวศน์ ซึ่งชี้วัดจากปริมาณน้้าท่าในช่วงฤดูแล้ง (รายละเอียดดังข้อ 5.6) 
  
 สอง กำรพัฒนำอุปทำนทรัพยำกรน ้ำ (water supply) การพิจารณาการพัฒนาอุปทานน้้าให้
เพียงพอกับความต้องการทรัพยากรน้้า จะพิจารณาตามบริบท เงื่อนไข และข้อจ้ากัด ของการพัฒนาแต่ละ
พ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขา ที่มีคุณลักษณะทางกายภาพ คุณลักษณะทางสิ่งแวดล้อม และสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ของแต่ละพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขาแตกต่างกัน ข้อพิจารณาส้าคัญของแต่ละทางเลือก คือ 
 ทางเลือกท่ี 1 การพัฒนาอุปทานน้้าให้เพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
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โครงกำรศกึษำกำรประเม นส ่งแหวดล้อม 5-3 รำยงำนภำคผนวก กำรประเม นส ่งแหวดล้อมระดบัยุทธศำสิร ์
ระดับยทุธศำสิร์พื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝ่ังิะวันออก 

 ทางเลือกท่ี 2 การพัฒนาอุปทานน้้าเพ่ือแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานของพ้ืนที่ 
 ทางเลือกที่ 3 การพัฒนาอุปทานน้้าภายใต้ข้อจ้ากัดด้านสภาพพ้ืนที่และสิ่งแวดล้อมของพ้ืนที่ 
โดยเฉพาะพ้ืนที่เขตอนุรักษ์ 
 ทางเลือกที่ 4 การพัฒนาอุปทานน้้าให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ภายใต้เงื่อนไข
และข้อจ้ากัดของทรัพยากรน้้าในพ้ืนที่ของลุ่มน้้า 
   
 ทั้งนี้  การพัฒนาอุปทานทรัพยากรน้้าจะพิจารณาและเสนอตามทางเลือกทั้ง 3 ทางเลือก  
โดยเปรียบเทียบกับทางเลือกฐานที่ไม่ได้ด้าเนินการใด ๆ (ทางเลือกที่ 1) ทั้งนี้ การพิจารณาการเปลี่ยนแปลง
แต่ละทางเลือกจะก้าหนดน้าเสนอการเปลี่ยนระยะ 20 ปี จากปีฐาน 2562 ถึงปีเป้าหมาย คือ 2580 โดยจะ
น้าเสนอช่วงระยะเวลา ณ ปี 2565 2570 2575 และ 2580 เพ่ือให้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและสามารถ
น้าใช้ประกอบการวางแผนการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้้าตามแผนการพัฒนาทุก ๆ 5 ปี อีกทั้ง ในแต่ละช่วงเวลาจะมี
ข้อสมมติของปัจจัยก้าหนดการพิจารณาที่แตกต่างกันตามทางเลือกที่ถูกก้าหนดไว้ 
  
 โดยสรุปของบทที่ 5 แต่ละทางเลือกและแต่ละช่วงระยะเวลาความต้องการทรัพยากรน้้าและ 
การพัฒนาอุปทานทรัพยากรน้้า จะมีปริมาณน้้าเพียงพอและ/หรือขาดแคลนมากน้อยเพียงใด เพื่อน้าข้อสรุปที่
ได้ ไปสู่การพิจารณาการประเมินแนวทางการพัฒนาระดับยุทธศาสตร์ที่จะปรากฎในบทที่  6 อีกทั้ ง  
การคาดการณ์และกรประมาณการที่น้าเสนอในบทที่ 5 นี้ จะช่วยให้การก้าหนดยุทธศาสตร์ต่อการพัฒนามีการ
ก้าหนดแนวคิดต่าง ๆ ไว้ เพ่ือรองรับการด้าเนินการยุทธศาสตร์ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง  บนฐานความคิด 
การวางแผนเพ่ือเตรียมความพร้อมล่วงหน้า (The Precautionary Principle) ในแต่ละทางเลือกและแต่ละ
ช่วงระยะเวลาการพัฒนา 
 
5.2 ควำมิ้องกำรน ้ำเพื่อกำรอุปโภค-บร โภค 
 การจัดการทรัพยากรน้้าอุปโภค-บริโภค มีเป้าหมายเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรทุกคน 
ทุกครัวเรือน และคอรบคลุมทุกพ้ืนที่ บนพ้ืนฐานความเพียงพอต่อการด้ารงชีวิตและความเป็นธรรมทางสังคม 
ดังนั้น ในการจัดการทรัพยากรน้้าจึงจะพิจารณาความต้องการทรัพยากรน้้าจากจ้านวนประชากรในพ้ืนที่  
ที่ปรากฎจ้านวนตามทะเบียนราษฎร์และที่เป็นประชากรแฝง ในรูปของการเคลื่อนย้ายแรงงานและการย้าย 
ถิ่นฐาน โดยฐานข้อมูลที่น้ามาใช้ในการประมาณการจ้านวนประชากร ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 
 
 (1) จ้ำนวนประาำกริำมทะเบียนรำษฎร์  (registered population) ฐานข้อมูลจ้านวน
ประชากรและครัวเรือนของส้านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ซึ่งได้ท้าการ
รวบรวมและน้าเสนอจ้านวนประชากรออกมาตามเขตการปกครองระดับองค์กรปกครองส่วนท้อถิ่น (อปท.) 
ต้าบล อ้าเภอ และจังหวัด ได้ท้าการประมาณการจ้านวนประชากรและจ้านวนครัวเรือนของพื้นที่ลุ่มน้้าภาคใต้
ฝั่งตะวันออก ในปี 2562 พ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีจ้านวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ประมาณ 
3,912,246 คน (ดูรำยละเอียดว ธีกำรประมำณกำรใน่ัวข้อ 3.7.1.1) 
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โครงกำรศกึษำกำรประเม นส ่งแหวดล้อม 5-4 รำยงำนภำคผนวก กำรประเม นส ่งแหวดล้อมระดบัยุทธศำสิร ์
ระดับยทุธศำสิร์พื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝ่ังิะวันออก 

 (2) จ้ำนวนประาำกรแหฝง  (no-nregistered population) การประมาณ การจ้ านวน
ประชากรแฝง ที่เป็นผลมาจากการพัฒนาเศรษฐกิจในพ้ืนที่  การศึกษาได้ใช้การประมาณการจากการ
เคลื่อนย้ายของประชากรใน 2 รูปแบบ คือ การย้ายถิ่นฐานที่ไม่ย้ายทะเบียนราษฎร์ และการเคลื่อนย้ายตาม
การจ้างงาน (ดูรำยละเอียดว ธีกำรประมำณกำรใน่ัวข้อ 3.7.1.2) 
 
 การประมาณการความต้องการทรัพยากรน้้าเพ่ือการอุปโภค -บริโภค จะพิจารณาจากการ
เปลี่ยนแปลงจ้านวนประชากรในพ้ืนที่ โดยจะพิจารณาจาก ณ ปีฐาน 2562 และารเปลี่ยนแปลงจ้านวน
ประชากรในอนาคต 20 ปีข้างหน้า ซึ่งการเปลี่ยนแปลงจ้านวนประชากรจะสะท้อนความต้องการทรัพยากรน้้า
ทีจ่ะเกิดขึ้นในอนาคต 
 
5.2.1 จ้ำนวนประาำกร ณ ปีฐำน 2562 แหละควำมิ้องกำรน ้ำเพื่อกำรอุปโภค-บร โภค 
 ณ ปีฐาน 2562 จ้านวนประชากรรวมของพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก โดยประมาณ 4,264,024 
คน โดยแบ่งเป็นจ้านวนประชากรตามทะเบียนราษฏร์ 3,912,246 คน และจ้านวนประชากรแฝง 351,778 คน 
ดังิำรำงที่ 5.2.1-1 
 
 ทั้งนี้ ถ้าแยกเป็นเขตพ้ืนที่เมืองและชนบท ที่นิยามว่า พ้ืนที่เทศบาลเป็นเขตเมือง (ประกอบด้วย 
เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลต้าบล) และพ้ืนที่ชนบทเป็นเขตองค์การบริหารส่วนต้าบล (อบต.)  
จ้านวนประชากรในแต่ละเขตพ้ืนที่แยกตามลุ่มน้้าสาขา (ดู่ัวข้อ 3.8.3) พบว่า ในปี 2562 จ้านวนประชากร
รวม 4,264,024 ล้านคน เป็นประชากรของพ้ืนที่เมืองและพ้ืนที่ชนบท จ้านวน 1,154,007 และ 3,110,017 
คน หรือร้อยละ 27.1 และ 73.42 ของจ้านวนประชากรรวม ดังิำรำงที่ 5.2.1-2 
 
 ในปี 2562 พ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกและลุ่มน้้าสาขามีความต้องการน้้าเพ่ือการอุปโภค-
บริโภค โดยรวมจ้านวน 125.772 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี แบ่งเป็นความต้องการน้้าในพ้ืนที่เมืองกับชนบท 
จ้านวน 69.014 และ 56.758 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ดังิำรำงที่ 5.2.1-3 
 



 
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งงาำิ            บทที่ 5 กำรคำดกำรณ์สถำนกำรณ์กำรพัฒนำพื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝ่ังิะวันออกในอนำคิ 20 ปี 
    

 
โครงกำรศกึษำกำรประเม นส ่งแหวดล้อม 5-5 รำยงำนภำคผนวก กำรประเม นส ่งแหวดล้อมระดบัยุทธศำสิร ์
ระดับยทุธศำสิร์พื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝ่ังิะวันออก 

ิำรำงท่ี 5.2.1-1 
จ้ำนวนประาำกรรวมของพื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝั่งิะวันออกแหละลุงมน ้ำสำขำ ปี 2562 (่นงวย : คน) 

 
พ้ืนที่ลุ่มน ้ำสำขำ จ ำนวนประชำกรตำม

ทะเบียนรำษฎร์ (คน) 
จ ำนวนประชำกร

แฝง (คน) 
จ ำนวนประชำกร

รวม (คน) 
คลองท่าตะเภา 188,166 18,817 206,983 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 226,783 22,678 249,461 
คลองหลังสวน 98,834 9,883 108,718 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนท่ี 2 145,898 14,590 160,488 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนท่ี 3 (พ้ืนท่ีทวีป) 243,344 36,502 279,846 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนท่ี 3 (พื้นที่เกาะ) 88,308 26,492 114,800 
คลองกลาย 31,108 1,555 32,663 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนท่ี 4 935,451 93,545 1,028,996 

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

ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 492,447 24,622 517,070 
แม่น ้าสายบุรี 468,672 23,434 492,105 

แม่น ้าบางนรา 393,276 19,664 412,939 
แม่น ้าโกลก 184,809 18,481 203,290 

รวมท้ังหมด 3,912,246 351,778 4,264,024 
ลุ่มน ้าสาขาตอนบน 659,681 65,968 725,649 

ลุ่มน ้าสาขาตอนกลาง 1,298,210 158,094 1,456,305 

ลุ่มน ้าสาขาตอนลาง 1,954,354 127,716 2,082,070 
ที่มำ : ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และประมาณการโดยกลุ่มบริษัทที่ปรกึษา. 2563. 
หมายเหต ุ ดูวิธีการประมาณการและรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ 3.7.1.1 และ 3.7.1.2 



 
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งงาำิ            บทที่ 5 กำรคำดกำรณ์สถำนกำรณ์กำรพัฒนำพื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝ่ังิะวันออกในอนำคิ 20 ปี 
    

 
โครงกำรศกึษำกำรประเม นส ่งแหวดล้อม 5-6 รำยงำนภำคผนวก กำรประเม นส ่งแหวดล้อมระดบัยุทธศำสิร ์
ระดับยทุธศำสิร์พื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝ่ังิะวันออก 

ิำรำงท่ี 5.2.1-2 

จ้ำนวนประาำกรรวมของพื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝั่งิะวันออกแหละลุงมน ้ำสำขำ ปี 2562  
แหบงงิำมเขิพื นที่เมืองแหละพื นที่านบท (่นงวย : คน) 

 
พ้ืนที่ลุ่มน ้ำสำขำ จ านวนประชากรในพ้ืนท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (คน) จ านวนประชากร (คนป 

 เทศบาล
นคร 

เทศบาล
เมือง 

เทศบาล
ต าบล 

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

รวม พื้นที่เมือง พื้นที่ชนบท 

คลองท่าตะเภา 0 36,993 42,518 127,472 206,983 79,511 127,472  

ภาคใต้ฝั่ง
ตะวันออกตอนบน 

0 0 76,025 173,436 249,461 76,025 173,436  

คลองหลังสวน 0 12,195 10,875 85,648 108,718 23,070 85,648  
ภาคใต้ฝั่ง
ตะวันออกส่วนท่ี 2 

0 0 30,479 130,009 160,488 30,479 130,009  

ภาคใต้ฝั่ง
ตะวันออกส่วนท่ี 3 
(พ้ืนท่ีทวีป) 

0 13,907 64,684 201,255 279,846 78,591 201,255  

ภาคใต้ฝั่ง
ตะวนัออกส่วนท่ี 3 
(พื้นที่เกาะ) 

91,077 0 23,724 0 114,800 114,800 0  

คลองกลาย 0 0 254 32,409 32,663 254 32,409  
ภาคใต้ฝั่ง
ตะวันออกส่วนท่ี 4 

112,367 60,179 169,117 687,333 1,028,996 341,663 687,333  

คลองนาทว ี 0 47,236 36,086 198,554 281,876 83,322 198,554  
คลองเทพา 0 0 28,912 145,877 174,790 28,912 145,877  
ภาคใต้ฝั่ง
ตะวันออกตอนล่าง 

0 0 73,225 443,845 517,070 73,225 443,845  

แม่น ้าสายบรุ ี 0 21,268 52,652 418,185 492,105 73,920 418,185  
แม่น ้าบางนรา 0 64,505 20,095 328,340 412,939 84,599 328,340  

แม่น ้าโกลก 0 45,608 20,028 137,654 203,290 65,636 137,654  
รวมท้ังหมด 203,444 301,890 648,673 3,110,017 4,264,024 1,154,007 3,110,017  
ลุ่มน ้าตอนบน 0 49,188 159,897 516,565 725,649 209,085  516,565  

ลุ่มน ้าตอนกลาง 203,444 74,086 257,778 920,997 1,456,305 535,308  920,997  

ลุ่มน ้าตอนลาง 0 178,617 230,998 1,672,455 2,082,070 409,614  1,672,455  

ที่มำ การประมาณการโดยกลุ่มบริษัทท่ีปรึกษา. 2563. 

หมำยเหตุ ดูวิธีการประมาณการและรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ 3.7.1.1 และ 3.7.1.2 

 



 
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งงาำิ            บทที่ 5 กำรคำดกำรณ์สถำนกำรณ์กำรพัฒนำพื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝ่ังิะวันออกในอนำคิ 20 ปี 
    

 
โครงกำรศกึษำกำรประเม นส ่งแหวดล้อม 5-7 รำยงำนภำคผนวก กำรประเม นส ่งแหวดล้อมระดบัยุทธศำสิร ์
ระดับยทุธศำสิร์พื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝ่ังิะวันออก 

ิำรำงท่ี 5.2.1-3 
ควำมิ้องกำรน ้ำเพื่อกำรอุปโภค-บร โภคของพื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝั่งิะวันออกแหละลุงมน ้ำสำขำ ปี 2562 

แหบงงิำมเขิพื นที่เมืองแหละพื นที่านบท (่นงวย : ล้ำนลูกบำศก์เมิร) 
 

พ้ืนที่ลุ่มน ้ำสำขำ พื้นที่เมือง พื้นที่ชนบท รวม 
คลองท่าตะเภา 4.563 2.326 6.889 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 3.330 3.165 6.495 

คลองหลังสวน 1.367 1.563 2.930 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนท่ี 2 1.335 2.373 3.708 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนท่ี 3 (พ้ืนท่ีทวีป) 3.848 3.673 7.521 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนท่ี 3 (พื้นที่เกาะ) 9.350 0.000 9.350 
คลองกลาย 0.011 0.591 0.603 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนท่ี 4 22.054 12.544 34.598 
คลองนาทว ี 5.029 3.624 8.652 
คลองเทพา 1.266 2.662 3.929 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 3.207 8.100 11.307 
แม่น ้าสายบรุ ี 3.859 7.632 11.491 
แม่น ้าบางนรา 5.589 5.992 11.581 
แม่น ้าโกลก 4.207 2.512 6.719 

รวมท้ังหมด 69.014 56.758 125.772 
ลุ่มน ้าตอนบน 10.594 9.427 20.021 

ลุ่มน ้าตอนกลาง 35.263 16.808 52.071 

ลุ่มน ้าตอนลาง 23.157 30.522 53.679 

ที่มำ การประมาณการโดยกลุ่มบริษัทท่ีปรึกษา. 2563. 

 
5.2.2 กำรคำดกำรณ์แหนวโน้มกำรเปลี่ยนแหปลงประาำกรในอนำคิ 20 ปี 
 การประมาณการจ้านวนประชากรรวมในอนาคต 20 ปี ได้ใช้วิธีการประมาณการจ้านวนประชากร
ตามทะเบียนราษฎร์และจ้านวนประชากรแฝงแตกต่างกัน ได้ก้าหนดข้อสมมติไว้ดังนี้ 
 
 (1)  จ้ำนวนประาำกริำมทะเบียนรำษฎร์ การประมาณการจ้านวนประชากรตามฐานข้อมูลของ
กรมการปกครอง ให้มีจ้านวนเพ่ิมขึ้นตามการศึกษาของส้านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(2562) ที่ได้มีการศึกษาและปรับปรุงการเพ่ิมขึ้นของจ้านวนประชากรใหม่ (รายงานการคาดประมาณ
ประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2583 ฉบับปรับปรุง) โดยมีข้อสมมตอัิตราการเพ่ิมข้ึน ดังนี้ 
  -  ระหว่างปี 2558-2563 อัตราเพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.674 ต่อปี 
  -  ระหว่างปี 2563-2568 อัตราเพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.435 ต่อปี 
  -  ระหว่างปี 2568-2573 อัตราเพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.426 ต่อปี 



 
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งงาำิ            บทที่ 5 กำรคำดกำรณ์สถำนกำรณ์กำรพัฒนำพื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝ่ังิะวันออกในอนำคิ 20 ปี 
    

 
โครงกำรศกึษำกำรประเม นส ่งแหวดล้อม 5-8 รำยงำนภำคผนวก กำรประเม นส ่งแหวดล้อมระดบัยุทธศำสิร ์
ระดับยทุธศำสิร์พื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝ่ังิะวันออก 

  -  ระหว่างปี 2573-2578 อัตราเพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.208 ต่อปี 
  -  ระหว่างปี 2579-2583 อัตราเพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.146 ต่อปี 
 
 (2)  จ้ำนวนประาำกรแหฝงในแหิงละพื นที่ลุงมน ้ำสำขำ ก้าหนดข้อสมมต ิดังนี้  
  1)  ระ่วงำงปี 2562-2570 ก้าหนดให้จ้านวนประชากรแฝงมีอัตราส่วนต่อจ้านวนประชากร
ตามทะเบียนราษฎร์ ดังนี้ 
   (ก) พื้นที่ลุ่มน้้าสาขาที่ภาคเศรษฐกิจส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรมก้าหนดให้มีอัตราส่วนร้อย
ละ 5 ของจ้านวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ของพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขา ได้แก่ คลองกลาย ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
ตอนล่าง แม่น้้าสายบุรี และแม่น้้าบางนรา  
   (ข) พ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขาที่มีขนาดชุมชนเมืองใหญ่ (เทศบาลเมืองและเทศบาลต้าบล) 
ก้าหนดให้มีอัตราส่วนร้อยละ 10 ของจ้านวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ของพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขา ได้แก่ คลอง
ท่าตะเภา ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน คลองหลังสวน ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 2 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
ส่วนที่ 4 คลองนาทวี คลองเทพา และแม่น้้าโก-ลก 
   (ค) พ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขาที่มีการพัฒนาภาคเมืองและการบริการและการท่องเที่ยวขนาดใหญ่ 
ก้าหนดให้มีอัตราส่วนร้อยละ 15-30 ของจ้านวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ของพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขา ได้แก่ 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 3 (พ้ืนที่เกาะ) และภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 3 (พ้ืนทวีป) 
  2)  ระ่วงำงปี 2571-2580 ก้าหนดให้จ้านวนประชากรแฝงมีอัตราส่วนต่อจ้านวนประชากร
ตามทะเบียนราษฎร์ เปลี่ยนแปลงไปจากระหว่างปี 2562-2570 โดยก้าหนดให้พ้ืนที่ลุ่มน้้าที่ถูกก้าหนดไว้ใน
แผนพัฒนาพ้ืนที่ เช่น เขตพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (Southern Economic Corridor: SEC) เขตพัฒนา
เศรษฐกิจชายแดน ดังนั้น ในพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขาใดถูกก้าหนดไว้ในแผนดังกล่าว อัตราสัดส่วนจ้านวนประชากร
แฝงจะมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนจากอัตราปรกติ ดังนี้ 
    (ก) พ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขาที่ยังคงภาคเศรษฐกิจส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรมและเมืองขนาดเล็ก
จะมีอัตราส่วนร้อยละ 5-10 ของจ้านวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ของพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขา โดยก้าหนดแบ่ง
ออกเป็น 2 กลุ่มพ้ืนที่ คือ หนึ่ง ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง แม่น้้าสายบุรี และแม่น้้าบางนรา มีอัตราส่วนร้อย
ละ 5 ของจ้านวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ของพื้นที่ลุ่มน้้า และสอง คลองกลาย ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วน
ที่ 4 และคลองนาทวี มีอัตราส่วนร้อยละ 10 ของจ้านวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ของพ้ืนที่ลุ่มน้้า 
    (ข) พ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขาที่ถูกก้าหนดไว้ในแผนพัฒนาต่าง ๆ จะมีอัตราส่วนระหว่างร้อยละ 
15-40 ของจ้านวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ของพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขา โดยก้าหนดแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มพ้ืนที่ 
คือ  หนึ่ง ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน คลองหลังสวน ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 2 และแม่น้้าโกลก มี
อัตราส่วนร้อยละ 15 ของจ้านวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ของพ้ืนที่ลุ่มน้้า สอง คลองท่าตะเภา และคลอง
เทพา มีอัตราส่วนร้อยละ 20 ของจ้านวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ของพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขา สาม ภาคใต้ฝั่ง
ตะวันออกส่วนที่ 3 (พ้ืนที่ทวีป) มีอัตราส่วนร้อยละ 25 ของจ้านวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ของพ้ืนที่ลุ่ม
น้้า และสี่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 3 (พ้ืนที่เกาะ) มีอัตราส่วนร้อยละ 40 ของจ้านวนประชากรตามทะเบียน
ราษฎร์ของพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขา 
 



 
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งงาำิ            บทที่ 5 กำรคำดกำรณ์สถำนกำรณ์กำรพัฒนำพื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝ่ังิะวันออกในอนำคิ 20 ปี 
    

 
โครงกำรศกึษำกำรประเม นส ่งแหวดล้อม 5-9 รำยงำนภำคผนวก กำรประเม นส ่งแหวดล้อมระดบัยุทธศำสิร ์
ระดับยทุธศำสิร์พื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝ่ังิะวันออก 

 (3)  กำรเพ ่มขึ นของจ้ำนวนประาำกริำมพื นที่เมืองแหละานบท ในแหิงละพื นที่ลุงมน ้ำสำขำ 
ก้าหนดข้อสมมต ิดังนี้ 
  ความต้องการน้้าเพ่ือการอุปโภค-บริโภค นอกจากขึ้นกับปัจจัยจ้านวนประชากรของพ้ืนที่แล้ว 
อีกปัจจัยก้าหนดหนึ่ง คือ ลักษณะพ้ืนที่อาศัยของประชากรกลุ่มต่าง ๆ ซึ่งแบ่งออกเป็นเขตเมืองและเขตชนบท 
ในการศึกษานี้ ได้ก้าหนดให้พ้ืนที่เมือง หมายถึงเขตเทศบาล ที่ประกอบด้วย เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และ
เทศบาลต้าบล ขณะที่พ้ืนที่ชนบท หมายถึงเขตองค์การบริหารส่วนต้าบล (อบต.) 
  ทั้งนี้ พ้ืนที่เมืองและพ้ืนที่ชนบทมีความต้องการน้้าเพ่ือการอุปโภค-บริโภค ในอัตราที่แตกต่าง
กัน การศึกษาก้าหนดข้อสมมติ ดังนี้ 
  -  พ้ืนที่เทศบาลนคร (ทน.) มีความต้องการน้้า 250 ลิตรต่อคนต่อวัน 
  -  พ้ืนที่เทศบาลเมือง (ทม.) มีความต้องการน้้า 200 ลิตรต่อคนต่อวัน 
  -  พ้ืนที่เทศบาลต้าบล (ทต.) มีความต้องการน้้า 120 ลิตรต่อคนต่อวัน 
  -  พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต้าบล (อบต.) มีความต้องการน้้า 50 ลิตรต่อคนต่อวัน 
  สถานการณ์ในปีฐาน (ปี 2562) สัดส่วนจ้านวนประชากรแต่ละพ้ืนที่ต่อจ้านวนประชากรรวม
ดังนี้ ทน. : ทม. : ทต. : อบต. ร้อยละ 4.4 : 7.1 : 15.1 : 73.4 
  การศึกษาเชื่อว่า ตลอดระยะ 20 ปีข้างหน้า หนึ่ง เขตพ้ืนที่ชนบทและพ้ืนที่เมืองขนาดเล็กจะ
มีจ้านวนประชากรเพ่ิมขึ้นและมีการยกฐานะและการเปลี่ยนรูปแบบลักษณะการปกครองท้องถิ่น กล่าวคือ 
พ้ืนที่ชนบทจะมี อบต. จ้านวนหนึ่งที่ยกฐานะข้ึนเป็นเทศบาลต้าบล พื้นที่เมืองจะมี ทต. และ ทม. จ้านวนหนึ่ที่
ยกฐานขึ้นเป็นเทศบาลเมือง และเทศบาลนคร และสอง จะมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จ้านวนหนึ่งที่
จะท้าการควบรวมองค์กรให้ อปท. มีขนาดใหญ่ขึ้น โดยเป้นการยกฐานะและการเปลี่ยรูปแบบลักษณะการ
ปกครองท้องถิ่นไปพร้อมกัน ดังนั้น สัดส่วนจ้านวนประชากรแต่ละพ้ืนที่ต่อจ้านวนประชากรรวม ดังนี้ 
  -  ปี 2565 สัดส่วน ทน. : ทม. : ทต. : อบต. ร้อยละ 6.5 : 8.0 : 17.0 : 68.5 
  -  ปี 2570 สัดส่วน ทน. : ทม. : ทต. : อบต. ร้อยละ 8.0 : 12.0 : 20.0 : 60.0 
  -  ปี 2575 สัดส่วน ทน. : ทม. : ทต. : อบต. ร้อยละ 10.0 : 15.0 : 25.0 : 50.0 
  -  ปี 2580 สัดส่วน ทน. : ทม. : ทต. : อบต. ร้อยละ 13.0 : 22.0 : 25.0 : 40.0 
 
 ผลการประมาณการจ้านวนประชากรในระยะ 20 ปี ตามข้อสมมติดังกล่าวข้างต้น (ดังิำรำงที่ 
5.2.2-1 แหละิำรำงท่ี 5.2.2-2) พบว่า 
 หนึ่ง จ้านวนประชากรรวมทั้งหมด ในปี 2565 2570 2575 และ 2580 มีจ้านวนประชากรรวมใน
พ้ืนที่ลุ่มน้้าประมาณ 4.320 4.413 4.586 และ 4.626 ล้านคน ตามล้าดับ 
 สอง ในปี 2580 ลุ่มน้้าสาขาที่มีจ้านวนประชากรมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
ส่วนที่ 4 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง และแม่น้้าสายบุรี ส่วนลุ่มน้้าสาขาที่มีจ้านวนประชากรน้อยที่สุด 3 
อันดับ ได้แก่ คลองกลาย คลองหลังสวน และภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 2 
 สาม จ้านวนประชากรแบ่งตามพ้ืนที่เมืองและพ้ืนที่ชนบท พบว่า จ้านวนประชากรพ้ืนที่เมือมี
แนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอด 20 ปี โดยเพ่ิมขึ้นจากปี 2565 จ้านวน 1.309 ล้านคน เพ่ิมขึ้นเป็น 1.768 
2.304 และ 2.775 ล้านคน ในปี 2570 2575 และ 2580 ตามล้าดับ ขณะที่จ้านวนประชากรพ้ืนที่ชนบทมี
แนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องตลอด 20 ปี โดยลดลงจากปี 2565 จ้านวน 3.011 ล้านคน ลดลงเป็น 2.646 
2.282 และ 1.851 ล้านคน ในปี 2570 2575 และ 2580 ตามล้าดับ 



 
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งงาำิ            บทที่ 5 กำรคำดกำรณ์สถำนกำรณ์กำรพัฒนำพื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝ่ังิะวันออกในอนำคิ 20 ปี 
    

 
โครงกำรศกึษำกำรประเม นส ่งแหวดล้อม 5-10 รำยงำนภำคผนวก กำรประเม นส ่งแหวดล้อมระดบัยุทธศำสิร ์
ระดับยทุธศำสิร์พื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝ่ังิะวันออก 

5.2.3 ผลกำรประมำณกำรควำมิ้องกำรน ้ำเพื่ออุปโภค-บร โภค ในระยะ 20 ปีข้ำง่น้ำ 
 ผลการประมาณการความต้องการน้้าเพ่ืออุปโภค-บริโภค ในระยะ 20 ปีข้างหน้า (ดังิำรำงที่ 
5.2.2-3) พบว่า 
 หนึ่ง ความต้องการน้้าเพ่ือการอุปโภค-บริโภค ในพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น
อย่างต่อเนื่องตลอด 20 ปีข้างหน้า จากปี 2562 ปริมาณ 125.77 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี เพ่ิมขึ้นในปี 2565 
2570 2575 และ 2580 ปริมาณ 132.99 155.01 185.05 และ 210.91 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ตามล้าดับ 
 สอง ความต้องการน้้าในพ้ืนที่เมือง มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากปี 2562 ปริมาณ 69.01 
ล้านบูกบาศก์เมตรต่อปี เพ่ิมขึ้นในปี 2565 2570 2575 และ 2580 ปริมาณ 78.04 106.73 143.40 และ 
177.13 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ตามล้าดับ 
 สาม ความต้องการน้้าในพ้ืนที่ชนบทมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ มิได้หมายความว่า พ้ืนที่
ชนบทมีความต้องการทรัพยากรน้้าลดลง เพียงแต่จ้านวนประชากรในพ้ืนที่ชนบทมีแนวโน้มลดลง และการ
ขยายตัวพ้ืนที่ชุมชนเมืองมีขนาดใหญ่ขึ้น ท้าให้พ้ืนที่ชนบทในปัจจุบันกลายเป้นพ้ืนที่เมืองในอนาคต ความ
ต้องการน้้าในพ้ืนที่ชนบทจากปี 2562 ปริมาณ 56.76 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ลดลงในปี 2565 2570 2575 
และ 2580 ปริมาณ 54.95 48.28 41.65 และ 33.77 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ตามล้าดับ 
 สี่ พ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขาที่มีความต้องการน้้าเพ่ือการอุปโภค-บริโภค มากขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอด 20 ปี 
คือ ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง แม่น้้าสายบุรี และแม่น้้าบางนรา แนวโน้มความ
ต้องการน้้าเพ่ิมข้ึน เนื่องจากทั้ง 4 ลุ่มน้้าสาขา มีจ้านวนประชากรเพ่ิมขึ้น และความหนาแน่นของประชากรต่อ
พ้ืนทีม่ากขึ้น 
 ปัญหาของความไม่เพียงพอต่อการจัดหาน้้าเพ่ือการอุปโภค -บริโภค ส่วนหนึ่งมาจากจ้านวน
ประชากรแฝงที่มีการเคลื่อนย้ายถิ่นฐาน ทั้งตามฤดูกาลและเคลื่อนย้ายแบบถาวรที่ไม่มีการแจ้งย้ายทะเบียน
ราษฎร์ และการเคลื่อนย้ายประขากแฝงมีจ้านวนที่ไม่แน่นอนในแต่ละช่วงเวลา 
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โครงกำรศึกษำกำรประเม นส ่งแหวดล้อม  5-11 รำยงำนภำคผนวก กำรประเม นส ่งแหวดล้อมระดบัยุทธศำสิร์ 
ระดับยทุธศำสิร์พื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝ่ังิะวันออก 

ิำรำงท่ี 5.2.2-1 
กำรประมำณกำรจ้ำนวนประาำกรของพื นที่ลุงมน ้ำภำคใิฝ้ั่งิะวันออกแหละลุงมน ้ำสำขำ ในอนำคิ 20 ปี (่นงวย : คน) 

 
พ้ืนที่ลุ่มน ้ำ จ ำนวนประชำกรของกรมกำรปกครอง (คน) จ ำนวนประชำกรแฝง (คน) จ ำนวนประชำกรรวม (คน) 

2565 2570 2575 2580 2565 2570 2575 2580 2565 2570 2575 2580 

คลองท่าตะเภา 190,631 194,757 197,649 199,344 19,063 19,476 39,530 39,869 209,694 214,233 237,178 239,212 

ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน 229,753 234,727 238,211 240,254 22,975 23,473 35,732 36,038 252,729 258,200 273,943 276,292 

คลองหลังสวน 100,129 102,296 103,815 104,705 10,013 10,230 15,572 15,706 110,142 112,526 119,387 120,411 

ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกส่วนที่ 2 147,810 151,009 153,251 154,565 14,781 15,101 22,988 23,185 162,591 166,110 176,239 177,750 

ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกส่วนที่ 3 
(พื้นที่ทวีป) 

246,532 251,869 255,608 257,800 36,980 37,780 63,902 64,450 283,512 289,649 319,509 322,250 

ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกส่วนที่ 3 
(พื้นที่เกาะ) 

89,465 91,401 92,758 93,554 26,839 27,420 37,103 37,422 116,304 118,822 129,862 130,975 

คลองกลาย 31,515 32,197 32,675 32,955 1,576 1,610 3,268 3,296 33,091 33,807 35,943 36,251 

ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกส่วนที่ 4 947,705 968,220 982,593 991,020 94,771 96,822 98,259 99,102 1,042,476 1,065,042 1,080,853 1,090,122 

คลองนาทวี 259,607 265,227 269,164 271,473 25,961 26,523 26,916 27,147 285,568 291,750 296,081 298,620 

คลองเทพา 160,981 164,466 166,908 168,339 16,098 16,447 33,382 33,668 177,079 180,913 200,289 202,007 

ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง 498,898 509,698 517,264 521,700 24,945 25,485 25,863 26,085 523,843 535,183 543,128 547,785 

แม่น ้าสายบุรี 474,812 485,090 492,291 496,513 23,741 24,254 24,615 24,826 498,552 509,344 516,905 521,338 

แม่น ้าบางนรา 398,428 407,052 413,095 416,638 19,921 20,353 20,655 20,832 418,349 427,405 433,750 437,470 

แม่น ้าโกลก 187,230 191,283 194,123 195,788 18,723 19,128 29,118 29,368 205,953 210,412 223,241 225,156 

รวมท้ังหมด 3,963,497 4,049,293 4,109,406 4,144,647 356,387 364,101 476,902 480,992 4,319,884 4,413,395 4,586,308 4,625,639 

ลุ่มน ้าตอนบน 668,323 682,790 692,926 698,869 66,832 68,279 113,821 114,797 735,156 751,069 806,748 813,666 

ลุ่มน ้าตอนกลาง 1,315,217 1,343,687 1,363,634 1,375,329 160,166 163,633 202,532 204,269 1,475,383 1,507,320 1,566,167 1,579,597 

ลุ่มน ้าตอนล่าง 1,979,957 2,022,816 2,052,845 2,070,450 129,389 132,190 160,549 161,926 2,109,346 2,155,006 2,213,394 2,232,376 

         ที่มำ การประมาณการโดยกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา. 2563. 
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โครงกำรศึกษำกำรประเม นส ่งแหวดล้อม  5-12 รำยงำนภำคผนวก กำรประเม นส ่งแหวดล้อมระดบัยุทธศำสิร์ 
ระดับยทุธศำสิร์พื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝ่ังิะวันออก 

ิำรำงท่ี 5.2.2-2 
กำรประมำณกำรจ้ำนวนประาำกรของพื นที่ลุงมน ้ำภำคใิฝ้ั่งิะวันออกแหละลุงมน ้ำสำขำ ในอนำคิ 20 ปี แหบงงเป็นพื นที่เมืองแหละพื นที่านบท (่นงวย : คน) 

 
พื นที่ลุงมน ้ำ จ านวนประชากร 2565 จ านวนประชากร 2570 จ านวนประชากร 2575 จ านวนประชากร 2580 

 เมือง ชนบท รวม เมือง ชนบท รวม เมือง ชนบท รวม เมือง ชนบท รวม 

คลองท่าตะเภา 94,362 115,332 209,694 117,828 96,405 214,233 142,307 94,871 237,178 179,409 59,803 239,212 

ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน 88,455 164,274 252,729 103,280 154,920 258,200 150,669 123,274 273,943 193,405 82,888 276,292 

คลองหลังสวน 27,535 82,606 110,142 45,010 67,516 112,526 59,694 59,694 119,387 84,288 36,123 120,411 

ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกส่วนที ่2 32,518 130,073 162,591 49,833 116,277 166,110 70,495 105,743 176,239 88,875 88,875 177,750 

ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกส่วนที ่3 
(พื้นที่ทวีป) 

90,724 192,788 283,512 115,860 173,789 289,649 159,755 159,755 319,509 161,125 161,125 322,250 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที ่3 
(พื้นที่เกาะ) 

116,304 0 116,304 118,822 0 118,822 129,862 0 129,862 130,975 0 130,975 

คลองกลาย 993 32,098 33,091 6,761 27,046 33,807 8,986 26,957 35,943 12,688 23,563 36,251 

ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกส่วนที ่4 385,716 656,760 1,042,476 532,521 532,521 1,065,042 648,512 432,341 1,080,853 763,085 327,037 1,090,122 

คลองนาทว ี 91,382 194,186 285,568 116,700 175,050 291,750 148,040 148,040 296,081 149,310 149,310 298,620 

คลองเทพา 31,874 145,205 177,079 45,228 135,684 180,913 80,116 120,173 200,289 101,003 101,003 202,007 

ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง 83,815 440,028 523,843 133,796 401,387 535,183 217,251 325,877 543,128 273,893 273,893 547,785 

แม่น ้าสายบุร ี 94,725 403,827 498,552 127,336 382,008 509,344 180,917 335,988 516,905 260,669 260,669 521,338 

แม่น ้าบางนรา 96,220 322,129 418,349 149,592 277,813 427,405 173,500 260,250 433,750 218,735 218,735 437,470 

แม่น ้าโกลก 74,143 131,810 205,953 105,206 105,206 210,412 133,945 89,297 223,241 157,609 67,547 225,156 

รวมทั้งหมด 1,308,767 3,011,116 4,319,884 1,767,773 2,645,622 4,413,395 2,304,047 2,282,261 4,586,308 2,775,069 1,850,570 4,625,639 

ลุ่มน ้าตอนบน 242,871 492,284 735,156 315,952 435,118 751,069 423,165 383,583 806,748 545,977 267,689 813,666 

ลุ่มน ้าตอนกลาง 593,737 881,646 1,475,383 773,964 733,356 1,507,320 947,114 619,053 1,566,167 1,067,873 511,724 1,579,597 

ลุ่มน ้าตอนล่าง 472,159 1,637,186 2,109,346 677,857 1,477,148 2,155,006 933,769 1,279,625 2,213,394 1,161,219 1,071,157 2,232,376 

ที่มำ : การประมาณการโดยกลุ่มบริษัทท่ีปรึกษา. 2563. 

 



 
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งงาำิ            บทที่ 5 กำรคำดกำรณ์สถำนกำรณ์กำรพัฒนำพื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝ่ังิะวันออกในอนำคิ 20 ปี 
    

 
โครงกำรศึกษำกำรประเม นส ่งแหวดล้อม  5-13 รำยงำนภำคผนวก กำรประเม นส ่งแหวดล้อมระดบัยุทธศำสิร์ 
ระดับยทุธศำสิร์พื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝ่ังิะวันออก 

ิำรำงท่ี 5.2.2-3 
ควำมิ้องกำรน ้ำเพื่อกำรอุปโภค-บร โภคของพื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝั่งิะวันออกแหละลุงมน ้ำสำขำ ปี 2565 2570 2575 แหละ 2580 

แหบงงิำมเขิพื นที่เมืองแหละพื นที่านบท (่นงวย : ล้ำนลูกบำศก์เมิร) 
 

พื้นที่ลุ่มน ้ำสำขำ ปี 2565 ปี 2570 ปี 2575 ปี 2580 

 พื้นที่เมือง พื้นที่ชนบท รวม พื้นที่เมือง พื้นที่ชนบท รวม พื้นที่เมือง พื้นที่ชนบท รวม พื้นที่เมือง พื้นที่ชนบท รวม 

คลองท่าตะเภา 5.358 2.105 7.462 7.937 1.759 9.696 9.869 1.731 11.600 12.660 1.091 13.752 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 3.874 2.998 6.872 5.278 2.827 8.105 8.199 2.250 10.449 11.295 1.513 12.808 

คลองหลังสวน 1.592 1.508 3.100 2.464 1.232 3.696 3.312 1.089 4.401 5.779 0.659 6.439 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออกสว่นที่ 2  1.424 2.374 3.798 2.668 2.122 4.790 3.860 1.930 5.789 4.931 1.622 6.553 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออกสว่นที่ 3 (พื้นที่ทวีป) 4.553 3.518 8.072 5.920 3.172 9.092 8.397 2.916 11.312 8.939 2.941 11.880 

ภาคใต้ฝั่งตะวนัออกสว่นที่ 3 (พื้นที่เกาะ) 9.509 0.000 9.509 9.715 0.000 9.715 10.617 0.000 10.617 11.951 0.000 11.951 

คลองกลาย 0.043 0.586 0.629 0.296 0.494 0.790 0.394 0.492 0.886 0.556 0.430 0.986 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออกสว่นที่ 4 24.961 11.986 36.947 34.015 9.719 43.733 44.974 7.890 52.865 51.726 5.968 57.695 

คลองนาทวี 5.503 3.544 9.047 6.986 3.195 10.180 8.646 2.702 11.347 8.720 2.725 11.445 

คลองเทพา 1.396 2.650 4.046 2.245 2.476 4.721 4.386 2.193 6.579 5.899 1.843 7.742 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 3.671 8.031 11.702 6.642 7.325 13.967 11.894 5.947 17.842 15.995 4.999 20.994 

แม่น ้าสายบุรี 5.168 7.370 12.538 7.065 6.972 14.036 9.434 6.132 15.565 15.223 4.757 19.980 

แม่น ้าบางนรา 6.291 5.879 12.170 9.048 5.070 14.118 10.132 4.750 14.882 12.774 3.992 16.766 

แม่น ้าโกลก 4.691 2.406 7.096 6.451 1.920 8.371 9.289 1.630 10.919 10.684 1.233 11.916 

รวมทั้งหมด 78.036 54.953 132.989 106.729 48.283 155.012 143.403 41.651 185.054 177.133 33.773 210.905 

ลุ่มน ้าสาขาตอนบน 12.248 8.984 21.232 18.346 7.941 26.287 25.240 7.000 32.240 34.665 4.885 39.551 

ลุ่มน ้าสาขาตอนกลาง 39.067 16.090 55.157 49.946 13.384 63.330 64.382 11.298 75.680 73.173 9.339 82.512 

ลุ่มน ้าสาขาตอนลาง 26.721 29.879 56.599 38.436 26.958 65.394 53.781 23.353 77.135 69.294 19.549 88.843 

ที่มำ : การประมาณการโดยกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา. 2563. 



 
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งงาำิ            บทที่ 5 กำรคำดกำรณ์สถำนกำรณ์กำรพัฒนำพื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝ่ังิะวันออกในอนำคิ 20 ปี 
    

 
โครงกำรศึกษำกำรประเม นส ่งแหวดล้อม 5-14 รำยงำนภำคผนวก กำรประเม นส ่งแหวดล้อมระดบัยุทธศำสิร์ 
ระดับยทุธศำสิร์พื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝ่ังิะวันออก 

5.3 ควำมิ้องกำรทรัพยำกรน ้ำเพื่อกำรขับเคลื่อนเศรษฐก จ : ภำคเกษิรกรรม 
 ภาคเกษตรกรรมเป็นภาคเศรษฐกิจการผลิตที่มีความต้องการทรัพยากรน้้าจ้านวนมากในแต่ละปี 
และแต่ละช่วงระยะเวลา ภาคการเกษตรประกอบด้วย การเพาะปลูกพืช การปศุสัตว์ การประมง การป่าไ ม้ 
และการอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตการเกษตรเบื้องต้น โดยการเพาะปลูกพืชเป็นภาคการผลิตที่มี  
ความต้องการทรัพยากรน้้าเพ่ือการผลิตมากที่สุด  ในการศึกษานี้จึงเน้นการประมาณการความต้องการ
ทรัพยากรน้้าของการเพาะปลูกพืชการเกษตรเป็นหลัก 
 การจัดการทรัพยากรน้้าเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจภาคการเกษตรของพ้ืนที่ มีเป้าหมาย 
เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการทรัพยากรน้้าเพ่ือการผลิตทางเศรษฐกิจอย่างเพียงพอ และเกิดความสูญเสีย
ทางเศรษฐกิจน้อยที่สุด โดยเฉพาะการขาดแคลนในช่วงฤดูแล้ง ที่การเพาะปลูกพืชบางชนิดมีความต้องการน้้า
จ้านวนหนึ่ง การขาดน้้าในบางช่วงเวลาอาจจะส่งผลต่อความสูญเสียผลผลิตได้ 
 การชี้วัดความต้องการทรัพยากรน้้าของภาคการเกษตร จะพิจารณาจากจ้านวนพ้ืนที่เพะปลูกพืช 
การกระจายพ้ืนที่เพาะปลูก และชนิดของพืชเพาะปลูกในพ้ืนที่ นอกจากนี้ ในการคาดการณ์ความต้องการ
ทรัพยากรน้้าภาคการเกษตรจะพิจารณาจากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างภาคเกษตรกรรม ได้แก่ 
ชนิดพืชเพาะปลูก และขนาดพื้นที่เพะปลูกพืช 
 
5.3.1 สถำนกำรณ์ภำคเกษิรกรรม ณ ปีฐำน 2562 กับควำมิ้องกำรทรัพยำกรน ้ำ 
 ในปี 2562 พ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้ที่ดินเพ่ือการเกษตรกรรม 10.85 ล้านไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 64.9 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก โดยพืชเศรษฐกิจที่ส้าคัญ ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้้ามัน  
ไม้ผลรวมทุกชนิด และนาข้าว มีพ้ืนที่เพาะปลูกรวมกัน 10.28 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 96.1 ของพ้ืนที่
เกษตรกรรม โดยพืชแต่ละชนิดมีสัดส่วนพ้ืนที่เพะปลูกร้อยละ 55.1 18.7 16.4 และ 6.0 ของพ้ืนที่การเกษตร
ทั้งหมด ตามล้าดับ (ิำรำงท่ี 5.3.1-1) 
 โครงสร้างการเพาะปลูกพืช (crop structure) และการกระจายการเพาะปลูกพืช (cultivated 
distribution) แต่ละพ้ืนที่ลุ่มน้้าย่อยมีพืชเศรษฐกิจเหมือนกัน คือ ยางพารา ปาล์มาน้้ามัน ไม้ผลรวมทุกชนิด 
และนาข้าว (ิำรำงท่ี 5.3.1-2 แหละิำรำงที่ 5.3.1-3) อย่างไรก็ตาม แต่ละพ้ืนที่มีความแตกต่างกันในลักษณะ
ขององค์ประกอบการใช้พื้นที่เพาะปลูกพืช ดังนี้ 
 (1)  ลุ่มน้้าสาขาตอนบนจะมีสัดส่วนการปลูกปาล์มน้้ามันมากกว่ายางพารา และมีพ้ืนที่เพาะปลูก
พืชผลไม้รวมทุกชนิดเกินกว่าร้อยละ 10 ของพ้ืนทีก่ารเกษตรทั้งหมด 
 (2)  ลุ่มน้้าสาขาตอนกลางมีสัดส่วนพ้ืนที่เพาะปลูกยางพารามากกว่าปาล์มน้้ามัน 1 เท่าตัว ขณะที่
พ้ืนที่เพาะปลูกพืชผลไม้รวมทุกชนิดเกินกว่าร้อยละ 10 ของพ้ืนที่การเกษตรทั้งหมด 
 (3)  ลุ่มน้้าสาขาตอนล่างมีสัดส่วนปลูกยางพาราร้อยละ 75 ของพ้ืนที่การเกษตรทั้งหมด ขณะที่
พ้ืนที่เพาะปลูกพืชผลไม้รวมทุกชนิดประมาณร้อยละ 10 ของพ้ืนที่การเกษตรทั้งหมด ปาล์มน้้ามันมีสัดส่วนไม่
ถึงร้อยละ 5 ของพ้ืนที่การเกษตรทั้งหมด 
 เมื่อพิจารณาโครงสร้างการเพาะปลูกพืชและการกระจายการเพาะปลูกพืช รายพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขาทั้ง 
13 พ้ืนที ่พบว่า 



 
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งงาำิ            บทที่ 5 กำรคำดกำรณ์สถำนกำรณ์กำรพัฒนำพื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝ่ังิะวันออกในอนำคิ 20 ปี 
    

 
โครงกำรศึกษำกำรประเม นส ่งแหวดล้อม 5-15 รำยงำนภำคผนวก กำรประเม นส ่งแหวดล้อมระดบัยุทธศำสิร์ 
ระดับยทุธศำสิร์พื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝ่ังิะวันออก 

 (1)  พ้ืนที่เพาะปลูกข้าว ที่มีพ้ืนที่เพาะปลูกข้าวมากกว่าร้อยละ 10 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขา ได้แก่ 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 และแม่น้้าบางนรา ตามล้าดับ 
 (2)  พ้ืนที่เพะปลูกยางพารา ที่มีพ้ืนที่เพาะปลูกยางพารามากกว่าร้อยละ 50 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขา 
ได้แก่ คลองเทพา คลองนาทวี แม่น้้าโกลก คลองกาลาย แม่น้้าสายบุรี ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง แม่น้้าบาง
นรา ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 3 (พ้ืนทวีป) ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 2 ตามล้าดับ 
 (3)  พ้ืนที่เพปลูกปาล์มน้้ามัน ที่มีพ้ืนที่เพาะปลูกปาล์มน้้ามันมากกว่าร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้า
สาขา ได้แก่ คลองท่าตะเภา คลองหลังสวน ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 2 
ตามล้าดับ 
 (4)  พ้ืนที่เพะปลูกพืชผลไม้ชนิดต่าง ๆ ที่มีพ้ืนที่เพาะปลูกพืชผลไม้มากกว่าร้อยละ 10 ของพ้ืนที่
ลุ่มน้้าสาขา ได้แก่ คลองกลาย คลองหลังสวน ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน แม่น้้าสายบุรี และภาคใต้ฝั่ง
ตะวันออกส่วนที่ 4 ตามล้าดับ 
 
 จากโครงสร้างการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่ส้าคัญของลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกกับความต้องการ
ทรัพยาน้้าของภาคการเกษตร พบว่า 
 (1)  พ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขาแต่ละพ้ืนที่มีความต้องการทรัพยากรน้้าเพ่ือการเกษตรในแต่ละฤดูกาล
เพาะปลูก (ช่วงเวลาการเพาะปลูก) ใกล้เคียงกัน ความแตกต่างกันของโครงสร้างการเพาะปลูกพืชของแต่ละ
พ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขามีความแตกต่างกันน้อยมาก ซึ่งลักษณะโครงสร้างการเพาะปลูกพืชมีความกล้เคียงกัน 
ตัวอย่างเช่น พ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง และพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 
ทั้ง 2 ลุ่มน้้าสาขา มีพ้ืนที่เพาะปลูกข้าวจ้านวนมาก ความต้องการน้้าเพ่ือการเพาะปลูกในช่วงฤดูนาจะมีความ
ต้องการมาก ขณะที่พ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขาคลองกลาย พ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขาคลองหลั งสวน พ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขาภาคใต้ฝั่ง
ตะวันออกตอนบน และพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขาสายบุรี ที่มีพ้ืนที่เพาะปลูกพืชผลไม้จ้านวนมาก ความต้องการน้้าเพ่ือ
การเพาะปลูกในช่วงฤดูแล้งจะมีความต้องการมาก ซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนออกผลผลิต 
 (2)  ความต้องการทรัพยากรน้้าเพ่ือการเกษตรมีปริมาณความต้องการแตกต่างกันไม่มาก ขึ้นอยู่
กับชนิดและสัดส่วนพ้ืนที่เพะปลูกพืชแต่ละชนิดของแต่ละลุ่มน้้า ตัวอย่างเช่น พ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขาตอนบนมี
สัดส่วนพ้ืนที่การเพาปลูกปาล์มน้้ามันมากกว่ายางพารา ซึ่งปาล็มน้้ามันมีความต้องการน้้ามากในช่วงฤดูการ
ผลิตก่อนออกผลผลิต ขณะเดียวกัน ในพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขาตอนบน พื้นที่เพาะปลูกผลไม้มีการขยายตัวมากข้ึนด้วย 
ซึ่งพืชผลไม้เป็นพืชที่ต้องการน้้ามากตลอดฤดูกาลผลิต 
 (3)  แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการเพาะปลูกพืชในพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกมี
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง จะส่งผลต่อความต้องการทรัพยากรน้้าเพื่อการเกษตรเปลี่ยนแปลงไปด้วย 
 
 ณ ปีฐาน 2562 พ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีความต้องการน้้าเพ่ือภาคการเกษตรประมาณ 
20,929.69 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี (ิำรำงที่ 5.3.1-4) ซึ่งเป็นปริมาณความต้องการทรัพยากรน้้าตาม
โครงสร้างและระบบการเพาะปลูกในปัจจุบัน ทั้งนี้ ถ้าพิจารณาตามข้อสมมติและเงื่อนไขการพัฒนาภาค
การเกษตรตามทางเลือกการพัฒนา เพ่ือการคาดการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงภาคการเกษตรในอนาคต 20 
ปี จะพบว่า ณ ปีฐาน 2562 ทางเลือกที่ 2 ปริมาณความต้องการทรัพยากรน้้า 18,852.27 ล้านลูกบาศก์เมตร



 
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งงาำิ            บทที่ 5 กำรคำดกำรณ์สถำนกำรณ์กำรพัฒนำพื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝ่ังิะวันออกในอนำคิ 20 ปี 
    

 
โครงกำรศึกษำกำรประเม นส ่งแหวดล้อม 5-16 รำยงำนภำคผนวก กำรประเม นส ่งแหวดล้อมระดบัยุทธศำสิร์ 
ระดับยทุธศำสิร์พื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝ่ังิะวันออก 

ต่อปี ทางเลือกท่ี 3 ปริมาณความต้องการทรัพยากรน้้า 19,992.60 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี และทางเลือกที่ 4 
ปริมาณความต้องการทรัพยากรน้้า 19,541.80 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี 
 

ิำรำงท่ี 5.3.1-1 
กำรใา้ที่ด นเพื่อกำรเกษิร ปี 2562 

 

ลุงมน ้ำสำขำ 
กำรใา้ประโยาน์ทีด่ นทำงกำรเกษิร (่นงวย : ไรง) 

นำข้ำว ยำงพำรำ ปำล์มน ้ำมัน ไม้ผลผสม กำรเกษิรอื่นๆ รวม 
คลองท่าตะเภา 9,931 273,900 470,834 34,761 86,466 865,961 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 6,206 319,875 432,431 166,829 60,883 980,017 
คลองหลังสวน 1,154 128,670 180,242 82,172 15,843 406,927 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 2 13,037 660,817 493,190 38,770 40,473 1,233,249 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 3  (พื้นที่ทวีป) 7,763 513,269 261,090 82,241 78,892 935,492 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 3 (พื้นที่เกาะ) 4,045 4,557 286 109,496 4,428 118,768 
คลองกลาย - 96,136 4,369 28,471 2,315 131,291 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 330,209 725,430 385,737 199,910 577,007 1,888,085 

คลองนาทวี 41,426 675,973 14,972 0 48,745 762,291 
คลองเทพา 8,254 724,796 5,721 0 11,587 768,161 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 179,178 423,351 24,234 30,986 203,324 681,895 
แม่น้้าสายบุรี 110,691 858,533 26,892 196,400 127,275 1,209,099 

แม่น้้าบางนรา 70,251 381,475 66,023 0 75,965 621,751 
แม่น้้าโกลก 12,187 181,104 9,810 0 13,819 245,917 

รวม 794,333 5,967,887 2,375,832 1,158,165 1,347,020 10,848,903 
ลุ่มน้้าตอนบน 30,328 1,383,262 1,576,697 322,532 203,665 3,486,154 

ลุ่มน้้าตอนกลาง 342,017 1,339,392 651,482 420,118 662,642 3,073,636 
ลุ่มน้้าตอนล่าง 421,987 3,245,232 147,652 415,515 480,715 4,289,114 

ที่มำ : ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร และวิเคราะห์โดยกลุ่มบริษัทท่ีปรึกษา. 2563. 

 
 
 



 
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งงาำิ            บทที่ 5 กำรคำดกำรณ์สถำนกำรณ์กำรพัฒนำพื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝ่ังิะวันออกในอนำคิ 20 ปี 
    

 
โครงกำรศึกษำกำรประเม นส ่งแหวดล้อม 5-17 รำยงำนภำคผนวก กำรประเม นส ่งแหวดล้อมระดบัยุทธศำสิร์ 
ระดับยทุธศำสิร์พื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝ่ังิะวันออก 

ิำรำงท่ี 5.3.1-2 
โครงสร้ำงกำรเพำะปลูกพืาเศรษฐก จแหิงละลุงมน ้ำสำขำ ปี 2562 

 

ลุงมน ้ำสำขำ 
สัดสงวนกำรใาป้ระโยาน์ที่ด นทำงกำรเกษิร (่นงวย : ร้อยละ) 

นำข้ำว ยำงพำรำ ปำล์มน ้ำมัน ไม้ผลผสม กำรเกษิรอื่นๆ รวม 
คลองท่าตะเภา 1.15 31.63 54.37 4.01 9.98 100.00 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 0.63 32.64 44.12 17.02 6.21 100.00 
คลองหลังสวน 0.28 31.62 44.29 20.19 3.89 100.00 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 2 1.06 53.58 39.99 3.14 3.28 100.00 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 3  (พื้นที่ทวีป) 0.83 54.87 27.91 8.79 8.43 100.00 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 3 (พื้นที่เกาะ) 3.41 3.84 0.24 92.19 3.73 100.00 
คลองกลาย 0.00 73.22 3.33 21.69 1.76 100.00 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 17.49 38.42 20.43 10.59 30.56 100.00 
คลองนาทวี 5.43 88.68 1.96 0.00 6.39 100.00 
คลองเทพา 1.07 94.35 0.74 0.00 1.51 100.00 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 26.28 62.08 3.55 4.54 29.82 100.00 
แม่น้้าสายบุรี 9.15 71.01 2.22 16.24 10.53 100.00 
แม่น้้าบางนรา 11.30 61.35 10.62 0.00 12.22 100.00 
แม่น้้าโกลก 4.96 73.64 3.99 0.00 5.62 100.00 

รวม 7.32 55.01 21.90 10.68 12.42 100.00 
ลุ่มน้้าตอนบน 0.87 39.68 45.23 9.25 5.84 100.00 

ลุ่มน้้าตอนกลาง 11.13 43.58 21.20 13.67 21.56 100.00 
ลุ่มน้้าตอนล่าง 9.84 75.66 3.44 9.69 11.21 100.00 

ที่มำ : วิเคราะห์โดยกลุ่มบริษัทท่ีปรึกษา. 2563. 

 
 
 



 
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งงาำิ            บทที่ 5 กำรคำดกำรณ์สถำนกำรณ์กำรพัฒนำพื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝ่ังิะวันออกในอนำคิ 20 ปี 
    

 
โครงกำรศึกษำกำรประเม นส ่งแหวดล้อม 5-18 รำยงำนภำคผนวก กำรประเม นส ่งแหวดล้อมระดบัยุทธศำสิร์ 
ระดับยทุธศำสิร์พื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝ่ังิะวันออก 

ิำรำงท่ี 5.3.1-3 
กำรกระจำยิัวของพื นที่เพำะปลูกพืาเศรษฐก จที่ส้ำคัญ (่นงวย : ร้อยละ) 

 

ลุงมน ้ำสำขำ 
สัดสงวนกำรกระจำยิัวของพื นที่เพำะปลูกพืาเศรษฐก จ (่นงวย : ร้อยละ) 

นำข้ำว ยำงพำรำ ปำล์มน ้ำมัน ไม้ผลผสม กำรเกษิรอื่นๆ รวม 
คลองท่าตะเภา 1.25 4.59 19.82 3.00 6.42 7.98 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 0.78 5.36 18.20 14.40 4.52 9.03 
คลองหลังสวน 0.15 2.16 7.59 7.10 1.18 3.75 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 2 1.64 11.07 20.76 3.35 3.00 11.37 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 3  (พื้นที่ทวีป) 0.98 8.60 10.99 7.10 5.86 8.62 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 3 (พื้นที่เกาะ) 0.51 0.08 0.01 9.45 0.33 1.09 
คลองกลาย 0.00 1.61 0.18 2.46 0.17 1.21 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 41.57 12.16 16.24 17.26 42.84 17.40 
คลองนาทวี 5.22 11.33 0.63 0.00 3.62 7.03 
คลองเทพา 1.04 12.14 0.24 0.00 0.86 7.08 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 22.56 7.09 1.02 2.68 15.09 6.29 
แม่น้้าสายบุรี 13.94 14.39 1.13 16.96 9.45 11.14 
แม่น้้าบางนรา 8.84 6.39 2.78 0.00 5.64 5.73 
แม่น้้าโกลก 1.53 3.03 0.41 0.00 1.03 2.27 

รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
ลุ่มน้้าตอนบน 3.82 23.18 66.36 27.85 15.12 32.13 

ลุ่มน้้าตอนกลาง 43.06 22.44 27.42 36.27 49.19 28.33 
ลุ่มน้้าตอนล่าง 53.12 54.38 6.21 35.88 35.69 39.54 

ที่มำ : วิเคราะห์โดยกลุ่มบริษัทท่ีปรึกษา. 2563. 

 
 
 



 
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งงาำิ            บทที่ 5 กำรคำดกำรณ์สถำนกำรณ์กำรพัฒนำพื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝ่ังิะวันออกในอนำคิ 20 ปี 
    

 
โครงกำรศึกษำกำรประเม นส ่งแหวดล้อม 5-19 รำยงำนภำคผนวก กำรประเม นส ่งแหวดล้อมระดบัยุทธศำสิร์ 
ระดับยทุธศำสิร์พื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝ่ังิะวันออก 

ิำรำงท่ี 5.3.1-4 
ควำมิ้องกำรทรัพยำกรน ้ำของภำคเกษิรกรรมของพื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝั่งิะวันออก ณ ปีฐำน 2562 

ทำงเลือกที่ 1 2 3 แหละ 4 (่นงวย : ล้ำนลูกบำศก์เมิริงอปี) 
 

พื้นที่ลุ่มน ้าสาขา ทางเลือกที่ 1 ทางเลือกที่ 2 ทางเลือกที่ 3 ทางเลือกที่ 4 

ล้านไร่ ล้าน ลบ.ม. ]ล้านไร ่ ล้าน ลบ.ม. ล้านไร ่ ล้าน ลบ.ม. ล้านไร ่ ล้าน ลบ.ม. 

คลองท่าตะเภา 0.863 1,851.01 0.863 1,338.72 0.787 1,390.72 0.731 1,207.53 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 0.954 1,488.33 0.954 1,386.43 0.917 1,440.29 0.878 1,367.46 

คลองหลังสวน 0.407 558.42 0.407 550.48 0.332 458.31 0.332 458.31 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออกสว่นที ่2 1.214 1,753.77 1.214 1,728.74 1.214 1,752.98 1.146 1,656.54 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออกสว่นที ่3 0.864 1,954.34 0.864 1,806.57 0.863 1,953.75 0.828 1,877.62 

คลองกลาย 0.128 171.38 0.128 165.86 0.128 168.16 0.099 134.91 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออกสว่นที ่4 1.685 3,239.17 1.685 3,228.03 1.648 3,036.90 1.595 2,921.16 

คลองนาทวี 0.758 1,779.75 0.758 1,674.34 0.751 1,764.52 0.751 1,764.52 

คลองเทพา 0.766 1,747.51 0.766 1,652.24 0.759 1,731.62 0.754 1,720.96 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 0.658 2,011.14 0.658 1,484.94 0.657 2,012.33 0.657 2,012.33 

แม่น ้าสายบุรี 1.208 3,007.86 1.208 2,781.60 1.208 3,007.56 1.208 3,007.56 

แม่น ้าบางนรา 0.620 1,111.96 0.620 884.49 0.620 1,020.43 0.620 1,157.86 

แม่น ้าโกลก 0.246 255.04 0.246 169.83 0.246 255.04 0.246 255.04 

รวมลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ัง
ตะวันออก 

10.372 20,929.69 10.372 18,852.27 10.129 19,992.60 9.845 19,541.80 

ลุ่มน ้าสาขาตอนบน 3.438 5,651.54 3.438 5,004.36 3.250 5,042.29 3.087 4,689.84 

ลุ่มน ้าสาขาตอนกลาง 2.677 5,364.89 2.677 5,200.47 2.639 5,158.81 2.523 4,933.69 

ลุ่มน ้าสาขาตอนลา่ง 4.257 9,913.27 4.257 8,647.44 4.240 9,791.49 4.235 9,918.27 

ที่มำ : การประมาณการโดยกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา. 2563. 

 
 
 



 
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งงาำิ            บทที่ 5 กำรคำดกำรณ์สถำนกำรณ์กำรพัฒนำพื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝ่ังิะวันออกในอนำคิ 20 ปี 
    

 
โครงกำรศึกษำกำรประเม นส ่งแหวดล้อม 5-20 รำยงำนภำคผนวก กำรประเม นส ่งแหวดล้อมระดบัยุทธศำสิร์ 
ระดับยทุธศำสิร์พื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝ่ังิะวันออก 

ิำรำงท่ี 5.3.1-5 
ควำมิ้องกำรทรัพยำกรน ้ำของภำคเกษิรกรรมของพื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝั่งิะวันออก ณ ปีฐำน 2562 

พื นที่เขิาลประทำน ทำงเลือกที่ 1 2 3 แหละ 4 (่นงวย : ล้ำนลูกบำศก์เมิริงอปี) 
 

พื้นที่ลุ่มน ้าสาขา ทางเลือกที่ 1 ทางเลือกที่ 2 ทางเลือกที่ 3 ทางเลือกที่ 4 

ล้านไร่ ล้าน ลบ.ม. ล้านไร ่ ล้าน ลบ.ม. ล้านไร ่ ล้าน ลบ.ม. ล้านไร ่ ล้าน ลบ.ม. 

คลองท่าตะเภา 0.056 143.32 0.056 89.21 0.056 146.24 0.056 146.24 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 0.081 200.56 0.081 98.66 0.081 207.11 0.081 192.32 

คลองหลังสวน 0.031 49.90 0.031 41.95 0.031 50.28 0.031 50.28 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออกสว่นที ่2 0.078 134.91 0.078 109.87 0.078 134.45 0.078 134.45 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออกสว่นที ่3 0.132 358.74 0.132 210.97 0.132 360.27 0.132 360.27 

คลองกลาย 0.008 17.18 0.008 11.67 0.008 13.99 0.008 17.18 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออกสว่นที ่4 0.661 999.82 0.847 1,394.23 0.847 1,285.18 0.847 1,285.18 

คลองนาทวี 0.121 309.70 0.121 204.28 0.121 310.40 0.121 310.40 

คลองเทพา 0.054 183.02 0.054 87.76 0.054 183.99 0.054 183.99 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 0.280 1,054.23 0.280 528.03 0.280 1,059.91 0.280 1,059.91 

แม่น ้าสายบุรี 0.127 369.18 0.127 142.92 0.127 369.18 0.127 369.18 

แม่น ้าบางนรา 0.193 510.52 0.193 283.04 0.193 419.09 0.193 556.52 

แม่น ้าโกลก 0.052 119.83 0.052 34.62 0.052 119.83 0.052 119.83 

รวมลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ัง
ตะวันออก 

1.875 4,450.90 2.060 3,237.21 2.060 4,659.93 2.060 4,785.76 

ลุ่มน ้าสาขาตอนบน 0.246 528.69 0.246 339.70 0.246 538.09 0.246 523.29 

ลุ่มน ้าสาขาตอนกลาง 0.802 1,375.73 0.987 1,616.86 0.987 1,659.44 0.987 1,662.63 

ลุ่มน ้าสาขาตอนลา่ง 0.827 2,546.48 0.827 1,280.65 0.827 2,462.40 0.827 2,599.83 

ที่มำ : การประมาณการโดยกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา. 2563. 
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โครงกำรศึกษำกำรประเม นส ่งแหวดล้อม 5-21 รำยงำนภำคผนวก กำรประเม นส ่งแหวดล้อมระดบัยุทธศำสิร์ 
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ิำรำงท่ี 5.3.1-6 
ควำมิ้องกำรทรัพยำกรน ้ำของภำคเกษิรกรรมของพื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝั่งิะวันออก ณ ปีฐำน 2562 

พื นที่นอกเขิาลประทำน ทำงเลือกที่ 1 2 3 แหละ 4 (่นงวย : ล้ำนลูกบำศก์เมิริงอปี) 
 

พื้นที่ลุ่มน ้าสาขา ทางเลือกที่ 1 ทางเลือกที่ 2 ทางเลือกที่ 3 ทางเลือกที่ 4 

ล้านไร่ ล้าน ลบ.ม. ล้านไร ่ ล้าน ลบ.ม. ล้านไร ่ ล้าน ลบ.ม. ล้านไร ่ ล้าน ลบ.ม. 

คลองท่าตะเภา 0.807 1,707.69 0.807 1,249.50 0.731 1,244.47 0.675 1,061.29 

ภาคใต้ฝัง่ตะวันออกตอนบน 0.874 1,287.77 0.874 1,287.77 0.837 1,233.18 0.797 1,175.15 

คลองหลังสวน 0.376 508.53 0.376 508.53 0.302 408.03 0.302 408.03 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออกสว่นที ่2 1.136 1,618.86 1.136 1,618.86 1.136 1,618.52 1.068 1,522.08 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออกสว่นที ่3 0.732 1,595.60 0.732 1,595.60 0.731 1,593.48 0.696 1,517.35 

คลองกลาย 0.120 154.20 0.120 154.20 0.120 154.17 0.092 117.73 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออกสว่นที ่4 1.024 2,239.36 0.839 1,833.81 0.801 1,751.72 0.748 1,635.97 

คลองนาทวี 0.637 1,470.06 0.637 1,470.06 0.630 1,454.12 0.630 1,454.12 

คลองเทพา 0.712 1,564.48 0.712 1,564.48 0.705 1,547.63 0.700 1,536.97 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
ตอนล่าง 

0.379 956.91 0.379 956.91 0.377 952.42 0.377 952.42 

แม่น ้าสายบุรี 1.082 2,638.68 1.082 2,638.68 1.081 2,638.38 1.081 2,638.38 

แม่น ้าบางนรา 0.427 601.44 0.427 601.44 0.427 601.34 0.427 601.34 

แม่น ้าโกลก 0.194 135.21 0.194 135.21 0.194 135.21 0.194 135.21 

รวมลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ัง
ตะวันออก 

8.497 16,478.79 8.312 15,615.06 8.069 15,332.67 7.785 14,756.04 

ลุ่มน ้าสาขาตอนบน 3.192 5,122.85 3.192 4,664.66 3.004 4,504.20 2.841 4,166.55 

ลุ่มน ้าสาขาตอนกลาง 1.876 3,989.16 1.690 3,583.61 1.652 3,499.37 1.536 3,271.06 

ลุ่มน ้าสาขาตอนลา่ง 3.430 7,366.78 3.430 7,366.78 3.413 7,329.10 3.408 7,318.44 

ที่มำ : การประมาณการโดยกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา. 2563. 
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โครงกำรศึกษำกำรประเม นส ่งแหวดล้อม 5-22 รำยงำนภำคผนวก กำรประเม นส ่งแหวดล้อมระดบัยุทธศำสิร์ 
ระดับยทุธศำสิร์พื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝ่ังิะวันออก 

5.3.2 กำรคำดกำรณ์แหนวโน้มกำรเปลี่ยนแหปลงภำคกำรเกษิรในอนำคิ 20 ปี 
 ภาคการเกษตรในพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังคงเป็นภาคเศรษฐกิจใหญ่ที่มีความต้องการ
ทรัพยากรน้้าเพ่ือการผลิตจ้านวนมาก เนื่องด้วยข้อจ้ากัดและเงื่อนไขสภาพทางพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ และบริบททาง
สังคมภาคการเกษตร ที่มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเพาะปลูกยาก อย่างไรก็ตาม ในการ
คาดการณ์ปริมาณความต้องการน้้าภาคการเกษตรจะพิจารณาจากปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาภาคการเกษตร
ของพ้ืนที่ลุ่มน้้า ซึ่งเป็นปัจจัยทางตรงและทางอ้อมที่ส่งผลต่อการพัฒนาภาคการเกษตรของพ้ืนที่ลุ่มน้้า ปัจจัย
ดังกล่าวประกอบด้วย หนึ่ง การแบ่งเขตพ้ืนที่สภาพความเหมาะสมของดินต่อการเพาะปลูก ( land utilise 
zone) สอง ความเหมาะสมของสภาพภูมิอากาศกับพืชเศรษฐกิจหลักของพ้ืนที่ สาม ข้อเสนอเพ่ิมพืชเสริมหรือ
พืชทดแทนต่อพืชเศรษฐกิจดั่งเดิมในพ้ืนที่ สี่ พืชเศรษฐกิจใหม่ที่เสนอต้องมีตลาดรองรับหรือตลาดมีความ
ต้องการ และชุมชนสามารถจัดการได้ และห้า พืชเศรษฐกิจใหม่ต้องมีความต้องการทรัพยากรน้้าน้อยในการ
เพาะปลูก 
 
5.3.2.1 แหนวทำงแหละว ธีกำรประมำณกำรควำมิ้องกำรทรัพยำกรน ้ำ 

 ความต้องการน้้าเพื่อการเกษตรท้าการศึกษาโดยแยกเป็นพื้นที่เพาะปลูกในเขตโครงการชลประทาน
และนอกเขตโครงการชลประทาน มีรายละเอียดการศึกษา ดังนี้  
 

 (1)   ควำมิ้องกำรน ้ำเพื่อกำรเกษิรในเขิโครงกำราลประทำน 
  1)  ปร มำณควำมิ้องกำรน ้ำของพืา: การค้านวณปริมาณความต้องการน้้าของพืช ได้แบ่ง
วิธีการค้านวณตามลักษณะการปลูกและลักษณะการใช้น้้าของพืชที่แตกต่างกันเป็น 2 กรณี คือ ปริมาณความ
ต้องการน้้าของข้าว และปริมาณความต้องการน้้าของพืชชนิดอื่นๆ เช่น พืชไร่ พืชผัก และไม้ผล  
 

   2)  ปร มำณควำมิ้องกำรน ้ำของข้ำว: ปริมาณความต้องการน้้าของข้าวขึ้นอยู่กับปัจจัย
หลายประการ เช่น ฤดูกาล วิธีการเพาะปลูก (นาด้า/นาหว่าน) ชนิดดิน พันธุ์ข้าว สภาพภูมิอากาศ ซึ่งแบ่งเป็น
ปริมาณความต้องการน้้าด้านต่างๆ ดังนี้ 
     -   น้้าใช้ในการเตรียมแปลงในฤดูฝน = 230 มม. 
   -  น้้าใช้ในการเตรียมแปลงในฤดูแล้ง = 270 มม. โดยมีระยะเวลาในการเตรียมแปลง
ประมาณ 4 สัปดาห์ 
   -  ความต้องการน้้าเพ่ือการเจริญเติบโตของต้นข้าว (หลังจากปักด้าหรือหว่าน) ค้านวณ
ได้จากสมการ 
   
       ET  = Kc.ETp 
     โดย ET  = ปริมาณความต้องการน้้าของข้าว (มม./วัน) 
       Kc  = สัมประสิทธิ์การใช้น้้าของข้าว  
       ETp = ปริมาณความต้องการน้้าของพืชอ้างอิง (มม./วัน)  
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- ปริมาณน้้าที่ซึมลงไปในดิน (Percolation) เนื่องจากในการปลูกข้าวจ้าเป็นต้องมีน้้า
ขังอยู่ในแปลงนาในระดับที่เหมาะสม จึงมีปริมาณน้้าส่วนหนึ่งที่ซึมลึกลงไปในดินไม่สามารถน้ามาใช้ได้โดย
ก้าหนดให้อัตราการซึมลึกเท่ากับ 1.5 มิลลิเมตรต่อวัน 
 
   3) ปร มำณควำมิ้องกำรน ้ำของพืาาน ดอ่ืน: การค้านวณปริมาณความต้องการน้้าของพืช
ชนิดอื่น จะค้านวณเฉพาะปริมาณความต้องการน้้าเพ่ือการเจริญเติบโต โดยใช้สมการดังนี้ 
      ET  = Kc.ETp 
    โดย ET  = ปริมาณความต้องการน้้าของพืช (มม./วัน) 
      Kc  = สัมประสิทธิ์การใช้น้้าของพืช  
      ETp = ปริมาณความต้องการน้้าของพืชอ้างอิง (มม./วัน) 
 
  4) ปร มำณควำมิ้องกำรน ้ำาลประทำน: ปริมาณความต้องการน้้าเพ่ือการชลประทาน 
หมายถึง ปริมาณน้้าที่ต้องส่งให้กับพ้ืนที่เพาะปลูกรวมถึงการสูญเสียในระบบส่งน้้า โดยปริมาณความต้องการ
น้้าเพ่ือการชลประทานจะขึ้นอยู่กับ ชนิดของพืชที่ปลูก ชนิดดิน ฤดูกาล วิธี การเพาะปลูก ปริมาณฝน และ
ประสิทธิภาพของระบบส่งน้้า เป็นต้น 

      การค้านวณปริมาณน้้าต้องการเพ่ือการชลประทานหลังจากทราบปริมาณความต้องการ
น้้าของพืชแล้ว ประกอบด้วยขั้นตอนหลักในการค้านวณ ดังนี้ 
 
    5)  ปร มำณฝนใา้กำร (Effective Rainfall): ปริมาณฝนใช้การ หมายถึง ปริมาณฝนที่
สามารถใช้ประโยชน์โดยการทดแทนปริมาณน้้าชลประทานที่ต้องส่งให้แก่พืชได้ ปริมาณฝนใช้การส้าหรับพืช  
แต่ละชนิดมีความแตกต่างกันเนื่องจากวิธีการเพาะปลูกต่างกัน ส้าหรับการปลูกข้าว ปริมาณฝนใช้การเป็น
ปริมาณฝนที่ตกในแปลงนาแล้วไม่เกิดการไหลล้นออก การหาปริมาณฝนใช้การใช้วิธี Simulation ซึ่งพัฒนา
โดยบริษัท Acres International Ltd. และมีวิธีการค้านวณ ดังนี้  
 
         Stn =  Stn-1+Rn-am 

  
     StnSTMAX , Re = STMAX-am-Stn-1,   Stn  = STMAX 
    StnSTMAX , Re = Rn,       Stn  = Stn-1+Rn-am 
    StnSTMIN , Re = Rn,       Stn  = STO 
  
     เมื่อ STMIN = ระดับความลึกของน้้าต่้าสุดอาจใช้เพื่อก้าจัดวัชพืชและเป็นระดับที่ 
              เริ่มให้น้้าชลประทานมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร 
      STO   = ระดับความลึกของน้้า หลังจากมีการให้น้้าชลประทานมีหน่วยเป็น
มิลลิเมตร 
      STMAX = ระดับความลึกของน้้าสูงสุด ก่อนเกิดน้้าล้นออกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร 
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โครงกำรศึกษำกำรประเม นส ่งแหวดล้อม 5-24 รำยงำนภำคผนวก กำรประเม นส ่งแหวดล้อมระดบัยุทธศำสิร์ 
ระดับยทุธศำสิร์พื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝ่ังิะวันออก 

      Rn    = ปริมาณฝนที่ตกในวันที่ n มีหน่วยเป็นมิลลิเมตร 
      Re    = ปริมาณฝนใช้การได้ มีหน่วยเป็นมิลลิเมตร 
      Stn-1   = ระดับน้้าที่สิ้นสุดวันก่อน มีหน่วยเป็นมิลลิเมตร 
      Stn    = ระดับน้้าที่สิ้นสุดวันที่ก้าหนดวัด มีหน่วยเป็นมิลลิเมตร 

      am    =  ปริมาณความต้องการใช้ในแปลงนา ส้าหรับเดือนที่ปลูก  m มีหน่วย 
เป็นมิลลิเมตร 

      am    =  (Kc*ETp+OR) / N 
      Kc    = สัมประสิทธิ์การใช้น้้าเฉลี่ยของเดือนที่ปลูก m 
      ETp   = ปริมาณการใช้น้้าโดยการค้านวณจากข้อมูลทางภูมิอากาศของเดือน 
             ที ่m มีหน่วยเป็นมิลลิเมตรต่อเดือน 
      OR    = ปริมาณน้้าที่ใช้ในการเตรียมแปลงและปริมาณน้้าที่รั่วซึมในเดือน 
             ที ่m มีหน่วยเป็นมิลลิเมตรต่อเดือน 
      N     = จ้านวนวันในเดือนท่ี m 
 
   6) ประส ทธ ภำพกำราลประทำน:  ประสิทธิภาพการชลประทาน สามารถค้านวณได้จาก
สมการ ดังนี้ 
    
ประสิทธิภาพการชลประทาน = ปริมาณน้้าที่พืชต้องการใช้ตามทฤษฏี+ปริมาณน้้ารั่วซึม-ปริมาณฝนใช้การ 
                                              ปริมาณน้้าที่ส่งให ้
 
   ส้าหรับพ้ืนที่การเกษตรในเขตชลประทานของลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกและลุ่มน้้าปัตตานี  
ใช้ประสิทธิภาพการชลประทานดังนี้ 
 

าน ดของพืา 
ประส ทธ ภำพกำราลประทำน (ร้อยละ) 

ฤดูฝน ฤดูแหล้ง 
ข้าว 50 65 
พืชผัก พืชไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น 65 65 

 
 (2)   ควำมิ้องกำรน ้ำเพื่อกำรเกษิรนอกเขิโครงกำราลประทำน : ปริมาณน้้าเพ่ือการ
ชลประทานเป็นความต้องการใช้น้้าของพืชในแปลงเพาะปลูกท่ีรวมการสูญเสียต่างๆ โดยความต้องการน้้าของ
พืชจะต้องหักออกด้วยปริมาณฝนใช้การ (Effective Rainfall) ในการค้านวณการใช้น้้าของพืชแต่ละชนิดคูณ
ด้วยศักยการคายระเหย (Potential Evapotranspiration) ซึ่งค้านวณโดยวิธี Penman-Monteith โดยใช้
แบบจ้าลอง Cropwat 8.0 ซึ่งจ้าเป็นต้องใช้ข้อมูลภูมิอากาศจากสถานีตรวจวัดสภาพภูมิอากาศของกรม
อุตุนิยมวิทยาที่อยู่ใกล้เคียงพ้ืนที่โครงการชลประทาน จากนั้นต้องก้าหนดค่าสัมประสิทธิ์การใช้น้้าของพืชแต่ละ



 
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งงาำิ            บทที่ 5 กำรคำดกำรณ์สถำนกำรณ์กำรพัฒนำพื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝ่ังิะวันออกในอนำคิ 20 ปี 
    

 
โครงกำรศึกษำกำรประเม นส ่งแหวดล้อม 5-25 รำยงำนภำคผนวก กำรประเม นส ่งแหวดล้อมระดบัยุทธศำสิร์ 
ระดับยทุธศำสิร์พื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝ่ังิะวันออก 

ชนิด อัตราการซึมของดิน ปริมาณน้้าเพ่ือการเตรียมแปลงและตกกล้า รวมทั้งประสิทธิภาพการชลประทานที่
เหมาะสมในแต่ละโครงการเพ่ือใช้ประกอบการค้านวณการใช้น้้าเพ่ือการชลประทานส้าหรับแต่ละโครงการใน
แต่ละลุ่มน้้าสาขาความต้องการน้้าชลประทานรายลุ่มน้้าสาขา 
 
 (3) ควำมิ้องกำรน ้ำเพื่อกำรเกษิรนอกเขิาลประทำน: การประเมินปริมาณความต้องการน้้า 
เพ่ือการเกษตรนอกเขตชลประทานกระท้าได้โดยรวบรวมข้อมูลการเพาะปลูกทั้งในเขตและนอกเขต  
ชลประทาน จากรายงานสถิติการเกษตรของประเทศไทย ซึ่งท้าการรวบรวมโดยศูนย์สถิติการเกษตร 
ก้าหนดให้มีการปลูกพืชเฉพาะในฤดูฝนเท่านั้น และจะไม่คิดความต้องการน้้าส้าหรับพ้ืนที่ที่มีการปลูกยางพารา 
มะพร้าว และพืช ไม้ยืนต้นที่ไม่จ้าเป็นต้องมีการให้น้้าชลประทาน ฯลฯ ผลการประเมินความต้องการน้้าเพ่ือ
การเกษตรนอกเขตชลประทานในปัจจุบันแยกรายลุ่มน้้าสาขา 
 
5.3.2.2 ข้อสมมิ กำรประมำณกำรควำมิ้องกำรทรัพยำกรน ้ำ 
 ทั้งนี้ ข้อสมมติของการประมาณการการพัฒนาพื้นที่เพาะปลูกการเกษตร มีดังนี้ 
 
 (1) แหนวทำงกำรพัฒนำภำคเกษิรกรรมในอนำคิ 
  ข้อสมมติประการแรกของแนวทางการพัฒนาภาคเกษตรกรรมในอนาคต คือ ทรัพยากรน้้าใน
พ้ืนที่ลุ่มน้้าเพ่ือการเกษตรมีเพียงพอต่อการพัฒนาและกระจายให้กับพ้ืนที่เกษตรกรรมได้อย่างเพียงพอต่อ
ความต้องการทรัพยากรน้้าขั้นพ้ืนฐาน และมีปริมาณมากเพียงพอในช่วงฤดูกาลเพาะปลูกยามจ้าเป็นระหว่าง
การเพาะปลูก หรือเฉพาะในช่วงฤดูแล้งที่มีความขาดแคลน 
  ทั้งนี้ ในการคาดการณ์การพัฒนาภาคการเกษตรในอนาคตที่เชื่อมโยงกับความต้องการ
ทรัพยากรน้้า จะวางกรอบตามแนวทางที่สอดคล้องกับทางเลือกการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  
ที่ได้ท้าการ sceening และ scopping จากการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ในบทที่ 4 ดังนี้ 
  1)  ทางเลือกที่ 1 เป็นการคาดการณ์การเกษตรภายใต้แนวโน้มจากการเปลี่ยนแปลงพืช
เพาะปลูกจากอดีตจนถึงปัจจุบัน โดยโครงสร้างการเพาะปลูกพืชจะคงคล้ายกับสภาพปัจจุบัน 
  2)  ทางเลือกที่ 2 เป็นการคาดการณ์ภายใต้สถานการณ์เดียวกันกับทางเลือกที่ 1 เพ่ิมเติม
เงื่อนไขการพิจารณาพ้ืนที่การเกษตรที่อาจจะมีเพ่ิมข้ึน อันเนื่องมาจากการแก้ไขปัญหาพ้ืนที่ภัยแล้งและน้้าท่วม 
ซึ่งจะสามารถน้ามาใช้เพื่อการพัฒนาเป็นพื้นที่เกษตรกรรมได้ 
  3)  ทางเลือกที่ 3 เป็นการคาดการณ์ภายใต้สถานการณ์เดียวกันกับทางเลือกที่ 1 และ
ทางเลือกที่ 2 ร่วมกัน เพ่ิมเติมเงื่อนไขการพิจารณาจาก หนึ่ง การใช้ข้อมูลแผนที่ที่ดินที่มีความเหมาะสม
ทางการเพาะปลูกพืชการเกษตรแต่ละชนิด (Agri Map) สอง การจ้ากัดพ้ืนที่การเกษตรในปัจจุบันที่มีการบุกรุก
พ้ืนที่อนุรักษ์ด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เพ่ือก้าหนดให้มีมาตรการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่การเกษตรให้เป็นพ้ืนที่อนุรักษ์
ดังเดิม 



 
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งงาำิ            บทที่ 5 กำรคำดกำรณ์สถำนกำรณ์กำรพัฒนำพื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝ่ังิะวันออกในอนำคิ 20 ปี 
    

 
โครงกำรศึกษำกำรประเม นส ่งแหวดล้อม 5-26 รำยงำนภำคผนวก กำรประเม นส ่งแหวดล้อมระดบัยุทธศำสิร์ 
ระดับยทุธศำสิร์พื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝ่ังิะวันออก 

  4)  ทางเลือกที่ 4 เป็นการคาดการณ์ภายใต้ระบบการปลูกพืชที่เหมาะสมกับลักษณะพ้ืนที่  
(soil type characteristics) โดยก้าหนดข้อจ้ากัดการขยายตัวของพ้ืนที่การเกษตรให้อยู่ในเขตผังเมือง  
ที่ก้าหนดให้เป็นพ้ืนที่การเกษตร และเพ่ิมเติมเงื่อนไขการพิจารณาเสนอแนะพืชใหม่ที่สอดคล้องกับตลาดใน
อนาคต ทั้งนี้  ในการพิจารณาระบบการปลูกพืชจะใช้ข้อมูลจากแผนที่ที่ดินที่มีความเหมาะสมทางการ
เพาะปลูกพืชการเกษตรแต่ละชนิด และข้อมูลจากส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประกอบการศึกษา 
 
  ส้าหรับแนวทางการปรับเปลี่ยนด้านเกษตรกรรมที่เสนอแนะส้าหรับพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่ง
ตะวันออก ประกอบด้วย  
  1)  การปรับเปลี่ยนและลดพ้ืนที่เพะปลูกพืชที่มีปัญหาด้านการตลาด เช่น ยางพารา ปาล์ม
น้้ามัน บางส่วน โดยเฉพาะในพ้ืนที่ที่พืชดังกล่าวมีอายุมาก ให้เปลี่ยนไปเป็นพืชที่มีศักยภาพ เช่น ทุเรียน มังคุด 
กาแฟ และไม้ยืนต้นอ่ืน ๆ ซึ่งมีศักยภาพที่ดีกว่าพืชเดิม อีกทั้ง จะท้าให้ความต้องการทรัพยากรน้้าด้าน
การเกษตรลดลงอย่างมาก เนื่องจากปาล์มน้้ามันเป็นพืชที่ใช้น้้ามาก 
  2)  โดยส่วนใหญ่ พ้ืนที่การเกษตรมีการใช้พ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสมกับสมรรถนะของที่ดิน โดยใน
การศึกษาครั้งนี้ได้น้าข้อมูลชั้นความเหมาะสมของดินและข้อมูล Agri-map น้ามาร่วมพิจารณาก้าหนดระบบ
การปลูกพืชในอนาคต 
  3)  ข้อเสนอการเพ่ิมพ้ืนที่การเกษตรในโครงการ ที่ปรึกษาไม่ได้เสนอแนะให้มีการขยาย
จ้านวนพ้ืนที่การเกษตร แต่เสนอให้เป็นการปรับเปลี่ยนชนิดพืชที่สอดคล้องกับความเหมาะสมสภาพพ้ืนที่ 
คุณลักษณะชนิดดิน และการตลาด โดยใช้ข้อมูล Agri-map พืชบางชนิดอาจจะลดลง พืชบางชนิดอาจเพ่ิมขึ้น 
ตามความเหมาะสม 
  4)  จากรายงานวิจัย ของ Economic Intelligence Center : EIC ของธนาคารไทยพาณิชย์ 
ปี 2562 ประเมินว่า “การเกษตรในร่ม หรือ Indoor farming เป็นหนึ่งในเทรนด์ส้าคัญของภาคการเกษตร ที่
ค่อย ๆ มีบทบาทในเชิงพาณิชย์มากขึ้นในไทย โดยการเกษตรในร่มเป็นรูปแบบการเกษตรภายในโรงเรือนหรือ
สิ่งปลูกสร้างที่มีการควบคุมสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของพืช เช่น อุณหภูมิ 
แสงแดด ความชื้น ปริมาณน้้า ปุ๋ย เป็นต้น ซึ่งมีรูปแบบการเพาะปลูกพืชที่หลากหลาย โดยสามารถจ้าแนกได้
ตามระบบการเพาะปลูก และโครงสร้างอุปกรณ์ที่ใช้ในการเพาะปลูก การเกษตรในร่มยังช่วยประหยัดการใช้
ทรัพยากร ทั้งน้้า ปุ๋ย พ้ืนที่เพาะปลูกและแรงงาน รวมถึงสามารถควบคุมปริมาณและคุณภาพผลผลิตได้ตามที่
ต้องการ จึงช่วยลดความผันผวนในด้านปริมาณและคุณภาพของผลผลิตได้ดีกว่าเกษตรแบบดั้งเดิม อย่างไรก็ดี 
การเกษตรในร่มต้องใช้เงินลงทุนสูงกว่าการเกษตรดั้งเดิม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การลงทุนระบบและเทคโนโลยี
การเพาะปลูก ส่งผลให้ผู้ประกอบการที่ท้าการเกษตรในร่ม ส่วนใหญ่เลือกเพาะปลูกพืชที่ให้ก้าไรสูง และ
สามารถเก็บเก่ียวผลผลิตได้ในระยะเวลาสั้น เพ่ือเพ่ิมความถ่ีในการเก็บเก่ียวผลผลิตและขายได้หลายรอบ 
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โครงกำรศึกษำกำรประเม นส ่งแหวดล้อม 5-27 รำยงำนภำคผนวก กำรประเม นส ่งแหวดล้อมระดบัยุทธศำสิร์ 
ระดับยทุธศำสิร์พื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝ่ังิะวันออก 

 (2) กำรเปลี่ยนแหปลงกำรใา้ทีด่ นทำงกำรเกษิร  
ข้อสมมติประการที่สอง คือ การก้าหนดการเปลี่ยนแปลงการที่ดินทางการเกษตรตามขีด

ความสามารถและการใช้ภาคเกษตรกรรมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดย ก้าหนดให้การใช้พื้นที่ทางการเกษตร
เป็นไปตามรูปแบบเขตเกษตรกรรม (Zoning) ในพ้ืนที่ที่เหมาะสมต่อการท้าการเกษตร ทั้งในเชิงผังเมืองรวม 
และแผนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ในพ้ืนที่มีคุณค่าทางธรรมชาติและระบบนิเวศ มิให้ถูกน้าใช้ประโยชน์
จนไดร้ับผลกระทบเกิดความเสียหายเชิงคุณค่าท่ียากแก่การฟ้ืนฟูน้ากลับมาสู่สภาพดังเดิม 

นอกจากนี้ การใช้พ้ืนที่ในอนาคตยังค้านึงถึงความเหมาะสมของพ้ืนที่โดยพิจารณาจากข้อมูล
แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ (Agri-Map Online) การเปลี่ยนแปลงทิศทางการลดการใช้
ที่ดินทางการเกษตรของพ้ืนที่ สรุปไดดั้งนี้ 

พื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝั่งิะวันออกิอนบน  (ิำรำงท่ี 5.3.2-1) 
ลุ่มน้้าสาขาคลองท่าตะเภาและลุ่มน้้าสาขาคลองหลังสวน มีการลดลงของพ้ืนที่ท้าการเกษตร

ในปัจจุบันเกือบทุกประเภท มีแนวโน้มลดลงโดยเฉพาะพ้ืนที่ปลูกปาล์มน้้ามันและยางพารา ส่วนพ้ืนที่
การเกษตรในอนาคตที่เพ่ิมข้ึนได้แก่ พ้ืนที่ไม้ยืนต้น มะพร้าว และกาแฟ 

ลุ่มน้้าสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบนและลุ่มน้้าสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 2 มีการ
ลดลงของพ้ืนที่ปลูกยางพาราและปาล์มน้้ามัน ส่วนพ้ืนที่นาข้าวพบว่ามีพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมสูงมากกว่าพ้ืนที่
ปลูกในปัจจุบันจึงมีการเพ่ิมพ้ืนที่ปลูก ส่วนพ้ืนที่การเกษตรในอนาคตที่เพ่ิมขึ้นได้แก่ พ้ืนที่ไม้ยืนต้น มะพร้าว 
และกาแฟ 

พ้ืนที่เกาะ มีการลดลงของพ้ืนที่ท้าการเกษตรในปัจจุบันเกือบทุกประเภท มีแนวโน้มลดลง 
ส่วนพื้นที่การเกษตรในอนาคตที่เพ่ิมข้ึนได้แก่ ไม้ยืนต้น มะพร้าว และกาแฟ 

พื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝั่งิะวันออกิอนบน  (ิำรำงท่ี 5.3.2-2) 
ลุ่มน้้าสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 3 มีการลดลงของพื้นที่ปลูกยางพารา ปาล์มน้้ามันและ 

ไม้ผล ส่วนพ้ืนที่นาข้าว พบว่ามีพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมสูงมากกว่าพ้ืนที่ปลูกในปัจจุบันจึงมีการเพ่ิมพ้ืนที่ปลูก 
ส่วนพื้นที่การเกษตรในอนาคตที่เพ่ิมข้ึนได้แก่ พ้ืนที่ไม้ยืนต้น มะพร้าว และกาแฟ 

ลุ่มน้้าสาขาคลองกลาย และลุ่มน้้าสาขาภาคใต้ฝั่ งตะวันออกส่วนที่ 4 มีการลดลงของพ้ืนที่
ปลูกยางพารา และ ไม้ผล ส่วนปาล์มน้้ามัน และพ้ืนที่นาข้าวพบว่ามีพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมสูงมากกว่าพ้ืนที่
ปลูกในปัจจุบันจึงมีการเพิ่มพ้ืนที่ปลูก ส้าหรับพื้นที่การเกษตรในอนาคตที่เพ่ิมข้ึนได้แก่ พ้ืนที่ไม้ยืนต้น มะพร้าว 
และกาแฟ 

พื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝั่งิะวันออกิอนลงำง (ิำรำงท่ี 5.3.2-3) 
ลุ่มน้้าสาขาคลองนาทวี ลุ่มน้้าสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่างและ ลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าสาย

บุรี มีการลดลงของพ้ืนที่การเกษตรทุกประเภท โดยเฉพาะพ้ืนที่ปลูกยางพารา และไม้ผล ส่วนพื้นที่ปาล์มน้้ามัน 
และพ้ืนที่นาข้าวพบว่ามีพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมสูงมากกว่าพ้ืนที่ปลูกในปัจจุบันจึงมีการเพ่ิมพ้ืนที่ปลูก 
เช่นเดียวกับพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขาคลองเทพา แตกต่างกันที่มีการเพ่ิมขึ้นของพ้ืนที่ปลูกไม้ผล ขณะเดียวกันลุ่มน้้า



 
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งงาำิ            บทที่ 5 กำรคำดกำรณ์สถำนกำรณ์กำรพัฒนำพื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝ่ังิะวันออกในอนำคิ 20 ปี 
    

 
โครงกำรศึกษำกำรประเม นส ่งแหวดล้อม 5-28 รำยงำนภำคผนวก กำรประเม นส ่งแหวดล้อมระดบัยุทธศำสิร์ 
ระดับยทุธศำสิร์พื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝ่ังิะวันออก 

สาขาแม่น้้าบางนรามีการลดลงของพ้ืนที่การเกษตรทุกประเภท พื้นที่ของลุ่มน้้าสาขาทั้งหมดมีพ้ืนที่การเกษตร
ในอนาคตที่เพ่ิมข้ึนอีกได้แก่ พ้ืนที่ไม้ยืนต้น มะพร้าว และกาแฟ 

 
ส้าหรับพ้ืนที่การเกษตรที่เพ่ิมขึ้นคือพ้ืนที่ปลูกไม้ยืนต้น ผลผลิตที่เกิดขึ้นมีแนวทางในการใช้

ประโยชน์คือการมีวัตถุดิบส้าหรับป้อนโรงไฟฟ้าชีวมวลชุมชน เนื่องจากภาคใตัมีก้าลังผลิตส้ารองต่้ากว่า
มาตรฐานความมั่นคงของระบบไฟฟ้า ท้าให้จ้าเป็นต้องเพ่ิมก้าลังผลิตแบบเสถียรจากโรงไฟฟ้าหลักเพ่ือดูแล
ความม่ันคงของระบบไฟฟ้าในภาพรวม ส่วนพลังงานหมุนเวียนมีส่วนช่วยลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล แต่ยังคงมี
ปัญหาเรื่องความไม่ม่ันคง เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ มีข้อจ้ากัดไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ในช่วงกลางคืน พลังงาน
ชีวมวล สามารถผลิตไฟฟ้าได้เฉพาะบางฤดูกาลเท่านั้น การส่งเสริมการปลูกไม้ยืนต้นที่เป็นลักษณะไม้โตเร็วจะ
ช่วยในการเพ่ิมวัตถุดิบในการผลิตไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าชีวมวล และเป็นการเพ่ิมเสถียรภาพของพลังงานไฟฟ้าใน
ภาคใต้ อีกท้ังเป็นการตอบสนองต่อนโยบายพลังงานเพ่ือเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน 
 
5.3.3 กำรประมำณกำรควำมิ้องกำรน ้ำเพื่อเศรษฐก จภำคกำรเกษิรในระยะ 20 ปีข้ำง่น้ำ 

 ในการประมาณการความต้องการทรัพยากรน้้าภาคการเกษตร ณ ทางเลือกการพัฒนาที่ 1 2 3 
และ 4 นอกจากการก้าหนดข้อสมมติจากแนวทางการพัฒนาเกษตรกรรมในอนาคต และการเปลี่ยนแปลงการ
ใช้ที่ดินทางการเกษตร ในการประมาณการยังได้พิจารณาความต้องการทรัพยากรน้้าภาคการเกษตรรวม
ทั้งหมด ตลอดทั้งปี ไม่ได้แยกพิจารณาว่าเป็นช่วงในหรือนอกฤดูกาลผลิต และในหรือนอกพ้ืนที่ชลประทาน 
ดังนั้น ในการประมาณการความต้องการทรัพยากรน้้าภาคการเกษตรของพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  
จึงน้าเสนอภาพรวมทั้งหมด เพ่ือก้าหนดทิศทางและแนวโน้มความต้องการทรัพยากรน้้าเพ่ือภาคการเกษตร
สูงสุดหรือที่เป็นไปได้ในอนาคตโดยรวม 
 ผลการประมาณการความต้องการทรัพยากรน้้าภาคการเกษตร ทั้งทางเลือกที่ 1 2 3 และ 4 ในปี 
2580 (ิำรำงท่ี 5.3.2-4) พบว่า  
 (1)  ความต้องการน้้าเพื่อภาคการเกษตรแต่ละทางเลือกการพัฒนา 
  ทางเลือกท่ี 1 ประมาณ 17,738.15 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี 
  ทางเลือกท่ี 2 ประมาณ 17,951.43 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี 
  ทางเลือกท่ี 3 ประมาณ 14,793.93 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี 
  และทางเลือกที่ 4 ประมาณ 22,224.29 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี 
 (2)  การพัฒนาภาคการเกษตรในอีก 20 ปีข้างหน้า ถ้ามีการก้าหนดทิศทางการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างการผลิต ชนิดการเพาะปลูกของพืช และการจ้ากัดพ้ืนที่การเพาะปลูก ตามทางเลือกที่  3  
ความต้องการทรัพยากรน้้าภาคการเกษตรจะมีแนวโน้มลดลง ขณะที่การพัฒนาตามทางเลือกที่ 4 ที่ให้การ
พัฒนาภาคการเกษตรเป็นไปตามแนวโน้มภาคเศรษฐกิจ ความต้องการทรัพยากรน้้าภาคการเกษตรจะมี
แนวโน้มเพ่ิมข้ึนจากทุกทางเลือก และเพ่ิมข้ึนจากปีฐาน 2562 ร้อยละ 13.73 



 
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งงาำิ            บทที่ 5 กำรคำดกำรณ์สถำนกำรณ์กำรพัฒนำพื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝ่ังิะวันออกในอนำคิ 20 ปี 
    

 
โครงกำรศึกษำกำรประเม นส ่งแหวดล้อม 5-29 รำยงำนภำคผนวก กำรประเม นส ่งแหวดล้อมระดบัยุทธศำสิร์ 
ระดับยทุธศำสิร์พื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝ่ังิะวันออก 

 (3)  ถ้าเปรียบเทียบความต้องการทรัพยากรน้้าภาคการเกษตรในอนาคต 20 ปี กับความต้องการ
ทรัพยากรน้้าในปีฐาน 2562 ของทางเลือกที่ 1 2 และ 3 พบว่า มีแนวโน้มลดลง ร้อยละ -18.13 -5.91 -26.00 
ตามล้าดับ 
 (4)  ข้อสรุปที่ส้าคัญ คือ แนวโน้มความต้องการทรัพยากรน้้าภาคการเกษตรในอนาคต 20 ปี
ข้างหน้า ความต้องการน้้ายังคงมีแนวโน้มเกินขีดความสามารถของการพัฒนาอุปทานน้้ารองรับการพัฒนาการ
เกษตรในพื้นที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก ทั้งนี้ ถ้าพิจารณารายพื้นที่ลุ่มน้้าสาขา จะพบว่า 
  1)  ทางเลือกที่ 4 พ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขาตอนกลางและตอนบนมีความต้องการทรัพยากรน้้า
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 25.05 และ 22.50 ทั้งนี้  ถ้าพิจารณาทางเลือกที่ 1 2 และ 3 ประกอบ พ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขา
ตอนกลางจะมีแนวโน้มความต้องการทรัพยากรน้้าลดลงมากกว่าพ้ืนที่ลุ่มน้้าอ่ืน ๆ นั่นหมายความว่า ในพ้ืนที่
ลุ่มน้้าสาขาตอนกลางจ้าเป็นต้องได้รับการก้าหนดทิศทางการพัฒนาภาคการเกษตรให้มีความชัดเจนมากขึ้น 
โดยเฉพาะการก้าหนดขอบเขตพ้ืนที่การเกษตรกับพ้ืนที่เขตอนุรักษ์  ซึ่งการปล่อยให้เป็นไปตามการพัฒนา
เศรษฐกิจตามทางเลือกที่ 4 พ้ืนที่ลุ่มน้้าตอนกลางจะมีการขยายพื้นที่การเกษตรกมากข้ึนกว่าปัจจุบัน 
  2)  พ้ืนที่ลุ่มน้้าตอนล่าง มีข้อจ้ากัดของขนาดพ้ืนที่การเกษตรและมีการก้าหนดขอบเขตพ้ืนที่
เขตอนุรักษ์อย่างชัดเจน ท้าให้การขยายตัวของพ้ืนที่เพะปลูกการเกษตรมีอย่างจ้ากัด ความต้องการทรัพยากร
น้้าในแต่ละทางเลือกมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนไม่มากเท่ากับพ้ืนที่ลุ่มตอนกลางและตอนบน 
  3)  พ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขาที่มีความต้องการทรัพยากรน้้าภาคการเกษตรเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องและ
จ้านวนมากได้แก่ คลองกลาย คลองท่าตะเภา คลองหลังสวน ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 และภาคใต้ 
ฝั่งตะวันออกตอนบน มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นในทางเลือกที่ 4 ร้อยละ 54.21 46.98 35..28 33.45 และ 16.70 
ตามล้าดับ 
  4)  พ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขาที่มีความต้องการทรัพยากรน้้าภาคการเกษตรลดลงอย่างต่อเนื่องและ/
หรือคงที่ในทุกทางเลือกการพัฒนา ได้แก่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง แม่น้้าบางนรา คลองเทพา แม่น้้าโก-
ลก และแม่น้้าสายบุรี มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนในทางเลือกที่ 4 ร้อยละ 1.28 2.59 3.18 3.96 และ 4.23 ตามล้าดับ 
 
5.3.4 กำรประมำณกำรควำมิ้องกำรน ้ำเพื่อเศรษฐก จภำคกำรเกษิรด้ำนอ่ืน ๆ 

 ในพ้ืนที่ภาคใต้การเพาะปลูกพืชเป็นเศรษฐกิจการผลิตใหญ่ของพ้ืนที่ อย่างไรก็ตาม ในภาค
การเกษตรยังมีการผลิตอีก 2 ด้าน ที่ถูกนับรวมไว้ คือ การเลี้ยงปศุสัตว์และสัตว์ปีก และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า
จืด ซึ่งทั้ง 2 การผลิตดังกล่าวเป็นภาคการผลิตขนาดเล็กในพ้ืนที่ และมีการกระจายแหล่งผลิตไปทั่วทั้งพ้ืนที่ 
(ไม่ได้เกาะกลุ่มกันในเชิงพ้ืนที่) กระนั้นก็ตาม ในการประมาณการความต้องการน้้าเพ่ือรองรับการพัฒนาการ
ผลิตจึงจ้าเป็นต้องประมาณการเผื่อไว้จ้านวนหนึ่ง 
 ในการศึกษาได้ทบทวนและประมาณความต้องการน้้าเพ่ือการเลี้ยงปศุสัตและสัตว์ปีกว์และการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด สถานการณ์การเลี้ยงปศุสัตว์และสัตว์ปีกในพ้ืนที่ โดยลักษณะการเลี้ยงส่วนใหญ่เป็นการ
เลี้ยงในครัวเรือน และกรณีเป็นฟาร์มขนาดเล็ก จ้านวนการเลี้ยงไม่มาก และอาศัยแหล่งน้้าธรรมชาติภายใน
พ้ืนที่หรือมีส้ารองไว้ในฟาร์มจ้านวนหนึ่ง ในปี 2561 การเลี้ยงปศุสัตว์ใหญ่ ได้แก่ โค กระบือ มีจ้านวน ตัว 



 
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งงาำิ            บทที่ 5 กำรคำดกำรณ์สถำนกำรณ์กำรพัฒนำพื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝ่ังิะวันออกในอนำคิ 20 ปี 
    

 
โครงกำรศึกษำกำรประเม นส ่งแหวดล้อม 5-30 รำยงำนภำคผนวก กำรประเม นส ่งแหวดล้อมระดบัยุทธศำสิร์ 
ระดับยทุธศำสิร์พื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝ่ังิะวันออก 

935,595 ตัว การเลี้ยงปศุสัวต์เล็ก ได้แก่ สุกร แพะ แกะ มีจ้านวน 1,421,336 ตัว และการเลี้ยงสัตว์ปีก ได้แก่ 
ไก่ เป็ด ห่าน นกกระทา มีจ้านวน 33,665,383 ตัว ขณะที่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดมีขนาดพื้นที่ 262,931 ไร่ 
 ทั้งนี้ การศึกษาได้ประมาณการความต้องการน้้าของการเลี้ยงปศุสัตว์และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด 
โดยมีข้อสมมติดังนี ้
 -  การประมาณการความต้องการน้้าเพ่ือการปศุสัตว์ ท้าการรวบรวมข้อมูลจ้านวนสัตว์เลี้ยง 
ได้แก่ โคนม โคเนื้อ กระบือ สุกร แพะ แกะ เป็ด ไก่ และนกกระทา ในระดับอ้าเภอจากกรมปศุสัตว์ และ
พิจารณาจ้านวนปศุสัตว์ในระดับลุ่มน้้า (โดยประมาณการจ้านวนสัตว์จากสัดส่วนพ้ืนที่อ้าเภอที่ครอบคลุมพ้ืนที่
ลุ่มน้้าสาขา) การประมาณการความต้องการน้้าจะใช้จ้านวนสัตว์เลี้ยงคูณด้วยอัตราการใช้น้้าต่อตัวสัตว์แต่ละ
ประเภทต่อวัน ทั้งนี้ อัตราการใช้น้้าต่อตัวสัตว์แต่ละประเภทต่อวัน ก้าหนดไว้ดังนี้ 
 -  โคนม, โคเนื้อ และกระบือ  คิดอัตราการใช้น้้า  100  ลิตร/ตัว/วัน 
 -  สุกร, แพะ และแกะ  คิดอัตราการใช้น้้า  50  ลิตร/ตัว/วัน 
   เป็ด, ไก่, และนกกระทา  คิดอัตราการใช้น้้า  0.5  ลิตร/ตัว/วัน 
 การประมาณการในระยะย 20 ปีข้างหน้า ของการเลี้ยงปศุสัตว์และสัตว์ปี การศึกษามีข้อสมมติว่า 
การเลี้ยงปศุสัตว์และสัตว์ปีกจะมีอัตราการเติบโตเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.5 ต่อปี ซึ่งเป็นไปตามแนวโน้มที่เกิดขึ้นใน
ระยะ 5 ปีทีผ่านมา (ระหว่างปี 2557-2561) 
 -  การประมาณการความต้องการน้้าเพ่ือการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด จะพิจารณาจากการใช้
ประโยชน์พ้ืนที่เพ่ือการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า โดยมีวิธีการประมาณการใช้ขนาดพ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าคูณด้วย
อัตราการใช้น้้าต่อพ้ืนที่ (ไร่) โดยมีข้อมมติว่า การเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าแต่ละรอบต้องการรอบการเปลี่ยนถ่ายน้้า
ต่อการเลี้ยงต่อรอบจ้านวน 2 ครั้ง แต่ละครั้งต้องการน้้าเพ่ือการเปลี่ยนถ่ายประมาณที่ระดับความลึก 0.50 
เมตร ดังนั้น ในแต่ละรอบการเพาะเลี้ยงต้องการน้้าต่อพ้ืนที่ประมาณ 1 ลูกบาศก์เมตรต่อ 1 ตารางเมตร  
 
  การประมาณการในระยะย 20 ปีข้างหน้า ของการเพะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด การศึกษามีข้อสมมติ
ว่า การเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดจะมีอัตราการเติบโตลดลง ซึ่งเป็นไปตามลักษณะของการใช้ประโยชน์ที่ดินที่บาง
พ้ืนที่การเพาะปลูกพืชจะเข้ามาแทนที โดยการเปลี่ยนแปลงลดลงพิจารณาได้จากการใช้ประโยชน์ที่ดินการเกษ
ิำิำรำงท่ี 5.3.2-1 ิำรำงท่ี 5.3.2-2 แหละิำรำงที่ 5.3.2-3 
 

  ณ ปีฐาน 2562 ความต้องการน้้ าเพ่ือการเลี้ยงปศุสัตว์และสัตว์ปีกประมาณ 24.40  
ล้านลูกบาศก์เมตร และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดประมาณ 422.08 ล้านลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้ในระยะ 20 ปี 
ความต้องการน้้าเพ่ือการเลี้ยงปศุสัตว์และสัตว์ปีกมีความต้องการเพ่ิมขึ้น  ในปี 2580 เพ่ิมขึ้นเป็น 33.28  
ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะที่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดมีความต้องการลดลง ในปี 2580 ลดลงเหลือ 25.34  
ล้านลูกบาศก์เมตร ดังิำรำงท่ี 5.3.2-5 
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โครงกำรศึกษำกำรประเม นส ่งแหวดล้อม 5-31 รำยงำนภำคผนวก กำรประเม นส ่งแหวดล้อมระดบัยุทธศำสิร์ 
ระดับยทุธศำสิร์พื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝ่ังิะวันออก  

ิำรำงท่ี 5.3.2-1 
กำรเปลี่ยนแหปลงกำรใา้ประโยาน์ที่ด นในปัจจุบันแหละในอนำคิในพื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝัง่ิะวันออกิอนบน 

 

กำรใช้ทีด่ินเพื่อกำรเกษตร 
คลองท่ำตะเภำ ภำคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน คลองหลังสวน ภำคใต้ฝ่ังตะวันออกส่วนที่ 2 

ปัจจุบัน อนำคต ปัจจุบัน อนำคต ปัจจุบัน อนำคต ปัจจุบัน อนำคต 

นาข้าว 9,931 8,957 6,193 19,183 1,153 730 13,026 21,412 

พืชไร ่ 13,180 586 1,949 84 157 - 2,119 - 

ยางพารา 273,900 179,958 319,244 151,081 128,645 30,632 660,249 438,365 

ปาล์มน ้ามัน 470,834 124,876 431,578 222,819 180,207 93,830 492,766 309,555 

ไม้ยืนต้น เช่น หมาก สัก กระถิน 60,116 116,100 27,543 178,867 14,151 118,971 6,858 124,199 

ไม้ผล เช่น ทุเรียน เงาะ มังคุด 34,338 64,048 165,670 80,041 81,704 14,134 38,183 18,806 

กาแฟ 
 

33,991 959 14,643 - 3,660 - 12,506 

 มะพร้าว 526 16,475 894 31,188 489 4,261 553 18,994 

พืชผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ 157 
 

101 - 59 - 178 
 ปศุสัตว์ 435 299 201 147 244 160 405 285 

เพาะเลี้ยงสัตว์น ้า 2,543 1,746 25,687 18,818 117 76 18,911 14,723 

รวม 865,961 547,036 980,017 716,871 406,927 266,453 1,233,249 958,846 

ที่มำ : ว เครำะ่์โดยกลุงมบร ษัทที่ปรึกษำ. 2563. 
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โครงกำรศึกษำกำรประเม นส ่งแหวดล้อม 5-32 รำยงำนภำคผนวก กำรประเม นส ่งแหวดล้อมระดบัยุทธศำสิร์ 
ระดับยทุธศำสิร์พื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝ่ังิะวันออก  

ิำรำงท่ี 5.3.2-2 
กำรเปลี่ยนแหปลงกำรใา้ประโยาน์ที่ด นในปัจจุบันแหละในอนำคิในพื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝัง่ิะวันออก ิอนกลำง 

 

กำรใช้ที่ดินเพ่ือกำรเกษตร 
ภำคใต้ฝ่ังตะวันออกส่วนที่ 3 คลองกลำย ภำคใต้ฝ่ังตะวันออกส่วนที่ 4 เกำะ 

ปัจจุบนั อนำคต ปัจจุบนั อนำคต ปัจจุบนั อนำคต ปัจจุบนั อนำคต 
นาข้าว 7,763 23,444 - 342 330,209 378,907 4,045 1,992 

พืชไร่ 696 - 102 - 21,414 - - - 
ยางพารา 513,269 230,389 96,136 35,329 700,567 401,069 4,557 19,579 

ปาล์มน ้ามัน 261,090 135,323 4,369 5,869 365,737 436,676 286 11,500 
ไม้ยืนต้น เช่น หมาก สัก กระถิน 12,145 100,695 1,620 41,366 72,078 138,560 349 8,557 
ไม้ผล เช่น ทุเรียน เงาะ มังคุด 65,771 35,538 23,914 17,607 177,285 82,811 109,342 3,020 

กาแฟ - 4,070 - 181 
 

3,325 - 346 
มะพร้าว 2,475 45,788 1,575 2,919 4,642 23,798 162 3,891 

พืชผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ 778 - 2 - 9,021 
 

- - 
ปศุสัตว์ 1,241 730 19 15 6,408 5,331 27 62 
เพาะเลี้ยงสัตว์น ้า 56,263 32,399 554 439 127,723 106,166 - 2,753 
รวม 921,492 608,376 128,291 104,067 1,815,085 1,576,644 118,768 51,702 

ที่มำ : ว เครำะ่์โดยกลุงมบร ษัทที่ปรึกษำ. 2563. 
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โครงกำรศึกษำกำรประเม นส ่งแหวดล้อม 5-33 รำยงำนภำคผนวก กำรประเม นส ่งแหวดล้อมระดบัยุทธศำสิร์ 
ระดับยทุธศำสิร์พื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝ่ังิะวันออก  

ิำรำงท่ี 5.3.2-3 
กำรเปลี่ยนแหปลงกำรใา้ประโยาน์ที่ด นในปัจจุบันแหละในอนำคิในพื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝัง่ิะวันออก ิอนลงำง 

 
กำรใา้ที่ด นเพ่ือกำรเกษิร คลองนำทว ี คลองเทพำ ภำคใิ้ฝ่ังิะวันออกิอนลงำง แหมงน ้ำสำยบุรี แหมงน ้ำบำงนรำ แหมงน ้ำโกลก 

ปัจจุบัน อนำคิ ปัจจุบัน อนำคิ ปัจจุบัน อนำคิ ปัจจุบัน อนำคิ ปัจจุบัน อนำคิ ปัจจุบัน อนำคิ 
นาข้าว 41,426 31,085 8,292 3,508 179,705 143,419 110,691 79,761 70,535 66,663 12,187 13,940 
พืชไร่ 844 -  - 164 - 216 -     
ยางพารา 675,973 241,578 724,598 239,866 422,591 238,639 858,533 440,187 383,016 189,708 181,104 111,025 
ปาล์มน้้ามัน 14,972 34,419 5,747 12,948 24,305 90,670 26,892 71,738 66,289 61,706 9,810 31,562 
ไม้ยืนต้น เช่น หมาก สัก กระถิน 1,506 133,063 1,349 189,738 486 46,731 15,260 242,235 3,923 52,166 1,495 7,945 
ไม้ผล เช่น ทุเรียน เงาะ มังคุด 22,635 17,948 26,216 34,725 31,064 21,767 196,471 126,243 96,175 44,137 41,183 9,248 
กาแฟ - 765  204 - 1,950  1,487 - 1,218 - 42 
มะพร้าว 6 2,231  1,391 13 13,982 19 25,921 - 14,919 - 401 
พืชผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ     47 - 78  31 - 32 - 
ปศุสัตว์ 1,020 621 45 28 40 34 63 52 4 2 58 41 
เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 3,907 2,379 1,914 1,199 23,478 18,458 876 716 1,779 1,230 47 34 

รวม 762,291 464,090 768,161 483,608 681,895 575,650 1,209,099 988,340 621,751 431,751 245,917 174,238 

ที่มำ : วิเคราะห์โดยกลุ่มบริษัทท่ีปรึกษา. 2563. 
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โครงกำรศึกษำกำรประเม นส ่งแหวดล้อม 5-34 รำยงำนภำคผนวก กำรประเม นส ่งแหวดล้อมระดบัยุทธศำสิร์ 
ระดับยทุธศำสิร์พื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝ่ังิะวันออก  

ิำรำงท่ี 5.3.2-4 
ควำมิ้องกำรทรัพยำกรน ้ำกำรเพำะปลูกในอนำคิ ปี 2580 

 

พื้นที่ลุ่มน ้า 

ความต้องการทรัพยากรน า้การเพาะปลกูแต่ละทางเลือก (หน่วย : ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี) 
อัตราการเปลี่ยนแปลงเปรียบเทียบความต้องการทรัพยากรน ้าใน

อนาคต 20 ปีข้างหนา้กับปีฐาน 2562 (ร้อยละ) 

ทางเลือกที่ 1 ทางเลือกที่ 2 ทางเลือกที่ 3 ทางเลือกที่ 4 ทางเลือกที่ 1 ทางเลือกที่ 2 ทางเลือกที่ 3 ทางเลือกที่ 4 

ล้านไร ่ ล้าน ลบ.ม. ล้านไร ่ ล้าน ลบ.ม. ล้านไร ่ ล้าน ลบ.ม. ล้านไร ่ ล้าน ลบ.ม.     

คลองท่าตะเภา 0.859 1,872.25 0.863 1,406.07 0.545 1,047.09 0.963 1,774.80 1.15 5.03 -24.71 46.98 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 0.957 1,524.59 0.968 1,612.00 0.698 1,157.82 0.966 1,595.80 2.44 16.27 -19.61 16.70 

คลองหลังสวน 0.405 553.27 0.407 513.59 0.266 416.43 0.417 620.00 -0.92 -6.70 -9.14 35.28 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออกสว่นที ่2 1.177 1,683.76 1.225 1,784.06 0.944 1,390.47 1.226 1,754.61 -3.99 3.20 -20.68 5.92 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออกสว่นที ่3 0.803 1,684.30 0.905 1,025.85 0.575 1,365.78 0.894 2,063.37 -13.82 -43.22 -30.09 9.89 

คลองกลาย 0.119 155.67 0.128 171.55 0.104 140.35 0.131 208.05 -9.16 3.43 -16.54 54.21 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออกสว่นที ่4 0.777 1,418.75 1.759 2,923.65 0.962 1,809.18 1.753 3,898.23 -56.20 -9.43 -40.43 33.45 

คลองนาทวี 0.709 1,658.24 0.758 1,723.97 0.461 1,149.70 0.760 1,907.94 -6.83 2.96 -34.84 8.13 

คลองเทพา 0.755 1,684.33 0.767 1,728.81 0.482 1,106.84 0.772 1,775.77 -3.62 4.63 -36.08 3.18 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 0.477 1,324.40 0.667 780.27 0.557 1,763.10 0.666 2,038.11 -34.15 -47.45 -12.38 1.28 

แม่น ้าสายบุรี 1.092 2,615.88 1.209 3,010.08 0.988 2,469.66 1.260 3,134.64 -13.03 8.21 -17.89 4.23 

แม่น ้าบางนรา 0.536 791.60 0.620 826.17 0.431 772.53 0.641 1,187.83 -28.81 -6.59 -24.29 2.59 

แม่น ้าโกลก 0.229 167.55 0.246 232.10 0.174 204.98 0.260 265.15 -34.31 36.66 -19.63 3.96 

รวมลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 8.896 17,134.60 10.521 17,738.15 7.187 14,793.93 10.707 22,224.29 -18.13 -5.91 -26.00 13.73 

ลุ่มน ้าสาขาตอนบน 3.399 5,633.88 3.463 5,315.72 2.453 4,011.81 3.571 5,745.20 -0.31 6.22 -20.44 22.50 

ลุ่มน ้าสาขาตอนกลาง 1.699 3,258.73 2.791 4,121.05 1.641 3,315.31 2.777 6,169.65 -39.26 -20.76 -35.74 25.05 

ลุ่มน ้าสาขาตอนลา่ง 3.798 8,242.00 4.267 8,301.39 3.093 7,466.81 4.359 10,309.44 -16.86 -4.00 -23.74 3.94 

ที่มำ : การประมาณการโดยกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา. 2563. 



 
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งงาำิ            บทที่ 5 กำรคำดกำรณ์สถำนกำรณ์กำรพัฒนำพื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝ่ังิะวันออกในอนำคิ 20 ปี 
    
 

  
โครงกำรศึกษำกำรประเม นส ่งแหวดล้อม 5-35 รำยงำนภำคผนวก กำรประเม นส ่งแหวดล้อมระดบัยุทธศำสิร์ 
ระดับยทุธศำสิร์พื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝ่ังิะวันออก 

ิำรำงท่ี 5.3.2-5 
ควำมิ้องกำรทรัพยำกรน ้ำกำรเพำะปลูกในอนำคิ ปี 2580 พื นที่เขิาลประทำน 

 ทำงเลือกที่ 1 2 3 แหละ 4 (่นงวย : ล้ำนลูกบำศก์เมิริงอปี) 
 

พื้นที่ลุ่มน ้าสาขา ทางเลือกที่ 
1 

 ทางเลือก
ที่ 2 

 ทางเลือก
ที่ 3 

 ทางเลือกที่ 
4 

 

 ]ล้านไร่ ล้าน ลบ.ม. ]ล้านไร ่ ล้าน ลบ.ม. ]ล้านไร ่ ล้าน ลบ.ม. ]ล้านไร ่ ล้าน ลบ.
ม. 

คลองท่าตะเภา 0.056 172.21 0.056 156.15 0.132 344.20 0.188 556.20 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 0.081 232.97 0.081 303.95 0.118 302.35 0.157 403.56 

คลองหลังสวน 0.031 46.71 0.031 4.89 0.105 198.32 0.105 198.32 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออกสว่นที ่2 0.078 117.25 0.078 149.78 0.078 156.91 0.146 215.23 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออกสว่นที ่3 0.132 222.83 0.133 195.46 0.133 401.84 0.168 481.38 

คลองกลาย 0.008 12.41 0.008 17.18 0.008 17.18 0.036 86.49 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออกสว่นที ่4 0.661 1,165.99 0.863 966.02 0.880 1,629.13 0.933 2,105.74 

คลองนาทวี 0.121 301.76 0.124 260.28 0.127 379.42 0.127 448.22 

คลองเทพา 0.054 143.47 0.055 166.64 0.062 182.54 0.066 226.82 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 0.280 824.99 0.281 308.98 0.282 1,066.54 0.282 1,066.54 

แม่น ้าสายบุรี 0.127 260.18 0.127 369.32 0.127 369.47 0.127 369.47 

แม่น ้าบางนรา 0.193 308.92 0.193 224.54 0.193 438.19 0.193 556.74 

แม่น ้าโกลก 0.052 44.30 0.052 96.85 0.052 119.83 0.052 119.83 

รวมลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ัง
ตะวันออก 

1.875 3,853.98 2.082 3,220.04 2.297 5,605.91 2.581 6,834.52 

ลุ่มน ้าสาขาตอนบน 0.246 569.13 0.246 614.78 0.433 1,001.78 0.596 1,373.29 

ลุ่มน ้าสาขาตอนกลาง 0.802 1,401.24 1.004 1,178.66 1.021 2,048.14 1.137 2,673.61 

ลุ่มน ้าสาขาตอนลา่ง 0.827 1,883.61 0.832 1,426.61 0.843 2,555.99 0.848 2,787.62 

ที่มำ : การประมาณการโดยกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา. 2563. 

 
 
 



 
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งงาำิ            บทที่ 5 กำรคำดกำรณ์สถำนกำรณ์กำรพัฒนำพื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝ่ังิะวันออกในอนำคิ 20 ปี 
    
 

  
โครงกำรศึกษำกำรประเม นส ่งแหวดล้อม 5-36 รำยงำนภำคผนวก กำรประเม นส ่งแหวดล้อมระดบัยุทธศำสิร์ 
ระดับยทุธศำสิร์พื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝ่ังิะวันออก 

ิำรำงท่ี 5.3.2-6 
ควำมิ้องกำรทรัพยำกรน ้ำกำรเพำะปลูกในอนำคิ ปี 2580 พื นที่นอกเขิาลประทำน 

 ทำงเลือกที่ 1 2 3 แหละ 4 (่นงวย : ล้ำนลูกบำศก์เมิริงอปี) 
 

พื้นที่ลุ่มน ้าสาขา ทางเลือกที่ 1 ทางเลือกที่ 2 ทางเลือกที่ 3 ทางเลือกที่ 4 

ล้านไร่ ล้าน ลบ.ม. ล้านไร ่ ล้าน ลบ.ม. ล้านไร ่ ล้าน ลบ.ม. ล้านไร ่ ล้าน ลบ.ม. 

คลองท่าตะเภา 0.803 1,700.04 0.807 1,249.93 0.413 702.89 0.775 1,218.60 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 0.876 1,291.63 0.887 1,308.05 0.580 855.47 0.809 1,192.24 

คลองหลังสวน 0.374 506.56 0.376 508.69 0.161 218.12 0.312 421.69 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออกสว่นที ่2 1.099 1,566.51 1.147 1,634.27 0.865 1,233.56 1.080 1,539.38 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออกสว่นที ่3 0.670 1,461.47 0.772 830.39 0.442 963.94 0.726 1,581.98 

คลองกลาย 0.111 143.26 0.120 154.37 0.096 123.17 0.095 121.56 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออกสว่นที ่4 0.116 252.76 0.895 1,957.63 0.082 180.05 0.820 1,792.49 

คลองนาทวี 0.588 1,356.49 0.634 1,463.69 0.334 770.28 0.632 1,459.72 

คลองเทพา 0.702 1,540.86 0.711 1,562.16 0.421 924.31 0.705 1,548.95 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
ตอนล่าง 

0.198 499.41 0.386 471.29 0.276 696.56 0.384 971.57 

แม่น ้าสายบุรี 0.966 2,355.70 1.082 2,640.76 0.861 2,100.19 1.133 2,765.17 

แม่น ้าบางนรา 0.342 482.68 0.427 601.63 0.237 334.34 0.448 631.09 

แม่น ้าโกลก 0.176 123.25 0.194 135.25 0.122 85.15 0.208 145.32 

รวมลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ัง
ตะวันออก 

7.021 13,280.63 8.439 14,518.11 4.890 9,188.02 8.126 15,389.77 

ลุ่มน ้าสาขาตอนบน 3.153 5,064.75 3.217 4,700.94 2.020 3,010.03 2.975 4,371.91 

ลุ่มน ้าสาขาตอนกลาง 0.897 1,857.49 1.788 2,942.39 0.620 1,267.17 1.640 3,496.04 

ลุ่มน ้าสาขาตอนลา่ง 2.971 6,358.39 3.434 6,874.78 2.250 4,910.82 3.511 7,521.82 

ที่มำ : การประมาณการโดยกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา. 2563. 

 
 
 
 
 



 
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งงาำิ            บทที่ 5 กำรคำดกำรณ์สถำนกำรณ์กำรพัฒนำพื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝ่ังิะวันออกในอนำคิ 20 ปี 
    
 

  
โครงกำรศึกษำกำรประเม นส ่งแหวดล้อม 5-37 รำยงำนภำคผนวก กำรประเม นส ่งแหวดล้อมระดบัยุทธศำสิร์ 
ระดับยทุธศำสิร์พื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝ่ังิะวันออก 

ิำรำงท่ี 5.3.2-5 
ควำมิ้องกำรทรัพยำกรน ้ำกำรเลี ยงปศุสัิว์แหละสัิว์ปีก แหละกำรเพำะเลี ยสัิว์น ้ำ 

ณ ปีฐำน 2562 แหละในอนำคิ ปี 2580 
 

พื้นที่ลุ่มน ้า การเลี้ยงปศุสัตว์และสัตว์ปกี (ลา้น ลบ.ม.) การเพาะเลี้ยงสัตว์น า้จืด (ลา้น ลบ.ม.) 

2562 2565 2570 2575 2580 2562 2565 2570 2575 2580 

คลองท่าตะเภา 1.49 1.56 1.67 1.80 1.94 4.07 3.60 3.13 2.66 2.19 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 1.32 1.38 1.48 1.59 1.71 41.10 33.91 26.73 19.54 12.35 

คลองหลังสวน 0.53 0.55 0.59 0.64 0.68 0.19 0.17 0.16 0.14 0.13 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออกสว่นที ่2 0.81 0.85 0.91 0.98 1.05 30.26 22.69 15.13 7.56 0.00 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออกสว่นที ่3 2.71 2.83 3.04 3.27 3.52 90.02 67.52 45.01 22.51 0.00 

คลองกลาย 0.47 0.49 0.52 0.56 0.61 0.89 0.67 0.45 0.24 0.02 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออกสว่นที ่4 6.40 6.69 7.19 7.73 8.31 204.36 153.27 102.18 51.09 0.00 

คลองนาทวี 1.19 1.27 1.41 1.56 1.73 6.25 5.35 4.45 3.54 2.64 

คลองเทพา 1.05 1.12 1.24 1.37 1.52 3.06 2.54 2.01 1.48 0.96 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 2.00 2.13 2.36 2.62 2.90 37.57 29.60 21.64 13.68 5.72 

แม่น ้าสายบุรี 4.01 4.27 4.73 5.24 5.81 1.40 1.05 0.70 0.35 0.00 

แม่น ้าบางนรา 1.84 1.95 2.17 2.40 2.66 2.85 2.47 2.09 1.72 1.34 

แม่น ้าโกลก 0.57 0.61 0.67 0.75 0.83 0.08 0.06 0.04 0.02 0.00 

รวมลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 24.40 25.69 27.99 30.52 33.28 422.08 322.90 223.71 124.53 25.34 

ลุ่มน ้าสาขาตอนบน 4.15 4.33 4.66 5.01 5.39 75.61 60.38 45.14 29.90 14.67 

ลุ่มน ้าสาขาตอนกลาง 9.58 10.00 10.76 11.56 12.43 295.26 221.45 147.64 73.83 0.02 

ลุ่มน ้าสาขาตอนลา่ง 10.67 11.35 12.58 13.94 15.46 51.20 41.07 30.93 20.79 10.66 

ที่มำ : การประมาณการโดยกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา. 2563. 
 
 



 
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งงาำิ            บทที่ 5 กำรคำดกำรณ์สถำนกำรณ์กำรพัฒนำพื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝ่ังิะวันออกในอนำคิ 20 ปี 
    
 

  
โครงกำรศึกษำกำรประเม นส ่งแหวดล้อม 5-38 รำยงำนภำคผนวก กำรประเม นส ่งแหวดล้อมระดบัยุทธศำสิร์ 
ระดับยทุธศำสิร์พื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝ่ังิะวันออก 

5.4 ควำมิ้องกำรทรัพยำกรน ้ำเพื่อกำรขับเคลื่อนเศรษฐก จ : ภำคอุิสำ่กรรม 
 การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ภาคใต้ถูกก้าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และยุทธศาสตร์
การพัฒนาพ้ืนที่ภาคใต้ไปสู่การเชื่อมต่อระเบียบเศรษฐกิจภาคใต้ 2 ฝั่งทะเล การจัดการทรัพยากรน้้า 
เพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม จึงมุ่งเป้าหมายที่จะจัดการทรัพยากรน้้าเพ่ือรองรับการ
พัฒนาเศรษฐกิจของพ้ืนที่ ตอบสนองต่อความต้องการทรัพยากรน้้าเพ่ือการผลิตทางเศรษฐกิจอย่างเพียงพอ 
และเกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจน้อยที่สุด 
 แนวนโยบายการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมการผลิตในพ้ืนที่ภาคใต้ โดยเฉพาะพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่ง
ตะวันออกจะเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาชายฝั่งอ่าวไทย และเชื่อมต่อกับการพัฒนาระเบียบเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) 
 อย่างไรก็ตาม ความต้องการทรัพยากรน้้าเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมจะขึ้นอยู่กับ
ประเภทและขนาดของอุตสาหกรรมการผลิตที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งในปัจจุบัน อุตสาหกรรมการผลิตขอ ง
พ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก โดยรวมเป็นอุตสาหกรรมการผลิตการเกษตรที่ขึ้นอยู่กับปัจจัยการผลิต คือ 
ผลผลิตภาคการเกษตรในพ้ืนที่ ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้้ามัน ผลไม้ชนิดต่าง ๆ และอุตสาหกรรมต่อเนื่องจาก
การประมงทะเลและการเพาะเลี้ ยงสัตว์น้้ าในพ้ืนที่  นอกจากนี้  โดยส่วนใหญ่  ขนาดของการผลิต
ภาคอุตสาหกรรมในพ้ืนที่จะมีขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ดังนั้น ความต้องการทรัพยากรน้้าเพ่ือการผลิต
ภาคอุตสาหกรรมจึงมีไม่มาก ประเด็นส้าคัญ คือ ความต้องการน้้าต้องการความต่อเนื่องและความแน่นอนใน
การป้อนสู่การผลิต 
 ในการประมาณการความต้องการน้้า ณ ปีฐาน 2562 และคาดการณ์ความต้องการทรัพยากรน้้าใน
อนาคต 20  ปีข้างหน้า การประมาณการจะใช้วิธีการประมาณการจากจ้านวนรงงานภาคอุตสาหกรรม 
(จ้านวนคน) และก้าลังการผลิตภาคอุตสาหกรรม (จ้านวนแรงม้า) เป็นตัวประมาณการค่าสัมประสิทธิ์ความ
ต้องการทรัพยากรน้้า (coefficient estimator) และมีองค์ประกอบเพ่ิมเติม คือ จ้านวนชั่วโมงการท้างาน การ
กระจายตัวของจ้านวนโรงงานในแต่ละพ้ืนที่ และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงและการส่งเสริมอุตสาหกรรมในแต่
ละพ้ืนที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งการศึกษาได้ใช้แนวคิดและวิธีการเดียวกับสถาบันน้้าและสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
ความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ได้มีการประมาณการความต้องการน้้าเพ่ือภาคอุตสาหกรรม
ระดับจังหวัดไว้เมื่อปี 2561-2562 และคาดการณ์ความต้องการในอีก 20 ปีข้างหน้า 
 
5.4.1 สถำนกำรณ์ปัจจุบันภำคอุิสำ่กรรม ณ ปีฐำน (พ.ศ.2562) 
 จากสถิติจ้านวนโรงงานอุตสาหกรรม 107 ประเภท ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม เมื่อน้ามาแบ่ง
ตามสถานที่ตั้งในพื้นที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก (ิำรำงท่ี 5.4.1-1) พบว่า 
 (1)  ในพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีโรงงานอุตสาหกรรมด้าเนินการผลิตจ้านวน 4,336 โรง 
รองรับแรงงานจ้านวน 58,869 คน จ้านวนแรงม้าการผลิต 9.599 ล้านแรงม้า จ้านวนเงินลงุทนรวม 107,352 
ล้านบาท 
 (2)  เมื่อพิจารณาขนาดของโรงงานต่อการรองรับการจ้างงาน โรงงานในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นโรงงาน
ที่มีจ้านวนแรงงานไม่มาก ค่าเฉลี่ยน 14 คนต่อโรงงาน ตามมาตรฐานการแบ่งขนาดโรงงาน จัดว่าอยู่ในขนาด



 
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งงาำิ            บทที่ 5 กำรคำดกำรณ์สถำนกำรณ์กำรพัฒนำพื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝ่ังิะวันออกในอนำคิ 20 ปี 
    
 

  
โครงกำรศึกษำกำรประเม นส ่งแหวดล้อม 5-39 รำยงำนภำคผนวก กำรประเม นส ่งแหวดล้อมระดบัยุทธศำสิร์ 
ระดับยทุธศำสิร์พื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝ่ังิะวันออก 

เล็กถึงกลาง และมีแนวโน้มในระยะยยาวจ้านวนแรงงานต่อโรงงานมีแนวโน้มลดลง ซึ่งพิจารณาได้จากสัดส่วน
จ้านวนแรงม้าต่อจ้านวนแรงงาน ในแต่ละพ้ืนที่ลุ่มน้้าสัดส่วนดังกล่าวเริ่มมีสัดส่วนสูงขึ้น กล่าวคือ โดยค่าเฉลี่ย
แรงงาน 1 คน ต่อการลงทุนเครื่องจักร 163 แรงม้า ทั้งนี้ มีข้อสังเกตว่า ทุกพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขา เมื่อเริ่มมีการ
พัฒนาอุตสาหกรรมที่มากขึ้น การลงทุนเครื่องจักรการผลิตจะมีจ้านวนแรงม้าเพ่ิมขึ้น มีการจ้างงานไม่มากและ
พ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 3 (พ้ืนทวีป) และลุ่มน้้าสาขาคลองนาทวี แนวทางการพัฒนาพ้ืนที่
นิคมอุตสาหกรรมจะส่งผลต่อการลงทุนเครื่องจักรการผลิตมากขึ้น 
 (3)  อุตสาหกรรมการผลิตในพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีโครงสร้างภาคการผลิตไม่แตกต่าง
จากพ้ืนที่ภูมิภาคอ่ืน ๆ ของประเทศ ลักษณะของอุตสาหกรรมการผลิตโดยรวมเป็น ก. อุตสาหกรรมที่ต่อเนื่อง
และรองรับผลผลิตภาคการเกษตรกรรมที่มีการเพาะปลูกในพ้ืนที่ ข. อุตสาหกรรมการผลิตขนาดเล็ก และ  
ค. อุตสาหกรรมการผลิตระดับชุมชน คือ ไม่ใช่การผลิตภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ทั้งนี้ ถ้าพิจารณา
โครงสร้างโดยรวม ในพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีอุตสาหกรรมขนาดใหญ่จ้านวนน้อยมาก 
 (4)  อัตราความต้องการน้้าของภาคอุตสาหกรรมการผลิตจะขึ้นอยู่กับชนิด/ประเภทอุตสาหกรรม
การผลิต ชนิด/ประเภทผลิตภัณฑ์การผลิต โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการผลิตที่เกี่ยวข้องกับผลผลิตการเกษตร 
ประมง และไม้ จะมีอัตราความต้องการน้้าต่อการผลิตสูงกว่าอุตสาหกรรมการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง ยกเว้น
โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าที่ต้องการน้้าเพ่ือใช้ ในระบบหล่อเย็นจ้านวนมาก รหัสโรงงานประเภท 088 คือ 
โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง จ้านวน 22 โรง มีก้าลังการผลิตรวม 6.701 ล้าน
แรงม้า คิดเป็นร้อยละ 69.8 ของก้าลังการผลิตรวมของโรงงานในพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก รองรับ
แรงงานจ้านวน 811 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 1.38 ของจ้านวนแรงงานในโรงงานในพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่ง
ตะวันออก  
 
 ณ ปีฐาน 2562 ความต้องการทรัพยาน้้าเพ่ือภาคอุตสาหกรรมการผลิตในพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่ง
ตะวันออก ประมาณ 64.21 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี เมื่อพิจารณาแต่ละพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขา พบว่า 
 (1)  พ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 3 และคลองนาทวี มีความต้องการน้้าเพ่ือ
ภาคอุตสาหกรรมมากที่สุด อุตสาหกรรมหลักของทั้ง 2 พ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขา คือ อุตสาหกรรมผลิตพลังงานไฟฟ้า 
ซึ่งมีก้าลังแรงม้าการผลิตสูง ปริมาณความต้องการน้้าของอุตสาหกรรมนี้ประมาณ 25.18 ล้านลูกบาศก์เมตร
ต่อปี หรือคิดเป็นร้อยละ 39.2 ของปริมาณความต้องการทรัพยากรน้้าเพ่ือภาคอุตสาหกรรมการผลิตทั้งหมด 
 (2)  อุตสาหกรรมการผลิตที่มีความต้องการน้้าจ้านวนมากรองจากอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้า คือ 
อุตสาหกรรมการผลิตยางและแผรรูปยาง ในที่นี้คือ ยางพารา และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับน้้ามันจากพืชหรือ
สัตว์ ในที่นี้ คือ น้้ามันปาล์ม ทั้ง 2 อุตสาหกรรมการผลิต มีความต้องการน้้าเพ่ือการผลิตประมาณ 11.02 และ 
7.41 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี หรือร้อยละ 17.2 และ 11.5 ของปริมาณความต้องการทรัพยากรน้้าเพ่ือ
ภาคอุตสาหกรรมการผลิตทั้งหมด ทั้งนี้ อุตสาหกรรมการผลิตยางและแปรรูปยางมีสถานที่ตั้งกระจายทุกลุ่มน้้า



 
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งงาำิ            บทที่ 5 กำรคำดกำรณ์สถำนกำรณ์กำรพัฒนำพื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝ่ังิะวันออกในอนำคิ 20 ปี 
    
 

  
โครงกำรศึกษำกำรประเม นส ่งแหวดล้อม 5-40 รำยงำนภำคผนวก กำรประเม นส ่งแหวดล้อมระดบัยุทธศำสิร์ 
ระดับยทุธศำสิร์พื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝ่ังิะวันออก 

สาขา และอุตสาหกรรที่เกี่ยวกับน้้ามันจากพืชหรือสัตว์มีสถานที่ตั้งในพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วน
ที่ 2 คลองท่าตะเภา และภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 
 (3)  เนื่องจากอุตสาหกรรมการผลิตที่กระจายในพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนใหญ่เป็น
อุตสาหกรรมการผลิตขนาดเล็ก ความต้องการน้้าเพ่ือการผลิตมีจ้านวนไม่มาก ณ ปีฐาน 2562 ความต้องการ
น้้าเพ่ือการผลิตภาคอุตสาหกรรมจึงมีจ้านวนไม่มาก เมื่อเปรียบเทียบความต้องการทรัพยากรน้้าเพ่ือการ
อุปโภค-บริโภคและความต้องการทรัพยากรน้้าเพ่ือภาคการเกษตร หรือคิดเป็นร้อยละ 48.6 ของปริมาณความ
ต้องการทรัพยากรน้้าเพ่ือการอุปโภค-บริโภค และร้อยละ 0.30 ของปริมาณความต้องการทรัพยากรน้้าเพ่ือ
ภาคการเกษตร 



 
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งงาำิ             บทที่ 5 กำรคำดกำรณ์สถำนกำรณ์กำรพัฒนำพื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝ่ังิะวันออกในอนำคิ 20 ปี 
      
    

 
 

 
  
โครงกำรศึกษำกำรประเม นส ่งแหวดล้อม 5-41  รำยงำนภำคผนวก กำรประเม นส ่งแหวดล้อมระดบัยุทธศำสิร ์
ระดับยทุธศำสิร์พื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝ่ังิะวันออก 

ิำรำงท่ี 5.4.1-1 
จ้ำนวนโรงงำนอุิสำ่กรรม จ้ำนวนก้ำลังแหรงม้ำกำรผล ิ จ้ำนวนแหรงงำนคน แหละจ้ำนวนเง นลงทุน ในภำคอุิสำ่กรรมกำรผล ิพื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝั่งิะวันออก แหละควำมิ้องกำรทรัพยำกรน ้ำ ณ ปีฐำน 2562 

 
พื้นที่ลุ่มน ้าสาขา จ านวน

โรงงาน (โรง) 
จ านวนแรงม้า 

(แรงม้า) 
จ านวนแรงงาน 

(คน) 
จ านวนเงินลงทุน 

(บาท) 
จ านวนแรงงาน

ต่อโรงงาน  
(คนต่อโรง) 

จ านวนแรงม้าต่อ
โรงงาน  

(แรงม้าต่อโรง) 

สัดส่วนจ านวนแรงม้า
ต่อจ านวนแรงงาน  

(แรงม้าต่อคน) 

จ านวนเงินทุนต่อ 1 
โรงงาน 

(บาทต่อโรง) 

จ านวนเงินทุนต่อ 1 
แรงม้า  

(บาทต่อแรงม้า) 

จ านวนเงินทุนต่อ
แรงงาน 1 คน 
(บาทต่อคน) 

ความต้องการ
ทรัพยากรน ้า ณ ปีฐาน 
2562 (ล้าน ลบ.ม ต่อ

ปี) 
01 คลองท่าตะเภา ( ลุ่มน า้สาขา ) 308 358,133 5,125 8,361,788,074 17 1,163 70 27,148,663 23,348 1,631,568 3.75 
02 ภาคใตฝ้ั่งตะวันออกตอนบน 351 369,424 5,934 8,076,423,475 17 1,052 62 23,009,753 21,862 1,361,042 4.03 
03 คลองหลังสวน 142 90,395 1,630 1,964,448,228 11 637 55 13,834,142 21,732 1,205,183 1.06 

04 ภาคใตฝ้ั่งตะวันออกส่วนท่ี 2 231 302,875 3,833 10,761,620,649 17 1,311 79 46,587,102 35,532 2,807,623 4.74 
05 ภาคใตฝ้ั่งตะวันออกส่วนท่ี 3 307 4,440,125 5,490 26,332,930,949 18 14,463 809 85,775,019 5,931 4,796,527 21.61 
06 คลองกลาย 26 8,884 181 90,710,000 7 342 49 3,488,846 10,211 501,160 0.18 
07 ภาคใตฝ้ั่งตะวันออกส่วนท่ี 4 1,186 225,769 8,862 8,173,894,805 7 190 25 6,891,986 36,205 922,353 3.18 
08 คลองนาทวี 319 3,383,743 12,436 34,323,890,565 39 10,607 272 107,598,403 10,144 2,760,043 20.78 
09 คลองเทพา 108 72,149 1,386 1,610,604,016 13 668 52 14,913,000 22,323 1,162,052 0.67 
10 ภาคใตฝ้ั่งตะวันออกตอนลา่ง 744 174,161 7,905 3,867,582,085 11 234 22 5,198,363 22,207 489,233 1.85 

11 แม่น ้าสายบุร ี 281 57,860 3,183 1,044,577,500 11 206 18 3,717,358 18,054 328,174 0.81 
12 แม่น ้าบางนรา 236 49,564 2,154 1,757,458,135 9 210 23 7,446,857 35,459 815,904 1.27 

13 แม่น ้าโกลก 97 37,440 750 695,607,121 8 386 50 7,171,207 18,579 927,476 0.30 
รวม 4,336 9,598,884 58,869 107,351,535,602 14 2,214 163 24,758,195 11,184 1,823,554 64.21 

ตอนบน 1,032 1,120,827 16,522 29,164,280,426 16 1,086 68 28,259,962 26,020 1,765,179 13.57 
ตอนกลาง 1,519 4,674,778 14,533 34,597,535,754 10 3,078 322 22,776,521 7,401 2,380,619 24.97 
ตอนล่าง 1,785 3,774,916 27,814 43,299,719,422 16 2,131 137 24,420,011 11,461 1,567,164 25.67 

ที่มา :  (1) ฐานข้อมูลกรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2562. และ (2) การวิเคราะห์โดยกลุม่บรษิัทที่ปรึกษา, 2563. 

 
 



 
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งงาำิ            บทที่ 5 กำรคำดกำรณ์สถำนกำรณ์กำรพัฒนำพื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝ่ังิะวันออกในอนำคิ 20 ปี 
    
 

  
โครงกำรศึกษำกำรประเม นส ่งแหวดล้อม 5-42 รำยงำนภำคผนวก กำรประเม นส ่งแหวดล้อมระดบัยุทธศำสิร์ 
ระดับยทุธศำสิร์พื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝ่ังิะวันออก 

5.4.2 กำรคำดกำรณ์แหนวโน้มกำรเปลี่ยนแหปลงภำคอุิสำ่กรรมในอนำคิ 20 ปี 
 การคาดการณ์การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมการผลิตในพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกมี
วัตถุประสงค์เพ่ือต้องการประมาณการความต้องการปริมาณน้้าเพ่ือการผลิตในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งใน
การศึกษาความต้องการน้้าเพ่ือการผลิตภาคอุตสาหกรรมของการศึกษานี้ ได้น้าวิธีการและแบบจ้าลองของ
สถาบันน้้าและสิ่งแวดล้อมเพ่ือความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (พฤศจิกายน 2562) มาเป็น
ต้นแบบการประมาณการความต้องการน้้า ซึ่งในรายงานการศึกษาของสถาบันน้้าและสิ่งแวดล้อมเพ่ือความ
ยั่งยืน ได้น้าเสนอแนวคิดการประมาณการความต้องการน้้า 3 แบบจ้าลอง ประกอบด้วย 
 (1)  แบบจ้าลองการประมาณการปริมาณการใช้น้้าจากขนาดของพ้ืนที่โรงงาน ซึ่งเป็นการ
ประมาณการจากขนาดของพ้ืนที่โรงงาน (ไร่) คูณค่าสัมประสิทธิ์การใช้น้้าต่อพ้ืนที่โรงงาน (หน่วย : ลูกบาศก์
เมตรต่อไร่) 
 (2)  แบบจ้าลองการประมาณการปริมาณการใช้น้้าจากจ้านวนแรงม้าของเครื่องจักร ซึ่งเป็นการ
ประมาณการจากขนาดของจ้านวนแรงม้าของเครื่องจักร (แรงม้า) คูณด้วยค่าสัมประสิทธิ์การใช้น้้าต่อแรงม้า 
(หน่วย : ลูกบาศก์เมตรต่อแรงม้า) 
 (3)  แบบจ้าลองการประมาณการปริมาณการใช้น้้าจากจ้านวนแรงม้าของเครื่องจักรร่วมกับก้าลัง
การผลิต ซึ่งเป็นการประยุกต์วิธีการจากแบบจ้าลองที่ (2) ทั้งนี้ ในการประมาณการได้พิจารณาก้าลังการผลิต
สูงสุดของโรงงานแต่ละอุตสาหกรรมที่จะสามารถด้าเนินการผลิตได้มาประกอบการประมาณการ 
 
 การศึกษานี้ได้น้าแบบจ้าลองที่ (2) ประกอบการศึกษา โดยในการประมาณการความต้องการน้้าใน
ภาคอุตสาหกรรมการผลิตในอนาคต 20 ปี การศึกษาไม่มีข้อมูลจ้านวนแรงม้าที่จะเพ่ิมขึ้นในอนาคต ดังนั้น 
การศึกษาต้องประมาณการจ้านวนแรงม้าของโรงงานในอนาคต โดยท้าการประมาณการทางอ้อมผ่านการ
ประมาณการความต้องการแรงงานในภาคอุตสาหกรรมโดยรวม แล้วกระจายไปสู่อุตสาหกรรมแต่ละประเภท 
และเทียบเคียงสัดส่วนจ้านวนแรงม้าต่อจ้านวนแรงงานที่เพ่ิมขึ้น โดยมีข้อสมมติที่ว่า สัดส่วนการใช้แรงม้ากับ
แรงงานคนมีอัตราส่วนคงท่ีตลอดระยะเวลา 20 ปี (constant substitution return effect = 1 : 1) 
 จากสถานการณ์การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมการผลิตในพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  และ
สถานการณ์ภาคอุตสาหกรรมการผลิตในพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก สามารถแบ่งการขยายตัวของ
ภาคอุตสาหกรรมการผลิตออกได้เป็น 3 กรณี คือ 
 กรณีที่่นึ่ง การเติบโตของภาคอุตสาหกรรมการผลิตเป็นไปในอัตราปกติ กล่าวคือ การเติบโตของ
ภาคอุตสาหกรรมการผลิตมีการเติบโตตามฐานการผลิตเดิมไม่เปลี่ยนแปลงไปจากรูปแบบและประเภทของ
อุตสาหกรรมในพ้ืนที่ ในกรณีที่หนึ่งจะใช้กับการพิจารณาทางเลือกที่ 1 และ 2 ของทางเลือกการพัฒนาพ้ืนที่
ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก โดยสมมติว่าอัตราการเติบโตของแต่ละช่วงเวลาของกรณีที่หนึ่ง ดัง ิำรำงท่ี 5.4.2-1 
การเติบโตในอัตราปกติ เป็นการสะท้อนความต้องการตามฐานการผลิตในปัจจุบั น ที่มีแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงตามสภาพการพัฒนาในปัจจุบัน 
 



 
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งงาำิ            บทที่ 5 กำรคำดกำรณ์สถำนกำรณ์กำรพัฒนำพื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝ่ังิะวันออกในอนำคิ 20 ปี 
    
 

  
โครงกำรศึกษำกำรประเม นส ่งแหวดล้อม 5-43 รำยงำนภำคผนวก กำรประเม นส ่งแหวดล้อมระดบัยุทธศำสิร์ 
ระดับยทุธศำสิร์พื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝ่ังิะวันออก 

ิำรำงท่ี 5.4.2-1 
กำรเิ บโิของภำคอุิสำ่กรรม ทำงเลือกที่ 1 แหละ 2 กำรผล ิเป็นไปในอัิรำปกิ  

 
พื นที่ลุงมน ้ำ อัิรำกำรเ  ิบโิแห งิละางวงเวลำ (ร้อยละ) 

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

ลุ่มน้้าสาขาตอนบน 1.00 1.50 2.00 3.00 

ลุ่มน้้าสาขาตอนกลาง 1.00 1.50 2.00 3.00 

ลุ่มน้้าสาขาตอนล่าง 1.00 1.50 2.00 3.00 

  
 ผลการประมาณการการขยายตัวของอุตสาหกรรมการผลิตในพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก โดยใช้
จ้านวนแรงงานและจ้านวนแรงม้าเป็นตัวแทนของการขยายตัวภาคอุตสาหกรรมการผลิตแต่ละกลุ่มพ้ืนที่ลุ่มน้้า
กรณีที่หนึ่ง การเติบโตในอัตราปกติ ในปี 2562 มีจ้านวนแรงงานและจ้านวนแรงม้าในภาคอุตสาหกรรมการ
ผลิต 58,869 คน และ 9.33 ล้านแรงม้า ในปี 2580 จะมีจ้านวนแรงงานและจ้านวนแรงม้าเพ่ิมข้ึนเป็น 86,141 
คน และ 13.65 ล้านแรงม้า (ิำรำงท่ี 5.4.2-2) 
 
 
 
 
 



 
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งงาำิ            บทที่ 5 กำรคำดกำรณ์สถำนกำรณ์กำรพัฒนำพื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝ่ังิะวันออกในอนำคิ 20 ปี 
     
  

  
โครงกำรศึกษำกำรประเม นส ่งแหวดล้อม 5-44 รำยงำนภำคผนวก กำรประเม นส ่งแหวดล้อมระดบัยุทธศำสิร์ 
ระดับยทุธศำสิร์พื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝ่ังิะวันออก 

ิำรำงท่ี 5.4.2-2 
กำรประมำณกำรจ้ำนวนแหรงงำนแหละจ้ำนวนแหรงม้ำในอุิสำ่กรรมกำรผล ิที่เพ ่มขึ นทุก ๆ 5 ปี พื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝั่งิะวันออก กรณีที่่นึ่ง 

 
พื นที่ลุงมน ้ำสำขำ จ้ำนวนแหรงงำน (คน) จ้ำนวนแหรงม้ำ (แหรงมำ้) 

2562 2565 2570 2575 2580 2562 2565 2570 2575 2580 
01 คลองท่าตะเภา 5,125 5,359 5,802 6,469 7,499 358,133 374,519 405,451 452,040 524,038 
02 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 5,934 6,206 6,718 7,490 8,683 369,424 386,327 418,234 466,291 540,559 
03 คลองหลังสวน 1,630 1,705 1,845 2,057 2,385 90,395 94,531 102,339 114,098 132,271 
04 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกสว่นที่ 2 3,833 4,008 4,339 4,838 5,609 302,130 315,954 342,049 381,352 442,091 
05 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกสว่นที่ 3 5,490 5,741 6,215 6,930 8,033 4,440,125 4,643,285 5,026,778 5,604,380 6,497,013 
06 คลองกลาย 181 189 205 228 265 8,884 9,290 10,057 11,213 12,999 
07 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกสว่นที่ 4 8,862 9,267 10,033 11,186 12,967 225,769 236,099 255,599 284,968 330,356 
08 คลองนาทวี 12,436 13,005 14,079 15,697 18,197 3,120,084 3,262,845 3,532,326 3,938,208 4,565,462 
09 คลองเทพา 1,386 1,449 1,569 1,749 2,028 72,149 75,450 81,681 91,067 105,572 
10 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 7,905 8,267 8,950 9,978 11,568 174,113 182,080 197,118 219,768 254,771 
11 แม่น้้าสายบุรี 3,183 3,329 3,604 4,018 4,658 57,860 60,507 65,505 73,032 84,664 
12 แม่น้้าบางนรา 2,154 2,253 2,439 2,719 3,152 71,891 75,180 81,389 90,742 105,194 
13 แม่น้้าโกลก 750 784 849 947 1,097 37,440 39,153 42,387 47,257 54,784 
รวมทั ง่มด 58,869 61,563 66,648 74,306 86,141 9,328,395 9,755,221 10,560,912 11,774,415 13,649,774 

พื นที่ลุงมน ้ำิอนบน 16,522 17,278 18,705 20,854 24,176 1,120,081 1,171,331 1,268,072 1,413,780 1,638,959 
พื นที่ลุงมน ้ำิอนกลำง 14,533 15,198 16,453 18,344 21,265 4,674,778 4,888,674 5,292,434 5,900,562 6,840,368 
พื นที่ลุงมน ้ำิอนลงำง 27,814 29,087 31,489 35,108 40,699 3,533,536 3,695,215 4,000,406 4,460,073 5,170,447 

ที่มา : การวิเคราะห์โดยกลุม่บริษทัท่ีปรึกษา, 2563 

 



 
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งงาำิ            บทที่ 5 กำรคำดกำรณ์สถำนกำรณ์กำรพัฒนำพื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝ่ังิะวันออกในอนำคิ 20 ปี 
    

  
โครงกำรศึกษำกำรประเม นส ่งแหวดล้อม 5-45 รำยงำนภำคผนวก กำรประเม นส ่งแหวดล้อมระดบัยุทธศำสิร์ 
ระดับยทุธศำสิร์พื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝ่ังิะวันออก 

 กรณีที่สอง การเติบโตของภาคอุตสาหกรรมการผลิตเป็นไปตามฐานเติมตามกรณีที่หนึ่ง บวกกับ
การได้รับการกระตุ้นจากภาคเศรษฐกิจที่เกี่ยวเนื่อง หรือการได้รับการส่งเสริมในอุตสาหกรรมการผลิตพ้ืนฐาน
อย่างต่อเนื่อง ในกรณีที่สองจะใช้กับการพิจารณาทางเลือกที่ 3 ของทางเลือกการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่ง
ตะวันออก โดยสมมติว่าอัตราการเติบโตของแต่ละช่วงเวลากรณีท่ีสอง ดังิำรำงที่ 5.4.2-3 เป็นการเติบโตตาม
สถานการณ์พ้ืนฐานและการเชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรมการผลิตกับการพัฒนาของพื้นที่เข้าด้วยกัน ซึ่งในกรณีที่
สองนี้ ได้ก้าหนดให้อัตราการเติบโตแตกต่างจากกรณีท่ีหนึ่ง โดยประมาณร้อยละ 0.5 ทุกพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขา 
 

ิำรำงท่ี 5.4.2-3 
กำรเิ บโิของภำคอุิสำ่กรรม ทำงเลือกที่ 3  

เป็นไปิำมฐำนเด มแหละกำรกระิุ้นเศรษฐก จที่เกี่ยวเนื่อง 
 

พื นที่ลุงมน ้ำ อัิรำกำรเ  ิบโิแห งิละางวงเวลำ (ร้อยละ) 

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

ลุ่มน้้าสาขาตอนบน 1.00 1.50 2.50 3.50 

ลุ่มน้้าสาขาตอนกลาง 1.00 1.50 2.50 3.50 

ลุ่มน้้าสาขาตอนล่าง 1.00 1.50 2.50 3.50 

 
 ผลการประมาณการการขยายตัวของอุตสาหกรรมการผลิตในพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก โดยใช้
จ้านวนแรงงานและจ้านวนแรงม้าเป็นตัวแทนของการขยายตัวภาคอุตสาหกรรมการผลิตแต่ละกลุ่มพ้ืนที่ลุ่มน้้า 
กรณีที่สอง อัตราการเติบโตตามสถานการณ์พ้ืนฐานและการเชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรม การผลิตกับการพัฒนา
ของพ้ืนที่เข้าด้วยกัน ในปี 2561 มีจ้านวนแรงงานและจ้านวนแรงม้าในภาคอุตสาหกรรมการผลิต 58,865 คน 
และ 9.33 ล้านแรงม้า ในปี 2580 จะมีจ้านวนแรงงานและจ้านวนแรงม้าเพ่ิมขึ้นเป็น 90,875 ล้านคน และ 
14.40 ล้านแรงม้า (ิำรำงท่ี 5.4.2-4) 
 
 



 
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งงาำิ            บทที่ 5 กำรคำดกำรณ์สถำนกำรณ์กำรพัฒนำพื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝ่ังิะวันออกในอนำคิ 20 ปี 
     
  

  
โครงกำรศึกษำกำรประเม นส ่งแหวดล้อม 5-46 รำยงำนภำคผนวก กำรประเม นส ่งแหวดล้อมระดบัยุทธศำสิร์ 
ระดับยทุธศำสิร์พื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝ่ังิะวันออก 

ิำรำงท่ี 5.4.2-4 
กำรประมำณกำรจ้ำนวนแหรงงำนแหละจ้ำนวนแหรงม้ำในอุิสำ่กรรมกำรผล ิที่เพ ่มขึ นทุก ๆ 5 ปี พื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝั่งิะวันออก กรณีที่สอง 

 
พื นที่ลุงมน ้ำสำขำ จ้ำนวนแหรงงำน (คน) จ้ำนวนแหรงม้ำ (แหรงมำ้) 

2562 2565 2570 2575 2580 2562 2565 2570 2575 2580 
01 คลองท่าตะเภา 5,125 5,359 5,831 6,661 7,911 358,133 374,519 407,439 465,477 552,840 
02 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 5,934 6,206 6,751 7,713 9,160 369,424 386,327 420,284 480,152 570,270 
03 คลองหลังสวน 1,630 1,705 1,854 2,119 2,516 90,395 94,531 102,840 117,490 139,541 
04 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 2 3,833 4,008 4,361 4,982 5,917 302,130 315,954 343,725 392,688 466,390 
05 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 3 5,490 5,741 6,246 7,136 8,475 4,440,125 4,643,285 5,051,419 5,770,975 6,854,108 
06 คลองกลาย 181 189 206 235 279 8,884 9,290 10,107 11,546 13,714 
07 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 8,862 9,267 10,082 11,518 13,680 225,769 236,099 256,852 293,439 348,514 
08 คลองนาทวี 12,436 13,005 14,148 16,163 19,197 3,120,084 3,262,845 3,549,641 4,055,274 4,816,394 
09 คลองเทพา 1,386 1,449 1,577 1,801 2,140 72,149 75,450 82,082 93,774 111,374 
10 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 7,905 8,267 8,994 10,275 12,203 174,113 182,080 198,084 226,301 268,774 
11 แม่น้้าสายบุรี 3,183 3,329 3,621 4,137 4,914 57,860 60,507 65,826 75,203 89,317 
12 แม่น้้าบางนรา 2,154 2,253 2,451 2,800 3,325 71,891 75,180 81,788 93,439 110,976 
13 แม่น้้าโกลก 750 784 853 975 1,158 37,440 39,153 42,595 48,662 57,795 

รวมทั ง่มด 58,869 61,563 66,974 76,514 90,875 9,328,395 9,755,221 10,612,682 12,124,419 14,400,007 
พื นที่ลุงมน ้ำิอนบน 16,522 17,278 18,797 21,474 25,505 1,120,081 1,171,331 1,274,288 1,455,806 1,729,041 

พื นที่ลุงมน ้ำิอนกลำง 14,533 15,198 16,534 18,889 22,434 4,674,778 4,888,674 5,318,377 6,075,961 7,216,335 
พื นที่ลุงมน ้ำิอนลงำง 27,814 29,087 31,644 36,151 42,936 3,533,536 3,695,215 4,020,016 4,592,652 5,454,630 

ที่มา : การวิเคราะห์โดยกลุม่บริษทัท่ีปรึกษา, 2563. 

 



 
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งงาำิ            บทที่ 5 กำรคำดกำรณ์สถำนกำรณ์กำรพัฒนำพื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝ่ังิะวันออกในอนำคิ 20 ปี 
    

 
โครงกำรศึกษำกำรประเม นส ่งแหวดล้อม 5-47 รำยงำนภำคผนวก กำรประเม นส ่งแหวดล้อมระดบัยุทธศำสิร ์
ระดับยทุธศำสิร์พื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝ่ังิะวันออก 

 กรณีที่สำม การเติบโตของอุตสาหกรรมการผลิตเป็นไปตามแนวนโยบายและแผนพัฒนาที่ก้าหนดการ
ส่งเสริมและการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตในพ้ืนที่ ซึ่งในกรณีของพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกได้ถูก
ก้าหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (SEC) และเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ใน
กรณีที่สามจะใช้กับการพิจารณาทางเลือกที่ 4 ของทางเลือกการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก โดย
สมมติว่าอัตราการเติบโตของแต่ละช่วงเวลากรณีที่สาม ดังิำรำงที่ 5.4.2-5 ทั้งนี้ การศึกษาได้ก้าหนดให้อัตรา
การเติบโตทางเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงกับความต้องการน้้าในพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขาตอนบนและสาขาตอนล่าง ให้มี
อัตราการเติบโตมากขึ้นตั้งแต่ปี 2570 เนื่องจากแผนพัฒนาพ้ืนที่ภาคใต้ได้ก้าหนดให้เริ่มการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจระหว่างปี 2563-2569 ดังนั้น ก่อนปี 2570 อัตราการเติบโตของการพัฒนาเศรษฐกิจจึงมี
ไม่มาก ภายหลังปี 2570 การประมาณการจากการพัฒนาตามแผนพัฒนาพ้ืนที่ภาคใต้ จะมีลักษณะก้าว
กระโดดอยางเร็ว ซึ่งตามแผนพัฒนาได้ก้าหนดให้ตลอดแผนการพัฒนาพ้ืนที่ภาคใต้มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อย
ละ 5 ต่อปี ตลอดแผนการพัฒนา 
 

ิำรำงท่ี 5.4.2-5 
กำรเิ บโิของภำคอุิสำ่กรรม ทำงเลือกที่ 4  

เป็นไปิำมแหนวนโยบำยแหละแหผนพัฒนำที่ก้ำ่นดกำรสงงเสร มแหละกำรพัฒนำอุิสำ่กรรม 
 

พื นที่ลุงมน ้ำ อัิรำกำรเ  ิบโิแห งิละางวงเวลำ (ร้อยละ) 

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

ลุ่มน้้าสาขาตอนบน 1.00 2.00 4.00 10.00 

ลุ่มน้้าสาขาตอนกลาง 1.00 2.00 4.00 6.00 

ลุ่มน้้าสาขาตอนล่าง 1.00 2.00 4.00 10.00 

  
 ผลการประมาณการการขยายตัวของอุตสาหกรรมการผลิตในพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก โดยใช้
จ้านวนแรงงานและจ้านวนแรงม้าเป็นตัวแทนของการขยายตัวภาคอุตสาหกรรมการผลิตแต่ละกลุ่มพ้ืนที่ลุ่มน้้า 
กรณีที่สาม อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาพ้ืนที่ภาคใต้ ในปี 2561 มีจ้านวนแรงงาน
และจ้านวนแรงม้าในภาคอุตสาหกรรมการผลิต 58,869 คน และ 9.33 ล้านแรงม้า ในปี 2580 จะมีจ้านวน
แรงงานและจ้านวนแรงม้าเพ่ิมข้ึนเป็น 137,236 คน และ 29.59 ล้านแรงม้า (ิำรำงท่ี 5.4.2-6) 
 



 
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งงาำิ            บทที่ 5 กำรคำดกำรณ์สถำนกำรณ์กำรพัฒนำพื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝ่ังิะวันออกในอนำคิ 20 ปี 
    

 
โครงกำรศึกษำกำรประเม นส ่งแหวดล้อม 5-48 รำยงำนภำคผนวก กำรประเม นส ่งแหวดล้อมระดบัยุทธศำสิร ์
ระดับยทุธศำสิร์พื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝ่ังิะวันออก 

5.4.3 กำรประมำณกำรควำมิ้องกำรน ้ำเพื่อเศรษฐก จภำคอุิสำ่กรรมในระยะ 20 ปีข้ำง่น้ำ 
 จากการประมาณการจ้านวนแรงงานและจ้านวนก้าลังการผลิต (แรงม้า) ในแต่ละกรณีศึกษา 
(ทางเลือกการพัฒนา) การศึกษาได้น้ามาประมาณการความต้องการทรัพยากรน้้าเพ่ือภาคอุตสาหกรรมการ
ผลิต ผลการประมาณการ (ิำรำงท่ี 5.4.2-7) พบว่า 
 (1)  การประมาณการความต้องการทรัพยากรน้้าในอีก 20 ปีข้างหน้า เมื่อพิจารณาจากทางเลือก
ที่ 1 เป็นกรณีฐาน ณ ปี 2562 ที่มีความต้องการน้้าโดยรวม 64.21 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี จะพบว่า แนวโน้ม
ความต้องการทรัพยากรน้้ามีอัตราเพ่ิมข้ึนไม่มากในทางเลือกที่ 2 และ 3 ณ ปี 2580 ความต้องการน้้าโดยรวม 
93.19 และ 98.31 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี  หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 45.5 และ 54.3 ตามล้าดับ ขณะที่ความ
ต้องการทรัพยากรน้้าจะก้าวกระโดดในทางเลือกที่ 4 เพ่ิมข้ึนเป็น 143.94 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี หรือเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 127.3 
 (2)  พ้ืนที่ลุ่มน้้าที่ถูกก้าหนดไว้ในนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรม พ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขานั้น ๆ  
มีแนวโน้มการเติบโตของความต้องการทรัพยากรน้้ามากขึ้น โดยเฉพาะทางเลือกที่ 4 ที่ก้าหนดแนวทางการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจเป็นฐาน อัตราการเพ่ิมขึ้นจะก้าวกระโดดในพ้ืนที่ลุ่มน้้านั้น ๆ อย่างไรก็ตาม การเพ่ิมขึ้น
ของความต้องการทรัพยากรน้้าเพ่ือภาคอุตสาหกรรมการผลิตยังมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นน้อยกว่าภาคการอุปโภค -
บริโภค และภาคเกษตรกรรม 
 (3)  อุตสาหกรรมการผลิตพ้ืนฐานของพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกเป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็ก
ถึงกลาง การส่งเสริมการผลิตภาคอุตสาหกรรมขนาดเล็กถึงกลางให้มีการกระจายการประกอบการในพ้ืนที่มาก
ขึ้น จะส่งผลต่อความต้องการทรัพยากรน้้าเพ่ือการผลิตมากขึ้น กรณีพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขาตอนบนและตอนล่างที่มี
แนวโน้มความต้องการน้้าเพ่ิมขึ้นมากกว่าพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขาตอนกลาง ซ่ึงอุตสาหกรรมพ้ืนฐานเดิมของพ้ืนที่ลุ่ม
น้้าสาขาตอนกลาง คือ อุตสาหกรรมการผลิตพลังงานไฟฟ้า ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ความต้องการ
ทรัพยากรน้้าขึ้นอยู่กับก้าลังการผลิตและความต้องการใช้ไฟฟ้าในแต่ละช่วงระยะเวลา 
 
 
 



 
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งงาำิ            บทที่ 5 กำรคำดกำรณ์สถำนกำรณ์กำรพัฒนำพื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝ่ังิะวันออกในอนำคิ 20 ปี 
     
  

  
โครงกำรศึกษำกำรประเม นส ่งแหวดล้อม 5-49 รำยงำนภำคผนวก กำรประเม นส ่งแหวดล้อมระดบัยุทธศำสิร์ 
ระดับยทุธศำสิร์พื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝ่ังิะวันออก 

ิำรำงท่ี 5.4.2-6 
กำรประมำณกำรจ้ำนวนแหรงงำนแหละจ้ำนวนแหรงม้ำในอุิสำ่กรรมกำรผล ิที่เพ ่มขึ นทุก ๆ 5 ปี 

พื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝั่งิะวันออก กรณีที่สำม (ทำงเลือกที่ 4) 
 

พื นที่ลุงมน ้ำสำขำ จ้ำนวนแหรงงำน (คน) จ้ำนวนแหรงม้ำ (แหรงมำ้) 
2562 2565 2570 2575 2580 2562 2565 2570 2575 2580 

01 คลองท่าตะเภา 5,125 5,386 6,063 7,802 12,566 358,133 376,364 423,684 545,216 878,075 
02 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 5,934 6,236 7,020 9,034 14,549 369,424 388,230 437,042 562,405 905,758 
03 คลองหลังสวน 1,630 1,713 1,928 2,481 3,996 90,395 94,997 106,941 137,616 221,632 
04 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกสว่นที่ 2 3,833 4,028 4,535 5,835 9,398 302,130 317,510 357,431 459,958 740,766 
05 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกสว่นที่ 3 5,490 5,769 6,495 8,054 10,778 4,440,125 4,666,158 5,252,832 6,513,775 8,716,900 
06 คลองกลาย 181 190 214 266 355 8,884 9,336 10,510 13,033 17,441 
07 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกสว่นที่ 4 8,862 9,313 10,484 13,001 17,398 225,769 237,262 267,093 331,209 443,232 
08 คลองนาทวี 12,436 13,069 14,712 18,932 30,491 3,120,084 3,278,918 3,691,174 4,749,967 7,649,869 
09 คลองเทพา 1,386 1,457 1,640 2,110 3,398 72,149 75,822 85,355 109,838 176,896 
10 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 7,905 8,308 9,352 12,035 19,383 174,113 182,977 205,982 265,067 426,893 
11 แม่น้้าสายบุรี 3,183 3,345 3,766 4,846 7,804 57,860 60,805 68,451 88,085 141,862 
12 แม่น้้าบางนรา 2,154 2,264 2,548 3,279 5,281 71,891 75,551 85,050 109,446 176,263 
13 แม่น้้าโกลก 750 788 887 1,142 1,839 37,440 39,346 44,293 56,998 91,796 

รวมทั ง่มด 58,869 61,866 69,645 88,817 137,236 9,328,395 9,803,276 11,035,836 13,942,611 20,587,384 
พื นที่ลุงมน ้ำิอนบน 16,522 17,363 19,546 25,153 40,509 1,120,081 1,177,101 1,325,097 1,705,194 2,746,232 

พื นที่ลุงมน ้ำิอนกลำง 14,533 15,273 17,193 21,320 28,531 4,674,778 4,912,757 5,530,435 6,858,016 9,177,572 
พื นที่ลุงมน ้ำิอนลงำง 27,814 29,230 32,905 42,344 68,196 3,533,536 3,713,418 4,180,304 5,379,401 8,663,579 

ที่มา : การวิเคราะห์โดยกลุม่บริษทัท่ีปรึกษา, 2563. 



 
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งงาำิ            บทที่ 5 กำรคำดกำรณ์สถำนกำรณ์กำรพัฒนำพื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝ่ังิะวันออกในอนำคิ 20 ปี 
     
  

  
โครงกำรศึกษำกำรประเม นส ่งแหวดล้อม 5-50 รำยงำนภำคผนวก กำรประเม นส ่งแหวดล้อมระดบัยุทธศำสิร์ 
ระดับยทุธศำสิร์พื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝ่ังิะวันออก 

ิำรำงท่ี 5.4.2-7 
กำรประมำณควำมิ้องกำรทรัพยำกรน ้ำในอุิสำ่กรรมกำรผล ิที่เพ ่มขึ นทุก ๆ 5 ปี 
พื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝั่งิะวันออก ทำงเลือกที่ 1 แหละ 2 ทำงเลือกท่ี 3 แหละทำงเลือกที ่4 

 
พื นที่ลุงมน ้ำสำขำ ณ ปีฐาน 

2562 
ทำงเลือกที่ 1 และ 2 ทำงเลือกที่ 3 ทำงเลือกที่ 4 

2565 2570 2575 2580 2565 2570 2575 2580 2565 2570 2575 2580 
01 คลองท่าตะเภา 3.75 3.92 4.24 4.73 5.48 3.92 4.26 4.87 5.78 3.94 4.43 5.70 9.19 
02 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 4.03 4.21 4.56 5.09 5.90 4.21 4.58 5.24 6.22 4.23 4.77 6.13 9.88 
03 คลองหลังสวน 1.06 1.10 1.20 1.33 1.54 1.10 1.20 1.37 1.63 1.11 1.25 1.61 2.59 
04 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกสว่นที่ 2 4.74 4.95 5.36 5.97 6.92 4.95 5.38 6.15 7.30 4.97 5.60 7.20 11.60 
05 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกสว่นที่ 3 21.61 22.60 24.46 27.28 31.62 22.60 24.58 28.09 33.36 22.71 25.56 31.70 42.42 
06 คลองกลาย 0.18 0.19 0.21 0.23 0.27 0.19 0.21 0.24 0.28 0.19 0.22 0.27 0.36 
07 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกสว่นที่ 4 3.18 3.32 3.60 4.01 4.65 3.32 3.62 4.13 4.91 3.34 3.76 4.66 6.24 
08 คลองนาทวี 20.78 21.22 22.97 25.61 29.69 21.22 23.08 26.37 31.32 21.32 24.00 30.89 49.74 
09 คลองเทพา 0.67 0.70 0.75 0.84 0.97 0.70 0.76 0.87 1.03 0.70 0.79 1.01 1.63 
10 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 1.85 1.93 2.09 2.33 2.70 1.93 2.10 2.39 2.84 1.94 2.18 2.80 4.52 
11 แม่น้้าสายบุรี 0.81 0.85 0.92 1.02 1.19 0.85 0.92 1.05 1.25 0.85 0.96 1.23 1.99 
12 แม่น้้าบางนรา 1.27 1.30 1.41 1.57 1.82 1.30 1.42 1.62 1.92 1.31 1.47 1.89 3.05 
13 แม่น้้าโกลก 0.30 0.31 0.34 0.38 0.44 0.31 0.34 0.39 0.46 0.32 0.35 0.46 0.74 

รวมทั ง่มด 64.21 66.60 72.10 80.38 93.19 66.60 72.45 82.77 98.31 66.93 75.34 95.57 143.94 
พื้นที่ลุ่มน้้าตอนบน 13.57 14.18 15.35 17.12 19.85 14.18 15.43 17.63 20.94 14.25 16.04 20.65 33.25 

พื้นที่ลุ่มน้้าตอนกลาง 24.97 26.11 28.27 31.52 36.54 26.11 28.41 32.46 38.55 26.24 29.54 36.63 49.02 
พื้นที่ลุ่มน้้าตอนล่าง 25.67 26.30 28.47 31.75 36.80 26.30 28.61 32.69 38.83 26.43 29.76 38.29 61.67 

ที่มา : การวิเคราะห์โดยกลุม่บริษทัท่ีปรึกษา, 2563. 
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ระดับยทุธศำสิร์พื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝ่ังิะวันออก 

5.5 ควำมิ้องกำรทรัพยำกรน ้ำเพื่อกำรขับเคลื่อนเศรษฐก จ : ภำคกำรทงองเที่ยว 
 เศรษฐกิจภาคการบริการแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย ่นึ่ง การบริการภาคเอกชน มี 11 
สาขากิจกรรมทางเศรษฐกิจ ได้แก่ (1) สาขากิจการการประปา การบ้าบัดน้้าเสียและขยะ (2) สาขากิจการการ
ก่อสร้าง (3) สาขากิจกรรมการค้าส่งและการค้าปลีก และการซ่อมแซมยานยนต์  (4) สาขากิจกรรมการขนส่ง
และการเก็บรักษาสินค้า (5) สาขากิจกรรมบริการสถานที่พักและอาหาร (6) สาขากิจกรรมการสื่อสาร  
(7) สาขากิจกรรมการเงินและการประกันภัย (8) สาขากิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ (9) สาขากิจกรรมวิชาชีพ 
วิทยาศาสตร์ และเทคนิค (10 สาขากิจกรรมการบริหารและการบริการสนับสนุน และ (11) สาขากิจกรรมการ
บริการอื่น ๆ และสอง การบริการภาครัฐ มี 4 สาขากิจกรรมทางเศรษฐกิจ ได้แก่ (1) สาขากิจกรรมการบริหาร
สาธารณะ การป้องกันประเทศ และความมั่นคงทางสังคม (2) สาขากิจกรรมการศึกษา (3) สาขากิจกรรมทาง
สุขภาพ และ (4) สาขากิจกรรมศิลป การบันเทิง และการพักผ่อนหย่อนใจ 
 กิจกรรมภาคการบริการโดยรวมจะเกิดขึ้นกับกลุ่มประชากรของแต่ละชุมชนในพ้ืนที่เป็นหลัก 
หมายความว่า การประมาณการความต้องการทรัพยากรน้้าจะถูกรวมเข้าไปกับปริมาณน้้าเพ่ือการอุปโภค-
บริโภคของประชากรต่อคน ซึ่งปัจจัยก้าหนดความต้องการทรัพยากรน้้าในส่วนของภาคการบริการจึงถูก
รวมเข้ากับการประมาณการจ้านวนประชากรและอัตราการความต้องการน้้าของประชากรต่อคน  (ดู
รายละเอียดในหัวข้อ 5.2 ดังกล่าวข้างต้น) 
 อย่างไรก็ตาม ในภาคการบริการภาคเอกชนมีการบริการสาขากิจกรรมบริการสถานที่พักและอาหาร 
(accommodation and food service activities) ซึ่ งเป็นภาคส่วนที่ เกี่ยวข้องกับการบริการด้านการ
ท่องเที่ยว (tourism) ซึ่งเป็นการเปิดพ้ืนที่ให้ประชากรของสังคมอ่ืน (ต่างพ้ืนที่) เข้ามาเยี่ยมเยือนในพ้ืนที่ 
เท่ากับจ้านวนผู้ใช้น้้าจะมีจ้านวนเพ่ิมขึ้น ความต้องการทรัพยากรน้้าของภาคการบริการด้านการท่องเที่ยว
จ้าเป็นต้องประมาณการจ้านวนผู้เยี่ยมเยือน (visitor) เพ่ือประมาณการความต้องการทรัพยากรน้้า ทั้งนี้ 
โดยรวมแล้วจากการสัมภาษณ์ประธานสมาคมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา (ประธานสมาคม
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภาคใต้) สรุปได้ว่า ความต้องการน้้าเพ่ือการท่องเที่ยวโดยรวมจะต้องรวมเข้ากับน้้า
เพ่ือการอุปโภค-บริโภค (น้้าประปา) ในเขตเมืองที่เป็นที่ตั้งของแหล่งสถานที่พักค้างแรมและอาหาร 
 การจัดการทรัพยากรน้้าเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจของพ้ืนที่ด้านการท่องเที่ยวมีเป้าหมายเพ่ือ
ตอบสนองต่อความต้องการทรัพยากรน้้ารองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวที่เพียงพอ และเกิดความสูญเสียทาง
เศรษฐกิจน้อยที่สุด อย่างไรก็ตาม การท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมที่มีฤดูกาลหรือช่วงระยะเวลาการท่องเที่ยว แต่ละ
พ้ืนที่มีช่วงเวลาที่แตกต่างกัน พื้นท่ีการท่องเที่ยวฝั่งอ่าวไทยมีช่วงเวลาระหว่างเดือนมกราคมถึงพฤษภาคม และ
เดือนตุลาคมถึงธันวาคมของทุกปี ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาที่มีความต้องการทรัพยากรน้้ามากขึ้น ดังนั้น ในการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้้าเพ่ือการท่องเที่ยวจึงจ้าเป็นต้องพิจารณาก้าหนดแนวทางตามช่วงเวลาที่มีความ
ต้องการ จะช่วยลดภาระและสร้างความมั่นคงต่อการพัฒนาการท่องเที่ยว 
 การประมาณการความต้องการทรัพยากรน้้าเพื่อการท่องเที่ยว ตัวแปรก้าหนดโดยตรง คือ จ้านวนผู้
เยี่ ยมเยือน (number of visitor) ประกอบด้วย 2 กลุ่ ม  คือ กลุ่ มจ้ านวนนักทัศนาจร (number of 
excursion) เป็นผู้เยี่ยมเยือนที่ไม่พักค้างแรมในพ้ืนที่ และจ้านวนนักท่องเที่ยว (number of tourist) เป็นผู้
เยี่ยมเยือนพ้ืนที่ที่มีการพักค้างแรมในพ้ืนที่ ทั้งนี้ การพักค้างแรมหรือไม่พักค้างแรมมีผลต่อการอุปโภค-บริโภค
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น้้า เนื่องจากสถานที่พักค้างแรมมีการจ้าแนกระดับการบริการ ยิ่งการบริการที่มีความหรูหรามาก ( luxurious 
accommodation) จะมีความต้องการน้้ามากขึ้น นอกจากนี้ ตัวแปรก้าหนดเพ่ิมเติม เช่น รูปแบบการ
ท่องเที่ยว การกระจายตัวของแหล่งท่องเที่ยว แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงและการส่งเสริมการท่องเที่ยว เป็นต้น 
 
5.5.1 สถำนกำรณ์ปัจจุบันภำคกำรทงองเที่ยว ณ ปีฐำน (พ.ศ.2562) 
 ในปี 2561 จ านวนผู้เยี่ยมเนือนรวมของจังหวัดในพ้ืนที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 7 จังหวัด ได้แก่ 
ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส จ านวน 20.84 ล้านคน แบ่งเป็นผู้
เยี่ยมเยือนชาวไทยและชาวต่างชาติจ านวน 12.90 และ 7.94 ล้านคน โดยในจ านวนดังกล่าวแบ่งเป็น
นักท่องเที่ยวและนักทัศนาจร จ านวน 17.62 และ 3.22 ล้านคน ทั้งนี้ จ้านวนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ
ประมาณ 7.49 ล้านคน 
 ทั้งนี้ ในจ้านวนผู้เยี่ยมเยือนที่เข้ามาเยี่ยมเยือนพ้ืนที่ 7 จังหวัด ดังกล่าวข้างต้น สามารถแบ่งออกได้
เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้เยี่ยมเยือนท่องเที่ยวในพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก กับกลุ่มผู้เยี่ยมเยือนที่ไม่ได้
ท่องเที่ยวในพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก ในการศึกษาจึงได้ปันส่วนจ้านวนผู้เยี่ยมเยือนของแต่ละจังหวัดให้
กระจายไปสู่พื้นที่ลุ่มน้้าสาขาต่าง ๆ เพ่ือให้สามารถประมาณการความต้องการทรัพยากรน้้าของแต่ละพ้ืนที่ลุ่ม
น้้าเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยว (ดูรายละเอียดในหัวข้อ 3.8.2.4) 
 ความต้องการทรัพยากรน้้าเพ่ือเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก ณ ปีฐาน 
2562 จ้านวน 36.12 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี โดยพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขาตอนกลางมีความต้องการมากที่สุด ซึ่งเป็น
พ้ืนทีแ่หล่งท่องเที่ยวระดับนานาชาติ (เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ จังหวัดนครศรีธรรมราช) 
มีความต้องการ 27.92 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี รองลงมาเป็นพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขาตอนล่าง โดยเฉพาะเมือง 
สุไหงโกลกและเมืองชายฝั่งทะเล มีความต้องการ 6.74 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี (ดังิำรำงที่ 5.5.1-1) 
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ิำรำงท่ี 5.5.1-1 
จ้ำนวนผู้เยี่ยมเยือนในพื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝั่งิะวันออกแหละควำมิ้องกำรน ้ำ ณ ปีฐำน 2562 

 
พื้นที่ลุ่มน ้าสาขา จ านวนนักท่องเที่ยว จ านวนนักทัศนาจร จ านวนผู้เยีย่มเยือน ความต้องการน ้า (ล้าน

ลูกบาศก์เมตรต่อปี) 
คลองท่าตะเภา 611,859 148,178 760,037 0.42 

ภาคใต้ฝั่ง
ตะวันออกตอนบน 

367,115 88,907 456,022 0.25 

คลองหลังสวน 244,743 59,271 304,015 0.17 

ภาคใต้ฝั่ง
ตะวันออกส่วนท่ี 2 

575,728 39,726 615,454 0.57 

ภาคใต้ฝั่ง
ตะวันออกส่วนท่ี 3 

5,462,407 465,023 5,927,430 26.99 

คลองกาย 70,214 26,871 97,085 0.05 

ภาคใต้ฝั่ง
ตะวันออกส่วนท่ี 4 

1,404,276 537,425 1,941,700 0.94 

คลองนาเทวี 1,890,709 397,935 2,288,644 4.42 

คลองเทพา 630,236 132,645 762,881 0.56 
ภาคใต้ฝั่ง
ตะวันออกตอนล่าง 

722,830 99,811 822,641 0.65 

แม่น ้าสายบรุ ี 549,042 40,969 590,012 0.54 

แม่น ้าบางนรา 159,122 13,892 173,014 0.16 
แม่น ้าโก-ลก 413,717 36,120 449,837 0.41 

รวม 13,101,998 2,086,773 15,188,771 36.12 

ลุ่มน ้าตอนบน 1,799,445 336,082 2,135,527 1.40 
ลุ่มน ้าตอนกลาง 6,936,896 1,029,318 7,966,215 27.97 
ลุ่มน ้าตอนล่าง 4,365,656 721,373 5,087,029 6.74 

ที่มำ : จำกกำรว เครำะ่์แหละประมำณกำรโดยกลุงมบร ษัทที่ปรึกษำ. 2563. 
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โครงกำรศึกษำกำรประเม นส ่งแหวดล้อม 5-54 รำยงำนภำคผนวก กำรประเม นส ่งแหวดล้อมระดบัยุทธศำสิร์ 
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5.5.2 กำรคำดกำรณ์แหนวโน้มกำรเปลี่ยนแหปลงภำคกำรทงองเที่ยวในอนำคิ 20 ปี 
 การท่องเที่ยวในพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน คือ หนึ่ง การท่องเที่ยวของ
ประชากรไทยในพ้ืนที่ ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวประจ้าถิ่น ระดับจังหวัด และระดับภูมิภาค กับ
สอง การท่องเที่ยวของประชากรต่างถิ่นทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ในพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกมี
แหล่งท่องเที่ยวระดับนานาขาติ 2 พ้ืนที่หลัก คือ พ้ืนที่เกาะ ได้แก่ เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า และเมือง
ชายแดนสุไหงโกลก 
 ทั้งนี้ อัตราการเติบโตด้านการท่องเที่ยว ทั้งการท่องเที่ยวและทัศนาจร ในพ้ืนที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
มีอัตราเฉลี่ยระยะ 10 ปี มากกว่าร้อยละ 5 ต่อปี โดยเฉพาะพ้ืนที่แหล่งการท่องเที่ยวทั่วไปจะมีอัตราเติบโตเกิน
ร้อยละ 10 ต่อปี การเติบโตด้านการท่องเที่ยวที่มากขึ้นอย่างต่อเนื่องในแต่ละปี มาจากการเดินทางท่องเที่ยว
ของประชากรในพ้ืนที่เป้นหลัก ส่วนผู้เยี่ยมเยือนที่มาจากต่างภูมิภาคจะคิดเป็นเพียงร้อยละ 20-30 ของจ้านวน
ผู้เยี่ยมเยือนทั้งหมด อีกทั้ง การพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งในพ้ืนที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการพัฒนา
เส้นทางมากขึ้นในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้การเดินทางมีการเติบโตมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งหากด้าเนินการตาม
แผนพัฒนาที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีการพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งได้เต็มรูปแบบและเต็มศักยภาพที่
ก้าหนดไว้ เช่น รถไฟทางคู่ รถไฟความเร็วสูง การพัฒนาสนามบิน เส้นทางเชื่อมถนนภาคใต้ฝั่งตะวันออก -
ตะวันตก เป็นต้น จะส่งผลให้จ้านวนการเยื่อมเยือนมีมากขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะภายหลังปี 2570 ที่ระบบ
การคมนาคมขนส่งได้รับการพัฒนาเต็มตามแผนพัฒนาที่ก้าหนดไว้ 
 ในการจัดการทรัพยากรน้้าเพ่ือการท่องเที่ยว จ้าเป็นต้องประมาณการจ้านวนผู้เยี่ยมเยือนทั้งหมดที่
คาดว่าจะเข้ามาเยี่ยมเยือนพ้ืนที่ ซึ่งในการประมาณการจ้านวนผู้เยี่ยมเยือนพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกใน
ระยะ 20 ปีข้างหน้า การศึกษาได้ก้าหนดข้อสมมติไว้ดังนี้ 
 (1)  ข้อสมมติพ้ืนฐานของการพัฒนาและความต้องการน้้าเพ่ือการท่องเที่ยว คือ 
  1)  ระหว่างปี  2562-2569 แนวทางการพัฒนาเป็นไปตามแนวโน้มพ้ืนฐาน (normal 
growth) ที่ก้าหนดไว้ตามแผนพัฒนาก่อนและระหว่างปี 2562-2563 
  2)  ระหว่างปี 2570-2580 แนวทางการพัฒนาเป็นไปตามแผนพัฒนาพ้ืนที่ที่หน่วยงาน 
ต่าง ๆ ก้าหนดไว้ เช่น แผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (SEC) แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
แผนพัฒนาการขนส่งทางถนน ทางราง ทางน้้า ทางอากาศ เป็นต้น ซึ่งแผนพัฒนาที่ก้าหนดไว้จะส่งผลต่ออัตรา
การเติบโตที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง (increasing growth) 
 (2)  การเติบโตของจ้านวนผู้เยี่ยมเยือน ที่แบ่งเป็นนักท่องเที่ยวและนักทัศนาจร มีแนวโน้มการ
เติบโตแตกต่างกัน โดยนักท่องเที่ยวจะมีอัตราการเติบโตที่น้อยกว่านักทัศนาจรในทุกช่วงเวลา 
 (3)  อัตราการเติบโตของจ้านวนนักทัศนาจรในแต่ละกรณีทางเลือกและช่วงเวลาการพัฒนาพ้ืนที่
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
  1)  ในกรณีทางเลือกท่ี 1 2 และ 3 ก้าหนดให้ 
   (ก) ระหว่างปี 2562-2569 นักทัศนาจรไทยมีอัตราการเติบโตร้อยละ 7.0 – 12.0 ขึ้นกับ
ลักษณะพ้ืนที่การท่องเที่ยว ส่วนนักทัศนาจรต่างชาติมีอัตราการเติบโตร้อยละ 5.0 – 8.0 ขึ้นกับลักษณะพ้ืนที่
การท่องเที่ยว 
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   (ข) ระหว่างปี 2570-2580 นักทัศนาจรไทยมีอัตราการเติบโตร้อยละ 10.0 – 15.0 
ขึ้นกับลักษณะพ้ืนที่การท่องเที่ยว ส่วนนักทัศนาจรต่างชาติมีอัตราการเติบโตร้อยละ 7.0 - 10.0 ขึ้นกับ
ลักษณะพ้ืนที่การท่องเที่ยว 
  2)  ในกรณีทางเลือกท่ี 4 ก้าหนดให้ 
   (ก) ระหว่างปี 2562-2569 นักทัศนาจรไทยมีอัตราการเติบโตร้อยละ 7.0 – 12.0 ขึ้นกับ
ลักษณะพ้ืนที่การท่องเที่ยว ส่วนนักทัศนาจรต่างชาติมีอัตราการเติบโตร้อยละ 5.0 – 8.0 ขึ้นกับลักษณะพ้ืนที่
การท่องเที่ยว 
   (ข) ระหว่างปี 2570-2580 นักทัศนาจรไทยมีอัตราการเติบโตร้อยละ 10.0 – 15.0 
ขึ้นกับลักษณะพ้ืนที่การท่องเที่ยว ส่วนนักทัศนาจรต่างชาติมีอัตราการเติบโตร้อยละ 7.0 – 10.0 ขึ้นกับ
ลักษณะพ้ืนที่การท่องเที่ยว 
 (4)  อัตราการเติบโตของจ้านวนนักท่องเที่ยวในแต่ละกรณีทางเลือกและช่วงเวลาการพัฒนาพ้ืนที่
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
  1)  ในกรณีทางเลือกท่ี 1 2 และ 3 ก้าหนดให้ 
   (ก) ระหว่างปี 2562-2569 นักท่องเที่ยวไทยมีอัตราการเติบโตร้อยละ 5.0 – 7.0 ขึ้นกับ
ลักษณะพ้ืนที่การท่องเที่ยว ส่วนนักท่องเที่ยวต่างชาติมีอัตราการเติบโตร้อยละ 5 ทุกลักษณะพ้ืนที่การ
ท่องเที่ยว 
   (ข) ระหว่างปี 2570-2580 นักทัศนาจรไทยมีอัตราการเติบโตร้อยละ 12.0 ทุกลักษณะ
พ้ืนที่การท่องเทีย่ว ส่วนนักท่องเที่ยวต่างชาติมีอัตราการเติบโตร้อยละ 7.0 ทุกลักษณะพ้ืนที่การท่องเที่ยว 
  2)  ในกรณีทางเลือกท่ี 4 ก้าหนดให้ 
   (ก) ระหว่างปี 2562-2569 นักท่องเที่ยวไทยมีอัตราการเติบโตร้อยละ 7.0 – 12.0 ทุก
ลักษณะพ้ืนที่การท่องเที่ยว ส่วนนักท่องเที่ยวต่างชาติมี อัตราการเติบโตร้อยละ 5-8 ทุกลักษณะพ้ืนที่การ
ท่องเที่ยว 
   (ข) ระหว่างปี 2570-2580 นักท่องเที่ยวไทยมีอัตราการเติบโตร้อยละ 15.0 ทุกลักษณะ
พ้ืนที่การท่องเที่ยว ส่วนนักท่องเที่ยวต่างชาติมีอัตราการเติบโตร้อยละ 12.0 ทุกลักษณะพ้ืนที่การท่องเที่ยว 
 (5)  อัตราความต้องการใช้น้้าของนักท่องเที่ยวและนักทัศนาจร มีดังนี้ 
  1)  นักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติ 
   (ก) ในพ้ืนที่ท่องเที่ยวระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัด และระดับภูมิภาค นักท่องเที่ยวไทยมี
ความต้องการน้้าเฉลี่ยวันละ 300 ลิตรต่อคน และนักท่องเที่ยวต่างชาติมีความต้องการน้้าเฉลี่ยวันละ 600 ลิตร
ต่อคน 
   (ข) ในพ้ืนที่ท่องเที่ยวระดับนานาชาติ นักท่องเที่ยวไทยมีความต้องการน้้าเฉลี่ยวันละ 
650 ลิตรต่อคน และนักท่องเที่ยวต่างชาติมีความต้องการน้้าเฉลี่ยวันละ 1,200 ลิตรต่อคน 
  2)  นักทัศนาจรไทยและต่างชาติ 
   (ก) ในพ้ืนที่ท่องเที่ยวระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัด และระดับภูมิภาค นักทัศนาจรไทยและ
ต่างชาติมีความต้องการน้้าเฉลี่ยวันละ 150 ลิตรต่อคน 
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   (ข) ในพ้ืนที่ท่องเที่ยวระดับนานาชาติ นักทัศนาจรไทยและต่างชาติมีความต้องการน้้า
เฉลี่ยวันละ 300 ลิตรต่อคน 
 (6)  จ้านวนวันท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวไทยและต่างประเทศ 
  1)  พ้ืนที่ที่มีการท่องเที่ยวแบบนานาชาติ ก้าหนดให้มีจ้านวนวันท่องเที่ยว 5 วันต่อรอบ
ท่องเที่ยว (trip) 
  2)  พ้ืนที่ที่มีการท่องเที่ยวแบบท้องถิ่น จังหวัด ภูมิภาค ก้าหนดให้มีจ้านวนวันท่องเที่ยว 2 
วันต่อรอบการท่องเที่ยว (trip) 
 (7)  ความต้องการน้้าในช่วงฤดูกาลการท่องเที่ยว (high seasons) และนอกฤดูกาลการท่องเที่ยว 
(low seasons) มีความแตกต่างกัน โดยก้าหนดให้ความต้องการน้้าในช่วงฤดูกาลการท่องเที่ยวมีความต้องการ
น้้าเต็มตามอัตราความต้องการ ส่วนความต้องการน้้าในช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยวมีความต้องการน้้าร้อยละ 40 
ของอัตราเต็มตามอัตราความต้องการ อย่างไรก็ตาม ในการศึกษานี้ ได้ใช้การประมาณการตามค่าเฉลี่ยทั้งปี ผล
การศึกษาจึงเป็นการประมาณความต้องการทรัพยากรน้้าทั้งปี ซึ่งเป็นปริมาณที่มีความต้องการระดับร้อยละ 
70.0 – 80.0 ตลอดทั้งปี 
 ผลการประมาณการจ้านวนผู้เยี่ยมเยือนพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกในระยะ 20 ปี ในกรณีที่ 1 
2 และ 3 แสดงดัง ิำรำงท่ี 5.5.2-1 และในกรณีทางงเลือกที่ 4 ดังแสดงดัง ิำรำงท่ี 5.5.2-2 ดังนี้ 
  (1) การศึกษาประมาณการว่าจ้านวนผู้เยี่ยมเยือนในกรณีที่มีแนวโน้มการพัฒนาปกติ (ทางเลือกที่ 
1 2 และ 3) ณ ปี 2580 จ้านวนผู้เยี่ยมเยือนจะประมาณ 68.64 ล้านคน แบ่งเป็น จ้านวนนักท่องเที่ยว 55.06 
ล้านคน และนักทัศนาจร 13.58 ล้านคน ขณะที่จ้านวนผู้เยี่ยมเยือนในกรณีที่มีแนวโน้มการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาต่าง ๆ ที่ก้าหนดไว้ (ทางเลือกที่ 4) จ้านวนผู้เยี่ยมเยือนจะประมาณ 74.58 ล้านคน แบ่งเป็นจ้านวน
นักท่องเทีย่ว 57.55 ล้านคน และนักทัศนาจร 17.03 ล้านคน 
  (2)  จ้านวนผู้ เยี่ ยม เยือนที่ มี จ้ านวนเพ่ิมมากขึ้น ในอนาคตจะมีแนวโน้ม เพ่ิมขึ้น ได้ อีก  
ถ้า หนึ่ง ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจมีการเติบโต ส่งผลต่อระดับรายได้ของคนในพ้ืนที่สูงขึ้น เนื่องจาก การ
ท่องเที่ยวในพ้ืนที่ภาคใต้ปัจจัยตัดสินใจต่อการท่องเที่ยว คือ รายได้ที่มาจากภาคการเกษตร สอง ระบบการ
คมนาคมขนส่งมีความสะดวกมากขึ้น เมื่อแผนพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งในพ้ืนที่มีความเชื่อมโยงและ
สมบูรณ์ตามแผนพัฒนา และสาม การส่งเสริมการเดินทางในประเทศที่มีมากข้ึน โดยแผนพัฒนาการท่องเที่ยว
พ้ืนที่ภาคใต้จะเน้นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่เป็นกลยุทธ์หลัก 
  (3)  การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่างชาติในพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกคาดว่าจะมี
แนวโน้มการเพิ่มข้ึนอย่างจ้ากัด เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวระดับความส้าคัญนานาชาติมีจ้านวนแหล่งท่องเที่ยว
จ้ากัด และเริ่มเต็มขีดความสามารถในการรองรับการท่องเที่ยว 
 



 
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งงาำิ            บทที่ 5 กำรคำดกำรณ์สถำนกำรณ์กำรพัฒนำพื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝ่ังิะวันออกในอนำคิ 20 ปี 
    

โครงกำรศึกษำกำรประเม นส ่งแหวดล้อม 5-57 รำยงำนภำคผนวก กำรประเม นส ่งแหวดล้อมระดบัยุทธศำสิร์ 
ระดับยทุธศำสิร์พื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝ่ังิะวันออก 

5.5.3 กำรประมำณกำรควำมิ้องกำรน ้ำเพื่อเศรษฐก จภำคกำรทงองเที่ยวในระยะ 20 ปีข้ำง่น้ำ 
 ความต้องการทรัพยากรน้้าเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
ิำรำงท่ี 5.5.3-1 พบว่า 
 
 (1)  การเติบโตของการท่องเที่ยวในภาวะปกติ คือ ทางเลือกท่ี 1 2 และ 3 ณ ปี 2580 การพัฒนา
เศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวมีความต้องการทรัพยากรน้้ารวม 136.04 ล้านลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้ โดยพ้ืนที่ลุ่มน้้า
สาขาตอนกลางมีความต้องการมากที่สุด ซึ่งเป็นพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวระดับนานาชาติ มีความต้องการ 103.95 
ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี รองลงมาเป็นพื้นที่ลุ่มน้้าสาขาตอนล่างมีความต้องการ 26.19 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี 
 
 (2)  การเติบโตของการท่องเที่ยวตามการพัฒนาเศรษฐกิจ คือ ทางเลือกที่ 4 ณ ปี 2580 การ
พัฒนาเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวมีความต้องการทรัพยากรน้้ารวม 138.06 ล้านลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้ โดยพ้ืนที่
ลุ่มน้้าสาขาตอนกลางมีความต้องการมากที่สุด ซึ่งเป็นพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวระดับนานาชาติ มีความต้องการ 
104.76 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี รองลงมาเป็นพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขาตอนล่างมีความต้องการ 26.80 ล้านลูกบาศก์
เมตรต่อปี 
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โครงกำรศึกษำกำรประเม นส ่งแหวดล้อม 5-58 รำยงำนภำคผนวก กำรประเม นส ่งแหวดล้อมระดบัยุทธศำสิร์ 
ระดับยทุธศำสิร์พื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝ่ังิะวันออก 

ิำรำงท่ี 5.5.2-1 
จ้ำนวนผู้เยี่ยมเยือนในพื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝั่งิะวันออกในกรณีทำงเลือกท่ี 1 2 แหละ 3 

ระยะเวลำปี 2565 2570 2575 แหละ 2580 
ิำรำงท่ี 5.5.2-1 (ิงอ) 

ลุ่มน ้ำสำขำ รำยกำรย่อย ประเภทผู้เยี่ยม
เยือน 

จ ำนวนผู้เยี่ยมเยือน  

2561 2565 2570 2575 2580 

คลองท่าตะเภา จ านวนผู้มาเยี่ยม
เยือนรวม 

รวม 760,037 888,868 1,219,236 2,081,587 3,566,854 

ชาวไทย 702,445 822,199 1,132,526 1,959,972 3,396,283 

ชาวต่างประเทศ 57,592 66,669 86,710 121,615 170,571 

จ านวน
นักท่องเที่ยว 

รวม 611,859 708,303  961,209  1,670,486  2,911,017  

ชาวไทย 568,490 658,098  895,913  1,578,905  2,782,570  

ชาวต่างประเทศ 43,369 50,204  65,296  91,580  128,446  

จ านวนนกัทัศนาจร รวม  148,178  180,566  258,027  411,102  655,837  

ชาวไทย  133,955  164,101  236,613  381,067  613,712  

ชาวต่างประเทศ  14,223  16,465  21,414  30,034  42,125  

ภ า ค ใ ต้ ฝั่ ง
ต ะ วั น อ อ ก
ตอนบน 

จ านวนผู้มาเยี่ยม
เยือนรวม 

รวม 456,022 533,321 731,541 1,248,952 2,140,112 

ชาวไทย 421,467 493,319 679,516 1,175,983 2,037,770 

ชาวต่างประเทศ 34,555 40,002 52,026 72,969 102,343 

จ านวน
นักท่องเที่ยว 

รวม 367,115 424,982  576,725  1,002,291  1,746,610  

ชาวไทย 341,094 394,859  537,548  947,343  1,669,542  

ชาวต่างประเทศ 26,021 30,123  39,177  54,948  77,068  

จ านวนนกัทัศนาจร รวม  88,907  108,339  154,816  246,661  393,502  

ชาวไทย  80,373  98,460  141,968  228,640  368,227  

ชาวต่างประเทศ  8,534  9,879  12,848  18,021  25,275  

คลองหลังสวน จ านวนผู้มาเยี่ยม
เยือนรวม 

รวม 304,015 355,547 487,694 832,635 1,426,742 

ชาวไทย 280,978 328,880 453,010 783,989 1,358,513 

ชาวต่างประเทศ 23,037 26,668 34,684 48,646 68,228 

จ านวน
นักท่องเที่ยว 

รวม 244,743  283,321   384,483   668,194   1,164,407  

ชาวไทย 227,396 263,239  358,365  631,562  1,113,028  

ชาวต่างประเทศ 17,347 20,082  26,118  36,632  51,378  

จ านวนนกัทัศนาจร รวม  59,271  72,226  103,211  164,441  262,335  

ชาวไทย  53,582  65,640  94,645  152,427  245,485  

ชาวต่างประเทศ  5,689  6,586  8,566  12,014  16,850  
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โครงกำรศึกษำกำรประเม นส ่งแหวดล้อม 5-59 รำยงำนภำคผนวก กำรประเม นส ่งแหวดล้อมระดบัยุทธศำสิร์ 
ระดับยทุธศำสิร์พื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝ่ังิะวันออก 

ิำรำงท่ี 5.5.2-1 (ิงอ) 
ลุ่มน ้ำสำขำ รำยกำรย่อย ประเภทผู้เยี่ยม

เยือน 
จ ำนวนผู้เยี่ยมเยือน  

2561 2565 2570 2575 2580 

ภาคใต้ฝั่ง 
ตะวันออก 
ส่วนที่ 2 

จ านวน 
ผู้มาเยี่ยมเยือนรวม 

รวม 615,454 735,053 1,023,018 1,620,980 2,612,836 

ชาวไทย 239,497 298,910 453,538 818,701 1,481,877 

ชาวต่างประเทศ 375,957 436,143 569,480 802,278 1,130,959 

จ านวน
นักท่องเที่ยว 

รวม 575,728  680,556   927,977   1,436,667   2,253,145  

ชาวไทย 208,833 255,830  375,582  661,903  1,166,500  

ชาวต่างประเทศ 366,895 424,726  552,396  774,763  1,086,646  

จ านวนนกัทัศนาจร รวม  39,726  54,497  95,041  184,313  359,690  

ชาวไทย  30,664  43,081  77,956  156,798  315,377  

ชาวต่างประเทศ  9,063  11,416  17,085  27,515  44,313  

ภ า ค ใ ต้ ฝั่ ง
ตะวันออกส่วนที่ 
3 

จ านวนผู้มาเยี่ยม
เยือนรวม 

รวม 5,927,430 7,109,652 9,981,552 16,015,385 26,156,040 

ชาวไทย 2,535,058 3,173,835 4,841,568 8,772,792 15,943,976 

ชาวต่างประเทศ 3,392,371 3,935,817 5,139,983 7,242,593 10,212,064 

จ านวน
นักท่องเที่ยว 

รวม 5,462,407  6,468,738   8,855,480   13,815,027   21,834,331  

ชาวไทย 2,155,487 2,640,564  3,876,590  6,831,876  12,040,099  

ชาวต่างประเทศ 3,306,920 3,828,174  4,978,891  6,983,152  9,794,232  

จ านวนนกัทัศนาจร รวม  465,023  640,914  1,126,071  2,200,358  4,321,710  

ชาวไทย  379,572  533,271  964,979  1,940,917  3,903,877  

ชาวต่างประเทศ  85,451  107,644  161,093  259,441  417,833  

คลองกลาย จ านวนผู้มาเยี่ยม
เยือนรวม 

รวม 97,085 118,786 173,132 296,986 510,541 

ชาวไทย 94,896 116,251 169,836 292,363 504,057 

ชาวต่างประเทศ 2,189 2,534 3,296 4,623 6,484 

จ านวน
นักท่องเที่ยว 

รวม 70,214  85,933   125,921   221,257   389,005  

ชาวไทย 68,997 84,524  124,089  218,686  385,400  

ชาวต่างประเทศ 1,217 1,409  1,833  2,570  3,605  

จ านวนนกัทัศนาจร รวม  26,871  32,853  47,211  75,729  121,535  

ชาวไทย  25,899  31,728  45,747  73,676  118,656  

ชาวต่างประเทศ  972  1,125  1,464  2,053  2,879  

ภ า ค ใ ต้ ฝั่ ง
ตะวันออกส่วนที่ 
4 

จ านวนผู้มาเยี่ยม
เยือนรวม 

รวม 1,941,700 2,282,682 3,155,574 5,398,563 9,257,117 

ชาวไทย 1,897,914 2,231,993 3,089,649 5,306,100 9,127,433 

ชาวต่างประเทศ 43,787 50,688 65,925 92,463 129,684 

จ านวน
นักท่องเที่ยว 

รวม 1,404,276  1,625,624   2,211,359   3,883,982   6,826,408  

ชาวไทย 1,379,931 1,597,443  2,174,706  3,832,574  6,754,306  

ชาวต่างประเทศ 24,345 28,182  36,653  51,408  72,102  

จ านวนนกัทัศนาจร รวม  537,425  657,057  944,215  1,514,581  2,430,710  

ชาวไทย  517,983  634,551  914,943  1,473,525  2,373,127  

ชาวต่างประเทศ  19,442  22,507  29,272  41,055  57,582  
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โครงกำรศึกษำกำรประเม นส ่งแหวดล้อม 5-60 รำยงำนภำคผนวก กำรประเม นส ่งแหวดล้อมระดบัยุทธศำสิร์ 
ระดับยทุธศำสิร์พื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝ่ังิะวันออก 

ิำรำงท่ี 5.5.2-1 (ิงอ) 
ลุ่มน ้ำสำขำ รำยกำรย่อย ประเภทผู้เยี่ยม

เยือน 
จ ำนวนผู้เยี่ยมเยือน  

2561 2565 2570 2575 2580 

คลองนาทวี จ านวนผู้มาเยี่ยม
เยือนรวม 

รวม 2,288,644 2,808,773 4,121,316 6,998,390 12,083,923 

ชาวไทย 1,384,364 1,754,697 2,732,842 5,023,107 9,268,590 

ชาวต่างประเทศ 904,280 1,054,076 1,388,474 1,975,284 2,815,333 

จ านวน
นักท่องเที่ยว 

รวม 1,890,709  2,260,029   3,156,375   5,111,282   8,374,812  

ชาวไทย 1,057,535 1,295,526  1,901,950  3,351,886  5,907,169  

ชาวต่างประเทศ 833,174 964,503  1,254,425  1,759,396  2,467,643  

จ านวนนกัทัศนาจร รวม  397,935  548,744  964,942  1,887,109  3,709,112  

ชาวไทย  326,829  459,171  830,892  1,671,221  3,361,422  

ชาวต่างประเทศ  71,106  89,573  134,050  215,888  347,690  

คลองเทพา จ านวนผู้มาเยี่ยม
เยือนรวม 

รวม 762,881 890,475 1,201,801 1,925,485 3,117,295 

ชาวไทย 461,455 541,536 747,974 1,288,968 2,224,548 

ชาวต่างประเทศ 301,427 348,939 453,827 636,516 892,747 

จ านวน
นักท่องเที่ยว 

รวม 630,236  729,577   973,683   1,565,519   2,547,975  

ชาวไทย 352,512 408,076  555,542  979,054  1,725,428  

ชาวต่างประเทศ 277,725 321,501  418,142  586,465  822,548  

จ านวนนกัทัศนาจร รวม  132,645  160,898  228,118  359,965  569,320  

ชาวไทย  108,943  133,460  192,433  309,914  499,120  

ชาวต่างประเทศ  23,702  27,438  35,686  50,051  70,199  

ภ า ค ใ ต้ ฝั่ ง
ต ะ วั น อ อ ก
ตอนล่าง 

จ านวนผู้มาเยี่ยม
เยือนรวม 

รวม 822,641 957,377 1,285,030 2,046,437 3,296,258 

ชาวไทย 457,002 534,104 734,525 1,274,326 2,213,332 

ชาวต่างประเทศ 365,639 423,273 550,505 772,111 1,082,926 

จ านวน
นักท่องเที่ยว 

รวม 722,830  836,766   1,115,154   1,780,567   2,878,894  

ชาวไทย 381,836 442,023  601,755  1,060,498  1,868,960  

ชาวต่างประเทศ 340,994 394,743  513,399  720,069  1,009,934  

จ านวนนกัทัศนาจร รวม  99,811  120,611  169,876  265,870  417,364  

ชาวไทย  75,166  92,082  132,770  213,828  344,372  

ชาวต่างประเทศ  24,645  28,530  37,105  52,042  72,992  

แม่น ้าสายบุรี จ านวนผู้มาเยี่ยม
เยือนรวม 

รวม 590,012 684,274 907,753 1,397,339 2,177,623 

ชาวไทย 225,576 262,393 359,059 627,767 1,098,259 

ชาวต่างประเทศ 364,436 421,880 548,694 769,572 1,079,364 

จ านวน
นักท่องเที่ยว 

รวม 549,042  635,585   841,191   1,297,110   2,025,979  

ชาวไทย 206,867 239,474  326,012  574,545  1,012,545  

ชาวต่างประเทศ 342,176 396,111  515,179  722,565  1,013,434  

จ านวนนกัทัศนาจร รวม  40,969  48,688  66,562  100,229  151,644  

ชาวไทย  18,709  22,919  33,046  53,222  85,714  

ชาวต่างประเทศ  22,261  25,769  33,515  47,007  65,930  
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โครงกำรศึกษำกำรประเม นส ่งแหวดล้อม 5-61 รำยงำนภำคผนวก กำรประเม นส ่งแหวดล้อมระดบัยุทธศำสิร์ 
ระดับยทุธศำสิร์พื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝ่ังิะวันออก 

ิำรำงท่ี 5.5.2-1 (ิงอ) 
ลุ่มน ้ำสำขำ รำยกำรย่อย ประเภทผู้เยี่ยม

เยือน 
จ ำนวนผู้เยี่ยมเยือน  

2561 2565 2570 2575 2580 

แม่น ้าบางนรา จ านวนผู้มาเยี่ยม
เยือนรวม 

รวม 173,014 200,681 266,176 408,991 636,157 

ชาวไทย 64,963 75,598 103,495 180,822 316,138 

ชาวต่างประเทศ 108,051 125,083 162,681 228,169 320,019 

จ านวน
นักท่องเที่ยว 

รวม 159,122  184,204   243,732   375,358   585,518  

ชาวไทย 59,102 68,418  93,142  164,149  289,286  

ชาวต่างประเทศ 100,020 115,785  150,589  211,210  296,232  

จ านวนนกัทัศนาจร รวม  13,892  16,477  22,444  33,632  50,639  

ชาวไทย  5,861  7,180  10,353  16,673  26,852  

ชาวต่างประเทศ  8,031  9,297  12,092  16,959  23,786  

แม่น ้าโก-ลก จ านวนผู้มาเยี่ยม
เยือนรวม 

รวม 449,837 521,770 692,058 1,063,376 1,654,008 

ชาวไทย 168,904 196,555 269,087 470,136 821,959 

ชาวต่างประเทศ 280,933 325,215 422,971 593,239 832,049 

จ านวน
นักท่องเที่ยว 

รวม 413,717  478,929   633,703   975,931   1,522,347  

ชาวไทย 153,666 177,887  242,170  426,786  752,143  

ชาวต่างประเทศ 260,051 301,042  391,533  549,145  770,204  

จ านวนนกัทัศนาจร รวม  36,120  42,841  58,356  87,444  131,660  

ชาวไทย  15,239  18,668  26,917  43,350  69,815  

ชาวต่างประเทศ  20,881  24,173  31,439  44,094  61,845  

รวม จ านวน 
ผู้มาเยี่ยมเยือนรวม 

รวม 15,188,771 18,087,258 25,245,882 41,335,105 68,635,506 

ชาวไทย 8,934,519 10,830,272 15,766,625 27,975,027 49,792,734 

ชาวต่างประเทศ 6,254,252 7,256,986 9,479,257 13,360,078 18,842,772 

จ านวน
นักท่องเที่ยว 

รวม 13,101,998 15,402,546 21,006,993 33,803,672 55,060,449 

ชาวไทย 7,161,745 8,525,961 12,063,364 21,259,769 37,466,976 

ชาวต่างประเทศ 5,940,253 6,876,585 8,943,629 12,543,903 17,593,473 

จ านวนนกัทัศนาจร รวม 2,086,773 2,684,712 4,238,889 7,531,434 13,575,057 

ชาวไทย 1,772,774 2,304,311 3,703,262 6,715,258 12,325,758 

ชาวต่างประเทศ 314,000 380,401 535,628 816,175 1,249,299 

ที่มำ : จากการวิเคราะห์และประมาณการโดยกลุ่มบริษัทท่ีปรึกษา. 2563. 
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โครงกำรศึกษำกำรประเม นส ่งแหวดล้อม 5-62 รำยงำนภำคผนวก กำรประเม นส ่งแหวดล้อมระดบัยุทธศำสิร์ 
ระดับยทุธศำสิร์พื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝ่ังิะวันออก 

ิำรำงท่ี 5.5.2-2 
จ้ำนวนผู้เยี่ยมเยือนในพื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝั่งิะวันออกในกรณีทำงเลือกท่ี 4 

แหละระยะเวลำปี 2565 2570 2575 แหละ 2580 
 

ลุ่มน ้ำสำขำ รำยกำรย่อย ประเภทผู้เยี่ยมเยือน 
จ ำนวนผู้เยี่ยมเยือน 

2561 2565 2570 2575 2580 

คลอง 
ท่ำตะเภำ 

จ านวน 
ผู้มาเยี่ยมเยือน 
รวม 

รวม 760,037 927,195 1,357,493 2,430,473 4,374,270 

ชาวไทย 702,445 860,525 1,269,783 2,299,390 4,176,207 

ชาวต่างประเทศ 57,592 66,669 87,710 131,083 198,063 

จ านวน 
นักท่องเที่ยว 

รวม 611,859 746,629  1,087,711  1,893,425  3,303,913  

ชาวไทย 568,490 696,425  1,022,415  1,801,845  3,175,466  

ชาวต่างประเทศ 43,369 50,204  65,296  91,580  128,446  

จ านวน 
นักทัศนาจร 

รวม 148,178 180,566  269,783  537,048  1,070,358  

ชาวไทย 133,955 164,101  247,368  497,545  1,000,741  

ชาวต่างประเทศ 14,223 16,465  22,415  39,502  69,617  

ภำคใต้ฝ่ัง 
ตะวันออก 
ตอนบน 

จ านวน 
ผู้มาเยี่ยมเยือน 
รวม 

รวม 456,022 556,317 814,496 1,458,284 2,624,562 

ชาวไทย 421,467 516,315 761,870 1,379,634 2,505,724 

ชาวต่างประเทศ 34,555 40,002 52,626 78,650 118,838 

จ านวนนั 
กท่องเที่ยว 

รวม 367,115  447,977   652,626   1,136,055   1,982,348  

ชาวไทย 341,094  417,855   613,449   1,081,107   1,905,280  

ชาวต่างประเทศ 26,021  30,123   39,177   54,948   77,068  

จ านวน 
นักทัศนาจร 

รวม 88,907  108,339   161,870   322,229   642,215  

ชาวไทย 80,373  98,460   148,421   298,527   600,444  

ชาวต่างประเทศ 8,534  9,879   13,449   23,701   41,770  

คลอง 
หลังสวน 

จ านวน 
ผู้มาเยี่ยมเยือน 
รวม 

รวม 304,015 370,878 542,997 972,189 1,749,708 

ชาวไทย 280,978 344,210 507,913 919,756 1,670,483 

ชาวต่างประเทศ 23,037 26,668 35,084 52,433 79,225 

จ านวน 
นักท่องเที่ยว 

รวม 244,743 298,652  435,084  757,370  1,321,565  

ชาวไทย 227,396 278,570  408,966  720,738  1,270,187  

ชาวต่างประเทศ 17,347 20,082  26,118  36,632  51,378  

จ านวน 
นักทัศนาจร 

รวม 59,271 72,226  107,913  214,819  428,143  

ชาวไทย 53,582 65,640  98,947  199,018  400,296  

ชาวต่างประเทศ 5,689 6,586  8,966  15,801  27,847  
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ิำรำงท่ี 5.5.2-2 (ิงอ) 

ลุ่มน ้ำสำขำ รำยกำรย่อย ประเภทผู้เยี่ยมเยือน 
จ านวนผู้เยีย่มเยือน 

2561 2565 2570 2575 2580 

ภำคใต้ฝ่ัง 
ตะวันออก 
ส่วนที่ 2 

จ านวน 
ผู้มาเยี่ยมเยือน 
รวม 

รวม 615,454 735,053 1,023,329 1,624,121 2,622,550 

ชาวไทย 239,497 298,910 453,538 818,701 1,481,877 

ชาวต่างประเทศ 375,957 436,143 569,791 805,420 1,140,673 

จ านวน 
นักท่องเที่ยว 

รวม 575,728  680,556   927,977   1,436,667   2,253,145  

ชาวไทย 208,833  255,830   375,582   661,903   1,166,500  

ชาวต่างประเทศ 366,895  424,726   552,396   774,763   1,086,646  

จ านวน 
นักทัศนาจร 

รวม 39,726  54,497   95,352   187,455   369,404  

ชาวไทย 30,664  43,081   77,956   156,798   315,377  

ชาวต่างประเทศ 9,063  11,416   17,395   30,656   54,027  

ภำคใต้ฝ่ัง 
ตะวันออก 
ส่วนที่ 3 

จ านวน 
ผู้มาเยี่ยมเยือน 
รวม 

รวม 5,927,430 7,109,652 9,984,481 16,045,006 26,247,634 

ชาวไทย 2,535,058 3,173,835 4,841,568 8,772,792 15,943,976 

ชาวต่างประเทศ 3,392,371 3,935,817 5,142,912 7,272,214 10,303,658 

จ านวน 
นักท่องเที่ยว 

รวม 5,462,407 6,468,738  8,855,480  13,815,027  21,834,331  

ชาวไทย 2,155,487 2,640,564  3,876,590  6,831,876  12,040,099  

ชาวต่างประเทศ 3,306,920 3,828,174  4,978,891  6,983,152  9,794,232  

จ านวน 
นักทัศนาจร 

รวม 465,023 640,914  1,129,000  2,229,979  4,413,303  

ชาวไทย 379,572 533,271  964,979  1,940,917  3,903,877  

ชาวต่างประเทศ 85,451 107,644  164,022  289,062  509,426  

คลองกลำย จ านวน 
ผู้มาเยี่ยมเยือน 
รวม 

รวม 97,085 114,134 159,927 293,095 539,564 

ชาวไทย 94,896 111,600 156,562 287,825 531,200 

ชาวต่างประเทศ 2,189 2,534 3,365 5,270 8,363 

จ านวน 
นักท่องเที่ยว 

รวม 70,214  81,281   110,568   194,199   341,320  

ชาวไทย 68,997  79,872   108,735   191,629   337,715  

ชาวต่างประเทศ 1,217  1,409   1,833   2,570   3,605  

จ านวน 
นักทัศนาจร 

รวม 26,871  32,853   49,359   98,896   198,243  

ชาวไทย 25,899  31,728   47,827   96,196   193,485  

ชาวต่างประเทศ 972  1,125   1,532   2,700   4,758  

ภ ำ ค ใ ต้ ฝ่ั ง
ตะวันออกส่วน
ที่ 4 

จ านวน 
ผู้มาเยี่ยมเยือน 
รวม 

รวม 1,941,700 2,375,714 3,505,596 6,403,062 11,744,975 

ชาวไทย 1,897,914 2,325,026 3,438,303 6,297,657 11,577,711 

ชาวต่างประเทศ 43,787 50,688 67,293 105,405 167,264 

จ านวน 
นักท่องเที่ยว 

รวม 1,404,276 1,718,657  2,518,425  4,425,138  7,780,108  

ชาวไทย 1,379,931 1,690,475  2,481,772  4,373,730  7,708,006  

ชาวต่างประเทศ 24,345 28,182  36,653  51,408  72,102  

จ านวน 
นักทัศนาจร 
 

รวม 537,425 657,057  987,171  1,977,924  3,964,866  

ชาวไทย 517,983 634,551  956,532  1,923,927  3,869,704  

ชาวต่างประเทศ 19,442 22,507  30,640  53,998  95,162  
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ิำรำงท่ี 5.5.2-2 (ิงอ) 

ลุ่มน ้ำสำขำ รำยกำรย่อย ประเภทผู้เยี่ยมเยือน 
จ านวนผู้เยีย่มเยือน 

2561 2565 2570 2575 2580 

คลองนำทวี จ านวน 
ผู้มาเยี่ยมเยือน 
รวม 

รวม 2,288,644 2,808,773 4,123,754 7,023,039 12,160,141 

ชาวไทย 1,384,364 1,754,697 2,732,842 5,023,107 9,268,590 

ชาวต่างประเทศ 904,280 1,054,076 1,390,912 1,999,932 2,891,551 

จ านวน 
นักท่องเที่ยว 

รวม 1,890,709  2,260,029   3,156,375   5,111,282   8,374,812  

ชาวไทย 1,057,535  1,295,526   1,901,950   3,351,886   5,907,169  

ชาวต่างประเทศ 833,174  964,503   1,254,425   1,759,396   2,467,643  

จ านวน 
นักทัศนาจร 

รวม 397,935  548,744   967,379   1,911,757   3,785,329  

ชาวไทย 326,829  459,171   830,892   1,671,221   3,361,422  

ชาวต่างประเทศ 71,106  89,573   136,487   240,536   423,907  

คลองเทพำ จ านวน 
ผู้มาเยี่ยมเยือน 
รวม 

รวม 762,881 914,241 1,290,658 2,174,233 3,721,501 

ชาวไทย 461,455 565,302 835,163 1,521,939 2,782,939 

ชาวต่างประเทศ 301,427 348,939 455,495 652,294 938,561 

จ านวน 
นักท่องเที่ยว 

รวม 630,236 753,343  1,052,125  1,703,761  2,791,604  

ชาวไทย 352,512 431,842  633,983  1,117,295  1,969,056  

ชาวต่างประเทศ 277,725 321,501  418,142  586,465  822,548  

จ านวน 
นักทัศนาจร 

รวม 132,645 160,898  238,533  470,473  929,897  

ชาวไทย 108,943 133,460  201,179  404,644  813,883  

ชาวต่างประเทศ 23,702 27,438  37,353  65,829  116,013  

ภ ำ ค ใ ต้ ฝ่ั ง
ตะวันออก 
ตอนล่ำง 

จ านวน 
ผู้มาเยี่ยมเยือน 
รวม 

รวม 822,641 983,120 1,377,766 2,277,944 3,824,964 

ชาวไทย 457,002 559,847 825,528 1,489,426 2,694,400 

ชาวต่างประเทศ 365,639 423,273 552,239 788,517 1,130,563 

จ านวน 
นักท่องเที่ยว 

รวม 722,830  862,508   1,200,122   1,930,308   3,142,789  

ชาวไทย 381,836  467,765   686,722   1,210,239   2,132,855  

ชาวต่างประเทศ 340,994  394,743   513,399   720,069   1,009,934  

จ านวน 
นักทัศนาจร 

รวม 99,811  120,611   177,645   347,635   682,174  

ชาวไทย 75,166  92,082   138,805   279,187   561,545  

ชาวต่างประเทศ 24,645  28,530   38,839   68,448   120,629  

แม่น ้ำ 
สำยบุรี 

จ านวน 
ผู้มาเยี่ยมเยือน 
รวม 

รวม 590,012 698,220 956,854 1,509,550 2,417,676 

ชาวไทย 225,576 276,340 406,594 725,160 1,295,284 

ชาวต่างประเทศ 364,436 421,880 550,260 784,390 1,122,392 

จ านวน 
นักท่องเที่ยว 
 

รวม 549,042 649,532  887,224  1,378,235  2,168,950  

ชาวไทย 206,867 253,421  372,045  655,670  1,155,515  

ชาวต่างประเทศ 342,176 396,111  515,179  722,565  1,013,434  

จ านวน 
นักทัศนาจร 

รวม 40,969 48,688  69,630  131,315  248,726  

ชาวไทย 18,709 22,919  34,549  69,490  139,768  

ชาวต่างประเทศ 22,261 25,769  35,081  61,826  108,958  
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ิำรำงท่ี 5.5.2-2 (ิงอ) 

ลุ่มน ้ำสำขำ รำยกำรย่อย ประเภทผู้เยี่ยมเยือน 
จ านวนผู้เยีย่มเยือน 

2561 2565 2570 2575 2580 

แม่น ้ำ 
บำงนรำ 

จ านวน 
ผู้มาเยี่ยมเยือนรวม 

รวม 173,014 204,665 280,363 442,611 709,461 

ชาวไทย 64,963 79,583 117,117 209,096 373,919 

ชาวต่างประเทศ 108,051 125,083 163,246 233,515 335,543 

จ านวน 
นักท่องเที่ยว 

รวม 159,122  188,188   256,883   398,536   626,365  

ชาวไทย 59,102  72,403   106,294   187,326   330,133  

ชาวต่างประเทศ 100,020  115,785   150,589   211,210   296,232  

จ านวน 
นักทัศนาจร 

รวม 13,892  16,477   23,480   44,075   83,096  

ชาวไทย 5,861  7,180   10,823   21,769   43,786  

ชาวต่างประเทศ 8,031  9,297   12,657   22,306   39,310  

แม่น ้ำ 
โก-ลก 

จ านวน 
ผู้มาเยี่ยมเยือน 
รวม 

รวม 449,837 532,130 728,945 1,150,788 1,844,600 

ชาวไทย 168,904 206,915 304,505 543,648 972,189 

ชาวต่างประเทศ 280,933 325,215 424,441 607,140 872,411 

จ านวน 
นักท่องเที่ยว 

รวม 413,717 489,289  667,897  1,036,193  1,628,549  

ชาวไทย 153,666 188,247  276,364  487,048  858,345  

ชาวต่างประเทศ 260,051 301,042  391,533  549,145  770,204  

จ านวน 
นักทัศนาจร 

รวม 36,120 42,841  61,048  114,595  216,050  

ชาวไทย 15,239 18,668  28,140  56,600  113,843  

ชาวต่างประเทศ 20,881 24,173  32,908  57,995  102,207  

รวม จ ำนวน 
ผู้มำเยี่ยมเยือน 
รวม 

รวม 15,188,771 18,330,091 26,146,659 43,804,395 74,581,604 

ชาวไทย 8,934,519 11,073,105 16,651,286 30,288,132 55,274,499 

ชาวต่างประเทศ 6,254,252 7,256,986 9,495,373 13,516,264 19,307,105 

จ านวน 
นักท่องเที่ยว 

รวม 13,101,998 15,645,379 21,808,497 35,216,196 57,549,799 

ชาวไทย 7,161,745 8,768,794 12,864,868 22,672,293 39,956,326 

ชาวต่างประเทศ 5,940,253 6,876,585 8,943,629 12,543,903 17,593,473 

จ านวน 
นักทัศนาจร 

รวม 2,086,773 2,684,712 4,338,162 8,588,200 17,031,804 

ชาวไทย 1,772,774 2,304,311 3,786,418 7,615,839 15,318,172 

ชาวต่างประเทศ 314,000 380,401 551,744 972,361 1,713,632 

ที่มำ: จากการวิเคราะห์และประมาณการโดยกลุ่มบริษัทท่ีปรึกษา. 2563. 

 
 
 



 
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งงาำิ            บทที่ 5 กำรคำดกำรณ์สถำนกำรณ์กำรพัฒนำพื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝ่ังิะวันออกในอนำคิ 20 ปี 
    

โครงกำรศึกษำกำรประเม นส ่งแหวดล้อม 5-66 รำยงำนภำคผนวก กำรประเม นส ่งแหวดล้อมระดบัยุทธศำสิร์ 
ระดับยทุธศำสิร์พื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝ่ังิะวันออก 

ิำรำงที่ 5.5.3-1 

ควำมิ้องกำรน ้ำเพื่อกำรทงองเที่ยว ณ ปีฐำน 2562 แหละทำงเลือกกำรพัฒนำ 
(่นงวย: ล้ำนลูกบำศก์เมิริงอปี) 

 

ลุ่มน ้ำสำขำ 
ณ ปีฐำน ทำงเลอืกที ่1 2 และ 3 ทำงเลอืกที ่4 

2562 2565 2570 2575 2580 2565 2570 2575 2580 
คลองท่ำตะเภำ 0.42 0.48 0.65 1.12 1.92 0.51 0.73 1.27 2.22 
ภำคใตฝ้ ัง่ตะวนัออกตอนบน 0.25 0.29 0.39 0.67 1.15 0.30 0.44 0.76 1.33 
คลองหลงัสวน 0.17 0.19 0.26 0.45 0.77 0.20 0.29 0.51 0.89 
ภำคใตฝ้ ัง่ตะวนัออกสว่นที ่2 0.57 0.67 0.90 1.35 2.06 0.67 0.90 1.35 2.06 
ภำคใตฝ้ ัง่ตะวนัออกสว่นที ่3 26.99 31.74 42.81 64.76 99.19 31.74 42.81 64.77 99.22 
คลองกำย 0.05 0.06 0.08 0.15 0.25 0.05 0.07 0.13 0.24 
ภำคใตฝ้ ัง่ตะวนัออกสว่นที ่4 0.94 1.09 1.49 2.59 4.50 1.15 1.68 2.98 5.31 
คลองนำเทว ี 4.42 5.24 7.20 11.28 17.90 5.24 7.20 11.28 17.92 
คลองเทพำ 0.56 0.65 0.87 1.35 2.11 0.67 0.92 1.44 2.31 
ภำคใตฝ้ ัง่ตะวนัออกตอนล่ำง 0.65 0.76 1.00 1.54 2.40 0.77 1.05 1.64 2.59 
แมน่ ้ำสำยบุร ี 0.54 0.63 0.82 1.23 1.85 0.63 0.85 1.28 1.95 
แมน่ ้ำบำงนรำ 0.16 0.18 0.24 0.36 0.54 0.18 0.25 0.37 0.57 
แมน่ ้ำโก-ลก 0.41 0.47 0.62 0.93 1.40 0.48 0.64 0.97 1.47 

รวม 36.12 42.46 57.36 87.76 136.04 42.61 57.85 88.77 138.06 
ลุ่มน ้ำตอนบน 1.40 1.64 2.21 3.59 5.90 1.68 2.37 3.90 6.50 
ลุ่มน ้ำตอนกลำง 27.97 32.89 44.38 67.50 103.95 32.94 44.57 67.89 104.76 
ลุ่มน ้ำตอนล่ำง 6.74 7.94 10.76 16.67 26.19 7.98 10.92 16.99 26.80 

ที่มำ: จำกกำรประมำณกำรโดยกลุงมบร ษัทที่ปรึกษำ. 2563. 

 
5.6 ควำมิ้องกำรทรัพยำกรน ้ำเพื่อรักษำระบบน เวศน์ 
 ระบบนิเวศลุ่มน้้ามีความจ้าเป็นต้องมีทรัพยากรน้้าจ้านวนหนึ่งหล่อเลี้ยงพื้นที่ลุ ่มน้้าไม่ให้เกิด
ความแห้งแล้ง หรือการผลักดันน้้าเค็มบริเวณปากแม่น้้าหรือแหล่งน้้าธรรมชาติที่ติดกับทะเล ซึ่งการขาด
ทรัพยากรน้้าจ้านวนหนึ่งดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อความเสียหายของระบบนิเวศ ทั้งในระยะสั้นและระยะ
ยาว เช่น ความแห้งแล้งของพื้นที่ การสูญเสียความหลากหลายชีวภาพ น้้าเค็มรุกล้าน้้า น้้าเค็มซึมเข้าสู่น้้า
ใต้ดิน เป็นต้น ดังนั้น ในการประมาณการความต้องการน้้าจึงจ้าเป็นต้องมีการก้าหนดปริมาณน้้า ขั้นต่้าที่
จ้าเป็น (minimum yield) ที่ต้องเก็บรักษาไว้ในระบบนิเวศ เพ่ือลดผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น  
 ความต้องการใช้น้้าเพื่อรักษาระบบนิเวศท้ายน้้า ก้าหนดจากปริมาณน้้าต่้าสุดที่ไหลในฤดูแล้ง
ของล้าน้้านั้นๆ ในอดีต ซึ่งในการประเมินจะน้าสถิติข้อมูลน้้าท่าที่จุดพิจารณามาวิเคราะห์ทางสถิติเพ่ือสร้าง
เป็นกราฟอัตราการไหล-เวลา (Flow Duration Curve) แล้วจึงใช้ค่าปริมาณน้้าที่ร้อยละ 90 ของการเกิด
ปริมาณน้้าท่าที่ไหลในฤดูแล้งของล้าน้้านั้นๆ เป็นปริมาณน้้าเพื่อรักษาสมดุลระบบนิเวศท้ายน้้า โดยได้
ประเมินความต้องการใช้น้้าเพ่ือรักษาระบบนิเวศท้ายน้้าที่จุดพิจารณาต่าง ๆ ได้แก่ บริเวณท้ายอ่างเก็บน้้า
ขนาดใหญ่ที่มีความจุตั้งแต่ขนาด 50 ล้าน ลบ.ม. ขึ้นไป และบริเวณจุดออกของลุ่มน้้าสาขาของพ้ืนที่ลุ่มน้้า  
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 จากการประมาณการ พบว่า ในแต่ละปี แต่ละลุ่มน้้าสาขา จ้าเป็นต้องมีปริมาณน้้าขั้นต่้าที่จ้าเป็นต่อ
การรักษาระบบนิเวศรวมไม่น้อยกว่า 5,300 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ทั้งนี้ แต่ละลุ่มน้้าสาขามีความต้องการ
ทรัพยากรน้้าเพ่ือการรักษาระบบนิเวศไม่เท่ากัน อย่างไรก็ตาม การประมาณการความต้องการน้้าในทุกระยะ
และทุกทางเลือกของการพัฒนา จ้าเป็นต้องก้าหนดปริมาณความต้องการน้้ารักษาระบบนิเวศขั้นต่้าไว้ทุกปีและ
ทุกทางเลือกการพัฒนา สรุปแต่ละลุ่มน้้าสาขาไดด้ังนี้ (ิำรำงท่ี 5.6-1) 
 

ิำรำงท่ี 5.6-1 
ควำมิ้องกำรน ้ำเพื่อกำรรักษำระบบน เวศท้ำยน ้ำ ในลุงมน ้ำภำคใิ้ฝั่งิะวันออก แหยกรำยลุงมน ้ำสำขำ 

 
าื่อลุงมน ้ำ 2562 2565 2570 2575 2580 

คลองท่าตะเภา 26.53 23.24 22.52 21.73 20.69 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 111.41 108.30 107.80 106.83 105.62 
คลองหลังสวน 11.62 10.27 10.03 9.65 8.81 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนท่ี 2 173.45 170.09 169.37 168.22 166.62 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนท่ี 3 248.34 236.53 235.10 232.14 228.27 
คลองกลาย 814.06 813.68 813.59 813.41 813.13 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนท่ี 4 125.17 114.66 112.64 109.63 107.18 
คลองนาทว ี 185.36 175.71 174.22 171.56 167.77 
คลองเทพา 193.36 191.64 191.26 190.36 189.36 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 100.08 96.26 95.52 94.20 92.85 
แม่น้้าสายบุรี 1,866.20 1,862.55 1,862.06 1,861.45 1,860.00 
แม่น้้าบางนรา 1,032.29 1,028.75 1,028.18 1,027.84 1,027.13 
แม่น้้าโก-ลก 511.62 509.74 509.40 508.73 508.44 

ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝ่ังิะวันออก 5,399.49 5,341.42 5,331.69 5,315.76 5,295.88 
ลุงมน ้ำสำขำิอนบน 323.01 311.90 309.72 306.43 301.74 

ลุงมน ้ำสำขำิอนกลำง 1,187.57 1,164.87 1,161.32 1,155.19 1,148.58 
ลุงมน ้ำสำขำิอนลงำง 3,888.91 3,864.65 3,860.64 3,854.15 3,845.56 

ที่มำ: จากการประมาณการโดยกลุ่มบริษัทท่ีปรึกษา. 2563. 
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5.7 สถำนกำรณ์แหละแหนวโน้มกำรพัฒนำอุปทำนทรัพยำกรน ้ำ 
 
5.7.1 กรอบแหนวค ดกำรทบทวนกำรพัฒนำอุปทำนทรพัยำกรน ้ำ 
 โจทย์หลักของการพัฒนาอุปทานทรัพยากรน้้าของพ้ืนที่ลุ่มน้้า (supply of water) คือ ่นึ่ง ณ 
ปัจจุบัน พ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกโดยรวมและแต่ละลุ่มน้้าสาขามีอุปทานทรัพยากรน้้าเท่าไร ที่สามารถ
น้ามาใช้ตอบสนองต่อความต้องการทรัพยากรน้้า (demand for water) ของทุกภาคส่วนทางเศรษฐกิจและ
สังคมได้ และสอง การพัฒนาในอนาคต 20 ปีข้างหน้า ณ ฐานปัจจุบัน ถ้าทบทวนการพัฒนาอุปทานทรัพยากร
น้้าที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันและที่วางแผนไว้ในอนาคต พ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกโดยรวมและแต่ละลุ่มน้้า
สาขาจะมีอุปทานทรัพยากรน้้าเท่าไร 
 จากโจทย์ข้อที่่นึ่ง ณ ปัจจุบัน พ้ืนที่ลุ่มน้้าโดยรวมและแต่ละลุ่มน้้าสาขามีปริมาณอุปทาน
ทรัพยากรน้้าเท่าไร ในการศึกษาใช้การทบทวนและประมาณการ ดังนี้ 
   WSP = RFW + SRG + GDW 
   โดยที่  WSP คือ ปริมาณอุปทานทรัพยากรน้้าในปัจจุบัน (water supply situation) 
      RFW คือ ปริมาณน้้าท่า (net runoff) ที่ประมาณการได้ในปัจจุบัน 
      SRG คือ ปริมาณน้้าในแหล่งเก็บกัก (water storage) ที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
       GDW คือ ปริมาณศักยภาพน้้าบาดาล (potential groundwater) 
  ซึ่งการทบทวนในส่วนนี้จะทบทวนให้เห็นถึงปริมาณอุปทานทรัพยากรน้้าที่มี อยู่ ณ ปัจจุบัน มี
องค์ประกอบแหล่งที่มาจากที่ไหน และมีปริมาณเท่าไร ดูรายละเอียดหัวข้อ 5.7.2 
  จากโจทย์ข้อที่สองดังกล่าว การพัฒนาในอนาคต 20 ปีข้างหน้า ณ ฐานปัจจุบัน พ้ืนที่ลุ่มน้้าโดยรวม
และลุ่มน้้าสาขาจะมีปริมาณอุปทานทรัพยากรน้้าเท่าไร ในการศึกษาใช้การทบทวนและประมาณการ ดังนี้ 
   WSF = WSP + PLN + RST + NPG 
   โดยที่  WSF คือ ปริมาณอุปทานทรัพยากรน้้าในอนาคต (water supply in ongoing) 
      WSP คือ ปริมาณอุปทานทรัพยากรน้้าในปัจจุบัน (water supply situation) 
       PLN คือ ปริมาณน้้าที่จะได้รับจากการพัฒนาแหล่งกักเก็บน้้าของหน่วยงานราชการ 
        ในระยะ 20 ปีข้างหน้า (construction planning project) 
      RST  คือ ปริมาณน้้าที่ได้รับจากการปรับปรุงแหล่งน้้าธรรมชาติในพื้นที่ 
        (reconstruction) 
      NPG คือ ปริมาณน้้าที่จะได้รับจากการเพ่ิมความจเุก็บกักในระดับไร่นา 
  ซ่ึงการทบทวนในส่วนนี้จะทบทวนให้เห็นถึงปริมาณอุปทานทรัพยากรน้้าที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน รวมกับ
การพัฒนาแหล่งน้้าต่าง ๆ ที่มีและที่ยังไม่มีโครงการการพัฒนา และข้อเสนอการพัฒนาแหล่งน้้าธรรมชาติที่มี
อยู่ในพื้นท่ีลุ่มน้้าสาขาต่าง ๆ ให้สามารถเพ่ิมปริมาณอุปทานทรัพยากรน้้าเก็บกักในพ้ืนที่ได้มากข้ึน 
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โครงกำรศึกษำกำรประเม นส ่งแหวดล้อม 5-69 รำยงำนภำคผนวก กำรประเม นส ่งแหวดล้อมระดบัยุทธศำสิร์ 
ระดับยทุธศำสิร์พื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝ่ังิะวันออก 

5.7.2 กำรทบทวนกำรพัฒนำอุปทำนทรัพยำกรน ้ำ ณ ฐำนปัจจุบัน 
 ณ ปัจจุบัน พ้ืนที่ลุ่มน้้าโดยรวมและแต่ละลุ่มน้้าสาขามีปริมาณอุปทานทรัพยากรน้้าเท่าไร ใน
การศึกษาใช้การทบทวนและประมาณการ (ิำรำงท่ี 5.7.2-1) ดังนี้ 
 
   WSP = RFW + GDW - SRG 
   โดยที่  WSP คือ ปริมาณอุปทานทรัพยากรน้้าในปัจจุบัน (water supply situation) 
      RFW คือ ปริมาณน้้าท่า (net runoff) ที่ประมาณการได้ในปัจจุบัน 
       GDW คือ ปริมาณศักยภาพน้้าบาดาล (potential groundwater) 
      SRG คือ ปริมาณน้้าในแหล่งเก็บกัก (water storage) ที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
 การทบทวนการพัฒนาอุปทานทรัพยากรน้้า ณ ปัจจุบัน มีข้อสังเกตว่าในแต่ละปี พ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้
ฝั่งตะวันออกเป็นพ้ืนที่ที่มีปริมาณฝนตกสะสมเฉลี่ยมากกว่า 1,800 มิลลิเมตร ทั้งนี้ ในบางพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขามี
ปริมาณฝนตกสะสมมากกว่า 2,000-2,500 มิลลิเมตรต่อปี ณ ค่าเฉลี่ยปริมาณฝนตกในพ้ืนที่ลุ่มน้้ามีปริมาณที่
มากกว่าค่าเฉลี่ยทั้งประเทศ เป็นรองเฉพาะพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันตก ท้าให้ในแต่ละปี พ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้
ฝั่งตะวันออกมีปริมาณน้้าท่าจ้านวนมาก โดยเฉลี่ยปริมาณน้้าท่าต่อปีประมาณ 26,788 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่ง
ท้าให้ในพ้ืนที่ลุ่มน้้ามีปริมาณน้้าตามธรรมชาติที่มีมากเพียงพอต่อความต้องการทรัพยากรน้้าเพ่ือการพัฒนา  
อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาปริมาณน้้าท่า จะพบว่า ในแต่ละปีในพ้ืนที่มีปริมาณน้้าตามธรรมชาติที่สามารถเก็บ
กักได้ แต่ทั้งนี้ ด้วยคุณลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่กลายเป็นข้อจ้ากัดของการพัฒนาแหล่งเก็บกักน้้า 
คุณลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่โดยรวมของลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกท่ีมีผลต่อการเก็บกักน้้า ได้แก่ 
  (1)  พ้ืนที่ส่วนใหญ่ของพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกเป็นภูเขาสูง ที่มีความลาดชันมาก และเป็น
เทือกเขาวางตัวแนวเหนือ-ใต้ ท้าให้ขาดพ้ืนที่ที่เหมาะสมต่อการพัฒนาแหล่งเก็บกักน้้าขนาดกลางถึงใหญ่ 
 (2)  ล้าน้้า (แม่น้้า) ในพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขาส่วนใหญ่เป็นล้าน้้าสายสั้น มีต้นก้าเนิดจากสันปันน้้า
เทือกเขาด้านตะวันตกของพ้ืนที่ ล้าน้้าวางแนวพาดขวางพ้ืนที่ (แนวพาดทิศตะวันออก-ตะวันตก) ล้าน้้ามีความ
ยาวจากต้นน้้าถึงทะเลฝั่งอ่าวไทยไม่เกิน 100-120 กิโลเมตร ส่งผลต่อการชะลอการไหลของน้้า เพ่ือให้น้้าไหล
เข้าไปเก็บตามพ้ืนที่ราบที่ไหลผ่าน 
  (3)  พ้ืนที่ลุ่มน้้ามีที่ราบขนาดเล็ก ขนาดของที่ราบระหว่างภูเขาทางด้านตะวันตกของพ้ืนที่กับ
ชายฝั่งอ่าวไทยทางด้านตะวันออกของพ้ืนที่ เป็นที่ราบขนาดเล็ก โดยส่วนใหญ่ การใช้ประโยชน์ที่ดิน ที่ราบ
ดังกล่าวถูกใช้เพื่อการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจการเกษตร และอีกส่วนหนึ่งถูกใช้เป็นพ้ืนที่เมืองและชุมชน 
  (4)  พ้ืนที่อนุรักษ์และพ้ืนที่ที่มีระดับความลาดชันร้อยละ 35 ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่ควรได้รับการปกป้อง
ไว้เป็นตัวหน่วงน้้าหรือชะลอการไหลของน้้าจากพ้ืนที่สูง ท้าให้ชะลอการไหลของน้้าลงสู่ทะเลได้ อย่างไรก็ตาม 
ในบางพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขาเริ่มถูกรุกล้้าจากภาคการเกษตร เข้ามาเพาะปลูกไม้ยืนต้นและไม้ผล ท้าให้บางพ้ืนที่ขาด
ตัวชะลอการไหลของน้้า 
 ณ ปัจจุบัน (ปี 2562) พ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีแหล่งเก็บกักน้้าด้าเนินการพัฒนาโดยส่วน
ราชการจ้านวน 807 โครงการ ความจุเก็บกักรวม 110.92 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 0.42 ของปริมาณ
น้้าท่าทั้งหมด โดยพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขาที่มีแหล่งเก็บกักมากที่สุด คือ พ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 
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โครงกำรศึกษำกำรประเม นส ่งแหวดล้อม 5-70 รำยงำนภำคผนวก กำรประเม นส ่งแหวดล้อมระดบัยุทธศำสิร์ 
ระดับยทุธศำสิร์พื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝ่ังิะวันออก 

มีแหล่งเก็บกักน้้าได้ 87.90 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 1.80 ของปริมาณน้้าท่าลุ่มน้้าสาขาภาคใต้ฝั่ง
ตะวันออกส่วนที่ 4 รองลงมาเป็นลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง คลองนาทวี แม่น้้าโก -ลก และคลองท่า
ตะเภา มีแหล่งเก็บกักน้้าได้ 5.38 2.92 4.28 และ 4.18 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 0.88 0.45 0.36 และ 
0.27 ของปริมาณน้้าท่าแต่ละลุ่มน้้าสาขา ส่วนลุ่มน้้าสาขาอ่ืน ๆ มีแหล่งเก็บกักน้้าได้น้อยกว่าร้อยละ 0.10 ของ
ปริมาณน้้าท่าของแต่ละลุ่มน้้าสาขา ซึ่งแหล่งเก็บกักน้้าในพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขาแต่ละพ้ืนที่มีศักยภาพการเก็บกัก
น้้าท่าได้น้อยมาก 
 นอกจากแหล่งน้้าธรรมชาติจากน้้าท่าจ้านวนมากแล้ว แหล่งน้้าบาดาลเป็นแหล่งน้้าที่มีความส้าคัญ 
เป็นแหล่งน้้าที่มีศักยภาพการให้น้้าโดยรวมทั้งลุ่มน้้าประมาณ 2,942.60 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 10.98 
ของปริมาณน้้าท่าของลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก ทั้งนี้ แต่ละพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขาจะมีศักยภาพน้้าบาดาลแตกต่าง
กันตามคุณลักษณะชั้นหิน (geomorphological situation) ความสามารถในการไหลซึมกลับเข้าแทนที่ 
(rechargeable water) และคุณภาพการน้าใช้ของผู้ใช้โดยรวม (consumptable usage) โดยภาพรวมของ
แต่ละลุ่มน้้า มีศักยภาพการใช้น้้าบาดาลที่แตกต่างกัน โดยชี้วัดจากสัดส่วนปริมาณศักยภาพน้้าบาดาลต่อ
ปริมาณน้้าท่าของลุ่มน้้าสาขา ซึ่งเป็นการประมาณการจากระดับความต้องการทรัพยากรน้้าเพ่ือการอุปโภค -
บริโภคของแต่ละลุ่มน้้า โดยทั่วไปแต่ละลุ่มน้้าต้องการน้้าเพ่ือการอุปโภค-บริโภคและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มี
ความจ้าเป็ต้องใช้ในยามวิกฤตประมาณร้อยละ 20 ของปริมาณความต้องการทรัพยากรน้้าทั้งหมดของแต่ละ
ลุ่มน้้าสาขา มีน้้าส้ารองเพ่ือการใช้ประโยชน์ โดยเฉพาะน้้าเพื่อการอุปโภค-บริโภค สรุปได้ดังนี้ 
  (1)  พ้ืนที่ลุ่มน้้าที่มีศักยภาพน้้าบาดาลในระดับสูง (ค่าชี้วัดเกินร้อยละ 20) ได้แก่ ลุ่มน้้าสาขา
คลองนาทวี ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง และคลองเทพา ทั้ง 3 ลุ่มน้้าสาขามีศักยภาพน้้าบาดาลร้อยละ 
28.05 24.71 และ 22.48 ของปริมาณน้้าท่าลุ่มน้้าสาขา 
 (2)  พ้ืนที่ลุ่มน้้าที่มีศักยภาพน้้าบาดาลในระดับปานกลาง (ค่าชี้วัดระหว่างร้อยละ 10-20) ได้แก่ 
ลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าโก-ลก ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 แม่น้้าบางนรา และภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 2 ทั้ง 4 
ลุ่มน้้าสาขามีศักยภาพน้้าบาดาลร้อยละ 15.19 13.15 12.00 และ 11.37 ของปริมาณน้้าท่าลุ่มน้้าสาขา 
  (3)  พ้ืนที่ลุ่มน้้าที่มีศักยภาพน้้าบาดาลในระดับต่้า (ค่าชี้วัดน้อยกว่าร้อยละ 10) ได้แก่ ลุ่มน้้าสาขา
คลองหลังสวน แม่น้้าสายบุรี ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 3 คลองกลาย  และท่า
ตะเภา ทั้ง 6 ลุ่มน้้าสาขามีศักยภาพน้้าบาดาลร้อยละ 9.10 8.48 8.45 8.04 6.16 และ 4.56 ของปริมาณ
น้้าท่าลุ่มน้้าสาขา 
  อย่างไรก็ตาม การใช้น้้าบาดาลมีข้อจ้ากัด คือ การใช้น้้าในปริมาณที่ไม่ เกินกว่าอัตราความสามารถ
ในการไหลซึมกลับเข้าแทนที่ (ร้อยละของปริมาณน้้าฝนเฉลี่ยต่อปี)) ซึ่งในพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกมี
อัตราเฉลี่ยตามประเภทของคุณลักษณะชั้นหิน ได้แก่ หินร่วน ร้อยละ 10.00 หินแข็งอุ้มน้้ามาก ร้อยละ 5.00 
หินแข็งอุ้มน้้าปานกลาง ร้อยละ 3.00 และหินแข็งอุ้มน้้าน้อย ร้อยละ 2.00 ดังนั้น พ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขาใดใช้น้้าเกิน
กว่าอัตราดังกล่าวย่อมจะส่งผลต่อระดับปริมาณน้้าบาดาลและอาจจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมชั้นดินและ
ชั้นหิน 
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โครงกำรศึกษำกำรประเม นส ่งแหวดล้อม 5-71 รำยงำนภำคผนวก กำรประเม นส ่งแหวดล้อมระดบัยุทธศำสิร์ 
ระดับยทุธศำสิร์พื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝ่ังิะวันออก 

 โดยสรุป เมื่อพิจารณาอุปทานทรัพยากรน้้า ณ ปัจจุบัน พื้นที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีทรัพยากร
น้้าประมาณ 29,731.02 ล้านลูกบาศก์เมตร คือ ปริมาณน้้าท่าบวกด้วยปริมาณศักยภาพน้้าบาดาล และถ้า
พิจารณาถึงการน้าใช้ ปริมาณอุปทานทรัพยากรน้้าสามารถถูกน้าใช้ได้ประมาณ  3,053.52 ล้านลูกบาศก์เมตร 
คือ ปริมาณน้้าในแหล่งเก็บกักที่มีอยู่ในปัจจุบัน บวกด้วยปริมาณศักยภาพน้้าบาดาล ส่วนปริมาณน้้าท่าที่
ประมาณการได้ในปัจจุบันจ้าเป็นต้องได้รับการพัฒนาแหล่งเก็บกักทรัพยากรน้้าดังกล่าว 
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โครงกำรศึกษำกำรประเม นส ่งแหวดล้อม 5-72 รำยงำนภำคผนวก กำรประเม นส ่งแหวดล้อมระดบัยุทธศำสิร์ 
ระดับยทุธศำสิร์พื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝ่ังิะวันออก 

ิำรำงท่ี 5.7.2-1 
สรุปฐำนทรัพยำกรน ้ำ (อุปทำนทรัพยำกรน ้ำ) ในพื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝั่งิะวันออก ณ ฐำนปัจจุบัน 

 
ช่ือลุ่มน ้ำ พื้นท่ีลุ่มน ้ำ 

(ตร.กม.) 
 
 

(1) 

ปริมำณฝน (มิลลิเมตร) ปริมำณน ้ำท่ำ (ล้ำน ลบ.ม. ต่อปี) ปริมำณน ้ำเก็บกัก ศักยภำพน ้ำบำดำล  ปริมำณอุปทำน
ทรัพยำกรน ้ำใน

ปัจจุบัน 
(ล้ำน ลบ.ม.) 

(12) = (7) + (10) 

ปริมำณอุปทำน
ทรัพยำกรน ้ำใช้ได้ใน

ปัจจุบัน 
(ล้ำน ลบ.ม.) 

(13) = (8) + (10) 

 ฤดูฝน 
 
 

(2) 

ฤดูแล้ง 
 
 

(3) 

รวม 
 
 

(4) 

ฤดูฝน 
 
 

(5) 

ฤดูแล้ง 
 
 

(6) 

รวม 
 
 

(7) 

ล้ำน 
ลบ.ม. 

 
(8) 

ร้อยละปริมำณ
น ้ำเก็บกักต่อ
ปริมำณน ้ำท่ำ 

(9) 

ล้ำน 
ลบ.ม. 

 
(10) 

ร้อยละปริมำณ
น ้ำบำดำลต่อ
ปริมำณน ้ำท่ำ 

(11) 

คลองท่าตะเภา 2,109.11 1,388.51 242.02 1,630.54 1,724.43 234.04 1,958.47 4.18 0.21 89.4 4.56 2,047.87 93.58 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 2,140.78 1,577.85 237.52 1,815.37 1,811.89 176.26 1,988.15 1.03 0.05 168 8.45 2,156.15 169.03 

คลองหลังสวน 1,653.81 2,030.37 216.62 2,246.98 1,251.43 280.86 1,532.29 0.39 0.03 139.5 9.10 1,671.79 139.89 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 2 2,279.81 1,659.14 198.03 1,857.17 1,814.57 303.93 2,118.49 0.20 0.01 240.9 11.37 2,359.39 241.10 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 3 2,626.10 1,542.64 250.72 1,793.36 2,571.91 500.94 3,072.85 0.20 0.01 231.6 8.04 3,304.45 231.80 

คลองกลาย 617.04 1,647.05 271.57 1,918.62 598.43 191.55 789.98 0.14 0.02 48.7 6.16 838.68 48.84 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 4,626.43 1,617.78 343.17 1,960.95 3,477.53 1,409.91 4,887.45 87.90 1.80 642.5 13.15 5,529.95 730.40 

คลองนาทวี 1,570.24 1,394.94 223.45 1,618.39 557.45 85.96 643.41 2.92 0.45 180.5 28.05 823.91 183.42 

คลองเทพา 1,818.52 1,399.09 221.78 1,620.87 572.27 141.83 714.09 0.70 0.10 160.5 22.48 874.59 161.20 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 1,460.02 1,471.79 203.24 1,675.03 478.21 132.79 611.01 5.38 0.88 151 24.71 762.01 156.38 

แม่น ้าสายบุรี 3,216.17 1,842.49 333.23 2,175.72 3,526.46 1,150.58 4,677.04 1.46 0.03 396.4 8.48 5,073.44 397.86 

แม่น ้าบางนรา 1,654.78 1,958.93 353.49 2,312.42 1,891.00 704.12 2,595.12 2.14 0.08 311.3 12.00 2,906.42 313.44 

แม่น ้าโก-ลก 693.21 2,360.71 502.91 2,863.62 878.33 321.75 1,200.07 4.28 0.36 182.3 15.19 1,382.37 186.58 

ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 26,466.02 1,652.21 276.12 1,928.33 21,153.91 5,634.52 26,788.42 110.92 0.42 2,942.60 10.98 29,731.02 3,053.52 

ลุ่มน ้าสาขาตอนบน 8,183.51 1,663.97 223.55 1,887.52 1,724.43 234.04 1,958.47 5.80  637.80 8.39 8,235.20 643.60 

ลุ่มน ้าสาขาตอนกลาง 7,869.57 1,602.49 288.49 1,890.98 1,811.89 176.26 1,988.15 88.24  922.80 10.55 9,673.08 1,011.04 

ลุ่มน ้าสาขาตอนล่าง 10,412.94 1,737.99 306.35 2,044.34 1,251.43 280.86 1,532.29 16.88  1,382.00 13.24 11,822.74 1,398.88 

หมายเหต ุ (1) พื้นที่ลุ่มน ้าสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 3 ได้รวมพื้นที่เกาะสมยุ เกาะพะงัน และเกาะเต่า 
 (2) ศักยภาพน ้าบาดาล พิจารณาจาก(ระดับการใชน้ ้าที่ปลอดภัย (safe yield) คือ การใช้น ้าในปริมาณที่ไม่ส่งผลกรทะบต่อสิ่งแวดล้อม 



 
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งงาำิ            บทที่ 5 กำรคำดกำรณ์สถำนกำรณ์กำรพัฒนำพื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝ่ังิะวันออกในอนำคิ 20 ปี 
    

โครงกำรศึกษำกำรประเม นส ่งแหวดล้อม 5-73 รำยงำนภำคผนวก กำรประเม นส ่งแหวดล้อมระดบัยุทธศำสิร ์
ระดับยทุธศำสิร์พื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝ่ังิะวันออก 

5.7.3 กำรทบทวนกำรพัฒนำอุปทำนทรัพยำกรน ้ำในระยะ 20 ปีข้ำง่น้ำ 
 การพัฒนาในอนาคต 20 ปีข้างหน้า ณ ฐานปัจจุบัน พ้ืนที่ลุ่มน้้าโดยรวมและแต่ละลุ่มน้้าสาขาจะมี
ปริมาณอุปทานทรัพยากรน้้าเท่าไร การศึกษาใช้การทบทวนและประมาณการ ดังนี้ 
   WSF = WSP – (PLN + RST + NPG) 
   โดยที่  WSF คือ ปริมาณอุปทานทรัพยากรน้้าในอนาคต (water supply in ongoing) 
      WSP คือ ปริมาณอุปทานทรัพยากรน้้าในปัจจุบัน (water supply situation) 
       PLN คือ ปริมาณน้้าที่จะได้รับจากการพัฒนาแหล่งกักเก็บน้้าของหน่วยงานราชการ 
        ในระยะ 20 ปีข้างหน้า (construction planning project) 
      RST  คือ ปริมาณน้้าที่ได้รับจากการปรับปรุงแหล่งน้้าธรรมชาติในพื้นที่ 
        (reconstruction) 
      NPG คือ ปริมาณน้้าทีจ่ะได้รับจากการเพ่ิมความจเุก็บกักในระดับไร่นา 
 
 จากหัวข้อ 5.7.2 พบว่า ณ ปัจจุบัน พ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีทรัพยากรน้้า (WSP) ประมาณ 
29,731.02 ล้านลูกบาศก์เมตร (ปริมาณน้้าท่ากับปริมาณศักยภาพน้้าบาดาล) ทั้งนี้ ถ้าพิจารณาถึงแนวทางท่ีจะ
พัฒนาให้มีการเก็บกักน้้าท่าที่ไหลออกสู่ทะเลโดยขาดการเก็บกัก (in flow) เพ่ือใช้ประโยชน์ ปริมาณน้้าท่าที่มี
อยู่ในพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกประมาณ 26,788.42 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีแหล่งเก็บกักทรัพยากรน้้า I
ณ ปัจจุบัน จ้านวน 110.92 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นการสูญเสียน้้าท่าที่ไหลออกสู่ทะเล จ้านวน 26,677.50 
ล้านลูกบาศก์เมตร ดังนั้น ในอนาคต 20 ปีข้างหน้า ถ้ามีการพัฒนาแหล่งเก็บกักและการปรับปรุงแหล่งน้้าตาม
ธรรมชาติ พ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกและลุ่มน้้าสาขาจะมีความสามารถในการเก็บกักน้้าท่าได้มากขึ้น
เท่าไร การศึกษาได้ทบทวน 3 ส่วน รายละเอียดแต่ละส่วนมีดังนี ้
  
5.7.3.1  ปร มำณน ้ำที่จะได้รับจำกกำรพัฒนำแห่ลงงกักเก็บน ้ำของ่นงวยงำนรำากำรในระยะ 20 ปี
ข้ำง่น้ำ 
 จากการทบทวนแผนงานของหน่วยงานราชการต่าง ๆ เช่น กรมชลประทาน กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย กรมโยธาธิการและผังเมือง ส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาติ เป็นต้น ที่ก้าหนดไว้ใน
ระยะเวลา 20 ปี โดยแบ่งการด้าเนินงานออกเป็นการพัฒนาระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว จะใช้
งบประมาณทั้งสิ้น 26,793.24 ล้านบาท สามารถเก็บกักและเพ่ิมความจุเก็บกักน้้าได้อีก 466.02 ล้าน ลบ.ม. 
(ิำรำงที่ 5.7.3-1) อีกทั้ง ยังมีโครงการพัฒนาอีกจ้านวนหนึ่ง ที่มีวัตถุประสงค์การพัฒนาแหล่งน้้าที่เกี่ยวข้อง 
ซ่ึงถูกก้าหนดไว้ในแผนงานของหน่วยงานต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น 
 (1)  พ้ืนที่เป้าหมายและแนวทางแก้ไขเชิงบูรณาการ (Area-base Approach)  เพ่ือวางแนว
ทางแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งแบบบูรณาการ มีพ้ืนที่เป้าหมายทั้งประเทศ 66 พ้ืนที่ อยู่ในพ้ืนที่ภาคใต้
จ้านวน 15 พ้ืนที่ ส้าหรับพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกจ้านวน 8 พื้นที่ ได้แก่ 
  1)  พ้ืนที่เสี่ยงภัยน้้าท่วมชุมพร-หลังสวน (S-01) 
  2)  พ้ืนที่เสี่ยงภัยน้้าท่วม สุราษฎร์-ไชยา-ตาปี (S-02) 
  3)  สนับสนุนการท่องเที่ยวเกาะสมุย (S-03) 



 
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งงาำิ            บทที่ 5 กำรคำดกำรณ์สถำนกำรณ์กำรพัฒนำพื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝ่ังิะวันออกในอนำคิ 20 ปี 
    

โครงกำรศึกษำกำรประเม นส ่งแหวดล้อม 5-74 รำยงำนภำคผนวก กำรประเม นส ่งแหวดล้อมระดบัยุทธศำสิร ์
ระดับยทุธศำสิร์พื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝ่ังิะวันออก 

  4)  พ้ืนที่เสี่ยงภัยน้้าท่วม นครศรีธรรมราช (S-04) 
  5)  พ้ืนที่เสี่ยงภัยท่วม-แล้ง คลองเทพา-นาทวี (S-05) 
  6)  พ้ืนที่เสี่ยงภัยน้้าท่วม ลุ่มน้้าแม่น้้าสายบุรี (SS-02) 
  7)  พ้ืนที่เสี่ยงภัยน้้าท่วม รอบเมืองนราธิวาส (SS-03) 
  8)  พ้ืนที่เสี่ยงภัยน้้าท่วม ลุ่มน้้าแม่น้้าโก-ลก (SS-04) 
 
 (2)  โครงการพัฒนาอ่างเก็บน้้า ที่สามารถแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพ้ืนที่ เช่น อ่างเก็บ
น้้าท่าแซะ อ่างเก็บน้้าคลองสวี อ่างเก็บน้้าคลองละแม อ่างเก็บน้้าธารประเวศ อ่างเก็บน้้าคลองผักบุ้ง แก้มลิง
เพิงยา ระยะที่ 1 แก้มลิงพรุกระจูด ฯลฯ 
 
 (3)  โครงการเพ่ือลด/บรรเทาปัญหาอุทกภัย เป็นโครกงาระบบป้องกันน้้าท่วมชุมชนต่าง ๆ เช่น
โครงการพัฒนาลุ่มน้้าคลองสวี โดยโครงการต่าง ๆ ดังกล่าวถูกบรรจุไว้ในแผน (รายละเอียดภำคผนวก ข-6) 
 
5.7.3.2  ปร ม ำณ น ้ ำที่ ได้ รับ จำกกำรปรับป รุ งแห่ลง งน ้ ำธรรมาำิ ในพื น ที่  ( reconstruction) 
(ิัวแหปร RST) 
 แหล่งน้้าธรรมชาติในพ้ืนที่ลุ่มน้้าบางแห่งมีศักยภาพที่จะถูกพัฒนาให้เป็นแหล่งกักเก็บน้้าได้จ้านวน
หนึ่ง ซึ่งจากการทบทวน (ิำรำงที่ 5.7.3-1) พบว่า แหล่งน้้าธรรมชาติจ้านวน 1,055 แห่ง มีศักยภาพที่จะถูก
พัฒนาให้เก็บกักน้้าได้เพ่ิมขึ้น โดยการลงทุนปรับปรุงแหล่งน้้า เช่น การขุดลอก การเสริมคันดิน การชุดให้เป็น
บ่อสระ เป็นต้น ซึ่งการพัฒนาด้วยการปรับปรุงนี้จะเพ่ิมเติมอุปทานทรัพยากรน้้าได้อีกประมาณ 151.28 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร 
 
5.7.3.3  ปร มำณน ้ำที่จะได้รับจำกกำรเพ ่มควำมจเุก็บกักในระดับไรงนำ (ิัวแหปร NPG) 
 การพัฒนาแหล่งเก็บกักน้้าขนาดเล็กระดับไร่นาเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะเพ่ิมเติมการเก็บกักให้
ตอบสนองต่อความต้องการผู้ใช้น้้าได้โดยตรง ไม่ต้องรอการพัฒนาระบบการจัดส่งและการจัดสรร ซึ่งอาจจะไม่
ตอบสนองทันต่อความต้องการ จากการทบทวน (ิำรำงท่ี 5.7.3-2) พบว่า  
 
 โดยสรุป ณ อนาคต 20 ปีข้างหน้า พ้ืนที่ลุ่มน้้าโดยรวมและแต่ละลุ่มน้้าสาขาจะมีปริมาณอุปทาน
ทรัพยากรน้้าประมาณ 1,735.01 ล้านลูกบาศก์เมตร (ิำรำงที่ 5.7.3-1) ทั้งนี้ ถ้าพิจารณาถึงความเป็นไปได้
ในการพัฒนาอุปทานทรัพยากรน้้าเพื่อการน้าใช้ จะพบว่า 
 (1)  ปริมาณอุปทานทรัพยากรน้้าสามารถถูกน้าใช้ได้ ณ ปัจจุบันและอนาคต โดยไม่ต้องพัฒนา
แหล่งกักกเก็บน้้าหรือการพัฒนาที่เกี่ยวข้องใด ๆ เพ่ิมเติม ประมาณ 3,053.52 ล้านลูกบาศก์เมตร คือ ปริมาณ
น้้าในแหล่งเก็บกักที่มีอยู่ในปัจจุบัน บวกด้วยปริมาณศักยภาพน้้าบาดาล 
 (2)  ปริมาณอุปทานทรัพยากรน้้าที่สามารถพัฒนาและถูกน้าใช้ได้โดยสอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้ใช้โดยตรง คือ ปริมาณน้้าที่ได้รับจากการปรับปรุงแหล่งน้้าธรรมชาติในพ้ืนที่ และปริมาณน้้าที่จะได้รับ
จากการเพ่ิมความจุเก็บกักในระดับไร่นา โดยประมาณ 151.27 และ 1,117.72 ล้านลูกบาศก์เมตร รวม



 
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งงาำิ            บทที่ 5 กำรคำดกำรณ์สถำนกำรณ์กำรพัฒนำพื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝ่ังิะวันออกในอนำคิ 20 ปี 
    

โครงกำรศึกษำกำรประเม นส ่งแหวดล้อม 5-75 รำยงำนภำคผนวก กำรประเม นส ่งแหวดล้อมระดบัยุทธศำสิร ์
ระดับยทุธศำสิร์พื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝ่ังิะวันออก 

อุปทานทรัพยากรน้้าที่จะได้รับเพ่ิม 1,268.99 ล้านลูกบาศก์เมตร การลงทุนการพัฒนาประมาณ 527.50 และ 
55,886.54 ล้านบาท รวมการลงทุนประมาณ 56,414.04 ล้านบาท 
 (3)  ปริมาณน้้าที่จะได้รับจากการพัฒนาแหล่งกักเก็บน้้าของหน่วยงานราชการในระยะ 20 ปี
ข้างหน้า ตามแผนการพัฒนาจะได้อุปทานทรัพยากรน้้าเพ่ิม 466.02 ล้านลูกบาศก์เมตร ใช้งบประมาณการ
ลงทุน 26,793.24 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม โดยส่วนใหญ่ แหล่งกักเก็บน้้าตามแผนการพัฒนาของหน่วยราชการ
จะเป็นแหล่งกักเก็บขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ซึ่งต้องผ่านการพิจารณาและการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
ในพ้ืนที่ และต้องพัฒนาในพื้นที่เขตอนุรักษ์และพ้ืนที่ที่ประสบภัยหรือปัญหาต่าง ๆ กระบวนการพัฒนามีหลาย
ขั้นตอนการด้าเนินการ ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาการด้าเนินการมาก 
 (4)  ปริมาณน้้าท่าในพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกที่มี ณ ปัจจถบัน จ้านวน 26,788..43 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร ถ้าหักลบปริมาณอุปทานทรัพยากรน้้าที่ได้จากการพัฒนา ตามข้อ 2) ปริมาณอุปทานทรัพยากรน้้าที่
สามารถพัฒนาและถูกน้าใช้ได้โดยสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้โดยตรง จ้านวน 1,268.99 ล้านลูกบาศก์เมตร 
และ 3) ปริมาณน้้าที่จะได้รับจากการพัฒนาแหล่งกักเก็บน้้าของหน่วยงานราชการในระยะ 20 ปีข้างหน้า จ้านวน 
446.02 ล้านลูกบาศก์เมตร รวมทั้ง 2 ส่วน เท่ากับ 1,735.01 ล้านลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้ ปริมาณน้้าท่าในพ้ืนที่ลุ่มน้้า
ยังคงเหลือ 24,942.49 ล้านลูกบาศก์เมตร ที่จะสามารถน้ามาสู่การพัฒนาใช้ได้เพ่ิมเติม 
 
 ดังนั น สรุปโดยรวม ในระยะ 20 ปี กำรพัฒนำอุปทำนทรัพยำกรน ้ำจำก ณ ปัจจุบัน ที่มีน ้ำใา้กำรได้
ประมำณ 3,053.52 ล้ำนลูกบำศก์เมิร กำรเพ ่มเิ มกำรพัฒนำอุปทำนทรัพยำกรน ้ำจะได้เพ ่มขึ นอีก 1,735.01 
ล้ำนลูกบำศก์เมิร รวมเป็น 4,788.53 ล้ำนลูกบำศก์เมิร ิ้องใา้งบประมำณกำรลงทุนเพ ่มเิ มอีก 83,207.28 
ล้ำนบำท ทั งนี  ปร มำณอุปทำนทรัพยำกรน ้ำที่มีในระยะ 20 ปีข้ำง่น้ำ จะมีปร มำณน ้ำที่เพียงพอิงอกำร
ิอบสนองิงอกำรอุปโภค-บร โภคของาุมานแหละกำรสงงเสร มกำรทงองเที่ยว ขณะที่ ปร มำณน ้ำที่มีจะิอบสนอง
ิงอควำมิ้องกำรได้บำงสงวนในด้ำนกำรพัฒนำเกษิรกรรมพื นที่าลประทำน แหละกำรพัฒนำอุิสำ่กรรมกำร
ผล ิ อยงำงไรก็ิำม ถ้ำพ จำรณำปร มำณน ้ำทงำในพื นที่ลุง มน ้ำภำคใิ้ฝั่งิะวันออก ยังคงมีเ่ลือจ้ำนวน 
24.942.49 ล้ำนลูกบำศก์เมิร ที่สำมำรถพัฒนำน้ำมำใา้ได้เพ ่มเิ มได้อีก (ิำรำงที่ 5.7.3-3) 
 
5.7.4 กำรทบทวนกำรพัฒนำอุปทำนทรัพยำกรน ้ำิำมศักยภำพที่เป็นไปได้ ณ ปี 2580 
 จากการประมาณการการพัฒนาอุปทานทรัพยากรน้้าในระยะย 20 ปีข้างหน้า ที่ประมาณการว่า
ปริมาณน้้าท่าคงเหลือจากการพัฒนาแหล่งเก็บกักน้้าตามการลงทุนของหน่วยงานต่าง ๆ และการเก็บกักใน
ปัจจุบัน จะยังคงเหลือปริมาณน้้าท่าประมาณ 24,942.49 ล้านลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้ ถ้าพิจารณาความเป็นไปได้
ตามศักยภาพของระบบนิเวศลุ่มน้้าและการอนุรักษ์พ้ืนที่ลุ่มน้้าที่ต้องการน้้าประมาณ 5,399.49 ล้านลูกบาศก์
เมตร เพ่ือให้ระบบนิเวศลุ่มน้้าคงสภาพและไม่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนา ดังนั้น ณ ปีปัจจุบัน ปริมาณ
น้้าท่าที่ประมาณการว่าจะสามารถน้ามาพัฒนาได้ตามศักยภาพระบบนิเวศประมาณ 19,543.00 ล้านลูกบาศก์
เมตร ดังนั้น ความเป็นไปได้ท่ีจะพัฒนาอุปทานทรัพยากรน้้ามากท่ีสุด (maximum yield) หรือปริมาณอุปทาน
ทรัพยากรน้้าที่ปลอดภัยต่อการรักษาระบบนิเวศ (safe yield) ซึ่งโดยหลักการจ้าเป็นต้องมีทรัพยากรน้้า
คงเหลือในระบบนิเวศเผื่อเหลือประมาณร้อยละ 30 ของปริมาณน้้าท่าทั้งหมดของแต่ละลุ่มน้้าสาขา ดังนั้น 
การพัฒนาอุปทานทรัพยากรน้้าสามารถด้าเนินการได ้โดยมีข้อสมมติว่า 



 
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งงาำิ            บทที่ 5 กำรคำดกำรณ์สถำนกำรณ์กำรพัฒนำพื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝ่ังิะวันออกในอนำคิ 20 ปี 
    

โครงกำรศึกษำกำรประเม นส ่งแหวดล้อม 5-76 รำยงำนภำคผนวก กำรประเม นส ่งแหวดล้อมระดบัยุทธศำสิร ์
ระดับยทุธศำสิร์พื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝ่ังิะวันออก 

 (1)  การพัฒนาอุปทานทรัพยากรน้้าด้วยการบริหารจัดการและการลงทุนโครงการต่าง ๆ จะเป็น
การด้าเนินการเพ่ิมเติมจากที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีแผนการลงทุนไว้แล้ว 
 (2)  ปริมาณน้้าท่าคงเหลือ ณ ปัจจุบัน ภายหลังหักลบปริมาณน้้าท่าที่จะต้องใช้รักษาระบบ 
นิเวศ เท่ากับ 19,543.00 ล้านลูกบาศก์เมตร การศึกษาประมาณการว่าการบริหารจัดการและการลงทุน
โครงการต่าง ๆ เพิ่มเติมจะได้รับอุปทานทรัพยากรน้้าเพ่ิมเติม โดยแบ่งข้อสมมติออกเป็น 2 ส่วน คือ 
  1)  พ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขาใดที่มีปริมาณน้้าคงเหลือ ณ ปัจจุบัน มากกว่าร้อยละ 60 ของปริมาณ
น้้าท่าคงเหลือ ณ ปัจจุบัน สมมติให้ 
   - ปี 2565 ได้รับน้้าเพิ่มร้อยละ 10 ของปริมาณน้้าท่าคงเหลือ ณ ปัจจุบัน 
   - ปี 2570 ได้รับน้้าเพิ่มร้อยละ 25 ของปริมาณน้้าท่าคงเหลือ ณ ปัจจุบัน 
   - ปี 2575 ได้รับน้้าเพิ่มรอ้ยละ 40 ของปริมาณน้้าท่าคงเหลือ ณ ปัจจุบัน 
   - ปี 2580 หรือ 20 ปีข้างหน้า ได้รับน้้าเพ่ิมร้อยละ 60 ของปริมาณน้้าท่าคงเหลือ ณ 
ปัจจุบัน 
  2)  พ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขาใดที่มีปริมาณน้้าคงเหลือ ณ ปัจจุบัน น้อยกว่าร้อยละ 60 ของปริมาณ
น้้าท่าคงเหลือ ณ ปัจจุบัน สมมติให้ 
   -  ปี 2565 ได้รับน้้าเพ่ิมร้อยละ 10 ของปริมาณน้้าท่าคงเหลือ ณ ปัจจุบัน 
   -  ปี 2570 ได้รับน้้าเพิ่มร้อยละ 20 ของปริมาณน้้าท่าคงเหลือ ณ ปัจจุบัน 
   -  ปี 2575 ได้รับน้้าเพิ่มร้อยละ 30 ของปริมาณน้้าท่าคงเหลือ ณ ปัจจุบัน 
   -  ปี 2580 หรือ 20 ปีข้างหน้า ได้รับน้้าเพ่ิมร้อยละ 40 ของปริมาณน้้าท่าคงเหลือ ณ 
ปัจจุบัน 
 
 ผลการประมาณการ (ิำรำงท่ี 5.7.4-1) พบว่า 
 
 (1)  ปริมาณน้้าท่าคงเหลือ ณ ปัจจุบัน ของลุ่มน้้าสาขาคลองกลาย เป็นพื้นที่ลุ่มน้้าสาขาที่คงเหลือ
ทรัพยากรน้้าไม่เพียงพอต่อการพัฒนาพ้ืนที่เพ่ิมเติม เนื่องจาก ปริมาณน้้าท่าที่หักลบปริมาณน้้ารักษาระบบ
นิเวศ จะคงเหลือปริมาณน้้าท่าคงเหลือ ณ ปัจจุบัน เท่ากับ -32.47 ล้านลูกบาศก์เมตร นั่นหมายความว่า พ้ืนที่
ลุ่มน้้าคลองกลายเป็นพื้นที่ท่ีมีความเสี่ยงต่อการขาดแคลนทรัพยากรน้้าอย่างรุนแรง 
 (2)  พ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขาคลองท่าตะเภา ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน คลองหลังสวน ภาคใต้ฝั่ง
ตะวันออกส่วนที่ 2 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 3 และภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 มีปริมาณน้้าท่าคงเหลือ ณ 
ปัจจุบัน ร้อยละ 87.11 85.50 89.15 88.18 87.48 และ 88.07 ตามล้าดับ 
  (3)  พ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขาคลองนาทวี คลองเทพา ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง แม่น้้าสายบุรี แม่น้้า
บางนรา และแม่น้้าโกลก มีปริมาณน้้าท่าคงเหลือ ณ ปัจจุบัน ร้อยละ 51.14 56.64 47.87 58.31 58.04 และ 
57.01 ตามล้าดับ ทั้ง 6 ลุ่มน้้าสาขาดังกล่าว มีปริมาณน้้าท่าคงเหลือไม่มาก การพัฒนาอุปทานทรัพยากรน้้ามา
ใช้มากข้ึนอาจจะมีความสุ่มเสี่ยงต่อความขาดแคลนมากข้ึนในอนาคต 
 (4)  การประมาณการปริมาณอุปทานทรัพยากรน้้ามากที่สุดหรือปริมาณอุปทานทรัพยากรน้้าที่
ปลอดภัยต่อการรักษาระบบนิเวศ ซึ่งจะสามารถน้ามาใช้ในการวางแผนพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขาภาคใต้ฝั่ง



 
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งงาำิ            บทที่ 5 กำรคำดกำรณ์สถำนกำรณ์กำรพัฒนำพื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝ่ังิะวันออกในอนำคิ 20 ปี 
    

โครงกำรศึกษำกำรประเม นส ่งแหวดล้อม 5-77 รำยงำนภำคผนวก กำรประเม นส ่งแหวดล้อมระดบัยุทธศำสิร ์
ระดับยทุธศำสิร์พื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝ่ังิะวันออก 

ตะวันออกได้ เพ่ิมเติม ณ ปี  2565 2570 2575 และ 2580 จ้านวน 1,957.56 4,596.73 7,235.90 และ 
10,556.68 ล้านลูกบาศก์เมตร 
 
 ดังนั้น ปริมาณอุปทานทรัพยากรน้้าที่เก็บกัก ณ ปัจจุบัน และที่มีแผนพัฒนา 20 ปี ของหน่วยงาน
ต่าง ๆ รวมกัน 1,845.93 ล้านลูกบาศก์เมตร เมื่อรวมกับปริมาณอุปทานทรัพยากรน้้าที่น้ามาพัฒนาได้เพ่ิมเติม 
ณ ปี 2580 จ้านวน 10,556.68 ล้านลูกบาศก์เมตร จะมีปริมาณอุปทานทรัพยากรน้้าที่น้ามาพัฒนาได้  
ณ ปี 2580 รวมทั้งหมด 12,402.61 (ล้านลูกบาศก์เมตร 



 
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งงาำิ            บทที่ 5 กำรคำดกำรณ์สถำนกำรณ์กำรพัฒนำพื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝ่ังิะวันออกในอนำคิ 20 ปี 
     

 
โครงกำรศึกษำกำรประเม นส ่งแหวดล้อม 5-78 รำยงำนภำคผนวก กำรประเม นส ่งแหวดล้อมระดบัยุทธศำสิร์ 
ระดับยทุธศำสิร์พื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝ่ังิะวันออก 

ิำรำงท่ี 5.7.3-1 
สรุปฐำนทรัพยำกรน ้ำ (อุปทำนทรัพยำกรน ้ำ) ในพื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝั่งิะวันออก ณ ระยะ 20 ปีข้ำง่น้ำ 

 
ชื่อลุ่มน ้ำ แผนพัฒนำของหน่วยงำน

รำชกำร 
ปริมำณน ้ำท่ีได้รับจำกกำรปรับปรุง

แหล่งน ้ำธรรมชำติในพ้ืนที ่
กำรขุดลอกเพ่ิมควำมจุเก็บกักในระดับไร่นำ รวมกำรพัฒนำอุปทำนทรัพยำกรน ้ำในระยะ 

20 ปีข้ำงหน้ำ (ล้ำน ลบ.ม.) 

 ควำมจ ุ
(ล้ำน ลบ.ม.) 

งบประมำณ 
(ล้ำนบำท) 

จ ำนวนแห่ง ควำมจ ุ
(ล้ำน ลบ.ม.) 

จ ำนวน 
(บ่อ) 

ควำมจ ุ
 (ล้ำน ลบ.ม.) 

งบประมำณ 
(ล้ำนบำท) 

คลองท่าตะเภา 194.00 3,743.79 97 2.84 58,162 24.96 1,247.99 221.80 

ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน 92.17 3,032.64 77 20.51 174,670 63.22 3,161.21 175.90 

คลองหลังสวน 120.46 5,716.68 13 0.33 83,504 33.47 1,673.65 154.26 

ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกส่วนที ่2 0.00 442.80 158 26.95 103,426 49.91 2,495.50 76.86 

ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกส่วนที ่3 1.54 669.394 143 25.58 207,752 109.21 5,460.63 136.33 

คลองกลาย 0.00 0.00 3 0.86 28,609 7.53 376.41 8.39 

ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกส่วนที ่4 25.00 9,332.91 420 60.10 917,121 284.83 14,241.52 369.93 

คลองนาทว ี 8.01 935.00 42 1.19 204,044 116.91 5,845.60 126.11 

คลองเทพา 21.30 1,457.00 7 0.37 180,723 93.90 4,694.87 115.57 

ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง 3.30 142.46 86 12.29 300,013 197.46 9,872.98 213.05 

แม่น ้าสายบุร ี 0.14 34.66 6 0.19 307,497 81.91 4,095.50 82.24 

แม่น ้าบางนรา 0.10 1,083.19 - - 258,851 54.41 2,720.51 54.51 

แม่น ้าโก-ลก 0.00 202.18 2 0.06 91,884 0.00 0.16 0.06 

ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 466.02 26,793.24 1,055 151.27 2,916,256 1,117.73 55,886.54 1,735.01 

ลุ่มน ้าสาขาตอนบน 406.63 12,935.91 345 50.63 419,762 171.56 8,578.35 628.82 

ลุ่มน ้าสาขาตอนกลาง 26.54 10,002.30 566 86.54 1,153,482 401.57 20,078.57 514.65 

ลุ่มน ้าสาขาตอนล่าง 32.85 3,854.49 143 14.10 1,343,012 544.59 27,229.62 591.54 

หมายเหต ุ (1) พื้นที่ลุ่มน ้าสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 3 ได้รวมพื้นที่เกาะสมยุ เกาะพะงัน และเกาะเต่า 



 
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งงาำิ            บทที่ 5 กำรคำดกำรณ์สถำนกำรณ์กำรพัฒนำพื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝ่ังิะวันออกในอนำคิ 20 ปี 
     

 
โครงกำรศึกษำกำรประเม นส ่งแหวดล้อม 5-79 รำยงำนภำคผนวก กำรประเม นส ่งแหวดล้อมระดบัยุทธศำสิร์ 
ระดับยทุธศำสิร์พื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝ่ังิะวันออก 

ิำรำงท่ี 5.7.3-2 
กำรขุดลอกเพ ่มควำมจุเก็บกักในระดับไรงนำในพื นที่เพำะปลูก 

 
ลุ่มน ้า ในเขตชลประทาน นอกเขตชลประทาน รวม 

ขนาดสระ (ลบ.ม.) จ านวน (บ่อ) รวมความจุ (ล้าน 
ลบ.ม.) 

ขนาดสระ (ล้าน 
ลบ.ม.) 

จ านวน (บ่อ) รวมความจุ 
(ล้าน ลบ.ม.) 

จ านวน (บ่อ) รวมความจุ 
(ล้าน ลบ.ม.) 

งบประมาณ (ล้าน
บาท) 

คลองท่าตะเภา 423.50 56,209 23.80 591.50 1,953 1.16 58,162 24.96 1,247.99 

ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน 196.00 80,550 15.79 504.00 94,120 47.44 174,670 63.22 3,161.21 

คลองหลังสวน 224.00 30,761 6.89 504.00 52,743 26.58 83,504 33.47 1,673.65 

ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกส่วนที ่2 385.00 78,355 30.17 787.50 25,071 19.74 103,426 49.91 2,495.50 

ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกส่วนที ่3 315.00 132,415 41.71 896.00 75,337 67.50 207,752 109.21 5,460.63 

คลองกลาย 126.00 7,850 0.99 315.00 20,759 6.54 28,609 7.53 376.41 

ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกส่วนที ่4 283.50 846,890 240.09 637.00 70,231 44.74 917,121 284.83 14,241.52 

คลองนาทว ี 462.00 121,100 55.95 735.00 82,944 60.96 204,044 116.91 5,845.60 

คลองเทพา 350.00 53,831 18.84 591.50 126,892 75.06 180,723 93.90 4,694.87 

ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง 637.00 279,850 178.26 952.00 20,163 19.20 300,013 197.46 9,872.98 

แม่น ้าสายบุร ี 147.00 126,670 18.62 350.00 180,827 63.29 307,497 81.91 4,095.50 

แม่น ้าบางนรา 196.00 193,220 37.87 252.00 65,631 16.54 258,851 54.41 2,720.51 

แม่น ้าโกลก 0.04 52,274 0.00 0.04 39,610 0.00 91,884 0.00 0.16 

รวม  2,059,975 668.99  856,281 448.74 2,916,256 1,117.73 55,886.54 

ลุ่มน ้าสาขาตอนบน  245,875 76.65  173,887 94.92 419,762 171.57 8,578.35 

ลุ่มน ้าสาขาตอนกลาง  987,155 282.79  166,327 118.78 1,153,482 401.57 20,078.57 

ลุ่มน ้าสาขาตอนล่าง  826,945 309.55  516,067 235.05 1,343,012 544.59 27,229.62 

 



 
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งงาำิ            บทที่ 5 กำรคำดกำรณ์สถำนกำรณ์กำรพัฒนำพื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝ่ังิะวันออกในอนำคิ 20 ปี 
     

 
โครงกำรศึกษำกำรประเม นส ่งแหวดล้อม 5-80 รำยงำนภำคผนวก กำรประเม นส ่งแหวดล้อมระดบัยุทธศำสิร์ 
ระดับยทุธศำสิร์พื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝ่ังิะวันออก 

ิำรำงท่ี 5.7.3-3 
สรุปอุปทำนทรัพยำกรน ้ำในพื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝั่งิะวันออก ณ ปัจจุบัน แหละระยะ 20 ปีข้ำง่น้ำ 

 
ชื่อลุ่มน ้ำ (1) 

ปริมำณ
น ้ำท่ำ 

(2) 
ปริมำณน ้ำเก็บกัก ณ 

ปัจจุบัน 

(3) 
ศักยภำพน ้ำ

บำดำล 

(4) 
กำรพัฒนำอุปทำนทรัพยำกรน ้ำ

ในพ้ืนที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่ง
ตะวันออก ณ ระยะ 20 ปี

ข้ำงหน้ำ 

(7) 
ปริมำณน ้ำใช้กำรได้ 

 ณ ปัจจบุัน 
(รวม (2) - (3)) 

(8) 
ปริมำณน ้ำใช้ได้ 

 ณ อนำคต 20 ปีข้ำงหน้ำ 
(รวม (2) (3) (4)) 

(9) 
ปริมำณน ้ำท่ำท่ีน ำไปพฒันำ
อุปทำนทรัพยำกรน ้ำเพ่ิมเติม 

((1) ลบด้วย (2) (4)) 

คลองท่าตะเภา 1,958.47 4.18 89.4 221.80 93.58 315.38 1,732.49 

ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน 1,988.15 1.03 168 175.90 169.03 344.93 1,811.22 

คลองหลังสวน 1,532.29 0.39 139.5 154.26 139.89 294.15 1,377.64 

ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกส่วนที ่2 2,118.49 0.20 240.9 76.86 241.10 317.96 2,041.43 

ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกส่วนที ่3 3,072.85 0.20 231.6 136.33 231.80 368.13 2,936.32 

คลองกลาย 789.98 0.14 48.7 8.39 48.84 57.23 781.45 

ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกส่วนที ่4 4,887.45 87.90 642.5 369.93 730.40 1,100.33 4,429.62 

คลองนาทว ี 643.41 2.92 180.5 126.11 183.42 309.53 514.38 

คลองเทพา 714.09 0.70 160.5 115.57 161.20 276.77 597.82 

ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง 611.01 5.38 151 213.05 156.38 369.43 392.58 

แม่น ้าสายบุร ี 4,677.04 1.46 396.4 82.24 397.86 480.10 4,593.34 

แม่น ้าบางนรา 2,595.12 2.14 311.3 54.51 313.44 367.95 2,538.47 

แม่น ้าโก-ลก 1,200.07 4.28 182.3 0.06 186.58 186.64 1,195.73 

ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 26,788.42 110.92 2,942.60 1,735.01 3,053.52 4,788.53 24,942.49 

ลุ่มน ้าสาขาตอนบน 1,958.47 5.80 637.80 628.82 643.60 1,272.42 6,962.78 

ลุ่มน ้าสาขาตอนกลาง 1,988.15 88.24 922.80 514.65 1,011.04 1,525.69 8,147.39 

ลุ่มน ้าสาขาตอนล่าง 1,532.29 16.88 1,382.00 591.54 1,398.88 1,990.42 9,832.32 

ที่มา การวิเคราะห์โดยบริษัทที่ปรึกษา. 2563. 
หมายเหต ุ (1) พื้นที่ลุ่มน ้าสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 3 ได้รวมพื้นที่เกาะสมยุ เกาะพะงัน และเกาะเต่า 



 
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งงาำิ            บทที่ 5 กำรคำดกำรณ์สถำนกำรณ์กำรพัฒนำพื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝ่ังิะวันออกในอนำคิ 20 ปี 
     

 
โครงกำรศึกษำกำรประเม นส ่งแหวดล้อม 5-81 รำยงำนภำคผนวก กำรประเม นส ่งแหวดล้อมระดบัยุทธศำสิร์ 
ระดับยทุธศำสิร์พื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝ่ังิะวันออก 

ิำรำงท่ี 5.7.4-1 
ปร มำณอุปทำนทรัพยำกรน ้ำที่น้ำมำพัฒนำได้ ณ ปี 2580 

 
ลุ่มน ้ำสำขำ ปริมำณน ้ำท่ำที่น ำไป

พัฒนำอุปทำน
ทรัพยำกรน ้ำเพ่ิมเติม 

(ล้ำน ลบ.ม.) 

ปริมำณน ้ำ
รักษำระบบ

นิเวศน ์
(ล้ำน ลบ.ม.) 

ปริมำณน ้ำท่ำ
คงเหลือ ณ 
ปัจจุบัน 

(ล้ำน ลบ.ม.) 

สัดส่วนปริมำณน ้ำท่ำ
คงเหลือ ณ ปัจจบุัน 
ต่อปริมำณน ้ำท่ำ
ท้ังหมด (ร้อยละ) 

ปริมำณอุปทำนทรัพยำกรน ้ำทีน่ ำมำพัฒนำได้เพ่ิมเติม ปริมำณน ้ำเก็บกัก ณ 
ปัจจุบัน และท่ีมี
แผนพัฒนำ 20 ปี 

(ล้ำน ลบ.ม.) 

ปรมิำณอุปทำน
ทรัพยำกรน ้ำท่ีน ำมำ
พัฒนำได้ ณ ปี 2580 

(ล้ำน ลบ.ม.) 

     2565 2570 2575 2580   

คลองท่าตะเภา 1,732.49 26.53 1,705.96 87.11 170.60 426.49 682.38 1,023.58 225.98 1,249.56 

ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน 1,811.22 111.41 1,699.81 85.50 169.98 424.95 679.92 1,019.89 176.93 1,196.82 

คลองหลังสวน 1,377.64 11.62 1,366.02 89.15 136.60 341.51 546.41 819.61 154.65 974.26 

ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกส่วนที ่2 2,041.43 173.45 1,867.98 88.18 186.80 467.00 747.19 1,120.79 77.06 1,197.85 

ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกส่วนที ่3 2,936.32 248.34 2,687.98 87.48 268.80 672.00 1,075.19 1,612.79 136.53 1,749.32 

คลองกลาย 781.45 814.06 -32.61      8.53 8.53 

ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกส่วนที ่4 4,429.62 125.17 4,304.45 88.07 430.45 1,076.11 1,721.78 2,582.67 457.83 3,040.50 

คลองนาทว ี 514.38 185.36 329.02 51.14 32.90 65.80 98.71 131.61 129.03 260.64 

คลองเทพา 597.82 193.36 404.46 56.64 40.45 80.89 121.34 161.78 116.27 278.05 

ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง 392.58 100.08 292.50 47.87 29.25 58.50 87.75 117.00 218.43 335.43 

แม่น ้าสายบุร ี 4,593.34 1,866.20 2,727.14 58.31 272.71 545.43 818.14 1,090.86 83.70 1,174.56 

แม่น ้าบางนรา 2,538.47 1,032.29 1,506.18 58.04 150.62 301.24 451.85 602.47 56.65 659.12 

แม่น ้าโก-ลก 1,195.73 511.62 684.11 57.01 68.41 136.82 205.23 273.64 4.34 277.98 

ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 24,942.49 5,399.49 19,543.00  1,957.56 4,596.73 7,235.90 10,556.68 1,845.93 12,402.61 

ลุ่มน ้าสาขาตอนบน 6,962.78 323.01 6,639.77  663.98 1,659.94 2,655.91 3,983.86 634.62 4,618.48 

ลุ่มน ้าสาขาตอนกลาง 8,147.39 1,187.57 6,959.82  699.24 1,748.11 2,796.97 4,195.46 602.89 4,798.35 

ลุ่มน ้าสาขาตอนล่าง 9,832.32 3,888.91 5,943.41  594.34 1,188.68 1,783.02 2,377.36 608.42 2,985.78 

ที่มา จากการประมาณการของบรษิัทที่ปรึกษา. 2563. 



 
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งงาำิ            บทที่ 5 กำรคำดกำรณ์สถำนกำรณ์กำรพัฒนำพื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝ่ังิะวันออกในอนำคิ 20 ป ี
    

โครงกำรศึกษำกำรประเม นส ่งแหวดล้อม 5-82 รำยงำนภำคผนวก กำรประเม นส ่งแหวดล้อมระดบัยุทธศำสิร์ 
ระดับยทุธศำสิร์พื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝ่ังิะวันออก 

5.8 สถำนกำรณ์ควำมิ้องกำรทรัพยำกรน ้ำ (demand for water resources) แหละกำรพัฒนำ
อุปทำนทรัพยำกรน ้ำ (water resources supply) แหิงละทำงเลือกกำรพัฒนำ 
 
5.8.1 กรอบสถำนกำรณ์แหละทำงเลือกกำรพัฒนำ 
 การศึกษาความต้องการทรัพยากรน้้าด้านอุปโภค-บริโภค (หัวข้อ 5.2) การเกษตร (หัวข้อ 5.3)
อุตสาหกรรม (หัวข้อ 5.4) การท่องเที่ยว (หัวข้อ 5.5) รักษาระบบนิเวศ (หัวข้อ 5.6) และการทบทวนการ
พัฒนาอุปทานทรัพยากรน้้าในพ้ืนที่ทั้งภาพรวมและแต่ละลุ่มน้้าสาขา (หัวข้อ 5.7) ในหัวข้อนี้จะสรุปและชี้
ประเด็นความเพียงพอและ/หรือความขาดแคลนน้้าที่เกิดขึ้นทั้งในภาพรวมทั้งลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกและแต่
ละลุ่มน้้าสาขา 
 ทั้งนี้ ในการศึกษาความต้องการทรัพยากรน้้า ที่ปรึกษาได้ท้าการประมาณการความต้องการ
ทรัพยากรน้้า โดยท้าการประมาณการบนฐานของกรอบขอบเขตทางเลือการพัฒนา ที่ก้าหนดขึ้นมาเพ่ือน้าไปสู่
การประเมินทางเลือกการพัฒนาในระดับยุทธศาสตร์ ซึ่งทางเลือกการพัฒนาประกอบด้วย 4 ทางเลือก ดังนี้ 
 ทำงเลือกท่ี 1 สถำนกำรณ์กำรพัฒนำฐำน คือ ไมงมีกำรพัฒนำใดๆ (No Action) 
 แนวทางการพัฒนาทางเลือกที่ 1 เป็นทางเลือกที่พิจารณาตามสถานการณ์ปัจจุบัน ที่ทบทวนตาม
นโยบายและแผนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ก้าหนดไว้แล้ว อีกท้ัง การด้าเนินงานต่าง ๆ ของหน่วยงานเป็นไป
ตามงบประมาณประจ้าปี เน้นการบ้ารุงรักษาสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่มีอยู่ในพ้ืนที่ เพ่ือให้สามารถใช้งานได้อย่าง
ต่อเนื่อง ดังนั้น 
 ความต้องการทรัพยากรน้้า พิจารณาการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงตามแนวโน้มสถานการณ์
ปัจจุบัน เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการ และการจัดสรรและการกระจายทรัพยากรน้้าตามสถานการณ์ปัจจุบันที่
เกิดขึ้น 
 อุปทานทรัพยากรน้้า พิจารณาทบทวนการพัฒนาด้านทรัพยากรน้้าจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ณ ปีฐาน 
2562 (รวมปีงบประมาณ 2563) โดยมุ่งเป้าหมายตามแผน แผนงาน และโครงการที่ก้าหนดไว้ 
 
 ทำงเลือกท่ี 2 ทำงเลือกกำรพัฒนำพื นที่เพื่อแหก้ไขปัญ่ำเรงงดงวนแหละคุณภำพาีว ิขั นพื นฐำน 
 แนวทางการพัฒนาทางเลือกที่ 2 เป็นการพัฒนาเพ่ือตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน ได้แก่ 
พ้ืนทีอุ่ทกภัย น้้าแล้งบางพ้ืนที่ และพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยทางน้้า เช่น การบ้าบัดน้้าเสียชุมชนเพื่อรักษา
ระบบนิเวศ และการตอบสนองต่อการส่เสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตขั้นพ้ืนฐาน ได้แก่ น้้าเพ่ือการอุปโภค-
บริโภค เป็นหลักเพ่ือกระจายทรัพยากรน้้าทั่วทุกพ้ืนที่ลุ่มน้้าได้อย่างทั่วถึง โดยมุ่งเป้าหมายการจัดหาน้้าอุปโภค
บริโภคที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพ่ือการด้ารงชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ลดการ
ขาดแคลนและเพ่ิมการเข้าถึงทรัพยากรน้้าอย่างทั่วถึง 
 ความต้องการทรัพยากรน้้า  การเปลี่ยนแปลงด้านความต้องการน้้าใช้เพ่ือการอุปโภค-บริโภค การ
เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ในอดีตที่ผ่านมา และพิจารณาแนวโน้มการพัฒนาของพ้ืนที่และกลุ่มประชากรที่
ต้องการทรัพยากรน้้า 
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โครงกำรศึกษำกำรประเม นส ่งแหวดล้อม 5-83 รำยงำนภำคผนวก กำรประเม นส ่งแหวดล้อมระดบัยุทธศำสิร์ 
ระดับยทุธศำสิร์พื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝ่ังิะวันออก 

 อุปทานทรัพยากรน้้า การพัฒนาโครงการด้านทรัพยากรน้้าเพ่ือแก้ไขปัญหาความจ้าเป็นพ้ืนฐาน ลด
ความขาดแคลนน้้าเพ่ือการอุปโภค-บริโภคเป็นหลัก โดยมุ่งเป้าหมายพ้ืนที่ขาดแคลนน้้าตามการส้ารวจและ
ทบทวนของหน่วยงานต่าง ๆ โดยจัดหางบประมาณเพ่ิมขึ้นเพ่ือพัฒนาความจ้าเป็นพ้ืนฐาน และการกระจาย
การพัฒนาให้ทั่วถึง และการจัดหางบประมาณเพ่ือพัฒนาโครงการต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาน้้าท่วม น้้าแล้ง 
น้้าเสีย และจัดหาน้้าเพ่ือการเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่ง
ตะวันออก 
 พ้ื นที่ เป้ าหมายน้้ า เพ่ื อการอุปโภค -บริ โภค ทุ ก พ้ืนที่ ลุ่ มน้้ าสาขามีระบบประปารองรับ  
ทั้งในส่วนการบริการของการประปาส่วนภูมิภาค และการพัฒนาประปาหมู่บ้าน / ชุมชน แต่ระบบประปา
ดังกล่าว ยังไม่ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมด อีกทั้งในบางพ้ืนที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้้าต้นทุนผลิตน้้าประปา
ในช่วงฤดูแล้ง แนวทาง เช่น การขยายเขตประปาภูมิภาค การส่งเสริมประปาหมู่บ้าน / ชุมชน การผลิตน้้าดื่ม
ชุมชนเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการจัดหาน้้าอุปโภค พ้ืนที่เป้าหมายด้าเนินการ  
  

ิำรำงท่ี 5.8.1-1 
จ้ำนวนพื นที่แหละจ้ำนวประาำกรขำดแหคลนน ้ำรำยพื นที่ลุงมน ้ำสำขำในปัจจุบัน 

 
ล้ำดับ จัง่วัด อ้ำเภอ ิ้ำบล ่มูงบ้ำน ครัวเรือน ประาำกร 

1 ชุมพร 7 16 45 7,226 14,165 
2 สุราษฎร์ธาน ี 5 9 11 1,617 3,282 
3 นครศรีธรรมราช 12 33 73 14,319 32,419 
4 สงขลา 6 14 28 3,720 10,243 
5 ปัตตาน ี 12 41 110 18,838 67,105 
6 ยะลา 4 18 40 7,622 25,293 
7 นราธิวาส 12 60 253 49,073 158,865 
8 ตรัง 1 1 1 197 795 
9 ระนอง 1 1 2 138 56 

รวม 60 193 563 102,750 312,223 
หมายเหต ุ  จ้านวนพื้นที่และจ้านวปนระชากรขาดแคลนน้้ารายพื้นท่ีลุม่น้้าสาขาในปัจจุบันตามตารางนี้ การศึกษา 
  พิจารณาแจงนับเฉพาะพื้นที่ท่ีขาดแคลนน้้าที่อยู่ในขอบเขตพื้นท่ีลุ่มน้้าภาคใตฝ้ั่งตะวันออกเท่านั้น 
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  ทำงเลือกที่ 3 กำรพัฒนำเพื่อสนับสนุนแหละสงงเสร มกำรเิ บโิทำงเศรษฐก จด้ำนเกษิรกรรม
แหละกำรทงองเที่ยว 
 แนวทางการพัฒนาทางเลือกที่ 3 เป็นการพัฒนาเพ่ือตอบสนองและมุ่งเน้นต่อการเติบโตทาง
เศรษฐกิจด้านเกษตรกรรมและการท่องเที่ยวในพื้นที่ลุ่มน้้า ทั้งโดยภาพรวมและรายลุ่มน้้าสาขา ทั้งนี้ ทางเลือก
นี้มุ่งเน้นการพิจารณาต่อเนื่องจากการแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานของพ้ืนที่ลุ่มน้้าและกลุ่มประชากรที่ได้รับผลกระทบ
จากการบริหารการจัดการทรัพยากรน้้า การพัฒนามุ่งสนับสนุนและสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจพื้นฐาน
ของพ้ืนที่ ในที่นี้ คือ การเกษตรกรรมและการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นภาคเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อสั งคมและ
สิ่งแวดล้อมน้อย และมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของพ้ืนที่ 
 ความต้องการทรัพยากรน้้า พิจารณาความต้องการทรัพยากรน้้าเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการ
เติบโตทางเศรษฐกิจภาคการเกษตรและการท่องเที่ยว เพ่ือรองรับการพัฒนาให้เกิดความเพียงพอในส่วนที่
เพ่ิมข้ึนจากฐานการพัฒนาเดิม 
 อุปทานทรัพยากรน้้า พิจารณาแนวทางการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้้า เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนาภาคเศรษฐกิจ ซึ่งฐานการพัฒนาทรัพยากรน้้าดังกลาว พิจารณาบนเงื่อนไขและข้อจ้ากัด
ด้านสิ่งแวดล้อมของพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาพรวมและรายลุ่มน้้าสาขา 
 พ้ืนที่เป้าหมายจึงมุ่งเน้นไปที่พ้ืนที่เกษตรกรรม ทั้งพ้ืนที่เขตชลประทานและนอกเขตชลประทานที่
ต้องการน้้าในบางช่วงฤดูกาล และพ้ืนที่พัฒนาการท่องเที่ยว ในทุกแหล่งท่องเที่ยวและทุกระดับความส้าคัญ 
อย่างไรก็ตาม การก้าหนดจะพิจารณาภาพรวมเป็นหลัก ไม่ได้แยกย่อยก้าหนดลงถึงระดับพ้ืนที่ 
 
 ทำงเลือกที่ 4 กำรพัฒนำพื นที่ เิ็มศักยภำพ แหละยุทธศำสิร์กำรพัฒนำภำคใิ้แหละภำคใิ้
าำยแหดน 
 แนวทางการพัฒนาทางเลือกที่ 4 เป็นการพัฒนาทรัพยากรน้้าเต็มตามศักยภาพของพ้ืนที่ เพ่ือ
ตอบสนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ตามฐานยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้และภาคใต้ชายแดน โดยมุ่งเน้นให้
เกิดการขับเคลื่อนฐานเศรษฐกิจของพื้นที่ลุ่มน้้า ซึ่งทรัพยากรน้้าเป็นฐานปัจจัยการผลิตที่ต้องพัฒนาให้เพียงพอ
ต่อการพัฒนาต่าง ๆ ของทุกภาคส่วนในพื้นท่ี 
  ความต้องการทรัพยากรน้้า พิจารณาเป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้และ
ภาคใต้ชายแดน โดยแนวทางมุ่งเน้นการพัฒนาเต็มศักยภาพของพ้ืนที่ลุ่มน้้า การมีทรัพยากรน้้าที่เพียงพอต่อ
ความต้องการในการพัฒนาพื้นที่ด้านเศรษฐกิจและสังคม 
 อุปทานทรัพยากรน้้า พิจารณาการพัฒนาอุปทานทรัพยากรน้้าให้เพียงพอและสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ โดยพัฒนาแหล่งทรัพยากรน้้าตอบสนองตามพ้ืนที่ที่ยุทธศาสตร์ก้าหนดไว้ 
 พ้ืนที่เป้าหมายการพัฒนามุ่งเน้นทั้งพ้ืนที่ลุ่มน้้า โดยเฉพาะพ้ืนที่ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งถูก
ก้าหนดไว้ 2 พ้ืนที่หลัก คือ พ้ืนที่ภาคใต้ตอนบน ได้แก่ จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช ตาม
ยุทธศาสตร์ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ และพ้ืนที่ภาคใต้ชายแดน ได้แก่ สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส 
ตามยุทธศาสตร์จังหวัดการค้าชายแดนใต้ 
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5.8.2 กรณีทำงเลือกที่ 1 ณ ปีฐำน 2562 : สถำนกำรณ์ควำมิ้องกำรทรัพยำกรน ้ำแหละกำรพัฒนำ
อุปทำนทรัพยำกรน ้ำ 
 สถานการณ์ความต้องการทรัพยากรน้้าและการพัฒนาอุปทานทรัพยากรน้้า  ณ ปีฐาน 2562 
(ิำรำงท่ี 5.8.2-1) พบว่า 
 ควำมิ้องกำรทรัพยำกรน ้ำ ในปี 2562 สถานการณ์ความต้องการทรัพยากรน้้าเพ่ือกิจกรรมต่าง ๆ 
ในลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกรวม 27,001.75 ล้านลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้ ถ้าแยกพิจารณาภาคการเพาะปลูก
เฉพาะพ้ืนที่ชลประทาน โดยไม่น้าพ้ืนที่การเพาะปลูกนอกเขตชลประทานมาประมาณการด้วย ความต้องการ
ทรัพยากรน้้ารวม 10,522.96 ล้านลูกบาศก์เมตร อย่างไรก็ตาม ถ้าพิจารณาตามภาคส่วนทางเศรษฐกิจที่มี
ความต้องการทรัพยากรน้้า ภาคการเพาะปลูกมีความต้องการมากที่สุด ในเขตและนอกพ้ืนที่ชลประทาน 
4,450.90 และ 16,478.79 ล้านลูกบาศก์เมตร รองลงมา คือ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด การอุปโภค-บริโภค 
อุตสาหกรรมการผลิต การท่องเที่ยว และปศุสัตว์ จ้านวน 422.08 125.77 64.21 36.12 และ 24.40 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร ตามล้าดับ 
 อุปทำนทรัพยำกรน ้ำ ในปี 2562 พ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกถูกประมาณการว่าจะมีอุปทาน
ทรัพยากรน้้าประมาณ 10,679.54 ล้านลูกบาศก์เมตร แบ่งเป็นน้้าในแหล่งกักเก็บจ้านวน 110.92 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร และปริมาณศักยภาพน้้าบาดาล 2,942.60 ล้านลูกบาศก์เมตร ดังนั้น ปริมาณน้้าใช้การได้ที่อยู่
ในปัจจุบันประมาณ 3,053.52 ล้านลูกบาศก์เมตร เมื่อรวมกับปริมาณน้้าตามแหล่งน้้าธรรมชาติที่สามารถดึง
ขึ้นมาใช้ได้ประมาณ 7,626.02 ล้านลูกบาศก์เมตร 
 สถานการณ์ความต้องการทรัพยากรน้้า เมื่อพิจารณาความต้องการทรัพยากรน้้าและอุปทาน
ทรัพยากรน้้าในสถานการณ์ปี 2562 จะพบว่า 
 (1)  ถ้าพิจารณาในกรณีความต้องการน้้าไม่รวมการจัดสรรน้้าให้แก่พ้ืนที่การเพาะปลูกนอกเขต
ชลประทาน 
  1)  เมื่อพิจารณาภาพรวมของลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก อุปทานทรัพยากรน้้ามีมากกว่า
ความต้องการทรัพยากรน้้าเพียงเล็กน้อย คือ 156.57 ล้านลูกบาศก์เมตร 
  2)  เมื่อพิจารณารายลุ่มน้้าสาขา มี 6 ลุ่มน้้าสาขา ที่ความต้องการทรัพยากรน้้ามีมากกว่า
อุปทานทรัพยากรน้้า ได้แก่ คลองกลาย คลองนาทวี ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง แม่น้้าสายบุรี แม่น้้าบางนรา 
และแม่น้้ าโก-ลก และมี 7 ลุ่มน้้ าสาขา ที่ อุปทานทรัพยากรน้้ามีมากกว่าความต้องการทรัพยากรน้้า  
ได้แก่ คลองท่าตะเภา ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน คลองหลังสวน ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 2 ภาคใต้ฝั่ง
ตะวันออกส่วนที่ 3 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 และคลองเทพา ซึ่งทั้ง 7 ลุ่มน้้าสาขาดังกล่าว มีปริมาณน้้าท่า
จ้านวนมาก 
 (2)  ถ้าพิจารณาในกรณีความต้องการน้้ารวมการจัดสรรน้้าให้แก่พ้ืนที่การเพาะปลูกนอกเขต
ชลประทาน โดยภาพรวมของลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก ความต้องการทรัพยากรน้้า มีมากกว่าอุปทาน
ทรัพยากรน้้า คือ 16,322.22 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งจะขาดแคลนน้้าจ้านวนมาก โดยเฉพาะพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขา
ตอนล่างจะขาดแคลนน้้า 9,568.54 ล้านลูกบาศก์เมตร 



 
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งงาำิ            บทที่ 5 กำรคำดกำรณ์สถำนกำรณ์กำรพัฒนำพื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝ่ังิะวันออกในอนำคิ 20 ป ี
    

โครงกำรศึกษำกำรประเม นส ่งแหวดล้อม 5-86 รำยงำนภำคผนวก กำรประเม นส ่งแหวดล้อมระดบัยุทธศำสิร์ 
ระดับยทุธศำสิร์พื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝ่ังิะวันออก 

5.8.3 กรณีทำงเลือกที่ 1 ณ ปี 2580 : สถำนกำรณ์ควำมิ้องกำรทรัพยำกรน ้ำแหละกำรพัฒนำอุปทำน
ทรัพยำกรน ้ำ 
 สถานการณ์ความต้องการทรัพยากรน้้าและการพัฒนาอุปทานทรัพยากรน้้า ทางเลือกที่ 1 ปี 2580 
(ิำรำงท่ี 5.8.3-1) พบว่า 
 ควำมิ้องกำรทรัพยำกรน ้ำ ในปี 2580 สถานการณ์ความต้องการทรัพยากรน้้าเพ่ือกิจกรรมต่าง ๆ 
ในลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกรวม 22,929.23 ล้านลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้ ถ้าแยกพิจารณาภาคการเพาะปลูกร
เฉพาะพ้ืนที่ชลประทาน โดยไม่น้าพ้ืนที่การเพาะปลูกนอกเขตชลประทานมาประมาณการด้วย ความต้องการ
ทรัพยากรน้้ารวม 9,648.61 ล้านลูกบาศก์เมตร อย่างไรก็ตาม ถ้าพิจารณาตามภาคส่วนทางเศรษฐกิจที่มีความ
ต้องการทรัพยากรน้้า ภาคการเพาะปลูกมีความต้องการมากที่สุด ในเขตและนอกพ้ืนที่ชลประทาน 3,853.98 
และ 13,280.63 ล้านลูกบาศก์เมตร รองลงมา คือ การอุปโภค-บริโภค การท่องเที่ยว อุตสาหกรรมการผลิต 
ปศุสัตว์ และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด จ้านวน 210.91 136.04 93.19 33.28 และ 25.34 ล้านลูกบาศก์เมตร 
ตามล้าดับ ทั้งนี้ มีข้อสังเกตว่า ความต้องการทรัพยากรน้้าภาคเศรษฐกิจหลัก ยังคงเป็นภาคเกษตรกรรม แต่มี
แนวโน้มลดลง เนื่องด้วยข้อจ้ากัดของการใช้ที่ดิน ส่วนภาคเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและภาคอุตสาหกรรมมี
แนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และรวดเร็วกว่าทางด้านภาคเกษตรกรรม 
 อุปทำนทรัพยำกรน ้ำ ในปี 2580 พ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกถูกประมาณการว่าจะมีอุปทาน
ทรัพยากรน้้าประมาณ 12,727.01 ล้านลูกบาศก์เมตร แบ่งเป็นน้้าในแหล่งกักเก็บจ้านวน 110.92 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร และปริมาณศักยภาพน้้าบาดาล 2,942.60 ล้านลูกบาศก์เมตร ดังนั้น ปริมาณน้้าใช้การได้ที่อยู่
ในปัจจุบันประมาณ 3,053.52 ล้านลูกบาศก์เมตร เมื่อรวมกับปริมาณน้้าตามแหล่งน้้าธรรมชาติที่สามารถดึง
ขึ้นมาใช้ได้ประมาณ 9,673.49 ล้านลูกบาศก์เมตร 
 สถำนกำรณ์ควำมิ้องกำรทรัพยำกรน ้ำ เมื่อพิจารณาความต้องการทรัพยากรน้้าและอุปทาน
ทรัพยากรน้้าในสถานการณ์ปี 2580 จะพบว่า 
 (1)  ถ้าพิจารณาในกรณีความต้องการน้้าไม่รวมการจัดสรรน้้าให้แก่พ้ืนที่การเพาะปลูกนอกเขต
ชลประทาน 
  1)  เมื่อพิจารณาภาพรวมของลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก อุปทานทรัพยากรน้้ามีมากกว่า
ความต้องการทรัพยากรน้้า คือ 3,078.40 ล้านลูกบาศก์เมตร 
  2)  เมื่อพิจารณารายลุ่มน้้าสาขา มี 3 ลุ่มน้้าสาขา ที่ความต้องการทรัพยากรน้้ามีมากกว่า
อุปทานทรัพยากรน้้า ได้แก่ คลองกลาย แม่น้้าบางนรา และแม่น้้าโก-ลก และมี 10 ลุ่มน้้าสาขา ที่อุปทาน
ทรัพยากรน้้ามีมากกว่าความต้องการทรัพยากรน้้า ได้แก่ คลองท่าตะเภา ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน คลอง
หลังสวน ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 2 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 3 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 คลองนาทวี 
คลองเทพา ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง และแม่น้้าสายบุรี 
 (2)  ถ้าพิจารณาในกรณีความต้องการน้้ารวมการจัดสรรน้้าให้แก่พ้ืนที่การเพาะปลูกนอกเขต
ชลประทาน โดยภาพรวมของลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก ความต้องการทรัพยากรน้้ามีมากกว่าอุปทาน
ทรัพยากรน้้า คือ 10,202.22 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งจะขาดแคลนน้้าจ้านวนมาก โดยเฉพาะพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขา
ตอนล่างจะขาดแคลนน้้า 6,171.04 ล้านลูกบาศก์เมตร 



 
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งงาำิ            บทที่ 5 กำรคำดกำรณ์สถำนกำรณ์กำรพัฒนำพื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝ่ังิะวันออกในอนำคิ 20 ป ี
    

โครงกำรศึกษำกำรประเม นส ่งแหวดล้อม 5-87 รำยงำนภำคผนวก กำรประเม นส ่งแหวดล้อมระดบัยุทธศำสิร์ 
ระดับยทุธศำสิร์พื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝ่ังิะวันออก 

5.8.4 กรณีทำงเลือกที่ 2 ณ ปี 2580 : สถำนกำรณ์ควำมิ้องกำรทรัพยำกรน ้ำแหละกำรพัฒนำอุปทำน
ทรพัยำกรน ้ำ 
 สถานการณ์ความต้องการทรัพยากรน้้าและการพัฒนาอุปทานทรัพยากรน้้า ทางเลือกที่ 2 ปี 2580 
(ิำรำงท่ี 5.8.4-1) พบว่า 
 ควำมิ้องกำรทรัพยำกรน ้ำ ในปี 2580 สถานการณ์ความต้องการทรัพยากรน้้าเพ่ือกิจกรรมต่าง ๆ 
ในลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกรวม 23,687.43 ล้านลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้ ถ้าแยกพิจารณาภาคการเพาะเฉพาะ
พ้ืนที่ชลประทาน โดยไม่น้าพ้ืนที่การเพาะปลูกนอกเขตชลประทานมาประมาณการด้วย ความต้องการ
ทรัพยากรน้้ารวม 9,169.32 ล้านลูกบาศก์เมตร อย่างไรก็ตาม ถ้าพิจารณาตามภาคส่วนทางเศรษฐกิจที่มีความ
ต้องการทรัพยากรน้้า ภาคการการเพาะปลูกมีความต้องการมากที่สุด ในเขตและนอกพ้ืนที่ชลประทาน 
3,220.04 และ 14,518.11 ล้านลูกบาศก์เมตร รองลงมา คือ การอุปโภค-บริโภค การเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด 
การท่องเที่ยว อุตสาหกรรมการผลิต และปศุสัตว์ จ้านวน 210.91 180.00 136.04 93.19 และ 33.28 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร ตามล้าดับ ทั้งนี้ มีข้อสังเกตว่า  
 (1)  ความต้องการทรัพยากรน้้าภาคเศรษฐกิจหลัก ยังคงเป็นภาคการเพาะปลูก มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน
จากทางเลือกที่ 1 ไม่มาก โดยเฉพาะพ้ืนที่นอกเขตชลประทาน 
 (2)  ความต้องการทรัพยากรน้้าของภาคการท่องเที่ยวและภาคอุตสาหกรรมไม่แตกต่างจก
ทางเลือกที่ 1 เนื่องจาก ทางเลือกที่ 2 มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนและคุณภาพชีวิตขั้นพ้ืนฐาน ท้าให้ภาค
เศรษฐกจิทั้ง 2 ภาคส่วน ได้รับการจัดสรรน้้าไปด้วย 
 อุปทำนทรัพยำกรน ้ำ ในปี 2580 พ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกถูกประมาณการว่าจะมีอุปทาน
ทรัพยากรน้้าประมาณ 14,764.38 ล้านลูกบาศก์เมตร แบ่งเป็นน้้าในแหล่งกักเก็บจ้านวน 1,845.93 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร และปริมาณศักยภาพน้้าบาดาล 2,942.60 ล้านลูกบาศก์เมตร ดังนั้น ปริมาณน้้าใช้การได้ที่อยู่
ในปัจจุบันประมาณ 4,788.53 ล้านลูกบาศก์เมตร เมื่อรวมกับปริมาณน้้าตามแหล่งน้้าธรรมชาติที่สามารถดึง
ขึ้นมาใช้ได้ประมาณ 9,975.85 ล้านลูกบาศก์เมตร 
 สถำนกำรณ์ควำมิ้องกำรทรัพยำกรน ้ำ เมื่อพิจารณาความต้องการทรัพยากรน้้าและอุปทาน
ทรัพยากรน้้าในสถานการณ์ปี 2580 จะพบว่า 
 (1)  ถ้าพิจารณาในกรณีความต้องการน้้าไม่รวมการจัดสรรน้้าให้แก่พ้ืนที่การเพาะปลูกนอกเขต
ชลประทาน 
  1)  เมื่อพิจารณาภาพรวมของลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก อุปทานทรัพยากรน้้ามีมากกว่า
ความต้องการทรัพยากรน้้า คือ 5,595.05 ล้านลูกบาศก์เมตร 
  2)  เมื่อพิจารณารายลุ่มน้้าสาขา มี 2 ลุ่มน้้าสาขา ที่ความต้องการทรัพยากรน้้ามีมากกว่า
อุปทานทรัพยากรน้้า ได้แก่ คลองกลาย และแม่น้้าโก-ลก และมี 11 ลุ่มน้้าสาขา ที่อุปทานทรัพยากรน้้ามี
มากกว่าความต้องการทรัพยากรน้้า ได้แก่ คลองท่าตะเภา ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน คลองหลังสวน ภาคใต้
ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 2 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 3 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 คลองนาทวี คลองเทพา 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง แม่น้้าสายบุร ีและแม่น้้าบางนรา 
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โครงกำรศึกษำกำรประเม นส ่งแหวดล้อม 5-88 รำยงำนภำคผนวก กำรประเม นส ่งแหวดล้อมระดบัยุทธศำสิร์ 
ระดับยทุธศำสิร์พื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝ่ังิะวันออก 

 (2)  ถ้าพิจารณาในกรณีความต้องการน้้ารวมการจัดสรรน้้าให้แก่พ้ืนที่การเพาะปลูกนอกเขต
ชลประทาน โดยภาพรวมของลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก ความต้องการทรัพยากรน้้ามีมากกว่าอุปทาน
ทรัพยากรน้้า คือ 8,923.06 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งจะขาดแคลนน้้าจ้านวนมาก โดยเฉพาะพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขา
ตอนล่างจะขาดแคลนน้้า 5,314.00 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่ทั้งนี้ พ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขาคลองหลังสวน มีอุปทาน
ทรัพยากรน้้ามากกว่าความต้องการทรัพยากรน้้าอยู่เล็กน้อย คือ 53.13 ล้านลูกบาศก์เมตร 
 
5.8.5 กรณีทำงเลือกที่ 3 ณ ปี 2580 : สถำนกำรณ์ควำมิ้องกำรทรัพยำกรน ้ำแหละกำรพัฒนำอุปทำน
ทรัพยำกรน ้ำ 
 สถานการณ์ความต้องการทรัพยากรน้้าและการพัฒนาอุปทานทรัพยากรน้้า ทางเลือกที่ 3 ปี 2580 
(ิำรำงท่ี 5.8.5-1) พบว่า 
 ควำมิ้องกำรทรัพยำกรน ้ำ ในปี 2580 สถานการณ์ความต้องการทรัพยากรน้้าเพ่ือกิจกรรมต่าง ๆ 
ในลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกรวม 20,885.75 ล้านลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้ ถ้าแยกพิจารณาภาคการเพาะเฉพาะ
พ้ืนที่ชลประทาน โดยไม่น้าพ้ืนที่การเพาะปลูกนอกเขตชลประทานมาประมาณการด้วย ความต้องการ
ทรัพยากรน้้ารวม 11,697.73 ล้านลูกบาศก์เมตร อย่างไรก็ตาม ถ้าพิจารณาตามภาคส่วนทางเศรษฐกิจที่มี
ความต้องการทรัพยากรน้้า ภาคการการเพาะปลูกมีความต้องการมากที่สุด ในเขตและนอกพ้ืนที่ชลประทาน 
5,605.91 และ 9,188.02 ล้านลูกบาศก์เมตร รองลงมา คือ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด การอุปโภค-บริโภค การ
ท่องเที่ยว อุตสาหกรรมการผลิต และปศุสัตว์ จ้านวน 317.41 210.91 136.04 98.31 และ 33.28 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร ตามล้าดับ ทั้งนี้ มีข้อสังเกตว่า 
 (1)  ความต้องการทรัพยากรน้้าภาคเศรษฐกิจหลัก ยังคงเป็นภาคการเพาะปลูก มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน
จากทางเลือกที่ 1 และ 2 โดยเฉพาะพ้ืนที่ในนเขตชลประทาน ซึ่งทางเลือกที่ 3 เน้นให้การส่งเสริมและ
สนับสนุนภาคเกษตรกรรม แต่ขณะที่พ้ืนที่นอกเขตชลประทานมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากทางเลือกที่ 3 มี
เงื่อนไขการพัฒนาการจ้ากัดการใช้พ้ืนที่อนุรักษ์ ซึ่งสถานการณ์ในปัจจุบัน พ้ืนที่นอกเขตชลประทานมีการเข้า
ใช้พื้นที่อนุรักษ์จ้านวนหนึ่ง ทางเลือกท่ี 3 ไม่จัดสรรน้้าให้กับพ้ืนที่ดังกล่าว 
 (2)  ความต้องการทรัพยากรน้้าของภาคการท่องเที่ยวและภาคอุตสาหกรรมไม่แตกต่างจก
ทางเลือกท่ี 1 และ 2 เนื่องจาก ทางเลือกที่ 3 มุ่งเน้นการส่งเสริมการท่องเที่ยว แต่เนื่องจากการท่องเที่ยวใช้น้้า
ร่วมกับการอุปโภค-บริโภค ของประชากรเมืองจ้านวนหนึ่ง จึงท้าให้ความต้องการทรัพยากรน้้าแฝงอยู่ในส่วน
ของการอุปโภค-บริโภคภาคเมืองไปพร้อมกัน 
 อุปทำนทรัพยำกรน ้ำ ในปี 2580 พ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกถูกประมาณการว่าจะมีอุปทาน
ทรัพยากรน้้าประมาณ 15,659.79 ล้านลูกบาศก์เมตร แบ่งเป็นน้้าในแหล่งกักเก็บจ้านวน 1,845.93 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร และปริมาณศักยภาพน้้าบาดาล 2,942.60 ล้านลูกบาศก์เมตร ดังนั้น ปริมาณน้้าใช้การได้ที่อยู่
ในปัจจุบันประมาณ 4,788.53 ล้านลูกบาศก์เมตร เมื่อรวมกับปริมาณน้้าตามแหล่งน้้าธรรมชาติที่สามารถดึง
ขึ้นมาใช้ได้ประมาณ 10,871.26 ล้านลูกบาศก์เมตร 
 สถำนกำรณ์ควำมิ้องกำรทรัพยำกรน ้ำ เมื่อพิจารณาความต้องการทรัพยากรน้้าและอุปทาน
ทรัพยากรน้้าในสถานการณ์ปี 2580 จะพบว่า 
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โครงกำรศึกษำกำรประเม นส ่งแหวดล้อม 5-89 รำยงำนภำคผนวก กำรประเม นส ่งแหวดล้อมระดบัยุทธศำสิร์ 
ระดับยทุธศำสิร์พื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝ่ังิะวันออก 

 (1)  ถ้าพิจารณาในกรณีความต้องการน้้าไม่รวมการจัดสรรน้้าให้แก่พ้ืนที่การเพาะปลูกนอกเขต
ชลประทาน 
  1)  เมื่อพิจารณาภาพรวมของลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก อุปทานทรัพยากรน้้ามีมากกว่า
ความต้องการทรัพยากรน้้า คือ 3,962.06 ล้านลูกบาศก์เมตร 
  2)  เมื่อพิจารณารายลุ่มน้้าสาขา มี 4 ลุ่มน้้าสาขา ที่ความต้องการทรัพยากรน้้ามีมากกว่า
อุปทานทรัพยากรน้้า ได้แก่ คลองกลาย ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง แม่น้้าสายบุรี และแม่น้้าโก-ลก และมี 9 
ลุ่มน้้าสาขา ที่อุปทานทรัพยากรน้้ามีมากกว่าความต้องการทรัพยากรน้้า ได้แก่ คลองท่าตะเภา ภาคใต้ฝั่ง
ตะวันออกตอนบน คลองหลังสวน ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 2 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 3 ภาคใต้ฝั่ง
ตะวันออกส่วนที่ 4 คลองนาทวี คลองเทพา และแม่น้้าบางนรา 
 (2)  ถ้าพิจารณาในกรณีความต้องการน้้ารวมการจัดสรรน้้าให้แก่พ้ืนที่การเพาะปลูกนอกเขต
ชลประทาน โดยภาพรวมของลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก ความต้องการทรัพยากรน้้ามีมากกว่ าอุปทาน
ทรัพยากรน้้า คือ 5,225.96 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งจะขาดแคลนน้้าจ้านวนมาก โดยเฉพาะพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขา
ตอนล่างจะขาดแคลนน้้า 4,237.82 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่ทั้งนี้ พ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขาคลองท่าตะเภา คลองหลัง
สวน และภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 มีอุปทานทรัพยากรน้้ามากกว่าความต้องการทรัพยากรน้้า จ้านวน 
94.25 270.71 และ 700.80 ล้านลูกบาศก์เมตร 
 
5.8.6 กรณีทำงเลือกที่ 4 ณ ปี 2580 : สถำนกำรณ์ควำมิ้องกำรทรัพยำกรน ้ำแหละกำรพัฒนำอุปทำน
ทรัพยำกรน ้ำ 
 สถานการณ์ความต้องการทรัพยากรน้้าและการพัฒนาอุปทานทรัพยากรน้้า ทางเลือกที่ 4 ปี 2580 
(ิำรำงที่ 5.8.6-1) พบว่า 
 ควำมิ้องกำรทรัพยำกรน ้ำ ในปี 2580 สถานการณ์ความต้องการทรัพยากรน้้าเพ่ือกิจกรรมต่าง ๆ 
ในลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกรวม 28,441.16 ล้านลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้ ถ้าแยกพิจารณาภาคการเพาะเฉพาะ
พ้ืนที่ชลประทาน โดยไม่น้าพ้ืนที่การเพาะปลูกนอกเขตชลประทานมาประมาณการด้วย ความต้องการ
ทรัพยากรน้้ารวม 13,051.40 ล้านลูกบาศก์เมตร อย่างไรก็ตาม ถ้าพิจารณาตามภาคส่วนทางเศรษฐกิจที่มี
ความต้องการทรัพยากรน้้า ภาคการการเพาะปลูกมีความต้องการมากที่สุด ในเขตและนอกพ้ืนที่ชลประทาน 
6,834.52 และ 15,389.77 ล้านลูกบาศก์เมตร รองลงมา คือ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด การอุปโภค-บริโภค 
อุตสาหกรรมการผลิต การท่องเที่ยว และปศุสัตว์ จ้านวน 344.81 210.91 143.94 138.06 และ 33.28 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร ตามล้าดับ ทั้งนี้ มีข้อสังเกตว่า 
 (1)  การพัฒนาพ้ืนที่เต็มศักยภาพของการเติบโตทางเศรษฐกิจตามยุทธศาสตร์การพัฒนาพ้ืนที่
ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน จะท้าให้ความต้องการทรัพยากรน้้าเพ่ือภาคเศรษฐกิจมีการขยายตัวมากขึ้น  
เพ่ืมข้ึนจากทางเลือกท่ี 1 2 และ 3 ร้อยละ 24.04 20.07 และ 36.17 
 (2)  ความต้องการทรัพยากรน้้าภาคเศรษฐกิจหลัก ยังคงเป็นภาคการเพาะปลูก มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน
จากทางเลือกที่ 1 2 และ 3 มากขึ้น ทั้งพ้ืนที่ในเขตและนอกเขตชลประทาน ขณะเดียวกัน การขยายตัวของ
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โครงกำรศึกษำกำรประเม นส ่งแหวดล้อม 5-90 รำยงำนภำคผนวก กำรประเม นส ่งแหวดล้อมระดบัยุทธศำสิร์ 
ระดับยทุธศำสิร์พื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝ่ังิะวันออก 

ภาคอุตสาหกรรมกมรผลิตมีแนวโน้มขยายตัวมากขึ้นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  โดยเพ่ิมขึ้นจากทางเลือกที่ 3 
ร้อยละ 46.42 
 (3)  ความต้องการทรัพยากรน้้าของภาคการท่องเที่ยวยังมีแนวโน้มเหมือนทางเลือกท่ี 3 เนื่องจาก 
ความต้องการทรัพยากรน้้าที่เพ่ิมขึ้นของการท่องเที่ยวมีการใช้น้้าร่วมกับการอุปโภค-บริโภค ของประชากร
เมืองจ้านวนหนึ่ง จึงท้าให้ความต้องการทรัพยากรน้้าแฝงอยู่ ในส่วนของการอุปโภค-บริโภคภาคเมืองไป 
พร้อมกัน 
 อุปทำนทรัพยำกรน ้ำ ในปี 2580 พ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกถูกประมาณการว่าจะมีอุปทาน
ทรัพยากรน้้าประมาณ 17,191.14 ล้านลูกบาศก์เมตร แบ่งเป็นน้้าในแหล่งกักเก็บจ้านวน 1,845.93 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร และปริมาณศักยภาพน้้าบาดาล 2,942.60 ล้านลูกบาศก์เมตร ดังนั้น ปริมาณน้้าใช้การได้ที่อยู่
ในปัจจุบันประมาณ 4,788.53 ล้านลูกบาศก์เมตร เมื่อรวมกับปริมาณน้้าตามแหล่งน้้าธรรมชาติที่สามารถดึง
ขึ้นมาใช้ได้ประมาณ 12,402.61 ล้านลูกบาศก์เมตร 
 สถำนกำรณ์ควำมิ้องกำรทรัพยำกรน ้ำ เมื่อพิจารณาความต้องการทรัพยากรน้้าและอุปทาน
ทรัพยากรน้้าในสถานการณ์ปี 2580 จะพบว่า 
 (1)  ถ้าพิจารณาในกรณีความต้องการน้้าไม่รวมการจัดสรรน้้าให้แก่พ้ืนที่การเพาะปลูกนอกเขต
ชลประทาน 
  1)  เมื่อพิจารณาภาพรวมของลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก อุปทานทรัพยากรน้้ามีมากกว่า
ความต้องการทรัพยากรน้้า คือ 4,139.75 ล้านลูกบาศก์เมตร 
  2)  เมื่อพิจารณารายลุ่มน้้าสาขา มี 6 ลุ่มน้้าสาขา ที่ความต้องการทรัพยากรน้้ามีมากกว่า
อุปทานทรัพยากรน้้า ได้แก่ คลองกลาย คลองนาทวี ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง แม่น้้าสายบุรี แม่น้้าบางนรา 
และแม่น้้าโก-ลก และมี 7 ลุ่มน้้าสาขา ที่อุปทานทรัพยากรน้้ามีมากกว่าความต้องการทรัพยากรน้้า ได้แก่ 
คลองท่าตะเภา ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน คลองหลังสวน ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 2 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
ส่วนที่ 3 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 และคลองเทพา 
 (2)  ถ้าพิจารณาในกรณีความต้องการน้้ารวมการจัดสรรน้้าให้แก่พ้ืนที่ การเพาะปลูกนอกเขต
ชลประทาน โดยภาพรวมของลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก ความต้องการทรัพยากรน้้า มีมากกว่าอุปทาน
ทรัพยากรน้้า คือ 11,250.02 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งจะขาดแคลนน้้าจ้านวนมาก โดยเฉพาะพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขา
ตอนล่างจะขาดแคลนน้้า 9,420.36 ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะที่พ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขาตอนบบนจะขาดแคลนเพียง
เล็กน้อย 292.70 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่ทั้งนี้ พ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขาคลองหลังสวน มีอุปทานทรัพยากรน้้ามากกว่า
ความต้องการทรัพยากรน้้า 



 
             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งงาำิ            บทที่ 5 กำรคำดกำรณ์สถำนกำรณ์กำรพัฒนำพื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝ่ังิะวันออกในอนำคิ 20 ปี 
     

โครงกำรศึกษำกำรประเม นส ่งแหวดล้อม  5-91  รำยงำนภำคผนวก กำรประเม นส ่งแหวดล้อมระดบัยุทธศำสิร์ 
ระดับยทุธศำสิร์พื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝ่ังิะวันออก 

ิำรำงท่ี 5.8.2-1 
ปร มำณควำมิ้องกำรทรัพยำกรน ้ำแหิงละด้ำน แหละกำรพัฒนำอุปทำนทรัพยำกรน ้ำ พื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝั่งิะวันออกแหละแหิงละลุงมน ้ำสำขำ ทำงเลือกที่ 1 ณ ปีฐำน 2562 

 

พื้นที่ลุ่มน ้าสาขา 
อุปโภค – 
บริโภค 

ภาคเกษตรกรรม 

อุตสาหกรรม กาท่องเที่ยว 
รักษาระบบ

นิเวศน์ 

รวม อุปทานทรัพยากรน ้าในพื้นที่ ณ ปจัจุบนั ความต้องการน ้าเพือ่การพัฒนา 

ในพื้นที่ชลปะ
ทาน 

นอกพื้นที่
ชลประทาน 

ปศุสัตว์ 
เพะเล้ียง
สัตว์น ้าจืด 

ไม่รวม
เกษตรกรรม

นอก
ชลประทาน 

ทั้งหมด 

ปริมาณน ้าใช้
การได ้ณ 

ปัจจุบัน (ลา้น 
ลบ.ม.) 

ปริมาณน ้าใน
ธรรมชาติที่ดึงมาใช้
การได้ (ล้าน ลบ.ม.) 

ปริมาณอุปทานทรัพยากรน า้
ที่ใช้ได้ทั้งหมด ณ ปัจจุบัน 

(ล้าน ลบ.ม.) 

กรณีความต้องการทรัพยากร
น ้ารวมเฉพาะในเขต

ชลประทาน (ล้าน ลบ.ม.) 

กรณีความต้องการ
ทรัพยากรน า้รวม

ทั้งหมด (ล้าน ลบ.ม.) 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) = (13) – (11) (14) = (10) - (12) 

คลองท่าตะเภา 6.89 143.32 1,707.69 1.49 4.07 3.75 0.42 26.53  186.46 1,894.15 93.58 864.10 957.68 -771.22  936.47  

ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 6.50 200.56 1,287.77 1.32 41.10 4.03 0.25 111.41  365.16 1,652.93 169.03 534.00 703.03 -337.87  949.90  

คลองหลังสวน 2.93 49.90 508.53 0.53 0.19 1.06 0.17 11.62  66.38  574.91 139.89 250.75 390.64 -324.26  184.27  

ภาคใต้ฝั่งตะวันออกสว่นที่ 2 3.71 134.91 1,618.86 0.81 30.26 4.74 0.57 173.45  348.45  1,967.31 241.10 465.77 706.87 -358.43  1,260.43  

ภาคใต้ฝั่งตะวันออกสว่นที่ 3 16.87 358.74 1,595.60 2.71 90.02 21.61 26.99 248.34  765.27  2,360.88 231.80 821.47 1,053.27 -288.00  1,307.60  

คลองกลาย 0.60 17.18 154.20 0.47 0.89 0.18 0.05 814.06  833.43  987.62 48.84 19.51 68.35 765.07  919.27  

ภาคใต้ฝั่งตะวันออกสว่นที่ 4 34.60 999.82 2,239.36 6.40 204.36 3.18 0.94 125.17  1,374.46  3,613.82 730.40 1,687.68 2,418.08 -1,043.62  1,195.74  

คลองนาทวี 8.65 309.70 1,470.06 1.19 6.25 20.78 4.42 185.36  536.35  2,006.41 183.42 344.77 528.19 8.16  1,478.22  

คลองเทพา 3.93 183.02 1,564.48 1.05 3.06 0.67 0.56 193.36  385.66  1,950.14 161.20 368.33 529.53 -143.87  1,420.62  

ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 11.31 1,054.23 956.91 2.00 37.57 1.85 0.65 100.08  1,207.69  2,164.60 156.38 459.93 616.31 591.38  1,548.29  

แม่น ้าสายบุรี 11.49 369.18 2,638.68 4.01 1.40 0.81 0.54 1,866.20  2,253.64  4,892.31 397.86 724.18 1,122.04 1,131.59  3,770.27  

แม่น ้าบางนรา 11.58 510.52 601.44 1.84 2.85 1.27 0.16 1,032.29  1,560.50  2,161.94 313.44 868.93 1,182.37 378.13  979.57  

แม่น ้าโกลก 6.72 119.83 135.21 0.57 0.08 0.30 0.41 511.62  639.53  774.73 186.58 216.58 403.16 236.36  371.57  

รวมลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 125.77 4,450.90 16,478.79 24.40 422.08 64.21 36.12 5,399.49 10,522.96 27,001.75 3,053.52 7,626.02 10,679.54 -156.57  16,322.22  

ลุ่มน ้าสาขาตอนบน 20.02 528.69 5,122.85 4.15 75.61 13.57 1.40 323.01  966.45   6,089.30 643.60 2,114.63 2,758.23 -1,791.78  3,331.07  

ลุ่มน ้าสาขาตอนกลาง 52.07 1,375.73 3,989.16 9.58 295.26 24.97 27.97 1,187.57  2,973.16   6,962.32 1,011.04 2,528.67 3,539.71 -566.55  3,422.61  

ลุ่มน ้าสาขาตอนลา่ง 53.68 2,546.48 7,366.78 10.67 51.20 25.67 6.74 3,888.91  6,583.35   13,950.13 1,398.88 2,982.72 4,381.60 2,201.75  9,568.54  

ที่มำ จำกกำรประมำณกำรโดยกลุงมบร ษัทที่ปรึกษำ. 2563. 

 



 
             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งงาำิ            บทที่ 5 กำรคำดกำรณ์สถำนกำรณ์กำรพัฒนำพื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝ่ังิะวันออกในอนำคิ 20 ปี 
     

โครงกำรศึกษำกำรประเม นส ่งแหวดล้อม  5-92  รำยงำนภำคผนวก กำรประเม นส ่งแหวดล้อมระดบัยุทธศำสิร์ 
ระดับยทุธศำสิร์พื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝ่ังิะวันออก 

ิำรำงท่ี 5.8.3-1 
ปร มำณควำมิ้องกำรทรัพยำกรน ้ำแหิงละด้ำน แหละกำรพัฒนำอุปทำนทรัพยำกรน ้ำ พื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝั่งิะวันออกแหละแหิงละลุงมน ้ำสำขำ ทำงเลือกที่ 1 ณ ปี 2580 

 
พื้นที่ลุ่มน ้าสาขา 

อุปโภค – 
บริโภค 

ภาคเกษตรกรรม 

อุตสาหกรรม กาท่องเที่ยว 
รักษาระบบ

นิเวศน์ 

รวม อุปทานทรัพยากรน ้าในพื้นที่ ณ ปจัจุบนั ความต้องการน ้าเพือ่การพัฒนา 

 
ในพื้นที่ชลปะ

ทาน 
นอกพื้นที่

ชลประทาน 
ปศุสัตว์ 

เพะเล้ียง
สัตว์น ้าจืด 

ไม่รวม
เกษตรกรรม

นอก
ชลประทาน 

ทั้งหมด 

ปริมาณน ้าใช้
การได้ ณ 

ปัจจุบัน (ลา้น 
ลบ.ม.) 

ปริมาณน ้าใน
ธรรมชาติที่ดึงมาใช้
การได้ (ล้าน ลบ.ม.) 

ปริมาณอุปทานทรัพยากรน า้
ที่ใช้ได้ทั้งหมด ณ ปัจจุบัน 

(ล้าน ลบ.ม.) 

กรณีความต้องการทรัพยากร
น ้ารวมเฉพาะในเขต

ชลประทาน (ล้าน ลบ.ม.) 

กรณีความต้องการ
ทรัพยากรน า้รวม

ทั้งหมด (ล้าน ลบ.ม.) 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)  
(น ้าที่ใช้ได้) 

(12) (13) (ศักยภาพ) (14) = (13) – (11) (14) = (10) - (12) 

คลองท่าตะเภา  13.75  172.21 1,700.04 1.94 2.19 5.48 1.92 20.69  218.18   1,918.22  93.58 1,009.56 1,103.14 -884.96  815.08  

ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน  12.81  232.97 1,291.63 1.71 12.35 5.90 1.15 105.62  372.51   1,664.13  169.03 646.92 815.95 -443.44  848.19  

คลองหลังสวน  6.44  46.71 506.56 0.68 0.13 1.54 0.77 8.81  65.08   571.64  139.89 298.11 438.00 -372.92  133.65  

ภาคใต้ฝั่งตะวันออกสว่นที่ 2  6.55  117.25 1,566.51 1.05 0.00 6.92 2.06 166.62  300.45   1,866.96  241.10 662.34 903.44 -602.99  963.52  

ภาคใต้ฝั่งตะวันออกสว่นที่ 3  23.83  222.83 1,461.47 3.52 0.00 31.62 99.19 228.27  609.27   2,070.74  231.80 959.50 1,191.30 -582.03  879.44  

คลองกลาย  0.99  12.41 143.26 0.61 0.02 0.27 0.25 813.13  827.68   970.94  48.84 131.12 179.96 647.72  790.98  

ภาคใต้ฝั่งตะวันออกสว่นที่ 4  57.69  1,165.99 252.76 8.31 0.00 4.65 4.50 107.18  1,348.33   1,601.09  730.40 1,270.36 2,000.76 -652.43  -399.68  

คลองนาทวี  11.44  301.76 1,356.49 1.73 2.64 29.69 17.90 167.77  532.93   1,889.42  183.42 384.90 568.32 -35.39  1,321.10  

คลองเทพา  7.74  143.47 1,540.86 1.52 0.96 0.97 2.11 189.36  346.14   1,887.00  161.20 473.30 634.50 -288.36  1,252.50  

ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง  20.99  824.99 499.41 2.90 5.72 2.70 2.40 92.85  952.55   1,451.96  156.38 289.90 446.28 506.26  1,005.67  

แม่น ้าสายบุรี  19.98  260.18 2,355.70 5.81 0.00 1.19 1.85 1,860.00  2,149.01   4,504.71  397.86 2,371.93 2,769.79 -620.78  1,734.91  

แม่น ้าบางนรา  16.77  308.92 482.68 2.66 1.34 1.82 0.54 1,027.13  1,359.18   1,841.86  313.44 925.19 1,238.63 120.56  603.24  

แม่น ้าโกลก  11.92  44.30 123.25 0.83 0.00 0.44 1.40 508.44  567.31   690.56  186.58 250.36 436.94 130.37  253.62  

รวมลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก  210.91  3,853.98 13,280.63 33.28 25.34 93.19 136.04 5,295.88  9,648.61   22,929.23  3,053.52 9,673.49 12,727.01 -3,078.40  10,202.22  

ลุ่มน ้าสาขาตอนบน  39.55  569.13 5,064.75 5.39 14.67 19.85 5.90 301.74  956.21   6,020.96  643.60 2,616.92 3,260.52 -2,304.31  2,760.44  

ลุ่มน ้าสาขาตอนกลาง  82.51  1,401.24 1,857.49 12.43 0.02 36.54 103.95 1,148.58  2,785.27   4,642.76  1,011.04 2,360.98 3,372.02 -586.75  1,270.74  

ลุ่มน ้าสาขาตอนลา่ง  88.84  1,883.61 6,358.39 15.46 10.66 36.80 26.19 3,845.56  5,907.12   12,265.51  1,398.88 4,695.59 6,094.47 -187.35  6,171.04  

ที่มำ จำกกำรประมำณกำรโดยกลุงมบร ษัทที่ปรึกษำ. 2563. 

 

 



 
             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งงาำิ            บทที่ 5 กำรคำดกำรณ์สถำนกำรณ์กำรพัฒนำพื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝ่ังิะวันออกในอนำคิ 20 ปี 
     

โครงกำรศึกษำกำรประเม นส ่งแหวดล้อม  5-93  รำยงำนภำคผนวก กำรประเม นส ่งแหวดล้อมระดบัยุทธศำสิร์ 
ระดับยทุธศำสิร์พื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝ่ังิะวันออก 

ิำรำงท่ี 5.8.4-1 
ปร มำณควำมิ้องกำรทรัพยำกรน ้ำแหิงละด้ำน แหละกำรพัฒนำอุปทำนทรัพยำกรน ้ำ พื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝั่งิะวันออกแหละแหิงละลุงมน ้ำสำขำ ทำงเลือกที่ 2 ณ ปี 2580 

 
พื้นที่ลุ่มน ้าสาขา 

อุปโภค – 
บริโภค 

ภาคเกษตรกรรม 

อุตสาหกรรม กาท่องเที่ยว 
รักษาระบบ

นิเวศน์ 

รวม อุปทานทรัพยากรน ้าในพื้นที่ ณ ปจัจุบนั ความต้องการน ้าเพือ่การพัฒนา 

 
ในพื้นที่ชลปะ

ทาน 
นอกพื้นที่

ชลประทาน 
ปศุสัตว์ 

เพะเล้ียง
สัตว์น ้าจืด 

ไม่รวม
เกษตรกรรม

นอก
ชลประทาน 

ทั้งหมด 

ปริมาณน ้าใช้
การได้ ณ 

ปัจจุบัน (ลา้น 
ลบ.ม.) 

ปริมาณน ้าใน
ธรรมชาติที่ดึงมาใช้
การได้ (ล้าน ลบ.ม.) 

ปริมาณอุปทานทรัพยากรน า้
ที่ใช้ได้ทั้งหมด ณ ปัจจุบัน 

(ล้าน ลบ.ม.) 

กรณีความต้องการทรัพยากร
น ้ารวมเฉพาะในเขต

ชลประทาน (ล้าน ลบ.ม.) 

กรณีความต้องการ
ทรัพยากรน า้รวม

ทั้งหมด (ล้าน ลบ.ม.) 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) = (13) – (11) (14) = (10) - (12) 

คลองท่าตะเภา  13.75  156.15 1,249.93 1.94 3.33 5.48 1.92 20.69  203.26   1,453.18  315.38 696.13 1,011.51 -808.26  441.67  

ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน  12.81  303.95 1,308.05 1.71 19.00 5.90 1.15 105.62  450.14   1,758.19  344.93 711.42 1,056.35 -606.20  701.84  

คลองหลังสวน  6.44  4.89 508.69 0.68 0.13 1.54 0.77 8.81  23.26   531.96  294.15 290.94 585.09 -561.82  -53.13  

ภาคใต้ฝั่งตะวันออกสว่นที่ 2  6.55  149.78 1,634.27 1.05 12.65 6.92 2.06 166.62  345.64   1,979.91  317.96 683.28 1,001.24 -655.60  978.67  

ภาคใต้ฝั่งตะวันออกสว่นที่ 3  23.83  195.46 830.39 3.52 24.06 31.62 99.19 228.27  605.96   1,436.35  368.13 875.52 1,243.65 -637.69  192.70  

คลองกลาย  0.99  17.18 154.37 0.61 0.68 0.27 0.25 813.13  833.10   987.47  57.23 142.18 199.41 633.69  788.05  

ภาคใต้ฝั่งตะวันออกสว่นที่ 4  57.69  966.02 1,957.63 8.31 85.25 4.65 4.50 107.18  1,233.60   3,191.24  1,100.33 1,531.66 2,631.99 -1,398.39  559.25  

คลองนาทวี  11.44  260.28 1,463.69 1.73 5.69 29.69 17.90 167.77  494.51   1,958.20  309.53 402.41 711.94 -217.43  1,246.26  

คลองเทพา  7.74  166.64 1,562.16 1.52 2.37 0.97 2.11 189.36  370.73   1,932.89  276.77 484.98 761.75 -391.02  1,171.14  

ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง  20.99  308.98 471.29 2.90 24.25 2.70 2.40 92.85  455.06   926.36  369.43 281.95 651.38 -196.31  274.98  

แม่น ้าสายบุรี  19.98  369.32 2,640.76 5.81 0.00 1.19 1.85 1,860.00  2,258.15   4,898.91  480.10 2,618.74 3,098.84 -840.68  1,800.07  

แม่น ้าบางนรา  16.77  224.54 601.63 2.66 2.58 1.82 0.54 1,027.13  1,276.04   1,877.67  367.95 938.79 1,306.74 -30.70  570.93  

แม่น ้าโกลก  11.92  96.85 135.25 0.83 0.00 0.44 1.40 508.44  619.86   755.11  186.64 317.86 504.50 115.37  250.61  

รวมลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก  210.91  3,220.04 14,518.11 33.28 180.00 93.19 136.04 5,295.88  9,169.32   23,687.43  4,788.53 9,975.85 14,764.38 -5,595.05  8,923.06  

ลุ่มน ้าสาขาตอนบน  39.55  614.78 4,700.94 5.39 35.11 19.85 5.90 301.74  1,022.31   5,723.24  1,272.42 2,381.77 3,654.19 -2,631.88  2,069.05  

ลุ่มน ้าสาขาตอนกลาง  82.51  1,178.66 2,942.39 12.43 109.99 36.54 103.95 1,148.58  2,672.66   5,615.05  1,525.69 2,549.37 4,075.06 -1,402.39  1,540.00  

ลุ่มน ้าสาขาตอนลา่ง  88.84  1,426.61 6,874.78 15.46 34.90 36.80 26.19 3,845.56  5,474.35   12,349.14  1,990.42 5,044.71 7,035.13 -1,560.78  5,314.00  

ที่มำ จำกกำรประมำณกำรโดยกลุงมบร ษัทที่ปรึกษำ. 2563. 

 
 



 
             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งงาำิ            บทที่ 5 กำรคำดกำรณ์สถำนกำรณ์กำรพัฒนำพื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝ่ังิะวันออกในอนำคิ 20 ปี 
     

โครงกำรศึกษำกำรประเม นส ่งแหวดล้อม  5-94  รำยงำนภำคผนวก กำรประเม นส ่งแหวดล้อมระดบัยุทธศำสิร์ 
ระดับยทุธศำสิร์พื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝ่ังิะวันออก 

ิำรำงท่ี 5.8.5-1 
ปร มำณควำมิ้องกำรทรัพยำกรน ้ำแหิงละด้ำน แหละกำรพัฒนำอุปทำนทรัพยำกรน ้ำ พื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝั่งิะวันออกแหละแหิงละลุงมน ้ำสำขำ ทำงเลือกที่ 3 ณ ปี 2580 

 
พื้นที่ลุ่มน ้าสาขา 

อุปโภค – 
บริโภค 

ภาคเกษตรกรรม 

อุตสาหกรรม กาท่องเที่ยว 
รักษาระบบ

นิเวศน์ 

รวม อุปทานทรัพยากรน ้าในพื้นที่ ณ ปจัจุบนั ความต้องการน ้าเพือ่การพัฒนา 

 
ในพื้นที่ชลปะ

ทาน 
นอกพื้นที่

ชลประทาน 
ปศุสัตว์ 

เพะเล้ียง
สัตว์น ้าจืด 

ไม่รวม
เกษตรกรรม

นอก
ชลประทาน 

ทั้งหมด 

ปริมาณน ้าใช้
การได้ ณ 

ปัจจุบัน (ลา้น 
ลบ.ม.) 

ปริมาณน ้าใน
ธรรมชาติที่ดึงมาใช้
การได้ (ล้าน ลบ.ม.) 

ปริมาณอุปทานทรัพยากรน า้
ที่ใช้ได้ทั้งหมด ณ ปัจจุบัน 

(ล้าน ลบ.ม.) 

กรณีความต้องการทรัพยากร
น ้ารวมเฉพาะในเขต

ชลประทาน (ล้าน ลบ.ม.) 

กรณีความต้องการ
ทรัพยากรน า้รวม

ทั้งหมด (ล้าน ลบ.ม.) 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) = (13) – (11) (14) = (10) - (12) 

คลองท่าตะเภา  13.75  344.20 702.89 1.94 2.79 5.78 1.92 20.69  391.08   1,093.96  315.38 872.83 1,188.21 -797.13  -94.25  

ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน  12.81  302.35 855.47 1.71 30.11 6.22 1.15 105.62  459.97   1,315.44  344.93 756.56 1,101.49 -641.52  213.95  

คลองหลังสวน  6.44  198.32 218.12 0.68 0.12 1.63 0.77 8.81  216.77   434.89  294.15 411.45 705.60 -488.83  -270.71  

ภาคใต้ฝั่งตะวันออกสว่นที่ 2  6.55  156.91 1,233.56 1.05 23.56 7.30 2.06 166.62  364.06   1,597.62  317.96 663.49 981.45 -617.39  616.16  

ภาคใต้ฝั่งตะวันออกสว่นที่ 3  23.83  401.84 963.94 3.52 51.84 33.36 99.19 228.27  841.84   1,805.79  368.13 992.01 1,360.14 -518.30  445.64  

คลองกลาย  0.99  17.18 123.17 0.61 0.70 0.28 0.25 813.13  833.14   956.31  57.23 120.95 178.18 654.97  778.14  

ภาคใต้ฝั่งตะวันออกสว่นที่ 4  57.69  1,629.13 180.05 8.31 169.87 4.91 4.50 107.18  1,981.58   2,161.64  1,100.33 1,762.10 2,862.43 -880.85  -700.80  

คลองนาทวี  11.44  379.42 770.28 1.73 3.81 31.32 17.90 167.77  613.40   1,383.68  309.53 434.77 744.30 -130.90  639.38  

คลองเทพา  7.74  182.54 924.31 1.52 1.92 1.03 2.11 189.36  386.22   1,310.53  276.77 551.64 828.41 -442.18  482.12  

ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง  20.99  1,066.54 696.56 2.90 29.53 2.84 2.40 92.85  1,218.06   1,914.62  369.43 483.66 853.09 364.97  1,061.53  

แม่น ้าสายบุรี  19.98  369.47 2,100.19 5.81 1.15 1.25 1.85 1,860.00  2,259.51   4,359.70  480.10 2,389.34 2,869.44 -609.93  1,490.26  

แม่น ้าบางนรา  16.77  438.19 334.34 2.66 1.97 1.92 0.54 1,027.13  1,489.18   1,823.52  367.95 1,106.53 1,474.48 14.70  349.04  

แม่น ้าโกลก  11.92  119.83 85.15 0.83 0.05 0.46 1.40 508.44  642.92   728.08  186.64 325.94 512.58 130.34  215.49  

รวมลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก  210.91  5,605.91 9,188.02 33.28 317.41 98.31 136.04 5,295.88  11,697.73   20,885.75  4,788.53 10,871.26 15,659.79 -3,962.06  5,225.96  

ลุ่มน ้าสาขาตอนบน  39.55  1,001.78 3,010.03 5.39 56.58 20.94 5.90 301.74  1,431.88   4,441.91  1,272.42 2,704.33 3,976.75 -2,544.87  465.16  

ลุ่มน ้าสาขาตอนกลาง  82.51  2,048.14 1,267.17 12.43 222.41 38.55 103.95 1,148.58  3,656.57   4,923.73  1,525.69 2,875.06 4,400.75 -744.19  522.98  

ลุ่มน ้าสาขาตอนลา่ง  88.84  2,555.99 4,910.82 15.46 38.43 38.83 26.19 3,845.56  6,609.29   11,520.11  1,990.42 5,291.87 7,282.29 -673.00  4,237.82  

ที่มำ จำกกำรประมำณกำรโดยกลุงมบร ษัทที่ปรึกษำ. 2563. 

 
 



 
             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งงาำิ            บทที่ 5 กำรคำดกำรณ์สถำนกำรณ์กำรพัฒนำพื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝ่ังิะวันออกในอนำคิ 20 ปี 
     

โครงกำรศึกษำกำรประเม นส ่งแหวดล้อม  5-95  รำยงำนภำคผนวก กำรประเม นส ่งแหวดล้อมระดบัยุทธศำสิร์ 
ระดับยทุธศำสิร์พื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝ่ังิะวันออก 

ิำรำงท่ี 5.8.6-1 
ปร มำณควำมิ้องกำรทรัพยำกรน ้ำแหิงละด้ำน แหละกำรพัฒนำอุปทำนทรัพยำกรน ้ำ พื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝั่งิะวันออกแหละแหิงละลุงมน ้ำสำขำ ทำงเลือกที่ 4 ณ ปี 2580 

 
พื้นที่ลุ่มน ้าสาขา 

อุปโภค – 
บริโภค 

ภาคเกษตรกรรม 

อุตสาหกรรม กาท่องเที่ยว 
รักษาระบบ

นิเวศน์ 

รวม อุปทานทรัพยากรน ้าในพื้นที่ ณ ปจัจุบนั ความต้องการน ้าเพือ่การพัฒนา 

 
ในพื้นที่ชลปะ

ทาน 
นอกพื้นที่

ชลประทาน 
ปศุสัตว์ 

เพะเล้ียง
สัตว์น ้าจืด 

ไม่รวม
เกษตรกรรม

นอก
ชลประทาน 

ทั้งหมด 

ปริมาณน ้าใช้
การได้ ณ 

ปัจจุบัน (ลา้น 
ลบ.ม.) 

ปริมาณน ้าใน
ธรรมชาติที่ดึงมาใช้
การได้ (ล้าน ลบ.ม.) 

ปริมาณอุปทานทรัพยากรน า้
ที่ใช้ได้ทั้งหมด ณ ปัจจุบัน 

(ล้าน ลบ.ม.) 

กรณีความต้องการทรัพยากร
น ้ารวมเฉพาะในเขต

ชลประทาน (ล้าน ลบ.ม.) 

กรณีความต้องการ
ทรัพยากรน า้รวม

ทั้งหมด (ล้าน ลบ.ม.) 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) = (13) – (11) (14) = (10) - (12) 

คลองท่าตะเภา  13.75  556.20 1,218.60 1.94 3.97 9.19 2.22 20.69  607.95   1,826.55  315.38 1,249.56 1,564.94 -956.98  261.62  

ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน  12.81  403.56 1,192.24 1.71 41.04 9.88 1.33 105.62  575.94   1,768.18  344.93 1,196.82 1,541.75 -965.80  226.44  

คลองหลังสวน  6.44  198.32 421.69 0.68 0.19 2.59 0.89 8.81  217.91   639.60  294.15 974.26 1,268.41 -1,050.50  -628.82  

ภาคใต้ฝั่งตะวันออกสว่นที่ 2  6.55  215.23 1,539.38 1.05 6.78 11.60 2.06 166.62  409.89   1,949.27  317.96 1,197.85 1,515.81 -1,105.92  433.46  

ภาคใต้ฝั่งตะวันออกสว่นที่ 3  23.83  481.38 1,581.98 3.52 89.92 42.42 99.22 228.27  968.57   2,550.55  368.13 1,749.32 2,117.45 -1,148.88  433.11  

คลองกลาย  0.99  86.49 121.56 0.61 0.89 0.36 0.24 813.13  902.70   1,024.26  57.23 8.53 65.76 836.94  958.50  

ภาคใต้ฝั่งตะวันออกสว่นที่ 4  57.69  2,105.74 1,792.49 8.31 203.23 6.24 5.31 107.18  2,493.69   4,286.19  1,100.33 3,040.50 4,140.83 -1,647.14  145.36  

คลองนาทวี  11.44  448.22 1,459.72 1.73 6.25 49.74 17.92 167.77  703.08   2,162.80  309.53 260.64 570.17 132.91  1,592.63  

คลองเทพา  7.74  226.82 1,548.95 1.52 3.05 1.63 2.31 189.36  432.44   1,981.39  276.77 278.05 554.82 -122.39  1,426.56  

ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง  20.99  1,066.54 971.57 2.90 35.15 4.52 2.59 92.85  1,225.55   2,197.11  369.43 335.43 704.86 520.69  1,492.25  

แม่น ้าสายบุรี  19.98  369.47 2,765.17 5.81 1.44 1.99 1.95 1,860.00  2,260.64   5,025.81  480.10 1,174.56 1,654.66 605.99  3,371.15  

แม่น ้าบางนรา  16.77  556.74 631.09 2.66 2.83 3.05 0.57 1,027.13  1,609.75   2,240.84  367.95 659.12 1,027.07 582.68  1,213.77  

แม่น ้าโกลก  11.92  119.83 145.32 0.83 0.08 0.74 1.47 508.44  643.29   788.61  186.64 277.98 464.62 178.67  323.99  

รวมลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก  210.91  6,834.52 15,389.77 33.28 394.81 143.94 138.06 5,295.88  13,051.40   28,441.16  4,788.53 12,402.61 17,191.14 -4,139.75  11,250.02  

ลุ่มน ้าสาขาตอนบน  39.55  1,373.29 4,371.91 5.39 51.97 33.25 6.50 301.74  1,811.69   6,183.60  1,272.42 4,618.48 5,890.90 -4,079.21  292.70  

ลุ่มน ้าสาขาตอนกลาง  82.51  2,673.61 3,496.04 12.43 294.04 49.02 104.76 1,148.58  4,364.96   7,861.00  1,525.69 4,798.35 6,324.04 -1,959.08  1,536.96  

ลุ่มน ้าสาขาตอนลา่ง  88.84  2,787.62 7,521.82 15.46 48.80 61.67 26.80 3,845.56  6,874.75   14,396.57  1,990.42 2,985.78 4,976.20 1,898.54  9,420.36  

ที่มำ จำกกำรประมำณกำรโดยกลุงมบร ษัทที่ปรึกษำ. 2563. 

 

 

 



 
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งงาำิ            บทที่ 5 กำรคำดกำรณ์สถำนกำรณ์กำรพัฒนำพื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝ่ังิะวันออกในอนำคิ 20 ปี 
    

 
โครงกำรศึกษำกำรประเม นส ่งแหวดล้อม 5-96 รำยงำนภำคผนวก กำรประเม นส ่งแหวดล้อมระดบัยุทธศำสิร์ 
ระดับยทุธศำสิร์พื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝ่ังิะวันออก 

5.8.7 สรุปสถำนกำรณ์ควำมิ้องกำรทรัพยำกรน ้ำแหละกำรพัฒนำอุปทำนทรัพยำกรน ้ำ 
 จากการประมาณการความต้องการทรัพยากรน้้าและการพัฒนาอุปทานทรัพยากรน้้า  ทั้ง 4 
ทางเลือก ณ ปีฐาน 2562 และการพัฒนาแต่ละทางเลือก ณ ปี 2580 สรุปโดยภาพรวมได้ดังนี้ (ิำรำงที่ 
5.8.7-1) 
 
 (1)  ความขาดแคลนทรัพยากรน้้าในพ้ืนที่ชลประทาน ไม่ว่าจะทางเลือกใด พ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขา
ตอนบนไม่มีความขาดแคลน ขณะที่พ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขาตอนล่างมีความขาดแคลนอย่างต่อเนื่องทุกทางเลือก ทั้งนี้ 
พ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขาตอนล่างจะมีภาวะความขาดแคลนแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับปริมาณน้้าท่าในพ้ืนที่ โดยเฉพาะลุ่ม
น้้าสาขาคลองนาทวี คลองเทพา และภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง ที่มีปริมาณน้้าท่าไม่มากเหมือนกับอีก 3 ลุ่ม
น้้าสาขาตอนล่าง 
 
 (2)  ความขาดแคลนทรัพยากรน้้านอกพ้ืนที่ชลประทาน ไม่ว่าจะทางเลือกใด พ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขาทุก
พ้ืนที่มีความขาดแคลน 
 
5.9 กำรว เครำะ่์บร บทฐำนของแหิงละลุงมน ้ำสำขำเพื่อน้ำใา้ก้ำ่นดกำรบร ่ำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำ
แหิงละพื นที่ลุงมน ้ำสำขำ 
 การประเมินสถานการณ์ทรัพยากรน้้าในพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกที่พิจารณาจากปริมาณฝน 
ปริมาณน้้าท่า ปริมาณน้้าบาดาลที่มีศักยภาพ ความต้องการทรัพยากรน้้าของภาคส่วนต่ าง ๆ และการพัฒนา
อุปทานทรัพยากรน้้าในพ้ืนที่ ซึ่งได้ประเมินสถานการณ์ ณ ปีฐาน 2562 และการคาดการณ์ / ประมาณการ ถึง
ความต้องการทรัพยากรน้้าของภาคส่วนต่าง ๆ และการพัฒนาอุปทานทรัพยากรน้้าในแต่ละทางเลือกในพ้ืนที่ 
ข้อสรุปที่ได้ 
 
 (1)  ปริมาณน้้าทางอุทกวิทยาในพ้ืนที่มีปริมาณมากและเพียงพอต่อความต้องการและการพัฒนา
ที่จะน้าน้้ามาใช้ แต่ด้วยข้อจ้ากัดคุณลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่ ที่มีพ้ืนที่ไม่เพียงพอต่อการเก็บกัก และการ
พัฒนาโครงการขนาดกลางถึงใหญ่ 
 
 (2)  ความต้องการทรัพยากรน้้าของภาคส่วนต่าง ๆ มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นตามทางเลือกการพัฒนา 
โดยเฉพาะการเติบโตของเศรษฐกิจภาคการเกษตรและการเติบโตของภาคเมืองและอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ ที่มี
การก้าหนดการพัฒนาตามนโยบายและแผนการพัฒนา (ทางเลือกที่ 4) 
 
 (3)  การพัฒนาอุปทานทรัพยากรน้้าในพ้ืนที่ ในระยะ 20  ปีต่อจากนี้ การได้ปริมาณน้้าจากการ
พัฒนาโครงการต่าง ๆ ยังมีไม่เพียงพอต่อความต้องการทรัพยากรน้้าของภาคส่วนต่าง ๆ ที่เติบโตขึ้น ทุกช่วง
ระยะเวลาการพัฒนา 
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โครงกำรศึกษำกำรประเม นส ่งแหวดล้อม 5-97 รำยงำนภำคผนวก กำรประเม นส ่งแหวดล้อมระดบัยุทธศำสิร์ 
ระดับยทุธศำสิร์พื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝ่ังิะวันออก 

 ด้วยข้อสรุปดังกล่าว แนวทางการก้าหนดบริหารจัดการทรัพยากรน้้าแต่ละพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขา 
การศึกษาจึงวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกของพ้ืนที่ โดยใช้การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
อุปสรรค (SWOT analysis) เป็นเครื่องมือการวิเคราะห์เพ่ือพิจารณาบริบทแวดล้อม ที่จะน้ามาใช้เป็น
ตัวก้าหนดยุทธศาสตร์ โดยจะใช้การวิเคราะห์จุดยืนเชิงยุทธศาสตร์ (TOWS analysis) เป็นเครื่องมือ เพ่ือน้าสู่
การก้าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา และการประเมินยุทธศาสตร์เพ่ือก้าหนดทิศทางของแผนการพัฒนาเชิง
บูรณาการอย่างยั่งยืน (sustainable integrated development plan : SIDP)  ซึ่งจะน้าเสนอในบทที่ 6  
บทที่ 7 และแผนพัฒนาตอนท้าย 
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โครงกำรศึกษำกำรประเม นส ่งแหวดล้อม 5-98 รำยงำนภำคผนวก กำรประเม นส ่งแหวดล้อมระดบัยุทธศำสิร์ 
ระดับยทุธศำสิร์พื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝ่ังิะวันออก 

ิำรำงท่ี 5.8.7-1 
สรุปภำพรวมควำมิ้องกำรทรัพยำกรน ้ำในพื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝั่งิะวันออกแหละแหิงละลุงมน ้ำสำขำ 

ของทั ง 4 ทำงเลือก ณ ปีฐำน 2562 แหละปี 2580 
 

พื้นที่ 
ลุ่มน้้า 

ทางเลือกที่ 1 2562 ทางเลือกที่ 1 2580 ทางเลือกที่ 2 2580 ทางเลือกที่ 3 2580 ทางเลือกที่ 4 2580 
การขาด

แคลนรวมใน
พื้นที่

ชลประทาน 

การขาด
แคลนรวม
นอกพื้นที่

ชลประทาน 

การขาด
แคลนรวม
ในพื้นที่

ชลประทาน 

การขาด
แคลนรวม
นอกพื้นที่

ชลประทาน 

การขาด
แคลนรวมใน

พื้นที่
ชลประทาน 

การขาด
แคลนรวม
นอกพื้นที่

ชลประทาน 

การขาด
แคลนรวม
ในพื้นที่

ชลประทาน 

การขาด
แคลนรวม
นอกพื้นที่

ชลประทาน 

การขาด
แคลนรวมใน

พืน้ที่
ชลประทาน 

การขาด
แคลนรวม
นอกพื้นที่

ชลประทาน 
คลองท่า
ตะเภา 

-771.22 936.47 -884.96 815.08 -808.26 441.67 -797.13 -94.25 -956.98 261.62 

ภาคใต้ฝั่ง
ตะวันออก
ตอนบน 

-337.87 949.90 -443.44 848.19 -606.20 701.84 -641.52 213.95 -965.80 226.44 

คลองหลัง
สวน 

-324.26 184.27 -372.92 133.65 -561.82 -53.13 -488.83 -270.71 -1,050.50 -628.82 

ภาคใต้ฝั่ง
ตะวันออก
ส่วนที่ 2 

-358.43 1,260.43 -602.99 963.52 -655.60 978.67 -617.39 616.16 -1,105.92 433.46 

ภาคใต้ฝั่ง
ตะวันออก
ส่วนที่ 3 

-288.00 1,307.60 -582.03 879.44 -637.69 192.70 -518.30 445.64 -1,148.88 433.11 

คลอง
กลาย 

765.07 919.27 647.72 790.98 633.69 788.05 654.97 778.14 836.94 958.50 

ภาคใต้ฝั่ง
ตะวันออก
ส่วนที่ 4 

-1,043.62 1,195.74 -652.43 -399.68 -1,398.39 559.25 -880.85 -700.80 -1,647.14 145.36 

คลองนา
ทวี 

8.16 1,478.22 -35.39 1,321.10 -217.43 1,246.26 -130.90 639.38 132.91 1,592.63 

คลองเทพา -143.87 1,420.62 -288.36 1,252.50 -391.02 1,171.14 -442.18 482.12 -122.39 1,426.56 
ภาคใต้ฝั่ง
ตะวันออก
ตอนล่าง 

591.38 1,548.29 506.26 1,005.67 -196.31 274.98 364.97 1,061.53 520.69 1,492.25 

แม่น้้า 
สายบุรี 

1,131.59 3,770.27 -620.78 1,734.91 -840.68 1,800.07 -609.93 1,490.26 605.99 3,371.15 

แม่น้้า 
บางนรา 

378.13 979.57 120.56 603.24 -30.70 570.93 14.70 349.04 582.68 1,213.77 

แม่น้้าโก
ลก 

236.36 371.57 130.37 253.62 115.37 250.61 130.34 215.49 178.67 323.99 

รวมลุ่มน้้า
ภาคใต้ฝั่ง
ตะวันออก 

-156.57 16,322.22 -3,078.40 10,202.22 -5,595.05 8,923.06 -3,962.06 5,225.96 -4,139.75 11,250.02 

ลุ่มน้้า
ตอนบน 

-1,791.78 3,331.07 -2,304.31 2,760.44 -2,631.88 2,069.05 -2,544.87 465.16 -4,079.21 292.70 

ลุ่มน้้า
ตอนกลาง 

-566.55 3,422.61 -586.75 1,270.74 -1,402.39 1,540.00 -744.19 522.98 -1,959.08 1,536.96 

ลุ่มน้้า
ตอนล่าง 

2,201.75 9,568.54 -187.35 6,171.04 -1,560.78 5,314.00 -673.00 4,237.82 1,898.54 9,420.36 

ที่มา : ตารางที่ 5.8.2-1 ตารางที่ 5.8.2-1 ตารางที่ 5.8.3-1 ตารางที่ 5.8.4-1 ตารางที่ 5.8.5-1 และตารางที่ 5.8.6-1 และจากการวิเคราะห์โดย
บริษัทที่ปรกึษา. 2563. 
หมายเหตุ เครื่องหมายลบ หมายถึง อุปทานทรัพยากรน้้ามีมากกว่าความต้องการทรัพยากรน้้า 
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โครงกำรศึกษำกำรประเม นส ่งแหวดล้อม 5-99 รำยงำนภำคผนวก กำรประเม นส ่งแหวดล้อมระดบัยุทธศำสิร์ 
ระดับยทุธศำสิร์พื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝ่ังิะวันออก 

5.9.1 แนวทำงกำรวิเครำะห์บริบทสภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอกพื้นที่ลุ่มน ้ำ โดยใช้ SWOT Analysis 
 หน่วยการศึกษานี้ คือ การศึกษาพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกและลุ่มน้้าสาขา ซึ่งเป็นการพิจารณา
ระดับภาพรวมและภาพลุ่มน้้าสาขาของแต่ละพ้ืนที่ ในการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT 
Analysis) เป็นเครื่องมือที่ต้องการศึกษาความสัมพันธ์ของบริบทสภาพแวดล้อมของหน่วยการศึกษา เพ่ือแยกแยะ
ประเด็นที่มีความได้เปรียบภายใน (จุดแข็ง  : Strength : S) ข้อเสียเปรียบภายใน (จุดอ่อน : Weaknesses : W) 
การมีช่องทางสนับสนุนจากภายนอก (โอกาส : Opportunities : O) และการมีสิ่งกีดขวางจากภายนอกที่จะท้าให้
ด้าเนินการไม่ส้าเร็จ (อุปสรรค : Threats : T) ซึ่งการวิเคราะห์ SWOT จะท้าให้เห็นสภาพแวดล้อมของการพัฒนา
หน่วยการศึกษาให้สามารถด้าเนินการได้อย่างเข้าใจพ้ืนฐาน อีกทั้ง เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ถึงการ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นแล้วและมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมทั้งผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
ที่มีผลต่อหน่วยการศึกษา ความสัมพันธ์ของฐานบริบทสภาพแวดล้อมและปัจจัยต่าง ๆ ดังกล่าว จะเป็นประโยชน์
ต่อการน้าไปก้าหนดยุทธศาสตร์หรือกลยุทธการพัฒนาลุ่มน้้าที่มีความเหมาะสมและเข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบัน
และอนาคต 
 ค้าถามเริ่มต้นของการวิเคราะห์ SWOT คือ ภายในพ้ืนที่ลุ่มน้้ามีประเด็นอะไรบ้างที่เป็นจุดแข็ง (S) 
และจุดอ่อน (W) ที่เอ้ือประโยชน์-ขัดแขวง ต่อการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้้า ขณะที่ สถานการณ์ภายนอกพ้ืนที่ลุ่มน้้า
อะไรบ้างที่จะเป็นโอกาส (O) และอุปสรรค (T) ที่ส่งผลกระทบเชิงบวก-เชิงลบ ต่อการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้้า  
(รูปที ่5.9-1) 
 ทั้งนี้ ประเด็นบริบทสภาพแวดล้อมที่จะเป็นตัวชี้ถึงความมีจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค จะ
พิจารณาจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และปัจจัยเชิงสถาบัน / องค์กร ซึ่งข้อมูลต่าง ๆ ได้จาก
การรวบรวมในพ้ืนที่ลุ่มน้้าและจากการจัดประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 (4 เวทีใหญ่ และ 14 เวทีย่อย) โดยจะเน้น
พิจารณาประเด็นที่เชื่อมโยงกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกและตัวชี้วัดการ
ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ กรณีตัวอย่างประเด็นของ S-W-O-T เช่น 
 (1) จุดแข็ง หรือจุดเด่น หรือข้อได้เปรียบของพ้ืนที่จากสภาพแวดล้อมภายในลุ่มน้้า เช่น ปริมาณ
น้้าท่าจ้านวนมาก ความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ต้นน้้า การได้รับความร่วมมือจากชุมชน เศรษฐกิจสอดคล้องกับ
สภาพพ้ืนที่ เป็นต้น 
 (2) จุดอ่อน หรือข้อเสียเปรียบของพ้ืนที่ จากสภาพแวดล้อมภายในลุ่มน้้า เช่น ปัญหาด้านภัย
พิบัติ น้้าท่วม น้้าแล้ง การขาดแคลนน้้า การบุกรุกพ้ืนที่ป่าต้นน้้า เป็นต้น 
 (3) โอกาส หรือการมีช่องทางสนับสนุน จากสภาพแวดล้อมภายนอกที่เอ้ือประโยชน์หรือส่งเสริม
ต่อการพัฒนาลุ่มน้้า เช่น การมีแผนพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้้า การถูกก้าหนดเป็นพ้ืนทีอนุรักษ์ การมีกฎหมายคุ้มครอง
พ้ืนที ่เป็นต้น 
 (4) อุปสรรค หรือข้อจ้ากัด จากสภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่งอาจท้าให้การพัฒนาพ้ืนที่เป็นไปได้
ยาก เช่น ข้อก้าหนดทางกฏหมายทีท่้าให้ไม่สามารถบริหารจัดการพ้ืนที่ป่าได ้เป็นต้น 
 



 
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งงาำิ            บทที่ 5 กำรคำดกำรณ์สถำนกำรณ์กำรพัฒนำพื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝ่ังิะวันออกในอนำคิ 20 ปี 
    

 
โครงกำรศึกษำกำรประเม นส ่งแหวดล้อม 5-100 รำยงำนภำคผนวก กำรประเม นส ่งแหวดล้อมระดบัยุทธศำสิร์ 
ระดับยทุธศำสิร์พื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝ่ังิะวันออก 

 ทั้งนี้ ในการวิเคราะห์ SWOT พ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก ได้ด้าเนินการแยกเป็นรายพื้นที่ลุ่มน้้า
สาขา จ้านวน 13 พ้ืนที่ และพ้ืนที่เกาะ จ้านวน 1 พ้ืนที่ รายละเอียดการวิเคราะห์ดังิำรำงที่ 5.9-1 ถึง 5.9-14 

 
5.9.2 กำรว เครำะ่์จุดยืนเา งยุทธศำสิร์กำรบร ่ำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำแหิงละพื นที่ลุงมน ้ำสำขำ โดยใา้ 
TOWS Matrix Analysis 
 เมื่อท้าการวิเคราะห์บริบทฐานจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของหน่วยการศึกษาโดยใช้ 
SWOT Analysis ดังกล่าวข้างต้นแล้ว การก้าหนดจุดยืนเชิงยุทธศาสตร์ที่จะขับเคลื่อนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้้าแต่ละพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขาจะใช้ตารางคู่ความสัมพันธ์บริบทสภาพแวดล้อม TOWS Metrix Analysis 
เครื่องมือในการวิเคราะห์ เพ่ือก้าหนดทิศทางการพัฒนา ที่จะใช้ข้อได้เปรียบท้างานเชิงรุก  และข้อเสียมาเป็น
ตัวก้าหนดยุทธศาสตร์การปรับตัวและแก้ไขให้เกิดการพัฒนา 
 การวิเคราะห์ TOWS Metrix Analysis จะน้าการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค มา
สร้างคู่ความสัมพันธ์ เพ่ือก้าหนดการวางต้าแหน่งกลยุทธ์การบริหารจัดการ เให้การด้าเนินการตอบสนองต่อ
เป้าหมายโดยมีกลยุทธ์แต่ละด้านเป็นเครื่องมือก้าหนดเส้นทางการด้าเนินการ ซึ่งการวิเคราะห์สามารถสร้างคู่
ความสัมพันธ์ได้ 4 รูปแบบ แต่ละรูปแบบคู่ความสัมพันธ์จะก้าหนดกลยุทธได้แตกต่างกัน (ดังรูปที่ 5.9-2) ดังนี้ 
  (1)  SO เป็นการวิเคราะห์คู่ความสัมพันธ์ระหว่างจุดแข็ง (S) กับ โอกาส (O) เป็นการก้าหนด 

กลยุทธเา งรุก โดยพิจารณาถึงความได้เปรียบเชิงการบริหารจัดการ 
  (2)  ST เป็นการวิเคราะห์คู่ความสัมพันธ์ระหว่างจุดแข็ง (S) กับ อุปสรรค (T) เป็นการก้าหนด 
   กลยุทธเา งป้องกัน โดยพิจารณาถึงการหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่จะส่งผลต่อการพัฒนา 
  (3)  WO เป็นการวิเคราะห์คู่ความสัมพันธ์ระหว่างจุดอ่อน (W) กับ โอกาส (O) เป็นการก้าหนดกล
   ยุทธเา งแหก้ไข โดยพิจารณาถึงการวางแนวทางแก้ไขหรือปรับปรุงภายในพ้ืนที่ลุ่มน้้า 
  (4)  WT เป็นการวิเคราะห์คู่ความสัมพันธ์ระหว่างจุดอ่อน (W) กับ อุปสรรค (T) เป็นการก้าหนด
   กลยุทธเา งรับ โดยพิจารณาถึงการวางแนวทางเชิงรับที่อาจจะเกิดขึ้นต่อการพัฒนา เพ่ือลด
จุดอ่อนและหลีกเลี่ยงอุปสรรคโดยมีเป้าหมายหลักคือการป้องกันหรือหลีกเลี่ยงให้สถานการณ์ลุ่มน้้าไม่แย่ไป
กว่าเดิม 
  
 ทั้งนี้ ในการวิเคราะห์จุดยืนเชิงยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้้าแต่ละพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขา 
ประเดน็การพิจารณาที่ส้าคัญ ประกอบด้วย 3 ประเด็นหลัก คือ 
 (1)  แต่ละพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขามีศักยภาพและขีดความสามารถต่อการพัฒนาด้านใดบ้าง โดยเฉพาะ
ความสอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 20 ปี (พ.ศ. 2561 -2580) ซึ่งมียุทธศาสตร์ 8 
ด้าน ก้าหนดไว้ ประกอบด้วย 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การลดความขาดแคลนและเพ่ิมการเข้าถึงน้้าอุปโภคบริโภคในพื้นที่ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การแก้ไขปัญหาน้้าท่วมและอุทกภัยในพ้ืนที่ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การฟ้ืนฟูพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์และคุ้มครองทรัพยากร 
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  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้้า 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเพ่ิมความจุกักเก็บน้้า และเพ่ิมพ้ืนที่การกระจายน้้า 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว 
  ยุทธศาสตร์ที่ 7 การแก้ไขและเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการ 
 (2)  แต่ละพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขามีบริบท เงื่อนไข และข้อจ้ากัด อะไรบ้าง ที่จะถูกน้าไปก้าหนดเป็น
ข้อพิจารณาในการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้้า เพื่อก้าหนดทางเลือกการพัฒนา
พ้ืนที่ลุ่มน้้าบนพ้ืนฐานการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
 (3)  แต่ละพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขามีประเด็นใดบ้างที่ต้องได้รับการบริหารจัดการที่เหมือนกัน หรือ
แตกต่างกัน อย่างไร ด้วยแผนงานด้านใด ซึ่งจะถูกน้าไปก้าหนดในแผนการพัฒนาเชิงบูรณาการอย่างยั่งยืน 
(SIDP) 
  
 ทั้ง 3 ประเด็นดังกล่าว จะถูกน้าไปสู่การประเมินและเปรียบเทียบทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์การ
พัฒนาพื้นที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก (บทท่ี 6) 
 

5.9.3 ข้อสรุปกำรกลยุทธ์แหละยุทธศำสิร์กำรบร ่ำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำแหิงละพื นที่ลุงมน ้ำสำขำ  
 การวิเคราะห์บริบทสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกพ้ืนที่ลุ่มน้้า โดยใช้ SWOT Analysis 
การวิเคราะห์จุดยืนเชิงยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้้าแต่ละพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขา โดยใช้ TOWS 
Matrix Analysis 
  
 เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างจุดแข็งกับโอกาส จุดแข็งกับข้อจ้ากัด จุดอ่อนกับโอกาสและ
จุดอ่อนกับข้อจ้ากัดแล้ว จะก้าหนดกลยุทธ์โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้้า 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ซึ่งมียุทธศาสตร์ทั้งหมด 8 ด้าน ดัง ิำรำงที่ 5.7.1-1 สรุปผลการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ (TOWS Matrix) จากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจ้ากัด (SWOT 
Analysis) ดังแสดงในิำรำงท่ี 5.9-1 ถึง ิำรำงท่ี 5.9-14 
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 ปัจจัยท่ีเอื้อประโยชน์ ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบ 

ปัจจัยภำยใน  Strength : จุดแข็ง  
ลักษณะเด่น ข้อดี ความสามารถที่
เอ้ือต่อการประสบความส าเร็จ
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได ้

Weaknesses : จุดอ่อน 
ลักษณะด้อย ข้อเสีย ปัญหา ที่
ส่ ง ผ ล ก ร ะ ท บ ให้ เกิ ด ค ว า ม
ล้ม เหลว ไม่สามารถน ามาใช้
ประโยชน์ได ้

ปัจจัยภำยนอก 

Opportunities : โอกำศ 
ความได้ เปรียบ  ที่ เ อ้ือต่อการ
ประสบความส าเร็จ  สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได ้

Threats : อุปสรรค 
ความเสียเปรียบ ที่เอ้ือต่อคววาม
ล้ม เหลว ไม่สามารถน าไป ใช้
ประโยชน์ได ้

รูปที่ 5.9-1 รูปแหบบกำรว เครำะ่์ SWOT Analysis 
 
 
 
 

              ปัจจัยภำยใน 
 
ปัจจัยภำยนอก 

จุดแหข็ง จุดองอน 

โอกำส กลยุทธ์เา งรุก 
ใช้จุดแข็งร่วมกับโอกาส 

กลยุทธ์เา งแหก้ไข 
ใช้โอกาสลดจุดอ่อน 

อุปสรรค กลยุทธ์เา งป้องกัน 
ใช้จุดแข็งรับมืออุปสรรค 

กลยุทธ์เา งรับ 
แก้ไขจุดอ่อนและเลี่ยงอุปสรรค 

 
รปูท่ี 5.9-2  รูปแหบบกำรว เครำะ่์ควำมสัมพันธ์ระ่วงำงจุดแหข็งกับโอกำส จุดแหข็งกับข้อจ้ำกัด 

จุดองอนกับโอกำสแหละจุดองอนกับข้อจ้ำกัด (TOWS Matrix) 
 

W S 

O T 
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ิำรำงท่ี 5.9-1 
สรุปกำรว เครำะ่์ SWOT Analysis แหละควำมสัมพันธ์ (TOWS Matrix) Analysis 

ลุงมน ้ำสำขำคลองทงำิะเภำ (2101) 
 

กำรว เครำะ่์ SWOT 

จุดแหข็ง (S) จุดองอน (W) โอกำส (O) อุปสรรค (T) 
S1 พื้นที่ต้นน้้ามีความอุดม
สมบูรณ์และมีปริมาณน้้าท่า
จ้านวนมาก 
S2 ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการ
วางแผนบริหารจัดการและ
ดูแลทรพัยากรน้า้ 
S3 เป็นพื้นที่ศักยภาพในการ
พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเชิง
นิเวศ 

W1 มีการบกุรุกป่าเพือ่ท้า
เกษตรกรรม เช่น สวนทุเรียน 
สวนยางพารา 
W2 มีการชะลา้งพังทลายของดิน 
W3 แหล่งน้้าแต่ละแห่งมีคุณภาพ
น้้าในเกณฑ์พอใช้ค่อนไปทางเส่ือม
โทรม น้้าทิ้งจากพื้นที่ชุมชนเมือง
เป็นแหล่งก้าเนิดน้้าเสียชุมชน 
W4 ช่วงฤดูแล้งน้้าทะเลหนุนในล้า
น้้า ส่งผลต่อปัญหาน้า้กร่อยเค็ม 
และขาดแคลนน้้าผลักดันน้า้เค็ม 

O1 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้
ฝั่งอ่าวไทยกา้หนดให้เป็นศูนย์กลาง
การเกษตร การท่องเท่ียวระดับ
นานาชาติ มีระบบโลจิสตกิส์ที่
สมบูรณ์ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
O2 มีกระแสความตื่นตัวในการ
อนุรักษ์พื้นที่ปา่ไม้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
มีโครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูสภาพปา่
ไม้ต้นน้้าเพื่อช่วยชะลอน้้าหลากและ
ลดการชะล้างหน้าดิน 
O3 มีแผนพัฒนาตามแนวทางแก้ไข
ปัญหาเชิงพื้นที่อยา่งเป็นระบบ 
(Area Based) 

T1 การบุกรกุทางน้้า มกีารกอ่สร้าง
สิ่งกีดขวางทางระบายน้้า ส่งผลให้ไม่
สามารถระบายน้้าหลากได้อย่าง
ปลอดภัย 
T2 การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ส่งผลต่อการเกิดภัยพบิัติ
ทางธรรมชาติ 
T3 มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารจัดการน้า้หลายหนว่ยใน
พื้นที่ 

กำรว เครำะ่์ TOWS 
กลยุทธ์เา งรุก (SO) กลยุทธ์เา งแหก้ไข (WO) กลยุทธ์เา งป้องกัน (ST) กลยุทธ์เา งรับ (WT) 

S1O1 : 1.1.2 แผนระบบ
ประปาเมืองหลัก/พื้นที่
เศรษฐกิจ/แหล่งท่องเที่ยว 

W3O1 :  การเพิ่มประสิทธภิาพ
ในการบ้าบัดและควบคุมการ
ระบายน้า้เสียออกสู่สิ่งแวดล้อม 

S3T2 : 7.1.5 การเปลี่ยนแปลง
สภาวะภูมิอากาศ 

W4T3 : 8.2 การจัดท้าแผนบริหาร
จัดการทรัพยากรน้้า 
8.2.1 พัฒนาและเพิ่มประสิทธภิาพ
ระบบฐานข้อมูล เพือ่การบรหิาร
จัดการทรัพยากรน้้า 
8.2.2 เสริมสร้างการรับรู้และ
ประชาสัมพันธ์นโยบาย/แผนแม่บท
การบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 
8.2.3 ผลักดันให้เกิดกลไกขยายผล
ความส้าเร็จด้านการบริหารจัดการ
น้้าในระดับชุมชน/ระดับท้องถิ่น 
(ประเด็นการปฏิรูปประเทศ) 
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โครงกำรศึกษำกำรประเม นส ่งแหวดล้อม 5-104 รำยงำนภำคผนวก กำรประเม นส ่งแหวดล้อมระดบัยุทธศำสิร์ 
ระดับยทุธศำสิร์พื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝ่ังิะวันออก 

ิำรำงท่ี 5.9-2 
สรุปกำรว เครำะ่์ SWOT Analysis แหละควำมสัมพันธ์ (TOWS Matrix) Analysis 

ลุงมน ้ำสำขำภำคใิ้ฝั่งิะวันออกิอนบน (2102) 
 

กำรว เครำะ่์ SWOT 

จุดแหข็ง จุดองอน โอกำส อุปสรรค 
S1 พื้นที่ต้นน้้ามีความอุดม
สมบูรณ์และมีปริมาณน้้าท่า
จ้านวนมาก 
S2 ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการ
วางแผนบริหารจัดการและ
ดูแลทรัพยากรน้า้ 
S3 เป็นพื้นที่ศักยภาพในการ
พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเชิง
นิเวศ 

W1 การบกุรุกป่าเพือ่ท้า
เกษตรกรรม เช่น สวนทุเรียน 
สวนยางพารา  
W2 การชะลา้งพังทลายของดิน  
W3 แหล่งน้้าแต่ละแห่งมีคุณภาพ
น้้าในเกณฑ์เส่ือมโทรม น้้าทิ้งจาก
พื้นที่ชุมชนเมืองเป็นแหล่งก้าเนิด
น้้าเสียชุมชน 
W4 โรงงานอุตสาหกรรมระบาย
น้้าเสียลงสู่ทางน้้าสาธารณะ 

O1 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้
ฝั่งอ่าวไทยกา้หนดให้เป็นศูนย์กลาง
การเกษตร การท่องเท่ียวระดับ
นานาชาติ มีระบบโลจิสตกิส์ที่
สมบูรณ์ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
O2 มีกระแสความตื่นตัวในการ
อนุรักษ์พื้นที่ปา่ไม้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
มีโครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูสภาพปา่
ไม้ต้นน้้าเพื่อช่วยชะลอน้้าหลากและ
ลดการชะล้างหน้าดิน 
O3 มีแผนพัฒนาตามแนวทางแก้ไข
ปัญหาเชิงพื้นที่อยา่งเป็นระบบ 
(Area Based) 

T1 การบุกรกุทางน้้า มกีารกอ่สร้าง
สิ่งกีดขวางทางระบายน้้า ส่งผลให้ไม่
สามารถระบายน้้าหลากได้อย่าง
ปลอดภัย 
T2 การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ส่งผลต่อการเกิดภัยพบิัติ
ทางธรรมชาติ 
T3 มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารจัดการน้า้หลายหนว่ยใน
พื้นที่ 

กำรว เครำะ่์ TOWS 
กลยุทธ์เา งรุก (SO) กลยุทธ์เา งแหก้ไข (WO) กลยุทธ์เา งป้องกัน (ST) กลยุทธ์เา งรับ (WT) 

S2O3 : ส่งเสริม พัฒนา
องค์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้า้ระดับลุ่มน้้า / 
ระดับชุมชน 
S2O3 : ผลักดันท้าให้เกิด
กลไกขยายผลส้าเร็จด้านการ
บริหารจัดการน้า้ในระดับ
ชุมชน/ระดับท้องถิ่น 

W3O1 :  การเพิ่มประสิทธภิาพ
ในการบ้าบัดและควบคุมการ
ระบายน้า้เสียออกสู่สิ่งแวดล้อม 
W4O1 :  การเพิ่มประสิทธภิาพ
ในการควบคุม กา้กับ และบังคับ
ใช้กับแหล่งก้าเนิดมลพิษทางน้้าใน
พื้นที่เป้าหมาย 

S3T2 : 7.1.5 การเปลี่ยนแปลง
สภาวะภูมิอากาศ  

W4T3 : 6.2 การเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบ้าบัดและควบคุมการระบาย
น้้าเสียออกสู่สิ่งแวดล้อม 
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โครงกำรศึกษำกำรประเม นส ่งแหวดล้อม 5-105 รำยงำนภำคผนวก กำรประเม นส ่งแหวดล้อมระดบัยุทธศำสิร์ 
ระดับยทุธศำสิร์พื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝ่ังิะวันออก 

ิำรำงท่ี 5.9-3 
สรุปกำรว เครำะ่์ SWOT Analysis แหละควำมสัมพันธ์ (TOWS Matrix) Analysis 

ลุงมน ้ำสำขำคลอง่ลังสวน (2103) 
 

กำรว เครำะ่์ SWOT 

จุดแหข็ง จุดองอน โอกำส อุปสรรค 
S1 ผื้นที่ป่าไม้มีมากกว่าร้อย
ละ 50 ของพื้นที่ลุ่มน้้า และมี
ปริมาณน้้าท่าค่อนข้างมาก 
S2 ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการ
วางแผนบริหารจัดการและ
ดูแลทรัพยากรน้า้ 
S3 เป็นพื้นที่ศักยภาพในการ
พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเชิง
นิเวศ 

W1 ปัญหาการบกุรุกป่าเพือ่ท้า
เกษตรกรรม เช่น สวนทุเรียน สวน
ยางพารา 
W2 มีการชะลา้งพังทลายของดิน 
W3 แหล่งน้้าแต่ละแห่งมีคุณภาพน้้า
ในเกณฑ์เส่ือมโทรม น้้าทิ้งจากพื้นที่
ชุมชนเมืองเป็นแหล่งก้าเนิดน้้าเสีย
ชุมชน 
W4 โรงงานอุตสาหกรรมระบายน้้า
เสียลงสู่ทางน้้าสาธารณะ 
W5 ขาดการประสานการวาง
แผนการเพาะปลูก การปลูกพืช
เชิงเด่ียวจ้านวนมากที่ต้องการใช้น้้า
พร้อมกัน 

O1 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้
ฝั่งอ่าวไทยกา้หนดให้เป็น
ศูนย์กลางการเกษตร การ
ท่องเที่ยวระดับนานาชาติ มี
ระบบโลจิสติกส์ที่สมบูรณ์ เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
O2 มีกระแสความตื่นตัวในการ
อนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
มีโครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูสภาพ
ป่าไม้ต้นน้้าเพื่อช่วยชะลอน้้าหลาก
และลดการชะล้างหน้าดิน 
O3 มีแผนพัฒนาตามแนว
ทางแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่อย่างเป็น
ระบบ (Area Based) 

T1 การบุกรกุทางน้้า มกีารกอ่สร้าง
สิ่งกีดขวางทางระบายน้้า ส่งผลให้
ไม่สามารถระบายน้า้หลากได้อยา่ง
ปลอดภัย 
T2 การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ส่งผลต่อการเกิดภัย
พิบัติทางธรรมชาต ิ
T3 มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารจัดการน้า้หลายหนว่ยใน
พื้นที่ 

กำรว เครำะ่์ TOWS 
กลยุทธ์เา งรุก (SO) กลยุทธ์เา งแหก้ไข (WO) กลยุทธ์เา งป้องกัน (ST) กลยุทธ์เา งรับ (WT) 

S1O1 : เพิ่มปริมาณน้้าต้นทุน
ในแหล่งน้้าเดิม พัฒนาแหล่ง
กักเก็บน้้า และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการกระจายน้า้ 

W2O2 : การป้องกันและลดการชะ
ล้างพังทะลายของดิน 
W2O2 : การอนุรักษ์และฟื้นฟูและ
พัฒนาคุณภาพแม่น้า้ล้าคลองป่าชาย
เลนและแหล่งน้้าธรรมชาติ และ
รักษาสมดุลของระบบนิเวศ 

S1T1 : เพิ่มประสิทธิภาพการ
ระบายน้า้ โดยปรับปรุงล้าน้้า
ธรรมชาติที่ตื้นเขิน ให้สามารถ
ระบายน้า้ได้มีประสิทธิภาพและนา้
สิ่งกีดขวางทางน้้าออก  

W3T3 : ส่งเสริม พัฒนาองค์การ
บริหารจัดการทรัพยากรน้้าระดับ
ลุ่มน้้า / ระดับชุมชน และ
เสริมสร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์
นโยบาย/แผนแมบ่ทการบรกิาร
จัดการน้้า 
W4T3 :  การเพิ่มประสิทธภิาพใน
การควบคุม กา้กับ และบังคับใช้กับ
แหล่งก้าเนิดมลพิษทางน้้าในพื้นที่
เป้าหมาย 
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โครงกำรศึกษำกำรประเม นส ่งแหวดล้อม 5-106 รำยงำนภำคผนวก กำรประเม นส ่งแหวดล้อมระดบัยุทธศำสิร์ 
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ิำรำงท่ี 5.9-4 
สรุปกำรว เครำะ่์ SWOT Analysis แหละควำมสัมพันธ์ (TOWS Matrix) Analysis 

ลุงมน ้ำสำขำภำคใิ้ฝั่งิะวันออกสงวนที่ 2 (2104) 
 

กำรว เครำะ่์ SWOT 

จุดแหข็ง จุดองอน โอกำส อุปสรรค 
S1 มีปริมาณน้้าท่า
ค่อนข้างมาก 
S2 ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการ
วางแผนบริหารจัดการและ
ดูแลทรัพยากรน้า้ 
S3 เป็นพื้นที่ศักยภาพในการ
พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเชิง
นเิวศ 

W1 ปัญหาการบกุรุกป่าเพือ่ท้า
เกษตรกรรม เช่น สวนทุเรียน สวน
ยางพารา 
W2 การชะลา้งพังทลายของดิน 
W3 แหล่งน้้าแต่ละแห่งมีคุณภาพน้้า
ในเกณฑ์เส่ือมโทรม น้้าทิ้งจากพื้นที่
ชุมชนเมอืงเป็นแหล่งก้าเนิดน้้าเสีย
ชุมชน 
W4 การปนเปื้อนสารเคมีจากการท้า
การเกษตรในพื้นที่ต้นน้้าลงสู่แหล่ง
น้้า 
W5 ขาดการประสานการวาง
แผนการเพาะปลูก มกีารปลูกพืช
เชิงเด่ียวจ้านวนมากที่ต้องการใช้น้้า
พร้อมกัน 

O1 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้
ฝั่งอ่าวไทยกา้หนดให้เป็น
ศูนย์กลางการเกษตร การ
ท่องเที่ยวระดับนานาชาติ มี
ระบบโลจิสติกส์ที่สมบูรณ์ เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
O2 มีกระแสความตื่นตัวในการ
อนุรักษ์พื้นที่ปา่ไม้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
มีโครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูสภาพ
ป่าไม้ต้นน้้าเพื่อช่วยชะลอน้า้หลาก
และลดการชะล้างหนา้ดิน 
O3 มีแผนพัฒนาตามแนว
ทางแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่อย่างเป็น
ระบบ (Area Based) 

T1 การบุกรกุทางน้้า มกีารกอ่สร้าง
สิ่งกีดขวางทางระบายน้้า ส่งผลให้
ไม่สามารถระบายน้า้หลากได้อยา่ง
ปลอดภัย 
T2 การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ส่งผลต่อการเกิดภัย
พิบัติทางธรรมชาต ิ
T3 มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารจัดการน้า้หลายหนว่ยใน
พื้นที่ 

กำรว เครำะ่์ TOWS 
กลยุทธ์เา งรุก (SO) กลยุทธ์เา งแหก้ไข (WO) กลยุทธ์เา งป้องกัน (ST) กลยุทธ์เา งรับ (WT) 

S1T1 : เพิ่มปริมาณน้้าต้นทุน
ในแหล่งน้้าเดิม พัฒนาแหล่ง
กักเก็บน้้า พัฒนาแหล่งกัก
เก็บน้้าใหม่ทั้งภาคเกษตรและ
อุตสาหกรรม เพิ่ม
ประสิทธิภาพการกระจายน้า้ 

W3O1 :  การเพิ่มประสิทธภิาพการ
บ้าบัดและควบคุมการระบายน้้าเสีย
ออกสู่สิ่งแวดล้อม 
W4O1 :  การเพิ่มประสิทธภิาพการ
ควบคุม ก้ากับ และบังคับใช้กับ
แหล่งก้าเนิดมลพิษทางน้้าในพื้นที่
เป้าหมาย 

S1T2 การอนุรักษ์และฟื้นฟแูละ
พัฒนาคุณภาพแม่น้า้ล้าคลองป่า
ชายเลนและแหล่งน้้าธรรมชาติ 
และรักษาสมดุลของระบบนิเวศ   
S1T3 : การป้องกันและลดการชะ
ล้างพังทะลายของดิน 

W5T3 : การจัดการด้านความ
ต้องการใช้น้้า โดยการปรับเปลีย่น
การปลูกพืช เพื่อลดการใช้น้้าหรือ
เพิ่มมูลค่า 
W3T3 : ส่งเสริม พัฒนาองค์การ
บริหารจัดการทรัพยากรน้้าระดับ
ลุ่มน้้า / ระดับชุมชน 
W3T3 : ผลักดันให้เกิดกลไกขยาย
ผลส้าเร็จด้านการบริหารจัดการน้้า
ในระดับชุมชน/ระดับท้องถิ่น 
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โครงกำรศึกษำกำรประเม นส ่งแหวดล้อม 5-107 รำยงำนภำคผนวก กำรประเม นส ่งแหวดล้อมระดบัยุทธศำสิร์ 
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ิำรำงท่ี 5.9-5 

สรุปกำรว เครำะ่์ SWOT Analysis แหละควำมสัมพันธ์ (TOWS Matrix) Analysis 
ลุงมน ้ำสำขำภำคใิ้ฝั่งิะวันออกสงวนที่ 3 (2105) 

 
กำรว เครำะ่์ SWOT 

จุดแหข็ง (S) จุดองอน (W) โอกำส (O) อุปสรรค (T) 
S1  สภาพภูมิประเทศต้นน้้ามี
ศักยภาพพัฒนาเป็นแหล่งเก็บกัก
น้้าขนาดกลาง และขนาดเล็ก 
S2  พื้นที่ปลายน้้ามีระบบนิเวศน้้า
กร่อยมีศักยภาพในการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้้าชายฝั่ง  
S3  กลุ่มองค์กรภาคประชาชนมี
ส่วนร่วมในการดูแลอนุรกัษ์ป่าไม้
และแหล่งน้้า 

W1  ปัญหาคุณภาพน้า้จากสารหนูใน
ธรรมชาติ สารเคมีทางการเกษตรที่
เพิ่มขึ้น และน้้าเนา่เสียจากนากุ้ง 
W2  ปัญหาน้้าทว่มพื้นที่กลางน้้าและ
ปลายน้้าบางส่วนจากสิ่งก่อสร้างกีด
ขวางทางน้้า เช่น ถนน สะพาน 
W3  ปัญหาน้้าทว่มพื้นที่ปลายน้้ามี
ปัญหาจากน้้าทะเลหนุน และน้้าเค็มรุก
ล้้าเข้าพื้นที่การเกษตร 

O1  รัฐบาลมีนโยบาย และ
แผนพัฒนาให้เป็นศูนย์กลาง
การเกษตร การท่องเท่ียว
ระดับนานาชาต ิมีระบบโลจิ
สติกส์ที่สมบูรณ์ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
O2  พื้นที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่
มีความหลากหลายของ
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ 
O3  มีนโยบายพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ 
(SEC) และอุตสาหกรรม S-
curve  

T1  การพัฒนาแหล่งน้้าในพื้นที่
ต้นน้้าและการขุดลอกล้าน้า้
ติดขัดเรื่องกฎระเบียบต่างๆ 
เช่น พื้นที่ป่าสงวน กฎหมาย
สิ่งแวดล้อม การน้าทรายออก
จากล้าน้า้ เป็นต้น 
T2  การบังคับใช้กฎหมายต่อ
การขยายตวัของการใช้ที่ดิน 
การแก้ไขปัญหาน้้าเสีย และการ
บุกรุกทางน้้าธรรมชาต ิ

กำรว เครำะ่์ TOWS 
กลยุทธ์เา งรุก (SO) กลยุทธ์เา งแหก้ไข (WO) กลยุทธ์เา งป้องกัน 

(ST) 
กลยุทธ์เา งรับ (WT) 

S2O2 : พัฒนาแหล่งกักเกบ็น้้าใหม่
เพื่อสนับสนุนการเกษตรและ
อุตสาหกรรม 
W2O3 : เพิ่มระบบผันน้้าและ
เช่ือมโยงแหล่งน้้าเพื่อบรรเทา
ปัญหาน้้าเน่าเสยี 

W1O1 : เพิ่มประสิทธิภาพการระบาย
น้้า โดยปรับปรุงล้าน้้าธรรมชาติที่ตื้น
เขิน ให้สามารถระบายน้า้ได้มี
ประสิทธิภาพและนา้สิ่งกีดขวางทางน้้า
ออก  
W2O3 :  การเพิ่มประสิทธภิาพในการ
บ้าบัดและควบคุมการระบายน้้าเสีย
ออกสู่สิ่งแวดล้อม 

S2T4 การอนุรักษ์และฟื้นฟู
และพัฒนาคุณภาพแม่น้้าลา้
คลองป่าชายเลนและแหล่ง
น้้าธรรมชาต ิ

W1T1 : แผนการจัดการปัญหา
น้้าท่วม 
W2T2 : ส่งเสริม พัฒนา
องค์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้า้ระดับลุ่มน้้า / 
ระดับชุมชน 

 

 



 
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งงาำิ            บทที่ 5 กำรคำดกำรณ์สถำนกำรณ์กำรพัฒนำพื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝ่ังิะวันออกในอนำคิ 20 ปี 
    

 
โครงกำรศึกษำกำรประเม นส ่งแหวดล้อม 5-108 รำยงำนภำคผนวก กำรประเม นส ่งแหวดล้อมระดบัยุทธศำสิร์ 
ระดับยทุธศำสิร์พื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝ่ังิะวันออก 

ิำรำงท่ี 5.9-6 
สรุปกำรว เครำะ่์ SWOT Analysis แหละควำมสัมพันธ์ (TOWS Matrix) Analysis 

ลุงมน ้ำสำขำคลองกลำย (2106) 
 

กำรว เครำะ่์ SWOT 

จุดแหข็ง (S) จุดองอน (W) โอกำส (O) อุปสรรค (T) 
S1  สภาพภูมิประเทศต้นน้้ามี
ศักยภาพพัฒนาเป็นแหล่งเก็บ
กักน้้าขนาดเล็ก และสามารถ
กระจายไปได้ทั่วทั้งพื้นที่ 
S2 ปริมาณน้้าต้นทุนเพียง
พอที่จะจัดสรรและเกบ็กักในฤดู
ฝน 
S3  มีพื้นที่ศักยภาพในการ
พัฒนาเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิง
นิเวศ 

W1 พื้นที่ป่าต้นน้า้ถูกบกุรุกเพื่อทา้
การเกษตร 
W2 มีการดูดทรายในล้าน้้า ทา้ให้
เกิดปัญหาการกัดเซาะล้าน้า้ 
W3 ล้าน้้าตื้นเขิน เนื่องจากการกัด
เซาะและทับถมของตะกอน 

O1  มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีความ
หลากหลายของ
ทรัพยากรธรรมชาติ  
O2  รัฐบาลมีนโยบาย และ
แผนพัฒนาให้เป็นศูนย์กลาง
การเกษตร การท่องเท่ียวระดับ
นานาชาติ มีระบบโลจิสตกิส์ที่
สมบูรณ์ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
O3  มีการสนับสนุนจากภาครัฐ
และภาคเอกชนในการให้ความรู้
ในการอนุรักษ์ปา่ไม้ต้นน้้าและ
แหล่งน้้า 

T1  การพัฒนาแหล่งน้้าในพื้นที่ต้น
น้้าและการขุดลอกล้าน้า้ติดขัดเรื่อง
กฎระเบียบต่างๆ เช่น พื้นทีป่่า
สงวน กฎหมายสิ่งแวดล้อม การน้า
ทรายออกจากล้าน้้า เป็นต้น 
T2  ยังมีสถานประกอบการ
บางส่วนที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 
และมีผลต่อการจัดการแก้ไขปัญหา
การบุกรุกทางน้้า 

กำรว เครำะ่์ TOWS 
กลยุทธ์เา งรุก (SO) กลยุทธ์เา งแหก้ไข (WO) กลยุทธ์เา งป้องกัน 

(ST) 
กลยุทธ์เา งรับ (WT) 

S1O1 : แผนระบบประปาเมือง
หลัก/พื้นที่เศรษฐกิจ/แหล่ง
ท่องเที่ยว 
S1O3 : จัดหาแหล่งน้้าส้ารอง/
จดัหาน้้าต้นทุน S2O2 : พัฒนา
แหล่งกักเก็บน้า้ใหม่เพื่อ
สนับสนุนการเกษตรและ
อุตสาหกรรม 

W1O1 : เพิ่มประสิทธิภาพการ
ระบายน้า้ โดยปรับปรุงล้าน้้า
ธรรมชาติที่ตื้นเขิน ให้สามารถ
ระบายน้า้ได้มีประสิทธิภาพและนา้
สิ่งกีดขวางทางน้้าออก  
W2O3 :  การเพิ่มประสิทธภิาพใน
การบ้าบัดและควบคุมการระบาย
น้้าเสียออกสู่สิ่งแวดล้อม 

S1T1พัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูล 
เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากร
น้้า 
S1T2 : ส่งเสริม พัฒนาองค์การ
บริหารจัดการทรัพยากรน้้าระดับ
ลุ่มน้้า / ระดับชุมชน 

W1T1 : แS2T4 การอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพแม่น้า้ล้า
คลองป่าชายเลนและแหล่งน้้า
ธรรมชาติ 
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โครงกำรศึกษำกำรประเม นส ่งแหวดล้อม 5-109 รำยงำนภำคผนวก กำรประเม นส ่งแหวดล้อมระดบัยุทธศำสิร์ 
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ิำรำงท่ี 5.9-7 

สรุปกำรว เครำะ่์ SWOT Analysis แหละควำมสัมพันธ์ (TOWS Matrix) Analysis 
ลุงมน ้ำสำขำภำคใิ้ฝั่งิะวันออกสงวนที่ 4 (2107) 

 

กำรว เครำะ่์ SWOT 

จุดแหข็ง (S) จุดองอน (W) โอกำส (O) อุปสรรค (T) 
S1  สภาพภูมิประเทศต้นน้้ามี
ศักยภาพพัฒนาเป็นแหล่งเก็บกัก
น้้าขนาดกลาง และขนาดเล็ก 
S2 มีพื้นที่ศักยภาพในการพัฒนา
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและ
วัฒนธรรม 
S3  การขยายตัวของพื้นที่เมือง
และชุมชนในบริเวณโดยรอบตวั
เมืองและแนวถนน 
S4  กลุ่มองค์กรภาคประชาชนมี
ส่วนร่วมในการดูแลอนุรกัษ์ป่าไม้
และแหล่งน้้า 
S5 พื้นที่ปลายน้า้มีระบบนิเวศน้้า
กร่อยมีศักยภาพในการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้้าชายฝั่ง 

W1  มีปัญหาคุณภาพน้า้ใต้ดินเป็น
สนิม และปัญหาคุณภาพน้า้จาก
สารเคมีทางการเกษตรที่เพิ่มขึ้นน้้า
เน่าเสียจากชุมชน และนากุ้ง 
W2  ปัญหาน้้าทว่มพื้นที่กลางน้้า
และปลายน้า้จากสิ่งก่อสร้างกีด
ขวางทางน้้า เช่น ชุมชน ถนน 
สะพาน 
W3  ปัญหาน้้าทว่มพื้นที่ปลายน้้ามี
ปัญหาจากน้้าทะเลหนุน และ
น้้าเค็มรุกล้้าเข้าไปในพื้นที่
การเกษตร 
W4  พื้นที่ปลายน้้ามปีัญหาการ
แย่งชิงน้้า  

O1  รัฐบาลมีนโยบาย และ
แผนพัฒนาให้เป็นศูนย์กลาง
การเกษตร การท่องเท่ียวระดับ
นานาชาติ มีระบบโลจิสตกิส์ที่
สมบูรณ์ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
O2  มีแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติและวัฒนธรรม รวมทั้ง
ส้มโอทับทิมสยามที่เป็นพืช
เอกลักษณ์ของท้องถิ่นที่มีชื่อเสียง   
O3  มีนโยบายพัฒนาระเบยีง
เศรษฐกิจภาคใต้ (SEC) และ
อุตสาหกรรม S-curve  

T1  การพัฒนาแหล่งน้้าในพื้นที่
ต้นน้้าและการขุดลอกล้าน้า้
ติดขัดเรื่องกฎระเบียบต่างๆ เช่น 
พื้นที่ป่าสงวน กฎหมาย
สิ่งแวดล้อม การน้าทรายออก
จากล้าน้า้ เป็นต้น 
T2  การบังคับใช้กฎหมายต่อ
การขยายตวัของการใช้ที่ดิน การ
แก้ไขปัญหาน้า้เสีย และการบุก
รุกทางน้้าธรรมชาต ิ
T3 ปัญหาการยอมรับโครงการ
พัฒนาขนาดใหญ่ของภาครัฐ 

กำรว เครำะ่์ TOWS 
กลยุทธ์เา งรุก (SO) กลยุทธ์เา งแหก้ไข (WO) กลยุทธ์เา งป้องกัน (ST) กลยุทธ์เา งรับ (WT) 

S1O1 : แผนระบบประปาเมืองหลัก/
พื้นที่เศรษฐกิจ/แหล่งท่องเที่ยว 
S1O3 : จัดหาแหล่งน้้าส้ารอง/
จัดหาน้้าต้นทุน ส้าหรับผลิต
น้้าประปา 
S2O2 : พัฒนาแหล่งกกัเก็บน้้า
ใหม่เพื่อสนับสนุนการเกษตรและ
อุตสาหกรรม 
S2O3 : เพิ่มระบบผันน้้าและ
เช่ือมโยงแหล่งน้้าเพื่อบรรเทา
ปัญหาน้้าเน่าเสีย 

W1O1 : เพิ่มประสิทธิภาพการ
ระบายน้า้ โดยปรับปรุงล้าน้้า
ธรรมชาติที่ตื้นเขิน ให้สามารถ
ระบายน้า้ได้มีประสิทธิภาพและนา้
สิ่งกีดขวางทางน้้าออก  
W2O3 :  การเพิ่มประสิทธภิาพใน
การบ้าบัดและควบคุมการระบาย
น้้าเสียออกสู่สิ่งแวดล้อม 

S2T4 การอนุรักษ์และฟื้นฟแูละ
พัฒนาคุณภาพแม่น้า้ล้าคลองป่า
ชายเลนและแหล่งน้้าธรรมชาติ  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้น้้า 
S2O2 : การปรับเปลี่ยนการปลกู
พืช เพื่อลดการใช้น้้า หรือเพิ่ม
มูลค่า 

W1T1 : แผนการจัดการปัญหา
น้้าท่วม 
W1T1 : แผนการจัดการปัญหา
ไฟป่า (ป่าพรุ) 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการและการ
มีส่วนร่วมการบรหิารจัดการ 
W2T2 : การจัดทา้แผนบริหาร
จัดการทรัพยากรน้้า 
W2T2 : ส่งเสริม พัฒนาองค์การ
บริหารจัดการทรัพยากรน้้าระดับ
ลุ่มน้้า / ระดับชุมชน 
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ระดับยทุธศำสิร์พื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝ่ังิะวันออก 

ิำรำงท่ี 5.9-8 

สรุปกำรว เครำะ่์ SWOT Analysis แหละควำมสัมพันธ์ (TOWS Matrix) Analysis 
ลุงมน ้ำสำขำคลองนำทวี (2108) 

 

กำรว เครำะ่์ SWOT 

จุดแหข็ง (S) จุดองอน (W) โอกำส (O) อุปสรรค (T) 
S1  มีศักยภาพในการพัฒนาเป็น
เมืองตน้แบบอตุสาหกรรมก้าวหน้า
ในอนาคต เนื่องจากพืน้ที่สามารถ
พัฒนาเป็นท่าเรือเพื่อการพาณิชย์
และการทอ่งเที่ยว มกีารสร้างราง
รถไฟเชือ่มโยงท่าเรอืสงขลาแห่งที ่
2 อ้าเภอจะนะ เพื่อเพิม่ทางเลือก
การเดินทางและการขนส่งสินค้า 
S2  พื้นที่ตน้น้้ามีฝนตกบ่อย  
S3  มีโครงการบรรเทาอกุกภัย 

W1  คลองธรรมชาติมกีารตืน้เขินท้า
ให้ประสิทธิภาพในการระบายน้้าต่้า 
เกิดน้้าทว่มล้นตลิ่ง 
W2  มีสิ่งกดีขวางทางน้้า เนื่องจาก
การขยายตัวของพืน้ทีข่าดการวางแผน 
เช่นการสร้างทางรถไฟ ถนน  
W3  การพฒันาอุตสาหกรรมและ
บริการ ท้าให้เกิดปัญหาแย่งชิงน้้าใน
ภาคการเกษตร   
W4  น้้าใต้ดินมีคุณภาพน้้าไม่ดี มกีาร
ปนเป้ือนจากบ่อขยะ และน้้าเสียจาก
โรงงานอุตสาหกรรม 
W5  ทรัพยากรป่าไม้มแีนวโนม้ลดลง 
เนื่องจากการบุกรกุ 

O1  มแีผนพัฒนากลุม่จังหวดั
ภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทยเป็นศนูย์กลาง
การเกษตร การท่องเที่ยวระดับ
นานาชาต ิมีระบบโลจิสตกิส์ที่
สมบูรณ์ เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม 
O2  ไม่มีปัญหาการรุกล้้าของน้้าเคม็ 
O3  มีแผนลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้า 
 

T1  ขาดขอ้มูลของสภาพพืน้ที ่เชน่ 
ข้อมูลคลอง 
T2  ขาดความร่วมมอืขององคก์ร
ปกครองสว่นท้องถิ่น ผู้น้าชมุชน และ
ประชาชน ในการวางแผนจัดการและ
ฟื้นฟ ู
T3  ข้อจ้ากดัของงบประมาณภาครัฐ
ในการลงทนุพัฒนาโครงการ 
T4  ปัญหาด้านความมัน่คงในพืน้ที ่

กำรว เครำะ่์ TOWS 
กลยุทธ์เา งรุก (SO) 

กลยุทธ์เา งแหก้ไข (WO) 
กลยุทธ์เา งป้องกัน 

(ST) 
กลยุทธ์เา งรับ (WT) 

S1O1 : แผนระบบประปาเมือง
หลัก/พื้นที่เศรษฐกิจ/แหล่ง
ท่องเที่ยว 
S1O1 : จัดหาแหล่งน้้าส้ารอง/
จัดหาน้้าตน้ทนุ ส้าหรับผลิต
น้้าประปา 

W1O1 : เพิ่มประสทิธิภาพการระบาย
น้้า โดยปรับปรุงล้าน้้าธรรมชาติที่ตืน้
เขิน ให้สามารถระบายน้้าได้มี
ประสิทธภิาพและน้าสิ่งกีดขวางทางน้้า
ออก  
W2O2 : พัฒนาแหล่งกักเก็บน้้าใหม่
เพื่อสนับสนุนการเกษตรและ
อุตสาหกรรม 
W2T2 :  การเพิม่ประสทิธิภาพในการ
บ้าบัดและควบคุมการระบายน้้าเสีย
ออกสู่สิ่งแวดล้อม 

S2T4 การอนุรกัษ์และฟื้นฟแูละ
พัฒนาคุณภาพแม่น้้าล้าคลองป่า
ชายเลนและแหล่งน้า้ธรรมชาต ิ
 

W1T1 : แผนการจัดการปัญหาน้้า
ท่วม 
W2T2 : ส่งเสริม พัฒนาองคก์าร
บริหารจัดการทรัพยากรน้้าระดับลุ่ม
น้้า / ระดับชุมชน S1T1พัฒนาและ
เพิ่มประสทิธิภาพระบบฐานขอ้มูล 
เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 
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โครงกำรศึกษำกำรประเม นส ่งแหวดล้อม 5-111 รำยงำนภำคผนวก กำรประเม นส ่งแหวดล้อมระดบัยุทธศำสิร์ 
ระดับยทุธศำสิร์พื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝ่ังิะวันออก 

ิำรำงท่ี 5.9-9 

สรุปกำรว เครำะ่์ SWOT Analysis แหละควำมสัมพันธ์ (TOWS Matrix) Analysis 
ลุงมน ้ำสำขำคลองเทพำ (2109) 

 
กำรว เครำะ่์ SWOT 

จุดแหข็ง (S) จุดองอน (W) โอกำส (O) อุปสรรค (T) 
S1.  มีศักยภาพในการพัฒนา
พื้นที่ด้านการเกษตรกรรม และ
การท่องเท่ียวสูง 
S2. ในพื้นที่ลุ่มน้้า มีพื้นที่ที่
สามารถจะพัฒนาเป็นแก้มลิ้ง 
และแหล่งเก็บน้้าในพื้นที่ชุ่มน้า้ 
เช่น พรุทุ่งท่าเด่น พรุเตียว พรุก
รับ 
S3.  มีความร่วมมือของภาครัฐ
และภาคประชาชนในพื้นที่  

W1.  มีทั้งปัญหาน้้าท่วมและน้้าแล้ง 
โดยส่วนใหญจ่ะท่วมในชว่งเดือน
ตุลาคม-ธันวาคม และแล้งในช่วง
เดือนกุมภาพันธ ์
W2.  บริเวณล้าน้้าและปากแม่น้้าตื้น
เขิน จึงส่งผลต่อการระบายน้า้ไม่ดี 
เนื่องจาก มีปัญหาการทับถมของ
ทราย 
W3.  มีปัญหาคุณภาพน้า้เป็นหลัก 
แหล่งน้้าผิวดินและใต้ดินถูกปนเปื้อน
จากสารเคมี การท้านากุ้ง บ่อขยะ 
และน้้าทิ้งจากชุมชน 
W4.  มีการดูดทราย และตะกอนใน
ล้าน้้า 
W5.  พื้นที่ป่าไม้ลดลงเนื่องจากการ
บุกรุก 

O1.  มีแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเป็นศูนยก์ลาง
การเกษตร การท่องเท่ียวระดับ
นานาชาติ มีระบบโลจิสตกิส์ที่
สมบูรณ์ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
O2.  ประชาชนในพื้นที่ตระหนัก
ถึงผลเสียจากคุณภาพน้า้ไม่ดี 
O3.  ปัจจุบันมีหนว่ยงานภาครัฐ
หลายหนว่ยงานเขา้มาแก้ไขปัญหา
ปากแม่น้า้ตื้นเขิน เช่น กรมเจา้ท่า 
กรมโยธาธกิารและผังเมือง และ
กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง 
O4.  มีหลายหนว่ยงานด้าเนิน
การศึกษาเพือ่แก้ปญัหาปญัหาน้า้
ท่วม เช่น การสร้างคลองระบาย
น้้าไปออกคลองอู่ตะเภา 

T1.  ขาดการประสานงานที่ดี
ระหว่างหนว่ยงาน 
T2.  นโยบายจากสว่นกลางไม่
ตอบสนองต่อความต้องการใน
พื้นที่  
T3.  ติดปัญหากฏหมายตา่งๆ 
ท้าให้ไม่สามารถบริหารจัดการ
กับพื้นที่ป่าชายเลนได้ 
T4.  มีข้อจา้กัดในการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยว เนื่องจากพื้นที่
อยู่ในเขตอรุรักษ์ เขตหา้มล่า
สัตว์ ขาดการบริหารจัดการ 
T5  ปัญหาด้านความมั่นคงใน
พื้นที่ 

กำรว เครำะ่์ TOWS 
กลยุทธ์เา งรุก (SO) กลยุทธ์เา งแหก้ไข (WO) กลยุทธ์เา งป้องกัน (ST) กลยุทธ์เา งรับ (WT) 

S1O1 : แผนระบบประปาเมือง
หลัก/พื้นที่เศรษฐกิจ/แหล่ง
ท่องเที่ยว 

W1O3 : ปรับปรุงล้าน้้าธรรมชาติที่
ตื้นเขินให้สามารถระบายน้้าได้มี
ประสิทธิภาพ 
W2O2 : พัฒนาแหล่งกักเก็บน้า้ใหม่
เพื่อสนับสนุนการเกษตรและ
อุตสาหกรรม 
W2O2 : พัฒนาแหล่งน้้าทางเลือก 
เช่น พัฒนาแหล่งน้้าบาดาล 

S2T4 การอนุรักษ์และฟื้นฟแูละ
พัฒนาคุณภาพแม่น้า้ล้าคลองป่า
ชายเลนและแหล่งน้้าธรรมชาต ิ
 

W1T1 : แผนการจัดการ
ปัญหาน้้าทว่ม 
W3T2 : เพิ่มประสิทธภิาพใน
การควบคุม กา้กับ และบังคับ
ใช้กับแหล่งก้าเนิดมลพิษทาง
น้้าในพื้นที่เป้าหมาย 



 
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งงาำิ            บทที่ 5 กำรคำดกำรณ์สถำนกำรณ์กำรพัฒนำพื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝ่ังิะวันออกในอนำคิ 20 ปี 
    

 
โครงกำรศึกษำกำรประเม นส ่งแหวดล้อม 5-112 รำยงำนภำคผนวก กำรประเม นส ่งแหวดล้อมระดบัยุทธศำสิร์ 
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ิำรำงท่ี 5.9-10 

สรุปกำรว เครำะ่์ SWOT Analysis แหละควำมสัมพันธ์ (TOWS Matrix) Analysis 
ลุงมน ้ำสำขำภำคใิ้ฝั่งิะวันออกิอนลงำง (2110) 

 
กำรว เครำะ่์ SWOT 

จุดแหข็ง (S) จุดองอน (W) โอกำส (O) อุปสรรค (T) 
S1  มีพื้นที่ป่าชายเลน
มาก  
S2  มีศักยภาพในการ
พัฒนาเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
S3  มี
ทรัพยากรธรรมชาติอุดม
สมบูรณ์  
S4  เป็นแหลง่เพาะเลี้ยง
สัตว์น้้า 
S5  มีความหลากหลาย
ทางด้านวัฒนธรรม 

W1  มีปัญหาน้้าทว่มซ้้าซาก 
W2  มีปัญหาน้้าทะเลหนุน 
W3  คุณภาพน้้าบาดาลไม่ดี มี
ตะกอนสนิม มีสีแดง 
W4  คุณภาพน้้าประปายังไม่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน 
W5  มีการปนเปื้อนสารเคมีในน้้า 
W6  พื้นที่ต้นน้้าถูกบกุรุก ปา่ไม้ถูก
ท้าลายเนื่องจากการขยายตัวของ
ประชากร และบุกรกุเพื่อท้ามาหา
กิน 
W7 พื้นที่ปลายน้้ามีปัญหาเร่ืองการ
กัดเซาะชายฝั่ง 

O1  แนวทางสิ่งเสริมการท่องเท่ียว
ของพื้นที่จากเดิมที่ติดปัญหา
กฏหมายการใช้ประโยชน์ในพื้นที่
อนุรักษ์ ภาคประชาชนได้มีการริเร่ิม
พัฒนาและขอใช้ประโยชนจ์ากกรม
ปา่ไม้ เป็นป่าชุมชน ใช้ประโยชน์เพือ่
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ สามารถ
พัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งพกัผ่อน
หย่อนใจของประชาชน 
O2  มีแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้
ชายแดน 

T1  การแก้ปัญหาน้้าทว่มน้้าแล้งที่
ผ่านมาเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหนา้ 
ขาดการวางแผน 
T2  การบังคับใช้กฏหมายต่างๆ ไม่
เข้มงวด  
T3  ขาดการมีส่วนร่วมจาก
ประชาชนในการวางแผนพัฒนา 
T4  มีงบประมาณในการซ่อมแซม 
บ้ารุงรักษา แต่ไม่มีบุคลากรนโยบาย
ต่างๆ ไม่ได้แก้ปัญหาตรงจุด และ
เน้นให้เกิดความยั่งยืน 
T5  ปัญหาด้านความมั่นคงในพื้นที่ 

กำรว เครำะ่์ TOWS 
กลยุทธ์เา งรุก 

(SO) 
กลยุทธ์เา งแหก้ไข (WO) กลยุทธ์เา งป้องกัน (ST) กลยุทธ์เา งรับ (WT) 

S1O1 : การอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพ
แม่น้้าล้าคลองป่าชายเลน
และแหล่งน้้าธรรมชาต ิ
S3O2 การรักษาสมดุล
ของระบบนิเวศ 

W1O1 : ก่อสร้างระบบโดยการ
ระบายน้า้เล่ียงชุมชน/เขื่อนป้องกัน
ตลิ่ง 
W3O1 : การพัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบรวบรวมและ
ระบบบ้าบัดน้า้เสียรวมของชุมชน 
W3O1 : เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ควบคุม ก้ากับ และบังคับใช้กับ
แหล่งก้าเนิดมลพิษทางน้้าในพื้นที่
เป้าหมาย 

S2T3 : เสริมสร้างการรับรู้และ
ประชาสัมพันธ์นโยบาย/แผนแม่บท
การบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 
S2T3 :  ผลักดันให้เกิดกลไกขยายผล
ความส้าเร็จด้านการบริหารจัดการน้้า
ในระดับชุมชน/ระดับท้องถิ่น 
(ประเด็นการปฏิรูปประเทศ) 

W1T1 : น้้าท่วมดินถล่ม 
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ิำรำงท่ี 5.9-11 
สรุปกำรว เครำะ่์ SWOT Analysis แหละควำมสัมพันธ์ (TOWS Matrix) Analysis 

ลุงมน ้ำสำขำแหมงน ้ำสำยบุรี (2111) 
 

กำรว เครำะ่์ SWOT 

จดุแหข็ง (S) จุดองอน (W) โอกำส (O) อุปสรรค (T) 
S1  ปริมาณน้้าต้นทุนเพียง
พอที่จะจัดสรรและเกบ็กักใน
ฤดูฝน 
S2  ประชาชนในพื้นที่ให้
ความส้าคัญเร่ืองนิเวศ ป่าไม้ 
ต้นน้้า และอนุรกัษ ์
S3  เป็นต้นก้าเนิดของพันธุ์
ปลาเฉพาะถิ่น ที่สามารถพบ
ได้ในพื้นที่ลุ่มน้้าสายบุรี
เท่านั้น 

W1  คุณภาพน้้าเส่ือมโทรม มีสาเหตุ
จากน้้าทิ้งชุมชนและพื้นที่เกษตรกรรม 
W2  คุณภาพน้้าประปายังไม่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน 
W3  มีปีญหาน้้าทว่ม 
W4  ปริเวณพื้นที่ปลายน้้ามกีารขุด
ทรายขาย 

O1  หน่วยงานภาครัฐมีการ
ส่งเสริมให้มีการปลูกป่าต้นน้้า 
เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้มากขึ้น 
O2  มีป่าชายเลน มีศักยภาพใน
การพัฒนาเป็นแหล่งท่องเท่ียว
เชิงนิเวศ 
O3  มีแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเป็นศูนยก์ลาง
การเกษตร การท่องเท่ียวระดับ
นานาชาติ มีระบบโลจิสตกิส์ที่
สมบูรณ์ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

T1  หน่วยงานท้องถิ่นขาดแคลน
บุคลากรในการดูแลรักษาระบบ
ประปาที่ได้รับมอบ 
T2  มีการคัดค้านจากประชาชนใน
การก่อสร้างเขื่อน 
T3  การด้าเนินงานแก้ปัญหาที่
ผ่านมา ขาดการบริหารจัดการ 
และการบูรณาการ จึงท้าให้เมื่อ
แก้ปัญหาอยา่งหนี่งไปสร้างปัญหา
ให้กับอีกพื้นที่หนึ่ง  
T4 ข้อจา้กัดของงบประมาณภาครัฐ
ในการลงทนุพัฒนาโครงการ 

กำรว เครำะ่์ TOWS 
กลยุทธ์เา งรุก (SO) กลยุทธ์เา งแหก้ไข (WO) กลยุทธ์เา งป้องกัน 

(ST) 
กลยุทธ์เา งรับ (WT) 

S1O1 : พัฒนาแหล่งกกัเก็บ
น้้าใหม่เพื่อสนับสนุน
การเกษตรและอุตสาหกรรม 

W1O3 : เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ควบคุม ก้ากับ และบังคับใช้กับ
แหล่งก้าเนิดมลพิษทางน้้าในพื้นที่
เป้าหมาย 

S2T3 : ฟื้นฟูป่าต้นน้า้ (พื้นที่ปา่
ต้นน้้าในเขตป่าอนุรักษ์/ปา่สงวน
ฯ) 
S1T2 : การอนุรักษแ์ละฟื้นฟู
และพัฒนาคุณภาพแม่น้้าลา้
คลองป่าชายเลนและแหล่งน้้า
ธรรมชาติ 

W1T2 : เสริมสรา้งการรับรู้และ
ประชาสัมพันธ์นโยบาย/แผน
แม่บทการบริหารจัดการทรัพยากร
น้้า 
W1T3 : ผลักดันให้เกิดกลไกขยาย
ผลความส้าเร็จด้านการบริหาร
จัดการน้้าในระดับชุมชน/ระดับ
ท้องถิ่น 
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ิำรำงท่ี 5.9-12 
สรุปกำรว เครำะ่์ SWOT Analysis แหละควำมสัมพันธ์ (TOWS Matrix) Analysis 

ลุงมน ้ำสำขำแหมงน ้ำบำงนรำ (2112) 
 

กำรว เครำะ่์ SWOT 

จุดแหข็ง (S) จุดองอน (W) โอกำส (O) อุปสรรค (T) 
S1  ปริมาณน้้าต้นทุนเพียง
พอที่จะจัดสรรและเกบ็กักใน
ฤดูฝน 
S2  มีเขตติดชายแดน 
S3  มีประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรมยาวนาน อัตลักษ์
ชัดเจน  
S4  ต้นน้้ามีความอุดม
สมบูรณ์ 

W1  มีปีญหาน้้าทว่มจากการระบาย
ไม่ทัน 
W2  มีสิ่งขีดขวางทางน้้า เนื่องจาก
การไม่วางแผนการพัฒนาพื้นที ่เช่น 
การตัดถนน 
W3  แหล่งน้้าถูกปนเปื้อนจากสิ่ง
ปฏิกูลจากการท้าปศุสัตว ์สารเคมี
จากการท้าเกษตรกรรม สารเคมีจาก
โรงงานอุตสาหกรรม 
W4  มีพื้นที่ป่าเส่ือมโทรมมาก 
W5  ระบบชลประทานเข้าไม่ถึงพื้นที่
เกษตรกรรม  
W6  บางพื้นที่ยังไม่มีระบบประปา 

O1  มีแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้
ฝั่งอ่าวไทยเป็นศูนย์กลางการเกษตร 
การท่องเท่ียวระดับนานาชาติ มี
ระบบโลจิสติกส์ที่สมบูรณ์ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
O2  มีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ และ
ประวัติศาสตร์ 
O3  มีปลากุเลา ที่ตากใบ เป็นสินค้าที่
มีชื่อเสียง 
 

T1  มีการกวา้นซ้ือที่บริเวณ
แม่น้้าตากใบ  
T2  ข้อจ้ากัดของ
งบประมาณภาครัฐในการ
ลงทุนพัฒนาโครงการ 
T3  ปัญหาด้านความมั่นคง
ในพื้นที่ 

กำรว เครำะ่์ TOWS 
กลยุทธ์เา งรุก (SO) กลยุทธ์เา งแหก้ไข (WO) กลยุทธ์เา งป้องกัน (ST) กลยุทธ์เา งรับ (WT) 

S1O1 : 5.1 การเพิ่มปริมาณ
น้้าต้นทุนในแหล่งน้้าเดิม 
S1O1 : พัฒนาแหล่งกกัเก็บ
น้้าใหม่เพื่อสนับสนุน
การเกษตรและอุตสาหกรรม 

W1O1 : ปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน้้า 
W2O1 : ปรับปรุงล้าน้้าธรรมชาติที่
ตื้นเขินให้สามารถระบายน้้าได้มี
ประสิทธิภาพ 

S1T2 : เสริมสร้างการรับรู้และ
ประชาสัมพันธ์นโยบาย/แผนแม่บท
การบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 
S2T1 : พัฒนากลไกความรว่มมือ
ระหว่างประเทศด้านทรัพยากรน้้า 

W3T2 : การพัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบรวบรวม
และระบบบา้บัดน้้าเสียรวม
ของชุมชน 
W3T2 : เพิ่มประสิทธภิาพใน
การควบคุม กา้กับ และ
บังคับใช้กับแหล่งก้าเนิด
มลพิษทางน้้าในพื้นที่
เป้าหมาย 
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ิำรำงท่ี 5.9-13 
สรุปกำรว เครำะ่์ SWOT Analysis แหละควำมสัมพันธ์ (TOWS Matrix) Analysis 

ลุงมน ้ำสำขำแหมงน ้ำโก-ลก (2113) 
 

กำรว เครำะ่์ SWOT 

จุดแหข็ง (S) จุดองอน (W) โอกำส (O) อุปสรรค (T) 
S1  ปริมาณน้้าต้นทุนเพียง
พอที่จะจัดสรรและเกบ็กักใน
ฤดูฝน 
S2  เป็นพื้นที่ที่มีเขตแดน
ติดต่อกับรัฐกลันตันตอน
เหนือของประเทศมาเลเซีย 
S3  เป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจ
ชายแดน 

W1  คุณภาพน้้าเส่ือมโทรม มีสาเหตุ
จากน้้าทิ้งชุมชนและพื้นที่เกษตรกรรม 
W2  พื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้ง
เนื่องจากขาดแหล่งเก็บกักน้า้ 
W3 ปัญหาน้า้กัดเซาะชายฝั่ง 
W4  มีปัญหาน้้าทว่มประมาณ 3 – 7 
วัน แลว้แต่พื้นที ่
W5  คุณภาพน้้ามีการปนเปื้อนจากมูล
สัตว์และสารเคมี  
W6  บางพื้นที่มีปัญหาเร่ืองขยะ 
W7  มีปัญหาน้้าเปรียว ที่เกิดจากน้า้
จากปา่พรุมีกรมกา้มะถัน 
W8  มีปัญหาน้้าทะเลหนุน  

O1  อยู่ระหว่างการจัดท้าโซนนิ่ง
การเกษตร การจัดการที่ดินที่
เหมาะสมกับพืช  
O2  รัฐบาลประกาศให้พื้นที่สุ
ไหงโ-ลก เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
O3  เป็นพื้นที่ที่มีเขตแดนติดต่อ
กับรัฐกลันตันตอนเหนือของ
ประเทศมาเลเซีย มีโอกาสในการ
พัฒนาการค้าการลงทุนร่วมกัน 
O4  มีแหล่งแร่ดินขาวที่อา้เภอสุ
ไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 

T1  ขาดการบริหารจัดการน้้าแบบ
บูรณาการ 
T2  หน่วยงานท้องถิ่นขาด
งบประมาณและขาดแคลน
บุคลากรในการดูแลรักษาอ่างเก็บ
น้้า 
T3  ฝั่งประเทศมาเลเซียมีการ
สร้างเขื่อนตลอดแนว ท้าให้เกิด
ปัญหาน้้ากัดเซาะชายฝั่งในไทย 
T4  ข้อจ้ากดัของงบประมาณภาครัฐ
ในการลงทนุพัฒนาโครงการ 
T5  ปัญหาด้านความมั่นคงในพื้นที่ 

กำรว เครำะ่์ TOWS 

กลยุทธ์เา งรุก (SO) กลยุทธ์เา งแหก้ไข (WO) กลยุทธ์เา งป้องกัน 
(ST) 

กลยุทธ์เา งรับ (WT) 

S1O1 : พัฒนาแหล่งกกัเก็บ
น้้าใหม่เพื่อสนับสนุน
การเกษตรและอุตสาหกรรม 

W1O1 : การพัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบรวบรวมและระบบ
บ้าบัดน้้าเสียรวมของชุมชน 
W1O1 : เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ควบคุม ก้ากับ และบังคับใช้กับ
แหล่งก้าเนิดมลพิษทางน้้าในพื้นที่
เป้าหมาย 

S2O3 : พัฒนากลไกความ
ร่วมมือระหวา่งประเทศด้าน
ทรัพยากรน้า้ 
S3T1 : ผลักดันให้เกิดกลไกขยาย
ผลความส้าเร็จด้านการบริหาร
จัดการน้้าในระดับชุมชน/ระดับ
ท้องถิ่น 

W3T3 : การกัดเซาะชายฝั่ง 
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ิำรำงท่ี 5.9-14 
สรุปกำรว เครำะ่์ SWOT Analysis แหละควำมสัมพันธ์ (TOWS Matrix) Analysis พื นที่เกำะ 

 
กำรว เครำะ่์ SWOT 

จุดแหข็ง (S) จุดองอน (W) โอกำส (O) อุปสรรค (T) 
S1  ปริมาณน้้าท่ามาก 
ปริมาณน้้าต้นทุนเพียง
พอที่จะจัดสรรและเกบ็กักใน
ฤดูฝน 
S2  เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มี
ศักยภาพสูง 
 

W1  ไม่มีแหล่งเก็บกักน้้าต้นทุน 
W2  มีปัญหาน้้าเสียจากชุมชนเมือง 
และสถานประกอบการต่างๆ  
W3  พื้นที่ป่าต้นน้้าถกูบุกรุก เนื่องจาก
การขยายตวัของชุมชน  

O1  มีแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเป็นศูนยก์ลาง
การเกษตร การท่องเท่ียวระดับ
นานาชาติ มีระบบโลจิสตกิส์ที่
สมบูรณ์ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

T1  ไม่สามารถด้าเนินการโครงการ
พัฒนาแหล่งเก็บกกัน้้าได้อยา่ง
ต่อเนื่อง เนื่องจากติดปัญหาพื้นที่ที่
ถือครองโดยเอกชน 
T2  ขาดมาตราการบรหิารจัดการ
ด้านการท่องเท่ียวให้สอดคล้อง
และไม่กระทบกับทรัพยากรที่มีอยู ่
โดยเฉพาะทรัพยากรน้้า 
T3  ข้อจ้ากดัของงบประมาณภาครัฐ
ในการลงทนุพัฒนาโครงการ 

กำรว เครำะ่์ TOWS 

กลยุทธ์เา งรุก (SO) กลยุทธ์เา งแหก้ไข (WO) กลยุทธ์เา งป้องกัน 
(ST) 

กลยุทธ์เา งรับ (WT) 

S1O1 : แผนระบบประปา
เมืองหลัก/พื้นที่เศรษฐกิจ/
แหล่งท่องเที่ยว 

W1O1 : การพัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบรวบรวมและระบบ
บ้าบัดน้้าเสียรวมของชุมชน 

S1O1 : พัฒนาแหล่งกกัเก็บน้้า
ใหม่เพื่อสนับสนุนการเกษตรและ
อุตสาหกรรม 

W1T1 : เสริมสร้างการรับรู้และ
ประชาสัมพันธ์นโยบาย/แผน
แม่บทการบริหารจัดการทรัพยากร
น้้า 
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โครงกำรศึกษำกำรประเม นส ่งแหวดล้อม 5-117 รำยงำนภำคผนวก กำรประเม นส ่งแหวดล้อมระดบัยุทธศำสิร์ 
ระดับยทุธศำสิร์พื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝ่ังิะวันออก 

5.10 กำรประมำณกำรมูลคงำผล ิภัณฑ์มวลรวมของพื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝั่งิะวันออกแหิงละทำงเลือก 
 
5.10.1 สรุปสถำนะแหละกำรเปลี่ยนแหปลงมูลคงำผล ิภัณฑ์มวลรวมของพื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝั่งิะวันออก 
(รำยละเอียดดูเพ ่มเิ มใน่ัวข้อ 3.8.2) 
 ในปี 2561 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนที่ประมาณ 456,619 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 32.6 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคใต้ หรือร้อยละ 2.8 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้ง
ประเทศ โดยประชากรของพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีรายได้เฉลี่ยต่อหัว 116,715 บาทค่อคนต่อปี  
ซึ่งมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวต่้ากว่ารายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากรภาคใต้ ที่มีรายได้ 147,115 บาทค่อคนต่อปี หรือ
ต้ากว่า 30,400 บาทต่อคนต่อปี หรือร้อยละ 20.7 ของรายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากรภาคใต้ 
 เมื่อพิจารณาลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกเป็น 3 ตอน คือ ลุ่มน้้าตอนบน ลุ่มน้้าตอนกลาง และลุ่มน้้า
ตอนล่าง พบว่า 
 (1)  ลุ่มน้้าตอนบน มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนที่ลุ่มน้้าตอนบน ประมาณ 109,125 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 23.9 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีรายได้เฉลี่ยต่อหัว  165,421 
บาทต่อคนต่อปี 
 (2)  ลุ่มน้้าตอนกลาง มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนที่ลุ่มน้้าตอนกลาง ประมาณ 167,685 ล้าน
บาท หรือร้อยละ 36.7 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีรายได้เฉลี่ยต่อหัว 
129,166 บาทต่อคนต่อปี 
 (3)  ลุ่มน้้าตอนล่าง มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนที่ลุ่มน้้าตอนล่าง 179,809 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 39.4 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีรายได้เฉลี่ยต่อหัว  92,004 บาท
ต่อคนต่อปี 
 ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาสัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนที่ในลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก จะพบว่า 
ในระยะ 20 ปีที่ผ่านมา โครงสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมระหว่างภาคการเกษตรกับนอกภาคการเกษตรของ
พ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกโดยภาพรวมมีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเกินร้อยละ 10 ซึ่งสัดส่วนมูลค่าภาค
การเกษตรลดลงร้อยละ 10 ขณะที่นอกภาคการเกษตรเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาแยกเป็น
รายพ้ืนที่ลุ่มน้้าตอนบน ตอนกลาง และตอนล่าง พบว่า แต่ละกลุ่มพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการ
เปลี่ยนแปลงแตกต่างกัน โดยลุ่มน้้าภาคใต้ตอนบนมีสัดส่วนมูลค่าภาคการเกษตรเพ่ิมขึ้น ขณะที่ ลุ่มน้้า
ตอนกลางและลุ่มน้้าตอนล่างมีสัดส่วนภาคการเกษตรลดลงอย่างต่อเนื่อง 
 ทั้งนี้ ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา อัตราการเติบโตของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของแต่ละลุ่มน้้าสาขาแต่
ละกลุ่มพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขา พบว่า อัตราการเติบโตของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมนอกภาคการเกษตรยังมีอัตราการ
เติบโตอย่างต่อเนื่องสม่้าเสมอ ขณะที่ แนวโน้มการเติบโตของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรมีอัตรา
การเติบโตลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะพ้ืนที่ลุ่มน้้าตอนล่าง ที่มีอัตราการเติบโตติดลบ มีผลิตภัณฑ์ทาง
การเกษตรหลัก คือ ยางพารา แต่ทั้งนี้ ส่วนพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขาตอนบนยังมีแนวโน้มอัตราการเติบโตอยู่ในเกณฑ์
ปานกลางถึงสูง ซึ่งมีปัจจัยมาจากการเติบโตของสวนผลไม้ท่ีมีมูลค่าเพ่ิมสูง เช่น ทุเรียน เงาะ มังคุด เป็นต้น  
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โครงกำรศึกษำกำรประเม นส ่งแหวดล้อม 5-118 รำยงำนภำคผนวก กำรประเม นส ่งแหวดล้อมระดบัยุทธศำสิร์ 
ระดับยทุธศำสิร์พื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝ่ังิะวันออก 

5.10.2 กรอบกำรศึกษำแหละข้อสมมิ กำรประมำณกำรกำรเปลี่ยนแหปลงมูลคงำผล ิภัณฑ์มวลรวมพื นที่
ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝั่งิะวันออก 
 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมระดับจังหวัด (Gross Provincial Product : GPP) และมูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมประชาชาติ (Gross Domestric Product : GDP) เป็นเครื่องมือการชี้วัดประสิทธิภาพ (efficiency) 
ผลิตภาพ (productivity) และขีดความสามารถในการจัดสรรทรัพยากร (allocation capability) ของการ
บริหารการจัดการระบบเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นการชี้วัดทรัพยากรของระบบเศรษฐกิจในรูปของมูลค่าทางการตลาด 
ที่อาจจะประมาณการในรูปของราคาสินค้า ณ ราคาตลาดปัจจุบัน (market price) หรือประมาณการในรูป
ของราคาสินค้า ณ ราคาคงที่ (constant price) โดยก้าหนดให้ปีหรือช่วงเวลาที่ราคาสินค้ามีเสถียรภาพมาก
ที่สุด เป็นต้าแหน่งเปรียบเทียบ 
 ในการประมาณการมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก การประมาณการ
ได้แบ่งการคาดการณ์ออกเป็น 4 กรณี คือ 
 (1)  กรณีฐานตามทางเลือกที่ 1 ข้อสมมติให้ทุกพ้ืนที่มีการเติบโตของ GPP เป็นไปตามอัตรา
ค่าเฉลี่ยการเติบโตของพ้ืนที่ ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา คือ ระหว่างปี  2550-2560 (normal growth on 
average grown rate) ซึ่งแต่ละพ้ืนที่ลุ่มน้้าจะมีอัตราการเติบโตที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ การคาดการณ์ที่ให้ทุก
พ้ืนที่เติบโตในอัตราค่าเฉลี่ยของแต่ละพ้ืนที่เป็นการใช้ฐานเดิม base line) ของพ้ืนที่เป็นตัวชี้วัดผลิตภาพของ
ระบบเศรษฐกิจของพ้ืนที่ หมายความว่า การศึกษานี้มีข้อสมมติที่ เชื่อว่า การไม่กระตุ้นหรือสนับสนุนใด ๆ ต่อ
การพัฒนาทางเศรษฐกิจภายในพ้ืนที่เพ่ิมเติม ระบบเศรษฐกิจในพ้ืนที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีอัตราการเติบโต
ตามแนวโน้มทางธรรมชาติที่เป็นอยู่ ซึ่งจากิำรำงที่ 5.9.1-1 เมื่อเรียงล้าดับอัตราการเติบโตจากมากไปหา
น้อย ได้แก่ พ้ืนที่ลุ่มน้้าตอนบน พ้ืนที่ลุ่มน้้าตอนกลาง พื้นที่ลุ่มน้้าตอนล่าง มีอัตราการเติบโตร้อยละ 4.07 3.41 
และ 2.99 ตามล้าดับ 
  การมีข้อสมมติที่เชื่อว่าระบบเศรษฐกิจของพื้นที่จะเติบโตตามแนวโน้มธรรมชาติ เป็นการเชื่อ
ที่ว่า ระบบเศรษฐกิจในพ้ืนที่จะมีการสะสมทุน (capital accumulation) และการพัฒนาตามรอบธุรกิจ 
(business cycle) โดยการใช้ทรัพยากรของระบบเศรษฐกิจภายในพ้ืนที่ถูกน้ามาใช้อย่างมีประสิทธิภาพและได้
ผลิตภาพเต็มศักยภาพของพ้ืนที่ (perfect equilibruim) 
 (2)  กรณีการพัฒนาพ้ืนที่ตามทางเลือกที่ 2 แบ่งออกเป็น 2 ช่วงเวลา คือ ทุกพ้ืนที่ลุ่มน้้ามีการ
เติบโตของ GPP ระหว่างปี 2562-2564 สมมติให้ GPP มีอัตราการเติบโตตามอัตราค่าเฉลี่ยการเติบโตของ
พ้ืนที่ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา และระหว่างปี 2565-2580 สมมติให้ GPP มีอัตราการเติบโตเพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.5 
  การประมาณการในกรณีนี้ การศึกษามีข้อสมมติที่เชื่อว่า การก้าหนดแผนงานต่าง ๆ ที่จะ
ส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและเกิดการกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจของพ้ืนที่ ผลที่เกิดขึ้นจะมีผลต่อเนื่อมี
การสะสมทุนและการเริ่มพัฒนาในระยะ 2-3 ปี ผลการชี้วัด GPP จึงจะเติบโตขึ้นในระยะ 2-3 ปีถัดไป และจะ
สนับสนุนให้ระบบเศรษฐกิจเกิดการปรับตัวเข้าสู่วงรอบการพัฒนาใหม่ หรือเกิดดุลยภาพของการใช้ทรัพยากร
ใหม่ในระยะยาว (long run equilibrium) แต่ทั้งนี้ดุลยภาพใหม่ดังกล่าวจะเติบโตขึ้นไม่ได้มากขึ้น เนื่องจาก
แผนต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นการใช้ทุนเดิมและทรัพยากรของพ้ืนที่เป็นปัจจัยส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนา คือ ไม่ได้มีทุนใหม่เข้ามาสนับสนุน หรืออีกด้านหนึ่ง การแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานของพ้ืนที่ที่



 
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งงาำิ            บทที่ 5 กำรคำดกำรณ์สถำนกำรณ์กำรพัฒนำพื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝ่ังิะวันออกในอนำคิ 20 ปี 
    

 
โครงกำรศึกษำกำรประเม นส ่งแหวดล้อม 5-119 รำยงำนภำคผนวก กำรประเม นส ่งแหวดล้อมระดบัยุทธศำสิร์ 
ระดับยทุธศำสิร์พื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝ่ังิะวันออก 

จะส่งเสริมการมีประสิทธิภาพการผลิตที่เพ่ิมขึ้นก็จะส่งเสริมให้เกิดการเติบโตที่เพ่ิมอีก ทั้งนี้ ข้อสมมติการ
เติบโตของ GPP ตามแนวทางการพัฒนานี้ก้าหนดให้มีส่วนเพ่ิมขึ้น (marginal growing rate) จากแนวโน้ม
การเติบโตทางธรรมชาติตามค่าเฉลี่ยอีกร้อยละ 0.5 
 (3)  กรณีการพัฒนาพ้ืนที่ตามทางเลือกที่ 3 แบ่งออกเป็น 3 ช่วงเวลา คือ ทุกพ้ืนที่ลุ่มน้้ามีการ
เติบโตของ GPP ระหว่างปี 2562-2564 สมมติให้ GPP มีอัตราการเติบโตตามอัตราค่าเฉลี่ยการเติบโตของ
พ้ืนที่ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ระหว่างปี 2565-2569 สมมติให้ GPP มีอัตราการเติบโตเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละ 0.5 
และระหว่างปี 2570-2580 มีอัตราการเติบโตเพ่ิมข้ึนอีกร้อยละ 1.0 
  การประมาณการในกรณีนี้ การศึกษามีข้อสมมติที่เชื่อว่า การก้าหนดแผนงานต่าง  ๆ ที่จะ
ส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและเกิดการกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจของพ้ืนที่ ผลที่เกิดขึ้นจะมีผลต่อเนื่อมี
การสะสมทุนและการเริ่มพัฒนาในระยะ 2-3 ปี ผลการชี้วัด GPP จึงจะเติบโตขึ้นในระยะ 2-3 ปีถัดไป บน
พ้ืนฐานข้อสมมติเดียวกับกรณีท่ี (2) แต่ทั้งนี้ การศึกษามีข้อสมมติที่เชื่อว่า ในระยะการพัฒนาต่อ ๆ ไปทุก ๆ 5 
ปี ที่รัฐและธุรกิจรับรู้แผนการพัฒนาและทิศทางการพัฒนาด้วยทรัพยากรใหม่จากภายนอกพ้ืนที่ (เพ่ิมเติม
ทรัพยากรจากภายในเข้ามาใช้ในพื้นที่มากข้ึน) จะส่งผลให้ภาคการผลิตในพ้ืนที่เกิดการใช้ทรัพยากรใหม่ในการ
ผลิตและการพัฒนา โดยข้อสมมติให้การเติบโตของ GPP ตามแนวทางการพัฒนานี้ก้าหนดให้มีส่วนเพ่ิมขึ้น 
(marginal growing rate) จากแนวโน้มการเติบโตทางธรรมชาติตามค่าเฉลี่ยอีกร้อยละ 0.5 ในระยะแรก และ
เพ่ิมข้ึนอีกร้อยละ 1.0 ในระยะถัดไป 
 (4)  กรณีการพัฒนาพ้ืนที่ตามทางเลือกที่ 4 แบ่งออกเป็น 3 ช่วงเวลา คือ ทุกพ้ืนที่ลุ่มน้้ามีการ
เติบโตของ GPP ระหว่างปี 2562-2565 สมมติให้ GPP มีอัตราการเติบโตตามอัตราค่าเฉลี่ยการเติบโตของ
พ้ืนที่ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ระหว่างปี 2565-2570 สมมติให้ GPP มีอัตราการเติบโตเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละ 0.5 
และระหว่างปี 2571-2580 สมมติให้ GPP มีอัตราการเติบโตเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละ 2.5 1.5 และ 2.5 ตามลักษณะ
การพัฒนาของพ้ืนที่ลุ่มน้้าตอนบน ตอนกลาง และตอนล่าง ตามล้าดับ โดยข้อสมมตินี้อิงตามฐานกิจกรรม
ทางการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นในแต่ละพ้ืนที่ 
  การประมาณการในกรณีนี้ การศึกษามีข้อสมมติที่เชื่อว่า การก้าหนดแผนงานต่าง ๆ ที่จะ
ส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและเกิดการกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจของพ้ืนที่ โดยใช้ทรัพยากรใหม่
ทั้งหมดจากภายนอกพ้ืนที่ ถูกน้าเข้ามาใช้ในการผลิตและการลงทุนการพัฒนาภายในพื้นที่ ซึ่งจะส่งผลให้ระบบ
เศรษฐกิจเกิดการปรับตัวต่อรอบการพัฒนาใหม่ตลอดเวลา (development cylce) โดยเฉพาะการก้าหนด
แนวทางการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจและมาตรการทางเศรษฐกิจใหม่ ๆ ของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง จะท้าให้ทุก
ภาคส่วนในพื้นที่เกิดการรับรู้และก้าหนดแนวทางการพัฒนาการผลิตและการลงทุนตามแนวทางที่ถูกก้าหนดไว้ 
อย่างไรก็ตาม การส่งเสริมที่ก้าหนดพ้ืนที่การพัฒนาเป็นตัวตั้ง (area base development) การเติบโตของ 
GPP จะสะท้อนออกมาเฉพาะพ้ืนที่ ผลสะเทือน (spill over) ต่อพ้ืนที่อ่ืน ๆ หรือโดยรอบจะมีแรงกระเปื่อมไม่
มาเท่าภายในพ้ืนที่ 
 ในการประมาณการ จะพิจารณาจากฐานแนวทางการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน้้าในพ้ืนที่ลุ่ม
น้้าที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาเศรษฐกิจของพ้ืนที่ลุ่มน้้า โดยก้าหนดแนวทางการพิจารณา 
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โครงกำรศึกษำกำรประเม นส ่งแหวดล้อม 5-120 รำยงำนภำคผนวก กำรประเม นส ่งแหวดล้อมระดบัยุทธศำสิร์ 
ระดับยทุธศำสิร์พื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝ่ังิะวันออก 

 กรณีที่ (1) พิจารณาจากฐานการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการน้้าเพ่ือการอุปโภคบริโภค ซึ่งส่งผลต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวโน้มค่าเฉลี่ยการเติบโตทางธรรมชาติ ซึ่งกรณีนี้ ภาคสังคมและครัวเรือนจะได้รับ
ความมั่นคงพ้ืนฐานมากขึ้น 
 กรณีที่  (2) พิจารณาจากฐานการเพ่ิมประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาพ้ืนที่ลุมน้้าที่ เกิดปัญหา 
ภัยน้้าท่วม-ภัยแล้ง ซึ่งการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจะช่วนสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและการผลิตในพ้ืนที่ โดย
การลดปัญหาที่เกิดขึ้น และส่งเสริมให้การพัฒนาเศรษฐกิจในพ้ืนที่ดังกล่าวมีการลงทุนและการผลิตเพ่ิมขึ้นไป
พร้อมกัน 
 กรณีที่ (3) พิจารณาจากฐานการส่งเสริมและการพัฒนาเศรษฐกิจภาคการเกษตรและการท่องเที่ยว 
ซึ่งเป็นฐานเศรษฐกิจของพ้ืนที่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลต่อผลิตภาพการผลิต และเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขันและการพัฒนามากขึ้น ทั้งนี้ ในกรณีนี้ ทรัพยากรน้้าจะกลายเป็นปัจจัยส้าคัญต่อความมั่นคงใน
การพัฒนาเศรษฐกิจของพ้ืนที่ 
  และกรณีที่ (4) พิจารณาจากฐานการส่งเสริมและการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทาง 
นโยบาย และแผนการพัฒนา ที่ถูกก้าหนดขึ้น โดยเฉพาะแผนพัฒนาพ้ืนที่ระเบียบเศรษฐกิจภาคใต้ และการ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ซึ่งเป็นทิศทางการพัฒนาที่มุ่งการสนับสนุนให้พื้นที่ลุ่มน้้ามีการปรับเปลี่ยน
วิถีการผลิตและการก้าหนดเป้าหมายการพัฒนาเพ่ิมข้ึน 
 ในการประมาณการมูลค่า GPP ของพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกโดยรวมและแยกเป็นกลุ่มพ้ืนที่
ลุ่มน้้าทั้ง 3 ตอน ในแต่ละกรณีที่ (1) ถึงกรณีที่ (4) แล้ว การศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
พ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกได้น้าผลการประมาณการการเติบโตมูลค่า GPP ของภาคใต้ โดยรวม ที่
ท้าการศึกษาโดยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2555) ที่ได้มีกรประมาณการอัตราการ
เจริญเติบโตของ GPP พ้ืนที่ภาคใต้โดยรวมไว้ ซึ่งการศึกษาดังกล่าวคาดการณ์ว่าอัตราการเจริญเติบโตของ
มูลค่า GPP ภาคใต้จะมีอัตราร้อยละ 4.34-5.44 ตลอดระยะเวลาตั้งแต่ปี 2555-2580 อย่างไรก็ตาม การศึกษา
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกได้ประยุกต์การศึกษาของคณ ะ
เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดังกล่าว มาใช้ประมาณการมูลค่า GPP ของพ้ืนที่ภาคใต้โดยรวมใหม่ 
โดยก้าหนดข้อสมมติอัตราการเจริญเติบโตของมูลค่า GPP ภาคใต้มีอัตราร้อยละ 2.00-2.50 ตลอดระยเวลา
ตั้งแต่ปี 2562-2580 (โดยก้าหนดให้ระหว่างปี 2562-2575 เติบโตร้อยละ 2.50 และระหว่างปี 2576-2580 
เติบโตร้อยละ 2.80) ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือน้าใช้การประมาณการมูลค่า GPP ภาคใต้โดยรวม เป็นเป้าหมาย
อิงเชิงเปรียบเทียบ (benchmarking target) การพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกในสถานการณ์ทาง
กเลือกการพัฒนาแต่ละกรณีที่ (1) ถึงกรณีที ่(4) 
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โครงกำรศึกษำกำรประเม นส ่งแหวดล้อม 5-121 รำยงำนภำคผนวก กำรประเม นส ่งแหวดล้อมระดบัยุทธศำสิร์ 
ระดับยทุธศำสิร์พื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝ่ังิะวันออก 

5.10.3 ผลกำรประมำณกำรมูลคงำผล ิภัณฑ์มวลรวมพื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝั่งิะวันออก 
 จากการประมาณการมูลค่า GPP ของภาคใต้โดยรวม พบว่า ในปี 2562 ภาคใต้โดยรวมมีมูลค่า 
GPP 1,440,600 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นเป็น 2,279,918 ล้านบาท ในปี 2580 โดยในปี 2562 ภาคใต้โดยรวมมี
รายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากร 156,860 บาทต่อคน เพ่ิมขึ้นเป็น 250,140 บาทต่อคน ในปี 2580 เมื่อพิจารณา
การประมาณการมูลค่า GPP ของแต่ละลุ่มน้้าตอนบน ตอนกลาง และตอนล่าง และลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวนัออก 
(ดังิำรำงที่ 5.10.3-1 ถึง ิำรำงที่ 5.10.3-4) ผลการศึกษาพบว่า ทุกทางเลือกการพัฒนามีผลต่อแนวโน้ม
การเพ่ิมขึ้นของ GPP ซึ่งแต่ละทางเลือกมีผลกระทบที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม เมื่อน้าผลการประมาณการ
มูลค่า GPP ของแต่ละกลุ่มลุ่มน้้าและลุ่น้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก เปรียบเทียบกับมูลค่า GPP ของลุ่มน้้าภาคใต้
โดยรวม ผลสรุปมีดังนี้ 
 
 ทำงเลือกท่ี 1 ณ ปีฐำน 2562 
 มูลค่า GPP ของแต่ละกลุ่มพ้ืนที่ลุ่มน้้ามีการเติบโตเพิ่มขึ้น โดย 
 พ้ืนที่ลุ่มน้้าตอนบน มูลค่า GPP เพ่ิมขึ้นจาก 113,565 ล้านบาท ในปี 2562 เป็น 232,794 ล้าน
บาท ในปี 2580 รายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากรเพ่ิมขึ้นจาก 172,151 บาทต่อคน ในปี 2562 เป็น 333,101 บาท
ต่อคน ในปี 2580 
 พ้ืนที่ลุ่มน้้าตอนกลาง มูลค่า GPP เพ่ิมขึ้นจาก 173,403 ล้านบาท ในปี 2562 เป็น 317,103 ล้าน
บาท ในปี 2580 รายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากรเพ่ิมขึ้นจาก 133,571 บาทต่อคน ในปี 2562 เป็น 230,565 บาท
ต่อคน ในปี 2580 
 พ้ืนที่ลุ่มน้้าตอนล่าง มูลค่า GPP เพ่ิมขึ้นจาก 185,188 ล้านบาท ในปี 2562 เป็น 314,815 ล้าน
บาท ในปี 2580 รายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากรเพ่ิมขึ้นจาก 94,757 บาทต่อคน ในปี 2562 เป็น 152,052 บาท
ต่อคน ในปี 2580 
 โดยภาพรวมของทั้งลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก มูลค่า GPP เพ่ิมขึ้นจาก 472,156 ล้านบาท เป็น 
864,712 ล้านบาท ในปี 2580 รายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากรเพ่ิมขึ้นจาก 120,687 บาทต่อคน ในปี 2562 เป็น 
208,633 บาทต่อคน ในปี 2580 
 ทั้งนี้ ข้อสรุปของรายได้ต่อหัวประชากรที่เพ่ิมข้ึนในทุกพ้ืนที่ ยังต่้ากว่าการประมาณการรายได้ต่อหัว
ของประชากรพ้ืนที่ภาคใต้โดยรวม โดยคาดการณ์ว่าพ้ืนที่ลุ่มน้้าตอนกลางและตอนล่างจะต่้ากว่ารายได้ต่อหัว
ของประชากรพ้ืนที่ภาคใต้โดยรวม ร้อยละ 2.6 และ 35.8 ส่วนพ้ืนที่ลุ่มน้้าตอนบนสูงกว่ารายได้ต่อหัวของ
ประชากรพ้ืนที่ภาคใต้โดยรวม ร้อยละ 40.7 อีกทั้ง ถ้าพิจารณาโดยรวมทั้งพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
รายได้ต่อหัวประชากรจะต่้ากว่ารายได้ต่อหัวของประชากรพ้ืนที่ภาคใต้โดยรวม ร้อยละ 11.9 
 
 ทำงเลือกท่ี 2 ณ ปี 2580 
 มูลค่า GPP ของแต่ละกลุ่มพ้ืนที่ลุ่มน้้ามีการเติบโตเพิ่มขึ้น โดย 
 พ้ืนที่ลุ่มน้้าตอนบน ณ ปี 2580 มูลค่า GPP เพ่ิมขึ้นเป็น 250,147 ล้านบาท รายได้เฉลี่ยต่อหัว
ประชากรเพ่ิมข้ึนเป็น 357,931 บาทต่อคน 



 
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งงาำิ            บทที่ 5 กำรคำดกำรณ์สถำนกำรณ์กำรพัฒนำพื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝ่ังิะวันออกในอนำคิ 20 ปี 
    

 
โครงกำรศึกษำกำรประเม นส ่งแหวดล้อม 5-122 รำยงำนภำคผนวก กำรประเม นส ่งแหวดล้อมระดบัยุทธศำสิร์ 
ระดับยทุธศำสิร์พื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝ่ังิะวันออก 

 พ้ืนที่ลุ่มน้้าตอนกลาง ณ ปี 2580 มูลค่า GPP เพ่ิมขึ้นเป็น 340,897 ล้านบาท รายได้เฉลี่ยต่อหัว
ประชากรเพ่ิมข้ึนเป็น 247,866 บาทต่อคน 
 พ้ืนที่ลุ่มน้้าตอนล่าง ณ ปี 2580 มูลค่า GPP เพ่ิมขึ้นเป็น 338,536 ล้านบาท รายได้เฉลี่ยต่อหัว
ประชากรเพ่ิมข้ึนเป็น 163,508 บาทต่อคน 
 โดยภาพรวมของทั้งลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก มูลค่า GPP เพ่ิมขึ้นเป็น 929,580 ล้านบาท ในปี 
2580 รายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากรเพ่ิมข้ึนเป็น 224,284 บาทต่อคน 
 ทั้งนี้ ข้อสรุปของรายได้ต่อหัวประชากรที่เพ่ิมข้ึนในทุกพ้ืนที่ คาดการณ์ว่ารายได้ต่อหัวประชากรของ
พ้ืนที่ลุ่มน้้าตอนล่างจะต่้ากว่ารายได้ต่อหัวของประชากรพ้ืนที่ภาคใต้โดยรวม ร้อยละ 30.1 ส่วนพ้ืนที่ลุ่มน้้า
ตอนบนและตอนกลางจะสูงกว่ากว่ารายได้ต่อหัวของประชากรพื้นที่ภาคใต้โดยรวม ร้อยละ 51.2 และ 4.7 อีก
ทั้ง ถ้าพิจารณาโดยรวมทั้งพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก รายได้ต่อหัวประชากรจะต่้ากว่ารายได้ต่อหัวของ
ประชากรพ้ืนที่ภาคใต้โดยรวม ร้อยละ 5.3 
 
 ทำงเลือกท่ี 3 ณ ปี 2580 
 มูลค่า GPP ของแต่ละกลุ่มพ้ืนที่ลุ่มน้้ามีการเติบโตเพ่ิมขึ้น โดย 
 พ้ืนที่ลุ่มน้้าตอนบน ณ ปี 2580 มูลค่า GPP เพ่ิมขึ้นเป็น 272,519 ล้านบาท รายได้เฉลี่ยต่อหัว
ประชากรเพ่ิมข้ึนเป็น 383,943 บาทต่อคน 
 พ้ืนที่ลุ่มน้้าตอนกลาง ณ ปี 2580 มูลค่า GPP เพ่ิมขึ้นเป็น 371,585 ล้านบาท รายได้เฉลี่ยต่อหัว
ประชากรเพ่ิมข้ึนเป็น 270,179 บาทต่อคน 
 พ้ืนที่ลุ่มน้้าตอนล่าง ณ ปี 2580 มูลค่า GPP เพ่ิมขึ้นเป็น 369,140 ล้านบาท รายได้เฉลี่ยต่อหัว
ประชากรเพ่ิมข้ึนเป็น 178,290 บาทต่อคน 
 โดยภาพรวมของทั้งลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก มูลค่า GPP เพ่ิมขึ้นเป็น 1,013,244 ล้านบาท ในปี 
2580 รายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากรเพ่ิมข้ึนเป็น 244,471 บาทต่อคน 
 ทั้งนี้ ข้อสรุปของรายได้ต่อหัวประชากรที่เพ่ิมข้ึนในทุกพ้ืนที่ คาดการณ์ว่ารายได้ต่อหัวประชากรของ
พ้ืนที่ลุ่มน้้าตอนล่างจะต่้ากว่ารายได้ต่อหัวของประชากรพ้ืนที่ภาคใต้โดยรวม ร้อยละ 24.7 ส่วนพ้ืนที่ลุ่มน้้า
ตอนบนและตอนกลางจะสูงกว่ากว่ารายได้ต่อหัวของประชากรพ้ืนที่ภาคใต้โดยรวม ร้อยละ 64.7 และ 14.1 
ตามล้าดับ อีกทั้ง ถ้าพิจารณาโดยรวมทั้งพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก รายได้ต่อหัวประชากรจะสูงกว่า
รายได้ต่อหัวของประชากรพ้ืนที่ภาคใต้โดยรวม ร้อยละ 3.3 
 
 ทำงเลือกที่ 4 ณ ปี 2580 
 มูลค่า GPP ของแต่ละกลุ่มพ้ืนที่ลุ่มน้้ามีการเติบโตเพิ่มขึ้น โดย 
 พ้ืนที่ลุ่มน้้าตอนบน ณ ปี 2580 มูลค่า GPP เพ่ิมขึ้นเป็น 309,416 ล้านบาท รายได้เฉลี่ยต่อหัว
ประชากรเพ่ิมข้ึนเป็น 442,739 บาทต่อคน 
 พ้ืนที่ลุ่มน้้าตอนกลาง ณ ปี 2580 มูลค่า GPP เพ่ิมขึ้นเป็น 387,831 ล้านบาท รายได้เฉลี่ยต่อหัว
ประชากรเพ่ิมข้ึนเป็น 281,992 บาทต่อคน 



 
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งงาำิ            บทที่ 5 กำรคำดกำรณ์สถำนกำรณ์กำรพัฒนำพื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝ่ังิะวันออกในอนำคิ 20 ปี 
    

 
โครงกำรศึกษำกำรประเม นส ่งแหวดล้อม 5-123 รำยงำนภำคผนวก กำรประเม นส ่งแหวดล้อมระดบัยุทธศำสิร์ 
ระดับยทุธศำสิร์พื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝ่ังิะวันออก 

 พ้ืนที่ลุ่มน้้าตอนล่าง ณ ปี 2580 มูลค่า GPP เพ่ิมขึ้นเป็น 456,674 ล้านบาท รายได้เฉลี่ยต่อหัว
ประชากรเพ่ิมข้ึนเป็น 220,567 บาทต่อคน 
 โดยภาพรวมของทั้งลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก มูลค่า GPP เพ่ิมขึ้นเป็น 1,153,921 ล้านบาท ในปี 
2580 รายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากรเพ่ิมข้ึนเป็น 278,412 บาทต่อคน 
 ทั้งนี้ ข้อสรุปของรายได้ต่อหัวประชากรที่เพ่ิมข้ึนในทุกพ้ืนที่ คาดการณ์ว่ารายได้ต่อหัวประชากรของ
พ้ืนที่ลุ่มน้้าตอนล่างจะต่้ากว่ารายได้ต่อหัวของประชากรพ้ืนที่ภาคใต้โดยรวม ร้อยละ 6.8 ส่วนพ้ืนที่ลุ่มน้้า
ตอนบนและตอนกลางจะสูงกว่ากว่ารายได้ต่อหัวของประชากรพ้ืนที่ภาคใต้โดยรวม ร้อยละ 87.1vและ 19.1 
ตามล้าดับ อีกทั้ง ถ้าพิจารณาโดยรวมทั้งพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก รายได้ต่อหัวประชากรจะสูงกว่า
รายได้ต่อหัวของประชากรพ้ืนที่ภาคใต้โดยรวม ร้อยละ 17.6 
 
 สรุปโดยรวม 
 แนวทางการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกทั้ง 4 กรณี จะส่งผลต่อการเพ่ิมขึ้นของ GPP 
พ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกและแต่ละกลุ่มพ้ืนที่ลุ่มน้้า โดยจะส่งผลต่อการสร้างรายได้ต่อหัวที่แตกต่างกัน 
โดยเฉพาะกลุ่มพ้ืนที่ลุ่มน้้าตอนล่าง มีแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของรายได้ต่อหัวประชากรยังต่้ากว่าค่าเฉลี่ยรายได้ต่อ
หัวประชากรพ้ืนที่ภาคใต้โดยรวม ทั้งนี้ รายได้หลักของพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขาตอนล่างมาจากภาคเกษตรกรรมและ
ภาคบริการสาธารณะของรัฐ (ดูรายละเอียดหัวข้อ 3.8.2) ในการประมาณการได้ใส่ข้อสมมติการเพ่ิมขึ้นที่มา
จากการพัฒนาตามนโยบายและยุทธศาสตร์แล้วก็ตาม ซึ่งจะส่งผลต่อระดับรายได้ตามเส้นความยากจน ที่กรณี
ของจังหวัดชายแดนใต้ ประชากรส่วนใหญ่มีรายได้ต่้ากว่าระดับเส้นความยากจน ส่วนกลุ่มพ้ืนที่ลุ่มน้้าตอนบน
และตอนกลางจะมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากรเพ่ิมข้ึนมากกว่ารายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากรภาคใต้โดยรวมตั้งแต่
กรณีท่ี (2) เป็นต้นไป อย่างไรก็ตาม การพัฒนาเศรษฐกิจที่พัฒนาจากทางเลือกการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า
ในพ้ืนที่ไม่ใช่เป็นปัจจัยเดียวที่จะส่งผลต่อการเพ่ิมขึ้นของรายได้ต่อหัวประชากรและมูลค่า GPP ในพ้ืนที่ลุ่มน้้า
จ้าเป็นต้องได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจการลงทุนและการผลิตด้าน อ่ืน ๆ เพ่ือส่งผล
ต่อการเพ่ิมข้ึนของรายได้ต่อหัวประชากรและมูลค่า GPP อีกทางหนึ่ง 
 
 
 



 
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งงาำิ            บทที่ 5 กำรคำดกำรณ์สถำนกำรณ์กำรพัฒนำพื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝ่ังิะวันออกในอนำคิ 20 ปี 
    

 
โครงกำรศึกษำกำรประเม นส ่งแหวดล้อม 5-124 รำยงำนภำคผนวก กำรประเม นส ่งแหวดล้อมระดบัยุทธศำสิร์ 
ระดับยทุธศำสิร์พื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝ่ังิะวันออก 

ิำรำงท่ี 5.10.3-1 
กรณีฐำนทำงเลือกที่ 1 กรณีมูลคงำผล ิภัณฑ์มวลรวมจัง่วัดมีอัิรำกำรเพ ่มขึ นระดับปรกิ  ณ รำคำิลำด 

(market price) 
 

จัง่วัด 

อัิรำคงำเฉลี่ย
กำรเ  ิบโิ

ระ่วงำงปี 2550-
2560 

ปี 2562 ปี 2565 ปี 2570 ปี 2575 ปี 2580 

  มูลค่าผลติภณัฑ์มวลรวมพื้นท่ีลุ่มน้า้ (ล้านบาท) 
พื้นที่ลุ่มน้้าตอนบน 4.07 113,565 127,996 156,239 190,713 232,794 

พื้นทีลุ่่มน้้าตอนกลาง 3.41 173,403 191,756 226,760 268,153 317,103 
พื้นที่ลุ่มน้้าตอนลา่ง 2.99 185,188 202,312 234,440 271,671 314,815 

รวมทั้งลุ่มน้้า 3.38 472,156 522,064 617,439 730,538 864,712 
  รายได้เฉลี่ยต่อหัว (บาทต่อคนต่อปี) 

พื้นที่ลุ่มน้้าตอนบน  172,151 191,519 228,824 275,228 333,101 
พื้นที่ลุ่มน้้าตอนกลาง  133,571 145,798 168,759 196,646 230,565 
พื้นที่ลุ่มน้้าตอนลา่ง  94,757 102,180 115,898 132,339 152,052 

รวมทั้งลุ่มน้้า  120,687 131,718 152,481 177,772 208,633 

หมายเหตุ  ข้อสมมติของการคาดการณ์ คือ อตัราการเติบโตของ GPP จะเติบโตตามอัตราค่าเฉลี่ยการเติบโต 

  ระหว่างป ี2550-2560 

 



 
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งงาำิ            บทที่ 5 กำรคำดกำรณ์สถำนกำรณ์กำรพัฒนำพื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝ่ังิะวันออกในอนำคิ 20 ปี 
    

 
โครงกำรศึกษำกำรประเม นส ่งแหวดล้อม 5-125 รำยงำนภำคผนวก กำรประเม นส ่งแหวดล้อมระดบัยุทธศำสิร์ 
ระดับยทุธศำสิร์พื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝ่ังิะวันออก 

ิำรำงท่ี 5.10.3-2 
กรณีกำรพัฒนำพื นที่ิำมทำงเลือกที่ 2 

 

กรณีอัิรำกำรเพ ่มขึ น
ิำมนโยบำยกำร

พัฒนำ 

อัิรำ
คงำเฉลี่ยกำร

เ  ิบโิ
ระ่วงำงป ี

2550-2560 

อัิรำ
คงำเฉลี่ยกำร

เ  ิบโิ
ระ่วงำงป ี

2565-2580 

ปี 2562 ปี 2565 ปี 2570 ปี 2575 ปี 2580 

   มูลค่าผลติภณัฑ์มวลรวมพื้นท่ีลุ่มน้า้ (ล้านบาท) 
พื้นที่ลุ่มน้้าตอนบน 4.07 0.5 113,565 127,996 160,028 200,077 250,147 

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

รวมทั้งลุ่มน้้า   472,156 522,064 632,510 766,633 929,580 
   รายได้เฉลี่ยต่อหัว (บาทต่อคนต่อปี) 

พื้นที่ลุ่มน้้าตอนบน   172,151 191,519 234,374 288,741 357,931 
พื้นที่ลุ่มน้้าตอนกลาง   133,571 145,798 172,879 206,364 247,866 
พื้นที่ลุ่มน้้าตอนลา่ง   94,757 102,180 118,739 138,906 163,508 

รวมทั้งลุ่มน้้า   120,687 131,718 156,203 186,556 224,284 

หมายเหตุ  ข้อสมมติของการคาดการณ์ คือ กรณีการพัฒนาพื้นที่ตามทางเลือกที่ 2 แบ่งออกเป็น 2 ช่วงเวลา 

 คือ ทุกพื้นทีลุ่่มน้้ามีการเติบโตของ GPP ระหว่างปี 2562-2564 สมมติให้ GPP มีอัตราการเติบโตตามอัตรา 

 ค่าเฉลี่ยการเติบโตของพื้นที่ในระยะ 10 ปีท่ีผ่านมา และระหว่างปี 2565-2580 สมมติให้ GPP มีอัตราการ 

 เติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 

 
 
 



 
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งงาำิ            บทที่ 5 กำรคำดกำรณ์สถำนกำรณ์กำรพัฒนำพื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝ่ังิะวันออกในอนำคิ 20 ปี 
    

 
โครงกำรศึกษำกำรประเม นส ่งแหวดล้อม 5-126 รำยงำนภำคผนวก กำรประเม นส ่งแหวดล้อมระดบัยุทธศำสิร์ 
ระดับยทุธศำสิร์พื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝ่ังิะวันออก 

ิำรำงท่ี 5.10.3-3 
กรณีกำรพัฒนำพื นที่ิำมทำงเลือกที่ 3 

 
กรณีอัิรำ
กำรเพ ่มขึ น
ิำมนโยบำย
กำรพัฒนำ 

อัิรำคงำเฉลี่ย
กำรเิ  บโิ
ระ่วงำงป ี

2550-2560 

อัิรำคงำเฉลี่ย
กำรเิ  บโิ
ระ่วงำงป ี

2565-2569 

อัิรำคงำเฉลี่ย
กำรเิ  บโิ
ระ่วงำงป ี

2570-2580 

ปี 2562 ปี 2565 ปี 2570 ปี 2575 ปี 2580 

    มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมพ้ืนท่ีลุ่มน้้า (ล้านบาท) 
พื้นท่ีลุ่มน้้า
ตอนบน 

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

พื้นท่ีลุ่มน้้า
ตอนกลาง 

3.41 0.50 1.00 173,403 191,756 232,295 292,395 371,585 

พื้นท่ีลุ่มน้้า
ตอนล่าง 

2.99 0.50 1.00 185,188 202,312 240,187 296,334 369,140 

รวมท้ังลุ่มน้้า    472,156 522,064 632,510 796,569 1,013,244 
    รายได้เฉลี่ยต่อหัว (บาทต่อคนต่อปี) 

พื้นท่ีลุ่มน้้า
ตอนบน 

   172,151 191,519 234,374 299,946 389,943 

พื้นท่ีลุ่มน้้า
ตอนกลาง 

   133,571 145,798 172,879 214,423 270,179 

พื้นท่ีลุ่มน้้า
ตอนล่าง 

   94,757 102,180 118,739 144,353 178,290 

รวมท้ังลุ่มน้้า    120,687 131,718 156,203 193,840 244,471 

หมายเหตุ  ข้อสมมติของการคาดการณ์ คือ กรณีการพัฒนาพื้นที่ตามทางเลือกที่ 3 แบ่งออกเป็น 3 ช่วงเวลา คือ 

 ทุกพื้นที่ลุ่มน้้ามีการเติบโตของ GPP ระหว่างปี 2562-2564 สมมตใิห ้GPP มีอัตราการเติบโตตามอัตรา 

 ค่าเฉลี่ยการเติบโตของพื้นที่ในระยะ 10 ปีท่ีผ่านมา ระหว่างปี 2565-2569 สมมติให้ GPP  

 มีอัตราการเติบโตเพิม่ขึ้นอีกร้อยละ 0.5 และระหว่างปี 2570-2580 มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 1.0 



 
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งงาำิ            บทที่ 5 กำรคำดกำรณ์สถำนกำรณ์กำรพัฒนำพื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝ่ังิะวันออกในอนำคิ 20 ปี 
    

 
โครงกำรศึกษำกำรประเม นส ่งแหวดล้อม 5-127 รำยงำนภำคผนวก กำรประเม นส ่งแหวดล้อมระดบัยุทธศำสิร์ 
ระดับยทุธศำสิร์พื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝ่ังิะวันออก 

ิำรำงท่ี 5.10.3-4 
กรณีกำรพัฒนำพื นที่ิำมทำงเลือกที่ 4 

 

กรณีอัิรำกำร
เพ ่มขึ นิำม
นโยบำยกำร

พัฒนำ 

อัิรำ
คงำเฉลี่ยกำร

เิ  บโิ
ระ่วงำงป ี

2550-2560 

อัิรำ
คงำเฉลี่ยกำร

เิ  บโิ
ระ่วงำงป ี

2565-2569 

อัิรำ
คงำเฉลี่ยกำร

เิ  บโิ
ระ่วงำงป ี

2570-2580 

ปี 2562 ปี 2565 ปี 2570 ปี 2575 ปี 2580 

    มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมพ้ืนท่ีลุ่มน้้า (ล้านบาท) 
พื้นท่ีลุ่มน้้า
ตอนบน 

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

พื้นท่ีลุ่มน้้า
ตอนกลาง 

3.41 0.50 1.50 173,403 191,756 232,295 298,009 387,831 

พื้นท่ีลุ่มน้้า
ตอนล่าง 

2.99 0.50 2.50 185,188 202,312 240,187 325,728 456,674 

รวมท้ังลุ่มน้้า 3.38 0.50 2.00 472,156 522,064 632,510 843,644 1,153,921 
    รายได้เฉลี่ยตอ่หัว (บาทต่อคนต่อปี) 

พื้นท่ีลุ่มน้้า
ตอนบน 

   172,151 191,519 234,374 317,360 442,739 

พื้นท่ีลุ่มน้้า
ตอนกลาง 

   133,571 145,798 172,879 218,540 281,992 

พื้นท่ีลุ่มน้้า
ตอนล่าง 

   94,757 102,180 118,739 158,671 220,567 

รวมท้ังลุ่มน้้า    120,687 131,718 156,203 205,296 278,412 

่มำยเ่ิุ  ข้อสมมติของการคาดการณ์ คือ ทุกพ้ืนท่ีลุ่มน้้ามีการเติบโตของ GPP ระหว่างปี 2562-2564 สมมติให้ GPP มี 

 อัตราการเติบโตตามอัตราค่าเฉลี่ยการเติบโตของพื้นที่ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ระหว่างปี 2565- 2569 สมมติให ้

 GPP มีอัตราการเติบโตเพิม่ขึ้นอีก ร้อยละ 0.5 และระหว่างปี 2570-2580 สมมติให้ GPP มีอัตราการเติบโตเ 

 พิ่มขึ้นอีกร้อยละ 2.5 1.5 และ 2.5 ตามลักษณะการพัฒนาของพื้นที่ลุ่มน้้าตอนบน ตอนกลาง และตอนล่าง 

 ตามลา้ดับ โดยข้อสมมตินี้อิงตามฐานกิจกรรมทางการพัฒนาทางเศรษฐกิจท่ีจะเกิดขึ้นในแตล่ะพื้นที ่

 
 



  
บทที่ 6 

กำรประเมินและเปรียบเทียบทำงเลือกเชิงยุทธศำสตร์ 
กำรพัฒนำพื้นที่ลุ่มน้ ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

 
  



 
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งงาำิ     บทที่ 6 กำรประเม นแหละเปรยีบเทียบทำงเลือกเา งยทุธศำสิรก์ำรพัฒนำพื นที่ลุงมน ำ้ภำคใิ้ฝ่ังิะวันออก 
    

โครงกำรศึกษำกำรประเม นส ่งแหวดล้อม 6-1 รำยงำนภำคผนวก กำรประเม นส ่งแหวดล้อมระดบัยุทธศำสิร์ 
ระดับยทุธศำสิร์พื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝ่ังิะวันออก 

บทที่ 6 
กำรประเม นแหละเปรียบเทียบทำงเลือกเา งยุทธศำสิร์กำรพัฒนำพื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝั่งิะวันออก 

 
6.1 ่ลักกำรแหละแหนวค ด 
 ทรัพยากรน้้าเป็นทรัพยากรพ้ืนฐานที่มีความขาดแคลนและความหายาก (scarcity) และมีจ้านวน
จ้ากัด (limitation) ถึงแม้ว่า ในแต่ละช่วงเวลาจะเห็นการไหลของน้้าหรือการเก็บกักน้้าในแหล่งน้้าต่าง ๆ  
ก็ตาม ซึ่งทรัพยากรน้้าที่เห็นดังกล่าวอาจจะเพียงพอส้าหรับช่วงเวลาหนึ่ง ๆ ส้าหรับแต่ละกิจกรรม แต่อาจจะ
ไม่เพียงพอต่อความต้องการที่เพ่ิมขึ้น อีกทั้ง ทรัพยากรน้้าเป็นทรัพยากรที่ทุกคนในสังคมมีความต้องการ
พ้ืนฐาน ทั้งการใช้บริโภคข้ันพื้นฐานต่อการด้ารงชีวิต (basic need consumption) ไปสู่การผลิต (producing 
activities) การสันทนาการ (recreation) การอนุรักษ์ (conservation) และการด้ารงไว้ของทรัพยากร 
(maintain) ดังนั้น แนวคิดพ้ืนฐานของการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าจึงไม่ใช่เพียงการจัดหาน้้าให้เพียงพอ 
(water resources supply) แต่จ้าเป็นต้องมีแนวทางการบริหารจัดการความต้องการทรัพยากรน้้าของทุกคน
ในสังคมด้วย และสร้างความเป็นธรรมทางสังคมให้กับทุกคน 
 
 การพัฒนาทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาและการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าในพ้ืนที่ลุ่มน้้า
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก จะเน้นการก้าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาผ่านระดับความต้องการทรัพยากรน้้าของแต่ละ
ภาคส่วน (sectoral development demand for water) และขีดความสามารถในการจัดสรร การกระจาย 
และการ พัฒนาการจั ดห าทรั พยากรน้้ า  (water resources allocation, distribution, and supply 
development) โดยมุ่งเน้นความสมดุลของทรัพยากรน้้าที่มีอยู่ (water balance in situation and existing) 
และที่จะสามารถพัฒนาได้อย่างยั่งยืน (sustainability development) ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพระบบนิเวศ (ecology lost and degradation) ความขัดแย้งทางสังคม (social conflict) และเศรษฐกิจ
ขาดประสิทธิภาพการผลิต (inefficacy of producing)  

  
6.2 ขอบเขิแหละประเด็นกำรประเม นระดับยุทธศำสิร์พื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝั่งิะวันออก 
 การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์มีความมุ่งหมายต้องการที่จะประเมินคาดการณ์  
(forecasting and prediction assessment) การพัฒนาตามเส้นทางยุทธศาสตร์แต่ละแนวทางเลือกของการ
พัฒนา (developmental alternative) เพ่ือมุ่งหวังลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการตัดสินใจการพัฒนาใน
ทุกระดับ ซึ่งความมุ่งหมายดังกล่าวจะพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่จะมีผลกระทบต่อการพัฒนา บนพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน (sustainable development: SD) 
 
 
 
  



 
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งงาำิ     บทที่ 6 กำรประเม นแหละเปรยีบเทียบทำงเลือกเา งยทุธศำสิรก์ำรพัฒนำพื นที่ลุงมน ำ้ภำคใิ้ฝ่ังิะวันออก 
    

โครงกำรศึกษำกำรประเม นส ่งแหวดล้อม 6-2 รำยงำนภำคผนวก กำรประเม นส ่งแหวดล้อมระดบัยุทธศำสิร์ 
ระดับยทุธศำสิร์พื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝ่ังิะวันออก 

6.2.1 ขอบเขิประเด็นโจทย์กำรประเม นส ่งแหวดล้อมระดับยุทธศำสิร์ 
 ภายใต้การบริหารการจัดการของคณะกรรมการทรัพยากรน้้าแห่งชาติ (กนช.) ส้านักงานทรัพยากร
น้้าแห่งชาติ (สทนช.) และคณะกรรมการลุ่มน้้า รวมถึงการสร้างการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนของผู้ใช้น้้าในพื้นที่
ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ต่อพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  
มีประเด็นทีพึ่งพิจารณา 3 โจทย์ คือ 
 
 หนึ่ง การบริหารจัดการทรัพยากรน้้าในพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกควรมีทางเลือกอย่างไร ที่จะ
ก่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด หรือที่จะส่งผลกระทบน้อยที่สุดต่อการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ
เศรษฐกิจ ภายใต้เงื่อนไข (condition) ข้อจ้ากัด (constraint) และศักยภาพ (capability) ของการพัฒนา  
โดยพิจารณาทางเลือกของการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพของทรัพยากรน้้าที่มี
อยู่อย่างจ้ากัดและที่จะสามารถพัฒนาการจัดหา (supply development) เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการ
หรือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ (demand development) 
 
 สอง การบริหารจัดการพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกให้เกิดความยั่งยืนต่อการพัฒนา ซึ่งเป็นการ
พัฒนาตามคุณลักษณะและสภาพทางกายภาพของพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสม เพ่ือให้การเปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชน์ที่ดินส่งผลกระทบน้อยที่สุดต่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าของพ้ืนที่ลุ่มน้้า และส่งผลกระทบ
ต่อไปสู่ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ 
 
 สาม การบริหารจัดการทรัพยากรน้้าและการบริหารจัดการพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกควรจะ
ถูกบูรณาการการบริหารจัดการอย่างไร การบริหารจัดการทรัพยากรน้้ามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประมาณ 38 
หน่วยงาน ทั้งหน่วยงานระดับส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ขณะเดียวกัน การบริหารจัดการพ้ืนที่
ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการพื้นที่ทั้งในระดับส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
และส่วนท้องถิ่น เช่นกัน การบูรณาการการบริหารการจัดการจากทุกภาคส่วนจะถูกก้าหนดการปฏิบัติการเชิง
ยุทธศาสตร์ร่วมกันอย่างไร เพ่ือให้การปฏิบัติการมีความสอดคล้อง เหมาะสม ลดความซ้้าซ้อน และลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ 
 
 นอกจากโจทย์การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 3 ส่วนดังกล่าว ขอบเขตประเด็น 
เชิงนโยบาย แผน และยุทธศาสตร์ ระดับชาติและระดับพ้ืนที่ ที่จะมีผลต่อการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้  
ฝั่งตะวันออกจะถูกน้ามาเป็นปัจจัยก้าหนดเป็นแนวทางการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้้า ขอบเขตเชิงนโยบาย แผน และ
ยุทธศาสตร์ ในประเด็นนี้ เช่น ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  
แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาเศรษฐกิจ SEC แผนพัฒนา
เศรษฐกิจพ้ืนที่จังหวัดชายแดน (3 จังหวัดชายแดนใต้ นราธิวาส ปัตตานี และยะลา) เป็นต้น 
 
 



 
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งงาำิ     บทที่ 6 กำรประเม นแหละเปรยีบเทียบทำงเลือกเา งยทุธศำสิรก์ำรพัฒนำพื นที่ลุงมน ำ้ภำคใิ้ฝ่ังิะวันออก 
    

โครงกำรศึกษำกำรประเม นส ่งแหวดล้อม 6-3 รำยงำนภำคผนวก กำรประเม นส ่งแหวดล้อมระดบัยุทธศำสิร์ 
ระดับยทุธศำสิร์พื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝ่ังิะวันออก 

6.2.2 วัิถุประสงค์กำรประเม นส ่งแหวดล้อมระดับยุทธศำสิร์ 
 การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีวัตถุประสงค์ 
 (1) เพ่ือพิจารณาและประเมินแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าและพ้ืนที่ลุ่มน้้าในลุ่มน้้า
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ทั้งนี้ จะพิจารณาตามบริบท เงื่อนไข ข้อจ้ากัด และทิศทางการพัฒนาของพ้ืนที่รวมทั้ง 
ลุ่มน้้า และแต่ละพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขา 
 (2) เพ่ือจัดท้าแผนการพัฒนาเชิงบูรณาการจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการจัดการ
น้้าและพ้ืนที่ลุ่มน้้า เพ่ือให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ใช้เป็นฐานการพัฒนาการปฏิบัติการเชิงยุทะศาสตร์
ร่วมกัน 
 (3) เพ่ือเสนอแนะข้อพิจารณาที่ควรได้รับการพิจารณาบนพ้ืนฐานบริบท เงื่อนไข และข้อจ้ากัด 
ของแต่ละพ้ืนที่ลุ่มน้้า 
 
6.2.3 ขอบเขิเนื อ่ำกำรประเม นส ่งแหวดล้อมระดับยุทธศำสิร์ 
 การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของการบริหารจัดการพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
เป้าหมายส้าคัญ คือ จะบริหารทรัพยากรน้้าอย่างไรให้เพียงพอต่ออุปสงค์ต่อทรัพยากรน้้าที่เปลี่ยนแปลงไป 
โดยการพัฒนาอุปทานการบริหารทรัพยากรน้้าให้มีความเพียงพอ มีความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้้า และ
เกิดความยั่งยืนที่มีต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ โดยที่ขอบเขตที่จะต้องประเมินคาดการณ์ คือ (1) 
ปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้้าโดยตรงและโดยอ้อม (2) การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม 
สังคม และเศรษฐกิจ ที่คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นจากการพัฒนาแต่ละทางเลือกของการบริหารจัดการทรัพยากร
น้้าและพ้ืนที่ลุ่มน้้า โดยหลักเกณฑ์ที่พิจารณาประเมินเปรียบเทียบทางเลือกที่เหมาะสมในการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่ม
น้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก โดยใช้ตัวชี้วัดเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน และความคิดเห็นของภาคประชาชนจาก
กระบวนการมีส่วนร่วมในพ้ืนที่มาประกอบกัน โดยใช้ตารางเมตริกซ์ถ่วงน้้าหนัก (Weighted matrices) เป็น
เครื่องมือในการวิเคราะห์และจัดเรียงล้าดับ (Ranking) ของทางเลือกที่เหมาะสมได้ด้วยค่าคะแนน โดยการให้
ค่าน้้ าหนัก (Weighting)  ในแต่ละมิติ  ด้าเนินการโดยผู้ เชี่ ยวชาญ (Expert Judgement) นอกจากนี้  
กระบวนการพิจารณาทางเลือกยังให้น้้าหนักความส้าคัญต่อการแสดงความคิดเห็นของภาคประชาสังคมใน
กระบวนการมีส่วนร่วม โดยได้น้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาทางเลือก 
 
6.2.4 เกณฑ์กำรก้ำ่นดคงำน ้ำ่นักควำมส้ำคัญของเกณฑ์กำรพ จำรณำ 
 
 (1) เกณฑ์กำรประเม นเปรียบเทียบแหละจัดล้ำดับทำงเลือก 
   การประเมินทางเลือกการพัฒนาที่เหมาะสมที่สุด พิจารณาจากความสอดคล้องบรรลุตาม
เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ได้ตั้งไว้และความสมดุลยั่งยืนทั้ง 3 มิติ คือ เศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งทุกทางเลือกที่พัฒนาขึ้นนั้นจ้าเป็นต้องน้ามาประเมินเปรียบเทียบโดยมีตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์
การประเมินที่ชัดเจน โดยได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัดเชิงประจักษ์ ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญในแต่ละ
ด้าน รวมทั้ง ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อทางเลือกที่ได้รับจากการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
เกี่ยวข้องในระดับพ้ืนที่ ซึ่งมีการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 (วันที่ 25 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2562) 
เพ่ือรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับทางเลือกการพัฒนาพ้ืนที่  ส้าหรับผลการพิจารณาให้น้้าหนักความส้าคัญของ
ทางเลือกในแต่ละมิติ สามารถสรุปได้ดังนี้ 



 
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งงาำิ     บทที่ 6 กำรประเม นแหละเปรยีบเทียบทำงเลือกเา งยทุธศำสิรก์ำรพัฒนำพื นที่ลุงมน ำ้ภำคใิ้ฝ่ังิะวันออก 
    

โครงกำรศึกษำกำรประเม นส ่งแหวดล้อม 6-4 รำยงำนภำคผนวก กำรประเม นส ่งแหวดล้อมระดบัยุทธศำสิร์ 
ระดับยทุธศำสิร์พื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝ่ังิะวันออก 

 
ประเด็นที่พ จำรณำ น ้ำ่นักควำมส้ำคัญ 

มิติเศรษฐกิจ 30 
มิติสังคม 35 

มิติสิ่งแวดล้อม 35 
รวม 100 

 
 
 

 (2) ิัวาี วัดกำรกำรประเม นส ่งแหวดล้อมระดับยุทธศำสิร์พื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝั่งิะวันออก 
 

   ตัวชี้วัดการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของการบริหารจัดการพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่ง
ตะวันออก เป้าหมายส้าคัญ คือ การบริหารทรัพยากรน้้าให้เพียงพอต่ออุปสงค์ทรัพยากรน้้า โดยการพัฒนา
อุปทานการบริหารทรัพยากรน้้าให้มีความเพียงพอ มีความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้้า และเกิดความยั่งยืน 
ครอบคลุมมิติสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ สามารถสรุปเกณฑ์การพิจารณาทางเลือกการพัฒนาที่
เหมาะสมต่อพ้ืนที่ฯ ได้ดังรายละเอียดในิำรำงท่ี 6.2.4-1  ถึง ิำรำงท่ี 6.2.4-4 
 

ส้าหรับตัวชี้วัดที่น้ามาพิจารณา เป็นตัวชี้วัดที่บริษัทที่ปรึกษาได้ปรับปรุงเพ่ิมเติมจากข้อเสนอแนะ
ของ สทนช. ที่ระบุไว้ในขอบเขตข้อก้าหนดการศึกษา โดยได้พิจารณาเพ่ิมเติมตัวชี้วัดเป้าประสงค์ของการพัฒนาที่
ยั่งยืน ตัวชี้วัดความม่ันคงด้านน้้า และได้ปรับปรุงตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับข้อจ้ากัด/ระดับของข้อมูลพ้ืนฐานที่
สามารถน้ามาใช้ศึกษาวิเคราะห์ได้ โดยมีการให้น้้าหนักความส้าคัญในแต่ละตัวชี้วัดย่อย สามารถสรุปได้ดังนี้ 

 
ม ิ เศรษฐก จ พิจารณาถึงการเติบโตเพ่ิมขึ้นของภาคเศรษฐกิจ การผลิต สินค้า และบริการ 

อย่างยั่งยืน ในพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีตัวชี้วัดที่ส้าคัญคือ (1) ความมั่นคงด้านแหล่งน้้าส้าหรับ
ขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจที่ส้าคัญ คือ ภาคเกษตรกรรม เมืองเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และภาคอุตสาหกรรม
การผลิต รวมถึงการใช้น้้าอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือลดการใช้ทรัพยากรน้้าต่อหน่วยผลิตภัณฑ์และช่วยลด
ต้นทุนด้าเนินงาน (2) การลดความยากจนและความเหลื่อมล้้าทางเศรษฐกิจ พิจารณาจากค่าเฉลี่ยรายได้ต่อหัว
ประชากร และการลดการสูญเสียด้านเศรษฐกิจจากภัยพิบัติธรรมชาติ อุทกภัย โดยเฉพาะในพ้ืนที่เมือง พ้ืนที่
เพาะปลูกและเขตเศรษฐกิจที่ส้าคัญ และ (3) การพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน ต้องมีการกระจายรายได้ที่เป็น
ธรรมลงสู่ท้องถิ่น ทั้งในส่วนของการสร้างอาชีพและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องในท้องถิ่น (SME และการ
ใช้วัตถุดิบท้องถิ่น) การจ้างแรงงาน โดยมีทิศทางการจ้างงานที่สอดคล้องกับพ้ืนที่ แรงงานในท้องถิ่นสามารถ
พัฒนาทักษะและประกอบอาชีพได้  

 
ม ิ สังคม พิจารณาถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทางสังคมและเกิดประโยชน์ต่อคนในพ้ืนที่

อย่างแท้จริง ประกอบด้วย (1) การตอบสนองความจ้าเป็นขั้นพ้ืนฐาน การเข้าถึงน้้าของประชากรทุกพ้ืนที่และ
กลุ่มประชากร (2) ค้านึงถึงความยุติธรรมในการบริหารจัดการน้้า โดยเฉพาะผลกระทบต่อประชากรดั้งเดิมที่
ต้องอพยพโยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยหรือที่ท้ากินจากการพัฒนาแหล่งน้้า การดูแลแก้ไขปัญหาประชากร
ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติด้านน้้า (3) มีความเท่าเทียมและการมีส่วนร่วมในการเสนอทางเลือก การเข้าถึง



 
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งงาำิ     บทที่ 6 กำรประเม นแหละเปรยีบเทียบทำงเลือกเา งยทุธศำสิรก์ำรพัฒนำพื นที่ลุงมน ำ้ภำคใิ้ฝ่ังิะวันออก 
    

โครงกำรศึกษำกำรประเม นส ่งแหวดล้อม 6-5 รำยงำนภำคผนวก กำรประเม นส ่งแหวดล้อมระดบัยุทธศำสิร์ 
ระดับยทุธศำสิร์พื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝ่ังิะวันออก 

ข้อมูลการบริหารจัดการน้้า ในรูปแบบกลุ่ม องค์กร และเครือข่ายบริหารจัดการน้้า (4) การด้ารงรักษามรดกทาง
วัฒนธรรมและธรรมชาติที่ส้าคัญในพื้นที่ให้คงอยู่ 

 
ม ิ ส ่งแหวดล้อม พิจารณาถึงการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้คง

อยู่อย่างยั่งยืน โดยค้านึงถึง.(1) การใช้ทรัพยากรน้้าอย่างยั่งยืนส้าหรับผู้ใช้น้้า มีเป้าหมายในการลดการใช้น้้า
และน้าน้้ากลับมาใช้ โดยใช้ Water Footprint เป็นเครื่องมือ (2) การดูแลฟ้ืนฟูคุณภาพน้้าในแม่น้้าล้าคลอง
สายหลักให้มีค่า WQI มากกว่า 80% ตามเป้าหมายของแผนงานหลัก (3) พ้ืนที่ป่าไม้ การดูแลรักษาพ้ืนที่ป่า
อนุรักษ์ ป่าต้นน้้า การฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าเสื่อมสภาพ (4) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ้ืนที่ที่มี
ความส้าคัญทางนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเฉพาะความส้าคัญระดับนานาชาติ หรือขึ้น
ทะเบียน Red List IUCN (5) แม่น้้า ล้าคลอง ทางน้้าต่าง ๆ มีสภาพที่เหมาะสม ได้รับการฟ้ืนฟูและคืนสภาพ 
เพ่ือเพ่ิมความจุการกักเก็บและประสิทธิภาพการระบายน้้า  

 
 ควำมค ดเ่็นของภำคประาำสังคมในกระบวนการมีส่วนร่วม เป็นส่วนหนึ่งการจัดล้าดับความ

พึงพอใจทางเลือกการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก เนื่องจากการพัฒนาใด ๆ ที่มีความสอดคล้องกับ
ความต้องการของพ้ืนที่หรือชุมชนตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผน ย่อมมีโอกาสส้าเร็จบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้
มากกว่า 

 



 
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งงาำิ     บทที่ 6 กำรประเม นแหละเปรยีบเทียบทำงเลือกเา งยทุธศำสิรก์ำรพัฒนำพื นที่ลุงมน ำ้ภำคใิ้ฝ่ังิะวันออก 
               

 
โครงกำรศึกษำกำรประเม นส ่งแหวดล้อม 6-6 รำยงำนภำคผนวก กำรประเม นส ่งแหวดล้อมระดบัยุทธศำสิร์ 
ระดับยทุธศำสิร์พื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝ่ังิะวันออก 

ิำรำงท่ี 6.2.4-1 
ิัวาี วัดส้ำ่รับกำรประเม นส ่งแหวดล้อมระดับยุทธศำสิร์พื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝั่งิะวันออก 

ิำรำงท่ี 6.2.4-1 (ิงอ) 
ล้ำดับ เป้ำประสงค์ ิัวาี วัดที่ส้ำคัญ ว ธีกำรประเม นิัวาี วัด 

ม ิ เศรษฐก จ   

1. การเพิ่มขึ้นของสินค้าและบริการ 1.ปริมาณน้้าต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงไป 1. ปริมาณน้้าต้นทุนของแฟล่งกักเก็บน้้าในปัจจุบันและแผนงานใน

อนาคตที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง 

  2. พ้ืนท่ีรับประโยชน์ 2. พื้นที่รับประโยชน์ภาคเกษตรกรรมในเขตชลประทานที่เพ่ิมขึ้น 

   3. พื้นที่เกษตรกรรมนอกเขตชลประทานท่ีมีปัญหาขาดแคลนน้้าลดลง 

  3. Water Footprint ภาคการผลิต 4. สัดส่วนของผู้ประกอบการที่น้า Water Footprint มาใช้เพื่อปรับปรุง

ประสิทธิภาพการใช้น้้าภาคธุรกิจ 

  4. จ้านวนผู้เยี่ยมเยือนที่เปลี่ยนแปลง* 5. จ้านวนผู้เยี่ยมเยือนท่ีเปลี่ยนแปลง (เพิ่มขึ้น-ลดลง) 

2. การลดปัญหาความยากจน 1. GPP ต่อหัวประชากรที่เพิ่มข้ึน 6. GPP ต่อหัวประชากรที่เพิ่มข้ึน 

  2. GPP ที่สูญเสียจากการเกิดภัยพิบัติจากน้้า 7. ร้อยละของมูลค่าความเสียหายจากการเกิดภัยพิบัติลดลง 

3. การกระจายรายได้ที่เป็นธรรม 1. จ้านวน SME ในระดับท้องถิ่น 8. ร้อยละของจ้านวน SME ที่เพ่ิมขึ้น 

  2. การใช้วัตถุดิบและแรงงานท้องถิ่น 9. จ้านวนการใช้แรงงานท้องถิ่นที่เพ่ิมขึ้น-ลดลง 

ม ิ สังคม   

4. การตอบสนองความจ้าเป็นข้ันพ้ืนฐาน 1. สัดส่วนประชากรที่เข้าถึงน้้า 10. ร้อยละของหมู่บ้านที่มีระบบประปา 

   11. ร้อยละของหมู่บ้านที่มีน้้าดื่มสะอาดเพียงพอตลอดปี 

  2. สัดส่วนประชากรที่เข้าถึงพลังงานจากน้้า ไม่พิจารณาเนื่องจากไมม่ีแหล่งกา้เนิดไฟฟ้าพลังงานน้้าในพืน้ที ่

5. มีความยุติธรรม 1. จ้านวนครัวเรือนที่ต้องอพยพหากมีการพัฒนา 12. จ้านวนครัวเรือนท่ีต้องอพยพหากมีการพัฒนาโครงการด้านแหล่งน้้า 

  2. จ้านวนผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางน้้า 13. จ้านวนผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางน้้า (น้้าท่วม/น้้าแล้ง) ลดลง 



 
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งงาำิ     บทที่ 6 กำรประเม นแหละเปรยีบเทียบทำงเลือกเา งยทุธศำสิรก์ำรพัฒนำพื นที่ลุงมน ำ้ภำคใิ้ฝ่ังิะวันออก 
               

 
โครงกำรศึกษำกำรประเม นส ่งแหวดล้อม 6-7 รำยงำนภำคผนวก กำรประเม นส ่งแหวดล้อมระดบัยุทธศำสิร์ 
ระดับยทุธศำสิร์พื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝ่ังิะวันออก 

ิำรำงท่ี 6.2.4-1 (ิงอ) 
ล้ำดับ เป้ำประสงค์ ิัวาี วัดที่ส้ำคัญ ว ธีกำรประเม นิัวาี วัด 

6. มีความเท่าเทียม 1. การมีส่วนร่วมในการเสนอทางเลือก 14. สัดส่วนผู้แสดงความคิดเห็นยอมรับทางเลือก 

  2. จ้านวนมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติที่ได้รับผลกระทบ 15. จ้านวนมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติที่ได้รับผลกระทบจากการ

พัฒนา (จ้านวนโครงการในป่าอนุรักษ์) 

  3. การเข้าถึงข้อมูลการบริหารจัดการน้้า ไม่พิจารณาเนื่องจากไมม่ีความแตกต่างกันในแต่ละทางเลือก 

ม ิ ส ่งแหวดล้อม   

7. การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน 1. จ้านวนระบบบ้าบัดน้้าเสียชุมชนครอบคลุมพื้นที่เมืองขนาดใหญ่* 16. จ้านวนระบบบ้าบัดน้้าเสียชุมชนครอบคลุมพื้นที่เมืองขนาดใหญ่ 

  2. ร้อยละของพื้นที่ป่าไม้ที่เปลี่ยนแปลง 17. พื้นที่ป่าอนุรักษ์ท่ีเปลี่ยนแปลง/ได้รับผลกระทบจากการพัฒนา 

   18. พื้นที่ป่าสงวนเพื่อการอนุรักษ์ (Zone C) ที่เปลี่ยนแปลง/ได้รับ

ผลกระทบจากการพัฒนา 

  3. พ้ืนท่ีป่าเสื่อมสภาพท่ีได้รับการฟื้นฟู 19. พื้นที่ป่าเสื่อมสภาพท่ีได้รับการฟื้นฟู 

8. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

1. ดัชนีบัญชีสีแดง (IUCN Red Lisy of Treatened Species, 2009) 20. จ้านวนชนิดพันธ์ุในดัชนีบัญชีสีแดงที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนา 

 2. ร้อยละของทางน้้าท่ีได้รับการปรับปรุง 21. จ้านวนสิ่งกีดขวางทางน้้าท่ีได้รับการปรับปรุง 

   22. จ้านวนแหล่งน้้าท่ีได้รับการขุดลอก 

่มำยเ่ิุ : *  คือ ตัวช้ีวัดที่กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาได้เสนอแนะเพิ่มเติมจากบทวิเคราะห์ตัวช้ีวัดการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่ของส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาติ (2561) 

ที่มำ : กลุ่มบริษัทท่ีปรึกษาได้ปรับปรุงและเพิ่มเติมตัวช้ีวัดรายมิติจากข้อเสนอแนะในบทวิเคราะห์ตัวช้ีวัดการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่ของส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาติ, 2561 

 

 

 

 

 



 
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งงาำิ     บทที่ 6 กำรประเม นแหละเปรยีบเทียบทำงเลือกเา งยทุธศำสิรก์ำรพัฒนำพื นที่ลุงมน ำ้ภำคใิ้ฝ่ังิะวันออก 
               

 
โครงกำรศึกษำกำรประเม นส ่งแหวดล้อม 6-8 รำยงำนภำคผนวก กำรประเม นส ่งแหวดล้อมระดบัยุทธศำสิร์ 
ระดับยทุธศำสิร์พื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝ่ังิะวันออก 

ิำรำงท่ี 6.2.4-2 
เกณฑ์กำรพ จำรณำจัดลำ้ดับทำงเลือกกำรพัฒนำที่เ่มำะสมิงอพื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝั่งิะวันออกิอนบน 

ิำรำงท่ี 6.2.4-2 (ิงอ) 
ล้ำดับ ิัวาี วดัที่ส้ำคญั ว ธีกำรประเม นิัวาี วัด สภำพปัจจบุัน (พ.ศ.2562) ทำงเลือกที่ 1 (พ.ศ.2580) ทำงเลือกที่ 2 (พ.ศ.2580) ทำงเลือกที่ 3 (พ.ศ.2580) ทำงเลือกที่ 4 (พ.ศ.2580) 

ม ิ เศรษฐก จ       
1. 1. ปริมาณน้้าต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงไป 1. ปริมาณน้้าต้นทุนของแหล่งกักเก็บน้้าใน

ปัจจุบันและแผนงานในอนาคตที่เพิ่มข้ึนหรือ

ลดลง 

1. ความต้องการน้้ารวม 6,089.30 ล้าน ลบ.ม./ปี 

2. ศักยภาพน้้าในพื้นที่ ณ ปัจจุบัน 2,758.23 ล้าน ลบ.ม. 

3. ปริมาณน้้าเก็บกัก ณ ปัจจุบัน 5.80 ล้าน ลบ.ม. 

4. ปริมาณน้้าเก็บกักที่พัฒนา 0 ล้าน ลบ.ม. 

*ปริมาณน้้าต้นทุนเพิ่มข้ึน 0 ล้าน ลบ.ม.* 

1. ความต้องการน้้ารวม 6,020.96 ล้าน ลบ.ม./ปี 

2. ศักยภาพน้้าในพื้นที่ ณ ปัจจุบัน 3,260.52 ล้าน ลบ.ม. 

3. ปริมาณน้้าเก็บกัก ณ ปัจจุบัน 5.80 ล้าน ลบ.ม. 

4. ปริมาณน้้าเก็บกักที่พัฒนา 0 ล้าน ลบ.ม. 

*ปริมาณน้้าต้นทุนเพิ่มข้ึน 502.29 ล้าน ลบ.ม.* 

1. ความต้องการน้้ารวม 5,723.24 ล้าน ลบ.ม./ปี 

2. ศักยภาพน้้าในพื้นที่ ณ ปัจจุบัน 3,654.19 ล้าน ลบ.ม. 

3. ปริมาณน้้าเก็บกัก ณ ปัจจุบัน 5.80 ล้าน ลบ.ม. 

4. ปริมาณน้้าเก็บกักที่พัฒนา 222.19 ล้าน ลบ.ม. 

*ปริมาณน้้าต้นทุนเพิ่มข้ึน 1,118.15 ล้าน ลบ.ม.* 

ความต้องการน้้ารวม 4,441.91 ล้าน ลบ.ม./ปี 

2. ศักยภาพน้้าในพื้นที่ ณ ปัจจุบัน 3,976.75 ล้าน ลบ.ม. 

3. ปริมาณน้้าเก็บกัก ณ ปัจจุบัน 5.80 ล้าน ลบ.ม. 

4. ปริมาณน้้าเก็บกักที่พัฒนา 434.82 ล้าน ลบ.ม 

*ปริมาณน้้าต้นทุนเพิ่มข้ึน 1,653.34 ล้าน ลบ.ม.* 

1. ความต้องการน้้ารวม 6,183.60 ล้าน ลบ.ม./ปี 

2. ศักยภาพน้้าในพื้นที่ ณ ปัจจุบัน 5,890.90 ล้าน ลบ.ม. 

3. ปริมาณน้้าเก็บกัก ณ ปัจจุบัน 5.80 ล้าน ลบ.ม. 

4. ปริมาณน้้าเก็บกักที่พัฒนา 628.82 ล้าน ลบ.ม. 

*ปริมาณน้้าต้นทุนเพิ่มข้ึน 3,761.49 ล้าน ลบ.ม.* 

2. พื้นที่รับประโยชน ์ 2. พื้นที่รับประโยชน์ภาคเกษตรกรรมในเขต

ชลประทานที่เพิ่มข้ึน 

พื้นที่รับประโยชน์ 245,875 ไร่ 

*พื้นที่รับประโยชน์เพิ่มข้ึน 0 ไร่* 

พื้นที่รับประโยชน์ 245,899 ไร่ 

*พื้นที่รับประโยชน์เพิ่มข้ึน 24 ไร่* 

พื้นที่รับประโยชน์ 245,899 ไร่ 

*พื้นที่รับประโยชน์เพิ่มข้ึน 24 ไร่* 

พื้นที่รับประโยชน์ 433,264 ไร่ 

*พื้นที่รับประโยชน์เพิ่มข้ึน 187,389 ไร่* 

พื้นที่รับประโยชน์ 596,329 ไร่ 

*พื้นที่รับประโยชน์เพิ่มข้ึน 350,454 ไร่* 

3. พื้นที่เกษตรกรรมนอกเขตชลประทานที่มี

ปัญหาขาดแคลนน้้าลดลง 

พื้นที่เกษตรกรรมนอกเขตชลประทาน 3,192,041 ไร่ 

*พื้นที่เกษตรกรรมฯ ที่มีปัญหาขาดแคลนน้้าลดลง 0 ไร่* 

พื้นที่เกษตรกรรมนอกเขตชลประทาน 3,192,041 ไร่ 

*พื้นที่เกษตรกรรมฯ ที่มีปัญหาขาดแคลนน้้าลดลง 0 ไร่* 

พื้นที่เกษตรกรรมนอกเขตชลประทาน 3,192,041 ไร่ 

*พื้นที่เกษตรกรรมฯ ที่มีปัญหาขาดแคลนน้้าลดลง 0 ไร่* 

พื้นที่เกษตรกรรมนอกเขตชลประทาน 3,217,002 ไร่ 

*พื้นที่เกษตรกรรมฯ ที่มีปัญหาขาดแคลนน้้าเพิ่มข้ึน 

24,961 ไร่* 

พื้นที่เกษตรกรรมนอกเขตชลประทาน 2,841,275 ไร่ 

*พื้นที่เกษตรกรรมฯ ที่มีปัญหาขาดแคลนน้้าลดลง 

350,766 ไร่* 

3. Water Footprint ภาคการผลิต 4. สัดส่วนของผู้ประกอบการที่น้า Water 

Footprint มาใช้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ

การใช้น้้าในภาคธุรกิจ  

ไม่ด้าเนินการ ไม่ด้าเนินการ ร้อยละ 0 – ร้อยละ 10 ร้อยละ 0 – ร้อยละ 10 มากกว่าร้อยละ 10 

4. จ้านวนผู้เยี่ยมเยือนที่เปลี่ยนแปลง* 5. จ้านวนผู้เยี่ยมเยือนที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มข้ึน-

ลดลง 

นักทงองเท่ียว นักทัศนำจร รวม 

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

*จ้านวนผู้เยี่ยมเยือนที่เปลี่ยนแปลง 0 คน* 
 

นักทงองเท่ียว นักทัศนำจร รวม 

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

*จ้านวนผู้เยี่ยมเยือนที่เพิ่มข้ึน 7,611,016 คน* 
 

นักทงองเท่ียว นักทัศนำจร รวม 

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

*จ้านวนผู้เยี่ยมเยือนที่เพิ่มข้ึน 7,611,016 คน* 
 

นักทงองเท่ียว นักทัศนำจร รวม 

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

*จ้านวนผู้เยี่ยมเยือนที่เพิ่มข้ึน 7,611,016 คน* 
 

นักทงองเท่ียว นักทัศนำจร รวม 

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

*จ้านวนผู้เยี่ยมเยือนที่เพิ่มข้ึน  9,235,564 คน* 
 

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

*GPP ต่อหัวประชากรที่เพิ่มข้ึน 0 บาท* 

GPP ต่อหัวประชากร 232,794 ล้านบาท 

*GPP ต่อหัวประชากรที่เพิ่มข้ึน 119,229 ล้านบาท* 

GPP ต่อหัวประชากร 250,147 ล้านบาท 

*GPP ต่อหัวประชากรที่เพิ่มข้ึน 136,582 ล้านบาท* 

GPP ต่อหัวประชากร 272,519 ล้านบาท 

*GPP ต่อหัวประชากรที่เพิ่มข้ึน 158,954 ล้านบาท* 

GPP ต่อหัวประชากร 309,416 ล้านบาท 

*GPP ต่อหัวประชากรที่เพิ่มข้ึน 195,851 ล้านบาท* 

2. GPP ที่สูญเสียจากการเกิดภัยพิบัติ 7. ร้อยละของมูลค่าความเสียหายจากการเกิด

ภัยพิบัติลดลง 

มูลค่าความเสียหาย 634.18 ล้านบาท 

*ไม่ด้าเนินการ* 

มูลค่าความเสียหาย 634.18 ล้านบาท 

*ไม่ด้าเนินการ* 

มูลค่าความเสียหาย 619.97  ล้านบาท 

*มูลค่าความเสียหายลดลงร้อยละ 2.24* 

มูลค่าความเสียหาย 619.97 ล้านบาท 

*มูลค่าความเสียหายลดลงร้อยละ 2.24* 

มูลค่าความเสียหาย 619.97 ล้านบาท 

*มูลค่าความเสียหายลดลงร้อยละ 2.24* 

3. 1. จ้านวน SME ในระดับท้องถ่ิน 8. ร้อยละของจ้านวน SME ที่เพิ่มข้ึน SME ในระดับท้องถ่ิน จ้านวน 24,971 แห่ง ไม่ด้าเนินการ เพิ่มข้ึนร้อยละ 1 – ร้อยละ 5 เพิ่มข้ึนมากกว่าร้อยละ 5 เพิ่มข้ึนร้อยละ 1 – ร้อยละ 5 

2. การใช้วัตถุดิบและแรงงานท้องถ่ิน 9. จ้านวนการใช้แรงงานท้องถ่ินที่เพิ่มข้ึน-ลดลง แรงงานในท้องถ่ิน จ้านวน 16,522 คน 

*จ้านวนแรงงานท้องถ่ินที่เพิ่มข้ึน-ลดลง  0 คน* 

แรงงานในท้องถ่ิน จ้านวน 24,176 คน 

*จ้านวนแรงงานท้องถ่ินที่เพิ่มข้ึน  7,654 คน* 

แรงงานในท้องถ่ิน จ้านวน 24,176 คน 

*จ้านวนแรงงานท้องถ่ินที่เพิ่มข้ึน  7,654 คน* 

แรงงานในท้องถ่ิน จ้านวน 25,505 คน 

*จ้านวนแรงงานท้องถ่ินที่เพิ่มข้ึน  8,983 คน* 

แรงงานในท้องถ่ิน จ้านวน 40,509 คน 

*จ้านวนแรงงานท้องถ่ินที่เพิ่มข้ึน 23,987 คน* 

ม ิ สังคม       

4. 1.สัดส่วนประชากรที่เข้าถึงน้้า 10. ร้อยละของหมู่บ้านที่มีระบบประปา หมู่บ้านที่มีระบบประปาร้อยละ 76.47 หมู่บ้านที่มีระบบประปาร้อยละ 76.47 หมู่บ้านที่มีระบบประปาร้อยละ 100.00 หมู่บ้านที่มีระบบประปาร้อยละ 100.00 หมู่บ้านที่มีระบบประปาร้อยละ 100.00 

11.ร้อยละของหมู่บ้านที่มีน้้าด่ืมสะอาดเพียงพอ

ตลอดปี 

หมู่บ้านที่มีน้้าด่ืมสะอาดเพียงพอตลอดปีร้อยละ 82.35 หมู่บ้านที่มีน้้าด่ืมสะอาดเพียงพอตลอดปีร้อยละ 82.35 หมู่บ้านที่มีน้้าด่ืมสะอาดเพียงพอตลอดปีร้อยละ 100.00 หมู่บ้านที่มีน้้าด่ืมสะอาดเพียงพอตลอดปีร้อยละ 100.00 หมู่บ้านที่มีน้้าด่ืมสะอาดเพียงพอตลอดปีร้อยละ 100.00 

2.สัดส่วนประชากรที่เข้าถึงพลังงาน

จากน้้า 

ไม่พิจารณาเนื่องจากไม่มีแหล่งก้าเนิดไฟฟ้า

พลังงานน้้าในพื้นที่ 

- - - - - 

5. 1. จ้านวนประชากรที่ต้องอพยพหากมี

การพัฒนา 

12.จ้านวนครัวเรือนที่ต้องอพยพหากมีการ

พัฒนาโครงการด้านแหล่งน้้า 

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

2. จ้านวนผู้ได้รับผลกระทบจากภัย

พิบัติทางน้้า 

13.จ้านวนผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางน้้า 

(น้้าท่วม/น้้าแล้ง) ลดลง 

ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางน้้า  146 ราย ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางน้้า  146 ราย 

*ผู้ได้รับผลกระทบฯ ลดลง 0 ราย* 

ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางน้้า  0 ราย 

*ผู้ได้รับผลกระทบฯ ลดลง 146 ราย* 

ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางน้้า  0 ราย 

*ผู้ได้รับผลกระทบฯ ลดลง 146 ราย* 

ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางน้้า  0 ราย 

*ผู้ได้รับผลกระทบฯ ลดลง 146 ราย* 

6. 1. การมีส่วนร่วมในการเสนอทางเลือก 14.สัดส่วนผู้แสดงความคิดเห็นยอมรับทางเลือก ไม่ด้าเนินการ สัดส่วนผู้แสดงความคิดเห็นยอมรับทางเลือกร้อยละ 0 สัดส่วนผู้แสดงความคิดเห็นยอมรับทางเลือกร้อยละ 19.24 สัดส่วนผู้แสดงความคิดเห็นยอมรับทางเลือกร้อยละ 27.71 สัดส่วนผู้แสดงความคิดเห็นยอมรับทางเลือกร้อยละ 26.56 

2. จ้านวนมรดกวัฒนธรรมและ

ธรรมชาติที่ได้รับผลกระทบ 

15.จ้านวนมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติที่

ได้รับผลกระทบจากการพัฒนา (จ้านวน

โครงการในป่าอนุรักษ์) 

ไม่ด้าเนินการ จ้านวนมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติที่ได้รับ

ผลกระทบ 0 แห่ง 

จ้านวนมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติที่ได้รับ

ผลกระทบ 0 แห่ง 

จ้านวนมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติที่ได้รับ

ผลกระทบ 2 แห่ง 

จ้านวนมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติที่ได้รับ

ผลกระทบ 9 แห่ง 

3. การเข้าถึงข้อมูลการบริหารจัดการ

น้้า 

ไม่ประเมินเนื่องจากไม่มีความแตกต่างกันในแต่

ละทางเลือก 

 

- - - - - 



 
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งงาำิ     บทที่ 6 กำรประเม นแหละเปรยีบเทียบทำงเลือกเา งยทุธศำสิรก์ำรพัฒนำพื นที่ลุงมน ำ้ภำคใิ้ฝ่ังิะวันออก 
               

 
โครงกำรศึกษำกำรประเม นส ่งแหวดล้อม 6-9 รำยงำนภำคผนวก กำรประเม นส ่งแหวดล้อมระดบัยุทธศำสิร์ 
ระดับยทุธศำสิร์พื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝ่ังิะวันออก 

ิำรำงท่ี 6.2.4-2 (ิงอ) 
ล้ำดับ ิัวาี วดัที่ส้ำคญั ว ธีกำรประเม นิัวาี วัด สภำพปัจจบุัน (พ.ศ.2562) ทำงเลือกที่ 1 (พ.ศ.2580) ทำงเลือกที่ 2 (พ.ศ.2580) ทำงเลือกที่ 3 (พ.ศ.2580) ทำงเลือกที่ 4 (พ.ศ.2580) 

ม ิ ส ่งแหวดล้อม       

7. 1. จ้านวนระบบบ้าบัดน้้าเสียชุมชน

ครอบคลุมพ้ืนที่เมืองขนาดใหญ่* 

16.จ้านวนระบบบ้าบัดน้้าเสียชุมชนครอบคลุม

พื้นที่เมืองขนาดใหญ่ 

ระบบบ้าบัดน้้าเสียชุมชนครอบคลุมพ้ืนที่เมืองขนาดใหญ่ 

0 แห่ง 

ระบบบ้าบัดน้้าเสียชุมชนครอบคลุมพ้ืนที่เมืองขนาดใหญ่ 

0 แห่ง 

ระบบบ้าบัดน้้าเสียชุมชนครอบคลุมพ้ืนที่เมืองขนาดใหญ่ 

0 แห่ง 

ระบบบ้าบัดน้้าเสียชุมชนครอบคลุมพ้ืนที่เมืองขนาดใหญ่ 

4 แห่ง 

ระบบบ้าบัดน้้าเสียชุมชนครอบคลุมพ้ืนที่เมืองขนาดใหญ่ 

4 แห่ง 

2. ร้อยละของพื้นที่ป่าไม้ที่

เปลี่ยนแปลง 

17.พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่เปลี่ยนแปลง/ได้รับ

ผลกระทบจากการพัฒนา 

ไม่ด้าเนินการ พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนา 0 ไร่ พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนา 0 ไร่ พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนา 1,538 ไร่ พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนา 4,300 ไร่ 

18.พื้นที่ป่าสงวนเพื่อการอนุรักษ์ (Zone C) ที่

เปลี่ยนแปลง/ได้รับผลกระทบจากการพัฒนา 

ไม่ด้าเนินการ พื้นที่ป่าสงวน Zone C ที่ ได้รับผลกระทบจากการพัฒนา 

0 ไร่ 

พื้นที่ป่าสงวน Zone C ที่ ได้รับผลกระทบจากการพัฒนา 

819 ไร่ 

พื้นที่ป่าสงวน Zone C ที่ ได้รับผลกระทบจากการพัฒนา 

7,706 ไร่ 

พื้นที่ป่าสงวน Zone C ที่ ได้รับผลกระทบจากการ

พัฒนา 12,281 ไร่ 

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

8. 1. ดัชนีบัญชีสีแดง 20.จ้านวนชนิดพันธุ์ในดัชนีบัญชีสีแดงที่ได้รับ

ผลกระทบจากการพัฒนา 

ไม่ด้าเนินการ จ้านวนชนิดพันธุ์ในดัชนีบัญชีสีแดงที่ได้รับผลกระทบ 

0 ชนิด 

จ้านวนชนิดพันธุ์ในดัชนีบัญชีสีแดงที่ได้รับผลกระทบ 

24 ชนิด 

จ้านวนชนิดพันธุ์ในดัชนีบัญชีสีแดงที่ได้รับผลกระทบ 

24 ชนิด 

จ้านวนชนิดพันธุ์ในดัชนีบัญชีสีแดงที่ได้รับผลกระทบ 

124 ชนิด 

2. ร้อยละของทางน้้าที่ได้รับการ

ปรับปรุง 

21.จ้านวนสิ่งกีดขวางทางน้้าที่ได้รับการปรับปรงุ ไม่ด้าเนินการ จ้านวนสิ่งกีดขวางทางน้้าที่ได้รับการปรับปรุง 0 แห่ง จ้านวนสิ่งกีดขวางทางน้้าที่ได้รับการปรับปรุง 22 แห่ง จ้านวนสิ่งกีดขวางทางน้้าที่ได้รับการปรับปรุง 22 แห่ง จ้านวนสิ่งกีดขวางทางน้้าที่ได้รับการปรับปรุง 22 แห่ง 

22.จ้านวนแหล่งน้้าที่ได้รับการขุดลอก ไม่ด้าเนินการ จ้านวนแหล่งน้้าที่ได้รับการขุดลอก 0 แห่ง จ้านวนแหล่งน้้าที่ได้รับการขุดลอก 8 แห่ง จ้านวนแหล่งน้้าที่ได้รับการขุดลอก 8 แห่ง จ้านวนแหล่งน้้าที่ได้รับการขุดลอก 8 แห่ง 

 

 
 

  

่มำยเ่ิุ : *  คือ ตัวช้ีวัดที่กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาได้เสนอแนะเพิ่มเติมจากบทวิเคราะห์ตัวช้ีวัดการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่ของส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาติ (2561) 
 



 
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งงาำิ     บทที่ 6 กำรประเม นแหละเปรยีบเทียบทำงเลือกเา งยทุธศำสิรก์ำรพัฒนำพื นที่ลุงมน ำ้ภำคใิ้ฝ่ังิะวันออก 
               

 
โครงกำรศึกษำกำรประเม นส ่งแหวดล้อม 6-10 รำยงำนภำคผนวก กำรประเม นส ่งแหวดล้อมระดบัยุทธศำสิร์ 
ระดับยทุธศำสิร์พื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝ่ังิะวันออก 

ิำรำงท่ี 6.2.4-3 
เกณฑ์กำรพ จำรณำจัดลำ้ดับทำงเลือกกำรพัฒนำที่เ่มำะสมิงอพื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝั่งิะวันออกิอนกลำง 

ิำรำงท่ี 6.2.4-3 (ิงอ) 
ล้ำดับ ิัวาี วดัที่ส้ำคญั ว ธีกำรประเม นิัวาี วัด สภำพปัจจบุัน (พ.ศ.2562) ทำงเลือกที่ 1 (พ.ศ.2580) ทำงเลือกที่ 2 (พ.ศ.2580) ทำงเลือกที่ 3 (พ.ศ.2580) ทำงเลือกที่ 4 (พ.ศ.2580) 

ม ิ เศรษฐก จ       
1. 1. ปริมาณน้้าต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงไป 1. ปริมาณน้้าต้นทุนของแหล่งกักเก็บน้้าใน

ปัจจุบันและแผนงานในอนาคตที่เพิ่มข้ึนหรือ

ลดลง 

1. ความต้องการน้้ารวม 6,962.32 ล้าน ลบ.ม./ปี 

2. ศักยภาพน้้าในพื้นที่ ณ ปัจจุบัน 3,539.71 ล้าน ลบ.ม. 

3. ปริมาณน้้าเก็บกัก ณ ปัจจุบัน 88.24 ล้าน ลบ.ม. 

4. ปริมาณน้้าเก็บกักที่พัฒนา 0 ล้าน ลบ.ม. 

*ปริมาณน้้าต้นทุนเพิ่มข้ึน 0 ล้าน ลบ.ม.* 

1. ความต้องการน้้ารวม 4,642.76 ล้าน ลบ.ม./ปี 

2. ศักยภาพน้้าในพื้นที่ ณ ปัจจุบัน 3,372.02 ล้าน ลบ.ม. 

3. ปริมาณน้้าเก็บกัก ณ ปัจจุบัน 88.24 ล้าน ลบ.ม. 

4. ปริมาณน้้าเก็บกักที่พัฒนา 0 ล้าน ลบ.ม. 

*ปริมาณน้้าต้นทุนลดลง 167.69 ล้าน ลบ.ม.* 

1. ความต้องการน้้ารวม 5,615.05 ล้าน ลบ.ม./ปี 

2. ศักยภาพน้้าในพื้นที่ ณ ปัจจุบัน 4,075.06 ล้าน ลบ.ม. 

3. ปริมาณน้้าเก็บกัก ณ ปัจจุบัน 88.24 ล้าน ลบ.ม. 

4. ปริมาณน้้าเก็บกักที่พัฒนา 488.11 ล้าน ลบ.ม. 

*ปริมาณน้้าต้นทุนเพิ่มข้ึน 1,023.46 ล้าน ลบ.ม.* 

ความต้องการน้้ารวม 4,923.73 ล้าน ลบ.ม./ปี 

2. ศักยภาพน้้าในพื้นที่ ณ ปัจจุบัน 4,400.75 ล้าน ลบ.ม. 

3. ปริมาณน้้าเก็บกัก ณ ปัจจุบัน 88.24 ล้าน ลบ.ม. 

4. ปริมาณน้้าเก็บกักที่พัฒนา 514.65 ล้าน ลบ.ม. 

*ปริมาณน้้าต้นทุนเพิ่มข้ึน 1,375.69 ล้าน ลบ.ม.* 

1. ความต้องการน้้ารวม 7,861.00 ล้าน ลบ.ม./ปี 

2. ศักยภาพน้้าในพื้นที่ ณ ปัจจุบัน 6,324.04 ล้าน ลบ.ม. 

3. ปริมาณน้้าเก็บกัก ณ ปัจจุบัน 88.24 ล้าน ลบ.ม. 

4. ปริมาณน้้าเก็บกักที่พัฒนา 514.65 ล้าน ลบ.ม. 

*ปริมาณน้้าต้นทุนเพิ่มข้ึน 3,298.98  ล้าน ลบ.ม.* 

2. พื้นที่รับประโยชน ์ 2. พื้นที่รับประโยชน์ภาคเกษตรกรรมในเขต

ชลประทานที่เพิ่มข้ึน 

พื้นที่รับประโยชน์ 801,715 ไร่ 

*พื้นที่รับประโยชน์เพิ่มข้ึน 0 ไร่* 

พื้นที่รับประโยชน์ 1,003,844 ไร่ 

*พื้นที่รับประโยชน์เพิ่มข้ึน 202,129 ไร่* 

พื้นที่รับประโยชน์ 1,003,844 ไร่ 

*พื้นที่รับประโยชน์เพิ่มข้ึน 202,129 ไร่* 

พื้นที่รับประโยชน์ 1,020,950 ไร่ 

*พื้นที่รับประโยชน์เพิ่มข้ึน 219,235 ไร่* 

พื้นที่รับประโยชน์ 1,137,126 ไร่ 

*พื้นที่รับประโยชน์เพิ่มข้ึน 335,411 ไร่* 

3. พื้นที่เกษตรกรรมนอกเขตชลประทานที่มี

ปัญหาขาดแคลนน้้าลดลง 

พื้นที่เกษตรกรรมนอกเขตชลประทาน 1,875,677 ไร่ 

*พื้นที่เกษตรกรรมฯ ที่มีปัญหาขาดแคลนน้้าลดลง 0 ไร่* 

พื้นที่เกษตรกรรมนอกเขตชลประทาน 1,875,677 ไร่ 

*พื้นที่เกษตรกรรมฯ ที่มีปัญหาขาดแคลนน้้าลดลง 0 ไร่* 

พื้นที่เกษตรกรรมนอกเขตชลประทาน 1,787,549 ไร่ 

*พื้นที่เกษตรกรรมฯ ที่มีปัญหาขาดแคลนน้้าลดลง 

88,128 ไร่* 

พื้นที่เกษตรกรรมนอกเขตชลประทาน 1,651,710 ไร่ 

*พื้นที่เกษตรกรรมฯ ที่มีปัญหาขาดแคลนน้้าลดลง 

223,967 ไร่* 

พืน้ที่เกษตรกรรมนอกเขตชลประทาน 1,535,534 ไร่ 

*พื้นที่เกษตรกรรมฯ ที่มีปัญหาขาดแคลนน้้าลดลง 

340,143 ไร่* 

3. Water Footprint ภาคการผลิต 4. สัดส่วนของผู้ประกอบการที่น้า Water 

Footprint มาใช้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ

การใช้น้้าในภาคธุรกิจ  

ไม่ด้าเนินการ ไม่ด้าเนินการ ร้อยละ 0 – ร้อยละ 10 ร้อยละ 0 – ร้อยละ 10 มากกว่าร้อยละ 10 

4. จ้านวนผู้เยี่ยมเยือนที่เปลี่ยนแปลง* 5. จ้านวนผู้เยี่ยมเยือนที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มข้ึน-

ลดลง 

นักทงองเท่ียว นักทัศนำจร รวม 

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

 

*จ้านวนผู้เยี่ยมเยือนที่เปลี่ยนแปลง 0 คน* 
 

นักทงองเท่ียว นักทัศนำจร รวม 

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

 

*จ้านวนผู้เยี่ยมเยือนที่เพิ่มข้ึน 27,957,484 คน* 
 

นักทงองเท่ียว นักทัศนำจร รวม 

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

 

*จ้านวนผู้เยี่ยมเยือนที่เพิ่มข้ึน 27,957,484 คน* 
 

นักทงองเท่ียว นักทัศนำจร รวม 

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

 

*จ้านวนผู้เยี่ยมเยือนที่เพิ่มข้ึน 27,957,484 คน* 
 

นักทงองเท่ียว นักทัศนำจร รวม 

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

 

*จ้านวนผู้เยี่ยมเยือนที่เพิ่มข้ึน  30,565,956 คน* 
 

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

*GPP ต่อหัวประชากรที่เพิ่มข้ึน 0 บาท* 

GPP ต่อหัวประชากร 317,103 ล้านบาท 

*GPP ต่อหัวประชากรที่เพิ่มข้ึน 143,700 ล้านบาท* 

GPP ต่อหัวประชากร 340,897 ล้านบาท 

*GPP ต่อหัวประชากรที่เพิ่มข้ึน 167,494 ล้านบาท* 

GPP ต่อหัวประชากร 371,585 ล้านบาท 

*GPP ต่อหัวประชากรที่เพิ่มข้ึน 198,182 ล้านบาท* 

GPP ต่อหัวประชากร 387,831 ล้านบาท 

*GPP ต่อหัวประชากรที่เพิ่มข้ึน 214,428 ล้านบาท* 

2. GPP ที่สูญเสียจากการเกิดภัยพิบัติ 7. ร้อยละของมูลค่าความเสียหายจากการเกิด

ภัยพิบัติลดลง 

มูลค่าความเสียหาย 12,718.49 ล้านบาท 

*ไม่ด้าเนินการ* 

มูลค่าความเสียหาย 12,718.49 ล้านบาท 

*ไม่ด้าเนินการ* 

มูลค่าความเสียหาย 12,254.27 ล้านบาท 

*มูลค่าความเสียหายลดลงร้อยละ 3.65 * 

มูลค่าความเสียหาย 12,254.27 ล้านบาท 

*มูลค่าความเสียหายลดลงร้อยละ 3.65 * 

มูลค่าความเสียหาย 12,254.27 ล้านบาท 

*มูลค่าความเสียหายลดลงร้อยละ 3.65 * 

3. 1. จ้านวน SME ในระดับท้องถ่ิน 8. ร้อยละของจ้านวน SME ที่เพิ่มข้ึน SME ในระดับท้องถ่ิน จ้านวน 55,216 แห่ง ไม่ด้าเนินการ เพิ่มข้ึนร้อยละ 1 – ร้อยละ 5 เพิ่มข้ึนมากกว่าร้อยละ 5 เพิ่มข้ึนร้อยละ 1 – ร้อยละ 5 

2. การใช้วัตถุดิบและแรงงานท้องถ่ิน 9. จ้านวนการใช้แรงงานท้องถ่ินที่เพิ่มข้ึน-ลดลง แรงงานในท้องถ่ิน จ้านวน 14,533 คน 

*จ้านวนแรงงานท้องถ่ินที่เพิ่มข้ึน-ลดลง  0 คน* 

แรงงานในท้องถ่ิน จ้านวน 21,265 คน 

*จ้านวนแรงงานท้องถ่ินที่เพิ่มข้ึน 6,732 คน* 

แรงงานในท้องถ่ิน จ้านวน 21,265 คน 

*จ้านวนแรงงานท้องถ่ินที่เพิ่มข้ึน 6,732 คน* 

แรงงานในท้องถ่ิน จ้านวน 22,434 คน 

*จ้านวนแรงงานท้องถ่ินที่เพิ่มข้ึน 7,901 คน* 

แรงงานในท้องถ่ิน จ้านวน 28,531 คน 

*จ้านวนแรงงานท้องถ่ินที่เพิ่มข้ึน 13,998 คน* 

ม ิ สังคม       
4. 1.สัดส่วนประชากรที่เข้าถึงน้้า 10. ร้อยละของหมู่บ้านที่มีระบบประปา หมู่บ้านที่มีระบบประปาร้อยละ 71.25 หมู่บ้านที่มีระบบประปาร้อยละ 71.25 หมู่บ้านที่มีระบบประปาร้อยละ 100.00 หมู่บ้านที่มีระบบประปาร้อยละ 100.00 หมู่บ้านที่มีระบบประปาร้อยละ 100.00 

11.ร้อยละของหมู่บ้านที่มีน้้าด่ืมสะอาดเพียงพอ

ตลอดปี 

หมู่บ้านที่มีน้้าด่ืมสะอาดเพียงพอตลอดปีร้อยละ 67.32 หมู่บ้านที่มีน้้าด่ืมสะอาดเพียงพอตลอดปีร้อยละ 67.32 หมู่บ้านที่มีน้้าด่ืมสะอาดเพียงพอตลอดปีร้อยละ 100.00 หมู่บ้านที่มีน้้าด่ืมสะอาดเพียงพอตลอดปีร้อยละ 100.00 หมู่บ้านที่มีน้้าด่ืมสะอาดเพียงพอตลอดปีร้อยละ 100.00 

2.สัดส่วนประชากรที่เข้าถึงพลังงานจากน้้า ไม่พิจารณาเนื่องจากไม่มีแหล่งก้าเนิดไฟฟ้า

พลังงานน้้าในพื้นที่ 

- - - - - 

5. 1. จ้านวนประชากรที่ต้องอพยพหากมี

การพัฒนา 

12.จ้านวนครัวเรือนที่ต้องอพยพหากมีการ

พัฒนาโครงการด้านแหล่งน้้า 

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

2. จ้านวนผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ

ทางน้้า 

13.จ้านวนผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางน้้า 

(น้้าท่วม/น้้าแล้ง) ลดลง 

ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางน้้า 35,547 ราย ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางน้้า 35,547 ราย 

*ผู้ได้รับผลกระทบฯ ลดลง 0 ราย* 

ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางน้้า  0 ราย 

*ผู้ได้รับผลกระทบฯ ลดลง 35,547 ราย* 

ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางน้้า  0 ราย 

*ผู้ได้รับผลกระทบฯ ลดลง 35,547 ราย* 

ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางน้้า  0 ราย 

*ผู้ได้รับผลกระทบฯ ลดลง 35,547 ราย* 

6. 1. การมีส่วนร่วมในการเสนอทางเลือก 14.สัดส่วนผู้แสดงความคิดเห็นยอมรับทางเลือก ไม่ด้าเนินการ สัดส่วนผู้แสดงความคิดเห็นยอมรับทางเลือกร้อยละ 2.27 สัดส่วนผู้แสดงความคิดเห็นยอมรับทางเลือกร้อยละ 27.12 สัดส่วนผู้แสดงความคิดเห็นยอมรับทางเลือกร้อยละ 30.93 สัดส่วนผู้แสดงความคิดเห็นยอมรับทางเลือกร้อยละ 11.02 

2. จ้านวนมรดกวัฒนธรรมและ

ธรรมชาติที่ได้รับผลกระทบ 

15.จ้านวนมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติที่

ได้รับผลกระทบจากการพัฒนา (จ้านวน

โครงการในป่าอนุรักษ์) 

ไม่ด้าเนินการ จ้านวนมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติที่ได้รับ

ผลกระทบ 7 แห่ง 

จ้านวนมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติที่ได้รับ

ผลกระทบ 8 แห่ง 

จ้านวนมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติที่ได้รับ

ผลกระทบ 9 แห่ง 

จ้านวนมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติที่ได้รับ

ผลกระทบ 17 แห่ง 

3. การเข้าถึงข้อมูลการบริหารจัดการน้้า ไม่ประเมินเนื่องจากไม่มีความแตกต่างกันในแต่

ละทางเลือก 

- - - - - 



 
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งงาำิ     บทที่ 6 กำรประเม นแหละเปรยีบเทียบทำงเลือกเา งยทุธศำสิรก์ำรพัฒนำพื นที่ลุงมน ำ้ภำคใิ้ฝ่ังิะวันออก 
               

 
โครงกำรศึกษำกำรประเม นส ่งแหวดล้อม 6-11 รำยงำนภำคผนวก กำรประเม นส ่งแหวดล้อมระดบัยุทธศำสิร์ 
ระดับยทุธศำสิร์พื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝ่ังิะวันออก 

ิำรำงท่ี 6.2.4-3 (ิงอ) 
ล้ำดับ ิัวาี วดัที่ส้ำคญั ว ธีกำรประเม นิัวาี วัด สภำพปัจจบุัน (พ.ศ.2562) ทำงเลือกที่ 1 (พ.ศ.2580) ทำงเลือกที่ 2 (พ.ศ.2580) ทำงเลือกที่ 3 (พ.ศ.2580) ทำงเลือกที่ 4 (พ.ศ.2580) 

ม ิ ส ่งแหวดล้อม       
7. 1. จ้านวนระบบบ้าบัดน้้าเสียชุมชน

ครอบคลุมพ้ืนที่เมืองขนาดใหญ่* 

16.จ้านวนระบบบ้าบัดน้้าเสียชุมชนครอบคลุม

พื้นที่เมืองขนาดใหญ่ 

ระบบบ้าบัดน้้าเสียชุมชนครอบคลุมพ้ืนที่เมืองขนาดใหญ่ 

12 แห่ง 

ระบบบ้าบัดน้้าเสียชุมชนครอบคลุมพ้ืนที่เมืองขนาดใหญ่ 

12 แห่ง 

ระบบบ้าบัดน้้าเสียชุมชนครอบคลุมพ้ืนที่เมืองขนาดใหญ่ 

12 แห่ง 

ระบบบ้าบัดน้้าเสียชุมชนครอบคลุมพ้ืนที่เมืองขนาดใหญ่ 

22 แห่ง 

ระบบบ้าบัดน้้าเสียชุมชนครอบคลุมพ้ืนที่เมืองขนาดใหญ่ 

22 แห่ง 

2. ร้อยละของพื้นที่ป่าไม้ที่เปลี่ยนแปลง 17.พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่เปลี่ยนแปลง/ได้รับ

ผลกระทบจากการพัฒนา 

ไม่ด้าเนินการ พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนา 0 ไร่ พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนา 13 ไร่ พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนา 13 ไร่ พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนา 438 ไร่ 

18.พื้นที่ป่าสงวนเพื่อการอนุรักษ์ (Zone C) ที่

เปลี่ยนแปลง/ได้รับผลกระทบจากการพัฒนา 

ไม่ด้าเนินการ พื้นที่ป่าสงวน Zone C ที่ ได้รับผลกระทบจากการพัฒนา 

0 ไร่ 

พื้นที่ป่าสงวน Zone C ที่ ได้รับผลกระทบจากการพัฒนา 

469 ไร่ 

พื้นที่ป่าสงวน Zone C ที่ ได้รับผลกระทบจากการพัฒนา 

1,363 ไร่ 

พื้นที่ป่าสงวน Zone C ที่ ได้รับผลกระทบจากการพัฒนา 

1,413 ไร่ 

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

8. 1. ดัชนีบัญชีสีแดง 20.จ้านวนชนิดพันธุ์ในดัชนีบัญชีสีแดงที่ได้รับ

ผลกระทบจากการพัฒนา 

ไม่ด้าเนินการ จ้านวนชนิดพันธุ์ในดัชนีบัญชีสีแดงที่ได้รับผลกระทบ 

0 ชนิด 

จ้านวนชนิดพันธุ์ในดัชนีบัญชีสีแดงที่ได้รับผลกระทบ 

12 ชนิด 

จ้านวนชนิดพันธุ์ในดัชนีบัญชีสีแดงที่ได้รับผลกระทบ 

24 ชนิด 

จ้านวนชนิดพันธุ์ในดัชนีบัญชีสีแดงที่ได้รับผลกระทบ 

48 ชนิด 

3. ร้อยละของทางน้้าที่ได้รับการ

ปรับปรุง 

21.จ้านวนสิ่งกีดขวางทางน้้าที่ได้รับการปรับปรงุ ไม่ด้าเนินการ จ้านวนสิ่งกีดขวางทางน้้าที่ได้รับการปรับปรุง 0 แห่ง จ้านวนสิ่งกีดขวางทางน้้าที่ได้รับการปรับปรุง 18 แห่ง จ้านวนสิ่งกีดขวางทางน้้าที่ได้รับการปรับปรุง 18 แห่ง จ้านวนสิ่งกีดขวางทางน้้าที่ได้รับการปรับปรุง 18 แห่ง 

22.จ้านวนแหล่งน้้าที่ได้รับการขุดลอก ไม่ด้าเนินการ จ้านวนแหล่งน้้าที่ได้รับการขุดลอก 0 แห่ง จ้านวนแหล่งน้้าที่ได้รับการขุดลอก 50 แห่ง จ้านวนแหล่งน้้าที่ได้รับการขุดลอก 50 แห่ง จ้านวนแหล่งน้้าที่ได้รับการขุดลอก 50 แห่ง 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
  

่มำยเ่ิุ : *  คือ ตัวช้ีวัดที่กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาได้เสนอแนะเพิ่มเติมจากบทวิเคราะห์ตัวช้ีวัดการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่ของส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาติ (2561) 
 



 
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งงาำิ     บทที่ 6 กำรประเม นแหละเปรยีบเทียบทำงเลือกเา งยทุธศำสิรก์ำรพัฒนำพื นที่ลุงมน ำ้ภำคใิ้ฝ่ังิะวันออก 
               

 
โครงกำรศึกษำกำรประเม นส ่งแหวดล้อม 6-12 รำยงำนภำคผนวก กำรประเม นส ่งแหวดล้อมระดบัยุทธศำสิร์ 
ระดับยทุธศำสิร์พื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝ่ังิะวันออก 

ิำรำงท่ี 6.2.4-4 
เกณฑ์กำรพ จำรณำจัดลำ้ดับทำงเลือกกำรพัฒนำที่เ่มำะสมิงอพื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝั่งิะวันออกิอนลงำง 

ิำรำงท่ี 6.2.4-4 (ิงอ) 
ล้ำดับ ิัวาี วดัที่ส้ำคญั ว ธีกำรประเม นิัวาี วัด สภำพปัจจบุัน (พ.ศ.2562) ทำงเลือกที่ 1 (พ.ศ.2580) ทำงเลือกที่ 2 (พ.ศ.2580) ทำงเลือกที่ 3 (พ.ศ.2580) ทำงเลือกที่ 4 (พ.ศ.2580) 

ม ิ เศรษฐก จ       
1 1. ปริมาณน้้าต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงไป 1. ปริมาณน้้าต้นทุนของแหล่งกักเก็บน้้าใน

ปัจจุบันและแผนงานในอนาคตที่เพิ่มข้ึน

หรือลดลง 

1. ความต้องการน้้ารวม 13,950.13 ล้าน ลบ.ม./ปี 

2. ศักยภาพน้้าในพื้นที่ ณ ปัจจุบัน 4,381.60 ล้าน ลบ.ม. 

3. ปริมาณน้้าเก็บกัก ณ ปัจจุบัน 16.88 ล้าน ลบ.ม. 

4. ปริมาณน้้าเก็บกักที่พัฒนา 0 ล้าน ลบ.ม. 

*ปริมาณน้้าต้นทุนเพิ่มข้ึน 0 ล้าน ลบ.ม.* 

1. ความต้องการน้้ารวม 12,265.51 ล้าน ลบ.ม./ปี 

2. ศักยภาพน้้าในพื้นที่ ณ ปัจจุบัน 6,094.47 ล้าน ลบ.ม. 

3. ปริมาณน้้าเก็บกัก ณ ปัจจุบัน 16.88 ล้าน ลบ.ม. 

4. ปริมาณน้้าเก็บกักที่พัฒนา 0 ล้าน ลบ.ม. 

*ปริมาณน้้าต้นทุนเพิ่มข้ึน 1,712.87 ล้าน ลบ.ม.* 

1. ความต้องการน้้ารวม 12,349.14 ล้าน ลบ.ม./ปี 

2. ศักยภาพน้้าในพื้นที่ ณ ปัจจุบัน 7,035.13 ล้าน ลบ.ม. 

3. ปริมาณน้้าเก็บกัก ณ ปัจจุบัน 88.24 ล้าน ลบ.ม. 

4. ปริมาณน้้าเก็บกักที่พัฒนา 558.69 ล้าน ลบ.ม. 

*ปริมาณน้้าต้นทุนเพิ่มข้ึน 3,212.22 ล้าน ลบ.ม.* 

1. ความต้องการน้้ารวม 11,520.11 ล้าน ลบ.ม./ปี 

2. ศักยภาพน้้าในพื้นที่ ณ ปัจจุบัน 7,282.29 ล้าน ลบ.ม. 

3. ปริมาณน้้าเก็บกัก ณ ปัจจุบัน 88.24 ล้าน ลบ.ม. 

4. ปริมาณน้้าเก็บกักที่พัฒนา 591.54 ล้าน ลบ.ม. 

*ปริมาณน้้าต้นทุนเพิ่มข้ึน 3,492.23 ล้าน ลบ.ม.* 

1. ความต้องการน้้ารวม 7,861.00 ล้าน ลบ.ม./ปี 

2. ศักยภาพน้้าในพื้นที่ ณ ปัจจุบัน 6,324.04 ล้าน ลบ.ม. 

3. ปริมาณน้้าเก็บกัก ณ ปัจจุบัน 88.24 ล้าน ลบ.ม. 

4. ปริมาณน้้าเก็บกักที่พัฒนา 591.54 ล้าน ลบ.ม. 

*ปริมาณน้้าต้นทุนเพิ่มข้ึน 2,533.98  ล้าน ลบ.ม.* 

2. พื้นที่รับประโยชน ์ 2. พื้นที่รับประโยชน์ภาคเกษตรกรรมในเขต

ชลประทานที่เพิ่มข้ึน 

พื้นที่รับประโยชน์ 826,945 ไร่ 

*พื้นที่รับประโยชน์เพิ่มข้ึน 0 ไร่* 

พื้นที่รับประโยชน์ 832,451 ไร่ 

*พื้นที่รับประโยชน์เพิ่มข้ึน 5,506 ไร่* 

พื้นที่รับประโยชน์ 832,451 ไร่ 

*พื้นที่รับประโยชน์เพิ่มข้ึน 5,506 ไร่* 

พื้นที่รับประโยชน์ 842,811 ไร่ 

*พื้นที่รับประโยชน์เพิ่มข้ึน 15,866 ไร่* 

พื้นที่รับประโยชน์ 847,664 ไร่ 

*พื้นที่รับประโยชน์เพิ่มข้ึน 20,719 ไร่* 

3. พื้นที่เกษตรกรรมนอกเขตชลประทานที่มี

ปัญหาขาดแคลนน้้าลดลง 

พื้นที่เกษตรกรรมนอกเขตชลประทาน 3,429,625 ไร่ 

*พื้นที่เกษตรกรรมฯ ที่มีปัญหาขาดแคลนน้้าลดลง 0 ไร่* 

พื้นที่เกษตรกรรมนอกเขตชลประทาน 3,429,625 ไร่ 

*พื้นที่เกษตรกรรมฯ ที่มีปัญหาขาดแคลนน้้าลดลง 0 ไร่* 

พื้นที่เกษตรกรรมนอกเขตชลประทาน 1,875,677 ไร่ 

*พื้นที่เกษตรกรรมฯ ที่มีปัญหาขาดแคลนน้้าลดลง 

1,553,948 ไร่* 

พื้นที่เกษตรกรรมนอกเขตชลประทาน 1,875,677 ไร่ 

*พื้นที่เกษตรกรรมฯ ที่มีปัญหาขาดแคลนน้้าลดลง 

1,553,948  ไร่* 

พื้นที่เกษตรกรรมนอกเขตชลประทาน 1,875,677 ไร่ 

*พืน้ที่เกษตรกรรมฯ ที่มีปัญหาขาดแคลนน้้าลดลง 

1,553,948  ไร่* 

3. Water Footprint ภาคการผลิต 4. สัดส่วนของผู้ประกอบการที่น้า Water 

Footprint มาใช้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ

การใช้น้้าในภาคธุรกิจ  

ไม่ด้าเนินการ ไม่ด้าเนินการ ร้อยละ 0 – ร้อยละ 10 ร้อยละ 0 – ร้อยละ 10 มากกว่าร้อยละ 10 

4. จ้านวนผู้เยี่ยมเยือนที่เปลี่ยนแปลง* 5. จ้านวนผู้เยี่ยมเยือนที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มข้ึน-

ลดลง 

นักทงองเท่ียว นักทัศนำจร รวม 

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

 

*จ้านวนผู้เยี่ยมเยือนที่เปลี่ยนแปลง 0 คน* 
 

นักทงองเท่ียว นักทัศนำจร รวม 

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

 

*จ้านวนผู้เยี่ยมเยือนที่เพิ่มข้ึน 17,878,455 คน* 
 

นักทงองเท่ียว นักทัศนำจร รวม 

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

 

*จ้านวนผู้เยี่ยมเยือนที่เพิ่มข้ึน 17,878,455  คน* 
 

นักทงองเท่ียว นักทัศนำจร รวม 

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

 

*จ้านวนผู้เยี่ยมเยือนที่เพิ่มข้ึน 17,878,455  คน* 
 

นักทงองเท่ียว นักทัศนำจร รวม 

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

 

*จ้านวนผู้เยี่ยมเยือนที่เพิ่มข้ึน  19,591,312 คน* 
 

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

 

*GPP ต่อหัวประชากรที่เพิ่มข้ึน 0 บาท* 

GPP ต่อหัวประชากร 314,815 ล้านบาท 

 

*GPP ต่อหัวประชากรที่เพิ่มข้ึน 129,627 ล้านบาท* 

GPP ต่อหัวประชากร 338,536 ล้านบาท 

 

*GPP ต่อหัวประชากรที่เพิ่มข้ึน 153,348 ล้านบาท* 

GPP ต่อหัวประชากร 369,140 ล้านบาท 

 

*GPP ต่อหัวประชากรที่เพิ่มข้ึน 183,952 ล้านบาท* 

GPP ต่อหัวประชากร 456,674 ล้านบาท 

 

*GPP ต่อหัวประชากรที่เพิ่มข้ึน 271,486 ล้านบาท* 

2. GPP ที่สูญเสียจากการเกิดภัยพิบัติ 7. ร้อยละของมูลค่าความเสียหายจากการเกิด

ภัยพิบัติลดลง 

มูลค่าความเสียหาย 3,054.12 ล้านบาท 

*ไม่ด้าเนินการ* 

มูลค่าความเสียหาย 3,054.12 ล้านบาท 

*ไม่ด้าเนินการ* 

มูลค่าความเสียหาย 2,976.54 ล้านบาท 

*มูลค่าความเสียหายลดลงร้อยละ 2.54 * 

มูลค่าความเสียหาย 2,976.54 ล้านบาท 

*มูลค่าความเสียหายลดลงร้อยละ 2.54 * 

มูลค่าความเสียหาย 2,976.54 ล้านบาท 

*มูลค่าความเสียหายลดลงร้อยละ 2.54 * 

3. 1. จ้านวน SME ในระดับท้องถ่ิน 8. ร้อยละของจ้านวน SME ที่เพิ่มข้ึน SME ในระดับท้องถ่ิน จ้านวน 61,469 แห่ง ไม่ด้าเนินการ เพิ่มข้ึนร้อยละ 1 – ร้อยละ 5 เพิ่มข้ึนมากกว่าร้อยละ 5 เพิ่มข้ึนร้อยละ 1 – ร้อยละ 5 

2. การใช้วัตถุดิบและแรงงานท้องถ่ิน 9. จ้านวนการใช้แรงงานท้องถ่ินที่เพิ่มข้ึน-

ลดลง 

แรงงานในท้องถ่ิน จ้านวน 27,814 คน 

*จ้านวนแรงงานท้องถ่ินที่เพิ่มข้ึน-ลดลง  0 คน* 

แรงงานในท้องถ่ิน จ้านวน 40,699 คน 

*จ้านวนแรงงานท้องถ่ินที่เพิ่มข้ึน 12,885 คน* 

แรงงานในท้องถ่ิน จ้านวน 40,699 คน 

*จ้านวนแรงงานท้องถ่ินที่เพิ่มข้ึน 12,885 คน* 

แรงงานในท้องถ่ิน จ้านวน 42,936 คน 

*จ้านวนแรงงานท้องถ่ินที่เพิ่มข้ึน 15,122 คน* 

แรงงานในท้องถ่ิน จ้านวน 68,196 คน 

*จ้านวนแรงงานท้องถ่ินที่เพิ่มข้ึน 40,382 คน* 

ม ิ สังคม       
4. 1.สัดส่วนประชากรที่เข้าถึงน้้า 10. ร้อยละของหมู่บ้านที่มีระบบประปา หมู่บ้านที่มีระบบประปาร้อยละ 45.52 หมู่บ้านที่มีระบบประปาร้อยละ 45.52 หมู่บ้านที่มีระบบประปาร้อยละ 100.00 หมู่บ้านที่มีระบบประปาร้อยละ 100.00 หมู่บ้านที่มีระบบประปาร้อยละ 100.00 

11.ร้อยละของหมู่บ้านที่มีน้้าด่ืมสะอาด

เพียงพอตลอดปี 

หมู่บ้านที่มีน้้าด่ืมสะอาดเพียงพอตลอดปีร้อยละ 81.72 หมู่บ้านที่มีน้้าด่ืมสะอาดเพียงพอตลอดปีร้อยละ 81.72 หมู่บ้านที่มีน้้าด่ืมสะอาดเพียงพอตลอดปีร้อยละ 100.00 หมู่บ้านที่มีน้้าด่ืมสะอาดเพียงพอตลอดปีร้อยละ 100.00 หมู่บ้านที่มีน้้าด่ืมสะอาดเพียงพอตลอดปีร้อยละ 100.00 

2.สัดส่วนประชากรที่เข้าถึงพลังงานจากน้้า ไม่พิจารณาเนื่องจากไม่มีแหล่งก้าเนิดไฟฟ้า

พลังงานน้้าในพื้นที่ 

- - - - - 

5. 1. จ้านวนประชากรที่ต้องอพยพหากมี

การพัฒนา 

12.จ้านวนครัวเรือนที่ต้องอพยพหากมีการ

พัฒนาโครงการด้านแหล่งน้้า 

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

2. จ้านวนผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ

ทางน้้า 

13.จ้านวนผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทาง

น้้า (น้้าท่วม/น้้าแล้ง) ลดลง 

ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางน้้า 1,957 ราย ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางน้้า 1,957 ราย 

*ผู้ได้รับผลกระทบฯ ลดลง 0 ราย* 

ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางน้้า  0 ราย 

*ผู้ได้รับผลกระทบฯ ลดลง 1,957 ราย* 

ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางน้้า  0 ราย 

*ผู้ได้รับผลกระทบฯ ลดลง 1,957 ราย* 

ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางน้้า  0 ราย 

*ผู้ได้รับผลกระทบฯ ลดลง 1,957 ราย* 

6. 1. การมีส่วนร่วมในการเสนอทางเลือก 14.สัดส่วนผู้แสดงความคิดเห็นยอมรับ

ทางเลือก 

ไม่ด้าเนินการ สัดส่วนผู้แสดงความคิดเห็นยอมรับทางเลือกร้อยละ 2.92 สัดส่วนผู้แสดงความคิดเห็นยอมรับทางเลือกร้อยละ 16.88 สัดส่วนผู้แสดงความคิดเห็นยอมรับทางเลือกร้อยละ 43.57 สัดส่วนผู้แสดงความคิดเห็นยอมรับทางเลือกร้อยละ 14.08 

2. จ้านวนมรดกวัฒนธรรมและธรรมชาติ

ที่ได้รับผลกระทบ 

15.จ้านวนมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ

ที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนา (จ้านวน

โครงการในป่าอนุรักษ์) 

ไม่ด้าเนินการ จ้านวนมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติที่ได้รับ

ผลกระทบ 16 แห่ง 

จ้านวนมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติที่ได้รับ

ผลกระทบ 21 แห่ง 

จ้านวนมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติที่ได้รับ

ผลกระทบ 23 แห่ง 

จ้านวนมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติที่ได้รับ

ผลกระทบ 23 แห่ง 



 
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งงาำิ     บทที่ 6 กำรประเม นแหละเปรยีบเทียบทำงเลือกเา งยทุธศำสิรก์ำรพัฒนำพื นที่ลุงมน ำ้ภำคใิ้ฝ่ังิะวันออก 
               

 
โครงกำรศึกษำกำรประเม นส ่งแหวดล้อม 6-13 รำยงำนภำคผนวก กำรประเม นส ่งแหวดล้อมระดบัยุทธศำสิร์ 
ระดับยทุธศำสิร์พื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝ่ังิะวันออก 

ิำรำงท่ี 6.2.4-4 (ิงอ) 
ล้ำดับ ิัวาี วดัที่ส้ำคญั ว ธีกำรประเม นิัวาี วัด สภำพปัจจบุัน (พ.ศ.2562) ทำงเลือกที่ 1 (พ.ศ.2580) ทำงเลือกที่ 2 (พ.ศ.2580) ทำงเลือกที่ 3 (พ.ศ.2580) ทำงเลือกที่ 4 (พ.ศ.2580) 

3. การเข้าถึงข้อมูลการบริหารจัดการน้้า ไม่ประเมินเนื่องจากไม่มีความแตกต่างกันใน

แต่ละทางเลือก 

- - - - - 

ม ิ ส ่งแหวดล้อม       

7. 1. จ้านวนระบบบ้าบัดน้้าเสียชุมชน

ครอบคลุมพ้ืนที่เมืองขนาดใหญ่* 

16.จ้านวนระบบบ้าบัดน้้าเสียชุมชนครอบคลุม

พื้นที่เมืองขนาดใหญ่ 

ระบบบ้าบัดน้้าเสียชุมชนครอบคลุมพ้ืนที่เมืองขนาดใหญ่ 

2 แห่ง 

ระบบบ้าบัดน้้าเสียชุมชนครอบคลุมพ้ืนที่เมืองขนาดใหญ่ 

2 แห่ง 

ระบบบ้าบัดน้้าเสียชุมชนครอบคลุมพ้ืนที่เมืองขนาดใหญ่ 

2 แห่ง 

ระบบบ้าบัดน้้าเสียชุมชนครอบคลุมพ้ืนที่เมืองขนาดใหญ่ 

19 แห่ง 

ระบบบ้าบัดน้้าเสียชุมชนครอบคลุมพ้ืนที่เมืองขนาด

ใหญ ่19 แห่ง 

2. ร้อยละของพื้นที่ป่าไม้ที่เปลี่ยนแปลง 17.พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่เปลี่ยนแปลง/ได้รับ

ผลกระทบจากการพัฒนา 

ไม่ด้าเนินการ พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนา 0 ไร่ พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนา 12,294 ไร่ พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนา 16,031 ไร่ พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนา  

21,231 ไร่ 

18.พื้นที่ป่าสงวนเพื่อการอนุรักษ์ (Zone C) ที่

เปลี่ยนแปลง/ได้รับผลกระทบจากการ

พัฒนา 

ไม่ด้าเนินการ พื้นที่ป่าสงวน Zone C ที่ ได้รับผลกระทบจากการพัฒนา 

0 ไร่ 

พื้นที่ป่าสงวน Zone C ที่ ได้รับผลกระทบจากการพัฒนา 

0 ไร่ 

พื้นที่ป่าสงวน Zone C ที่ ได้รับผลกระทบจากการพัฒนา 

0 ไร่ 

พื้นที่ป่าสงวน Zone C ที่ ได้รับผลกระทบจากการ

พัฒนา 319 ไร่ 

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

8. 1. ดัชนีบัญชีสีแดง 20.จ้านวนชนิดพันธุ์ในดัชนีบัญชีสีแดงที่ได้รับ

ผลกระทบจากการพัฒนา 

ไม่ด้าเนินการ จ้านวนชนิดพันธุ์ในดัชนีบัญชีสีแดงที่ได้รับผลกระทบ 

0 ชนิด 

จ้านวนชนิดพันธุ์ในดัชนีบัญชีสีแดงที่ได้รับผลกระทบ 

61 ชนิด 

จ้านวนชนิดพันธุ์ในดัชนีบัญชีสีแดงที่ได้รับผลกระทบ 

122 ชนิด 

จ้านวนชนิดพันธุ์ในดัชนีบัญชีสีแดงที่ได้รับผลกระทบ 

122 ชนิด 

3. ร้อยละของทางน้้าที่ได้รับการ

ปรับปรุง 

21.จ้านวนสิ่งกีดขวางทางน้้าที่ได้รับการ

ปรับปรุง 

ไม่ด้าเนินการ จ้านวนสิ่งกีดขวางทางน้้าที่ได้รับการปรับปรุง 0 แห่ง จ้านวนสิ่งกีดขวางทางน้้าที่ได้รับการปรับปรุง 12 แห่ง จ้านวนสิ่งกีดขวางทางน้้าที่ได้รับการปรับปรุง 12 แห่ง จ้านวนสิ่งกีดขวางทางน้้าที่ได้รับการปรับปรุง 12 แห่ง 

22.จ้านวนแหล่งน้้าที่ได้รับการขุดลอก ไม่ด้าเนินการ จ้านวนแหล่งน้้าที่ได้รับการขุดลอก 0 แห่ง จ้านวนแหล่งน้้าที่ได้รับการขุดลอก 62 แห่ง จ้านวนแหล่งน้้าที่ได้รับการขุดลอก 62 แห่ง จ้านวนแหล่งน้้าที่ได้รับการขุดลอก 62 แห่ง 

 
 

่มำยเ่ิุ : *  คือ ตัวช้ีวัดที่กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาได้เสนอแนะเพิ่มเติมจากบทวิเคราะห์ตัวช้ีวัดการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่ของส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาติ (2561) 
 



 
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งงาำิ     บทที่ 6 กำรประเม นแหละเปรยีบเทียบทำงเลือกเา งยทุธศำสิรก์ำรพัฒนำพื นที่ลุงมน ำ้ภำคใิ้ฝ่ังิะวันออก 
    
 

โครงกำรศึกษำกำรประเม นส ่งแหวดล้อม 6-14 รำยงำนภำคผนวก กำรประเม นส ่งแหวดล้อมระดบัยุทธศำสิร์ 
ระดับยทุธศำสิร์พื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝ่ังิะวันออก 

 (3) เกณฑ์กำรก้ำ่นดคงำิัวคูณ 
     ในการประเมินเพ่ือเปรียบเทียบความเหมาะสมของแต่ละทางเลือกต่อการพัฒนาในพ้ืนที่ลุ่มน้้า
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก กลุ่มที่ปรึกษาได้ใช้วิธีการให้คะแนนเปรียบเทียบโดยใช้ค่าตัวคูณ (Multiplier Factor) ซึ่ง
จะพิจารณาจากความได้เปรียบ/เสียเปรียบ หรือข้อดี/ข้อเสียของแต่ละปัจจัย และเมื่อน้าค่าตัวคูณไปคูณกับ
น้้าหนักคะแนนในหัวข้อนั้น จะได้ผลคูณเป็นคะแนนในแต่ละหัวข้อ ส้าหรับแต่ละทางเลือกต่าง ๆ เมื่อน้าผลรวม
ของคะแนนในแต่ละหัวข้อของแต่ละทางเลือกมาเปรียบเทียบกัน รูปแบบทางเลือกที่ได้คะแนนรวมมากที่สุดจะมี
ความเหมาะสมมากที่สุด ค่าตัวคูณท่ีจะใช้ส้าหรับปัจจัยแต่ละด้านใช้วิธีก้าหนดค่าตัวคูณแบบสัดส่วน  
     การก้าหนดค่าตัวคูณแบบสัดส่วน เป็นการก้าหนดให้รูปแบบทางเลือกที่มีความได้เปรียบหรือดี
ที่สุดในหัวข้อนั้น ๆ มีค่าตัวคูณเท่ากับ 1.00 ส่วนทางเลือกอ่ืนจะได้ค่าตัวคูณลดหลั่นเป็นสัดส่วนกันไปตาม
ความสัมพันธ์ในลักษณะของสมการเชิงเส้น (Linear Equation) ที่ใช้ประเมินค่าตัวคูณในแต่ละหัวข้อ โดยมี
รูปแบบของสมการทั่วไปดังนี้ 

 
    MFi

*
 =  1.00 – (Amax - Ai)/ Amax 

    MFi
*
 =  1.00 – (Ai-Amin)/ Ai 

 
 โดยที่ MFi =  ค่าตัวคูณของทางเลือก i 
  Ai = ค่าของตัวแปรของปัจจัยที่ใช้พิจารณาส้าหรับทางเลือก i 
  Amax  =  ค่าท่ีดีที่สุดของตัวแปรของปัจจัยที่ใช้พิจารณา (กรณีค่ามากท่ีสุดคือค่าท่ีดีที่สุด) 
  Amin = ค่าท่ีดีที่สุดของตัวแปรของปัจจัยที่ใช้พิจารณา (กรณีค่าน้อยที่สุดคือค่าท่ีดีที่สุด) 
 *กรณีค่า MFi มีค่าติดลบให้ใช้ค่าเท่ากับ 0 
 
6.3 ผลกำรเปรียบเทียบทำงเลือกกำรพัฒนำพื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝั่งิะวันออก 
 การวิเคราะห์และเปรียบเทียบทางเลือกการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก สามารถสรุปผล
การพิจารณาทางเลือกการพัฒนาที่เหมาะสมที่สุดในแต่ละกลุ่มพ้ืนที่ ได้ดังนี้ 
 
 กลุงมพื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝั่งิะวันออกิอนบน  
 พ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน มี 4 ลุ่มน้้าสาขา ประกอบด้วย คลองท่าตะเภา ภาคใต้ 
ฝั่งตะวันออกตอนบน คลองหลังสวน และภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 2 ครอบคลุมพ้ืนที่ 4 จังหวัด ประกอบด้วย 
ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง และสุราษฎร์ธานี โดยเป็นพ้ืนที่เป้าหมายในการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้
อย่างยั่งยืน (SEC) พ้ืนที่พัฒนาอุตสาหกรรมฐานชีวภาพและการแปรรูปการเกษตรมูลค่าสูง (Bio-Based & 
Processed Agricultural Products) อุตสาหกรรมโอเลโอเคมิคัลแบบครบวงจร ทางเลือกที่มีความเหมาะสม
ที่สุด คือ ทางเลือกที่ 4 การพัฒนาพ้ืนที่เต็มศักยภาพ และยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้และภาคใต้ชายแดน  
การพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจของพ้ืนที่ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้และเขตเศรษฐกิจชายแดนภาคใต้ 
และเพ่ิมการเติบโตฐานเศรษฐกิจเดิม (เกษตรกรรมและท่องเที่ยว) ให้เต็มศักยภาพ รายละเอียดดังแสดงใน  
ิำรำงที่ 6.3-1  
 
  



 
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งงาำิ     บทที่ 6 กำรประเม นแหละเปรยีบเทียบทำงเลือกเา งยทุธศำสิรก์ำรพัฒนำพื นที่ลุงมน ำ้ภำคใิ้ฝ่ังิะวันออก 
    
 

โครงกำรศึกษำกำรประเม นส ่งแหวดล้อม 6-15 รำยงำนภำคผนวก กำรประเม นส ่งแหวดล้อมระดบัยุทธศำสิร์ 
ระดับยทุธศำสิร์พื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝ่ังิะวันออก 

 กลุงมพื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝั่งิะวันออกิอนกลำง 
 พ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนกลาง มี 3 ลุ่มน้้าสาขา ประกอบด้วย ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 
3 คลองกลาย และภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 ครอบคลุมพ้ืนที่ 4 จังหวัด ประกอบด้วย สุราษฎร์ธานี 
นครศรีธรรมราช ตรัง และพัทลุง โดยเป็นพ้ืนที่เป้าหมายในการพัฒนาพ้ืนที่เกษตรแปลงใหญ่ในพื้นที่ที่เหมาะสม 
การเกษตรผสมผสานและเกษตรอัจฉริยะ ยกระดับอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุ้งและสัตว์น้้าชายฝั่ง 
อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารทะเล พบว่าทางเลือกที่มีความเหมาะสมที่สุด คือ ทางเลือกที่ 3 การพัฒนาพื้นที่
โดยเพิ่มขีดความสามารถของฐานเศรษฐกิจเดิม (เกษตรกรรมและการท่องเที่ยว) มีการพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจพ้ืนฐานด้านเกษตรกรรมและการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ให้เติบโตอย่างเต็มศักยภาพ ขีดความสามารถ 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล รายละเอียดดังแสดงใน ิำรำงท่ี 6.3-2 
 
 กลุงมพื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝั่งิะวันออกิอนลงำง 
 พ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง มี 6 ลุ่มน้้าสาขา ประกอบด้วย คลองนาทวี คลองเทพา 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง แม่น้้าสายบุรี แม่น้้าบางนรา  และแม่น้้าโก-ลก ครอบคลุมพ้ืนที่ 4 จังหวัด 
ประกอบด้วย สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส โดยเป็นพ้ืนที่เป้าหมายในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดน 
เมืองการค้าและเมืองท่องเที่ยวชายแดน ศูนย์กลางการขนส่งและโลจิสติกส์ (ทางเรือ) อุตสาหกรรมการเกษตร
และอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร (ปาล์มน้้ามัน ยางพารา มะพร้าว) การเพาะเลี้ยงชายฝั่งและอุตสาหกรรม
แปรรูปประมง พบว่าไม่สามารถบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาทางเศรษฐกิจสูงสุดตามแผนยุทธศาสตร์ที่วางไว้ใน
ทำงเลือกที่ 4 ได้ เนื่องจากมีข้อจ้ากัดในปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านทรัพยากรธรรมชาติที่อ่อนไหว ปัจจัย
ด้านแรงงานและทรัพยากรบุคคล ปัจจัยด้านความมั่นคง รวมทั้ง ความสามารถในการจัดหาทรัพยากรน้้าให้
เพียงพอต่อการพัฒนา รายละเอียดดังแสดงใน ิำรำงท่ี 6.3-3 
 
 แต่อย่างไรก็ตาม พ้ืนที่ยังมีศักยภาพในการพัฒนามากกว่า ทำงเลือกที่ 3 โดยสามารถคัดกรอง
กิจกรรมทางเศรษฐกิจตามแผน ทำงเลือกที่ 4 ที่สามารถด้าเนินการได้เพ่ิมเติมไว้ในทางเลือก เพ่ือขับเคลื่อน
เป้าหมายการเติบโตของเศรษฐกิจได้ จึงเป็นทางเลือกที่มีความเหมาะสมที่สุด คือ ทางเลือกที่ 3+ การพัฒนา
พื้นที่โดยเพิ่มขีดความสามารถของฐานเศรษฐกิจเดิม (เกษตรกรรมและการท่องเที่ยว) และเพิ่มกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรมนวัตกรรมที่มีมูลค่าสูงซึ่งมีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
รายละเอียดดังแสดงใน ิำรำงท่ี 3.5-4



 
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งงาำิ     บทที่ 6 กำรประเม นแหละเปรยีบเทียบทำงเลือกเา งยทุธศำสิรก์ำรพัฒนำพื นที่ลุงมน ำ้ภำคใิ้ฝ่ังิะวันออก 
               
 

โครงกำรศึกษำกำรประเม นส ่งแหวดล้อม 6-16 รำยงำนภำคผนวก กำรประเม นส ่งแหวดล้อมระดบัยุทธศำสิร์ 
ระดับยทุธศำสิร์พื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝ่ังิะวันออก 

ิำรำงที่ 6.3-1 
ผลกำรพ จำรณำทำงเลือกกำรพัฒนำในพื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝั่งิะวันออกิอนบน 

ิัวาี วัดรำยม ิ  กำรประเม นิัวาี วัด น้้าหนักคะแนน 

ทำงเลือกที่ 1 ทำงเลือกที่ 2 ทำงเลือกที่ 3 ทำงเลือกที่ 4 
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ม ิ เศรษฐก จ (30 คะแหนน)          
1. ปริมาณน้้าต้นทุนท่ีเปลีย่นแปลงไป ปริมาณน้้าต้นทุนของแหล่งกักเก็บน้้าในปัจจุบันและแผนงานในอนาคตที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง 3 0.13 0.40 0.30 0.89 0.44 1.32 1.00 3.00 

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

 พื้นที่เกษตรกรรมนอกเขตชลประทานที่มีปัญหาขาดแคลนน้้าลดลง 3 0.07 0.21 0.07 0.21 0.00 0.00 1.00 3.00 

3. Water Footprint ภาคการผลติ สัดส่วนของผู้ประกอบการที่น้า Water Footprint มาใช้เพื่อปรับปรงุประสิทธิภาพการใช้น้้าใน
ภาคธุรกิจ  

3 0.10 0.30 0.50 1.50 0.50 1.50 1.00 3.00 

4. จ้านวนผู้เยี่ยมเยือนท่ีเปลี่ยนแปลง* จ้านวนผู้เยีย่มเยือนท่ีเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น-ลดลง 3 0.82 2.47 0.82 2.47 0.82 2.47 1.00 3.00 

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

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

7. จ้านวน SME ในระดับท้องถิ่น ร้อยละของจ้านวน SME ที่เพ่ิมขึ้น 3 0.95 2.86 0.98 2.94 1.00 3.00 0.98 2.94 

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

ม ิ สังคม (35 คะแหนน)          
8. สัดส่วนประชากรที่เข้าถึงน้้า ร้อยละของหมู่บา้นท่ีมีระบบประปา 6 0.76 4.59 1.00 6.00 1.00 6.00 1.00 6.00 

 ร้อยละของหมู่บา้นท่ีมีน้้าดืม่สะอาดเพียงพอตลอดป ี 6 0.82 4.94 1.00 6.00 1.00 6.00 1.00 6.00 

9. สัดส่วนประชากรที่เข้าถึงพลังงานจากน้้า ไม่พิจารณาเนื่องจากไมม่ีแหล่งกา้เนิดไฟฟ้าพลังงานน้้าในพืน้ที ่ - - - - - - - - - 

10.จ้านวนประชากรที่ต้องอพยพหากมีการพัฒนา จ้านวนครัวเรือนท่ีต้องอพยพหากมีการพัฒนาโครงการด้านแหล่งน้้า 6 1.00 6.00 1.00 6.00 0.50 3.00 0.25 1.49 

11.จ้านวนผู้ไดร้ับผลกระทบจากภยัพิบัติทางน้้า จ้านวนผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพบิัติทางน้้า (น้้าท่วม/น้้าแล้ง) ลดลง 6 0.01 0.04 1.00 6.00 1.00 6.00 1.00 6.00 

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

13.จ้านวนมรดกวัฒนธรรมและธรรมชาติที่ได้รับผลกระทบ จ้านวนมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติทีไ่ดร้ับผลกระทบจากการพัฒนา (จ้านวนโครงการในป่า
อนุรักษ์) 

6 1.00 6.00 1.00 6.00 0.50 3.00 0.11 0.67 

14.การเข้าถึงข้อมูลการบริหารจัดการน้้า ไม่ประเมินเนื่องจากไมม่ีความแตกต่างกนัในแต่ละทางเลือก - - - - - - - - - 

ม ิ ส ่งแหวดล้อม (35 คะแหนน)          
15.จ้านวนระบบบ้าบัดน้า้เสยีชุมชนครอบคลมุพื้นท่ีเมืองขนาดใหญ่* จ้านวนระบบบ้าบดัน้้าเสียชุมชนครอบคลุมพื้นท่ีเมืองขนาดใหญ ่ 5 0.25 1.25 0.25 1.25 1.00 5.00 1.00 5.00 

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

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

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

18.ดัชนีบัญชีสีแดง จ้านวนชนิดพันธ์ุในดัชนีบัญชีสีแดงที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนา 5 1.00 5.00 0.04 0.21 0.04 0.21 0.01 0.04 

19.ร้อยละของทางน้้าท่ีได้รบัการปรับปรุง จ้านวนสิ่งกีดขวางทางน้้าท่ีได้รับการปรับปรุง 5 0.00 0.00 1.00 5.00 1.00 5.00 1.00 5.00 

 จ้านวนแหล่งน้้าท่ีได้รับการขุดลอก 5 0.00 0.01 1.00 5.00 1.00 5.00 1.00 5.00 

  100 48.25 67.16 69.78 73.09 



 
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งงาำิ     บทที่ 6 กำรประเม นแหละเปรยีบเทียบทำงเลือกเา งยทุธศำสิรก์ำรพัฒนำพื นที่ลุงมน ำ้ภำคใิ้ฝ่ังิะวันออก 
               
 

โครงกำรศึกษำกำรประเม นส ่งแหวดล้อม 6-17 รำยงำนภำคผนวก กำรประเม นส ่งแหวดล้อมระดบัยุทธศำสิร์ 
ระดับยทุธศำสิร์พื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝ่ังิะวันออก 

ิำรำงที่ 6.3-2 
ผลกำรพ จำรณำทำงเลือกกำรพัฒนำในพื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝั่งิะวันออกิอนกลำง 

ิัวาี วัดรำยม ิ  กำรประเม นิัวาี วัด น้้าหนักคะแนน 

ทำงเลือกที่ 1 ทำงเลือกที่ 2 ทำงเลือกที่ 3 ทำงเลือกที่ 4 
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ม ิ เศรษฐก จ (30 คะแหนน)          
1. ปริมาณน้้าต้นทุนท่ีเปลีย่นแปลงไป ปริมาณน้้าต้นทุนของแหล่งกักเก็บน้้าในปัจจุบันและแผนงานในอนาคตที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง 3 0.05 0.15 0.31 0.93 0.42 1.25 1.00 3.00 

2. พ้ืนท่ีรับประโยชน์  พื้นที่รับประโยชน์ภาคเกษตรกรรมในเขตชลประทานท่ีเพิ่มขึ้น 3 0.60 1.81 0.60 1.81 0.65 1.96 1.00 3.00 

 พื้นที่เกษตรกรรมนอกเขตชลประทานที่มีปัญหาขาดแคลนน้้าลดลง 3 0.00 0.00 0.26 0.78 0.66 1.98 1.00 3.00 

3. Water Footprint ภาคการผลติ สัดส่วนของผู้ประกอบการที่น้า Water Footprint มาใช้เพื่อปรับปรงุประสิทธิภาพการใช้น้้าใน
ภาคธุรกิจ  

3 
0.10 0.30 0.50 1.50 0.50 1.50 1.00 3.00 

4. จ้านวนผู้เยี่ยมเยือนท่ีเปลี่ยนแปลง* จ้านวนผู้เยีย่มเยือนท่ีเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น-ลดลง 3 0.09 0.27 0.09 0.27 0.09 0.27 1.00 3.00 

5. GPP ต่อหัวประชากรที่เพิ่มข้ึน GPP ต่อหัวประชากรทีเ่พิ่มขึ้น 5 0.67 3.35 0.78 3.91 0.92 4.62 1.00 5.00 

6. GPP ที่สูญเสยีจากการเกิดภยัพบิัติ ร้อยละของมลูค่าความเสยีหายจากการเกิดภัยพิบัตลิดลง 4 0.00 0.01 1.00 4.00 1.00 4.00 1.00 4.00 

7. จ้านวน SME ในระดับท้องถิ่น ร้อยละของจ้านวน SME ที่เพ่ิมขึ้น 3 0.95 2.86 0.98 2.94 1.00 3.00 0.98 2.94 

8. การใช้วัตถุดิบและแรงงานท้องถิ่น 9. จ้านวนการใช้แรงงานท้องถิ่นที่เพิ่มขึ้น-ลดลง 3 0.48 1.44 0.48 1.44 0.56 1.69 1.00 3.00 

ม ิ สังคม (35 คะแหนน)          
8. สัดส่วนประชากรที่เข้าถึงน้้า ร้อยละของหมู่บา้นท่ีมีระบบประปา 6 0.71 4.28 0.71 4.28 1.00 6.00 1.00 6.00 

 ร้อยละของหมู่บา้นท่ีมีน้้าดืม่สะอาดเพียงพอตลอดป ี 6 0.67 4.04 0.37 2.24 1.00 6.00 1.00 6.00 

9. สัดส่วนประชากรที่เข้าถึงพลังงานจากน้้า ไม่พิจารณาเนื่องจากไมม่ีแหล่งกา้เนิดไฟฟ้าพลังงานน้้าในพืน้ที ่ - - - - - - - - - 
10.จ้านวนประชากรที่ต้องอพยพหากมีการพัฒนา จ้านวนครัวเรือนท่ีต้องอพยพหากมีการพัฒนาโครงการด้านแหล่งน้้า 6 1.00 6.00 1.00 6.00 0.17 1.00 0.00 0.02 

11.จ้านวนผู้ไดร้ับผลกระทบจากภยัพิบัติทางน้้า จ้านวนผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพบิัติทางน้้า (น้้าท่วม/น้้าแล้ง) ลดลง 6 0.03 0.17 1.00 6.00 1.00 6.00 1.00 6.00 

12.การมีส่วนร่วมในการเสนอทางเลือก สัดส่วนผู้แสดงความคดิเห็นยอมรบัทางเลือก 5 0.07 0.37 0.88 4.38 1.00 5.00 0.36 1.78 

13.จ้านวนมรดกวัฒนธรรมและธรรมชาติที่ได้รับผลกระทบ จ้านวนมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติทีไ่ดร้ับผลกระทบจากการพัฒนา (จ้านวนโครงการในป่า
อนุรักษ์) 

6 1.00 6.00 0.88 5.25 0.78 4.67 0.41 2.47 

14.การเข้าถึงข้อมูลการบริหารจัดการน้้า ไม่ประเมินเนื่องจากไมม่ีความแตกต่างกนัในแต่ละทางเลือก - - - - - - - - - 
ม ิ ส ่งแหวดล้อม (35 คะแหนน)          

15.จ้านวนระบบบ้าบัดน้า้เสยีชุมชนครอบคลมุพื้นท่ีเมืองขนาดใหญ่* จ้านวนระบบบ้าบดัน้้าเสียชุมชนครอบคลุมพื้นท่ีเมืองขนาดใหญ ่ 5 0.55 2.73 0.55 2.73 1.00 5.00 0.09 0.45 

16. ร้อยละของพื้นที่ป่าไม้ที่เปลี่ยนแปลง พื้นที่ป่าอนุรักษ์ท่ีเปลี่ยนแปลง/ไดร้ับผลกระทบจากการพัฒนา 5 1.00 5.00 0.08 0.38 0.08 0.38 0.00 0.01 

 พื้นที่ป่าสงวนเพื่อการอนุรักษ์ (Zone C) ที่เปลี่ยนแปลง/ได้รับผลกระทบจากการพัฒนา 5 1.00 5.00 0.21 1.07 0.07 0.37 0.07 0.35 

17.พื้นที่ป่าเสื่อมสภาพที่ไดร้ับการฟื้นฟู พื้นที่ป่าเสื่อมสภาพที่ได้รับการฟื้นฟู 5 0.03 0.16 0.03 0.16 1.00 5.00 0.37 1.87 

18.ดัชนีบัญชีสีแดง จ้านวนชนิดพันธ์ุในดัชนีบัญชีสีแดงที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนา 5 1.00 5.00 0.08 0.42 0.04 0.21 0.02 0.10 

19.ร้อยละของทางน้้าท่ีได้รบัการปรับปรุง จ้านวนสิ่งกีดขวางทางน้้าท่ีได้รับการปรับปรุง 5 0.00 0.00 1.00 5.00 1.00 5.00 1.00 5.00 

 จ้านวนแหล่งน้้าท่ีได้รับการขุดลอก 5 0.00 0.00 1.00 5.00 1.00 5.00 1.00 5.00 

  100 48.94 60.48 69.90 65.00 



 
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งงาำิ     บทที่ 6 กำรประเม นแหละเปรยีบเทียบทำงเลือกเา งยทุธศำสิรก์ำรพัฒนำพื นที่ลุงมน ำ้ภำคใิ้ฝ่ังิะวันออก 
               
 

โครงกำรศึกษำกำรประเม นส ่งแหวดล้อม 6-18 รำยงำนภำคผนวก กำรประเม นส ่งแหวดล้อมระดบัยุทธศำสิร์ 
ระดับยทุธศำสิร์พื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝ่ังิะวันออก 

ิำรำงที่ 6.3-3 
ผลกำรพ จำรณำทำงเลือกกำรพัฒนำในพื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝั่งิะวันออกิอนลงำง 

ิัวาี วัดรำยม ิ  กำรประเม นิัวาี วัด น้้าหนักคะแนน 

ทำงเลือกที่ 1 ทำงเลือกที่ 2 ทำงเลือกที่ 3 ทำงเลือกที่ 4 
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ม ิ เศรษฐก จ (30 คะแหนน)          
1. ปริมาณน้้าต้นทุนท่ีเปลีย่นแปลงไป ปริมาณน้้าต้นทุนของแหล่งกักเก็บน้้าในปัจจุบันและแผนงานในอนาคตที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง 3 0.49 1.47 0.92 2.76 1.00 3.00 0.73 2.18 

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

 พื้นที่เกษตรกรรมนอกเขตชลประทานที่มีปัญหาขาดแคลนน้้าลดลง 3 0.00 0.00 1.00 3.00 1.00 3.00 1.00 3.00 

3. Water Footprint ภาคการผลติ สัดส่วนของผู้ประกอบการที่น้า Water Footprint มาใช้เพื่อปรับปรงุประสิทธิภาพการใช้น้้าใน
ภาคธุรกิจ  

3 
0.10 0.30 0.50 1.50 0.50 1.50 1.00 3.00 

4. จ้านวนผู้เยี่ยมเยือนท่ีเปลี่ยนแปลง* จ้านวนผู้เยีย่มเยือนท่ีเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น-ลดลง 3 0.91 2.74 0.91 2.74 0.91 2.74 1.00 3.00 

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

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

7. จ้านวน SME ในระดับท้องถิ่น ร้อยละของจ้านวน SME ที่เพ่ิมขึ้น 3 0.95 2.86 0.98 2.94 1.00 3.00 0.98 2.94 

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

ม ิ สังคม (35 คะแหนน)          
8. สัดส่วนประชากรที่เข้าถึงน้้า ร้อยละของหมู่บา้นท่ีมีระบบประปา 6 0.46 2.73 0.46 2.73 1.00 6.00 1.00 6.00 

 ร้อยละของหมู่บา้นท่ีมีน้้าดืม่สะอาดเพียงพอตลอดป ี 6 0.82 4.90 0.82 4.90 1.00 6.00 1.00 6.00 

9. สัดส่วนประชากรที่เข้าถึงพลังงานจากน้้า ไม่พิจารณาเนื่องจากไมม่ีแหล่งกา้เนิดไฟฟ้าพลังงานน้้าในพืน้ที ่ -  0.00   0.00   0.00   0.00 

10.จ้านวนประชากรที่ต้องอพยพหากมีการพัฒนา จ้านวนครัวเรือนท่ีต้องอพยพหากมีการพัฒนาโครงการด้านแหล่งน้้า 6 1.00 6.00 0.07 0.44 0.07 0.44 0.07 0.44 

11.จ้านวนผู้ไดร้ับผลกระทบจากภยัพิบัติทางน้้า จ้านวนผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพบิัติทางน้้า (น้้าท่วม/น้้าแล้ง) ลดลง 6 0.05 0.31 1.00 6.00 1.00 6.00 1.00 6.00 

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

13.จ้านวนมรดกวัฒนธรรมและธรรมชาติที่ได้รับผลกระทบ จ้านวนมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติทีไ่ดร้ับผลกระทบจากการพัฒนา (จ้านวนโครงการในป่า
อนุรักษ์) 

6 
1.00 6.00 0.76 4.57 0.70 4.17 0.70 4.17 

14.การเข้าถึงข้อมูลการบริหารจัดการน้้า ไม่ประเมินเนื่องจากไมม่ีความแตกต่างกนัในแต่ละทางเลือก -  0.00   0.00   0.00   0.00 

ม ิ ส ่งแหวดล้อม (35 คะแหนน)          
15.จ้านวนระบบบ้าบัดน้า้เสยีชุมชนครอบคลมุพื้นท่ีเมืองขนาดใหญ่* จ้านวนระบบบ้าบดัน้้าเสียชุมชนครอบคลุมพื้นท่ีเมืองขนาดใหญ ่ 5 0.11 0.53 0.11 0.53 1.00 5.00 1.00 5.00 

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

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

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

18.ดัชนีบัญชีสีแดง จ้านวนชนิดพันธ์ุในดัชนีบัญชีสีแดงที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนา 5 1.00 5.00 0.02 0.08 0.01 0.04 0.01 0.04 

19.ร้อยละของทางน้้าท่ีได้รบัการปรับปรุง จ้านวนสิ่งกีดขวางทางน้้าท่ีได้รับการปรับปรุง 5 0.08 0.42 1.00 5.00 1.00 5.00 1.00 5.00 

 จ้านวนแหล่งน้้าท่ีได้รับการขุดลอก 5 0.02 0.08 1.00 5.00 1.00 5.00 1.00 5.00 

  100 47.98 58.28 77.02 73.11 



 
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งงาำิ     บทที่ 6 กำรประเม นแหละเปรยีบเทียบทำงเลือกเา งยทุธศำสิรก์ำรพัฒนำพื นที่ลุงมน ำ้ภำคใิ้ฝ่ังิะวันออก 
    
 

 

โครงกำรศึกษำกำรประเม นส ่งแหวดล้อม 6-19 รำยงำนภำคผนวก กำรประเม นส ่งแหวดล้อมระดบัยุทธศำสิร์ 
ระดับยทุธศำสิร์พื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝ่ังิะวันออก 

6.4 กำรจัดล้ำดับควำมพึงพอใจทำงเลือกกำรพัฒนำพื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝั่งิะวันออก  
 ทั้งนี้ การประเมินเปรียบเทียบทางเลือกการพัฒนาใน่ัวข้อ 6.3 ดังกล่าวข้างต้น เป็นการประเมิน
โดยใช้ข้อมูลและการคาดการณ์ตามหลักวิชาการ เมื่อพิจารณาถึงความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย จากการ
ประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 (วันที่ 25 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2562) เพ่ือร่วมพิจารณาทางเลือกการพัฒนา
พ้ืนที่ ทั้ง 4 ทางเลือก ผลจัดล้าดับทางเลือกท่ีมีความเหมาะสมในการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกใน
ภาคประชาชนตามพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขา พบว่า เป็นไปในทิศทางเดียวกับการประเมินทางเลือกตามหลักเกณฑ์ที่
ก้าหนด รายละเอียดแสดงดังิำรำงท่ี 6.4-1 
 
 (1)  พื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝั่งิะวันออกิอนบน มีจ้านวนผู้แสดงความคิดเห็นต่อทางเลือกการ
พัฒนาทั้งสิ้น จ้านวน 129 โดยผู้แสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่เห็นว่า ทำงเลือกที่ 3 กำรพัฒนำพื นที่เพื่อ
สนับสนุนแหละสงงเสร มกำรเิ บโิของเศรษฐก จสำขำทงองเที่ยวแหละเกษิรกรรม (ฐานเศรษฐกิจที่เป็นอยู่
ปัจจุบัน) คิดเป็นร้อยละ 37.98 ของผู้แสดงความคิดเห็นทั้งหมด และทำงเลือกที่ 4 กำรพัฒนำพื นที่เิ็ม
ศักยภำพ แหละยุทธศำสิร์กำรพัฒนำภำคใิ้แหละภำคใิ้าำยแหดน  คิดเป็นร้อยละ 36.43 ของผู้แสดงความ
คิดเห็นทั้งหมด ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน 
 
 (2)  พื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝั่งิะวันออกิอนกลำง มีจ้านวนผู้แสดงความคิดเห็นต่อทางเลือกการ
พัฒนาทั้งสิ้น จ้านวน 124 โดยผู้แสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่เห็นว่า ทำงเลือกที่ 3 กำรพัฒนำพื นที่เพื่อ
สนับสนุนแหละสงงเสร มกำรเิ บโิของเศรษฐก จสำขำทงองเที่ยวแหละเกษิรกรรม (ฐานเศรษฐกิจที่เป็นอยู่
ปัจจุบัน) มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 43.55 ของผู้แสดงความคิดเห็นทั้งหมด 
 
 (3)  พื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝั่งิะวันออกิอนลงำง มีจ้านวนผู้แสดงความคิดเห็นต่อทางเลือกการ
พัฒนาทั้งสิ้น จ้านวน 471 โดยผู้แสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่เห็นว่า ทำงเลือกที่ 3 กำรพัฒนำพื นที่เพื่อ
สนับสนุนแหละสงงเสร มกำรเิ บโิของเศรษฐก จสำขำทงองเที่ยวแหละเกษิรกรรม (ฐานเศรษฐกิจที่เป็นอยู่
ปัจจุบัน)มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 54.99 ของผู้แสดงความคิดเห็นทั้งหมด 
 
 
  



 
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งงาำิ     บทที่ 6 กำรประเม นแหละเปรยีบเทียบทำงเลือกเา งยทุธศำสิรก์ำรพัฒนำพื นที่ลุงมน ำ้ภำคใิ้ฝ่ังิะวันออก 
    
 

 

โครงกำรศึกษำกำรประเม นส ่งแหวดล้อม 6-20 รำยงำนภำคผนวก กำรประเม นส ่งแหวดล้อมระดบัยุทธศำสิร์ 
ระดับยทุธศำสิร์พื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝ่ังิะวันออก 

ิำรำงท่ี 6.4-1 
สรุปผลกำรรับฟังควำมค ดเ่็นิงอทำงเลือกกำรพัฒนำในพื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝั่งิะวันออกจ้ำแหนกลุงมน ้ำสำขำ 

 
ลุงมน ้ำสำขำ จ้ำนวนผู้เข้ำรงวมประาุมท่ีเลือกทำงเลือกกำรพัฒนำท่ีเสนอ (ร้อยละ) 

ทำงเลือกที่ 1 ทำงเลือกที่ 2 ทำงเลือกที่ 3 ทำงเลือกที่ 4 ทำงเลือกอื่น 

1. คลองท่าตะเภา 0.00 15.79 36.84 44.74 2.63 1/ 

2. ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 0.00 32.00 28.00 40.00 0.00 

3. คลองหลังสวน 0.00 30.56 41.67 27.78 0.00 

4. ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ส่วนท่ี 2 0.00 23.33 43.33 33.33 0.00 

พื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝั่งิะวันออกิอนบน 0.00 24.81 37.98 36.43 0.78 

5.กลุ่มพื้นท่ีเกาะ  

(เกาะพะงัน เกาะเต่า เกาะสมุย) 

0.00 0.00 

 

42.86 

 

51.14 

 

0.00 

 

5. ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ส่วนท่ี 3 9.38 43.75 40.63 6.25 0.00 

6. คลองกลาย 0.00 24.24 45.45 30.30 0.00 

7. ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ส่วนท่ี 4 0.00 51.92 44.23 3.85 0.00 

พื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝั่งิะวันออกิอนกลำง 2.42 39.52 43.55 14.52  

8. คลองนาทว ี 1.23 39.51 37.04 22.22 0.00 

9. คลองเทพา 5.63 26.76 49.30 18.31 0.00 

10. ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่า’ 8.82 21.57 50.00 17.65 1.96 2/ 

11.แม่น้้าสายบุรี 6.31 16.22 67.57 9.91 0.00 

12. แม่น้้าบางนรา 0.00 17.54 61.40 21.05 0.00 

13. แม่น้้าโก-ลก 0.00 10.20 67.35 20.41 2.04 2/ 

พื นที่ลุงมน ้ำภำคใิ้ฝั่งิะวันออกิอนลงำง 4.46 22.51 54.99 17.41 0.64 
่มำยเ่ิุ :  1/ หมายถึง ทางเลือกที่ 5 การแก้ไขปัญหาน้้าท่วมและน้้าแล้งโดยจัดหาพื้นที่เก็บกักน้้าและประตูระบายน้้าที่เหมาะสม  
        2/ หมายถึง ทางเลอืกที ่3+ การพัฒนาพืน้ที่เพื่อสนับสนนุและส่งเสริมการเติบโตของเศรษฐกจิทั้งท่องเทีย่ว เกษตรกรรม และสาขาอืน่  ๆที่พื้นที่มีศักยภาพ 

 
 

 



 
 บทที่ 7 

กำรประเมินผลกระทบของทำงเลือกยุทธศำสตร์ที่เหมำะสม 
และก ำหนดมำตรกำรเชิงรุกเพื่อป้องกันผลกระทบล่วงหน้ำ 

 
 
  



           บทที่ 7 การประเมินผลกระทบของทางเลือกยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม 
          ส้านักงานทรัพยากรน ้าแห่งชาติ                        และก้าหนดมาตรการเชิงรุกเพื่อป้องกนัผลกระทบล่วงหน้า  
    

 
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 7-1 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

บทที่ 7 
การประเมินผลกระทบของทางเลือกยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม 
และก้าหนดมาตรการเชิงรุกเพื่อป้องกันผลกระทบล่วงหน้า 

 
7.1 หลักการและแนวคิด 
 การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์เป็นแนวคิดเชิงกระบวนการในการวิเคราะห์และพัฒนา
เชิงนโยบายและแผนงาน เพ่ือให้ได้ทางเลือกทั้งในส่วนของการพัฒนาเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการจัดการ
ด้านทรัพยากรน้้าที่มีความเหมาะสมที่สุด ภายใต้หลักการพัฒนาที่ยั่งยืน (sustainable development: SD) 
โดยค้านึงถึงศักยภาพและขีดจ้ากัดของพ้ืนที่ เพ่ือให้ได้ทางเลือกการพัฒนาและการจัดการที่มีความสมดุล
เหมาะสมที่สุด ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ ความสอดคล้องตามทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ้ืนที่ รวมทั้ง ความต้องการของประชาชน 
 
 ทั้งนี้ แม้ว่ากระบวนการพิจารณาเพ่ือให้ได้มาซึ่งทางเลือกการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้้าที่เหมาะสมจะได้
พิจารณาถึงปัจจัยต่าง ๆ ทั้งศักยภาพ ข้อจ้ากัด เงื่อนไขต่างๆ ที่ส้าคัญ ทั้งด้านวิศวกรรม สิ่งแวดล้อม สังคม 
และเศรษฐกิจ ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพ่ือหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อพ้ืนที่ที่มีคุณค่าหรือความส้าคัญสูง หรือ
ผลกระทบที่มีความรุนแรงและมีผู้ได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง แต่อย่างไรก็ตาม ผลจากการประเมินทางเลือกที่
ไดเ้ป็นเพียงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่ใช้เป็นกรอบของการพัฒนา ซึ่งการด้าเนินการใดๆ ก็ตามย่อมมีผลกระทบ
ทั้งทางบวกและทางลบเสมอ ดังนั้น ที่ปรึกษาได้พิจารณาในองค์ประกอบของกิจกรรมส้าคัญๆ ภายใต้ทางเลือก
ที่เหมาะสมว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านใดด้านหนึ่งอย่างไร หากมีความเป็นไป ได้ที่กิจกรรมหรือการ
ด้าเนินงานดังกล่าวยังคงมีปัญหาอุปสรรคที่ต้องปรับปรุงองค์ประกอบ หรืออาจส่งผลกระทบที่มีนัยส้าคัญอย่าง
ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ บริษัทที่ปรึกษาได้พิจารณาเสนอมาตรการหรือแนวทางการด้าเนินงานตามหลักการป้องกัน
ไว้ล่วงหน้า (Precautionary Principle) เป็นหลักการพ้ืนฐานและกรอบในการพัฒนาระดับโครงการหรือ
กิจกรรมภายในพ้ืนที่ อันจะช่วยลด/หลีกเลี่ยงผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนต่อไป  
 
7.2 กิจกรรมและการด้าเนินงานที่ส้าคัญของทางเลือกการพัฒนาที่เหมาะสม 
 จากทางเลือกการพัฒนาที่เหมาะสมของพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน มีรูปแบบทิศ
ทางการเติบโตของเมืองและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ส้าคัญซึ่งก้าหนดความต้องการใช้น้้า (Water Demand) 
โดยรวม รวมถึง ความจ้าเป็นในการจัดหาและพัฒนาแหล่งน้้าเพ่ือตอบสนองความต้องการใช้น้้าดังกล่าว 
(Water Supply) ได้ดังตารางท่ี 7.2-1 และ ตารางท่ี 7.2-2 
 



           บทที่ 7 การประเมินผลกระทบของทางเลือกยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม 
          ส้านักงานทรัพยากรน ้าแห่งชาติ                        และก้าหนดมาตรการเชิงรุกเพื่อป้องกนัผลกระทบล่วงหน้า  
    

 
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 7-2 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร ์
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ตารางท่ี 7.2-1 
การด้าเนินงานที่ส้าคัญของทางเลือกการพัฒนาที่เหมาะสมของลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก (จ้าแนกตามกลุ่มพื นที่ลุ่มน ้าสาขา) 

ตารางท่ี 7.2-1 (ต่อ) 
รายละเอียด พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนกลาง พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง 

ทางเลือกที่เหมาะสม ทางเลือก 4 ทางเลือก 3 ทางเลือก 3+ 

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

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ (Demand) 

1. เกษตรกรรม เกษตรแปลงใหญ่ เกษตรผสมผสานและเกษตรอัจฉริยะ 

การเพาะเลี้ยงกุ้งและสัตว์น้้าชายฝั่ง 

เกษตรแปลงใหญ่ เกษตรผสมผสานและเกษตรอัจฉริยะ 

การเพาะเลี้ยงกุ้งและสัตว์น้้าชายฝั่ง 

เกษตรแปลงใหญ่ เกษตรผสมผสานและเกษตรอัจฉริยะ 

การเพาะเลี้ยงกุ้งและสัตว์น้้าชายฝั่ง 

ท่องเที่ยว ระดับนานาชาต ิ(สุราษฎรธ์านี) 

ระดับท้องถิ่น (พื้นที่อื่นๆ) 

ระดับท้องถิ่น ระดับท้องถิ่น 

เมืองท่องเที่ยวชายแดน 

อุตสาหกรรม - อุตสาหกรรมเกษตรท่ีเกี่ยวเนื่อง (ปาล์มน้้ามัน ยางพารา) 

- อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล 

- ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (SEC)  

- อุตสาหกรรมฐานชีวภาพและการแปรรูปการเกษตรมูลค่าสูง 

- อุตสาหกรรมโอเลโอเคมิคัลแบบครบวงจร 

- อุตสาหกรรมเกษตรท่ีเกี่ยวเนื่อง (ปาล์มน้้ามัน ยางพารา) 

- อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล 

-  อุตสาหกรรมการเกษตร 

-  อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร (ปาล์มน้้ามัน ยางพารา 

มะพร้าว)  

- อุตสาหกรรมแปรรูปประมง 

 ** อุตสาหกรรมใหม่เชิงนวัตกรรมที่มีมูลค่าสูงเป็นมิตร

 กับสิ่งแวดล้อม 

การเพิ่มขึ้นของประชากร  

การขยายตวัของเมือง  

การค้าและบรกิาร 

ชุมชนขยายตัว เกิดเมืองใหม่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะรอบพื้นที่พัฒนา

เศรษฐกิจ การเพิ่มขึ้นของประชากรแฝง มีปัญหาแรงงานต่างถิ่น 

ชุมชนขยายตัวเพิ่มขึ้นในอัตราปกติ รูปแบบความเป็นชุมชน

และเมือง ไม่เปลี่ยนแปลง มีปัญหาแรงงานต่างถิ่น 

- ชุมชนขยายเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะรอบพื้นที่เขตเศรษฐกิจ

ชายแดน  

- พื้นที่อื่นๆ ชุมชนขยายตัวเพิ่มขึ้นในอัตราปกติ รูปแบบ

ความเป็นชุมชนและเมือง ไม่เปลี่ยนแปลง  มีปัญหา

แรงงานต่างถิ่น 

 

 

 



           บทที่ 7 การประเมินผลกระทบของทางเลือกยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม 
          ส้านักงานทรัพยากรน ้าแห่งชาติ                        และก้าหนดมาตรการเชิงรุกเพื่อป้องกนัผลกระทบล่วงหน้า  
    

 
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 7-3 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร ์
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ตารางท่ี 7.2-1 (ต่อ) 
รายละเอียด พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนกลาง พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง 

ทางเลือกที่เหมาะสม ทางเลือก 4 ทางเลือก 3 ทางเลือก 3+ 

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

กิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรน ้า (Supply) 

1.น้้าอุปโภคบริโภค การพัฒนาและขยายเขตประปาครอบคลุมเขตชุมชนเศรษฐกิจ

และท่องเที่ยว 

การพัฒนาและขยายเขตประปาครอบคลุมเขตชุมชนเศรษฐกิจ

และท่องเที่ยว 

การพัฒนาและขยายเขตประปาครอบคลุมเขตชุมชน

เศรษฐกิจและท่องเที่ยว 

2. ความมั่นคงน้้าภาคการผลิต 

2.1 เกษตรกรรม 

2.2 อุตสาหกรรม 

 

- การเพิ่มความจกุักเก็บน้า้ 

- เพิ่มพื้นที่การกระจายน้า้ 

- เพิ่มแหล่งกักเก็บน้้าใหม ่

- ปรับการใช้น้้าการผลิต/พืช 

 

- การเพิ่มความจกุักเก็บน้า้ 

- เพิ่มพื้นที่การกระจายน้า้ 

 

- ปรับการใช้น้้าการผลิต/พืช 

 

- การเพิ่มความจกุักเก็บน้า้ 

- เพิ่มพื้นที่การกระจายน้า้ 

 

- ปรับการใช้น้้าการผลิต/พืช 

3. น้้าท่วมและอุทกภัย ระบบป้องกันน้้าทว่มในเขตเศรษฐกิจและเมืองหลัก ระบบป้องกันน้้าทว่มในเขตเศรษฐกิจและเมืองหลัก ระบบป้องกันน้้าทว่มในเขตเศรษฐกิจและเมืองหลัก 
4. การอนุรักษ์ทรัพยากรน้้า 

   และคุณภาพน้า้ 

Water Footprint 

ระบบบ้าบัดน้า้เสียชุมชน 

Water Footprint 

ระบบบ้าบัดน้า้เสียชุมชน 

Water Footprint 

ระบบบ้าบัดน้า้เสียชุมชน 

5. การอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้้า และ

ป้องกันชะล้างพังทะลายของดิน 

ก้าหนดพืน้ทีก่ันออกจากพืน้ที่พัฒนา: ป่าต้นน้้า  

พื้นที่ความลาดชนัสูง> 35% 

ก้าหนดพืน้ทีก่ันออกจากพืน้ที่พัฒนา: ป่าตน้น้้า  

พื้นที่ความลาดชนัสูง> 35% 

ก้าหนดพืน้ทีก่ันออกจากพืน้ที่พัฒนา: ป่าต้นน้้า  

พื้นที่ความลาดชนัสูง> 35% 
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 7-4 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร ์
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ตารางท่ี 7.2-2 
กิจกรรมการพัฒนาและผลกระทบหลักที่ส้าคัญ 

ตารางท่ี 7.2-2 (ต่อ) 
รูปแบบการพัฒนา กิจกรรมหลกั ผลกระทบ มาตรการป้องกันไว้ก่อน 

เกษตรกรรม - การเพิม่พื้นท่ีเกษตร 
- พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 

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

แหล่งน้้า 
- คุณภาพน้้าเสื่อมโทรม 

- มาตรการป้องกันด้านภยัพิบัติธรรมชาต ิ
- มาตรการป้องกันพ้ืนท่ีที่มีความส้าคัญเชิง

นิเวศ 
- มาตรการป้องกันด้านการใช้ประโยชน์

ที่ดิน 
- มาตรการป้องกันด้านการจัดสรร

ทรัพยากรน้้า 
- มาตรการป้องกันคุณภาพน้้าแหล่งน้้า 

เสื่อมโทรม 
- มาตรการป้องกันความเหลื่อมล้้าทาง

เศรษฐกิจ 
- มาตรการป้องกันผลกระทบทางสังคม 
 

ประชากร/เมือง 
การค้าบริการ และ 
ท่องเที่ยว 

- ชุมชนขยายตัว เกิดเมืองใหม่เพิ่มขึน้
โดยเฉพาะรอบพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจ 

- การเพิ่มขึ้นของประชากรแฝง  
- แรงงานต่างถ่ิน 
- การท่องเที่ยว 

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

อุตสาหกรรม - อุตสาหกรรมเกษตรที่เกีย่วเนื่อง: ปาล์ม
น้้ามัน ยางพารา อุตสาหกรรมแปรรูป
อาหารทะเล 

- อุตสาหกรรมที่ใช้น้้ามาก ในพ้ืนท่ีลุ่มน้้า
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
* โรงงานผลติพลังงานไฟฟ้าอย่างใดอย่าง

หนึ่ง หรือหลายอย่าง (088) 
* โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้า้มัน

จากพืชหรือสัตว์ หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง 
(007) 

 

- ศักยภาพของทรัพยากรน้้าเพื่อการผลิต 
- การจัดการของเสีย (คณุภาพน้้า อากาศ ดิน 
ฯลฯ) 
- การยอมรับของชุมชน 
- การจ้างงานท้องถิ่นและการกระจายรายได ้
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 7-5 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร ์
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ตารางท่ี 7.2-2 (ต่อ) 
รูปแบบการพัฒนา กิจกรรมหลกั ผลกระทบ มาตรการป้องกันไว้ก่อน 

 * โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาง  
 อย่างใด อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง 

(052) 
* โรงงานซักรีด ซักแห้ง ซักฟอก รีด อัด 

หรือย้อมผา้เครื่องนุ่งห่ม พรม หรอืขน
สัตว ์(098) 

* โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับหนิ 
กรวด ทราย หรือดินส้าหรับใช้ในการ
ก่อสร้างอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย
อย่าง (003) 

- เขตระเบียงเศรษฐกิจภาคใต ้อุตสาหกรรม
ฐานชีวภาพและแปรรูปการเกษตรมูลค่าสูง 
อุตสาหกรรมโอเลโอเคมิคลัแบบครบวงจร 

  

การพัฒนาโครงการหรือโครงสร้างพื้นฐานด้าน
บริหารจดัการน้้าและบรรเทาอุทกภัย 
 

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

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

 

การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่าต้นน้้า และป้องกันชะล้าง
พังทลายของดิน 

ก้าหนดพื้นที่กันออกจากพ้ืนท่ีพัฒนา: 
ป่าต้นน้้า พ้ืนท่ีความลาดชันสูง> 35% 

การยอมรับของชุมชน  
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 7-6 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

7.3 การก้าหนดมาตรการเชิงป้องกัน 
 การพิจาณาก้าหนดมาตรการเชิงป้องกันเพ่ือเป็นกรอบส้าหรับทางเลือกที่เหมาะสมนั้น มีหลักการ
พิจารณาดังนี้ 

(1) การประเมินผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบผ่านการให้ค่าคะแนนในแต่ละผลกระทบที่ได้
จากกระบวนการคัดกรองในข้อ 6.2 โดยการคาดการณ์ผลกระทบแต่ละประเด็นสามารถด้าเนินการโดยการให้
คะแนนหรือการประเมินบนพื้นฐานทางวิชาการ (โดยไม่มีการถ่วงค่าน้้าหนักส้าหรับแต่ละตัวชี้วัด)  

(2) คณะผู้เชี่ยวชาญในทีมที่ปรึกษา ได้ร่วมกันพิจารณาระดับของผลกระทบหลักตามกิจกรรม
และการพัฒฯที่เกิดขึ้น ซึ่งผลกระทบจะแตกต่างกันไปในแต่และพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 
ตอนกลาง และตอนล่าง  

(3) ความเห็นของผู้ เชี่ยวชาญ (Expert Judgement) ซึ่ งแบ่งออกเป็นผลกระทบเชิงบวก 
(คะแนนตั้งแต่ +3 และ +1) ไม่มีผลกระทบ (คะแนน เท่ากับ 0) และผลกระทบเชิงลบ (คะแนนตั้งแต่ -3 ถึง -
1) ค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินจะถูกเปรียบเทียบระดับคะแนนใน  ตารางที่ 7.3-1 เพ่ือแสดงถึงทิศทาง 
และขนาดของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการด้าเนินการในแต่ละกิจกรรม โดยค่าคะแนนที่มีระดับของ
ผลกระทบเชิงลบระดับปานกลางขึ้นไป (-2) จะถูกน้าไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการเสนอมาตรการและแนว
ทางการบรรเทาผลกระทบ การจัดการเชิงรุกเพ่ือป้องกันผลกระทบล่วงหน้าตามหลักการ “การระวังไว้ก่อน” 
(Precautionary Principle) เป็นส้าคัญ (ตารางที่ 7.3-2) 

 
ตารางท่ี 7.3-1  

ระดับค่าคะแนนส้าหรับการประเมินผลกระทบของทางเลือก  
 

ค่าคะแนน ความหมาย การก้าหนดมาตรการฯ 
+3 ผลกระทบเชิงบวกมาก ไม่ต้องก้าหนดมาตรการ 

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

ป้องกันผลกระทบล่วงหน้า -3 ผลกระทบเชิงลบมาก 
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 7-7 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ตารางท่ี 7.3-2 
การคาดการณ์ผลกระทบจากกิจกรรมในทางเลือกการพัฒนา 

 

 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลกระทบทางสังคม 
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Demand   

การเพิ่มพื นที่เกษตรกรรม -2 -2 -2 -2 -2 -2 -1 0 +1 +1 +2 +2 

การส่งเสริมการท่องเที่ยว -1 -1 -2 -2 -2 0 -1 0 +1 +2 +2 +2 
อุตสาหกรรมจากทรัพยากรในพื้นที ่ -1 -1 -2 -2 -2 -1 -1 0 -1 +1 +1 -1 

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

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

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

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

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

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

การสร้างประตูระบายน้้า -1 -1 +1 +1 +1 0 0 0 0 0 +1 +1 
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 7-8 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

7.4 แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามหลักการระวังไว้ก่อน (Precautionary Principle) 
 จากการคาดการณ์ผลกระทบจากการพัฒนาโดยความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ (Expert Judgement) 
ได้ถูกน้ามาใช้ในการประกอบการตัดสินใจเพ่ือเสนอมาตรการและแนวทางการบรรเทาผลกระทบตามหลักการ
ระวังไว้ก่อน (Precautionary Principle) น้าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ได้ 7 ด้าน ได้ดังตารางท่ี 7.4-1 
 
7.4.1  มาตรการป้องกันด้านภัยพิบัติธรรมชาติ 
   หลักการและเหตุผล 
  การป้องกันและแก้ปัญหาด้านภัยพิบัติธรรมชาติในพ้ืนที่เสี่ยงภัย มีแนวทางการด้าเนินงานโดย  
(1) การพัฒนาพ้ืนที่แก้มลิงรองรับน้้าเพื่อป้องกันอุทกภัย ประกอบด้วย การปรับปรุงล้าน้้าที่ตื้นเขินขัดขวางทาง
ไหลของน้้าอย่างรุนแรง การฟ้ืนฟูหนองบึงและพ้ืนที่ชุ่มน้้าเพ่ือรองรับน้้าท่วมและเก็บน้้าไว้ใช้ในฤดูแล้ง พัฒนา
โครงข่ายผันน้้าท่วมเพ่ือผ่องถ่ายปริมาณน้้าท่วมจากพ้ืนที่ที่มีประชากรหนาแน่นและมีมูลค่ากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจสูง (2) การพัฒนาแหล่งน้้าขนาดเล็กที่เหมาะสมและน้าน้้าบาดาลมาใช้ให้เหมาะสม เพ่ือแก้ปัญหา
พ้ืนที่ภัยแล้งซ้้าซาก (3) การปลูกต้นไม้บริเวณชายฝั่ง ปลูกป่าชายเลน และการอนุรักษ์แนวปะการัง เพ่ือ
ป้องกันและแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง (4) ก้าหนดผังพ้ืนที่เสี่ยงภัย ทั้งอุทกภัย ดินถล่ม ภัยแล้ง รวมทั้ง
ก้าหนดมาตรการและข้อจ้ากัดในการใช้พ้ืนที่ รวมทั้งการเฝ้าระวังและเตือนภัยอย่างเหมาะสม 
  เป้าประสงค์ 
  (1)  สามารถบรรเทาภัยธรรมชาติในพ้ืนที่เสี่ยงภัยที่มีปัญหารุนแรงเร่งด่วนในทุกพ้ืนที ่
  (2)  ควบคุมแผนการประโยชน์ใช้ที่ดินได้อย่างเป็นรูปธรรม ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจใน
แนวทางปฏิบัติส้าหรับพ้ืนที่เสี่ยงภัย ตลอดจนการปรับตัวให้เหมาะสมกับการด้ารงชีวิตและความเป็นอยู่ใน
พ้ืนที่เสี่ยงภัย 
 
   ดัชนีชี วัดและเป้าหมาย 

 (1) จ้านวนประชากรที่บาดเจ็บและเสียชีวิต และมูลค่าความเสียหายภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
(2) จ้านวนและสัดส่วนของหมู่บ้านที่ประสบปัญหาพิบัติทางธรรมชาติ 
 

   แนวทางการด้าเนินงาน 
  (1)  การป้องกันภัยน ้าท่วมน ้าหลากในพื นที่เสี่ยงภัย 
   พ้ืนที่กล่าว เป็นพ้ืนที่ซึ่งเกิดอุทกภัยจากน้้าป่าไหลหลากอย่างฉับพลัน มีสิ่งกีดขวางล้าน้้าทาง
น้้าและอาคารระบายน้้าไม่เพียงพอ ไม่สามารถระบายน้้าได้ทัน และพ้ืนที่ซึ่งเกิดอุทกภัยจากน้้าท่วมขังในพ้ืนที่
ลุ่ม แม่น้้าสายหลักตื้นเขิน ระบายน้้าไม่เพียงพอ การก้าหนดแนวนโยบายในการจัดการพื้นที่ที่มีความเสี่ยงที่จะ
เกิดอุทกภัย ก้าหนดได้เป็นพื้นที่ 2 บริเวณ คือ 
   1) พ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าปัตตานี ปากแม่น้้าปัตตานี จังหวัดปัตตานี 

      2)  พ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าปากพนัง ปากแม่น้้าปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 7-9 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ตารางท่ี 7.4-1 
แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามหลักการระวังไว้ก่อน (Precautionary Principle) 

 
มาตรการป้องกันไว้ก่อน เป้าประสงค์ แนวทางการด้าเนินงาน 
มาตรการป้องกัน 
ด้านภัยพิบัติธรรมชาติ 
 

-  บรรเทาภัยธรรมชาติในพื้นที่เสี่ยงภัยที่มี
ปัญหารุนแรงเร่งด่วนในทุกพ้ืนท่ี 

-  ควบคุมแผนการประโยชน์ใช้ที่ดินได้อย่าง
เป็นรูปธรรม ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ
ในแนวทางปฏิบัติส้าหรับพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย 

1. การป้องกันภัยน้้าท่วมน้้าหลากในพื้นที่เสี่ยงภัย 
2. การป้องกันภัยแล้งในพื้นที่เสีย่งภยั 
3. การป้องกันและแกไ้ขปัญหาดินถลม่ (ก้าหนดการ

ใช้ประโยชน์ในพ้ืนท่ีลาดชันสูง) 
4. การป้องกันและแกไ้ขปัญหาการกดัเซาะชายฝั่ง

ทะเล 
มาตรการป้องกันพื นที่ 
ที่มีความส้าคัญเชิงนิเวศ 
 

- ลดการสูญเสียพื้นที่และความเสื่อมโทรม
ของป่าต้นน้้า การเปลี่ยนแปลงของระบบ
นิเวศท่ีส้าคัญ 

- การจัดการป่ าไม้ และพื้ นที่ ต้นน้้ า เพื่ อ
หยุดยั้งการชะล้างพังทะลาย และฟื้นฟู
ความเสื่อมโทรมของที่ดิน 

 

1. พื้นที่อนุรักษ์ป่าไม้ : พื้นที่เพ่ือการอนุรักษ์ป่าไม้ 
รักษาความสมดลุและเป็นแหล่งตน้น้้าล้าธาร  

2. พื้นที่สงวนไว้เพื่อการรักษาสภาพป่าชายเลนและ
นิเวศวิทยา ประกอบด้วย พ้ืนท่ีชุ่มน้้า ป่าชายเลน 

3. พื้นที่ฟ้ืนฟูสภาพป่าไม:้ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเดิม
ที่ถูกบุกรุกและเป็นพ้ืนท่ีป่าเสื่อมโทรม  ส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลรักษาป่า 

4. พื้นที่ป่าเศรษฐกิจ ป่าชุมชน เพื่อสร้างมูลค่าความ
ยั่งยืนของเศรษฐกิจท้องถิ่นและระบบนิเวศ  

5. การส่งเสริมพื้นทีส่ีเขียว การปลูกต้นไม้ทดแทน
พื้นที่พัฒนาที่สูญเสยีพื้นท่ีป่าไม้ที่เป็นพ้ืนท่ีดูดซับ
ก๊าซเรือนกระจก 

มาตรการป้องกันด้าน 
การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ที่ไม่เหมาะสม 
 

- การใช้ประโยชน์ที่ดินตามศักยภาพและ
ความเหมาะสม เพื่อรักษาความยั่งยืนของ
ที่ดินและระบบนิเวศบนบก หยุดยั้งและ
ฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของที่ดิน เพิ่มผลผลิต 

 

1. พื้นที่เกษตรกรรม รักษาพ้ืนท่ีเกษตรกรรมช้ันดีเพื่อ
เป็นแหล่งทรัพยากรและแหล่งอาหาร 

2. พื้นที่ชุมชน จ้ากัดการพัฒนาเมืองและสิ่งปลูกสร้าง
ในพื้นที่ไม่เหมาะสม เช่น ท่ีลุ่มต่้า มีน้้าท่วม และ
พื้นที่ท่ีมีคุณค่าทางการเกษตรสูง  

3. พื้นที่โล่งเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและ
สันทนาการ (พื้นที่ป่า พื้นที่แหล่งน้้าในเมือง/ชุมชน) 
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและการใช้ประโยชน์ของคน
ในชุมชน รวมทั้ง การท่องเที่ยว หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่
จะก่อให้เกิดความสื่อมโทรมเสียหาย  

4. พื้นที่อุตสาหกรรม เข้มงวดการอนญุาตให้ตั้งใน
เขตที่ไดม้ีการคดัเลือกไว้แล้วตามหลักเกณฑ์การ
วางผังเมืองและมีการปกป้องสิ่งแวดล้อมอย่าง
ถูกต้อง 
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 7-10 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

มาตรการป้องกันไว้ก่อน เป้าประสงค์ แนวทางการด้าเนินงาน 
มาตรการป้องกันด้าน 
การจัดสรรทรัพยากรน ้า 
 

- เพื่อให้เกิดการจัดสรรน้้าที่มีจ้ากัดให้แก่ภาค
ส่วนต่าง ๆ อย่างเป็นธรรม มีการจัดล้าดับ
ความส้าคัญของการใช้น้้าอย่างมีส่วนร่วม 

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้้าของทุกภาค
ส่วนให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

 

1. มีระบบบริหารจัดการและจัดล้าดบัความส้าคญั
การใช้น้้าของภาคส่วนต่าง ๆ ในพ้ืนท่ี 

2. ส่งเสริมการปลูกพืชที่ใช้น้้าน้อย 
3. ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้้าในระบบ

การผลิต  
4. ส่งเสริมสถานประกอบการให้มีการบ้าบัดน้้าเสีย

และการหมุนเวียนน้า้กลับมาใช้ใหม่ 
5. รณรงค์ให้สถานประกอบการและการท่องเที่ยว มี

เป้าหมายการอนุรักษ์ทรัพยากรน้า้ 
มาตรการป้องกัน 
คุณภาพน ้าแหล่งน ้า 
เสื่อมโทรม 
 

- เพื่อป้องกันผลกระทบด้านคุณภาพน้้า ที่
เกี่ ย ว เนื่ อ งจ าก การพั ฒ น า เมื อ งแล ะ
เศรษฐกิจ 

- เพื่อลดผลกระทบต่อความหลากหลายทาง
ชีวภาพในน้้า ทรัพยากรชีวภาพในน้้าต่างๆ  
สัตว์น้้า การท้าประมง และเพาะเลี้ยง 

- ดูแลรักษาคุณภาพน้้าและสภาพของแหล่ง
น้้าให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมตามมาตรฐาน
และการใช้ประโยชน์ 

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

การเกษตรที่จะเกดิการปนเปื้อนลงสู่แหล่งน้้า 
5. การควบคุมน้้าเสียรายกิจกรรม เช่น ตลาดสด 

โรงพยาบาล โรงแรม หมู่บ้านจดัสรร ฯลฯ 

มาตรการป้องกัน 
ความเหลื่อมล ้า 
ทางเศรษฐกิจ 
 

- เพื่อให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ 
ลดความเหลื่อมล้้าของการพัฒนา   

-  เพื่อให้ท้องถิ่นได้รับประโยชน์จากการ
พัฒนาท่ีเกิดขึ้นในพื้นที่อย่างแท้จริง  

- มีการสร้างอาชีพและกระจายรายได้ตาม
ทักษะและฐานทรัพยากรในท้องถิ่น 

 

1. การเพิ่มผลิตภณัฑ์มวลรวมจังหวดั โดยเป็น
ผลประโยชน์ทางตรงที่เกิดขึ้นในพ้ืนท่ีอย่างแท้จริง 

2. การพัฒนาระบบเศรษฐกิจระดับฐานราก การ
เข้าถึงแหล่งเงินทุน การจัดสรรงบประมาณบน
พื้นฐานของความไม่เท่าเทียมกัน เพื่อส่งเสรมิ
ธุรกิจใหม่ของท้องถิ่นและและการสร้างอาชีพ
อย่างทั่วถึง 

3. การส่งเสริมระบบเศรษฐกิจท่ีพึ่งพาวัตถุดิบและ
แรงงานในท้องถิ่น การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภณัฑ์ 

4. ส่งเสริมการผลติที่เป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกัน 
ผลกระทบทางสังคม 
 
 

- เพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่ จาก
การพัฒนา 

- เพื่อลดผลกระทบจากความขัดแย้งจากการ
พัฒนาที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการและ
การยอมรับของประชาชน 

1. การพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกจิหรือการพัฒนา
ใด ๆ ในพื้นที่ ต้องด้าเนินการควบคู่ไปกับการ
พัฒนาเศรษฐกิจระดับท้องถิ่นและคุณภาพชีวิต
ของประชาชนโดยรอบให้เติบโตขึน้ไปด้วย 

2. เพิ่มประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการบรหิาร
จัดการที่เกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่ในทุกระดับ โดย
ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามสี่วนรว่มตั้งแต่
กระบวนการริเริม่พัฒนาโครงการ 



           บทที่ 7 การประเมินผลกระทบของทางเลือกยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม 
          ส้านักงานทรัพยากรน ้าแห่งชาติ                        และก้าหนดมาตรการเชิงรุกเพื่อป้องกนัผลกระทบล่วงหน้า  
    

 
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 7-11 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

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

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

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

(จ) ก่อสร้างอ่างเก็บน้้าขนาดใหญ่ในลุ่มน้้าท่าตะเภา คือ อ่างเก็บน้้าคลองท่าแซะ จังหวัด
ชุมพร เพ่ือบรรเทาอุทกภัยบางส่วน 

(ฉ) พัฒนาพื้นที่แก้มลิงรองรับน้้า บรรเทาอุทกภัยในพื้นท่ีที่เหมาะสม 
(ช) พัฒนาโครงข่ายผันน้้าท่วม เพ่ือผ่องถ่ายปริมาณน้้าจากพ้ืนที่ที่มีประชากรหนาแน่น

และมีมูลค่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจสูง ไปยังพื้นท่ีที่เหมาะสมรองรับน้้าท่วม 
(ซ) ก้าหนดมาตรการและวางระบบ การเชื่อมโยงข้อมูล การพยากรณ์ เฝ้าระวัง การ

เตือนภัย และการอพยพท่ีเหมาะสม 
(ณ) พัฒนาระบบผันน้้าข้ามลุ่มน้้า ระบบโครงข่ายน้้าระหว่างกลุ่มลุ่มน้้า และโครงข่ายน้้า

ระหว่างแหล่งน้้าระหว่างประเทศที่เหมาะสม เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการระบายน้้าหลาก ช่วยลดความเสี่ยงการเกิด
อุทกภัยในลุ่มน้้าที่มีน้้ามาก เช่น แม่น้้ากระบุรี 

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

(2)  การป้องกันภัยแล้งในพื นที่เสี่ยงภัย 
   พ้ืนที่ดังกล่าว เป็นพ้ืนที่ซึ่งปริมาณฝนและน้้าท่าในพ้ืนที่ต้นน้้ามีแนวโน้มลดลงและมีความไม่
แน่นอนมากขึ้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพสิ่งแวดล้อม ในขณะที่ปริมาณความต้องการใช้น้้าได้
เพ่ิมขึ้นจากการขยายตัวของประชากร และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ขณะที่แหล่งเก็บกักน้้าทั้งที่สร้างขึ้นและที่มี
อยู่ตามธรรมชาติไม่สามารถเก็บกักน้้าไว้ใช้ได้เพียงพอตลอดปี ในฤดูแล้งจึงเกิดปัญหาการขาดแคลนน้้า พ้ืนที่
การเกษตรอยู่นอกเขตชลประทาน หรืออยู่ห่างไกลแหล่งน้้า การก้าหนดแนวนโยบายในการจัดการพ้ืนที่ที่มี
ความเสี่ยงภัยแล้ง พ้ืนที่ที่ต้องด้าเนิ นการอย่างเร่งด่วนได้แก่ พ้ืนที่ที่ ราบลุ่มฝั่ งตะวันออกในจังหวัด
นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี สงขลา ก้าหนดเป็นพื้นที่ 3 บริเวณ คือ 
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 7-12 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

1) พ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งและขาดแคลนน้้าเพ่ือการอุปโภคบริโภคในเขตชุมชนได้แก่ พ้ืนที่เมืองสุ
ไหง โก-ลก และเมืองสุราษฎร์ธานี 

2) พ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งและขาดแคลนน้้าเพื่อการเกษตรกรรมได้แก่ พ้ืนที่ชลประทานในจังหวัด       
สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และสงขลา 

3) พ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งและขาดแคลนน้้าเพ่ือการท่องเที่ยวได้แก่ พ้ืนที่ท่องเที่ยวบนเกาะ 
ชายฝั่งทะเลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี สงขลา 

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

5) วางผังพัฒนาในพ้ืนที่เสี่ยงภัยอย่างเหมาะสม พร้อมควบคุมการใช้ประโยชน์พ้ืนที่อย่าง
เคร่งครัด 

6) เพ่ิมประสิทธิภาพในการกักเก็บน้้า โดยการขุดลอกหนองน้้า คลองธรรมชาติและแก้มลิง 
ปรับปรุงขุมเหมือง แอ่งน้้า บึงพรุ สระน้้าในไร่นา ขุดเจาะน้้าบาดาลและพัฒนาแหล่งน้้าขนาดเล็กในพ้ืนที่
สาธารณะ 

7) ด้าเนินการพัฒนาระบบจัดส่งน้้า จัดสรรน้้า และกระจายน้้า ในพ้ืนที่เฉพาะที่สามารถ
เพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร ที่สร้างมูลค่าเพ่ิมได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า 

8) จัดระบบผลิตน้้าขนาดเล็กในพื้นที่ท่องเที่ยวที่ขาดแคลนน้้า เช่น การน้าน้้าทะเลมาท้าน้้า
จืดผ่านกระบวนการ Reverse Osmosis โดยภาครัฐมีมาตรการก้ากับดูแลคุณภาพและราคา 

9) พัฒนาฐานข้อมูล ด้านปริมาณน้้าต้นทุน ความต้องการใช้น้้า การใช้พ้ืนที่ และระดับการ
ขาดแคลนน้้าอย่างสม่้าเสมอ เพ่ือเฝ้าระวัง บรรเทาและแก้ปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน 

10) พัฒนาระบบผันน้้าข้ามลุ่มน้้า ระบบโครงข่ายน้้าระหว่างลุ่มน้้า และโครงข่ายน้้าระหว่าง
ประเทศ เพ่ือเพ่ิมปริมาณน้้าต้นทุนให้แก่ลุ่มน้้าที่มีปัญหาขาดแคลนน้้า  

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

1) ป้องกันและลดการชะล้างพังทลายของดิน โดยใช้พืชยึดดิน คลุมดิน หรือโครงสร้าง
ป้องกันการกัดเซาะพังทลายของดิน 
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 7-13 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

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

3) ก้าหนดมาตรการและวางระบบ การเชื่อมโยงข้อมูล การพยากรณ์ เฝ้าระวัง การเตือนภัย 
และการอพยพท่ีเหมาะสม 

4) ก้าหนดพ้ืนที่เสี่ยงภัยหลายระดับตามความเสี่ยงและความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้น พร้อม
มาตรการเตรียมพร้อม เฝ้าระวัง เตือนภัยและอพยพท่ีเหมาะสม เข้าใจง่าย สะดวกต่อการปฏิบัติ 

5) วางผังการพัฒนาในพ้ืนที่เสี่ยงภัยอย่างเหมาะสม ซึ่งอาจประกอบด้วย พ้ืนที่หลบภัยแนว
ป้องกัน สกัดกั้นภัย บรรเทาความรุนแรง เส้นทางอพยพ พร้อมมาตรการควบคุมการใช้พื้นท่ีอย่างต่อเนื่อง 

6) ฟ้ืนฟูป่าต้นน้้าให้มีความอุดมสมบูรณ์ และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการฟ้ืนฟูและใช้
ประโยชน์จากป่า 

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

1) ก้าหนดพ้ืนที่เสี่ยงภัยการกัดเซาะชายฝั่ง โดยการจัดท้าแนวเขตพ้ืนที่ที่ชัดเจนรวมถึงการ
ใช้มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคาร รวมถึงการควบคุมความหนาแน่นของ
ประชากร 

2) พัฒนาและจัดท้าฐานข้อมูลในการติดตาม เก็บข้อมูลด้านการใช้พ้ืนที่ ตลอดจนระดับ
ความรุนแรงของการเกิดการกัดเซาะ เพ่ือเป็นการเฝ้าระวัง เตือนภัย และบรรเทาปัญหา 

 

7.4.2 มาตรการป้องกันพื นที่ที่มีความส้าคัญเชิงนิเวศ 

   หลักการและเหตุผล 

  แนวคิดในการวางแผนการป้องกันที่มีความส้าคัญเชิงนิเวศ เพ่ืออนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าไม้ รักษาความ
สมดุลของระบบนิเวศ ให้สอดรับกับทรัพยากรธรรมชาติและศักยภาพของพ้ืนที่เพ่ือสามารถรองรับกิจกรรมการ
พัฒนาด้านต่างๆให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยให้ชุมชนท้องถิ่นเป็นแกนหลักท้างานกับทุกภาคส่วนในพ้ืนที่จัด
มาตรการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนภายใต้การสนับสนุนและก้ากับดูแลของ
ภาครัฐดูแลแก้ปัญหาและจัดระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในเมืองและชนบทก้ากับและส่งเสริมการพัฒนาให้
สอดรับกับขีดความสามารถการรองรับเชิงนิเวศของพ้ืนที่อย่างยั่งยืน 
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 7-14 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

   เป้าประสงค์: 

   (1)  ลดการสูญเสียพ้ืนที่และความเสื่อมโทรมของป่าต้นน้้า และการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศที่
ส้าคัญ 

   (2)  การจัดการป่าไม่และพ้ืนที่ต้นน้้าเพ่ือหยุดยั้งการชะล้างพังทลาย และฟ้ืนฟูความเสื่อมโทรม
ของดิน 

ดัชนีชี วัด และเป้าหมาย 

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

เพ่ือการประมง 

แนวทางการด้าเนินงาน 

  ก้าหนดแนวทางการด้าเนินการในอนาคตเพ่ือป้องกันพ้ืนที่ที่มีความส้าคัญเชิงนิเวศดังรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

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

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

2) พ้ืนที่อุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติโซน C 
และพ้ืนที่ป่าคุณภาพลุ่มน้้าชั้น 1 เป็นพ้ืนที่ป่าบกซึ่งอยู่ภายใต้ข้อก้าหนดตามกฎหมาย ซึ่งห้ามการใช้ประโยชน์
ใดๆ ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบนิเวศหรืออนุญาตได้ตามข้อยกเว้นตามกฎหมายนั้นๆ 
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 7-15 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

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

 

จังหวัด พื นที่ฟื้นฟูป่าไม้ 
ชุมพร อ้าเภอเมืองชุมพร : ป่าแปลงหมายเลข 89 ป่าท่าเทียบญวน-ท่าสาร 

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

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

สุราษฎรธานี อ้าเภอพนม : ป่าแปลงหมายเลข 92 
นครศรีธรรมราช อ้าเภอชะอวด : ป่าควรแก้ว 

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

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

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

 

(3)  พื นที่สงวนไว้เพื่อการรักษาสภาพป่าชายเลนและนิเวศวิทยา มีพ้ืนที่ประมาณ 2.76 ล้านไร่ 
คิดเป็นร้อยละ 6.25 ของพ้ืนที่รวม 

 สืบเนื่องจากปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรชายฝั่งและพ้ืนที่ชุ่มน้้าที่มีความส้าคัญใน
ระดับต่างๆ ความจ้าเป็นที่จะต้องฟื้นฟูสภาพของพ้ืนที่ชายเลน และพ้ืนที่ชุ่มน้้าต่างๆให้กลับคืนสู่สภาพดี พร้อม
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 7-16 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

กันให้มีการเพ่ิมขยายเนื้อที่ป่าชายเลนขึ้นเพ่ือความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้้า พ้ืนที่สงวนไว้เพ่ือการ
รักษาสภาพป่าชายเลนและนิเวศวิทยา ประกอบด้วย 

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

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

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

(ค) พื นที่ชุ่มน ้าที่มีความส้าคัญระดับประเทศ จ้านวน 2 แห่ง 
- พ้ืนที่ชุ่มน้้าพรุคันธุลีต้าบลคันธุลีอ้าเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีและพ้ืนที่

บางส่วนในเขตอ้าเภอละแมจังหวัดชุมพร 
- พ้ืนที่ชุ่มน้้าเกาะแตน อ้าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

2) พื นที่ป่าชายเลน เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์ตามธรรมชาติและยังสามารถใช้ประโยชน์จากไม้
โกงกางในการท้าประมงและเผาถ่าน พ้ืนที่ป่าชายเลนได้รับผลกระทบจากการขยายตัวของการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้้า ท้าให้พ้ืนที่ป่าชายเลนถูกบุกรุกและลดจ้านวนลงอย่างรวดเร็ว เกิดผลกระทบต่อการประมงชายฝั่ง ซึ่งอาศัย
ป่าชายเลนเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้้า ควรด้าเนินการสงวนพื้นที่ป่าอย่างเข้มงวดและฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าซึ่งถูกบุกรุก 

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

1) การก้าหนดป่าเศรษฐกิจ (Economic zone - Zone E) ซึ่งก้าหนดไว้เพ่ือการผลิตไม้
และของป่า และเพ่ือประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ ได้แก่ พื้นที่สวนป่าหรือพ้ืนที่ป่าปลูกอ่ืนๆ ที่มีวัตถุประสงค์ใน
การท้าไม้ของภาครัฐและเอกชน ส้าหรับการเตรียมการของภาครัฐในปัจจุบันพบว่ามีพ้ืนที่ที่มีศักยภาพส้าหรับ
การปลูกป่าเศรษฐกิจ ประมาณ 3.36 ล้านไร่หรือร้อยละ 7.6 ของพ้ืนที่ภาค 
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 7-17 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

2) การก้าหนดพื นที่ป่าชุมชนหมายถึง พื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการจัดการโดยกระบวนการมีส่วน
ร่วมจากประชาชนและองค์กรชุมชน ตามความเชื่อและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพ่ือประโยชน์ที่สอดคล้องกับ 
ความต้องการของชุมชนอย่างต่อเนื่องและยังยืน ลักษณะของป่าชุมชน ป่าชุมชนในแต่ละแห่งมีลักษณะที่
แตกต่างกันออกไป ตามพ้ืนที่ด้าเนินการ เช่น ป่าชุมชนซึ่งปลูกในพ้ืนที่ป่าเสื่อมโทรม ป่าชุมชนซึ่งปลูกในพ้ืนที่
สาธารณะของหมู่บ้าน ป่าชุมชนในโรงเรือน ป่าชุมชนในวัด ป่าชุมชนซึ่งปลูกบริเวณเหนืออ่างเก็บน้้า ล้าคลอง 
ริมล้าเหมือง หรือล้าน้้าสาธารณะ ป่าชุมชนในที่สองฝั่งถนน ป่าชุมชนที่ปลูกเพ่ือเป็นสวนสาธารณะ ป่าของ
ชุมชนเมือง ป่าชุมชนพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์ชายฝั่งทะเล ฝั่งแม่น้้า 

3)  
7.4.3 มาตรการป้องกันด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ไม่เหมาะสม 

   หลักการและเหตุผล 

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

  แนวคิดในการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินคือวางระบบการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดรับกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและศักยภาพของพ้ืนที่เพ่ือสามารถรองรับกิจกรรมการพัฒนาด้านต่างๆให้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพโดยให้ชุมชนท้องถิ่นเป็นแกนหลักท้างานกับทุกภาคส่วนในพ้ืนที่จัดมาตรการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและใช้
ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนภายใต้การสนับสนุนและก้ากับดูแลของภาครัฐดูแลแก้ปัญหาและ
จัดระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในเมืองและชนบทก้ากับและส่งเสริมการพัฒนาให้สอดรับกับขีดความสามารถ
การรองรับเชิงนิเวศของพ้ืนที่อย่างยั่งยืน 

   เป้าประสงค์: 

   การใช้ประโยชน์ที่ดินตามศักยภาพและความเหมาะสม เพ่ือรักษาความยั่งยืนของที่ดินและระบบ
นิเวศบนบก มีการจัดการป่าไม้และพ้ืนที่ต้นน้้า เพ่ือหยุดยั้งและฟ้ืนฟูความเสื่อมโทรมของที่ดิน รวมถึง การ
สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 

ดัชนีชี วัด และเป้าหมาย 

(1) อนุรักษ์พ้ืนที่เกษตรกรรมชั้นดีเพื่อเป็นแหล่งผลิตอาหารที่ส้าคัญของภาคใต้ 
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 7-18 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

(2) ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรกรรรมและพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือการตั้งถิ่นฐานในชนบทให้ประชาชนส่วนใหญ่
สามารถด้ารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ 

(3) ปฏิรูปที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตรกรรม 
(4) พัฒนาพ้ืนที่อยู่อาศัยในเขตเมืองให้มีความสวยงามมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยน่าอยู่ อาศัย

ให้ครบทุกเมือง 
(5) พัฒนาพื้นที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ศักยภาพให้ครบในทุกพ้ืนที ่
(6) อนุรักษ์พ้ืนที่ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมให้ครบในทุกพ้ืนที่ 

แนวทางการด้าเนินงาน 

  ก้าหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินที่สอดคล้องกับเป้าหมายการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือเป็นการจัด
ระเบียบและควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคตดังรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

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

เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมชั้นดีเพ่ือเป็นแหล่งทรัพยากรและแหล่งอาหารที่ส้าคัญของภาคซึ่งเป็นบริเวณที่มี
สมรรถนะดินเหมาะสมกับการเกษตรกรรมเพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ตรงตามศักยภาพป้องกันไม่ให้เกิดการ
สิ้นเปลืองทรัพยากรที่มีอยู่และเป็นพ้ืนที่ในเขตชลประทานที่มีแหล่งน้้าเพียงพอกับการใช้ท้าการเกษตรพ้ืนที่
ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มน้้าปากพนังในจังหวัดนครศรีธรรมราชต่อเนื่องจนถึงพ้ืนที่ โดยรอบทะเลสาบสงขลาใน
จังหวัดพัทลุงและสงขลาและในพื้นที่ราบบริเวณลุ่มแม่น้้าปัตตานีจังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาส 

2) พื นที่ปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม มีสภาพของพ้ืนที่เป็นพื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
เดิมซึ่งถูกบุกรุกโดยประชาชนเข้าไปท้าการเกษตรกรรมเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการจัดสรร
ที่ดินให้กับประชาชนประกอบกับเป็นพ้ืนที่เสื่อมสภาพที่สมรรถนะที่ดินเหมาะสมกับการเกษตรกรรมจึง
สามารถน้าพื้นท่ีบริเวณนี้มาใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตรกรรมได้ 

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

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

(ข) ข้าวนาปรัง เขตปลูกข้าวนาปรังมีน้อยมากเป็นบริเวณเล็กๆ ทางด้านตะวันออกของ
อ้าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช และพ้ืนที่ด้านเหนือของจังหวัดพัทลุงและสงขลา 

(ค) สับปะรด ตอนบนของจังหวัดชุมพร 
(ง) ยางพารา เป็นพืชเศรษฐกิจที่สามารถปลูกได้ในทุกจังหวัดของภาคใต้ยกเว้นบริเวณ

ลุ่มน้้าปากพนังและคาบสมุทรสทิงพระ 
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(จ) ทุเรียนรวมทั้งไม้ผลอ่ืนๆ กระจายอยู่ทางตอนบนของจังหวัดระนองต่อเนื่องกับพื้นที่
ตอนกลางของจังหวัดชุมพร ตอนบนของจังหวัดสุราษฎร์ธานี เกาะสมุย ตอนบนของจังหวัดนครศรีธรรมราช 
พ้ืนที่ต่อเนื่องระหว่างจังหวัดยะลาและปัตตานี จังหวัดนราธิวาส พ้ืนที่ตอนบนของจังหวัดพังงา และพ้ืนที่
ตอนล่างของจังหวัดตรัง 

(ฉ) กาแฟ กระจายอยู่เป็นหย่อมในพ้ืนที่ต่อเนื่องจังหวัดระนองกับจังหวัดชุมพรสุราษฎร์
ธานี นครศรีธรรมราช พังงา และกระบี่ 

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

    ความแตกต่างระหว่างพ้ืนที่ถือครองท้าการเกษตรกับพ้ืนที่มีความเหมาะสมแก่การเกษตร 
แสดงว่า ภาคใต้ยังสามารถเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรโดยการขยายพ้ืนที่เพาะปลูกได้อีกระยะหนึ่ง แต่ทั้งนี้
จะต้องมีการแก้ไขอุปสรรคในการขยายพื้นที่ ส่วนพื้นที่ซึ่งได้เข้าท้าประโยชน์แล้วควรสนับสนุนให้มีการอนุรักษ์
บ้ารุงดิน การคัดสรรพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูง การจัดหาแหล่งน้้าส้าหรับการเพาะปลูก 

 
 (2) พื นที่ชุมชน  

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

(3) พื นที่โล่งเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การประมง และการท่องเที่ยว แบ่งเป็น พื นที่
แหล่งน ้า ก้าหนดให้มีพ้ืนที่แหล่งน้้าเพ่ือการชลประทานและการผลิตพลังงาน พื นที่ชายฝั่ง เป็นพ้ืนที่ตลอด
แนวชายฝั่ง ระยะ 3 กิโลเมตร เป็นที่โล่งที่มีความมุ่งหมายที่จะสงวนรักษาคุณภาพของสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้น
การหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดความเสียหายของแหล่งน้้า เป็นพ้ืนที่ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงชายฝั่งเพ่ือ
รักษาระบบนิเวศทางทะเล และเพ่ือเป็นการทดแทนทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลที่สูญเสียไปให้เกิด
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ ส้าหรับในบางบริเวณที่มีความสวยงามและมีศักยภาพในการท่องเที่ยวสามารถท่ีจะ
คงสภาพแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีความสวยงามต่อไปได้ในอนาคต 
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 (4)  พื นที่อุตสาหกรรม 

  อุตสาหกรรมในภาคใต้ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรขั้นต้น ที่
กระจายอยู่ท่ัวไปในแหล่งวัตถุดิบและมีขนาดไม่ใหญ่นัก การที่ภาคใต้มีพ้ืนที่เชื่อมต่อกับทะเลทั้งในด้านทะเลจีน
ใต้และทะเลอันดามันจึงนับเป็นแหล่งที่ตั้งอุตสาหกรรมเพ่ือการส่งออกทั้งที่ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น หรือน้าเข้า
วัตถุดิบเข้ามาจากภายนอก การจัดการที่ตั้งอุตสาหกรรมจึงนับเป็นสิ่งที่มีคว ามจ้าเป็นโดยก้าหนดให้
อุตสาหกรรมไปจัดตั้งในเขตที่ได้มีการคัดเลือกไว้แล้วตามหลักเกณฑ์การวางผังเมืองและการปกป้อง
สิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องก้าหนดให้มีพื้นที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมจ้าแนกตามประเภท ดังนี้ 

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

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

3) อุตสาหกรรมปาล์มน้้ามัน ก้าหนดให้มีพ้ืนที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมปาล์มน้้ามันในจังหวัด
กระบี่ และสุราษฎร์ธานี เป็นพื้นที่ 500-1,000 ไร่/แห่ง 

4) อุตสาหกรรมอาหารฮาลาล ก้าหนดให้มีพ้ืนที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลใน
จังหวัดสงขลา สตูล ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส เป็นพื้นที่ 500 ไร่/แห่ง 

5) อุตสาหกรรมประมง ก้าหนดให้มีพ้ืนที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมประมงครบวงจรในจังหวัด
สงขลา ระนอง และปัตตานี เป็นพื้นที่ 500-1,000 ไร่/แห่ง 

6) อุตสาหกรรมแปรรูปผลไม้ ก้าหนดให้มีพ้ืนที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปผลไม้ในจังหวัด        
สุราษฎร์ธานี และชุมพร เป็นพื้นที่ 500 ไร่/แห่ง 

7) อุตสาหกรรมเพ่ือการส่งออก ก้าหนดให้มีพ้ืนที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมเพ่ือการส่งออกใน
จังหวัดสงขลา เป็นพื้นที่ 1,000-2,000 ไร่/แห่ง 

8) อุตสาหกรรม SMEs ก้าหนดให้มีพ้ืนที่ส่งเสริมอุตสาหกรรม SMEs ในทุกจังหวัดเป็นพื้นที่ 
100-200 ไร่/แห่ง 

 

7.4.4 มาตรการป้องกันด้านการจัดสรรทรัพยากรน ้า และป้องกันคุณภาพน ้าแหล่งน ้าเสื่อมโทรม 
  หลักการและเหตุผล 

 น้้าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความส้าคัญและจ้าเป็นต่อการด้ารงชีวิตของทั้งมนุษย์ สัตว์ พืช เป็น
ทรัพยากรที่ส้าคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ด้วยภาคใต้มีฝนตกชุกแต่มีความสามารถในการกักเก็บ
น้้าไว้ใช้ประโยชน์จ้ากัด ไม่มีการใช้น้้าอย่างประหยัด เกิดปัญหาสภาพการขาดแคลนน้้าทั้งภาคการท่องเที่ยว
และเกษตรกรรม ส่วนใหญ่ไม่สามารถปลูกพืชฤดูแล้ง นอกจากนี้ยังพบว่า ในสภาพที่เป็นอยู่บางพ้ืนที่โดยเฉพาะ
พ้ืนที่ที่เป็นที่ราบลุ่ม ได้ประสบปัญหาน้้าท่วมขังอย่างรุนแรงสภาพปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรน้้าดังกล่าว อันมี
สาเหตุหลักมาจากการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าที่ขาดประสิทธิภาพและจากการใช้น้้าที่ไม่ชาญฉลาดและขาด
การอนุรักษ์ ปัญหาเกี่ยวกับน้้าท่วม ภัยแล้ง น้้าเน่าเสีย เป็นปัญหาซ้้าซาก การแก้ไขปัญหาน้้าของรัฐ ในการ
จัดหาแหล่งน้้า สร้างที่กักเก็บน้้าให้ประชาชนในพ้ืนที่ภาคใต้ค่อนข้างมีข้อจ้ากัด พ้ืนที่อ่างเก็บน้้า ชลประทาน 
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ขุดลอกคลอง พบมากทางฝั่งอ่าวไทย ขาดประสิทธิภาพในการขาดการจัดการน้้าที่ดี  ความขัดแย้งในด้านความ
ต้องการปริมาณน้้า ความขัดแย้งในด้านผลประโยชน์ที่ได้รับจากแหล่งน้้า และความขัดแย้งในด้านคุณภาพน้้า 
 เป้าประสงค์: 
 การอนุรักษ์พ้ืนที่ต้นน้้า พัฒนาแหล่งน้้าและบริหารจัดการทรัพยากรน้้าอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้
เกิดการจัดสรรน้้าที่มีจ้ากัดให้กับภาคส่วนต่างๆ อย่างเป็นธรรม และมีการจัดล้าดับความส้าคัญของการใช้น้้า
อย่างมีส่วนร่วม 
 ดัชนีชี วัด และเป้าหมาย 

(1) ร้อยละของพ้ืนที่ต้นน้้าที่ได้รับการอนุรักษ์ 
(2) ขนาดพ้ืนที่พ้ืนที่ชลประประทาน 
(3) สัดส่วนการได้รับบริการอย่างเพียงพอ (อุปสงค์-อุปทาน) ของผู้ใช้น้้าแต่ละภาคส่วน 

  แนวทางการด้าเนินงาน 
(1) จัดท้าระบบบริหารจัดการและจัดล้าดับความส้าคัญของการใช้น้้าภาคส่วนต่าง ๆ ในพื้นที่ 
(2) ส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้้าน้อย  
(3) ส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้้าในระบบการผลิต และส่งเสริมให้สถานประกอบการมี

การบ้าบัดน้้าเสียและหมุนเวียนน้้ากลับมาใช้ใหม่ 
(4) รณรงค์ให้สถานประกอบการและภาคการท่องเที่ยว มีเป้าหมายการอนุรักษ์ทรัพยากรน้้า 
(5) การจัดหาและพัฒนาแหล่งน้้าอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการพัฒนาแหล่งน้้าต้นทุนที่มีอยู่เดิม

ให้มีประสิทธิภาพพัฒนาแหล่งน้้าต้นทุนเพ่ิมเติมให้สอดคล้องกับศักยภาพและความต้องการในอนาคตรวมถึง
กระจายและจัดสรรน้้าจากแหล่งน้้าต้นทุนไปยังพ้ืนที่เป้าหมายให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั้งพ้ืนที่เกษตรกรรมชุมชน
และพ้ืนที่พัฒนาอื่นๆ 

1) พัฒนาและปรับปรุงแหล่งเก็บน้้าเดิมด้วยการบ้ารุงรักษาแหล่งเก็บน้้าโครงสร้างและ
อาคารซึ่งท้าหน้าที่ในการควบคุมน้้าทดน้้าระบายน้้าในโครงการแหล่งน้้าจัดส่งน้้าและโครงการชลประทานทั้ง
ขนาดใหญ่ขนาดกลางและขนาดเล็กท่ีมีอยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพการใช้งานเพ่ิมข้ึนในพ้ืนที่ดังนี้ 

- พ้ืนที่ชนบทและเกษตรกรรมในอ้าเภอชะอวด พระพรหม สิชล ทุ่งใหญ่ ท่าศาลา จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

- พ้ืนที่ชนบทและเกษตรกรรมในอ้าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 
2) พัฒนาแหล่งน้้าขนาดเล็กการสูบน้้าด้วยไฟฟ้าและสระน้้าชุมชนในพ้ืนที่ที่เหมาะสมและ

สอดคล้องกับพื้นท่ีที่มีความต้องการใช้น้้าในจังหวัดสงขลา นครศรีธรรมราช พัทลุง ตรัง 
3) พัฒนาแหล่งน้้าเพ่ิมเติมตามความต้องการเฉพาะด้านในรูปแบบและขนาดต่างๆเพ่ิมเติม

ตามความเหมาะในพ้ืนที่ชุมชนหลัก เช่น เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 
4) พัฒนาอ่างเก็บน้้าขนาดใหญ่เพ่ือเป็นน้้าต้นทุนและบรรเทาอุทกภัยโดยการพัฒนาอ่างเก็บ

น้้าขนาดใหญ่ในลุ่มน้้าท่าตะเภา จังหวัดชุมพร ลุ่มน้้าตาปี จังหวัดสุราษฎร์ธานี และลุ่มน้้ากระบุรี 
5) พัฒนาโครงข่ายน้้าเชื่อมโยงแหล่งเก็บน้้าขนาดเล็กขนาดกลางและขนาดใหญ่กับพ้ืนที่ใช้

น้้ารวมทั้งโครงข่ายน้้าระหว่างลุ่มน้้าเพ่ือให้สามารถกระจายน้้าระหว่างแหล่งน้้าอ่างเก็บน้้าไปยังพ้ืนที่เป้าหมาย
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 7-22 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ต่างๆโดยระบบโครงข่ายน้้าจะประกอบด้วยระบบท่อ/ระบบคลองระบบสูบน้้าด้วยพลังงานไฟฟ้าพ้ืนที่
เป้าหมายในระบบโครงข่าย 

6) อ่างเก็บน้้าเขื่อนรัชชประภาสุราษฎร์ธานี-ภูเก็ตพังงากระบี ่
7) โครงข่ายเชื่อมโยงแม่น้้าสายหลักในลุ่มน้้าตาปีจ.สุราษฎร์ธานี 
8) โครงข่ายน้้าเชื่อมโยงแหล่งน้้าลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลา 
9) ก่อสร้างแหล่งเก็บน้้าขนาดเล็กและขนาดกลางเพ่ิมเติมในพ้ืนที่ที่เหมาะสมเพ่ือรองรับ

ความต้องการใช้น้้าที่มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นในอนาคตอย่างต่อเนื่อง 
10) พัฒนาโครงข่ายระบบส่งน้้าผันน้้ากระจายน้้าและระบายน้้าฝายทดน้้าประตู ระบายน้้า

สถานีสูบน้้าโรงผลิตน้้าประปาในพ้ืนที่ที่เหมาะสมเป็นระบบโครงข่ายน้้าเชื่อมโยงแหล่งเก็บน้้าและแหล่งใช้น้้า
ต่างๆด้วยกันและบริหารจัดการแหล่งน้้าร่วมกันเพ่ือตอบสนองความต้องการการใช้น้้าในแต่ละพ้ืนที่อย่าง
ต่อเนื่อง 

11) พัฒนาระบบผันน้้าข้ามลุ่มน้้าระบบโครงข่ายน้้าระหว่างกลุ่มลุ่มน้้าและโครงข่ายน้้า
ระหว่างแหล่งน้้านานาชาติที่เหมาะสมเพ่ือเพ่ิมปริมาณน้้าต้นทุนให้แก่ลุ่มน้้าที่มีปัญหาขาดแคลนน้้าและการผัน
น้้าจากแม่น้้าระหว่างประเทศ เช่น แม่น้้ากระบุร ีแม่น้้าโก-ลก เพ่ือประโยชน์จากการใช้น้้าร่วมกัน 

12) การพัฒนาแหล่งน้้าโดยไม่ใช้มาตรการก่อสร้างเป็นการเสริมประสิทธิภาพในการใช้
ประโยชน์ทรัพยากรน้้าที่มีอยู่ภายในภาคให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยที่ไม่ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมอ่ืนๆทั้งในเรื่อง
การพัฒนาระบบการจัดการน้้าหรือการใช้ประโยชน์ด้วยวิธีการอ่ืนๆซึ่งช่วยบรรเทาและแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนน้้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

13) การปรับปรุงขุมเหมืองแอ่งน้้าบึงและพรุตามธรรมชาติที่มีศักยภาพเพ่ือให้สามารถรองรับ
น้้าใช้เป็นแหล่งน้้าส้ารองได้พ้ืนที่ด้าเนินการได้แก่พ้ืนที่ขุมเหมืองที่ไม่ได้ใช้งานแล้วพ้ืนที่แอ่งน้้าบึงและพรุตาม
ธรรมชาติในบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

14)  การใช้ประโยชน์จากแหล่งน้้าใต้ดินเพ่ือน้ามาใช้ตอบสนองความต้องการด้านต่างๆใน
พ้ืนที่และในระดับที่เหมาะสมโดยไม่เกิดผลกระทบต่อสภาพน้้าใต้ดินและสิ่งแวดล้อมพ้ืนที่ด้าเนินการ  ได้แก่ 
พ้ืนที่ที่มีศักยภาพน้้าใต้ดิน คือ ลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลา 

15) การพัฒนาระบบผลิตน้้าขนาดเล็กด้วยกระบวนการ Reverse Osmosis หรือการน้าน้้า
ทะเลมาท้าน้้าจืดผ่านกระบวนการ Reverse Osmosis และจัดหาแท้งค์เก็บน้้าเครื่องกรองน้้าในพ้ืนที่ที่มีผล
ประกอบการสูงและความต้องการใช้น้้ามีความผันแปรสูง ได้แก่ เกาะสมุยและพ้ืนที่ชุมชนธุรกิจท่องเที่ยวที่
หนาแน่น 

16) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการฝึกอบรมเผยแพร่ถ่ายทอดความรู้พัฒนาระบบฐานข้อมูล
และองค์ความรู้ด้านทรัพยากรน้้าและทรัพยากรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

17) การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้้าด้วยเทคโนโลยีรูปแบบต่างๆในการชลประทานและการ
จัดส่งน้้าและปรับปรุงระบบชลประทานการส่งน้้ากระจายน้้าและการใช้น้้าให้มีประสิทธิภาพสูงในการพัฒนา
ระบบจัดส่งน้้าจัดสรรน้้าและกระจายน้้าที่มีประสิทธิภาพสูงเช่นระบบท่อในพ้ืนที่เฉพาะพ้ืนที่ด้าเนินการได้แก่
พ้ืนที่เกษตรกรรมในจังหวัดสงขลา นครศรีธรรมราช 
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 7-23 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

 (6) ควบคุมน้้าเสียรายกิจกรรม เช่น ตลาดสด โรงพยาบาล โรงแรม หมู่บ้านจัดสรร รวมถึง
ควบคุมน้้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม 
 (7) จัดหาระบบบ้าบัดน้้าเสียชุมชนและเมืองหลัก  
 (8) รณรงค์และควบคุมการใช้สารเคมีทางการเกษตรที่จะปนเปื้อนลงสู่แหล่งน้้า 
 
7.4.5 มาตรการป้องกันความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกิจ 

หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน จะต้องลดช่องว่างและปัญหาความเหลือมล้้าในสังคมเนื่องจากปัญหา
ความเหลื่อมล้้าในสังคมไทยเกิดขึ้นตั้งแต่อดีตเรื่อยมาและปราศจากการแก้ไขอย่างจริงจังจึงท้าให้ระดับความ
รุนแรงของปัญหาดังกล่าวทั้งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและอนาคตมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นสภาวะความเหลื่อมล้้าระดับ
การพัฒนารายจังหวัดต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากการก้าหนดและด้าเนินนโยบายการพัฒนาประเทศที่ผ่านมา
ซึ่งภาครัฐกลายเป็นตัวแสดงหลักที่ก่อให้เกิดความแตกต่างในการกระจายหรือจัดสรรทรัพยากรไปยังพ้ืนที่ต่างๆ
อันท้าให้บางพ้ืนที่เกิดกระบวนการพัฒนาในระดับสูงหรือมีความเจริญมาก ดังนั้นในแง่หนึ่งความเหลื่อมล้้าเชิง
พ้ืนที่ที่เกิดขึ้นจึงเป็นผลพวงมาจากกระบวนการพัฒนาประเทศของไทยตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาซึ่ง
สามารถอาศัยระดับการพัฒนารายจังหวัดเป็นตัวสะท้อนสภาวะดังกล่าวได้อย่างชัดเจน 
 ส้าหรับความเหลื่อมล้้าในบริบททางเศรษฐกิจ หรือเรียกว่า “ความเหลื่อมล้้าทางด้านรายได้” ดัชนี
ด้านรายได้เป็นดัชนีที่สะท้อนให้เห็นถึงสถานะด้านการเงินหรือด้านเศรษฐกิจของคนซึ่งถ้าคนมีรายได้เพียงพอ
ต่อการซื้อหาอาหารและสินค้าบริการต่างๆที่เป็นสิ่งจาเป็นในการด้ารงชีวิตจะท้าให้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมี
ภูมิคุ้มกันต่อการเกิดปัญหาความยากจนและการมีหนี้สินล้นพ้นตัวนอกจากนั้นรายได้ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนา
ประเทศจะต้องมีการกระจายไปสู่กลุ่มคนต่างๆในสังคมอย่างทั่วถึงซึ่งจะทาให้คนในสังคมไทยมีสถานะทาง
เศรษฐกิจที่ดีองค์ประกอบของดัชนีย่อยด้านรายได้ประกอบด้วย  4 ตัวชี้วัดได้แก่รายได้เฉลี่ยของครัวเรือน
สัดส่วนประชากรยากจนร้อยละของครัวเรือนที่มีหนี้เพ่ือการอุปโภคบริโภคและค่าดัชนีความไม่เสมอภาคของ
รายได้ (ดัชนีจีนี) โดยจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีความก้าวหน้าด้านรายได้มากที่สุด และจังหวัดชายแดนใต้ มีความ
ล้าหลังด้านรายได้มากท่ีสุด  
 เป้าประสงค์: 
 มีการกระจายรายได้ ขจัดความยากจน ลดความเหลื่อมล้้า 
 ดัชนีชี วัด และเป้าหมาย 

(1) รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนหมายถึง “เงินหรือสิ่งของ” ที่ครัวเรือนได้รับจากการทางานหรือ
ผลิตเองหรือจากทรัพย์สินหรือได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่น 

(2) สัดส่วนประชากรยากจนหมายถึงร้อยละของประชากรที่มีรายจ่ายเพ่ือการอุปโภคบริโภค
เฉลี่ยต่อคนต่อเดือนต่้ากว่าเส้นความยากจนซึ่งต่้ากว่าเส้นความยากจนสะท้อนถึงการด้ารงชีพของคนที่อยู่ใน
ระดับท่ีต่้ากว่ามาตรฐานการครองชีพขั้นต่้า (Minimum standard of living) ของสังคมไทย 

(3) ร้อยละของครัวเรือนที่มีหนี้เพื่อการอุปโภคบริโภคหมายถึงร้อยละของจานวนครัวเรือนที่มีหนี้
ในระบบและ/หรือนอกระบบที่กู้ยืมเพ่ือใช้อุปโภคบริโภคของครัวเรือนต่อจานวนครัวเรือนทั้งหมด 
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 7-24 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

(4) ค่าดัชนีความไม่เสมอภาคของรายได้ (ดัชนีจีนี) เป็นดัชนีที่สะท้อนการกระจายรายได้หรือ
ความเหลื่อมล้าด้านรายได้ของคนในสังคมโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) เป็นตัว
บ่งชี้ความเหลื่อมล้าของรายได้ซึ่งค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคของรายได้หรือค่าสัมประสิทธิ์จีนี  (Gini 
Coefficient) มีค่าอยู่ระหว่าง 0 และ 1 โดยค่ายิ่งมากขึ้นแสดงว่าความไม่เท่าเทียมกันของรายได้หรือความ
เหลื่อมล้าของรายได้ยิ่งมากขึ้นถ้ามีค่าเท่ากับ 0 แสดงถึงการกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันอย่างสมบูรณ์
แต่ถ้ามีค่าเท่ากับ 1 แสดงถึงการกระจายรายได้มีความไม่เท่าเทียมกันอย่างสมบูรณ์ทั้งนี้ดัชนีจีนี (Gini Index) 
คือสัมประสิทธิ์จีนีที่แสดงเป็นเปอร์เซนต์ 
 แนวทางการด้าเนินงาน 
 (1) การเพ่ิมผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด โดยเป็นผลประโยชน์ทางตรงที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่อย่างแท้จริง 
 (2) การพัฒนาระบบเศรษฐกิจระดับฐานราก การเข้าถึงแหล่งเงินทุน การจัดสรรงบประมาณบน
พ้ืนฐานของความไม่เท่าเทียมกัน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจใหม่ของท้องถิ่นและและการสร้างอาชีพอย่างทั่วถึง 
 (3) การส่งเสริมระบบเศรษฐกิจที่ พ่ึงพาวัตถุดิบและแรงงานในท้องถิ่ น การสร้างมูลค่าเพ่ิม
ผลิตภัณฑ์ 
 (4) ส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 
7.4.6 มาตรการป้องกันผลกระทบทางสังคม 

หลักการและเหตุผล 
 สถานการณ์ปัจจุบันแนวโน้มโครงสร้างประชากรประเทศไทยเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  สัดส่วน
ประชากรผู้สูงอายุที่เพ่ิมขึ้นและอายุขัยเฉลี่ยของผู้สูงอายุเพ่ิมมากข้ึนเรื่อยๆ ขณะที่ภาวะเจริญพันธุ์ที่ต่้าลงและ
แนวโน้มการมีบุตรลดลงค่อนข้างมากและผู้อยู่ในวัยแรงงานสามารถหาเลี้ยงครอบครัวได้ลดลง ท้าให้การลดลง
ของจ้านวนและสัดส่วนของประชากรวัยแรงงานซึ่งจะส่งผลต่อเนื่องไปกระทบศักยภาพการผลิตการเพิ่มข้ึนของ
ภาระทางการคลังจากจ้านวนประชากรที่อยู่ในวัยพ่ึงพิงทั้งในเชิงเศรษฐกิจสังคมและสุขภาพ ในขณะที่การ
ลดลงของประชากรวัยเด็กจะเป็นข้อจ้ากัดต่อการขยายตัวของสัดส่วนก้าลังแรงงานในอนาคต  

เป้าประสงค์:  
 การเพ่ิมขึ้นของประชากรและการเติบโตของเมือง/ชุมชน เป็นไปอย่างสมดุล มีสภาพแวดล้อมที่
ส่งเสริมสุขภาวะในการด้ารงชีวิต มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 

ดัชนีชี วัดและเป้าหมาย: 
 (1)  เพ่ือปรับระบบชุมชนเมืองของภาคใต้ให้มีสมดุลมากขึ้น 
 (2)  เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้ศูนย์กลางชุมชนเมืองล้าดับรองที่มีศักยภาพให้มีบทบาทส่งเสริม
ระบบเศรษฐกิจและสังคมของภาคใต้สูงขึ้น 
 (3)  เพ่ือพัฒนาชุมชนเมืองในลักษณะกลุ่ม (Cluster) ภายใต้ระบบเศรษฐกิจและสังคมที่พ่ึงพากัน
และกัน และแบ่งหน้าที่กันตามศักยภาพ 

แนวทางการด้าเนินงาน  
(1)  พัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญให้เป็นเมืองน่าอยู่และปลอดภัย เตรียมความพร้อม

รองรับความเป็นเมืองทั้งด้านการบริหารจัดการ การจัดระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ระบบขนส่ง
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สาธารณะในเขตเมืองระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบการศึกษา และระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานมี
คุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการของคนในเมือง 

 
(2)  พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาค  เพ่ือเพ่ิมขีด

ความสามารถการเข้าถึงตลาดและบริการสาธารณะด้วยต้นทุนต่้ารวมทั้งบรรเทาปัญหาจราจรติดขัดโดยให้
ความส้าคัญต่อระบบรถโดยสารสาธารณะ ระบบทางจักรยานและทางเท้าโดยเน้นความปลอดภัยและความ
สะดวกในเชื่อมต่อการเดินทาง 

 
(3)  เพิ่มประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการบริหารจัดการเมืองด้วยการรวมองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นและให้ประชาชนมีส่วนร่วมและก้ากับทิศทางการพัฒนารวมทั้งเสริมสร้างความสามารถขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารเพ่ือให้จัดการปัญหาได้อย่างทันท่วงที รองรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่ าง
เหมาะสมโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการผังเมือง การจัดการสิ่งแวดล้อม และการจัดระบบขนส่งสาธารณะใน  
เขตเมือง 

 
(4) การพัฒนากลุ่มเมืองศูนย์กลางหลักของภาค 

  เพ่ือให้เกิดการพัฒนาเมืองและชุมชนของภาค ได้ก้าหนดการพัฒนาเฉพาะเมืองศูนย์กลาง
ความเจริญทางเศรษฐกิจหลักของภาค คือ 
  1)  กลุ่มเมืองหาดใหญ่-สงขลา 
   มีบทบาทเป็นพื้นที่ศูนย์กลางหลักของภาค ท้าหน้าที่ในการเป็นศูนย์กลางความเจริญทาง
เศรษฐกิจที่เชื่อมโยงกับภายนอกทั้งระดับนานาชาติและประเทศ โดยการพัฒนาเมืองหาดใหญ่ให้เป็นเมือง
ศูนย์กลางการคมนาคมขนส่ง การค้าการบริการ การบริการท่องเที่ ยว รวมถึงอุตสาหกรรมเพ่ือการส่งออก 
รวมถึงอุตสาหกรรมที่ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากยางพารา และการประมง และพัฒนาเมือง
สงขลาให้เป็นเมืองท่าและเมืองอุตสาหกรรมที่ส้าคัโดยการใช้ประโยชน์จากท่าเรือน้้าลึกสงขลา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของสะพานเศรษฐกิจภาคใต้ เชื่อมโยงกับฝั่งทะเลอันดามันกับท่าเรือน้้าลึกปากบารา 
  2)  กลุ่มเมืองปัตตานี ยะลา และนราธิวาส 
   มีเมืองปัตตานีเป็นแกนน้าการพัฒนาหลัก มุ่งเน้นพัฒนาการสาธารณสุข การศึกษา
อุตสาหกรรมสินค้าและอาหารฮาลาล ศิลปวัฒนธรรม ศูนย์อิสลามศึกษาและมลายูศึกษา 

(ก) จัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อควบคุมการขยายตัวของพ้ืนที่เมือง 
(ข) พัฒนาบริการพ้ืนฐานที่ส้าคัญคือ ท่าเรือน้้าลึก ศูนย์ขนส่งคนและสินค้าต่อเนื่องหลาย

รูปแบบ โครงข่ายระบบทางด่วนเชื่อมโยงกับศูนย์กลางเมืองหลักของประเทศและภาค ระบบรถไฟรางคู่ 
เส้นทางรถไฟเชื่อมโยงสองชายฝั่งทะเล รวมถึงพัฒนาท่าอากาศยาน เพ่ือพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์กลางการ
ขนส่งในแนวสะพานเศรษฐกิจตอนล่าง และการเป็นประตูสู่ภูมิภาค 

(ค) ปรับปรุงบริการพ้ืนฐานในเขตเมืองที่จ้าเป็น ได้แก่ ประปา โทรศัพท์ ระบบถนน
ระบบระบายน้้า และระบบสาธารณูปโภคท่ีจ้าเป็น โดยเฉพาะการจัดการสิ่งแวดล้อมในทะเลสาบสงขลา 
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(ง) ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรในท้องถิ่น ที่ส้าคัญ คือ 
การพัฒนาเมืองยาง รวมถึงอุตสาหกรรมประมง อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมเพ่ือการส่งออก 

(จ) พัฒนาระบบการบริการทางสังคมที่สนับสนุนการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
(ฉ) ส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

และโบราณสถานที่ส้าคัญ รวมถึงการบริการการท่องเที่ยวที่ได้คุณภาพเพ่ือสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางการ
ท่องเที่ยวหลักของภาค 

(ช) พัฒนาภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวคุณภาพมาตรฐานสากล และเป็น ICT City 
 
 (5)  นโยบาย : การพัฒนากลุ่มเมืองล้าดับรองตามบทบาทและศักยภาพ 
  การพัฒนากลุ่มเมืองล้าดับรอง เป็นการพัฒนากลุ่มเมืองที่ท้าหน้าที่สนับสนุนการพัฒนา
ชนบทและเชื่อมโยงกับพ้ืนที่ศูนย์กลาง และกลุ่มเมืองที่เชื่อมโยงระหว่างเมืองขนาดเล็ก 

1) พัฒนากลุ่มชุมชนศูนย์กลางบริการ (Service Cluster) เป็นกลุ่มพ้ืนที่ สนับสนุนการ
พัฒนาชนบทและเชื่อมโยงกับพ้ืนที่ศูนย์กลางหลักของภาค ประกอบด้วย 

-  กลุ่มเมืองสุราษฎร์ธานี เป็นศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การท่องเที่ยวและบริการ 
และการขนส่ง 

-  กลุ่มเมืองนครศรีธรรมราช เป็นศูนย์กลางภูมิปัญญาภาคใต้และการศึกษาระดับสูง 
รวมถึงการศึกษาศิลปวัฒนธรรมของภาค 

-  กลุ่มเมืองชุมพร เป็นศูนย์กลางท่องเที่ยวเชิงนิเวศและทางทะเล 
2) พัฒนากลุ่มชุมชนศูนย์กลางระดับอ้าเภอและชุมชน เป็นศูนย์กลางการบริหาร การ

บริการเศรษฐกิจ สังคม การเกษตรในพ้ืนที่ 
-  กลุ่มเมืองเที่ยวชายฝั่งทะเล ได้แก่ กลุ่มปะทิว-ชุมพร กลุ่มดอนสัก- ขนอม-สิชล 

กลุ่มสมุย-พงัน เป็นฐานการบริการท่องเที่ยวทางทะเลเชิงนิเวศที่มีการจัดการ
สิ่งแวดล้อมท่ีมีคุณภาพ 

-  กลุ่มศูนย์กลางเดิมที่มีศักยภาพ ได้แก่ กลุ่มไชยา-พุมเรียง เป็นศูนย์กลางศาสนาและ
วัฒนธรรม ทุ่งสง นครศรีธรรมราชเป็นศูนย์กลางการขนส่ง พุนพิน สุราษฎร์ธานีเป็น
ศูนย์กลางการขนส่งและกระจายสินค้า 

 
 (6)  การพัฒนาเมืองขนาดกลาง 
  เพ่ือให้การพัฒนาระบบเมืองและมีเกิดความสมดุลระหว่างพ้ืนที่เมืองและชนบท นั้น การ
เสริมสร้างชุมชนขนาดกลางและขนาดเล็กให้ได้รับการพัฒนาจึงมีความส้าคัญในฐานที่เป็นกลไกส้าคัญในการ
กระจายความเจริญ เพ่ือน้าไปสู่การเจริญเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ 

1) วางผังเมือง จัดระเบียบการพัฒนาและจัดการพ้ืนที่ เพ่ือชี้น้าแนวโน้มการพัฒนา และ
ก้ากับการใช้ที่ดินให้เหมาะสม สนับสนุนการพัฒนาเมืองแบบกระชับ (Compact) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้
พ้ืนที่เมือง และจัดท้าโครงการพัฒนาและก้ากับการพัฒนาให้เป็นไปตามผังเมือง 



           บทที่ 7 การประเมินผลกระทบของทางเลือกยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม 
          ส้านักงานทรัพยากรน ้าแห่งชาติ                        และก้าหนดมาตรการเชิงรุกเพื่อป้องกนัผลกระทบล่วงหน้า  
    

 
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 7-27 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

2) เสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจของเมือง โดยการประสานการพัฒนาพ้ืนที่กับการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การคมนาคมและขนส่ง เทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม และระบบการศึกษาที่
ทันสมัย เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยค้านึงถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3) พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะที่รวดเร็ว มีคุณภาพเชื่อมโยงภายในเมือง ระหว่างเมืองกับ
ชนบทโดยรอบ และระหว่างกลุ่มเมือง 

4) จัดระบบสาธารณูปโภคโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้้าประปา โทรศัพท์สาธารณะ และไฟฟ้า
รวมทั้งไฟสาธารณะ อย่างเพียงพอและเหมาะสมกับความต้องการของชุมชน 

5) พัฒนา และปรับปรุงบริการทางด้านสังคม ทั้งการศึกษาและสาธารณสุขให้มีคุณภาพได้
มาตรฐาน และเข้าถึงง่ายทั้งโดยชาวชนบทและชาวเมือง 

6) พัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่ งอันดามันเป็น Resort Community เพ่ือรองรับการท่องเที่ยว
คุณภาพสูงและความหนาแน่นต่้า เป็นชุมชนพักอาศัยคุณภาพดีส้าหรับผู้สูงอายุและผู้เกษียณ โดยพัฒนากระบี่-
ตรัง เป็นชุมชนรองรับการขยายตัวของกิจกรรมบริการท่องเที่ยวชายฝั่งอันดามัน พัฒนาพังงาเป็นศูนย์
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเลและวัฒนธรรมอันดามัน 

7) พัฒนาพ้ืนที่และชุมชนบริการท่องเที่ยวฝั่งอ่าวไทย ได้แก่ กลุ่มชุมพร-ปะทิวเชื่อมโยงกับ
ภาคตะวันตกและภาคตะวันออก และเชื่อมโยงกับกลุ่มสุราษฎร์ธานี เกาะสมุย -พงัน และกลุ่มดอนสัก ขนอม  
สิชล โดยให้ความส้าคัญต่อการรักษาระบบนิเวศท่ีบอบบาง 

8) พัฒนาตลาดการเกษตรในพ้ืนที่เมืองศูนย์กลางของกลุ่มพ้ืนที่ รวมทั้งศูนย์การขนส่งและ
กระจายสินค้าอย่างต่อเนื่อง 

9) พัฒนากลุ่มเมืองเชื่อมโยงกับชนบท และเชื่อมโยงระหว่างเมืองในลักษณะเครือข่ายโดย
พ่ึงพากันและกันในด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและสังคม 

10) พัฒนาตลาดการเกษตร รวมทั้งศูนย์การขนส่งและกระจายสินค้าอย่างต่อเนื่อง 
11) พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะที่รวดเร็ว มีคุณภาพเชื่อมโยงภายในเมือง ระหว่างเมืองกับ

ชนบทโดยรอบ และระหว่างกลุ่มเมืองอย่างต่อเนื่อง 
12) พัฒนาปรับปรุงบริการการศึกษาและบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและ

เข้าถึงง่ายทั้งโดยชาวชนบทและชาวเมือง 
  
 (7) การพัฒนากลุ่มเครือข่ายพื นที่เมือง-ชนบทอย่างยั่งยืน 
  ประชาชนเกือบร้อยละ 80 ของภาคใต้อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ชนบท มีการกระจายตัวของชุมชน
ชนบทจะกระจายเป็นกลุ่มๆ ไปทั่วพื้นที่ภาค ส่วนใหญ่จะเกาะกลุ่มกันตามลักษณะอาชีพ ได้แก่ การท้านา สวน
ยาง สวนปาล์ม และประมง พ้ืนที่ชนบทจึงถือเป็นแหล่งที่มาของรายได้ เป็นแหล่งวัตถุดิบและก้าลังแรงงานที่
ส้าคัญของภาค ชนบทจึงเปรียบเสมือนจุดเริ่มต้นของการพัฒนา แต่รูปแบบการพัฒนาชนบทส่วนใหญ่ในอดีต
มุ่งเน้นเพียงการเพ่ิมผลผลิตและรายได้ ขณะที่ผลของการพัฒนาภาคและประเทศที่ผ่านมายังไม่กระจายไปสู่
ชนบทอย่างทั่วถึง ประชาชนส่วนใหญ่ในชนบทจึงยังคงประสบปัญหาความต้องการขั้นพ้ืนฐานอยู่ ตัวชี้วัดการ
พัฒนาที่ยังเป็นปัญหาในทุกจังหวัด คือ ด้านการศึกษา สุขภาพ เศรษฐกิจ สังคมสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ในชีวิตทรัพย์สิน 



  
บทที่ 8 

กำรจัดท ำแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน้ ำ 
แบบบูรณำกำรระดับยุทธศำสตร์ 

 
 



บทที่ 8  
             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำติ        กำรจัดท้ำแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน ้ำแบบบรูณำกำรระดบัยุทธศำสตร์ 
   

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 8-1 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

บทที่ 8 
กำรจัดท้ำแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน ้ำแบบบูรณำกำรระดับยุทธศำสตร์ 

(Strategic and Integrated Development Plan / Program of River Basin : SIDP) 
 

8.1 กำรจัดท้ำแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน ้ำแบบบูรณำกำรระดับยุทธศำสตร์ (SIDP)  
 จากการทบทวนยุทธศาตร์ นโยบาย แผน และแผนงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
การศึกษาสภาพปัจจุบันและวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง สภาพปัญหาในปัจจุบันและอนาคต รวมถึง  
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนที่ ก้าหนดยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาลุ่มน้้าแบบบูรณาการระดับ  
ยุทธศาตร์ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การลดความขาดแคลนและเพ่ิมการเข้าถึงน้้าอุปโภคบริโภคในพื้นที่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การแก้ไขปัญหาน้้าท่วมและอุทกภัยในพ้ืนที่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การฟ้ืนฟูพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์และคุ้มครองทรัพยากร 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้้า 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การเพ่ิมความจุกักเก็บน้้า และเพ่ิมพ้ืนที่การกระจายน้้า 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การจัดการคุณภาพน้้าและอนุรักษ์ทรัพยากรน้้า 
ยุทธศาสตร์ที่ 7  การแก้ไขและเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติ 
ยุทธศาสตร์ที่ 8  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการ 

  
 โดยแนวทางการจัดท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน้้าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ลุ่มน้้าภาคใต้
ฝั่งตะวันออก มีดังนี ้

(1) พิจารณาลักษณะงานของหน่วยงานว่าสอดคล้องกับภารกิจในลักษณะใด และแยกเป็นกลุ่มภารกิจ
พ้ืนฐาน (Function) กลุ่มภารกิจเชิงนโยบายตามแผนแม่บท (Agenda) และกลุ่มภารกิจระดับท้องถิ่น (Area) 

 
(2) พิจารณาความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

ได้แก่ ด้านการลดความขาดแคลนและเพ่ิมการเข้าถึงน้้าอุปโภคบริโภคในพื้นที่ ด้านการแก้ไขปัญหาน้้าท่วมและ
อุทกภัยในพ้ืนที่ ด้านการฟ้ืนฟูพัฒนาพ้ืนที่อนุรักษ์และคุ้มครองทรัพยากร ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้้า 
ด้านการเพ่ิมความจุกักเก็บน้้า และเพ่ิมพ้ืนที่การกระจายน้้า ด้านการจัดการคุณภาพน้้าและอนุรักษ์ทรัพยากรน้้า 
ด้านการแก้ไขและเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติ และด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม
การบริหารจัดการ โดย 

1) แผนงานจะต้องแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน ในมิติด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และพัฒนาเศรษฐกิจ
ควบคู่กันไป 

2) สอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ทั้ง 6 
ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดการน้้าอุปโภคบริโภค ด้านการสร้างความม่ันคงของน้้าภาคการผลิต 
ด้านการจัดการน้้าท่วมและอุทกภัย ด้านการจัดการคุณภาพน้้าและอนุรักษ์ทรัพยากรน้้า 



บทที่ 8  
             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำติ        กำรจัดท้ำแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน ้ำแบบบรูณำกำรระดบัยุทธศำสตร์ 
   

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 8-2 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

ด้านการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภาพป่าต้นน้้าที่เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลายของดิน และ
ด้านการบริหารจัดการ 

3) สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและแผนพัฒนาในพ้ืนที่ 
 

 แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 20 ปี(2561-2580) เพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี, แผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน และแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12(2560-2564) โดยมีเป้าหมาย
และยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 (1) การจัดการน้้าอุปโภค-บริโภค ประกอบด้วยการพัฒนาประปาเมือง ขยายเขตบริการประปา 
เพ่ิมประสิทธิภาพระบบประปา พัฒนาประปา/น้้าดื่มให้ได้มาตรฐาน SDGs 
 (2) การสร้างความมั่นคงของน้้าภาคการผลิต ประกอบด้วยการลดการใช้น้้าในทุกกลุ่มการใช้น้้า 
เพ่ิมความจุแหล่งน้้าเดิม พัฒนาพ้ืนที่เกษตรน้้าฝนและระบบกระจายน้้า พัฒนาระบบผันน้้าแหละเชื่อมโยงแหล่ง
น้้า เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้้า(เพ่ิมมูลค่าน้้าต่อหน่วย) เพ่ิมน้้าต้นทุนเพ่ือลดความเสี่ยงภัยแล้ง 
 (3) การจัดการน้้าท่วมและอุทกภัย ประกอบด้วยการปรับปรุงล้าน้้าธรรมชาติ การจัดการพ้ืนที่น้้า
ท่วม/ชะลอน้้า การแก้ไขปัญหาอุทกภัยระดับลุ่มน้้าอย่างเป็นระบบ ปรับปรุงสิ่งกีดขวางล้าน้้า ลดการชะล้าง
พังทลายของดินในพ้ืนที่เกษตรลาดชัน 
 (4) การจัดการคุณภาพน้้า ประกอบด้วยการป้องกันและลดการเกิดน้้าเสียที่แหล่งก้าเนิด ก่อสร้า
ระบบบ้าบัดน้้าเสีย การจัดการน้้าเพ่ือรักษาสมดุลระบบนิเวศ ฟ้ืนฟูแม่น้้าล้าคลอง 
 (5) การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภาพป่าต้นน้้า ประกอบด้วยการอนุรักษาฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าต้นน้้าที่เสื่อมโทรม 
การป้องกันและลดการชะล้างพังทลายของดินในพ้ืนที่ต้นน้้า 
 (6) การบริหารจัดการ ประกอบด้วยการจัดท้า ปรับปรุง กฎหมายและองค์กรด้านบริหารจัดการน้้า 
พัฒนาระบบฐานข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบพยากรณ์ การศึกษา วิจัยและพัฒนา
แนวทางการจัดการทรัพยากรน้้า การประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม การติดตามประเมินผล การจัดท้าแผน
บริหารจัดการน้้าในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ และความร่วมมือด้านน้้ากับต่างประเทศ 
  
 ดังนั้นในการจัดท้าแผนพัฒนาลุ่มน้้าแบบบูรณาการระดับยุทธศาตร์จะพิจารณาความต้องการน้้า
(Demand) ในอนาคต 20 ปี(พ.ศ.2580) โดยพิจารณาตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงตามทางเลือกการพัฒนาที่
ประชาชนให้พ้ืนที่ให้ความเห็นชอบส้าหรับในด้านsupply จะได้พิจารณาโครงการซึ่งหน่วยงานราชการที่
เกี่ยวข้องได้มีการศึกษาวางโครงการไว้ รวมถึงโครงการที่ประชาชนน้าเสนอจากการประชุมโดยกลุ่มบริษัทฯ 
น้ามาพิจารณาร่วมกับการวางโครงการของที่ปรึกษา อย่างไรก็ตามเนื่องจากบางโครงการที่มีศักยภาพนั้นอาจมี
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและด้านสังคมซึ่งควรมีการด้าเนินการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลกระทบด้าน
สังคม สรุปความต้องการน้้า แหล่งน้้าที่มีแผนพัฒนาเพ่ิมเติมรวมถึงปริมาณน้้าที่จะต้องจัดหาเพิ่มเติมในพ้ืนที่
ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกแสดงได้ตำรำงท่ี 8.1-1  
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 8-3 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

ตำรำงท่ี 8.1-1  
สรุปควำมต้องกำรใช้น ้ำ (Demand) กำรใช้น ้ำ (Supply) และปริมำณน ้ำที่จะต้องจัดหำเพิ่มเติม 

ของพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 
หน่วย : ล้ำน ลบ.ม. 

ด้ำน ปัจจุบนั พ.ศ.2565 พ.ศ.2570 พ.ศ.2580 

De
m

an
d 

1 อุปโภค-บริโภค 125.77 132.99 155.01 210.91 
2 ท่องเท่ียว 36.12 42.51 57.51 136.64 
3 ปศุสัตว์ 24.40 25.69 27.99 33.28 
4 อุตสำหกรรม 64.21 66.67 73.07 110.63 
5 รักษำนิเวศน์ 5,399.49 4,696.98 4,687.34 4,651.99 
6 เพำะเลี ยงสัตว์น ้ำ 422.08 394.76 367.44 312.81 
7 พื นที่เกษตรกรรมเขตชลประทำน  4,114.80 4,218.55 4,391.46 4,737.28 

8 
พื นที่เกษตรกรรมนอกเขตชลประทำน (ส่งน ้ำ
เฉพำะฤดูแล้ง) 8,721.58 8,351.75 7,735.36 6,502.59 

รวมควำมต้องกำรน ้ำฐำน (รวม 1-7) 10,186.86 9,578.14 9,759.83 10,193.52 
รวมควำมต้องกำรน ้ำโดยรวมของพื นที่ (รวม 1-8) 18,908.44 17,929.89 17,495.19 16,696.11 

Su
pp

ly
 

1 ทรัพยำกรน ้ำท่ีน้ำมำใช้ได้ในปัจจุบัน 9,266.40 9,266.40 9,266.40 9,266.40 
  1.1 กำรน้ำน ้ำจำก canal storage มำใช ้ 8,585.63 8,585.63 8,585.63 8,585.63 
  1.2 ควำมจุโครงกำรพัฒนำแหล่งน ้ำในปัจจุบนั 110.92 110.92 110.92 110.92 
  1.3 ผันน ้ำจำกลุ่มน ้ำปัตตำนี 569.84 569.84 569.84 569.84 
2 แผนพัฒนำทรัพยำกรน ้ำ         
  2.1 แผนพัฒนำหน่วยงำนส่วนกลำง (โครงกำร)   0.00 114.12 934.48 
  2.2 แผนพัฒนำจังหวัด (โครงกำร)   0.00 3.25 0.01 
  2.3 แผนพัฒนำเชิงพื นที่ (Area Based)   0.00 4.86 221.57 
  2.4 ข้อเสนอภำคประชำชน   0.00 1,449.77 1,838.44 
รวมควำมจุโครงกำรพัฒนำแหล่งน ้ำ 9,266.40 9,266.40 10,838.39 13,832.90 

ต้องพัฒนำเพ่ิม กรณีไม่ส่งน ้ำนอกเขต -920.46 -311.74 1,078.56 3,639.38 
ต้องพัฒนำเพ่ิม กรณีส่งน ้ำนอกเขต -9,642.04 -8,663.49 -6,656.80 -2,863.21 

ผันน ้ำข้ำมลุ่มจำกลุ่มน ้ำตำปีและลุ่มน ้ำปัตตำน ี 23.36 376.36 541.36 1,026.71 
 

ปริมำณทรัพยำกรน ้ำเกิน / ขำด (Supply - Demand) -897.10 64.62 1,619.92 4,666.09  
ปริมำณทรัพยำกรน ้ำรวมนอกเขตชลประทำน (Supply - 

Demand) 
-9,618.68 -8,287.13 -6,115.44 -1,836.50  

หมำยเหตุ  อุปทาน คือ ปริมาณน้้าท่ีส่งได้โดยพิจารณา ปริมาณน้้าไหลเข้าอ่างและความต้องการน้้าเป็นรายเดือน 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 8-4 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

 และความต้องการน้้าส่วนหนึ่งสามารถดึงจากปริมาณน้้าท่าที่ผ่านจุดพิจารณาโดยไม่จ้าเป็นต้องมี
ปริมาตรอ่างเก็บน้้า 
 
 จ้านวนโครงการในแผนการจัดท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน้้าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์
ทั้งสิ้น 1,311 โครงการ จ้านวนงบประมาณรวม 119,194.01 ล้านบาท สามารถเพ่ิมปริมาณน้้าต้นทุนอีก 
4,566.74 ล้าน ลบ.ม.พื้นที่ชลประทานเพ่ิมอีก 478,120 ไร่ อย่างไรก็ตามในส่วนของการพัฒนาพื้นที่ชลประทาน
นี้ควรปรับลดลงเพ่ือให้เข้าสู่สมดุลของปริมาณน้้าต้นทุนและความต้องการน้้าโดยส้าหรับพ้ืนที่เกษตรน้้าฝนนั้น
เนื่องจากภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีปริมาณฝนที่สูงอยู่แล้วและพืชบางชนิดไม่จ้าเป็นต้องให้น้้าก็ยังสามารถยืนต้นและ
ให้ผลผลิตได้ดังนั้นเห็นควรเสริมการให้น้้าส้าหรับพ้ืนที่เกษตรน้้าฝนในฤดูแล้งเท่านั้น สรุปจ้านวนโครงการโดย
แบ่งเป็นแผนระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาวในลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกแสดงดังตำรำงที่ 8.1-2 และสรุป
โครงการรายจังหวัดแสดงดังตำรำงท่ี 8.1-3 รายละเอียดแสดงไว้ในภาคผนวก  
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 8-5 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

ตำรำงท่ี 8.1-2 
สรุปจ้ำนวนโครงกำรและงบประมำณรำยยุทธศำสตร์ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

 

ยุทธศำสตร์ แผนแม่บท จ้ำนวน งบประมำณ ควำมจุ พท.ชป. ระยะสั น ระยะกลำง ระยะยำว 
(พ.ศ.2564-พ.ศ.2565) (พ.ศ.2566-พ.ศ.2570) (พ.ศ.2571-พ.ศ.2580) 

SIDP 
ทรัพยำกรน ้ำ

แห่งชำติ 
โครงกำร (ล้ำนบำท) (ลลม.) (ไร่) 

จ้ำนวน งบประมำณ ควำม
จุ 

พื น
ที่ชป. 

จ้ำนวน งบประมำณ ควำมจุ พื นที่ชป. จ้ำนวน งบประมำณ ควำมจุ พื นที่ชป. 
โครงกำร (ล้ำนบำท) (ลลม.) (ไร่) โครงกำร (ล้ำนบำท) (ลลม.) (ไร่) โครงกำร (ล้ำนบำท) (ลลม.) (ไร่) 

1 1 62 8,970.51 0.00 0.00 62 7,405.74 0.00 0.00 0 1,564.77 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 
2 2 26 1,367.29 12.16 7,505.33 0 0.00 0.00 0.00 26 1,367.29 12.16 7,505.33 0 0.00 0.00 0.00 
  3 454 22,112.75 3.46 240.00 0 0.00 0.00 0.00 409 7,256.00 3.46 240.00 45 14,856.74 0.00 0.00 
3 5 46 228.54 0.02 0.00 0 0.00 0.00 0.00 46 228.54 0.02 0.00 0 0.00 0.00 0.00 
4 2 308 1,734.67 0.26 130.00 14 66.47 0.15 130.00 32 157.50 0.00 0.00 262 1,510.70 0.11 0.00 
5 2 266 70,810.74 4,538.65 463,014.78 0 0.00 0.00 0.00 230 26,634.00 2,716.95 356,414.78 36 44,176.75 1,821.71 106,600.00 
6 4 89 11,383.73 12.19 7,230.29 0 0.00 0.00 0.00 1 9.70 0.05 0.00 88 11,374.03 12.14 7,230.29 
7 6 44 2,510.33 0.00 0.00 15 75.00 0.00 0.00 29 2,435.33 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 
8 6 16 75.45 0.00 0.00 12 60.00 0.00 0.00 4 15.45 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 

รวม 1,311 119,194.01 4,566.74 478,120 103 7,607.21 0.15 130 777 39,668.57 2,732.63 364,160 431 71,918.22 1,833.97 113,830 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 8-6 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

ตำรำงท่ี 8.1-3 
สรุปจ้ำนวนโครงกำรและงบประมำณรำยยุทธศำสตร์รำยจังหวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

จ ำนวน งบประมำณ ควำมจุ พ้ืนทีช่ป. จ ำนวน งบประมำณ ควำมจุ พ้ืนทีช่ป. จ ำนวน งบประมำณ ควำมจุ พ้ืนทีช่ป.
โครงกำร (ลำ้นบำท) (ลลม.) (ไร่) โครงกำร (ลำ้นบำท) (ลลม.) (ไร่) โครงกำร (ลำ้นบำท) (ลลม.) (ไร่)

1 1 18 2,025.20 0.00 0 18 2,025.20 0.00 0.00
2 2 1 0.77 0.02 0 1 0.77 0.02 0.00

3 81 12,953.75 0.95 240 65 2,798.86 0.95 240.00 16 10,154.89 0.00 0.00
3 5 12 58.50 0.01 0 12 58.50 0.01 0.00
4 2 32 522.40 0.22 130 1 1.50 0.00 0.00 13 64.97 0.15 130.00 18 455.93 0.07 0.00
5 2 60 31,669.81 1,677.21 291,680 55 13,139.30 1,264.53 185,080.00 5 18,530.51 412.68 106,600.00
6 4 17 482.34 2.91 1,860 17 482.34 2.91 1,860.35
7 6 8 867.38 0.00 0 8 867.38 0.00 0.00
8 6 1 5.00 0.00 0 1 5.00 0.00 0.00

230 48,585.15 1,681.33 293,910 19 2,026.70 0.00 0 155 16,934.78 1,265.66 185,450 56 29,623.67 415.66 108,460
1 1 5 481.88 0.00 0 5 481.88 0.00 0.00
2 2 4 20.75 0.38 265 4 20.75 0.38 265.00

3 16 1,263.70 0.00 0 13 989.04 0.00 0.00 3 274.66 0.00 0.00
3 5 2 5.79 0.00 0 2 5.79 0.00 0.00
4 2 19 26.30 0.00 0 19 26.30 0.00 0.00
5 2 55 20,385.41 665.64 120,475 32 6,268.57 567.04 120,474.78 23 14,116.84 98.60 0.00
6 4 9 4,833.95 1.26 830 9 4,833.95 1.26 830.00
7 6 3 294.90 0.00 0 3 294.90 0.00 0.00
8 6

113 27,312.68 667.28 121,570 5 481.88 0.00 0 54 7,579.05 567.42 120,740 54 19,251.75 99.86 830
1 1 11 3,055.98 0.00 0 11 2,074.44 0.00 0.00 0 981.55
2 2 2 42.68 0.19 95 2 42.68 0.19 95.00

3 140 3,409.00 1.34 0 133 954.70 1.34 0.00 7 2,454.30 0.00 0.00
3 5 12 88.56 0.01 0 12 88.56 0.01 0.00
4 2 126 547.19 0.00 0 126 547.19 0.00 0.00
5 2 62 8,466.32 714.00 50,700 59 3,444.88 166.81 50,700.00 3 5,021.44 547.19 0.00
6 4 9 1,758.46 2.74 1,315 9 1,758.46 2.74 1,314.67
7 6 3 664.53 0.00 0 1 5.00 0.00 0.00 2 659.53 0.00 0.00
8 6 1 0.45 0.00 0 1 0.45 0.00 0.00

366 18,033.17 718.28 52,110 12 2,079.44 0.00 0 209 6,172.34 168.35 50,795 145 9,781.38 549.93 1,315

นครศรีธรรมราช

รวม

(ลลม.) (ไร่)

ประจวบ/ชุมพร/ชุมพร&ประจวบฯ/ชุมพร&สุราษฯ/ระนอง

รวม

สุราษฎร์ธานี/สุราษฯ&นครฯ

รวม

พท.ชป.
ระยะสัน้ ระยะกลำง ระยะยำว

(พ.ศ.2564-พ.ศ.2565) (พ.ศ.2566-พ.ศ.2570) (พ.ศ.2571-พ.ศ.2580)
จังหวัด/กลุม่จังหวัด

ยุทธศำสตร์ แผนแม่บท จ ำนวน งบประมำณ ควำมจุ

SIDP ทรัพยำกรน้ ำแหง่ชำติ โครงกำร (ลำ้นบำท)



บทที่ 8  
             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำติ        กำรจัดท้ำแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน ้ำแบบบรูณำกำรระดบัยุทธศำสตร์ 
     
 

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 8-7 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

ตำรำงท่ี 8-3 (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตำรำงท่ี 8-3 (ต่อ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ ำนวน งบประมำณ ควำมจุ พ้ืนทีช่ป. จ ำนวน งบประมำณ ควำมจุ พ้ืนทีช่ป. จ ำนวน งบประมำณ ควำมจุ พ้ืนทีช่ป.
โครงกำร (ลำ้นบำท) (ลลม.) (ไร่) โครงกำร (ลำ้นบำท) (ลลม.) (ไร่) โครงกำร (ลำ้นบำท) (ลลม.) (ไร่)

1 1 10 885.35 0.00 0 10 707.68 0.00 0.00 0 177.67
2 2 14 1,170.52 10.75 6,860 14 1,170.52 10.75 6,860.00

3 59 2,450.79 1.14 0 49 542.10 1.14 0.00 10 1,908.69 0.00 0.00
3 5 6 18.94 0.00 0 6 18.94 0.00 0.00
4 2 40 200.00 0.00 0 2 10.00 0.00 0.00 38 190.00 0.00 0.00
5 2 44 4,622.83 563.33 160 42 2,137.69 528.06 160.00 2 2,485.14 35.27 0.00
6 4 18 750.53 1.50 880 18 750.53 1.50 879.58
7 6 20 564.19 0.00 0 14 70.00 0.00 0.00 6 494.19 0.00 0.00
8 6 8 40.00 0.00 0 7 35.00 0.00 0.00 1 5.00 0.00 0.00

219 10,703.15 576.71 7,900 31 812.68 0.00 0 120 4,556.11 539.94 7,020 68 5,334.36 36.77 880
1 1 8 1,266.88 0.00 0 8 939.87 0.00 0.00 0 327.00
2 2 1 30.95 0.15 100 1 30.95 0.15 100.00

3 40 271.37 0.00 0 37 236.94 0.00 0.00 3 34.43 0.00 0.00
3 5 1 1.13 0.00 0 1 1.13 0.00 0.00
4 2 24 117.50 0.00 0 22 107.50 0.00 0.00 2 10.00 0.00 0.00
5 2 5 3,051.30 425.24 0 3 23.88 0.41 0.00 2 3,027.42 424.83 0.00
6 4 5 378.49 0.97 640 5 378.49 0.97 640.34
7 6 3 78.85 0.00 0 3 78.85 0.00 0.00
8 6 1 5.00 0.00 0 1 5.00 0.00 0.00

88 5,201.46 426.35 740 8 939.87 0.00 0 68 811.25 0.55 100 12 3,450.34 425.79 640
1 1
2 2

3 22 104.85 0.00 0 19 85.50 0.00 0.00 3 19.36 0.00 0.00
3 5 12 55.46 0.00 0 12 55.46 0.00 0.00
4 2 15 69.00 0.00 0 4 20.00 0.00 0.00 11 49.00 0.00 0.00
5 2 12 1,641.21 309.52 0 11 291.62 6.38 0.00 1 1,349.60 303.14 0.00
6 4 7 213.36 1.50 960 1 9.70 0.05 0.00 6 203.66 1.45 960.00
7 6
8 6

68 2,083.89 311.02 960 0 0.00 0.00 0 47 462.27 6.43 0 21 1,621.61 304.59 960

ยะลา/ยะลา&นราธิวาส

รวม

สงขลา/สงขลา&ปัตตานี/สงขลา&ปัตตานี&ยะลา/สงขลา&ยะลา

รวม

ปัตตานี/ปัตตานี&ยะลา/ปัตตานี&ยะลา&นราธิวาส

รวม

(ลลม.) (ไร่)

พท.ชป.
ระยะสัน้ ระยะกลำง ระยะยำว

(พ.ศ.2564-พ.ศ.2565) (พ.ศ.2566-พ.ศ.2570) (พ.ศ.2571-พ.ศ.2580)
จังหวัด/กลุม่จังหวัด

ยุทธศำสตร์ แผนแม่บท จ ำนวน งบประมำณ ควำมจุ

SIDP ทรัพยำกรน้ ำแหง่ชำติ โครงกำร (ลำ้นบำท)

จ ำนวน งบประมำณ ควำมจุ พ้ืนทีช่ป. จ ำนวน งบประมำณ ควำมจุ พ้ืนทีช่ป. จ ำนวน งบประมำณ ควำมจุ พ้ืนทีช่ป.
โครงกำร (ลำ้นบำท) (ลลม.) (ไร่) โครงกำร (ลำ้นบำท) (ลลม.) (ไร่) โครงกำร (ลำ้นบำท) (ลลม.) (ไร่)

1 1 10 1,255.22 0.00 0 10 1,176.67 0.00 0.00 0 78.55
2 2 4 101.62 0.67 185 4 101.62 0.67 185.33

3 96 1,659.28 0.04 0 93 1,648.87 0.04 0.00 3 10.42 0.00 0.00
3 5 1 0.16 0.00 0 1 0.16 0.00 0.00
4 2 52 252.28 0.04 0 4 20.00 0.00 0.00 48 232.28 0.04 0.00
5 2 28 973.87 183.71 0 28 568.06 183.71 0.00 0 405.80
6 4 24 2,966.60 1.31 745 24 2,966.60 1.31 745.35
7 6 7 40.48 0.00 0 7 40.48 0.00 0.00
8 6 5 25.00 0.00 0 5 25.00 0.00 0.00

227 7,274.52 185.77 931 15 1,201.67 0.00 0 137 2,457.74 184.42 185 75 3,615.11 1.35 745
1 1 62 8,970.51 0.00 0 62 7,405.74 0.00 0.00 0 1,564.77 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00
2 2 26 1,367.29 12.16 7,505 0 0.00 0.00 0.00 26 1,367.29 12.16 7,505.33 0 0.00 0.00 0.00

3 454 22,112.75 3.46 240 0 0.00 0.00 0.00 409 7,256.00 3.46 240.00 45 14,856.74 0.00 0.00
3 5 46 228.54 0.02 0 0 0.00 0.00 0.00 46 228.54 0.02 0.00 0 0.00 0.00 0.00
4 2 308 1,734.67 0.26 130 1 1.50 0.00 0.00 45 222.47 0.15 130.00 262 1,510.70 0.11 0.00
5 2 266 70,810.74 4,538.65 463,015 0 0.00 0.00 0.00 230 25,874.00 2,716.95 356,414.78 36 44,936.75 1,821.71 106,600.00
6 4 89 11,383.73 12.19 7,230 0 0.00 0.00 0.00 1 9.70 0.05 0.00 88 11,374.03 12.14 7,230.29
7 6 44 2,510.33 0.00 0 15 75.00 0.00 0.00 29 2,435.33 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00
8 6 16 75.45 0.00 0 12 60.00 0.00 0.00 4 15.45 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00

1,311 119,194.01 4,566.74 478,120 90 7,542.24 0.00 0 790 38,973.54 2,732.78 364,290 431 72,678.22 1,833.97 113,830

นราธิวาส

รวม

รวม

รวม

(ลลม.) (ไร่)

พท.ชป.
ระยะสัน้ ระยะกลำง ระยะยำว

(พ.ศ.2564-พ.ศ.2565) (พ.ศ.2566-พ.ศ.2570) (พ.ศ.2571-พ.ศ.2580)
จังหวัด/กลุม่จังหวัด

ยุทธศำสตร์ แผนแม่บท จ ำนวน งบประมำณ ควำมจุ

SIDP ทรัพยำกรน้ ำแหง่ชำติ โครงกำร (ลำ้นบำท)



 
            ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ              บทที่ 8 กำรจดัท้ำแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน ้ำแบบบูรณำกำรระดับยทุธศำสตร์ 
    

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 8-8 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

 บทสรุปและข้อเสนอแนะรายลุ่มน้้าสาขาส้าหรับแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน้้าแบบบูรณาการ
ระดับยุทธศาสตร์มีดังนี้ 
 
 (1) ลุ่มน ้ำสำขำคลองท่ำตะเภำ (2101) มีศักยภาพในการพัฒนาแหล่งน้้าขนาดใหญ่ในพ้ืนที่ต้น
น้้าที่ส้าคัญ 2 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้้า ท่าแซะและอ่างเก็บน้้า รับร่อ โดยอ่างเก็บน้้า ท่าแซะมีความจุเก็บกัก 194 
ล้าน ลบ.ม. และอ่างเก็บน้้า รับร่อมีความจุเก็บกัก 142.90 ล้าน ลบ.ม. โดยโครงการอ่างเก็บน้้า ท่าแซะอยู่ใน
แผนงานก่อสร้างของกรมชลประทานแต่ติดปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อมสูงจึงชะลอการก่อสร้าง ส่วนอ่างเก็บ
น้้า รับร่อถูกระงับการก่อสร้าง ซึ่งจากแนวทางเลือกการพัฒนาจะเห็นว่าความต้องการน้้าในอนาคตภายในปี 
พ.ศ.2570 ความต้องการน้้าทุกด้านยกเว้นเกษตรน้้าฝน มีความต้องการน้้ารวมสูงถึง  243.28 ล้าน ลบ.ม. 
ดังนั้นจึงเห็นสมควรเร่งพัฒนาแหล่งน้้ารวมความจุเก็บกักไม่น้อยกว่า 243.28 ล้าน ลบ.ม. โดยมีทางเลือกใน
การพัฒนาน้้าบาดาลซึ่งสามารถด้าเนินการได้โดยไม่ติดปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อม จึงจัดอยู่ในแผนระยะ
กลาง อย่างไรก็ตามศักยภาพในการพัฒนามีเพียง 89 ล้าน ลบ.ม./ปี และยังไม่สามารถบรรเทาปัญหาอุทกภัย
ได้ และทางเลือกในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งพ้ืนที่เกษตรน้้าฝนได้แก่การขุดสระน้้าในไร่นา  ปัญหาอุทกภัยใน
พ้ืนที่ปัจจุบันความจุล้าน้้าส่วนใหญ่สามารถรองรับคาบการเกิดได้มากกว่า 5 ปี อย่างไรก็ตามควรพัฒนาเพ่ือให้
สามารถรองรับคาบการเกิดไม่ต่้ากว่า 25 ปี เพ่ือลดความเสียหายจากอุทกภัยซึ่งมีมูลค่าสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในเขตชุมชนโดยลักษณะการแก้ไขปัญหาสามารถด้าเนินการใน 2 ลักษณะได้แก่ การเร่งระบายน้้าหรือการ
สร้างพ้ืนที่ปิดล้อม 
  
 (2)  ลุ่มน ้ำสำขำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (2102) แบ่งออกเป็น 2 พ้ืนที่โดยมีลุ่มน้้าสาขา
คลองท่าตะเภาคั่นระหว่าง 2 พ้ืนที่การแก้ไขปัญหาอุทกภัย เนื่องจากบริบทของลุ่มน้้าซึ่งอุทกภัยเกิดจากยอด
น้้าสูงกว่าความสามารถรับน้้าได้ของคลองในบางช่วงและในปัจจุบันคลองส่วนใหญ่สามารถรับปริมาณน้้าได้ใน
รอบการเกิด 5-10 ปี ดังนั้นการแก้ไขปัญหาอุทกภัยจะพิจารณาในการขุดลอกหรือปรับปรุงสิ่งกีดขวางล้าน้้าให้
สามารถรองรับปริมาณน้้าในรอบ 5-10 ปี หรือผันน้้าไปยังพ้ืนที่ชะลอน้้าหลากและมุ่งแก้ไขปัญหาพ้ืนที่ชุมชน
ซึ่งเกิดความเสียหายสูง โดยโครงการป้องกันน้้าท่วมชุมชนเฉพาะพ้ืนที่ ได้แก่ โครงการป้องกันน้้าท่วมชุมชนทุ่ง
ตะไคร-เทศบาลต้าบลทุ่งตะไคร และระบบป้องกันน้้าท่วมพ้ืนที่ชุมชนขุนกระทิง 
 
  ลุ่มน้้าสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน มีศักยภาพในการพัฒนาแหล่งน้้าใหม่ จ้านวน 5 แห่ง 
ได้แก่ อ่างเก็บน้้า บ้านหัวไทร, อ่างเก็บน้้า คลองสวี, อ่างคลองน้อย, อ่างคลองวิสัยและอ่างเก็บน้้า ชุมพร รวม
ความจุเกบ็กัก 225.91 ล้าน ลบ.ม.  
 
  ตามแผนทางเลือกการพัฒนาความต้องการน้้าทุกด้าน ยกเว้นเกษตรน้้าฝน มีความต้องการ
น้้ารวมสูงถึง 567.49 ล้าน ลบ.ม. ดังนั้นควรด้าเนินการพัฒนาอ่างเก็บน้้าเก็บน้้า ซี่งมีศักยภาพทั้งหมดซึ่งกรม
ชลประทานมีแผนในการด้าเนินการอ่างเก็บน้้า ดังกล่าวแล้ว ส้าหรับทางเลือกในการแก้ไขปัญหาพ้ืนที่เกษตร
น้้าฝน ที่ปรึกษาเห็นควรด้าเนินการขุดสระน้้าในไร่นา 



 
            ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ              บทที่ 8 กำรจดัท้ำแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน ้ำแบบบูรณำกำรระดับยทุธศำสตร์ 
    

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 8-9 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

 (3)  ลุ่มน ้ำสำขำคลองหลังสวน (2103)  ลุ่มน้้าสาขาคลองหลังสวนมีสภาพภูมิประเทศที่
เหมาะสมในการพัฒนาอ่างเก็บน้้าสูง แต่มีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมสูง โดยมีแผนงานก่อสร้างอ่างเก็บน้้า
คลองแย ซึ่งกรมชลประทานวางแผนก่อสร้างในปี พ.ศ.2566 โดยมีความจุเก็บกักเพียง 50 ล้าน ลบ.ม. ท้าให้
ปริมาณน้้ายังไม่เพียงพอต่อความต้องการ ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ เห็นควรเสนอทางเลือกในการเพ่ิมความจุเก็บกักน้้า
ของอ่างคลองแย เป็นอย่างน้อย 80 ล้าน ลบ.ม. เนื่องจากผลการศึกษาเดิม ซึ่งเคยมีอ่างเก็บน้้า คลองแย มี
ศักยภาพเก็บกักน้้าสูงถึง 170 ล้าน ลบ.ม. โดยทางเลือกในการแก้ไขปัญหาพื้นที่เกษตรน้้าฝน ที่ปรึกษาเห็นควร
ด้าเนินการขุดสระน้้าในไร่นา (กรณีสร้างอ่างเก็บน้้า คลองแย มีความจุได้ถึง 170 ล้าน ลบ.ม. จะสามารถ
ทดแทนการขุดสระน้้าในไร่นาได้) 
 
  การแก้ไขปัญหาอุทกภัยเนื่องจากบริบทของลุ่มน้้า  ซึ่งอุทกภัยเกิดจากยอดน้้าสูงกว่า
ความสามารถรับน้้าได้ของคลองในบางช่วง และในปัจจุบันคลองส่วนใหญ่สามารถรับปริมาณน้้าได้ในรอบการ
เกิด 5-10 ปี ดังนั้นการแก้ไขปัญหาอุทกภัย จะพิจารณาในการขุดลอกหรือปรับปรุงสิ่งกีดขวางล้าน้้าให้สามารถ
รองรับปริมาณน้้าในรอบ 5-10 ปี หรือผันน้้าไปยังพ้ืนที่ชะลอน้้าหลาก และมุ่งแก้ไขปัญหาพ้ืนที่ชุมชน ซึ่งเกิด
ความเสียหายสูง โดยโครงการป้องกันน้้าท่วมชุมชนเฉพาะพ้ืนที่ ได้แก่ โครงการป้องกันน้้าท่วมชุมชนหลังสวน 
  
 (4)  ลุ่มน ้ำสำขำภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 2 (2104) ลุ่มน้้าสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 2 
มีแผนด้าเนินการสร้างอ่างเก็บน้้า ซึ่งสามารถบรรเทาได้ทั้งภัยแล้งและอุทกภัยจ้านวน 4 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้้า 
คลองละแม, อ่างเก็บน้้า คลองท่าตีน, อ่างเก็บน้้า ปากหมาก และอ่างเก็บน้้า คลองเสวียด ความจุเก็บกักเป็น 
120.46, 42.0, 19.0 และ 38.0 ล้าน ลบ.ม. ตามล้าดับ รวมความจุเก็บกักเพ่ิมข้ึนอีก 219.46 ล้าน ลบ.ม. (อ่าง
เก็บน้้า คลองละแม ปรากฎในแผนของกรมชลประทานในปี พ.ศ.2565 ความจุเก็บกัก 43 ล้าน ลบ.ม. ) โดย
ทางเลือกในการแก้ไขปัญหาพ้ืนที่เกษตรน้้าฝน ที่ปรึกษาเห็นควรด้าเนินการขุดสระน้้าในไร่นา 
 
  การแก้ไขปัญหาอุทกภัย เนื่องจากบริบทของลุ่มน้้า ซึ่งอุทกภัยเกิดจากยอดน้้าสูงกว่า
ความสามารถรับน้้าได้ของคลองในบางช่วง และในปัจจุบันคลองส่วนใหญ่สามารถรับปริมาณน้้าได้ในรอบการ
เกิด 5-10 ปี ดังนั้นการแก้ไขปัญหาอุทกภัย จะพิจารณาในการขุดลอกหรือปรับปรุงสิ่งกีดขวางล้าน้้าให้สามารถ
รองรับปริมาณน้้าในรอบ 5-10 ปี หรือผันน้้าไปยังพ้ืนที่ชะลอน้้าหลากและมุ่งแก้ไขปัญหาพ้ืนที่ชุมชนซึ่งเกิด
ความเสียหายสูงโดยโครงการป้องกันน้้าท่วมชุมชนเฉพาะพ้ืนที่ ได้แก่ โครงการป้องกันน้้าท่วมชุมชนละแม และ
ระบบป้องกันน้้าท่วมชุมชนตลาดไชยา 
  
 (5)  ลุ่มน ้ำสำขำภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 3 (2105) การแก้ไขปัญหาอุทกภัย เนื่องจากบริบท
ของลุ่มน้้าซึ่งอุทกภัยเกิดจากยอดน้้าสูงกว่าความสามารถรับน้้าได้ของคลองในบางช่วงและในปัจจุบันคลองส่วน
ใหญ่สามารถรับปริมาณน้้าได้ในรอบการเกิด 5-10 ปี และปริมาณน้้าทะเลหนุนไม่สามารถระบายน้้าได้ ดังนั้น
การแก้ไขปัญหาอุทกภัยจะพิจารณาในการขุดลอกหรือปรับปรุงสิ่งกีดขวางล้าน้้า ให้สามารถรองรับปริมาณน้้า
ในรอบ 5-10 ปี หรือผันน้้าไปยังพ้ืนที่ชะลอน้้าหลาก เช่น แก้มลิงต่าง ๆ และมุ่งแก้ไขปัญหาพ้ืนที่ชุมชน ซึ่งเกิด
ความเสียหายสูง โดยโครงการป้องกันน้้าท่วมชุมชนเฉพาะพ้ืนที่  



 
            ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ              บทที่ 8 กำรจดัท้ำแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน ้ำแบบบูรณำกำรระดับยทุธศำสตร์ 
    

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 8-10 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

  การแก้ไขปัญหาภัยแล้งพิจารณาการจัดหาแหล่งน้้า  โดยมีแผนงานก่อสร้างอ่างเก็บน้้า 
เพ่ือเพ่ิมปริมาณน้้าต้นทุนจ้านวน 29 แห่ง รวมปริมาณความจุ 306.45 ล้าน ลบ.ม. โดยอยู่ในพ้ืนที่เกาะพะงัน 
14 แห่ง ความจุเก็บกักน้้ารวม 36.14 ล้าน ลบ.ม. อยู่บนเกาะสมุย 10 แห่ง ความจุเก็บกักน้้ารวม 32.72 ล้าน 
ลบ.ม. โดยพ้ืนที่เกาะพงันมีความจ้าเป็นในการด้าเนินการในระยะเร่งด่วน เนื่องจากขาดแคลนน้้าเพ่ือการ
อุปโภค ส่วนเกาะสมุยปัจจุบันมีการผันน้้าจากลุ่มน้้าตาปี โดยการประปาส่วนภูมิภาค สามารถรองรับความ
ต้องการน้้าในปัจจุบันบนเกาะสมุยได้เพียงพอ ส้าหรับมาตรการอื่น ๆ เพ่ือเพ่ิมความจุเก็บกักน้้า ได้แก่ การขุด
ลอกแหล่งน้้าขนาดใหญ่กว่า 5 ไร่ จ้านวน 143 แห่ง เพ่ิมความจุอีก 25.58 ล้าน ลบ.ม. โดยแผนงานทั้งหมด
สามารถเพ่ิมความจุเก็บกักน้้า 585.69 ล้าน ลบ.ม. จะสามารถเข้าสู่สภาวะสมดุลของความต้องการน้้า และ
แหล่งน้้าต้นทุน โดยพื้นที่เกษตรน้้าฝนจะส่งน้้าเฉพาะฤดูแล้งเท่านั้น 
  
 (6)  ลุ่มน ้ำสำขำคลองกลำย (2106) การแก้ไขปัญหาอุทกภัย เนื่องจากบริบทของลุ่มน้้า ซึ่ง
อุทกภัยเกิดจากยอดน้้าสูงกว่าความสามารถรับน้้าได้ของคลองในบางช่วง  และในปัจจุบันคลองส่วนใหญ่
สามารถรับปริมาณน้้าได้ในรอบการเกิด 5-10 ปี และปริมาณน้้าทะเลหนุนไม่สามารถระบายน้้าได้ ดังนั้นการ
แก้ไขปัญหาอุทกภัยจะพิจารณาในการขุดลอกหรือปรับปรุงสิ่งกีดขวางล้าน้้าให้สามารถรองรับปริมาณน้้าใน
รอบ 5-10 ปี หรือผันน้้าไปยังพ้ืนที่ชะลอน้้าหลาก เช่น แก้มลิงต่าง ๆ และมุ่งแก้ไขปัญหาพ้ืนที่ชุมชนซึ่งเกิด
ความเสียหายสูง โดยโครงการป้องกันน้้าท่วมชุมชนเฉพาะพ้ืนที่ 
  
  การแก้ไขปัญหาภัยแล้งพิจารณาการจัดหาแหล่งน้้า โดยมีแผนงานก่อสร้างอ่างเก็บน้้าคลอง
กลาย ความจุเก็บกัก 60.0 ล้าน ลบ.ม.และโครงการขุดลอกแหล่งน้้า, ขุดสระในไร่นา และการพัฒนาน้้าบาดาล
รวมแล้วสามารถเพ่ิมน้้าต้นทุน 122.61 ล้าน ลบ.ม. จะท้าให้ลุ่มน้้าสาขาคลองกลายเข้าสู่สมดุลน้้าระหว่าง  
อุปสงค์และอุปทาน 
  
 (7) ลุ่มน ้ำสำขำภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 (2107) การแก้ไขปัญหาอุทกภัย เนื่องจากบริบท
ของลุ่มน้้า ซึ่งอุทกภัยเกิดจากยอดน้้าสูงกว่าความสามารถรับน้้าได้ของคลองในบางช่วง และในปัจจุบันคลอง
ส่วนใหญ่สามารถรับปริมาณน้้าได้ในรอบการเกิด 5-10 ปี และปริมาณน้้าทะเลหนุนไม่สามารถระบายน้้าได้ 
ดังนั้นการแก้ไขปัญหาอุทกภัยจะพิจารณาในการขุดลอกหรือปรับปรุงสิ่งกีดขวางล้าน้้า ให้สามารถรองรับ
ปริมาณน้้าในรอบ 5-10 ปี หรือผันน้้าไปยังพ้ืนที่ชะลอน้้าหลาก เช่น แก้มลิงต่าง ๆ และมุ่งแก้ไขปัญหาพ้ืนที่
ชุมชนซึ่งเกิดความเสียหายสูง โดยโครงการป้องกันน้้าท่วมชุมชนเฉพาะพ้ืนที่ 
 
  การแก้ไขปัญหาภัยแล้งพิจารณาการจัดหาแหล่งน้้า โดยมีแผนงานก่อสร้างอ่างเก็บน้้าคลอง
บ้านตาล ความจุเก็บกัก 25.0 ล้าน ลบ.ม. รวมทั้งการขุดลอกเพ่ือเพ่ิมความจุเก็บกักน้้า การสร้างฝาย การขุด
สระน้้าการพัฒนาศักยภาพน้้าบาดาล รวมแล้วเพ่ิมประมาณน้้าต้นทุนได้ 575.89 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งยังคงไม่
เพียงพอยังคงขาดแคลนน้้าอีก 54.85 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งจ้าเป็นต้องหามาตรการเสริมเช่นศึกษาการผันน้้าข้ามลุ่ม
จากลุ่มน้้าข้างเคียง 



 
            ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ              บทที่ 8 กำรจดัท้ำแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน ้ำแบบบูรณำกำรระดับยทุธศำสตร์ 
    

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 8-11 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

 (8)  ลุ่มน ้ำสำขำคลองนำทวี (2108) การแก้ไขปัญหาอุทกภัยเนื่องจากบริบทของลุ่มน้้า ซึ่ง
อุทกภัยเกิดจากยอดน้้าสูงกว่าความสามารถรับน้้าได้  ของคลองในบางช่วง และในปัจจุบันคลองส่วนใหญ่
สามารถรับปริมาณน้้าได้ในรอบการเกิด 5-10 ปี และปริมาณน้้าทะเลหนุนไม่สามารถระบายน้้าได้ ดังนั้นการ
แก้ไขปัญหาอุทกภัยจะพิจารณาในการขุดลอกหรือปรับปรุงสิ่งกีดขวางล้าน้้า  ให้สามารถรองรับปริมาณน้้าใน
รอบ 5-10 ปี หรือผันน้้าไปยังพ้ืนที่ชะลอน้้าหลากและมุ่งแก้ไขปัญหาพ้ืนที่ชุมชน ซึ่งเกิดความเสียหายสูง โดย
โครงการป้องกันน้้าท่วมชุมชนเฉพาะพ้ืนที่ 
 
  ในส่วนของการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขาคลองนาทวี สามารถพัฒนาทรัพยากร
น้้าได้อีก 201.24 ล้าน ลบ.ม. แต่ยังขาดแคลนน้้าในเขตชลประทาน มาตรการในการแก้ไข ได้แก่ การเพ่ิม
ประสิทธิภาพของระบบส่งน้้าและปรับลดความเข้มการใช้พื้นที่ 
 
 (9)  ลุ่มน ้ำสำขำคลองเทพำ (2109) การแก้ไขปัญหาอุทกภัยเนื่องจากบริบทของลุ่มน้้า  ซึ่ง
อุทกภัยเกิดจากยอดน้้าสูงกว่าความสามารถรับน้้าได้ของคลองในบางช่วงซึ่งมีลักษณะคดเคี้ยว ส่งผลให้เกิดน้้า
เอ่อท่วมล้นตลิ่ง และปัญหาระดับน้้าทะเลหนุนไม่สามารถระบายได้ ในปัจจุบันคลองส่วนใหญ่สามารถรับ
ปริมาณน้้าได้ในรอบการเกิด 5-10 ปี ดังนั้นการแก้ไขปัญหาอุทกภัยจะพิจารณาในการขุดลอกหรือปรับปรุงสิ่ง
กีดขวางล้าน้้าให้สามารถรองรับปริมาณน้้าในรอบ 5-10 ปี หรือผันน้้าไปยังพ้ืนที่ชะลอน้้าหลากและมุ่งแก้ไข
ปัญหาพื้นที่ชุมชน ซึ่งเกิดความเสียหายสูงโดยโครงการป้องกันน้้าท่วมชุมชนเฉพาะพ้ืนที่ 
  
  ในส่วนของการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขาคลองเทพา สามารถพัฒนาทรัพยากร
น้้าได้อีก 178.28 ล้าน ลบ.ม. เพียงพอต่อการเพาะปลูกในพ้ืนที่ชลประทาน แต่ไม่เพียงพอส้าหรับพ้ืนที่นอกเขต
ชลประทาน ซึ่งยังคงขาดแคลนน้้าถึง 374.59 ล้าน ลบ.ม. 
  
 (10)  ลุ่มน ้ำสำขำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง (2110) การแก้ไขปัญหาอุทกภัยเนื่องจากบริบท
ของลุ่มน้้า ซึ่งอุทกภัยเกิดจากยอดน้้าสูงกว่าความสามารถรับน้้าได้ของคลองในบางช่วง  ซึ่งมีลักษณะคดเคี้ยว 
ส่งผลให้เกิดน้้าเอ่อท่วมล้นตลิ่ง และปัญหาระดับน้้าทะเลหนุนไม่สามารถระบายได้ ในปัจจุบันคลองส่วนใหญ่
สามารถรับปริมาณน้้าได้ในรอบการเกิด 5-10 ปี ดังนั้นการแก้ไขปัญหาอุทกภัยจะพิจารณาในการขุดลอกหรือ
ปรับปรุงสิ่งกีดขวางล้าน้้า ให้สามารถรองรับปริมาณน้้าในรอบ 5-10 ปี หรือผันน้้าไปยังพ้ืนที่ชะลอน้้าหลาก
และมุ่งแก้ไขปัญหาพ้ืนที่ชุมชนซึ่งเกิดความเสียหายสูงโดยโครงการป้องกันน้้าท่วมชุมชนเฉพาะพ้ืนที่ 
   
  ในส่วนของการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขาคลองเทพา สามารถพัฒนาทรัพยากร
น้้าได้อีก 198.01 ล้าน ลบ.ม. โดยลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่างมีโอกาสในการผันน้้าจากลุ่มน้้าปัตตานี
ผ่านเขื่อนปัตตานี เพ่ือใช้ในพ้ืนที่ชลประทานของเขื่อนปัตตานี ประมาณปีละ 569.84 ล้าน ลบ.ม. โดยใน
อนาคตหากผันน้้าเพ่ิมอีกประมาณ 88 ล้าน ลบ.ม. ก็จะสามารถตอบสนองต่อความต้องการน้้าทั้งหมด 
1,217.36 ล้าน ลบ.ม. โดยพื้นที่เกษตรน้้าฝนส่งน้้าเฉพาะฤดูแล้งเท่านั้น 



 
            ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ              บทที่ 8 กำรจดัท้ำแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน ้ำแบบบูรณำกำรระดับยทุธศำสตร์ 
    

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 8-12 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

 (11)  ลุ่มน ้ำสำขำแม่น ้ำสำยบุรี (2111) การแก้ไขปัญหาอุทกภัยเนื่องจากบริบทของลุ่มน้้า ซึ่ง
อุทกภัยเกิดจากยอดน้้าสูงกว่าความสามารถรับน้้าได้ของคลองในบางช่วง ซึ่งมีลักษณะคดเคี้ยว ส่งผลให้เกิดน้้า
เอ่อท่วมล้นตลิ่ง และปัญหาระดับน้้าทะเลหนุนไม่สามารถระบายได้ ในปัจจุบันคลองส่วนใหญ่สามารถรับ
ปริมาณน้้าได้ในรอบการเกิด 5-10 ปี ดังนั้นการแก้ไขปัญหาอุทกภัยจะพิจารณาในการขุดลอกหรือปรับปรุงสิ่ง
กีดขวางล้าน้้าให้สามารถรองรับปริมาณน้้าในรอบ 5-10 ปี หรือผันน้้าไปยังพ้ืนที่ชะลอน้้าหลากและมุ่งแก้ไข
ปัญหาพ้ืนที่ชุมชน ซึ่งเกิดความเสียหายสูงโดยโครงการป้องกันน้้าท่วมชุมชนเฉพาะพ้ืนที่ ได้แก่ ระบบป้องกัน
น้้าท่วมพื้นที่ชุมชนสายบุรี และระบบป้องกันน้้าท่วมพ้ืนที่ชุมชนเมืองยะลา 
  
  ในส่วนของการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าสายบุรี สามารถพัฒนาทรัพยากร
น้้าได้อีก 427.23 ล้าน ลบ.ม. เพียงพอต่อการเพาะปลูกในพ้ืนที่ชลประทาน แต่ไม่เพียงพอส้าหรับพ้ืนที่นอกเขต
ชลประทาน ซึ่งยังคงขาดแคลนน้้าถึง 340.42 ล้าน ลบ.ม. 
  
 (12)  ลุ่มน ้ำสำขำแม่น ้ำบำงนรำ (2112) การแก้ไขปัญหาอุทกภัยเนื่องจากบริบทของลุ่มน้้า  
ซึ่งอุทกภัยเกิดจากยอดน้้าสูงกว่าความสามารถรับน้้าได้ของคลองในบางช่วงซึ่งมีลักษณะคดเคี้ยว ส่งผลให้เกิด
น้้าเอ่อท่วมล้นตลิ่ง และปัญหาระดับน้้าทะเลหนุนไม่สามารถระบายได้ ในปัจจุบันคลองส่วนใหญ่สามารถรับ
ปริมาณน้้าได้ในรอบการเกิด 5-10 ปี ดังนั้นการแก้ไขปัญหาอุทกภัยจะพิจารณาในการขุดลอกหรือปรับปรุง 
สิ่งกีดขวางล้าน้้าให้สามารถรองรับปริมาณน้้าในรอบ 5-10 ปี หรือผันน้้าไปยังพ้ืนที่ชะลอน้้าหลากและมุ่งแก้ไข
ปัญหาพ้ืนที่ชุมชน ซึ่งเกิดความเสียหายสูงโดยโครงการป้องกันน้้าท่วมชุมชนเฉพาะพ้ืนที่  ได้แก่ ระบบป้องกัน
น้้าท่วมพื้นที่ชุมชนนราธิวาส และระบบป้องกันน้้าท่วมพ้ืนที่ชุมชนตากใบ 
  
  ในส่วนของการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าบางนรา สามารถพัฒนา
ทรัพยากรน้้าได้อีก 310.61 ล้าน ลบ.ม. เพียงพอต่อการเพาะปลูกในพ้ืนที่ชลประทาน แต่ไม่เพียงพอส้าหรับ
พ้ืนที่นอกเขตชลประทาน ซึ่งยังคงขาดแคลนน้้าถึง 83.42 ล้าน ลบ.ม. 
  
 (13)  ลุ่มน ้ำสำขำแม่น ้ำโก-ลก (2113) การแก้ไขปัญหาอุทกภัยเนื่องจากบริบทของลุ่มน้้า ซึ่ง
อุทกภัยเกิดจากยอดน้้าสูงกว่าความสามารถรับน้้าได้ของคลองในบางช่วงซึ่งมีลักษณะคดเคี้ยว ส่งผลให้เกิดน้้า
เอ่อท่วมล้นตลิ่ง และปัญหาระดับน้้าทะเลหนุนไม่สามารถระบายได้ ในปัจจุบันคลองส่วนใหญ่  สามารถรับ
ปริมาณน้้าได้ในรอบการเกิด 5-10 ปี ดังนั้นการแก้ไขปัญหาอุทกภัยจะพิจารณาในการขุดลอกหรือปรับปรุงสิ่ง
กีดขวางล้าน้้าให้สามารถรองรับปริมาณน้้าในรอบ 5-10 ปี หรือผันน้้าไปยังพ้ืนที่ชะลอน้้าหลากและมุ่งแก้ไข
ปัญหาพ้ืนที่ชุมชน ซึ่งเกิดความเสียหายสูงโดยโครงการป้องกันน้้าท่วมชุมชนเฉพาะพ้ืนที่ ได้แก่ ระบบป้องกันน้้า
ท่วมพ้ืนที่ชุมชนบูเก๊ะตา 
  
  ในส่วนของการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าโก-ลก สามารถพัฒนาทรัพยากร
น้้าได้อีก 184.14 ล้าน ลบ.ม. เพียงพอต่อการใช้น้้าทั้งหมดโดยพ้ืนที่นอกเขตชลประทานต้องส่งน้้าเฉพาะฤดู
แล้งเท่านั้น 



 
            ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ              บทที่ 8 กำรจดัท้ำแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน ้ำแบบบูรณำกำรระดับยทุธศำสตร์ 
    

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 8-13 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

8.2  กำรลดควำมขำดแคลนและเพิ่มกำรเข้ำถึงน ้ำอุปโภคบริโภคในพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 
  
8.2.1  กำรขยำยเขต/เพิ่มเขตจ่ำยน ้ำ (ประปำหมู่บ้ำน) 
 จากข้อมูลพ้ืนฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ปี พ.ศ. 2562 ยังเหลือหมู่บ้านที่ยังไม่มีระบบประปาใน
พ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก รายละเอียดแสดงในภำคผนวก 8-1 
 
8.3  กำรแก้ปัญหำน ้ำท่วมและอุทกภัยในพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก  
 
8.3.1  กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรระบำยน ้ำ 

 (1)  กำรปรับปรุงสิ่งกีดขวำงทำงน ้ำ ในพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีสิ่งก่อสร้างในล้าน้้าที่
เป็นสิ่งกีดขวางทางไหลของน้้า เป็นเหตุให้น้้าไหลได้ช้า ท้าให้มีปริมาณน้้าสะสมเกิดน้้าหลากท่วมเป็นบริเวณ
กว้าง ดังนั้นควรมีการปรับปรุงขยายช่องทางไหลของน้้าเพ่ือให้น้้าไหลได้รวดเร็ว เพิ่มประสิทธิภาพการไหลและ
ลดระดับน้้าท่วมขัง โดยจากข้อมูลสิ่งกีดขวางทางน้้า ที่รวบรวมได้จากข้อมูลของกรมทางหลวง รายละเอียด
แสดงในภำคผนวก 8-2 (ยุทธศาสตร์ที่ 2.1.1) 
 
 (2)  กำรปรับปรุงล้ำน ้ำธรรมชำติที่ตื นเขินให้สำมำรถระบำยน ้ำได้มีประสิทธิภำพ  การขุดลอก
ล้าน้้า หนองบึง เนื่องจากการทับถมตะกอน การบุกรุกแหล่งน้้าธรรมชาติ เป็นสาเหตุให้เกิดความตื้นเขิน จึงมี
การปรับปรุงขุดลอกล้าห้วย หนองบึง เพ่ือเพ่ิมความจุเก็บน้้าไว้ใช้ในพื้นที่ต่าง ๆ ในฤดูแล้ง  รายละเอียดแสดง
ในภำคผนวก 8-2 (ยุทธศาสตร์ที่ 2.1.2) 
 
8.3.2  พื นที่น ้ำท่วมหรือพื นที่ชะลอน ้ำ 
  

(1) กำรพัฒนำและปรับปรุงพื นที่ชะลอน ้ำ เพ่ือช่วยระบายน้้าและลดความรุนแรงของปัญหาน้้า
ท่วมได้มีโครงการจัดหาพ้ืนที่แก้มลิง เพ่ือการชะลอน้้าก่อนที่จะจัดการระบายออกในเวลาต่อมา รายละเอียด
แสดงในภำคผนวก 8-2 (ยุทธศาสตร์ที่ 2.2.1) 

 
 (2)  กำรบริหำรจัดกำรพื นที่อนุรักษ์ เพื่อกำรระบำยน ้ำและคุ้มครองทรัพยำกรป่ำชำยเลน  
  เนื่องจากปัญหาการที่น้้าไม่สามารถระบายลงสู่ทะเลได้ ในช่วงน้้าทะเลหนุน โดยเฉพาะ
บริเวณสันดอนป่าชายเลน ท้าให้เกิดน้้าท่วมเอ่อเป็นระยะเวลายาวนานขึ้น และเพ่ือช่วยในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู  
จึงจ้าเป็นต้องปรับปรุงร่องน้้าในป่าชายเลนบางส่วน เพ่ือให้น้้าไหลลงสู่ทะเลได้โดยสะดวก ส้าหรับพ้ืนที่ลุ่มน้้า
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก รายละเอียดแสดงในภำคผนวก 8-2 (ยุทธศาสตร์ที่ 2.2.2) 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 8-14 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

8.3.3 กำรป้องกันน ้ำท่วมพื นที่ชุมชน มีโครงการระบบระบายน้้าหลักเพ่ือบรรเทาปัญหาน้้าท่วมพ้ืนที่ โดย
มีกรอบแนวคิดในการป้องกันพื้นที่ชุมชนเป็นหลัก ด้วยการจัดท้าแนวป้องกันน้้าท่วมพ้ืนที่ชุมชนตามแนวล้าน้้า
หรือท้าแนวคลองเพ่ือตัดยอดน้้าเข้าสู่ พ้ืนที่แก้มลิงหรือคลองเลี่ยงเมืองลักษณะ By pass เป็นต้น โดยมี
ฐานข้อมูลโครงการศึกษาความเหมาะสมวิเคราะห์พ้ืนที่พิเศษและแนวทางแก้ไขเชิงบูรณาการ (Area Base) 
จาก ส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาติ (โครงการ Area base) กรมโยธาธิการและผังเมืองและกรมชลประทาน 
เป็นหลัก รายละเอียดแสดงในภำคผนวก 8-2 (ยุทธศาสตร์ที่ 2.3.1) 
 
8.4  กำรเพิ่มควำมจุกักเก็บน ้ำและเพิ่มพื นที่กำรกระจำยน ้ำลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก  
 
8.4.1  กำรเพิ่มควำมจุกักเก็บน ้ำ/แหล่งน ้ำต้นทุน 
  ได้รวบรวมข้อมูลจากโครงการพัฒนาแหล่งน้้าที่มีอยู่แล้วหรือที่ด้าเนินการแล้ว จากกรมชลประทาน 
กรมทรัพยากรน้้า กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมทางหลวงชนบท และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
โครงการศึกษาความเหมาะสมวิเคราะห์พ้ืนที่พิเศษและแนวทางแก้ไขเชิงบูรณาการ (Area Base) และโครงการ
ตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนงานจากการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมถึงกลยุทธ์ที่ที่ปรึกษาเสนอ  
เพ่ือน้ามาพัฒนาเป็นแผนงานในด้านต่าง ๆ ได้ ดังนี้ 
 

(1) แผนงำนกำรเพิ่มปริมำณน ้ำต้นทุนในแหล่งน ้ำเดิม 
   แผนงานการเพ่ิมปริมาณน้้าต้นทุนในแหล่งน้้าเดิม ได้แก่ แผนงานขุดลอกหรือเสริมคันกั้นน้้า 
เพ่ือเพ่ิมน้้าต้นทุนในอ่างเก็บน้้าหรือล้าน้้าธรรมชาติ ซึ่งหน่วยงานได้มีแผนพัฒนาโครงการอยู่แล้ว ส้าหรับพ้ืนที่
ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก รายละเอียดแสดงในภำคผนวก 8-3  (ยุทธศาสตร์ 5.1.1) 
 

(2) แผนงำนพัฒนำแหล่งกักเก็บน ้ำใหม่ (เกษตรและอุตสำหกรรม)  
   การพัฒนาแหล่งกักเก็บน้้าแห่งใหม่ในแผนงานนี้จะพัฒนาเพ่ือเพ่ิมปริมาณน้้าส่งเสริมน้้าภาค
การผลิตด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม โดยการพัฒนาแหล่งกักเก็บน้้าขนาดต่าง ๆ ด้วยวิธีการต่าง ๆ อาทิ 
การสร้างเขื่อน อ่างเก็บน้้า การขุดสระ โดยได้รวบรวมข้อมูลจากโครงการศึกษาความเหมาะสมวิเคราะห์พ้ืนที่
พิเศษและแนวทางแก้ไขเชิงบูรณาการในพ้ืนที่ลุ่มน้้า ของส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาติ ส้าหรับพ้ืนที่ลุ่มน้้า
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก รายละเอียดแสดงในภำคผนวก 8-4 (ยุทธศาสตร์ 5.1.2) 
 
8.4.2 กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรกระจำยน ้ำ 
  ได้รวบรวมข้อมูลจากการโครงการพัฒนาแหล่งน้้าที่มีอยู่แล้วหรือที่ด้าเนินการ จากกรมชลประทาน  
กรมทรัพยากรน้้า กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และโครงการศึกษาความ
เหมาะสมวิเคราะห์พ้ืนที่พิเศษและแนวทางแก้ไขเชิงบูรณาการในพ้ืนที่ลุ่มน้้า ของส้านักงานทรัพยากรน้้า
แห่งชาติ เพื่อน้ามารวบรวมเป็นแผนงานในด้านต่าง ๆ ได้ ดังนี้ 
  



 
            ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ              บทที่ 8 กำรจดัท้ำแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน ้ำแบบบูรณำกำรระดับยทุธศำสตร์ 
    

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 8-15 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

(1) กำรเพิ่มพื นที่กระจำยน ้ำ 
   การเพ่ิมพ้ืนที่กระจายน้้า เป็นการเพ่ิมพ้ืนที่รับประโยชน์  เ พ่ือส่ งเสริมความมั่นคง 
ภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรม โดยการสร้างแนวท่อส่งน้้า ระบบคลองส่งน้้า (ยุทธศาสตร์ 5.2.1) 
รายละเอียดแสดงในภำคผนวก 8-4 
 

(2) เพิ่มประสิทธิภำพระบบส่งน ้ำ  
   เนื่องจากพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  มีข้อจ้ากัดด้านกายภาพสภาพภูมิประเทศ และมี
ผลกระทบทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ท้าให้การพัฒนาแหล่งน้้าขนาดใหญ่เกิดขึ้นได้ยาก ในโครงการต่าง ๆ  
มีปัญหาขาดแคลนน้้าเนื่องจากน้้าต้นทุนไม่เพียงพอ ขาดระบบส่งน้้าและประสิทธิภาพในการส่งน้้าต่้า เพ่ือให้
เกิดประสิทธิภาพการกระจายน้้าให้ได้ครอบคลุมพ้ืนที่ รายละเอียดแสดงในภำคผนวก 8-4 (ยุทธศาสตร์ 5.2.2) 
 
8.5 กำรจัดล้ำดับควำมส้ำคัญของโครงกำร 
 การพิจารณาล้าดับความส้าคัญของโครงการมีองค์ประกอบของการพิจารณาโดยมีแนวทางการ
พัฒนาและจัดล้าดับความส้าคัญ ดังนี้ 
 
 (1)  การแก้ไขปัญหาตามล้าดับความส้าคัญของสภาพปัญหา 
 (2)  ความสอดคล้องกับความต้องการปัจจัยพื้นฐานในการด้ารงชีวิต 
 (3)  ความสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนา 
 (4)  โครงการที่ตอบสนองได้มากกว่า 1 ยุทธศาสตร์ 
    
 โดยผลการจัดล้าดับความส้าคัญของโครงการ ดังแสดงในภำคผนวก 8-5 



  
บทที่ 9 

กระบวนกำรกำรมีส่วนร่วม กำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นของ
ประชำชนและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และกำรประชำสัมพันธ์ 

 
 
  



 บทที่ 9 กระบวนการการมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนความคดิเห็นของประชาชน 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ                    และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการประชาสัมพันธ ์

 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 9-1 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

บทที่ 9 
กระบวนการการมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

และการประชาสัมพันธ์ 
 

9.1  บทน้า 
  การด้าเนินโครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินศักยภาพและข้อจ้ากัดของสิ่งแวดล้อมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าในพ้ืนที่ลุ่มน้้า
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกที่จะน้าไปสู่ความสมดุลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้ งในมิติของเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม แต่เนื่องจากการพัฒนาที่ผ่านมาการรับรู้ของประชาชนในพ้ืนที่เกิดข้ึนภายหลังกระบวนการตัดสินใจใน
ระดับนโยบายและแผนงานมาแล้ว โดยที่ภาครัฐผู้พัฒนาโครงการส่วนใหญ่ไม่ได้น้าการมีส่วนร่วมหรือการเรียนรู้ใน
มิติของชุมชนมาใช้ในขั้นตอนการวางแผนระดับนโยบายหรือแผนงาน ขณะเดียวกันไม่มีส่วนงานหลักที่ท้าหน้าที่
เชิงรุกในการสื่อสารเชิงบวกหรือเผยแพร่ข้อมูลสนับสนุนต่างๆ สู่สาธารณะอย่างเพียงพอ โดยเฉพาะกลุ่มที่มีโอกาส
ได้รับผลกระทบ ท้าให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่แท้จริงได้รับข้อมูลที่เกี่ยวกับโครงการที่ไม่ครบถ้วนเพียงพอที่จะเป็น
ภูมิคุ้มกันต่อข่าวสารเชิงลบที่ได้รับ ดังนั้นกระบวนการคิดและตัดสินใจด้วยตนเองของชุมชนจึงเป็นไปตามข้อมูลที่
ได้รับ ท้าให้เกิดเป็นกระแสการต่อต้านการพัฒนาระดับโครงการและส่งผลต่อการพัฒนาตามนโยบายของประเทศ 
การศึกษาในครั้งนี้จึงใช้การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment หรือ 
SEA) เป็นเครื่องมือซึ่งจะให้โอกาสผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจด้าเนินการกิจกรรม/โครงการ
ทุกขั้นตอนของการศึกษาในกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมของโครงการอย่างแท้จริง 
 
  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ส้าหรับโครงการนี้ คือ
กระบวนการที่ความกังวล ความต้องการและคุณค่าทางความคิดของประชาชนได้รับการบูรณาการในกระบวนการ
ตัดสินใจของภาครัฐ ผ่านกระบวนการสื่อสารแบบสองทาง โดยมีเป้าหมายโดยรวมเพ่ือให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ระดับพ้ืนที่ได้ร่วมกันสะท้อนสภาพปัญหา ข้อวิตกกังวล และแนวทางการบริหารจัดการน้้าที่ด้าเนินการอยู่ใน
ปัจจุบัน อีกท้ังร่วมกันระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการน้้าที่ควรด้าเนินการในอนาคตในแต่ละ
พ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขา ในท้ายสุดข้อมูลต่างๆ ที่ได้จากเวทีรับฟังความคิดเห็นได้ถูกน้ามาจัดท้าเป็นทางเลือกและแผนงาน
ด้านทรัพยากรน้้าที่เหมาะสมทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ที่สอดคล้องกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรม
ของแต่ละพ้ืนที่ก่อนที่น้าไปสรุปแนวทางเลือกที่เหมาะสมในการพัฒนา รวมทั้งผลกระทบและมาตรการป้องกัน
แก้ไขต่อไป 
 
  กิจกรรมการมีส่วนร่วมของโครงการ ประกอบด้วย (รูปที่ 9-1) 

 ขั นตอนการก้าหนดขอบเขตการศึกษา (Scoping) เพ่ือก้าหนดประเด็นส้าคัญของพ้ืนที่  ได้แก่  
การประชุมปฐมนิเทศโครงการ และการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1   

 ขั นตอนการพัฒนาและประเมินทางเลือก เพ่ือช่วยระบุทางเลือกที่มีศักยภาพ และแนวทางที่ใช้
ในการประเมินผลกระทบ ได้แก่ การประชุมกลุ่มย่อยครั้งท่ี 2 

 ขั นตอนการพิจารณาผลการศึกษาจากร่างรายงาน SEA  เพ่ือให้มั่นใจได้ว่ารายงาน SEA  ได้ 
ตอบโจทย์ส้าคัญในพื้นที่ลุ่มน้้าอย่างครบถ้วน ได้แก่ การประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ 



 บทที่ 9 กระบวนการการมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนความคดิเห็นของประชาชน 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ                    และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการประชาสัมพันธ ์

 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 9-2 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
รูปที่ 9-1 แผนผังแสดงการเชื่อมโยงข้อมูลในกิจกรรมการมีส่วนร่วมของโครงการ 



 บทที่ 9 กระบวนการการมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนความคดิเห็นของประชาชน 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ                    และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการประชาสัมพันธ ์

 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 9-3 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

9.2 กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าในลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 

 
9.2.1 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Analysis)  
 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Analysis) ถือเป็นกระบวนการที่ส้าคัญในการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ในการก้าหนดขอบเขตของผู้เกี่ยวข้อง ที่ปรึกษาได้ประยุกต์ใช้หลักการจ้าแนกผู้มีส่วน
ไดส้่วนเสียที่เสนอแนะไว้ในคู่มือและเอกสาร 3 ฉบับ ได้แก่ 

(1) การประเมินสิ่ งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  จัดท้ า โดยส้ านั กงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2554) เสนอแนะการจ้าแนกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็น 7 กลุ่มหลัก ได้แก่  
1) ผู้ให้นโยบายและอนุมัติ 2) หน่วยงานเจ้าของโครงการและองค์กรในก้ากับ 3) ผู้วิเคราะห์/พิจารณาโครงการ  
4) ผู้ตรวจ 5) ผู้ด้าเนินโครงการ 6) ผู้ได้รับผลกระทบ และ 7) ผู้ใช้ผลผลิตของโครงการ 

(2) แนวทาง (Guideline) การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ จัดท้าโดยคณะท้างานจัดท้า
แนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ภายใต้คณะอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ (2561) เสนอแนะการจ้าแนกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็น 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1) ผู้ก้าหนดนโยบาย 
จัดสรรงบประมาณ หรือผู้อนุมัติ 2) หน่วยงานเจ้าของแผนหรือแผนงาน 3) ที่ปรึกษา/ผู้จัดท้า SEA และ 4) ผู้ได้รับ
ผลกระทบ 

(3) แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท้ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
จัดท้าโดยส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2562) เสนอแนะการจ้าแนกผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเป็น 7 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1) ผู้ได้รับผลกระทบ 2) หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดท้ารายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม 3) หน่วยงานที่ท้าหน้าที่พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  4) หน่วยงาน
ราชการในระดับต่างๆ 5) องค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม องค์กรพัฒนาเอกชนสถาบันการศึกษา และ
นักวิชาการอิสระ 6) สื่อมวลชน และ 7) ประชาชนทั่วไป 

 
 ทั้งนี้ ที่ปรึกษาได้น้าหลักการจ้าแนกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังกล่าวมาใช้เป็นแนวทางในการก้าหนดกลุ่มผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียให้เหมาะสมกับแนวทางการศึกษาของโครงการ ซึ่งครอบคลุมกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้เสนอแนะ
ไว้ข้างต้น โดยจ้าแนกเป็น 6 กลุ่ม ดังแสดงใน ตารางที่ 9.2-1 ทั้งนี้การวิเคราะห์กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ 
เหมาะสม จะท้าให้สามารถช่วยในการก้าหนดระดับการมีส่วนร่วม รูปแบบ วิธีการ เทคนิค และประเด็นในการ
หารือที่เหมาะสมในแต่ละกลุ่มของกิจกรรมการมีส่วนร่วมที่จะด้าเนินการต่อไป รวมทั้งได้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องของ
พ้ืนที่ในการพิจารณาก้าหนดแผน/แผนงาน และประเมินผลกระทบทั้งทางบวกและลบจากแผน/แผนงาน สามารถ
จัดกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 6 กลุ่มข้างต้น ได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก และกลุ่มผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียรอง ซึ่งพิจารณาจากความส้าคัญ บทบาท อ้านาจ และอิทธิพลของแต่ละกลุ่มที่มีผลต่อการพัฒนาแผน/
แผนงาน ดังนี้  

- ลักษณะการมีส่วนได้ส่วนเสีย บทบาทและประโยชน์ที่แต่ละกลุ่ม พึงได้รับโดยการเข้ามามีส่วน
ร่วมในระดับต่างๆ ของการศึกษาเพ่ือผลักดันให้แผนบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่ก้าหนดไว้ 
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 9-4 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

- ระดับของประโยชน์ที่ได้รับ โดยจัดระดับของประโยชน์และผลกระทบเชิงเปรียบเทียบที่คาดว่าผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มจะได้รับจากการด้าเนินงานตามแผน  

- ระดับของพลังผลักดันแผนหรือขีดสมรรถนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มในการผลักดันแผน
ให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่ก้าหนดไว้ 

- ท่าที ทัศนคติ ความคิดเห็น และท่าทีของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฯ ที่มีต่อแผน แนวโน้มในการเข้ามามี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการ และผลักดันให้แผนบรรลุผลส้าเร็จตามเป้าประสงค์ที่ก้าหนด  

  
  จากหลักการข้างต้น สามารถจ้าแนกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง 6 กลุ่ม เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักและรอง 
ได้ดังนี ้ 
 

(1) กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก ได้แก่ กลุ่มหน่วยงานที่รับผิดชอบแผน/แผนงาน ผู้ได้รับผลกระทบ
โดยตรงจากแผน/แผนงานไม่ว่าจะเป็นทางบวกหรือทางลบ ประกอบด้วย 

   กลุ่มที ่1  หน่วยงานผู้จัดท้าแผน ได้แก่ ส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาติ และหน่วยงานในก้ากับที่
 เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาติ ภาค 4  

   กลุ่มที ่2  หน่วยงานให้ความเห็นและส่วนกลางระดับนโยบายที่เกี่ยวข้องในด้านทรัพยากรน้้า  
ซ่ึง ต้องเชื่อมโยงและบูรณาการแผนกับหน่วยงานที่สังกัด ได้แก่ หน่วยงานด้าน
ทรัพยากรน้้า 38 หน่วยงาน หน่วยงานผู้ด้าเนินการหรือผู้ก้าหนดนโยบาย แผน/
แผนงาน เช่น กระทรวง กรม หรือเป็นหน่วยงานที่ไม่ใช่เจ้าของแผน/แผนงาน แต่มี
อ้านาจหน้าที่เกี่ยวข้อง ซึ่งส่วนหนึ่งท้าหน้าที่เป็นคณะกรรมการก้ากับฯ การศึกษา
โครงการ รวมทั้ง คณะกรรมการลุ่มน้้า 

   กลุ่มที ่3  หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับแผนในระดับปฏิบัติและระดับพ้ืนที่ จังหวัด องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นที่ตั้งของแผน/แผนงาน เป็นผู้ใช้ผลผลิตของโครงการ 
ได้แก่  หน่วยงานระดับภูมิภาค เช่น ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค ส้านักงาน
ชลประทาน ส้านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาค ส้านักงานพัฒนา
ที่ดินเขต ส้านักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งระดับ เป็นต้น ระดับ
จังหวัด และระดับท้องถิ่น เช่น โครงการชลประทานจังหวัด ส้านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ส้านักงานเกษตรจังหวัด ส้านักงานประมงจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น 

    กลุ่มที ่4  ผู้ได้รับผลกระทบ จากแผนในพ้ืนที่ลุ่มน้้า ทั้งด้านบวกและด้านลบ ได้แก่ ภาคธุรกิจ  
        ภาคประชาชน กลุ่มผู้ใช้น้้า ผู้น้าชุมชน และประชาชนในพ้ืนที่ลุ่มน้้า เป็นต้น 
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 9-5 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

(2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรอง ได้แก่ บุคคล กลุ่ม องค์กร สถาบัน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีส่วนในการ
ร่วมให้ข้อมูล สะท้อนปัญหาของพ้ืนที่ ตรวจสอบ และให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ในขั้นตอนการศึกษาของโครงการ ให้
ได้ข้อมูลที่รอบด้าน สามารถน้าไปจัดท้าแผน/แผนงาน ที่มีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์ประเด็นส้าคัญและเป้าประสงค์
ของพ้ืนที ่ประกอบด้วย 

   กลุ่มที ่5  ผู้ตรวจสอบ กลุ่มที่มีความเชี่ยวชาญหรือให้ความสนใจในด้านนโยบายสาธารณะ ผู้ที่
  ติดตามความเป็นไปของเรื่องนั้นมาอย่างต่อเนื่อง การจัดการทรัพยากรน้้า สิ่งแวดล้อม 
  และการขับเคลื่อนทางสังคม ได้แก่ องค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม องค์กรพัฒนาเอกชน 
  สถาบันการศึกษา นักวิชาการอิสระ สื่อมวลชน รวมทั้งกลุ่มผู้น้าชุมชนที่ไม่เป็นทางการ 
  เช่น ปราชญ์ท้องถิ่น ผู้น้าทางศาสนา ซึ่งถือเป็นผู้น้าทางความคิด เป็นต้น 

   กลุ่มที ่6  ผู้รับผิดชอบจัดท้าแผนและศึกษา SEA ได้แก่ ที่ปรึกษา และคณะผู้เชี่ยวชาญ 
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 9-6 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ตารางท่ี 9.2-1  
หลักเกณฑ์การจ้าแนกกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทที่ปรึกษา 

การจ้าแนกกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของบริษัททีป่รึกษา คู่มือการมีส่วนร่วม EIA สผ. (2562)  คู่มือ SEA สผ. (2554) Guideline SEA (2561) 
1.หน่วยงานผูจ้ัดท้าแผน ได้แก่ สทนช. และหน่วยงานในก้ากับที่เก่ียวข้อง  2.หน่วยงานที่รบัผิดชอบจัดทา้ 

  รายงานฯ (เจ้าของโครงการ) 
2.หน่วยงานเจ้าของโครงการ
และองค์กรในก้ากับ 

2.หน่วยงานเจ้าของแผน 
 

2.หนว่ยงานให้ความเห็น หน่วยงานส่วนกลางระดบันโยบายที่เกี่ยวข้องในด้าน  
ทรัพยากรน้้า 38 หน่วยงาน ซึง่ต้องเชื่อมโยงและบูรณาการแผนกับหน่วยงาน
ที่สังกัด ส่วนหนึ่งทา้หน้าที่เป็นคณะกรรมการก้ากับฯ ตลอดการศึกษา SEA 
รวมทั้ง คณะกรรมการลุ่มน้้า 

3.หน่วยงานพิจารณารายงานฯ และ   
อนุมัติอนุญาต 

1.ผู้ให้นโยบายและอนุมัต ิ
3.ผู้วิเคราะห์/พิจารณาโครงการ 
5.ผู้ด้าเนินโครงการ 

1.ผู้ก้าหนดนโยบาย จัดสรร   
  งบประมาณ หรือผู้อนุมัต ิ

3.หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับแผนในระดบัปฏบิัติ ผู้ใช้ผลผลิตของ
โครงการระดับพืน้ที่ ทั้งระดับภมูิภาค ระดับจังหวัด และระดับท้องถิ่น รวมถึง
ความเก่ียวข้อง ทั้งทางตรงและทางอ้อม  

4.หน่วยงานราชการระดบัต่างๆ ที่  
เก่ียวข้อง 

7.ผู้ใช้ผลผลิตของโครงการ  

4.ผู้ได้รบัผลกระทบ จากแผนในพื้นที่ลุ่มน้้า ทัง้ด้านบวกและด้านลบ ได้แก่ 
ภาคธุรกิจ ภาคประชาชน กลุ่มผู้ใช้น้า้ ผู้นา้ชุมชน และประชาชน ในพื้นที่ลุ่ม
น้้า เปน็ต้น 

1. ผู้ได้รบัผลกระทบ 
7. ประชาชนทั่วไป 

6.ผู้ได้รบัผลกระทบ 
 

4.ผู้ได้รบัผลกระทบ 

5.ผู้ตรวจสอบ กลุ่มที่มีความเชี่ยวชาญหรือให้ความสนใจในด้านนโยบาย 
สาธารณะ การจัดการทรัพยากรน้้า สิ่งแวดล้อม และการขับเคลื่อนทางสังคม 
รวมทั้งประชาชนผูส้นใจทั่วไปทีอ่ยู่นอกพื้นที่ลุ่มน้า้ 

5. NGOs สถาบันการศึกษา นักวิชาการ 
6. สื่อมวลชน 

4.ผู้ตรวจ  

6.ที่ปรึกษา ผู้รับผดิชอบจัดท้าแผนและศึกษา SEA 2.หน่วยงานที่รบัผิดชอบจัดทา้ 
  รายงานฯ (ที่ปรึกษา) 

 3.ที่ปรึกษา/ผู้จัดท้า SEA 

หมายเหตุ กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก กลุ่มท่ี 1, 2, 3 และ 4
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 9-7 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

9.2.2 การก้าหนดกลุ่มเป้าหมายในแต่ละกิจกรรมการมีส่วนร่วม 
  ในการก้าหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมกิจกรรมการมีส่วนร่วมในแต่ละขั้นตอนของโครงการจะมี
ความจ้าเพาะเจาะจงและแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และรูปแบบของกิจกรรม การมีส่วนร่วม  
แต่ละครั้งของโครงการ เช่น การประชุมกลุ่มย่อย จะก้าหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมการประชุมโดยมุ่งเน้นไปที่
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก เพ่ือรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาด้านทรัพยากรน้้า ข้อวิตกกังวล ศักยภาพและข้อจ้ากัด
ของพ้ืนที่ รวมทั้งแนวทางการบริหารจัดการน้้าที่ด้าเนินการอยู่ในปัจจุบัน และร่วมกันระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับ
แนวทางการบริหารจัดการน้้าที่ควรด้าเนินการในอนาคตในแต่ละพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขา เพ่ือน้าไปใช้ในการจัดท้าแนว
ทางเลือกและแผนงานด้านทรัพยากรน้้าที่เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่และมีความยั่งยืนในมิติเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม เป็นต้น (ตารางท่ี 9.2.2-1) 
 

ตารางท่ี 9.2.2-1  
การก้าหนดกลุ่มเป้าหมายในกิจกรรมการมีส่วนร่วมของโครงการ 

 
กลุ่มเป้าหมาย การมีส่วนร่วมในขั นตอนต่างๆ 

การก้ากับ
การศึกษา 

ประชุม
ปฐมนิเทศ 

ประชุม
กลุ่มย่อย
ครั งท่ี 1 

ประชุม
กลุ่มย่อย
ครั งท่ี 2 

การส้ารวจ, 
สัมภาษณ์ 

ประชุม
ปัจฉิมนิเทศ 

1.หน่วยงานผู้จัดท้าแผน ได้แก่ สทนช. และ
หน่วยงานในก้ากับท่ีเกี่ยวข้อง  

      

2.หน่วยงานท่ีให้ความเห็น หน่วยงาน
ส่วนกลางระดับนโยบายที่เกี่ยวข้องในด้าน
ทรัพยากรน้้า รวมทั้ง คณะกรรมการลุ่มน้า้  

   
กรรมการ 

ลุ่มน้้า 

 
กรรมการ 

ลุ่มน้้า 

  

3.หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับแผนใน
ระดับปฏิบัติและระดับพ้ืนท่ี ทั้งระดับภูมภิาค 
ระดับจังหวดั และระดบัท้องถิ่น รวมถึงความ
เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม  

    

ที่เกี่ยวข้อง

โดยตรง 

 

ที่เกี่ยวข้อง

โดยตรง 

 

4.ผู้ไดร้ับผลกระทบจากแผนในพ้ืนที่ลุ่มน้้า ทั้ง
ด้านบวกและด้านลบ  ได้แก่ ภาคธุรกิจ ภาค
ประชาชน กลุ่มผู้ใช้น้้า ผู้นา้ชุมชน และ
ประชาชน ในพื้นที่ลุ่มน้้า เป็นต้น 

    

ที่เกี่ยวข้อง

โดยตรง 

 

ที่เกี่ยวข้อง

โดยตรง 

 

5.ผู้ตรวจสอบ กลุ่มที่มีความเช่ียวชาญหรือให้
ความสนใจในด้านนโยบายสาธารณะ การ
จัดการทรัพยากรน้้า สิ่งแวดล้อม และการ
ขับเคลื่อนทางสังคม ผู้สนใจทั่วไป 

      

6.ที่ปรึกษา ผู้รับผิดชอบจัดท้าแผนและศึกษา 
SEA 

      

หมายเหตุ กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก กลุ่มที่ 1, 2, 3 และ 4 
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 9-8 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

9.3 การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นระดับกลุ่มลุ่มน ้าครั งที่ 1 (การประชุมปฐมนิเทศ)  
 ในขั้นตอนการก้าหนดขอบเขตการศึกษา (Scoping) เพ่ือก้าหนดประเด็นส้าคัญของพ้ืนที่ และเกิดความ

มั่นใจว่าความคิดเห็นและความกังวลห่วงใยที่ส้าคัญต่างๆ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะได้รับการพิจารณา โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในเรื่องการก้าหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของการพัฒนา ที่ปรึกษาได้จัดประชุมปฐมนิเทศโดยมี
วัตถุประสงค์ ดังนี้ 

(1) เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโครงการ ให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับโครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเป็นมาของโครงการ วัตถุประสงค์ ระยะเวลาการศึกษาโครงการ 
พ้ืนที่ศึกษา และขอบเขตการศึกษาของโครงการ 

(2) เพ่ือรับฟังข้อมูล สภาพปัญหา ข้อวิตกกังวล เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า ประเด็น
ห่วงกังวลด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมและด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในแต่ละพ้ืนที่ 

(3) เพ่ือรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษาของโครงการ และแนวทางการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้้า  
 
9.3.1 ก้าหนดการประชุม 
 การประชุมปฐมนิเทศโครงการ ได้ด้าเนินการในระหว่างวันที่ 10 – 14 มิถุนายน 2562 รวมทั้งหมด 4 
เวที ดังแสดงในตารางท่ี 9.3-1  
 

ตารางท่ี 9.3-1  
ก้าหนดการจัดประชุมปฐมนิเทศโครงการ 

 
เวทีท่ี พื นที่เป้าหมาย ก้าหนดวันประชมุ เวลา สถานทีจ่ัดประชุม 

1 จังหวัดชุมพร
ประจวบครีีขันธ์ และ
ระนอง 

10 มิถุนายน 2562 08.30-12.00 น. ห้องประชุมพุดพิชญา โรงแรมนานาบุรี 
อ้าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 

2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
และกระบี ่

11 มิถุนายน 2562 08.30-12.00 น. ห้องออร์คิด โรงแรมนภิาการ์เด้น อ้าเภอ
เมือง จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

3 จังหวัดนครศรีธรรมราช 
พัทลุง และตรัง 

12 มิถุนายน 2562 08.30-12.00 น. ห้องประชุมนิลพยัคฆ์ มหาวิทยาลยัราชภัฏ
นครศรีธรรมราช อ้าเภอเมือง
นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 

4 จังหวัดสงขลา ยะลา 
ปัตตานี และนราธิวาส 

14 มิถุนายน 2562 08.30-12.00 น. ห้องน้้าพราวบอลรูม โรงแรม ซ.ีเอส. 
ปัตตานี อ้าเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตาน ี
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 9-9 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

9.3.2 ผู้เข้าร่วมประชุม 
 การประชุมปฐมนิเทศที่จัดขึ้นทั้ง 4 เวที มีผู้เข้าร่วมประชุมจากภาคส่วนต่างๆ ที่ครอบคลุมกลุ่มผู้มี 
ส่วนได้ส่วนเสียหลักและรองที่ได้วิเคราะห์ไว้ตามข้อ 9.2.1 รวมทั งสิ น 883 คน (ตารางท่ี 9.3.2-1) พบว่าผู้เข้าร่วม
ประชุมส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานราชการที่ เกี่ยวข้องกับแผนด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้้าในระดับปฏิบัติ 
และระดับพ้ืนที่ ทั้งระดับภูมิภาค ระดับจังหวัด และระดับท้องถิ่น จ้านวน 525 คน (ร้อยละ 59.46) ซึ่งเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการให้ข้อมูลการศึกษาครั้งนี้  ที่ต้องการประชาสัมพันธ์การศึกษาโครงการต่อหน่วยงานที่  
เกี่ยวข้องทุกระดับให้เกิดขึ้นในวงกว้าง และรับทราบข้อมูลเบื้องต้นในภาพรวมของพ้ืนที่ที่จะน้าไปก้าหนดขอบเขต
การศึกษาและวางแผนการก้าหนดกลุ่มเป้าหมายและพ้ืนที่เพ่ือลงรายละเอียดในการประชุมกลุ่มย่อยของแต่ละลุ่มน้้า
สาขาต่อไป   
 

ตารางท่ี 9.3.2-1  
จ้านวนผู้เข้าร่วมประชุมปฐมนิเทศ 

 

กลุ่มเป้าหมาย 

จ้านวนผู้เข้าร่วมประชุม (คน) 

เวทีท่ี 1 เวทีท่ี 2 เวทีท่ี 3 เวทีท่ี 4 

ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรธีรรมราช ปัตตานี 

1. หน่วยงานผู้จัดท้าแผน ได้แก่ สทนช.  และหน่วยงานในก้ากับท่ี
เกี่ยวข้อง 

4 6 6 4 

2. หน่วยงานส่วนกลางระดับนโยบายท่ีเกี่ยวข้องในด้านทรัพยากรน้้า  
38 หน่วยงาน ซ่ึงต้องเชื่อมโยงและบูรณาการแผนกับหน่วยงานท่ี
สังกัด รวมท้ัง คณะกรรมการลุ่มน้้า  

3 8 6 3 

3. หน่วยงานราชการท่ีเกี่ยวข้องกับแผนในระดับปฏิบัติและระดับพื้นท่ี 
ท้ังระดับภูมิภาค ระดับจังหวัด และระดับท้องถิ่น รวมถึงความ
เกี่ยวข้องท้ังทางตรงและทางอ้อม  

116 106 85 218 

4. ผู้ได้รับผลกระทบ จากแผนในพื้นท่ีลุ่มน้้า ท้ังด้านบวกและด้านลบ  
ได้แก่ ภาคธุรกิจ  ภาคประชาชน กลุ่มผู้ใช้ น้้า ผู้ น้าชุมชน และ
ประชาชน ในพื้นท่ีลุ่มน้้า เป็นต้น 

45 12 3 23 

5. ผู้ตรวจสอบ กลุ่มท่ีมีความเชี่ยวชาญหรือให้ความสนใจในด้าน
นโยบายสาธารณะ การจัดการทรัพยากรน้้า สิ่งแวดล้อม และการ
ขับเคลื่อนทางสังคม และผู้สนใจทั่วไป 

17 37 34 90 

6. ท่ีปรึกษา ผู้รับผิดชอบจัดท้าแผนและศึกษา SEA 17 18 9 13 

จ้านวนผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละเวทีรวม (คน) 202 187 143 351 

จ้านวนผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั งหมด (คน) 883 

หมายเหตุ :  เวทีท่ี 1 มีผู้เข้าร่วมประชุมจากจังหวัดชุมพร ประจวบคีรีขันธ์ และระนอง 
  เวทีท่ี 2 มีผู้เข้าร่วมประชุมจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี และกระบี่ 
  เวทีท่ี 3 มีผู้เข้าร่วมประชุมจากจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง และตรัง 
  เวทีท่ี 4 มีผู้เข้าร่วมประชุมจากจังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส 
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 9-10 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

9.3.3 สรุปผลการประชุม 
 ผลสรุปความคิดเห็นในภาพรวมทั้ง 4 เวที เกี่ยวกับประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะด้านทรัพยากรน้้า 

โดยใช้กรอบแผนแม่บทการบริหารจัดการน้้า ซึ่งจ้าแนกออกเป็น 6 ประเด็น (รูปที่ 9.3.3-1) พบว่า การจัดการน้้า
ท่วมและอุทกภัยเป็นประเด็นที่ผู้ตอบแบบแสดงความคิดเห็นให้น้้าหนักและความส้าคัญมากที่สุด (ร้อยละ 26.91) 
รองลงมาคือประเด็นการจัดการคุณภาพน้้า (ร้อยละ 19.91) ปัญหาความมั่นคงของน้้าเพ่ือการผลิตเป็นข้อวิตก
กังวลในล้าดับที่สาม (ร้อยละ 16.63) ขณะที่ช่องว่างของการบูรณาการบริหารจัดการหน่วยงาน กฎหมายและ 
ชุดข้อมูล เป็นสิ่งที่จ้าเป็นต้องพัฒนา ปรับปรุงและแก้ไขในล้าดับถัดไป (ร้อยละ 15.10) ซึ่งข้อวิตกกังวลและ
ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาเพ่ือการอนุรักษ์ต้นน้้า และการจัดการน้้าเพ่ือการอุปโภคบริโภคเป็นประเด็นที่ผู้ตอบ
แบบแสดงความคิดเห็นให้น้้าหนักและความส้าคัญในล้าดับท้ายๆ ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน (ร้อยละ 10.94 และ 
10.50 ตามล้าดับ)  

 

 
 

รูปที่ 9.3.3-1 สรุปภาพรวมประเด็นปัญหาด้านทรัพยากรน ้าทั ง 4 เวที 
 

  ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมในพ้ืนที่แตกต่างกัน จ้าแนกแยกตามรายเวที  

(รูปที่ 9.3.3-2) พบว่า ปัญหาน้้าท่วมและอุทกภัยเป็นประเด็นที่ถูกระบุมากที่สุด (ร้อยละ 46.03) จากการประชุม

ปฐมนิเทศที่จัดขึ้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช รองลงมา คือ เวทีสุราษฎร์ธานี ปัตตานี และชุมพร (ร้อยละ 28.18 

ร้อยละ 23.97 และ ร้อยละ 20.29 ตามล้าดับ) ขณะที่ประเด็นปัญหาการจัดการน้้าเพ่ื อการอุปโภคบริโภค  

พบมากในเขตพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ร้อยละ 15.75) และข้อวิตกกังวลในประเด็นความมั่นคง  

ของน้้าในกระบวนการผลิตและเกษตรกรรมพบมากในเขตลุ่มน้้าภาคใต้ตอนบน (ร้อยละ 22.46) ส้าหรับประเด็น



 บทที่ 9 กระบวนการการมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนความคดิเห็นของประชาชน 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ                    และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการประชาสัมพันธ ์

 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 9-11 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

คุณภาพน้้า พบมากที่สุดจากเวทีปฐมนิเทศในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดชุมพร (ร้อยละ 26.36 และ ร้อยละ 

22.46 ตามล้าดับ) ข้อวิตกกังวลเกี่ยวกับการอนุรักษ์ต้นน้้าและดิน พบน้อยที่สุดในจังหวัดสุราษฏร์ธานี (ร้อยละ 

8.18) โดยข้อคิดเห็นในเวทีจังหวัดชุมพร จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดปัตตานี พบในสัดส่วนใกล้เคียงกัน 

(ร้อยละ 12.33, ร้อยละ 15.19 และ 11.11 ตามล้าดับ) ขณะที่ปัญหาการขาดการบูรณาการหน่วยงาน  

เงื่อนไขของกฎหมายและความหลากหลายขององค์กร พบประเด็นข้อห่วงใยมากที่สุดในเวทีจังหวัดสุราษฏร์ธานี 

(ร้อยละ 18.18) 

 

 
รปูท่ี 9.3.3-2 สรุปประเด็นปัญหาด้านทรัพยากรน ้าจ้าแนกตามรายเวทีทั ง 4 เวที  

 

  ส้าหรับภาพรวมของความคิดเห็นที่ได้รับจากผู้เข้าร่วมประชุมปฐมนิเทศท้ัง 4 เวที พบว่านอกจากแต่ละ
ลุ่มน้้าหรือลุ่มน้้าสาขาจะมีความแตกต่างกัน ในพื้นที่ลุ่มน้้าเดียวกัน บริเวณต้นน้้า กลางน้้า และปลายน้้า ยังมี
ลักษณะภูมิประเทศ ทรัพยากร ปัญหา และการจัดการปัญหาที่แตกต่างกัน ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ 
 

(1) สภาพปัจจุบันและปัญหาด้านทรัพยากรน ้าของพื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
 ปัญหาอุทกภัยและน ้าท่วม มีสาเหตุหลักมาจากการสร้างถนนขวางทางน้้า การขยายตัวของ

เมืองและชุมชนโดยไม่มีการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินและก้าหนดผังเมืองให้สอดคล้องกับลักษณะภูมิประเทศ 
การบุกรุกพ้ืนที่ป่าต้นน้้าเพื่อท้าการเกษตรท้าให้เกิดการชะล้างตะกอน  



 บทที่ 9 กระบวนการการมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนความคดิเห็นของประชาชน 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ                    และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการประชาสัมพันธ ์

 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 9-12 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

 ปัญหาภัยแล้ง มีสาเหตุหลักมาจากการขยายตัวของความต้องการน้้า การเติบโตของเมือง  
ภาคการผลิตและบริการ พ้ืนที่ป่าต้นน้้าถูกบุกรุก ปริมาณน้้าที่มากในช่วงฤดูฝนไหลลงสู่ทะเลอย่างรวดเร็ว  
ไม่สามารถกักเก็บน้้าไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งได้  

 ปัญหาคุณภาพน ้า ประกอบด้วย การรุกล้้าของน้้าเค็ม มีสาเหตุหลักมาจากการสูญเสียพ้ืนที่
อนุรักษ์ตามแนวปากแม่น้้าและชายฝั่ง แม่น้้าส่วนใหญ่เป็นสายสั้น ๆ ปริมาณน้้าท่าไม่เพียงพอต่อการผลักดัน
น้้าเค็ม ส่วนปัญหาคุณภาพน้้าเน่าเสีย เกิดจากไม่มีการควบคุมดูแลน้้าทิ้งจากแหล่งต่างๆ ได้แก่ ชุมชน โรงงาน
อุตสาหกรรม การเพาะเลี้ยง ที่ระบายลงสู่แหล่งน้้า 

ปัญหาด้านการบริหารจัดการน ้า มีสาเหตุหลักมาจากการบริหารจัดการพ้ืนที่ลุ่มน้้าโดยขาด
การบูรณาการระหว่างราชการแต่ละหน่วยงานและการมีส่วนร่วมของชุมชน การจัดการที่ผ่านมาเป็นไปในรูปแบบ
การก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ซึ่งอาจไม่เหมาะสมกับพ้ืนที่ ชุมชนมีองค์ความรู้ที่สามารถน้ามาใช้ในการบริหาร
จัดการในพ้ืนที่ตนเองได้   

 
(2) ข้อเสนอแนะในการจัดการทรัพยากรน ้าของพื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
  การบริหารจัดการน้้าในพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกปัจจุบัน พบว่าในทุกประเด็นปัญหา  

ส่วนใหญ่เน้นการจัดการปลายน้้า ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็นที่ต้องการให้คณะผู้ศึกษาให้ความส้าคัญ
และน้าไปพิจารณาในการวางแผน ดังนี้ 

- การก้าหนดทิศทางการพัฒนาหรือบริหารจัดการน้้า ให้ค้านึงถึงขีดความสามารถ ข้อจ้ากัด
ของพ้ืนที่ให้รอบด้าน ทั้งด้านกายภาพ สังคม ภูมิประเทศ ฯลฯ 

- การบริหารจัดการน้้าที่ดี  ควรสามารถบริหารจัดการได้ภายในพ้ืนที่ลุ่มน้้ าย่อย  ๆ  
โดยประชาชนสามารถพ่ึงพาทรัพยากรที่มีในชุมชน 

- การจัดการพ้ืนที่ต้นน้้า การอนุรักษ์พ้ืนที่ป่าไม้และก้าหนดเขตอนุรักษ์ 
- การวางแผนการใช้ที่ดินเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาด้านการจัดการทรัพยากรน้้า  
- ทางเลือกการจัดการน้้า อ่ืนๆที่ไม่ ใช่ โครงสร้างขนาดใหญ่ เนื่องจากมีผลกระทบต่อ

ทรัพยากรธรรมชาติและชุมชนน้อยกว่า เช่น ธนาคารน้้าใต้ดิน แก้มลิง พ้ืนที่ชุ่มน้้า ระบบฝาย พื้นที่เก็บกักน้้าขนาด
เล็ก เป็นต้น 

- การอนุรักษ์ทรัพยากรน้้าการใช้น้้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดการบ้าบัดน้้าเสียและการ
หมุนเวียนน้้ากลับมาใช้ใหม่ 

- การบริหารจัดการน้้าต้องท้าอย่างเป็นระบบมีฐานข้อมูลที่เพียงพอ มีกลไกการจัดการ 
เครื่องมือ ระบบเตือนภัยและจัดการในช่วงที่เกิดปัญหาหรือวิกฤต  

- การบริหารจัดการพ้ืนที่ลุ่มน้้าโดยบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการมีส่วนร่วม
ของชุมชน  

 
 



 บทที่ 9 กระบวนการการมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนความคดิเห็นของประชาชน 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ                    และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการประชาสัมพันธ ์

 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 9-13 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

9.3.4 ภาพบรรยากาศการประชุมปฐมนิเทศ 

  
บรรยากาศการลงทะเบียนเข้ารว่มประชมุฯ 

  
นายสราวธุ ชวีะประเสริฐ 

ผู้อ้านวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์ (ผู้แทนสทนช.) 
กล่าวรายงานวัตถปุระสงค์การประชุมฯ 

นายวบิูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร 

กล่าวเปิดการประชุม 

  
บรรยากาศการประชุมและบรรยายสรุปรายละเอียดโครงการ 

  
บรรยากาศรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม 

รูปที่ 9.3.4-1 บรรยากาศการประชุมปฐมนิเทศเวทีที่ 1 จังหวัดชุมพร 



 บทที่ 9 กระบวนการการมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนความคดิเห็นของประชาชน 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ                    และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการประชาสัมพันธ ์

 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 9-14 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

  
บรรยากาศการลงทะเบียนเข้ารว่มประชมุฯ 

  
นายสมเกียรติ อภพิัฒนวิศว ์

ผู้อ้านวยการศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทรัพยากรน้้า (ผู้แทน สทนช.) 
กล่าวรายงานวัตถปุระสงค์การประชุมฯ 

นายบรรเจิด สาริพัฒน ์
นายอา้เภอเมืองสุราษฎรธ์านี 

กล่าวเปิดการประชุม 

  
บรรยากาศการประชุมและบรรยายสรุปรายละเอียดโครงการ 

  
บรรยากาศรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม 

รูปที่ 9.3.4-2 บรรยากาศการประชุมปฐมนิเทศเวทีที่ 2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 



 บทที่ 9 กระบวนการการมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนความคดิเห็นของประชาชน 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ                    และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการประชาสัมพันธ ์

 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 9-15 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

  
บรรยากาศการลงทะเบียนเข้ารว่มประชมุฯ 

  
นายสิริวิชญ ์กลิ่นภกัด ี

ผู้อ้านวยการกองบริหารจัดการลุ่มน้้า (ผู้แทน สทนช.) 
กล่าวรายงานวัตถปุระสงค์การประชุมฯ 

นายถาวร คงแกว้ 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

กล่าวเปิดการประชุม 

  
บรรยากาศการประชุมและบรรยายสรุปรายละเอียดโครงการ 

  
บรรยากาศรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม 

รูปที่ 9.3.4-3 บรรยากาศการประชุมปฐมนิเทศเวทีที่ 3 จังหวัดนครศรีธรรมราช 



 บทที่ 9 กระบวนการการมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนความคดิเห็นของประชาชน 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ                    และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการประชาสัมพันธ ์

 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 9-16 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

  
บรรยากาศการลงทะเบียนเข้ารว่มประชมุฯ 

  
นายสิริวิชญ ์กลิ่นภกัด ี

ผู้อ้านวยการกองบริหารจัดการลุ่มน้้า (ผู้แทน สทนช.) 
กล่าวรายงานวัตถปุระสงค์การประชุมฯ 

นายสมนึก  พรหมเขยีว 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี 

กล่าวเปิดการประชุม 

  
บรรยากาศการประชุมและบรรยายสรุปรายละเอียดโครงการ 

  
บรรยากาศรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม 

รูปที่ 9.3.4-4 บรรยากาศการประชุมปฐมนิเทศเวทีที่ 4 จังหวัดปัตตานี 



 บทที่ 9 กระบวนการการมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนความคดิเห็นของประชาชน 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ                    และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการประชาสัมพันธ ์

 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 9-17 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

9.4 การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นระดับลุ่มน ้าสาขา (การประชุมกลุ่มย่อย ครั งที่ 1)  
 ในขั้นตอนการก้าหนดขอบเขตการศึกษา (Scoping) หลังจากที่ปรึกษาจัดประชุมปฐมนิเทศแล้วในช่วง
เดือนมิถุนายน 2562 ซึ่งจากการประชุมท้าให้ได้ข้อมูลสภาพปัญหา รวมทั้งความคิดเห็นและความห่วงกังวลเกี่ยวกับ
ทรัพยากรน้้าที่ส้าคัญต่างๆ ของพื้นที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกในเชิงภาพกว้าง ทั้งนี้เพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริงในระดับ
พ้ืนที่มากขึ้น ที่ปรึกษาจึงได้จัดประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 ขึ้นในระดับพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขา โดยมวีัตถุประสงค์ดังนี้ 

(1) เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโครงการให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบข้อมูล โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งความเป็นมา วัตถุประสงค์ ระยะเวลาการศึกษา พ้ืนที่ศึกษา และขอบเขตการศึกษาของโครงการ 

(2) เพ่ือรับฟังข้อมูลเกี่ยวสภาพปัญหา ข้อวิตกกังวล และแนวทางการบริหารจัดการน้้าที่ด้าเนินการ
อยู่ในปัจจุบัน และร่วมกันระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการน้้าที่ควรด้าเนินการในอนาคตใน
แต่ละพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขา 
 
9.4.1  ก้าหนดการประชุม 
  การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 ด้าเนินการระหว่างวันที่ 7-21 สิงหาคม 2562 รวมทั้งหมด 14 เวที  
ดังแสดงใน ตารางท่ี 9.4.1-1 
  

ตารางท่ี 9.4.1-1  
ก้าหนดการจัดประชุมกลุ่มย่อยครั งที่ 1 ในพื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 

ตารางท่ี 9.4.1-1 (ต่อ) 
เวทีท่ี พื นที่ลุ่มน ้าสาขา ก้าหนดวันประชุม เวลา สถานที่จัดประชุม 

1 คลองท่าตะเภา วันท่ี 13 สิงหาคม 2562 08.30-12.00 น. ห้องประชุมอบต.ท่าแซะ จังหวัดชุมพร 
2 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก

ตอนบน 
วันท่ี 14 สิงหาคม 2562 08.30-12.00 น. ห้องประชุมท่ีว่าการอ้าเภอทุ่งตะโก  

จังหวัดชุมพร 
3 คลองหลังสวน วันท่ี 15 สิงหาคม 2562 08.30-12.00 น. ห้องประชุมท่ีว่าการอ้าเภอหลังสวน  

จังหวัดชุมพร 
4 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก  

ส่วนท่ี 2 
วันท่ี 16 สิงหาคม 2562 08.30-12.00 น. ห้องประชุมท่ีว่าการอ้าเภอไชยา  

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
5 กลุ่มพื้นท่ีเกาะ (เกาะเต่า,  

เกาะสมุย, เกาะพะงัน) 
วันท่ี 17 สิงหาคม 2562 09.30-12.00 น. ห้องประชุมท่ีว่าการอ้าเภอเกาะสมุย  

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
6 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก  

ส่วนท่ี 4 
วันท่ี 13 สิงหาคม 2562 08.30-12.00 น. ห้องประชุมชั้น 2 ท่ีว่าการอ้าเภอเมือง จังหวัด

นครศรีธรรมราช 
7 คลองกลาย วันท่ี 14 สิงหาคม 2562 08.30-12.00 น. หอประชุมท่ีว่าการอ้าเภอสิชล  

จังหวัดนครศรีธรรมราช 
8 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก  

ส่วนท่ี 3 
วันท่ี 15 สิงหาคม 2562 08.30-12.00 น. ห้องประชุมเมืองท่าทอง ชั้น 2 ท่ีว่าการอ้าเภอ

กาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
9 คลองนาทว ี วันท่ี 7 สิงหาคม 2562 08.30-12.00 น. ห้องเฟื่องฟ้า โรงแรมบี พี สมิหลาบีช อ้าเภอ

เมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 
 



 บทที่ 9 กระบวนการการมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนความคดิเห็นของประชาชน 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ                    และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการประชาสัมพันธ ์

 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 9-18 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ตารางท่ี 9.4.1-1 (ต่อ) 
เวทีท่ี พื นที่ลุ่มน ้าสาขา ก้าหนดวันประชุม เวลา สถานที่จัดประชุม 
10 คลองเทพา วันท่ี 8 สิงหาคม 2562 08.30-12.00 น. ห้องปาหนัน โรงแรมปาร์ควิวยะลา  

อ้าเภอเมือง จังหวัดยะลา 
11 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก

ตอนล่าง 
วันท่ี 14 สิงหาคม 2562 08.30-12.00 น. ห้องฟาตอนี โรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี  

อ้าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 
12 แม่น้้าสายบุรี วันท่ี 19 สิงหาคม 2562 08.30-12.00 น. ห้องโสภาพิสัย โรงแรมตันหยง  

อ้าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 
13 แม่น้้าบางนรา วันท่ี 20 สิงหาคม 2562 08.30-12.00 น. ห้องโสภาพิสัย โรงแรมตันหยง  

อ้าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 
14 แม่น้้าโก-ลก วันท่ี 21 สิงหาคม 2562 08.30-12.00 น. ห้องประชุมหมากแดง  

โรงแรมกรีนวิว บูทิก โฮเต็ล  
อ้าเภอสุไหง-โก-ลก จังหวัดนราธิวาส 

 
9.4.2 กระบวนการที่ใช้ในการประชุมกลุ่มย่อยครั งที่ 1 
 ในการด้าเนินการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 ที่ปรึกษาได้น้าการจัดกระบวนการกลุ่มเพ่ือระดมความ
คิดเห็นโดยใช้เทคนิค A-I-C (Appreciate–Influence–Control) เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมและกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วม
ประชุมได้มีการซักถาม ให้ข้อมูล และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหา ข้อวิตกกังวล และแนวทางการ
บริหารจัดการน้้าที่ด้าเนินการอยู่ในปัจจุบัน และแนวทางการบริหารจัดการน้้าที่ควรด้าเนินการในอนาคต ทั้งนี้จะ
ใช้การน้าเสนอข้อมูลที่ได้จากการประชุมปฐมนิเทศและข้อมูลเฉพาะของพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขาเป็นตัวน้าเข้าสู่ประเด็น
หลักในการหารือ พร้อมทั้งชี้ให้เห็นถึงการน้าข้อมูลต่างๆ ที่ได้จากการประชุมไปใช้ส้าหรับการศึกษาในขั้นตอน
ต่อไป รวมทั้งผลที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษาท่ีจะส่งผลต่อการพัฒนาพ้ืนที่ในอนาคตต่อไป  

 ส้าหรับกระบวนกลุ่มตามเทคนิค A-I-C ในแต่ละข้ันตอนมีรายละเอียดการด้าเนินการ ดังนี้ 
(1) ขั นตอน  A (Appreciation) เป็นกระบวนการที่ให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้สะท้อนภาพวิวัฒนาการ

เส้นทางของปัญหาที่สัมพันธ์กับลุ่มน้้าที่ผู้เข้าร่วมประชุมอาศัยและใช้ประโยชน์ และเชื่อมโยงสู่สภาพปัญหาใน
ปัจจุบัน ผ่านการระดมสมองของวิทยากรกระบวนการ โดยใช้ “แผนที่อย่างง่าย” เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอด
และระดมความคิดเห็นให้สะท้อนออกมาเป็นรูปภาพอย่างเป็นรูปธรรม (รูปที่ 9.4.2-1) 

    
 
รูปที่ 9.4.2-1 การใช้แผนที่อย่างง่ายในการถ่ายทอดและระดมความเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย  



 บทที่ 9 กระบวนการการมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนความคดิเห็นของประชาชน 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ                    และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการประชาสัมพันธ ์

 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 9-19 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

(2) ขั นตอน I (Influence) ในขั้นตอนนี้เป็นเวทีแห่งการสะท้อนรูปแบบการบริหารจัดการน้้า
ปัจจุบัน เพ่ือสะท้อนสภาพปัญหาและเพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารจัดการน้้าที่ควรจะเป็นในอนาคต ทีมท่ีปรึกษา
ก้าหนดกรอบและแนวทางการคิดวิเคราะห์ออกเป็นพ้ืนที่ต้นน้้า กลางน้้า และปลายน้้า ซึ่งจะมีลักษณะข้อมูลที่มี
ความแตกต่างกันในแต่ละพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขา โดยอาศัยกรอบแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 20 ปี  
(พ.ศ.2561 - 2580) 6 ด้าน เป็นแนวทางหลักในการระดมความคิดเห็น ประกอบด้วย 1) การจัดการน้้าอุปโภค
บริโภค 2) การสร้างความมั่นคงของน้้าภาคการผลิต 3) การจัดการน้้าท่วมและอุทกภัย 4) การจัดการคุณภาพน้้า
และอนุรักษ์ทรัพยากรน้้า 5) การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภาพป่าต้นน้้าที่เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลายของดิน และ  
6) การบริหารจัดการ  

 
(3) ขั นตอน C (Control) หลังจากผู้เข้าร่วมประชุมได้สะท้อนรูปแบบที่ด้าเนินการในปัจจุบัน 

ขั้นตอนต่อไป คือ การสะท้อนแนวทางการพัฒนาในอนาคตที่พึงประสงค์ ที่สอดคล้องกับบริบททางสังคม
วัฒนธรรมและทิศทางการพัฒนาของพ้ืนที่ ผู้เข้าร่วมประชุมมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นด้วยปากเปล่า และ
หรือเขียนข้อคิดเห็นใส่กระดาษแล้วน้ามาประมวลผลน้าเสนอในภาพรวม โดยประเด็นที่ได้ในท้ายที่สุดตาม  
แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 20 ปี ได้ถูกน้ามาจัดล้าดับความส้าคัญ และก้าหนดตัวชี้วัดในมุมมอง
ของผู้เข้าร่วมประชุม  
 
9.4.3 ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ส้าหรับการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่  1 นี้  กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาได้ให้ความส้าคัญในการคัดเลือก 
กลุ่มเป้าหมายที่จะเชิญเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นโดยให้ความส้าคัญของข้อมูลภาคประชาชน ซึ่งมีภาพสะท้อน
ออกมาค่อนข้างน้อยในเวทีปฐมนิเทศ โดยได้ท้าการประสานงานผ่านคณะกรรมการลุ่มน้้า คณะอนุกรรมการ หรือ
คณะท้างานในพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขา รวมทั้งผู้น้าชุมชนระดับต้าบลทั้งท้องถิ่นและท้องที่ เพ่ือเชิญบุคคลที่เข้าใจบริบท
การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาพ้ืนที่ รวมทั้งสามารถเป็นผู้ให้ข้อมูลในพ้ืนที่ได้อย่างดี (Key Informant) ทั้งนี้การ
เชิญจะครอบคลุมทุกต้าบลในพื้นที่ลุ่มน้้าสาขา เพ่ือให้ได้ข้อมูลทั้งต้นน้้า กลางน้้า และปลายน้้า   
 
 การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 มีผู้เข้าร่วมประชุมจากภาคส่วนต่างๆ ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น รวมทั งสิ น 
511 คน (ตารางท่ี 9.4.3-1)  



 บทที่ 9 กระบวนการการมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนความคดิเห็นของประชาชน 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ                    และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการประชาสัมพันธ ์

 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 9-20 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ตารางท่ี 9.4.3-1  
จ้านวนผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อยครั งที่ 1 ของแต่ละเวที 

 
กลุ่มผู้เข้าร่วมประชุม จ้านวนผู้เข้าร่วมประชุมของเวทีที่ (คน) 

พื นที่ตอนบน พื นที่ตอนกลาง พื นที่ตอนล่าง 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. หน่วยงานผู้จัดท้าแผน ได้แก่ สทนช. 
และหน่วยงานในก้ากับท่ีเกี่ยวข้อง 

- - - 1 - 1 1 1 1 - - - 1 - 

2. หน่วยงานส่วนกลางระดับนโยบายท่ี
เกี่ ยวข้องในด้านทรัพยากร น้้า  38 
หน่วยงาน ซ่ึงต้องเชื่อมโยงและบูรณา
การแผนกับหน่วยงานท่ีสังกัด รวมท้ัง 
คณะกรรมการลุ่มน้้า  

2 2 2 2 1 - - - 3 2 1 4 3 2 

3. หน่วยงานราชการท่ีเกี่ยวข้องกับแผน
ในระดับปฏิบัติและระดับพื้นท่ี  ท้ัง
ระดับภูมิภาค ระดับจังหวัด และระดับ
ท้องถิ่น  รวมถึ งความเกี่ ยวข้อง ท้ัง
ทางตรงและทางอ้อม  

12 10 13 3 1 11 5 24 2 3 3 7 1 4 

4. ผู้ได้รับผลกระทบ จากแผนในพื้นท่ีลุ่ม
น้้า ท้ังด้านบวกและด้านลบ   ได้แก่  
ภาคธุรกิจ ภาคประชาชน กลุ่มผู้ใช้น้้า 
ผู้น้าชุมชน และประชาชน ในพื้นท่ีลุ่ม
น้้า เป็นต้น 

12 20 19 15 7 16 29 16 29 28 35 13 37 17 

5. ผู้ตรวจสอบ กลุ่มท่ีมีความเชี่ยวชาญ
หรือให้ความสนใจในด้านนโยบาย
สาธารณะ การจัดการทรัพยากรน้้า 
สิ่งแวดล้อม และการขับเคลื่อนทาง
สังคม และผู้สนใจทั่วไป 

1 - - - - - - - - - - - - - 

6. ท่ีปรึกษา ผู้รับผิดชอบจัดท้าแผนและ
ศึกษา SEA 

4 4 4 5 5 8 8 8 7 8 7 7 7 6 

จ้านวนผู้เข้าร่วมประชุมรวม (คน) 31 36 38 26 14 36 43 49 42 41 46 31 49 29 
จ้านวนผู้เข้าร่วมประชุมทั งหมด (คน) 511 

 
9.4.4 สรุปผลการประชุม 
 จากการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 สามารถสรุปสภาพปัญหาด้านทรัพยากรน้้าในแต่ละพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขา 
รวมทั้งความส้าคัญของปัญหา ดังแสดงในตารางท่ี 9.4.4-1 



 บทที่ 9 กระบวนการการมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนความคดิเห็นของประชาชน 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ                     และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการประชาสัมพันธ ์

 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 9-21 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ตารางท่ี 9.4.4-1 
สรุปสภาพปัญหาด้านทรัพยากรน ้าและล้าดับความส้าคัญของปัญหาในแต่ละพื นที่ลุ่มน ้าสาขาจากการประชุมกลุ่มย่อยครั งที่ 1 

 

 ลุ่มน ้าสาขา 

สรุปปัญหาด้านทรัพยากรน ้าตามกรอบของแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า 20 ปี 
ล้าดับความส้าคัญของปัญหา

(3 ล้าดับแรก) 
การจัดการน ้าอุปโภคบริโภค การสร้างความมั่นคงของ 

น ้าภาคการผลิต 
การจัดการน ้าท่วมและอุทกภัย การจัดการคุณภาพน ้าและอนุรักษ์

ทรัพยากรน ้า 
การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน ้าที่
เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลาย

ของดิน 

การบริหารจัดการองค์กร 

คลองท่าตะเภา - ไม่มีแหล่งกักเก็บน้้าไว้กักเก็บน้้าไว้
ในช่วงที่มีปริมาณน้้ามาก 

- ขาดแคลนน้้าเพื่อการเกษตรในช่วง 
ฤดูแล้ง 
- น้้ า ในคลอง ในล้ าน้้ า ไม่สามารถ

น้ามาใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตรได้
เนื่องจากน้้ากร่อยเค็มเนื่องจากน้้า
ทะเลหนุน น้้าทะเลรุกตัวมากขึ้น
ในช่วงฤดูแล้งเนื่องจากมีปริมาณน้้า
จืดจากต้นน้้าลงมาดันน้้าเค็มน้อย 
- ไม่มีแหล่งกักเก็บน้้ าไว้ ในช่วงที่มี

ปริมาณน้้ามาd 

- เกิดอุทกภัยในพื้นที่กลางน้้ าและ 
ท้ายน้้า 

- น้้ า ในคลอง ในล้ าน้้ า ไม่สามารถ
น้ามาใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตรได้
เนื่องจากน้้ากร่อยเค็มเนื่องจากน้้า
ทะเลหนุน น้้าทะเลรุกตัวมากขึ้น
ในช่วงฤดูแล้งเนื่องจากมีปริมาณน้้า
จืดจากต้นน้้าลงมาดันน้้าเค็มน้อย 
- สารเคมีจากสวนทุเรียนและการท้า

การเกษตรในพื้นที่ต้นน้้าลงสู่แหล่งน้้า 

- ป่าไม้เปลี่ยนเป็นสวนทุเรียน สวน
ยางพารา และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
เรื่อยๆ พื้นที่ป่าลดลง 
- มีการชะล้างพังทลายของดิน 

- ขาดการบริหารจัดการน้้าที่ดี ไม่มีการ
เก็บกักน้้าหรือชะลอน้้าไว้ในช่วงที่มี
ปริมาณน้้ามากเพื่อลดปัญหาน้้าท่วม
ท้ายน้้า สร้างความชุ่มช้ืนและระบบ
นิ เวศในพื้นที่ต้นน้้ า และมีน้้ าเพื่ อ
การเกษตรและอุปโภคบริโภค 

1. การจั ดการน้้ าท่ วมและ
อุทกภัย 

2. ความมั่นคงน้้าภาคการผลิต 
3. การบริหารจัดการ 

 

ภาคใต้ฝั่ง
ตะวันออก
ตอนบน 

- ไม่มีแหล่งกักเก็บน้้าไว้กักเก็บน้้าไว้
ในช่วงที่มีปริมาณน้้ามาก 

- ขาดแคลนน้้าเพื่อการเกษตรในช่วง 
ฤดูแล้ง 
- น้้ า ในคลอง ในล้ าน้้ า ไม่สามารถ

น้ามาใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตรได้
เนื่องจากน้้ากร่อยเค็มเนื่องจากน้้า
ทะเลหนุน น้้าทะเลรุกตัวมากขึ้น
ในช่วงฤดูแล้งเนื่องจากมีปริมาณน้้า
จืดจากต้นน้้าลงมาดันน้้าเค็มน้อย 
- ไม่มีแหล่งกักเก็บน้้ าไว้ ในช่วงที่มี

ปริมาณน้้ามาd 

- เกิดอุทกภัยในพื้นที่กลางน้้ าและ 
ท้ายน้้า 

- น้้ า ในคลอง ในล้ าน้้ า ไม่สามารถ
น้ามาใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตรได้
เนื่องจากน้้ากร่อยเค็มเนื่องจากน้้า
ทะเลหนุน น้้าทะเลรุกตัวมากขึ้น
ในช่วงฤดูแล้งเนื่องจากมีปริมาณน้้า
จืดจากต้นน้้าลงมาดันน้้าเค็มน้อย 
- สารเคมีจากสวนทุเรียนและการท้า

การเกษตรในพื้นที่ต้นน้้าลงสู่แหล่งน้้า 
- โรงงานระบายน้้าเสีย น้้าที่ไม่ผ่านการ

บ้าบัด ลงสู่ทางน้้า คลองสาธารณะ 

- ป่าไม้เปลี่ยนเป็นสวนทุเรียน สวน
ยางพารา และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
เรื่อยๆ พื้นที่ป่าลดลง 
- มีการชะล้างพังทลายของดิน 

- ขาดการบริหารจัดการน้้าที่ดี ไม่มีการ
เก็บกักน้้าหรือชะลอน้้าไว้ในช่วงที่มี
ปริมาณน้้ามากเพื่อลดปัญหาน้้าท่วม
ท้ายน้้า สร้างความชุ่มช้ืนและระบบ
นิ เวศในพื้นที่ต้นน้้ า และมีน้้ าเพื่ อ
การเกษตรและอุปโภคบริโภค 

1. การจั ดการน้้ าท่ วมและ
อุทกภัย 

2. ความมั่นคงน้้าภาคการผลิต 
3. การบริหารจัดการ 

คลองหลังสวน - ไม่มีแหล่งกักเก็บน้้าไว้กักเก็บน้้าไว้
ในช่วงที่มีปริมาณน้้ามาก 

- ขาดแคลนน้้าเพื่อการเกษตรในช่วง 
ฤดูแล้ง 
- น้้ า ในคลอง ในล้ าน้้ า ไม่สามารถ

น้ามาใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตรได้
เนื่องจากน้้ากร่อยเค็มเนื่องจากน้้า
ทะเลหนุน น้้าทะเลรุกตัวมากขึ้น
ในช่วงฤดูแล้งเนื่องจากมีปริมาณน้้า
จืดจากต้นน้้าลงมาดันน้้าเค็มน้อย 
- ไม่มีแหล่งกักเก็บน้้ าไว้ ในช่วงที่มี

ปริมาณน้้ามาก 

- เกิดอุทกภัยในพื้นที่กลางน้้ าและ 
ท้ายน้้า 

- น้้ า ในคลอง ในล้ าน้้ า ไม่สามารถ
น้ามาใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตรได้
เนื่องจากน้้ากร่อยเค็มเนื่องจากน้้า
ทะเลหนุน น้้าทะเลรุกตัวมากขึ้น
ในช่วงฤดูแล้งเนื่องจากมีปริมาณน้้า
จืดจากต้นน้้าลงมาดันน้้าเค็มน้อย 
- สารเคมีจากการเกษตรในพื้นท่ีต้นน้้า

ลงสู่แหล่งน้้า 

- ป่าไม้เปลี่ยนเป็นสวนทุเรียน สวน
ยางพารา และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
เรื่อยๆ พื้นที่ป่าลดลง 
- มีการชะล้างพังทลายของดิน 

- ขาดการบริหารจัดการน้้าที่ดี ไม่มีการ
เก็บกักน้้าหรือชะลอน้้าไว้ในช่วงที่มี
ปริมาณน้้ามากเพื่อลดปัญหาน้้าท่วม
ท้ายน้้า สร้างความชุ่มช้ืนและระบบ
นิ เวศในพื้นที่ต้นน้้ า และมีน้้ าเพื่ อ
การเกษตรและอุปโภคบริโภค 
- ขาดการประสานงาน การวางแผน 

การเพาะปลูก มีการปลูกพืชเ ชิ ง 
เดี่ ยวจ้ านวนมากที่ต้ องการใ ช้น้้ า 
พร้อม ๆ กัน 

1. การจั ดการน้้ าท่ วมและ
อุทกภัย 

2. ความมั่นคงน้้าภาคการผลิต 
3. การจัดการน้้าอุปโภคบริโภค 



 บทที่ 9 กระบวนการการมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนความคดิเห็นของประชาชน 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ                     และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการประชาสัมพันธ ์

 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 9-22 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

 ลุ่มน ้าสาขา 

สรุปปัญหาด้านทรัพยากรน ้าตามกรอบของแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า 20 ปี 
ล้าดับความส้าคัญของปัญหา

(3 ล้าดับแรก) 
การจัดการน ้าอุปโภคบริโภค การสร้างความมั่นคงของ 

น ้าภาคการผลิต 
การจัดการน ้าท่วมและอุทกภัย การจัดการคุณภาพน ้าและอนุรักษ์

ทรัพยากรน ้า 
การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน ้าที่
เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลาย

ของดิน 

การบริหารจัดการองค์กร 

ภาคใต้ฝั่ง
ตะวันออก  
ส่วนที่ 2 

- ไม่มีแหล่งกักเก็บน้้าไว้กักเก็บน้้าไว้
ในช่วงที่มีปริมาณน้้ามาก 
- น้้าอุปโภคบริโภคที่มาจากน้้าบาดาล

กร่อยหรือเค็ม 
- น้้าในคลองไม่สามารถน้ามาใช้ท้า

น้้าประปาได้เนื่องจากเค็ม 

- ขาดแคลนน้้าเพื่อการเกษตรในช่วง 
ฤดูแล้ง 
- น้้ า ในคลอง ในล้ าน้้ า ไม่สามารถ

น้ามาใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตรได้
เนื่องจากน้้ากร่อยเค็มเนื่องจากน้้า
ทะเลหนุน น้้าทะเลรุกตัวมากขึ้น
ในช่วงฤดูแล้งเนื่องจากมีปริมาณน้้า
จืดจากต้นน้้าลงมาดันน้้าเค็มน้อย 
- ไม่มีแหล่งกักเก็บน้้ าไว้ ในช่วงที่มี

ปริมาณน้้ามาก 

- เกิดอุทกภัยในพื้นที่กลางน้้ าและ 
ท้ายน้้า 

- น้้ า ในคลอง ในล้ าน้้ า ไม่สามารถ
น้ามาใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตรได้
เนื่องจากน้้ากร่อยเค็มเนื่องจากน้้า
ทะเลหนุน น้้าทะเลรุกตัวมากขึ้น
ในช่วงฤดูแล้งเนื่องจากมีปริมาณน้้า
จืดจากต้นน้้าลงมาดันน้้าเค็มน้อย 
- สารเคมีจากการท้าการเกษตรในพ้ืนท่ี

ต้นน้้าลงสู่แหล่งน้้า 
- น้้าเสียจากชุมชนเมือง 

- ป่าไม้เปลี่ยนเป็นสวนทุเรียน สวน
ยางพารา และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
เรื่อยๆ พื้นที่ป่าลดลง 
- มีการชะล้างพังทลายของดิน 

- ขาดการบริหารจัดการน้้าที่ดี ไม่มีการ
เก็บกักน้้าหรือชะลอน้้าไว้ในช่วงที่มี
ปริมาณน้้ามากเพื่อลดปัญหาน้้าท่วม
ท้ายน้้า สร้างความชุ่มช้ืนและระบบ
นิ เวศในพื้นที่ต้นน้้ า และมีน้้ าเพื่ อ
การเกษตรและอุปโภคบริโภค 
- ขาดการประสานงานการวางแผนการ

เพาะปลูก มีการปลูกทุเรียนจ้านวน
มากซึ่งต้องการใช้น้้าพร้อม ๆ กัน 
- โครงการพัฒนาแหล่งกักเก็บน้้าใน

พื้นที่เพื่อท้าแก้มลิง ฝาย ไม่สามารถท้า
ได้เนื่องจากติดปัญหาพื้นที่ทับซ้อน 
(นสล.,พื้นที่ป่าไม้, ทรัพยากรชายฝั่ง) 

1. การจั ดการน้้ าท่ วมและ
อุทกภัย 

2. การสร้างความมั่นคงของน้้า
ภ าคกา รผลิ ต  และกา ร
อนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้้า
เสื่อมโทรมและป้องกันการ
พังทลายของดิน 

3. การจัดการน้้าอุปโภคบริโภค 

กลุ่มพื้นที่เกาะ 
(เกาะเต่า,  
เกาะสมุย, 
เกาะพะงัน) 

- ไม่มีแหล่งกักเก็บน้้าไว้ใช้ 
- ไม่มีแหล่งน้้าต้นทุน 

- ไม่มีแหล่งกักเก็บน้้าไว้ใช้ 
- ไม่มีแหล่งน้้าต้นทุน 

- ไม่มีปัญหาอุทกภัย - น้้าเสียจากชุมชนเมือง และสถาน
ประกอบการ 

- พื้นที่ป่าต้นน้้าถูกบุกรุก - ขาดการบริหารจัดการ การควบคุมการ
ท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับทรัพยากรที่
มีอยู่โดยเฉพาะเรื่องของทรัพยากรน้้า 
- โครงการพัฒนาแหล่งกักเก็บน้้าขนาด

เล็กในพื้นที่ เพื่อท้าแก้มลิง ฝาย ไม่
สามารถท้าได้เนื่องจากติดปัญหาพื้นที่
ถือครองโดยเอกชน 

1. การสร้างความมั่นคงของน้้า
ภาคการผลิต 

2. การจัดการน้้าอุปโภคบริโภค 
3. การจัดการคุณภาพน้้าและ

อนุรักษ์ทรัพยากรน้้า 

ภาคใต้ฝั่ง
ตะวันออก  
ส่วนที่ 4 

- ปัญหาการจัดการน้้าอุปโภค บริโภค 
ของพื้นที่ต้นน้้า พื้นที่กลางน้้า และ
พื้นที่ปลายน้้า คือ ในฤดูแล้งไม่มีน้้า
เพื่ออุปโภค-บริโภค เนื่องจากไม่มี
พื้นที่กักเก็บน้้าที่ เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภคของคนในชุมชน 

พื้นที่ต้นน้้าและพื้นที่กลางน้้า  
- เกิดภัยแล้ง เนื่องจากไม่มีแหล่งกัก

เก็บน้้าที่เพียงพอ 
- ปัญหาคลาดแคลนสถานที่จัดท้า 

อ่างเก็บน้้า เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่
เป็นเขตป่าสงวนและเขตอุทยาน
แห่งชาติ ฯลฯ  
- ฤดูการเกษตรเพิ่ม 2 ฤดูกาลท้าให้น้้า

ไม่พอพอต่อความต้องการ ส่งผล
กระทบให้เกิดการแย่งชิงน้้า 

พื้นที่ปลายน้้า 
- ปัจจุบันได้มีการสร้างฝายที่ต้าบลขุน

ทะ เล  อ้ า เภอลานสกา  จั งหวั ด
นครศรีธรรมราช เพื่อส่งน้้าเข้ามาจ่าย

พื้นที่ต้นน้้า 
- เมื่อเกิดน้้าไหลหลากหรือเกิดอุทกภัย

แล้วไม่มีพื้นที่กักเก็บน้้า 
- ถนนขวางทางน้้า 
- เกิดน้้าท่วมขัง/เน่าเหม็น 
- ที่ผ่านมามีเฉพาะการแก้ปัญหาเฉพาะ

หน้า เช่น การแจกถุงยังชีพ 
- ไม่มีการแก้ไขปัญหาระยะยาวอย่าง

จริงจัง 
พื้นที่กลางน้้า 
- ปัญหาน้้าท่วมขังยาวนานประมาณ 2-

3 เดือน 

- ปัญหาการจัดการคุณภาพน้้าและ
อนุรักษ์ทรัพยากรน้้า ของพื้นท่ีต้นน้้า 
พื้นที่กลางน้้า และพื้นท่ีปลายน้้า คือ 
คุณภาพน้้าหลายพื้นที่มีปัญหาน้้า
เสื่อมโทรม เนื่องจาก ปัญหาน้้าเสีย
จากครัวเรือน ไม่มีการบ้าบัด ส่งผลให้
น้้าประปาไม่สะอาดมีสีด้า  ปัญหา
เรื่ องสาร เคมีจากสวนผลไม้ โดย 
ชะล้างลงแหล่งน้้า และปัญหาพื้นที่
แหล่งน้้าโดยบุกรุกโดยพื้นที่เกษตร 

พื้นที่ปลายน้้า 
- พื้นที่ป่าสงวนโดยบุกรุก 
- น้้าทะเลหนุน 

พื้นที่ต้นน้้า 
- ป่าพรุควนเคร็งมีปัญหาด้านไฟป่า 

(เช้ือเพลิง) ที่มาจากฝีมือมนุษย์ร้อย
ละ 99 มีระดับน้้าต่้าพื้นดิน ท้าให้เกิด
ไฟป่าง่าย 
- ป่าไม้ถูกท้าลาย ท้าให้ดินไม่อุ้มน้้า 
พื้นที่กลางน้้า 
- ป่าพรุควนเคร็งโดยแผ้วถาง 
- ฤดูฝนน้้าไหลเร็วช้ันดินไม่มีการอุ้มน้้า 

ท้าให้ไม่สามารถกักเก็บน้้าไว ้

พื้นที่ปลายน้้า 
- ท้องถิ่นขาดศักยภาพในการบริหาร

จัดการจัดการ 
 

1. การสร้างความมั่นคงของน้้า
ภาคการผลิต 

2. การบริหารจัดการ 
3. การจัดการน้้าอุปโภคบริโภค 
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 9-23 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

 ลุ่มน ้าสาขา 

สรุปปัญหาด้านทรัพยากรน ้าตามกรอบของแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า 20 ปี 
ล้าดับความส้าคัญของปัญหา

(3 ล้าดับแรก) 
การจัดการน ้าอุปโภคบริโภค การสร้างความมั่นคงของ 

น ้าภาคการผลิต 
การจัดการน ้าท่วมและอุทกภัย การจัดการคุณภาพน ้าและอนุรักษ์

ทรัพยากรน ้า 
การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน ้าที่
เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลาย

ของดิน 

การบริหารจัดการองค์กร 

ให้ประชาชนในเขตอ้ าเภอเมือง
นครศรีธรรมราช ส่งผลให้เกิดปัญหา
การแย่งชิงน้้าประปา และคนในพ้ืนที่
ไม่มีน้้าใช้  
- ต้าบลขุนทะเล เกิดภัยแล้ง ฝนไม่ตก 

ส่งผลต่อพืชเศรษฐกิจ คือ มังคุด 
ทุเรียน ประชาชนในพื้นที่เดือนร้อน 

- ปัญหาการเกิดน้้าท่วมขังอาจเกิดจาก
การที่ระบบระบายน้้าของพื้นท่ีปลาย
น้้าไม่มีประสิทธิภาพ 
- ถนนขวางทางน้้า 
พื้นที่ปลายน้้า 
- ถนนขวางทางน้้า 
- คลองท่าเรือ ระบบการระบายน้้าไม่มี

ประสิทธิภาพท้าให้เกิดน้้าท่วมขัง 
 

- ปัญหาขยะหลังกองบิน
นครศรีธรรมราช ส่งผลต่อคุณภาพน้้า
ในชุมชน 

คลองกลาย - การจัดการน้้าอุปโภคบริโภคของพื้นที่
ต้นน้้า ของพื้นที่กลางน้้า และพื้นที่
ปลายน้้า โดยภาพรวมขาดแคลนน้้า
อุปโภค บริโภค เนื่องจากน้้าส่วนใหญ่
น้าไปใช้ภาคการเกษตร นอกจากนี้
แหล่งน้้าที่สามารถบริโภคได้ในอดีต 
ปัจจุบันน้้ า เกิดการปนเปื้อนของ
สารเคมีจากการเกษตร ท้าให้ไม่
สามารถอุปโภค-บริโภคได้ 

- ในพื้นที่ชุมชนมีบ่อบาดาลเยอะ ท้าให้
น้้าในคลองสาขาแห้ง 
- ต้นทุนน้้าน้อย แต่มีการแช่งชิงน้้าจาก

การประปาส่วนภูมิภาคและภาค
การเกษตร ส่งผลให้พื้นที่คลองกลาย
มีปัญหาขาดแคลนน้้า 
- ไ ม่ ส า ม า ร ถ ใ ช้ น้้ า ป ลู ก พื ช ไ ด้   

ถ้ ามี ต้ นทุ นที่ เพี ยงพอควรใ ช้น้้ า 
บาดาลแทน 
- ระดับน้้าในคลองกลาย (แม่น้้าสาย

หลัก) ลดต่้าลงมาก ท้าให้น้้าจาก
คลองสาขาไหลลงคลองกลายเร็ว 
และคลองสาขาไม่ สามารถเก็ บ 
กักน้้าได้ 
- หมู่ 8 ต้าบลนบพิต้า อ้าเภอนบพิต้า 

จั งหวั ดนครศรี ธรรมราช  มี การ
ออกแบบ ก้าหนดพื้นท่ีที่จะสร้างฝาย
แล้ว แต่ยังไม่มีการด้าเนินต่อ ต้องการ
ให้ภาครั ฐ เร่ งรั ดการด้ า เนินการ
โครงการดังกล่าวให้แล้วเสร็จ 

- พื้นท้องน้้าคลองกลาย โดยเฉพาะ หมู่ 
1/5/6/7/8 ต้าบลนบพิต้า อ้าเภอ
นบพิต้า จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ประสบปัญหาจากการดูดทรายของ
นายทุน  
- มี ก ารดู ดทรายส่ งผลให้ ตลิ่ งพั ง 

โดยเฉพาะ หมู่ 8/ 9 /7 /5 /6 ต้าบล
นบพิต้ า  อ้ า เภอนบพิต้ า  จั งหวัด
นครศรีธรรมราช   
- คลองสาขาเกิดการตื่นเขิน  
- ปัญหาตะกอนไหลลงสู่คลองสาขา 

- ห้วยคลองเจา ซึ่งเป็นล้าน้้าสาขา ใน
อดีตเป็นแหล่งน้้าที่สะอาด สามารถ
มองเห็นหิน กรวด ทรายได้  แต่
ปัจจุบันท้ ากิ นไม่ ได้  คุณภาพน้้ า 
เสื่อมโทรม 
- การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์

ที่ดินจากพื้นที่ป่าไม้ เป็นพืชเชิงเดี่ยว 
- คลองบางแห่งน้้ ามีการปนเปื้ อน

สารพิษ จากการเกษตร 
 

- การดึงน้้ามาใช้ตอนบนท้าให้ระบบ
นิเวศตอนล่างเสื่อมโทรม 
- พื้นที่ป่าอนุรักษ์มีการอนุญาตให้เข้า

ไปใช้ที่ดินอย่างถูกต้อง สามารถ
แบ่งเป็นมรดกได้ แต่ไม่สามารถขาย
ได้ ส่งผลต่อปัญหาพื้นที่ป่าลดลง 
- ป่าต้นน้้าลด ท้าให้ปัญหาน้้ าไหล

หลากอย่างรวดเร็วในต้าบลตลิ่งชัน 

- การสร้างเขื่อน หรือ ประตูระบายน้้า
แบบเดิมไม่ ได้ผล ให้จัดท้าตามที่
ประชาชนให้ความเห็น คือ ก่อสร้าง
เขื่อนเป็นระยะ 6 ช่วง ตามแผนฯ เพื่อ
ชะลอน้้า ลดการกัดเซาะของตลิ่ ง 
ภายใน 2 ปี ต้องมีการแก้ไขปัญหาด้าน
นี้ เพราะน้้าในคลองกลายจะหมด 
- ปัญหานายทุนไม่ใช้เครื่องจักรในการ

ดูดทรายตามประเภทที่ขออนุญาต 
- การขออนุญาตดูดทราย เจ้าหน้าที่

อนุญาตโดยไม่ค้านึงถึงผลกระทบต่อ
ประชาชน 
- มาตรการป้องกันปัญหาการดูดทราย

ไม่สามารถบังคับใช้ได้จริง 

1. การสร้างความมั่นคงของน้้า
ภาคการผลิต  

2. การจัดการน้้าอุปโภคบริโภค  
3. การจัดการคุณภาพน้้าและ

อนุรักษ์ทรัพยากรน้้า 

ภาคใต้ฝั่ง
ตะวันออก  
ส่วนที่ 3 

- ไม่มีพื้นที่รองรับน้้า 
- คลองสระและคลองกระแดะ เป็น

พื้นที่หล่อเลี้ยงทั้งอ้าเภอ ในอดีตน้้า
ลักษณะเป็นวัง แต่ปัจจุบันน้้าขาดช่วง 

- น้้าขาดช่วงส่งต่อภาคการเกษตร 
- พื้นที่น้้าน้อยไม่เหมาะแก่การท้าสวน

ทุเรียน 
- เมื่อก่อนมีการขุดแอ่ง/วัง ในคลอง

กลายเป็นช่วงๆ ปัจจุบันคลองตื่นเขิน 

พื้นที่ต้นน้้า 
- มีน้้าท่วมต่อเนื่องหลายปีประสบ

อุทกภัย 3 ครั้ง 2554/2560/2561 
ต้าบลคลองสระ อ้าเภอกาญจนดิษฐ์ 
- ล้าคลองตื้นเขินรับน้้าได้น้อย 

- น้้าเค็มรุกล้้า 
- อ้าเภอดอนสัก หมู่ 5 พบสารหนู

ปนเปื้อน 
- พบสารหนูปนเปื้อนจากการเกิดแห

มืองเก่าอยู่ที่ อ้าเภอนบพิต้า จังหวัด

พื้นที่ต้นน้้า 
- น้้าหลากมาเร็วไปเร็ว จากเดิม 48 

ชม. เป็น 8 ชม. (พื้นที่ต้าบลคลอง
สระ -อ้าเภอกาญจนดิษฐ์) เนื่องการ

- การบริหารจัดการน้้าไม่เพียงพอ 
ต้องการแหล่งกักเก็บน้้าอย่างน้อย 1 
แห่งเพื่อการบริหารจัดการน้้า 

1. การบริหารจัดการ 
2. การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่า

ต้ นน้้ าที่ เ สื่ อม โทรมและ
ป้องกันการพังทลายของดิน 
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 9-24 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

 ลุ่มน ้าสาขา 

สรุปปัญหาด้านทรัพยากรน ้าตามกรอบของแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า 20 ปี 
ล้าดับความส้าคัญของปัญหา

(3 ล้าดับแรก) 
การจัดการน ้าอุปโภคบริโภค การสร้างความมั่นคงของ 

น ้าภาคการผลิต 
การจัดการน ้าท่วมและอุทกภัย การจัดการคุณภาพน ้าและอนุรักษ์

ทรัพยากรน ้า 
การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน ้าที่
เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลาย

ของดิน 

การบริหารจัดการองค์กร 

ล้าน้้าตื้นเขิน ส่งผลให้ฤดูแล้งน้้าแห้ง
อย่างรวดเร็ว 
- ฤดูแล้งขาดแคลนน้้ าบริ โภค คือ

น้้าประปา 

- ลักษณะทางกายภาพ เทศบาลต้าบล
ดอนสัก มีแหล่งน้้าเป็นห้วย 3 แหล่ง 
ในอดีตน้้าไม่เคยแห้งขอด 20 ปีให้
หลัง น้้าแห้งขอดฤดูน้้าหลากเกิดน้้า
ท่วมขัง ฤดูแห้งไม่มีน้้าใช้ น้้าไปเร็วมา
เร็ว ทางเทศบาลเคยเสนอขอ 
งบประมาณในการสร้างฝายเพื่อเพิ่ม
แหล่งกักเก็บน้้าปีละ 1 แห่ง  
- มี โรงงานอุตสาหกรรมส่ งผลต่ อ

ปริมาณการใช้น้้าภาคการผลิต 

- มีการประสานขอท่อลอดเพื่อช่วยการ
ระบายน้้า แต่ยังไม่มีความคืบหน้า 
- มีการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้้า 
- พื้นที่เทศบาลต้าบลทุ่งใส อ้าเภอสิชล 

จังหวัดนครศรีธรรมราช  เกิดน้้าท่วม
ขังบ่อยครั้ง 

พื้นที่กลางน้้า 
- น้้าท่วมเร็ว/น้้าแห้งเร็ว/น้้าขาดช่วง 
พื้นที่ปลายน้้า 
- พื้นที่ปลายน้้าที่ต้าบลท่าทองใหม่

ได้รับผลกระทบจากน้้าท่วมขัง 
เนื่องจากเป็นพื้นที่ลาดต่้า การระบาย
น้้าไม่ดีเท่าทีค่วร ก่อให้เกิดน้้าท่า
เสียก่อนไหลลงสู่ทะเล 
- ล้าคลองตื้นเขิน 

นครศรี ธ ร รม ราช  และพบสา ร
ปนเปื้อนจากสาเคมีจากสวนทุเรียน 
สวนยางพารา 

พัฒนาโครงสร้าง เช่น ขุดลอก ส่งผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศ 
- เกิดการท้าลายห่วงโซ่อาหารของ

สิ่งมีชีวิต 
พื้นที่กลางน้้า 
- ในอดีตสภาพป่าต้นน้้าอุดมสมบูรณ์ 

ปัจจุบันโดยบุกรุกเป็นสวนยางพารา 
สวนทุเรียน และมีการใช้สารเคมี 
(สารหนู) ท้าให้เกิดสารพิษปนเปื้อน
ไหลลงสู ่
แหล่งน้้า 

พื้นที่ปลายน้้า 
- ระบบธรรมชาติมีการเปลีย่นแปลงป่า 

กลายเป็นสวนปาล์ม 
- มีการพัฒนาผังเมืองรวม จากป่าเป็น

ที่อยู่อาศัย 
- การฟื้นฟูสภาพป่าไม้ เป็นพื้นที่ส้าคัญ

ที่สามารถเก็บอุ้มน้้าไว้ได ้
- บริเวณป่าที่มีอยู่รักษา สภาพให้คง

เดิม 
- รณรงค์ปลูกป่าข้างคลอง 2 ฝั่งตลิ่ง 

เน้นปลูกต้นไม้โตเร็ว เช่น มะเดื่อ 
- สร้างวังใหม่  เ ช่น วังปลา (คลอง

กระแดะ) มีการแก้ไขโดยเน้นสร้างวัง
เป็นช่วงๆ 

- ควรมี การบู รณาการหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาครอบคลุมทั้ง
ระบบ 

3. การสร้างความมั่นคงของน้้า
ภาคการผลิต 

คลองนาทวี - มีการท้าประปาใต้ดิน   
- ไม่สามารถใช้น้้าบ่อตื้นได้ เนื่องจากมี

การปนเปื้อนจากกองขยะ (ต้าบลนา
ทวี) 

- พื้นที่อ้าเภอจะนะมีคลองต่าง ๆ จาก
พื้นที่ต้าบลป่าชิงและไหลลงสู่ทะเลที่
ต้าบลนาทับอีกหลายคลอง ซึ่งยังขาด
ข้อมูลของล้าคลองในพื้นที่  
- การจัดหาน้้าเพื่อความมั่นคงของภาค

การผลิตและบริการรวมไปถึงภาค
การเกษตร 
- มีการท้านาน้อยลง ขาดแคลนน้้า 

- ฝนตกน้้าไหลลงทะเลรวดเร็ว ไม่มีที่
กักเก็บน้้า 
- พื้นที่กลางน้้า หากมีปริมาณน้้ามาก

เกิดไปจะส่งผลกระทบให้น้้าท่วม 
ประกอบกับคลองบางช่วงตื้นเขินและ
มีการบุกรุกพื้นที่ ดังนั้นมาตรการใน
การป้องกัน เจ้าที่หรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องต้องดูแลและจัดการพื้นที่
สาธารณะให้สามารถใช้ประโยชน์ได้

- อ้าเภอจะนะมีกลิ่นเหม็นจากการทา้
อุตสาหกรรม บริเวณพื้นที่ต้าบลนา
หว้า ต้าบลป่าชิง (พื้นที่กลางน้้า) เป็น
พื้นที่รับน้้าเสียรวมทั้งพื้นที่นาทวีด้วย 
และมีสายน้้าย่อยจากทิศตะวันตก 
คือสายน้้าคลองทราย ซึ่งมีโรงงาน
อุตสาหกรรมอยู่ ส่งผลให้น้้ามีกลิ่น
เหม็น โดยเฉพาะพื้นทีต่้าบลขุนตัด

- อุทยานแห่งชาติถือเป็นพื้นที่ต้นน้้าท่ี
ส้าคัญ มีการปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้น แตก่็มี
พื้นที่ป่าบางส่วนที่โดนบุกรุกไปบ้าง 
แต่โดยรวมถือว่าไม่มีปญัหา 
 

- มีโครงการพระราชด้าริที่คลองพรวน 
หมู่ 8 ต้าบลฉาง กรมชลประทานเข้า
ไปปรับปรุงท้าให้มีน้้าเหลือ แต่ยังไม่มี
การบริหารจัดการน้้าที่ดี ปล่อยน้้าไหล
ทิ้งไม่ได้ใช้โประยชน ์
- ปัจจุบันประชาชนในพ้ืนที่ต้นน้้าเริ่มให้

ความส้าคัญของน้้า โดยได้ท้าฝาย
ชะลอน้้าขึ้น 

1. การสร้างความมั่นคงของน้้า
ภาคการผลิต 

2. การจัดการคุณภาพน้้าและ
อนุรักษ์ทรัพยากรน้้า 

3. การบริหารจัดการ 



 บทที่ 9 กระบวนการการมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนความคดิเห็นของประชาชน 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ                     และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการประชาสัมพันธ ์

 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 9-25 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

 ลุ่มน ้าสาขา 

สรุปปัญหาด้านทรัพยากรน ้าตามกรอบของแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า 20 ปี 
ล้าดับความส้าคัญของปัญหา

(3 ล้าดับแรก) 
การจัดการน ้าอุปโภคบริโภค การสร้างความมั่นคงของ 

น ้าภาคการผลิต 
การจัดการน ้าท่วมและอุทกภัย การจัดการคุณภาพน ้าและอนุรักษ์

ทรัพยากรน ้า 
การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน ้าที่
เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลาย

ของดิน 

การบริหารจัดการองค์กร 

- พื้นที่ต้นน้้าจะมีฝนตกอยู่บ่อยครั้ง แต่
ในช่วงฤดูแล้งพื้นท่ีสูงจะขาดน้้า หาก
มีฝายชะลอน้้ าจะ ช่วยแก้ปัญหา
ดังกล่าวได้ 
 

อย่างเต็มที่ หากแหล่งน้้ามีความอุดม
สมบูรณ์  จะช่วยสร้ างอาชีพและ
รายได้แก่ประชาชนในพื้นที ่
- อ้าเภอนาทับ มีการสะสมของตะกอน

ปากอ่าว ท้าให้การระบายน้้าลงสู่
ทะเลในช่วงน้้าหลากเป็นไปได้ช้า เกิด
น้้าท่วม 
- ปัญหาล้าคลองตื้นเขิน การพัฒนา

และขยายพื้นที่ขาดการวางแผน เป็น
ผลให้เกิดการกีดขวางทางน้้า ส่งผล
ให้น้้าท่วมขังในพืน้ที ่
 

หวาย ต้าบลค ูและต้าบลแค ไปออก
ที่ต้าบลปากบาง ต้าบลนาทับ 
- ปัญหาคุณภาพน้้า น้้าใต้ดินปนเปื้อน

จากบ่อขยะ สารเคมีจากบ่อขยะ และ
น้้าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม ส่งผล
กระทบต่อวิถีชีวิตและสัตว์น้้า และ
ส่งผลกระทบต่อการท้ากะปิ 
- มีปัญหาการดูดทรายอยู่บ้างแต่น้อย 
- เดิมวิถีชีวิตของประชาชนพ้ืนท่ีต้าบล

สะ ก อม แ ล ะต้ า บ ลต ลิ่ ง ชั น  จ ะ
ประกอบอาชีพประมงชายฝั่ งเรือ
ขนาด เ ล็ ก  เ มื่ อ เ กิ ด ก ารพัฒนา
อุตสาหกรรมในพื้นที่  ถ้าไม่มีการ
อนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งไว้ จะส่งผล
กระทบต่อการประกอบอาชีพและวิถี
ชีวิตของประชาชนในพื้นที่ เช่น การ
ท้าเคย  
- ไม่มีปัญหาการรุกล้้าของน้้าเค็ม 

- การฟื้นฟูและรักษาคุณภาพน้้า ต้อง
อาศัยความร่วมมือขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ผู้น้าชุมชน และประชาชน 
ร่วมวางแผนในการจัดการและฟืน้ฟ ู
- พื้นที่ปลายน้้า บริเวณพื้นที่ต้าบลนา

ทับ ปากอ่าวบางแหล่งตื้นเขิน การ
ระบายน้้าลงสู่ทะเลได้ช้า ส่งผลให้ช่วง
ฤดูฝนน้้าท่วมขังในพื้นที่ อย่างไรก็ตาม
ต้องมีกระบวนการจัดการน้้าที่ดี เพื่อ
ป้องกันไม่ให้น้้าท่วมขังนพื้นที่ และ
เพื่อให้เกิดการไหลเวียนน้้าในพื้นท่ีที่ดี 
จะส่งผลต่อคุณภาพน้้าและสัตว์น้้า ซึ่ง
เป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ
และเศรษฐกิจในพื้นที่  
- ความไม่เหมาะสมของนโยบายการ

ส่งเสริมการปลูกปาล์มและยางในนา
ข้ า ว  เ นื่ อ ง จ า ก ย า ง ไ ม่ ส า ม า ร ถ
เจริญเติบโตได้ในดินเหนียว และปาล์ม
น้้ามันไม่ต้องการน้้ามากในการเติบโต 
ท้ า ใ ห้ ค่ า นิ ย ม ใ นก า ร ท้ า เ ก ษต ร
เปลี่ยนแปลงไปปลูกข้าวน้อยลง เพราะ
เห็นว่ามีพืชเศรษฐกิจอื่นที่สามารถ
สร้างรายได้ได้ดีกว่า 

คลองเทพา - พื้นที่ต้นน้้า ใช้ประปาภูเขา 
- พื้นที่กลางน้้า ปลายน้้า มีประปาใช้

ทั้งหมด  
- อ้าเภอสะบ้าย้อย ต้องซื้อน้้าใช้ในช่วง

แล้ง  
- พื้นที่ติดทะเล เช่น เกาะแลหนัง มี

ปัญหาน้้ากร่อย 
- ต้าบลปากบาง น้้าบาดาลเป็นสนิม 

- ปัจจุบันไม่มีปัญหา แต่ถ้ามีโรงไฟฟ้า
ชีวมวล และโรงงานอื่นๆ เพิ่มขึ้น 
น่าจะมีการใช้น้้าเพิ่มขึ้น 
- มี ก า ร ใ ช้ น้้ า บ า ด า ล ใ น ก า ร ท้ า

การเกษตร แต่ต้นน้้ามีปัญหาเจาะไม่
ถึงน้้า 
- กลางน้้ามีระบบชลประทาน 
- พื้ นที่ อ้ า เภอเทพามีพื้ นที่ นาข้ าว

ประมาณ 3,000 ไร่ 

- ปากอ่าวตื้นเขิน น้้าระบายออกทะเล
ได้ช้า   
- ต้นโกงกางต่อรากลงไปในน้้าจนตื้น

เขินมีการสะสมของตะกอนดิน ท้าให้
น้้าระบายได้ช้า และชุมชนไม่สามารถ
จัดการป่าชายเลนได้ เนื่องจากติด
ปัญหากฏหมายต่าง ๆ 
- ปัญหาท่วมส่วนใหญ่เกิดช่วงตุลาคม-

ธันวาคม  / น้้ าแล้ง (กุมภาพันธ์ -
เมษายน) 

- พื้นที่กลางน้้ ามีการดูดทรายเป็น
ปัญหาหลัก มีการขอความร่วมมือ
จากผู้ประกอบการให้พักทรายไว้ก่อน
ปล่อยทรายกลับลงสู่แหล่งน้้า เมื่อดูด
ทรายขึ้นมาเป็นทรายเปียก เมื่อปล่อย
น้้าลงมาเป็นการสร้างตะกอนดินไหล
ไปสะสมที่ปากอ่าวปากน้้าเทพา เกิด
ความตื้นเขิน นอกจากนี้การขาด
ความรับผิดชอบของผู้ประกอบการ
การดูดทรายท้าให้ตลิ่งพัง กลายเป็น
ท้องมังกร ตั้งแต่ล้าไพลจนถึงท่าม่วง

- พื้นที่กลางน้้ามีการบุกรุกป่า ส่งผลให้
พื้นที่ป่าไม้ลดลง 
 

- ขาดการประสานงานที่ดี ระหว่ าง
หน่วยงาน 
- เป็นนโยบายมาจากเบื้องบน 
- มีการก่อสร้างแล้วไม่ได้ใช้งาน 
- มีการแบ่งกลุ่มผู้เสียประโยชน์ 
- สิ่งที่ ชุมชนต้องการด้าเนินการไม่มี

งบประมาณ 
- ขาดการมีส่วนร่วม 

1. การจัดการน้้าท่วมและอุก
ทกภัย (น้้าท่วม (ปลายน้้า) 
น้้าแล้ง (ต้นน้้า)) 

2. การจัดการคุณภาพน้้าและ
อนุรักษ์ทรัพยากรน้้า 

3. การจัดการน้้าอุปโภคบริโภค 



 บทที่ 9 กระบวนการการมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนความคดิเห็นของประชาชน 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ                     และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการประชาสัมพันธ ์

 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 9-26 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

 ลุ่มน ้าสาขา 

สรุปปัญหาด้านทรัพยากรน ้าตามกรอบของแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า 20 ปี 
ล้าดับความส้าคัญของปัญหา

(3 ล้าดับแรก) 
การจัดการน ้าอุปโภคบริโภค การสร้างความมั่นคงของ 

น ้าภาคการผลิต 
การจัดการน ้าท่วมและอุทกภัย การจัดการคุณภาพน ้าและอนุรักษ์

ทรัพยากรน ้า 
การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน ้าที่
เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลาย

ของดิน 

การบริหารจัดการองค์กร 

- บริเวณพื้นที่ปากน้้าเกิดการทับถม
ของตะกอนดิน เป็นผลให้น้้าระบาย
ได้ช้าและน้้าท่วม 
- อ้าเภอเทพา อ้าเภอสะบ้าย้อย มี

ปัญหาน้้าท่วมจากการสร้างทางรถไฟ 
การสร้างถนนกีดขวาง และล้าคลอง
ตื้นเขิน 

ท้าให้แม่น้้าเทพาขยายออกไปใหญ่มา
จากตลิ่งพัง ส่วนหนึ่งทรายเหล่านี้เกิด
การทับถมไหลผ่ านแม่ น้้ า เทพา 
ปากอ่าวเทพาไม่สามารถดันทราย
ออกไปได้ ท้าให้เกิดน้้าท่วมตามมา   
- คลองท่าหมาก โต๊ะกา ป่าค้า คุณภาพ

น้้าไม่ดี มีน้้าเสีย จากโรงงานชีวมวล 
และบ่อขยะ 
- ปัญหาน้้าเสียจากการท้านากุ้งที่ต้าบล

ปากบาง  
- ปัญหาน้้ าเสียจากชุมชน โรงงาน

อุตสาหกรรม บ่อขยะ 
- ผลกระทบจากเหมืองและสารเคมี 

ส่งผลต่อการเลี้ยงปลาในกระชัง 
- ปัญหาน้้าขุ่นจากตะกอนทราย 

ภาคใต้ฝั่ง
ตะวันออก
ตอนล่าง 

- พื้นที่ต้นน้้าไม่มีปัญหา   
- อ้าเภอมายอมีปัญหาน้้าแดง (ตาม

ธรรมชาติ) น้้าประปาไม่ทั่วถึง น้้า
กร่อย เป็นสนิม 
- อ้าเภอยะหริ่ งมีปัญหาน้้ ามีสีแดง 

(ตามธรรมชาติ) 
- พื้นที่ปลายน้้ ามีปัญหาน้้ าประปา 

คุณภาพไม่ดี ส่วนปลายน้้าจะมีปัญหา
น้้าเค็มกระทบต่อการเลี้ยงสัตว์น้้า 
- มีน้้าเสียซึมปนเข้ามายังบ่อน้้าตื้นที่ใช้

อยู่ 
- ส่วนมากซื้อน้้าดื่มน้้าใช้  น้้าจากบ่อ

บาดาลมีกลิ่นมีสี 
- มีการปนเปื้อนสารเคมี เช่น ยาฆ่า

หญ้า สารเคมีที่ใช้ในสวนยาง ลงในล้า
คลอง 
- กลางน้้าขุดลงไปใต้ดินลึก 60-100 

เมตร ไม่พบน้้าใต้ดิน 

- การท้าการเกษตรเกือบทั้งหมดเป็น
พืชเชิงเดี่ ยว เมื่อถึงฤดูแล้งน้้าไม่
เพียงพอไม่สามารถท้าการเกษตรได้  
- ต้าบลลุโบะยิไร อ้าเภอมายอ จังหวัด

ปัตตานี ใช้น้้าชลประทานจากเขื่อน
ปัตตานีในการท้านา และมีปัญหาน้้า
แดงไม่ทราบสาเหตุแน่ชัด อาจเกิด
จากมีการถมดินสร้างบ้าน  
- อ้าเภอมายอ (13 ต้าบล 59 หมู่บ้าน) 

มีการท้านากันมาก แต่ในฤดูแล้งน้้า
ไม่เพียงพอ ไม่มีที่เก็บกักน้้า 
- กลางน้้ามีโรงงานแปรรูปไม้ ยางพารา 
- ปลายน้้ามีโฮมสเตย์เล็กๆ  อาหาร

ทะเลแปรรูป  มีบ่อบ้าบัด น้้าประปา
อ่อน ไหลน้อย บางวันไม่ปล่อยน้้า 
- พื้นที่ต้นน้้าที่ท้าเกษตรกับปศุสัตว์ยัง

มีปัญหาน้้าขาดแคลนช่วงฤดูแล้ง
ต้ องการ ให้ มี ระบบชลประทาน 
ปัจจุบันไม่มีระบบท้าท่อที่จะเข้าสู่

- ช่วงน้้าท่วมมีปลาบึกเข้ามามาก มีการ
จับขาย กระตุ้นเศรษฐกิจ 
- ปัญหาน้้าทะเลหนุน ที่ต้าบลบางปู 

อ้าเภอยะหริ่ง 
- ต้าบลเตราะบอน อ้าเอสายบุรี ระดับ

ถนนสูงกว่าพื้นที่ชุมชนท้าให้เกิดน้้า
ท่วมซ้้าซากเวลาฝนตก 
- พื้นที่กลางน้้ามีปัญหาน้้าท่วมซ้้าซาก

ทุกปีในเดือนธันวาคม มีผลต่อการท้า
มาหากิน การท้าสวน 
- การแก้ปัญหาน้้าแล้งน้้าท่วมที่ผ่านมา

ในส่วนราชการแม้แต่ในท้องถิ่นเอง 
ท้าในส่วนของตัวเองเพื่อแก้ปัญหา
เฉพาะหน้า ไม่มีการวางแผน เวลาฝน
ตกน้้าจะล้นไปท่วมชุมชนที่อยู่ ใน
พื้นที่ต่้ ากว่ า มีตัวอย่างที่ คลองอู่
ตะเภา จะดันน้้าออกไม่ให้ลงที่ต่้า 
หากสามารถแก้ไขได้แบบนี้จะช่วยลด
ความรุนแรงของน้้าท่วมได้ 

- น้้าคลองสกปรกไม่สามารถใช้น้้ า
คลองอาบน้้า และดื่มกินได้เหมือนใน
อดีต  
- เทศบาลเมืองปัตตานีมีกระชังเลี้ยง

ปลาในกระชังในคลอง และมีห้องสุขา
ที่ต่อท่อน้้าทิง้ลงคลอง 
- มี ปั ญ ห า น้้ า เ ค็ ม  น้้ า ทิ้ ง จ า ก

อุตสาหกรรมจากการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้้า และการปนเปื้อนสารเคมีจาก
การเกษตร 
- ส่วนใหญ่มีปัญหาที่บริเวณปลายน้้า

จากการปล่อยน้้ า เสีย โรงงาน มี
ตะกอนปิดปากอ่าว ท้าให้น้้าเสียไม่
สามารถถูกเจือจางลงได้ สารพิษจาก
การเกษตร และเป็นน้้าเสียชุมชนมาก
ที่สุด นอกจากนี้มีเรื่องการทิ้งขยะ 
และปล่อยน้้าเสียจากห้องน้้าห้องส้วม
ลงสู่แม่น้้าล้าคลอง ส่วนน้้ าเค็มมี
ปัญหาในช่วงหน้าแล้ง ท้าให้มีน้้าจืด

- พื้นที่ต้นน้้าป่าไม้ถูกท้าลายเนื่องจาก
การขยายตัวของประชากร และความ
ต้องการพื้นที่ท้ากิน เมื่อฝนตกไม่มี
พื้ นที่ เ ก็ บกั กน้้ า  เพราะพื้ นที่ ป่ า
เปลี่ยนเป็นปลูกสวนยางพารา 

- มี ง บ ป ร ะ ม า ณ ใน ก า ร ซ่ อ ม แ ซ ม
บ้ารุงรักษา แต่ไม่มีบุคลากร 
- หน่วยงานภาครัฐไม่มีการบูรณาการ 
- การก้าหนดนโยบายไม่ได้แก้ปัญหาตรง

จุด และเน้นให้เกิดความยั่งยืน 
- การบังคับใช้กฏหมายไม่เข้มงวด  
- การด้าเนินงานที่ผ่านมาเวลามีแผนงาน

การพัฒนาไม่เคยมีการรับฟังความ
คิดเห็นจากภาคประชาชน 
- ประสิทธิภาพของหน่วยงานท้องถิ่นใน

การจัดการโครงการที่รัฐก้าหนดมาไม่
เต็มประสิทธิภาพ 

1. การจัดการคุณภาพน้้าและ
อนุรักษ์ทรัพยากรน้้า 

2. การสร้างความมั่นคงของน้้า
ภาคการผลิต 

3. การจัดการน้้าเพื่ออุปโภค
บริโภค 



 บทที่ 9 กระบวนการการมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนความคดิเห็นของประชาชน 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ                     และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการประชาสัมพันธ ์

 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 9-27 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

 ลุ่มน ้าสาขา 

สรุปปัญหาด้านทรัพยากรน ้าตามกรอบของแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า 20 ปี 
ล้าดับความส้าคัญของปัญหา

(3 ล้าดับแรก) 
การจัดการน ้าอุปโภคบริโภค การสร้างความมั่นคงของ 

น ้าภาคการผลิต 
การจัดการน ้าท่วมและอุทกภัย การจัดการคุณภาพน ้าและอนุรักษ์

ทรัพยากรน ้า 
การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน ้าที่
เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลาย

ของดิน 

การบริหารจัดการองค์กร 

พื้นที่ เกษตร ส่วนพื้นที่ปลายน้้า มี
ปัญหาน้้าไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูก 
และเลี้ยงปลาในกระชัง  มีอ่างเก็บน้้า
ไม่เพียงพอส้าหรับการเกษตรกรรม 
พื้นที่ท่องเที่ยวใกล้ทะเล มีปัญหาน้้า
เปลี่ยนสี น้้าไหลน้อย น้้าไหลบ้างไม่
ไหลบ้าง ส่วนเพาะเลี้ยงเป็นปัญหา
จากคุณภาพน้้าเป็นหลัก มีผู้ระบุว่า
การเพาะเลี้ยงไปสร้างปัญหาให้ภาค
การใช้น้้าอื่นๆ ชลประทานปล่อยน้้า
ไม่ตรงตามที่ต้องการของเกษตรกรไม่
มี ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ที่ ดี   มี
อุตสาหกรรมประมง ท่าเรือ มีปัญหา
จากการระบายน้้าเสียลงแม่น้้าล้า
คลองโดยตรง โรงงานแปรรูปอาหาร
ทะเล ฮาลาล รีสอร์ท ท่องเที่ยวที่ใช้
น้้ามากขึ้น 
- พื้นที่ปลายน้้ามีปัญหาการขยายตัว

พื้นที่ป่าชายเลนโดยมีการสะสมของ
ตะกอนดินรุกล้้าที่ท้ากินของชุมชน /
ต้ าบลท่ าก้ าซ้ า  มีการสะสมของ
ตะกอนดินกั้นขวางทางน้้า 

ไม่พอที่จะดันน้้าเค็ม มีตะกอนปิด
ปากอ่าว อื่นๆ จะเป็นเรื่องน้้าบ่อ 
น้้าประปา คุณภาพน้้าดื่มน้้าใช้มีสนิม 

แม่น้้าสายบุร ี - ระบบประปามีแต่ใช้ไม่ได้ (พ้ืนที่กลาง
น้้ าและปลายน้้ า )  ส่ วนต้นน้้ า ใ ช้
ประปาภูเขา 
- ปัญหาคุณภาพน้้าประปาไม่ดี เป็น

สนิม น้้าเค็ม 
- ท้องถิ่นขาดแคลนบุคคลากรในการ

ดูแลรักษาระบบประปาที่ได้รับการส่ง
ม อบ จ า ก ชล ป ร ะ ท า น  ร วม ทั้ ง
งบประมาณที่ได้รับมาไม่สอดคล้อง
กับสิ่งที่จะท้า 

- ปั ญ ห า เ รื่ อ ง ข อ ง ก า ร ใ ช้ น้้ า ท้ า
การเกษตรบนพื้นที่สูง 

- ปี 59-60 เกิดเหตุการณ์ฝนแล้งกว่า
ปกติ เมื่อเทียบกับเขื่อนบางลางคือ
แล้งผิดปกติมาในรอบ 30 ปี ตั้งแต่
สร้างเขื่อนมาเป็นครั้งแรกที่น้้าลดลง
ต่้ากว่าปกติมาก ท้าให้น้้าในเขื่อนไม่
สามารถท่ีจะระบายเพื่อการเกษตรได้ 
จากเดิมที่น้้าที่เขื่อนบางลางใช้เพื่อ
การเกษตร ท้านาปรัง ที่ระบายได้ก็
เพื่อสิ่ งแวดล้อมในการผลักดันน้้า
ทะเล ซึ่งจะต้องมีการควบคุมการ
ปล่อยน้้าให้น้อยที่สุดเพื่อที่จะรักษา
ระบบนิ เ วศ  ภ า วะฝนแล้ งจ าก

- มีการขุดทรายขายบางช่วงของปลาย
น้้า 
- มีปัญหาการปนเปื้อนของสารเคมีลง

ในแหล่งน้้า 
 

- พื้นที่ต้นน้้าที่อ้าเภอสุคิรินเกิดดิน
สไลด์ซึ่งในอดีตไม่เคยเกิด อาจเกิด
จากการบุกรุกที่ทางภาคเกษตร การ
ท้าเกษตรในพื้นท่ีสูง ร่องน้้าในระดับ
ต้นน้้าต่างๆ สาขาย่อยๆ ในลุ่มน้้า  
ล้าธารต่างๆ เริ่มทับถมด้วยตะกอน
ดิน ท้าให้น้้าน้อยลง เกิดกระบวนการ
การมีส่วนร่วมจากเหตุวิกฤต น้้า ดิน
สไลด์ และน้้าขาดแคลนในบางพื้นที่
รวมทั้งพื้นที่ต้นน้้าด้วย จุดเด่นของสุ
คิรินคือมีการร่วมกันปลูกป่าชุมชน 

- ขาดความต่อเนื่องในการด้าเนินงาน 
 

1. การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่าต้นน้้า 
2. การบริหารจัดการ 
3. การจัดการน้้าอุปโภคบริโภค 



 บทที่ 9 กระบวนการการมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนความคดิเห็นของประชาชน 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ                     และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการประชาสัมพันธ ์

 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 9-28 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

 ลุ่มน ้าสาขา 

สรุปปัญหาด้านทรัพยากรน ้าตามกรอบของแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า 20 ปี 
ล้าดับความส้าคัญของปัญหา

(3 ล้าดับแรก) 
การจัดการน ้าอุปโภคบริโภค การสร้างความมั่นคงของ 

น ้าภาคการผลิต 
การจัดการน ้าท่วมและอุทกภัย การจัดการคุณภาพน ้าและอนุรักษ์

ทรัพยากรน ้า 
การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน ้าที่
เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลาย

ของดิน 

การบริหารจัดการองค์กร 

ปรากฎการณ์เอลนีโญที่มีรอบการเกิด
เร็วขึ้นท้าให้แม่น้้าสายบุรีและแม่น้้า
สายอื่นๆ จะได้รับผลกระทบมาก
ยิ่งขึ้น ต้องหันกลับมาดูในเรื่องของ
แหล่งกักเก็บน้้าให้มากยิ่งขึ้น เพราะ
หากมี เกษตรแปลงใหญ่ เพิ่ มขึ้ น
ผลกระทบจะเกิดขึ้นแน่นอน ในส่วน
ของกรมชลประทาน โครงการ
ชลประทานยะลาได้เสนอโครงการที่
เ กี่ ย วกั บแหล่ งน้้ า ไปแล้ วหลาย
โครงการ สายบุรีก็มีโครงการที่จะท้า
เขื่อนแล้วแต่ที่ผ่านมามีการคัดค้าน
จากชาวบ้านซึ่งในอนาคตอาจจะต้อง
น้ากลับมาพิจารณากันใหม่ เนื่องจาก
ปัจจุบันส่วนของปลายน้้าเริ่มที่จะมี
ภาวะน้้าแล้ง ในส่วนนี้สามารถไปขอ
ข้อมูลเพิ่มเติมที่โครงการชลประทาน
ปัตตานี ปี 2560 ได้มีการวิจัยในส่วน
ของการผลิตน้้าประปาในส่วนของ
พื้นที่หนองจิก โคกโพธ์ิ แม่ลาน และ
พื้นที่สายบุรี พบว่าเป็นน้้าประปาที่ไม่
ค่อยมีคุณภาพ เนื่องจากผู้รับผิดชอบ
ท้าระบบน้้าประปาระบบการผลิตไป
อยู่ที่อบต. ซึ่งไม่มีบุคลากรที่มีความรู้
และความเช่ียวชาญ (ที่มาของการ
ศึกษาวิจัยมาจากการที่พื้นที่อ้าเภอ
หนองจิกมีปัญหาการรุกล้้าของน้้าเค็ม
ท้าให้มีปัญหาในการผลิตน้้าประปา 
ปัจจุบันได้รับการแก้ไขไปบางส่วน
แล้ว)  
- เขื่อนบางลางเป็นเขื่อนขนาดเล็กที่

เก็บน้้าไม่ได้มากในแต่ละปีช่วงมิ.ย. - 
ก.ย. จะมีการพร่องน้้าเพื่อเตรียมรับ
น้้าฝนที่จะตกมากในช่วง ต.ค. - ธ.ค. 

ชาวบ้านให้ความส้าคัญเรื่องนิเวศ 
เรื่องป่า ต้นน้้า และการอนุรักษ์ 
- พื้นที่ต้นน้้าบริเวณคลองน้้าใส ต้าบล

โคกสะตอ อ้าเภอรือเสาะ ต้องการให้
มีการอนุรักษ์ป่าต้นน้้าเฉพาะพื้นที่
ไม่ให้มีการบุกรุกป่า และให้คนใน
พื้นที่บริหารจัดการ ปัจจุบันมีเกษตร
แปลงใหญ่ และมีคลองชลประทานมา
กั้นน้้า ผู้ที่ได้รับผลกระทบคือผู้ใช้น้้า
บริโภคไม่เพียงพอ 
- หน่วยงานภาครัฐมีการส่งเสริมให้มี

การปลูกป่าต้นน้้าตามวาระต่างๆ เพื่อ
จะเพิ่มปริมาณป่าให้มากขึ้น เป็นการ
ด้า เนินการเพื่ อให้แล้ วเสร็ จตาม
โครงการเท่านั้นโดยไม่ ได้มองถึง
เป้าหมายของความส้าเร็จ และมีการ
ปลูกซ้้าในพื้นที่เดิม เนื่องจากต้นไม้
ตาย เพราะไม่มีคนดูแล ท้าให้เสีย
งบประมาณ ดังนั้นถ้าต้องการส่งเสริม
อย่ า งจ ริ ง จั ง ต้ อ งมี ก า รก้ า หนด
หน่วยงานผู้ดูแลและมีงบประมาณที่
ชัดเจน 
- ต้องการให้มีการอนุรักษ์ป่าชายเลน

เพราะว่าเป็นตัวอนุรักษ์ระบบนิเวศ 
บางครั้งประมงพื้นบ้านกับประมง
พาณิชย์มีปัญหากัน ถ้าระบบนิเวศ
อุดมสมบูรณ์ ประมงพื้นบ้านจะได้รับ
ประโยชน์โดยตรงไม่ต้องออกไปหา
ปลาไกลๆ 
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 9-29 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

 ลุ่มน ้าสาขา 

สรุปปัญหาด้านทรัพยากรน ้าตามกรอบของแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า 20 ปี 
ล้าดับความส้าคัญของปัญหา

(3 ล้าดับแรก) 
การจัดการน ้าอุปโภคบริโภค การสร้างความมั่นคงของ 

น ้าภาคการผลิต 
การจัดการน ้าท่วมและอุทกภัย การจัดการคุณภาพน ้าและอนุรักษ์

ทรัพยากรน ้า 
การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน ้าที่
เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลาย

ของดิน 

การบริหารจัดการองค์กร 

หากฝนไม่ตกตามฤดูกาลจะท้าให้น้้า
ไม่เพียงพอ บางปีถ้าฝนตกมากก็จะมี
ปัญหาน้้าล้นท่วมพื้นที่ปลายน้้า ซึ่งท้า
ให้การบริหารจัดการน้้าของเขื่อน
ค่อนข้างยาก 
- ต้าบลตะโละดือรามัน อ้าเภอกะพ้อ 

น้้ าท่ วมนาน 1 -2  อาทิ ตย์ ทุ กปี  
หน้าแล้งท้าเกษตรไม่ได้ (หมู่ 1 หมู่ 2 
หมู่ 6 และหมู่ 8) 

แม่น้้าบางนรา - อ้าเภอจะแนะ ต้องการใช้น้้าประปา
จากภูเขา น้้าไม่สะอาดจากการทิ้ง
ขยะลงในแหล่งน้้า 
- พื้นที่ใกล้นิคมอุตสาหกรรมปาล์ม

น้้ามันมีปัญหาน้้ามีตะกอน สนิม ซึ่ง
ในอดีตก่อนมีการตั้งโรงงานไม่เคยเกิด  
- บางพื้นท่ีน้้าประปายังเข้าไม่ถึง จะใช้

น้้าบ่อและน้้าขุด 
- ในเมืองมีการใช้เครื่องกรองน้้าดื่ม 

เพราะไม่มั่นใจความสะอาดของน้้า
จากการประปาส่วนภูมิภาค บางคน
ใช้น้้าประปาในการซักผ้า ล้างสิ่งของ 
แต่เวลาบริโภคต้องไปซื้อน้้ามาใช้อัน
นี้คือส่วนในเมือง ในชนบทมีการสร้าง
ประปาภูเขา ชาวบ้านมีปัญหาระบบ
ทางเดินอาหาร ขอเสนอให้แต่ละ
หมู่ บ้ านมี การกรองน้้ า เพื่ อ ไว้ ใ ช้
อุปโภค-บริโภค ชุมชนจะได้มีสุขภาพ
ที่ดี  
- ปัญหาจากขยะ ชุมชน ท้ า ให้ ไม่

สามารถใช้น้้าบ่อมาอุปโภคบริโภคได้
เหมือนในอดีต ต้องซื้อน้้า 
- มีการใช้น้้าจากบ่อน้้าตื้น แต่น้้าแห้ง 

ต้องขุดลึก เสียค่าไฟในการใช้มอเตอร์
สูบน้้า มีน้้ากร่อยจากดินเปรี้ยว มีการ

- นาข้าวเป็นนาร้างเนื่องจากไม่มีระบบ
ชลประทานเข้าถึง มีต้นทุนในการ
จัดซื้อเครื่องสูบน้้า  
- พื้นที่บาเจาะมีการท้านา แต่ไม่มี

แหล่งกักเก็บน้้า 
- สวนผลไม้อาศัยน้้าจากธรรมชาติเป็น

ส่วนใหญ่ จะมีปัญหาในช่วงฤดูแล้ง
เนื่องจากไม่มีระบชลประทาน 

- มีการสร้ างถนนระดับสู ง เกินไป 
สะพานและทางน้้าผ่านมีน้อย พื้นที่
การเกษตรน้้าจะท่วมมากถ้ามีการตัด
ถนน รวมถึงการถมดิน  
- ปัญหาน้้าซัดตลิ่งท้าให้เส้นทางน้้า

เปลี่ยนแปลง 
- อ้าเภอตากใบ มีน้้าท่วมเพราะน้้า

ระบายไม่ทัน ปากอ่าวไม่กว้างมาก 
แต่เป็นระยะเวลาไม่นาน 
- ปัญหาน้้าท่วมของต้าบลเกาะสะท้อน 

นานาค และโฆษิต ในอ้าเภอตากใบ 
เ นื่ อ ง จ า ก มี ป ร ะ ตู ร ะ บ า ย น้้ า
ชลประทานแต่เปิดปิดไม่เป็นไปตาม
ความต้องการของประชาชน เช่น ช่วง
ท้านามีการเปิด แต่บางครั้งน้้าท่วม
ฝนตกหนักก็ปิดไม่ให้น้้าออก จึงท้าให้
เกิดน้้าท่วม 

- ปัญหาคุณภาพน้้ามาจากธรรมชาติ
และโรงงานเป็นหลัก ได้แก่ สภาพ
พื้นที่ที่เป็นดินเปรี้ยวท้าให้น้้ามีความ
เป็นกรด อุตสาหกรรมน้้ามันปาล์ม 
สวนยาง  ชุ มชนชายแดนมี ก าร
ปนเปื้อนจากขยะ คราบน้้ามัน 
- มีการปนเปื้อนของสิ่งปฏิกูลจากการ

ท้าปศุสัตว์ สารเคมีจากทางเกษตร 
เคมีจากอุตสาหกรรม และเคมีทาง
สาธารณะสุขลงในแหล่งน้้า 
- การระบายน้้าจากพื้นที่เกษตรลงไป

ยังแม่น้้าล้าคลอง ท้าให้วัชพืชเติบโต
เร็ว 
- มีการทิ้งขยะบนภูเขา ท้าให้น้้าไม่

สะอาด 

- พรุมี ความส้ าคัญกับ ชุมชนใน 3 
จังหวัดชายแดนเกือบทุกหมู่บ้าน ใน
อดีตเราย้อนไป 60 ปีท่ีแล้ว ที่หมู่บ้าน
จะมีบ่อน้้าที่มีน้้าล้นขึ้นมาจากใต้ดิน
สามารถตักจากบ่ออาบน้้าได้เลย บ่อ
ชนิดนี้จะอยู่ใกล้กับพรุ หลังจากมีการ
ขุดลอกคลองจนถึงปัจจุบันจนน้้าแห้ง 
พรุแห้ง ปลาไม่มี  ภายหลังมีการ
พัฒนามีการขุดบ่อเป็นแก้มลิงใหม่มี
ทุกหมู่บ้าน ถ้าท้าฝายกั้นก็มีโอกาสที่
จะเกิดพรุใหม่  
- มีการกว้านซื้อที่จากนายทุนแถว

บริเวณแม่น้้าตากใบ ท้าให้พื้นที่ป่า
โกงกาง ป่าจากที่อยู่ ในพื้ นที่ของ
เอกชนลดลง 

- อบต.ไม่มีงบประมาณในการพัฒนา 
และท้าระบบระบายน้้า 
 

1. การสร้างความมั่นคงของน้้า
ภาคการผลิต 

2. การจัดการน้้าอุปโภคบริโภค 
3. การจัดการคุณภาพน้้าและ

อนุรักษ์ทรัพยากรน้้า 



 บทที่ 9 กระบวนการการมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนความคดิเห็นของประชาชน 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ                     และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการประชาสัมพันธ ์

 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 9-30 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

 ลุ่มน ้าสาขา 

สรุปปัญหาด้านทรัพยากรน ้าตามกรอบของแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า 20 ปี 
ล้าดับความส้าคัญของปัญหา

(3 ล้าดับแรก) 
การจัดการน ้าอุปโภคบริโภค การสร้างความมั่นคงของ 

น ้าภาคการผลิต 
การจัดการน ้าท่วมและอุทกภัย การจัดการคุณภาพน ้าและอนุรักษ์

ทรัพยากรน ้า 
การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน ้าที่
เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลาย

ของดิน 

การบริหารจัดการองค์กร 

ปนเปื้อนจากการสร้างห้องน้้าใกล้กับ
บ่อน้้า 
- น้้ าประปาในช่วงแล้ ง ไม่ มี น้้ า ใ ช้  

คุณภาพน้้ า ไม่ ดี  บางแห่ งระบบ
น้้าประปายังเข้าไม่ถึง เช่น โคกเคียน 
ระแงะ 
- พื้นที่ใกล้พรุแถวไพรวัน น้้าจะมีสีแดง 
- ทุกหมู่บ้านไม่ได้มีงบประมาณในการ

สร้างประปาภูเขา 
แม่น้้าโก-ลก - น้้าที่ใช้อุปโภค บริโภคอยู่ในปัจจุบัน 

พบว่าน้้าประปายังเข้าไม่ถึงทุกพื้นที่ 
ท้าให้บางพื้นที่ยังใช้น้้าจากภูเขา ซึ่งมี
ปริมาณลดลงเรื่อยๆ บางพื้นที่ใช้น้้า
บ่อซึ่ งมีปัญหาน้้ าเปรี้ ยว และน้้ า
บาดาลที่ยังมีปัญหาเรื่องตะกอนสนิม 
ไม่สะอาด และน้้าแห้งในฤดูแล้ง ส่วน
พื้นที่ท่ีน้้าประปาเข้าถึงก็พบปัญหาน้้า
ไม่สะอาด 
- ระบบประปาหมู่ บ้ านในจั งหวั ด

นราธิวาสส่วนมากใช้งานไม่ได้ ไม่มีน้้า
เครื่ องเสีย ไม่มี ระบบดูแลรักษา 
โดยเฉพาะต้าบลเอราวัณ ใช้ประปา
หมู่ บ้ าน ได้ เ พี ย ง  1 หมู่ บ้ าน  แต่
ปัจจุบัน เครื่ องเสีย  นอกจากนี้ มี
ประปาภูเขา 2 แห่ง ต้องการให้มีการ
ปรับปรุง แก้ไข สร้างเพิ่มเติมระบบ
ประปาที่มีอยู่ในหมู่บ้านให้ใช้ได้ทั้ง
ต้าบล และมีที่เพิ่งสร้างเสร็จที่หมู่ 4 
ใ ช้ ได้ เพี ยง 2 หมู่ บ้ าน อีกหลาย
หมู่บ้ านยั งไม่ ได้ ใ ช้  เนื่ องจากว่ า
งบประมาณไม่เพียงพอ 
- พื้นที่เขตเทศบาลของต้าบลแว้ง ใช้น้้า

จากการประปาส่วนภูมิภาค ไม่มี
ปัญหาทั้งในช่วงฤดูฝนและฤดูแล้ง 

- พื้นที่ส่ วนใหญ่ ไม่มีปัญหาอะไรที่
เด่นชัด ปัญหาหลักในเรื่องของการท้า
เกษตร และการท้าอุตสาหกรรมแปร
รูปในอนาคต สิ่งที่ต้องการ คือ การ
สร้างอ่างกักเก็บน้้า ฝาย หรือแก้มลิง 
- ต้าบลเอราวัณ อ้าเภอแว้ง เป็นพื้นที่

เกษตรกรรม มีการท้าเกษตรเกือบทุก
ครัวเรือน เวลาฤดูแล้งน้้าไม่เพียงพอ 
ส่งผลต่อผลิตผลทางเกษตรเสียหาย 
- ชาวบ้านหมู่ 1 ต้าบลเอราวัณ อ้าเภอ

แว้ง มีการท้านามาตลอด ปัจจุบันมี
ปัญหาเรื่องน้้า เดิมมีน้้าที่ชลประทาน
สร้างอ่างเก็บน้้าและสร้างท่อซีเมนต์
ส่งน้้าสู่พื้นท่ีท้านา แต่ขณะนี้อ่างเก็บ
น้้าพัง จึงท้าให้น้้าลงไปสู่นาไม่ได้ ท้า
ให้ชาวบ้านท้านาไม่ได้เกือบ 5 ปี แจ้ง
ไปยังสภาเกษตร และอบต. ทราบว่า
ไม่มีงบประมาณในการด้าเนินการ 
(ประมาณ 15 ล้านบาท) จึงแจ้งไปยัง
ชลประทานก็ยังไม่ได้รับการแก้ไข 

- พบปัญหาน้้าท่วม โดยมีระยะเวลา
ท่วมประมาณ 3 วัน ถึง 1 สัปดาห์
แล้วแต่พื้นท่ี เนื่องจากพื้นท่ีต้นน้้าไม่
สามารถกักเก็บน้้าได้ พื้นที่แก้มลิง
ตามธรรมชาติหายไปเมื่อเทียบกับ
อดีต ท้าให้เกิดน้้าท่วมพื้นที่บางส่วน
ของอ้าเภอสุคิ ริน และเต็มพื้นที่ที่
อ้ า เ ภ อ แ ว้ ง แ ล ะ สุ ไ ห ล โ ก - ล ก 
โดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับลุ่มน้้าโก
ลก เนื่องจากอ้าเภอสุไหงปาดีซึ่งอยู่ที่
ต้นน้้าของเขาสันกาลาคีรี มีความชุ่ม
ช้ืนมาก มีน้้าตกเป็นส่วนใหญ่ และมี
น้้าจากเทือกเขาฮาลาบาลา น้้าที่กัก
เก็บไว้จ้านวนมากไหลลงมาที่สุไหงปา
ดีท้าให้ในบางปีมีน้้าท่วมทั้งอ้าเภอ 
นอกจากนี้ยังไหลมาต้าบลกายูคละ 
อ้าเภอแว้ง ท้าให้เกิดน้้าท่วมประมาณ 
1-2 สัปดาห์ บางส่วนของต้าบลกายู
ค ล ะ จะ โ ด นน้้ า พั ดพ า เ อ า ที่ ดิ น
ประมาณ 1 ไร่ออกไปจากความแรง
ของน้้าที่พัดมา น้้าจากแว้งลงไปท่วม
ที่สุไหงโก-ลก (ใช้เวลาประมาณ 8 
ช่ัวโมง) มีพื้นท่ีชลประทานมูโน๊ะช่วย
กักเก็บน้้าไว้ได้บ้าง 

- ในฤดูแล้งน้้าจะสกปรก ส่วนในส่วน
ฤดูฝนจะมีการชะล้าง ปนเปื้อนของ
มูลสัตว์ไหลลงสู่แหล่งน้้าสาธารณะ 
ด้ า น ก า ร ใ ช้ ส า ร เ ค มี ข อ ง ภ า ค
การเกษตร และมีการใช้ยาเบื่อในการ
จับปลาท้าให้แหล่ งน้้ า ได้ รับการ
ปนเปื้อน  
- พื้นที่กลางน้้าและปลายน้้ามีปัญหา

เรื่องขยะ 
- พื้นที่พรุโต๊ะแดง (กลางน้้า) มีปัญหา

น้้าเปรี้ยวหรือน้้ากร่อย 

- ไม่มีแหล่งกักเก็บน้้า 
- มีปัญหาดินสไลด์ 

- องค์การบริหารส่วนต้าบลไม่มีความ
พร้อมในเรื่องงบประมาณและบุคลากร
ในการดูแลบ้ารุ งรักษาอ่างเก็บน้้ า
หลังจากได้รับการส่งมอบให้เป็นผู้ดูแล
จากส้านักงานชลประทานแล้ว  
- ไม่ มี การบริ หารจั ดการน้้ าที่ เ ป็ น

รูปธรรม 

- การบริหารจัดการ 
- การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่าต้น
น้้า และการจัดการน้้ า
ท่วมและอุทกภัย 
- การจัดการน้้าอุปโภคบริโภค 



 บทที่ 9 กระบวนการการมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนความคดิเห็นของประชาชน 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ                     และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการประชาสัมพันธ ์

 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 9-31 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

 ลุ่มน ้าสาขา 

สรุปปัญหาด้านทรัพยากรน ้าตามกรอบของแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า 20 ปี 
ล้าดับความส้าคัญของปัญหา

(3 ล้าดับแรก) 
การจัดการน ้าอุปโภคบริโภค การสร้างความมั่นคงของ 

น ้าภาคการผลิต 
การจัดการน ้าท่วมและอุทกภัย การจัดการคุณภาพน ้าและอนุรักษ์

ทรัพยากรน ้า 
การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน ้าที่
เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลาย

ของดิน 

การบริหารจัดการองค์กร 

- ปัญหาน้้าขุ่น และไม่สะอาด มาจาก
ในฤดูแล้งมีเศษก่ิงไม้ใบไม้พัดตกลงไป
ที่บ่อกักเก็บน้้า และไปรวมกันอยู่ที่
ประตูระบายน้้า จึงท้าให้น้้ามีสีด้า
คล้้ า  ซึ่ งอาจเกิดจากปัญหาการ
บริหารจัดการน้้าในพื้นที่ระหว่าง
ผู้ดูแลในพื้นที่และผู้ใช้น้้า ไม่ท้าตาม
ข้อตกลงในเรื่องค่าใช้จ่ายเพื่อที่จะใช้
เป็นค่ าจ้ างคน ไปดูแล ท้าความ
สะอาด เนื่องจากเห็นว่าน้้าประปา
เป็นน้้าฟรี  
- ต้าบลโล๊ะจูด ใช้น้้าภูเขา มีระบบท่อ

แต่เวลาฝนตกน้้าท่วม น้้าจะขุ่น ด้า 
เป็นโคลน ไม่มีระบบพักน้้า 

- อ้าเภอแว้งในอดีตคลองทุกสายจะมีที่
พักน้้า แต่ปัจจุบันกลายเป็นพื้นที่สวน 
สร้างถนนกีดขวางทางน้้า เวลาฝนตก
จะเกิดน้้าท่วม และไม่มีน้้าใช้ในฤดู
แล้ง 
- ต้าบลมูโน๊ะ อ้าเภอสุไหงโก-ลก ต้าบล

ริโก๋ และสากอ อ้าเภอสุไหงปาดี มี
ปัญหาน้้าท่วม แต่ไม่มีปัญหาภัยแล้ง  
- เขตเทศบาลของอ้าเภอสุไหงโก-ลก มี

การก่อสร้างก้าแพงป้องกันน้้าท่วม 
- ข้อมูลจากศอ.บต. ระบุว่า  
o ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมามี เรื่อง
ร้ อ ง เ รี ย น เ รื่ อ ง น้้ า ท่ ว ม ให ญ่ ที่
หน่วยงานออกมาให้ความช่วยเหลือ 
4 ครั้ง โดยเฉพาะพื้นที่นานาค และ
โฆษิต มีระดับน้้าท่วมมากกว่า 1.50 
เมตร นาน 3 เดือน เลยพื้นที่แว้งที่
ต้าบลกายูคละ จะมีอ่างเก็บน้้าอยู่
ประมาณ 2,000 ไร่ และหากมีน้้า
ท่วมจะสามารถเพิ่มพื้นที่เก็บได้ถึง 
5,000 ไร่  แถวโฆษิตอีกประมาณ 
800 ไร่ ซึ่งเช่ือมระหว่างต้นน้้าของ
บางนราและปลายน้้าของโก-ลก ได้
เคยมีการเสนอให้เป็นพื้นที่แก้มลิง
ในกรณีที่มีน้้าทะเลหนุน ท้าให้ไม่มีที่
กักเก็บน้้า น้้าจึงเอ่อที่ตากใบและล้น
มาที่สุ ไหงโก-ลก นอกจากนี้แถว
โต๊ ะ เด็ งถ้ ามี แก้ มลิ งจะ ช่วยลด
ปริมาณน้้าที่ท่วมได้ 
o ในพื้นที่ลุ่มน้้าโก-ลก 240,000 
ไร่ เป็นล้าน้้าประมาณ 2,000 ไร่  
คิดเป็น 1 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นการขุดคู
คลองช่วยไม่ได้มากนัก เวลาฝนตกที่
มาเลเซียน้้ามาลงที่โก-ลกเหมือนกัน 
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 9-32 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

 ลุ่มน ้าสาขา 

สรุปปัญหาด้านทรัพยากรน ้าตามกรอบของแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า 20 ปี 
ล้าดับความส้าคัญของปัญหา

(3 ล้าดับแรก) 
การจัดการน ้าอุปโภคบริโภค การสร้างความมั่นคงของ 

น ้าภาคการผลิต 
การจัดการน ้าท่วมและอุทกภัย การจัดการคุณภาพน ้าและอนุรักษ์

ทรัพยากรน ้า 
การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน ้าที่
เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลาย

ของดิน 

การบริหารจัดการองค์กร 

ดังนั้นการท้าแก้มลิงที่บริเวณต้นน้้า
และกลางน้้าจะช่วยแก้ปัญหาน้้า
ท่วมได้มากกว่า ส่วนปลายน้้าที่ตาก
ใบจะช่วยบรรเทาและรับน้้าที่ล้น
มายังบริเวณดังกล่าวเท่านั้น 

- พื้นที่สุไหงโก-ลก มีความจ้าเป็นต้อง
รักษาไว้ เนื่องจากมีความส้าคัญใน
การค้าขาย และรัฐบาลมีนโยบาย
ส่งเสริมให้เป็นเมืองด่านชายแดน 
ต้องแก้ปัญหาเรื่องน้้าท่วม และน้้าใช้ 
ท้าอย่างไรให้มีปริมาณน้้าส้ารองเพื่อ
ใช้ในครัวเรือน 
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 9-33 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

จาก ตารางที่ 9.4.4-1 ข้อมูลที่ได้จากการสนทนากลุ่มทั้ง 14 เวที (511 คน) สามารถสรุปสถานการณ์ 
ปัญหา อุปสรรค เกี่ ย วกับการจั ดการทรัพยากรน้้ า  ( ตารางที่  9 . 4 . 4 - 2 ) และแนวทางการ พัฒนา  
(ตารางท่ี 9.4.4-3) ดังรายละเอียดต่อไปนี้   

 
(1) ปัญหาเกี่ยวกับการจัดการน ้าอุปโภคบริโภค พบว่า ประเด็นความเท่าเทียมในการเข้าถึง

น้้าประปาภูมิภาคอย่างมีคุณภาพและปลอดภัย ส่วนใหญ่สะท้อนในเวทีลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนกลางและ
ตอนล่าง โดยเฉพาะในพ้ืนที่นอกเขตเทศบาลที่ยังไม่สามารถเข้าถึงระบบประปาส่วนภูมิภาค มีเพียงน้้าประปาภูเขา
หรือน้้าประปาหมู่บ้านที่ไม่สามารถน้ามาใช้อุปโภคดื่มได้ ขณะที่ในเขตเทศบาลของบางลุ่มน้้าที่ใช้น้้าประปาส่วน
ภูมิภาค ยังคงเผชิญกับปัญหาน้้ามีรสกร่อย มีสีขุ่นและกลิ่นสนิม ขณะที่ประเด็นแหล่งน้้าต้นทุนในการผลิตน้้าเพ่ือ
การอุปโภคบริโภคยังคงมีข้อจ้ากัดและไม่เพียงพอต่อการขยายตัวทางประชากร สังคม เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม 
ซึ่งจ้าเป็นต้องมีการบริหารจัดการและออกแบบรูปแบบและวิธีการจัดเก็บน้้าเพ่ือความมั่นคงของแหล่งน้้าต้นทุน
ต่อไป ซึ่งพบเป็นประเด็นส้าคัญส้าหรับในเขตพ้ืนที่ตอนกลางและตอนล่าง และพบปัญหาการแย่งชิงน้้าต้นทุนเพ่ือ
การผลิตน้้าอุปโภคบริโภคที่รุนแรงและชัดเจนในเขตพ้ืนที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนกลาง โดยเฉพาะในเขตพ้ืนที่
เกาะที่เน้นธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว  

 
(2) ปัญหาเกี่ยวกับความม่ันคงของน ้าในภาคการผลิต ถึงแม้พ้ืนที่ในเขตภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมี

การพัฒนาเมือง พัฒนาเขตอุตสาหกรรมและเจริญก้าวหน้าในการประกอบการธุรกิจการท่ องเที่ยวและบริการ  
แต่ประชาชนส่วนใหญ่ยังคงประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่ยังคงต้องการการจัดการน้้าเพ่ือการขับเคลื่อนด้วยเช่นกัน 
ปัญหาที่ได้รับการแลกเปลี่ยนในทุกเวที คือ “การขาดพ้ืนที่ในการกักเก็บน้้า” “การรุกล้้าของน้้าเค็มสู่แหล่งน้้า
ธรรมชาติ และมีผลต่อวิถีการเกษตรที่ต้องใช้น้้าในปริมาณมาก” และเมื่อการบริหารจัดการความเท่าเทียมของน้้า
ในแต่ละภาคส่วนไม่ชัดเจน จึงเกิดปัญหาการแย่งชิงทรัพยากรน้้าทางการเกษตรเพ่ือการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม
และธุรกิจบริการ หรือ การแย่งชิงทรัพยากรน้้าทางการเกษตรด้วยกันเองที่ส่วนใหญ่ในปัจจุบันหันมาปลูกพื ช
เชิงเดี่ยวที่ต้องการน้้าในปริมาณมาก ในบางรายที่มีทุนมากพอก็ใช้วิธีขุดบ่อบาดาลเป็นของตัวเอง แต่ก็ได้รับการ
สะท้อนว่าเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท้าให้แม่น้้าสายหลักและสายรองแห้งและตื้นเขิน ในเวทีสนทนากลุ่มในเขตพ้ืนที่ภาคใต้
ฝั่งตะวันออกตอนล่างที่พ้ืนที่มีความอุดมสมบูรณ์มาก กลับพบปัญหาความล้นเหลือของน้้าจากพ้ืนที่ต้นน้้า  
ที่บางครั้งปล่อยทิ้ง-ปล่อยล้น ดังนั้น การบริหารจัดการและการกักเก็บน้้าเพ่ือการจัดสรรทรัพยากรน้้าจึง
จ้าเป็นต้องได้รับการพัฒนาอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม เพ่ือความมั่นคงของทรัพยากรน้้าในช่วงฤดูแล้ง 

  
(3) ปัญหาน ้าท่วมและอุทกภัย เป็นประเด็นหนึ่งที่ได้รับการแลกเปลี่ยนในทุกเวที แต่จะเป็นปัญหา

เฉพาะพ้ืนที่กลางน้้าและปลายน้้าเท่านั้น เนื่องจากพ้ืนที่ต้นน้้าจะเป็นเทือกเขาและที่สูง เวทีการสนทนา  
ได้แลกเปลี่ยนอย่างหลากหลายเกี่ยวกับปัญหาน้้าท่วมและอุทกภัยที่เป็นผลมาจากการกระท้าของมนุษย์  ซึ่งพบว่า 
“การบุกรุกพ้ืนที่แหล่งน้้าล้าคลองที่ท้าให้ขนาดของล้าคลองแคบเล็กลงซึ่งก่อให้เกิดการไหลช้าของน้้าเข้าท่วมพ้ืนที่
บ้านเรือนและพ้ืนที่การเกษตร” “การตัดไม่ท้าลายป่าและความหลากหลายทางชีวภาพของล้าคลอง ที่ก่อให้เกิด
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 9-34 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

การพังทลายและชะล้างหน้าดินจนเกิดการตกตะกอนในแหล่งน้้าธรรมชาติจนตื้นเขินตลอดล้าคลองและสั่งสมที่
ปากอ่าวในพ้ืนที่ปลายน้้า” “การพัฒนาบ้านและเมืองตลอดจนการสร้างถนนที่กีดขวางล้าน้้า” ฯลฯ ล้วนเป็น
ปัญหาที่ต้องที่ได้รับการพิจารณาเพ่ือการบริหารจัดการน้้าอย่างบูรณาการของทุกภาคส่วน 

 
(4) ปัญหาคุณภาพน ้ าและการอนุรักษ์ทรัพยากรน ้ า  พบปัญหาหลักในเกือบทุกเวที คือ 

“การปนเปื้อนของสารเคมีในภาคเกษตรกรรมปนเปื้อนลงสู่แหล่งน้้า” “การระบายน้้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม 
สถานประกอบการ ชุมชนและครัวเรือน”  “การเกิดไฟป่าในแหล่งอนุรักษ์น้้าพ้ืนบ้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งป่าพรุ” 
และการกว้านซื้อที่ดินบริเวณป่าชายเลน ท้าให้ป่าชายเลยลดลงและถูกเปลี่ยนเป็นกิจกรรมอ่ืนๆ ท้าให้สูญเสีย
ระบบนิเวศและโอกาสในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้้าเปลี่ยนแปลงไป” 

 
(5) ปัญหาป่าต้นน ้าเสื่อมโทรมและปัญหาการพังทลายของหน้าดิน พบว่าในเกือบทุกเวทีประสบ

ปัญหาในลักษณะคล้ายกัน คือ ลักษณะภูมิประเทศที่มีเทือกเขาสูงกระจายในทุกพ้ืนที่ ถึงแม้จะเป็นแหล่งต้นน้้าที่
ทรงคุณค่า แต่พ้ืนที่ป่ากลับถูกท้าลาย เปลี่ยนสภาพ ท้าให้พ้ืนที่เขาขาดพ้ืชที่จะช่วยดูดซับน้้า ดินไม่อุ้มน้้า ท้าให้น้้า
ในบริเวณต้นน้้าไหลลงสู่ปลายน้้าได้อย่างรวดเร็ว การขาดจิตส้านักในการบุกรุกพ้ืนที่ป่าสงวน ป่าต้นน้้า ป่าพรุ  
ยังเป็นตัวแปรส้าคัญในการท้าลายห่วงโซ่อาหาร ซึ่งพบในพ้ืนที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนกลางที่ มีการอนุญาตให้
นายทุนเข้าใช้ประโยชน์ในเขตป่าอนุรักษ์ได้อย่างถูกกฏหมาย นอกจากนั้นการออกใบอนุญาตดูดทรายที่ขาดการ
ติดตามและประเมินผล เป็นตัวแปรหนึ่งที่ผู้เข้าร่วมสนทนาสะท้อนให้เห็นถึงเงื่อนไขที่เป็นตัวแปรหนึ่งในท้าลาย
ทรัพยากรน้้าของพ้ืนที่  

 
(6) ปัญหาด้านการบริหารจัดการ พบว่าพ้ืนที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนกลางและตอนล่างเผชิญกับ

ปัญหาการกระจายอ้านาจลงสู่ท้องถิ่น ที่บางครั้งองค์การบริหารส่วนต้าบลมีข้อจ้ากัดในเรื่องทรัพยากรบุคคลและ
องค์ความรู้เฉพาะทาง และขาดการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการเกี่ยวกับวิศวกรรม  
แหล่งน้้า จึงสามารถบริหารจัดการและแก้ไขในเหตุการณ์เฉพาะหน้าบางประการที่สามารถท้าได้เท่านั้น การขาด
แคลนงบประมาณก็เป็นเงื่อนไขหนึ่งที่ท้าให้การจัดการทรัพยากรน้้าเกิดความชะงักงัน ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยน
โยกย้ายงานของบุคลากร ท้าให้การด้าเนินการขาดความต่อเนื่องในเชิงนโยบายและการปฏิบัติงาน ดังนั้น  
แนวทางการบริหารจัดการน้้าที่ดีอย่างเป็นบูรณาการ ที่ควบคู่ไปกับการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเป็น
รูปธรรมในเชิงปฏิบัติควรได้รับการด้าเนินงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในล้าดับต่อไป  
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ตารางท่ี 9.4.4-2 
สรุปข้อมูลสภาพปัญหาด้านทรัพยากรน ้าในแต่ละพื นที่ลุ่มน ้าสาขา 

 

 
 

สภาพปัญหาในมุมมองของผู้เข้าร่วมสนทนากลุม่ในแต่ละลุม่น ้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
ปัญหาการจดัการน ้าอุปโภคบริโภค
น ้ำประปำไมท่ัว่ถึง กร่อย เป็นสนิม * * * * *
ท้องถิ่นขำดศักยภำพในกำรบริหำรจัดกำร ภำรกจิทีไ่ด้รับกำรถ่ำยโอนในกำรดูแลจัดกำรประปำ * * *
ไมม่แีหล่งน ้ำต้นทุน ขำดแคลนน ้ำอปุโภคบริโภค * * *
กำรแย่งชิงน ้ำต้นทุนเพือ่กำรผลิตน ้ำประปำและกำรเกษตร * *
ไมส่ำมำรถใช้น ้ำบ่อตื นได้ เนื่องจำกมกีำรปนเปือ้นจำกกองขยะ * *
มรีะบบประปำแต่ไมส่ำมำรถใช้ได้ * *
น ้ำใต้ดินไมม่ ีแมขุ้ดลึก 60-100 เมตร *
ปัญหาความมั่นคงของน ้าภาคการผลติ
น ้ำจืดน้อย น ้ำเค็มรุกล ้ำ กลำยเป็นน ้ำกร่อย ส่งผลต่อกำรเกษตร * * * * * * * * * * *
ขำดพื นทีก่กัเกบ็น ้ำ * * * * * * * * * * * * *
น ้ำแห้งในช่วงฤดูแล้ง และขำดช่วงส่งต่อภำคกำรเกษตร * * * * * * * * *
กำรเปล่ียนแปลงพื นป่ำเป็นกำรปลูกพชืเชิงเด่ียว ให้ใช้น ้ำมำก * * * * * * * * * * * * *
กำรพฒันำอสุำหกรรมและบริกำร ท้ำให้เกดิกำรแย่งชิงทรัพยำกรน ้ำในภำคกำรเกษตร * * * * * * *
กำรมบี่อบำดำลจ้ำนวนมำก ท้ำให้คลองสำขำแห้ง * * * * * * * *
แมน่ ้ำสำยหลักแห้งท้ำให้น ้ำในคลองสำขำไหลลงแมน่ ้ำสำยหลักเร็วและไมส่ำมำรถเกบ็กกัน ้ำได้ * * * * *
กำรเปล่ียนแปลงฤดูกำล ฝนไมต่ก ในช่วงฤดูฝน * * * *
ปัญหำกำรจัดกำรน ้ำเพือ่กำรเกษตรบนพื นทีสู่ง * * * *
กำรเป็นพื นทีท่ับซ้อน นสล พื นทีป่่ำ ทรัพยำกรชำยฝ่ัง พฒันำแกม้ลิง ฝ้ำย ไมไ่ด้ *
ปัญหาการจดัการน ้าทว่มและอุทกภัย
กำรพดัพำของดินตะกอนจำกพื นทีสู่งท้ำให้ล้ำคลองตื นเขิน * * * * * * * * * * * *
กำรบุกรุกพื นทีแ่หล่งน ้ำ ล้ำคลอง ท้ำให้ล้ำน ้ำแคบลง * * * * * * * * * *
อทุกภัยในฤดูฝน ในช่วงกลำงน ้ำ ปลำยน ้ำ * * * * * * * * * * * *
กำรพฒันำควำมเป็นเมอืง กบักำรกอ่สร้ำงกดีกั นทิศทำงกำรไหลของน ้ำ * * * * * * * * * * * *
ระบบระบำยน ้ำของพื นทีป่ลำยน ้ำไมม่ปีระสิทธิภำพ * * * * * *
ล้ำน ้ำมคีวำมคดเคี ยว น ้ำไหลระบำยได้ช้ำ * * * *
ขำดระบบเตือนภัย * * * *
ปัญหาการจดัการคุณภาพน ้าและอนุรักษ์ทรัพยากรน ้า
กำรปนเปือ้นของสำรเคมทีำงกำรเกษตรลงสู่แหล่งน ้ำตำมธรรมชำติ * * * * * * * * * * * * *
น ้ำเสียจำกโรงงำนอตุสำหกรรม สถำนประกอบกำร ชุมชนและครัวเรือน * * * * * * * *
ไฟป่ำทีเ่กดิจำกฝีมอืมนุษย์ท้ำลำย (ป่ำพรุ) * * * * *
กำรกว้ำนซื อทีดิ่นป่ำชำยเลย ท้ำให้ปริมำณป่ำชำยเลยลดลงและสูญเสียระบบนิเวศ * *
ปัญหาสภาพป่าต้นน ้าทีเ่สือ่มโทรมและป้องกันการพังทลายของหน้าดิน 
พื นทีสู่ง ป่ำไม ้ป่ำต้นน ้ำถูกท้ำลำย ขำดพชืซับน ้ำ ดินไมอุ่ม้น ้ำ น ้ำไหลจำกต้นน ้ำสู่ปลำยน ้ำ * * * * * * * * * * * * *
กำรบุรุกพื นทีป่่ำต้นน ้ำ ป่ำสงวน ป่ำพรุ เกดิกำรท้ำลำยห่วงโซ่อำหำร * * * * * * * * *
กำรดูดทรำยของนำยทุนท้ำให้ตล่ิงพงั * * * * * *
กำรอนุญำตให้เข้ำใช้ประโยชน์ป่ำอนุรักษ์ *
ปัญหาด้านการบริหารจดัการ
ท้องถิ่นขำดศักยภำพในกำรบริหำรจัดกำร แกป้ัญหำเพยีงเฉพำะหน้ำ * * * * *
กำรบังคับใช้กฏหมำยเกีย่วกบัเคร่ืองจักรในกำรดูดทรำยตำมทีไ่ด้รับอนุญำต * * * * *
ขำดกำรบริหำรจัดกำรน ้ำทีดี่ * * * * * *
ขำดแคลนงบประมำณ * * *
ขำดควำมต่อเนื่องในกำรท้ำงำน *
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ตารางท่ี 9.4.4-3 
สรุปข้อมูลแนวทางการพัฒนาทรัพยากรน ้าในแต่ละพื นที่ลุ่มน ้าสาขา 

 

แนวทางการแก้ไข 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
แนวทางแก้ไขการจดัการน ้าอุปโภคบริโภค
ขยำยเขตประปำเพิม่ให้ครอบคลุมและพฒันำระบบประปำหมูบ่้ำนให้มคุีณภำพ * * * * * * * * *
หำแหลงน ้ำต้นทุนเพือ่กำรอปุโภคบริโภค  แหล่งน ้ำใต้ดิน ประปำภูเขำ * * * * * * * *
พฒันำเทคโนโลยีกรองน ้ำท้ำเลเพือ่พฒันำเป็นน ้ำจืด * *
น้ำน ้ำมำสู่เกำะผ่ำนท่อส่งน ้ำใต้ทะเลเพิม่ขึ น *
ระบบกำรบริหำรจัดกำรน ้ำประปำขนำดใหญ่ทีไ่ด้มำตรฐำนในรำคำทีเ่ข้ำถึงได้ * * * *
จัดกำรน ้ำประปำภูเขำไมใ่ห้ล้นทิ ง * * *
แนวทางแก้ไขการจดัการน ้าในภาคการผลติ
กำรสร้ำงแหล่งกกัเกบ็น ้ำขนำดเล็ก จัดท้ำแกม้ลิง ฝำยชะลอน ้ำ * * * * * * * * * * * * * *
กำรขุดลอกล้ำคลอง สันดอนปำกแมน่ ้ำ เพือ่เพิม่เส้นทำงระบำยน ้ำ * * * * * * * * * * * * *

กำรสร้ำงแหล่งกกัเกบ็น ้ำขนำดใหญ่ เขื่อน อำ่งเกบ็น ้ำ * * * * * * * * * *

จัดหำแหล่งน ้ำใต้ดิน ขุดบ่อบำดำล ขุดสระเพือ่สนับสนุนแหล่งน ้ำทำงกำรเกษตร * * * * * * * * * * *
ปรับปรุงแหล่งกบัเกบ็น ้ำเดิม * * * * * * * * * * *
พฒันำระบบบำดำลเพือ่ใช้เป็นอกีหนึ่งทำงเลือกเพือ่ประโยชน์ทำงกำรเกษตร *
พฒันำกำรปลูกพขืเชิงผสมผสำนมำกกว่ำเชิงเด่ียว * * * *
พฒันำระบบเกษตรบนพื นทีสู่ง * * * *
การแก้ปัญหาน ้าทว่มและอุทกภัย
สร้ำงท่อระบำยน ้ำ ประตูระบำยน ้ำและจัดกำรให้มคุีณภำพ * * * * * * * *
สร้ำงแนวก้ำแพงกั นตล่ิงเพือ่ป้องกนักำรกดัเซำะดิน * * * * * * * *
สร้ำงแนวระบำยน ้ำตำมแนวถนน * *
ดันน ้ำออกทะเลโดยใช้เคร่ืองสูบ *
จัดท้ำระบบเตือนภัย * * * * *
การจดัการคุณภาพน ้าและอนุรักษ์ทรัพยากรน ้า
พฒันำแนวทำงระบบบ้ำบัดน ้ำเสียในครัวเรือนและชุมชน * * * * * * * * *
พฒันำและควบคุมให้มกีำรบ้ำบัดน ้ำเสียจำกสถำนประกอบกำรอตุสำหกรรมและโรงแรม * * * * * * * * * * * * *
พฒันำแนวทำงควบคุมกำรใช้สำรเคมทีำงกำรเกษตร * * * * * * * * * * *
กำรบ้ำบัดฟืน้ฟนู ้ำเสียเพือ่น้ำกลับมำใช้ใหม ่ * *
สร้ำงประตูคันกั นน ้ำทะเล เพือ่ป้องกนัปัญหำน ้ำทะเลหนุน * * * * * * * * * *
พฒันำป่ำพลุ ปลูกป่ำข้ำงคลอง 2 ฝ่ัง รักษำสภำพป่ำทีม่อียู่ให้คงสภำพดังเดิม * * * * * * *
อนุรักษป์่ำชำยเลนเพือ่ฟืน้ฟคูวำมอดุมสมบูรณ์ของสัตว์น ้ำและทรัพยำกรน ้ำ * * * *
พฒันำพื นทีเ่ฉพำะกำรประกอบอำชีพแต่ละประเภทให้ชัดเจน (Zoning) * * * * * * * *
พฒันำโครงกำรเตำเผำขยะ / ผลิตไฟฟำ้จำกเตำเผำขยะ *
จัดเคร่ืองกรองน ้ำเพือ่แกไ้ขปัญหำน ้ำไมส่ะอำดในชุมชน *
การอนุรักษ์สภาพป่าต้นน ้าและป้องกันการพังทลายของดิน
กำรปลูกป่ำเพิม่ในพื นทีต้่นน ้ำ เพือ่ชะลอกำรไหลของน ้ำและกำรพงัทลำยของดิน * * * * * * * * * * * * *
กำรปลูกหญ้ำแฝกป้องกนักำรพทัลำยของดิน * * * * * * * * * *
กำรก้ำหนดพื นทีอ่นุรักษแ์ละกำรบังคับใช้กฏหมำยให้มปีระสิทธิภำพ * * * * * * * * * * *
ฟืน้ฟปู่ำสภำพป่ำให้กลับมำอดุมสมบูรณ์ดังเดิม * * * * * * *
การบริหารจดัการ
กำรบังคับใช้กฏหมำย/ระเบียบ * * * * * * * * *
ให้ควำมรู้และสร้ำงจิตส้ำนึกคนในชุมชน * * * * * * * * *
ควบคุมกำรใช้น ้ำให้เป็นระบบ มรีะบบติดตำมและประเมนิผลทีช่ัดเจน * * * *
กำรท้ำงำนของหน่วยงำนรัฐต้องท้ำจริง รวดเร็วและตอบสนองต่อปัญหำ * * * * * * * * * *
จัดท้ำฐำนข้อมลูน ้ำ โดยใช้ข้อมลูจริงจำกชุมชนในกำรวำงแผนแกไ้ขปัญหำได้ทัน * * * * * *
เสริมสร้ำงกระบวนกำรมส่ีวนร่วมของชุมชนในกำรบริหำรจัดกำรน ้ำ * * * * * * * * * * * *
อนุรักษน์ ้ำและดินของต้นน ้ำ กลำงน ้ำ ปลำยน ้ำให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกนั * * *
กำรท้ำควำมเข้ำใจ สร้ำงจิตส้ำนักในกำรดูแลธรรมชำติกบัผู้ประกอบกำร * * *
กำรประสำนงำนวำงแผนกำรเพำะปลูกเพือ่ลดควำมต้องกำรใช้น ้ำพร้อมๆ กนั * * * *
พฒันำผังเมอืงรวม * * * * *
ควบคุมกำรสร้ำงโรงแรมห้องพกัให้สอดคล้องกบัศักยภำพพื นทีแ่ละทรัพยำกรน ้ำ * *
จัดกำรอบรมให้เกษตรกรวำงแผนกำรผลิต * * *
จดทะเบียนพชืเกษตรปลอดสำรพษิและลดกำรใช้สำรเคม ี * * * * * * * *
รณรงค์กำรทิ งขยะลงแมน่ ้ำ/วัชพชื/กำรแยกขยะ * * * * * * *
พฒันำแผนจัดกำรทีส่อดคล้องกบัยุทธศำสตร์3 จังหวัดชำยแดนภำคใต้ * * * *
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9.4.5 การจัดล้าดับความส้าคัญของปัญหาด้านทรัพยากรน ้า  
 จากข้อคิดเห็นที่หลากหลายของผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อยทั้ง 14 เวที รวม 511 คน การพิจารณา
จัดล้าดับความส้าคัญของสิ่งที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้  มีความจ้าเป็นเพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกันของการ  
ตกตะกอนความคิดว่าสิ่งใดส้าคัญที่จะต้องเร่งพัฒนาหรือบริหารจัดการ กระบวนการนี้มีความคล้ายกับการสร้าง
มุมมองแผนจัดการในระยะสั้นและระยะยาว เพ่ือการให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นรูปธรรมใน
ขั้นตอนต่อไป  
  
 จากการให้ผู้เข้าร่วมแต่ละเวทีลุ่มน้้าสาขาได้แสดงพ้ืนที่ของความเป็นอิสระในการก้าหนดประเด็น
ความส้าคัญ ทีมที่ปรึกษาได้ก้าหนดให้ผู้เข้าร่วมเลือกความส้าคัญในมุมมองของแต่ละ เวทีลุ่มน้้าสาขา 3 ล้าดับ 
(เร่งด่วนมากที่สุด เร่งด่วนปานกลาง และสามารถท้าได้ในระดับสุดท้าย) ผลการจัดล้าดับความส้าคัญได้แสดงไว้ใน
ตารางที ่9.4.5-1 และรูปที่ 9.4.5-1 ถึง รูปที่ 9.4.5-4 
 
 

 
 

 

 

 

  

 



 บทที่ 9 กระบวนการการมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนความคดิเห็นของประชาชน 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ                    และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการประชาสัมพันธ ์

 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 9-38  รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ตารางท่ี 9.4.5-1 
ล้าดับความส้าคัญของปัญหาด้านทรัพยากรน ้าในแต่ละลุ่มน ้าสาขา 

 
หมายเหตุ : ล้าดับความส้าคญัโดย  ล้าดับที่ 1 มีคะแนนเท่ากับ 15 
  ล้าดับที่ 2 มีคะแนนเท่ากับ 10 
  ล้าดับที่ 3 มีคะแนนเท่ากับ 5



 บทที่ 9 กระบวนการการมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนความคดิเห็นของประชาชน 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ                    และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการประชาสัมพันธ ์

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 9-39 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

 

รูปที่ 9.4.5-1 แสดงล้าดับความส้าคัญของการบริหารจัดการน ้าในภาพรวม 14 เวที  
  
 จากตารางที่ 9.4.5-1 และรูปที่ 9.4.5-2 พบว่า ความมั่นคงของน้้าในภาคการผลิต ที่ครอบคลุม
กิจกรรมทางการเกษตร อุตสาหกรรม ธุรกิจโรงแรมและการบริการ เป็นประเด็นที่ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มให้
ความส้าคัญมากที่สุด ซึ่งไม่ว่าทิศทางของการพัฒนาและทางเลือกจะเป็นไปในลักษณะใด จ้าเป็นต้องพิจารณา
ไตร่ตรองให้รอบคอบเพ่ือไม่ให้กระทบต่อน้้าที่ใช้เป็นทุนเพ่ือขับเคลื่อนชีวิต สังคม และเศรษฐกิจของคนในพ้ืนที่ ซึ่ง
รวมความถึงการเตรียมแหล่งน้้าต้นทุน การบริการเพ่ือการกักเก็บน้้าและการจัดสรรการกระจายน้้าให้ทั่วถึง เป็น
ธรรมและยุติธรรมในทุกภาคการผลิต รองลงมา คือ การจัดการจัดการน้้าท่วมและอุทกภัย น้้าเพ่ือการอุปโภค
บริโภค การบริหารจัดการแบบบูรณาการของหน่วยงานราชการและภาคประชาชน การจัดการคุณภาพน้้า และ
การอนุรักษ์พ้ืนที่ต้นน้้า เป็นความส้าคัญล้าดับสุดท้ายเมื่อพิจารณาในภาพรวมของ 13 ลุ่มน้้าในเขตพ้ืนที่ลุ่มน้้า
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก  
 
 และเมื่อพิจารณาแยกตามเขตพ้ืนที่ จะพบว่า เขตพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ให้ความ
ตระหนักต่อประเด็นน้้าท่วมและอุทกภัยเป็นล้าดับแรก รองลงมา คือ ความมั่นคงของน้้าในภาคการผลิต  
ความมั่นคงของน้้าเพ่ือการบริโภคอุปโภค การจัดการคุณภาพน้้าและการอนุรักษ์ทรัพยากรน้้า การอนุรักษ์ป่าต้น
น้้า และการบริหารจัดการเป็นความส้าคัญล้าดับสุดท้ายในมุมมองของผู้เข้าร่วมประชุม ดังแสดงในรูปที่ 9.4.5-3 
 
  กรณีเขต พ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนกลาง ให้ความตระหนักต่อประเด็นความมั่นคงของน้้าใน
ภาคการผลิตป็นอันดับแรก รองลงมา คือ การบริหารจัดการที่ขาดการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
และการจัดการน้้าอุปโภคบริโภค ส้าหรับการจัดการคุณภาพน้้าและการอนุรักษ์ทรัพยากรน้้า การอนุรักษ์ป่าต้นน้้า 



 บทที่ 9 กระบวนการการมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนความคดิเห็นของประชาชน 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ                    และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการประชาสัมพันธ ์

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 9-40 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

และการจัดการน้้าท่วมและอุทกภัยรเป็นความส้าคัญล้าดับสุดท้ายในมุมมองของผู้เข้าร่วมประชุมดังแสดงในรูปที่ 
9.4.5-4  
 
 รูปที่ 9.4.5-5 แสดงภาพบทสรุปของการจัดล้าดับความส้าคัญของพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก
ตอนล่างที่มีลักษณะเฉพาะและแตกต่างจากการจัดล้าดับของตอนบนและตอนกลาง กล่าวคือ การพิทักษ์รักษาน้้า
ให้มีคุณภาพดีในฐานะพ้ืนที่แห่งความอุดมสมบูรณ์ที่ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์แหล่งน้้า เป็นประเด็นที่ผู้เข้าร่วมให้
ความส้าคัญมากที่สุด รองลงมาคือ การพัฒนาความมั่นคงของน้้าในภาคการผลิต และการพัฒนาต้นทุนแหล่งน้้า
เพ่ือการอุปโภคบริโภค ที่บูรณาการผ่านภูมิปัญญาพ้ืนบ้านแบบดั้งเดิมที่มุ่งเน้นเฉพาะการจัดการด้วยระบบการกัก
เก็บน้้าขนาดเล็กเท่านั้น ที่ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการและอนุรักษ์ป่าต้นน้้าอย่างเป็นระบบ ผ่านการ
ประสานงานในรูปแบบเครือข่ายทั้งภาคราชการ เอกชน และภาคประชาชน โดยประเด็นน้้าท่วมและอุทกภัย  
พบในล้าดับสุดท้าย 
 

 
 

รูปที่ 9.4.5-2 แสดงผลการจัดล้าดับความส้าคัญของการบริหารจัดการน ้าในภาพรวมของพื นที่ตอนบน 
 



 บทที่ 9 กระบวนการการมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนความคดิเห็นของประชาชน 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ                    และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการประชาสัมพันธ ์

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 9-41 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

 
 
รูปที่ 9.4.5-3 แสดงผลการจัดล้าดับความส้าคัญของการบริหารจัดการน ้าในภาพรวมของพื นที่ตอนกลาง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
รูปที่ 9.4.5-4 แสดงผลการจัดล้าดับความส้าคัญของการบริหารจัดการน ้าในภาพรวมของพื นที่ตอนล่าง 
 
 
 
 
  



 บทที่ 9 กระบวนการการมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนความคดิเห็นของประชาชน 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ                    และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการประชาสัมพันธ ์

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 9-42 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

9.4.6 ภาพบรรยากาศการประชุมกลุ่มย่อยครั งที่ 1 
 

  
บรรยากาศการบรรยายสรุปรายละเอียดข้อมูลโครงการ 

  
กระบวนการกลุ่มระดมความเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหา และแนวทางการบริหารจัดการน้้าของพ้ืนที่ 

  
กระบวนการกลุ่มระดมความเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหา และแนวทางการบริหารจัดการน้้าของพ้ืนที่ 

 
รูปที ่9.4.6-1 บรรยากาศการประชุมกลุ่มย่อยครั งท่ี 1 เวทีท่ี 1 พื นที่ลุ่มน ้าสาขาคลองท่าตะเภา 
 

 
 
 
 



 บทที่ 9 กระบวนการการมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนความคดิเห็นของประชาชน 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ                    และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการประชาสัมพันธ ์

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 9-43 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

  
บรรยากาศการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

  
บรรยากาศการบรรยายสรุปรายละเอียดข้อมูลโครงการ 

  
กระบวนการกลุ่มระดมความเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหา และแนวทางการบริหารจัดการน้้าของพ้ืนที่ 

 
รูปที่ 9.4.6-2 บรรยากาศการประชุมกลุ่มย่อยครั งท่ี 1 เวทีท่ี 2 พื นที่ลุ่มน ้าสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

 
 
 
 
 



 บทที่ 9 กระบวนการการมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนความคดิเห็นของประชาชน 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ                    และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการประชาสัมพันธ ์

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 9-44 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

  
บรรยากาศการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

  
บรรยากาศการบรรยายสรุปรายละเอียดข้อมูลโครงการ 

  

  
กระบวนการกลุ่มระดมความเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหา และแนวทางการบริหารจัดการน้้าของพ้ืนที่ 

 
รูปที่ 9.4.6-3 บรรยากาศการประชุมกลุ่มย่อยครั งท่ี 1 เวทีท่ี 3 พื นที่ลุ่มน ้าสาขาคลองหลังสวน 



 บทที่ 9 กระบวนการการมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนความคดิเห็นของประชาชน 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ                    และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการประชาสัมพันธ ์

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 9-45 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

  
บรรยากาศการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

  
บรรยากาศการบรรยายสรุปรายละเอียดข้อมูลโครงการ 

  
กระบวนการกลุ่มระดมความเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหา และแนวทางการบริหารจัดการน้้าของพ้ืนที่ 

 
รูปที่ 9.4.6-4 บรรยากาศการประชุมกลุ่มย่อยครั งท่ี 1 เวทีท่ี 4 พื นที่ลุ่มน ้าสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ส่วนที่ 2 

 

 
 
 
 
 



 บทที่ 9 กระบวนการการมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนความคดิเห็นของประชาชน 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ                    และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการประชาสัมพันธ ์

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 9-46 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

  
บรรยากาศการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

  
บรรยากาศการบรรยายสรุปรายละเอียดข้อมูลโครงการ 

  
กระบวนการกลุ่มระดมความเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหา และแนวทางการบริหารจัดการน้้าของพ้ืนที่ 

 
รูปที่ 9.4.6-5 บรรยากาศการประชุมกลุ่มย่อยครั งท่ี 1 เวทีท่ี 5 พื นที่เกาะ (เกาะเต่า, เกาะสมุย, เกาะพงัน) 

 
 
 
 
 
 
 



 บทที่ 9 กระบวนการการมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนความคดิเห็นของประชาชน 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ                    และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการประชาสัมพันธ ์

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 9-47 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

  
บรรยากาศการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

  
บรรยากาศการบรรยายสรุปรายละเอียดข้อมูลโครงการ 

  
กระบวนการกลุ่มระดมความเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหา และแนวทางการบริหารจัดการน้้าของพ้ืนที่ 

 
รูปที่ 9.4.6-6 บรรยากาศการประชุมกลุ่มย่อยครั งที่ 1 เวทีที่ 6 พื นที่ลุ่มน ้าสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 

 
 
 
 
 
 
 



 บทที่ 9 กระบวนการการมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนความคดิเห็นของประชาชน 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ                    และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการประชาสัมพันธ ์

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 9-48 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

  
บรรยากาศการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

  
บรรยากาศการบรรยายสรุปรายละเอียดข้อมูลโครงการ 

 
 

 

กระบวนการกลุ่มระดมความเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหา และแนวทางการบริหารจัดการน้้าของพ้ืนที่ 
 

รูปที่ 9.4.6-7 บรรยากาศการประชุมกลุ่มย่อยครั งที่ 1 เวทีที่ 7 พื นที่ลุ่มน ้าสาขาคลองกลาย 

 
 
 
 
 



 บทที่ 9 กระบวนการการมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนความคดิเห็นของประชาชน 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ                    และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการประชาสัมพันธ ์

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 9-49 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

  
บรรยากาศการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

  
  

บรรยากาศการบรรยายสรุปรายละเอียดข้อมูลโครงการ 

  
กระบวนการกลุ่มระดมความเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหา และแนวทางการบริหารจัดการน้้าของพ้ืนที่ 

 
รูปที่ 9.4.6-8 บรรยากาศการประชุมกลุ่มย่อยครั งที่ 1 เวทีที่ 8 พื นที่ลุ่มน ้าสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 3 

 
 
 
 
 
 



 บทที่ 9 กระบวนการการมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนความคดิเห็นของประชาชน 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ                    และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการประชาสัมพันธ ์

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 9-50 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

  
บรรยากาศการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

  
บรรยากาศการบรรยายสรุปรายละเอียดข้อมูลโครงการ 

  
กระบวนการกลุ่มระดมความเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหา และแนวทางการบริหารจัดการน้้าของพ้ืนที่ 

 
รูปที่ 9.4.6-9 บรรยากาศการประชุมกลุ่มย่อยครั งท่ี 1 เวทีท่ี 9 พื นที่ลุ่มน ้าสาขาคลองนาทวี 

 
 
 
 
 
 
 



 บทที่ 9 กระบวนการการมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนความคดิเห็นของประชาชน 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ                    และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการประชาสัมพันธ ์

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 9-51 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

  
บรรยากาศการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

  
บรรยากาศการบรรยายสรุปรายละเอียดข้อมูลโครงการ 

  
กระบวนการกลุ่มระดมความเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหา และแนวทางการบริหารจัดการน้้าของพ้ืนที่ 

 
รูปที่ 9.4.6-10 บรรยากาศการประชุมกลุ่มย่อยครั งท่ี 1 เวทีท่ี 10 พื นที่ลุ่มน ้าสาขาคลองเทพา 

 
 
 
 
 
 
 



 บทที่ 9 กระบวนการการมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนความคดิเห็นของประชาชน 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ                    และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการประชาสัมพันธ ์

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 9-52 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

  
บรรยากาศการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

  
บรรยากาศการบรรยายสรุปรายละเอียดข้อมูลโครงการ 

  
กระบวนการกลุ่มระดมความเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหา และแนวทางการบริหารจัดการน้้าของพ้ืนที่ 

 
รูปที่ 9.4.6-11  บรรยากาศการประชุมกลุ่มย่อยครั งที่ 1  
  เวทีท่ี 11 พื นที่ลุ่มน ้าสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 
 

 
 
 
 
 



 บทที่ 9 กระบวนการการมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนความคดิเห็นของประชาชน 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ                    และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการประชาสัมพันธ ์

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 9-53 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

  
บรรยากาศการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

  
บรรยากาศการบรรยายสรุปรายละเอียดข้อมูลโครงการ 

  
กระบวนการกลุ่มระดมความเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหา และแนวทางการบริหารจัดการน้้าของพ้ืนที่ 

 
รูปที่ 9.4.6-12 บรรยากาศการประชุมกลุ่มย่อยครั งท่ี 1 เวทีท่ี 12 พื นที่ลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าสายบุรี 
 

 
 
 
 
 



 บทที่ 9 กระบวนการการมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนความคดิเห็นของประชาชน 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ                    และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการประชาสัมพันธ ์

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 9-54 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

  
บรรยากาศการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

  
บรรยากาศการบรรยายสรุปรายละเอียดข้อมูลโครงการ 

  
กระบวนการกลุ่มระดมความเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหา และแนวทางการบริหารจัดการน้้าของพ้ืนที่ 
 

รูปที่ 9.4.6-13 บรรยากาศการประชุมกลุ่มย่อยครั งท่ี 1 เวทีท่ี 13 พื นที่ลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าบางนรา 

 
 
 
 
 
 
 



 บทที่ 9 กระบวนการการมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนความคดิเห็นของประชาชน 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ                    และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการประชาสัมพันธ ์

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 9-55 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

  
บรรยากาศการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

  
บรรยากาศการบรรยายสรุปรายละเอียดข้อมูลโครงการ 

  
กระบวนการกลุ่มระดมความเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหา และแนวทางการบริหารจัดการน้้าของพ้ืนที่ 

 
รูปที่ 9.4.6-14 บรรยากาศการประชุมกลุ่มย่อยครั งท่ี 1 เวทีท่ี 14 พื นที่ลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าโก-ลก 

 
 
 
 
 
 
  



 บทที่ 9 กระบวนการการมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนความคดิเห็นของประชาชน 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ                    และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการประชาสัมพันธ ์

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 9-56 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

9.5 การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นระดับลุ่มน ้าสาขา (การประชุมกลุ่มย่อย ครั งที่ 2)  
 หลังจากกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาได้รวบรวมข้อมูลสภาพปัญหา รวมทั้งความคิดเห็นและความห่วงกังวล
เกี่ยวกับทรัพยากรน้้าที่ส้าคัญต่างๆ ของพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกในเชิงภาพกว้าง และระดับพื้นที่ในขั้นตอน
ของการก้าหนดขอบเขตการศึกษา (Scoping) จากการประชุมปฐมนิเทศ และการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 แล้ว 
ซึ่งข้อมูลต่างๆ เหล่านั้นได้ถูกน้ามาจัดท้าเป็นทางเลือกและแผนงานด้านทรัพยากรน้้าที่เหมาะสมทั้งมิติเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของแต่ละพ้ืนที่เบื้องต้น ขั้นตอนต่อไปเป็นการเข้า
สู่ขัน้ตอนการพัฒนาและประเมินทางเลือก ส้าหรับกิจกรรมการมีส่วนร่วมในขั้นตอนนี้ คือ การประชุมกลุ่มย่อยครั้ง
ที่ 2 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

(1) เพ่ือน้าเสนอทางเลือกในการพัฒนาและบริหารการจัดการลุ่มน้้า 
(2) เพ่ือเป็นเวทีให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาทางเลือกในการพัฒนาและบริหารจัดการลุ่ม

น้้าที่เหมาสมที่สุด 
(3) เพ่ือรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในด้านต่างๆ จากกลุ่มเป้าหมาย และน้าความคิดเห็น 

รวมทั้งข้อเสนอแนะที่ได้ไปใช้ในการพิจารณาปรับปรุงทางเลือกให้สมบูรณ์ 

 
9.5.1 ก้าหนดการประชุม 
 การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 ด้าเนินการในระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2562 รวม
ทั้งหมด 13 เวที ดังแสดงในตารางท่ี 9.5.1-1 
 
9.5.2 กระบวนการที่ใช้ในการประชุมกลุ่มย่อยครั งที่ 2 
          เพ่ือให้กระบวนการประชุมระดมสมองทั้ง 13 ลุ่มน้้าสาขาเป็นในทิศทางเดียวกัน กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาได้
ออกแบบกระบวนการและขั้นตอนให้มีความสอดคล้องกับบริบททางประชากร สังคม และวัฒนธรรมของพ้ืนที่   
อีกทั้งมีความง่ายต่อการท้าความเข้าใจ ไม่ซับซ้อนในเชิงวิชาการจนกลายเป็นการปิดกั้นการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
และการตัดสินใจในการก้าหนดทางเลือกของการพัฒนา โดยมีรายละเอียดขั้นตอนและกระบวนการดังนี้  

(1) กระบวนการสร้างความเข้าใจ : ในขั้นตอนนี้เป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) พ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก และการให้ค้าอธิบายต่อทางเลือกในการ
พัฒนาและจัดการน้้าของพ้ืนที่โดยกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา อีกทั้งเป็นการเปิดเวทีให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ซักถามข้อมูล
เพ่ิมเติมเพ่ือให้เกิดความเข้าใจทั้งในกระบวนการ SEA และเข้าใจความหมายและความแตกต่างของแต่ละทางเลือก 
รวมทั้งเป้าหมายของการพัฒนาในอนาคต ภายใต้การกระตุ้นของกระบวนกร (Facilitator)  
 
 
  



 บทที่ 9 กระบวนการการมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนความคดิเห็นของประชาชน 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ                    และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการประชาสัมพันธ ์

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 9-57 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ตารางท่ี 9.5.1-1  
ก้าหนดการจัดประชุมกลุ่มย่อยครั งที่ 2 ในพื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 

 
เวทีท่ี พื นที่ลุ่มน ้าสาขา ก้าหนดวันประชุม เวลา สถานที่จัดประชุม 

1 คลองท่าตะเภา 25 พฤศจิกายน 2562 09.00-12.00 น. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต้าบลท่าแซะ 
จังหวัดชุมพร 

2 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
ตอนบน 

26 พฤศจิกายน 2562 09.00-12.00 น. ห้องประชุมท่ีว่าการอ้าเภอทุ่งตะโก  
จังหวัดชุมพร 

3 คลองหลังสวน 27 พฤศจิกายน 2562 09.00-12.00 น. ห้องประชุมท่ีว่าการอ้าเภอหลังสวน  
จังหวัดชุมพร 

4 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก  
ส่วนท่ี 2 

28 พฤศจิกายน 2562 09.00-12.00 น. ห้องประชุมท่ีว่าการอ้าเภอไชยา  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

6 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก  
ส่วนท่ี 4 

26 พฤศจิกายน 2562 09.00-12.00 น. ห้องประชุมอ้าเภอเมืองชั้น 2 ท่ีว่าการอ้าเภอ
เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 

7 คลองกลาย 27 พฤศจิกายน 2562 09.00-12.00 น. หอประชุมท่ีว่าการอ้าเภอนบพิต้า  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

8 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก  
ส่วนท่ี 3 

28 พฤศจิกายน 2562 09.00-12.00 น. ห้องประชุมเมืองท่าทอง ชั้น 2 ท่ีว่าการอ้าเภอ
กาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

9 คลองนาทว ี 26 พฤศจิกายน 2562 09.00-12.00 น. ห้องราชันย์ ชั้น 5 โรงแรมสยามออเรียนทัล 
อ้าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

10 คลองเทพา 27 พฤศจิกายน 2562 09.00-12.00 น. ห้องกลางชล ชั้น 8 โรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี 
อ้าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 

11 ภ า ค ใ ต้ ฝั่ ง ต ะ วั น อ อ ก
ตอนล่าง 

28 พฤศจิกายน 2562 09.00-12.00 น. ห้องกลางชล ชั้น 8 โรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี 
อ้าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 

12 แม่น้้าสายบุรี 2 ธันวาคม 2562 09.00-12.00 น. ห้องนราทัศน์ 2 โรงแรมอิมพีเรียล นราธิวาส 
อ้าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 

13 แม่น้้าบางนรา 3 ธันวาคม 2562 09.00-12.00 น. ห้องนราทัศน์ 2 โรงแรมอิมพีเรียล นราธิวาส 
อ้าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 

14 แม่น้้าโก-ลก 4 ธันวาคม 2562 09.00-12.00 น. ห้องเพชรสยาม โรงแรมเก็นติ้ง  
อ้าเภอสุไหง-โกลก จังหวัดนราธิวาส 

 
(2) การพิจารณาทางเลือก: เมื่อความเข้าใจในกระบวนการ SEA และ ข้อซักถามที่มีต่อทางเลือกทั้ง 

4 ทางเลือกเสร็จสิ้นลง ผู้เข้าร่วมประชุมมีโอกาสอย่างอิสระในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจทางเลือกการ
พัฒนาที่ควรจะเป็นในพื้นที่ลุ่มน้้าสาขาของตัวเองผ่านบัตรค้าที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ (รูปท่ี 9.5.2-1) โดยขั้น
ตอนนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีโอกาสเสนอทางเลือกใหม่ที่อยู่นอกเหนือไปจากทางเลือกที่กลุ่มบริษัทที่
ปรึกษาน้าเสนอไว้แต่ผู้เข้าร่วมประชุมคิดว่าเป็นทางเลือกการพัฒนาที่เหมาะสมที่สุดส้าหรับพ้ืนที่ในอนาคต 



 บทที่ 9 กระบวนการการมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนความคดิเห็นของประชาชน 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ                    และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการประชาสัมพันธ ์

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 9-58 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

จากนั้นส่งคืนให้กับเจ้าหน้าที่เพ่ือคิดค่าคะแนนของแต่ละทางเลือกและน้าเสนอเป็นกราฟแท่งด้วย powerpoint 
presentation จากนั้นเปิดเวทีให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้อภิปรายแลกเปลี่ยนเหตุผลของทางเลือกที่ได้เลือกไว้  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
รูปที่ 9.5.2-1 บัตรค้าที่ใช้ในการเลือกทิศทางการพัฒนาของผู้เข้าร่วมประชุม 

 
(3) การแสวงหาแนวทางไปสู่เป้าหมายของทางเลือกในมิติของภาคประชาชน : หลังจากสรุป

ทางเลือกของการพัฒนาตามความเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น 
และน้าเสนอแนวทางที่สามารถน้าไปประยุกต์ใช้เพ่ือน้าไปสู่ความส้าเร็จของการบริหารจัดการน้้าจากมุมมองของ
ภาคประชาชน   ที่สอดคล้องกับนโยบายของจังหวัด สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของแต่ละพ้ืนที่ อย่างไรก็ตาม 
ในขั้นตอนนี้ไม่ได้จ้ากัดบทสนทนาอยู่เพียงทางเลือกที่ได้รับคะแนนสูงสุดแต่เพียงประเด็นเดียวเท่านั้ น ผู้เข้าร่วม
สามารถเชื่อมโยงข้อมูลของข้อเสนอแนะไปยังทางเลือกอ่ืนๆ ที่อยู่ในล้าดับถัดไปได้อย่างเป็นอิสระ  

(4) การสรุปข้อคิดเห็นที่ได้จากการประชุมกลุ่มย่อย: ในท้ายสุดของการประชุมกลุ่มย่อย กระบวน
กร (Facilitator) ในแต่ละเวทีได้สรุปเนื้อหา ประเด็นหลัก ข้อเสนอแนะ ให้กับที่ประชุมอีกครั้ง และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับแก่ผู้เข้าร่วมประชุมว่า ข้อมูลที่ได้จากการประชุมกลุ่มย่อย เป็นชุดข้อมูลหนึ่งที่จะถูกน้าไปวิเคราะห์
และสังเคราะห์ร่วมกับขุดข้อมูลอ่ืนๆ ที่จะถูกน้าไปผนวกรวมกับข้อคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อทางเลือกผ่าน
แบบสอบถามจากการส้ารวจชุมชนและสังคม ข้อคิดเห็นจากนักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญในล้าดับถัดไป รวมถึง
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าร่วมประชุมติดตาม ตรวจสอบ และร่วมแสดงความคิดเห็นอีกครั้งต่อข้อมูลในล้าดับท้ายสุดที่
จะน้าเสนอในเวทีปัจฉิมนิเทศของโครงการในล้าดับต่อไป  
 
9.5.3 ผู้เข้าร่วมประชุม 
 กลุ่มเป้าหมายที่เชิญเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น เป็นกลุ่มเดิมที่เคยให้เข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 
1 โดยเพ่ิมกลุ่มหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับแผนในระดับปฏิบัติและระดับพ้ืนที่  ในระดับภูมิภาค 
จังหวัด และท้องถิ่น เนื่องจากในการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 จะเป็นการหารือและระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
พัฒนาและประเมินทางเลือก รวมถึง ผลกระทบที่เกิดขึ้นแต่ละทางเลือก จึงมีความจ้าเป็นต้องบูรณาการ 
ความคิดเห็นทั้งจากภาครัฐและประชาชน ให้ได้มุมมองในทุกมิติ  
 



 บทที่ 9 กระบวนการการมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนความคดิเห็นของประชาชน 
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 9-59 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

 การประชุมกลุ่มย่อยครั้งท่ี 2 ทั้ง 13 เวที มีผู้เข้าร่วมประชุม รวมทั งสิ น 943 คน (ตารางท่ี 9.5.3-1) 
 

ตารางท่ี 9.5.3-1  
จ้านวนผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อยครั งที่ 2 ของแต่ละเวที 

 
กลุ่มผู้เข้าร่วมประชุม จ้านวนผู้เข้าร่วมประชุมของเวทีที่ (คน) 

พื นที่ตอนบน พื นที่ตอนกลาง พื นที่ตอนล่าง 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. หน่วยงานผู้จัดท้าแผน ได้แก่ สทนช. 
และหน่วยงานในก้ากับท่ีเกี่ยวข้อง 

1 - - - - 1 1 - 1 - 1 1 - - 

2. หน่วยงานส่วนกลางระดับนโยบายท่ี
เกี่ ยวข้องในด้านทรัพยากร น้้า  38 
หน่วยงาน ซ่ึงต้องเชื่อมโยงและบูรณา
การแผนกับหน่วยงานท่ีสังกัด รวมท้ัง 
คณะกรรมการลุ่มน้้า  

- - - - - 4 4 2 3 3 2 3 2 2 

3. หน่วยงานราชการท่ีเกี่ยวข้องกับแผน
ในระดับปฏิบัติและระดับพื้นท่ี  ท้ัง
ระดับภูมิภาค ระดับจังหวัด และระดับ
ท้องถิ่น  รวมถึ งความเกี่ ยวข้อง ท้ัง
ทางตรงและทางอ้อม  

36 23 22 29 - 58 14 31 73 61 98 105 58 43 

4. ผู้ได้รับผลกระทบ จากแผนในพื้นท่ีลุ่ม
น้้า ท้ังด้านบวกและด้านลบ   ได้แก่  
ภาคธุรกิจ ภาคประชาชน กลุ่มผู้ใช้น้้า 
ผู้น้าชุมชน และประชาชน ในพื้นท่ีลุ่ม
น้้า เป็นต้น 

16 6 15 12 - 2 20 2 23 21 19 10 6 4 

5. ผู้ตรวจสอบ กลุ่มท่ีมีความเชี่ยวชาญ
หรือให้ความสนใจในด้านนโยบาย
สาธารณะ การจัดการทรัพยากรน้้า 
สิ่งแวดล้อม และการขับเคลื่อนทาง
สังคม และผู้สนใจทั่วไป 

- - - - - - - - 4 1 4 3 3 4 

6. ท่ีปรึกษา ผู้รับผิดชอบจัดท้าแผนและ
ศึกษา SEA 

5 4 4 4 - 8 8 9 7 7 8 7 8 8 

จ้านวนผู้เข้าร่วมประชุมรวม (คน) 58 33 41 45 - 73 47 44 111 92 132 129 77 61 
จ้านวนผู้เข้าร่วมประชุมทั งหมด (คน) 943 

 
9.5.4 สรุปผลการประชุม 
 การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 สามารถสรุปผลความคิดเห็นต่อทางเลือกการพัฒนา ได้ดังแสดงใน 
ตารางท่ี 9.5.4-1 
 
 



 บทที่ 9 กระบวนการการมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนความคดิเห็นของประชาชน 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ                    และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการประชาสัมพันธ ์

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม  9-60  รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ตารางท่ี 9.5.4-1 
ผลการรับฟังความคิดเห็นต่อทางเลือกการพัฒนาในพื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกทั ง 13 ลุ่มน ้าสาขา 

 
ลุ่มน ้าสาขา จ้านวนผู้เข้าร่วมประชมุที่เลือกทางเลือกการพัฒนาที่เสนอ (ร้อยละ) ข้อสังเกตการพัฒนา ข้อสังเกตการจัดการน ้า ข้อสังเกตอื่นๆ เพ่ิมเติม 

ทางเลือกที่ 
1 

ทางเลือกที่ 
2 

ทางเลือกที่ 
3 

ทางเลือกที่ 
4 

ทางเลือก
อื่นๆ 

1. คลองท่าตะเภา 
(N = 38) 

0.00 
(0) 

15.79 
(6) 

36.84 
(14) 

44.74 
(17) 

2.63 1/ 

(1) 
ทางเลือกที่ 5 

 

- ทางเลือกที่ 4 การพัฒนาพ้ืนท่ีเต็มศักยภาพ และยุทธศาสตร์
การพัฒนาภาคใต้ และภาคใต้ชายแดน  โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมเกษตรและการท่องเที่ยว ไม่ใช่อุตสาหกรรม
ประเภทอ่ืน ๆ ที่คล้ายกับ EEC 

- น้้าท่ามีมาก แต่ไม่สามาถน้ามาใช้ประโยชน์ได้เท่าที่ควร ยามมี
มากก็ท่วม หลากเร็ว ยามแล้งก็ขาดน้้าในพ้ืนที่ต้นน้้า ดังนั้นจึงมี
การน้าเสนอการจัดการน้้าในลักษณะของการหน่วงน้้าไว้ในยาม
มีน้้ามาก แล้วค่อย ๆ ปล่อยออกมาใช้ยามแล้ง ควรมีการอนุรักษ์
แหล่งต้นน้้า หรือสร้างฝายต้นน้้าเพื่อกักน้้าไว้ใช้ด้วย 

- ข้อจ้ากัดเรื่องงบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อการ
พัฒนาและแก้ไขปัญหาเรื่องน้้าที่ท้าให้การร้องขอโครงการ
พัฒนาและแก้ไขปัญหาเรื่องน้้าได้รับการตอบสนองช้าจน
องค์การปกครองท้องถิ่น และผู้แทนท้องถิ่นซึ่งเป็นผู้ประสบ
ปัญหา ผู้ได้รับข้อร้องเรียน และเป็นผู้ขอโครงการพัฒนาและ
แก้ไขปัญหาเรื่องน้้า ขาดความกระตือรือล้นที่จะด้าเนินการ 
เรื่องน้้า 

- การพัฒนา และแก้ไขปัญหาเรื่องน้้าในอดีตที่ผ่านมาเป็นใน
ลักษณะของต่างคนต่างคิด ต่างคนต่างท้า ต่างพื้นที่ก็มีการท้า
โครงการต่างกันไป ต่างหน่วยงานก็มีการพัฒนาต่างกันไป ไม่มี
การบูรณาการแก้ไขปัญหาหรือการพัฒนาเรื่องน้้าแบบองค์รวม 

- การเติบทางเศรษฐกิจในพื้นที่ และการเพิ่มขึ้นของประชากร
ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ไร้ทิศทาง ท้า
เป็นที่อยู่อาศัย เพิ่มพื้นที่ท้าการเกษตร เส้นทางน้้าไหลถูกกลบ
ถม กระแสน้้าเปลี่ยนทิศทาง เป็นปัจจัยนึงที่เกิดเป็นความเสี่ยง
ในพื้นท่ี การบังคับใช้ผังเมืองไม่มีประสิทธิภาพ ส่งผลกระทบต่อ

ปริมาณความต้องการน้้า และปัญหาการระบายน้้า 

- ผู้ เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่เป็นผู้แทนจากส่วน
ราชการที่ไม่ติดกับพ้ืนท่ี (มีการโยกย้าย) และแต่ละ
หน่วยงานก็มีภาระหน้าที่ พันธกิจ ตามบทบาท
หน้าที่และกฏหมายที่ต้องด้าเนินการแตกต่างกัน 
ดังนั้นความคิดเห็นต่อทางเลือกการพัฒนาจึง
อาจจะถูกจ้ากัดให้อยู่ภายใต้เง่ือนไขที่หน่วยงาน
สามารถท้าได้ 

- ผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นตัวแทนจากพื้นที่มีความ
สนใจในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 
เฉพาะพื้นที่ เฉพาะโครงการที่จะมีผลกระทบต่อ
ชีวิตความเป็นอยู่  การท้ามาหากินเฉพาะหน้า
มากกว่าจะสนใจเรื่องการจัดท้าแผนซึ่งเป็นเรื่อง 
ไกลตัว 
 

2. ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
ตอนบน 
(N = 25) 

0.00 
(0) 

32.00 
(8) 

28.00 
(7) 

40.00 
(10) 

0.00 
(0) 

- ทางเลือกที่ 4 การพัฒนาพ้ืนท่ีเต็มศักยภาพ และยุทธศาสตร์
การพัฒนาภาคใต้และภาคใต้ชายแดน อุตสาหกรรมที่ในเวที
แสดงความคิดเห็นคือ อุตสาหกรรมเกษตรและการ
ท่องเที่ยวไม่ใช่อุตสาหกรรมประเภทอื่น ๆ ที่คล้ายกับ EEC 
นั่นหมายความว่า พัฒนาน้้าเต็มศักยภาพเพื่อสนับสนุน
ลักษณะเด่นของพื้นที่คือ การเกษตรและการท่องเที่ยว 

- น้้าท่ามีมาก แต่ไม่สามาถน้ามาใช้ประโยชน์ได้เท่าที่ควร ยามมี
มากก็ท่วม หลากเร็ว ยามแล้งก็ขาดน้้าในพ้ืนที่ต้นน้้า ดังนั้นจึงมี
การน้าเสนอการจัดการน้้าในลักษณะของการหน่วงน้้าไว้ในยาม
มีน้้ามาก แล้วค่อย ๆ ปล่อยออกมาใช้ยามแล้ง อีกทั้งต้องดูแล
แม่น้้ าล้าคลองให้มีสภาพที่ สามารถกัก เก็บน้้ า ไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพด้วย 

- การแลกเปลี่ยนข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน ขาดการเช่ือมโยง 
และส่งต่อข้อมูล และน้ามาต่อยอด 

- ผู้ เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่เป็นผู้แทนจากส่วน
ราชการที่ไม่ติดกับพ้ืนท่ี (มีการโยกย้าย) และแต่ละ
หน่วยงานก็มีภาระหน้าที่ พันธกิจ ตามบทบาท
หน้าที่และกฏหมายที่ต้องด้าเนินการแตกต่างกัน 
ดังนั้นความคิดเห็นต่อทางเลือกการพัฒนาจึง
อาจจะถูกจ้ากัดให้อยู่ภายใต้เง่ือนไขที่หน่วยงาน
สามารถท้าได้ 

- ผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นตัวแทนจากพื้นที่มีความ
สนใจในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 



 บทที่ 9 กระบวนการการมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนความคดิเห็นของประชาชน 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ                    และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการประชาสัมพันธ ์

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม  9-61  รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ลุ่มน ้าสาขา จ้านวนผู้เข้าร่วมประชมุที่เลือกทางเลือกการพัฒนาที่เสนอ (ร้อยละ) ข้อสังเกตการพัฒนา ข้อสังเกตการจัดการน ้า ข้อสังเกตอื่นๆ เพ่ิมเติม 
ทางเลือกที่ 

1 
ทางเลือกที่ 

2 
ทางเลือกที่ 

3 
ทางเลือกที่ 

4 
ทางเลือก

อื่นๆ 
- แต่ละหน่วยงานมีหน้าที่ของตัวเอง การจัดการน้้าจึงท้าตาม

บทบาท กรอบของกฎหมาย และแนวปฏิบัติที่ไม่สามารถเป็น
ระบบเดียวกันได้ 

- มีความพยายามในการจัดการน้้าทั้งน้้าท่วมและน้้าแล้ง แต่ยังไม่
มีการจัดการเรื่องคุณภาพน้้า 

เฉพาะพื้นที่ เฉพาะโครงการที่จะมีผลกระทบต่อ
ชีวิตความเป็นอยู่  การท้ามาหากินเฉพาะหน้า
มากกว่าจะสนใจเรื่องการจัดท้าแผนซึ่งเป็นเรื่อง 
ไกลตัว 
 

3. คลองหลังสวน 
(N = 36) 

0.00 
(0) 

30.56 
(11) 

41.67 
(15) 

27.78 
(10) 

0.00 
(0) 

- ทางเลือกที่ 3 การพัฒนาพ้ืนท่ีเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการ
เติบโตของเศรษฐกิจสาขาท่องเที่ยวและเกษตรกรรมการ
พัฒนา โดยค้านึงถึงข้อจ้ากัดทางสิ่งแวดล้อม โดยการบริหาร
จัดการพื้นที่ต้นน้้า เราบริหารจัดการเพื่อรักษาป่าไว้ เพื่อมี
ต้นน้้าล้าธาร ซึ่งจะท้าให้มีปริมาณน้้าที่ไหลอยู่สม่้าเสมอ
ตลอดทั้งปีเสมือนมีเขื่อนใต้ดิน และมีคุณภาพน้้าท่ีดี 

- น้้าท่ามีมาก แต่ไม่สามาถน้ามาใช้ประโยชน์ได้เท่าที่ควร ยามมี
มากก็ท่วม หลากเร็ว ยามแล้งก็ขาดน้้าในพ้ืนที่ต้นน้้า ดังนั้นจึงมี
การน้าเสนอการจัดการน้้าในลักษณะของการเก็บน้้าขนาดเล็ก ๆ 
ไว้ในทุกพื้นที่ที่สามารถท้าได้ เช่น ฝายแม้ว ฝายต้นน้้า ประตู
บังคับในล้าน้้า เป็นต้น 

- ต้องการอนุรักษ์พ้ืนท่ีต้นน้้า และดูแลรักษาป่าให้คงอยู่ 
- การหาพื้นท่ีสาธารณะเพื่อท้าแก้มลิงและแหล่งกักเก็บน้้าเพิ่มเติม

เป็นเรื่องยาก 
 

- ผู้ เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่เป็นผู้แทนจากส่วน
ราชการที่ไม่ติดกับพ้ืนท่ี (มีการโยกย้าย) และแต่ละ
หน่วยงานก็มีภาระหน้าที่ พันธกิจ ตามบทบาท
หน้าที่และกฏหมายที่ต้องด้าเนินการแตกต่างกัน 
ดังนั้นความคิดเห็นต่อทางเลือกการพัฒนาจึง
อาจจะถูกจ้ากัดให้อยู่ภายใต้เง่ือนไขที่หน่วยงาน
สามารถท้าได้ 

- ผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นตัวแทนจากพื้นที่มีความสนใจ
ในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เฉพาะ
พื้นที่ เฉพาะโครงการที่จะมีผลกระทบต่อชีวิตความ
เป็นอยู่ การท้ามาหากินเฉพาะหน้ามากกว่าจะสนใจ
เรื่องการจัดท้าแผนซึ่งเป็นเรื่องไกลตัว 

- ให้ใช้พื้นที่ป่าที่หมดสภาพความเป็นป่าแล้วน้าไปใช้
ท้าแหล่งน้้า 

- ต้องการประตูหรือบานบังคับน้้าที่ท้ายน้้าก่อนออก
สู่ทะเลเพื่อป้องกันน้้าเค็มรุกตัว 

4. ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
ส่วนท่ี 2 
(N = 30) 

0.00 
(0) 

23.33 
(7) 

43.33 
(13) 

33.33 
(10) 

0.00 
(0) 

- ทางเลือกที่  3 การพัฒนาโดยค้ านึ งถึ งข้อจ้ ากัดทาง
สิ่งแวดล้อม แต่พื้นที่ป่าที่หมดสภาพแล้ว สามารถน้าไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาแหล่งน้้าได้ แต่ทั้งนี้ต้องท้าการ
ส้ารวจพ้ืนท่ีป่าท่ีหมดสภาพ 

- น้้าท่ามีมาก แต่ไม่สามาถน้ามาใช้ประโยชน์ได้เท่าที่ควร ยามมี
มากก็ท่วม หลากเร็ว ยามแล้งก็ขาดน้้าในพ้ืนที่ต้นน้้า ดังนั้นจึงมี
การน้าเสนอการจัดการน้้าในลักษณะของการเก็บน้้าขนาดเล็ก ๆ 
ไว้ในทุกพื้นที่ที่สามารถท้าได้ เช่น ฝายแม้ว ฝายต้นน้้า ประตู
บังคับในล้าน้้า เป็นต้น 

- มีการหารือ มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อช่วยกันบรรเทาและ
แก้ไขปัญหาทั้งน้้าท่วม ปัญหาขาดแคลนน้้า แต่ไม่มีงบประมาณ
สนับสนุนในทันที หรือควรท้าแผนงบประมาณที่ต่อเนื่องกัน
เพื่อให้ด้าเนินโครงการได้อย่างต่อเนื่อง 

- มีการท้าหนังสือขอสนับสนุนทางกรมชลประทานและกรม
ป้องกันฯในการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้้ าของ 
สุราษฎร์ธานี มีการคาดการณ์การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม
เพิ่มขึ้นในอนาคต 

- ผู้ เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่เป็นผู้แทนจากส่วน
ราชการที่ไม่ติดกับพ้ืนท่ี (มีการโยกย้าย) และแต่ละ
หน่วยงานก็มีภาระหน้าที่ พันธกิจ ตามบทบาท
หน้าที่และกฏหมายที่ต้องด้าเนินการแตกต่างกัน 
ดังนั้นความคิดเห็นต่อทางเลือกการพัฒนาจึง
อาจจะถูกจ้ากัดให้อยู่ภายใต้เง่ือนไขที่หน่วยงาน
สามารถท้าได้ 

- ผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นตัวแทนจากพื้นที่มีความ
สนใจในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 
เฉพาะพื้นที่ เฉพาะโครงการที่จะมีผลกระทบต่อ
ชีวิตความเป็นอยู่  การท้ามาหากินเฉพาะหน้า
มากกว่าจะสนใจเรื่องการจัดท้าแผนซึ่งเป็นเรื่องไกล
ตัว 



 บทที่ 9 กระบวนการการมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนความคดิเห็นของประชาชน 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ                    และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการประชาสัมพันธ ์

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม  9-62  รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ลุ่มน ้าสาขา จ้านวนผู้เข้าร่วมประชมุที่เลือกทางเลือกการพัฒนาที่เสนอ (ร้อยละ) ข้อสังเกตการพัฒนา ข้อสังเกตการจัดการน ้า ข้อสังเกตอื่นๆ เพ่ิมเติม 
ทางเลือกที่ 

1 
ทางเลือกที่ 

2 
ทางเลือกที่ 

3 
ทางเลือกที่ 

4 
ทางเลือก

อื่นๆ 
5. ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
ส่วนท่ี 3 
(N = 32) 

9.38 
(3) 

43.75 
(14) 

40.63 
(13) 

6.25 
(2) 

0.00 
(0) 

- เกิดการขยายตัวของแหล่งท่องเที่ยวประเภท ฟิชสปา (Fish 
Spa)  ตามแหล่งน้้าธรรมชาติ  

- มีการปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น ทุเรียน มังคุด แทนการปลูก
ยางพารา หรือปาล์ม  

- การจัดการน้้าให้เพียงพอเพื่อตอบสนองด้านความมั่นคงภาค
การเกษตรของครัวเรือนได้ 

- การจัดการน้้าให้เกษตรกรอย่างทั่วถึง/ลดความเหลือมล้้า
ทางสังคม/เพิ่มเท่าเทียมของประชาชน 

- การพัฒนาให้เกิดความขัดแย้งน้อยท่ีสุด 
- เน้นการพัฒนา/การบริหารจัดการน้้าท่ียั่งยืน 
- การก้าหนดมาตรฐาน วิธีการ ขั้นตอน ของการเสนอขอ

โครงการในการบริหารจัดการน้้าในด้านต่าง ๆ 

- มีขุดเจาะน้้าบาดาลเพื่อเพ่ิมต้นน้้าในฤดูแล้ง 
- มีการจัดการคุณภาพน้้าอุปโภค บริโภค โดยการประปาส่วน

ภูมิภาค อ้าเภอกาญจนดิษฐ์ โดยค้าถึงสารหนูท่ีปนเปื้อน 
- ได้มีการขยายเขตการจ่ายน้้าอีก 8.7 กิโลเมตร ในเขตอ้าเภอกาญ

จนดิษฐ ์
- กองร้อยฝึกรบพิเศษที่ 4 ค่ายฝึกการรบพิเศษสิชล ให้ 1500  

ไร่  ส้าหรับท้าแหล่งกักเก็บน้้ า  แต่ปัจจุบันยังไม่ ได้มีการ
ด้าเนินการต่อ 
 

- ต้ นทุ น ในการขุ ด เ จ า ะบ่ อบาดาลประมาณ 
200,000-300,000 บาท 

- เกิดปัญหา เรื่อง การถ่ายโอนแหล่งน้้าขนาดเล็ก
จากกรมชลประมานไปยังท้องถิ่น เช่น ท้องถิ่นขาด
บุคลากรที่ช้านาญการในการดูแลด้านเทคนิค 

- ข้อจ้ากัดของกฎหมายของการบริหารจัดการแหล่ง
น้้าขนาดเล็ก 

- มีปัญหาการแย่งชิงน้้าระหว่างภาคการเกษตรและ
น้้าเพื่ออุปโภค-บริโภค 
 

6. คลองกลาย 
(N = 33) 

0.00 
(0) 

24.24 
(8) 

45.45 
(15) 

30.30 
(10) 

0.00 
(0) 

- มีการปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น ทุเรียน มังคุด แทนการปลูก
ยางพารา หรือปาล์ม  

- มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่หลากหลาย เช่น น้้าตกกรุง
ชิง บ่อน้้าร้อนกรุงชิง ล่องแก่งกรุงชิง เป็นต้น  

- มีการประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา น้้า
ท่วม ภัยแล้ง น้้าเซาะตลิ่ง ภายในอ้าเภอนบพิต้า 

- มีการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อใช้ในการเกษตร 
- มีแผนการจัดจัดการระบบลุ่มอย่างครอบคลุม ทั้งพื้นที่ต้นน้้า 

พื้นที่กลางน้้า และพื้นที่ปลายน้้า โดยคณะอนุกรรมการลุ่มน้้า
และประชาชนในลุ่มน้้าคลองกลาย ได้จัดท้าแผนเสนอขอ
โครงการอ่างเก็บน้้ากรุงชิง และสืบเนื่องจากแผนงานพัฒนาลุ่ม
น้้าคลองกลายแบบมีส่วนร่วม ระยะที่ 1 ชุมชนได้เร่งรัดแผนขอ
โครงการฝายขั้นบันได 6 แห่ง  จากต้นน้้าสู่ปลายน้้า ดังนี้ 
1.  โครงการอ่างเก็บน้้าคลองแชะ (หมู่ 2 บ้านห้วยพาน ต้าบล

กรุงชิง อ้าเภอนบพิต้า) 
2.  โครงการอ่างเก็บน้้ากรุงชิง (หมู่ 8 บ้านทุ่งใน ต้าบลนบพิต้า 

อ้าเภอนบพิต้า) 
3.  โครงการฝายคลองกลาย (วัดชุมโลง) (หมู่ 4 บ้านหนองหว้า 

ต้าบลตลิ่งชัน อ้าเภอท่าศาลา) 
4.  โครงการฝายคลองกลาย (หมู่ 2 และ หมู่ 8 บ้านทุ่งใน ต้าบล

นบพิต้า อ้าเภอนบพิต้า) 
5.  โครงการฝายคลองกลาย (หมู่ 6 บ้านนากุน ต้าบลสระแก้ว 

อ้าเภอท่าศาลา) 
6.  โครงการป้องกันตลิ่งคลองกลาย (หมู่ 4 บ้านพังหรัน ต้าบล

นบพิต้า อ้าเภอนบพิต้า) 
 

- มีเหมืองแร่เหล็กเก่า 
- เคยมีการสัมปทานป่าไม้ 
- มีการสัมปทานทรายบริเวณคลองกลาย 



 บทที่ 9 กระบวนการการมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนความคดิเห็นของประชาชน 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ                    และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการประชาสัมพันธ ์

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม  9-63  รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ลุ่มน ้าสาขา จ้านวนผู้เข้าร่วมประชมุที่เลือกทางเลือกการพัฒนาที่เสนอ (ร้อยละ) ข้อสังเกตการพัฒนา ข้อสังเกตการจัดการน ้า ข้อสังเกตอื่นๆ เพ่ิมเติม 
ทางเลือกที่ 

1 
ทางเลือกที่ 

2 
ทางเลือกที่ 

3 
ทางเลือกที่ 

4 
ทางเลือก

อื่นๆ 
7. ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
ส่วนท่ี 4 
(N = 52) 

0.00 
(0) 

51.92 
(27) 

44.23 
(23) 

3.85 
(2) 

0.00 
(0) 

- คุณภาพชีวิตดีขึ้นด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม 
- รายได้ต่อครัวเรือนสูงขึ้น 
- เพิ่มพื้นท่ีสีเขียวเพิ่มขึ้น 
- การอนุรักษ์ควรก้าหนดโซนตามศักยภาพของพื้นที่ (ต้นน้้า 

กลางน้้า ปลายน้้า) 
- สร้างความจ้าเป็นพื้นฐานและสร้างความมั่นคงในด้าน

การเกษตรเนื่องจากเป็นประชากรส่วนใหญ่ของพื้นที่ 
- ในปี  2565 -2567 ปริ มาณเที่ ย วบินตรง  สนามบิน

นครศรีธรรมราชเปิดบริการเที่ยวบินนานาชาติจากจีน 
ฮ่องกง สิงคโปร์ 

- ข้อค้านึง : น้้าอุปโภค-บริโภค 
 

- มีการจัดการน้้าโดยสร้างฝายมีชีวิตในพื้นที่ต้นน้้า (ฝายชะลอน้้า
บนภูเขา) 

- มีแผนจัดการโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช โดย
การขุดคลองผันน้้า ความยาวประมาณ 18.64 กิโลเมตร 

- การแก้ไขปัญหาน้้าท่วมทั้งระบบควรแก้ไขทั้งระบบโดยเฉพาะ
ปลายน้้าให้สามารถระบายน้้าลงทะเลได้ 

- เสนอพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม อ้าเภอเฉลิมพระเกียรติเป็นแหล่งกัก
เก็บน้้า  

- เสนอให้มีการจัดหาแหล่งกักเก็บธนาคารน้้าใต้ดิน 
- เสนอการขุดลอกคลองขนาดทั้งระบบตั้งแต่ต้นน้้า กลางน้้า และ

ปลายน้้า โดยเฉพาะ 
- เสนอการระบายน้้าลงสู่แหล่งน้้าธรรมชาติ อาจส่งผลต่อการ

สะสมของตะกอน การตื้นเขินของพื้นที่ปลายน้้า และส่งผลต่อ
ทรัพยากรสัตว์น้้า รวมทั้งท้าลายความความหลากหลายของ
ระบบนิเวศ 

- พืชเศรษฐกิจ คือ ส้มโอทับทิมสยาม 
- ปัญหาคุณภาพน้้าจากสวนยางพาราปล่อยลงสู่

แหล่งน้้าธรรมชาติ 
 

8. คลองนาทวี 
(N = 81) 

1.23 
(1) 

39.51 
(32) 

37.04 
(30) 

22.22 
(18) 

0.00 
(0) 

- ขอให้ศึกษาในรายละเอียดที่มาของแผนฯ และการบูรณา
การแผนงานในระดับพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง เช่ือมโยงทุกระดับ 
ยุ ท ธศ าสตร์ ก า รพัฒนา  ซึ่ ง จ้ า แนก เ ป็ นกลุ่ มพื้ นที่   
ตามศักยภาพของพื้นที่  เพิ่มขีดความสามารถ รวมทั้ง  
ให้ศึกษาตัวช้ีวัดและเป้าหมายการพัฒนาของภาคให้
สอดคล้องกันด้วย 

- การพัฒนาตามทางเลือกที่ 2 การพัฒนาพื้นที่เพื่อแก้ไข
ปัญหาเร่งด่วนและคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐาน สอดคล้องกับ
ข้อจ้ากัดของพื้นที่ เนื่องจากมีพื้นที่อยู่ในเขตห้ามล่าฯ ท้าให้
เป็นข้อจ้ากัดของการพัฒนา เช่น กรมชลประทานมีโครงการ
แก้ไขปัญหาน้้าท่วม แต่ไม่สามารถพัฒนาโครงการเพื่อแก้ไข
ปัญหาได้ครบท้ังระบบ เนื่องจากมีข้อจ้ากัดพื้นท่ีเขตห้ามล่า 

- หากมีการพัฒนาเต็มศักยภาพตามทางเลือกที่ 4 ควรมีการ
ก้าหนดโซนนิ่งที่ชัดเจน เพื่อควบคุมการใช้ประโยชน์ท่ีดินใน
อนาคต (ซึ่งอาจมีการบุกรุกพื้นที่อนุรักษ์เพื่อท้ากิน) ส้าหรับ
พื้นที่ที่แบ่งโซนอุตสาหกรรมไว้และพัฒนาตามทิศทางนั้นก็
จะมีการลงทุนเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจที่ส้าคัญ สร้างงาน 
สร้างอาชีพ 

- พื้นที่อนุรักษ์ควรเอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อมด้วย 

- เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาน้้าท่วมในอ้าเภอนาทวี โดยให้ 1) 
ขุดลอกฝายปลักปลิงท้าเป็นคลองใหม่ 2) เปิดคลองใหม่ขนาน
ถนนเพชรเกษม จากต้าบลคลองทรายเชื่อมคูระบายน้้าฝายปลัก
ปลิง เพื่อแบ่งน้้าท่ีเกิดปัญหาน้้าท่วมซ้้าซากของต้าบลคลองทราย 
นาหมอสี และน้้าขาว 3) ขุดลอกคลองล้าชิง เพิ่มฝายน้้าล้นแบบ
เปิดปิดหมด 

- การวางแผนการจัดการน้้าที่มีประสิทธิภาพควรท้าให้เกิดความ
สมดุลของการพัฒนาในทุกมิติ 

- เสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพ้ืนท่ีคลองนาทวี โดย
เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้้าลงทะเล และเพิ่มพ้ืนท่ีพักน้้าเป็น
แก้มลิงในส่วนตอนบนและระหว่างทางให้มากขึ้น ได้แก่ คลองวัง
ยาง คลองท่าแมงลัก คลองเจ้าจันทร์ คลองสะกอม คลองท่าช้าง  

- มีปัญหาการทับถมของทรายบริเวณปากแม่น้้า เนื่องจากขาด
ความสมดุลของน้้าจืดและน้้าเค็ม ในฤดูแล้งมีปริมาณน้้าลดลง
เหลือ 85 ลบ.ม. จาก 500 ลบ.ม. ในฤดูน้้าหลาก ปัจจุบันมีหลาย
หน่วยงานเข้ามาช่วยแก้ปัญหา เช่น กรมเจ้าท่า กรมโยธาธิการ
และผังเมือง และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  

- เสนอให้มีการจัดท้าธนาคารน้้าใต้ดิน หรือพื้นที่แก้มลิงเพื่อกัก
เก็บน้้าตามธรรมชาติไว้ใช้ในฤดูแล้ง 

- พื้นที่ เทศบาลต้าบลพะตง เป็นพื้นที่กึ่งเมือง มี
โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และเล็ก ประมาณ 
17 โรงงาน เมื่อเกิดน้้าท่วมจะมีความเสียหายมาก 
เพราะไม่มีคลองระบายน้้าไปออกคลองอู่ตะเภาซึ่ง
เป็นคลองหลักที่จะน้าน้้าไปสู่ทะเลสาบสงขลา 
(ปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษาฯ ร่วมกันหลาย
หน่วยงานเพื่อลดปัญหา) 
 



 บทที่ 9 กระบวนการการมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนความคดิเห็นของประชาชน 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ                    และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการประชาสัมพันธ ์

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม  9-64  รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ลุ่มน ้าสาขา จ้านวนผู้เข้าร่วมประชมุที่เลือกทางเลือกการพัฒนาที่เสนอ (ร้อยละ) ข้อสังเกตการพัฒนา ข้อสังเกตการจัดการน ้า ข้อสังเกตอื่นๆ เพ่ิมเติม 
ทางเลือกที่ 

1 
ทางเลือกที่ 

2 
ทางเลือกที่ 

3 
ทางเลือกที่ 

4 
ทางเลือก

อื่นๆ 
 - การแก้ไขปัญหาน้้าเสียให้บูรณาการแก้ไขปัญหาการระบายน้้าลง

คูคลอง เพิ่มการไหลเวียนของน้้า 
- ไม่ควรมีโครงสร้างที่แข็งยื่นไปในทะเล จะช่วยลดปัญหาการกัด

เซาะชายฝั่งได้  
- พื้นที่ ม.2 ต้าบลนาทับมีปัญหาเรื่องการกัดเซาะชายฝั่ง 
- พื้นที่ต้าบลสะกอม อ้าเภอเทพาที่มีน้้าท่วมหนักมี 2 หมู่บ้าน คือ 

ม.5 บ้านท่าแมงลัก และ ม.3 บ้านม่วงถ้้า 
- มีปัญหาไม่มีแหล่งเก็บน้้า เพื่อท้าน้้าประปา 
- มีปัญหาน้้าเสียจากการท้านากุ้ง และพื้นที่อุตสาหกรรมก่อให้เกิด

มลพิษที่มีผลต่อคุณภาพน้้า 
- ดัชนีช้ีวัด 1) การเข้าถึงน้้าดื่มน้้าใช้ทุกครัวเรือนสม่้าเสมอตลอด

ทั้งปี และ 2) น้้าท่าในช่วงฤดูแล้ง เพิ่มขึ้น จาก 85 ล้าน ลบ.ม. 
เป็น 200-300 ล้าน ลบ.ม. 

9. คลองเทพา 
(N = 71) 

5.63 
(4) 

26.76 
(19) 

49.30 
(35) 

18.31 
(13) 

0.00 
(0) 

- การแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิต เป็นเรื่องจ้าเป็นของพื้นที่ 
เนื่องจากปัจจุบันประสบปัญหาการกัดเซาะอย่างรุนแรง 
ขาดแคลนน้้าจืดในฤดูแล้ง รวมทั้งต้องซื้อน้้าอุปโภคบริโภค  

- พื้นที่มีศักยภาพในการพัฒนา มีโอกาสที่จะเพิ่มรายได้จาก
การท่องเที่ยวได้สูง แต่มีข้อจ้ากัดหลายด้าน เช่น การบริหาร
จัดการ การอยู่ในพ้ืนท่ีเขตห้ามล่าฯ 

- ควรมีการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่ แต่ควรอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมไว้ และมุ่งเน้นไปท่ีการพัฒนาเกษตรกรรม ส่วน
การน้าอุตสาหกรรมเข้ามาในพื้นที่ควรพัฒนาด้วยเทคโนโลยี
ตามศักยภาพของเราเอง 

- ควรมีการพัฒนาพื้นที่ภายใต้กรอบการอนุรักษ์ โดยจัดหา
ทรัพยากรน้้าอุปโภคบริโภคให้เพียงพอ และอยู่บนพื้นฐาน
ศักยภาพของพื้นที่ด้วย หากต้องใช้พื้นที่อนุรักษ์อาจใช้ EIA 
เข้ามาพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

- การอนุรักษ์ต้องด้าเนินการควบคู่ไปกับการพัฒนาและการ
ฟื้นฟูให้คงอยู่และสามารถใช้ประโยชน์ได้ 

- การพัฒนาพื้นที่ควรค้านึงทรัพยากรในพื้นที่ที่ประชาชนใช้
ประโยชน์ เช่น ต้นสาคู กระจูด จาก 

- พื้นที่ เทพาเหมาะแก่การพัฒนาด้านการเกษตร การ
ท่องเที่ยว มากกว่าอุตสาหกรรม 

- พื้นที่อ้าเภอกาบัง จังหวัดยะลา เหมาะสมต่อการพัฒนาใน
เชิงเกษตร เนื่องจากมีพื้นท่ีสวนยางพารามาก 

- การเพิ่มปริมาณน้้าท่าในฤดูแล้ง ควรมีการปรับปรุงพื้นที่พรุให้
เป็นที่พักน้้า ได้แก่ พรุทุ่งท่าเด่น พรุเตียว พรุกรับ พรุบัว พรุทุ่ง
พระยอด พรุแม่หญ้าปล้อง พรุบากงบ่อเตย 

- คลองเทพามีปัญหาคุณภาพน้้าเป็นหลัก ดังนั้นควรวิเคราะห์
ปริมาณน้้าเสีย เพื่อน้าข้อมูลมาพิจารณาปรับปรุงคุณภาพน้้าให้
สามารถน้ามาใช้ประโยชน์ได้ 

- มีปัญหาคุณภาพน้้าจากโรงงานชีวมวลที่บ้านท่าดี ส่งผลกระทบ
ต่อการเลี้ยงปลาทับทิมในกระชัง 

- โครงการพัฒนาขนาดใหญ่ของภาครัฐ/เอกชนยัง
ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนท่ี 

- ควรศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจาก
โรงงานอุตสาหกรรมด้วย ตามทิศทางการพัฒนา
อุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคใต้ของรัฐบาลหรือเอกชน 
เช่น นิคมอุตสาหกรรมที่นราธิวาส โรงงานแปรรูป
ทุเรียนและ โรงงานแปรรูปไผ่ให้เป็นพลังงานชีว
มวลที่เทพา 

- ประชาชนที่อยู่ริมน้้าของพื้นที่ลุ่มน้้าเทพา-นาทวี  
มีปัญหาคุณภาพชีวิตค่อนข้างต่้า ทั้งปัญหาสุขภาพ 
รายได้ต่้า และปัญหายาเสพติด 

- ไม่เห็นด้วยกับการรวมพื้นที่เทพาและนาทวีกับ
ทะเลสาบสงขลา เนื่องจากมีความหลากหลายของ
มิติต่างๆ และบริบทของพื้นที่ปลายน้้าที่แตกต่างกัน  



 บทที่ 9 กระบวนการการมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนความคดิเห็นของประชาชน 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ                    และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการประชาสัมพันธ ์

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม  9-65  รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ลุ่มน ้าสาขา จ้านวนผู้เข้าร่วมประชมุที่เลือกทางเลือกการพัฒนาที่เสนอ (ร้อยละ) ข้อสังเกตการพัฒนา ข้อสังเกตการจัดการน ้า ข้อสังเกตอื่นๆ เพ่ิมเติม 
ทางเลือกที่ 

1 
ทางเลือกที่ 

2 
ทางเลือกที่ 

3 
ทางเลือกที่ 

4 
ทางเลือก

อื่นๆ 
- ปริมาณน้้าท่าเฉลี่ย/พื้นที่ป่าเสื่อมโทรม ควรแสดงให้เห็น

แนวโน้มจากอดีตและคาดการณ์ในอนาคต (ปริมาณน้้าท่า
ควรระบุว่าเป็นค่าเฉลี่ยกี่ปี) เพื่อเป็นปัจจัยในการสนับสนุน
ทางเลือก รวมทั้งควรระบุพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด/วิเคราะห์ 
ให้ชัดเจน และควรวิเคราะห์ตามลักษณะการใช้ประโยชน์ 
เช่น พ้ืนท่ีเกษตร (สารเคมี ยาฆ่าแมลง) 

1 0 .  ภ า ค ใ ต้ ฝั่ ง
ตะวันออกตอนล่าง 
(N = 102) 

8.82 
(9) 

21.57 
(22) 

50.00 
(51) 

17.65 
(18) 

1.96 2/ 

(2) 
ทางเลือกที่ 3+ 

 

- การพัฒนาต้องให้ภาคประชาสังคมมีส่วนร่วม และร่วม
ก้าหนดตัวช้ีวัดระดับชุมชน 

- ควรมีการจัดล้าดับความส้าคัญของการใช้น้้าของภาคส่วน
ต่างๆ หากน้้าในภาคครัวเรือน ภาคเกษตร ยังไม่เพียงพอ 
ควรทบทวนการส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยให้พัฒนาตาม
ศักยภาพของพื้นที ่

- ควรเน้นการจัดหาและพัฒนาแหล่งน้้าให้มั่นคงก่อน แล้ว
การพัฒนาอ่ืนๆ จะตามมาเอง 

- การพัฒนาตามทางเลือกที่ 4 เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับ
กลุ่มนักลงทุน 

- การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ต้องอาศัยองค์ความรู้ และ
นวัตกรรมในการเพิ่มมูลลค่าผลผลิตทางการเกษตร 

- ข้อมูลที่ใช้ประกอบการตัดสินใจทางเลือกต้องเพียงพอใน
การคาดการณ์แนวโน้มความต้องการใช้น้้า 

- ควรมีการท้าแผนบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่
เฉพาะเจาะจงสอดคล้องกับบริบทของพื้นที ่

- การอนุรักษ์น้้า ควรมีตัวช้ีวัดที่ชัดเจนในการจัดการเชิงพื้นที่ โดย
แบ่งเป็นพื้นที่ต้นน้้า กลางน้้า และปลายน้้า 

- พื้นที่ต้าบลโคกโพธ์ิ มีปัญหาการถมพื้นท่ีและท้าถนนโดยไม่มีการ
วางท่อ ท้าให้การระบายน้้าในพ้ืนท่ีไม่สามารถด้าเนินการได้ 

- ควรมีการสร้างจิตส้านึกให้กับประชาชนที่อยู่ริมน้้า ตั้งแต่เรื่อง
การถมที่ การทิ้งขยะมูลฝอย การปล่อยน้้าเสียลงแม่น้้าล้าคลอง 

- เทศบาลนครยะลายังมีปัญหาน้้าไม่เพียงพอในฤดูแล้ง 
- หากสามารถจัดการปัญหาเรื่องน้้าท่วมน้้าแล้งได้ จะช่วยเพิ่ม

โอกาสการพัฒนา 
- ควรก้าหนดนิยามของความเพียงพอของการใช้น้้าต่อครัวเรือนให้

ชัดเจน จะท้าให้ทราบว่าในปัจจุบันเรามีน้้าเพียงพอแล้วหรือไม่ 
ต้องการน้้าเพิ่มอีกเท่าใด 

- อัตราการเปลี่ยนแปลงของจ้านวนประชากร และแรงงานมีผลต่อ
อัตราการใช้น้้าในอนาคต 

- คุณภาพของน้้าประปายังไม่ผานเกณฑ์มาตรฐาน 
- ปัญหาการปนเปื้อนของสารเคมีจากภาคเกษตรกรรมและ

อุตสาหกรรมลงสู่แหล่งน้้า 
- คุณภาพน้้าในคลองตูหยงเสื่อมโทรม ควรขุดคลองเช่ือมน้้ามา

จาก ม.5 ต้าบลปากบาง จะช่วยให้คุณภาพน้้าดีขึ้น และช่วยดัน
ตะกอนปากแม่น้้าได้  

- พรุกระจูดที่ต้าบลเกาะสะบ้าขาดความเชื่อมโยงกับ
ลุ่มน้้า ควรเพิ่มให้มีน้้าเข้าเพื่อคงความอุดมสมบูรณ์ 

- แนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวของพื้นที่จากเดิมที่
ติดปัญหากฎหมายการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่อนุรักษ์ 
ภาคประชาชนได้ริเริ่มพัฒนาและขอใช้ประโยชน์
จากกรมป่าไม้ เป็นป่าชุมชน ใ ช้ประโยชน์เพื่อ 
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ สามารถพัฒนาพื้นที่เทพา
ให้ เป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน
ชายแดนใต้ 

11. แม่น้้าสายบุรี 
(N = 111) 

6.31 
(7) 

16.22 
(18) 

67.57 
(75) 

9.91 
(11) 

0.00 
(0) 

- ควรมีหน่วยงานเข้ามาดูแลสนับสนุนการตเรียมความพร้อม
ของพื้นที่ รวมทั้งการเตรียมคนควบคู่ไปกับทิศทางการ
พัฒนาในอนาคต 

- การพัฒนาไปตามทางเลือกที่ 3 ต้องมีการเพิ่มพูนทักษะ
ความรู้ให้กับเยาวชนตั้งแต่ระดับประถมเพื่อท้าความเข้าใจ
พื้นที่ของตนเอง 

- ควรมุ่งเน้นการเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเพื่อการ
พัฒนาในอนาคต เช่น ศึกษาว่ายางพารามีการอุ้มน้้าได้มาก

- พื้นที่อ้าเภอรามัน มีน้้าท่วมอย่างน้อย 1-2 สัปดาห์ทุกปี ส่วนใน
ฤดูแล้งจะพบดอนทรายเพิ่มมากขึ้นทุกปี / ลักษณะการเกิดสัน
ดอน เป็นตัวช้ีวัดหนึ่งที่บ่งช้ีว่าสภาพพื้นที่ป่าด้านบนมีการถูก
ท้าลาย ท้าให้มีปริมาณดินที่สะสมเพิ่มขึ้น เวลาฝนตกดินจึงถูก
กัดเซาะลงมาทับถมที่ด้านล่าง 

- การสร้างฝายกั้นน้้าในมิติของการประมง จะมีผลกระทบต่อการ
อพยพ การสืบพันธุ์การวางไข่ของสัตว์บางชนิด เช่น กุ้งก้ามกราม 
จะท้าให้สัตว์กลุ่มนี้ลดลงอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันท้าได้แค่เพียง
เพาะพันธ์ุแล้วน้าไปปล่อย 

- การด้าเนินงานที่ผ่านมาไม่ได้มองที่สาเหตุของ
ปัญหา จึงท้าให้เมื่อแก้ปัญหาอย่างหนึ่ง ไปสร้าง
ปัญหาให้กับอีกแห่งหนึ่ง เช่น การขุดลอกคูคลอง 
ท้าให้พื้นที่อีกส่วนหนึ่งไม่มีน้้า 

- การแก้ปัญหาการกัดเซาะหน้าดิน ไม่บุกรุกท้าลาย
ป่าเพิ่มเติม การท้าสวนยางในปัจจุบันเน้นการน้า
แนวทาง เศรษฐกิจพอ เพียงของรั ชกาลที่  9  
มาใช้ สวนยางที่อายุมากปล่อยตามธรรมชาติ  
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม  9-66  รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ลุ่มน ้าสาขา จ้านวนผู้เข้าร่วมประชมุที่เลือกทางเลือกการพัฒนาที่เสนอ (ร้อยละ) ข้อสังเกตการพัฒนา ข้อสังเกตการจัดการน ้า ข้อสังเกตอื่นๆ เพ่ิมเติม 
ทางเลือกที่ 

1 
ทางเลือกที่ 

2 
ทางเลือกที่ 

3 
ทางเลือกที่ 

4 
ทางเลือก

อื่นๆ 
น้อยเพียงไร ส้าหรับน้ามาวางแผนว่าหากต้องการพัฒนา
ด้านเกษตรกรรมควรเป็นไปทิศทางใด 

- ทิศทางการพัฒนาของปัตตานี เป็นเกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม 

- การพัฒนาต้องมุ่งเน้นให้มีการอนุรักษ์ทรัพยากรที่มีอยู่ใน
พื้นที่ด้วย 

- การพัฒนาควบคู่กับการอนุรักษ์ โดยเน้นให้ชุมชนสามารถ
อยู่กับป่าและมีรายได้ ภาครัฐควรให้การสนับสนุน 

- แม่น้้าสายบุรีเป็นต้นก้าเนิดของพันธุ์ปลาเฉพาะถิ่น คือ ปลากือ
เราะหรือปลาพวงชมพู (เจอได้เฉพาะที่ลุ่มน้้าสายบุรีเท่าน้ัน) การ
บุกรุกพ้ืนที่ต้นน้้า อาจจะท้าให้ปลาสายพันธุ์ที่เป็นปลาเฉพาะถิ่น
สูญพันธ์ุลงไปได้ 

- ภาครัฐควรแก้ปัญหาคุณภาพของน้้าอุปโภคบริโภค เนื่องจากใน
ปัจจุบันต้องซื้อน้้าใช้มากกว่าร้อยละ 50 

- ประปาหมู่บ้านไม่ได้มาตรฐาน หน่วยงานสาธารณสุขและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การประปาส่วนภูมิภาค ควรร่วมมือ
กันในการอบรมให้ความรู้ 

- ด้านคุณภาพชีวิต ไม่มีตัวช้ีวัดที่ชัดเจนเกี่ยวกับโรคที่เกิดจากน้้า 
ส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมของคนมากกว่า 

เพื่อให้ฟื้นฟูตัวเอง และเลิกการปลูกพืชเชิงเดียว  
ให้ปลูกป่าผสมแทน 

- ปลาพวงชมพู พบได้ที่แม่น้้าสายบุรีเท่านั้น เป็นปลา
เฉพาะถิ่น 

12. แม่น้้าบางนรา 
(N = 57) 

0.00 
(0) 

17.54 
(10) 

61.40 
(35) 

21.05 
(12) 

0.00 
(0) 

- การพัฒนาควรด้าเนินการควบคู่กับการอนุรักษ์ 
- การพัฒนาต้องพิจารณายุทธศาสตร์ของจังหวัดนราธิวาส ซึ่ง

เน้นการเกษตร 
- การจัดการปัญหา ควรพิจารณาทั้งการสร้างสิ่งใหม่ๆ เพิ่มขึ้น 

และสิ่งที่มีอยู่แล้วของพื้นที่ โดยการสร้างสิ่งใหม่ต้องไม่เป็น
การเพิ่มปัญหา และต้องมีความละเอียดอ่อนในการพัฒนา 
ต้องพิจารณาลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ด้วย 

- ควรค้านึงถึงปัญหาจากการพัฒนาอุตสาหกรรมของนัก
ลงทุนรายใหญ่ ที่อาจมีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมและ
คุณภาพชีวิต 

- การอนุรักษ์ ควรค้านึงถึงสภาพความเป็นจริงของพื้นที่ที่
เปลี่ยนแปลงไปแล้ว ไม่มีสภาพของการอนุรักษ์และไม่
สามารถฟ้ืนฟูกลับมาได้แล้ว ควรเสนอแนวคิดในการใช้พื้นที่
ให้เกิดประโยชน์ โดยใช้องค์ความรู้ต่าง ๆ มาปรับปรุง 

- มนุษย์เป็นตัวการส้าคัญที่ท้าให้เกิดปัญหาน้้าท่วม เช่น มีการถม
ที่ดินสูงขวางทางน้้า การเปลี่ยนแปลงค่านิยมของรูปแบบการ
สร้างบ้านเรือนท้าให้น้้าไหลผ่านล้าบาก 

- ไม่มีพื้นท่ีเก็บกักน้้า มีปัญหาน้้าเค็มรุกล้้า ปัญหาคุณภาพน้้าจาก
พรุ ปัญหาการรุกล้้าพื้นที่ ทุกปัญหาควรมีการจัดท้าเป็นแผน
แม่บทการบริหารจัดการพื้นที่และการจัดการน้้าอย่างเป็นระบบ 

- ปัจจุบันใช้คลองยะกังเป็นแหล่งน้้าดิบในการผลิตน้้าประปา แต่
ในอนาคตอาจจะไม่เพียงพอ ต้องมีการหาแหล่งน้้าส้ารอง คือ 
แม่น้้าบางนรา ผลตรวจสอบคุณภาพน้้าไม่มีปัญหา มีเพียงแค่น้้า
มีสีเท่านั้น อาจเกิดจากมีอุตสาหกรรมมาตั้งอยู่ใกล้แหล่งน้้า จึงมี
ความกังวลเรื่องมีการปนเปื้อนของสารเคมี  และโลหะหนัก 

- ปัญหาการปนเปื้อนของสารเคมีจากภาคการเกษตร และการขุด
สันดอนปากแม่น้้าท้าให้น้้าเค็มรุกล้้า 

- อ้าเภอจะแนะ มีความลาดชันมาก ท้าให้ฤดูแล้งขาดแคลนน้้า  
อาจพิจารณาสร้างอ่างเก็บน้้า แต่ต้องมีความเหมาะสมกับพื้นที่ 

- เสนอให้มีการน้าเทคโนโลยีชาวบ้านมาใช้ในการแก้ไขปัยหาน้้า
ท่วมและน้้าเค็ม โดยท้าคลองต่างระดับเป็นประตูกั้นน้้า 

- ปัจจุบันนราธิวาสท้าการเกษตรโดยรอฝนเพียงอย่างเดียว ท้า
ให้ผลลิตที่ได้ไม่มีคุณภาพ ควรมีการส่งเสริมให้พื้นที่เกษตรมี
แหล่งน้้าของตนเองเพื่อสามารถจัดการน้้าในพ้ืนท่ีได้ 

- ปัญหาน้้าท่วมเป็นเรื่องปกติของพื้นที่ 

- มีปลากุเลา ที่ตากใบ เป็นสินค้าที่มี ช่ือเสียงของ
จังหวัด 
 

13. แม่น้้าโก-ลก 
(N = 49) 

0.00 
(0) 

10.20 
(5) 

67.35 
(33) 

20.41 
(10) 

2.04 2/ 
(1) 

ทางเลือกที่ 3+ 

- การจัดท้าแผนยุทธศาตร์การบริหารจัดการที่ถูกต้อง คือการ
ท้า SWOT ของแต่ละลุ่มน้้า เช่น อ้าเภอแว้งอยูที่สูง น้้าป่า
ไหลหลาก  ต้องมีการอนุรักษ์ต้นน้้าล้าธาร ชะลอน้้าไว้ 

- ในอดีตมีปัญหาน้้าท่วม น้้าแล้ง หากมีการสร้างเขื่อนจะท้าให้ลด
ผลกระทบจากน้้าท่วมและน้้าแล้งได้ ส้าหรับการสร้างเขื่อน

- ในพื้นที่อ้าเภอตากใบพบปัญหาทั้ง 4 น้้า 3 รส  4 
น้้าคือ เรื่องปัญหาน้้าท่วม น้้าแล้ง น้้าเปรี้ยว น้้าเค็ม 
น้้า 3 รส คือ น้้าเค็ม น้้าเปรียว น้้าจืด ในอนาคต
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ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ลุ่มน ้าสาขา จ้านวนผู้เข้าร่วมประชมุที่เลือกทางเลือกการพัฒนาที่เสนอ (ร้อยละ) ข้อสังเกตการพัฒนา ข้อสังเกตการจัดการน ้า ข้อสังเกตอื่นๆ เพ่ิมเติม 
ทางเลือกที่ 

1 
ทางเลือกที่ 

2 
ทางเลือกที่ 

3 
ทางเลือกที่ 

4 
ทางเลือก

อื่นๆ 
 อ้าเภอสุไหงโก-ลก พื้นที่กลางน้้า ต้องเร่งการระบายน้้า 

ส่วนท้ายน้้าคือพื้นที่อ้าเภอตากใบ ติดทะเลน้้าทะเลหนุน
ต้องมีแผนรองรับ 
- ปัจจุบันรัฐบาลประกาศให้พื้นที่สุ ไหงโกลก เป็นเขต

เศรษฐกิจพิเศษ จ้าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาปัจจัยพื้นฐาน 
ซึ่งเรื่องน้้าเป็นเรื่องแรก 
- เรื่องท่องเที่ยวเนื่องจากเป็นเมืองเศรษฐกิจพิเศษ และมีการ

ผลักดันเรื่องดิวตี้ฟรี ให้คนไทยซื้อได้ ซึ่งพยามขับเคลื่อนกัน
อยู่ (ซื้อของได้ ไม่เกิน สองหมื่นบาทต่อครั้ง ต่อเดือน โดยใช้
บัตรประชาชน ไม่ต้องใช้  passport) เพื่อกระตุ้นการ
ท่องเที่ยวของโก-ลก ถ้าหากโครงการนี้ส้าเร็จ ท้าให้ปริมาณ
นักท่องเที่ยวมากขึ้น มีการใช้น้้า อุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น ท้า
ให้เกิดปัญหาน้้าไม่เพียงพอ จึงขอสนับสนุนแนวคิดแก้มลิง
เพื่อรองรับ  
- ลุ่มน้้าโกลกเป็นพื้นที่ละเอียดอ่อน และมีปัญหาพอสมควร 

ถ้าดูในบริบทของลุ่มน้้าแล้ว มีความส้าคัญระหว่างประเทศ 
การถือครอง ประชากร ทั้งนี้ปริมาณการใช้น้้าเป็นไปได้
หรือไม่ ที่จะแบ่งโซนของเขตพื้นที่ตามการปกครอง แต่
พิจารณาความสัมพันธ์ในเรื่องของน้้า การใช้น้้า และปัญหา
ต่างๆ ร่วมกัน 
 

จะต้องแบ่งส่วนในการท้า และต้องค้านึงถึงปริมาณน้้าในแต่ละ
ส่วนด้วย  
- น้้าท่วมในพ้ืนท่ีสุไหงโก-ลก เป็นเรื่องปกติ แต่เรื่องการจัดการน้้า 

เป็นเรื่องของทุกภาคส่วนในการเตรียมความพร้อม 
- ปัญหาน้้าท่วมเกิดจาก 

o น้้าจากแม่น้้าโก-ลก ถ้าไหลเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่้า (ทม.เมืองสุ
ไหง-โกลก ต้าบลนานาค ต้าบลโฆสิท เกาะสะท้อน) วิธีการ
ป้องกัน คือ มีโครงการพระราชด้าริ มีการเสริมคันริมแม่น้้า
โก-ลก มีสถานีวัดน้้าที่อ้าเภอแว้ง มีการแจ้งเตือน  

o น้้าฝนที่ตกในพื้นที่ ปูโยะ ปาเสมัส นานาค ตากใบ น้้าที่ล้น
คัน ขึ้นอยู่กับฝนที่ตกลงมา มีการพร่องน้้าไปก่อนแล้ว และ
กรมชลประทานตั้งเครื่องสูบน้้า 9 แห่ง ที่ต้าบลนานาค เกาะ
สะท้อน (ต้องท่วมไม่เกิด 7 วัน)  

o น้้าที่จะมาจากต้นน้้าที่อ้าเภอแว้ง สุไหงปาดี สุคิริน ไหลจาก
ฝั่งพรุโต๊ะแดง ซึ่งควรอนุรักษ์ไว้ แต่เมื่อน้้าเต็มป่าพรุโต๊ะแดง
แล้ว น้้าไปไหนไม่ได้แล้ว น้้าก้อนนี้ก็ไหลกลับ ต้าบลโฆษิต 
และต้าบลพร่อน ปัจจุบันยังไปเป็นปัญหาอยู่ 

- ปัญหาน้้าเปรียว ที่เกิดจากน้้าจากป่าพรุมีกรดก้ามะถัน หากไหล
ลงพื้นที่ทางการเกษตร ก็จะเกิดผลกระทบได้ 
- เกิดน้้าท่วมทุกปีที่สุไหงโก-ลก เกิดขึ้นจากการตื้นเขินของร่องน้้า 

กรมเจ้าท่าเป็นหน่วยงานที่บ้ารุงดูแลรักษาแม่น้้า แต่ไม่สามารถ
ขุดลอกได้ เพราะว่าแม่น้้าโก-ลกเป็นน้้าระหว่างประเทศ 
- ปัจจุบันพื้นที่ที่มีปัญหาขาดแคลนน้้าประปา คือ บริเวณรอยต่อ

ระหว่างอ้าเภอสุไหงโก-ลก ตากใบ โฆษิต นานาค เพราะระบบ
ประปาเข้าไม่ถึง ซึ่งการประปามีแผนการวางท่อประปาหลักในปี 
2563 ปัญหาการขาดแคลนน้้าจะน้อยลง 
- กฎหมายระหว่างประเทศ หากน้้ามีอัตราการไหล 3 ลบ.ม./

วินาที จะไม่สามารถน้ามาใช้ประโยชน์ได้ ปัจจุบันน้ามาใช้ได้
ประมาณ 10% และไม่มีที่พักน้้า ท้าให้อาจจะเกิดปัญหาการขาด
น้้าเพื่ออุปโภคบริโภค ดังนั้นควรหาพื้นที่เพื่อท้าแก้มลิงเพื่อ
ส้ารองน้้าไว้ 
- ลุ่มน้้าโก-ลกมีพื้นที่ watershed 2 พื้นที่ คือประเทศมาเลเซีย 

และประเทศไทย ซึ่งพื้นที่ของมาเลเซียมากกว่าไทย ดังนั้นการ
จัดการเรื่องน้้าท่วมต้องร่วมมือกัน และต้องดูจ้านวน site flow 
ของน้้าว่ามาจากมาเลเซียเป็นจ้านวนเท่าใด / ปัจจุบันมีการส่ง

ต้องมีแผนรองรับ ซึ่งการจัดท้าแผนการจัดการน้้าสุ
ไหงโก-ลก ต้องน้าข้อมูลมาเช่ือมโยง วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ แล้วท้าให้เป็นแผนแม่บทโครงการให้
เป็นรูปธรรม ไม่ต้องการให้เอกสารพวกนี้เข้าเล่ม
แล้ววางโต๊ะ จะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ 
- ในเชิงยุทธศาสตร์เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่

ทางการเกษตร พื้นที่ เก็บน้้ าลดลง ไปเยอะๆ 
มาตรการเชิงยุทธศาสตร์จะมีการจัดการอย่างไร 
อยากให้ที่ปรึกษาเสนอแนะไว้ เพราะถ้าไปอยู่ใน
พื้นที่ที่ไม่ควรอยู่ ปัญหาต่าง ๆ ก็จะเกิดขึ้น ซึ่ง
แม่น้้าตากใบเป็นแม่น้้านานาชาติ ช่วงฤดูแล้งขาด
น้้ามาก น้้าอุปโภค บริโภค ไม่เพียงพอ จะมีการ
บริหารจัดการน้้า ในพ้ืนท่ีต้นน้้า คือพื้นที่อ้าเภอแว้ง 
ได้อย่างไร เพื่อให้เป็นน้้าต้นทุนที่ใช้ได้ ในส่วนของ
มาเลเซียก็มองในเรื่องการจัดการน้้าท่วม  
- กระทรวงเกษตร อยู่ระหว่างการจัดท้าโซนนิ่ง

การเกษตร การจัดการที่ดินที่เหมาะสมกับพืช เมื่อ
มีการประกาศใช้ขึ้นมา พื้นที่โก-ลก แว้ง จะมีการ
ปลูกพืชอะไรเป็นพิเศษ จะมีการใช้น้้ามากขึ้น
อย่างไร และแนวทางการแก้ไขอย่างไร 
- เ สนอให้ มี คณะท้ า ง าน ในลุ่ ม น้้ า ส าขา  และ

คณะท้างานลุ่มน้้าย่อย เพื่อให้เกิดการท้างานอย่าง
ยั่งยืน 
- เมื่อเกิดน้้าหลากหรือน้้าท่วม ก่อให้เกิดที่กัดเซาะ

ชายตลิ่ง ขอฝากทุกภาคส่วน กรณีที่เกิดน้้ากัดเซาะ
ชายฝั่ง ให้ท้าเครื่องหมาย/สัญลักษณ์ ถ่ายภาพ 
ระยะแนวเขตและแจ้งลงบันทึกประจ้าวันที่สถานี
ต้ารวจและแจ้งกรมเจ้าท่า จะท้าให้สามารถ
ด้าเนินการสอบเขตที่ดินได้ 
- ควรส่งเสริมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร 

ให้เกษตรกรขุดสระในพื้นที่ของตนเอง และพัฒนา
ต่อยอด เลี้ยงปลา ท้าปศุสัตว์ ตามแนวทางในหลวง 
ร.9 เพื่อเกิดความยั่งยืน 
- การสร้างฝายในพื้นที่สูง ปัญหาที่ตามมาคือตะกอน

ที่มาตกหน้าฝายสะสมทุกปี และไม่มีหน่วยงานดูแล 
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม  9-68  รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ลุ่มน ้าสาขา จ้านวนผู้เข้าร่วมประชมุที่เลือกทางเลือกการพัฒนาที่เสนอ (ร้อยละ) ข้อสังเกตการพัฒนา ข้อสังเกตการจัดการน ้า ข้อสังเกตอื่นๆ เพ่ิมเติม 
ทางเลือกที่ 

1 
ทางเลือกที่ 

2 
ทางเลือกที่ 

3 
ทางเลือกที่ 

4 
ทางเลือก

อื่นๆ 
ข้อมูลปริมาณน้้าฝนของมาเลเซียและไทย มีเว็บไซต์ร่วมกัน และ 
MOU การบูรณาการร่วมกันในการบริหารจัดการลุ่มน้้าโก-ลก
ระหว่างประเทศ  
- อ้าเภอตากใบ มีปัญหาน้้าท่วม เพราะอยู่ปลายน้้า น้้าที่มาจากสุ

ไหงปาดี และสุไหงโก-ลก จะไหลมารวมที่ตากใบ ถ้ามีโครงการ
ตัดยอดน้้าที่มาจากสุไหงปาดี แล้วผันไปลงแม่น้้าบางนรา ก็จะ
ช่วยประชาชนในพื้นที่อ้าเภอตากใบ ปัญหาพื้นที่ทางการเกษตร
อ้าเภอตากใบก็จะลดลง 
- อ้าเภอแว้งอยู่ในพื้นที่อ้าเภอป่าเขา น้้าทั้งหมดไหลเร็ว วิธีการ

แก้ปัญหาคือให้น้้าอยู่อ้าเภอแว้งมากที่สุด เช่น สร้างฝายชะลอ
น้้า ประปาภูเขา แก้มลิง  
- สนับสนุนการสร้างแก้มลิงที่ต้าบลกายูคละ 
- ยุทธศาสตร์ของต้นน้้า ต้องปลูกป่า ลดการตัดต้นไม้ให้มากท่ีสุด 

ถ้าเป็นโครงการอันเนื่องจากพระราชด้าริ กรม
ชลประทานเป็นผู้ดูแล ขุดลอดตะกอนดินให้น้้าเข้า
ท่ อ ได้  ถ้ าท่ อ แตกก็ ดู แล  ถ้ า ไ ม่ ใ ช้ โ ค ร งกา ร
พระราชด้าริ  หรือการสร้างฝายร่วมกันมีการ
โอนย้ายให้อปท.ดูแล ในการบ้ารุงรักษาดู ถ้าเกิน
ศักยภาพของหน่วยงานก็สามารถของบประมาณได้
จากจังหวัด ชลประทาน และหน่วยงานของกรม
ทรัพยากรน้้า 
- ฝั่งประเทศมาเลเซียมีการสร้างเขื่อนตลอดแนว ท้า

ให้เกิดปัญหาน้้ากัดเซาะชายฝั่งในไทย 

หมายเหตุ :  
1/ หมายถึง ทางเลือกที่ 5 การแก้ไขปัญหาน้้าท่วมและน้้าแล้งโดยจัดหาพื้นที่เก็บกักน้้าและประตูระบายน้้าที่เหมาะสม  
2/ หมายถึง ทางเลือกที่ 3+ การพฒันาพื้นที่เพ่ือสนับสนุนและส่งเสรมิการเติบโตของเศรษฐกิจทั้งท่องเที่ยว เกษตรกรรม และสาขาอ่ืนๆ ที่พ้ืนท่ีมีศักยภาพ 
(N) หมายถึง จ้านวนผู้ตอบแบบคา้ถามเรื่องทางเลือกการพัฒนา 
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 9-69 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

 จากตารางที่ 9.5.4-1 หากพิจารณาในภาพรวม สามารถสรุปได้ว่า ผู้เข้าร่วมประชุมจาก 13 ลุ่มน้้า
สาขา ส่วนใหญ่ร้อยละ 61.54 ให้ความตระหนักและเลือกทิศการพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการเติบโต
ของเศรษฐกิจสาขาท่องเที่ยวและเกษตรกรรม (ทางเลือกท่ี 3) ในสัดส่วนที่มากท่ีสุด รองลงมา คือ การพัฒนาพ้ืนที่
เพ่ือแก้ไขปัญหาเร่งด่วนและคุณภาพชีวิตขั้นพ้ืนฐาน (ทางเลือกที่ 2) คิดเป็นร้อยละ 23.08 ขณะที่การพัฒนาพ้ืนที่
เต็มศักยภาพ (ทางเลือกที่ 4) พบในล้าดับสุดท้าย (ร้อยละ 15.38) ดังแสดงในรูปที่ 9.5.4-1 นอกจากนั้นการ
ประชุมกลุ่มย่อยในครั้งนี้ยังพบทางเลือกใหม่ที่เป็นข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุมที่อยู่นอกเหนือจากกรอบที่ได้
ก้าหนดไว้ในเบื้องต้น โดยความหลากหลายของทางเลือกเพ่ิมเติมได้แสดงไว้ในตารางที่ 9.5.4-1 
 
 

 
 

รูปที่ 9.5.4-1 แสดงร้อยละของทางเลือกการพัฒนาที่มีสัดส่วนสูงสุด ของผู้เข้าร่วมประชุม 13 เวที 
 
9.5.5 มุมมองและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม  

 
9.5.5.1  บริบทของทางเลือกที่ 2   

การพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือแก้ไขปัญหาเร่งด่วนและคุณภาพชีวิตขั้นพ้ืนฐาน (ทางเลือกที่ 2) เป็นนัยยะของการ
พิจารณาและแก้ไขปัญหาของพ้ืนที่ในปัจจุบันที่ถูกสั่งสมมาเป็นเวลานานให้ได้ในเบื้องต้น ก่อนที่จะก้าวกระโดดไป
พิจารณาถึงแนวทางในระยะ 20 ปี การก้าวเดินไปข้างหน้าโดยมองแต่โลกอนาคตที่ยังไม่ได้ถูกปลดปล่อยจาก
พันธนาการของปัญหา อาจเป็นการเพ่ิมปมและยากที่จะบริหารจัดการ การแก้ไขปัญหาเร่งด่วน (ทางเลือกที่ 2)  
ที่ได้รับการเลือกในระดับสูงสุด พบใน 3 เวทีของการประชุมกลุ่มย่อยได้แก่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 3 (เวทีที่ 8)
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 (เวทีที่ 6) และ คลองนาทวี (เวทีที่ 9) ซึ่งยุทธศาสตร์ที่จ้าเป็นเพ่ือพัฒนาความจ้าเป็น
พ้ืนฐานและแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของทั้ง 3 เวที มีดังนี้  
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 9-70 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

(1) ยุทธศาสตร์เพื่อการแก้ไขปัญหาการท้าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
กลยุทธ์ที่ 1 การบังคับใช้กฎหมายเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 2  การติดตามผลกระทบจากการอนุมัติในระบบสัมปทานของนายทุน 
กลยุทธ์ที่ 3 การจัดการการรุกล้้าริมตลิ่งและการเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีงอกเงยริมตลิ่ง 
กลยุทธ์ที่ 4 การจัดการพ้ืนที่ป่าสงวนอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม  

(2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาพื นที่กับเก็บน ้าตามธรรมชาติเพื่อความม่ันคงของน ้าในภาคการผลิต  
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาขุดลอกคูคลองเพ่ือเพ่ิมการกักเก็บน้้าในฤดูน้้าหลาก  
 กลยุทธ์ที่ 2  การป้องกันการรุกล้้าของน้้าเค็มในแหล่งน้้าตามธรรมชาติ  
(3) ยุทธศาสตร์มาตรการการบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนการด้าเนินงานแก้ไขปัญหาเร่งด่วน  
 กลยุทธ์ที่ 1 การประยุกต์ข้อมูลจากอดีตการส้ารวจมาแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมในเชิง

ประจักษ์ 
 กลยุทธ์ที่ 2 การประสานแผนและบูรณาการกฎหมายแต่ละกระทรวงเพ่ือการประยุกต์ใช้อย่าง

เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  
(4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรในระดับองค์กรปกครอบส่วนท้องถิ่น  
 กลยุทธ์ที่ 1 การจดัสรรบุคลากรที่เหมาะสมตามพันธกิจของแต่ละงาน  

  กลยุทธ์ที่ 2 การเสริมสร้างทักษะและความสามารถในเชิงเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการน้้า 
 

9.5.5.2 บริบทของทางเลือกที่ 3  
 ในมุมมองของผู้เข้าร่วมประชุม (8 เวที ได้แก่ เวทีที่ 3 คลองหลังสวน เวทีที่ 4 ภาคต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 

2 เวทีที่ 6 คลองกลาย เวทีที่ 10 คลองเทพา เวทีที่ 11 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง เวทีที่ 12 แม่น้้าสายบุรี เวทีที่ 
13 เม่น้้าบางนรา และเวทีที่ 14 แม่น้้าโก-ลก) การพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการเติบโตของเศรษฐกิจ
สาขาท่องเที่ยวและเกษตรกรรม สามารถด้าเนินการได้ด้วยการพัฒนาความรู้และทัศนคติของประชาชน การเพ่ิม
พ้ืนที่ป่าธรรมชาติ การจัดการน้้าเพ่ือภาคการผลิตที่เหมาะสม การพัฒนาคุณภาพน้้าอุปโภคบริโภค และมีระบบ
ติดตามประเมินผลที่ดี ซึ่งสามารถสรุปเป็นยุทธศาสตร์หลักๆ ดังต่อไปนี้  

(1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ 
 ที่ประชุมให้ความส้าคัญกับการสร้างจิตส้านึกและการติดอาวุธทางปัญญาให้กับประชาชนในพ้ืนที่

ในทุกระดับ ที่ควรท้าควบคู่กันไปตั้งแต่ในวัยเรียนด้วยการ บูรณาการเข้าสู่หลักสูตรการเรียนการสอน (ท้ังในระบบ
และนอกระบบ) ตั้งแต่การเข้าใจธรรมชาติและปัญหาของลุ่มน้้าตัวเองให้ถ่องแท้ตั้งแต่วัยเด็ก ควบคู่กับการพัฒนา
ทัศนคติของประชาชนให้หวงแหนและอนุรักษ์ความสมบูรณ์และความสมดุลของระบบนิเวศน์ในลุ่มน้้าของตัวเอง 
และประยุกต์ใช้ทุนทางสังคมและวัฒนธรรมเป็นรากฐานของการพัฒนา ภายใต้กลยุทธ์ดังต่อไปนี้  

  กลยุทธ์ที่ 1 บูรณาการเนื้อหาสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ในหลักสูตรการเรียนการสอน 
  กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างความรู้และทัศนคติประชาชนในพื้นท่ีเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ที่ 3 การบูรณาการความรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานของการพัฒนา (problem-based  
   learning) โดยตั้งประเด็นปัญหาที่เกิดข้ึนจริงของพ้ืนที่  
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กลยุทธ์ที่ 4 การประยุกต์ใช้ทุนทางสังคม / ทรัพยากรมนุษย์ที่เหมาะสมเป็นฐานในการพัฒนา 
กลยุทธ์ที่ 5 การเสริมสร้างกระบวนการป่าชุมชนให้เกิดผลในเชิงปฏิบัติ ในฐานะติดตามและ 

เฝ้าระวัง  
กลยุทธ์ที่ 6 การเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการแหล่งน้้าด้วยตัวเอง 

(2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาอนุรักษ์และเพิ่มพื นที่ป่าธรรมชาติ 
   การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและพ้ืนที่ป่าธรรมชาติเป็นแนวทางหลักที่จะท้าให้พ้ืนที่มีความอุมสมบูรณ์ 

และมีระบบนิเวศน์ที่พ่ึงพากันตามธรรมชาติอย่างเหมาะสม และเมื่อความอุดมสมบูรณ์ของป่าธรรมชาติมีความมั่ง
คั่ง จะท้าให้สามารถควบคุมปัจจัยของความมั่นคงในเรื่องน้้าและอุทกภัยไปได้พร้อมกัน 
  กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการพ้ืนที่อนุรักษ์และการบังคับใช้กฎหมาย 
  กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาระบบนิเวศน์จากป่ารกร้างให้เป็นป่าธรรมชาติ 
  กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาการปลูกพืชผสมผสานทดแทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยว  
  กลยุทธ์ที่ 4 การปลูกป่าด้วยไม้ยืนต้นที่มีระบบรากที่แข็งแรงเพ่ือยึดหน้าดินและอุ้มน้้า 

(3) ยุทธศาสตร์การจัดการน ้าในภาคการผลิต  
  กลยุทธ์ที่ 1 การเพ่ิมและพัฒนาพื้นที่กับเก็บน้้าตามธรรมชาติ ห้วย หนอง คลอง บึง 
  กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาและปรับปรุงพื้นท่ีป่าพลุ 
  กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาแหล่งกักเก็บขนาดเล็กท่ีไม่ขัดต่อแนวทางการอนุรักษ์ (1 อ้าเภอ 1  
     แก้มลิง) 
  กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบ้านกับหลักวิศวกรรมในการป้องกันรุกล้้าของน้้าเค็ม 

(4) ยุทธศาสตร์การจัดการผังเมือง 
 กลยุทธ์ที่ 1 การจัด Zoning เพ่ือการก้าหนดทิศทางของการพัฒนาและบริหารจัดการที่ถูกต้อง

และเหมาะสม  
(5) ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาระบบน ้าอุปโภคบริโภค 
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบติดตามประเมินผลคุณภาพน้้าประชาชุมชน 
 กลยุทธ์ที่ 2 การประเมินคุณภาพน้้าจากแหล่งน้้าตามธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง  
 กลยุทธ์ที่ 3 การจัดการแหล่งกับเก็บน้้าดิบเพื่อการพัฒนาระบบประปาที่ได้มาตรฐาน 
 กลยุทธ์ที่ 4 การขยายระบบประปาส่วนภูมิภาคที่ท่ัวถึงและเป็นธรรม  
(6) ยุทธศาสตร์การบริหารการจัดการน ้า  
 กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างความรู้และเทคนิกการบริหารจัดการเชิงระบบกับองค์กรปกครองส่วน

   ท้องถิ่น 
 กลยุทธ์ที่ 2 การบูรณาการหน่วยงานเพ่ือติดตามตรวจสอบคุณภาพน้้าทิ้งหลังจากการได้รับ

   อนุมัต ิ
  กลยุทธ์ที่ 3 การประสานงานเชิงนโยบายกับกฏหมายระหว่างประเทศในลุ่มน้้าภาคใต้ 

(7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานรากของการอนุรักษ์อย่างย่ังยืน  
  กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาธุรกิจ SME เพ่ือการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์/เชิงนิเวศน์ 
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9.5.5.3 บริบทของทางเลือกที่ 4  
 แนวทางการพัฒนาทรัพยากรน้้าเพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่เต็มศักยภาพ (ทางเลือกที่ 4)  เป็นการระดม

ทรัพยากรและการบริหารจัดการ เพ่ือสนับสนุนความเจริญเติบโตทางด้านสังคมเศรษฐกิจในเชิงอุตสาหกรรมที่
ตอบสนองทิศทางการพัฒนาแบบเต็มศักยภาพที่ไม่ขัดแย้งกับข้อก้าหนดทางกฎหมาย 

 ผู้เข้าร่วมประชุมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวทีที่ 1 (คลองท่าตะเภา) และ 2 (ภาคใต้ฝั่งตะวั นออกตอนบน)  
ซึ่งอยู่ในเขตพ้ืนที่ภาคใต้ตอนบน ได้เลือกทิศทางการพัฒนาแบบเต็มศักยภาพของพ้ืนที่ เพ่ือตอบโจทย์เศรษฐกิจ
สังคมที่สอดคล้องกับเส้นทางการพัฒนาของจังหวัดและประเทศ ซึ่งยุทธศาสตร์ที่สามารถกระตุ้นการขับเคลื่อนที่
ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการน้้า มีดังต่อไปนี้  

(1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อการแปรรูปอุตสาหกรรมการเกษตรและการท่องเที่ยว  
 กลยุทธ์ที่ 1 การเฝ้าระวังและติดตามคุณภาพน้้าอุปโภคบริโภคให้ได้มาตรฐาน  
 กลยุทธ์ที่ 2  การจัดการสารปนเปื้อนทางการเกษตรสู่แหล่งน้้าตามธรรมชาติ  
 กลยุทธ์ที่ 3 การจัดการปัญหาการรุกล้้าของน้้าเค็ม  
 กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพน้้าประปาและท่อส่ง 
(2) ยุทธศาสตร์เพื่อการจัดการภัยพิบัติและน ้าท่วม 
 กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างแหล่งกักเก็บน้้าขนาดใหญ่  
 กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการพ้ืนที่ป่าสงวนและการบังคับใช้กฎหมาย  
 กลยุทธ์ที่ 3  การปรับปรุงและพัฒนาพ้ืนที่กับเก็บน้้าตามธรรมชาติ ห้วย หนอง คลอง บึง 
 กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบเตือนภัยที่เท่าทันเหตุการณ์ตั้งแต่ต้นน้้า กลางน้้า ปลายน้้า 
(3) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการ

น ้าอย่างเป็นระบบ  
เนื่องด้วยปัจจุบันการบริหารจัดการส่วนใหญ่อยู่ภายใต้พันธกิจของหน่วยงานส่วนราชการที่รับ

นโยบายมาจากส่วนกลาง อีกทั้งมีการโยกย้ายเปลี่ยนต่้าแหน่งของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบตลอดเวลา ส่งผลให้การ
ด้าเนินการในเชิงนโยบายหยุดชะงัก หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพและความสามารถในเชิงความรู้
และเทคนิก มากข้ึน ที่สามารถเชื่อมโยงและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานส่วนราชการ จะช่วยท้าให้ความมั่นคงของ
การบริหารจัดการน้้าเป็นไปได้ในทิศทางท่ีดีเหมาะสมและตอบโจทย์ความต้องการและศักยภาพของพ้ืนที่  
  กลยุทธ์ที่ 1  การพัฒนาระบบส้ารองแหล่งน้้าดิบอย่างยั่งยืนในระดับท้องถิ่น  
  กลยุทธ์ที่ 2  การพัฒนาระบบประตูกันน้้าเพ่ือส้ารองน้้าในฤดูแล้ว  
  กลยุทธ์ที่ 3 การเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการน้้าอย่างยั่งยืน 

(4) ยุทธศาสตร์การประสานแผนและบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
  กลยุทธ์ที่ 1 การประสานแผนอย่างบูรณาการและการสื่อสารระหว่างหน่วยงาน  
  กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางและการเข้าถึงอย่างเป็นบูรณาการ  
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9.5.5.4 ข้อเสนอแนะเพิ่มจากการผู้เข้าร่วมประชุมทั ง 13 เวที   
(1) ข้อมูลที่จะน้าไปวิเคราะห์สังเคราะห์ในล้าดับต่อไปขอให้พัฒนาปรับปรุงให้ทันสมัย (Up to 

date) ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้  
(2) ข้อมูลที่น้ามาใช้ประกอบการน้าเสนอบางมิติไม่เพียงพอในการน้ามาใช้เป็นข้อมูลประกอบการ

ตัดสินใจพิจารณาเลือกทางเลือก 
(3) เสนอแนะให้น้าทางเลือกไปถามชุมชนและชาวบ้านที่ไม่ได้มีโอกาสเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย 

เพ่ือให้มีข้อมูลที่มากพอในการพัฒนายุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ ในล้าดับต่อไป เพราะการเข้าร่วมประชุมกลุ่ม
ย่อยถือเป็นคนส่วนน้อยของพ้ืนที่ ควรรับฟังเสียงทางเลือกของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพราะผู้เข้าร่วม
ประชุมวันนี้เป็นผู้แทนหน่วยงาน ซึ่งอาจไม่ได้เป็นการสะท้อนความเป็นจริงของคนในพ้ืนที่  
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 9-74 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

9.5.6 ภาพบรรยากาศการประชุมกลุ่มย่อยครั งที่ 2 
 

  
บรรยากาศการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

  
บรรยากาศการบรรยายสรุปรายละเอียดข้อมลูโครงการและทางเลือกการพัฒนา 

  

  
กระบวนการกลุ่มระดมความเห็นต่อทางเลือกการพัฒนา 

รูปที่ 9.5.6-1 บรรยากาศการประชุมกลุ่มย่อยครั งท่ี 2 เวทีท่ี 1 พื นที่ลุ่มน ้าสาขาคลองท่าตะเภา 



 บทที่ 9 กระบวนการการมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนความคดิเห็นของประชาชน 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ                    และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการประชาสัมพันธ ์

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 9-75 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

  
บรรยากาศการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

  
บรรยากาศการบรรยายสรุปรายละเอียดข้อมลูโครงการและทางเลือกการพัฒนา 

  

  
กระบวนการกลุ่มระดมความเห็นต่อทางเลือกการพัฒนา 

รูปที่ 9.5.6-2 บรรยากาศการประชุมกลุ่มย่อยครั งท่ี 2 เวทีท่ี 2 พื นที่ลุ่มน ้าสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 
 
 



 บทที่ 9 กระบวนการการมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนความคดิเห็นของประชาชน 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ                    และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการประชาสัมพันธ ์

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 9-76 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

  
บรรยากาศการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

  
บรรยากาศการบรรยายสรุปรายละเอียดข้อมลูโครงการและทางเลือกการพัฒนา 

  

  
กระบวนการกลุ่มระดมความเห็นต่อทางเลือกการพัฒนา 

รูปที่ 9.5.6-3 บรรยากาศการประชุมกลุ่มย่อยครั งท่ี 2 เวทีท่ี 3 พื นที่ลุ่มน ้าสาขาคลองหลังสวน 

 



 บทที่ 9 กระบวนการการมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนความคดิเห็นของประชาชน 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ                    และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการประชาสัมพันธ ์

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 9-77 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

  
บรรยากาศการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

  
บรรยากาศการบรรยายสรุปรายละเอียดข้อมลูโครงการและทางเลือกการพัฒนา 

  

  
กระบวนการกลุ่มระดมความเห็นต่อทางเลือกการพัฒนา 

รูปที่ 9.5.6-4 บรรยากาศการประชุมกลุ่มย่อยครั งท่ี 2 เวทีท่ี 4 พื นที่ลุ่มน ้าสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ส่วนที่ 2 
  
 



 บทที่ 9 กระบวนการการมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนความคดิเห็นของประชาชน 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ                    และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการประชาสัมพันธ ์

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 9-78 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

  
บรรยากาศการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

  
บรรยากาศการบรรยายสรุปรายละเอียดข้อมลูโครงการและทางเลือกการพัฒนา 

  

  

กระบวนการกลุ่มระดมความเห็นต่อทางเลือกการพัฒนา 

รูปที่ 9.5.6-5 บรรยากาศการประชุมกลุ่มย่อยครั งท่ี 2 เวทีท่ี 6 พื นที่ลุ่มน ้าสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 
 



 บทที่ 9 กระบวนการการมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนความคดิเห็นของประชาชน 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ                    และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการประชาสัมพันธ ์

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 9-79 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

  
บรรยากาศการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

  
บรรยากาศการบรรยายสรุปรายละเอียดข้อมลูโครงการและทางเลือกการพัฒนา 

  

  
กระบวนการกลุ่มระดมความเห็นต่อทางเลือกการพัฒนา 

รูปที่ 9.5.6-6 บรรยากาศการประชุมกลุ่มย่อยครั งท่ี 2 เวทีท่ี 7 พื นที่ลุ่มน ้าสาขาคลองกลาย 
 
 



 บทที่ 9 กระบวนการการมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนความคดิเห็นของประชาชน 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ                    และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการประชาสัมพันธ ์

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 9-80 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

  
บรรยากาศการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

  
บรรยากาศการบรรยายสรุปรายละเอียดข้อมลูโครงการและทางเลือกการพัฒนา 

  

  
กระบวนการกลุ่มระดมความเห็นต่อทางเลือกการพัฒนา 

รูปที่ 9.5.6-7 บรรยากาศการประชุมกลุ่มย่อยครั งท่ี 2 เวทีท่ี 8 พื นที่ลุ่มน ้าสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 3 
 

 



 บทที่ 9 กระบวนการการมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนความคดิเห็นของประชาชน 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ                    และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการประชาสัมพันธ ์

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 9-81 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

  
บรรยากาศการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

  
บรรยากาศการบรรยายสรุปรายละเอียดข้อมลูโครงการและทางเลือกการพัฒนา 

  

  
กระบวนการกลุ่มระดมความเห็นต่อทางเลือกการพัฒนา 

รูปที่ 9.5.6-8 บรรยากาศการประชุมกลุ่มย่อยครั งท่ี 2 เวทีท่ี 9 พื นที่ลุ่มน ้าสาขาคลองนาทวี 
 



 บทที่ 9 กระบวนการการมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนความคดิเห็นของประชาชน 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ                    และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการประชาสัมพันธ ์

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 9-82 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

  
บรรยากาศการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

  
บรรยากาศการบรรยายสรุปรายละเอียดข้อมลูโครงการและทางเลือกการพัฒนา 

  

  
กระบวนการกลุ่มระดมความเห็นต่อทางเลือกการพัฒนา 

รูปที่ 9.5.6-9 บรรยากาศการประชุมกลุ่มย่อยครั งท่ี 2 เวทีท่ี 10 พื นที่ลุ่มน ้าสาขาคลองเทพา 
   



 บทที่ 9 กระบวนการการมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนความคดิเห็นของประชาชน 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ                    และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการประชาสัมพันธ ์

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 9-83 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

  
บรรยากาศการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

  
บรรยากาศการบรรยายสรุปรายละเอียดข้อมลูโครงการและทางเลือกการพัฒนา 

  

  
กระบวนการกลุ่มระดมความเห็นต่อทางเลือกการพัฒนา 

รูปที่ 9.5.6-10 บรรยากาศการประชุมกลุ่มย่อยครั งท่ี 2 เวทีท่ี 11 พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝัง่ตะวันออกตอนล่าง 
 



 บทที่ 9 กระบวนการการมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนความคดิเห็นของประชาชน 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ                    และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการประชาสัมพันธ ์

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 9-84 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

  
บรรยากาศการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

  
บรรยากาศการบรรยายสรุปรายละเอียดข้อมลูโครงการและทางเลือกการพัฒนา 

  

  
กระบวนการกลุ่มระดมความเห็นต่อทางเลือกการพัฒนา 

รูปที่ 9.5.6-11 บรรยากาศการประชุมกลุ่มย่อยครั งท่ี 2 เวทีท่ี 12 พื นที่ลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าสายบุรี 
 



 บทที่ 9 กระบวนการการมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนความคดิเห็นของประชาชน 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ                    และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการประชาสัมพันธ ์

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 9-85 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

  
บรรยากาศการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

  
บรรยากาศการบรรยายสรุปรายละเอียดข้อมลูโครงการและทางเลือกการพัฒนา 

  

  
กระบวนการกลุ่มระดมความเห็นต่อทางเลือกการพัฒนา 

รูปที่ 9.5.6-12 บรรยากาศการประชุมกลุ่มย่อยครั งท่ี 2 เวทีท่ี 13 พื นที่ลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าบางนรา 
 



 บทที่ 9 กระบวนการการมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนความคดิเห็นของประชาชน 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ                    และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการประชาสัมพันธ ์

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 9-86 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

  
บรรยากาศการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

  
บรรยากาศการบรรยายสรุปรายละเอียดข้อมลูโครงการและทางเลือกการพัฒนา 

  

  
กระบวนการกลุ่มระดมความเห็นต่อทางเลือกการพัฒนา 

รูปที่ 9.5.6-13 บรรยากาศการประชุมกลุ่มย่อยครั งท่ี 2 เวทีท่ี 14 พื นที่ลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าโก-ลก 
  



 บทที่ 9 กระบวนการการมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนความคดิเห็นของประชาชน 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ                    และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการประชาสัมพันธ ์

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 9-87 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

9.6 การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นระดับกลุ่มลุ่มน ้าครั งที่ 2 (การประชุมปัจฉิมนิเทศ) 
 ในขั้นตอนพิจารณาผลการศึกษาจากร่างรายงาน SEA ที่ปรึกษาได้ด้าเนินการจัดประชุมปัจฉิมนิเทศ 
โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

(1) เพ่ือน้าเสนอผลการศึกษาสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ และแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน้้า
แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก ให้กลุ่มเป้าหมายรับทราบ 

(2) เพ่ือรับฟังและรวบรวมความเห็นข้อเสนอแนะต่อการศึกษาสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ และ
แผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน้้าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์พ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก ส้าหรับน้าไปใช้
ประกอบการปรับปรุงผลการศึกษาและแนวทางของการพัฒนาโครงการ อันจะน้าไปสู่การด้าเนินการที่มีความ
เหมาะสมและน้าไปใช้ได้จริงในทางปฏิบัติต่อไป 
 
9.6.1  ก้าหนดการประชุม 
  การประชุมปัจฉิมนิเทศ ด้าเนินการระหว่างวันที่ 8-17 กรกฎาคม 2563 รวมทั้งหมด 6 เวที ดังแสดงใน 
ตารางท่ี 9.6.1-1 

 
ตารางท่ี 9.6.1-1  

ก้าหนดการจัดประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ 
 

เวทีท่ี พื นที่เป้าหมาย ก้าหนดวันประชมุ เวลา สถานทีจ่ัดประชุม 
1 จังหวัดชุมพร

ประจวบครีีขันธ์ และ
ระนอง 

17 กรกฎาคม 2563 08.30-12.00 น. ห้องหิรัญญิการ์ โรงแรมนานาบรุี  
จังหวัดชุมพร 

2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
และกระบี ่

8 กรกฎาคม 2563 08.30-12.00 น. ห้องบรรจงแกรนด์บอลรมู 9  
โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสรุาษฎรธ์าน ี

3 จังหวัดนครศรีธรรมราช 
พัทลุง และตรัง 

10 กรกฎาคม 2563 08.30-12.00 น. ห้องบงกชรัตน์ 1,2 โรงแรม เดอะ ทวินโลตสั 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

4 จังหวัดสงขลา 13 กรกฎาคม 2563 08.30-12.00 น. ห้องบุปผาแกรนด์ ช้ัน 5 โรงแรมสยามออ
เรียนทัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

5 จังหวัดปัตตาน ีและ
ยะลา 

14 กรกฎาคม 2563 08.30-12.00 น. ห้องน้้าพราว 1 โรงแรม ซี.เอส. ปตัตานี 
อ้าเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 

6 จังหวัดนราธิวาส 15 กรกฎาคม 2563 08.30-12.00 น. ห้องโสภาพสิัย โรงแรมตันหยง  
จังหวัดนราธิวาส 

 
9.6.2 ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ส้าหรับกลุ่มเป้าหมายที่เชิญเข้าร่วมประชุมปัจฉิมนิเทศเป็นกลุ่มเดียวกับการประชุมปฐมนิเทศ และเพ่ิมเติม
กลุ่มเป้าหมายจ้าเพาะเจาะจงที่เกี่ยวข้องกับผลการศึกษา โดยการประชุมที่จัดขึ้นทั้ง 6 เวที มีผู้เข้าร่วมประชุมจาก



 บทที่ 9 กระบวนการการมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนความคดิเห็นของประชาชน 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ                    และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการประชาสัมพันธ ์

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 9-88 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน คณะกรรมการลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก และภาคประชาชน รวมทั งสิ น 800 คน (ตารางที่ 
9.6.2-1)   

 
ตารางท่ี 9.3.2-1  

จ้านวนผู้เข้าร่วมประชุมปัจฉิมนิเทศ 
 

กลุ่มเป้าหมาย 

จ้านวนผู้เข้าร่วมประชุม (คน) 

เวทีท่ี 1 เวทีท่ี 2 เวทีท่ี 3 เวทีท่ี 4 เวทีท่ี 5 เวทีท่ี 6 

ชุมพร สุราษฎร์ธาน ี
นครศรี 

ธรรมราช 
สงขลา ปัตตานี นราธิวาส 

1. หน่วยงานผู้จัดท้าแผน ได้แก่ สทนช. และหน่วยงานใน
ก้ากับท่ีเกี่ยวข้อง 

1 1 3 1 2 1 

2. หน่วยงานส่วนกลางระดับนโยบายท่ีเกี่ยวข้องในด้าน
ทรัพยากรน้้า 38 หน่วยงาน ซ่ึงต้องเชื่อมโยงและบูรณา
การแผนกับหน่วยงานท่ีสังกัด รวมท้ังคณะกรรมการ
ลุ่มน้้า  

3 4 8 3 1 0 

3. หน่วยงานราชการท่ีเกี่ยวข้องกับแผนในระดับปฏิบัติ
และระดับพื้นท่ี ท้ังระดับภูมิภาค ระดับจังหวัด และ
ระดับท้องถิ่น รวมถึงความเกี่ยวข้องท้ังทางตรงและ
ทางอ้อม  

101 110 116 61 122 90 
 

4. ผู้ได้รับผลกระทบ จากแผนในพื้นท่ีลุ่มน้้า ท้ังด้านบวก
และด้านลบ  ได้แก่ ภาคธุรกิจ ภาคประชาชน กลุ่มผู้ใช้
น้้า ผู้น้าชุมชน และประชาชน ในพื้นท่ีลุ่มน้้า เป็นต้น 

0 6 10 12 17 25 

5. ผู้ตรวจสอบ กลุ่มท่ีมีความเชี่ยวชาญหรือให้ความสนใจ
ในด้านนโยบายสาธารณะ การจัดการทรัพยากรน้้า 
สิ่งแวดล้อม และการขับเคลื่อนทางสังคม และผู้สนใจ
ท่ัวไป 

3 5 1 16 6 7 

6. ท่ีปรึกษา ผู้รับผิดชอบจัดท้าแผนและศึกษา SEA 10 12 12 10 10 10 

จ้านวนผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละเวทีรวม (คน) 118 138 150 103 158 133 

จ้านวนผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั งหมด (คน) 800 

หมายเหตุ :  เวทีท่ี 1 มีผู้เข้าร่วมประชุมจากจังหวัดชุมพร ประจวบคีรีขันธ์ และระนอง 
  เวทีท่ี 2 มีผู้เข้าร่วมประชุมจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี และกระบี่ 
  เวทีท่ี 3 มีผู้เข้าร่วมประชุมจากจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง และตรัง 
 เวทีท่ี 4 มีผู้เข้าร่วมประชุมจากจังหวัดสงขลา  
 เวทีท่ี 5 มีผู้เข้าร่วมประชุมจากจังหวัดปัตตานี และยะลา  
 เวทีท่ี 6 มีผู้เข้าร่วมประชุมจากจังหวัดนราธิวาส 
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 9-89 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

9.6.3 สรุปผลการประชุม 
  การประชุมปัจฉิมนิเทศ สามารถสรุปผลการประชุมตามแบบสอบถามความคิดเห็นและการแสดงความ
คิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมต่อผลการศึกษาของโครงการ แบ่งการสรุปผลตามกลุ่มพ้ืนที่ลุ่มน้้าตอนบน ตอนกลาง 
และตอนล่าง โดยพิจารณาข้อมูลความเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละเวทีตามพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขาที่อยู่ กล่าวคือ กลุ่ม
พ้ืนที่ลุ่มน้้าตอนบน ได้แก่ ข้อมูลมูลจากผู้เข้าร่วมประชุมเวทีที่ 1 (ชุมพร) และเวทีที่ 2 (สุราษฎร์ธานี) ที่อยู่ในพ้ืนที่
ตอนบน กลุ่มพ้ืนที่ลุ่มน้้าตอนกลาง ได้แก่ ข้อมูลจากผู้เข้าร่วมประชุมเวทีที่ 2 (สุราษฎร์ธานี) ที่อยู่ในพ้ืนที่ตอนกลาง และ
เวทีที่ 3 (นครศรีธรรมราช) และกลุ่มพ้ืนที่ลุ่มน้้าตอนล่าง ได้แก่ ข้อมูลจากผู้เข้าร่วมประชุมเวทีที่ 4 (สงขลา) เวทีที่ 5 
(ปัตตานี) และเวทีที่ 6 (นราธิวาส) แสดงรายละเอียดไว้ใน ตารางที่ 9.6.3-1 ถึง ตารางที่ 9.6.3-6 สรุปได้ดังนี้ 
 

พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน พบว่า ร้อยละ 85.1 ของผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นระบุว่า
เนื้อหาของการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกครั้งนี้มีประเด็นของการศึกษา
ครบถ้วน อีกทั้งร้อยละ 96.5 ระบุว่าทางเลือกท่ี 4 (การพัฒนาพ้ืนที่เต็มศักยภาพและยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้
และภาคใต้ชายแดน) มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของพ้ืนที่ และในจ้านวนนี้ 
ร้อยละ 93.2 เห็นว่าการประเมินผลกระทบของทางเลือกและการก้าหนดมาตรการเชิงรุกเพ่ือป้องกันผลกระทบ
ล่วงหน้ามีความครบถ้วน ชัดเจนและสามารถน้ามาเป็นแนวทางการจัดท้าแผนปฏิบัติการได้ โดยมีประเด็นเพ่ิมเติม
ที่จ้าเป็นต้องให้ความส้าคัญคือ “แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจที่ควบคู่ไปกับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้มี
ความชัดเจนและเกิดผลให้ได้จริงในเชิงปฏิบัติ” และเม่ือพิจารณาถึงกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา พบว่า  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 (การลดความขาดแคลนและเพ่ิมการเข้าถึงน้้าอุบโภคบริโภคในพ้ืนที่) ผู้เข้าร่วม
แสดงความคิดเห็นระบุว่าทิศทางของการขยาย/เพ่ิมเขตจ่ายน้้าประปาหมู่บ้าน  การลดการสูญเสียน้้าในระบบท่อ
ส่งจ่ายน้้าประปา และการปรับอรุงระบบประปาหมู่บ้านให้ได้มาตรฐาน (SDGs) เพ่ือความเป็นธรรมและยั่งยืน เป็น
สิ่งที่จ้าเป็นและต้องด้าเนินการอย่างเร่งด่วน (ร้อยละ 48.9) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 (การแก้ไขปัญหาน้้าท่วมและอุทกภัย) จ้าเป็นต้องเร่งด้าเนินการการปรับปรุงสิ่ง
กีดขวางทางน้้า (ร้อยละ 51.1) รองลงมาคือ การปรับปรุงล้าน้้าธรรมชาติที่ตื้นเขินให้สามารถระบายน้้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  การพัฒนาและปรับปรุงพ้ืนที่ชะลอน้้า และ การสร้างระบบระบายน้้าเลี่ยงชุมชนหรือเขื่อนป้องกัน
ตลิ่ง ซึ่งพบในสัดส่วนที่เท่ากัน (ร้อยละ 48.9)  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 (การฟ้ืนฟูพัฒนาพ้ืนที่อนุรักษ์และคุ้มครองทรัพยากร) ส่วนใหญ่ร้อยละ 48.9 
เห็นด้วยกับการอนุรักษ์พ้ืนฟูพ้ืนที่ผ่าต้นน้้าที่เสื่อมโทรมเป็นอันดับแรก  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 (การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้้า) ส่วนใหญ่ร้อยละ 46.8 เห็นด้วยกับแนวทางการ
ปรับเปลี่ยนการปลูกพืชเพ่ือลดการใช้น้้าหรือเพ่ิมมูลค่า เพ่ือการใช้น้้าที่มีอย่างคุ้มค่าให้มากท่ีสุด  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 (การเพ่ิมความจุกักเก็บน้้าและเพ่ิมพ้ืนที่การกระจายน้้า) ผู้แสดงความคิดเห็นร้อย
ละ 52.5 ระบุว่า การพัฒนาแหล่งน้้าทางเลือกหรือการพัฒนาแหล่งน้้าบาดาลเป็นประเด็นส้าคัญที่สุด  รองลงมา 
คือ การเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบส่งน้้า (ร้อยละ 50.4) และ การเพ่ิมพ้ืนที่กระจายน้้า (ร้อยละ 49.6) ตามล้าดับ 
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 9-90 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
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นอกจากนั้น การเพ่ิมปริมาณน้้าต้นทุนในแหล่งน้้าเดิม และการพัฒนาแหล่งน้้ากักเก็บใหม่เพ่ือการเกษตรและ
อุตสาหกรรมยังเป็นประเด็นที่ต้องขับเคลื่อนควบคู่กันไป (ร้อยละ 49.6 และ ร้อยละ 44.7 ตามล้าดับ)  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 (การจัดการคุณภาพน้้าและอนุรักษ์ทรัพยากรน้้า) ส่วนใหญ่ร้อยละ 51.1 ระบุว่า 
การก่อสร้างระบบบ้าบัดน้้าเสียใหม่ในพ้ืนที่ เป็นสิ่งที่ส้าคัญมากในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของคน
ในพ้ืนที่ ที่ต้องด้าเนินการไปพร้อมกับ การเพ่ิมประสิทธิภาพในการควบคุม ก้ากับ และบังคับใช้กับแหล่งก้าเนิดมล
พาทางน้้าในพ้ืนที่เป้าหมาย และการออกระเบียบข้อบัญญัติท้องถิ่นในการบ้าบัดขั้นตอนของการปล่อยน้้าเสีย
ครัวเรือน ในสัดส่วนที่เท่ากัน (ร้อยละ 49.6) และเร่งพัฒนาปรับปรุงระบบน้้าเสียเดิมให้มีประสิทธิภาพไปพร้อมๆ 
กัน (ร้อยละ 48.2) ขณะที่อีกร้อยละ 47.5 เห็นด้วยกับแนวทางการน้าน้้าที่ผ่านการบ้าบัดแล้วกลับมาใช้เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์อย่างสูงสุด  

ยุทธศาสตร์ที่ 7 (การแก้ไขและเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติ) กลุ่มผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นระบุ
ว่า การเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติดินถล่อม เป็นประเด็นที่ควรเร่งด้าเนินการ (ร้อยละ 50.4) รองลงมา คือ การ
แก้ไขและเตรียมความพร้อมกับการรุกล้้าของน้้าเค็ม และ การเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติไฟไหม้ป่าพรุ ซึ่งพบใน
สัดส่วนที่เท่ากัน คือ ร้อยละ 46.1  

ยุทธศาสตร์ที่ 8 (การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการ) พบว่า 
การจัดท้าแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้้า และ การพัฒนากระบวนการเสริมสร้างการรับรู้ ประชาสัมพันธ์
นโยบาย/แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า เป็นสิ่งที่ควรเร่งด้าเนินการ (ร้อยละ 46.1 และ 45.4 
ตามล้าดับ)  
 

พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนกลาง พบว่า ร้อยละ 76.6 ของผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นระบุว่า
เนื้อหาของการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกครั้งนี้มีประเด็นของการศึกษา
ครบถ้วน อีกทั้งร้อยละ 97 ระบุว่าทางเลือกที่ 3 (การพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือสนับสนุน และส่งเสริมการเติบโตของ
เศรษฐกิจสาขาท่องเที่ยวและเกษตรกรรม) มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของ
พ้ืนที่ และในจ้านวนนี้ ร้อยละ 87.4 เห็นว่าการประเมินผลกระทบของทางเลือกและการก้าหนดมาตรการเชิงรุก
เพ่ือป้องกันผลกระทบล่วงหน้ามีความครบถ้วน ชัดเจนและสามารถน้ามาเป็นแนวทางการจัดท้าแผนปฏิบัติการได้ 
โดยมีประเด็นเพ่ิมเติมที่จ้าเป็นต้องให้ความส้าคัญคือ “การมุ่งเน้นการใช้น ้าในภาคการเกษตร ที่เหมาะสมกับอาชีพ
และความเป็นอยู่ ที่ควบคู่ไปกับมาตรการพื นฟูทรัพยากรป่าไม้” และเมื่อพิจารณาถึงกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา 
พบว่า  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 (การลดความขาดแคลนและเพ่ิมการเข้าถึงน้้าอุบโภคบริโภคในพ้ืนที่) ผู้เข้าร่วม
แสดงความคิดเห็นระบุว่าทิศทางการพัฒนาระบบประปาเมืองหลักโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพ้ืนที่เศรษฐกิจและแหล่ง
ท่องเที่ยวเป็นประเด็นส้าคัญที่ควรเร่งพิจารณาด้าเนินงาน (ร้อยละ 46.7) รองลงมา คือ การขยาย/เพ่ิมเขตจ่าย
น้้าประปาหมู่บ้าน (ร้อยละ 46.1) และการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านให้ได้มาตรฐาน (SDGs) เพ่ือความเป็น
ธรรมและยั่งยืน เป็นสิ่งที่จ้าเป็นและต้องด้าเนินการอย่างเร่งด่วน (ร้อยละ 45.5) 



 บทที่ 9 กระบวนการการมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนความคดิเห็นของประชาชน 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ                    และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการประชาสัมพันธ ์

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 9-91 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 (การแก้ไขปัญหาน้้าท่วมและอุทกภัย) จ้าเป็นต้องเร่งด้าเนินการการปรับปรุงสิ่ง
กีดขวางทางน้้า (ร้อยละ 51.1) รองลงมา คือ การพัฒนาและปรับปรุงพ้ืนที่ชะลอน้้า (ร้อยละ 45.1) โดยการ
ปรับปรุงล้าน้้าธรรมชาติที่ตื้นเขินให้สามารถระบายน้้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างระบบระบายน้้าเลี่ยงชุมชน
หรือเขื่อนป้องกันตลิ่ง และ การบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์เพ่ือการระบายน้้า พบในล้าดับถัดไปในสัดส่วนที่เท่ากัน 
(ร้อยละ 43.7)  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 (การฟ้ืนฟูพัฒนาพ้ืนที่อนุรักษ์และคุ้มครองทรัพยากร) ส่วนใหญ่ร้อยละ 43.7 
เห็นด้วยกับการอนุรักษ์พ้ืนฟูพ้ืนที่ผ่าต้นน้้าที่เสื่อมโทรมเป็นอันดับแรก  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 (การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้้า) ส่วนใหญ่ร้อยละ 44.3 เห็นด้วยกับแนวทางการ
ปรับเปลี่ยนการปลูกพืชเพ่ือลดการใช้น้้าหรือเพ่ิมมูลค่า เพ่ือการใช้น้้าที่มีอย่างคุ้มค่าให้มากท่ีสุด  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 (การเพ่ิมความจุกักเก็บน้้าและเพ่ิมพ้ืนที่การกระจายน้้า) ผู้แสดงความคิดเห็นร้อย
ละ 46.1 ระบุว่า การพัฒนาแหล่งน้้าทางเลือกหรือการพัฒนาแหล่งน้้าบาดาลและการเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบ
ส่งน้้าเป็นประเด็นส้าคัญที่สุดที่ควรเร่งด้าเนินการ รองลงมา คือ การเพิ่มพ้ืนที่กระจายน้้า และ การพัฒนาแหล่งกัก
เก็บน้้าใหม่ (ร้อยละ 44.9) นอกจากนั้น การเพ่ิมปริมาณน้้าต้นทุนในแหล่งน้้าเดิม ยังเป็นประเด็นที่ต้องขับเคลื่อน
ควบคู่กันไป (ร้อยละ 44.3)  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 (การจัดการคุณภาพน้้าและอนุรักษ์ทรัพยากรน้้า) ส่วนใหญ่ร้อยละ 50.3 ระบุว่า 
การออกระเบียบข้อบัญญัติท้องถิ่นในการบ้าบัดขั้นต้นก่อนปล่อยน้้าเสียครัวเรือน เป็นประเด็นที่สามารถลด
ผลกระทบคุณภาพน้้าหากมีการบังคับใช้อย่างจริงจัง รองลงมา คือ การปรับปรุงระบบน้้าเสียเดิมให้มีประสิทธิภาพ 
(ร้อยละ 48.5) ที่ต้องด้าเนินการควบคู่ไปกับ การเพ่ิมประสิทธิภาพในการควบคุม ก้ากับ และบังคับใช้กับ
แหล่งก้าเนิดมลพาทางน้้าในพ้ืนที่เป้าหมาย (ร้อยละ 46.1) และการพัฒนาปรับปรุงระบบน้้าเสียเดิมให้มี
ประสิทธิภาพไปพร้อมๆ กัน (ร้อยละ 46.1) เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดของการใช้น้้า   

ยุทธศาสตร์ที่ 7 (การแก้ไขและเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติ) กลุ่มผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นระบุ
ว่า การแก้ไขและเตรียมความพร้อมกับการรุกล้้าของน้้าเค็ม เป็นสิ่งที่ต้องเร่งด้าเนินการมากที่สุด (ร้อยละ 47.3) 
รองลงมา คือ การเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติไฟไหม้ป่าพรุ และการเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติดินถล่ม เป็น
ประเด็นที่ควรด้าเนินการควบคู่กันไป ซึ่งพบในสัดส่วนที่เท่ากัน คือ ร้อยละ 46.7 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 (การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการ) พบว่า 
การจัดท้าแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้้า และ การพัฒนากระบวนการเสริมสร้างการรับรู้ ประชาสัมพันธ์
นโยบาย/แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า เป็นสิ่งที่ควรเร่งด้าเนินการให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมเพ่ือ
การบริหารจัดการที่เชื่อมโยงกันอย่างบูรณาการ (ร้อยละ 50.9 และ 48.5 ตามล้าดับ)  
 

พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง พบว่า ร้อยละ 82.2 ของผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นระบุว่า
เนื้อหาของการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกครั้งนี้มีประเด็นของการศึกษา
ครบถ้วน อีกทั้งร้อยละ 94.5 ระบุว่าทางเลือกที่ 3+ (การพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือสนับสนุน และส่งเสริมการเติบโตของ
เศรษฐกิจสาขาท่องเที่ยว และเกษตรกรรม และเพ่ิมกิจกรรมทางเศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรมนวัตกรรมที่มีมูลค่า



 บทที่ 9 กระบวนการการมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนความคดิเห็นของประชาชน 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ                    และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการประชาสัมพันธ ์

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 9-92 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

สูง) มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของพ้ืนที่ และในจ้านวนนี้ ร้อยละ  83.2 
เห็นว่าการประเมินผลกระทบของทางเลือกและการก้าหนดมาตรการเชิงรุกเพ่ือป้องกันผลกระทบล่วงหน้ามีความ
ครบถ้วน ชัดเจนและสามารถน้ามาเป็นแนวทางการจัดท้าแผนปฏิบัติการได้ โดยมีประเด็นเพ่ิมเติมที่จ้าเป็นต้องให้
ความส้าคัญคือ “การพัฒนาบุคลากรและการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่สามารถติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพ่ือจัดการระบบการกักเก็บ ระบายน ้า เพ่ืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรม” และเมื่อพิจารณาถึงกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา 
พบว่า  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 (การลดความขาดแคลนและเพ่ิมการเข้าถึงน้้าอุบโภคบริโภคในพ้ืนที่) ผู้เข้าร่วม
แสดงความคิดเห็นระบุว่าการขยายเขตและเพ่ิมเขตจ่ายน้้า (ประปาหมู่บ้าน) เป็นประเด็นส้าคัญที่ควรเร่งพิจารณา
ด้าเนินงาน (ร้อยละ 59.4) รองลงมา คือ การสนับสนุนการผลิตน้้าดื่มในชุมชนของตัวเอง (ร้อยละ 54.8) โดย 
แผนการพัฒนาระบบประปากเมืองหลักโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพ้ืนที่เศรษฐกิจและแหล่งท่องเที่ยว การปรั บปรุง
ระบบประปาหมู่บ้านให้ได้มาตรฐาน (SDGs) เพ่ือความเป็นธรรมและยั่งยืน และการลดการสูญเสียน้้าในระบบท่อ
ส่งจ่ายน้้าประปาเป็นสิ่งที่จ้าเป็นและต้องด้าเนินการควบคู่กันไป พบในสัดส่วนที่เท่ากัน คือ ร้อยละ 52.9 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 (การแก้ไขปัญหาน้้าท่วมและอุทกภัย) จ้าเป็นต้องเร่งด้าเนินพัฒนาและปรับปรุง
พ้ืนที่ชะลอน้้า ปรับปรุงล้าน้้าธรรมชาติที่ตื้นเขินให้สามารถระบายน้้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบริหารจัดการ
พ้ืนที่อนุรักษ์เพ่ือการระบายน้้า ซึ่งพบในสัดส่วนที่เท่ากัน (ร้อยละ 52.9)  รองลงมา คือ การปรับปรุงสิ่งกีด
ขวางทางน้้า (ร้อยละ 51.9) โดยการสร้างระบบระบายน้้าเลี่ยงชุมชนหรือเขื่อนป้องกันตลิ่งพบในล้าดับสุดท้าย 
(ร้อยละ 50.6) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 (การฟ้ืนฟูพัฒนาพ้ืนที่อนุรักษ์และคุ้มครองทรัพยากร) ส่วนใหญ่ร้อยละ 52.9 
เห็นด้วยกับการอนุรักษ์พ้ืนฟูพ้ืนที่ผ่าต้นน้้าที่เสื่อมโทรมเป็นอันดับแรก  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 (การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้้า) ส่วนใหญ่ร้อยละ 52.9 เห็นด้วยกับแนวทางการ
ปรับเปลี่ยนการปลูกพืชเพ่ือลดการใช้น้้าหรือเพ่ิมมูลค่า เพ่ือการใช้น้้าที่มีอย่างคุ้มค่าให้มากท่ีสุด  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 (การเพ่ิมความจุกักเก็บน้้าและเพ่ิมพ้ืนที่การกระจายน้้า) ผู้แสดงความคิดเห็นร้อย
ละ 60.1 ระบุว่า จ้าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเร่งด้าเนินการเรื่องการเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบส่งน้้า รองลงมา คือ 
การเพ่ิมปริมาณน้้าต้นทุนในแหล่งน้้าเดิม การเพ่ิมพ้ืนที่กระจายน้้า การพัฒนาแหล่งน้้าทางเลือกหรือการพัฒนา
แหล่งน้้าบาดาล พบในล้าดับถัดไปในสัดส่วนที่เท่ากัน (ร้อยละ 52.9) โดนการพัฒนาแหล่งกักเก็บน้้าใหม่ ถือเป็น
แนวทางท่ีควรท้าเช่นกัน แต่พบในล้าดับท้ายสุด (ร้อยละ 52.5)  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 (การจัดการคุณภาพน้้าและอนุรักษ์ทรัพยากรน้้า) ส่วนใหญ่ระบุว่า การออก
ระเบียบข้อบัญญัติท้องถิ่นในการบ้าบัดขั้นต้นก่อนปล่อยน้้าเสียครัวเรือน การเพ่ิมประสิทธิภาพในการควบคุม 
ก้ากับ และบังคับใช้กับแหล่งก้าเนิดมลพิษทางน้้าในพ้ืนที่เป้าหมาย การก่อสร้างระบบบ้าบัดน้้าเสียใหม่ ในพ้ืนที่ 
และการน้าน้้าที่ผ่านการบ้าบัดแล้วกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์ เป็นสิ่งที่ควรเร่งด้าเนินการ (พบในสัดส่วนที่
เท่ากัน คือ ร้อยละ 52.9) ขณะที่การปรับปรุงระบบน้้าเสียเดิมให้มีประสิทธิภาพพบในล้าดับถัดไป (ร้อยละ 46.5) 



 บทที่ 9 กระบวนการการมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนความคดิเห็นของประชาชน 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ                    และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการประชาสัมพันธ ์

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 9-93 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 (การแก้ไขและเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติ) กลุ่มผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นระบุ
ว่า การเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติดินถล่อม เป็นสิ่งที่ต้องเร่งด้าเนินการมากที่สุด (ร้อยละ 47.3) รองลงมา คือ 
การแก้ไขและเตรียมความพร้อมกับการรุกล้้าของน้้าเค็ม และ การเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติไฟไหม้ป่าพรุ เป็น
ประเด็นที่ควรด้าเนินการควบคู่กันไป ซึ่งพบในสัดส่วนที่เท่ากัน คือ ร้อยละ 46.5 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 (การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการ) พบว่า 
การจัดท้าแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้้า และ การพัฒนากระบวนการเสริมสร้างการรับรู้ ประชาสัมพันธ์
นโยบาย/แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า เป็นสิ่งที่ควรเร่งด้าเนินการให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมเพ่ือ
การบริหารจัดการที่เชื่อมโยงกันอย่างบูรณาการ พบในสัดส่วนที่เท่ากัน คือ ร้อยละ 46.5  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 บทที่ 9 กระบวนการการมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนความคดิเห็นของประชาชน 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ                    และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการประชาสัมพันธ ์

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม  9-94  รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ตารางท่ี 9.6.3-1  
สรุปความเห็นต่อการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 

 

กลุ่มพื นทีลุ่่มน ้า 
การศึกษามี

ประเด็นครบถ้วน
แล้ว (ร้อยละ) 

ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมต่อประเด็นที่ควรเพ่ิมเติม 
ประเด็นอื่นๆ จุดเด่น/ศักยภาพของพื นที ่ ข้อด้อย/ข้อจ้ากัดของพื นที ่

ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ 
พื้นที่ตอนบน 85.1 - ธรรมเนยีม ประเพณี วัฒนธรรม

ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

- พัฒนาแหล่งกักเก็บน้้า 
สอดคล้องกับบริษัทชุมชน 

- ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
สอดคล้องกับวิถีชุมชน 

- แก้ไขปัญหาการพังทลายของ
ตลิ่งและชายฝั่ง 

- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาต ิ

- ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชน 

- ส่งเสริมกระบวนการมสี่วน
ร่วม 

- พัฒนาองค์ความรู้แก่ชุมชน
และเยาวชน 

- การแก้ไขปัญหาน้้าเสีย  
- การฟื้นฟูป่าต้นน้้าและการ

อนุรักษ์ เพื่อการพัฒนา 

- ส่งเสริมการรวมกลุ่ม
เกษตรกร 

- พัฒนาแหล่งน้้าเพื่อ
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 

- พัฒนาปัจจัยพื้นฐานด้าน
การขนส่ง 

- การประเมินความคุ้มทุน
ด้านเศรษศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

- พืชเศรษฐกิจท่ีมีความ
เหมาะสมในพ้ืนท่ี 

- การจัดล้าดับความส้าคัญ
เร่งด่วนของปัญหาตา่งๆ 

- ข้อจ้ากัดด้านต่างๆ ของชุมชน
เพื่อประโยชน์ในการพัฒนา 

- การย้ายถิ่นฐานของชุมชน 
 

- ผลกระทบจากภยัพิบัต ิ - การพัฒนาองค์ความรู้
ใหม่ๆ แก่เกษตรกร 

- ผลกระทบจากการปลูกพืช 
 

-  การจัดท้ายุทธศาสตร์ 
จ้าเป็นต้องอาศัยข้อมลูเชิงลึก 
ประกอบกับการสอบถามข้อมลู
ต่างๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อให้เกิดประโยชน์และสามารถ
น้าไปใช้ได้ อีกทั้งต้องให้ภาค
ประชาชนมีส่วนร่วมในการจดัท้า
ด้วย 

- พื้นที่เกาะสมยุ เกาะเต่า เกาะพ
งัน เป็นพื้นที่เศรษฐกิจด้านการ
ท่องเที่ยว เสนอให้เพิ่ม
ยุทธศาสตร์การจดัการพื้นที่และ
การจัดการน้้าอย่างยั่งยืน 

 

พื้นที่ตอนกลาง 76.6 - ธรรมเนยีม ประเพณี วัฒนธรรม
ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

- พัฒนาแหล่งกักเก็บน้้า 
สอดคล้องกับบริษัทชุมชน 

- ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
และอาชีพให้สอดคล้องกับวิถี
ชุมชน 

- ส่งเสริมกระบวนการมสี่วนร่วม 
- พัฒนาองค์ความรู้แก่ชุมชนและ

เยาวชน 

- ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชน 

- ส่งเสริมกระบวนการมสี่วน
ร่วม 

- พัฒนาองค์ความรู้แก่ชุมชน
และเยาวชน 

- การแก้ไขปัญหาน้้าเสีย และ
จัดการขยะ 

- การฟื้นฟูป่าต้นน้้าและการ
อนุรักษ์ เพื่อการพัฒนา และ
ป้องกันการบุกรุกท้าลาย
พื้นที่ป่า 

- พัฒนาพ้ืนท่ีชุมชนเมืองเพื่อ
การเกษตร 

- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อ
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

- พัฒนาปัจจัยพื้นฐานด้าน
การขนส่ง 

- การประเมินความคุ้มทุน
ด้านเศรษศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

- พืชเศรษฐกิจท่ีมีความ
เหมาะสมในพ้ืนท่ี 

- การจัดการทรัพยากรอย่าง
ยั่งยืน 

- การพัฒนาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมควบคู่กับการ
พัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน 

- ส่งเสริมการประกอบอาชีพท่ี
สอดคล้องกับศักยภาพพื้นที ่

- การย้ายถิ่นฐานของชุมชน 
- วิถีชีวิตชุมชนบริเวณแหล่งน้้า 

 

- การจัดการองค์ความรู้ของ
ประชาชนในการอนุรักษ์
ทรัพยากร 

- ก้าหนดพื้นที่การพัฒนาตาม
ข้อก้าหนดผังเมืองรวม 

- ผลกระทบจากภยัพิบัต ิ
 

- ผลกระทบจากการปลูกพืช 
 

- การแบ่งพื้นที่ลุ่มน้้าของจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี ถูกจดัอยู่ในพื้นที่ลุ่ม
น้้าภาคใตฝ้ั่งตะวันออกตอนกลาง 
ซึ่งไม่สอดคล้องกับรูปแบบการ
บริหารราชการส่วนภูมภิาค ทั้งนี้
ภายหลังการศึกษาครั้งน้ี 
หน่วยงานใดจะเป็นผู้ด้าเนินการ 
และมีแนวทางหรือระเบยีบใน
การปฏิบัติอย่างไร 

 



 บทที่ 9 กระบวนการการมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนความคดิเห็นของประชาชน 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ                    และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการประชาสัมพันธ ์

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม  9-95  รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

กลุ่มพื นทีลุ่่มน ้า 
การศึกษามี

ประเด็นครบถ้วน
แล้ว (ร้อยละ) 

ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมต่อประเด็นที่ควรเพ่ิมเติม 
ประเด็นอื่นๆ จุดเด่น/ศักยภาพของพื นที ่ ข้อด้อย/ข้อจ้ากัดของพื นที ่

ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ 
พื้นที่ตอนล่าง 82.2 -  การพัฒนาคน ส่งเสริมองค์

ความรู้แก่เยาวชนและประชาน 
-  ส่งเสริมกระบวนการมสี่วนร่วม

ในการอนุรักษ ์
- การพัฒนาอาชีพของชุมชนใน

พื้นที ่
- การพึ่งพาประโยขนจ์าก

ทรัพยากรลุม่น้้า 
 

-  ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
จากการพัฒนาโครงการต่างๆ 

-  การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมควบคู่กับการ
พัฒนา 

-  ฟื้นฟูป่าต้นน้้า 
- พัฒนาองค์ความรู้ในการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่งแวดล้อม 

- ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

- ผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

- ผลกระทบจากน้้าทะเลหนุน 
ส่งผลกระทบต่อการท้า
การเกษตร 

-  

-  การท่องเที่ยว OTOP นวัต
วิถี ของหมู่บ้านที่ติดกับ
ทะเล/คลอง (เส้นทาง
ท่องเที่ยวทางน้้า) 

-  การพัฒนาด้านอาชีพ ควบคู่
ไปกับด้านการตลาด 

-  ให้ความส้าคญัต่อการ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ
การเกษตร 

- ผลกระทบต่อวิถีชุมชนใน
การพัฒนา 

- พัฒนาด้านเศรษฐกิจเพิ่ม 
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในพ้ืนท่ี 

- ส่งเสริมเศรษฐกิจการ
ท่องเที่ยวเพื่อประโยชน์ต่อ
ชุมชนชายฝั่งทะเล 

- ส่งเสริมการค้าชายแดน 
- ส่งเสริมและพัฒนาการ

ประกอบอาชีพเพาะเลี้ยง
ชายฝั่ง 

- การพัฒนาต่อยอดจาก
ทรัพยากรที่อยู่เพื่อเพิ่ม
รายได ้

- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตาม
เส้นทางน้้า 

- ส่งเสริมการประอาชีพของ
ชุมชนริมน้้า 

-  การสร้างความรับรู้/ความ
เข้าใจร่วมกันในสังคมเรื่องน้้า 

-  ประชาชนในพ้ืนท่ีให้ความ
สนใจและมีส่วนร่วมน้อย 

-  มรดกทางวัฒนธรรม 
-  ผลกระทบต่อวิถีชุมชนในการ

พัฒนา 
- พฤติกรรมของประชาชนท่ีอยู่

บริเวณต้นน้้าในการใช้น้้า 
- การประชาสัมพันธ์ 
- การเปลีย่นแปลงทางสังคมม

และการขยายตัวของชุมชน 
 

- ส่งเสริมและพัฒนา
กระบวนการมีส่วนร่วมในทุก
ระดับ 

- อุปสรรคการพัฒนาจาก
ปัญหาความมั่นคง 

 

- จังหวัดสงขลา ควรไดร้ับการ
ส่งเสริมให้เป็นเมืองท่องเที่ยว 
โดยใช้ความสวยงามของ
ทะเลสาบสงขลาเป็นตัวดึงดูด 
โดยบูรณาการการท่องเที่ยวและ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และควรบรูณา
การการท้างานของหน่วยงาน
ต่างๆ ด้วยกัน เพื่อให้เกิดการ
พัฒนาไปในทิศทางเดียวกันและ
ไม่ซ้้าซ้อนกัน 

 
 

หมายเหตุ : กลุ่มพ้ืนที่ลุ่มน้้าตอนบน ได้แก่ ข้อมูลมูลจากผู้เข้าร่วมประชุมเวทีที่ 1 (ชุมพร) และเวทีที่ 2 (สุราษฎร์ธานี) ที่อยู่ในพ้ืนที่ตอนบน กลุ่มพ้ืนที่ลุ่มน้้าตอนกลาง ได้แก่ ข้อมูลจากผู้เข้าร่วมประชุมเวทีที่ 2 (สุราษฎร์ธานี) ที่อยู่ในพ้ืนที่ตอนกลาง และเวทีที่ 3 
(นครศรีธรรมราช) และกลุ่มพื้นที่ลุ่มน้้าตอนล่าง ได้แก่ ข้อมูลจากผู้เข้าร่วมประชุมเวทีที่ 4 (สงขลา) เวทีที่ 5 (ปัตตานี) และเวทีที่ 6 (นราธิวาส) 

 
 

 
  



 บทที่ 9 กระบวนการการมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนความคดิเห็นของประชาชน 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ                    และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการประชาสัมพันธ ์

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม  9-96  รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ตารางท่ี 9.6.3-2  
สรุปความเห็นต่อรูปแบบทางเลือกการพัฒนาและการประเมินผลกระทบของพื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 

 

กลุ่มพื นที่ลุ่มน ้า ทางเลือกการพัฒนาที่เหมาะสมของพื นที่ 

ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม 
ทางเลือกการพัฒนาที่เหมาะสม การประเมินผลกระทบของทางเลือกและการก้าหนดมาตรการเชิงรุกเพื่อป้องกันผลกระทบ

ล่วงหน้า 
ความเหมาะสมของ
ทางเลือก(ร้อยละ) 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
มีความครบถ้วน 

(ร้อยละ) 
ประเด็นที่ควรเพิ่มเติม 

พ้ืนที่ตอนบน ทางเลือกที่ 4 การพัฒนาพ้ืนที่เต็มศักยภาพ 
และยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้และภาคใต้
ชายแดน 

96.5 - ควรมุ่งเน้นการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
- อนุรักษ์ทรัพยากรด้านการท่องเที่ยว 

93.2 - ด้านสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ 

พ้ืนที่ตอนกลาง ทางเลือกที่ 3 การพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือสนับสนุน 
และส่งเสริมการเติบโตของเศรษฐกิจสาขา
ท่องเที่ยว และเกษตรกรรม 

97 - การเพ่ิมการพัฒนาส่งเสริมนวัตวิถีในชุมชน 
- มุ่งเน้นการน้าน้้าไปใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร 
- มุ่งเน้นการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

87.4 - การพัฒนาที่เหมาะสมกับอาชีพและความเป็นอยู่ 
- มาตรการการฟ้ืนฟูป่าไม่ที่มีความเหมาะสมกับพ้ืนที่ 
- มุ่งเน้นการใช้น้้าในภาคการเกษตร 

พ้ืนที่ตอนล่าง ทางเลือกที่ 3+ การพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือสนับสนุน 
และส่งเสริมการเติบโตของเศรษฐกิจสาขา
ท่องเที่ยว และเกษตรกรรม และเพ่ิมกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรมนวัตกรรมที่มี
มูลค่าสูง 

94.5 - การพัฒนาด้านอุตสาหกรรมต้องมีมาตรการควบคุม
ผลกระทบที่เกิดข้ึนด้วย 

- ควรมีตัวชี้วัดในการน้าน้้าเพ่ือการแก้ไขความยากจน 
- ควรให้ความส้าคัญกับสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ก

ป่าต้นน้้าและพ้ืนที่ชุ่มน้้า  
- เน้นให้มีการกระจายน้้าจืดให้ทั่วถึง เพื่อน้าไปต่อยอดใช้

งาน 
- ควรสร้างแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมกับการท่องเที่ยว 

83.2 - การบูรณาการระหว่างหน่วยงาน และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล ตลอดเวลา และให้ประชาชนใน
พ้ืนที่ร่วมด้าเนินการด้วย 

- การพัฒนาแหล่งกักเก็บน้้าที่สามารถรองรับปริมาณน้้า พร้อมทั้ง
การจัดระบบระบายน้้า 

- การพัฒนาบุคลากร 
- การป้องกันความเสียหายของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

สังคม และวัฒนธรรม 
หมายเหตุ : กลุ่มพ้ืนที่ลุ่มน้้าตอนบน ได้แก่ ข้อมูลมูลจากผู้เข้าร่วมประชุมเวทีที่ 1 (ชุมพร) และเวทีที่ 2 (สุราษฎร์ธานี) ที่อยู่ในพ้ืนที่ตอนบน กลุ่มพ้ืนที่ลุ่มน้้าตอนกลาง ได้แก่ ข้อมูลจากผู้เข้าร่วมประชุมเวทีที่ 2 (สุราษฎร์ธานี) ที่อยู่ในพ้ืนที่ตอนกลาง และเวทีที่ 3 
(นครศรีธรรมราช) และกลุ่มพื้นที่ลุ่มน้้าตอนล่าง ได้แก่ ข้อมูลจากผู้เข้าร่วมประชุมเวทีที่ 4 (สงขลา) เวทีที่ 5 (ปัตตานี) และเวทีที่ 6 (นราธิวาส) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 บทที่ 9 กระบวนการการมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนความคดิเห็นของประชาชน 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ                    และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการประชาสัมพันธ ์

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 9-97 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ตารางท่ี 9.6.3-3  
สรุปความเห็นต่อแนวทางการพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ 

พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 
ตารางท่ี 9.6.3-3 (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์ 
ความเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม (ร้อยละ) 

มากที่สุด มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การลดความขาดแคลนและเพ่ิมการเข้าถึงน ้าอุปโภคบริโภคในพื นที่  
1.1 พัฒนาประปาเมือง/พื นที่เศรษฐกจิ      

1.1.1 การขยายเขต/เพ่ิมเขตจ่ายน้้า (ประปาหมู่บา้น) 1.4 1.4 12.8 35.5 48.9 
1.1.2 แผนระบบประปาเมืองหลัก/พื้นที่เศรษฐกิจแหล่งท่องเที่ยว 1.4 1.4 7.8 27.7 44.0 
1.1.3 ลดการสญูเสียน้้าในระบบท่อส่งจ่ายน้้าประปา 1.4 1.4 12.8 35.5 48.9 

1.2 พัฒนาน ้าอุปโภคบริโภคให้ได้มาตรฐานและราคาที่เหมาะสม      
1.2.1 การปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านให้ไดม้าตรฐาน (SDGs) และ
เพียงพอ 

1.4 1.4 12.8 35.5 48.9 

1.2.2 สนับสนุนการผลิตน้า้ดื่มในชุมชนของตนเอง 1.4 3.5 12.8 36.9 45.4 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การแก้ไขปัญหาน ้าท่วมและอุทกภัยในพื นที ่
2.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน ้า      

2.1.1 ปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน้้า 1.4 2.8 12.1 32.6 51.1 
2.1.2 ปรับปรุงล้าน้้าธรรมชาติที่ตืน้เขินให้สามารถระบายน้้าได้มี
ประสิทธิภาพ 

1.4 1.4 12.8 35.5 48.9 

2.2 จัดการพื นที่น ้าท่วม/พื นที่ชะลอน ้า      
2.2.1 การพัฒนาและปรับปรุงพ้ืนท่ีชะลอน้้า 1.4 1.4 12.8 35.5 48.9 
2.2.2 การบริหารจดัการ พ้ืนท่ีอนุรักษ์เพื่อการระบายน้้า และคุ้มครอง

ทรัพยากรป่าชายเลน 
1.4 2.8 13.5 38.3 44.0 

2.3 การป้องกันน ้าท่วมพื นที่ชุมชน      
2.3.1 ก่อสร้างระบบโดยการระบายน้้าเลี่ยงชุมชน/เขื่อนป้องกันตลิ่ง 1.4 2.8 13.5 33.3 48.9 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การฟ้ืนฟูพัฒนาพื นที่อนุรักษ์และคุ้มครองทรัพยากร 
3.1 การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูพื้นที่ป่าต้นน้า้ที่เสื่อมโทรม 1.4 1.4 8.5 26.2 46.1 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น ้า 
4.1 การปรับเปลี่ยนการปลูกพืช เพ่ือลดการใช้น ้า หรือเพ่ิมมูลค่า  

และ การใช้น ้าอย่างคุ้มค่า 
1.4 3.5 11.3 36.9 46.8 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเพ่ิมความจุกักเก็บน ้า และเพ่ิมพื นที่การกระจายน ้า 
5.1 การเพ่ิมความจุกักเก็บน ้า/แหล่งน ้าต้นทุน      

5.1.1. การเพิ่มปริมาณน้้าต้นทุนในแหล่งน้้าเดมิ 1.4 3.5 10.6 34.8 49.6 
5.1.2. พัฒนาแหล่งกักเก็บน้้าใหม ่(เกษตรและอุตสาหกรรม) 1.4 3.5 12.8 37.6 44.7 



 บทที่ 9 กระบวนการการมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนความคดิเห็นของประชาชน 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ                    และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการประชาสัมพันธ ์

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 9-98 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ตารางท่ี 9.6.3-3 (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์ 
ความเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม (ร้อยละ) 

มากที่สุด มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

5.2 การเพ่ิมประสิทธิภาพการกระจายน ้า      

5.2.1 การเพิ่มพ้ืนท่ีกระจายน้้า 1.4 2.1 10.6 36.2 49.6 
5.2.2 เพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งน้้า 1.4 2.1 9.9 36.2 50.4 

5.3 พัฒนาแหล่งน ้าทางเลือก  พัฒนาแหล่งน ้าบาดาล  1.4 1.4 11.3 33.3 52.5 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การจัดการคุณภาพน ้าและอนุรักษ์ทรัพยากรน ้า 
6.1 การป้องกันการเกิดน ้าเสียท่ีต้นทาง      

6.1.1 ออกระเบียบข้อบัญญตัิท้องถิ่นในการบ้าบัดขั้นต้นก่อนปล่อยน้้า
เสียครัวเรือน 

2.1 2.1 10.6 35.5 49.6 

6.2 การเพ่ิมประสิทธิภาพในการบ้าบัดและควบคุมการระบายน ้าเสียออกสู่
สิ่งแวดล้อม 

     

6.2.1 ก่อสร้างระบบบ้าบัดน้า้เสยีใหม่ในพื้นที่  2.1 1.4 13.5 31.9 51.1 
6.2.2 ปรับปรุงระบบน้้าเสียเดิมใหม้ีประสิทธิภาพ  2.8 2.8 13.5 32.6 48.2 
6.2.3 เพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุม ก้ากับ และบังคับใช้กับ

แหล่งก้าเนิดมลพิษทางน้้าในพ้ืนท่ีเป้าหมาย 
2.1 1.4 12.8 34.0 49.6 

6.2.4 การน้าน้้าที่ผา่นการบ้าบดัแล้วกลับไปใช้ประโยชน์ 2.1 3.5 12.8 34.0 47.5 
7.1 การแก้ไขและเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติ       

7.1.1 การเตรียมความพร้อมรับภยัพิบัติภัยดินถล่ม 1.4 2.1 11.3 34.8 50.4 
7.1.2 การแก้ไขและเตรยีมความพร้อมรับภัยพิบัติการรุกล้้าของน้้าเคม็ 2.1 2.8 14.9 34.0 46.1 
7.1.3 การแก้ไขและเตรยีมความพร้อมรับภัยพิบัตไิฟไหมป้่าพรุ 2.1 2.8 13.5 35.5 46.1 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการ 
8.1 การจัดท้าแผนบริหารจัดการทรัพยากรน ้า 2.1 2.1 14.2 35.5 46.1 
8.2 เสริมสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธน์โยบาย/แผนแม่บทการบริหาร

จัดการทรัพยากรน ้า 
2.1 2.8 14.2 35.5 45.4 

หมายเหตุ : จ้านวนร้อยละของความเหน็ของผู้เข้าร่วมประชุมเป็นข้อมูลเฉลีย่จากเวทีชุมพรและเวทีสุราษฎร์ธานี (พื้นที่ตอนบน) 
 

 
 
 
 

 
 

  



 บทที่ 9 กระบวนการการมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนความคดิเห็นของประชาชน 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ                    และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการประชาสัมพันธ ์

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 9-99 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ตารางท่ี 9.6.3-4  
สรุปความเห็นต่อแนวทางการพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ 

พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนกลาง 
ตารางท่ี 9.6.3-4 (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์ 
ความเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม (ร้อยละ) 

มากที่สุด มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การลดความขาดแคลนและเพ่ิมการเข้าถึงน ้าอุปโภคบริโภคในพื นที่  
1.1 พัฒนาประปาเมือง/พื นที่เศรษฐกจิ      

1.1.1 การขยายเขต/เพ่ิมเขตจ่ายน้้า (ประปาหมู่บา้น) 0.6 3.6 16.2 33.5 46.1 
1.1.2 แผนระบบประปาเมืองหลัก/พื้นที่เศรษฐกิจแหล่งท่องเที่ยว 0.6 3.6 18.6 30.5 46.7 
1.1.3 ลดการสญูเสียน้้าในระบบท่อส่งจ่ายน้้าประปา 0.6 3.0 23.4 29.9 43.1 

1.2 พัฒนาน ้าอุปโภคบริโภคให้ได้มาตรฐานและราคาที่เหมาะสม      
1.2.1 การปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านให้ไดม้าตรฐาน (SDGs) และ
เพียงพอ 

0.6 3.6 17.4 32.9 45.5 

1.2.2 สนับสนุนการผลิตน้า้ดื่มในชุมชนของตนเอง 0 3.0 24.0 33.5 39.5 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การแก้ไขปัญหาน ้าท่วมและอุทกภัยในพื นที ่
2.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน ้า      

2.1.1 ปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน้้า 1.2 4.8 14.4 32.3 47.3 
2.1.2 ปรับปรุงล้าน้้าธรรมชาติที่ตืน้เขินให้สามารถระบายน้้าได้มี
ประสิทธิภาพ 

0.6 3.6 17.4 34.7 43.7 

2.2 จัดการพื นที่น ้าท่วม/พื นที่ชะลอน ้า      
2.2.1 การพัฒนาและปรับปรุงพ้ืนท่ีชะลอน้้า 1.9 1.2 16.7 35.2 45.1 
2.2.2 การบริหารจดัการ พ้ืนท่ีอนุรักษ์เพื่อการระบายน้้า และคุ้มครอง

ทรัพยากรป่าชายเลน 
0.6 3.6 17.4 34.7 43.7 

2.3 การป้องกันน ้าท่วมพื นที่ชุมชน      
2.3.1 ก่อสร้างระบบโดยการระบายน้้าเลี่ยงชุมชน/เขื่อนป้องกันตลิ่ง 1.8 4.2 18.6 31.7 43.7 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การฟ้ืนฟูพัฒนาพื นที่อนุรักษ์และคุ้มครองทรัพยากร 
3.1 การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูพื้นที่ป่าต้นน้า้ที่เสื่อมโทรม 0.6 3.6 19.2 28.7 47.9 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น ้า 
4.1 การปรับเปลี่ยนการปลูกพืช เพ่ือลดการใช้น ้า หรือเพ่ิมมูลค่า  

และ การใช้น ้าอย่างคุ้มค่า 
0.6 4.2 22.2 28.7 44.3 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเพ่ิมความจุกักเก็บน ้า และเพ่ิมพื นที่การกระจายน ้า 
5.1 การเพ่ิมความจุกักเก็บน ้า/แหล่งน ้าต้นทุน      

5.1.1. การเพิ่มปริมาณน้้าต้นทุนในแหล่งน้้าเดมิ 0.6 3.6 15.6 35.9 44.3 
5.1.2. พัฒนาแหล่งกักเก็บน้้าใหม ่(เกษตรและอุตสาหกรรม) 0.6 3.0 16.8 34.7 44.9 



 บทที่ 9 กระบวนการการมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนความคดิเห็นของประชาชน 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ                    และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการประชาสัมพันธ ์

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 9-100 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ตารางท่ี 9.6.3-4 (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์ 
ความเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม (ร้อยละ) 

มากที่สุด มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

5.2 การเพ่ิมประสิทธิภาพการกระจายน ้า      

5.2.1 การเพิ่มพ้ืนท่ีกระจายน้้า 0.6 3.0 16.8 34.7 44.9 
5.2.2 เพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งน้้า 0.6 3.6 16.2 33.5 46.1 

5.3 พัฒนาแหล่งน ้าทางเลือก  พัฒนาแหล่งน ้าบาดาล  0.6 3.6 16.2 33.5 46.1 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การจัดการคุณภาพน ้าและอนุรักษ์ทรัพยากรน ้า 
6.1 การป้องกันการเกิดน ้าเสียท่ีต้นทาง      

6.1.1 ออกระเบียบข้อบัญญตัิท้องถิ่นในการบ้าบัดขั้นต้นก่อนปล่อยน้้า
เสียครัวเรือน 

0.6 4.2 16.8 28.1 50.3 

6.2 การเพ่ิมประสิทธิภาพในการบ้าบัดและควบคุมการระบายน ้าเสียออกสู่
สิ่งแวดล้อม 

     

6.2.1 ก่อสร้างระบบบ้าบัดน้า้เสยีใหม่ในพื้นที่  0.6 3.0 18.6 32.9 44.9 
6.2.2 ปรับปรุงระบบน้้าเสียเดิมใหม้ีประสิทธิภาพ  0 4.8 15.6 31.1 48.5 
6.2.3 เพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุม ก้ากับ และบังคับใช้กับ

แหล่งก้าเนิดมลพิษทางน้้าในพ้ืนท่ีเป้าหมาย 
0.6 2.4 19.2 31.7 46.1 

6.2.4 การน้าน้้าที่ผา่นการบ้าบดัแล้วกลับไปใช้ประโยชน์ 0.6 4.2 22.2 26.3 46.7 
7.1 การแก้ไขและเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติ       

7.1.1 การเตรียมความพร้อมรับภยัพิบัติภัยดินถล่ม 0.6 3.0 18.0 31.7 46.7 
7.1.2 การแก้ไขและเตรยีมความพร้อมรับภัยพิบัติการรุกล้้าของน้้าเคม็ 0 4.8 14.4 33.5 47.3 
7.1.3 การแก้ไขและเตรยีมความพร้อมรับภัยพิบัตไิฟไหมป้่าพรุ 0 4.8 15.0 33.5 46.7 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการ 
8.1 การจัดท้าแผนบริหารจัดการทรัพยากรน ้า 0 6.0 12.0 31.1 50.9 
8.2 เสริมสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธน์โยบาย/แผนแม่บทการบริหาร

จัดการทรัพยากรน ้า 
0 6.6 12.6 32.3 48.5 

หมายเหตุ : จ้านวนร้อยละของความเหน็ของผู้เข้าร่วมประชุมเป็นข้อมูลเฉลีย่จากเวทีสุราษฎร์ธานี (พื้นที่ตอนกลาง) และเวทีนครศรีธรรมราช 

 
 
 
 
 
 
 
 



 บทที่ 9 กระบวนการการมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนความคดิเห็นของประชาชน 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ                    และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการประชาสัมพันธ ์

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 9-101 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ตารางท่ี 9.6.3-5  
สรุปความเห็นต่อแนวทางการพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ 

พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 
ตารางท่ี 9.6.3-5 (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์ 
ความเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม (ร้อยละ) 

มากที่สุด มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การลดความขาดแคลนและเพ่ิมการเข้าถึงน ้าอุปโภคบริโภคในพื นที่  
1.1 พัฒนาประปาเมือง/พื นที่เศรษฐกจิ      

1.1.1 การขยายเขต/เพ่ิมเขตจ่ายน้้า (ประปาหมู่บา้น) 0.4 2.2 8.0 29.0 59.4 
1.1.2 แผนระบบประปาเมืองหลัก/พื้นที่เศรษฐกิจแหล่งท่องเที่ยว 0.3 1.9 7.1 25.8 52.9 
1.1.3 ลดการสญูเสียน้้าในระบบท่อส่งจ่ายน้้าประปา 0.3 1.9 7.1 25.8 52.9 

1.2 พัฒนาน ้าอุปโภคบริโภคให้ได้มาตรฐานและราคาที่เหมาะสม      
1.2.1 การปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านให้ไดม้าตรฐาน (SDGs) และ
เพียงพอ 

0.3 1.9 7.1 25.8 52.9 

1.2.2 สนับสนุนการผลิตน้า้ดื่มในชุมชนของตนเอง 0 1.6 8.7 23.5 54.8 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การแก้ไขปัญหาน ้าท่วมและอุทกภัยในพื นที ่
2.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน ้า      

2.1.1 ปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน้้า 0 1.6 8.7 25.8 51.9 
2.1.2 ปรับปรุงล้าน้้าธรรมชาติที่ตืน้เขินให้สามารถระบายน้้าได้มี
ประสิทธิภาพ 

0.3 1.9 7.1 25.8 52.9 

2.2 จัดการพื นที่น ้าท่วม/พื นที่ชะลอน ้า      
2.2.1 การพัฒนาและปรับปรุงพ้ืนท่ีชะลอน้้า 0.3 1.9 7.1 25.8 52.9 
2.2.2 การบริหารจดัการ พ้ืนท่ีอนุรักษ์เพื่อการระบายน้้า และคุ้มครอง

ทรัพยากรป่าชายเลน 
0.3 1.9 7.1 25.8 52.9 

2.3 การป้องกันน ้าท่วมพื นที่ชุมชน      
2.3.1 ก่อสร้างระบบโดยการระบายน้้าเลี่ยงชุมชน/เขื่อนป้องกันตลิ่ง 0 1.3 12.6 23.5 50.6 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การฟ้ืนฟูพัฒนาพื นที่อนุรักษ์และคุ้มครองทรัพยากร 
3.1 การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูพื้นที่ป่าต้นน้า้ที่เสื่อมโทรม 0.3 1.9 7.1 25.8 52.9 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น ้า 
4.1 การปรับเปลี่ยนการปลูกพืช เพ่ือลดการใช้น ้า หรือเพ่ิมมูลค่า  

และ การใช้น ้าอย่างคุ้มค่า 
0.3 1.9 7.1 25.8 52.9 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเพ่ิมความจุกักเก็บน ้า และเพ่ิมพื นที่การกระจายน ้า 
5.1 การเพ่ิมความจุกักเก็บน ้า/แหล่งน ้าต้นทุน      

5.1.1. การเพิ่มปริมาณน้้าต้นทุนในแหล่งน้้าเดมิ 0.3 1.9 7.1 25.8 52.9 
5.1.2. พัฒนาแหล่งกักเก็บน้้าใหม ่(เกษตรและอุตสาหกรรม) 0 1.4 5.1 21.4 52.5 



 บทที่ 9 กระบวนการการมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนความคดิเห็นของประชาชน 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ                    และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการประชาสัมพันธ ์

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 9-102 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ตารางท่ี 9.6.3-5 (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์ 
ความเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม (ร้อยละ) 

มากที่สุด มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

5.2 การเพ่ิมประสิทธิภาพการกระจายน ้า      

5.2.1 การเพิ่มพ้ืนท่ีกระจายน้้า 0.3 1.9 7.1 25.8 52.9 
5.2.2 เพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งน้้า 0.4 2.2 8.1 29.3 60.1 

5.3 พัฒนาแหล่งน ้าทางเลือก  พัฒนาแหล่งน ้าบาดาล  0.3 1.9 7.1 25.8 52.9 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การจัดการคุณภาพน ้าและอนุรักษ์ทรัพยากรน ้า 
6.1 การป้องกันการเกิดน ้าเสียท่ีต้นทาง      

6.1.1 ออกระเบียบข้อบัญญตัิท้องถิ่นในการบ้าบัดขั้นต้นก่อนปล่อยน้้า
เสียครัวเรือน 

0.3 1.9 7.1 25.8 52.9 

6.2 การเพ่ิมประสิทธิภาพในการบ้าบัดและควบคุมการระบายน ้าเสียออกสู่
สิ่งแวดล้อม 

     

6.2.1 ก่อสร้างระบบบ้าบัดน้า้เสยีใหม่ในพื้นที่  0.3 1.9 7.1 25.8 52.9 
6.2.2 ปรับปรุงระบบน้้าเสียเดิมใหม้ีประสิทธิภาพ  1.9 1.9 13.5 25.2 46.5 
6.2.3 เพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุม ก้ากับ และบังคับใช้กับ

แหล่งก้าเนิดมลพิษทางน้้าในพ้ืนท่ีเป้าหมาย 
0.3 1.9 7.1 25.8 52.9 

6.2.4 การน้าน้้าที่ผา่นการบ้าบดัแล้วกลับไปใช้ประโยชน์ 0.3 1.9 7.1 25.8 52.9 
7.1 การแก้ไขและเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติ       

7.1.1 การเตรียมความพร้อมรับภยัพิบัติภัยดินถล่ม 0.3 1.9 7.1 25.8 52.9 
7.1.2 การแก้ไขและเตรยีมความพร้อมรับภัยพิบัติการรุกล้้าของน้้าเคม็ 1.9 1.9 13.5 25.2 46.5 
7.1.3 การแก้ไขและเตรยีมความพร้อมรับภัยพิบัตไิฟไหมป้่าพรุ 1.9 1.9 13.5 25.2 46.5 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการ 
8.1 การจัดท้าแผนบริหารจัดการทรัพยากรน ้า 1.9 1.9 13.5 25.2 46.5 
8.2 เสริมสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธน์โยบาย/แผนแม่บทการบริหาร

จัดการทรัพยากรน ้า 
1.9 1.9 13.5 25.2 46.5 

หมายเหตุ : จ้านวนร้อยละของความเหน็ของผู้เข้าร่วมประชุมเป็นข้อมูลเฉลีย่จากเวทีสงขลา เวทีปัตตานี และเวทีนราธิวาส 
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 9-103 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

 
 
รูปที่ 9.6.3-1  แผนภาพสรุปค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นที่มีต่อแนวทางการพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณาการระดับ

ยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก จ้าแนกตามยุทธศาสตร์และภูมิภาค 
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม  9-104 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ตารางท่ี 9.6.3-6  
สรุปความเห็นต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 

 

ยุทธศาสตร์ 
ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมต่อยุทธศาสตร์ตามแนวทางการพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ 

พื นที่ตอนบน พื นที่ตอนกลาง พื นที่ตอนล่าง 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การลดความขาดแคลนและเพิ่มการเข้าถึงน้้าอุปโภคบริโภคในพ้ืนท่ี 

-  - - ปัจจุบันระบบน้้าประปาหมู่บ้านในหลายพื้นที่ไม่สามารถใช้งานได้ 
เนื่องจากไม่มีการดูแล อาจเนื่องจากหน่วยงานผู้ด้าเนินการก่อสร้าง
และหน่วยงานท่ีด้าเนินการดูแลเป็นคนละหน่วยงานกัน 
- ส้ารวจระบบประปาหมู่บ้านที่มีอยู่เดิมเพื่อด้าเนินการปรับปรุงให้ใช้

งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างเพิ่มเติม 
- การพัฒนาบุคลากร เพื่อการจัดการระบบประปาหมู่บ้าน 
- ปัจจุบันระบบน้้าประปาหมู่บ้าน ไม่เติมคลอรีนส่งผลให้น้้าไม่มีความ

สะอาด เสนอให้มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
- ลดการสูญเสียน้้าในระบบท่อส่งจ่ายน้้าประปา ควรเพิ่มเป้าหมายใน

การพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การแก้ไขปัญหาน้้าท่วมและอุทกภยัในพ้ืนท่ี 

- การปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน้้าในพื้นที่ ต้าบลท่ามะกา อ้าเภอหลัง
สวน ส่งผลกระทบต่อการระบายน้้าในพื้นที่เป็นให้น้้าท่วมขังและ
ปัญหาขาดน้้า 
- ต้องการทราบว่าสิ่งกีดขวางทางน้้าที่ต้องปรับปรุง มีพื้นที่ใดบ้าง 

เนื่องจากอาจมีบางพ้ืนท่ีที่ตกหล่น 
- ต้องการทราบว่าการปรับปรุงพื้นที่ชะลอน้้าที่น้าเสนอมีพื้นที่ใดบ้าง 

และแต่ละพื้นท่ีมีการด้าเนินการอย่างไร 
- ไม่เห็นด้วยกับการขุดลอกคลองของพื้นที่จังหวัดชุมพร เนื่องจาก

อาจส่งผลกระทบให้พ้ืนท่ีต้นน้้าไม่มีน้้าใช้ 
- การแก้ไขปัญหาน้้าท่วมและอุทกภัยในพื้นที่ เป็นการพัฒนา หรือ

ด้าเนินการ หรือมีแนวทางในการปฏิบัติอย่างไร 
- ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ พื้นท่ีอนุรักษ์เพื่อการระบายน้้า และ

คุ้มครองทรัพยากรป่าชายเลน อาจท้าให้เกิดการสับสน เนื่องจาก
การอนุรักษ์ควรเป็นการชะลอน้้ามากกว่าพื้นที่อนุรักษ์เพื่อการ
ระบายน้้า 

- การแก้ไขปัญหาน้้าท่วมและอุทกภัยในพื้นที่ เป็นการพัฒนา หรือ
ด้าเนินการ หรือมีแนวทางในการปฏิบัติอย่างไร 
- ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ พื้นท่ีอนุรักษ์เพื่อการระบายน้้า และ

คุ้มครองทรัพยากรป่าชายเลน อาจท้าให้เกิดการสับสน เนื่องจาก
การอนุรักษ์ควรเป็นการชะลอน้้ามากกว่าพื้นที่อนุรักษ์เพื่อการ
ระบายน้้า 

- ปัจจุบันกรมเจ้าท่าให้ประชาชนที่มีสิ่งปลูกสร้างกีดขวางทางน้้า ขึ้น
ทะเบียนกับหน่วยงาน ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนแล้วประมาณ 800 ราย 
- จั งหวั ดนราธิ ว าสประสบปัญหาน้้ าท่ วม เป็ นประ จ้ าทุ กปี  

ขณะเดียวกันช่วงฤดูแล้งประสบปัญหาขาดแคลนน้้า เนื่องจากไม่มี
พื้นที่กักเก็บน้้า 
- ปรับปรุงล้าน้้าธรรมชาติที่ตื้นเขินให้สามารถระบายน้้าได้  สามารถ

แก้ไขปัญหาได้เฉพาะในช่วงฤดูฝนเท่านั้น แต่ไม่สามารกกักเก็บน้้าไว้
ใช้ในช่วงฤดูแล้งได้ อย่างไรก็ตามการแก้ไขปัญหาควรค้านึงถึงสภาพ
เดิมของพื้นที่มากท่ีสุด 
- ปัญหาการสร้างเขื่อนริมน้้า ส่งผลต่อวิถีชีวิตของชุมชนริมน้้า

เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นควรค้านึงถึงวิถีชีวิตของชุมชน อีกทั้งการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวต้องไม่ส่งผลกระทบต่อวัฒนธรรมและวิถีชีวิต
ของชุมชน 
- การแก้ไขปัญหาน้้าท่วมและอุทกภัยในพื้นที่  ควรพิจารณาให้

ครอบคลุมทุกฤดูกาล 
- พื้นที่โดยรอบจังหวัดปัตตานีประสบปัญหาน้้าท่วมเป็นประจ้า เสนอ

ให้มีแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว อีกทั้งปัญหาน้้า
ท่วมดังกล่าวส่งผลให้เกิดการกัดเซาะพื้นที่ของชาวเป็นประจ้า จึง
ควรมีแนวทางในการแก้ไขและป้องกัน 
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม  9-105 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ยุทธศาสตร์ 
ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมต่อยุทธศาสตร์ตามแนวทางการพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ 

พื นที่ตอนบน พื นที่ตอนกลาง พื นที่ตอนล่าง 
- พื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดปัตตานี มีแม่น้้าและล้าคลองหลายสาย 

กรณีที่น้้าท่วม น้้าในแม่น้้า ล้าคลองต่างๆ จะไหลเชี่ยวและกัดเซาะ
ชายฝั่งเข้าไปยังบ้านเรือนของประชาชน 
- การแก้ไขปัญหาน้้าท่วม เสนอให้ท้าแก้มลิง และการพัฒนาระบบ

ประปาแบบบูรณาการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การฟื้นฟูพัฒนาพ้ืนท่ีอนุรักษ์และคุ้มครองทรัพยากร 

- การแก้ไขปัญหาลุ่มน้้า ต้องค้านึงถึงสภาพปัญหาและบริบทต่างๆ 
ของแต่ละพื้นท่ี 
- การฟื้นฟูพื้นที่ป่าเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ ควรพิจารณา

มาตรการอื่นเพิ่มเติม เช่น การปลูกป่าชุมชน ป่าเศรษฐกิจ สร้าง
ความตระหนักแก่เยาวชนต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เป็นต้น 

- การฟื้นฟูพื้นที่ป่าเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ ควรพิจารณา
มาตรการอื่นเพิ่มเติม เช่น การปลูกป่าชุมชน ป่าเศรษฐกิจ สร้าง
ความตระหนักแก่เยาวชนต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เป็นต้น 

- เพิ่มเติมมาตรการในการส่งเสริมการเพิ่มพ้ืนท่ีป่า 
- การฟื้นฟูพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ จ้าเป็นต้องบูรณาการการท้างานของ

หน่วยงานต่างๆ จึงประสบความส้าเร็จ 
- เสนอให้ท้าการเกษตรผสมผสาน เพื่อฟื้นฟูป่าต้นน้้า อย่างไรก็ตาม

ต้องค้านึงผลกระทบกระทบต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นเป็นล้าดับแรก 
เนื่องจากเป็นพื้นที่ต้นน้้า 
- เพิ่มเติมการส่งเสริมการปลูกป่าหรือไม้มีค่าในพื้นที่ของเอกชนได้

หรือไม่ 
- เป้าหมายจ้านวนพื้นที่น้อยเกินไป ทั้งนี้มีพื้นที่อีกหลายพื้นท่ี ซึ่งไม่มี

ความเหมาะสมในการท้าการเกษตร ซึ่งต้องปรับเปลี่ยนการใช้
ประโยชน์พื้นที่ โดยอาจแทรกป่าในพื้นปลูกพืชเชิงเดี่ยว  และการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ประโยชน์จากพ้ืนท่ีปลูกยางพารา 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้้า 

- การปรับเปลี่ยนการปลูกพืชเพื่อการใช้น้้า ข้อมูลที่น้าเสนอมีปริมาณ
น้้ามาก แต่ไม่มีการเก็บกักไว้ใช้ประโยชน์ เหตุใดไม่เก็บกักไว้ใช้
ประโยชน์เพื่อการเกษตร แทนการให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการปลูก
พืช ประกอบกับเกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัดชุมพร ปลูกพืชเศรษฐกิจที่
มีมูลค่าสูงอยู่แล้ว หากปรับเปลี่ยนจะมีพืชชนิดใดที่มีมีมูลค่า
เหมาะสมกว่าปัจจุบัน 

- - ปัญหาการแย่งน้้าหลังฤดูฝนระหว่างภาคเอกชนและภาคเกษตร 
ปัญหาดังกล่าวอาจเนื่องมาจากเกษตรกรปลูกพืชตามความต้องการ
ระบบเศรษฐกิจ แต่ไม่ค้านึงถึงความเหมาะสมของศักยภาพพื้นที่ ทั้ง
ในเรื่องคุณสมบัติของดินและทรัพยากรน้้า อีกทั้งหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องไม่สามารถส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนปลูกพืชตาม
ศักยภาพของพื้นที ่

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
การเพิ่มความจุกักเก็บน้้า และเพิม่พื้นท่ีการกระจายน้้า 

- ควรพิจารณาบ่อบาดาลให้ครอบคลุมทุกมิติ เนื่องจากอาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่างๆ ตามมา 
- พัฒนาอ่างเก็บน้้าเดิมเพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการกัก

เก็บน้้า 

- - เสนอให้ส่งเสริมการท้าสระน้้าขนาดเล็กในแต่ละพื้นท่ี เพื่อส้ารองน้้า
ไว้ใช้ 
- ประยุกต์ “โคก หนอง นา โมเดล” และ “ปลูกพืช 3 อย่าง ประโยชน์ 

4 อย่าง” เพื่อให้มีการสะสมของปริมาณน้้าในดิน 
- พื้นที่อ้าเภอหนองจิก ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ชายฝั่งและแหล่งท่องเที่ยว

ทางทะเล ปัจุบันประสบปัญหากัดเซาะชายฝั่งและน้้าทะเลรุกล้้า ยัง
ไม่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ เนื่องจากพ้ืนท่ีไม่มีน้้าจืดที่จะช่วย
ในการผลักดันน้้าเค็ม หน่วยที่เกี่ยวข้องพยามจะเจาะบ่อบาดาล แต่
ไม่เป็นผล เนื่องจากพื้นที่เป็นพื้นที่ทึ่มีหินปูนอยู่ใต้ดิน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถ ช่วยด้าเนินการแก้ไข จึงขอความ
ร่วมมือในการบรรจุโครงการดังกล่าวในแผนการพัฒนาพ้ืนท่ี 
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม  9-106 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ยุทธศาสตร์ 
ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมต่อยุทธศาสตร์ตามแนวทางการพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ 

พื นที่ตอนบน พื นที่ตอนกลาง พื นที่ตอนล่าง 
- เสนอให้พัฒนาลุ่มน้้าสายบุรี เพื่อผันน้้ามายังลุ่มน้้าปัตตานี จะช่วย

บรรเทาปัญหาขาดแคลนน้้าใช้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  
การจัดการคุณภาพน้้าและอนุรักษท์รัพยากรน้้า 

- การออกระเบียบข้อบัญญัติท้องถิ่นในการบ้าบัดขั้นต้นก่อนปล่อยน้้า
เสียครัวเรือน อาจไม่เป็นประโยชน์ในทางปฏิบัติ ทั้งนี้ปัจจุบันมี 
พรบ.การจัดการน้้าเสีย อยู่แล้ว จึงควรเพิ่มเติมการบังคับใช้อย่าง
จริงจัง 

- - เสนอให้มีการบ้าบัดน้้าเสียระดับครัวเรือน  
- ควรตรวจสอบการใช้สารเคมีของภาคอุตสาหกรรม รวมถึง

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหากมีการระบายออกสู่ภายนอก เพื่อให้
หน่วยงานด้านสาธารณสุขเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรในการ
ด้าเนินรองรับผลกระทบ 
- ในช่วง 15 ปีที่ผ่านมา ปริมาณน้้าดิบลดลงไปประมาณ ร้อยละ 50 

ดังนั้นหากปริมาณน้้าบริเวณป่าต้นน้้าน้อยลง อาจจะส่งผลต่อแผนที่
ได้ก้าหนดไว้ 
- ก่อสร้างระบบบ้าบัดน้้าเสียใหม่ในพื้นที่ ควรมีเป้าหมายในการ

พัฒนา  
- การก่อสร้างระบบบ้าบัดน้้าเสียใหม่ในพ้ืนท่ี ท่ีระบุไว้ 9 แห่งในระยะ 

20 ปี มีความเพียงพอแล้วหรือไม่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 7  
การแก้ไขและเตรียมความพร้อมรบัภัยพิบัติ น้้าท่วมดินถล่ม การรุกล้้า
ของน้้าเค็ม และไฟไหมป้่าพร ุ

- เสนอให้เปลี่ยนช่ือเป็น “การป้องกันและเตรียมความพร้อมรับภัย
พิบัติ น้้าท่วมดินถล่ม การรุกล้้าของน้้าเค็ม และไฟไหม้ป่าพรุ” 

- - ปัจจุบันพื้นที่บริเวณแม่น้้าโก-ลก ประสบปัญหาตลิ่งพังทลาย ทั้งนี้
ได้เสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว แต่ยังไม่มีการด้าเนินการ อาจ
เนื่องจากแม่น้้าโก-ลก เป็นแม่น้้าแบ่งเขตแดนระหว่างประเทศไทย
และประเทศมาเลเซีย 
- ปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ มีมาตรการในการ

เตรียมความพร้อมในการป้องกันผลกระทบอย่างไร 
- การพัฒนาโครงการบางโครงการอาจส่งผลกระทบต่อการด้าเนนิงาน

ของหน่วยงานบางหน่วยงาน จึงควรบูรณาการการท้างานร่วมกัน 
- ส่งเสริมให้มีการจัดท้าหลักสูตรท้องถิ่น ว่าด้วยการจัดการทรัพยากร

ทางทะเลและหลักสูตรท้องถิ่น ว่าด้วยการจัดการทรัพยากรน้้า 
- พื้นที่อ้าเภอระโนด อ้าเภอกระแสสินธุ์  และอ้าเภอสทิงพระ  

ประสบปัญหาน้้าเค็มหนุนในช่วงฤดูแล้ง ส่งผลให้ไม่สามารถท้า
การเกษตรได้  

ยุทธศาสตร์ที่ 8  
การพัฒนาระบบการบรหิารจดัการและการมสี่วนร่วมการบรหิาร
จัดการ 

- การพัฒนาองค์ความรู้และส่งเสริมกระบวนมีส่วนร่วมแก่บุคคลกรที่
เกี่ยวข้องทั้งภาคราชการและภาคประชาชน เพื่อให้การพัฒนาต่างๆ 
สามารถด้าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
- เพิ่มศักยภาพในการท้างานและการขับเคลื่อนงาน เพื่อให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารจัดการได้ 
- การด้าเนินการต่างๆ ควรมีคณะกรรมการในการกับกับดูแล โดย

ค้านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียในแหล่งน้้านั้นๆ และส่งเสริมให้ภาคประชา

- ประเด็นยุทธศาสตร์ 8 ยุทธศาสตร์ ครอบคลุมการพัฒนาด้านต่างๆ 
ทั้งสามารถติดตามสถานะของโครงการว่าอยู่ในระยะใด ได้อย่างไร 
- เพิ่มเติมการถมที่ดินของกรมโยธาธิการเข้ามาบังคับใช้ 

- การพัฒนาควรให้ความส้าคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 
- ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมการจัดการน้้าและสร้าง

ความตระหนักในมิติต่างๆ  
- เพิ่มเติมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับภาคการท่องเที่ยว 
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม  9-107 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ยุทธศาสตร์ 
ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมต่อยุทธศาสตร์ตามแนวทางการพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ 

พื นที่ตอนบน พื นที่ตอนกลาง พื นที่ตอนล่าง 
ขนมมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ และอาจปรับลดอ้านาจของ
หน่วยงานภาครัฐ 
- เพิ่มเติมการถมที่ดินของกรมโยธาธิการเข้ามาบังคับใช้ 

- เสนอให้กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาเพิ่มเติมรายละเอียดของกิจกรรมต่างๆ 
ตามทางเลือกที่ 3+ เช่น กิจกรรมภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม 
ภาคการท่องเที่ยว รวมถึงพ้ืนในการพัฒนาตามาทางเลือกดังกล่าว. 
- ส่งเสริมให้เยาวชนรักษ์พ้ืนท่ีป่า สร้างจิตส้านึกแก่เยาวชนในการดูแล

รักษาแหล่งน้้า 
- ผลการศึกษาของโครงการ ควรประสานแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ได้รับทราบ เนื่องจากหน่วยงานต่างๆ ต้องน้าไปปฏิบัติ  
- การจัดท้าฐานข้อมูลทะเบียนแหล่งน้้า ต้องมีความสอดคล้องและ

เชื่อมโยงข้อมูล เพื่อประโยชน์ในการใช้งาน 
- การบริหารจัดการลุ่มน้้าต่างๆ ต้องค้านึงถึง ต้นน้้า กลางน้้า และ

ท้ายน้้า ดังนั้นยุทธศาสตร์ต่างๆควรก้าหนดให้ครอบคลุม 
- โครงการต่างๆ ต้องศึกษารายละเอียดในเชิงลึก และมีผู้รับผิดชอบ

หลักในการด้าเนินงาน เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 
- ข้อมูลที่น้าเสนอเป็นภาพรวม แต่ไม่มีรายละเอียดข้อมูลย่อยในแต่

ละกิจกรรม อาจส่งผลกระทบต่อการพัฒนาและขับเคลื่อนกิจกรรม
ต่างๆ 
- การพัฒนาโครงการต่างๆ ในพื้นที่ ควรพิจารณาจากความต้องการ

ของประชาชนเป็นหลัก 
- เพิ่มการรับรู้ต่อประชาชน เกี่ยวกับระเบียบข้อบัญญัติท้องถิ่นในการ

บ้าบัดขั้นต้นก่อนปล่อยน้้าเสียในครัวเรือน และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการบ้าบัดน้้าเสีย 
- จัดกิจกรรมรณรงค์และสร้างจิตส้านึกการรักษ์น้้า 



 บทที่ 9 กระบวนการการมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนความคดิเห็นของประชาชน 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ                    และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการประชาสัมพันธ ์

 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 9-108 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

9.6.4 ภาพบรรยากาศการประชุมปัจฉิมนิเทศ 

  
บรรยากาศการลงทะเบียนเข้ารว่มประชมุฯ 

  
ดร.สมเกียรต ิอภิพัฒนวิศว ์

ผู้อ้านวยการศนูย์นวัตกรรมเเละสารสนเทศทรัพยากรน้้า 
กล่าวรายงานวัตถุประสงคก์ารประชุม 

นายพิศาล พุ่มสร้าง ผู้อ้านวยการทสจ.ชุมพร 
กล่าวเปิดประชุม 

  
บรรยากาศการน้าเสนอขอ้มูลผลการศึกษา 

  
บรรยากาศผู้เข้ารว่มประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 

รูปที่ 9.6.4-1 บรรยากาศการประชุมปัจฉิมนิเทศ เวทีท่ี 1 จังหวัดชุมพร 



 บทที่ 9 กระบวนการการมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนความคดิเห็นของประชาชน 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ                    และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการประชาสัมพันธ ์

 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 9-109 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

  

บรรยากาศการลงทะเบียนเข้ารว่มประชมุฯ 

  
นายสิริวิชญ กลิ่นภกัดี  

ผู้ช่วยเลขาธิการส้านกังานทรัพยากรน้้าแห่งชาติ 
กล่าวรายงานวัตถปุระสงค์การประชุม 

นายสุทธพิงษ์ คล้ายอุดม  
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  

กล่าวเปิดประชุม 

  
บรรยากาศการน้าเสนอขอ้มูลผลการศึกษา 

  
บรรยากาศผู้เข้ารว่มประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 

รูปที่ 9.6.4-2 บรรยากาศการประชุมปัจฉิมนิเทศ เวทีท่ี 2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 



 บทที่ 9 กระบวนการการมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนความคดิเห็นของประชาชน 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ                    และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการประชาสัมพันธ ์

 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 9-110 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

  
บรรยากาศการลงทะเบียนเข้ารว่มประชมุฯ 

 

  

นายสิริวิชญ กลิ่นภกัดี  
ผู้ช่วยเลขาธิการส้านกังานทรัพยากรน้้าแห่งชาติ 

กล่าวรายงานวัตถปุระสงค์การประชุม 

นายศิริพัฒ พัฒกุล 
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

กล่าวเปิดประชุม 

  
บรรยากาศการน้าเสนอขอ้มูลผลการศึกษา 

  
บรรยากาศผู้เข้ารว่มประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 

รูปที่ 9.6.4-3 บรรยากาศการประชุมปัจฉิมนิเทศ เวทีท่ี 3 จังหวัดนครศรีธรรมราช 



 บทที่ 9 กระบวนการการมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนความคดิเห็นของประชาชน 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ                    และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการประชาสัมพันธ ์

 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 9-111 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

  
บรรยากาศการลงทะเบียนเข้ารว่มประชมุฯ 

  
 นายกรณรมย์ วรรณกุล  

ผู้อ้านวยการส้านกังานทรัพยากรน้้าแห่งชาติภาค 4 
กล่าวรายงานวัตถปุระสงค์การประชุม 

นายพรชัย เพชรพิมพพ์ันธุ์ ผูอ้้านวยการส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา 

กล่าวเปิดประชุม 

  
บรรยากาศการน้าเสนอขอ้มูลผลการศึกษา 

  
บรรยากาศผู้เข้ารว่มประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 

รูปที่ 9.6.4-4 บรรยากาศการประชุมปัจฉิมนิเทศ เวทีท่ี 4 จังหวัดสงขลา 



 บทที่ 9 กระบวนการการมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนความคดิเห็นของประชาชน 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ                    และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการประชาสัมพันธ ์

 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 9-112 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

  
บรรยากาศการลงทะเบียนเข้ารว่มประชมุฯ 

  
นายสิริวิชญ กลิ่นภกัด ี

ผู้ช่วยเลขาธิการส้านกังานทรัพยากรน้้าแห่งชาติ 
กล่าวรายงานวัตถปุระสงค์การประชุม 

นายไกรศร วิศิษฏว์งศ์ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตาน ี

กล่าวเปิดประชุม 

  
บรรยากาศการน้าเสนอข้อมลูผลการศึกษา 

  
บรรยากาศผู้เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 

รูปที่ 9.6.4-5 บรรยากาศการประชุมปัจฉิมนิเทศ เวทีท่ี 5 จังหวัดปัตตานี 



 บทที่ 9 กระบวนการการมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนความคดิเห็นของประชาชน 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ                    และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการประชาสัมพันธ ์

 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 9-113 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

  
บรรยากาศการลงทะเบียนเข้ารว่มประชมุฯ 

  
นายสิริวิชญ กลิ่นภกัด ี

ผู้ช่วยเลขาธิการส้านกังานทรัพยากรน้้าแห่งชาติ 
กล่าวรายงานวัตถปุระสงค์การประชุม 

นางพาตีเมาะ สะดียาม ู
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส 

กล่าวเปิดประชุม 

  
บรรยากาศการน้าเสนอขอ้มูลผลการศึกษา 

  
บรรยากาศผู้เข้ารว่มประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 

รูปที่ 9.6.4-6 บรรยากาศการประชุมปัจฉิมนิเทศ เวทีท่ี 6 จังหวัดนราธิวาส 



 บทที่ 9 กระบวนการการมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนความคดิเห็นของประชาชน 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ                    และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการประชาสัมพันธ ์

 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 9-114 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

9.7 กิจกรรมการสร้างการรับรู้ผ่านสื่อ  
 การจัดกิจกรรมการสร้างการรับรู้ผ่านสื่อ เป็นกิจกรรมหนึ่งเพ่ือช่วยสนับสนุนเพ่ือให้สื่อมวลชนได้รับ
ทราบข้อมูลที่ถูกต้องและตระหนักถึงความส้าคัญของโครงการ รวมทั้งเป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารใน
เชิงสร้างสรรค์ และประชาสัมพันธ์บทบาทและภารกิจของ สทนช. โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 (1) กลุ่มเป้าหมาย 
   ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วยสื่อมวลชนแขนงต่างๆ จากส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น เช่น 
หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ เคเบิ้ลทีวี วิทยุ สื่อออนไลน์ รวมไม่น้อยกว่า 10 ส้านัก จ้านวนรวมประมาณ 10-15 คน 
 (2) การด้าเนินการ 
   การจัดกิจกรรมโดยน้าคณะสื่อมวลชนเดินทางไปยังจังหวัดในพ้ืนที่ศึกษาร่วมกับผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ สทนช. มีกิจกรรมหลักแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
   1)  การน้าเสนอข้อมูลที่เก่ียวข้องกับโครงการ  
  2) การศึกษาดูงานพ้ืนที่ศึกษาหรือพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับหน้าที่และอ้านาจของ
ส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาติ 
 
9.7.1 กิจกรรมการสร้างการรับรู้ผ่านสื่อ ครั งที่ 1 
 กิจกรรมจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 9.00 – 16.30 น. ณ ส้านักงานทรัพยากรน้้า
แห่งชาติ เป็นกิจกรรมที่ส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาติพบปะสื่อมวลชนภายใต้โครงการศึกษาการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก โดยดร.สมเกียรติ ประจ้าวงษ์ เลขาธิการส้านักงาน
ทรัพยากรน้้าแห่งชาติ ระบุว่า สทนช.ให้ความส้าคัญกับการบริหารจัดการน้้าในเชิงลุ่มน้้า ซึ่งต้องอาศัยการมีส่วน
ร่วมจากทุกภาคส่วนในระดับพื้นที่ร่วมให้ความเห็นเพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาที่แท้จริง ปัจจัยที่แตกต่างกันในแต่ละ
พ้ืนที่น้าไปสู่แนวทางการพัฒนาการพัฒนาลุ่มน้้าอย่างเป็นระบบ โดยสทนช.ได้น้าแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์ หรือ SEA มาใช้ศึกษาเพ่ือประเมินศักยภาพและข้อจ้ากัดของสิ่แงดวล้อมในการบริหารจัดารทรัพ
ยากรน้้าในพ้ืนที่รายลุ่มน้้าส้าคัญของประเทศ ซึ่งรวมถึงลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก โดยมีการวิเคราะห์ผลกระทบใน
ระดับภาพรวมและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนหรือผู้มีส่วนไดส่วนเสียแบบ “บนลงล่าง” และ “ล่างขึ้นบน” ใน
ทุกขั้นตอนของการศึกษาบนฐานความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่ง
ตะวันออก มีพ้ืนที่ประมาณ 16.26 ล้านไร่ ครอบคลุมพ้ืนที่ 11 จังหวัด มีลุ่มน้้าตาปี ลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลา และ
ลุ่มน้้าปัตตานีแทรกตัวเป็นช่วงๆ มีปริมาณฝนเฉลี่ยรายปี 2,197 มิลลิเมตร ปริมาณน้้าท่าเฉลี่ยรายปี 24,563 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร ขณะที่ศักยภาพเก็บกักในแหล่งน้้าต่างๆ ในพ้ืนที่มีประมาณ 110 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี แต่มีความ
ต้องการน้้าถึง 10,216 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี ท้าให้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกประสบปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้้าตลอด
มา ประกอบกับปัญหาการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจในพ้ืนที่ท้าให้มีแนวโน้มการขาดแคลนน้้าเพ่ิมขึ้น รวมถึงการ
ใช้ที่ดินที่เปลี่ยนแปลงไปท้าให้มีปัญหาด้านอุทกภัยเพิ่มขึ้น และส่งผลกระทบกับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่
และก่อให้เกิดความเสียหายด้านเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก 
  



 บทที่ 9 กระบวนการการมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนความคดิเห็นของประชาชน 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ                    และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการประชาสัมพันธ ์

 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 9-115 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

 ปัจจุบันผลการศึกษาของโครงการได้ด้าเนินการถึงขั้นตอนการเสนอทางเลือกการพัฒนา จ้านวน 4 
ทางเลือก ประกอบด้วย ทางเลือกท่ี 1 การพัฒนาพ้ืนที่ตามสภาพปัจจุบัน ทางเลือกที่ 2 การพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือแก้ไข
ปัญหาเร่งด่วนและคุณภาพชีวิตขั้นพ้ืนฐาน ทางเลือกท่ี 3 การพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการเติบโตของ
เศรษฐกิจสาขาท่องเที่ยวและเกษตรกรรม และทางเลือกที่ 4 การพัฒนาพ้ืนที่เต็มศักยภาพและยุทธศาสตร์การ
พัฒนาภาคใต้และภาคใต้ชายแดน  ในเบื้องต้นผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเห็นว่า
ทางเลือกที่เหมาะสมต่อการพัฒนา ได้แก่ ทางเลือกที่ 3 การพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการเติบโตของ
เศรษฐกิจสาขาท่องเที่ยวและเกษตรกรรม อย่างไรก็ตามท้ายที่สุดของผลการศึกษาเมื่อได้มีการวิเคราะห์ข้อมูล
อย่างครบถ้วนรอบด้านแล้ว จะท้าให้ได้กรอบแนวทางการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกในเชิงบูรณาการที่
มีความสอดคล้องกับการพัฒนาตามทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี ที่มุ่งเน้นให้มีการจัดการน้้าเชิงลุ่มน้้าทั้งระบบเพื่อเพ่ิมความมั่นคงด้านน้้าของประเทศอย่างแท้จริง 
 
 นอกจากนี้เลขาธิการส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาติ ได้ให้ข้อมูลว่านอกจากการจัดท้าโครงการศึกษา
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกเพ่ือแก้ไขปัญหาทั้งระบบที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคตแล้ว การบรรเทาผลกระทบกับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสภาพปัญหาในพ้ืนที่ถือเป็นเรื่อง
เร่งด่วนที่ต้องด้าเนินการ โดยได้วิเคราะห์พ้ืนที่เสี่ยงขาดแคลนน้้าในพ้ืนที่ภาคใต้ 6 จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี 
นครศรีธรรมราช สงขลา สตูล พัทลุง และภูเก็ต พบว่าในระยะ 1-2 เดือนข้างหน้าปริมาณฝนในภาคใต้จะตกน้อย
กว่าปกติอาจกระทบต่อการขาดแคลนน้้าอุปโภค-บริโภคได้ กองอ้านวยการน้้าได้เร่งด้าเนินการวางมาตรการแก้ไข
ปัญหาโดยมีกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นเจ้าภาพหลักในการด้าเนินการ 
 
 

 

รูปที่ 9.7.1-1 บรรยากาศการแสดงนิทรรศการของโครงการประกอบกิจกรรมการสร้างการรับรู้ผ่านสื่อครั งที่ 1 
 
 

ทั้งนี้หลังกิจกรรมการสร้างการรับรู้ผ่านสื่อครั้งที่ 1 แล้วเสร็จ มีผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชน
ประกอบด้วย สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์ รวมทั้งสิ้น  18 ชิ้นงาน ตามรายละเอียดดังนี้ 

 



 บทที่ 9 กระบวนการการมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนความคดิเห็นของประชาชน 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ                    และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการประชาสัมพันธ ์

 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 9-116 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

1) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวทางสื่อสิ่งพิมพ์  จ้านวน  2  ชิ้นงาน ได้แก่ 

ล้าดับ ช่องทางการเผยแพร่ คอลัมน์/รายการ/หัวข้อข่าว 
1 มติชน สทนช.วิเคราะห์พื้นที่ 6 จังหวัดใต้ แนวโน้มเสีย่งขาดแคลนน้้ากินน้า้ใช้ 

 

 

 

 



 บทที่ 9 กระบวนการการมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนความคดิเห็นของประชาชน 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ                    และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการประชาสัมพันธ ์

 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 9-117 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ล้าดับ ช่องทางการเผยแพร่ คอลัมน์/รายการ/หัวข้อข่าว 
2 เดลินิวส ์ สทนช.เดินหน้าแก้ปญัหาน้้าทุกมติอิย่างเป็นระบบ 

 

 



 บทที่ 9 กระบวนการการมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนความคดิเห็นของประชาชน 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ                    และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการประชาสัมพันธ ์

 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 9-118 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

2) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวทางสื่อออนไลน์  จ้านวน 16 ชิ้นงาน ได้แก่ 

ล้าดับ ช่องทางการเผยแพร่ คอลัมน์/รายการ/หัวข้อข่าว 
1. https://www.isranews.org สทนช.หนุนให้ผลการศึกษาสิ่งแวดล้อมแก้ปัญหาน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก

เชิงระบบ 

 



 บทที่ 9 กระบวนการการมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนความคดิเห็นของประชาชน 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ                    และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการประชาสัมพันธ ์

 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 9-119 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ล้าดับ ช่องทางการเผยแพร่ คอลัมน์/รายการ/หัวข้อข่าว 
2. https://www.opt.news.com สทนช.เตรยีมหยิบผลศึกษา สวล.แก้ปมปัญหาลุ่มน้้าภาคใตฝ้ั่งตะวันออก

ขาดแคลนน้้าเชิงระบบ 
 

 

  



 บทที่ 9 กระบวนการการมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนความคดิเห็นของประชาชน 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ                    และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการประชาสัมพันธ ์

 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 9-120 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ล้าดับ ช่องทางการเผยแพร่ คอลัมน์/รายการ/หัวข้อข่าว 
3. https://www.today.line.me สทนช.เล็งหยิบผลการศึกษาสิ่งแวดล้อม แก้ปมปญัหาลุ่มน้้าภาคใต้ฝัง่

ตะวันออกขาดแคลนน้า้เชิงระบบ 

 



 บทที่ 9 กระบวนการการมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนความคดิเห็นของประชาชน 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ                    และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการประชาสัมพันธ ์

 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 9-121 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ล้าดับ ช่องทางการเผยแพร่ คอลัมน์/รายการ/หัวข้อข่าว 
4. thainews.prd.go.th สทนช.เร่งเดินหนา้พัฒนาแผนจดัการลุ่มน้า้ภาคใตฝ้ั่งตะวันออกเชิงระบบ

ลุ่มน้้าทั้งระบบ 

 



 บทที่ 9 กระบวนการการมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนความคดิเห็นของประชาชน 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ                    และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการประชาสัมพันธ ์

 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 9-122 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ล้าดับ ช่องทางการเผยแพร่ คอลัมน์/รายการ/หัวข้อข่าว 
5. https://www.matichon.co.th สทนช.เดินหน้าขยายผลการศึกษา แก้ปม 6 จังหวัดภาคใต้มีแนวโนม้เสี่ยง

ขาดแคลนน้้ากินน้้าใช้ 

 



 บทที่ 9 กระบวนการการมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนความคดิเห็นของประชาชน 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ                    และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการประชาสัมพันธ ์

 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 9-123 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ล้าดับ ช่องทางการเผยแพร่ คอลัมน์/รายการ/หัวข้อข่าว 
6. https://www.kasettumkin.com 

 
สทนช.ขยายผลป้องกันขาดแคลนน้้า อุปโภคบรโิภค 6 จังหวัดภาคใต้ 

 

https://www.kasettumkin.com/


 บทที่ 9 กระบวนการการมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนความคดิเห็นของประชาชน 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ                    และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการประชาสัมพันธ ์

 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 9-124 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ล้าดับ ช่องทางการเผยแพร่ คอลัมน์/รายการ/หัวข้อข่าว 
7. nationtv.tv22 สทนช.เตรยีมหยิบผลศึกษา สวล.แก้ปมปัญหาลุ่มน้้าภาคใตฝ้ั่งตะวันออก

ขาดแคลนน้้าเชิงระบบ 

 

 



 บทที่ 9 กระบวนการการมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนความคดิเห็นของประชาชน 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ                    และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการประชาสัมพันธ ์

 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 9-125 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ล้าดับ ช่องทางการเผยแพร่ คอลัมน์/รายการ/หัวข้อข่าว 
8. bangkokpost.com The office of National resources (ONWR) 

 



 บทที่ 9 กระบวนการการมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนความคดิเห็นของประชาชน 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ                    และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการประชาสัมพันธ ์

 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 9-126 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ล้าดับ ช่องทางการเผยแพร่ คอลัมน์/รายการ/หัวข้อข่าว 
9. https://www.nationtv.tv สทนช.เตรยีมหยิบผลศึกษา สวล.แก้ปมปัญหาลุ่มน้้าภาคใตฝ้ั่งตะวันออก

ขาดแคลนน้้าเชิงระบบ 

 



 บทที่ 9 กระบวนการการมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนความคดิเห็นของประชาชน 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ                    และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการประชาสัมพันธ ์

 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 9-127 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ล้าดับ ช่องทางการเผยแพร่ คอลัมน์/รายการ/หัวข้อข่าว 
10 https://www.ryt9.com สทนช.เตรยีมหยิบผลศึกษา สวล.แก้ปมปัญหาลุ่มน้้าภาคใตฝ้ั่งตะวันออก

ขาดแคลนน้้าเชิงระบบ 

 



 บทที่ 9 กระบวนการการมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนความคดิเห็นของประชาชน 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ                    และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการประชาสัมพันธ ์

 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 9-128 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ล้าดับ ช่องทางการเผยแพร่ คอลัมน์/รายการ/หัวข้อข่าว 
11 https://www.thailand4.com สทนช.เตรยีมหยิบผลศึกษาสิ่งแวดล้อมแก้ปมปญัหาลุม่น้้าภาคใต้ฝั่ง

ตะวันออกขาดแคลนน้า้เชิงระบบ 
 

 

 



 บทที่ 9 กระบวนการการมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนความคดิเห็นของประชาชน 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ                    และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการประชาสัมพันธ ์

 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 9-129 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ล้าดับ ช่องทางการเผยแพร่ คอลัมน์/รายการ/หัวข้อข่าว 
12 https://www.newswit.com สทนช.เตรยีมหยิบผลศึกษาสิ่งแวดล้อมแก้ปมปญัหาลุม่น้้าภาคใต้ฝั่ง

ตะวันออกขาดแคลนน้า้เชิงระบบ 

 



 บทที่ 9 กระบวนการการมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนความคดิเห็นของประชาชน 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ                    และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการประชาสัมพันธ ์

 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 9-130 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ล้าดับ ช่องทางการเผยแพร่ คอลัมน์/รายการ/หัวข้อข่าว 
13 https://www.thaipr.net สทนช.เตรยีมหยิบผลศึกษาสิ่งแวดล้อมแก้ปมปญัหาลุม่น้้าภาคใต้ฝั่ง

ตะวันออกขาดแคลนน้า้เชิงระบบ 

 



 บทที่ 9 กระบวนการการมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนความคดิเห็นของประชาชน 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ                    และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการประชาสัมพันธ ์

 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 9-131 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ล้าดับ ช่องทางการเผยแพร่ คอลัมน์/รายการ/หัวข้อข่าว 
14 https://www.voice-tv.online สทนช.หนุนผลศึกษาสิ่งแวดล้อมแก้ปมปัญหาลุ่มน้้าภาคใตฝ้ั่งตะวันออก

ขาดแคลนน้้าเชิงระบบ 

 



 บทที่ 9 กระบวนการการมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนความคดิเห็นของประชาชน 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ                    และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการประชาสัมพันธ ์

 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 9-132 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ล้าดับ ช่องทางการเผยแพร่ คอลัมน์/รายการ/หัวข้อข่าว 
15. ฐานเศรษฐกิจ กางแผน 2 ปี ป้อง 57 จังหวัดเสี่ยงขาดน้้า 

 



 บทที่ 9 กระบวนการการมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนความคดิเห็นของประชาชน 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ                    และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการประชาสัมพันธ ์

 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 9-133 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ล้าดับ ช่องทางการเผยแพร่ คอลัมน์/รายการ/หัวข้อข่าว 
16. https://www.hooninside.com สรุปข่าวหน้า 1 หนังสือพิมพ์เดลินวิส์ 

 

 
  

https://www.hooninside.com/


 บทที่ 9 กระบวนการการมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนความคดิเห็นของประชาชน 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ                    และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการประชาสัมพันธ ์

 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 9-134 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

3) เอกสารข่าวประชาสัมพันธ์ของส้านักงานทรัพยากรน ้าแห่งชาติ   

 
 
 



 บทที่ 9 กระบวนการการมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนความคดิเห็นของประชาชน 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ                    และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการประชาสัมพันธ ์

 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 9-135 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

 
 

 
 



 บทที่ 9 กระบวนการการมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนความคดิเห็นของประชาชน 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ                    และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการประชาสัมพันธ ์

 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 9-136 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

9.7.2 กิจกรรมการสร้างการรับรู้ผ่านสื่อ ครั งท่ี 2 

 มีก้าหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 14-15 มกราคม 2563 ณ อ้าเภอเทพา จังหวัดสงขลา โดยน้าเจ้าหน้าที่
จาก สทนช. และสื่อมวลชน ศึกษาดูงานในพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขาคลองเทพา และพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
ตอนล่าง จ้านวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการอนุรักษ์ลุ่มน้้าและป่าชายเลนโดยกลุ่มอนุรักษ์ของชุมชน อ้าเภอเทพา 
จังหวัดสงขลา และโครงการขุดลอกร่องน้้าปากแม่น้้าเทพา  

 
 รายละเอียดของกิจกรรม สรุปได้ดังนี้  

(1) ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ประกอบด้วย สื่อมวลชนแขนงต่างๆ จาก 10 ส้านักข่าว รวมทั งสิ น 
15 คน ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนจะได้รับเอกสารประกอบการจัดกิจกรรม (Press Kit) ข่าวประชาสัมพันธ์ 
(Press Release) และถุงผ้าสกรีนโลโก้ของส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาติและชื่อโครงการ  

 
 (2) รายละเอียดของกิจกรรม 

  กิจกรรมการสร้างการรับรู้ผ่านสื่อครั้งที่ 2 นี้ ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 
- การเปิดกิจกรรมสร้างการรับรู้ผ่านสื่อ ครั้งที่ 2 โดย ดร.สมเกียรติ ประจ้าวงษ์ เลขาธิการ

ส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาติ กล่าวต้อนรับสื่อมวลชน 
- การบรรยายสรุปรายละเอียดโครงการ “การศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์

พ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก” โดย ดร.ปัญญา  พลแสน  ผู้จัดการโครงการ 
- การบรรยายสรุป “การบริหารจัดการพ้ืนที่ลุ่มน้้าเทพา ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาอ้าเภอ

เทพาที่ยั่งยืน” โดย นายสนอง  จันทร์รักษ์ นายอ้าเภอเทพา 
- การบรรยายภาพรวมการการอนุรักษ์ลุ่มน้้าและป่าชายเลนโดยกลุ่มอนุรักษ์ของชุมชน โดยมี 

นายฮามะ บากา ประธานกลุ่มอนุรักษ์ลุ่มน้้าและป่าชายเลนอ้าเภอเทพา และพาเยี่ยมชมพ้ืนที่โครงการ รวมทั้ง
ล่องเรือชมเส้นทางศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติและระบบนิเวศของป่าชายเลน ในอุโมงค์ป่าโกงกางความยาวประมาณ 
500 เมตร 

- การบรรยายสรุปภาพรวมของโครงการขุดลอกร่องน้้าปากแม่น้้าเทพา โดย นายอนันต์   
แก้ววิเชียร ผู้อ้านวยการส้านักงานพัฒนาและบ้ารุงรักษาทางน้้าที่ 4 จังหวัดสงขลา และศึกษาดูงานโครงการ
บริเวณพ้ืนที่ปากแม่น้้าเทพา 
 
 
 
 
 



 บทที่ 9 กระบวนการการมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนความคดิเห็นของประชาชน 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ                    และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการประชาสัมพันธ ์

 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 9-137 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

  
ดร.สมเกียรติ ประจ้าวงษ์  

เลขาธิการส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาติ 
กล่าวเปิดกิจกรรมการสร้างการรับรู้ผ่านสื่อ 

ดร.ปัญญา พลแสน  
ผู้จัดการโครงการ 

บรรยายสรุปรายละเอียดโครงการ 

  
นายสนอง จันทร์รักษ์ นายอ้าเภอเทพา 

บรรยายสรุป “การบริหารจดัการพื้นที่ลุ่มน้้าเทพาภายใต้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอ้าเภอเทพาที่ยั่งยืน” 

นายฮามะ บากา ประธานกลุ่มอนุรักษ์ลุ่มน้้าและป่าชายเลน
อ้าเภอเทพา บรรยายภาพรวมแนวทางการอนุรักษ์ลุ่มน้้าและ

ป่าชายเลนของกลุ่ม 

 
รูปที่ 9.7.2-1   ภาพบรรยากาศพิธีเปิดกิจกรรมและการบรรยายสรุปข้อมูลต่าง ๆ บริเวณศูนย์เรียนรู้ฟื้นฟู    

อนุรักษ์ลุ่มน ้าและป่าชายเลน  
 
 
 
 
 
 
 
 



 บทที่ 9 กระบวนการการมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนความคดิเห็นของประชาชน 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ                    และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการประชาสัมพันธ ์

 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 9-138 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

  

  

  
ภาพบรรยากาศการล่องเรือชมเสน้ทางศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติและระบบนิเวศของป่าชายเลน ในอุโมงค์ป่าโกงกาง 

  
ดร.สมเกียรติ ประจ้าวงษ์  

เลขาธิการส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาติ 
ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน 

คณะผู้บริหารของส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาติ นายอ้าเภอ
เทพา ประธานกลุม่อนุรักษ์ลุม่น้้าและป่าชายเลนอ้าเภอเทพา 

และคณะถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก 

 
รูปที่ 9.7.2-2   ภาพบรรยากาศการล่องเรือศึกษาเส้นทางศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติและระบบนิเวศของป่าชายเลน 
  และให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน บริเวณศูนย์เรียนรู้ฟื้นฟูอนุรักษ์ลุ่มน ้าและป่าชายเลน  
 



 บทที่ 9 กระบวนการการมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนความคดิเห็นของประชาชน 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ                    และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการประชาสัมพันธ ์

 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 9-139 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

  
นายอนันต์  แก้ววิเชียร ผู้อ้านวยการส้านักงานพัฒนาและบ้ารุงรักษาทางน้้าท่ี 4 จังหวัดสงขลา  

บรรยายสรุปโครงการขุดลอกร่องน้้าปากแม่น้้าเทพา 

  
ภาพบรรยากาศการศึกษาดูงานบริเวณปากแม่น้้าเทพา 

 
รูปที่ 9.7.2-3  ภาพบรรยากาศการศึกษาดูงานโครงการขุดลอกร่องน ้าปากแม่น ้าเทพา  
 

(3) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวของสื่อมวลชนหลังเข้าร่วมกิจกรรม 
  จากการติดตามการน้าเสนอข้อมูลของสื่อมวลชนที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ พบว่าสื่อมวลชนมีการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการผ่านช่องทางสื่อต่างๆ ได้แก่ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ สื่อออนไลน์ และ 
วิทยุ จ้านวน 13 ชิ นงาน (ระยะเวลาการเผยแพร่ 7 วัน หลังวันจัดกิจกรรม) มีรายละเอียดดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 บทที่ 9 กระบวนการการมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนความคดิเห็นของประชาชน 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ                    และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการประชาสัมพันธ ์

 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 9-140 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

  1) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวทางสื่อโทรทัศน์ ความยาวไม่น้อยกว่า 1 นาที จ้านวน 2 ชิ้น  
ได้แก่  
 

ล้าดับที ่ ช่อง รายการ วันที่ออกอากาศ เวลา ความยาว (นาที) 
1 NBT ข่าวเที่ยง 15 มกราคม 2563 12.14 น. 3.36 

 

 
 
 

ล้าดับที ่ ช่อง รายการ วันที่ออกอากาศ เวลา ความยาว (นาที) 
2 ช่อง 5 The People Show 19 มกราคม 2563 17.50 น. 2.54 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 บทที่ 9 กระบวนการการมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนความคดิเห็นของประชาชน 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ                    และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการประชาสัมพันธ ์

 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 9-141 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

2) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวหรือภาพข่าวทางสื่อหนังสือพิมพ์รายวัน จ้านวน 3 ชิ้นงาน 
ได้แก่ 

 
ล้าดับที ่ หนังสือพิมพ์ วันที ่ หน้า 

1 สยามรัฐ 17 มกราคม 2563 12 

 

 



 บทที่ 9 กระบวนการการมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนความคดิเห็นของประชาชน 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ                    และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการประชาสัมพันธ ์

 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 9-142 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ล้าดับที ่ หนังสือพิมพ์ วันที ่ หน้า 
2 ไทยโพสต ์ 18 มกราคม 2563 x-21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 บทที่ 9 กระบวนการการมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนความคดิเห็นของประชาชน 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ                    และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการประชาสัมพันธ ์

 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 9-143 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ล้าดับที ่ หนังสือพิมพ์ วันที ่ หน้า 
3 เดลินิวส ์ 20 มกราคม 2563 8 

 

 
 
 



 บทที่ 9 กระบวนการการมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนความคดิเห็นของประชาชน 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ                    และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการประชาสัมพันธ ์

 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 9-144 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

3) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวทางสื่อออนไลน์ จ้านวน 7 ชิ้นงาน ได้แก่ 
ล้าดับที ่ เว็บไซต์ วันที ่

1 www.dailynews.co.th  15 มกราคม 2563 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 บทที่ 9 กระบวนการการมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนความคดิเห็นของประชาชน 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ                    และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการประชาสัมพันธ ์

 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 9-145 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ล้าดับที ่ เว็บไซต์ วันที ่
2 www.bangkokbiznews.com 15 มกราคม 2563 

 

  
 

  

  

 
 
 
 
 



 บทที่ 9 กระบวนการการมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนความคดิเห็นของประชาชน 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ                    และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการประชาสัมพันธ ์

 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 9-146 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ล้าดับที ่ เว็บไซต์ วันที ่
3 www.siamrath.co.th      15 มกราคม 2563 

 

  
  

  
  



 บทที่ 9 กระบวนการการมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนความคดิเห็นของประชาชน 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ                    และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการประชาสัมพันธ ์

 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 9-147 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 บทที่ 9 กระบวนการการมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนความคดิเห็นของประชาชน 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ                    และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการประชาสัมพันธ ์

 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 9-148 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ล้าดับที ่ เว็บไซต์ วันที ่
4 www.thaipost.net 15 มกราคม 2563 

 

  
  

  

 

 

 

 

 

 



 บทที่ 9 กระบวนการการมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนความคดิเห็นของประชาชน 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ                    และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการประชาสัมพันธ ์

 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 9-149 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ล้าดับที ่ เว็บไซต์ วันที ่
5 www.khaosod.co.th 15 มกราคม 2563 

 

  
  

  
  

 



 บทที่ 9 กระบวนการการมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนความคดิเห็นของประชาชน 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ                    และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการประชาสัมพันธ ์

 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 9-150 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 บทที่ 9 กระบวนการการมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนความคดิเห็นของประชาชน 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ                    และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการประชาสัมพันธ ์

 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 9-151 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

 
ล้าดับที ่ เว็บไซต์ วันที ่

6 www.medias-center.com 15 มกราคม 2563 

 

  
  

  
 



 บทที่ 9 กระบวนการการมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนความคดิเห็นของประชาชน 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ                    และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการประชาสัมพันธ ์

 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 9-152 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 บทที่ 9 กระบวนการการมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนความคดิเห็นของประชาชน 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ                    และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการประชาสัมพันธ ์

 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 9-153 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

 
ล้าดับที ่ เว็บไซต์ วันที ่

7 www.kaset1009.com 16 มกราคม 2563 

 

  
  

  
  



 บทที่ 9 กระบวนการการมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนความคดิเห็นของประชาชน 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ                    และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการประชาสัมพันธ ์

 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 9-154 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

  
  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 บทที่ 9 กระบวนการการมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนความคดิเห็นของประชาชน 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ                    และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการประชาสัมพันธ ์

 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 9-155 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

4) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวทางสื่อวิทยุ จ้านวน 1 ชิ้นงาน ได้แก่  
 

ล้าดับที ่ สถานีวิทย ุ รายการ วันที่ออกอากาศ เวลา 
1 สถานีวิทยุกระจายเสียง

แห่งประเทศไทย  
FM 92.5 MHz 

ข่าว 14 มกราคม 2563 12.00 น. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 บทที่ 9 กระบวนการการมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนความคดิเห็นของประชาชน 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ                    และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการประชาสัมพันธ ์

 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 9-156 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

5) เอกสารข่าวประชาสัมพันธ์ของส้านักงานทรัพยากรน ้าแห่งชาติ 



 บทที่ 9 กระบวนการการมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนความคดิเห็นของประชาชน 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ                    และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการประชาสัมพันธ ์

 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 9-157 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

 
 



 บทที่ 9 กระบวนการการมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนความคดิเห็นของประชาชน 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ                    และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการประชาสัมพันธ ์

 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 9-158 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

(4) ผลส้ารวจความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมของสื่อมวลชน 
 จากการตอบแบบสอบถามส้ารวจความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการของสื่อมวลชนรวม 15 คน โดย

เป็นสื่อมวลชน–โทรทัศน์ จ้านวน 13 คน และสื่อมวลชน-หนังสือพิมพ์/นิตยสาร จ้านวน 2 คน  มีผลความพึงพอใจ
ในด้านต่างๆ ดังนี้   

- ประเภทสื่อ มีระดับความพึงพอใจมากที่สุดต่อหัวข้อต่างๆ ดังนี้  
o สื่อสิ่งพิมพ์ มีความพึงพอใจต่อแผ่นพับประชาสัมพันธ์อยู่ในระดับมากที่สุด (ร้อยละ 60) 

ส่วนป้ายไวนิล นิทรรศการเคลื่อนที่ Press-Kit/ Press Release และเอกสารประกอบ
กิจกรรม อยู่ในระดับมาก (ร้อยละ 40, 46.67, 46.67 และ 46.67 ตามล้าดับ)  

o สื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีความพึงพอใจต่อวีดิทัศน์อยู่ในระดับมากท่ีสุด (ร้อยละ 80) 
o สื่อบุคคล มีความพึงพอใจต่อวิทยากรอยู่ในระดับมากท่ีสุด (ร้อยละ 60) 
o สื่ออ่ืนๆ มีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์และ QR Code อยู่ในระดับมากท่ีสุดเท่ากัน (ร้อยละ 

86.67) 
- ทัศนคติต่อสื่อที่ใช้ประกอบกิจกรรม มีระดับความพึงพอใจมากที่สุดต่อหัวข้อต่างๆ ดังนี้ 

o ความชื่นชอบต่อสื่อที่ใช้ประกอบกิจกรรม อยู่ในระดับมาก (ร้อยละ 60)   
o ความน่าเชื่อถือของภาพลักษณ์โครงการจากสื่อที่ใช้ อยู่ในระดับมาก (ร้อยละ 73.33) 
o การเผยแพร่ข้อมูลโครงการจากสื่อที่ใช้ อยู่ในระดับมาก (ร้อยละ 60) 
o ความชัดเจนของสื่อท่ีสามารถเข้าใจได้ง่าย อยู่ในระดับมาก (ร้อยละ 66.67) 
o การเพ่ิมความน่าสนใจของโครงการจากสื่อที่ใช้ อยู่ในระดับมาก (ร้อยละ 73.33) 

 
- คุณภาพการรับรู้ผ่านสื่อ มีระดับความพึงพอใจมากที่สุดต่อหัวข้อต่างๆ ดังนี้ 

o ความป็นมาของโครงการ อยู่ในระดับมาก (ร้อยละ 66.67)  
o วัตถุประสงค์ของการด้าเนินโครงการ อยู่ในระดับมาก (ร้อยละ 66.67) 
o สิ่งที่คาดว่าจะได้รับจากการด้าเนินโครงการ อยู่ในระดับมาก (ร้อยละ 80) 
o กิจกรรมต่างๆ ของโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด (ร้อยละ 53.33) 
o กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่นเสียและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อยู่ในระดับมาก (ร้อยละ 80) 
o สิ่งที่โครงการจะด้าเนินการต่อไปในอนาคต อยู่ในระดับมาก (ร้อยละ 73.33)  

 
- ภาพรวมของกิจกรรม มีระดับความพึงพอใจมากที่สุดต่อหัวข้อต่างๆ ดังนี้ 

o การอ้านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่โครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด (ร้อยละ 66.67) 
o ประเด็นความน่าสนใจของกิจกรรม อยู่ในระดับมากที่สุด (ร้อยละ 66.67) 
o ความครบถ้วนของเอกสารประกอบกิจกรรม อยู่ในระดับมากที่สุด (ร้อยละ 73.33)  
o ความเหมาะสมของระยะเวลาศึกษาดูงาน อยู่ในระดับมากที่สุด (ร้อยละ 66.67) 
o ความเหมาะสมของอาหารและเครื่องดื่ม อยู่ในระดับมากที่สุด (ร้อยละ 60) 



 บทที่ 9 กระบวนการการมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนความคดิเห็นของประชาชน 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ                    และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการประชาสัมพันธ ์

 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 9-159 รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

o ความสะดวกสบายของที่พัก อยู่ในระดับมากที่สุด (ร้อยละ 66.67) 
o ความเหมาะสมของพาหนะที่ใช้ในการเดินทาง อยู่ในระดับมากท่ีสุด (ร้อยละ 80) 

 

9.8 ความคิดเห็นของคณะกรรมการก้ากับด้านวิชาการและเทคนิคต่อ (ร่าง) รายงานการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ฉบับสุดท้าย 
 จากการประชุมพิจารณาร่างรายงานฉบับสุดท้าย (Draft-final Report) ของโครงการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก ในวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 – 
16.00 น. คณะกรรมการได้มติเห็นชอบรายงานโดยมีข้อเสนอแนะและค้าแนะน้าของคณะกรรมการฯ ให้ที่ปรึกษา
ด้าเนินการปรับปรุง รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 9.8-1  
 
 
 



 บทที่ 9 กระบวนการการมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนความคดิเห็นของประชาชน 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ                    และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการประชาสัมพันธ ์

 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 9-160  รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ตารางท่ี 9.8-1 
สรุปข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯต่อ (ร่าง) รายงานฉบับสุดท้าย (Draft-final Report) และผลการด้าเนินการปรับปรุงแก้ไขของกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา 

ตารางท่ี 9.8-1 (ต่อ) 

ข้อเสนอแนะ ผลการด้าเนินการปรับปรุงแก้ไข 

บทที่ 1 
• หน้า 1-4 หัวข้อ 1.6 แก้ไขจาก แนวทาง (Guideline) การประเมินสิ่งแวดล้อม

ระดับยุทธศาสตร์ จัดท้าโดยคณะท้างานจัดท้าแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์ (2561) ภายใต้คณะอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ เป็น แนวทาง (Guideline) การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
(สศช., มกราคม 2563)  

 
ที่ปรึกษาด้าเนินการแก้ไขแก้ไขจาก แนวทาง (Guideline) การประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ จัดท้าโดยคณะท้างานจัดท้าแนวทางการ
ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (2561) ภายใต้คณะอนุกรรมการ
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ เป็น แนวทาง (Guideline) การ
ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (สศช. , มกราคม 2563) เป็นที่
เรียบร้อย 

• หน้า 1-6 รูป 1.6-1 ขอให้เพ่ิมขั้นตอนการจัดท้า SEA report ที่ต้องอยู่ก่อนขั้นตอน
การจัดท้าแผน และน้าข้องมูลจาก SEA ไปจัดท้า SIDPซึ่งวิสัยทัศน์ของ SIDP ควร
เหมือนของ SEA ไม่ควรเริ่มจัดท้า SIDP ใหม ่

 
 

ที่ปรึกษาได้เพ่ิมข้ันตอนการจัดท้า SEA report ก่อนขั้นตอนการจัดท้าแผน
เป็นที่เรียบร้อย  

 
 

 



 บทที่ 9 กระบวนการการมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนความคดิเห็นของประชาชน 
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 9-161  รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ตารางท่ี 9.8-1 (ต่อ) 

ข้อเสนอแนะ ผลการด้าเนินการปรับปรุงแก้ไข 

บทที่ 2 
• หน้า 2-41 หัวข้อ (4) คุณภาพน้้าผิวดิน ที่ระบุว่าเป็นข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษ 

(2560) และการส้ารวจภาคสนามเพ่ิมเติมของกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ควรเพ่ิมช่องการ
เก็บข้อมูลเ พ่ิมเติมของกลุ่มปริษัทที่ปรึกษา เ พ่ือให้ เกิดความชัดเจน ส่ว น
วิธีด้าเนินการในการเก็บข้อมูลและข้อมูลดิบขอให้มีรายละเอียดในภาคผนวก  

 
ที่ปรึกษาด้าเนินการเพ่ิมข้อมูลการเก็บข้อมูลเพ่ิมเติมของกลุ่มบริษัทที่
ปรึกษาเป็นที่ เรียบร้อยในบทที่  2 หน้าที่  2 -40 ถึง 2-43 ( อ้างถึง
รายละเอียดแสดงในรายงานภาคผนวก บทที่ 3 หัวข้อ 3.10) 

• หน้า 2-27 หัวข้อ (1) ภาพรวมเศรษฐกิจในพื้นที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก ที่ระบุใต้
ตารางว่า “กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาประมาณการโดยประยุกต์ข้อมูลจากส้านักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2563” ควรระบุในเนื้อหาว่าใช้วิธีอะไรใน
การประมาณการด้วย เพ่ือความน่าเชื่อถือของข้อมูล 

ด้าเนินการเพ่ิมเติมรายละเอียดการประมาณการว่าสามารถศึกษาได้จาก
รายงานส่วนใด (แสดงในรายงานภาคผนวก บทที่ 3 หัวข้อ 3.8) 

• หัวข้อ 2.1.1 เศรษฐกิจผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด (GPP) ที่ปรึกษาควรระบุปีของ
ข้อมูลมาด้วย 

• เนื่องจากการอ้างอิง ระบุว่า ส้านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
2563  แต่ข้อมูลที่ สศช. เผยแพร่ล่าสุดคือ GPP แบบปริมาณลูกโซ่ ฉบับ พ.ศ. 
2561 แต่ข้อมูลปีฐานที่ปรากฏในรายงาน SEA คือ พ.ศ. 2562  จึงอยากให้ที่
ปรึกษาช่วยอธิบายการได้มาของข้อมูล 

• ที่ปรึกษาท้าผลิตภัณฑ์มวลรวม แยกตามลุ่มน้้าสาขา พร้อมทั้งมี รายได้ต่อประชากร 
แยกตามลุ่มน้้าสาขา จึงอยากให้ที่ปรึกษาอธิบายการได้มาซึ่งข้อมูลดังกล่าว  

• หน้า 2-29 หัวข้อ (2) อุตสาหกรรม ไม่ได้อ้างอิง ท้าให้ไม่ทราบว่าข้อมูลนี้มาจาก
หน่วยงานใดและปีไหน 

ในการประมาณการข้อมูล GPP ที่ปรึกษาใช้ข้อมูลปี 2561 และน้ามา
ประมาณการเป็นปี 2562 และหัวข้ออุตสาหกรรมที่ปรึกษาใช้ข้อมูลจาก
กรมโรงงาน ปี พ.ศ.2562 ซึ่งรายละเอียดการประมาณการแสดงในรายงาน
ภาคผนวก บทที่ 3 หัวข้อ 3.8 
 

• หน้า 2-30 ข้อมูลบางส่วนมีการวิเคราะห์แต่ไม่ได้น้าไปใช้วิเคราะห์ อาทิ ข้อมูลด้าน
สุขภาพ เป็นต้น 

อธิบายเพ่ิมเติมถึงความเชื่อมโยงในการน้าเอาข้อมูลสุขภาพมาใช้ในการ
ประเมินในหน้า 2-51 
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 9-162  รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ตารางท่ี 9.8-1 (ต่อ) 

ข้อเสนอแนะ ผลการด้าเนินการปรับปรุงแก้ไข 

• ข้อมูลหลายส่วนมีการน้าเสนอที่กระชับเกินไปควรมีการอธิบายเพ่ิมเติม รวมถึง
วิเคราะห์ถึงความเชื่อมโยงของข้อมูลว่าสัมพันธ์กันอย่างไร เพ่ือให้มีความเข้าใจมาก
ยิ่งขึ้นและเห็นถึงทิศทางการพัฒนา 

การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงและความสัมพันธ์ของข้อมูลแสดงในบทที่ 3  
 

• (1) ขาดแคลนน้้าประปา “หมู่บ้านที่ขาดแคลนน้้าประปา จ้านวน 52 หมู่บ้าน 
(8,158 ครัวเรือน, 16,044 หมู่บ้าน)” ขอให้แก้ หมู่บ้าน เป็น “คน” ตามข้อมูลที่
แสดงในตารางในทุก ๆ ต้าแหน่ง ผิดหมดทุกต้าแหน่ง 

ด้าเนินการแก้ไขเรียบร้อย 
 

• หน้า 2-33 หัวข้อ 2.1.7 ปัจจัยอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง พบว่าข้อมูล water footprint ที่
ระบุอยู่ในตัวชี้วัด มีแค่ค้านิยาม ไม่มีรายละเอียดอ้างอิง ว่ามีการค้านวณอย่างไร 
และไม่พบการคาดการณ์ในอนาคตของ Climate change 

• ข้อมูล Climate change ล้าสมัย ควรใช้ข้อมูลของส้านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และควรระบุปีของข้อมูล 

• Water footprint ไม่ก้าหนดที่มา ควรเขียนอ้างอิงที่มาของตัวเลขว่าได้มาจากการ
ท้าภาคการเกษตรหรืออุตสาหกรรม 

ปัจจัยอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ในเรื่อง Climate change 
เป็นการศึกษาถึงปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดเหตุการณ์ ตลอดจนการคาดการณ์
พ้ืนที่เสี่ยงน้้าท่วมและขาดแคลนน้้าในอนาคต 40 ปี (พ.ศ.2558-2598) ใน
พ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก รายละเอียดการคาดการณ์ดังแสดงใน
ตารางที่ 2.3.7-6 ถึง ตารางที่ 2.3.7-9 (หน้า 2-65 ถึง 2-66) 

• หน้า 2-41 ข้อ 2.2 ตามแนวทาง SEA Guideline มกราคม พ.ศ. 2563 ในส่วนของ
การก้าหนดขอบเขต ได้ให้มีการวิเคราะห์และทบทวนแผนหรือแผนงาน ก่อน การ
ทบทวนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในบทที่ 2 ของรายงาน SEA ที่ปรึกษาได้เอาการ
ทบทวนแผนไว้ท้ายบท และเมื่อมีการทบทวนแผนแล้ว ประเด็นที่ได้จากการ
ทบทวนแผนคืออะไร ทิศทางการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้้าเป็นอย่างไร  

ด้าเนินการสลับการทบทวนแผน ก่อนการทบทวนข้อมูลพ้ืนฐานเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว 
 

• หน้า 2-42 ภาพ 2.2.1-1 ควรเพ่ิมการอธิบายความเชื่อมโยงของแต่ละแผนให้
ชัดเจนว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไร อยากให้มีการแสดงเส้นความเชื่อมโยงให้
ชัดเจน โดยเฉพาะประเด็นต่างๆ ที่ส้าคัญ ควรเชื่อมโยง level ตามระดับแผน (ดู
ตัวอย่างของลุ่มน้้าสะแกกรังได้ ว่าเชื่อมโยงแผนออกมาอย่างไร) 

ด้าเนินการเพ่ิมความเชื่อมโยงของแผนระดับที่ 1 แผนระดับที่ 2 แผนการ
บริหารจัดการน้้า 20 ปี และแผนงานในพ้ืนที่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว แสดงใน
รูปที่ 2.2.1-1 (หน้าที่2-4) 
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บทที่ 3  
• ก่อนการก้าหนดประเด็นเชิงยุทธศาสตร์ควรมีวิสัยทัศน์ของแผน (การจัดท้า SEA 

เพ่ือช่วยในการพัฒนาแผน ดังนั้น หากแผนมีวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์ การ
จัดท้า SEA ควรเริ่มจากการพัฒนาวิสัยทัศน์ด้วย) 

• ข้อมูลที่มีการวิเคราะห์ในบทที่ 2 ไม่สอดคล้องและไม่ไปน้าไปสู่ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 3 การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
ก่อนการก้าหนดประเด็นยุทธศาตร์ที่ปรึกษาได้มีการการวิเคราะห์ข้อมูล
เพ่ือก้าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาพ้ืนที่ โดยพิจารณาข้อมูล
พ้ืนฐาน ประเด็นด้านทรัพยากรน้้าของพ้ืนที่ ตลอดจนประเด็นยุทธศาสตร์
และและทิศทางการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก จนได้มาซึ่ง
วิสัยทัศน์การพัฒนาของพ้ืนที่ฯ คือ “การบริหารจัดการน ้าเพ่ือคุณภาพชีวิต 
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ อย่างสมดุลและยั่งยืน” 

• ประเด็นยุทธศาสตร์ของพ้ืนที่ลุ่มน้้า ควรมีประเด็นเดียวในภาพรวม ไม่ควรแยกเป็น
ยุทธศาสตร์ของแต่ละทางเลือก และไม่ควรแยกเป็นยุทธศาสตร์ของแต่ละแผนงาน 

• ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ได้เชื่อมโยงไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนยังไม่ชัดเจน ควร
มีการอธิบายเพิ่มเติมว่าเชื่อมโยงกับเป้าหมายในประเด็นใด อย่างไร 
 

รายละเอียดแสดงในหัวข้อ 3.3 สรุปประเด็นยุทธศาสตร์ และกรอบแนวคิด
เพ่ือก้าหนดทางเลือกการพัฒนา ซึ่งในแต่ละกลุ่มพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขาไม่มี
ความแตกต่างกันในเชิงของเป้าหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ของพ้ืนที่ แต่
เมื่อพิจารณารายละอียดของพ้ืนที่ในส่วนของล้าดับความส้าคัญของปัญหา
และผลกระทบที่เกี่ยวข้องในด้านทรัพยากรน้้าโดยตรง แต่ละกลุ่มพ้ืนที่มี
ความต้องการที่แตกต่างกัน 

• หน้า 3-1 “TOWS Matrix เพ่ือก้าหนดเป็นกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้้า 4 ประเภท” ขอให้ระบุว่า 4 ประเภท คืออะไร เนื่องจากไม่มี
การระบุ 

การบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 4 ประเภท คือ  
 1) กลยุทธ์เชิงรุก  
 2) กลยุทธ์เชิงป้องกัน  
 3) กลยุทธ์เชิงแก้ไข  
 4) กลยุทธ์เชิงรับ (หน้า 3-17) 

• หน้า 3-2 “ทางคณะผู้ศึกษาได้น้าความคิดเห็นจากกระบวนการมีส่วนร่วม 2 ครั้ง 
คือ การประชุมปฐมนิเทศ ซึ่งเป็นการรับฟังความคิดเห็นระดับกลุ่มพ้ืนที่ และการ
ประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 ซึ่งเป็นการรับฟังความคิดเห็นระดับลุ่มน้้าสาขา มา
พิจารณาและวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลส่วนอ่ืน ๆ ด้วย” ควรสรุปโดยย่อว่า แต่ละครั้ง

ที่ปรึกษาได้ด้าเนินการเพิ่มเติมรายละเอียดเป็นที่เรียบร้อย  
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มีผู้เข้าร่วมประชุมกี่คน มาจากภาคส่วนใหญ่ ๆ อะไรบ้าง และขอให้ระบุว่าข้อมูล
โดยละเอียดจะอยู่ในภาคผนวกใด 

• หน้า 3-4 การวิเคราะห์ SOAR ประเด็นจุดแข็งของพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก
ตอนบน และตอนกลาง เหตุใดจึงเหมือนกัน และจากข้อมูลที่ปรากฏไม่น่าจะ
เหมือนกัน โดยการวิเคราะห์นั้นมีค้าส้าคัญ (keywords) ที่เกี่ยวข้องกับประเด็น
ยุทธศาสตร์ แต่ที่ปรึกษา ไม่ได้ใส่ค้าเหล่านี้ไว้ในประเด็นยุทธศาสตร์ 

ที่ปรึกษาด้าเนินการแยกการวิเคราะห์ SOAR ตามกลุ่มพ้ืนที่ลุ่มนส้้าสาขา 
ประกอบด้วย  
 1) พื้นที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 
 2) พื้นที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนกลาง 
 3) พื้นที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

• หน้า 3-8 ขอให้ระบุวิธีการได้มาของวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์มีกระบวนการ
ของการรับฟังความคิดเห็นด้วยหรือไม่ และความสัมพันธ์กับการวิเคราะห์ SOAR 
และ SWOT และ TOWS มีการวิเคราะห์โดยหลากหลายเครื่องมือที่ยังไม่ชัดเจนว่า
ท้าโดยใคร เชื่อมโยงกันอย่างไร เนื่องจากอ่านแล้วค่อนข้างสับสน 

การได้มาซึ่งวิสัยทัศน์ของโครงการ น้าเสนอในหัวข้อ 3.1 และหัวข้อ 3.2 
 

• หัวข้อ 3.3 สรุปประเด็นยุทธศาสตร์และกรอบทางเลือกการพัฒนา ส้าหรับ ข้อมูล
ฐาน+ตัวชี้วัด+การพัฒนาทางเลือก+การประเมินทางเลือก มีการจ้าแนกตามพ้ืนที่
ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกทั้งตอนบน ตอนกลาง และตอนล่าง แต่วิสัยทัศน์ และ
ประเด็นยุทธศาสตร์นั้นไม่ได้มีการแยกออกเป็นตอนบน ตอนกลางและตอนล่าง 

แต่ละกลุ่มพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขาไม่มีความแตกต่างกันในเชิงของเป้าหมายและ
ประเด็นยุทธศาสตร์ของพ้ืนที่ แต่เมื่อพิจารณารายละอียดของพ้ืนที่ในส่วน
ของล้าดับความส้าคัญของปัญหาและผลกระทบที่ เกี่ยวข้องในด้าน
ทรัพยากรน้้าโดยตรง แต่ละกลุ่มพื้นที่มีความต้องการที่แตกต่างกัน 

• หากพิจารณาในหน้า 3-29 แล้ว ที่ปรึกษามีการขมวดประเด็นยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน
ขึ้นในทั้ง 3 ด้าน ซึ่งควรน้าไปเขียนไว้ในประเด็นยุทธศาสตร์ในหน้า 3-8 และ9 ดังนี้ 
1) การพัฒนาคุณภาพชีวิต ประกอบด้วย  
 i) น้้าเพื่อการอุปโภค บริโภค  
 ii) การจัดการน้้าท่วมและอุทกภัย 
2) การพัฒนาการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ประกอบด้วย 
 i) น้้าเพื่อการผลิตในภาคเกษตรกรรม 

ที่ปรึกษาด้าเนินการเรียบร้อยแล้ว 
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 ii) น้้าเพื่อการผลิตในภาคอุตสาหกรรม 
 iii) น้้าเพื่อสนับสนุนและพัฒนาการท่องเที่ยว 

3) การจัดการน้้าในมิติการอนุรักษ์และความยั่งยืน 
 i) การจัดการน้้าเพ่ือรักษาระบบนิเวศ 
 ii) การจัดการคุณภาพน้้า 
 iii) การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภาพป่าต้นน้้าที่เสื่อมโทรม และป้องกันการพังทลายของดิน 

• หน้า 3-9 การน้าเสนอแนวคิดเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ ไม่ได้เป็นของทางเลือก ควร
เปลี่ยนการใช้ค้า เป็น แนวคิด แทน เพ่ือไม่ให้เกิดความสับสนกับค้าว่าทางเลือกที่
เป็นขั้นตอนหนึ่งของ SEA  

ที่ปรึกษาได้เปลี่ยนค้าว่า “ประเด็นยุทธศาตร์” เป็น “ประเด็นหลัก” 
 

• หน้า 3-18 หัวข้อ 3.5 การบริหารจัดการทรัพยากรน้้ าเ พ่ือรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นข้อมูล ควรไปอยู่ในบทที่ 2  

• demand & supply ของน้้าควรไปอยู่ในบทที่ 2 
• ในบทที่ 3 demand & supply ของน้้าควรเป็นผลกระทบจากทางเลือก 

ด้าเนินการเรียบร้อยแล้ว 
 

บทที่ 4 
• ตัวชี้วัดต่างๆ มีอยู่ในบทที่ 4 แต่ตามแนวทาง SEA ฉบับเดือน มกราคม 2563 อยู่

ในบทที่ 2 และ 3 การก้าหนดขอบเขต เนื่องจากการได้มาซึ่งตัวชี้วัดจะต้องมีความ
เชื่อมโยงกับข้อมูลฐานและประเด็นยุทธศาสตร์ โดย ควรมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
ตัวชี้วัดในบทที่ 2 ด้วย และตัวชี้วัดจะต้องได้รับการยอมรับจากผู้มีส่วนได้เสียด้วย 
ซึ่งเป็นเรื่องท่ีส้าคัญมาก เพ่ือให้กระบวนการ SEA เป็นที่ยอมรับ 

• มีการวิเคราะห์ water footprint หรือไม่ ถ้ามีอยู่ในส่วนใด 
• การประเมินข้อมูลยังไม่ครอบคลุมกับทุกตัวชี้วัด อาทิ ตัวชี้วัดพ้ืนที่ป่า ไม่มีการ

วิเคราะห์ คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ป่า เป็นต้น 

 
เพ่ิมเติมค้าอธิบายตัวชี้วัดการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
รายละเอียดในหัวข้อ 4.5.1 (หน้า 4-54) 
 



 บทที่ 9 กระบวนการการมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนความคดิเห็นของประชาชน 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ                    และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการประชาสัมพันธ ์

 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 9-166  รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ตารางท่ี 9.8-1 (ต่อ) 

ข้อเสนอแนะ ผลการด้าเนินการปรับปรุงแก้ไข 

• หน้า 4-6 ควรปรับ format เพ่ือให้เข้าใจง่าย เช่น ก) ข้าว ข) พืชอ่ืน 
• ควรแยกหัวข้อ demand & supply ของน้้า 
• หน้า 4-7 สูตร STn วิธีการค้านวณ แทนค่าได้อย่างไร  

ด้าเนินการเรียบร้อยแล้ว ส้าหรับวิธีการวิธีการค้านวณ และแทนค่ารายะ
เอียดแสดงในรายงานภาคผนวก บทที่ 3 หัวข้อ 3.8 

• หน้า 4-12 น้้าเพ่ือการผลิตในภาคอุตสาหกรรม ที่ปรึกษาควรน้าเสนอแบบจ้าลอง
ในการค้านวณไว้ในรายงาน SEA ด้วย เพ่ือให้มีผู้ส่วนได้เสียที่มาอ่านรายงาน SEA 
เกิดความน่าเชื่อถือและยอมรับในกระบวนการ SEA 

• หน้า 4-14 ที่ปรึกษาได้แสดงตารางอัตราการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมในช่วงปี 
2563-2580 ที่ปรึกษาควรเพิ่ม Column ปีฐาน คือ ปี 2562 เอาไว้ด้วย 

• หน้า 4-18 อัตราความต้องการการใช้น้้า คิดมาจากไหน อย่างไร 
• หน้า 4-20 ทางเลือกกว้างมาก ยังไม่ได้บอกอะไร ควรอธิบายรายละเอียด 
• หน้า 4-26 ข้อมูลฐาน (ข้อมูลปี 2562) ควรระบุไว้ในบทที่ 2 ในส่วนข้อมูลฐาน 
• หน้า 4-46 ข้อมูลน้้าท่าควรอยู่บทที่ 2  
• หน้า 4-55 ตัวชี้วัดการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่ง

ตะวันออก พบว่า การก้าหนดตัวชี้วัดควรย้ายไปไว้ในบทที่ 2 ซึ่งเป็นส่วนท้ายของ
การก้าหนดขอบเขต (Scoping) มากกว่าน้ามาไว้ในบทการพัฒนาและประเมิน
ทางเลือก 

ในการค้านวณน้้าเพ่ือการผลิตในภาคผลิตได้เพ่ิมเติมสมการ รายละเอียด
ดังแสดงในรายงานภาคผนวก บทที่ 3 หัวข้อ 3.8  
 

• หน้า 4-56 เนื้อหาในหน้านี้สามารถน้ามาอธิบายในบทที่ 2 ในการก้าหนดตัวชี้วัดซึ่ง
จะประกอบด้วย 1) ประเภทตัวชี้วัดในแต่ละมิติ 2)วิธีการ 3)เกณฑ์ และ 4)การ
ประเมินทางเลือกโดยเฉพาะ (4.1) น้้าหนักความส้าคัญของทางเลือก (4.2) น้้าหนัก
คะแนน (4.3) ค่าถ่วงน้้าหนักที่ปรากฏอยู่ในหน้า 4-68 นอกจากนี้ วิธีการเฉลี่ย
คะแนนในละทางเลือกทั้งของภาคประชาชน (หน้า 7) และของผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือให้ผู้
มีส่วนได้เสียเกิดการยอมรับในกระบวนการ SEA 

ด้าเนินการเรียบร้อย  



 บทที่ 9 กระบวนการการมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนความคดิเห็นของประชาชน 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ                    และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการประชาสัมพันธ ์

 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 9-167  รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ตารางท่ี 9.8-1 (ต่อ) 

ข้อเสนอแนะ ผลการด้าเนินการปรับปรุงแก้ไข 

• หน้า 4-57 ตารางเกณฑ์ได้มาอย่างไร การก้าหนดเกณฑ์อยู่ในการมีส่วนร่วมหรือไม่ 
• น้้าหนักทางเลือก 
• ค่าถ่วงน้้าหนัก 
• จ้านวนคนให้คะแนน 
• คะแนนทางเลือก 
• ชาวบ้านให้คะแนน หรือ โหวต 
• ผู้เชี่ยวชาญกี่คน/แต่ละคนมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง 
• หน้า 4-58 ตารางที่ 4.5.1-2 เกณฑ์การพิจารณาตัวชี้วัดของแต่ละทางเลือกมีวิธีคิด

อย่างไร มีวิธีการคาดการณ์อย่างไร 
• อะไรคือทางเลือกท่ีดีที่สุดของการรวมลุ่มน้้า ตอนบน ตอนกลาง ตอนล่าง  
• ทางเลือกได้มีการน้าเสนอให้กับประชาชนฟังไหม และประชาชนเห็นด้วยหรือไม่ 
• พัฒนาทางเลือก 4 อัน มาได้อย่างไร ถ้าเลือก 1-4 จะเกิดอะไรขึ้น มี demand 

supply อย่างไร  

การประเมินทางเลือกการพัฒนาที่เหมาะสมที่สุด พิจารณาจากความ
สอดคล้องบรรลุตามเป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ได้ตั้งไว้และ
ความสมดุลยั่งยืนทั้ง 3 มิติ คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งทุก
ทางเลือกท่ีพัฒนาขึ้นนั้นจ้าเป็นต้องน้ามาประเมินเปรียบเทียบโดยมีตัวชี้วัด
และหลักเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน โดยได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัด
เชิงประจักษ์ ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน รวมทั้ง ความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อทางเลือกท่ีได้รับจากการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในระดับพ้ืนที่ ซึ่งมีการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 
(วันที่ 25 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2562) เพ่ือรับฟังความคิดเห็น
เกี่ยวกับทางเลือกการพัฒนาพ้ืนที่ ส้าหรับผลการพิจารณาให้น้้าหนัก
ความส้าคัญของทางเลือกในแต่ละมิติ (หน้า 4-53) 

• วิธีการคิด Demand น้้า ค้านวณอย่างไร (น้้าอุปโภค-บริโภค คิดตามประชากร) 
 

วิธีการคิด Demand น้้าและการค้านวณ แสดงในรายงานภาคผนวก บทที่ 
3 หัวข้อ 3.8 

• หน้า 4-64 ข้อ 4.6 ผลการเปรียบเทียบทางเลือกระหว่างผู้เชี่ยวชาญ และประชาชน
ในตารางที่ 4.7-1 แตกต่างกัน ดังนั้นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดของแต่ละลุ่มน้้าคือ
ทางเลือกใด 

• หน้า 4-65 ทางเลือกที่ 3+ ของกลุ่มพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง ควรมี
การอธิบายเหตุผลเพ่ิมเติม เพ่ือให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ว่าเพราะเหตุใด 
ประชาชนเลือกทางเลือกที่ 3 แต่ทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดคือ ทางเลือกที่ 3+ มี
การน้าทางเลือกที่ 3 และทางเลือกที่ 4 มารวมกันอย่างไร 

กลุ่มพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง ไม่สามารถบรรลุเป้าหมาย
ของการพัฒนาทางเศรษฐกิจสูงสุดตามแผนยุทธศาสตร์ที่วางไว้ในทางเลือก
ที่  4 ได้  เนื่ องจากมีข้ อจ้ ากัด ในปัจจัยต่ า งๆ ที่ เกี่ ยวข้อง  ทั้ งด้ าน
ทรัพยากรธรรมชาติที่อ่อนไหว ปัจจัยด้านแรงงานและทรัพยากรบุคคล 
ปัจจัยด้านความมั่นคง รวมทั้ง ความสามารถในการจัดหาทรัพยากรน้้าให้
เพียงพอต่อการพัฒนาแต่ พ้ืนที่ยังมีศักยภาพในการพัฒนามากกว่า 
ทางเลือกที่ 3 โดยสามารถคัดกรองกิจกรรมทางเศรษฐกิจตามแผน 
ทางเลือกท่ี 4 ที่สามารถด้าเนินการได้เพ่ิมเติมไว้ในทางเลือก เพ่ือขับเคลื่อน
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 9-168  รายงานภาคผนวก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ตารางท่ี 9.8-1 (ต่อ) 

ข้อเสนอแนะ ผลการด้าเนินการปรับปรุงแก้ไข 

เป้าหมายการเติบโตของเศรษฐกิจได้ จึงเป็นทางเลือกที่มีความเหมาะสมที่สุด 
คือ ทางเลือกที่  3+ การพัฒนาพ้ืนที่ โดยเพ่ิมขีดความสามารถของ
ฐานเศรษฐกิจเดิม (เกษตรกรรมและการท่องเที่ยว) และเพ่ิมกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรมนวัตกรรมที่มีมูลค่าสูงซึ่งมีกระบวนการผลิตที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังแสดงในหน้า 4- 65 

• หน้า 4-66 สัตว์ในบัญชีสีแดง (red list) ใช้วิธีอะไรในการประเมิน 
 

ประเมินจากจ้านวนชนิดพันธุ์ในดัชนีบัญชีสีแดงที่ได้รับผลกระทบจากการ
พัฒนา (การบุกรุกพ้ืนที่อยู่อาศัยของสัตว์ในเพ่ือพัฒนาแหล่งน้้าต่าง ๆ)  

บทที่ 5 
• การประเมินผลกระทบของทางเลือกยุทธศาสตร์ที่เหมาสมและก้าหนดมาตรการเชิง

รุกเพ่ือป้องกันผลกระทบล่วงหน้า 
• *ตามแนวทาง SEA สศช.  (มกราคม 2563) ใช้ค้าว่ามาตรการเพ่ือความยั่งยืน ซึ่ง

ประกอบด้วย 
•  มาตรการส่งเสริม 
•  มาตรการหลีกเลี่ยง 
•  มาตรการลดหรือบรรเทาผลกระทบ 
• จุดส้าคัญของมาตรการเพ่ือความยั่งยืนคือ การก้าหนดกรอบระยะเวลาในการ

ด้าเนินการ เมื่อด้าเนินการจนถึงช่วงระยะเวลาใดแล้วจะบรรลุวัตถุประสงค์เพ่ือการ
พัฒนาที่ยั่งยืนได้รวมทั้งมีหน่วยงานในการรับผิดชอบ 

 
ที่ปรึกษาได้ด้าเนินการเพิ่มเติมรายละเอียดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
 
 
  

บทที่ 6 
• ในการปัจฉิมนิเทศที่ปรึกษาได้น้ารายงาน SEA ไปให้ผู้มีส่วนได้เสียพิจารณาแล้วใช่

หรือไม ่
• ในการก้าหนดการประเมินทางเลือก ที่ปรึกษาได้อธิบายในการเลือกทางเลือกที่

เหมาะสมที่สุดให้กับผู้มีส่วนได้เสียได้ร่วมกันพิจารณาหรือไม่ 

 
ที่ปรึกษาได้น้ารายงาน SEA ไปให้ผู้มีส่วนได้เสียพิจารณาแล้ว เป็นที่
เรียบร้อย ส้าหรับนรายละเอียดการด้าเนินการต่าง ๆ แสดงในรายงาน
ภาคผนวก บทที่ 9  

 



  
บทที่ 10 

ระบบสำรสนเทศทำงภูมิศำสตร์กับ 
กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำ 

 
  



 
            ส ำนักงำนทรัพยำกรน  ำแห่งชำต ิ              บทที่ 10 ระบบสำรสนเทศทำงภูมิศำสตร์กับกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน  ำ 
     

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 10-1 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน  ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

บทที่ 10 
ระบบสำรสนเทศทำงภูมิศำสตร์กับกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน  ำ 

 
  การจัดท าระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือให้การด าเนินโครงการมีข้อมูลส าหรับใช้
งานอย่างครบถ้วน ครอบคลุมทุกด้าน กระบวนการจัดท าเริ่มตั้งแต่การรวบรวมข้อมูล ออกแบบโครงสร้าง
ฐานข้อมูล โครงสร้างการจัดหมวดหมู่ และวิธีการการจัดท า รวมไปถึงรูปแบบที่ใช้จัดเก็บข้อมูล ซึ่งท าให้งานที่
เกี่ยวข้องส่วนต่าง ๆ สามารถใช้งานร่วมกันได้ โดยระบบที่จัดท ายังช่วยให้การบริหารจัดการข้อมูลโครงการ  
การจัดเก็บ จัดการ การสืบค้น การปรับปรุงแก้ไขข้อมูล การเรียกใช้งาน การประมวลผล การตรวจสอบ  
การรายงาน เป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว 
 
  กลุม่บริษัทท่ีปรึกษา ได้ด าเนินการจัดท าข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ ให้ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์และ
ขอบเขตการศึกษา โดยจะส่งมอบข้อมูลในลักษณะของ Shape file พร้อมจัดท าพจนานุกรมข้อมูล (Data 
Dictionary) ที่มีรายละเอียดเพียงพอส าหรับการน าไปใช้งาน ประกอบด้วย รายการข้อมูล (Data Catalogue)  
และตารางโครงสร้างฐานข้อมูล (Database Structure) โดยด าเนินการให้อยู่ในระบบพิกัดอ้างอิง EPSG 4326 
ตามมาตร ฐ าน  European Petroleum Survey Group (WGS 1984 ใ น ร ะบบ  Geographic Coordinate 
System) ซึ่งฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่ด าเนินการนี้จะรองรับระบบ Web Application ที่ส านักงาน
ทรัพยากรน้ าแห่งชาติจัดเตรียมไว้ให้ และสามารถน าเสนอได้อย่างไม่มีความคลาดเคลื่อน ครอบคลุมตาม
วัตถุประสงค์ของการศึกษา และขอบเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  
  การด าเนินงานด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ประกอบด้วยงานหลัก 4 ด้าน ดังแสดงใน  
รูปที่ 10-1 คือ  
  (1)  การรวบรวมข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
  (2)  การออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูล 
  (3)  การจัดท าฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
  (4)  การจัดท าค าอธิบายข้อมูล (Metadata) 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 10-2 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน  ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

10.1 กำรรวบรวมข้อมูลระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ 
 เป็นการศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่จะน ามาใช้ในงานโครงการจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นข้อมูลทุติยภูมิ ซึ่งในขั้นตอนของการด าเนินการได้ท าการวิเคราะห์รายการข้อมูลที่ต้องใช้งาน
โดยละเอียด เพ่ือประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ และรวบรวมข้อมูล โดยหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เช่น  
กรมทรัพยากรน้ า กรมชลประทาน กรมทรัพยากรธรณี กรมพัฒนาที่ดิน กรมทรัพยากรน้ าบาดาล กรม
อุตุนิยมวิทยา กรมแผนที่ทหาร กรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นต้น ดังแสดงใน รูปที่ 10.1-1 โดยขั้นตอนการ
ด าเนินการมีรายละเอียด ดังนี้ 
 (1) ศึกษำและสรุปข้อมูลสำรสนเทศภูมิศำสตร์ในโครงกำร 
  กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาได้การด าเนินการศึกษาและวิเคราะห์ขอบเขตการด าเนินงานโครงการรวมกัน
ระหว่างผู้ช านาญการด้านงานสารสนเทศภูมิศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ เพ่ือสรุปข้อมูลสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ที่จ าเป็นต้องใช้ในโครงการ และข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่เป็นผลลัพธ์จากการศึกษาการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก โดยจากการศึกษาและวิเคราะห์สามารถแบ่งข้อมูล
ออกได้เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มข้อมูลพื้นฐาน และกลุ่มข้อมูลวิเคราะห ์

1) กลุ่มข้อมูลพื นฐำน 
   ข้อมูลพ้ืนฐานจะเป็นปัจจัยน าเข้าส าหรับการศึกษา การคาดการณ์ และการวิเคราะห์ในงาน
สาขาต่างๆ โดยส่วนใหญ่เป็นข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ในระดับทุติยภูมิ ที่สามารถรวบรวมได้จากหน่วยงานต่างๆ 
ทั้งภาครัฐและเอกชน และเพ่ือความสะดวกในการจัดการ จัดเก็บ สืบค้น ปรับปรุงแก้ไข เรียกใช้งาน ประมวลผล 
ตรวจสอบ และการรายงาน กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาจึงได้จ าแนกและจัดกลุ่มตามล าดับการน าเสนอในเนื่อหาของ
รายงานออกเป็น 11 ด้าน ดังนี้ 
   (ก)  ด้านที่ 1 ขอบเขตและระบบลุ่มน้ า ประกอบด้วยข้อมูล เช่น สภาพภูมิประเทศ ความ
ลาดชันของพ้ืนที่ ลุ่มน้ าหลัก ลุ่มน้ าสาขา เส้นทางน้ า เป็นต้น 
   (ข)  ด้านที่ 2 สภาพภูมิอากาศและลักษณะอุตุนิยมวิทยา ประกอบด้วยข้อมูล เช่น ที่ตั้งสถานี
ตรวจวัดภูมิอากาศ ที่ตั้งสถานีวัดน้ าฝน ปริมาณน้ าฝนเฉลียรายปี เส้นทางพายุ เป็นต้น 
   (ค)  ด้านที่ 3 ทรัพยากรน้ าผิวดิน ประกอบด้วยข้อมูล เช่น ที่ตั้งสถานีวัดน้ าท่า ปริมาณน้ าท่า
เฉลี่ยรายปี ที่ตั้งสถานีน้ าหลาก ปริมาณน้ าหลากเฉลี่ยรายปี ที่ตั้งสถานีวัดตะกอน ปริมาณตะกอนเฉลี่ยนรายปี 
เป็นต้น 
   (ง)  ด้านที่ 4 ทรัพยากรน้ าบาดาล ประกอบด้วยข้อมูล เช่น พ้ืนที่อุทกธรณีวิทยา ปริมาณ
และคุณภาพน้ าบาดาล ศักยภาพน้ าบาดาล ต าแหน่งบ่อบาดาล เป็นต้น 
   (จ)  ด้านที่ 5 ทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน ประกอบด้วยข้อมูล เช่น กลุ่มชุดดิน 
การใช้ประโยชน์ที่ดินปีบัจจุบัน การใช้ประโยชน์ที่ดินปีอดีต เป็นต้น 
   (ฉ)  ด้านที่ 6 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยข้อมูล เช่น ชั้นคุณภาพ 
ลุ่มน้ า พ้ืนที่ชุ่มน้ า เขตอุทยานแห่งชาติ เขตวนอุทยาน ป่าชายเลนเขตอนุรักษ์ สวนรุกขชาติ สวนพฤษศาสตร์ พ้ืนที่
ป่าสงวน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตพ้ืนที่ห้ามล่าสัตว์ สถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์และโบราณสถาน ที่ตั้งแหล่ง
ท่องเที่ยว เขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม เป็นต้น 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 10-3 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน  ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 10-4 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน  ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

 
 

รูปที่ 10.1-1 หน่วยงำนที่ให้บริกำรข้อมูล 
 
   (ช)  ด้านที่ 7 สังคม ประกอบด้วยข้อมูล เช่น เขตจังหวัด เขตอ าเภอ เขตต าบล เขตเทศบาล 
เขตองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นต้น 
   (ซ)  ด้านที่ 8 เศรษฐกิจ ประกอบด้วยข้อมูล เช่น ที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรม พ้ืนที่อุตสาหกรรม 
เป็นต้น 
   (ฌ)  ด้านที่ 9 การบริหารจัดการน้ า ประกอบด้วยข้อมูล เช่น ที่ตั้งโครงการพัฒนาแหล่งน้ า 
พ้ืนที่โครงการชลประทาน เขตบริการประปา จุดตรวจวัดคุณภาพน้ าผิวดิน เป็นต้น 
   (ญ) ด้านที่ 10 คมนาคม ประกอบด้วยข้อมูล เช่น เส้นทางคมนาคม เส้นทางรถไฟ ที่ตั้งสถานี
รถไฟ เป็นต้น 
   (ฎ)  ด้านที่ 11 พ้ืนที่เสี่ยงภัยธรรมชาติ ประกอบด้วยข้อมูล เช่น พ้ืนที่เสี่ยงภัยน้ าท่วม พ้ืนที่
เสี่ยงภัยแล้ง พื้นที่น้ าท่วมซ้ าซาก พ้ืนที่แล้งซ้ าซาก การชะล้างพังทลายของดิน เป็นต้น 
 
  2)   กลุ่มข้อมูลวิเครำะห์  
    เป็นข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์จากการวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ด้านต่างๆ ที่เป็นผลลัพธ์
จากการด าเนินโครงการ โดยเบื้องต้นได้แบ่งกลุ่มข้อมูลออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ตามลักษณะการศึกษา ได้แก่  
   (ก)  กลุ่มท่ี 1 การศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์   
   (ข)  กลุ่มท่ี 2 มาตรการบรรเทาผลกระทบและมาตรการตรวจสอบการด าเนินงาน  
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 10-5 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน  ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

   (ค)  กลุ่มท่ี 3 แผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน้ าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์  
   อนึ่ง ข้อมูลที่รวบรวมได้จากหน่วยงานต่างๆ มีรูปแบบที่แตกต่างกัน ไม่สามารถน ามา
ประมวลผลวิเคราะห์ร่วมกันได้ จึงต้องน ามาผ่านกระบวนการจัดท าให้อยู่ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ก่อนน า
ข้อมูล เหล่านี้มาวิเคราะห์ร่วมกัน ขั้นตอนแรกคือการแปลงรูปแบบข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบเดียวกัน มีระบบพิกัด
ตรงกัน อยู่ในโครงสร้างฐานข้อมูลเดียวกัน ท าให้ข้อมูลได้รับการจัดเก็บเป็นหมวดหมู่อย่างเหมาะสม ข้อมูลที่ผ่าน
การจัดท าแล้วจะมีความสัมพันธ์สอดคล้องกัน อยู่ในระบบพิกัดเดียวกัน ทุกชั้นข้อมูลซ้อนทับกันได้สนิท 
  
 (2) รวบรวมข้อมูลจำกหน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
  เมื่อศึกษาและวิเคราะห์ขอบเขตการด าเนินงานโครงการ และสรุปรายการข้อมูลสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ที่จ าเป็นต้องใช้ได้แล้ว กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาได้รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูล
ด าเนินโครงการ  
  1)  ลักษณะข้อมูลที่ได้จำกกำรรวบรวม 
    ข้อมูลที่รวบรวมได้มีลักษณะของข้อมูลที่ต่างกันตามรูปแบบการจัดเก็บของหน่วยงานที่
รับผิดชอบ ซึ่งสามารถแบ่งออกได้ 3 รูปแบบ ดังแสดงใน รูปที่ 10.1-2 ได้แก่ ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ Hard copy 
กลุ่มข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ soft copy และกลุ่มข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบเอกสาร รายงาน ดังนี้ 

 

 
 
รูปที่ 10.1-2 รูปแบบของข้อมูลที่รวบรวมจำกหน่วยงำนต่ำงๆ 
 



 
            ส ำนักงำนทรัพยำกรน  ำแห่งชำต ิ              บทที่ 10 ระบบสำรสนเทศทำงภูมิศำสตร์กับกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน  ำ 
     

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 10-6 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน  ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

   (ก)  กลุ่มข้อมูลที่อยู่ ในรูปแบบ Hard copy : ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บไว้ ในรูปแบบที่ เป็น
แผ่นกระดาษ เช่น แผนที่ภูมิประเทศ แบบแปลน แผนผัง แผนที่แนวขอบเขต แผนที่สังเขป ผลการส ารวจ เป็นต้น 
ในการน าข้อมูลจากกลุ่มนี้มาใช้งาน ต้องน ามาผ่านกระบวนการจัดท าด้วย GIS ก่อนจึงสามารถน ามาใช้งานได้ 
ลักษณะข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ Hard copy ดังแสดงใน รูปที่ 10.1-3 
 

 
 
 
รูปที่ 10.1-3 ลักษณะข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ Hard copy 
 
   (ข) กลุ่ มข้อมูลที่ อยู่ ในรูปแบบ soft copy : ข้อมูลที่ อยู่ ในรูปแบบของไฟล์ข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ซึ่งมีรูปแบบของไฟล์ที่แตกต่างกันตามลักษณะของข้อมูลที่จัดเก็บ มี 2 ลักษณะ ได้แก่ ข้อมูล
เชิงกริด (IMAGE DATA) และข้อมูลเชิงต าแหน่งพิกัด (GIS DATA) ดังแสดงใน รูปท่ี 9.1-4 โดยลักษณะข้อมูลที่อยู่
ในรูปแบบ soft copy มี 4 ประเภท ดังนี้ 
     ก )  ข้ อมู ลที่ อ ยู่ ใ น รู ปแบบ  GIS เ ช่ น  Shape file, MapInfo file, Geodatabase, 
Coverage file เป็นต้น ได้แก่ ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน ข้อมูลชุดดิน จากกรมพัฒนาที่ดิน 
     ข)  ข้อมูลกราฟฟิกที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบ GIS เช่น AutoCAD file เป็นต้น เช่น ข้อมูล
แนวล าน้ า แนวถนน ที่ตั้งหมู่บ้าน สถานที่ส าคัญจากกรมแผนที่ทหาร เป็นต้น 
     ค)  ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ soft file (Word / Excel) เช่น ข้อมูลสถิติประชากร สถิติ
ภูมิอากาศ ผลผลิตต่างๆ จากส านักงานสถิติแห่งชาติ กรมอุตุนิยมวิทยา เป็นต้น 
     ง)  ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบภาพDigital เช่น ภาพถ่ายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง Image 
data จากดาวเทียมไทยโชต ภาพ Orthophoto เป็นต้น 
 



 
            ส ำนักงำนทรัพยำกรน  ำแห่งชำต ิ              บทที่ 10 ระบบสำรสนเทศทำงภูมิศำสตร์กับกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน  ำ 
     

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 10-7 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน  ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

 
 
รูปที่ 10.1-4 ลักษณะข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ Soft copy 

 
   (ค) กลุ่มข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบเอกสาร รายงาน : เป็นข้อมูลที่จัดอยู่ในรูปเล่ม หรือหนังสือ 
รายงาน หนังสือราชการ การบันทึกข้อมูล การจัดเก็บสถิติต่างๆ เป็นต้น ตัวอย่างข้อมูลประเภทนี้ เช่น รายงาน
การส ารวจส ามโนประชากร สถิติการเกิดภัย ลักษณะข้อมูลที่อยู่ ในรูปแบบเอกสารรายงาน ดังแสดงใน  
รูปที่ 10.1-5 
 

 
 

รูปที่ 10.1-5 ลักษณะข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ เอกสำร รำยงำน



 
            ส ำนักงำนทรัพยำกรน  ำแห่งชำต ิ              บทที่ 10 ระบบสำรสนเทศทำงภูมิศำสตร์กับกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน  ำ 
     

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 10-8 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน  ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

  2)  กำรจัดกำรและกำรจัดเก็บข้อมูล 
    ข้อมูลที่รวบรวมได้นอกจากจะมีลักษณะของข้อมูลที่ต่างกันตามรูปแบบการจัดเก็บของ
หน่วยงานที่รับผิดชอบแล้ว ประเภทของข้อมูลยังสามารถแบ่งออกได่เป็น 2 ประเภท ได้แก่ ข้อมูลระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และข้อมูลระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ (MIS) โดยวิธีการจัดการและการจัดเก็บ
ข้อมูลแต่ละประเภท มีรายละเอียดดังนี้ 
   (ก) ข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) : จะต้องมีการตรวจสอบคุณภาพข้อมูล เช่น 
ตรวมสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล ตรวจสอบระบบพิกัดอ้างอิง เป็นต้น โดยรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ ได้จัดเก็บในรูปแบบ Shape File (*.shp) ทั้งนี้ พิกัดอ้างอิงที่ใช้ในการด าเนินโครงการ คือ 
ระบบพิกัด Universal Transverse Mercator : UTM พ้ืนหลักฐานทางราบ World Geodetic System 1994 : 
WGS 84 (EPSG:32647) ซึ่งจะสะดวกในการจัดการฐานข้อมูล ในกรณีที่ข้อมูลใดใช้ระบบพิกัดอ้างอิงอ่ืน จะถูก
แปลงระบบพิกัดอ้างอิงให้เป็นระบบพิกัดอ้างอิงดังกล่าว (UTM_WGS_84) แต่เมื่อการด าเนินโครงการแล้วเสร็จ 
กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาจะแปลงระบบพิกัดอ้างอิงที่ใช้ในการด าเนินโครงการให้เป็นระบบพิกัดอ้างอิง EPSG:4326 
ตามมาตรฐาน European Petroleum Survey Group (WGS 1984 ในระบบ Geographic Coordinate 
System) ซึ่งจะรองรับระบบ Web Application ของส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ ในกระบวนการต่อไป  
   (ข) ข้อมูลระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ (MIS) : ข้อมูลระบบสารสนเทศดังกล่าวเป็น
ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบข้อมูลเชิงบรรยาย ที่มีลักษณะการบรรยายเป็นข้อความ แผนผัง และตาราง ดังนั้น ข้อมูล
ระบบสารสนเทศจะต้องได้รับการจัดรูปแบบให้อยู่ในลักษณะของตารางฐานข้อมูล และเพ่ือให้สามารถใช้ข้อมูล
ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ (MIS) รวมกับฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ได้ การจัดเก็บข้อมูล
จะถูกเก็บในรูปแบบ GIS : Personal Geodatabase (*.mdb) ดังแสดงใน รูปที่ 10.1-6 ที่สามารถใช้โปรแกรม
ทั่วไปจัดการฐานข้อมูลได้ เช่น โปรแกรม Microsoft Excel โปรแกรม Microsoft Access เป็นต้น 
 

  
 

รูปที่ 10.1-6 ฐำนข้อมูล Personal Geodatabase (*.mdb) ในโปรแกรมกลุ่ม ArcGIS 
 
 

  



 
            ส ำนักงำนทรัพยำกรน  ำแห่งชำต ิ              บทที่ 10 ระบบสำรสนเทศทำงภูมิศำสตร์กับกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน  ำ 
     

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 10-9 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน  ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

10.2 กำรออกแบบโครงสร้ำงฐำนข้อมูล 
 เมื่อกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาได้รวบรวมข้อมูลแล้ว จึงได้ด าเนินการออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูลด้าน
สารสนเทศภูมิศาสตร์ เพ่ือใช้จัดเก็บและบันทึกข้อมูลให้เป็นระเบียบ ข้อมูลที่เหมือนกันถูกน ามาไว้ในที่เดียวกัน 
ข้อมูลที่ต่างกันถูกจ าแนกออกจากกัน ข้อมูลที่สัมพันธ์เชื่อมโยงกันได้มีการก าหนดรหัสอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้เกิด
ความสะดวกต่อการเรียกใช้งาน ถึงแม้ว่าข้อมูลจะมีปริมาณมากและมีความสลับซับซ้อนเพียงใดก็ตามจะถูกท าให้
เป็นระบบในขั้นตอนนี้ แสดงใน รูปที่ 10.2-1 
 
 (1) พจนำนุกรมข้อมูล 
  ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดท าพจนานุกรมข้อมูลมีหลายประการ คือ ช่วยควบคุมการใช้
ฐานข้อมูลให้ เป็นรูปแบบเดียวกัน ช่วยจัดเก็บรายละเอียดของข้อมูล ช่วยอธิบายความหมายพ้ืนฐาน  
บอกคุณลักษณะของข้อมูล รายการข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล ช่วยประเมินและค้นหาสิ่งที่ต้องท าการ
ปรับปรุงแก้ไข ค้นหาข้อบกพร่องและสิ่งที่ขาดหายไปจากระบบของข้อมูล รักษาความปลอดภัยของข้อมูล ควบคุม
การแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล data item ได ้
  การออกแบบโครงสร้างข้อมูลเริ่มจากการก าหนดรายการฟีเจอร์ (Feature) ที่ต้องการจัดเก็บ
ส าหรับใช้งาน การก าหนดรูปแบบการบันทึกข้อมูล คุณสมบัติ รายการฟีเจอร์ในฐานข้อมูล รูปแบบฟีเจอร์ข้อมูล
เป็นจุด เส้น หรือพ้ืนที่รูปปิด รวมทั้งลักษณะข้อมูลเชิงบรรยาย (Attribute) ส าหรับแต่ละฟีเจอร์ 
  ออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูลอ้างอิงตามมาตรฐาน ISO 19107 ซึ่งลักษณะของมาตรฐาน
ดังกล่าว มี Spatial schema บอกลักษณะการบันทึกข้อมูลทางภูมิศาสตร์ที่จะบันทึกลงในฐานข้อมูลระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ ด้วยการก าหนดเป็นฟีเจอร์ ประเภท จุด (Point) เส้น (Line) หรือพ้ืนที่รูปปิด (Polygon) 
และลักษณะข้อมูลเชิงบรรยายข้อมูล (Attribute) นอกจากนี้ ยังก าหนดประเภทการจัดเก็บ ประเภทโครงสร้าง
ด้วย เช่น ก าหนดข้อมูลเป็นข้อความ เป็นตัวเลข หรือ เวลา เป็นต้น แสดงใน ตำรำงท่ี 10.2-1 
  การตั้งชื่อชั้นข้อมูล รหัสประจ าชั้นข้อมูลแต่ละชั้น ตั้งขึ้นโดยใช้ตัวเลข 4 หลักและตามด้วยชื่อ
ของชั้นข้อมูลดังกล่าว โดยตัวเลขทั้ง 4 หลัก นั้นมาจาก  
  หลักท่ี 1 เป็นตัวเลขแสดงล าดับของกลุ่มข้อมูลที่ชั้นข้อมูลนั้นถูกจัดเอาไว้ 
  หลักที่ 2 เป็นตัวเลขแสดงล าดับของด้านในกลุ่มข้อมูล อ้างอิงจากหลักที่ 1 โดยมีเลข 2 หลัก 
  หลักท่ี 3 เป็นตัวเลขแสดงชั้นข้อมูลที่ปรากฏในหัวข้อ 
      หลักท่ี 4 เป็นตัวเลขแสดงล าดับของข้อในชั้นข้อมูลที่อ้างอิงจากหลักที่ 3 
 
 
 
 
 
   

ตัวอย่างการตั้งชื่อชั้นข้อมูล 

10111_DEM 

หลักท่ี 1 หลักท่ี 3 

หลักที่ 2 หลักที่ 4 

ชื่อชั้นข้อมูล 



 
            ส ำนักงำนทรัพยำกรน  ำแห่งชำต ิ              บทที่ 10 ระบบสำรสนเทศทำงภูมิศำสตร์กับกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน  ำ 
     

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 10-10 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน  ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

  ชื่อชั้นข้อมูล : 10111_DEM 
  หลักท่ี 1 ตัวเลข 1   หมายถึง อยู่ในกลุ่มที่ 1 (ข้อมูลพ้ืนฐาน) 

 หลักท่ี 2 ตัวเลข 01 หมายถึง อยู่ในด้านที่ 1 (ขอบเขตและระบบลุ่มน้ า) 
 หลักท่ี 3 ตัวเลข 1   หมายถึง อยู่ในหัวข้อที่ 1  
 หลักท่ี 4 ตัวเลข 1   หมายถึง อยู๋ในข้อย่อยของหัวข้อที่ 1  

 
ตำรำงท่ี 10.2-1 

รำยกำรชั นข้อมูลในกลุ่มข้อมูลพื นฐำน 
 

 

กลุ่มข้อมูล ชื่อชั นข้อมูล ประเภท ค ำอธืบำย ปี มำตรำส่วน หน่วยงำน 

01_ขอบเขตและระบบ 
 ลุ่มน  ำ 
  
  
  
  

10111_DEM Raster แบบจ าลองความสูง 2552   STRM 

10121_Basin Polygon ขอบเขตลุ่มน้ าหลกั 2554 1:50,000 กรมทรพัยากรน้ า 

10122_SubBasin Polygon ขอบเขตลุ่มน้ าย่อย 2554 1:50,000 กรมทรพัยากรน้ า 

10131_Stream Line เส้นล าน้ า 2547 1:50,000 กรมแผนทีท่หาร 

10132_Hydro Polygon แหล่งน้ า 2547 1:50,000 กรมแผนทีท่หาร 

02_สภำพภูมิอำกำศและ
ลักษณะอุตุนิยมวิทยำ 

10211_Metro_Station Point สถานีตรวจวัดอากาศ 2559  1:50,000 กรมอุตนุิยมวิทยา 

10221_Rain_Station Point สถานีวัดน้ าฝน 2559 1:50,000 กรมชลประทาน 
03_ทรัพยำกรน  ำผิวดนิ 10311_Runoff_Station Point สถานีวัดน้ าท่า 2558 1:50,000 กรมชลประทาน 

04_ทรัพยำกรน  ำบำดำล 10411_Hydrounit Polygon ชั้นหินอุ้มน้ า 2552 1:100,000 กรมทรพัยากรน้ าบาดาล 

  10421_Well Point ต าแหน่งบ่อน้ าบาดาล 2559 1:100,000 กรมทรพัยากรน้ าบาดาล 

  10431_Gwav Polygon ศักยภาพน้ าบาดาล 2552 1:100,000 กรมทรพัยากรน้ าบาดาล 

05_ทรัพยำกรดินและ
กำรใช้ประโยชน์ท่ีดิน 

10521_Landuse Polygon การใช้ประโยชนท์ี่ดิน 2560 1:25,000  กรมพฒันาที่ดิน 

06_ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

10600_Alro Polygon 
เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อ
การเกษตรกรรม 

2560 1:50,000 
ส านักงานปฏิรูปทีด่ินเพือ่
เกษตรกรรม 

10611_Watershed_Cl Polygon ชั้นคุณภาพลุ่มน้ า 2544 1:50,000 
ส านักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

  10621_Wetland_Ramsar Polygon 
พื้นที่ชุม่น้ าที่มี
ความส าคัญระหว่าง
ประเทศ 

2552 1:50,000 
ส านักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

  10631_Nationpark Polygon อุทยานแห่งชาต ิ 2556 1:50,000 
กรมอทุยาน สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช 

  10632_Park Polygon วนอทุยาน 2559 1:50,000 
กรมอทุยาน สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช 

  10633_Mangrove Polygon ป่าชายเลน 2543 1:50,000 
กรมทรพัยากรทางทะเล
และชายฝั่ง 

 10634_Botanical_G Polygon สวนพฤษศาสตร ์ 2556 1:50,000 
กรมอทุยาน สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช 

 10635_Arboretum Polygon สวนรขุชาต ิ 2556 1:50,000 
กรมอทุยาน สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช 



 
            ส ำนักงำนทรัพยำกรน  ำแห่งชำต ิ              บทที่ 10 ระบบสำรสนเทศทำงภูมิศำสตร์กับกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน  ำ 
     

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 10-11 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน  ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ตำรำงท่ี 10.2-1 (ต่อ) 
กลุ่ม Code ประเภท ค ำอธบืำย ป ี มำตรำส่วน หน่วยงำน 

 
 

10641_Forest Polygon ป่าสงวน 2551 1:50,000 
กรมอทุยาน สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช 

10642_Wildlife Polygon เขตรกัษาพันธ์สัตว์ป่า 2556 1:50,000 
กรมอทุยาน สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช 

10643_WildlifeH Polygon เขตห้ามล่าสัตว์ป่า 2556 1:50,000 
กรมอทุยาน สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช 

10660_CULTURAL Point 
แหล่งทอ่งเที่ยว
(วัฒนธรรม) 

2546 1:50,000 
ส านักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 10660_TOUR Point แหล่งทอ่งเที่ยว 2559 1:50,000 
ส านักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 07_สังคม 10711_ADMIN_LOCATION Point ที่ตั้งจังหวัด/อ าเภอ 2545 1:50,000 กรมแผนทีท่หาร 

  10712_PROVINCE Polygon ขอบเขตจังหวัด 2556 1:50,000 กรมการปกครอง 

  10713_AMPHOE Polygon ขอบเขตอ าเภอ 2556 1:50,000 กรมการปกครอง 

  10714_TAMBON Polygon ขอบเขตต าบล 2556 1:50,000 กรมการปกครอง 

  10715_MUNICIPA Polygon ขอบเขตเทศบาล 2552 1:50,000 
กรมโยธาธกิารและผัง
เมือง 

 10716_COUNTRY Polygon ขอบเขตประเทศ 2556 1:50,000 กรมการปกครอง 

08_เศรษฐกิจ 
10811_FACTORY Point 

ต าแหน่งโรงงาน
อุตสาหกรรม 

2548 1:50,000 กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

09_กำรบริหำรจัดกำรน  ำ 
10900_WWP Point 

จุดตรวจวัดคุณภาพ
น้ า 

2560 1:50,000 กรมควบคุมมลพิษ 

  10911_IRR_P Point โครงการชลประทาน  2559 1:50,000 กรมชลประทาน 

  10912_IRR_A Polygon โครงการชลประทาน  2559 1:50,000 กรมชลประทาน 

  10913_IRR_EP Point สถานีสูบน้ าดว้ยไฟฟ้า 2559 1:50,000 กรมชลประทาน 

 10914_Water supply Polygon เขตบรกิารประปา 2561 1:50,000 การประปาส่วนภมูิภาค 

10_คมนำคม 11011_Transportion Line เส้นถนน 2545 1:50,000 กรมแผนทีท่หาร 

11_พื นที่เสี่ยงภัย
ธรรมชำติ 

11100_Drought_Prone Polygon พื้นทีแ่ล้งซ้ าซาก 2548 1:50,000 กรมพฒันาที่ดิน 

11100_Drought_risk Polygon พื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง 2547 1:50,000 กรมพฒันาที่ดิน 

 11100_Flood_Prone Polygon พื้นทีน่้ าทว่มซ้ าซาก 2548 1:50,000 กรมพฒันาที่ดิน 

 11100_Flood_risk Polygon พื้นที่เสี่ยงภัยน้ าท่วม 2559 1:50,000 
ศูนย์เมขลา กรม
ทรัพยากรน้ า 

 11100_Erosion Polygon 
การชะล้านพังทลาย
ของดนิ 

2542 1:50,000 กรมพฒันาที่ดิน 

 
 

      

 



 
            ส ำนักงำนทรัพยำกรน  ำแห่งชำต ิ              บทที่ 10 ระบบสำรสนเทศทำงภูมิศำสตร์กับกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน  ำ 
     

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 10-12 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน  ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

 (2) รูปแบบของกำรบันทึกข้อมูล 
  การบันทึกข้อมูลมีรูปแบบหลายระดับ ในระดับที่เป็นมาตรฐาน คือ  ถ้าข้อมูลเป็นตัวเลข หรือ
ส่วนที่จะน าไปวิเคราะห์ด้วย สูตร สมการ ทางเลขคณิต เรขาคณิต หรือค่าทางสถิติ รูปแบบที่ใช้ระบุใน FIELD คือ 
ตัวเลข (number หรือ numeric) Short integer, Long integer, Float และDouble กรณีที่เป็นข้อมูลส่วนที่
เป็นตัวอักษร ข้อความ ที่แสดงรายละเอียด ค าอธิบายข้อมูล ความหมายของข้อมูลเชิงพ้ืนที่ต่างๆ รูปแบบที่ใช้ระบุ
ใน FIELD คือ String และข้อมูลเกี่ยวกับวันเวลา รูปแบบที่ใช้ระบุใน FIELD คือ Date ดังนี้ 
  String   คือ ฟิลด์ชนิดอักษร  
  Short integer คือ ฟิลด์ชนิดตัวเลข จ านวนเต็ม จ านวน 1-4 หลัก 
  Long integer คือ ฟิลด์ชนิดตัวเลข จ านวนเต็ม จ านวน 5-10 หลัก 
  Float   คือ ฟิลด์ชนิดตัวเลข จ านวนเต็ม 1-6 หลัก จ านวนทศนิยม 1-6 หลัก 
  Double   คือ ฟิลด์ชนิดตัวเลข จ านวนเต็มมากกว่า 7 หลัก จ านวนทศนิยมมากกว่า 0 
  Date   คือ ฟิลด์ชนิดวันที่ เก็บข้อมูล วัน เดือน ปี ชั่วโมง นาที วินาที 
 
 (3) ส่วนประกอบของพจนำนุกรมข้อมูลที่ส ำคัญ 
  -  ชื่อข้อมูล (name and aliases of the data) 
  -  ค าอธิบายข้อมูล (description of the data item) 
  -  ชนิดข้อมูล (Data Type) 
  -  ขนาดของข้อมูล (length of item) 
  -  รายละเอียดอื่นๆ (other additional information) 
  การออกแบบได้แสดงถึงความเชื่อมโยงกันของข้อมูลแต่ละส่วนที่มีความสัมพันธ์กัน โดยเฉพาะ
ส่วนหลัก มีการใช้กรอบทางพ้ืนที่ ขอบเขตการปกครอง หรือรหัสของข้อมูลในส่วนของความสัมพันธ์ย่อยจะเป็น
ส่วนที่อธิบายข้อมูลและปรากฏการณ์ต่างๆทางพ้ืนที่ การเชื่อมโยงของข้อมูล  
 
   ตัวอย่างส่วนประกอบของพจนานุกรมข้อมูล 
    ชื่อข้อมูล  10122_SubBasin 
    ค าอธิบายข้อมูล   ขอบเขตลุ่มน้ าสาขา 
    ชนิดข้อมูล         Polygon 
    ขนาดของข้อมูล   888KB 

Fieldname Type Length Description 
SBasin_Code Short integer 4 รหัสลุ่มน้ าสาขา 
SBasin_Name Text 50 ชื่อลุ่มน้ าสาขา 
Basin_Code Short integer 2 รหัสลุุ่มน้ าหลัก 
Basin_Name Text 50 ชื่อลุ่มน้ าหลัก 
Area_Rai Double 10 ขนาดพื้นที่ลุ่มน้ า (ไร่) 

 
 



 
            ส ำนักงำนทรัพยำกรน  ำแห่งชำต ิ              บทที่ 10 ระบบสำรสนเทศทำงภูมิศำสตร์กับกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน  ำ 
     

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 10-13 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน  ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 
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            ส ำนักงำนทรัพยำกรน  ำแห่งชำต ิ              บทที่ 10 ระบบสำรสนเทศทำงภูมิศำสตร์กับกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน  ำ 
     

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 10-14 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน  ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

10.3 กำรจัดท ำฐำนข้อมูลระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ 
 กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาได้ด าเนินการจัดท าข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบต่างๆ ทั้งส่วนที่เป็น hard copy, soft 
copy ทั้งในรูปแบบแผนที่ และไม่ใช่แผนที่ ให้อยู่ในรูปแบบของฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่มี
โครงสร้างฐานข้อมูลตามที่ได้รับการออกแบบไว้ 
 รวมทั้งได้ท าการตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลในกรณีที่พบข้อบกพร่องจากการทดสอบด้วยเงื่อนไข
ต่างๆ ซึ่งท าให้ข้อมูลมีความสมบูรณ์ และมีความทันสมัยมากขึ้น ข้อมูลได้ถูกจัดวางไว้ในต าแหน่งที่ถูกต้อง
เหมาะสม สะดวกต่อการใช้งาน การสืบค้น การวิเคราะห์ การปรับปรุงข้อมูล เป็นไปอย่างมีระบบ และมี
กระบวนการที่ชัดเจน การจัดท าข้อมูลโครงการที่เสนอมีแนวทาง ดังนี้ 
 
 (1) กำรตรวจสอบคุณภำพข้อมูล 
  การตรวจสอบคุณภาพข้อมูล ได้แก่ ส ารวจหน่วยงานที่ผลิตข้อมูล วัตถุประสงค์ของการผลิต
ข้อมูล กรรมวิธีในการผลิต วัน เดือน ปี เทคนิคที่ ใช้ในการจัดท า ระบบพิกัดที่ใช้อ้างอิง ความสมบูรณ์ของข้อมูล 
รวมทั้งสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่ท าให้มั่นใจในการใช้ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง 
   
 (2) กำรก ำหนดระบบพิกัด 
  เป็นการท าให้ข้อมูลอยู่ในระบบพิกัดอ้างอิง EPSG 4326 ตามมาตรฐาน European Petroleum 
Survey Group (WGS 1984 ในระบบ Geographic Coordinate System) ซึ่ งฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ที่ด าเนินการนี้จะรองรับระบบ Web Application ของส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ เนื่องจากข้อมูล
บางรายการถูกสร้างขึ้นมาด้วยระยะเวลาที่ยาวนาน ซึ่งการอ้างอิงข้อมูลบางส่วนยังอ้างอิงระบบพิกัดเดิมอยู่ เช่น 
ข้อมูลขอบเขตการปกครอง แหล่งน้ า ถนน ที่ตั้งหมู่บ้าน ข้อมูลทางธรณีวิทยา เป็นต้น ในขั้นตอนนี้จึงเป็นการใช้
โปรแกรมด้าน GIS ท าการปรับปรุงระบบพิกัดให้ถูกต้อง และเป็นระบบเดียวกันทั้งโครงการ แสดงใน รูปที ่10.3-1 
 
 (3) กำรเพิ่มเติมส่วนประกอบข้อมูล 
  เพ่ือให้ข้อมูลที่รวบรวมมานั้น มีความสมบูรณ์ ครบถ้วนมากขึ้น แต่ละชั้นข้อมูลจะประกอบด้วย
องค์ประกอบสองส่วน คือ ส่วนที่เป็นกราฟิก (Spatial data) และส่วนที่เป็นค าบรรยายข้อมูล (Attribute) การ
เพ่ิมเติมส่วนประกอบข้อมูลจะเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบลักษณะทางด้านกราฟิก สภาพของเส้น จุด และการ
บรรจบกันของพ้ืนที่รูปปิด จะต้องไม่มีการเหลื่อมล้ าซ้ าซ้อนกัน หรือขาดหายไป  และข้อมูลเชิงบรรยายที่เป็น
ส่วนประกอบควบคู่กันนั้นก็จะมีความสัมพันธ์สอดคล้องกัน กรณีท่ีข้อมูลทั้งสองส่วนนี้มีความขาดตกบกพร่อง ก็ได้
จัดท าให้มีความสมบูรณ์ เช่น การสร้าง Node Line Polygon เสริมเข้าไป และการกรอกข้อมูลเพ่ิมเติมลงไปใน 
Attribute เพ่ือให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ข้อมูลกราฟิกในรูปแบบที่สอดคล้องกับชุดของข้อมูลประกอบกับค่าพิกัด 
ท าการเชื่อมต่อข้อมูลทั้งที่เป็นกราฟิก และข้อมูลเชิงบรรยายจากตารางเข้าด้วยกัน กระบวนการนี้เป็นการท าให้
ข้อมูลตารางสามารถจัดเก็บไว้ในรูปแบบ GIS ได ้
 
 
 



 
            ส ำนักงำนทรัพยำกรน  ำแห่งชำต ิ              บทที่ 10 ระบบสำรสนเทศทำงภูมิศำสตร์กับกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน  ำ 
     

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 10-15 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน  ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
‘ 
 
รูปที่ 10.3-1 ตัวอย่ำงกำรปรับปรุงระบบพิกัดให้เป็นระบบเดียวกัน 
 

  ข้อมูลที่มีการเลื่อมล้ ากัน หากข้อมูลในส่วนนั้นมีส่วนเกินออกไป สามารถปรับแก้ได้ด้วยการตัด
ข้อมูลส่วนที่เกินออก และหากข้อมูลนั้นมีส่วนที่ขาดหาย และจ าเป็นต้องมีการเพ่ิมข้อมูล สามารถแก้ไขได้ด้วยการ
เพ่ิมเติมข้อมูลในส่วนนั้น แสดงได้ตาม รูปที่ 10.3-2 การเพ่ิมเติมข้อมูลจะมีทั้งข้อมูลที่สามารถเพ่ิมเติมได้ เช่น 
ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน ที่สามารถเพ่ิมเติมข้อมูลได้จากโดยการใช้แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศมาใช้ในการ
เพ่ิมเติมข้อมูล แสดงได้ตาม รูปที่ 10.3-3 และ ข้อมูลที่ไม่สามารถเพ่ิมเติมได้ เช่น ข้อมูลศักยภาพน้ าบาดาล ที่อาจ
ต้องใช้เครื่องมือเฉพาะทาง ท าให้ไม่สามารถเพ่ิมเติมข้อมูลเอง ต้องให้ผู้เชี่ยวขาญหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบเป็น
ผู้จัดท าข้อมูล แสดงได้ตาม รูปที่ 10.3-4 
 
 
 
 
 
 

Universal Transverse Mercator 
(UTM) 

Geographic Coordinate System 
(GCS) 



 
            ส ำนักงำนทรัพยำกรน  ำแห่งชำต ิ              บทที่ 10 ระบบสำรสนเทศทำงภูมิศำสตร์กับกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน  ำ 
     

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 10-16 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน  ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 10.3-2 แสดงตัวอย่ำงกำรปรับแก้ข้อมูล 

ตวัอยา่งขอ้มูลท่ีปรับแกข้อ้มูลแลว้ 
 

ตวัอยา่งขอ้มูลท่ียงัไม่ไดป้รับแกข้อ้มูล 
 



 
            ส ำนักงำนทรัพยำกรน  ำแห่งชำต ิ              บทที่ 10 ระบบสำรสนเทศทำงภูมิศำสตร์กับกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน  ำ 
     

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 10-17 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน  ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 10.3-3 ตัวอย่ำงแผนที่ข้อมูลที่สำมำรถเพิ่มเติมข้อมูลได้ 



 
            ส ำนักงำนทรัพยำกรน  ำแห่งชำต ิ              บทที่ 10 ระบบสำรสนเทศทำงภูมิศำสตร์กับกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน  ำ 
     

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 10-18 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน  ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
รูปที่ 10.3-4 ตัวอย่ำงแผนที่ข้อมูลที่ไม่สำมำรถเพิ่มเติมได้ 



 
            ส ำนักงำนทรัพยำกรน  ำแห่งชำต ิ              บทที่ 10 ระบบสำรสนเทศทำงภูมิศำสตร์กับกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน  ำ 
     

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 10-19 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน  ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

10.4 กำรจัดท ำค ำอธิบำยข้อมูล (Metadata) 
 

 (1) มำตรฐำนกำรจัดท ำค ำอธิบำยข้อมูล 
  การจัดท าค าอธิบายข้อมูล (Metadata) เป็นการบันทึกรายละเอียดของข้อมูลลงในแบบฟอร์ม
ตามมาตรฐาน ISO 19115 เพ่ือให้ผู้ที่น าข้อมูลไปใช้ทราบถึงที่มา สถานะ สภาพแวดล้อม เทคนิค วิธีการจัดท า
ข้อมูลซึ่งมีประโยชน์ต่อการสืบค้น การเผยแพร่ การปรับปรุงชุดข้อมูล โดยในประเทศไทยได้มีการด าเนินการจัดท า 
Metadata ตามมาตรฐาน ดังกล่าวอย่างกว้างขวาง และยังมีมาตรฐานที่เก่ียวข้องดังนี้ 
  1) มาตรฐาน Content Standard for Digital Geospatial Metadata (CSDMG) โดย FGDC 
  2) มาตรฐาน Dublin Core Metadata Element Set โดย The Dublin Core Metadata 
Initiative (DCMI) 
  3) มาตรฐาน โดย ISO/TC211 
    ISO 19115 Geographic Information: Metadata 
    ISO 19115-2 Geographic Information Metadata Part 2: Extensions for imagery 
and data 
    ISO 19139 Geographic Information Metadata XML Schema implementation 
  4) มาตรฐาน ANZLIC’s Metadata Guidelines โดย ANZLIC 
   มาตรฐาน ISO 19115 : 2003 Geographic Information – Metadata ได้ก าหนดเป็น
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสารสนเทศภูมิศาสตร์-การอธิบายข้อมูล ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
ฉบับที่ 33190 (พ.ศ. 2548) 
  หลักการของมาตรฐาน ISO 19115 : 2003 เป็นส่วนที่ใช้อธิบายชุดข้อมูล (Dataset) คุณภาพ 
สถานภาพ รวมถึงคุณลักษณะต่างๆเกี่ยวกับข้อมูล สามารถใช้ตอบค าถามเกี่ยวกับรายละเอียดชุดข้อมูลได้ เช่น 
ใครจัดท า หรือดูแลข้อมูล เนื้อหาของข้อมูลคืออะไร ข้อมูลครอบคลุมพ้ืนที่ใด สามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่ไหน 
จัดท าขึ้นเมื่อไหร่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อไหร่ เผยแพร่เมื่อไหร่ จัดท าข้อมูลขึ้นส าหรับวัตถุประสงค์ใด ข้อมูลถูกสร้างขึ้น
อย่างไร และการติดต่อขอรับข้อมูลอย่างไร 
 
 (2) กำรน ำเข้ำข้อมูล Metadata 
  การจัดท า Metadata ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดนั้น ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) ได้พัฒนาโปรแกรมส าหรับการบันทึกรายการมาตรฐาน ชื่อว่า Metadata Editor  
ส่วนของกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้พัฒนาโปรแกรมเพ่ือเป็นเครื่องมือจัดท าและแก้ไข Metadata ไว้เช่นกัน คือ 
DPT Metadata Editor 
  ในการด าเนินงานตามโครงการที่เสนอนี้ กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาได้พิจารณาถึงความสะดวกส าหรับ
ผู้ใช้งาน ในการติดตามตรวจสอบและใช้งานข้อมูลโครงการเป็นส าคัญ ซึ่งมีปริมาณมาก จึงได้จัดท าให้ Metadata 
อยู่ควบคู่กับชั้นข้อมูลที่ได้จัดท านั้น เมื่อข้อมูลถูกน าไปใช้งานที่ใดก็ตาม ส่วนที่เป็นรายการ Metadata ก็จะติดไป
กับชุดข้อมูลด้วย เป็นการสะดวกเมื่อข้อมูลจะถูกน าไปเผยแพร่ยังที่ต่างๆ ในระบบเครือข่าย ข้อมูลยังสามารถ



 
            ส ำนักงำนทรัพยำกรน  ำแห่งชำต ิ              บทที่ 10 ระบบสำรสนเทศทำงภูมิศำสตร์กับกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน  ำ 
     

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 10-20 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน  ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

เรียกใช้งาน การสืบค้น ได้จากโปรแกรม GIS โดยตรง ในรูปแบบรายงานที่ง่าย  เครื่องมือส าหรับการจัดท ารายการ 
Metadata ในโครงการที่เสนอนี้ แสดงได้ตาม รูปที่ 9.4-1 ถึง รูปที่ 9.4-2 
 

 
 
รูปที่ 10.4-1 ตัวอย่ำงหน้ำแบบฟอร์มเข้ำสู่ ISO Metadata Wizard ของโปรแกรม ArcCatalog 

 

 
 
รูปที่ 10.4-2 ตัวอย่ำงแบบฟอร์มส ำหรับกรอกข้อมูล Metadata ส่วน General 
 



 
            ส ำนักงำนทรัพยำกรน  ำแห่งชำต ิ              บทที่ 10 ระบบสำรสนเทศทำงภูมิศำสตร์กับกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน  ำ 
     

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 10-21 รำยงำนภำคผนวก กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยทุธศำสตร์พื นที่ลุ่มน  ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

 
 

รูปที่ 10.4-3 ตัวอย่ำงโปรแกรม Metadata Editor 
 

 



 
  

ภาคผนวก 

 
 

 
 
 



 ภาคผนวก 3-1 

การจ าแนกประเภทอุตสาหกรรม (107 ประเภท)  
ในพืน้ที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวนัออก 

 
  






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































