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บทที่ 1  บทน้ำ 
1.1 ที่มาและความส าคัญของโครงการ 1-1 
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 1-1 
1.3 ขอบเขตการศึกษา 1-2 
1.4 แนวทางการศึกษาและประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) พ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ 1-2 
 ฝั่งตะวันออก 
1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ            1-2 
 
บทที่ 2  กำรทบทวนข้อมูล เพื่อก้ำหนดประเด็นเชิงยุทธศำสตร์ของพื นที่และขอบเขตกำรศึกษำ 
2.1 ความน า 2-1 
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บทที่ 3  กำรก้ำหนดประเด็นเชิงยุทธศำสตร์และกรอบกำรพัฒนำของพื นที่ 
3.1 หลักการและแนวทางการวิเคราะห์ทบทวนข้อมูลสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดประเด็น 3-1 
 เชิงยุทธศาสตร์และกรอบการพัฒนาของพ้ืนที่ 
3.2 สรุปประเด็นยุทธศาสตร์และกรอบทางเลือกการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 3-9 
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4.2 สถานการณ์และแนวโน้มการพัฒนาอุปทานทรัพยากรน้ า 4-5 
4.2.1 กรอบแนวคิดการทบทวนการพัฒนาอุปทานทรัพยากรน้ า 4-5 
4.2.2 การทบทวนการพัฒนาอุปทานทรัพยากรน้ า ณ ฐานปัจจุบัน 4-5 
4.2.3 การทบทวนการพัฒนาอุปทานทรัพยากรน้ าในระยะ 20 ปีข้างหน้า 4-7 
4.2.4 การทบทวนการพัฒนาอุปทานทรัพยากรน้ าตามศักยภาพที่เป็นไปได้ ณ ปี 2580 4-8 
4.3 สถานการณ์ความต้องการทรัพยากรน้ า (demand for water resources) และการพัฒนา 4-8 
 อุปทานทรัพยากรน้ า (water resources supply) แต่ละทางเลือกการพัฒนา 
4.3.1 กรอบสถานการณ์และทางเลือกการพัฒนา 4-8 
4.4 การบรรลุเป้าประสงค์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 4-14 
4.4.1 สรุปสถานะและการเปลี่ยนแปลงมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 4-14 
4.4.2 กรอบการศึกษาและข้อสมมติการประมาณการการเปลี่ยนแปลงมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม 4-14 
 พ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
4.4.3 ผลการประมาณการมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 4-16 
4.5 เกณฑ์การประเมินเปรียบเทียบและจัดล าดับทางเลือก 4-19 
4.5.1 ตัวชี้วัดการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 4-19 
4.5.2 เกณฑ์การก าหนดค่าตัวคูณ 4-26 
4.6 ผลการเปรียบเทียบทางเลือกการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 4-26 
4.7 การจัดล าดับความพึงพอใจทางเลือกการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  4-31 
 
บทที่ 5 กำรประเมินผลกระทบของทำงเลือกยุทธศำสตร์ที่เหมำะสม 
 และก้ำหนดมำตรกำรเชิงรุกเพื่อป้องกันผลกระทบล่วงหน้ำ 
5.1 หลักการและแนวคิด 5-1 
5.2 กิจกรรมและการด าเนินงานที่ส าคัญของทางเลือกการพัฒนาที่เหมาะสม 5-1 
5.3 แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามหลักการระวังไว้ก่อน (Precautionary Principle)  5-1 

 
 

  



  
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ       สำรบญั    

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม   -3- รำยงำนสรปุผู้บริหำร กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

สำรบัญ (ต่อ) 
 

หน้ำ 
 

 
บทที่ 6 กระบวนกำรกำรมีส่วนร่วม กำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นของประชำชนและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
 และกำรประชำสัมพันธ์ 
6.1 ความน า 6-1 
6.2 การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นระดับกลุ่มลุ่มน้ าครั้งที่ 1 (การประชุมปฐมนิเทศ)  6-1 
6.3 การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นระดับลุ่มน้ าย่อย (การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1)  6-2 
6.4 การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นระดับลุ่มน้ าย่อย (การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2)  6-2 
6.5 การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นระดับกลุ่มลุ่มน้ าครั้งที่ 2 (การประชุมปัจฉิมนิเทศ)  6-2 
6.6 กิจกรรมการสร้างการรับรู้ผ่านสื่อ 6-3 
 
บทที่ 7 บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
7.1 บทสรุป 7-1 
7.2 ข้อเสนอแนะ 7-6 
7.2.1 กรอบแนวคิดการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าและพ้ืนที่ลุ่มน้ า 7-6 
7.2.2 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการลุ่มน้ าภาคใต้ 7-10 
 ฝั่งตะวันออก 
 
 
  



  
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ       สำรบญั    

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม   -4- รำยงำนสรปุผู้บริหำร กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

สำรบัญรูป 
 

หน้ำ 
 
รูปที่ 1.3-1  กลุ่มพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาและลุ่มน้ าสาขาพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 1-3 
รูปที่ 1.4-1  แนวทางการศึกษาและประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) พ้ืนที่ลุ่มน้ า 1-4 
 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
รูปที่ 2.1.1-1  สรุปความเชื่อมโยงของนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน และแผนงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ 2-2 
 ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกกับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 20 ปี  
รูปที่ 2.3.1-1  พ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้ง/น้ าท่วม/เสี่ยงภัยดินถล่มในพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 2-6 
รูปที่ 2.3.2-1  พ้ืนที่คุ้มครองและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพ้ืนที่ป่าไม้ในพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ 2-8 
 ฝั่งตะวันออก  
รูปที่ 2.4-1  กลไกและกระบวนการก าหนดตัวชี้วัดและสร้างกระบวนการรับรู้อย่างมีส่วนร่วม 2-18 

กับภาคีการท างานของการศึกษาประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาตร์ พ้ื นที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่ง
ตะวันออก 

รูปที่ 3.3-1  สรุปประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  3-12 
  



  
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ       สำรบญั    

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม   -5- รำยงำนสรปุผู้บริหำร กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

สำรบัญตำรำง 
 

หน้ำ 
 
ตารางที่ 2.3.1-1 การใช้ประโยชน์ที่ดินทางการเกษตร (ไร่) จ าแนกตามกลุ่มพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขา 2-5 
 ในพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
ตารางที่ 2.3.2-1 คุณภาพน้ าผิวดินพ้ืนที่ลุ่มน้ าฝั่งตะวันออก 2-10 
ตารางที่ 2.3.2-2 ระบบบ าบัดน้ าเสียรวมในพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก จ าแนกรายลุ่มน้ าสาขา 2-11 
ตารางที่ 2.4-1 ตัวชี้วัดส าหรับการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 2-19 
 
ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการวิเคราะห์ซออาร์ : SOAR Analysis ของกลุ่มพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ 3-3 
 ฝั่งตะวันออกตอนบน ตอนกลาง และตอนล่าง 
ตารางที่ 3.3-1 สรุปการวิเคราะห์ SWOT Analysis และความสัมพันธ์ (TOWS Matrix Analysis)  3-15 
 พ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน  
ตารางที่ 3.3-2 สรุปการวิเคราะห์ SWOT Analysis และความสัมพันธ์ (TOWS Matrix Analysis)  3-17 
 พ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนกลาง  
ตารางที่ 3.3-3 สรุปการวิเคราะห์ SWOT Analysis และความสัมพันธ์ (TOWS Matrix Analysis)  3-19 
 พ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 
ตารางที่ 4.3.1-1 ปริมาณความต้องการทรัพยากรน้ า และศักยภาพน้ าในพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 4-9 
 และแต่ละลุ่มน้ าสาขา ณ ปีฐาน พ.ศ. 2562 
ตารางที่ 4.3.1-2 ปริมาณความต้องการทรัพยากรน้ า และศักยภาพน้ าในพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 4-10 
 และแต่ละลุ่มน้ าสาขา ในทางเลือกท่ี 1 ณ ปี พ.ศ.2580 
ตารางที่ 4.3.1-3 ปริมาณความต้องการทรัพยากรน้ า และศักยภาพน้ าในพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 4-11 
 และแต่ละลุ่มน้ าสาขา ในทางเลือกท่ี 2 ณ ปี พ.ศ.2580 
ตารางที่ 4.3.1-4 ปริมาณความต้องการทรัพยากรน้ า และศักยภาพน้ าในพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 4-12 
 และแต่ละลุ่มน้ าสาขา ในทางเลือกท่ี 3 ณ ปี พ.ศ.2580 
ตารางที่ 4.3.1-5 ปริมาณความต้องการทรัพยากรน้ า และศักยภาพน้ าในพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 4-13 
 และแต่ละลุ่มน้ าสาขา ในทางเลือกท่ี 4 ณ ปี พ.ศ.2580 
ตารางที่ 4.4.3-1 ทางเลือกท่ี 1 (กรณีฐาน) : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดมีอัตราการเพ่ิมข้ึน 4-17 
 ระดับปกติ ณ ราคาตลาด (market price) 
ตารางที่ 4.4.3-2 กรณีการพัฒนาพ้ืนที่ตามทางเลือกที่ 2 4-17 
ตารางที่ 4.4.3-3 กรณีการพัฒนาพ้ืนที่ตามทางเลือกที่ 3 4-18 
ตารางที่ 4.4.3-4 กรณีการพัฒนาพ้ืนที่ตามทางเลือกที่ 4 4-18 
ตารางที่ 4.5.1-1 เกณฑ์การพิจารณาจัดล าดับทางเลือกการพัฒนาที่เหมาะสมต่อพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ 4-20 
 ฝั่งตะวันออกตอนบน  
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม   -6- รำยงำนสรปุผู้บริหำร กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

สำรบัญตำรำง (ต่อ) 
 

หน้ำ 
 
ตารางที่ 4.5.1-2 เกณฑ์การพิจารณาจัดล าดับทางเลือกการพัฒนาที่เหมาะสมต่อพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ 4-22 
 ฝั่งตะวันออกตอนกลาง 
ตารางที่ 4.5.1-3 เกณฑ์การพิจารณาจัดล าดับทางเลือกการพัฒนาที่เหมาะสมต่อพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ 4-24 
 ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 
ตารางที่ 4.6-1 ผลการพิจารณาทางเลือกการพัฒนาในพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 4-28 
ตารางที่ 4.6-2 ผลการพิจารณาทางเลือกการพัฒนาในพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนกลาง 4-29 
ตารางที่ 4.6-3 ผลการพิจารณาทางเลือกการพัฒนาในพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 4-30 
ตารางที่ 4.7-1 สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อทางเลือกการพัฒนาในพื้นที่ลุ่มน้ าภาคใต้ 4-32 
 ฝั่งตะวันออกจ าแนกลุ่มน้ าสาขา 
ตารางที่ 5.2-1 กิจกรรมการพัฒนาและผลกระทบหลักที่ส าคัญ 5-2 
ตารางที่ 5.3-1 แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามหลักการระวังไว้ก่อน (Precautionary Principle)  5-4 
 
 



 บทที่ 1 

บทน ำ 
 
  



  
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ       บทที่ 1 บทน้ำ     

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม   1-1 รำยงำนสรุปผู้บริหำร กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

บทที่ 1  
บทน้ำ 

 
1.1 ที่มำและควำมส้ำคัญของโครงกำร 
 ลุ่มน้้ ำภำคใต้ฝั่ งตะวันออกมี พ้ืนที่ประมำณ 26,466.02 ตร.กม. ครอบคลุม 11 จังหวัด 
ประกอบด้วย 13 ลุ่มน้้ำสำขำ มีปริมำณฝนเฉลี่ยรำยปี 1,923.82 มิลลิเมตร ปริมำณน้้ำท่ำเฉลี่ย 26,643.82 
ล้ำนลูกบำศก์เมตร ในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำมีแหล่งเก็บกักปัจจุบัน 110.92 ล้ำนลูกบำศก์เมตร ทั้งนี้ มีควำมต้องกำรน้้ำ
รวมประมำณ 27,001.75 ล้ำนลูกบำศก์เมตร (รวมควำมต้องกำรน้้ำพ้ืนที่เกษตรกรรมนอกเขตชลประทำน) 
ท้ำให้พ้ืนที่ภำคใต้ฝั่งตะวันออกประสบปัญหำกำรขำดแคลนน้้ำบำงช่วงเวลำ ประกอบกับกำรเจริญเติบโต
ด้ำนเศรษฐกิจในพ้ืนที่ ท้ำให้มีแนวโน้มกำรขำดแคลนน้้ำเพ่ิมขึ้น และบำงลุ่มน้้ำสำขำยังประสบกับปัญหำ
อุทกภัยในฤดูน้้ำหลำก ส่งผลต่อคุณภำพชีวิตของประชำชนในพื้นท่ี 
  
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน้้ำแห่งชำติ (สทนช.) เห็นควำมจ้ำเป็นต้องมีกำรศึกษำโครงการศึกษาการ
ประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก เพ่ือประเมินศักยภำพและข้อจ้ำกัด
ของสิ่งแวดล้อมในกำรบริหำรจัดกำรน้้ำ ที่สำมำรถน้ำไปสู่ควำมสมดุลและกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนทั้งในมิติ
ของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงเปรียบเทียบทำงเลือกในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำใน
พ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก เพ่ือให้กำรตัดสินใจเป็นไปอย่ำงรอบคอบและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประเทศชำติและประชำชน  
 
1.2 วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
  (1) เพ่ือศึกษำและจัดท้ำรำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ (Strategic 
Environmental Assessment : SEA) ของกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำในพื้นที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 
  (2) เพ่ือศึกษำและจัดท้ำรำยงำนแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน้้ำแบบบูรณำกำรระดับ
ยุทธศำสตร์ (Strategic and Integrated Development Program of River Basin: SIDP) ในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำฯ 
  (3) เพ่ือศึกษำและจัดท้ำระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศของลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก ส้ำหรับ
ส้ำนักงำนทรัพยำกรน้้ำแห่งชำติและคณะกรรมกำรลุ่มน้้ำ ในกำรบริหำรจัดกำรน้้ำ กำรจัดท้ำแผนลุ่มน้้ำ  
กำรตัดสินใจ กำรให้ข้อมูลกับผู้ใช้น้้ำและประชำชน 
 
  



  
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ       บทที่ 1 บทน้ำ     

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม   1-2 รำยงำนสรุปผู้บริหำร กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

1.3  ขอบเขตกำรศึกษำ 
 ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกครอบคลุมพ้ืนที่ประมำณ 26,466.02 ตร.กม. เป็นพ้ืนที่ชำยฝั่งด้ำน 
อ่ำวไทย ครอบคลุมพ้ืนที่  11 จังหวัด ได้แก่  ประจวบคีรีขันธ์  ชุมพร สุรำษฏร์ธำนี  ระนอง ตรัง 
นครศรีธรรมรำช พัทลุง สงขลำ ปัตตำนี ยะลำ และนรำธิวำส โดยมีลุ่มน้้ำตำปี ลุ่มน้้ำทะเลสำบสงขลำ และ
ลุ่มน้้ำปัตตำนีแทรกตัวเป็นช่วง ๆ ประกอบด้วย 13 ลุ่มน้้ำสำขำ แบ่งพ้ืนที่ตำมบริบทของพ้ืนที่ออกได้เป็น 3 
ตอน (กลุ่มพ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำ) แสดงในรูปที ่1.3-1  
  พ้ืนที่ศึกษำของโครงกำรจะพิจำรณำครอบคลุมพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกทั้งหมดและลุ่มน้้ำ
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงพ้ืนที่ที่มีกำรพัฒนำโครงกำรเชื่อมโยงกัน และพ้ืนที่เกำะ พิจำรณำเฉพำะพ้ืนที่เกำะ
ที่มีประชำชนอยู่อำศัย ได้แก่ เกำะสมุย (รวมเกำะพลวย และเกำะแตน) เกำะพะงัน และเกำะเต่ำ  (ข้อมูล
ของคณะกรรมกำรอุทกวิทยำแห่งชำติ) 
 
1.4 แนวทำงกำรศึกษำและประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ (SEA) พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่ง

ตะวันออก 
 กำรศึกษำประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ (SEA) พ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก  
เป็นไปตำม “แนวทำง (Guideline) กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์” จัดท้ำโดยคณะท้ำงำนจัดท้ำ
แนวทำงกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ (2563) ภำยใต้คณะอนุกรรมกำรกำรประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศำสตร์ โดยมีขั้นตอนกำรศึกษำดังแสดงในรูปที่ 1.4-1  
 
1.5 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 สำมำรถประเมินศักยภำพและข้อจ้ำกัดของสิ่งแวดล้อมในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำ 
ในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก ที่สำมำรถน้ำไปสู่ควำมสมดุลและกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนทั้งในมิติของ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงเปรียบเทียบทำงเลือกในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำในพ้ืนที่ 
ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก เพ่ือให้กำรตัดสินใจเป็นไปอย่ำงรอบคอบและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชำติ
และประชำชน และประชำชนมีโอกำสประกอบอำชีพที่หลำกหลำย มีรำยได้และคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น   
ซึ่งสอดคล้องกับประเด็นยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำกำรจัดกำรน้้ำเชิงลุ่มน้้ำทั้งระบบเพ่ือเพ่ิมควำมมั่นคง  
ด้ำนน้้ำของประเทศของยุทธศำสตร์ที่ 5 ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)  
 
 
 
  



  
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ       บทที่ 1 บทน้ำ     

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม   1-3 รำยงำนสรุปผู้บริหำร กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

 
รูปที่ 1.3-1 กลุ่มพื นที่ลุ่มน ้ำสำขำและลุม่น ้ำสำขำพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 



  
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ       บทที่ 1 บทน้ำ     

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม   1-4 รำยงำนสรุปผู้บริหำร กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

รูปที่ 1.4-1 แนวทำงกำรศึกษำและประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ (SEA) พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก  



 บทที่ 2 

กำรทบทวนข้อมูล เพื่อก ำหนดประเด็นเชิงยุทธศำสตร์ 
ของพื้นที่และขอบเขตกำรศึกษำ 

 
  



  
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ       บทที่ 2 กำรทบทวนข้อมูล เพื่อก้ำหนดประเด็นเชิงยุทธศำสตร์ของพื นที่และขอบเขตกำรศึกษำ    

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม   2-1 รำยงำนสรุปผู้บริหำร กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

บทที่ 2  
กำรทบทวนข้อมูล เพื่อก้ำหนดประเด็นเชิงยุทธศำสตร์ของพื นที่และขอบเขตกำรศึกษำ 

 
2.1 ควำมน้ำ 
 การทบทวนและรวบรวมข้อมูลเพ่ือก าหนดประเด็นเชิงยุทธศาสตร์ของพ้ืนที่และขอบเขตการศึกษา  
จะท าการวิเคราะห์ เพ่ือท าความเข้าใจต่อบริบทและเงื่อนไขของพ้ืนที่ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 1) ข้อมูลเชิง
นโยบาย แผน แผนงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก ซึ่งสรุปหัวข้อที่ 2.2 และ
ส่วนที่สอง ข้อมูลพ้ืนฐานของพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก ที่มีความเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับทรัพยากรน้ าในพ้ืนที่ 
ทั้งลักษณะทางกายภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต ซึ่งสรุปหัวข้อที่ 2.3 
 
2.2 นโยบำย แผน และแผนงำนที่เกี่ยวข้องในพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 
 
2.2.1 นโยบำย ยุทธศำสตร์ แผน และแผนงำนที่เกี่ยวข้องด้ำนกำรบริหำรจัดกำรน ้ำ 
   จากการทบทวนและวิเคราะห์แผนพัฒนาในระดับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-
2580) แผนการปฏิรูปประเทศ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืน (Sustainable Development Goals, SDGs) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ าแห่งชาติ พ.ศ. 
2561 แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) แผนพัฒนาระดับภาค ระดับกลุ่มจังหวัด 
และระดับจังหวัด สรุปความเชื่อมโยงของนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน และแผนงานดังกล่าวกับแผนแม่บท 
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ดังแสดงในรูปที ่2.2.1-1  
 
2.2.2 ยุทธศำสตร์ แผน และแผนงำนที่เกี่ยวข้องด้ำนกำรพัฒนำพื นที่ 
 การวิเคราะห์ทิศทางการพัฒนาของพ้ืนที่ จ าเป็นต้องมีการทบทวนแผนงานที่เกี่ยวข้องของหน่วยงาน 
ต่าง ๆ ทั้งระดับประเทศ ระดับภาค ระดับกลุ่มพ้ืนที่ และระดับจังหวัด การศึกษาครั้งนี้ ได้สรุปทิศทางแผนพัฒนา
หลักท่ีเกี่ยวข้อง แต่ละด้านได้ดังนี้  
 
 (1) ทิศทำงและแนวโน้มกำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ 
  1) เร่งลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ได้แก่ 

- การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่ง  
- การพัฒนาโครงข่ายโทรคมนาคม 
- ปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมแห่งอนาคต  
- จัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษาวิจัยและนวัตกรรม 



  
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ       บทที่ 2 กำรทบทวนข้อมูล เพื่อก้ำหนดประเด็นเชิงยุทธศำสตร์ของพื นที่และขอบเขตกำรศึกษำ      

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม   2-2  รำยงำนสรุปผู้บริหำร กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

รูปที่ 2.1.1-1 สรุปควำมเชื่อมโยงของนโยบำย ยุทธศำสตร์ แผน และแผนงำนที่เกี่ยวข้องในพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออกกับแผนแม่บทกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำ 20 ปี



  
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ       บทที่ 2 กำรทบทวนข้อมูล เพื่อก้ำหนดประเด็นเชิงยุทธศำสตร์ของพื นที่และขอบเขตกำรศึกษำ    

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม   2-3 รำยงำนสรุปผู้บริหำร กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

  2) มุ่งเน้นด้านเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยว ได้แก่ 
- รักษาฐานทรัพยากรการท่องเที่ยว 
- เพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยวเมืองรอง 
- รักษาการเป็นจุดหมายปลายทางท่ีส าคัญของการท่องเที่ยวระดับโลก 
- เพ่ิมสัดส่วนของนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูง 

 
 (2) ทิศทำงและแนวโน้มกำรพัฒนำด้ำนสังคม 
  1) การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม 

- ประชากรสูงวัยเพ่ิมต่อเนื่อง/การตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้สูงอายุที่มี
สัดส่วนเพิ่มมากขึ้น 

- ประชากรวัยหนุ่มสาวมีอัตราการแต่งงานน้อยลง  
- ประชากรกลุ่มวัยเด็กลดน้อยลง 

  2) ด้านการพัฒนาเมือง 
- จ านวนประชากรในเขตเทศบาลเมืองมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะภาคใต้

ตอนบน 
- ความหนาแน่นของประชากรจะพบว่าเพ่ิมข้ึนมากในจังหวัดที่อยู่ฝั่งอ่าวไทย 
- จังหวัดสงขลามีการพัฒนาเมืองที่แตกต่างจากจังหวัดอ่ืนๆ 

 
 (3) ทิศทำงและแนวโน้มกำรพัฒนำด้ำนสิ่งแวดล้อม 

- การพัฒนาและเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (going green) 
- แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลพิษท่ีเกิดขึ้นได้ 
- พ้ืนที่อนุรักษ์และพ้ืนที่ป่าไม้ที่ถูกบุกรุกท าลายได้รับการฟ้ืนฟู น าไปสู่ การ

อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 

2.3 สรุปข้อมูลพื นฐำนพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

 ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกเป็นพ้ืนที่ชายฝั่งติดอ่าวไทย ลักษณะชายฝั่งทะเลราบเรียบมีที่ราบแคบ ๆ 
ตั้งอยู่ระหว่างละติจูด 5°44'23.36'' ถึง 11°11'17.00 ''เหนือ และลองจิจูด 98°37'18.74'' ถึง 102°7'59.53 '' 
ตะวันออก ครอบคลุมพ้ืนที่ 11 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฏร์ธานี จังหวัด
ระนอง จังหวัดตรัง จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง จังหวัดสงขลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัด
นราธิวาส โดยมีลุ่มน้ าตาปี ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา และลุ่มน้ าปัตตานีแทรกตัวเป็นช่วง ๆ แม่น้ าส่วนใหญ่ในลุ่ มน้ า
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกเป็นแม่น้ าสายสั้น ๆ ไหลลงสู่อ่าวไทย ลักษณะพ้ืนที่ลุ่มน้ าทางด้านตะวันตกของลุ่มน้ าเป็น
เทือกเขา ซึ่งเป็นต้นก าเนิดของแม่น้ าสายต่าง ๆ เริ่มจากทิวเขาภูเก็ต ซึ่งอยู่ทางตอนบนของลุ่มน้ าทางทิศตะวันตก
ของจังหวัดชุมพร เป็นทิวเขาที่ต่อเนื่องมาจากทิวเขาตะนาวศรีทอดยาวลงมาทางใต้จนถึงจังหวัดพังงา แล้วเบี่ยง
ออกไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้จนจรดกับทิวเขานครศรีธรรมราช ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดสุราษฎร์ธานี
พาดผ่านมาทางใต้ผ่านจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดตรัง ลงไปจนถึงจังหวัดสตูล แล้วไปจรดกับทิวเขาสันกาลา



  
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ       บทที่ 2 กำรทบทวนข้อมูล เพื่อก้ำหนดประเด็นเชิงยุทธศำสตร์ของพื นที่และขอบเขตกำรศึกษำ    

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม   2-4 รำยงำนสรุปผู้บริหำร กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

คีรซีึ่งเป็นแนวขอบเขตของลุ่มน้ า ส าหรับลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีพ้ืนที่ประมาณ 26,466.02 ตร.กม.หรือ 16.54 
ล้านไร่ ประกอบด้วย 13 ลุ่มน้ าสาขา มีลักษณะเชิงพ้ืนที่แตกต่างจากพ้ืนที่ลุ่มน้ าหลักอ่ืน โดยแบ่งพ้ืนที่ตามกลุ่ม
พ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาออกได้เป็น 3 ตอน ดังนี้ 

 
 (1) พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ประกอบด้วย 4 ลุ่มน้ าสาขา คือ คลองท่าตะเภา 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน คลองหลังสวน และภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 2  
 (2) พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนกลำง  ประกอบด้วย 3 ลุ่มน้ าสาขา คือ ภาคใต้ 
ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 3 คลองกลาย และภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4  
 (3) พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง ประกอบด้วย 6 ลุ่มน้ าสาขา คือ คลองนาทวี   
คลองเทพา แม่น้ าสายบุรี แม่น้ าบางนรา และแม่น้ าโก-ลก  
 
2.3.1 ข้อมูลทรัพยำกรน ้ำ 
 
 (1) ปริมำณน ้ำฝน / ปริมำณน ้ำท่ำ 
   พ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีปริมาณฝนเฉลี่ยรายปี 1,923.82 มิลลิเมตร (ค่าเฉลี่ยประเทศ 
1,426 มิลลิเมตร) และมีปริมาณน้ าท่าเฉลี่ย 26,643.81 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี โดยปริมาณฝนเฉลี่ยรายปีในพ้ืนที่
ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ตอนกลาง และตอนล่าง มีปริมาณ 1,866.61 มิลลิเมตร 1,894.44 มิลลิเมตร 
และ 1,992.10 มิลลิเมตร ตามล าดับ และมีปริมาณน้ าท่าเฉลี่ยในพื้นที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ตอนกลาง 
และตอนล่าง 7,597.39 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี 8,605.69 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี และ 10,440.74 ล้านลูกบาศก์
เมตร/ปี ตามล าดับ 
 

กลุ่มพื นที่ลุ่มน ้ำสำขำ 
ปริมำณฝนเฉลี่ย (ม.ม.) ปริมำณน ้ำท่ำเฉลี่ย (ล้ำนลบ.ม.) 

ฤดูฝน ฤดูแล้ง รำยปี ฤดูฝน ฤดูแล้ง รำยปี 
ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 1,643.15 223.46 1,866.61 6,602.32 995.09 7,597.41 

ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนกลาง 1,589.10 305.34 1,894.44 6,526.85 2,078.83 8,605.69 

ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 1,725.74 302.03 1,992.10 7,903.72 2,537.03 10,440.74 

รวม 1,648.00 275.82 1,923.82 21,032.86 5,610.95 26,643.81 
ที่มา : กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาประยุกต์จากกรมอุตุนิยมวิทยา, 2561 และกรมชลประทาน, 2561   
 
 (2) ปริมำณทรัพยำกรน ้ำในปัจจุบัน 
  พ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีปริมาณน้ าเก็บกัก (storagation dam) 110.92 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 0.42 ของน้ าท่าเฉลี่ยรายปี ซึ่งเป็นสัดส่วนที่น้อยมาก  และมีปริมาณน้ าบาดาลที่มี
ศักยภาพ (potential groundwater stock) 2,942.60 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี คิดเป็นร้อยละ 10.98 ของปริมาณ
น้ าท่าเฉลี่ยรายปี 

 



  
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ       บทที่ 2 กำรทบทวนข้อมูล เพื่อก้ำหนดประเด็นเชิงยุทธศำสตร์ของพื นที่และขอบเขตกำรศึกษำ    

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม   2-5 รำยงำนสรุปผู้บริหำร กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

 

กลุ่มพื นที่ลุ่มน ้ำสำขำ 
น ้ำเก็บกัก ศักยภำพน ้ำบำดำล 

ปริมำณ  
(ล้ำน ลบ.ม.) 

ร้อยละต่อ
ปริมำณน ้ำท่ำ 

ปริมำณ  
(ล้ำน ลบ.ม.) 

ร้อยละต่อ
ปริมำณน ้ำท่ำ 

ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 5.80 0.08 637.80 8.39 
ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนกลาง 88.24 1.03 922.80 10.55 
ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 16.88 0.16 1,382.00 13.24 

รวม 110.92 0.42 2,942.60 10.98 
ที่มา : กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาประยุกต์จากกรมชลประทาน, 2561  และกรมทรัพยากรน้ าบาดาล, 2561 

 
 (3) ทรัพยำกรดิน และกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน 
  ทรัพยากรดินในพื้นที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนใหญ่เป็นชุดดินที่พบในพ้ืนที่ดอน โดยกลุ่มชุดดิน
ที่พบมากที่สุด คือ กลุ่มชุดดินที่ 62 (ร้อยละ 32.92) เป็นพ้ืนที่มีความเหมาะสมในการท านาข้าวมากที่สุด ส าหรับ
การใช้ประโยชน์ที่ดินส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม โดยเป็นพ้ืนที่ปลูกยางพารามากที่สุด (ร้อยละ 55.01) 
รองลงมาเป็นปาล์มน้ ามัน (ร้อยละ 21.90) และไม้ผลผสม (ร้อยละ 10.13) (ตำรำงที่ 2.3.1-1) 

ตำรำงท่ี 2.3.1-1 
กำรใช้ประโยชน์ที่ดินทำงกำรเกษตร (ไร่) จ้ำแนกตำมกลุ่มพื นที่ลุ่มน ้ำสำขำในพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

กลุ่มพื นทีลุ่่มน ้ำสำขำ 

กำรใช้ประโยชน์ทีด่ินทำงกำรเกษตร (หน่วย : ไร่) 
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รวม 

ลุ่มน้ าภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน 30,328 1,383,262 1,576,697 292,129 27,939 2,464 203,665 3,486,154 
ลุ่มน้ าภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนกลาง 342,017 1,339,392 651,482 391,568 19,696 8,854 662,642 3,073,636 

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

รวม 794,332 5,967,886 2,375,831 1,099,107 47,702 11,356 1,347,022 10,848,904 
ร้อยละ 7.32 55.01 21.90 10.13 0.44 0.10 12.42 100.00 

ที่มา : กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาประยุกต์จากส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2562 

 (4) พื นที่เสี่ยงภัยแล้ง/น ้ำท่วม/เสี่ยงภัยดินถล่ม (รูปที่ 2.3.1-1) 
   - พ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้ง ประมาณ 30.77 ตร.กม. ส่วนใหญ่พบบริเวณพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ 

ฝั่งตะวันออกตอนล่าง (อ.เมืองสงขลา อ.จะนะ และ อ.นาหม่อม จ.สงขลา) (ประมาณ 27.16 ตร.กม.) 
   - พ้ืนที่ เสี่ยงน้ าท่วม ประมาณ 3,741.74 ตร.กม. ส่วนใหญ่พบในพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ 

ฝั่งตะวันออกตอนกลาง (อ.เฉลิมพระเกียรติ อ.เชียรใหญ่ อ.เมืองนครศรีธรรมราช อ.ชะอวด อ.ท่าศาลา อ.ปากพนัง อ.
พรหมคีรี อ.พระพรหม อ.ร่อนพิบูลย์ และ อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช (ประมาณ 2,658.88 ตร.กม.)  

   - พ้ืนที่เสี่ยงภัยดินถล่ม พบบริเวณพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง (อ.เทพา จ.สงขลา 
อ.กาบัง จ.ยะลา อ.จะแนะ อ.รือเสาะ อ.ศรีสาคร อ.สุคิริน และ อ.แว้ง จ.นราธิวาส) (ประมาณ 1,953.72 ตร.กม.) 



  
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ       บทที่ 2 กำรทบทวนข้อมูล เพื่อก้ำหนดประเด็นเชิงยุทธศำสตร์ของพื นที่และขอบเขตกำรศึกษำ    

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม   2-6 รำยงำนสรุปผู้บริหำร กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

รูปที่ 2.3.1-1 พื นที่เสี่ยงภัยแล้ง/น ้ำท่วม/เสี่ยงภัยดินถล่มในพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก  



  
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ       บทที่ 2 กำรทบทวนข้อมูล เพื่อก้ำหนดประเด็นเชิงยุทธศำสตร์ของพื นที่และขอบเขตกำรศึกษำ    

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม   2-7 รำยงำนสรุปผู้บริหำร กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

2.3.2 ข้อมูลด้ำนสิ่งแวดล้อม 
  การทบทวนข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก เพ่ือส ารวจถึงข้อจ ากัดและฐาน
ทรัพยากรทางธรรมชาติที่ต้องอนุรักษ์รักษาหรือจ าเป็นต้องฟ้ืนฟู สรุปได้ดังนี้ 
 

 (1) ชั นคุณภำพลุ่มน ้ำ  
   พ้ืนที่ลุ่มน้ าชั้น 1A เพ่ือการอนุรักษ์ ในเขตพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน พบบริเวณ

ลุ่มน้ าสาขาคลองหลังสวน (พ้ืนที่ประมาณ 325,002 ไร่) พ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนกลาง พบบริเวณ 
ลุ่มน้ าสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 3 (พ้ืนที่ประมาณ 214,629 ไร่) และพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 
พบบริเวณลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าสายบุรี (พ้ืนที่ประมาณ 170,273 ไร่) 

 (2) พื นที่ชุม่น ้ำที่มีควำมส้ำคัญระดับนำนำชำติ  
  พ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระดับนานาชาติ จ านวน 8 แห่ง 

ได้แก่ อ่าวทุ่งคา – อ่าวสวี พรุคันธุลี อ่าวบ้านดอน เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย อ่าวปากพนัง อ่าวปัตตานี แม่น้ า
สายบุรี และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (พรุโต๊ะแดง) 

 (3) พื นที่คุ้มครองและอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ (รูปที่ 2.3.2-1) 
 
  1) พื นที่คุ้มครองและอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ  

   พ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีพ้ืนที่คุ้มครองและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
จ านวน 3,259,137 ไร่ หรือประมาณ 5,214.62 ตร.กม. คิดเป็นร้อยละ 19.70 ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าทั้งหมด พบ
บริเวณด้านทิศตะวันตกของลุ่มน้ า  
 
  2) พื นที่ป่ำสงวนแห่งชำติ 
   พ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ จ านวน 6,154,190 ไร่ 
หรือประมาณ 9,846.704 ตร.กม.คิดเป็นร้อยละ 37.21 ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก โดยมีเขตพ้ืนที่
ป่าเพ่ือการอนุรักษ์ จ านวน 6,148.45 ตร.กม.คิดเป็นร้อยละ 62.44 ของพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ โดยเป็น
พ้ืนที่ป่าเสื่อมโทรมจ านวน 4,124 ตร.กม.หรือคิดเป็นร้อยละ 41.89 ของพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติในพ้ืนที่ 
ลุ่มน้ าฯทั้งหมด 
 
   3) สัตว์ป่ำหำยำก 

   พ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนมีสัตว์ป่าหายากตามเกณฑ์พิจารณาของ 
IUCN (2019) และเกณฑ์พิจารณาของ สผ. (2560) จ านวน 317 ชนิด ซึ่งในจ านวนนี้ จ าแนกเป็นสัตว์ป่าที่
มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (Critically Endangered) ตามเกณฑ์พิจารณาของ IUCN (2019) จ านวน 
13 ชนิด อาทิเช่น นกกระเต็นน้อยอกแถบด า ลิ่นชวา และพญาแร้ง เป็นต้น และตามเกณฑ์พิจารณาของ 
สผ. (2560) จ านวน 36 ชนิด อาทิเช่น เต่าเดือย ไก่นวล และนกเงือกด า เป็นต้น 
 
  



  
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ       บทที่ 2 กำรทบทวนข้อมูล เพื่อก้ำหนดประเด็นเชิงยุทธศำสตร์ของพื นที่และขอบเขตกำรศึกษำ    

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม   2-8 รำยงำนสรุปผู้บริหำร กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

รูปที่ 2.3.2-1 พื นที่คุ้มครองและอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและพื นที่ป่ำไม้ในพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก  



  
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ       บทที่ 2 กำรทบทวนข้อมูล เพื่อก้ำหนดประเด็นเชิงยุทธศำสตร์ของพื นที่และขอบเขตกำรศึกษำ    

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม   2-9 รำยงำนสรุปผู้บริหำร กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

 

ลุ่มน ้ำสำขำ 

ขนำดในพื นที่ลุ่มน ้ำ  (ไร่) 
พื นที่คุ้มครองและอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำต ิ ป่ำสงวนแห่งชำต ิ

อุทยำนแห่งชำต ิ
เขตรักษำ

พันธุ์สัตว์ป่ำ 
เขตหำ้มลำ่

สัตว์ปำ่ 
Zone C1/ Zone E2/ Zone A3/ รวม 

ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 467,611 705,299 - 1,704,972 885,890 357,394 2,948,256 

ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนกลาง 813,658 334 208,399 812,494 560,200 164,725 1,537,419 

ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 475,908 376,140 211,788 1,325,313 315,445 27,757 1,668,515 

รวม 1,757,177 1,081,773 420,187 3,842,779 1,761,535 549,876 6,154,190 

หมายเหตุ :  1/เขตพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ (Zone C) หมายถึง พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่มีสภาพป่าสมบูรณ์หรือมีศักยภาพเหมาะสมต่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ  
   2/เขตพื้นที่ป่าเพื่อเศรษฐกิจ (Zone E)  หมายถึง พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ก าหนดไว้เพื่อ ผลิตไม้ และของป่า รวมถึงพื้นที่เศรษฐกิจ 
   3/เขตพืน้ที่ป่าทีเ่หมาะสมต่อการเกษตร (Zone A) หมายถึง พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่มีสมรรถนะที่ดินเหมาะสมต่อการเกษตรหรือศักยภาพสูงในการพัฒนา

ด้านการเกษตร 
ที่มา :  ที่ปรึกษาประยุกตจ์ากส านักอนรุกัษ์สัตว์ป่า กรมอทุยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพนัธุ์พืช, 2561 และฐานข้อมูลสารสนเทศ กรมป่าไม้, 2559 
 

 (4) คุณภำพน ้ำผิวดิน 
   กลุ่มบริษัทที่ปรึกาท าการรวบรวมข้อมูลจากโครงข่ายแหล่งน้ าผิวดิน ข้อมูลรายงานผลการตรวจ

วิเคราะห์คุณภาพน้ าผิวดินจากแหล่งต่าง ๆ ได้แก่ กรมควบคุมมลพิษ และส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 และ 16 
อีกทั้ง กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาได้ด าเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ าผิวดินเพ่ิมเติม จากแหล่งน้ าที่มีการใช้งานเพ่ือการ
อุปโภค-บริโภค แต่ไม่มีผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จ านวน 30 สถานี รายละเอียด
ดังแสดงในตำรำงท่ี 2.3.2-1 

 
 (5) ระบบบ้ำบัดน ้ำเสียรวม 

   กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาท าการรวบรวมข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษ ส านักสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 
และส านักสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 พบว่า ในพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชนทั้งหมด  
15 แห่ง มีรายละเอียดของระบบบ าบัดน้ าเสียแต่ละแห่ง จ าแนกตามลุ่มน้ าสาขา ดังแสดงในตำรำงท่ี 2.3.2-2 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม   2-10 รำยงำนสรุปผู้บริหำร กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

ตำรำงท่ี 2.3.2–1 
คุณภำพน ้ำผิวดินพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ, 2560 และการส ารวจภาคสนามเพ่ิมเติมของกลุ่มบริษัทท่ีปรึกษา, 2562  
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม   2-11 รำยงำนสรุปผู้บริหำร กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 
 

ตำรำงท่ี 2.3.2-2 
ระบบบ้ำบัดน ้ำเสียรวมในพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก จ้ำแนกรำยลุ่มน ้ำสำขำ 

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

ลุ่มน ้ำสำขำ ชื่อระบบบ้ำบัดน ้ำเสยี 

ที่ตั ง ลักษณะของระบบบำ้บดัน ้ำเสีย 

หน่วยงำนรับผิดชอบ 
ต้ำบล อ้ำเภอ จังหวัด ชนิดของระบบบ้ำบดั 
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() สถำนภำพของ

ระบบ 

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

ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน - - - - - - - - - - 

คลองหลังสวน - - - - - - - - - - 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออกสว่นที ่2 - - - - - - - - - - 

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

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

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

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

งานได้เพียง 10% 

เทศบาลต าบลบ้านใต้ 

คลองกลาย - - - - - - -  -  

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

 
ระบบบ าบัดน้ าเสียเทศบาลต าบลชะอวด ชะอวด ชะอวด นครศรีธรรมราช ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบเติมอากาศแบบถัง

ส าเร็จรูป (AS) 

200 100 0.10 เปิดด าเนินการ ส านักงานจัดการน้ าเสีย สาขานครศรีธรรมราช 

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

 
ระบบบ าบัดน้ าสียเทศบาลเมืองปากพนงั หลังวัดนาควารี ปากพนังฝั่งตะวันตก ปากพนัง นครศรีธรรมราช ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบเติมอากาศแบบถัง

ส าเร็จรูป (AS) 

600 70 0.10 เปิดด าเนินการ ส านักงานจัดการน้ าเสีย สาขานครศรีธรรมราช 

 
โรงปรับปรุงคุณภาพน้ าองค์การบริหารสว่นต าบลหูล่อง หูล่อง ปากพนัง นครศรีธรรมราช ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบเติมอากาศแบบถัง

ส าเร็จรูป (AS) 

300 90 0.10 เปิดด าเนินการ ส านักงานจัดการน้ าเสีย สาขานครศรีธรรมราช 

 
โรงปรับปรุงคุณภาพน้ าเทศบาลเมืองหัวไทร หมู่ที่ 1 หัวไทร หัวไทร นครศรีธรรมราช ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบเติมอากาศแบบถัง

ส าเร็จรูป (AS) 

200 100 0.50 เปิดด าเนินการ ส านักงานจัดการน้ าเสีย สาขานครศรีธรรมราช 

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

 
โรงปรับปรุงคุณภาพน้ าเทศบาลเมืองทุ่งสง ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบแผ่นหมุนชีวภาพ 

(RBC) และระบบเติมอากาศ 

10,000 5,000 2.80 เปิดด าเนินการ เทศบาลเมืองทุ่งสง 

คลองนาทวี - - - - - - -  -  

คลองเทพา ระบบบ าบัดเทศบาลนครสงขลา เกาะแต้ว เมืองสงขลา สงขลา ระบบบ่อเติมอากาศ (AL) 35,000 14,987 33.08 เปิดด าเนินการ เทศบาลนครสงขลา 

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

แม่น้ าสายบุรี - - - - - - -  -  

แม่น้ าบางนรา - - - - - - -  -  

แม่น้ าโก-ลก - - - - - - -  -  



  
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ       บทที่ 2 กำรทบทวนข้อมูล เพื่อก้ำหนดประเด็นเชิงยุทธศำสตร์ของพื นที่และขอบเขตกำรศึกษำ    

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม   2-12 รำยงำนสรุปผู้บริหำร กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

2.3.3 ด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต 
 การทบทวนข้อมูลด้านสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือพิจารณาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม ประชากร 
และปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิต น าไปสู่การคาดการณ์ความต้องการใช้น้ า สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 
 (1) สังคมและประชำกร 
   พ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีลักษณะเป็นชุมชนเมืองขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ประชากรในพ้ืนที่
ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน และลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนกลาง ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ส่วนลุ่มน้ า
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม  
 
   พ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีประชากรรวม 4,264,024 คน โดยเป็นประชากรตามทะเบียนราษฎร์ 
3,912,245 คน และประชากรแฝง 351,778 คน 
 

ลุ่มน ้ำสำขำ 
จ้ำนวนประชำกรตำม

ทะเบียนรำษฎร์ 1/ (คน) 
จ้ำนวนประชำกรแฝง 2/  

(คน) 
จ้ำนวนประชำกรรวม 

(คน) 
ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 659,681 65,968 725,649 

ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนกลาง 1,298,210 158,094 1,456,305 

ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 1,954,354 127,716 2,082,070 

รวม 3,912,245 351,778 4,264,024 
หมายเหตุ  :    1/ ข้อมูลกรมการปกครอง, 2561  และ 2/ ประมาณการโดยกลุ่มบริษัทท่ีปรึกษา 
ที่มา : กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาปรับปรุงและประมารการจากกรมการปกครอง, 2561 
 
  (2) ควำมขำดแคลนน ้ำอุปโภคบริโภค 
   จากการทบทวนข้อมูลความขาดแคลนน้ าประปา และน้ าดื่มสะอาดที่เพียงพอตลอดปี จากข้อมูล
พ้ืนฐานระดับหมู่บ้าน/ชุมชน (กชช. 2ค) พ.ศ. 2562 มีรายละเอียดดังนี้ 
 
   1) ขำดแคลนน ้ำประปำ  
    พ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีจ านวนหมู่บ้านที่ขาดแคลนน้ าประปา จ านวน 563 หมู่บ้าน 
โดยส่วนใหญ่พบในกลุ่มพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง จ านวน 431 หมู่บ้าน 
 

ลุ่มน ้ำสำขำ 
ขำดแคลนน ้ำประปำ 

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

รวมพื นที่ลุ่มน ้ำฯตอนบน 52 8,158 16,044 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนท่ี 3 13 2,114 5,349 
คลองกลาย - - - 



  
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ       บทที่ 2 กำรทบทวนข้อมูล เพื่อก้ำหนดประเด็นเชิงยุทธศำสตร์ของพื นที่และขอบเขตกำรศึกษำ    

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม   2-13 รำยงำนสรุปผู้บริหำร กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

ลุ่มน ้ำสำขำ 
ขำดแคลนน ้ำประปำ 

จ้ำนวนหมู่บ้ำน จ้ำนวนครัวเรือน จ้ำนวนประชำกร (คน) 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนท่ี 4 67 13,225 29,324 

รวมพื นที่ลุ่มน ้ำฯตอนกลำง 80 15,339 34,673 

คลองนาทว ี 11 2,493 6,558 

คลองเทพา 24 2,817 8,383 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 45 8,503 28,977 

แม่น้ าสายบรุ ี 193 32,431 113,764 

แม่น้ าบางนรา 108 21,799 72,537 

แม่น้ าโก-ลก 50 11,210 31,287 
รวมพื นที่ลุ่มน ้ำฯตอนล่ำง 431 79,253 261,506 

รวม 563 102,750 312,223 

ที่มา : กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย, 2562 
 

2)  ขำดแคลนน ้ำดื่มสะอำดเพียงพอตลอดปี  
    พ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีจ านวนหมู่บ้านที่ขาดแคลนน้ าดื่มสะอาดเพียงพอตลอดปี  
จ านวน 105 หมู่บ้าน โดยส่วนใหญ่พบในกลุ่มพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง จ านวน 37 หมู่บ้าน 
 

ลุ่มน ้ำสำขำ 
ขำดแคลนน ้ำประปำ 

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

รวมพื นที่ลุ่มน ้ำฯตอนบน 52 6,918 20,569 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนท่ี 3 12 2,412 6,827 
คลองกลาย - - - 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนท่ี 4 4 893 3,140 

รวมพื นที่ลุ่มน ้ำฯตอนบน 16 3,305 9,967 

คลองนาทว ี - - - 

คลองเทพา 1 160 753 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 7 914 2,736 

แม่น้ าสายบรุ ี 17 3,300 13,329 

แม่น้ าบางนรา 12 2,611 8,780 

แม่น้ าโก-ลก - - - 
รวมพื นที่ลุ่มน ้ำฯตอนล่ำง 37 6,985 25,598 

รวม 105 17,208 56,134 

ที่มา : กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย, 2562 
 



  
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ       บทที่ 2 กำรทบทวนข้อมูล เพื่อก้ำหนดประเด็นเชิงยุทธศำสตร์ของพื นที่และขอบเขตกำรศึกษำ    

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม   2-14 รำยงำนสรุปผู้บริหำร กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

  (3) ข้อมูลปัญหำสุขภำพและกำรเจ็บป่วย 
   กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาท าการรวบรวมข้อมูลสถิติการเจ็บป่วยด้านสาธารณสุขที่จากส านักงานสถิติ
แห่งชาติ และส านักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข เพ่ือใช้เป็นข้อมูลแสดงภาวะการเจ็บป่วยของประชาชนในพื้นที่
ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก โดยโรคที่พบมาก 3 อันดับแรกตามการจ าแนกภาวการณ์เจ็บป่วยจากสาเหตุ 21 กลุ่มโรค)
และโรคระบาดอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  
  
   1) จ้ำนวนผู้ป่วยนอกจ้ำแนกตำมสำเหตุ (รง.504)  
    กลุ่มโรคที่พบมากที่สุด ได้แก่ โรคระบบไหลเวียนเลือด โรคระบบหายใจ และโรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ
โภชนาการและเมตะบอลิสัม  
   2) โรคจำกแมลงพำหะน้ำโรค  
    โรคที่เกิดจากแมลงเป็นพาหะน าโรคที่พบมากที่สุด ได้แก่ โรคไข้มาลาเรีย โรคไข้เลือดออก  
โรคไข้ฟิลาเรีย โรคไข้สมองอักเสบ และโรคสครับไทฟัส 
   3) โรคจำกน ้ำเป็นสื่อ  
    โรคจากน้ าเป็นสื่อที่พบมากที่สุด ได้แก่ โรค Leptospirosis โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน โรคบิด 
(Dysentery_Amoebic, Bacillary) โรคไวรัสตับอักเสบ A โรคอหิวาตกโรค และโรคไทฟอยด์  
 
  จากข้อมูลด้านสังคมและสุขภาพข้างต้น ในการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ในเขตพ้ืนที่ลุ่ม
น้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก ได้น าเงื่อนไขของสภาพสังคมและสุขภาพมาเป็นกรอบในการประเมินในครั้งนี้ เพ่ือลดความ
รุนแรงของปัจจัยเสี่ยงในสถานการณ์สุขภาพปัจจุบัน และเสริมสร้างมาตราการเสริมปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมและสังคม ให้
สามารถเกิดความม่ันคงทางสุขภาพของประชากรในเขตพ้ืนที่ได้เอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต   
 
2.3.4 ด้ำนเศรษฐกิจ 
 การทบทวนข้อมูลด้านเศรษฐกิจ เป็นการทบทวนข้อมูลเพ่ือพิจารณาทิศทางและแนวโน้มการเติบโตทาง
เศรษฐกิจในพ้ืนที่ ที่จะน าไปสู่การคาดการณ์ความต้องการใช้น้ าเพ่ือการผลิต ด้านอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ธุรกิจ
และบริการ (พิจารณาร่วมกับน้ าอุปโภคบริโภค) และเกษตรกรรม (ในเขต และนอกเขตชลประทาน) สรุปได้ดังนี้ 
 
 (1) โครงสร้ำงทำงเศรษฐกิจและรำยได้ประชำกรในพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 
 

   1) พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 
    - มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) 109,125 ล้านบาท เป็นสัดส่วนภาคเกษตรกรรมมากที่สุด 
(ร้อยละ 43.75) รายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากร 165,421 ล้านบาท (สูงกว่ารายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากรภาคใต้ฝั่ง
ตะวันออก และภาคใต้ ประมาณ 39,821 บาทต่อคนต่อปี และ 18,306 บาทต่อคนต่อปี ตามล าดับ แต่ต่ ากว่ารายได้
เฉลี่ยต่อหัวประชากรไทย 71,394 บาทต่อคนต่อปี  
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม   2-15 รำยงำนสรุปผู้บริหำร กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

     2) พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนกลำง 
      - มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) 167,685 ล้านบาท เป็นสัดส่วนภาคการบริการ 
ภาคธุรกิจมากที่สุด (ร้อยละ 52.59) แหล่งรายได้ส าคัญจากการท่องเที่ยวพ้ืนที่เกาะ (เกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า) 
รายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากร 129,166 ล้านบาท (สูงกว่ารายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากรภาคใต้ฝั่งตะวันออก 3,566 
บาทต่อคนต่อปี แต่ต่ ากว่ารายได้เฉลี่ยของประชากรภาคใต้ และรายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากรไทย 17,949 บาทต่อคน
ต่อปี และ 107,649 บาทต่อคนต่อปี ตามล าดับ 
 
     3) พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง 
      - มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) 179,809 ล้านบาท เป็นสัดส่วนภาคการบริการภาคธุรกิจ
มากที่สุด (ร้อยละ 33.38) รายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากร 92,004 ล้านบาท (ต่ ากว่ารายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากร
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก รายได้เฉลี่ยของภาคใต้ และรายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากรไทย 33,596 บาทต่อคนต่อปี 55,111 
บาทต่อคนต่อปี และ 144,811 บาทต่อคนต่อปี ตามล าดับ 
 

ลุ่มน ้ำสำขำ 

มูลค่ำผลิตภัณฑม์วลรวม (ล้ำนบำท) 
รำยได้ต่อหัวประชำกร 

(บำทต่อคนต่อปี) เกษตรกรรม อุตสำหกรรม 
กำรบริกำร
ภำคธุรกิจ 

กำรบริกำร
ภำครัฐ 

รวม
ทั งหมด 

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

รวมพื นที่ลุ่มน ้ำฯตอนบน 47,747 13,102 34,748 13,527 109,125 165,421 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนท่ี 3 9,558 6,953 58,759 6,016 81,286 245,095 
คลองกลาย 1,361 336 591 1,859 4,148 133,329 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนท่ี 4 23,240 16,302 28,833 13,876 82,251 87,927 
รวมพื นที่ลุ่มน ้ำฯตอนกลำง 34,160 23,591 88,183 21,751 167,685 129,166 

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

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

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

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

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

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

รวมพื นที่ลุ่มน ้ำฯตอนล่ำง 42,469 26,444 60,013 50,883 179,809 92,004 
รวม 86,376 63,137 182,944 86,161 456,619 128,863 

ที่มา : กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาประมาณการโดยใช้ข้อมูลจากส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2561 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม   2-16 รำยงำนสรุปผู้บริหำร กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

 (2) อุตสำหกรรม 
 
   1) พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 
    -  โรงงานอุตสาหกรรม จ านวน  1,032 โรง คิดเป็นร้อยละ 23.8 ของจ านวนโรงงาน
อุตสาหกรรมในพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกทั้งหมด  
    -  แรงงาน จ านวน 16,522 คน คิดเป็นร้อยละ 23.80 ของจ านวนแรงงานในโรงงาน
อุตสาหกรรมในพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกทั้งหมด 
    -  ก าลังการผลิต จ านวน 1.12 ล้านแรงม้า หรือร้อยละ 11.71 ของก าลังการผลิตในโรงงาน
อุตสาหกรรมในพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกทั้งหมด 
    -  เงินลงทุน จ านวน 2,916 ล้านบาท หรือร้อยละ 27.24 ของจ านวนเงินลงทุนในโรงงาน
อุตสาหกรรมในพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกทั้งหมด 
 
   2) พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนกลำง 
    -  โรงงานอุตสาหกรรม จ านวน 1,519 โรง คิดเป็นร้อยละ 35.03 ของจ านวนโรงงาน
อุตสาหกรรมในพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกทั้งหมด  
    -  แรงงาน จ านวน 14,533 คน คิดเป็นร้อยละ 24.69 ของจ านวนแรงงานในโรงงาน
อุตสาหกรรมในพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกทั้งหมด 
    -  ก าลังการผลิต จ านวน 4.67 ล้านแรงม้า หรือร้อยละ 48.85 ของก าลังการผลิตในโรงงาน
อุตสาหกรรมในพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกทั้งหมด 
    -  เงินลงทุน จ านวน 3,459 ล้านบาท หรือร้อยละ 32.32 ของจ านวนเงินลงทุนในโรงงาน
อุตสาหกรรมในพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกทั้งหมด 
 
   3) พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง 
    -  โรงงานอุตสาหกรรม จ านวน 1,785 โรง คิดเป็นร้อยละ 41.17 ของจ านวนโรงงาน
อุตสาหกรรมในพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
    -  แรงงาน จ านวน  27,814 คน คิดเป็นร้อยละ 47.25 ของจ านวนแรงงานในโรงงาน
อุตสาหกรรมในพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกทั้งหมด 
    -  ก าลังการผลิต จ านวน 3.77 ล้านแรงม้า หรือร้อยละ 39.44 ของก าลังการผลิตในโรงงาน
อุตสาหกรรมในพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกทั้งหมด 
    -  เงินลงทุน จ านวน 4,329 ล้านบาท หรือร้อยละ 40.44 ของจ านวนเงินลงทุนในโรงงาน
อุตสาหกรรมในพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกทั้งหมด 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม   2-17 รำยงำนสรุปผู้บริหำร กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

  (3) ท่องเที่ยว 
   การท่องเที่ยวในพ้ืนที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกเป็นภาคเศรษฐกิจขนาดกลาง สร้างรายได้ให้กับประชาชน
และผู้ประกอบการในพ้ืนที่รองจากภาคเกษตรกรรมและภาคการบริการ พ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกแบ่งประเภท
ของแหล่งท่องเที่ยวเป็น 5 ประเภท ได้แก่ 
   (1)  การท่องเที่ยวตามแนวชายฝั่งทะเล และหมู่เกาะ  
   (2)  การท่องเที่ยวธรรมชาติ  
   (3)  การท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชน  
   (4)  การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณี  
   (5)  การท่องเที่ยวในวัด และศาสนสถาน  
   โดยส่วนใหญ่สถานที่หรือแหล่งท่องเที่ยวของพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกถูกจัดความส าคัญอยู่ใน
ระดับจังหวัดและภูมิภาค ส่วนความส าคัญระดับนานาชาติในพ้ืนที่มี 3 แหล่ง ได้แก่  
  (1) พ้ืนที่เกาะ (เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า)  
  (2) พ้ืนที่ชายหาดจังหวัดสงขลา  
  (3) พ้ืนที่เขตเมืองและแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติต่อเนื่องพ้ืนที่เมืองสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส  
 
2.4 ตัวชี วัดกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

  ตัวชี้วัดในการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา
ไดอ้้างอิงตัวชี้วัดส าคัญที่เหมาะสมจาก “บทวิเคราะห์ตัวชี้วัดการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์เชิงพ้ืนที่” จัดท า
โดยส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ (2561) และจากข้อเสนอแนะตัวชี้วัดรายมิติเพ่ิมเติมจากกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา 
ร่วมกับการก าหนดตัวชี้วัดด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีขั้นตอนและกระบวนการ (รูปท่ี 2.4-1) 
ดังนี้  

(1) การทบทวนวรรณกรรม: เพ่ือก าหนดกรอบแนวคิดและดัชนี้ชี้วัดในการประเมิน การรับฟังความคิดเห็น : 
ดัชนี้ชี้วัดได้ถูกน ามาเป็นหัวข้อในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพูดคุยในเวทีรับฟังความคิดเห็น ในวันประชุม
ปฐมนิเทศ (กลุ่มผู้น าทางสังคม) (10-14 มิถุนายน 2562) และช่วงเวลาในการประชุมกลุ่มย่อยทั้ง 13 
พ้ืนที่ (กลุ่มประชาชนในระดับพ้ืนที่) (7-21 สิงหาคม 2562)  

(2) การก าหนดตัวชี้วัดรายมิติและค่าน้ าหนักทางเลือก: โดยนักวิชาการกลางและทีมที่ปรึกษา ได้น าข้อมูลที่
ได้จากภาคประชาชน (มาบูรณาการร่วมกันกับข้อมูลเชิงวิชาการ เพ่ือก าหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจนของการ
ประเมิน  

(3) การให้คะแนนเพ่ือก าหนดทางเลือกที่เหมาะสมและยุทธศาสตร์หลักที่จ าเป็นในการพัฒนา : นักวิชาการ
กลางและทีมท่ีปรึกษาจ านวน 25 คน ได้ร่วมประชุมและให้ค่าคะแนน  

(4) การคืนข้อมูลและการร่วมแสดงความคิดเห็นต่อทางเลือกและยุทธศาสตร์ในภาคประชาชน  
(5) การน าเสนอทางเลือกและยุทธศาสตร์ในเวทีปัจฉิมนิเทศ : เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น

เพ่ือเป็นกรอบในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ในอนาคตต่อไป  

  ตัวชี้วัดการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของการบริหารจัดการพื้นที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก เพ่ือ
พิจารณาทางเลือกการพัฒนาที่เหมาะสม ครอบคลุม 3 มิติ (เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวเดล้อม) 8 เป้าประสงค์  
22 ตัวชี้วัด รายละเอียดในตำรำงท่ี 2.4-1 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม   2-18 รำยงำนสรุปผู้บริหำร กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 2.4-1 กลไกและกระบวนกำรก้ำหนดตัวชี วัดและสร้ำงกระบวนกำรรับรู้อย่ำงมีส่วนร่วมกันกับภำคีกำรท้ำงำน

ของกำรศึกษำประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก

การเก็บข้อมูลยืนยันและตรวจสอบ 

ข้อคิดเห็นด้านยุทธศาสตร ์

และมาตรการกับประชาชนในพ้ืนท่ี  
(800 ราย) 

การประชุมกลุ่มย่อย 
ในระดับพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขา 

ชุดความรู้ที่ 1 
กลุ่มผู้น าทางสังคม 

ชุดความรู้ที่ 2 
กลุ่มชาวบ้านในระดับพ้ืนที่ 

ชุดความรู้ที่ 4 
เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ สทนช 

ชุดความรู้ที่ 3 
ข้อมูลที่ผ่านการสังเคราะห์ 
จากกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา 

ดัชนีช้ีวัดรายมติิ  
ค่าถ่วงน้ าหนัก 

การให้ค่าคะแนน 
 

ทางเลือกและยุทธศาสตร์  

การประชุมปจัฉิมนิเทศเพื่อสร้างการ
รับรู้ร่วมกัน 

เผยแพร่ข้อมลูก่อนเข้าประชุม 

รออนุมัติและเผยแพร ่
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

การรับฟังความคิดเห็น 
(ปฐมนิเทศ) 

การทบทวนวรรณกรรม 



  
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ       บทที่ 2 กำรทบทวนข้อมูล เพื่อก้ำหนดประเด็นเชิงยุทธศำสตร์ของพื นที่และขอบเขตกำรศึกษำ            

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม    2-19   รำยงำนสรุปผู้บริหำร กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

ตำรำงท่ี 2.4-1 
ตัวชี วัดส้ำหรับกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

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

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

อนาคตที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง 
  2. พ้ืนท่ีรับประโยชน์ 2. พื้นที่รับประโยชน์ภาคเกษตรกรรมในเขตชลประทานที่เพ่ิมขึ้น 
   3. พื้นที่เกษตรกรรมนอกเขตชลประทานที่มีปัญหาขาดแคลนน้ า

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

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

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

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

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

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

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



  
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ       บทที่ 2 กำรทบทวนข้อมูล เพื่อก้ำหนดประเด็นเชิงยุทธศำสตร์ของพื นที่และขอบเขตกำรศึกษำ            

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม    2-20   รำยงำนสรุปผู้บริหำร กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

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

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

การพัฒนา (จ านวนโครงการในป่าอนุรักษ์) 
  3. การเข้าถึงข้อมูลการบริหารจัดการน้ า ไม่พิจารณาเนื่องจากไมม่ีความแตกต่างกันในแต่ละทางเลือก 

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

ผลกระทบจากการพัฒนา 
  3. พ้ืนท่ีป่าเสื่อมสภาพท่ีได้รับการฟื้นฟู 19. พื้นที่ป่าเสื่อมสภาพท่ีได้รับการฟื้นฟู 

8. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

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

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

 หมำยเหตุ : *  คือ ตัวช้ีวัดที่กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาได้เสนอแนะเพิ่มเติมจากบทวิเคราะห์ตัวช้ีวัดการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่ของส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ (2561) 

 ที่มำ : กลุ่มบริษัทท่ีปรึกษาได้ปรับปรุงและเพิ่มเติมตัวช้ีวัดรายมิติจากข้อเสนอแนะในบทวิเคราะห์ตัวช้ีวัดการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่ของส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ, 2561 

 

 
 
 



 บทที่ 3 

กำรก ำหนดประเด็นเชิงยุทธศำสตร์และกรอบ 
กำรพัฒนำของพื้นที่ 

 
  



  
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ       บทที่ 3 กำรกำ้หนดประเด็นเชิงยุทธศำสตร์และกรอบกำรพัฒนำของพื นที่     

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม   3-1 รำยงำนสรุปผู้บริหำร กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

บทที่ 3  
กำรก้ำหนดประเด็นเชิงยุทธศำสตร์และกรอบกำรพัฒนำของพื นที่ 

  
3.1 หลักกำรและแนวทำงกำรวิเครำะห์ทบทวนข้อมูลสภำพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องเพื่อก้ำหนดประเด็น 
 เชิงยุทธศำสตร์และกรอบกำรพัฒนำของพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 
 
 การก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ของการพัฒนาพ้ืนที่  โดยใช้เครื่องมือการวิเคราะห์
ซอร์อา (SOAR Analysis) เป็นกระบวนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่เป็นความพยายามร่วมกันของผู้มีส่วนไ ด้
เสียในการค้นหาสิ่งที่ดีที่สุด เพ่ือน ามาจินตนาการร่วมกันว่าสิ่งที่ควรจะเป็นคืออะไร ตามด้วยการร่วมกัน
ออกแบบอนาคตที่ดีร่วมกัน ภายใต้สมมติฐานว่า “ในทุกระบบมีสิ่งที่ดีอยู่ ไม่ว่ำสถำนกำรณ์ใด สำมำรถค้นหำ
โอกำสได้เสมอ น้ำมำสร้ำงกำรเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปได้ขึ นมำ” ส าหรับการวางแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 
SOAR Analysis มุ่งเน้นหาจุดแข็ง โอกาส และทิศทางการพัฒนาที่เป็นไปได้ให้มากที่สุด แล้วน ามาสร้างแรง
บันดาลใจ (เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์) และคาดการณ์ถึงผลที่จะเกิดขึ้น โดยสามารถสร้างการมีส่วนร่วมจากผู้มี
ส่วนได้เสียในกระบวนการศึกษาวิเคราะห์ จึงมีความเหมาะสมที่จะน ามาก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 
ทิศทางและทางเลือกการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  
 การก าหนดยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์การพัฒนาพ้ืนที่เชิงเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้ง การก าหนด
ทางเลือกการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝังตะวันออก นับว่าเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยสนับสนุน ผลักดัน หรือเป็น
ข้อจ ากัดของการพัฒนา วัตถุประสงค์ของการศึกษาในครั้งนี้ คือ การจัดท าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน้ า
แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ (SIDP) ตามบทบาทภารกิจของหน่วยงานด้านบริหารจัดการน้ า ดังนั้น การ
พัฒนาทางเลือกจึงต้องค านึงถึงการบริหารจัดการน้ าที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาด้วย โดยการวิเคราะห์
องค์ประกอบของการบริหารจัดการน้ าเพ่ือตอบสนองการพัฒนาในแต่ละสาขาเศรษฐกิจและการเติบโตของ
ประชากรและเมืองในพื้นที่ ด าเนินการโดยใช้เครื่องมือ SWOT Analysis เพ่ือประเมินสภาพแวดล้อมและปัจจัย
ที่เกี่ยวข้องด้านทรัพยากรน้ าในพ้ืนที่ลุ่มน้ า วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจ ากัด จากนั้น วิเคราะห์ใน
รูปแบบความสัมพันธ์โดยใช้ TOWS Matrix เพ่ือก าหนดเป็นกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ า 
 ผลการทบทวนและวิเคราะห์ข้อมูลบริบท และสภาพแวดล้อม ของพ้ืนที่ (context analysis) เพ่ือน ามาสู่
การก าหนดประเด็นยุทธสาสตร์และเป้าประสงค์ของการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก โดยด าเนินการ
ตามกระบวนการและการใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ SOAR Analysis, SWOT Analysis และ TOWS Matrix 
ดังกล่าวข้างต้น โดยข้อมูลที่น ามาใช้ในการวิเคราะห์ สรุปได้ดังตำรำงท่ี 3.1.1-1 
 
  นอกจากนี้ ทางคณะผู้ศึกษาได้ตระหนักถึงความส าคัญของการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียและ
ประชาชนในพ้ืนที่ในการร่วมให้ความคิดเห็นต่อการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์และการพัฒนาพ้ืนที่ของตนเอง 
ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม 2 ครั้ง มาพิจารณาและวิเคราะห์ร่วมด้วย ประกอบด้วย  
 



  
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ       บทที่ 3 กำรกำ้หนดประเด็นเชิงยุทธศำสตร์และกรอบกำรพัฒนำของพื นที่     

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม   3-2 รำยงำนสรุปผู้บริหำร กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

  (1)  การประชุมปฐมนิเทศ เป็นการรับฟังความคิดเห็นระดับกลุ่มพ้ืนที ่(ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนกลาง  และภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-14 มิถุนายน 2562 
รวม 4 เวที มีผู้เข้าร่วมประชุมรวม 883 คน โดยส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ 50 เป็นหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
กับแผนด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้ าในระดับปฏิบัติและระดับพื้นที่ ทั้งระดับภูมิภาค ระดับจังหวัด และระดับ
ท้องถิ่น 
 
  (2)  การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 เป็นการรับฟังความคิดเห็นระดับลุ่มน้ าสาขาทั้ง 13 ลุ่มน้ าสาขา 
และกลุ่มพ้ืนที่เกาะ (เกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า)  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-21 สิงหาคม 2562 รวม 14 เวที 
มีผู้เข้าร่วมประชุมรวม 511 คน โดยกลุ่มเป้าหมายหลักเป็นภาคประชาชนที่พ้ืนที่ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า
ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขา  
  ส าหรับรายละเอียดของการประชุมทั้ง 2 ครั้งแสดงไว้ในรำยงำนภำคผนวก บทที่ 9 
 
 
 
 
 



  
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ        บทที่ 3 กำรกำ้หนดประเด็นเชิงยุทธศำสตร์และกรอบกำรพัฒนำของพื นที่ 
      

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม   3-3   รำยงำนสรุปผู้บริหำร กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

ตำรำงท่ี 3.1-1 
สรุปผลกำรวิเครำะห์ซออำร์ : SOAR Analysis ของกลุ่มพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ตอนกลำง และตอนล่ำง 

 ตำรำงท่ี 3.1-1 (ต่อ)  
ประเด็นพิจำรณำ พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนกลำง พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่ำง 

สภำพแวดล้อม เง่ือนไข และบริบทของพื นที่ 
ขนาดพื้นท่ี  8,183.51 ตร.กม. (ร้อยละ 30.92 ของพื้นที่ลุ่มน้ า) 7,869.57 ตร.กม. (ร้อยละ 29.73 ของพื้นที่ลุ่มน้ า)  10,412.94 ตร.กม. (ร้อยละ 39.34 ของพื้นที่ลุ่มน้ า) 

ลุ่มน้ าสาขา ประกอบด้วย 4 ลุ่มน้ าสาขา คือ ลุ่มน้ าคลองท่าตะเภา 
ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ลุ่มน้ าคลองหลังสวน 
และลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนท่ี 2  

ประกอบด้วย 3 ลุ่มน้ าสาขา คือ ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่ง
ตะวันออกส่วนที่  3 ลุ่มน้ าคลองกลาย และลุ่มน้ า
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนท่ี 4  

ประกอบด้วย 6 ลุ่มน้ าสาขา คือ ลุ่มน้ าคลองนาทวี ลุ่มน้ า
คลองเทพา) ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง ลุ่มน้ า
แม่น้ าสายบุรี ลุ่มน้ าแม่น้ าบางนรา ลุ่มน้ าแม่น้ าโก-ลก  

พื้นที่ครอบคลุม จังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานี โดยมีพื้นที่ส่วนน้อย
ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และระนอง 

จังหวัดนครศรีธรรมราชและสุราษฎร์ธานี (รวมพื้นที่
เกาะสมุย เกาะพtงัน และเกาะเต่า) โดยพื้นท่ีส่วนน้อย
ในเขตจังหวัดตรังและพัทลุง 

จังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส 

ปริมาณน้ าฝน/น้ าท่า 
ศักยภาพแหล่งน้ า 

พื้นที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบนมีปริมาณฝน
เฉลี่ยรายปี 1,866.61 มิลลิเมตร (ค่าเฉลี่ยประเทศ 
1,426 มิลลิเมตร) และมีปริมาณน้ าท่าเฉลี่ย 7,597.39 
ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี มีปริมาณน้ าในแหล่งเก็บกัก 
5.80 ล้านลูกบาศก์เมตร และมีศักยภาพน้ าบาดาล 
637.8 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี 

พื้นที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนกลางมีปริมาณ
ฝนเฉลี่ยรายปี 1,894.44 มิลลิ เมตร (ค่าเฉลี่ย
ประเทศ 1,426 มิลลิเมตร) และมีปริมาณน้ าท่าเฉลี่ย 
8,605.69 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี มีปริมาณน้ าใน
แหล่งเก็บกัก 88.24 ล้านลูกบาศก์เมตร และมี
ศักยภาพน้ าบาดาล 922.80 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี 

พื้นที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่างมีปริมาณฝนเฉลีย่
รายปี 2,027.77 มิลลิเมตร (ค่าเฉลี่ยประเทศ 1,426 
มิลลิเมตร) และมีปริมาณน้ าท่าเฉลี่ย 10,440.75 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร/ปี พื้นที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง
มีปริมาณน้ าในแหล่งเก็บกัก 16.88 ล้านลูกบาศก์เมตร 
และมีศักยภาพน้ าบาดาล 1,382.00 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี 

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

1,268,210 คน คิดเป็นร้อยละ 1.91 ของประชากรทั้ง
ประเทศ 

1,954,354 คน คิดเป็นร้อยละ 2.94 ของประชากรทั้ง
ประเทศ 

โครงสร้างเศรษฐกิจ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ        บทที่ 3 กำรกำ้หนดประเด็นเชิงยุทธศำสตร์และกรอบกำรพัฒนำของพื นที่ 
      

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม   3-4   รำยงำนสรุปผู้บริหำร กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

 ตำรำงท่ี 3.1-1 (ต่อ)  
ประเด็นพิจำรณำ พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนกลำง พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่ำง 

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 • เป็นพ้ืนท่ีเชิงยุทธศาสตร์เชื่อมโยงของภาคใต้ ตาม

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

•  ภาคการเกษตรมีความส าคัญระดับประเทศสูง 
โดยเฉพาะยางพารา ปาล์มน้ ามัน ไม้ผล มะพร้าว 
กาแฟ ทุเรียน เงาะ และลองกอง รวมทั้ง สินค้า
ประมง ทรัพยากรดินในพื้นที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่ง
ตะวันออกตอนบนส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชุดดินในพ้ืนท่ี
ดอนในเขตดิบช้ืน มีความเหมาะสมในการท านา
ข้าวมากที่สุด มีการใช้ประโยชน์ที่ดินส่วนใหญ่เป็น
พื้นที่เกษตรกรรม ประมาณ 3.5 ล้านไร่ (ร้อยละ 
68.16) มากที่สุด 3 ล าดับ ได้แก่ ปาล์มน้ ามัน 
ยางพารา และไม้ผลผสม ตามล าดับ รวมทั้งมีพื้นท่ี
เกษตรขนาดเล็กผสมผสานกระจายทั่วไป สินค้า
เกษตรที่เป็นอัตลักษณ์ที่เหมาะสมกับศักยภาพ
พื้นที่ของภาค เช่น ข้าว (ข้าวสังหยด ข้าวหอม

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

•  ภาคเกษตรมีความส าคัญ ระดับประ เทศสู ง 
โดยเฉพาะยางพารา ปาล์มน้ ามัน ไม้ผล มะพร้าว 
กาแฟ ทุเรียน เงาะ มังคุด และลองกอง รวมทั้ง 
สินค้าประมง ทรัพยากรดินในพื้นท่ีลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่ง
ตะวันออกตอนกลางส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชุดดินใน
พื้นที่ลุ่ม มีความเหมาะสมในการท านาข้าวมาก
ที่สุด มีการใช้ประโยชน์ที่ดินส่วนใหญ่เป็นพื้นที่
เกษตรกรรม ประมาณ 3.1 ล้านไร่ (ร้อยละ 54.86) 
มากที่สุด 3 ล าดับ ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ ามัน 
และไม้ผลผสม ตามล าดับ รวมทั้งมีพื้นที่เกษตร
ขนาดเล็กผสมผสานกระจายทั่วไป 

 

•  พื้นที่อยู่ติดกับประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นประเทศเพื่อน
บ้านที่มีอาณาเขตติดกับประเทศไทยที่มีระดับรายได้
ต่อประชากรสูงกว่าไทย 

 
• ผลผลิตเกษตรที่ส าคัญระดับประเทศ ได้แก่ ยางพารา 

ทุเรียน ลองกอง และเงาะ ทรัพยากรดินในพื้นที่ลุ่มน้ า
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่างส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชุดดิน
ในพื้นที่ลุ่มและชุดดินในพื้นที่ดอนในเขตดิบช้ืน มี
ความเหมาะสมในการท านาข้าวมากที่สุด มีการใช้
ประโยชน์ที่ดินส่ วนใหญ่ เป็นพื้นที่ เกษตรกรรม
ประมาณ 4.3 ล้านไร่ (ร้อยละ 65.91) มากที่สุด 3 
ล าดับ ได้แก่  ยางพารา นาข้าว และไม้ผลผสม 
ตามล าดับ รวมทั้งมีพื้นที่เกษตรขนาดเล็กผสมผสาน
กระจายทั่วไป 

 
 
 



  
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ        บทที่ 3 กำรกำ้หนดประเด็นเชิงยุทธศำสตร์และกรอบกำรพัฒนำของพื นที่ 
      

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม   3-5   รำยงำนสรุปผู้บริหำร กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

 ตำรำงท่ี 3.1-1 (ต่อ)  
ประเด็นพิจำรณำ พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนกลำง พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่ำง 

กระดังงา ข้าวเล็บนก) ไม้ผล (กล้วยหอมทอง 
มะพร้าว ทุเรียน มังคุด ส้มโอ)  กาแฟ (กาแฟ 
โรบัสตา) พืชสุมนไพร และปศุสัตว์ (โคขุนศรีวิชัย) 
เพื่อให้เป็นสินค้ามูลค่าสูง 

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

•  ภาคการท่องเที่ยวระดับนานาชาติ (พื้นที่เกาะ) 
เป็นที่นิยมทั้งจากชาวไทยและชาวต่างประเทศ 
แหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทั้งแหล่งท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 

•  มสีินค้าสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ที่มีชื่อเสียง เช่น  
    ส้มโอทับทิมสยามปากพนัง เป็นต้น  

• นักท่องเที่ยวต่างชาติมาเยือนกลุ่มจังหวัดสูงเป็นอันดบั 
3 ใน 18 กลุ่มจังหวัด  

 
 
•  มีศักยภาพด้านอาหารฮาลาลและเครื่องแต่งกาย

ส าหรับมุสลิม 

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

 
 
 
 
• ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติมคีวามเสื่อมโทรม การ

กัดเซาะชายฝั่งรุนแรง  
 
•   พืชเศรษฐกิจ (ยางพารา ปาล์มน้ ามัน และไม้ผล) ยัง

มีการผลิตแบบดั้ งเดิม มีการแปรรูปเพื่อสร้าง 
มูลค่าเพิ่มน้อย 

• ภัยพิบัติธรรมชาติ พบมากที่สุดคือพื้นที่เสี่ยงน้ า
ท่วม ในพ้ืนท่ีปากแม่น้ าและพื้นท่ีริมตลิ่ง ในเขต  

     อ . เ ฉลิ มพระ เกี ย รติ  อ . เ ชี ย ร ใหญ่  อ . เ มื อ ง
นครศรีธรรมราช อ.ชะอวด อ.ท่าศาลา อ.ปากพนัง 
อ.พรหมคีรี อ.พระพรหม อ.ร่อนพิบูลย์ และ อ.หัว
ไทร จ.นครศรีธรรมราช พื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม ใน
พื้นทีต่้นน้ าที่มีความลาดชันสูงในเขต อ.ขนอม  

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

กัดเซาะชายฝั่งรุนแรง  
 
• พืชเศรษฐกิจ (ยางพารา ปาล์มน้ ามัน และไม้ผล) ยัง

มีการผลิตแบบดั้ งเดิม มีการแปรรูปเพื่อสร้าง 
มูลค่าเพิ่มน้อย 

• การขยายตัวทางเศรษฐกิจและรายได้ต่อหัวประชากรต่ า  
• การผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมมีการแปรรูป 

เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มน้อย  
•  ทรัพยากรประมงเสื่อมโทรมส่งผลต่อการท าประมง  
• ปัญหาสุขภาพอนามัยของแม่และเด็กทารกที่มีอัตรา

การตายในระดับสูงจากการขาดความรู้ในการดูแล
สุขอนามัยแม่และเด็กอย่างถูกต้อง  

•  ก าลังแรงงานมีทักษะอยู่ในเกณฑ์ต่ าไม่สอดรับกับ
ความต้องการของตลาด  

•  ผู้ประกอบการขาดความเช่ือมั่นในการลงทุนจาก
เหตุการณ์ความไม่สงบ  

•  ทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตเสื่อมโทรม  
 
•  มีการผลักดันให้มีการลงทุน อุตสาหกรรมเกษตรและ

ธุรกิจบริการมูลค่าสูงให้เกิดขึ้นในพื้นที่ และพัฒนา



  
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ        บทที่ 3 กำรกำ้หนดประเด็นเชิงยุทธศำสตร์และกรอบกำรพัฒนำของพื นที่ 
      

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม   3-6   รำยงำนสรุปผู้บริหำร กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

 ตำรำงท่ี 3.1-1 (ต่อ)  
ประเด็นพิจำรณำ พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนกลำง พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่ำง 

 
• การท่องเที่ยวระดับท้องถิ่น แหล่งท่องเที่ยว

ชายทะเลที่มีศักยภาพหลายแห่งยังไม่เป็นที่รู้จัก
ของตลาดการท่องเที่ยวระดับโลก และยังขาดการ
พัฒนาเช่ือมโยงแหล่งท่องเที่ยวพื้นที่ตอนในและ
แหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนของภาค 

  

 
• การท่องเที่ยวกระจุกตัวอยู่ในหมู่เกาะและชายหาด

หลัก โดยแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลที่มีศักยภาพ
หลายแห่งยังไม่เป็นที่รู้จักของตลาดการท่องเที่ยว
ระดับโลก และยังขาดการพัฒนาเช่ือมโยงแหล่ง
ท่องเที่ยวพื้นที่ตอนในและแหล่งท่องเที่ยวโดย
ชุมชนของภาค 

เมืองต้นแบบฯ ให้บรรลุ เป้ าหมายเพื่ อ ให้ เป็น
ฐานเศรษฐกิจท่ีมั่นคงให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี 

•  การท่องเที่ยวยังไม่กระจายไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่มี
ศักยภาพทั้งทางธรรมชาติและวัฒนธรรม  

•  โครงสร้างพื้นฐานที่ยังไม่ได้มาตรฐานส าหรับรองรับ
การค้าชายแดน  

 
ศักยภาพและโอกาส •  มีระบบนิเวศชายฝั่งที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ า

ตามธรรมชาติและเหมาะกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
ชายฝั่ง  

 
 
 
•  การผลิตภาคเกษตร ได้แก่ ยางพาราและปาล์ม

น้ ามันซึ่งเป็นแหล่งผลิตและแปรรูปที่ส าคัญของ
ประเทศยังเป็นแบบดั้งเดิม ใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในการผลิตและแปรรูปภาคเกษตร
ควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งพัฒนาการเช่ือมโยงการค้า 
การลงทุนกับภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก 

•  มีความได้เปรียบด้านสภาพที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่
อยู่ใกล้เส้นทางการค้าโลก สามารถเช่ือมโยงการ

•  มีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีช่ือเสียงระดับโลก 
และแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสามารถสร้าง
รายได้ให้กับภาคทั้งพื้นที่ตอนในและชายฝั่งทะเล
ทั้งสองด้าน รวมทั้งมีระบบนิเวศชายฝั่งที่เป็นแหล่ง
เพาะพันธุ์สัตว์น้ าตามธรรมชาติและเหมาะกับการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง  

•  การผลิตภาคเกษตร ได้แก่ ยางพาราและปาล์ม
น้ ามันซึ่งเป็นแหล่งผลิตและแปรรูปที่ส าคัญของ
ประเทศยังเป็นแบบดั้งเดิม  ใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในการผลิตและแปรรูปภาคเกษตรควบคู่
กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งพัฒนาการเช่ือมโยงการค้า การลงทุนกับ
ภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก 

•  มีความได้เปรียบด้านสภาพที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่อยู่
ใกล้เส้นทางการค้าโลก สามารถเช่ือมโยงการ

•  เป็นแหล่งเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจหลักของพื้นที่  
โดยเฉพาะยางพารา ปาล์มน้ ามัน และไม้ผล รวมทั้ง
เป็นแหล่งท าการประมงท่ีส าคัญของประเทศ  

•  มีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลาย เช่น ป่าบาลา – ฮาลา 
และเมืองท่องเที่ยวชายแดน อัตลักษณ์ความเป็น
สังคมพหุวัฒนธรรมที่อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  

•  เป็นแหล่งอาหารที่มีช่ือเสียงของภาค ได้แก่ ไก่เบตง 
ผักน้ า ปลากือเลาะห์ และปลากุเลา สามารถพัฒนา
และยกระดับให้ได้มาตรฐานเพื่อสนับสนุนด้านการ
ท่องเที่ยว  

•  มีประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานในสัดส่วนที่สูง
สามารถพัฒนาไปสู่ก าลังแรงงานที่มีทักษะฝีมือ เพื่อ
รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจในภาค  

•  มีเขตอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษชายแดนที่สามารถดึงดูดผู้ประกอบการ
ค้าการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ  



  
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ        บทที่ 3 กำรกำ้หนดประเด็นเชิงยุทธศำสตร์และกรอบกำรพัฒนำของพื นที่ 
      

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม   3-7   รำยงำนสรุปผู้บริหำร กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

 ตำรำงท่ี 3.1-1 (ต่อ)  
ประเด็นพิจำรณำ พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนกลำง พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่ำง 

พัฒนากับพื้นที่ภาคอื่น ๆ ของประเทศ รวมทั้ง
ภูมิภาคเอเชียใต้ และเอเชียตะวันออก  

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

พัฒนากับพื้นที่ภาคอื่น ๆ ของประเทศ รวมทั้ง
ภูมิภาคเอเชียใต้ และเอเชียตะวันออก  

•  มีทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสามารถ
สร้างรายได้ให้กับภาคทั้งพื้นที่ตอนในและชายฝั่ง
ท ะ เ ล ทั้ ง ส อ ง ด้ า น  ร ว ม ทั้ ง พั ฒ น า ใ ห้ เ ป็ น
มาตรฐานสากลเพื่อรักษาความมีช่ือเสียงของแหล่ง
ท่องเที่ ย วระดับ โลก พร้อมกับพัฒนาแหล่ ง
ท่องเที่ยวที่มีศักยภาพให้ เป็นที่รู้จัก ในระดับ
นานาชาติ 

•  มีโครงสร้างพื้นฐานที่สามารถเช่ือมโยงการขนส่งทางน้ า 
ทางอากาศ และทางราง 

แนวคิดและ 
ทิศทางการพัฒนา 

•  มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ สามารถเช่ือมโยง
กับการพัฒนาการท่องเที่ยวของภาคใต้ มีแหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ สวยงาม 
และหลากหลายทางชีวภาพ และแหล่งท่องเที่ยว
ทางประวัติศาสตร์และอารยธรรม 

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

เมืองร้อน บริเวณปากแม่น้ าเหมาะส าหรับการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง และบริเวณลุ่มน้ าปาก
พนังและทะเลสาบสงขลาเป็นพื้นที่ปลูกข้าวที่
ส าคัญของภาค  

 

•  มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงระดับโลก อาทิ เกาะส
มุย และเกาะพะงัน ชายหาดและหมู่เกาะสามารถ
เช่ือมโยงกับการพัฒนาการท่องเที่ยวเขตฝั่งทะเล
ตะวันตก (The Royal Coast) มีแหล่งท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติที่ อุดมสมบูรณ์  สวยงาม และ
หลากหลายทางชีวภาพ และแหล่งท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์และอารยธรรม  

•  เป็นแหล่งปลูกยางพารา ปาล์มน้ ามัน และผลไม้เมือง
ร้อน บริเวณปากแม่น้ าเหมาะส าหรับการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าชายฝั่ง และบริเวณลุ่มน้ าปากพนังและ
ทะเลสาบสงขลาเป็นพ้ืนท่ีปลูกข้าวท่ีส าคัญของภาค  

 

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

•  พัฒนาเมืองชายแดนให้เป็นเมืองการค้า และการ
ท่องเที่ยวควบคู่กับการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาภาคใต้ชายแดน “เป็น
แหล่งผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
ที่ส าคัญของประเทศ และเป็นเมืองชายแดนเช่ือมโยง
การค้าและการท่องเที่ยวกับพื้นที่ภาคใต้และการ
พัฒนาเศรษฐกิจของมาเลเซียและสิงคโปร์” 

•  เป็นที่ตั้งของเมืองยาง (Rubber City) อุตสาหกรรม
แปรรูปยางและเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน รวมทั้ง 
ที่ตั้ งของภาคใต้มีความได้ เปรียบในการพัฒนา
โครงข่ายคมนาคมเ ช่ือมโยงการค้าภายในและ
ภายนอกภูมิภาค 



  
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ        บทที่ 3 กำรกำ้หนดประเด็นเชิงยุทธศำสตร์และกรอบกำรพัฒนำของพื นที่ 
      

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม   3-8   รำยงำนสรุปผู้บริหำร กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

 ตำรำงท่ี 3.1-1 (ต่อ)  
ประเด็นพิจำรณำ พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนกลำง พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่ำง 

เป้าหมาย / ผลลัพธ์ •  พืชเศรษฐกิจยางพาราและปาล์มน้ ามันมีศักยภาพ
ในการแข่งขันและสร้างมูลค่า เพิ่มแก่ระบบ
เศรษฐกิจ 

•  การท่องเที่ยวได้รับพัฒนาบนฐานทรัพยากรที่
หลากหลายให้มีช่ือเสียงระดับนานาชาติ 

•  สินค้า เกษตรปลอดภัยต่อการบริ โภคและมี
ศักยภาพในการส่งออก 

•  การคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ของกลุ่ม
จังหวัดสามารถรองรับการค้า การลงทุน การ
ท่องเที่ยว การเกษตร และการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

•  พืชเศรษฐกิจยางพาราและปาล์มน้ ามันมีศักยภาพ
ในการแข่ งขันและสร้างมูลค่ า เพิ่ มแก่ ระบบ
เศรษฐกิจ 

•  การท่องเที่ยวได้รับพัฒนาบนฐานทรัพยากรที่
หลากหลายให้มีช่ือเสียงระดับนานาชาติ 

•  สินค้ า เกษตรปลอดภัยต่ อการบริ โภคและมี
ศักยภาพในการส่งออก 

•  การคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ของกลุ่ม
จังหวัดสามารถรองรับการค้า  การลงทุน การ
ท่องเที่ยว การเกษตร และการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

•  “เป็นฐานการผลิตและแปรรูปยางพารา และปาล์ม
น้ ามัน ศูนย์กลางการผลิตอาหารฮาลาล  เพื่อการ
ส่งออก  ประตู เศรษฐกิจสู่กลุ่มประเทศ  IMT-GT 
ภายใต้สังคมที่มีความสงบสุข”  

•  พัฒ น า ก า ร เ พิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร ผ ลิ ต แ ล ะ
กระบวนการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้ายางพารา  และ
การตลาดอย่างเป็นระบบครบวงจร 

•  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ และ
วัฒนธรรม 

•  ส่งเสริมและพัฒนา การค้าการลงทุน และ ระบบ 
โลจิสติกส์ รองรับประชาคมอาเซียน 

•  พัฒนาสินค้าและบริการฮาลาลให้มีมูลค่าเพิ่ม และ
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 



  
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ       บทที่ 3 กำรกำ้หนดประเด็นเชิงยุทธศำสตร์และกรอบกำรพัฒนำของพื นที่     

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม   3-9 รำยงำนสรุปผู้บริหำร กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

3.2 สรุปประเด็นยุทธศำสตร์และกรอบแนวคิดเพื่อก้ำหนดทำงเลือกกำรพัฒนำพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่ง
ตะวันออก 
 
 ผลการวิเคราะห์ประด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ของการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
ครอบคลุมใน มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังแสดงใน รูปที่ 3.2-1 สรุปได้ดังนี้ 
 
 วิสัยทัศน์ของกำรพัฒนำพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก  
 “การบริหารจัดการน ้าเพื่อคุณภาพชีวิต ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ อย่างสมดุลและยั่งยืน”  
  
 ประเด็นยุทธศำสตร์และเป้ำประสงค์ที่ส้ำคัญ ประกอบด้วย 3 ประเด็นหลัก ดังนี้ 
 
 (1) กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชน  
   ประเด็นยุทธศาสตร์ : ประชาชนได้รับการดูแลสาธารณูโภคพ้ืนฐานที่จ าเป็นอย่างเพียงพอ  
ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม รวมถึง การจัดการปัญหาด้านทรัพยากรน้ าที่กระทบ
ต่อคุณภาพชีวิต (น้ าท่วม) 
   เงื่อนไข : ความคิดเห็นของประชาชนที่ได้รับจากกระบวนการมีส่วนร่วมทุกพ้ืนที่ให้ความส าคัญ
ในเรื่อง การใช้น้ าพ้ืนฐาน (การอุปโภคบริโภค) และการแก้ไขปัญหาน้ าท่วม เป็นเรื่องที่ส าคัญเร่งด่วนล าดับต้น ๆ 
มากกว่าประเด็นด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม ซึ่ งการก าหนดแผนงานหรือมาตรการในประเด็ นนี้   
นอกจากประเด็นความเพียงพอ ขอให้กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาพิจารณาถึงประเด็นเชิงคุณภาพและค่าใช้จ่ายของ
ประชาชนด้วย  
   แนวคิดของทางเลือก : น้ าเพ่ือการอุปโภคและบริโภค เป็นสิ่งพ้ืนฐานที่ประชาชนต้องสามารถ
เข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมเป็นธรรม โดยถูกก าหนดเป็นเป้าหมายในทุกแผนงานที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนแม่บทการ
จัดการทรัพยากรน้ า เป้าหมายความยั่งยืน SDGs ฯลฯ ส่วนพ้ืนที่น้ าท่วมซ้ าซาก โดยเฉพาะเขตเมือง  
พ้ืนที่เศรษฐกิจ พ้ืนที่เกษตรกรรม นอกจากส่งผลต่อคุณภาพชีวิตประชาชนในพ้ืนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงแล้ว 
ยังเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วย ดังนั้น การจัดการให้บรรลุเป้าหมายในประเด็น
ยุทธศาสตร์ข้อที่ 1 ทางกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาจึงได้ก าหนดไว้เป็นทางเลือกพ้ืนฐานเพ่ือเปรียบเทียบกับทางเลือกที่
มุ่งเน้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ซึ่งทุกทางเลือกจะต้องก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ไว้ด้วย  
 
 (2) กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ : การเพ่ิมขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมรายจังหวัด การเติบโตของภาค
เศรษฐกิจที่เป็นโครงสร้างหลักของพ้ืนที่ เศรษฐกิจระดับฐานราก ได้แก่ ภาคเกษตรกรรม และภาคบริการ (การ
ท่องเที่ยว) มีการหมุนเวียนและกระจายรายได้ในระดับท้องถิ่น ประชาชนมีระดับรายได้ที่สูงขึ้น 
   เงื่อนไข : การบริหารจัดการน้ าเพ่ือการผลิต สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจของพ้ืนที่ให้เติบโต  
จากความคิดเห็นของประชาชนที่ได้รับจากกระบวนการมีส่วนร่วมให้ความส าคัญในประเด็นด้านเศรษฐกิจ 
ต่ ากว่าประเด็นด้านคุณภาพชีวิต หากต้องจัดล าดับความจ าเป็นในการพัฒนา ส าหรับพ้ืนที่ที่มีข้อจ ากัดด้าน
ศักยภาพแหล่งน้ า 



  
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ       บทที่ 3 กำรกำ้หนดประเด็นเชิงยุทธศำสตร์และกรอบกำรพัฒนำของพื นที่     

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม   3-10 รำยงำนสรุปผู้บริหำร กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

   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 จากการวิเคราะห์ศักยภาพ 
ด้านการท่องเที่ยวทั้ง 13 ลุ่มน้ าสาขา พบว่ามีการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม ส่วนใหญ่เป็นระดับ
ท้องถิ่น ยกเว้นเกาะสมุย เกาะเต่า และเกาะพะงัน ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับนานาชาติ ท าให้ผลตอบแทนทาง
เศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวภาคใต้ฝั่งตะวันออกไม่สูงพอในระดับที่เร่งการเติบโตของเศรษฐกิจและรายได้  
มีหลายพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาได้ จ าเป็นต้องพัฒนามาตรฐานการท่องเที่ยว พัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว
และการค้าบริการเชื่อมโยงครบวงจรให้เกิดรายได้ การเพ่ิมขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวม หากต้องให้ผลิตภัณฑ์มวล
รวมของจังหวัดในพื้นที่พ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกสูงขึ้นมากกว่าค่าเฉลี่ยของค่าเฉลี่ยประเทศ ไม่สามารถใช้
การเติบโตจากโครงสร้างเศรษฐกิจหลักที่มีอยู่ในปัจจุบันได้ จ าเป็นต้องเร่งการเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยโครงการ
ขับเคลื่อนต่าง ๆ ที่อยู่ในแผนของภาครัฐ รวมทั้ง การเพ่ิมทางเลือกการลงทุนใหม่ๆ การขยายภาคอุตสาหกรรม
รองรับการเพ่ิมมูลค่าของวัตถุดิบในพ้ืนที่ เมื่อพิจารณาถึงต าแหน่งและความส าคัญของภาคเศรษฐกิจต่าง ๆ  
ต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับภาคและประเทศ พบว่าภาคเกษตรกรรมและการค้าบริการมีความส าคัญใน
ระดับสูง ส่วนภาคอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวอยู่ในระดับต่ า 
 
 (3) กำรอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ : พ้ืนที่ป่าไม้และพ้ืนที่อนุรักษ์เพ่ิมขึ้น พ้ืนที่เสื่อมสภาพและพ้ืนที่ที่มีการ 
บุกรุกได้รับการบริหารจัดการโดยประชาชนมีส่วนร่วม การจัดการแหล่งก าเนิดที่ก่อให้เกิดปัญหาคุณภาพน้ า 
   แนวคิดของทางเลือก : การพัฒนาเพ่ือตอบโจทย์ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 และ 2 ต้องพิจารณา
การใช้ประโยชน์พ้ืนที่ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติ พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ พ้ืนที่ชุ่มน้ า ระบบนิเวศที่ส าคัญ  
ที่จ าเป็นต้องคงความอุดมสมบูรณ์เป็นพ้ืนที่ต้นน้ า ให้น้อยที่สุด การพัฒนาเพ่ือตอบโจทย์ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
และ 2 ในประเด็นด้านคุณภาพน้ า จ าเป็นต้องค านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับน้ าทิ้งของแหล่งน้ า  
การจัดสรรน้ าเพ่ือรักษาระบบนิเวศน์ หากมีกิจกรรมที่เป็นแหล่งก าเนิดมลพิษทางน้ าหรือมีผลให้แหล่งน้ า  
เสื่อมโทรม จะต้องมีมาตรการในการจัดการแหล่งก าเนิด 
   เงื่อนไข : หากต้องจัดล าดับความจ าเป็นในการพัฒนา ส าหรับพ้ืนที่ที่มีข้อจ ากัดด้านศักยภาพ
ทรัพยากรน้ า จากความคิดเห็นของประชาชนที่ได้รับจากกระบวนการมีส่วนร่วมพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก
ให้ความส าคัญในประเด็นการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากกว่าการพัฒนาที่มุ่งเน้น
เป้าหมายทางเศรษฐกิจ  
 
 
 
 
 



  
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ        บทที่ 3 กำรกำ้หนดประเด็นเชิงยุทธศำสตร์และกรอบกำรพัฒนำของพื นที่       

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม   3-11   รำยงำนสรุปผู้บริหำร กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

รูปที่ 3.3-1 สรุปประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก



  
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ       บทที่ 3 กำรกำ้หนดประเด็นเชิงยุทธศำสตร์และกรอบกำรพัฒนำของพื นที่       

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม   3-12 รำยงำนสรุปผู้บริหำร กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

 ด้วยลักษณะเฉพาะของพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกที่มีความหลากหลายทั้งทางภูมิศาสตร์ สังคม
และวัฒนธรรม พ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกที่แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มพ้ืนที่ คือ กลุ่มพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่ง
ตะวันออกตอนบน ตอนกลาง และตอนล่าง ทั้งนี้เป้าหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ของทั้ง 3 พ้ืนที่ ไม่มีความ
แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณารายละอียดของแต่ละกลุ่มพ้ืนที่มีความต้องการที่แตกต่างกัน และจากสถานการณ์ 
ปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรน้ า และแนวทางการพัฒนา (การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1) มีดัง
รายละเอียดต่อไปนี้   
  1) ปัญหำเกี่ยวกับกำรจัดกำรน ้ำอุปโภคบริโภค พบว่า ประเด็นความเท่าเทียมในการเข้าถึง
น้ าประปาภูมิภาคอย่างมีคุณภาพและปลอดภัย ส่วนใหญ่สะท้อนในเวทีลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนกลางและ
ตอนล่าง โดยเฉพาะในพ้ืนที่นอกเขตเทศบาลที่ยังไม่สามารถเข้าถึงระบบประปาส่วนภูมิภาค มีเพียงน้ าประปา
ภูเขาหรือน้ าประปาหมู่บ้านที่ไม่สามารถน ามาใช้อุปโภคดื่มได้  
  2) ปัญหำเกี่ยวกับควำมม่ันคงของน ้ำในภำคกำรผลิต ถึงแม้พ้ืนที่ในเขตภาคใต้ฝั่งตะวันออก
จะมีการพัฒนาเมือง พัฒนาเขตอุตสาหกรรมและเจริญก้าวหน้าในการประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวและ
บริการ แต่ประชาชนส่วนใหญ่ยังคงประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่ยังคงต้องการการจัดการน้ าเพ่ือการขับเคลื่อน
ด้วยเช่นกัน ปัญหาที่ได้รับการแลกเปลี่ยนในทุกเวที คือ “การขาดพ้ืนที่ในการกักเก็บน้ า” “การรุกล้ าของน้ าเค็ม
สู่แหล่งน้ าธรรมชาติ และมีผลต่อวิถีการเกษตรที่ต้องใช้น้ าในปริมาณมาก”  
  3) ปัญหำน ้ำท่วมและอุทกภัย เป็นประเด็นที่เกกิดขึ้นในทุกพ้ืนที่ลุ่มน้ า แต่จะเป็นปัญหา
เฉพาะพ้ืนที่กลางน้ าและปลายน้ าเท่านั้น เนื่องจากพ้ืนที่ต้นน้ าจะเป็นเทือกเขาและที่สูง รวมถึง “การบุกรุกพ้ืนที่
แหล่งน้ าล าคลองที่ท าให้ขนาดของล าคลองแคบเล็กลงซึ่งก่อให้เกิดการไหลช้าของน้ าเข้าท่วมพ้ืนที่บ้านเรือนและ
พ้ืนที่การเกษตร”  
  4) ปัญหำคุณภำพน ้ำและกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรน ้ำ  การปนเปื้อนของสารเคมีในภาค
เกษตรกรรมปนเปื้อนลงสู่แหล่งน้ า การระบายน้ าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม สถานประกอบการ ชุมชนและ
ครัวเรือน การเกิดไฟป่าในแหล่งอนุรักษ์น้ าพ้ืนบ้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งป่าพรุ และการกว้านซื้อที่ดินบริเวณป่า
ชายเลน ท าให้ป่าชายเลยลดลงและถูกเปลี่ยนเป็นกิจกรรมอ่ืนๆ ท าให้สูญเสียระบบนิเวศและโอกาสในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรน้ าเปลี่ยนแปลงไป 
  5) ปัญหำป่ำต้นน ้ำเสื่อมโทรมและปัญหำกำรพังทลำยของหน้ำดิน จากลักษณะภูมิประเทศ
ที่มีเทือกเขาสูงกระจายในทุกพ้ืนที่ ถึงแม้จะเป็นแหล่งต้นน้ าที่ทรงคุณค่า แต่พ้ืนที่ป่ากลับถูกท าลาย เปลี่ยนสภาพ 
ท าให้พืน้ที่เขาขาดพ้ืชที่จะช่วยดูดซับน้ า ดินไม่อุ้มน้ า ท าให้น้ าในบริเวณต้นน้ าไหลลงสู่ปลายน้ าได้อย่างรวดเร็ว  
     6) ปัญหำด้ำนกำรบริหำรจัดกำร พบว่าพ้ืนที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนกลางและตอนล่าง
เผชิญกับปัญหาการกระจายอ านาจลงสู่ท้องถิ่น ที่บางครั้งองค์การบริหารส่วนต าบลมีข้อจ ากัดในเรื่องทรัพยากร
บุคคลและองค์ความรู้เฉพาะทาง และขาดการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการเกี่ยวกับ
วิศวกรรมแหล่งน้ า  
     จากสถานการณ์ ปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรน้ า และแนวทางการพัฒนาพ้ืนที่
ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกดังกล่าวข้างต้น ขณะเดียวกันการก าหนดประเด็นความส าคัญจากผู้เข้าร่วมแต่ละเวที
ลุ่มน้ าสาขา กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาได้ก าหนดให้ผู้เข้าร่วมเลือกความส าคัญในมุมมองของแต่ละเวทีลุ่มน้ าสาขา 3 
ล าดับ (เร่งด่วนมากที่สุด เร่งด่วนปานกลาง และสามารถท าได้ในระดับสุดท้าย) โดยสามารถสรุปแยกรายกลุ่ม
พ้ืนที่ได้ดังนี้  
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม   3-13 รำยงำนสรุปผู้บริหำร กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

     (ก) พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ให้ความตระหนักต่อประเด็นน้ าท่วมและ
อุทกภัยเป็นล าดับแรก รองลงมา คือ ความมั่นคงของน้ าในภาคการผลิต และการจัดการน้ าเพ่ือการบริโภค
อุปโภค ตามล าดับ 
     (ข) พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนกลำง ให้ความตระหนักต่อประเด็นความมั่นคง
ของน้ าในภาคการผลิตป็นอันดับแรก รองลงมา คือ การบริหารจัดการที่ขาดการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง และการจัดการน้ าอุปโภคบริโภค ตามล าดับ 
     (ค) พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง ให้ความตระหนักต่อประเด็นการจัดการ
คุณภาพน้ าและการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ าเป็นอันดับแรก รองลงมา คือ ความมั่นคงของน้ าในภาคการผลิต และ
การบริหารจัดการที่ขาดการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ตามล าดับ 

 
 เพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาและประเด็นด้านทรัพยากรน้ าดังกล่าว
ข้างต้น ทางเลือกการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝังตะวันออกที่น ามาศึกษาเปรียบเทียบทางเลือกท่ีเหมาะสมที่สุดมี 
4 ทางเลือก ดังนี้ 
 
 ทำงเลือกท่ี 1 ไม่มีกำรพัฒนำใด ๆ (Business as usual) เป็นทางเลือกพ้ืนฐานส าหรับเปรียบเทียบ
ทางเลือกอ่ืน ๆ โดยการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาใด ๆ ในพื้นที่ให้เป็นไปโดยปกติตามแนวโน้มที่เกิดขึ้นจากอดีตถึง
ปัจจุบัน (ปี 2561) และแผนงานที่มีอยู่แล้วในปี พ.ศ.2563 โดยไม่มีการเสนอแนวทางการพัฒนาพ้ืนที่และการ
จัดการทรัพยากรน้ า 
 
 ทำงเลือกที่  2 กำรพัฒนำพื นที่ เพื่ อแก้ ไขปัญหำเร่ งด่วน และคุณภำพชี วิตขั นพื นฐำน  
การเปลี่ยนแปลงด้านความต้องการน้ าใช้การเปลี่ยนแปลงตามแนวโน้มที่เกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมา การพัฒนา
โครงการด้านทรัพยากรน้ าเพ่ือแก้ไขปัญหาความจ าเป็นพ้ืนฐาน (อุปโภค-บริโภค) และแก้ไขปัญหาน้ าท่วมในพ้ืนที่
เร่งด่วน 
 ทำงเลือกที่ 3 กำรพัฒนำพื นที่เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกำรเติบโตของเศรษฐกิจสำขำท่องเที่ยว
และเกษตรกรรม (ฐานเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ปัจจุบัน) เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน ได้แก่ เกษตรกรรม , การท่องเที่ยว 
การค้าและบริการ อุตสาหกรรมรูปแบบเดิมที่เกี่ยวข้องกับผลผลิตทางการเกษตรในพ้ืนที่ โดยมีการพัฒนาพ้ืนที่
เพ่ือแก้ไขปัญหาเร่งด่วนและคุณภาพชีวิตขั้นพ้ืนฐานรวมอยู่ด้วย มีการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจพ้ืนฐานด้าน
เกษตรกรรมและการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ให้เติบโตอย่างเต็มศักยภาพ ขีดความสามารถ ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 
 ทำงเลือกที่ 4 กำรพัฒนำพื นที่เต็มศักยภำพและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำภำคใต้และภำคใต้ชำยแดน 
เพ่ือเป้าหมายสูงสุดการเติบโตของเศรษฐกิจ โดยมีการพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือแก้ไขปัญหาเร่งด่วนและคุณภาพชีวิต  
ขั้นพ้ืนฐานรวมอยู่ด้วย การพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจของพ้ืนที่ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้และ  
เขตเศรษฐกิจชายแดนภาคใต้ และเพ่ิมการเติบโตฐานเศรษฐกิจเดิม (เกษตรกรรมและท่องเที่ยว) ให้เต็มศักยภาพ 

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



  
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ       บทที่ 3 กำรกำ้หนดประเด็นเชิงยุทธศำสตร์และกรอบกำรพัฒนำของพื นที่       

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม   3-14 รำยงำนสรุปผู้บริหำร กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

 (1) กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต ประกอบด้วย  

 1) น้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค  
 2) การจัดการน้ าท่วมและอุทกภัย 

 
 (2) กำรพัฒนำขับเคลื่อนเศรษฐกิจ  ประกอบด้วย 

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

 (3) กำรจัดกำรน ้ำในมิติกำรอนุรักษ์และควำมย่ังยืน  ประกอบด้วย 

  1) การจัดสรรน้ าเพื่อรักษาระบบนิเวศ 
  2) การจัดการคุณภาพน้ า 

  3) การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภาพป่าต้นน้ าที่เสื่อมโทรม และป้องกันการพังทลายของดิน 
 
3.3 กำรวิเครำะห์ SWOT Analysis และ TOWS Matrix เพื่อก้ำหนดกลยุทธ์กำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรน ้ำ 
 การพัฒนาทางเลือกการบริหารจัดการน้ าดังกล่าวข้างต้น การเชื่อมโยงทางเลือกการพัฒนาไปสู่ยุทธสา
สตร์การพัฒนา การศึกษาได้ใช้เครื่องมือ SWOT Analysis เพ่ือประเมินสภาพแวดล้อมและปัจจัยที่เกี่ยวข้องด้าน
ทรัพยากรน้ าในพื้นที่ลุ่มน้ า วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจ ากัด จากนั้นน าผลการวิเคราะห์ดังกล่าวมา
สร้างรูปแบบความสัมพันธ์โดยใช้ TOWS Matrix เพ่ือก าหนดเป็นกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ า (ตำรำงที่ 3.3-1 ถึง ตำรำงที่ 3.3-3) ซึ่งสามารถสรุปกลยุทธ์การบริหารจัดการน้ าในพ้ืนที่ภาคใต้ฝั่ง
ตะวันออกของแต่ละลุ่มน้ 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 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมการบริหาร 
  
 



  
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ        บทที่ 3 กำรกำ้หนดประเด็นเชิงยุทธศำสตร์และกรอบกำรพัฒนำของพื นที่       

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม   3-15   รำยงำนสรุปผู้บริหำร กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

ตำรำงที่ 3.3-1 
สรุปกำรวิเครำะห์ SWOT Analysis และควำมสัมพันธ์ (TOWS Matrix Analysis) พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน  

ตำรำงท่ี 3.3-1 (ต่อ) 

กำรวิเครำะห์ SWOT 

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

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

2. ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการวางแผนบริหาร
จัดการและดูแลทรัพยากรน้ า 

 

1. ขาดน้ าเก็บกักไว้ใช้ในฤดูแล้ง (ฝนทิ้งช่วง) ในพื้นที่
อ าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร  

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

3. ท าการเกษตรในพื้นที่ป่าไม้ และลักษณะการปลูกพืช
เชิงเด่ียวท าให้มีความต้องการใช้น้ าปริมาณมาก 

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

5. น้ าทะเลหนุนในฤดูแล้ง ท าให้เกิดน้ ากร่อยเค็ม และ
ขาดแคลนน้ าผลักดันน้ าเค็ม 

6. มีการขยายตัวของเมืองในอัตราที่สูงมาก ท าให้มีน้ า
เสียจ านวนมาก 

7. พื้นที่ป่าต้นน้ าถูกบุกรุก ท าให้เมื่อฝนตกจะขาดพื้นที่
ชะลอน้ าทางธรรมชาติ/เกิดปัญหาดินถล่ม  

8 น้ าอุปโภคบริโภคยังไม่ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. พื้นทีท่ี่มีศักยภาพในการพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ า 
2. เป็นพื้นที่เป้าหมายในแผนพัฒนาตามแนวทางแก้ไข

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

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

ยิ่งขึ้น มีโครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าไม้ต้นน้ า
เพื่อช่วยชะลอน้ าหลาก และลดการชะล้างหน้าดิน 

 
 
 

1. การพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ า (ขนาดใหญ่) ในพื้นที่ เป็นไป
ได้ยาก เพราะมีการคัดค้านจากประชาชนในพื้นที่ 

2. การจัดการ/รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่กีดขวางทางน้ าเป็นไป
ได้ยาก  

3. ระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชนยังไม่ครอบคลุมพื้นที่เมือง 
ขนาดใหญ่ 

4. ขาดการบูรณาการข้อมูลและการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารจัดการน้ าในพื้นที่  

 



  
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ        บทที่ 3 กำรกำ้หนดประเด็นเชิงยุทธศำสตร์และกรอบกำรพัฒนำของพื นที่       

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม   3-16   รำยงำนสรุปผู้บริหำร กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

ตำรำงท่ี 3.3-1 (ต่อ) 
กำรวิเครำะห์ TOWS 

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

รุกล้ าของน้ าเค็ม 
 

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

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

ถูกบุกรุก 
W4O2.1 : เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ า (ปรับปรุงสิ่ง

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

ป้องกันตลิ่ง 
W5O2 : การแก้ไข/เตรียมความพร้อมการรุกล้ าของ

น้ าเค็ม 
W6O2 : การเพิ่มประสิทธิภาพในการบ าบัดและควบคุม

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

ราคาที่เหมาะสม 

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

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

แม่บทการบริหารจัดการน้ า 
 
 

W1T1  : พัฒนาแหล่งน้ าทางเลือก/แหล่งน้ าบาดาล 
W6T3  : การเพิ่มประสิทธิภาพในการบ าบัดและควบคุม

การระบายน้ าเสียสู่สิ่งแวดล้อม 
W7T4  : การเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติดินถล่ม 
 
 
  
 
 

  



  
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ        บทที่ 3 กำรกำ้หนดประเด็นเชิงยุทธศำสตร์และกรอบกำรพัฒนำของพื นที่       

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม   3-17   รำยงำนสรุปผู้บริหำร กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

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

ตำรำงท่ี 3.4-2 (ต่อ) 

กำรวิเครำะห์ SWOT 

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

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

2. เป็นพื้นที่มีศักยภาพน้ าบาดาล 
3. ท้องถิ่นมีแผนการพัฒนาศักยภาพในการ

จัดการภยัพิบัต ิ
 
 

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

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

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

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

5. น้ าทะเลหนุนในฤดูแล้ง ท าให้เกิดน้ ากรอ่ยเค็ม และ
ขาดแคลนน้ าผลักดันน้ าเค็ม 

6. มีการขยายตวัของเมืองในอัตราที่สูงมาก ท าให้มีน้ า
เสียจ านวนมาก 

7. น้ าอุปโภคบริโภคยังไม่ครอบคลุมทุกหมูบ่้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. พื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ า 
2. เป็นพื้นที่เป้าหมายในแผนพัฒนาตามแนวทางแก้ไข

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

อย่างมีประสิทธภิาพ และยั่งยืน (แผนพฒันากลุ่ม
จังหวัด และแผนพัฒนาจังหวัด) 

 
 

1. การพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ าในพื้นที่ เป็นไปได้ยาก เพราะ
อยู่ในเขตพื้นที่อนุรักษ ์

2. การจัดการ/ร้ือถอนสิ่งปลูกสร้างที่กีดขวางทางน้ าเป็นไป
ได้ยาก  

3. ระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชนกระจกุตัวอยู่เฉพาะในพื้นที่
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

4. ขาดการบูรณาการข้อมูลและการด าเนินงานที่เกี่ยวขอ้ง
กับการบริหารจัดการน้ าในพื้นที่  
 



  
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ        บทที่ 3 กำรกำ้หนดประเด็นเชิงยุทธศำสตร์และกรอบกำรพัฒนำของพื นที่       

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม   3-18   รำยงำนสรุปผู้บริหำร กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

ตำรำงท่ี 3.4-2 (ต่อ) 
กำรวิเครำะห์ TOWS 

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

รุกล้ าของน้ าเค็ม 
S2O1  : พัฒนาแหล่งน้ าทางเลือก/แหลง่น้ า

บาดาล 
 

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

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

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

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

ป้องกันตลิ่ง 
W5O3 : การแก้ไข/เตรียมความพร้อมการรุกล้ าของ

น้ าเค็ม 
W6O3 : การเพิ่มประสิทธภิาพในการบ าบัดและควบคุม

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

ราคาที่เหมาะสม 

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

ระเบียบข้อบัญญัติท้องถิ่นฯ) 
S2T3.2  : การก่อสร้างระบบบ าบัดน้ 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 าบัดและควบคุม

การระบายน้ าเสียสู่สิ่งแวดลอ้ม 
W6T4  : สร้างการรับรู้/ประชาสัมพันธน์โยบาย/แผนแมบ่ท

การบริหารจัดการน้ า 
W7T4  : การเตรียมความพร้อมรับมอืภยัพิบัติดินถล่ม 
 
 
  
 
 

  



  
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ        บทที่ 3 กำรกำ้หนดประเด็นเชิงยุทธศำสตร์และกรอบกำรพัฒนำของพื นที่       

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม   3-19   รำยงำนสรุปผู้บริหำร กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

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

ตำรำงท่ี 3.4-3 (ต่อ) 

กำรวิเครำะห์ SWOT 

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

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

2. เป็นพื้นที่มีศักยภาพน้ าบาดาล 
3. ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการวางแผนบริหาร

จัดการและดูแลทรัพยากรน้ า 
 
 

1. ปริมาณฝนเฉลี่ยสูงท าให้เกิดน้ าท่วมหลาก น้ าล้นตลิ่ง 
จากสิ่งขีดขวางทางน้ า และอิทธิพลจากน้ าทะเลหนุนสูง 

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

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

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

5. น้ าทะเลหนุนในฤดูแล้ง ท าให้เกิดน้ ากรอ่ยเค็ม และ
ขาดแคลนน้ าผลักดันน้ าเค็ม 

6. มีการขยายตวัของเมืองในอัตราที่สูงมาก ท าให้มีน้ า
เสียจ านวนมาก 

7. น้ าอุปโภคบริโภคยังไม่ครอบคลุมทุกหมูบ่้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. พื้นทีท่ี่มีศักยภาพในการพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ า 
โดยเฉพาะในพื้นที่ป่าพรุที่เสื่อมสภาพ 

2. เป็นพื้นที่เป้าหมายในแผนพัฒนาตามแนวทางแก้ไข
ปัญหาเชิงพื้นที่อยา่งเป็นระบบ (Area Based) ได้แก่  

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

บริหารจัดการลุ่มน้ า เพื่อปอ้งกันความเสียหายพื้นที่
เศรษฐกิจและสร่างความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ า 

4. พื้นที่มีพื้นที่ป่าพรุเสื่อมสภาพที่สามารถพัฒนาเป็น
แหล่งกักเก็บน้ าได้ 

 
 

1. การพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ าในพื้นที่ เป็นไปได้ยาก เพราะ
อยู่ในเขตพื้นที่อนุรักษ ์ 

2. การจัดการ/ร้ือถอนสิ่งปลูกสร้างที่กีดขวางทางน้ าเป็นไป
ได้ยาก  

3. ระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชนยังไม่ครอบคลุมพื้นที่เมืองขนาด
ใหญ่ 

4. ขาดการบูรณาการข้อมูลและการด าเนินงานที่เกี่ยวขอ้ง
กับการบริหารจัดการน้ าในพื้นที่  

 



  
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ        บทที่ 3 กำรกำ้หนดประเด็นเชิงยุทธศำสตร์และกรอบกำรพัฒนำของพื นที่       

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม   3-20   รำยงำนสรุปผู้บริหำร กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

ตำรำงท่ี 3.4-3 (ต่อ) 
กำรวิเครำะห์ TOWS 

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

รุกล้ าของน้ าเค็ม 
S2O1  : พัฒนาแหล่งน้ าทางเลือก/แหลง่น้ า

บาดาล 
 

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

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

รุก 
W4O2.1 : เพิ่มประสิทธภิาพการระบายน้ า (ปรับปรุงสิ่ง

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

ป้องกันตลิ่ง 
W5O2 : การแก้ไข/เตรียมความพร้อมการรุกล้ าของ

น้ าเค็ม 
W6O2 : การเพิ่มประสิทธภิาพในการบ าบัดและควบคุม

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

ราคาที่เหมาะสม 

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

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

แม่บทการบริหารจัดการน้ า 
 
 

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

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

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

การระบายน้ าเสียสู่สิ่งแวดลอ้ม 
W6T4  : สร้างการรับรู้/ประชาสัมพันธน์โยบาย/แผนแมบ่ท

การบริหารจัดการน้ า 
W7T4  : การเตรียมความพร้อมรับมอืภยัพิบัติดินถล่ม 
 
  
 
 

 



 บทที่ 4 

กำรศึกษำและเปรียบเทียบทำงเลือกกำรพัฒนำของพื้นที่ 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม   4-1 รำยงำนสรุปผู้บริหำร กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

บทที่ 4 
กำรศึกษำและเปรียบเทียบทำงเลือกกำรพัฒนำของพื นที่ 

 
4.1 กำรวิเครำะห์องค์ประกอบของทำงเลือกกำรพัฒนำพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 
 การวิเคราะห์ทางเลือกการพัฒนาที่เหมาะสมที่สุดส าหรับพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก เพ่ือให้บรรลุ
ตามเป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาและด้านทรัพยากรน้ าของพ้ืนที่ซึ่งได้วิเคราะห์ไว้ 3 ด้าน คือ การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และการรักษาความสมดุลยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ การ
ก าหนดแนวทางเลือกการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝังตะวันออก เพ่ือน ามาเปรียบเทียบทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด 4 
ทางเลือก ประกอบด้วย 
 
 ทำงเลือกท่ี 1 ไม่มีกำรพัฒนำใด ๆ (Business as usual)  
 ทำงเลือกท่ี 2 กำรพัฒนำพื นที่เพื่อแก้ไขปัญหำเร่งด่วนและคุณภำพชีวิตขั นพื นฐำน  
 ทำงเลือกที่ 3 กำรพัฒนำพื นที่เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกำรเติบโตของเศรษฐกิจสำขำท่องเที่ยวและ
เกษตรกรรม  
 ทำงเลือกที่ 4 กำรพัฒนำพื นที่เต็มศักยภำพและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำภำคใต้และภำคใต้ชำยแดน   

 ส าหรับการก าหนดองค์ประกอบของแนวทางเลือกการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝังตะวันออกทั้ง 
4 ทางเลือกข้างต้น จ าแนกเป็น 3 ส่วน คือ  
 ส่วนที่ 1 กำรวิเครำะห์กิจกรรมกำรพัฒนำทั งด้ำนคุณภำพชีวิตและกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจ  
เพ่ือคาดการณ์ความต้องการทรัพยากรน้ าในแต่ละทางเลือก  
 ส่วนที่ 2 กำรวิเครำะห์แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรและจัดหำทรัพยำกรน ้ำให้เพียงพอต่อการพัฒนาใน
ส่วนที่ 1 
 ส่วนที่ 3 แผนงำนหรือกิจกรรมเพื่อแก้ไขและบรรเทำปัญหำน ้ำท่วมและอุทกภัย ข้อมูลทั้ง 3 ส่วน
ข้างต้นจะแตกต่างไปในแต่ละทางเลือก ซึ่งการเปรียบเทียบแนวทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด มีการวิเคราะห์ข้อมูล
ปัจจุบัน (ปีฐาน ณ ปี 2561) เพ่ือใช้ในการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอนาคต (ช่วงเวลา 20 ปี ณ ปี 
2580) ของแต่ละแนวทางเลือก ดังนั้น ในการศึกษาจึงได้ก าหนดหลักการวิเคราะห์และข้อสมมติของการคาดการณ์
องค์ประกอบของทางเลือกทั้ง 3 ส่วน รายละเอียดหลักการแต่ละด้านดังกล่าว สรุปได้ดังนี้ 
 
 (1) ควำมต้องกำรทรัพยำกรน ้ำ จ้ำแนกเป็นกำรใช้น ้ำ 5 ด้ำน ประกอบด้วย 

 1) น้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค  
  2) น้ าเพื่อการผลิตในภาคเกษตรกรรม 
  3) น้ าเพื่อการผลิตในภาคอุตสาหกรรม  
  4) น้ าเพื่อสนับสนุนและพัฒนาการท่องเที่ยว  
  5) น้ าเพื่อรักษาระบบนิเวศ  

 (2) กำรประเมินศักยภำพกำรจัดกำร จัดหำทรัพยำกรน ้ำของพื นที่และแผนงำน  
 (3) กำรจัดกำรน ้ำท่วมและอุทกภัย  
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม   4-2 รำยงำนสรุปผู้บริหำร กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

4.1.1 กำรประเมินศักยภำพกำรจัดกำร จัดหำทรัพยำกรน ้ำของพื นที่และแผนงำน 
 การศึกษาเพื่อประเมินศักยภาพทรัพยากรน้ าในพื้นที่ ประกอบด้วย การทบทวนข้อมูลศักยภาพน้ า
จากแหล่งต่าง ๆ ที่มี ทั้งในส่วนที่กักเก็บได้ และส่วนที่ไม่สามารถกักเก็บได้ โครงการพัฒนาแหล่งน้ าที่มีใน
ปัจจุบันและที่อยู่ในแผนงานของหน่วยงานต่าง ๆ ที่รับผิดชอบ โดยน ามาวิเคราะห์ผลร่วมกับการคาดการณ์
แนวโน้มความต้องการน้ าเพ่ือการพัฒนาในอนาคต (พ.ศ.2580) ซึ่งสามารถสรุปแนวทางการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ าในแต่ละทางเลือกการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก ได้ดังนี้ 
 
 ทำงเลือกที่ 1 ไม่มีกำรพัฒนำใด ๆ (Business as usual)  
 เป็นทางเลือกพ้ืนฐานส าหรับเปรียบเทียบทางเลือกอ่ืน ๆ โดยการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาใด ๆ ในพ้ืนที่
ให้เป็นไปโดยปกติตามแนวโน้มที่เกิดขึ้นจากอดีตถึงปัจจุบัน (ปี 2561) และแผนงานที่มีอยู่แล้วในปี พ.ศ.2563 โดย
ไม่มีการเสนอแนวทางการพัฒนาพ้ืนที่และการจัดการทรัพยากรน้ าสรุปได้ดังนี้ 
 - การใช้งบประมาณประจ าปี เพ่ือการซ่อมบ ารุงโครงการเดิมที่มีอยู่เพ่ือการใช้งานตามปกติ 
 - ไม่มีการจัดหางบประมาณเพ่ิมขึ้นเพ่ือพัฒนาความจ าเป็นพ้ืนฐาน และการกระจายการพัฒนาให้
ทั่วถึง 
 - ไม่มีการจัดหางบประมาณจ านวนมากขึ้นเพ่ือพัฒนาโครงการต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาน้ าท่วม 
น้ าแล้ง น้ าเสีย และจัดหาน้ าเพ่ือการเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่ง
ตะวันออก 
 
 ทั้งนี้ หากไม่มีการพัฒนาใด ๆ ในอนาคตจะท าให้พ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีปัญหาต่าง ๆ รุนแรง
เพ่ิมมากขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง น้ าท่วม น้ าเสีย จ าเป็นต้องมีการก าหนดทางเลือกในการพัฒนาให้เหมาะสม
กับสภาพพ้ืนที่ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เพ่ือให้มีการพัฒนาที่เกิดความสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือให้พ้ืนที่ลุ่มน้ ามีการพัฒนาที่เกิดความยั่งยืน มีการพัฒนาเศรษฐกิจในพ้ืนที่ลุ่มน้ าให้มีความมั่นคง 
มั่งค่ัง และยั่งยืนในอนาคต 
 จากการทบทวนข้อมูลพื้นฐานด้านทรัพยากรน้ าในพ้ืนที่ลุ่มน้ าตามศักยภาพ พบว่า สามารถพัฒนาแหล่ง
เก็บกักเพ่ือได้โดยการพัฒนาแหล่งน้ าโดยส่วนราชการในพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกได้จ านวน 807 โครงการ 
รวมความจุ 110.92 ล้าน ลบ.ม. โดยพ้ืนที่เพาะปลูกเกิดการขาดแคลนน้ าทั้งในเขตชลประทานและนอกเขต
ชลประทานโดยขาดแคลนในปริมาณไม่มาก เนื่องจากไม่มีการพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ าไว้ใช้ช่วงที่ฝนทิ้งช่วงหรือกรณี
ในเขตชลประทานมีการพัฒนาแหล่งเก็บกักแต่ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ า  
 
 ทำงเลือกที่ 2 กำรพัฒนำพื นที่เพื่อแก้ไขปัญหำเร่งด่วนและคุณภำพชีวิตขั นพื นฐำน 
 เป็นทางเลือกการจัดหาน้ าอุปโภคบริโภคที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพ่ือการด ารงชีวิตของประชาชนใน
พ้ืนที่ สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและอุทกภัย น้ าเสีย ดังนี้ 
 - การลดความขาดแคลน และเพ่ิมการเข้าถึงน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภค 
 - การแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและอุทกภัย 
 - การบ าบัดน้ าเสียชุมชนเพ่ือรักษาระบบนิเวศ 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม   4-3 รำยงำนสรุปผู้บริหำร กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

  ทำงเลือกที่ 3 กำรพัฒนำพื นที่เพื่อสนับสนุน และส่งเสริมกำรเติบโตของเศรษฐกิจสำขำ
ท่องเที่ยว และเกษตรกรรม 
 การเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร เกษตรอินทรีย์ และมีน้ าสนับสนุนอุตสาหกรรมปัจจุบัน เป็นทางเลือกการ
แก้ไขปัญหาความเสียงด้านภัยแล้ง น้ าท่วม น้ าเสีย โดยเฉพาะการป้องกันน้ าท่วมชุมชน เพ่ือลดช่องว่างรายได้
ระหว่างคนชนบทและในเมือง มีดังนี้ 
 - การลดความขาดแคลน และเพ่ิมการเข้าถึงน้ าอุปโภคบริโภค 
 - การจัดการน้ าเพ่ือการเปลี่ยนแปลงในพื้นที ่
 - การเพ่ิมความจุแหล่งน้ าเดิม 
 - การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าต้นน้ า 
 - การน าน้ าที่ผ่านการบ าบัดกลับมาใช้ประโยชน์ 
 - การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้ า/การพัฒนาแหล่งน้ าแห่งใหม ่
 - การปรับปรุง บ ารุงรักษา และเพ่ิมประสิทธิภาพโครงการ 
 - การป้องกันน้ าท่วม / การพัฒนาพื้นที่ชะลอน้ า 
 - การปรับเปลี่ยนการปลูกพืช 
 - การจัดหาน้ าบาดาล 
 - การแก้ไขปัญหาน้ าเสีย เพ่ือรักษาระบบนิเวศ 
 - การแก้ไขและเตรียมความพร้อม เพ่ือปรับตัว และเผชิญเหตุภัยพิบัต ิ
 - การบริหารจัดการ 
 
 ทำงเลือกท่ี 4 กำรพัฒนำพื นที่เต็มศักยภำพ และยุทธศำสตร์กำรพัฒนำภำคใต้และภำคใต้ชำยแดน 
 มุ่งพัฒนาด้านทรัพยากรน้ าให้เต็มศักยภาพ มีน้ าสนับสนุนอุตสาหกรรมใหม่ และการท่องเที่ยว (กลุ่ม
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ) ท่องเที่ยวเป็นทางเลือกเพ่ือเพ่ิมรายได้ของประชาชนในลุ่มน้ า ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม เพ่ิม 
GPP ของภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีดังนี้ 
 - การลดความขาดแคลน และเพ่ิมการเข้าถึงน้ าอุปโภคบริโภค 
 - การจัดการน้ าเพ่ือการเปลี่ยนแปลงในพื้นที ่
 - การเพ่ิมความจุแหล่งน้ าเดิม/การพัฒนาแหล่งน้ าใหม่ ในพ้ืนที่อนุรักษ์ 
 - การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าต้นน้ า 
 - การน าน้ าที่ผ่านการบ าบัดกลับมาใช้ประโยชน์ 
 - การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้ า / การพัฒนาแหล่งน้ าแห่งใหม่ 
 - การปรับปรุง บ ารุงรักษา และเพ่ิมประสิทธิภาพโครงการ 
 - การป้องกันน้ าท่วม / การพัฒนาพื้นที่ชะลอน้ า 
 - การปรับเปลี่ยนการปลูกพืช 
 - การจัดหาน้ าบาดาล 
 - การแก้ไขปัญหาน้ าเสีย เพ่ือรักษาระบบนิเวศ 
 - การแก้ไข และเตรียมความพร้อม เพ่ือปรับตัว และเผชิญเหตุภัย 
 - การบริหารจัดการ  
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม   4-4 รำยงำนสรุปผู้บริหำร กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

4.1.2 กำรจัดกำรน ้ำท่วมและอุทกภัย 
 การจัดการน้ าท่วมและอุทกภัยจะพิจารณาจากข้อมูลของส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ 
ภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน : GISTDA) ซึ่งใช้ภาพถ่ายดาวเทียมพ้ืนที่น้ าท่วมน ามาซ้อนทับพิจารณาความถ่ีการ
เกิดส่วนพ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งพิจารณาข้อมูลพ้ืนที่ประสบภัยแล้ง ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประกาศเป็น
พ้ืนที่ประสบภัยแล้ง ร่วมกับการพิจารณาพ้ืนที่ Area Base ซึ่งส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติได้ศึกษาพ้ืนที่ส าคัญ
ที่ประสบปัญหาด้านน้ าท่วมเพ่ือแก้ไขปัญหาด้านน้ าซึ่งสอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 20 ปี 
(พ.ศ.2561-2580) โดยพบว่า ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกมี 9 พ้ืนที่คาบเก่ียว ดังนี้ 
 

รหัส ชื่อ AreaBased 
พื นที่เสี่ยง 
น ้ำท่วม 

พื นที่ 
เสี่ยงแล้ง 

พื นที่เสี่ยง
แล้ง+ท่วม 

รวมพื นที่
เสี่ยงภัย ประเภท 

(ไร่) (ไร่) (ไร่) (ไร่) 

S-01 ชุมพร-หลังสวน 600 200 - 800 พื้นท่ีเสี่ยงภัยน้ าท่วม 

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

S-03 สนับสนุนการท่องเท่ียว
เกาะสมุย 

500 3,800 - 4,300 สนับสนุนการ
ท่องเท่ียว 

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

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

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

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

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

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

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

หมำยเหตุ : พื้นที่เสี่ยงภัยน้ าท่วมจากการซ้อนทับข้อมูลแบ่งระดับความเสี่ยงออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 
 พื้นที่เสี่ยงภัยน้ าท่วมต่ า เกิดอุทกภัย 1-4 ครั้งในรอบ 12 ป ี
 พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยปานกลาง เกิดอุทกภัย 5-8 ครั้งในรอบ 12 ป ี
 พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยสูง เกิดอุทกภัย >8 ครั้งในรอบ 12 ป ี
ที่มา : ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน : GISTDA), 2561  
 
 ส่วนการพิจารณาพ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งพิจารณาข้อมูลจากศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ า กรมทรัพยากรน้ า  
โดยพ้ืนที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนใหญ่ประสบภัยแล้งในช่วงฤดูแล้งเนื่องจากไม่มีแหล่งเก็บกักน้ า ซึ่งยังผลถึงการ
ขาดแคลนน้ าเพื่ออุปโภค-บริโภค ส่วนพื้นที่เกษตรกรรมส่วนใหญ่จะเป็นพ้ืนที่นอกเขตชลประทาน 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม   4-5 รำยงำนสรุปผู้บริหำร กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

4.2 สถำนกำรณ์และแนวโน้มกำรพัฒนำอุปทำนทรัพยำกรน ้ำ 
 
4.2.1 กรอบแนวคิดกำรทบทวนกำรพัฒนำอุปทำนทรัพยำกรน ้ำ 
 โจทย์หลักของการพัฒนาอุปทานทรัพยากรน้ าของพ้ืนที่ลุ่มน้ า  ( Supply of Water) คือ หนึ่ ง  
ณ ปัจจุบัน พ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกโดยรวมและแต่ละลุ่มน้ าสาขามีอุปทานทรัพยากรน้ าเท่าไร  
ที่สามารถน ามาใช้ตอบสนองต่อความต้องการทรัพยากรน้ า (Demand For Water) ของทุกภาคส่วนทางเศรษฐกิจ
และสังคมได้ และสอง การพัฒนาในอนาคต 20 ปีข้างหน้า ณ ฐานปัจจุบัน ถ้าทบทวนการพัฒนาอุปทานทรัพยากรน้ า
ที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันและที่วางแผนไว้ในอนาคต พื้นที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกโดยรวมและแต่ละลุ่มน้ าสาขาจะมี
อุปทานทรัพยากรน้ าเท่าไร 
 
4.2.2 กำรทบทวนกำรพัฒนำอุปทำนทรัพยำกรน ้ำ ณ ฐำนปัจจุบัน 
 การทบทวนการพัฒนาอุปทานทรัพยากรน้ า ณ ปัจจุบัน มีข้อสังเกตว่าในแต่ละปี พ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่ง
ตะวันออกเป็นพ้ืนที่ที่มีปริมาณฝนตกสะสมเฉลี่ยมากกว่า 1,800 มิลลิเมตร ทั้งนี้ ในบางพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขามีปริมาณ
ฝนตกสะสมมากกว่า 2,000-2,500 มิลลิเมตรต่อปี ณ ค่าเฉลี่ยปริมาณฝนตกในพ้ืนที่ลุ่มน้ ามีปริมาณที่มากกว่า
ค่าเฉลี่ยทั้งประเทศ เป็นรองเฉพาะพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันตก ท าให้ในแต่ละปี พื้นที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกมี
ปริมาณน้ าท่าจ านวนมาก โดยเฉลี่ยปริมาณน้ าท่าต่อปีประมาณ 26,788 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งท าให้ในพ้ืนที่ลุ่มน้ า
มีปริมาณน้ าตามธรรมชาติที่มีมากเพียงพอต่อความต้องการทรัพยากรน้ าเพ่ือการพัฒนา  อย่างไรก็ตาม เมื่อ
พิจารณาปริมาณน้ าท่า จะพบว่า ในแต่ละปีในพ้ืนที่มีปริมาณน้ าตามธรรมชาติที่สามารถเก็บกักได้ แต่ทั้งนี้ ด้วย
คุณลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่กลายเป็นข้อจ ากัดของการพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ า คุณลักษณะทางกายภาพของ
พ้ืนที่โดยรวมของลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกท่ีมีผลต่อการเก็บกักน้ า ได้แก่ 
 
 (1)  พ้ืนที่ส่วนใหญ่ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกเป็นภูเขาสูง ที่มีความลาดชันมาก และ 
เป็นเทือกเขาวางตัวแนวเหนือ-ใต้ ท าให้ขาดพ้ืนที่ที่เหมาะสมต่อการพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ าขนาดกลางถึงใหญ่ 
 (2)  ล าน้ า (แม่น้ า) ในพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาส่วนใหญ่เป็นล าน้ าสายสั้น มีต้นก าเนิดจากสันปันน้ าเทือกเขา
ด้านตะวันตกของพ้ืนที่ ล าน้ าวางแนวพาดขวางพ้ืนที่ (แนวพาดทิศตะวันออก-ตะวันตก) ล าน้ ามีความยาวจากต้น
น้ าถึงทะเลฝั่งอ่าวไทยไม่เกิน 100-120 กิโลเมตร ส่งผลต่อการชะลอการไหลของน้ า เพ่ือให้น้ าไหลเข้าไปเก็บตาม
พ้ืนที่ราบที่ไหลผ่าน 
 (3)  พ้ืนที่ลุ่มน้ ามีที่ราบขนาดเล็ก ขนาดของที่ราบระหว่างภูเขาทางด้านตะวันตกของพ้ืนที่กับชายฝั่ง
อ่าวไทยทางด้านตะวันออกของพ้ืนที่ เป็นที่ราบขนาดเล็ก โดยส่วนใหญ่ การใช้ประโยชน์ที่ดิน ที่ราบดังกล่าวถูกใช้
เพ่ือการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจการเกษตร และอีกส่วนหนึ่งถูกใช้เป็นพ้ืนที่เมืองและชุมชน 
 (4)  พ้ืนที่อนุรักษ์และพ้ืนที่ที่มีระดับความลาดชันร้อยละ 35 ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่ควรได้รับการปกป้องไว้
เป็นตัวหน่วงน้ าหรือชะลอการไหลของน้ าจากพ้ืนที่สูง ท าให้ชะลอการไหลของน้ าลงสู่ทะเลได้ อย่างไรก็ตาม ในบาง
พ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาเริ่มถูกรุกล้ าจากภาคการเกษตร เข้ามาเพาะปลูกไม้ยืนต้นและไม้ผล ท าให้บางพ้ืนที่ขาดตัวชะลอ
การไหลของน้ า 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม   4-6 รำยงำนสรุปผู้บริหำร กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
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 ณ ปัจจุบัน (ปี 2562) พ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีแหล่งเก็บกักน้ าด าเนินการพัฒนาโดยส่วน
ราชการจ านวน 807 โครงการ ความจุเก็บกักรวม 110.92 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 0.42 ของปริมาณน้ าท่า
ทั้งหมด โดยพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาที่มีแหล่งเก็บกักมากที่สุด คือ พ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 มีแหล่ง
เก็บกักน้ าได้ 87.90 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 1.80 ของปริมาณน้ าท่าลุ่มน้ าสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 
4 รองลงมาเป็นลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง คลองนาทวี แม่น้ าโก-ลก และคลองท่าตะเภา มีแหล่งเก็บกักน้ า
ได้ 5.38 2.92 4.28 และ 4.18 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 0.88 0.45 0.36 และ 0.27 ของปริมาณน้ าท่าแต่
ละลุ่มน้ าสาขา ส่วนลุ่มน้ าสาขาอ่ืน ๆ มีแหล่งเก็บกักน้ าได้น้อยกว่าร้อยละ 0.10 ของปริมาณน้ าท่าของแต่ละลุ่มน้ า
สาขา ซึ่งแหล่งเก็บกักน้ าในพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาแต่ละพ้ืนที่มีศักยภาพการเก็บกักน้ าท่าได้น้อยมาก 
 นอกจากแหล่งน้ าธรรมชาติจากน้ าท่าจ านวนมากแล้ว แหล่งน้ าบาดาลเป็นแหล่งน้ าที่มีความส าคัญ เป็น
แหล่งน้ าที่มีศักยภาพการให้น้ าโดยรวมทั้งลุ่มน้ าประมาณ 2,942.60 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 10.98 ของ
ปริมาณน้ าท่าของลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก ทั้งนี้ แต่ละพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาจะมีศักยภาพน้ าบาดาลแตกต่างกันตาม
คุณลักษณะชั้นหิน (Geomorphological Situation) ความสามารถในการไหลซึมกลับเข้าแทนที่ (Rechargeable 
Water) และคุณภาพการน าใช้ของผู้ใช้โดยรวม (Consumptable Usage) โดยภาพรวมของแต่ละลุ่มน้ า มี
ศักยภาพการใช้น้ าบาดาลที่แตกต่างกัน โดยชี้วัดจากสัดส่วนปริมาณศักยภาพน้ าบาดาลต่อปริมาณน้ าท่าของลุ่มน้ า
สาขา ซึ่งเป็นการประมาณการจากระดับความต้องการทรัพยากรน้ าเพ่ือการอุปโภค-บริโภคของแต่ละลุ่มน้ า 
โดยทั่วไปแต่ละลุ่มน้ าต้องการน้ าเพ่ือการอุปโภค-บริโภคและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีความจ าเป็ต้องใช้ในยาม
วิกฤตประมาณร้อยละ 20 ของปริมาณความต้องการทรัพยากรน้ าทั้งหมดของแต่ละลุ่มน้ าสาขา มีน้ าส ารองเพ่ือ
การใช้ประโยชน์ โดยเฉพาะน้ าเพื่อการอุปโภค-บริโภค สรุปได้ดังนี้ 
 
 (1)  พ้ืนที่ลุ่มน้ าที่มีศักยภาพน้ าบาดาลในระดับสูง (ค่าชี้วัดเกินร้อยละ 20) ได้แก่ ลุ่มน้ าสาขาคลองนาทวี 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง และคลองเทพา ทั้ง 3 ลุ่มน้ าสาขามีศักยภาพน้ าบาดาลร้อยละ 28.05 24.71 และ 
22.48 ของปริมาณน้ าท่าลุ่มน้ าสาขา 
 (2)  พ้ืนที่ลุ่มน้ าที่มีศักยภาพน้ าบาดาลในระดับปานกลาง (ค่าชี้วัดระหว่างร้อยละ 10-20) ได้แก่ ลุ่มน้ า
สาขาแม่น้ าโก-ลก ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 แม่น้ าบางนรา และภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 2 ทั้ง 4 ลุ่มน้ าสาขา
มีศักยภาพน้ าบาดาลร้อยละ 15.19 13.15 12.00 และ 11.37 ของปริมาณน้ าท่าลุ่มน้ าสาขา 
 (3)  พ้ืนที่ลุ่มน้ าที่มีศักยภาพน้ าบาดาลในระดับต่ า (ค่าชี้วัดน้อยกว่าร้อยละ 10) ได้แก่ ลุ่มน้ าสาขา
คลองหลังสวน แม่น้ าสายบุรี ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 3 คลองกลาย  และท่าตะเภา 
ทั้ง 6 ลุ่มน้ าสาขามีศักยภาพน้ าบาดาลร้อยละ 9.10 8.48 8.45 8.04 6.16 และ 4.56 ของปริมาณน้ าท่าลุ่มน้ าสาขา 
 
 อย่างไรก็ตาม การใช้น้ าบาดาลมีข้อจ ากัด คือ การใช้น้ าในปริมาณที่ไม่เกินกว่าอัตราความสามารถใน
การไหลซึมกลับเข้าแทนที่ (ร้อยละของปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยต่อปี)) ซึ่งในพื้นที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีอัตราเฉลี่ย
ตามประเภทของคุณลักษณะชั้นหิน ได้แก่ หินร่วน ร้อยละ 10.00 หินแข็งอุ้มน้ ามาก ร้อยละ 5.00 หินแข็งอุ้มน้ า
ปานกลาง ร้อยละ 3.00 และหินแข็งอุ้มน้ าน้อย ร้อยละ 2.00 ดังนั้น พ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาใดใช้น้ าเกินกว่าอัตราดังกล่าว
ย่อมจะส่งผลต่อระดับปริมาณน้ าบาดาลและอาจจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมชั้นดินและชั้นหิน 



  
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ       บทที่ 4 กำรศึกษำและเปรียบเทียบทำงเลือกกำรพัฒนำของพื นที่    

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม   4-7 รำยงำนสรุปผู้บริหำร กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

 โดยสรุป เมื่อพิจารณาอุปทานทรัพยากรน้ า ณ ปัจจุบัน พ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีทรัพยากรน้ า
ประมาณ 29,731.02 ล้านลูกบาศก์เมตร คือ ปริมาณน้ าท่าบวกด้วยปริมาณศักยภาพน้ าบาดาล และถ้าพิจารณาถึง
การน าใช้ ปริมาณอุปทานทรัพยากรน้ าสามารถถูกน าใช้ได้ประมาณ  3,053.52 ล้านลูกบาศก์เมตร คือ ปริมาณน้ า
ในแหล่งเก็บกักที่มีอยู่ในปัจจุบัน บวกด้วยปริมาณศักยภาพน้ าบาดาล ส่วนปริมาณน้ าท่าที่ประมาณการได้ใน
ปัจจุบันจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาแหล่งเก็บกักทรัพยากรน้ าดังกล่าว 
 
4.2.3 กำรทบทวนกำรพัฒนำอุปทำนทรัพยำกรน ้ำในระยะ 20 ปีข้ำงหน้ำ 
 จำกหัวข้อ 4.2.2 พบว่า ณ ปัจจุบัน พ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีทรัพยากรน้ า (WSP) ประมาณ 
29,731.02 ล้านลูกบาศก์เมตร (ปริมาณน้ าท่ากับปริมาณศักยภาพน้ าบาดาล) ทั้งนี้ ถ้าพิจารณาถึงแนวทางที่จะ
พัฒนาให้มีการเก็บกักน้ าท่าที่ไหลออกสู่ทะเลโดยขาดการเก็บกัก ( In Flow) เพ่ือใช้ประโยชน์ ปริมาณน้ าท่าที่มีอยู่
ในพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกประมาณ 26,788.42 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีแหล่งเก็บกักทรัพยากรน้ า Iณ 
ปัจจุบัน จ านวน 110.92 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นการสูญเสียน้ าท่าที่ไหลออกสู่ทะเล จ านวน 26,677.50 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร ดังนั้น ในอนาคต 20 ปีข้างหน้า ถ้ามีการพัฒนาแหล่งเก็บกักและการปรับปรุงแหล่งน้ าตามธรรมชาติ 
พ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกและลุ่มน้ าสาขาจะมีความสามารถในการเก็บกักน้ าท่าได้มากขึ้นเท่าไร การศึกษาได้
ทบทวน 3 ส่วน รายละเอียดแต่ละส่วนมีดังนี้ 
 
 (1)  ปริมำณน ้ำที่จะได้รับจำกกำรพัฒนำแหล่งกักเก็บน ้ำของหน่วยงำนรำชกำรในระยะ 20 ปี
ข้ำงหน้ำ 
  จากการทบทวนแผนงานของหน่วยงานราชการต่าง ๆ เช่น กรมชลประทาน กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย กรมโยธาธิการและผังเมือง ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ เป็นต้น ทีก่ าหนดไว้ในระยะเวลา 
20 ปี โดยแบ่งการด าเนินงานออกเป็นการพัฒนาระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว จะใช้งบประมาณทั้งสิ้น 
26,793.24 ล้านบาท สามารถเก็บกักและเพ่ิมความจุเก็บกักน้ าได้อีก 466.02 ล้าน ลบ.ม. อีกทั้ง ยังมีโครงการ
พัฒนาอีกจ านวนหนึ่ง ที่มีวัตถุประสงค์การพัฒนาแหล่งน้ าที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถูกก าหนดไว้ในแผนงานของหน่วยงานต่าง ๆ 
ตัวอย่างเช่น 
  1)  พื นที่เป้ำหมำยและแนวทำงแก้ไขเชิงบูรณำกำร (Area-base Approach)   
  2)  โครงกำรพัฒนำอ่ำงเก็บน ้ำ ที่สามารถแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพ้ืนที่  เช่น  
อ่างเก็บน้ าท่าแซะ อ่างเก็บน้ าคลองสวี อ่างเก็บน้ าคลองละแม อ่างเก็บน้ าธารประเวศ อ่างเก็บน้ าคลองผักบุ้ง แก้ม
ลิงเพิงยา ระยะที่ 1 แก้มลิงพรุกระจูด ฯลฯ 
  3)  โครงกำรเพื่อลด/บรรเทำปัญหำอุทกภัย  เป็นโครงการระบบป้องกันน้ าท่วมชุมชน 
ต่าง ๆ เช่นโครงการพัฒนาลุ่มน้ าคลองสวี โดยโครงการต่าง ๆ ดังกล่าวถูกบรรจุไว้ในแผน  
 
 (2)  ปริมำณน ้ำที่ได้รับจำกกำรปรับปรุงแหล่งน ้ำธรรมชำติในพื นที่ (reconstruction) (ตัวแปร RST) 
  แหล่งน้ าธรรมชาติในพ้ืนที่ลุ่มน้ าบางแห่งมีศักยภาพที่จะถูกพัฒนาให้เป็นแหล่งกักเก็บน้ าได้
จ านวนหนึ่ง ซึ่งจากการทบทวน พบว่า แหล่งน้ าธรรมชาติจ านวน 1,055 แห่ง มีศักยภาพที่จะถูกพัฒนาให้เก็บกัก
น้ าได้เพ่ิมขึ้น โดยการลงทุนปรับปรุงแหล่งน้ า เช่น การขุดลอก การเสริมคันดิน การชุดให้เป็นบ่อสระ เป็นต้น ซึ่งการ
พัฒนาด้วยการปรับปรุงนี้จะเพ่ิมเติมอุปทานทรัพยากรน้ าได้อีกประมาณ 151.28 ล้านลูกบาศก์เมตร 



  
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ       บทที่ 4 กำรศึกษำและเปรียบเทียบทำงเลือกกำรพัฒนำของพื นที่    

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม   4-8 รำยงำนสรุปผู้บริหำร กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

 (3)  ปริมำณน ้ำที่จะได้รับจำกกำรเพิ่มควำมจุเก็บกักในระดับไร่นำ (ตัวแปร NPG) 
  การพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ าขนาดเล็กระดับไร่นาเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะเพ่ิมเติมการเก็บกักให้
ตอบสนองต่อความต้องการผู้ใช้น้ าได้โดยตรง ไม่ต้องรอการพัฒนาระบบการจัดส่งและการจัดสรร ซึ่งอาจจะไม่
ตอบสนองทันต่อความต้องการ จากการทบทวน พบว่า  
 
  ดังนั นสรุปโดยรวม ในระยะ 20 ปี การพัฒนาอุปทานทรัพยากรน ้าจาก ณ ปัจจุบัน ที่มีน ้าใช้การ
ได้ประมาณ 3,053.52 ล้านลูกบาศก์เมตร การเพ่ิมเติมการพัฒนาอุปทานทรัพยากรน ้าจะได้เพ่ิมขึ นอีก 1,735.01 
ล้านลูกบาศก์เมตร รวมเป็น 4,788.53 ล้านลูกบาศก์เมตร ต้องใช้งบประมาณการลงทุนเพ่ิมเติมอีก 83,207.28 
ล้านบาท ทั งนี  ปริมาณอุปทานทรัพยากรน ้าที่มีในระยะ 20 ปีข้างหน้า จะมีปริมาณน ้าที่เพียงพอต่อการตอบสนอง
ต่อการอุปโภค-บริโภคของชุมชนและการส่งเสริมการท่องเที่ยว ขณะที่ ปริมาณน ้าที่มีจะตอบสนองต่อความ
ต้องการได้บางส่วนในด้านการพัฒนาเกษตรกรรมพื นที่ชลประทาน และการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิต อย่างไรก็ตาม 
ถ้าพิจารณาปริมาณน ้าท่าในพื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก ยังคงมีเหลือจ้านวน 24.942.49 ล้านลูกบาศก์เมตร ที่
สามารถพัฒนาน้ามาใช้ได้เพ่ิมเติมได้อีก  
 
4.2.4 กำรทบทวนกำรพัฒนำอุปทำนทรัพยำกรน ้ำตำมศักยภำพที่เป็นไปได้ ณ ปี 2580 
 จากการประมาณการการพัฒนาอุปทานทรัพยากรน้ าในระยะย 20 ปีข้างหน้า ที่ประมาณการว่าปริมาณ
น้ าท่าคงเหลือจากการพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ าตามการลงทุนของหน่วยงานต่าง ๆ และการเก็บกักในปัจจุบัน  
จะยังคงเหลือปริมาณน้ าท่าประมาณ 24,942.49 ล้านลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้ ถ้าพิจารณาความเป็นไปได้ตามศักยภาพ
ของระบบนิเวศลุ่มน้ าและการอนุรักษ์พ้ืนที่ลุ่มน้ าที่ต้องการน้ าประมาณ 5,399.49 ล้านลูกบาศก์เมตร เพ่ือให้ระบบ
นิเวศลุ่มน้ าคงสภาพและไม่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนา ดังนั้น ณ ปีปัจจุบัน ปริมาณน้ าท่าที่ประมาณการว่าจะ
สามารถน ามาพัฒนาได้ตามศักยภาพระบบนิเวศประมาณ 19,543.00 ล้านลูกบาศก์เมตร ดังนั้น ความเป็นไปได้ที่
จะพัฒนาอุปทานทรัพยากรน้ ามากที่สุด (Maximum Yield) หรือปริมาณอุปทานทรัพยากรน้ าที่ปลอดภัยต่อการ
รักษาระบบนิเวศ (Safe Yield) ซึ่งโดยหลักการจ าเป็นต้องมีทรัพยากรน้ าคงเหลือในระบบนิเวศเผื่อเหลือประมาณ
ร้อยละ 30 ของปริมาณน้ าท่าทั้งหมดของแต่ละลุ่มน้ าสาขา  
 
4.3 สถำนกำรณ์ควำมต้องกำรทรัพยำกรน ้ำ  (demand for water resources) และกำรพัฒนำ
 อุปทำนทรัพยำกรน ้ำ (water resources supply) แต่ละทำงเลือกกำรพัฒนำ 
 
4.3.1 กรอบสถำนกำรณ์และทำงเลือกกำรพัฒนำ 
 การศึกษาความต้องการทรัพยากรน้ าด้านอุปโภค-บริโภค การเกษตร อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว รักษา
ระบบนิเวศ และการทบทวนการพัฒนาอุปทานทรัพยากรน้ าในพ้ืนที่ทั้งภาพรวมและแต่ละลุ่มน้ าสาขา ในหัวข้อนี้
จะสรุปและชี้ประเด็นความเพียงพอและ/หรือความขาดแคลนน้ าที่เกิดขึ้นทั้งในภาพรวมทั้งลุ่ม น้ าภาคใต้ฝั่ง
ตะวันออกและแต่ละลุ่มน้ าสาขา 
 ทั้งนี้ ในการศึกษาความต้องการทรัพยากรน้ า ที่ปรึกษาได้ท าการประมาณการความต้องการทรัพยากรน้ า 
โดยท าการประมาณการบนฐานของกรอบขอบเขตทางเลือการพัฒนา ที่ก าหนดขึ้นมาเพ่ือน าไปสู่การประเมิน
ทางเลือกการพัฒนาในระดับยุทธศาสตร์ ซึ่งทางเลือกการพัฒนาประกอบด้วย 4 ทางเลือก สามารถสรุปได้ดังแสดง
ในตำรำงท่ี 4.3.1-1 ถึง ตำรำงท่ี 4.3.1-5 



          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ       บทที่ 4 กำรศึกษำและเปรียบเทียบทำงเลือกกำรพัฒนำของพื นที่     

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม    4-9 รำยงำนสรุปผู้บริหำร กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

ตำรำงท่ี 4.3.1-1 
ปริมำณควำมต้องกำรทรัพยำกรน ้ำ และศักยภำพน ้ำในพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกและแต่ละลุ่มน ้ำสำขำ ณ ปีฐำน พ.ศ. 2562 

พื้นที่ลุ่มน้ าสาขา 

ควำมต้องกำรทรัพยำกรน ้ำ 
(ล้ำน ลบ.ม.) 

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

ควำมต้องกำรน ้ำเพื่อ
รองรับกำรพัฒนำ  

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

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

ที่มา : จากการรวบรวมข้อมูลและประมาณการโดยกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา, 2563 
  



          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ       บทที่ 4 กำรศึกษำและเปรียบเทียบทำงเลือกกำรพัฒนำของพื นที่     

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม    4-10 รำยงำนสรุปผู้บริหำร กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

ตำรำงท่ี 4.3.1-2 
ปริมำณควำมต้องกำรทรัพยำกรน ้ำ และศักยภำพน ้ำในพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกและแต่ละลุ่มน ้ำสำขำ ในทำงเลือกที่ 1 ณ ปี พ.ศ.2580 

 

พื้นที่ลุ่มน้ าสาขา 

ควำมต้องกำรทรัพยำกรน ้ำ 
(ล้ำน ลบ.ม.) 

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

ควำมต้องกำรน ้ำเพื่อ
รองรับกำรพัฒนำ  

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

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

ที่มา : จากการรวบรวมข้อมูลและประมาณการโดยกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา, 2563 
 
  



          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ       บทที่ 4 กำรศึกษำและเปรียบเทียบทำงเลือกกำรพัฒนำของพื นที่     

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม    4-11 รำยงำนสรุปผู้บริหำร กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

ตำรำงท่ี 4.3.1-3 
ปริมำณควำมต้องกำรทรัพยำกรน ้ำ และศักยภำพน ้ำในพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกและแต่ละลุ่มน ้ำสำขำ ในทำงเลือกที่ 2 ณ ปี พ.ศ.2580 

 

พื้นที่ลุ่มน้ าสาขา 

ควำมต้องกำรทรัพยำกรน ้ำ 
(ล้ำน ลบ.ม.) 

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

ควำมต้องกำรน ้ำเพื่อ
รองรับกำรพัฒนำ  

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

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

ที่มา : จากการรวบรวมข้อมูลและประมาณการโดยกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา, 2563 
  



          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ       บทที่ 4 กำรศึกษำและเปรียบเทียบทำงเลือกกำรพัฒนำของพื นที่     

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม    4-12 รำยงำนสรุปผู้บริหำร กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

ตำรำงท่ี 4.3.1-4 
ปริมำณควำมต้องกำรทรัพยำกรน ้ำ และศักยภำพน ้ำในพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกและแต่ละลุ่มน ้ำสำขำ ในทำงเลือกที่ 3 ณ ปี พ.ศ.2580 

 

พื้นที่ลุ่มน้ าสาขา 

ควำมต้องกำรทรัพยำกรน ้ำ 
(ล้ำน ลบ.ม.) 

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

ควำมต้องกำรน ้ำเพื่อ
รองรับกำรพัฒนำ  

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

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

ที่มา : จากการรวบรวมข้อมูลและประมาณการโดยกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา, 2563 
 
  



          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ       บทที่ 4 กำรศึกษำและเปรียบเทียบทำงเลือกกำรพัฒนำของพื นที่     

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม    4-13 รำยงำนสรุปผู้บริหำร กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

ตำรำงท่ี 4.3.1-5 
ปริมำณควำมต้องกำรทรัพยำกรน ้ำ และศักยภำพน ้ำในพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกและแต่ละลุ่มน ้ำสำขำ ในทำงเลือกที่ 4 ณ ปี พ.ศ.2580 

 

พื้นที่ลุ่มน้ าสาขา 

ควำมต้องกำรทรัพยำกรน ้ำ 
(ล้ำน ลบ.ม.) 

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

ควำมต้องกำรน ้ำเพื่อ
รองรับกำรพัฒนำ  

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

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

ที่มา : จากการรวบรวมข้อมูลและประมาณการโดยกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา, 2563 



          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ       บทที่ 4 กำรศึกษำและเปรียบเทียบทำงเลือกกำรพัฒนำของพื นที่      

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม      4-14                    รำยงำนสรุปผู้บริหำร กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

4.4 กำรบรรลุเป้ำประสงค์ด้ำนกำรพัฒนำเศรษฐกิจ 
 การวิเคราะห์มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกแต่ละทางเลือก สรุปได้ดังนี้ 
 
4.4.1 สรุปสถำนะและกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 
 เมื่อพิจารณาสัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนที่ในลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก จะพบว่า  
ในระยะ 20 ปีที่ผ่านมา โครงสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมระหว่างภาคการเกษตรกับนอกภาคการเกษตรของพ้ืนที่
ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกโดยภาพรวมมีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเกินร้อยละ 10 ซึ่งสัดส่วนมูลค่าภาคการเกษตร
ลดลงร้อยละ 10 ขณะที่นอกภาคการเกษตรเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายพ้ืนที่ลุ่มน้ า
ตอนบน ตอนกลาง และตอนล่าง พบว่า แต่ละกลุ่มพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการเปลี่ยนแปลงแตกต่างกัน 
โดยลุ่มน้ าภาคใต้ตอนบนมีสัดส่วนมูลค่าภาคการเกษตรเพ่ิมขึ้น ขณะที่ลุ่มน้ าตอนกลางและลุ่มน้ าตอนล่างมีสัดส่วน
ภาคการเกษตรลดลงอย่างต่อเนื่อง 
 
4.4.2 กรอบกำรศึกษำและข้อสมมติกำรประมำณกำรกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมพื นที่ 
 ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 
 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมระดับจังหวัด (GPP) และมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP) เป็น
เครื่องมือการชี้วัดประสิทธิภาพ ผลิตภาพ และขีดความสามารถในการจัดสรรทรัพยากร ของการบริหารการจัดการ
ระบบเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นการชี้วัดทรัพยากรของระบบเศรษฐกิจในรูปของมูลค่าทางการตลาด ที่อาจจะประมาณการ
ในรูปของราคาสินค้า ณ ราคาตลาดปัจจุบัน (Market Price) หรือประมาณการในรูปของราคาสินค้า ณ ราคาคงที่ 
โดยก าหนดให้ปีหรือช่วงเวลาที่ราคาสินค้ามีเสถียรภาพมากที่สุด เป็นต าแหน่งเปรียบเทียบ 
 ในการประมาณการมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก การประมาณการได้แบ่ง
การคาดการณ์ออกเป็น 4 กรณี คือ 
 (1)  กรณีฐำนตำมทำงเลือกที่ 1 ข้อสมมติให้ทุกพ้ืนที่มีการเติบโตของ GPP เป็นไปตามอัตราค่าเฉลี่ย
การเติบโตของพ้ืนที่ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา คือ ระหว่างปี 2550-2560 ซึ่งแต่ละพ้ืนที่ลุ่มน้ าจะมีอัตราการเติบโตที่
แตกต่างกัน ทั้งนี้ การคาดการณ์ท่ีให้ทุกพ้ืนที่เติบโตในอัตราค่าเฉลี่ยของแต่ละพ้ืนที่เป็นการใช้ฐานเดิม ของพ้ืนที่เป็น
ตัวชี้วัดผลิตภาพของระบบเศรษฐกิจของพ้ืนที่ หมายความว่า การศึกษานี้มีข้อสมมติที่เชื่อว่า การไม่กระตุ้นหรือ
สนับสนุนใด ๆ ต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจภายในพ้ืนที่เพ่ิมเติม ระบบเศรษฐกิจในพ้ืนที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมี
อัตราการเติบโตตามแนวโน้มทางธรรมชาติที่เป็นอยู่ เมื่อเรียงล าดับอัตราการเติบโตจากมากไปหาน้อย ได้แก่ พ้ืนที่
ลุ่มน้ าตอนบน พ้ืนที่ลุ่มน้ าตอนกลาง พ้ืนที่ลุ่มน้ าตอนล่าง มีอัตราการเติบโตร้อยละ 4.07 3.41 และ 2.99 ตามล าดับ 
  การมีข้อสมมติที่เชื่อว่าระบบเศรษฐกิจของพ้ืนที่จะเติบโตตามแนวโน้มธรรมชาติ เป็นการเชื่อที่ว่า 
ระบบเศรษฐกิจในพ้ืนที่จะมีการสะสมทุน และการพัฒนาตามรอบธุรกิจ โดยการใช้ทรัพยากรของระบบเศรษฐกิจ
ภายในพ้ืนที่ถูกน ามาใช้อย่างมีประสิทธิภาพและได้ผลิตภาพเต็มศักยภาพของพ้ืนที่  
 (2)  กรณีกำรพัฒนำพื นที่ตำมทำงเลือกที่ 2 แบ่งออกเป็น 2 ช่วงเวลา คือ ทุกพ้ืนที่ลุ่มน้ ามีการเติบโต
ของ GPP ระหว่างปี 2562-2564 สมมติให้ GPP มีอัตราการเติบโตตามอัตราค่าเฉลี่ยการเติบโตของพ้ืนที่ในระยะ 
10 ปีที่ผ่านมา และระหว่างปี 2565-2580 สมมติให้ GPP มีอัตราการเติบโตเพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.5 
  การประมาณการในกรณีนี้ การศึกษามีข้อสมมติที่เชื่อว่า การก าหนดแผนงานต่าง ๆ ที่จะส่งผลต่อ
การเติบโตทางเศรษฐกิจและเกิดการกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจของพื้นที่ ผลที่เกิดขึ้นจะมีผลต่อเนื่อมีการสะสมทุน
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และการเริ่มพัฒนาในระยะ 2-3 ปี ผลการชี้วัด GPP จึงจะเติบโตขึ้นในระยะ 2-3 ปีถัดไป และจะสนับสนุนให้ระบบ
เศรษฐกิจเกิดการปรับตัวเข้าสู่วงรอบการพัฒนาใหม่ หรือเกิดดุลยภาพของการใช้ทรัพยากรใหม่ในระยะยาว ( long 
run equilibrium) แต่ทั้งนี้ดุลยภาพใหม่ดังกล่าวจะเติบโตขึ้นไม่ได้มากขึ้น เนื่องจากแผนต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการ
เติบโตทางเศรษฐกิจเป็นการใช้ทุนเดิมและทรัพยากรของพ้ืนที่เป็นปัจจัยส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา คือ ไม่ได้มี
ทุนใหม่เข้ามาสนับสนุน หรืออีกด้านหนึ่ง การแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานของพ้ืนที่ที่จะส่งเสริมการมีประสิทธิภาพการผลิต
ที่เพ่ิมขึ้นก็จะส่งเสริมให้เกิดการเติบโตที่เพ่ิมอีก ทั้งนี้ ข้อสมมติการเติบโตของ GPP ตามแนวทางการพัฒนานี้
ก าหนดให้มีส่วนเพิ่มขึ้น (marginal growing rate) จากแนวโน้มการเติบโตทางธรรมชาติตามค่าเฉลี่ยอีกร้อยละ 0.5 
 (3)  กรณีกำรพัฒนำพื นที่ตำมทำงเลือกที่ 3 แบ่งออกเป็น 3 ช่วงเวลา คือ ทุกพ้ืนที่ลุ่มน้ ามีการเติบโต
ของ GPP ระหว่างปี 2562-2564 สมมติให้ GPP มีอัตราการเติบโตตามอัตราค่าเฉลี่ยการเติบโตของพ้ืนที่ในระยะ 
10 ปีที่ผ่านมา ระหว่างปี 2565-2569 สมมติให้ GPP มีอัตราการเติบโตเพ่ิมข้ึนอีกร้อยละ 0.5 และระหว่างปี 2570-
2580 มีอัตราการเติบโตเพ่ิมข้ึนอีกร้อยละ 1.0 
  การประมาณการในกรณีนี้ การศึกษามีข้อสมมติที่เชื่อว่า การก าหนดแผนงานต่าง ๆ ที่จะส่งผลต่อ
การเติบโตทางเศรษฐกิจและเกิดการกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจของพื้นที่ ผลที่เกิดขึ้นจะมีผลต่อเนื่อมีการสะสมทุน
และการเริ่มพัฒนาในระยะ 2-3 ปี ผลการชี้วัด GPP จึงจะเติบโตขึ้นในระยะ 2-3 ปีถัดไป บนพ้ืนฐานข้อสมมติ
เดียวกับกรณีท่ี (2) แต่ทั้งนี้ การศึกษามีข้อสมมติที่เชื่อว่า ในระยะการพัฒนาต่อ ๆ ไปทุก ๆ 5 ปี ที่รัฐและธุรกิจรับรู้
แผนการพัฒนาและทิศทางการพัฒนาด้วยทรัพยากรใหม่จากภายนอกพ้ืนที่ (เพ่ิมเติมทรัพยากรจากภายในเข้ามาใช้
ในพ้ืนที่มากขึ้น) จะส่งผลให้ภาคการผลิตในพ้ืนที่เกิดการใช้ทรัพยากรใหม่ในการผลิตและการพัฒนา โดยข้อสมมติ
ให้การเติบโตของ GPP ตามแนวทางการพัฒนานี้ก าหนดให้มีส่วนเพ่ิมขึ้น (marginal growing rate) จากแนวโน้ม
การเติบโตทางธรรมชาติตามค่าเฉลี่ยอีกร้อยละ 0.5 ในระยะแรก และเพ่ิมข้ึนอีกร้อยละ 1.0 ในระยะถัดไป 
 (4)  กรณีกำรพัฒนำพื นที่ตำมทำงเลือกที่ 4 แบ่งออกเป็น 3 ช่วงเวลา คือ ทุกพ้ืนที่ลุ่มน้ ามีการเติบโต
ของ GPP ระหว่างปี 2562-2565 สมมติให้ GPP มีอัตราการเติบโตตามอัตราค่าเฉลี่ยการเติบโตของพ้ืนที่ในระยะ 
10 ปีที่ผ่านมา ระหว่างปี 2565-2570 สมมติให้ GPP มีอัตราการเติบโตเพ่ิมข้ึนอีกร้อยละ 0.5 และระหว่างปี 2571-
2580 สมมติให้ GPP มีอัตราการเติบโตเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละ 2.5 1.5 และ 2.5 ตามลักษณะการพัฒนาของพ้ืนที่ลุ่มน้ า
ตอนบน ตอนกลาง และตอนล่าง ตามล าดับ โดยข้อสมมตินี้อิงตามฐานกิจกรรมทางการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ จะ
เกิดข้ึนในแต่ละพ้ืนที ่
  การประมาณการในกรณีนี้ การศึกษามีข้อสมมติที่เชื่อว่า การก าหนดแผนงานต่าง ๆ ที่จะส่งผลต่อ
การเติบโตทางเศรษฐกิจและเกิดการกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจของพ้ืนที่ โดยใช้ทรัพยากรใหม่ท้ังหมดจากภายนอก
พ้ืนที่ ถูกน าเข้ามาใช้ในการผลิตและการลงทุนการพัฒนาภายในพ้ืนที่ ซึ่งจะส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจเกิดการปรับตัว
ต่อรอบการพัฒนาใหม่ตลอดเวลา (development cylce) โดยเฉพาะการก าหนดแนวทางการพัฒนาพ้ืนที่เขต
เศรษฐกิจและมาตรการทางเศรษฐกิจใหม่ ๆ ของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง จะท าให้ทุกภาคส่วนในพ้ืนที่เกิดการรับรู้และ
ก าหนดแนวทางการพัฒนาการผลิตและการลงทุนตามแนวทางที่ถูกก าหนดไว้ อย่างไรก็ตาม การส่งเสริมที่ก าหนด
พ้ืนที่การพัฒนาเป็นตัวตั้ง (area base development) การเติบโตของ GPP จะสะท้อนออกมาเฉพาะพ้ืนที่ ผล
สะเทือน (spill over) ต่อพ้ืนที่อ่ืน ๆ หรือโดยรอบจะมีแรงกระเปื่อมไม่มาเท่าภายในพ้ืนที่ 
 ในการประมาณการ จะพิจารณาจากฐานแนวทางการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน้ าในพ้ืนที่ลุ่มน้ าที่
เชื่อมโยงกับการพัฒนาเศรษฐกิจของพ้ืนที่ลุ่มน้ า โดยก าหนดแนวทางการพิจารณา 
 กรณีที่ (1) พิจารณาจากฐานการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภค ซึ่ งส่งผลต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจตามแนวโน้มค่าเฉลี่ยการเติบโตทางธรรมชาติ ซึ่งกรณีนี้ ภาคสังคมและครัวเรือนจะได้รับความ
มั่นคงพ้ืนฐานมากขึ้น 
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 กรณีที่  (2)  พิจารณาจากฐานการเ พ่ิมประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาพ้ืนที่ลุมน้ าที่ เกิดปัญหา 
ภัยน้ าท่วม-ภัยแล้ง ซึ่งการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจะช่วนสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและการผลิตในพ้ืนที่  
โดยการลดปัญหาที่เกิดขึ้น และส่งเสริมให้การพัฒนาเศรษฐกิจในพ้ืนที่ดังกล่าวมีการลงทุนและการผลิตเพ่ิมขึ้นไป
พร้อมกัน 
 กรณีที่ (3) พิจารณาจากฐานการส่งเสริมและการพัฒนาเศรษฐกิจภาคการเกษตรและการท่องเที่ยว  
ซ่ึงเป็นฐานเศรษฐกิจของพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน ส่งผลต่อผลิตภาพการผลิต และเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันและการพัฒนามากขึ้น ทั้งนี้ ในกรณีนี้ ทรัพยากรน้ าจะกลายเป็นปัจจัยส าคัญต่อความมั่นคงในการพัฒนา
เศรษฐกิจของพ้ืนที ่
  และกรณีที่ (4) พิจารณาจากฐานการส่งเสริมและการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทาง 
นโยบาย และแผนการพัฒนา ที่ถูกก าหนดขึ้น โดยเฉพาะแผนพัฒนาพ้ืนที่ระเบียบเศรษฐกิจภาคใต้ และการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ซึ่งเป็นทิศทางการพัฒนาที่มุ่งการสนับสนุนให้พ้ืนที่ลุ่มน้ ามีการปรับเปลี่ยนวิถีการผลิต
และการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาเพิ่มข้ึน 
 ในการประมาณการมูลค่า GPP ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกโดยรวมและแยกเป็นกลุ่มพ้ืนที่ลุ่มน้ า
ทั้ง 3 ตอน ในแต่ละกรณีที่ (1) ถึงกรณีที่ (4) แล้ว การศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พ้ืนที่ลุ่มน้ า
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกได้น าผลการประมาณการการเติบโตมูลค่า GPP ของภาคใต้ โดยรวม ที่ท าการศึกษาโดยคณะ
เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2555) ที่ได้มีกรประมาณการอัตราการเจริญเติบโตของ GPP พ้ืนที่ภาคใต้
โดยรวมไว้ ซึ่งการศึกษาดังกล่าวคาดการณ์ว่าอัตราการเจริญเติบโตของมูลค่า GPP ภาคใต้จะมีอัตราร้อยละ 4.34-
5.44 ตลอดระยะเวลาตั้งแต่ปี 2555-2580 อย่างไรก็ตาม การศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พ้ืนที่
ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกได้ประยุกต์การศึกษาของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดังกล่าว มาใช้
ประมาณการมูลค่า GPP ของพ้ืนที่ภาคใต้โดยรวมใหม่ โดยก าหนดข้อสมมติอัตราการเจริญเติบโตของมูลค่า GPP 
ภาคใต้มีอัตราร้อยละ 2.00-2.50 ตลอดระยเวลาตั้งแต่ปี 2562-2580 (โดยก าหนดให้ระหว่างปี 2562-2575 เติบโต
ร้อยละ 2.50 และระหว่างปี 2576-2580 เติบโตร้อยละ 2.80) ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือน าใช้การประมาณการมูลค่า 
GPP ภาคใต้โดยรวม เป็นเป้าหมายอิงเชิงเปรียบเทียบ (benchmarking target) การพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่ง
ตะวันออกในสถานการณ์ทางกเลือกการพัฒนาแต่ละกรณีที่ (1) ถึงกรณีที่ (4) 
 
4.4.3 ผลกำรประมำณกำรมูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 
 จากการประมาณการมูลค่า GPP ของภาคใต้โดยรวม พบว่า ในปี 2562 ภาคใต้โดยรวมมีมูลค่า GPP 
1,440,600 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นเป็น 2,279,918 ล้านบาท ในปี 2580 โดยในปี 2562 ภาคใต้โดยรวมมีรายได้เฉลี่ยต่อ
หัวประชากร 156,860 บาทต่อคน เพ่ิมขึ้นเป็น 250,140 บาทต่อคน ในปี 2580 เมื่อพิจารณาการประมาณการ
มูลค่า GPP ของแต่ละลุ่มน้ าตอนบน ตอนกลาง และตอนล่าง และลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวนัออก(ดังตำรำงที่ 4.4.3-1 
ถึง ตำรำงที่ 4.4.3-4) ผลการศึกษาพบว่า ทุกทางเลือกการพัฒนามีผลต่อแนวโน้มการเพ่ิมขึ้นของ GPP ซึ่งแต่ละ
ทางเลือกมีผลกระทบที่แตกต่างกัน  



          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ       บทที่ 4 กำรศึกษำและเปรียบเทียบทำงเลือกกำรพัฒนำของพื นที่      

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม      4-17                    รำยงำนสรุปผู้บริหำร กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

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

price) 
 

กลุ่มพื นทีลุ่่มน ้ำสำขำ 
มูลค่ำผลิตภัณฑม์วลรวมพื นที่ลุม่น ้ำ (ล้ำนบำท) 

2550-2560 2562 2565 2570 2575 2581 

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

กลุ่มพื้นที่ลุ่มน้ าสาขาตอนกลาง 3.41 173,403 191,756 226,760 268,153 317,103 
กลุ่มพื้นที่ลุ่มน้ าสาขาตอนล่าง 2.99 185,188 202,312 234,440 271,671 314,815 

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

กลุ่มพื้นที่ลุ่มน้ าสาขาตอนบน  172,151 191,519 228,824 275,228 333,101 
กลุ่มพื้นที่ลุ่มน้ าสาขาตอนกลาง  133,571 145,798 168,759 196,646 230,565 
กลุ่มพื้นที่ลุ่มน้ าสาขาตอนล่าง  94,757 102,180 115,898 132,339 152,052 

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

หมำยเหต ุ : ข้อสมมติของการคาดการณ์ คือ อัตราการเติบโตของ GPP จะเติบโตตามอัตราค่าเฉลี่ยการเติบโตระหว่างปี 2550-2560 

ทีม่า : จากการประมาณการของกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา, 2563 
 

ตำรำงท่ี 4.4.3-2 
กรณีกำรพัฒนำพื นที่ตำมทำงเลือกที่ 2 

 

กลุ่มพื นทีลุ่่มน ้ำสำขำ 
มูลค่ำผลิตภัณฑม์วลรวมพื นที่ลุม่น ้ำ (ล้ำนบำท) 

2550-2560 2565-2580 2562 2565 2570 2575 2580 

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

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

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

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

รวมทั งลุ่มน ้ำฯ - - 120,687 131,718 156,203 186,556 224,284 
หมำยเหต ุ: ข้อสมมติของการคาดการณ์ แบ่งออกเปน็ 2 ช่วงเวลา คือ 

  1) สมมติให้ GPP (ระหว่างปี 2562-2564) มีอัตราการเติบโตตามอัตราค่าเฉลีย่การเติบโตของพื้นที่ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา 

  2) สมมติให้ GPP (ระหว่างปี 2565-2580) มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 
ทีม่า : จากการประมาณการของกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา, 2563 
  



          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ       บทที่ 4 กำรศึกษำและเปรียบเทียบทำงเลือกกำรพัฒนำของพื นที่      

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม      4-18                    รำยงำนสรุปผู้บริหำร กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

ตำรำงท่ี 4.4.3-3 
กรณีกำรพัฒนำพื นที่ตำมทำงเลือกที่ 3 

 

กลุ่มพื นทีลุ่่มน ้ำสำขำ 
มูลค่ำผลิตภัณฑม์วลรวมพื นที่ลุม่น ้ำ (ล้ำนบำท) 

2550-
2560 

2565-
2569 

2570-
2580 

2562 2565 2570 2575 2580 

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

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

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

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

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

ทีม่า : จากการประมาณการของกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา, 2563 
 

ตำรำงท่ี 4.4.3-4 
กรณีกำรพัฒนำพื นที่ตำมทำงเลือกที่ 4 

 

กลุ่มพื นทีลุ่่มน ้ำสำขำ มูลคำ่ผลิตภัณฑม์วลรวมพื นที่ลุม่น ้ำ (ล้ำนบำท) 
2550-
2560 

2565-
2569 

2570-
2580 

2562 2565 2570 2575 2580 

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

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

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

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

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

น้ าฯตอนบน ตอนกลาง และตอนล่าง ตามล าดับ โดยอิงตามฐานกิจกรรมทางการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ 
ทีม่า : จากการประมาณการของกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา, 2563  



          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ       บทที่ 4 กำรศึกษำและเปรียบเทียบทำงเลือกกำรพัฒนำของพื นที่      

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม      4-19                    รำยงำนสรุปผู้บริหำร กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

4.5 เกณฑ์กำรประเมินเปรียบเทียบและจัดล้ำดับทำงเลือก 
  การประเมินทางเลือกการพัฒนาที่เหมาะสมที่สุด พิจารณาจากความสอดคล้องบรรลุตามเป้าประสงค์
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ได้ตั้งไว้และความสมดุลยั่งยืนทั้ง 3 มิติ คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งทุก
ทางเลือกท่ีพัฒนาขึ้นนั้นจ าเป็นต้องน ามาประเมินเปรียบเทียบโดยมีตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน โดย
ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัดเชิงประจักษ์ ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน รวมทั้ง ความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะต่อทางเลือกที่ได้รับจากการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ เกี่ยวข้องในระดับพ้ืนที่ ซึ่งมีการประชุม
กลุ่มย่อยครั้งที่ 2 (วันที่ 25 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2562) เพ่ือรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับทางเลือกการ
พัฒนาพ้ืนที่ ซ่ึงผู้เข้าร่วมประชุมให้ความส าคัญกับมิติด้านสังคม และมิติด้านสิ่งแวดล้อมมากกว่ามิติด้านเศรษฐกิจ ใน
การก าหนดค่าน้ าหนักความส าคัญจึงก าหนดให้มิติด้านสังคม และมิติด้านสิ่งแวดล้อมมีค่าคะแนนมากกว่ามิติด้าน
เศรษฐกิจ ส าหรับผลการพิจารณาให้น้ าหนักความส าคัญของทางเลือกในแต่ละมิติ สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 

ประเด็นที่พิจำรณำ น ้ำหนักควำมส้ำคัญ 
มิติเศรษฐกิจ 30 

มิติสังคม 35 
มิติสิ่งแวดล้อม 35 

รวม 100 
 

1  การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของการบริหารจัดการพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
เป้าหมายส าคัญ คือ การบริหารทรัพยากรน้ าให้เพียงพอต่ออุปสงค์ทรัพยากรน้ า โดยการพัฒนาอุปทานการบริหาร
ทรัพยากรน้ าให้มีความเพียงพอ มีความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ า และเกิดความยั่งยืน ครอบคลุมมิติสิ่งแวดล้อม 
สังคม และเศรษฐกิจ สามารถสรุปเกณฑ์การพิจารณาทางเลือกการพัฒนาที่เหมาะสมต่อพ้ืนที่ฯ ได้ดังรายละเอียดใน
ตำรำงท่ี 4.5.1-1 ถึง ตำรำงท่ี 4.5.1-3



          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ       บทที่ 4 กำรศึกษำและเปรียบเทียบทำงเลือกกำรพัฒนำของพื นที่     

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม    4-20 รำยงำนสรุปผู้บริหำร กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

ตำรำงที่ 4.5.1-1 
เกณฑ์กำรพิจำรณำจัดลำ้ดับทำงเลือกกำรพัฒนำที่เหมำะสมต่อพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

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

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

ปัจจุบันและแผนงานในอนาคตที่เพิ่มข้ึนหรือ

ลดลง 

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

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

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

4. ปริมาณน้ าเก็บกักที่พัฒนา 0 ล้าน ลบ.ม. 

*ปริมาณน้ าต้นทุนเพิ่มข้ึน 0 ล้าน ลบ.ม.* 

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

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

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

4. ปริมาณน้ าเก็บกักที่พัฒนา 0 ล้าน ลบ.ม. 

*ปริมาณน้ าต้นทุนเพิ่มข้ึน 502.29 ล้าน ลบ.ม.* 

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

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

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

4. ปริมาณน้ าเก็บกักที่พัฒนา 222.19 ล้าน ลบ.ม. 

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

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

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

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

4. ปริมาณน้ าเก็บกักที่พัฒนา 434.82 ล้าน ลบ.ม 

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

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

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

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

4. ปริมาณน้ าเก็บกักที่พัฒนา 628.82 ล้าน ลบ.ม. 

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

2. พื้นที่รับประโยชน์ 2. พื้นที่รับประโยชน์ภาคเกษตรกรรมในเขต

ชลประทานที่เพิ่มข้ึน 

พื้นที่รับประโยชน์ 245,875 ไร่ 

*พื้นที่รับประโยชน์เพิ่มข้ึน 0 ไร่* 

พื้นที่รับประโยชน์ 245,899 ไร่ 

*พื้นที่รับประโยชน์เพิ่มข้ึน 24 ไร่* 

พื้นที่รับประโยชน์ 245,899 ไร่ 

*พื้นที่รับประโยชน์เพิ่มข้ึน 24 ไร่* 

พื้นที่รับประโยชน์ 433,264 ไร่ 

*พื้นที่รับประโยชน์เพิ่มข้ึน 187,389 ไร่* 

พื้นที่รับประโยชน์ 596,329 ไร่ 

*พื้นที่รับประโยชน์เพิ่มข้ึน 350,454 ไร่* 

3. พื้นที่เกษตรกรรมนอกเขตชลประทานที่มี

ปัญหาขาดแคลนน้ าลดลง 

พื้นที่เกษตรกรรมนอกเขตชลประทาน 3,192,041 ไร่ 

*พื้นที่เกษตรกรรมฯ ที่มีปัญหาขาดแคลนน้ าลดลง 0 ไร่* 

พื้นที่เกษตรกรรมนอกเขตชลประทาน 3,192,041 ไร่ 

*พื้นที่เกษตรกรรมฯ ที่มีปัญหาขาดแคลนน้ าลดลง 0 ไร่* 

พื้นที่เกษตรกรรมนอกเขตชลประทาน 3,192,041 ไร่ 

*พื้นที่เกษตรกรรมฯ ที่มีปัญหาขาดแคลนน้ าลดลง 0 ไร่* 

พื้นที่เกษตรกรรมนอกเขตชลประทาน 3,217,002 ไร่ 

*พื้นที่เกษตรกรรมฯ ที่มีปัญหาขาดแคลนน้ าเพิ่มข้ึน 

24,961 ไร่* 

พื้นที่เกษตรกรรมนอกเขตชลประทาน 2,841,275 ไร่ 

*พื้นที่เกษตรกรรมฯ ที่มีปัญหาขาดแคลนน้ าลดลง 

350,766 ไร่* 

3. Water Footprint ภาคการผลิต 4. สัดส่วนของผู้ประกอบการที่น า Water 

Footprint มาใช้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ

การใช้น้ าในภาคธุรกิจ  

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

4. จ านวนผู้เยี่ยมเยือนที่เปลี่ยนแปลง* 5. จ านวนผู้เยี่ยมเยือนที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มข้ึน-

ลดลง 

นักท่องเท่ียว นักทัศนำจร รวม 

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

*จ านวนผู้เยี่ยมเยือนที่เปลี่ยนแปลง 0 คน* 
 

นักท่องเท่ียว นักทัศนำจร รวม 

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

*จ านวนผู้เยี่ยมเยือนที่เพิ่มข้ึน 7,611,016 คน* 
 

นักท่องเท่ียว นักทัศนำจร รวม 

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

*จ านวนผู้เยี่ยมเยือนที่เพิ่มข้ึน 7,611,016 คน* 
 

นักท่องเท่ียว นักทัศนำจร รวม 

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

*จ านวนผู้เยี่ยมเยือนที่เพิ่มข้ึน 7,611,016 คน* 
 

นักท่องเท่ียว นักทัศนำจร รวม 

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

*จ านวนผู้เยี่ยมเยือนที่เพิ่มข้ึน  9,235,564 คน* 
 

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

*GPP ต่อหัวประชากรที่เพิ่มข้ึน 0 บาท* 

GPP ต่อหัวประชากร 232,794 ล้านบาท 

*GPP ต่อหัวประชากรที่เพิ่มข้ึน 119,229 ล้านบาท* 

GPP ต่อหัวประชากร 250,147 ล้านบาท 

*GPP ต่อหัวประชากรที่เพิ่มข้ึน 136,582 ล้านบาท* 

GPP ต่อหัวประชากร 272,519 ล้านบาท 

*GPP ต่อหัวประชากรที่เพิ่มข้ึน 158,954 ล้านบาท* 

GPP ต่อหัวประชากร 309,416 ล้านบาท 

*GPP ต่อหัวประชากรที่เพิ่มข้ึน 195,851 ล้านบาท* 

2. GPP ที่สูญเสียจากการเกิดภัยพิบัติ 7. ร้อยละของมูลค่าความเสียหายจากการเกิด

ภัยพิบัติลดลง 

มูลค่าความเสียหาย 634.18 ล้านบาท 

*ไม่ด าเนินการ* 

มูลค่าความเสียหาย 634.18 ล้านบาท 

*ไม่ด าเนินการ* 

มูลค่าความเสียหาย 619.97  ล้านบาท 

*มูลค่าความเสียหายลดลงร้อยละ 2.24* 

มูลค่าความเสียหาย 619.97 ล้านบาท 

*มูลค่าความเสียหายลดลงร้อยละ 2.24* 

มูลค่าความเสียหาย 619.97 ล้านบาท 

*มูลค่าความเสียหายลดลงร้อยละ 2.24* 

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

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

*จ านวนแรงงานท้องถ่ินที่เพิ่มข้ึน-ลดลง  0 คน* 

แรงงานในท้องถ่ิน จ านวน 24,176 คน 

*จ านวนแรงงานท้องถ่ินที่เพิ่มข้ึน  7,654 คน* 

แรงงานในท้องถ่ิน จ านวน 24,176 คน 

*จ านวนแรงงานท้องถ่ินที่เพิ่มข้ึน  7,654 คน* 

แรงงานในท้องถ่ิน จ านวน 25,505 คน 

*จ านวนแรงงานท้องถ่ินที่เพิ่มข้ึน  8,983 คน* 

แรงงานในท้องถ่ิน จ านวน 40,509 คน 

*จ านวนแรงงานท้องถ่ินที่เพิ่มข้ึน 23,987 คน* 

มิติสังคม       

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

11.ร้อยละของหมู่บ้านที่มีน้ าด่ืมสะอาดเพียงพอ

ตลอดปี 

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

2.สัดส่วนประชากรที่เข้าถึงพลังงาน

จากน้ า 

ไม่พิจารณาเนื่องจากไม่มีแหล่งก าเนิดไฟฟ้า

พลังงานน้ าในพื้นที่ 

- - - - - 

5. 1. จ านวนประชากรที่ต้องอพยพหากมี

การพัฒนา 

12.จ านวนครัวเรือนที่ต้องอพยพหากมีการ

พัฒนาโครงการด้านแหล่งน้ า 

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

2. จ านวนผู้ได้รับผลกระทบจากภัย

พิบัติทางน้ า 

13.จ านวนผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางน้ า 

(น้ าท่วม/น้ าแล้ง) ลดลง 

ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางน้ า  146 ราย ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางน้ า  146 ราย 

*ผู้ได้รับผลกระทบฯ ลดลง 0 ราย* 

ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางน้ า  0 ราย 

*ผู้ได้รับผลกระทบฯ ลดลง 146 ราย* 

ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางน้ า  0 ราย 

*ผู้ได้รับผลกระทบฯ ลดลง 146 ราย* 

ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางน้ า  0 ราย 

*ผู้ได้รับผลกระทบฯ ลดลง 146 ราย* 

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

2. จ านวนมรดกวัฒนธรรมและ

ธรรมชาติที่ได้รับผลกระทบ 

15.จ านวนมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติที่

ได้รับผลกระทบจากการพัฒนา (จ านวน

โครงการในป่าอนุรักษ์) 

ไม่ด าเนินการ จ านวนมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติที่ได้รับ

ผลกระทบ 0 แห่ง 

จ านวนมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติที่ได้รับ

ผลกระทบ 0 แห่ง 

จ านวนมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติที่ได้รับ

ผลกระทบ 2 แห่ง 

จ านวนมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติที่ได้รับ

ผลกระทบ 9 แห่ง 

3. การเข้าถึงข้อมูลการบริหารจัดการ

น้ า 

ไม่ประเมินเนื่องจากไม่มีความแตกต่างกันในแต่

ละทางเลือก 

 

- - - - - 



          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ       บทที่ 4 กำรศึกษำและเปรียบเทียบทำงเลือกกำรพัฒนำของพื นที่     

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม    4-21 รำยงำนสรุปผู้บริหำร กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

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

มิติสิ่งแวดล้อม       

7. 1. จ านวนระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชน

ครอบคลุมพ้ืนที่เมืองขนาดใหญ่* 

16.จ านวนระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชนครอบคลุม

พื้นที่เมืองขนาดใหญ่ 

ระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชนครอบคลุมพ้ืนที่เมืองขนาดใหญ่ 

0 แห่ง 

ระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชนครอบคลุมพ้ืนที่เมืองขนาดใหญ่ 

0 แห่ง 

ระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชนครอบคลุมพ้ืนที่เมืองขนาดใหญ่ 

0 แห่ง 

ระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชนครอบคลุมพ้ืนที่เมืองขนาดใหญ่ 

4 แห่ง 

ระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชนครอบคลุมพ้ืนที่เมืองขนาดใหญ่ 

4 แห่ง 

2. ร้อยละของพื้นที่ป่าไม้ที่

เปลี่ยนแปลง 

17.พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่เปลี่ยนแปลง/ได้รับ

ผลกระทบจากการพัฒนา 

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

18.พื้นที่ป่าสงวนเพื่อการอนุรักษ์ (Zone C) ที่

เปลี่ยนแปลง/ได้รับผลกระทบจากการพัฒนา 

ไม่ด าเนินการ พื้นที่ป่าสงวน Zone C ที่ ได้รับผลกระทบจากการพัฒนา 

0 ไร่ 

พื้นที่ป่าสงวน Zone C ที่ ได้รับผลกระทบจากการพัฒนา 

819 ไร่ 

พื้นที่ป่าสงวน Zone C ที่ ได้รับผลกระทบจากการพัฒนา 

7,706 ไร่ 

พื้นที่ป่าสงวน Zone C ที่ ได้รับผลกระทบจากการ

พัฒนา 12,281 ไร่ 

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

8. 1. ดัชนีบัญชีสีแดง 20.จ านวนชนิดพันธุ์ในดัชนีบัญชีสีแดงที่ได้รับ

ผลกระทบจากการพัฒนา 

ไม่ด าเนินการ จ านวนชนิดพันธุ์ในดัชนีบัญชีสีแดงที่ได้รับผลกระทบ 

0 ชนิด 

จ านวนชนิดพันธุ์ในดัชนีบัญชีสีแดงที่ได้รับผลกระทบ 

24 ชนิด 

จ านวนชนิดพันธุ์ในดัชนีบัญชีสีแดงที่ได้รับผลกระทบ 

24 ชนิด 

จ านวนชนิดพันธุ์ในดัชนีบัญชีสีแดงที่ได้รับผลกระทบ 

124 ชนิด 

2. ร้อยละของทางน้ าที่ได้รับการ

ปรับปรุง 

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

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

 
 

 
  

หมำยเหตุ : *  คือ ตัวช้ีวัดที่กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาได้เสนอแนะเพิ่มเติมจากบทวิเคราะห์ตัวช้ีวัดการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่ของส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ (2561) 
 



          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ       บทที่ 4 กำรศึกษำและเปรียบเทียบทำงเลือกกำรพัฒนำของพื นที่     

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม    4-22 รำยงำนสรุปผู้บริหำร กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

ตำรำงท่ี 4.5.1-2 
เกณฑ์กำรพิจำรณำจัดลำ้ดับทำงเลือกกำรพัฒนำที่เหมำะสมต่อพื นที่ลุม่น ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนกลำง 

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

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

ปัจจุบันและแผนงานในอนาคตที่เพิ่มข้ึนหรือ

ลดลง 

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

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

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

4. ปริมาณน้ าเก็บกักที่พัฒนา 0 ล้าน ลบ.ม. 

*ปริมาณน้ าต้นทุนเพิ่มข้ึน 0 ล้าน ลบ.ม.* 

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

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

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

4. ปริมาณน้ าเก็บกักที่พัฒนา 0 ล้าน ลบ.ม. 

*ปริมาณน้ าต้นทุนลดลง 167.69 ล้าน ลบ.ม.* 

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

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

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

4. ปริมาณน้ าเก็บกักที่พัฒนา 488.11 ล้าน ลบ.ม. 

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

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

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

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

4. ปริมาณน้ าเก็บกักที่พัฒนา 514.65 ล้าน ลบ.ม. 

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

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

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

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

4. ปริมาณน้ าเก็บกักที่พัฒนา 514.65 ล้าน ลบ.ม. 

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

2. พื้นที่รับประโยชน์ 2. พื้นที่รับประโยชน์ภาคเกษตรกรรมในเขต

ชลประทานที่เพิ่มข้ึน 

พื้นที่รับประโยชน์ 801,715 ไร่ 

*พื้นที่รับประโยชน์เพิ่มข้ึน 0 ไร่* 

พื้นที่รับประโยชน์ 1,003,844 ไร่ 

*พื้นที่รับประโยชน์เพิ่มข้ึน 202,129 ไร่* 

พื้นที่รับประโยชน์ 1,003,844 ไร่ 

*พื้นที่รับประโยชน์เพิ่มข้ึน 202,129 ไร่* 

พื้นที่รับประโยชน์ 1,020,950 ไร่ 

*พื้นที่รับประโยชน์เพิ่มข้ึน 219,235 ไร่* 

พื้นที่รับประโยชน์ 1,137,126 ไร่ 

*พื้นที่รับประโยชน์เพิ่มข้ึน 335,411 ไร่* 

3. พื้นที่เกษตรกรรมนอกเขตชลประทานที่มี

ปัญหาขาดแคลนน้ าลดลง 

พื้นที่เกษตรกรรมนอกเขตชลประทาน 1,875,677 ไร่ 

*พื้นที่เกษตรกรรมฯ ที่มีปัญหาขาดแคลนน้ าลดลง 0 ไร่* 

พื้นที่เกษตรกรรมนอกเขตชลประทาน 1,875,677 ไร่ 

*พื้นที่เกษตรกรรมฯ ที่มีปัญหาขาดแคลนน้ าลดลง 0 ไร่* 

พื้นที่เกษตรกรรมนอกเขตชลประทาน 1,787,549 ไร่ 

*พื้นที่เกษตรกรรมฯ ที่มีปัญหาขาดแคลนน้ าลดลง 

88,128 ไร่* 

พื้นที่เกษตรกรรมนอกเขตชลประทาน 1,651,710 ไร่ 

*พื้นที่เกษตรกรรมฯ ที่มีปัญหาขาดแคลนน้ าลดลง 

223,967 ไร่* 

พื้นที่เกษตรกรรมนอกเขตชลประทาน 1,535,534 ไร่ 

*พื้นที่เกษตรกรรมฯ ที่มีปัญหาขาดแคลนน้ าลดลง 

340,143 ไร่* 

3. Water Footprint ภาคการผลิต 4. สัดส่วนของผู้ประกอบการที่น า Water 

Footprint มาใช้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ

การใช้น้ าในภาคธุรกิจ  

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

4. จ านวนผู้เยี่ยมเยือนที่เปลี่ยนแปลง* 5. จ านวนผู้เยี่ยมเยือนที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มข้ึน-

ลดลง 

นักท่องเท่ียว นักทัศนำจร รวม 

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

 

*จ านวนผู้เยี่ยมเยือนที่เปลี่ยนแปลง 0 คน* 
 

นักท่องเท่ียว นักทัศนำจร รวม 

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

 

*จ านวนผู้เยี่ยมเยือนที่เพิ่มข้ึน 27,957,484 คน* 
 

นักท่องเท่ียว นักทัศนำจร รวม 

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

 

*จ านวนผู้เยี่ยมเยือนที่เพิ่มข้ึน 27,957,484 คน* 
 

นักท่องเท่ียว นักทัศนำจร รวม 

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

 

*จ านวนผู้เยี่ยมเยือนที่เพิ่มข้ึน 27,957,484 คน* 
 

นักท่องเท่ียว นักทัศนำจร รวม 

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

 

*จ านวนผู้เยี่ยมเยือนที่เพิ่มข้ึน  30,565,956 คน* 
 

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

*GPP ต่อหัวประชากรที่เพิ่มข้ึน 0 บาท* 

GPP ต่อหัวประชากร 317,103 ล้านบาท 

*GPP ต่อหัวประชากรที่เพิ่มข้ึน 143,700 ล้านบาท* 

GPP ต่อหัวประชากร 340,897 ล้านบาท 

*GPP ต่อหัวประชากรที่เพิ่มข้ึน 167,494 ล้านบาท* 

GPP ต่อหัวประชากร 371,585 ล้านบาท 

*GPP ต่อหัวประชากรที่เพิ่มข้ึน 198,182 ล้านบาท* 

GPP ต่อหัวประชากร 387,831 ล้านบาท 

*GPP ต่อหัวประชากรที่เพิ่มข้ึน 214,428 ล้านบาท* 

2. GPP ที่สูญเสียจากการเกิดภัยพิบัติ 7. ร้อยละของมูลค่าความเสียหายจากการเกิด

ภัยพิบัติลดลง 

มูลค่าความเสียหาย 12,718.49 ล้านบาท 

*ไม่ด าเนินการ* 

มูลค่าความเสียหาย 12,718.49 ล้านบาท 

*ไม่ด าเนินการ* 

มูลค่าความเสียหาย 12,254.27 ล้านบาท 

*มูลค่าความเสียหายลดลงร้อยละ 3.65 * 

มูลค่าความเสียหาย 12,254.27 ล้านบาท 

*มูลค่าความเสียหายลดลงร้อยละ 3.65 * 

มูลค่าความเสียหาย 12,254.27 ล้านบาท 

*มูลค่าความเสียหายลดลงร้อยละ 3.65 * 

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

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

*จ านวนแรงงานท้องถ่ินที่เพิ่มข้ึน-ลดลง  0 คน* 

แรงงานในท้องถ่ิน จ านวน 21,265 คน 

*จ านวนแรงงานท้องถ่ินที่เพิ่มข้ึน 6,732 คน* 

แรงงานในท้องถ่ิน จ านวน 21,265 คน 

*จ านวนแรงงานท้องถ่ินที่เพิ่มข้ึน 6,732 คน* 

แรงงานในท้องถ่ิน จ านวน 22,434 คน 

*จ านวนแรงงานท้องถ่ินที่เพิ่มข้ึน 7,901 คน* 

แรงงานในท้องถ่ิน จ านวน 28,531 คน 

*จ านวนแรงงานท้องถ่ินที่เพิ่มข้ึน 13,998 คน* 

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

11.ร้อยละของหมู่บ้านที่มีน้ าด่ืมสะอาดเพียงพอ

ตลอดปี 

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

2.สัดส่วนประชากรที่เข้าถึงพลังงานจากน้ า ไม่พิจารณาเนื่องจากไม่มีแหล่งก าเนิดไฟฟ้า

พลังงานน้ าในพื้นที่ 

- - - - - 

5. 1. จ านวนประชากรที่ต้องอพยพหากมี

การพัฒนา 

12.จ านวนครัวเรือนที่ต้องอพยพหากมีการ

พัฒนาโครงการด้านแหล่งน้ า 

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

2. จ านวนผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ

ทางน้ า 

13.จ านวนผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางน้ า 

(น้ าท่วม/น้ าแล้ง) ลดลง 

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

*ผู้ได้รับผลกระทบฯ ลดลง 0 ราย* 

ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางน้ า  0 ราย 

*ผู้ได้รับผลกระทบฯ ลดลง 35,547 ราย* 

ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางน้ า  0 ราย 

*ผู้ได้รับผลกระทบฯ ลดลง 35,547 ราย* 

ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางน้ า  0 ราย 

*ผู้ได้รับผลกระทบฯ ลดลง 35,547 ราย* 

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

2. จ านวนมรดกวัฒนธรรมและ

ธรรมชาติที่ได้รับผลกระทบ 

15.จ านวนมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติที่

ได้รับผลกระทบจากการพัฒนา (จ านวน

โครงการในป่าอนุรักษ์) 

ไม่ด าเนินการ จ านวนมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติที่ได้รับ

ผลกระทบ 7 แห่ง 

จ านวนมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติที่ได้รับ

ผลกระทบ 8 แห่ง 

จ านวนมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติที่ได้รับ

ผลกระทบ 9 แห่ง 

จ านวนมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติที่ได้รับ

ผลกระทบ 17 แห่ง 

3. การเข้าถึงข้อมูลการบริหารจัดการน้ า ไม่ประเมินเนื่องจากไม่มีความแตกต่างกันในแต่

ละทางเลือก 

- - - - - 



          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ       บทที่ 4 กำรศึกษำและเปรียบเทียบทำงเลือกกำรพัฒนำของพื นที่     

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม    4-23 รำยงำนสรุปผู้บริหำร กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

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

มิติสิ่งแวดล้อม       
7. 1. จ านวนระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชน

ครอบคลุมพ้ืนที่เมืองขนาดใหญ่* 

16.จ านวนระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชนครอบคลุม

พื้นที่เมืองขนาดใหญ่ 

ระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชนครอบคลุมพ้ืนที่เมืองขนาดใหญ่ 

12 แห่ง 

ระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชนครอบคลุมพ้ืนที่เมืองขนาดใหญ่ 

12 แห่ง 

ระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชนครอบคลุมพ้ืนที่เมืองขนาดใหญ่ 

12 แห่ง 

ระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชนครอบคลุมพ้ืนที่เมืองขนาดใหญ่ 

22 แห่ง 

ระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชนครอบคลุมพ้ืนที่เมืองขนาดใหญ่ 

22 แห่ง 

2. ร้อยละของพื้นที่ป่าไม้ที่เปลี่ยนแปลง 17.พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่เปลี่ยนแปลง/ได้รับ

ผลกระทบจากการพัฒนา 

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

18.พื้นที่ป่าสงวนเพื่อการอนุรักษ์ (Zone C) ที่

เปลี่ยนแปลง/ได้รับผลกระทบจากการพัฒนา 

ไม่ด าเนินการ พื้นที่ป่าสงวน Zone C ที่ ได้รับผลกระทบจากการพัฒนา 

0 ไร่ 

พื้นที่ป่าสงวน Zone C ที่ ได้รับผลกระทบจากการพัฒนา 

469 ไร่ 

พื้นที่ป่าสงวน Zone C ที่ ได้รับผลกระทบจากการพัฒนา 

1,363 ไร่ 

พื้นที่ป่าสงวน Zone C ที่ ได้รับผลกระทบจากการพัฒนา 

1,413 ไร่ 

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

8. 1. ดัชนีบัญชีสีแดง 20.จ านวนชนิดพันธุ์ในดัชนีบัญชีสีแดงที่ได้รับ

ผลกระทบจากการพัฒนา 

ไม่ด าเนินการ จ านวนชนิดพันธุ์ในดัชนีบัญชีสีแดงที่ได้รับผลกระทบ 

0 ชนิด 

จ านวนชนิดพันธุ์ในดัชนีบัญชีสีแดงที่ได้รับผลกระทบ 

12 ชนิด 

จ านวนชนิดพันธุ์ในดัชนีบัญชีสีแดงที่ได้รับผลกระทบ 

24 ชนิด 

จ านวนชนิดพันธุ์ในดัชนีบัญชีสีแดงที่ได้รับผลกระทบ 

48 ชนิด 

3. ร้อยละของทางน้ าที่ได้รับการ

ปรับปรุง 

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

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

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
  

หมำยเหตุ : *  คือ ตัวช้ีวัดที่กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาได้เสนอแนะเพิ่มเติมจากบทวิเคราะห์ตัวช้ีวัดการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่ของส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ (2561) 
 



          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ       บทที่ 4 กำรศึกษำและเปรียบเทียบทำงเลือกกำรพัฒนำของพื นที่     

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม    4-24 รำยงำนสรุปผู้บริหำร กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

ตำรำงท่ี 4.5.1-3 
เกณฑ์กำรพิจำรณำจัดลำ้ดับทำงเลือกกำรพัฒนำที่เหมำะสมต่อพื นที่ลุม่น ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง 

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

มิติเศรษฐกิจ       
1 1. ปริมาณน้ าต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงไป 1. ปริมาณน้ าต้นทุนของแหล่งกักเก็บน้ าใน

ปัจจุบันและแผนงานในอนาคตที่เพิ่มข้ึน

หรือลดลง 

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

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

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

4. ปริมาณน้ าเก็บกักที่พัฒนา 0 ล้าน ลบ.ม. 

*ปริมาณน้ าต้นทุนเพิ่มข้ึน 0 ล้าน ลบ.ม.* 

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

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

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

4. ปริมาณน้ าเก็บกักที่พัฒนา 0 ล้าน ลบ.ม. 

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

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

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

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

4. ปริมาณน้ าเก็บกักที่พัฒนา 558.69 ล้าน ลบ.ม. 

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

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

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

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

4. ปริมาณน้ าเก็บกักที่พัฒนา 591.54 ล้าน ลบ.ม. 

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

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

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

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

4. ปริมาณน้ าเก็บกักที่พัฒนา 591.54 ล้าน ลบ.ม. 

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

2. พื้นที่รับประโยชน์ 2. พื้นที่รับประโยชน์ภาคเกษตรกรรมในเขต

ชลประทานที่เพิ่มข้ึน 

พื้นที่รับประโยชน์ 826,945 ไร่ 

*พื้นที่รับประโยชน์เพิ่มข้ึน 0 ไร่* 

พื้นที่รับประโยชน์ 832,451 ไร่ 

*พื้นที่รับประโยชน์เพิ่มข้ึน 5,506 ไร่* 

พื้นที่รับประโยชน์ 832,451 ไร่ 

*พื้นที่รับประโยชน์เพิ่มข้ึน 5,506 ไร่* 

พื้นที่รับประโยชน์ 842,811 ไร่ 

*พื้นที่รับประโยชน์เพิ่มข้ึน 15,866 ไร่* 

พื้นที่รับประโยชน์ 847,664 ไร่ 

*พื้นที่รับประโยชน์เพิ่มข้ึน 20,719 ไร่* 

3. พื้นที่เกษตรกรรมนอกเขตชลประทานที่มี

ปัญหาขาดแคลนน้ าลดลง 

พื้นที่เกษตรกรรมนอกเขตชลประทาน 3,429,625 ไร่ 

*พื้นที่เกษตรกรรมฯ ที่มีปัญหาขาดแคลนน้ าลดลง 0 ไร่* 

พื้นที่เกษตรกรรมนอกเขตชลประทาน 3,429,625 ไร่ 

*พื้นที่เกษตรกรรมฯ ที่มีปัญหาขาดแคลนน้ าลดลง 0 ไร่* 

พื้นที่เกษตรกรรมนอกเขตชลประทาน 1,875,677 ไร่ 

*พื้นที่เกษตรกรรมฯ ที่มีปัญหาขาดแคลนน้ าลดลง 

1,553,948 ไร่* 

พื้นที่เกษตรกรรมนอกเขตชลประทาน 1,875,677 ไร่ 

*พื้นที่เกษตรกรรมฯ ที่มีปัญหาขาดแคลนน้ าลดลง 

1,553,948  ไร่* 

พื้นที่เกษตรกรรมนอกเขตชลประทาน 1,875,677 ไร่ 

*พื้นที่เกษตรกรรมฯ ที่มีปัญหาขาดแคลนน้ าลดลง 

1,553,948  ไร่* 

3. Water Footprint ภาคการผลิต 4. สัดส่วนของผู้ประกอบการที่น า Water 

Footprint มาใช้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ

การใช้น้ าในภาคธุรกิจ  

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

4. จ านวนผู้เยี่ยมเยือนที่เปลี่ยนแปลง* 5. จ านวนผู้เยี่ยมเยือนที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มข้ึน-

ลดลง 

นักท่องเท่ียว นักทัศนำจร รวม 

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

 

*จ านวนผู้เยี่ยมเยือนที่เปลี่ยนแปลง 0 คน* 
 

นักท่องเท่ียว นักทัศนำจร รวม 

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

 

*จ านวนผู้เยี่ยมเยือนที่เพิ่มข้ึน 17,878,455 คน* 
 

นักท่องเท่ียว นักทัศนำจร รวม 

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

 

*จ านวนผู้เยี่ยมเยือนที่เพิ่มข้ึน 17,878,455  คน* 
 

นักท่องเท่ียว นักทัศนำจร รวม 

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

 

*จ านวนผู้เยี่ยมเยือนที่เพิ่มข้ึน 17,878,455  คน* 
 

นักท่องเท่ียว นักทัศนำจร รวม 

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

 

*จ านวนผู้เยี่ยมเยือนที่เพิ่มข้ึน  19,591,312 คน* 
 

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

 

*GPP ต่อหัวประชากรที่เพิ่มข้ึน 0 บาท* 

GPP ต่อหัวประชากร 314,815 ล้านบาท 

 

*GPP ต่อหัวประชากรที่เพิ่มข้ึน 129,627 ล้านบาท* 

GPP ต่อหัวประชากร 338,536 ล้านบาท 

 

*GPP ต่อหัวประชากรที่เพิ่มข้ึน 153,348 ล้านบาท* 

GPP ต่อหัวประชากร 369,140 ล้านบาท 

 

*GPP ต่อหัวประชากรที่เพิ่มข้ึน 183,952 ล้านบาท* 

GPP ต่อหัวประชากร 456,674 ล้านบาท 

 

*GPP ต่อหัวประชากรที่เพิ่มข้ึน 271,486 ล้านบาท* 

2. GPP ที่สูญเสียจากการเกิดภัยพิบัติ 7. ร้อยละของมูลค่าความเสียหายจากการเกิด

ภัยพิบัติลดลง 

มูลค่าความเสียหาย 3,054.12 ล้านบาท 

*ไม่ด าเนินการ* 

มูลค่าความเสียหาย 3,054.12 ล้านบาท 

*ไม่ด าเนินการ* 

มูลค่าความเสียหาย 2,976.54 ล้านบาท 

*มูลค่าความเสียหายลดลงร้อยละ 2.54 * 

มูลค่าความเสียหาย 2,976.54 ล้านบาท 

*มูลค่าความเสียหายลดลงร้อยละ 2.54 * 

มูลค่าความเสียหาย 2,976.54 ล้านบาท 

*มูลค่าความเสียหายลดลงร้อยละ 2.54 * 

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

2. การใช้วัตถุดิบและแรงงานท้องถ่ิน 9. จ านวนการใช้แรงงานท้องถ่ินที่เพิ่มข้ึน-

ลดลง 

แรงงานในท้องถ่ิน จ านวน 27,814 คน 

*จ านวนแรงงานท้องถ่ินที่เพิ่มข้ึน-ลดลง  0 คน* 

แรงงานในท้องถ่ิน จ านวน 40,699 คน 

*จ านวนแรงงานท้องถ่ินที่เพิ่มข้ึน 12,885 คน* 

แรงงานในท้องถ่ิน จ านวน 40,699 คน 

*จ านวนแรงงานท้องถ่ินที่เพิ่มข้ึน 12,885 คน* 

แรงงานในท้องถ่ิน จ านวน 42,936 คน 

*จ านวนแรงงานท้องถ่ินที่เพิ่มข้ึน 15,122 คน* 

แรงงานในท้องถ่ิน จ านวน 68,196 คน 

*จ านวนแรงงานท้องถ่ินที่เพิ่มข้ึน 40,382 คน* 

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

11.ร้อยละของหมู่บ้านที่มีน้ าด่ืมสะอาด

เพียงพอตลอดปี 

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

2.สัดส่วนประชากรที่เข้าถึงพลังงานจากน้ า ไม่พิจารณาเนื่องจากไม่มีแหล่งก าเนิดไฟฟ้า

พลังงานน้ าในพื้นที่ 

- - - - - 

5. 1. จ านวนประชากรที่ต้องอพยพหากมี

การพัฒนา 

12.จ านวนครัวเรือนที่ต้องอพยพหากมีการ

พัฒนาโครงการด้านแหล่งน้ า 

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

2. จ านวนผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ

ทางน้ า 

13.จ านวนผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทาง

น้ า (น้ าท่วม/น้ าแล้ง) ลดลง 

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

*ผู้ได้รับผลกระทบฯ ลดลง 0 ราย* 

ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางน้ า  0 ราย 

*ผู้ได้รับผลกระทบฯ ลดลง 1,957 ราย* 

ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางน้ า  0 ราย 

*ผู้ได้รับผลกระทบฯ ลดลง 1,957 ราย* 

ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางน้ า  0 ราย 

*ผู้ได้รับผลกระทบฯ ลดลง 1,957 ราย* 

6. 1. การมีส่วนร่วมในการเสนอทางเลือก 14.สัดส่วนผู้แสดงความคิดเห็นยอมรับ

ทางเลือก 

ไม่ด าเนินการ สัดส่วนผู้แสดงความคิดเห็นยอมรับทางเลือกร้อยละ 2.92 สัดส่วนผู้แสดงความคิดเห็นยอมรับทางเลือกร้อยละ 16.88 สัดส่วนผู้แสดงความคิดเห็นยอมรับทางเลือกร้อยละ 43.57 สัดส่วนผู้แสดงความคิดเห็นยอมรับทางเลือกร้อยละ 14.08 

2. จ านวนมรดกวัฒนธรรมและธรรมชาติ

ที่ได้รับผลกระทบ 

15.จ านวนมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ

ที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนา (จ านวน

โครงการในป่าอนุรักษ์) 

ไม่ด าเนินการ จ านวนมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติที่ได้รับ

ผลกระทบ 16 แห่ง 

จ านวนมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติที่ได้รับ

ผลกระทบ 21 แห่ง 

จ านวนมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติที่ได้รับ

ผลกระทบ 23 แห่ง 

จ านวนมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติที่ได้รับ

ผลกระทบ 23 แห่ง 



          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ       บทที่ 4 กำรศึกษำและเปรียบเทียบทำงเลือกกำรพัฒนำของพื นที่     

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม    4-25 รำยงำนสรุปผู้บริหำร กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

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

3. การเข้าถึงข้อมูลการบริหารจัดการน้ า ไม่ประเมินเนื่องจากไม่มีความแตกต่างกันใน

แต่ละทางเลือก 

- - - - - 

มิติสิ่งแวดล้อม       

7. 1. จ านวนระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชน

ครอบคลุมพ้ืนที่เมืองขนาดใหญ่* 

16.จ านวนระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชนครอบคลุม

พื้นที่เมืองขนาดใหญ่ 

ระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชนครอบคลุมพ้ืนที่เมืองขนาดใหญ่ 

2 แห่ง 

ระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชนครอบคลุมพ้ืนที่เมืองขนาดใหญ่ 

2 แห่ง 

ระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชนครอบคลุมพ้ืนที่เมืองขนาดใหญ่ 

2 แห่ง 

ระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชนครอบคลุมพ้ืนที่เมืองขนาดใหญ่ 

19 แห่ง 

ระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชนครอบคลุมพ้ืนที่เมืองขนาด

ใหญ ่19 แห่ง 

2. ร้อยละของพื้นที่ป่าไม้ที่เปลี่ยนแปลง 17.พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่เปลี่ยนแปลง/ได้รับ

ผลกระทบจากการพัฒนา 

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

21,231 ไร่ 

18.พื้นที่ป่าสงวนเพื่อการอนุรักษ์ (Zone C) ที่

เปลี่ยนแปลง/ได้รับผลกระทบจากการ

พัฒนา 

ไม่ด าเนินการ พื้นที่ป่าสงวน Zone C ที่ ได้รับผลกระทบจากการพัฒนา 

0 ไร่ 

พื้นที่ป่าสงวน Zone C ที่ ได้รับผลกระทบจากการพัฒนา 

0 ไร่ 

พื้นที่ป่าสงวน Zone C ที่ ได้รับผลกระทบจากการพัฒนา 

0 ไร่ 

พื้นที่ป่าสงวน Zone C ที่ ได้รับผลกระทบจากการ

พัฒนา 319 ไร่ 

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

8. 1. ดัชนีบัญชีสีแดง 20.จ านวนชนิดพันธุ์ในดัชนีบัญชีสีแดงที่ได้รับ

ผลกระทบจากการพัฒนา 

ไม่ด าเนินการ จ านวนชนิดพันธุ์ในดัชนีบัญชีสีแดงที่ได้รับผลกระทบ 

0 ชนิด 

จ านวนชนิดพันธุ์ในดัชนีบัญชีสีแดงที่ได้รับผลกระทบ 

61 ชนิด 

จ านวนชนิดพันธุ์ในดัชนีบัญชีสีแดงที่ได้รับผลกระทบ 

122 ชนิด 

จ านวนชนิดพันธุ์ในดัชนีบัญชีสีแดงที่ได้รับผลกระทบ 

122 ชนิด 

3. ร้อยละของทางน้ าที่ได้รับการ

ปรับปรุง 

21.จ านวนสิ่งกีดขวางทางน้ าที่ได้รับการ

ปรับปรุง 

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

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

 
 หมำยเหตุ : *  คือ ตัวช้ีวัดที่กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาได้เสนอแนะเพิ่มเติมจากบทวิเคราะห์ตัวช้ีวัดการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่ของส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ (2561) 

 



  
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ       บทที่ 4 กำรศึกษำและเปรียบเทียบทำงเลือกกำรพัฒนำของพื นที่    

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม   4-26 รำยงำนสรุปผู้บริหำร กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

4.5.2  เกณฑ์กำรก้ำหนดค่ำตัวคูณ 
   ในการประเมินเพ่ือเปรียบเทียบความเหมาะสมของแต่ละทางเลือกต่อการพัฒนาในพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้
ฝั่งตะวันออก กลุ่มที่ปรึกษาได้ใช้วิธีการให้คะแนนเปรียบเทียบโดยใช้ค่าตัวคูณ (Multiplier Factor) ซึ่งจะ
พิจารณาจากความได้เปรียบ/เสียเปรียบ หรือข้อดี/ข้อเสียของแต่ละปัจจัย และเมื่อน าค่าตัวคูณไปคูณกับน้ าหนัก
คะแนนในหัวข้อนั้น จะได้ผลคูณเป็นคะแนนในแต่ละหัวข้อ ส าหรับแต่ละทางเลือกต่าง ๆ เมื่อน าผลรวมของ
คะแนนในแต่ละหัวข้อของแต่ละทางเลือกมาเปรียบเทียบกัน รูปแบบทางเลือกท่ีได้คะแนนรวมมากที่สุดจะมีความ
เหมาะสมมากที่สุด ค่าตัวคูณท่ีจะใช้ส าหรับปัจจัยแต่ละด้านใช้วิธีก าหนดค่าตัวคูณแบบสัดส่วน  
   การก าหนดค่าตัวคูณแบบสัดส่วน เป็นการก าหนดให้รูปแบบทางเลือกที่มีความได้เปรียบหรือดีที่สุดใน
หัวข้อนั้น ๆ มีค่าตัวคูณเท่ากับ 1.00 ส่วนทางเลือกอ่ืนจะได้ค่าตัวคูณลดหลั่นเป็นสัดส่วนกันไปตามความสัมพันธ์
ในลักษณะของสมการเชิงเส้น (Linear Equation) ที่ใช้ประเมินค่าตัวคูณในแต่ละหัวข้อ โดยมีรูปแบบของสมการ
ทั่วไปดังนี ้

 
    MFi

*
 =  1.00 – (Amax - Ai)/ Amax 

    MFi
*
 =  1.00 – (Ai-Amin)/ Ai 

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



  
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ       บทที่ 4 กำรศึกษำและเปรียบเทียบทำงเลือกกำรพัฒนำของพื นที่    

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม   4-27 รำยงำนสรุปผู้บริหำร กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

 (2) กลุ่มพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนกลำง 
  พ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนกลาง มี 3 ลุ่มน้ าสาขา ประกอบด้วย ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
ส่วนที่ 3 คลองกลาย และภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 ครอบคลุมพ้ืนที่ 4 จังหวัด ประกอบด้วย สุราษฎร์ธานี 
นครศรีธรรมราช ตรัง และพัทลุง โดยเป็นพื นที่เป้าหมายในการพัฒนาพื นที่เกษตรแปลงใหญ่ในพื นที่ที่เหมาะสม 
การเกษตรผสมผสานและเกษตรอัจฉริยะ ยกระดับอุตสาหกรรมการเพาะเลี ยงกุ้งและสัตว์น ้าชายฝั่ง อุตสาหกรรม
การแปรรูปอาหารทะเล พบว่าทางเลือกที่มีความเหมาะสมที่สุด คือ ทางเลือกที่ 3 การพัฒนาพื้นที่โดยเพิ่มขีด
ความสามารถของฐานเศรษฐกิจเดิม (เกษตรกรรมและการท่องเที่ยว)  มีการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจ
พ้ืนฐานด้านเกษตรกรรมและการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ให้เติบโตอย่างเต็มศักยภาพ ขีดความสามารถ ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล รายละเอียดดังแสดงใน ตำรำงท่ี 4.6-2 
 
 (3) กลุ่มพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง 
  พ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง มี 6 ลุ่มน้ าสาขา ประกอบด้วย คลองนาทวี คลองเทพา 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง แม่น้ าสายบุรี แม่น้ าบางนรา และแม่น้ าโก-ลก ครอบคลุมพ้ืนที่ 4 จังหวัด 
ประกอบด้วย สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส โดยเป็นพื นที่เป้าหมายในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดน 
เมืองการค้าและเมืองท่องเที่ยวชายแดน ศูนย์กลางการขนส่งและโลจิสติกส์ (ทางเรือ) อุตสาหกรรมการเกษตร
และอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร (ปาล์มน ้ามัน ยางพารา มะพร้าว) การเพาะเลี ยงชายฝั่งและอุตสาหกรรมแปร
รูปประมง พบว่าไม่สามารถบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาทางเศรษฐกิจสูงสุดตามแผนยุทธศาสตร์ที่ วางไว้ใน
ทำงเลือกที่ 4 ได้ เนื่องจากมีข้อจ ากัดในปัจจัยต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ทั้งด้านทรัพยากรธรรมชาติที่อ่อนไหว ปัจจัยด้าน
แรงงานและทรัพยากรบุคคล ปัจจัยด้านความมั่นคง รวมทั้ง ความสามารถในการจัดหาทรัพยากรน้ าให้เพียงพอ
ต่อการพัฒนา รายละเอียดดังแสดงใน ตำรำงท่ี 4.6-3 
 
  แต่อย่างไรก็ตาม พ้ืนที่ยังมีศักยภาพในการพัฒนามากกว่า ทำงเลือกที่ 3 โดยสามารถคัดกรอง
กิจกรรมทางเศรษฐกิจตามแผน ทำงเลือกที่ 4 ที่สามารถด าเนินการได้เพ่ิมเติมไว้ในทางเลือก เพ่ือขับเคลื่อน
เป้าหมายการเติบโตของเศรษฐกิจได้ จึงเป็นทางเลือกที่มีความเหมาะสมที่สุด คือ ทางเลือกที่ 3+ การพัฒนา
พื้นที่โดยเพิ่มขีดความสามารถของฐานเศรษฐกิจเดิม (เกษตรกรรมและการท่องเที่ยว)  และเพิ่มกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรมนวัตกรรมที่มีมูลค่าสูงซึ่งมีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
รายละเอียดดังแสดงใน ตำรำงท่ี 3.5-4



          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ       บทที่ 4 กำรศึกษำและเปรียบเทียบทำงเลือกกำรพัฒนำของพื นที่     

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม    4-28 รำยงำนสรุปผู้บริหำร กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

ตำรำงที่ 4.6-1 
ผลกำรพิจำรณำทำงเลือกกำรพัฒนำในพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

ตัวชี วัดรำยมิติ กำรประเมินตัวชี วัด น้ าหนักคะแนน 

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

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

 พื้นที่เกษตรกรรมนอกเขตชลประทานที่มีปัญหาขาดแคลนน้ าลดลง 3 0.07 0.21 0.07 0.21 0.00 0.00 1.00 3.00 

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

3 0.10 0.30 0.50 1.50 0.50 1.50 1.00 3.00 

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

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

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

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

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

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

 ร้อยละของหมู่บา้นท่ีมีน้ าดืม่สะอาดเพียงพอตลอดป ี 6 0.82 4.94 1.00 6.00 1.00 6.00 1.00 6.00 

9. สัดส่วนประชากรที่เข้าถึงพลังงานจากน้ า ไม่พิจารณาเนื่องจากไมม่ีแหล่งก าเนิดไฟฟ้าพลังงานน้ าในพืน้ที ่ - - - - - - - - - 

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

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

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

13.จ านวนมรดกวัฒนธรรมและธรรมชาติที่ได้รับผลกระทบ จ านวนมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติทีไ่ดร้ับผลกระทบจากการพัฒนา (จ านวนโครงการในป่า
อนุรักษ์) 

6 1.00 6.00 1.00 6.00 0.50 3.00 0.11 0.67 

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

มิติสิ่งแวดล้อม (35 คะแนน)          
15.จ านวนระบบบ าบัดน้ าเสยีชุมชนครอบคลมุพื้นท่ีเมืองขนาดใหญ่* จ านวนระบบบ าบดัน้ าเสียชุมชนครอบคลุมพื้นท่ีเมืองขนาดใหญ ่ 5 0.25 1.25 0.25 1.25 1.00 5.00 1.00 5.00 
16. ร้อยละของพื้นที่ป่าไม้ที่เปลี่ยนแปลง พื้นที่ป่าอนุรักษ์ท่ีเปลี่ยนแปลง/ไดร้ับผลกระทบจากการพัฒนา 5 1.00 5.00 1.00 5.00 0.65 3.25 0.23 1.16 
 พื้นที่ป่าสงวนเพื่อการอนุรักษ์ (Zone C) ที่เปลี่ยนแปลง/ได้รับผลกระทบจากการพัฒนา 5 1.00 5.00 0.12 0.61 0.01 0.06 0.01 0.04 
17.พื้นที่ป่าเสื่อมสภาพที่ไดร้ับการฟื้นฟู พื้นที่ป่าเสื่อมสภาพที่ได้รับการฟื้นฟู 5 0.03 0.16 0.03 0.16 1.00 5.00 0.39 1.96 
18.ดัชนีบัญชีสีแดง จ านวนชนิดพันธ์ุในดัชนีบัญชีสีแดงที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนา 5 1.00 5.00 0.04 0.21 0.04 0.21 0.01 0.04 
19.ร้อยละของทางน้ าท่ีได้รบัการปรับปรุง จ านวนสิ่งกีดขวางทางน้ าท่ีได้รับการปรับปรุง 5 0.00 0.00 1.00 5.00 1.00 5.00 1.00 5.00 
 จ านวนแหล่งน้ าท่ีได้รับการขุดลอก 5 0.00 0.01 1.00 5.00 1.00 5.00 1.00 5.00 
  100 48.25 67.16 69.78 73.09 

 



          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ       บทที่ 4 กำรศึกษำและเปรียบเทียบทำงเลือกกำรพัฒนำของพื นที่     

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม    4-29 รำยงำนสรุปผู้บริหำร กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

ตำรำงที่ 4.6-2 
ผลกำรพิจำรณำทำงเลือกกำรพัฒนำในพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนกลำง 

ตัวชี วัดรำยมิติ กำรประเมินตัวชี วัด น้ าหนักคะแนน 

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

ภาคธุรกิจ  

3 

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

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

อนุรักษ์) 

6 1.00 6.00 0.88 5.25 0.78 4.67 0.41 2.47 

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

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



          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ       บทที่ 4 กำรศึกษำและเปรียบเทียบทำงเลือกกำรพัฒนำของพื นที่     

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม    4-30 รำยงำนสรุปผู้บริหำร กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

ตำรำงที่ 4.6-3 
ผลกำรพิจำรณำทำงเลือกกำรพัฒนำในพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง 

ตัวชี วัดรำยมิติ กำรประเมินตัวชี วัด น้ าหนักคะแนน 

ทำงเลือกที่ 1 ทำงเลือกที่ 2 ทำงเลือกที่ 3 ทำงเลือกที่ 4 
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มิติเศรษฐกิจ (30 คะแนน)          
1. ปริมาณน้ าต้นทุนท่ีเปลีย่นแปลงไป ปริมาณน้ าต้นทุนของแหล่งกักเก็บน้ าในปัจจุบันและแผนงานในอนาคตที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง 3 0.49 1.47 0.92 2.76 1.00 3.00 0.73 2.18 
2. พ้ืนท่ีรับประโยชน์  พื้นที่รับประโยชน์ภาคเกษตรกรรมในเขตชลประทานท่ีเพิ่มขึ้น 3 0.27 0.80 0.27 0.80 0.77 2.30 1.00 3.00 
 พื้นที่เกษตรกรรมนอกเขตชลประทานที่มีปัญหาขาดแคลนน้ าลดลง 3 0.00 0.00 1.00 3.00 1.00 3.00 1.00 3.00 
3. Water Footprint ภาคการผลติ สัดส่วนของผู้ประกอบการที่น า Water Footprint มาใช้เพื่อปรับปรงุประสิทธิภาพการใช้น้ าใน

ภาคธุรกิจ  

3 

0.10 0.30 0.50 1.50 0.50 1.50 1.00 3.00 
4. จ านวนผู้เยี่ยมเยือนท่ีเปลี่ยนแปลง* จ านวนผู้เยีย่มเยือนท่ีเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น-ลดลง 3 0.91 2.74 0.91 2.74 0.91 2.74 1.00 3.00 
5. GPP ต่อหัวประชากรที่เพิ่มข้ึน GPP ต่อหัวประชากรทีเ่พิ่มขึ้น 5 0.48 2.39 0.56 2.82 0.68 3.39 1.00 5.00 
6. GPP ที่สูญเสยีจากการเกิดภยัพบิัติ ร้อยละของมลูค่าความเสยีหายจากการเกิดภัยพิบัตลิดลง 4 0.00 0.02 1.00 4.00 1.00 4.00 1.00 4.00 
7. จ านวน SME ในระดับท้องถิ่น ร้อยละของจ านวน SME ที่เพ่ิมขึ้น 3 0.95 2.86 0.98 2.94 1.00 3.00 0.98 2.94 
8. การใช้วัตถุดิบและแรงงานท้องถิ่น 9. จ านวนการใช้แรงงานท้องถิ่นที่เพิ่มขึ้น-ลดลง 3 0.32 0.96 0.32 0.96 0.37 1.12 1.00 3.00 

มิติสังคม (35 คะแนน)          
8. สัดส่วนประชากรที่เข้าถึงน้ า ร้อยละของหมู่บา้นท่ีมีระบบประปา 6 0.46 2.73 0.46 2.73 1.00 6.00 1.00 6.00 
 ร้อยละของหมู่บา้นท่ีมีน้ าดืม่สะอาดเพียงพอตลอดป ี 6 0.82 4.90 0.82 4.90 1.00 6.00 1.00 6.00 
9. สัดส่วนประชากรที่เข้าถึงพลังงานจากน้ า ไม่พิจารณาเนื่องจากไมม่ีแหล่งก าเนิดไฟฟ้าพลังงานน้ าในพืน้ที ่ -  0.00   0.00   0.00   0.00 
10.จ านวนประชากรที่ต้องอพยพหากมีการพัฒนา จ านวนครัวเรือนท่ีต้องอพยพหากมีการพัฒนาโครงการด้านแหล่งน้ า 6 1.00 6.00 0.07 0.44 0.07 0.44 0.07 0.44 
11.จ านวนผู้ไดร้ับผลกระทบจากภยัพิบัติทางน้ า จ านวนผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพบิัติทางน้ า (น้ าท่วม/น้ าแล้ง) ลดลง 6 0.05 0.31 1.00 6.00 1.00 6.00 1.00 6.00 
12.การมีส่วนร่วมในการเสนอทางเลือก สัดส่วนผู้แสดงความคดิเห็นยอมรบัทางเลือก 5 0.07 0.34 0.39 1.94 1.00 5.00 0.32 1.62 
13.จ านวนมรดกวัฒนธรรมและธรรมชาติที่ได้รับผลกระทบ จ านวนมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติทีไ่ดร้ับผลกระทบจากการพัฒนา (จ านวนโครงการในป่า

อนุรักษ์) 

6 

1.00 6.00 0.76 4.57 0.70 4.17 0.70 4.17 
14.การเข้าถึงข้อมูลการบริหารจัดการน้ า ไม่ประเมินเนื่องจากไมม่ีความแตกต่างกนัในแต่ละทางเลือก -  0.00   0.00   0.00   0.00 

มิติสิ่งแวดล้อม (35 คะแนน)          
15.จ านวนระบบบ าบัดน้ าเสยีชุมชนครอบคลมุพื้นท่ีเมืองขนาดใหญ่* จ านวนระบบบ าบดัน้ าเสียชุมชนครอบคลุมพื้นท่ีเมืองขนาดใหญ ่ 5 0.11 0.53 0.11 0.53 1.00 5.00 1.00 5.00 
16. ร้อยละของพื้นที่ป่าไม้ที่เปลี่ยนแปลง พื้นที่ป่าอนุรักษ์ท่ีเปลี่ยนแปลง/ไดร้ับผลกระทบจากการพัฒนา 5 1.00 5.00 0.08 0.41 0.06 0.31 0.05 0.24 
 พื้นที่ป่าสงวนเพื่อการอนุรักษ์ (Zone C) ที่เปลี่ยนแปลง/ได้รับผลกระทบจากการพัฒนา 5 1.00 5.00 1.00 5.00 1.00 5.00 0.31 1.57 
17.พื้นที่ป่าเสื่อมสภาพที่ไดร้ับการฟื้นฟู พื้นที่ป่าเสื่อมสภาพที่ได้รับการฟื้นฟู 5 0.03 0.16 0.03 0.16 1.00 5.00 0.58 2.92 
18.ดัชนีบัญชีสีแดง จ านวนชนิดพันธ์ุในดัชนีบัญชีสีแดงที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนา 5 1.00 5.00 0.02 0.08 0.01 0.04 0.01 0.04 
19.ร้อยละของทางน้ าท่ีได้รบัการปรับปรุง จ านวนสิ่งกีดขวางทางน้ าท่ีได้รับการปรับปรุง 5 0.08 0.42 1.00 5.00 1.00 5.00 1.00 5.00 
 จ านวนแหล่งน้ าท่ีได้รับการขุดลอก 5 0.02 0.08 1.00 5.00 1.00 5.00 1.00 5.00 
  100 47.98 58.28 77.02 73.11 



  
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ       บทที่ 4 กำรศึกษำและเปรียบเทียบทำงเลือกกำรพัฒนำของพื นที่    

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม   4-31 รำยงำนสรุปผู้บริหำร กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

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



  
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ       บทที่ 4 กำรศึกษำและเปรียบเทียบทำงเลือกกำรพัฒนำของพื นที่    

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม   4-32 รำยงำนสรุปผู้บริหำร กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

ตำรำงท่ี 4.7-1 
สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นต่อทำงเลือกกำรพัฒนำในพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกจ้ำแนกลุ่มน ้ำสำขำ 

 
ลุ่มน ้ำสำขำ จ้ำนวนผู้เข้ำร่วมประชุมท่ีเลือกทำงเลือกกำรพัฒนำท่ีเสนอ (ร้อยละ) 

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

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

0.00 0.00 
 

42.86 
 

51.14 
 

0.00 
 

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

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

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

 
 



 บทที่ 5 

กำรประเมินผลกระทบของทำงเลือกยุทธศำสตร์ที่เหมำะสม
และก ำหนดมำตรกำรเชิงรุกเพื่อป้องกันผลกระทบล่วงหน้ำ 

 
  



         บทที ่5 การประเมินผลกระทบของทางเลือกยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม 
        สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ  และกา้หนดมาตรการเชงิรุกเพื่อป้องกันผลกระทบล่วงหน้า 
   

 
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม   5-1 รายงานสรุปผู้บริหาร การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 

บทที่ 5 
การประเมินผลกระทบของทางเลือกยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม 
และก้าหนดมาตรการเชิงรุกเพื่อป้องกันผลกระทบล่วงหน้า 

 
5.1 หลักการและแนวคิด 
 การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์เป็นแนวคิดเชิงกระบวนการในการวิเคราะห์และพัฒนาเชิง
นโยบายและแผนงาน เพ่ือให้ได้ทางเลือกทั้งในส่วนของการพัฒนาเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการจัดการ 
ด้านทรัพยากรน้้าที่มีความเหมาะสมที่สุด ภายใต้หลักการพัฒนาที่ยั่ งยืน (sustainable development: SD)  
โดยค้านึงถึงศักยภาพและขีดจ้ากัดของพ้ืนที่ เพ่ือให้ได้ทางเลือกการพัฒนาและการจัดการที่มีความสมดุลเหมาะสม
ที่สุด ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ ความสอดคล้องตามทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาพ้ืนที่ รวมทั้ง 
ความต้องการของประชาชน 
 
 ทั้งนี้ แม้ว่ากระบวนการพิจารณาเพ่ือให้ได้มาซึ่งทางเลือกการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้้าที่เหมาะสมจะได้พิจารณา
ถึงปัจจัยต่าง ๆ ทั้งศักยภาพ ข้อจ้ากัด เงื่อนไขต่างๆ ที่ส้าคัญ ทั้งด้านวิศวกรรม สิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ  
ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อพื้นที่ที่มีคุณค่าหรือความส้าคัญสูง หรือผลกระทบที่มีความ
รุนแรงและมีผู ้ได้ร ับผลกระทบเป็นวงกว้าง แต่อย่างไรก็ตาม ผลจากการประเมินทางเลือกที่ได้เป็นเพียง
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่ใช้เป็นกรอบของการพัฒนา ซึ่งการด้าเนินการใดๆ ก็ตามย่อมมีผลกระทบทั้งทางบวกและ
ทางลบเสมอ ดังนั้น ที่ปรึกษาได้พิจารณาในองค์ประกอบของกิจกรรมส้าคัญๆ ภายใต้ทางเลือกที่เหมาะสม 
ว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านใดด้านหนึ่งอย่างไร หากมีความเป็นไปได้ที่กิจกรรมหรือการด้าเนินงานดังกล่าวยังคงมี
ปัญหาอุปสรรคที่ต้องปรับปรุงองค์ประกอบ หรืออาจส่งผลกระทบที่มีนัยส้าคัญอย่างไม่อาจหลี กเลี่ยงได้ บริษัทที่
ปรึกษาได้พิจารณาเสนอมาตรการหรือแนวทางการด้าเนินงานตามหลักการป้องกันไว้ล่วงหน้า (Precautionary 
Principle) เป็นหลักการพ้ืนฐานและกรอบในการพัฒนาระดับโครงการหรือกิจกรรมภายในพ้ืนที่ อันจะช่วยลด/
หลีกเลี่ยงผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนต่อไป  
 
5.2 กิจกรรมและการด้าเนินงานที่ส้าคัญของทางเลือกการพัฒนาที่เหมาะสม 
 จากทางเลือกการพัฒนาที่เหมาะสมของพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน มีรูปแบบทิศทางการเติบโต
ของเมืองและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ส้าคัญซึ่งก้าหนดความต้องการใช้น้้า (Water Demand) โดยรวม รวมถึง  
ความจ้าเป็นในการจัดหาและพัฒนาแหล่งน้้าเพ่ือตอบสนองความต้องการใช้น้้าดังกล่าว (Water Supply) ได้ดัง  
ตารางที่ 5.2-1 
 
5.3 แนวทางการพัฒนาที่ย่ังยืน ตามหลักการระวังไว้ก่อน (Precautionary Principle) 
 จากการคาดการณ์ผลกระทบจากการพัฒนาโดยความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ (Expert Judgement) ได้ถูก
น้ามาใช้ในการประกอบการตัดสินใจเพ่ือเสนอมาตรการและแนวทางการบรรเทาผลกระทบตามหลักการระวังไว้ก่อน 
(Precautionary Principle) น้าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ได้ 7 ด้าน ได้ดัง ตารางที่ 5.3-1
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม   5-2   รายงานสรุปผู้บริหาร การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 

ตารางท่ี 5.2-1 
กิจกรรมการพัฒนาและผลกระทบหลักที่ส้าคัญ 

ตารางท่ี 5.2-1 (ต่อ) 
รูปแบบการพัฒนา กิจกรรมหลกั ผลกระทบ มาตรการป้องกันไว้ก่อน 

เกษตรกรรม - การเพิ่มพ้ืนท่ีเกษตร 
- 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   5-3   รายงานสรุปผู้บริหาร การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 

ตารางท่ี 5.2-1 (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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        สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ  และกา้หนดมาตรการเชงิรุกเพื่อป้องกันผลกระทบล่วงหน้า    

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม   5-4 รายงานสรุปผู้บริหาร การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 

ตารางท่ี 5.3-1 
แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามหลักการระวังไว้ก่อน (Precautionary Principle) 

 
มาตรการป้องกัน 

ไว้ก่อน 
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 

- การจัดการป่าไม้และพื้นที่ต้นน้้ 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. พื้นที่โล่งเพื่อการรักษาคณุภาพสิ่งแวดล้อมและ
สันทนาการ (พื้นที่ป่า พ้ืนท่ีแหล่งน้้าในเมือง/
ชุมชน) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและการใช้
ประโยชน์ของคนในชุมชน รวมทั้ง การท่องเที่ยว 
หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่จะก่อให้เกดิความสื่อมโทรม
เสียหาย  

4. พื้นที่อุตสาหกรรม เข้มงวดการอนญุาตให้ตั้งใน
เขตที่ไดม้ีการคดัเลือกไว้แล้วตามหลักเกณฑ์การ
วางผังเมืองและมีการปกป้องสิ่งแวดล้อมอย่าง
ถูกต้อง 
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม   5-5 รายงานสรุปผู้บริหาร การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 

มาตรการป้องกัน 
ไว้ก่อน 

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  

มีเป้าหมายการอนรุักษ์ทรัพยากรน้้า 
มาตรการป้องกัน 
คุณภาพน ้าแหล่งน ้า 
เสื่อมโทรม 
 

- เพื่อป้องกันผลกระทบด้านคุณภาพน้้า  ที่
เ กี่ ย ว เ นื่ อ งจ ากการพัฒนา เมื อ งและ
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 6 

กระบวนกำรกำรมีส่วนร่วม กำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น
ของประชำชนและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

และกำรประชำสัมพันธ์ 
 
  



           บทที่ 6 กระบวนการการมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนความคดิเห็นของประชาชน 
            ส้านักงานทรัพยากรน ้าแห่งชาติ        และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการประชาสัมพันธ์ 
    

 
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม   6-1 รายงานสรุปผู้บริหาร การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 

บทที่ 6 
กระบวนการการมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

และการประชาสัมพันธ์ 
 

6.1 ความน้า 
 กระบวนการการมีส่วนร่วมและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
การศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก เป็นกระบวนการที่ความกังวล 
ความต้องการและคุณค่าทางความคิดของประชาชนจะได้รับการบูรณาการในกระบวนการตัดสินใจของภาครัฐ 
ผ่านกระบวนการสื่อสารแบบสองทาง โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องระดับพ้ืนที่ได้ร่วมกันสะท้อน
สภาพปัญหา ข้อวิตกกังวล และแนวทางการบริหารจัดการน้้าที่ด้าเนินการอยู่ในปัจจุบัน อีกทั้งร่วมกันระดมความ
คิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการน้้าที่ควรด้าเนินการในอนาคตในแต่ละพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขา ในท้ายสุดข้อมูล
ต่าง ๆ ที่ได้จากเวทีรับฟังความคิดเห็นได้ถูกน้ามาจัดท้าเป็นทางเลือกและแผนงานด้านทรัพยากรน้้าที่เหมาะสมทั้ง
มิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ที่สอดคล้องกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของแต่ละพ้ืนที่ก่อนที่น้าไปสรุป
แนวทางเลือกที่เหมาะสมในการพัฒนา รวมทั้งผลกระทบและมาตรการป้องกันแก้ไขต่อไป โดยด้าเนินการควบคู่
กับการศึกษาใน 3 ขั้นตอน คือ  
 
 (1) ขั นตอนการก้าหนดขอบเขตการศึกษา (Scoping) เพ่ือก้าหนดประเด็นส้าคัญของพ้ืนที่  
(การประชุมปฐมนิเทศโครงการ และการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1)  
  
 (2) ขั นตอนการพัฒนาและประเมินทางเลือก เพ่ือช่วยระบุทางเลือกที่มีศักยภาพ และแนวทางที่ใช้
ในการประเมินผลกระทบ (การประชุมกลุ่มย่อยครั้งท่ี 2) 
 
 (3) ขั นตอนการพิจารณาผลการศึกษาจากร่างรายงาน SEA  เพ่ือให้มั่นใจได้ว่ารายงาน SEA   
ไดต้อบโจทย์ส้าคัญในพื้นที่ลุ่มน้้าอย่างครบถ้วน (การประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ) 
 
6.2 การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นระดับกลุ่มลุ่มน ้าครั งที่ 1 (การประชุมปฐมนิเทศ)  

 ด้าเนินการในขั้นตอนการก้าหนดขอบเขตการศึกษา (Scoping) เพ่ือก้าหนดประเด็นส้าคัญของพ้ืนที่ 
และเกิดความมั่นใจว่าความคิดเห็นและความกังวลห่วงใยที่ส้าคัญต่างๆ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะได้รับการ
พิจารณา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการก้าหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของการพัฒนา  โดยได้ด้าเนินการใน
ระหว่างวันที่ 10 – 14 มิถุนายน 2562 รวมทั งหมด 4 เวที มีผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั งสิ น 883 คน ซึ่งผลสรุป
ความคิดเห็นในภาพรวมทั้ง 4 เวที เกี่ยวกับประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะด้านทรัพยากรน้้า โดยใช้กรอบแผน
แม่บทการบริหารจัดการน้้า ซึ่งจ้าแนกออกเป็น 6 ประเด็น พบว่า การจัดการน้้าท่วมและอุทกภัยเป็นประเด็นที่
ผู้ตอบแบบแสดงความคิดเห็นให้น้้าหนักและความส้าคัญมากที่สุด (ร้อยละ 26.91) รองลงมาคือประเด็นการ
จัดการคุณภาพน้้า (ร้อยละ 19.91) ปัญหาความม่ันคงของน้้าเพ่ือการผลิตเป็นข้อวิตกกังวลในล้าดับที่สาม (ร้อยละ 
16.63) ขณะที่ช่องว่างของการบูรณาการบริหารจัดการหน่วยงาน กฎหมายและชุดข้อมูล เป็นสิ่งที่จ้าเป็นต้อง



           บทที่ 6 กระบวนการการมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนความคดิเห็นของประชาชน 
            ส้านักงานทรัพยากรน ้าแห่งชาติ        และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการประชาสัมพันธ์ 
    

 
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม   6-2 รายงานสรุปผู้บริหาร การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 

พัฒนา ปรับปรุงและแก้ไขในล้าดับถัดไป (ร้อยละ 15.10) ซึ่งข้อวิตกกังวลและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาเพ่ือ
การอนุรักษ์ต้นน้้า และการจัดการน้้าเพ่ือการอุปโภคบริโภคเป็นประเด็นที่ผู้ตอบแบบแสดงความคิดเห็นให้น้้าหนัก
และความส้าคัญในล้าดับท้ายๆ ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน (ร้อยละ 10.94 และ 10.50 ตามล้าดับ)  
 
6.3 การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นระดับลุ่มน ้าย่อย (การประชุมกลุ่มย่อย ครั งที่ 1)  
 ด้าเนินการในขั้นตอนการก้าหนดขอบเขตการศึกษา (Scoping) ภายหลังจากได้ข้อมูลสภาพปัญหา รวมทั้ง
ความคิดเห็นและความห่วงกังวลเกี่ยวกับทรัพยากรน้้าที่ส้าคัญต่างๆ ของพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกในเชิงภาพ
กว้าง จากการประชุมปฐมนิเทศโครงการ เพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริงในระดับพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขามากขึ้น โดยด้าเนินการ
ระหว่างวันที่ 7-21 สิงหาคม 2562 รวมทั งหมด 14 เวที มีผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั งสิ น 511 คน ซึ่งท้าให้
สามารถสรุปสถานการณ์ ปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรน้้า และแนวทางการพัฒนาครอบคลุม 6 
ประเด็น คือ 1) ปัญหาเกี่ยวกับการจัดการน้้าอุปโภคบริโภค 2) ปัญหาเกี่ยวกับความมั่นคงของน้้าในภาคการผลิต 
3) ปัญหาน้้าท่วมและอุทกภัย 4) ปัญหาคุณภาพน้้าและการอนุรักษ์ทรัพยากรน้้า 5) ปัญหาป่าต้นน้้าเสื่อมโทรม
และปัญหาการพังทลายของหน้าดิน และ 6) ปัญหาด้านการบริหารจัดการ  
 
6.4 การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นระดับลุ่มน ้าย่อย (การประชุมกลุ่มย่อย ครั งที่ 2)  
 ภายหลังขั้นตอนของการก้าหนดขอบเขตการศึกษา (Scoping) ข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากการรวบรวมและ
วิเคราะห์ ร่วมกับข้อมูลที่ได้รับจากการประชุมปฐมนิเทศ และการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 ได้ถูกน้ามาจัดท้า 
เป็นทางเลือกและแผนงานด้านทรัพยากรน้้าที่เหมาะสมทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับบริบท
ทางสังคมและวัฒนธรรมของแต่ละพ้ืนที่เบื้องต้น ขั้นตอนต่อไปเป็นการเข้าสู่ขั้นตอนการพัฒนาและประเมิน
ทางเลือก โดยด้าเนินการในระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2562 รวมทั งหมด 14 เวที มีผู้เข้าร่วม
ประชุมรวมทั งสิ น 943 คน สามารถสรุปการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 ได้ว่า ผู้เข้าร่วมประชุมจาก 13 ลุ่มน้้าสาขา 
ส่วนใหญ่ร้อยละ 61.54 ให้ความตระหนักและเลือกทิศการพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการเติบโตของ
เศรษฐกิจสาขาท่องเที่ยวและเกษตรกรรม (ทางเลือกท่ี 3) ในสัดส่วนที่มากท่ีสุด รองลงมา คือ การพัฒนาพื้นที่เพ่ือ
แก้ไขปัญหาเร่งด่วนและคุณภาพชีวิตขั้นพ้ืนฐาน (ทางเลือกที่ 2) คิดเป็นร้อยละ 23.08 ขณะที่การพัฒนาพ้ืนที่เต็ม
ศักยภาพ (ทางเลือกที่ 4) พบในล้าดับสุดท้าย (ร้อยละ 15.38 นอกจากนั้นการประชุมกลุ่มย่อยในครั้งนี้ยังพบ
ทางเลือกใหม่ที่เป็นข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุมที่อยู่นอกเหนือจากกรอบที่ได้ก้าหนดไว้ในเบื้องต้นอีกด้วย  
 
6.5 การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นระดับกลุ่มลุ่มน ้าครั งที่ 2 (การประชุมปัจฉิมนิเทศ) 
 ในขั้นตอนพิจารณาผลการศึกษาจากร่างรายงาน SEA ที่ปรึกษาได้ด้าเนินการจัดประชุมปัจฉิมนิเทศ 
โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือน้าเสนอผลการศึกษาสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ และแผนงานตามแนวทางพัฒนา 
ลุ่มน้้าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์พ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก พร้อมทั้งรับฟังความเห็นข้อและเสนอแนะ
ส้าหรับน้าไปใช้ประกอบการปรับปรุงผลการศึกษาและแนวทางของการพัฒนาโครงการ อันจะน้าไปสู่การ
ด้าเนินการที่มีความเหมาะสมและน้าไปใช้ได้จริงในทางปฏิบัติต่อไป ด้าเนินการระหว่างวันที่ 8-17 กรกฎาคม 
2563 รวมทั งหมด 6 เวที โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั งสิ น 800 คน ซึ่งสามารถสรุปผลการประชุมตาม
แบบสอบถามความคิดเห็นและการแสดงความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมต่อผลการศึกษาของโครงการ แบ่งการ



           บทที่ 6 กระบวนการการมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนความคดิเห็นของประชาชน 
            ส้านักงานทรัพยากรน ้าแห่งชาติ        และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการประชาสัมพันธ์ 
    

 
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม   6-3 รายงานสรุปผู้บริหาร การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 

สรุปผลตามกลุ่มพ้ืนที่ลุ่มน้้าตอนบน ตอนกลาง และตอนล่าง โดยพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบนมีประเด็น
เพ่ิมเติมที่จ้าเป็นต้องให้ความส้าคัญ คือ “แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจที่ควบคู่ไปกับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ให้มีความชัดเจนและเกิดผลให้ได้จริงในเชิงปฏิบัติ” พ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนกลางมีประเด็นเพ่ิมเติมที่
จ้าเป็นต้องให้ความส้าคัญ คือ“การมุ่งเน้นการใช้น ้าในภาคการเกษตร ที่เหมาะสมกับอาชีพและความเป็นอยู่  
ที่ควบคู่ไปกับมาตรการพื นฟูทรัพยากรป่าไม้” และพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่างมีประเด็นเพ่ิมเติมที่
จ้าเป็นต้องให้ความส้าคัญคือ“การพัฒนาบุคลากรและการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่สามารถติ ดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพ่ือจัดการระบบการกักเก็บ ระบายน ้า เพ่ืออนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรม”  
 
6.6 กิจกรรมการสร้างการรับรู้ผ่านสื่อ 
 - กิจกรรมการสร้างการรับรู้ผ่านสื่อ ครั งที่ 1 จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 9.00 – 
16.30 น. ณ ส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาติ เป็นกิจกรรมที่ส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาติพบปะสื่อมวลชน
ภายใต้โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่ง  
 - กิจกรรมการสร้างการรับรู้ผ่านสื่อ ครั งที่ 2 จัดขึ้นในในวันที่ 14-15 มกราคม 2563 ณ อ้าเภอ
เทพา จังหวัดสงขลา โดยน้าเจ้าหน้าที่จาก สทนช. และสื่อมวลชน ศึกษาดูงานในพื้นที่ลุ่มน้้าสาขาคลองเทพา และ
พ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง จ้านวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการอนุรักษ์ลุ่มน้้าและป่าชายเลนโดย
กลุ่มอนุรักษ์ของชุมชน อ้าเภอเทพา จังหวัดสงขลา และโครงการขุดลอกร่องน้้าปากแม่น้้าเทพา  
 
  
 



 
 บทที่ 7 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม   7-1 รำยงำนสรุปผู้บริหำร กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

บทที่ 7 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
7.1 บทสรุป 
 ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกเป็นพื นที่ชำยฝั่งติดอ่ำวไทย ลักษณะชำยฝั่งทะเลรำบเรียบมีที่ 
รำบแคบ ๆ ตั งอยู่ ครอบคลุมพื นที่ 11 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดชุมพร จังหวัด
สุรำษฏร์ธำนี จังหวัดระนอง จังหวัดตรัง จังหวัดนครศรีธรรมรำช จังหวัดพัทลุง จังหวัดสงขลำ จังหวัด
ปัตตำนี จังหวัดยะลำ และจังหวัดนรำธิวำส โดยมีลุ่มน ้ำตำปี ลุ่มน ้ำทะเลสำบสงขลำ และลุ่มน ้ำปัตตำนีแทรก
ตัวเป็นช่วง ๆ แม่น ้ำส่วนใหญ่ในลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกเป็นแม่น ้ำสำยสั น ๆ ไหลลงสู่อ่ำวไทย ลักษณะ
พื นที่ลุ่มน ้ำทำงด้ำนตะวันตกของลุ่มน ้ำเป็นเทือกเขำ ซึ่งเป็นต้นก้ำเนิดของแม่น ้ำสำยต่ำง ๆ เริ่มจำกทิวเขำ
ภูเก็ต ซึ่งอยู่ทำงตอนบนของลุ่มน ้ำทำงทิศตะวันตกของจังหวัดชุมพร เป็นทิวเขำที่ต่อเนื่ องมำจำกทิวเขำ
ตะนำวศรีทอดยำวลงมำทำงใต้จนถึงจังหวัดพังงำ แล้วเบี่ยงออกไปทำงทิศตะวันออกเฉียงใต้จนจรดกับ  
ทิวเขำนครศรีธรรมรำช ซึ่งอยู่ทำงทิศตะวันออกของจังหวัดสุรำษฎร์ธำนีพำดผ่ำนมำทำงใต้ผ่ำนจังหวัด
นครศรีธรรมรำช จังหวัดตรัง ลงไปจนถึงจังหวัดสตูล แล้วไปจรดกับทิวเขำสันกำลำคีรีซึ่งเป็นแนวขอบเขต
ของลุ่มน ้ำ ส้ำหรับลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกมีพื นที่ประมำณ 26,466.02 ตำรำงกิโลเมตร หรือ 16.54  
ล้ำนไร่ ประกอบด้วย 13 ลุ่มน ้ำสำขำ ซึ่งมีลักษณะเชิงพื นที่แตกต่ำงจำกพื นที่ลุ่มน ้ำหลักอ่ืน โดยแบ่งพื นที่
ตำมกลุ่มพื นที่ลุ่มน ้ำสำขำออกได้เป็น 3 ตอน (กลุ่มพื นที่ลุ่มน ้ำสำขำ) ได้แก่ 1) พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่ง
ตะวันออกตอนบน 2) พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนกลำง และพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก
ตอนล่ำง 
 
 (1) ปัจจุบัน (ปี 2562) 
  พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกเป็นพื นที่ที่มีปริมำณฝนตกสะสมเฉลี่ยรำยปี 1,923.82 
มิลลิเมตร ทั งนี  ในบำงพื นที่ลุ่มน ้ำสำขำมีปริมำณฝนตกสะสมมำกกว่ำ 2,000-2,500 มิลลิเมตรต่อปี ค่ำเฉลี่ย
ปริมำณฝนตกในพื นที่ลุ่มน ้ำมีปริมำณที่มำกกว่ำค่ำเฉลี่ยทั งประเทศ เป็นรองเฉพำะพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ 
ฝั่งตะวันตก ท้ำให้ในแต่ละปี พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกมีปริมำณน ้ำท่ำจ้ำนวนมำก โดยเฉลี่ยปริมำณ
น ้ำท่ำต่อปีประมำณ 26,643.82 ล้ำนลูกบำศก์เมตร ซึ่งท้ำให้ในพื นที่ลุ่มน ้ำมีปริมำณน ้ำตำมธรรมชำติที่มีมำก
เพียงพอต่อควำมต้องกำรทรัพยำกรน ้ำเพ่ือกำรพัฒนำ อย่ำงไรก็ตำม เมื่อพิจำรณำปริมำณน ้ำท่ำ จะพบว่ำ ใน
แต่ละปีในพื นที่มีปริมำณน ้ำตำมธรรมชำติที่สำมำรถเก็บกักได้ แต่ทั งนี  ด้วยคุณลักษณะทำงกำยภำพของ
พื นที่กลำยเป็นข้อจ้ำกัดของกำรพัฒนำแหล่งเก็บกักน ้ำ คุณลักษณะทำงกำยภำพของพื นที่โดยรวมของลุ่มน ้ำ
ภำคใต้ฝั่งตะวันออกท่ีมีผลต่อกำรเก็บกักน ้ำ ได้แก่ 
  1)  พื นที่ส่วนใหญ่ของพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกเป็นภูเขำสูง ที่มีควำมลำดชันมำก และ 
เป็นเทือกเขำวำงตัวแนวเหนือ-ใต้ ท้ำให้ขำดพื นที่ที่เหมำะสมต่อกำรพัฒนำแหล่งเก็บกักน ้ำขนำดกลำงถึงใหญ่ 
  2)  ล้ำน ้ำ (แม่น ้ำ) ในพื นที่ลุ่มน ้ำสำขำส่วนใหญ่เป็นล้ำน ้ำสำยสั น มีต้นก้ำเนิดจำกสันปันน ้ำ
เทือกเขำด้ำนตะวันตกของพื นที่ ล้ำน ้ำวำงแนวพำดขวำงพื นที่ (แนวพำดทิศตะวันออก-ตะวันตก) ล้ำน ้ำมี
ควำมยำวจำกต้นน ้ำถึงทะเลฝั่งอ่ำวไทยไม่เกิน 100-120 กิโลเมตร ส่งผลต่อกำรชะลอกำรไหลของน ้ำ เพื่อให้
น ้ำไหลเข้ำไปเก็บตำมพื นที่รำบที่ไหลผ่ำน 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม   7-2 รำยงำนสรุปผู้บริหำร กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

  3)  พื นที่ลุ่มน ้ำมีที่รำบขนำดเล็ก ขนำดของที่รำบระหว่ำงภูเขำทำงด้ำนตะวันตกของพื นที่กับ
ชำยฝั่งอ่ำวไทยทำงด้ำนตะวันออกของพื นที่ เป็นที่รำบขนำดเล็ก โดยส่วนใหญ่กำรใช้ประโยชน์ที่ดินดังกล่ำว
ถูกใช้เพื่อกำรเพำะปลูกพืชเศรษฐกิจกำรเกษตร และอีกส่วนหนึ่งถูกใช้เป็นพื นที่เมืองและชุมชน 
  4)  พื นที่อนุรักษ์และพื นที่ที่มีระดับควำมลำดชันร้อยละ 35 ซึ่งเป็นพื นที่ที่ควรได้รับกำร
ปกป้องไว้เป็นตัวหน่วงน ้ำหรือชะลอกำรไหลของน ้ำจำกพื นที่สูง ท้ำให้ชะลอกำรไหลของน ้ำลงสู่ทะเลได้ 
อย่ำงไรก็ตำม ในบำงพื นที่ลุ่มน ้ำสำขำเริ่มถูกรุกล ้ำจำกภำคกำรเกษตร เข้ำมำเพำะปลูกไม้ยืนต้นและไม้ผล 
ท้ำให้บำงพื นที่ขำดตัวชะลอกำรไหลของน ้ำ 
  ณ ปัจจุบัน (ปี 2562) พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกมีแหล่งเก็บกักน ้ำด้ำเนินกำรพัฒนำโดย
ส่วนรำชกำรจ้ำนวน 807 โครงกำร ควำมจุเก็บกักรวม 110.92 ล้ำนลูกบำศก์เมตร หรือร้อยละ 0.42 ของ
ปริมำณน ้ำท่ำทั งหมด โดยพื นที่ลุ่มน ้ำสำขำที่มีแหล่งเก็บกักมำกที่สุด คือ พื นที่ลุ่มน ้ำสำขำภำคใต้ฝั่ง
ตะวันออกส่วนที่ 4 มีแหล่งเก็บกักน ้ำได้ 87.90 ล้ำนลูกบำศก์เมตร หรือร้อยละ 1.80 ของปริมำณน ้ำท่ำลุ่ม
น ้ำสำขำภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 รองลงมำเป็นลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง คลองนำทวี แม่น ้ำ
โก-ลก และคลองท่ำตะเภำ มีแหล่งเก็บกักน ้ำได้ 5.38 2.92 4.28 และ 4.18 ล้ำนลูกบำศก์เมตร หรือร้อยละ 
0.88 0.45 0.36 และ 0.27 ของปริมำณน ้ำท่ำแต่ละลุ่มน ้ำสำขำ ส่วนลุ่มน ้ำสำขำอ่ืน ๆ มีแหล่งเก็บกักน ้ำได้
น้อยกว่ำร้อยละ 0.10 ของปริมำณน ้ำท่ำของแต่ละลุ่มน ้ำสำขำ ซึ่งแหล่งเก็บกักน ้ำในพื นที่ลุ่มน ้ำสำขำแต่ละ
พื นที่มีศักยภำพกำรเก็บกักน ้ำท่ำได้น้อยมำก 
  นอกจำกแหล่งน ้ำธรรมชำติจำกน ้ำท่ำจ้ำนวนมำกแล้ว แหล่ งน ้ำบำดำลเป็นแหล่งน ้ำที่มี
ควำมส้ำคัญ เป็นแหล่งน ้ำที่มีศักยภำพกำรให้น ้ำโดยรวมทั งลุ่มน ้ำประมำณ 2,942.60 ล้ำนลูกบำศก์เมตร 
หรือร้อยละ 10.98 ของปริมำณน ้ำท่ำของลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก ทั งนี  แต่ละพื นที่ลุ่มน ้ำสำขำจะมี
ศักยภำพน ้ำบำดำลแตกต่ำงกันตำมคุณลักษณะชั นหิน (Geomorphological Situation) ควำมสำมำรถใน
กำร ไหลซึ มกลั บ เข้ ำแทนที่  (Rechargeable Water)  และคุณภำพกำรน้ ำ ใช้ ของผู้ ใ ช้ โ ดยรวม 
(Consumptable Usage) โดยภำพรวมของแต่ละลุ่มน ้ำ มีศักยภำพกำรใช้น ้ำบำดำลที่แตกต่ำงกัน โดยชี วัด
จำกสัดส่วนปริมำณศักยภำพน ้ำบำดำลต่อปริมำณน ้ำท่ำของลุ่มน ้ำสำขำ ซึ่งเป็นกำรประมำณกำรจำกระดับ
ควำมต้องกำรทรัพยำกรน ้ำเพ่ือกำรอุปโภค-บริโภคของแต่ละลุ่มน ้ำ โดยทั่วไปแต่ละลุ่มน ้ำต้องกำรน ้ำเพ่ือกำร
อุปโภค-บริโภคและกิจกรรมทำงเศรษฐกิจที่มีควำมจ้ำเป็ต้องใช้ในยำมวิกฤตประมำณร้อยละ 20 ของ
ปริมำณควำมต้องกำรทรัพยำกรน ้ำทั งหมดของแต่ละลุ่มน ้ำสำขำ มีน ้ำส้ำรองเพ่ือกำรใช้ประโยชน์ โดยเฉพำะ
น ้ำเพื่อกำรอุปโภค-บริโภค  
 
 (2) กำรพัฒนำทรัพยำกรน ้ำในอนำคต 20 ปีข้ำงหน้ำ 
  กำรศึกษำได้ทบทวนปริมำณน ้ำที่สำมำรถพัฒนำได้เป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย 
 
 1)  ปริมำณน ้ำที่จะได้รับจำกกำรพัฒนำแหล่งกักเก็บน ้ำของหน่วยงำนรำชกำรในระยะ 
20 ปีข้ำงหน้ำ 
   จำกกำรทบทวนแผนงำนของหน่วยงำนรำชกำรต่ำง ๆ เช่น กรมชลประทำน กรมป้องกัน
และบรรเทำสำธำรณภัย กรมโยธำธิกำรและผังเมือง ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ เป็นต้น ที่ก้ำหนดไว้ใน
ระยะเวลำ 20 ปี โดยแบ่งกำรด้ำเนินงำนออกเป็นกำรพัฒนำระยะสั น ระยะกลำง และระยะยำว จะใช้
งบประมำณทั งสิ น 26,793.24 ล้ำนบำท สำมำรถเก็บกักและเพ่ิมควำมจุเก็บกักน ้ำได้อีก 466.02 ล้ำน ลบ.ม.  
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม   7-3 รำยงำนสรุปผู้บริหำร กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

  2)  ปริมำณน ้ำที่ได้รับจำกกำรปรับปรุงแหล่งน ้ำธรรมชำติในพื นที่ (reconstruction) 
(ตัวแปร RST) 
   แหล่งน ้ำธรรมชำติในพื นที่ลุ่มน ้ำบำงแห่งมีศักยภำพที่จะถูกพัฒนำให้เป็นแหล่งกักเก็บน ้ำ
ได้จ้ำนวนหนึ่ง ซึ่งจำกกำรทบทวน พบว่ำ แหล่งน ้ำธรรมชำติจ้ำนวน 1,055 แห่ง มีศักยภำพที่จะถูกพัฒนำให้
เก็บกักน ้ำได้เพ่ิมขึ น โดยกำรลงทุนปรับปรุงแหล่งน ้ำ เช่น กำรขุดลอก กำรเสริมคันดิน กำรชุดให้เป็นบ่อสระ 
เป็นต้น ซึ่งกำรพัฒนำด้วยกำรปรับปรุงนี จะเพ่ิมเติมอุปทำนทรัพยำกรน ้ำได้อีกประมำณ 151.28 ล้ำน
ลูกบำศก์เมตร 
 
  3)  ปริมำณน ้ำที่จะได้รับจำกกำรเพิ่มควำมจุเก็บกักในระดับไร่นำ (ตัวแปร NPG) 
   กำรพัฒนำแหล่งเก็บกักน ้ำขนำดเล็กระดับไร่นำเป็นทำงเลือกหนึ่งที่จะเพ่ิมเติมกำรเก็บ
กักให้ตอบสนองต่อควำมต้องกำรผู้ใช้น ้ำได้โดยตรง ไม่ต้องรอกำรพัฒนำระบบกำรจัดส่งและกำรจัดสรร ซึ่ง
อำจจะไม่ตอบสนองทันต่อควำมต้องกำร จำกกำรทบทวน พบว่ำ  
 
  สรุปโดยรวม ในระยะ 20 ปี การพัฒนาอุปทานทรัพยากรน ้าจาก ณ ปัจจุบัน ที่มีน ้าใช้การได้
ประมาณ 3,053.52 ล้านลูกบาศก์เมตร การเพ่ิมเติมการพัฒนาอุปทานทรัพยากรน ้าจะได้เพ่ิมขึ นอีก 
1,735.01 ล้านลูกบาศก์เมตร รวมเป็น 4,788.53 ล้านลูกบาศก์เมตร ต้องใช้งบประมาณการลงทุนเพ่ิมเติม
อีก 83,207.28 ล้านบาท ทั งนี  ปริมาณอุปทานทรัพยากรน ้าที่มีในระยะ 20 ปีข้างหน้า จะมีปริมาณน ้าที่
เพียงพอต่อการตอบสนองต่อการอุปโภค-บริโภคของชุมชนและการส่งเสริมการท่องเที่ยว ขณะที่ ปริมาณน ้า
ที่มีจะตอบสนองต่อความต้องการได้บางส่วนในด้านการพัฒนาเกษตรกรรมพื นที่ชลประทาน และการพัฒนา
อุตสาหกรรมการผลิต อย่างไรก็ตาม ถ้าพิจารณาปริมาณน ้าท่าในพื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก ยังคงมี
เหลือจ้านวน 24.942.49 ล้านลูกบาศก์เมตร ที่สามารถพัฒนาน้ามาใช้ได้เพ่ิมเติมได้อีก  
 
 3) สภำพปัญหำในพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 
  พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกประสบปัญหำกำรขำดแคลนน ้ำในช่วงฤดูแล้ง ซึ่งปริมำณ
ควำมต้องกำรใช้น ้ำทุกกิจกรรมในปัจจุบัน มีปริมำณทั งสิ น 27,001.75 ล้ำนลูกบำศก์เมตร ขณะที่ปัจจุบัน
พื นที่ลุ่มน ้ำฯ มีควำมสำมำรถในกำรเก็บกักของโครงกำรขนำดใหญ่และขนำดกลำงเพียง 103.27 ล้ำน
ลูกบำศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 0.39 ของปริมำณน ้ำท่ำเฉลี่ยรำยปี นอกจำกนี พื นที่ลุ่มน ้ำฯ ยังประสบ
ปัญหำน ้ำท่วมหลำกในช่วงฤดูฝน อันเกิดจำกลักษณะทำงกำยภำพที่ส้ำคัญของพื นที่ กล่ำวคือ พื นที่ต้นน ้ำ
ของลุ่มน ้ำเป็นพื นที่ทิวเขำที่มีควำมลำดชันสูง ท้ำให้เกิดน ้ำไหลลงสู่พื นที่กลำงน ้ำ, ปลำยน ้ำ และไหลออกสู่
ทะเลอย่ำงรวดเร็ว รวมถึงเกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์พื นที่ป่ำต้นน ้ำ กำรรุกล ้ำล้ำน ้ำธรรมชำติ  
สิ่งกีดขวำงทำงน ้ำ ตลอดจนกำรสะสมของตะกอนบริเวณปำกแม่น ้ำ  
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม   7-4 รำยงำนสรุปผู้บริหำร กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

  4) ทำงเลือกกำรพัฒนำพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 
    กำรวิเครำะห์ทำงเลือกกำรพัฒนำที่เหมำะสมที่สุดส้ำหรับพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 
เพ่ือให้บรรลุตำมเป้ำประสงค์ของประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและด้ำนทรัพยำกรน ้ำของพื นที่ซึ่งได้ก้ำหนด
วิสัยทัศน์ของกำรพัฒนำพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก คือ “กำรบริหำรจัดกำรน ้ำเพื่อคุณภำพชีวิต ขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ อย่ำงสมดุลและยั่งยืน” โดยค้ำนึงถึงขีดควำมสำมำรถในกำรรองรับกำรพัฒนำของพื นที่ลุ่มน ้ำและ
ควำมต้องกำรของภำคประชำชน และมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผน
แม่บทกำรบริหำรจัดกำรน ้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนพัฒนำกลุ่มจังหวัดภำคใต้ แผนพัฒนำกลุ่ม
จังหวัดภำคใต้ฝั่งอ่ำวไทย แผนพัฒนำกลุ่มจังหวัดภำคใต้ชำยแดน และแผนพัฒนำจังหวัดในพื นที่ลุ่มน ้ำ
ภำคใต้ฝั่งตะวันออก ตลอดจนแผนพัฒนำอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง น้ำมำสู่กำรพิจำรณำก้ำหนดป้ำหมำยและแนว
ทำงเลือกกำรพัฒนำพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝังตะวันออก เพ่ือน้ำมำเปรียบเทียบทำงเลือกที่เหมำะสมที่สุด  
4 ทำงเลือก ประกอบด้วย 
 
 ทำงเลือกที่  1 ไม่มีกำรพัฒนำใด ๆ (Business as usual) เป็นทำงเลือกพื นฐำนส้ำหรับ
เปรียบเทียบทำงเลือกอ่ืน ๆ โดยกำรเปลี่ยนแปลงกำรพัฒนำใด ๆ ในพื นที่ให้เป็นไปโดยปกติตำมแนวโน้มที่
เกิดขึ นจำกอดีตถึงปัจจุบัน (ปี 2561) และแผนงำนที่มีอยู่แล้วในปี พ.ศ.2563 โดยไม่มีกำรเสนอแนวทำงกำร
พัฒนำพื นที่และกำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำ 
 
 ทำงเลือกที่  2 กำรพัฒนำพื นที่ เพื่อแก้ไขปัญหำเร่งด่วนและคุณภำพชีวิตขั นพื นฐำน  
กำรเปลี่ยนแปลงด้ำนควำมต้องกำรน ้ำใช้กำรเปลี่ยนแปลงตำมแนวโน้มที่เกิดขึ นในอดีตที่ผ่ำนมำ กำรพัฒนำ
โครงกำรด้ำนทรัพยำกรน ้ำเพ่ือแก้ไขปัญหำควำมจ้ำเป็นพื นฐำน (อุปโภค-บริโภค) และแก้ไขปัญหำน ้ำท่วมใน
พื นที่เร่งด่วน 
 ทำงเลือกที่ 3 กำรพัฒนำพื นที่เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกำรเติบโตของเศรษฐกิจสำขำ
ท่องเที่ยวและเกษตรกรรม (ฐำนเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ปัจจุบัน) เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน ได้แก่ เกษตรกรรม ,  
กำรท่องเที่ยว กำรค้ำและบริกำร อุตสำหกรรมรูปแบบเดิมที่เกี่ยวข้องกับผลผลิตทำงกำรเกษตรในพื นที่  
โดยมีกำรพัฒนำพื นที่เพ่ือแก้ไขปัญหำเร่งด่วนและคุณภำพชีวิตขั นพื นฐำนรวมอยู่ด้วย มีกำรพัฒนำกิจกรรม
ทำงเศรษฐกิจพื นฐำนด้ำนเกษตรกรรมและกำรท่องเที่ยวในพื นที่ ให้ เติบโต อย่ำงเต็มศักยภำพ  
ขีดควำมสำมำรถ ประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
 
 ทำงเลือกที่ 4 กำรพัฒนำพื นที่เต็มศักยภำพและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำภำคใต้และภำคใต้
ชำยแดน เพ่ือเป้ำหมำยสูงสุดกำรเติบโตของเศรษฐกิจ โดยมีกำรพัฒนำพื นที่เพ่ือแก้ไขปัญหำเร่งด่วนและ
คุณภำพชีวิตขั นพื นฐำนรวมอยู่ด้วย กำรพัฒนำกิจกรรมทำงเศรษฐกิจของพื นที่ตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ภำคใต้และ เขตเศรษฐกิจชำยแดนภำคใต้ และเพ่ิมกำรเติบโตฐำนเศรษฐกิจเดิม (เกษตรกรรมและท่องเที่ยว) 
ให้เต็มศักยภำพ 

  ส้ำหรับผลกำรวิเครำะห์และเปรียบเทียบทำงเลือกกำรพัฒนำพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 
สำมำรถสรุปผลกำรพิจำรณำทำงเลือกกำรพัฒนำที่เหมำะสมที่สุดในแต่ละกลุ่มพื นที่ ได้ดังนี  



  
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ       บทที่ 7 บทสรุปและข้อเสนอแนะ    

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม   7-5 รำยงำนสรุปผู้บริหำร กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

 กลุ่มพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน  
 พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน มี 4 ลุ่มน ้ำสำขำ ประกอบด้วย คลองท่ำตะเภำ ภำคใต้ 
ฝั่งตะวันออกตอนบน  คลองหลังสวน  และภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 2 ครอบคลุมพื นที่ 4 จังหวัด 
ประกอบด้วย ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง และสุรำษฎร์ธำนี โดยเป็นพื นที่เป้าหมายในการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืน (SEC) พื นที่พัฒนาอุตสาหกรรมฐานชีวภาพและการแปรรูปการเกษตรมูลค่าสูง 
(Bio-Based & Processed Agricultural Products) อุตสาหกรรมโอเลโอเคมิคัลแบบครบวงจร ทำงเลือก
ที่มีควำมเหมำะสมที่สุด คือ ทางเลือกที่ 4 กำรพัฒนำพื นที่เต็มศักยภำพ และยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ภำคใต้และภำคใต้ชำยแดน เป็นกำรพัฒนำกิจกรรมทำงเศรษฐกิจของพื นที่ตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ภำคใต้และเขตเศรษฐกิจชำยแดนภำคใต้ และเพ่ิมกำรเติบโตฐำนเศรษฐกิจเดิม (เกษตรกรรมและท่องเที่ยว) 
ให้เต็มศักยภำพ  
 
 กลุ่มพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนกลำง 
 พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนกลำง มี 3 ลุ่มน ้ำสำขำ ประกอบด้วย ภำคใต้ฝั่งตะวันออก
ส่วนที่ 3 คลองกลำย  และภำคใต้ฝั่ งตะวันออกส่วนที่  4 ครอบคลุมพื นที่  4 จังหวัด ประกอบด้วย  
สุรำษฎร์ธำนี นครศรีธรรมรำช ตรัง และพัทลุง โดยเป็นพื นที่เป้าหมายในการพัฒนาพื นที่เกษตรแปลงใหญ่
ในพื นที่ที่เหมาะสม การเกษตรผสมผสานและเกษตรอัจฉริยะ ยกระดับอุตสาหกรรมการเพาะเลี ยงกุ้งและ
สัตว์น ้าชายฝั่ง อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารทะเล พบว่ำทำงเลือกท่ีมีควำมเหมำะสมที่สุด คือ ทางเลือกที่ 
3 การพัฒนาพื้นที่โดยเพิ่มขีดความสามารถของฐานเศรษฐกิจเดิม (เกษตรกรรมและการท่องเที่ยว)  
มีกำรพัฒนำกิจกรรมทำงเศรษฐกิจพื นฐำนด้ำนเกษตรกรรมและกำรท่องเที่ยวในพื นที่ให้เติบโตอย่ำงเต็ม
ศักยภำพ ขีดควำมสำมำรถ ประสิทธิภำพและประสิทธิผล  
 
 กลุ่มพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง 
 พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง มี 6 ลุ่มน ้ำสำขำ ประกอบด้วย คลองนำทวี คลองเทพำ 
ภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง แม่น ้ำสำยบุรี แม่น ้ำบำงนรำ และแม่น ้ำโก-ลก ครอบคลุมพื นที่ 4 จังหวัด 
ประกอบด้วย สงขลำ ปัตตำนี ยะลำ และนรำธิวำส โดยเป็นพื นที่เป้าหมายในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
ชายแดน เมืองการค้าและเมืองท่องเที่ยวชายแดน ศูนย์กลางการขนส่งและโลจิสติกส์ (ทางเรือ) อุตสาหกรรม
การเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร (ปาล์มน ้ามัน ยางพารา มะพร้าว) การเพาะเลี ยงชายฝั่งและ
อุตสาหกรรมแปรรูปประมง พบว่ำไม่สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยของกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจสูงสุดตำมแผน
ยุทธศำสตร์ที่วำงไว้ในทำงเลือกที่ 4 ได้ เนื่องจำกมีข้อจ้ำกัดในปัจจัยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั งด้ำนทรัพยำกร
ธรรมชำติที่อ่อนไหว ปัจจัยด้ำนแรงงำนและทรัพยำกรบุคคล ปัจจัยด้ำนควำมมั่นคง รวมทั ง ควำมสำมำรถใน
กำรจัดหำทรัพยำกรน ้ำให้เพียงพอต่อกำรพัฒนำ  
 
 แต่อย่ำงไรก็ตำม พื นที่ยังมีศักยภำพในกำรพัฒนำมำกกว่ำ ทำงเลือกที่ 3 โดยสำมำรถคัดกรอง
กิจกรรมทำงเศรษฐกิจตำมแผน ทำงเลือกที่ 4 ที่สำมำรถด้ำเนินกำรได้เพ่ิมเติมไว้ในทำงเลือก เพ่ือขับเคลื่อน
เป้ำหมำยกำรเติบโตของเศรษฐกิจได้ จึงเป็นทำงเลือกที่มีควำมเหมำะสมที่สุด คือ ทางเลือกที่ 3+ การ
พัฒนาพื้นที่โดยเพิ่มขีดความสามารถของฐานเศรษฐกิจเดิม (เกษตรกรรมและการท่องเที่ยว)  และเพิ่ม
กิจกรรมทางเศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรมนวัตกรรมที่มีมูลค่าสูงซึ่งมีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 



  
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ       บทที่ 7 บทสรุปและข้อเสนอแนะ    

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม   7-6 รำยงำนสรุปผู้บริหำร กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

7.2 ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในกำรพัฒนำพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตำมผลกำรประเมินทำงเลือก
กำรพัฒนำพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันอออกที่มีควำมเหมำะสม และสมดุลครอบคลุมมิติเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม สำมำรถสรุปได้เป็น 2 ประเด็นหลัก คือ 1) กรอบแนวคิดกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำ
และพื นที่ลุ่มน ้ำฯ และ 2) กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรและกำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรลุ่มน ้ำ
ภำคใต้ฝั่งตะวันออก รำยละเอียดดังนี  
 
7.2.1 กรอบแนวคิดกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำและพื นที่ลุ่มน ้ำ 
 
 กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำและลุ่มน ้ำเพ่ือให้บรรลุเป้ำประสงค์ของกำรด้ำเนินกำรที่จะเพ่ิม
ประสิทธิภำพ (Efficiency) ประสิทธิผล (Effectiveness) ประสิทธิภำพเชิงผลลัพธ์ (Efficacy) ผลิตภำพ 
(Productivity) สัมฤทธิ์ผลควำมก้ำวหน้ำ (Achievement) และกำรตอบสนองต่อกำรแก้ไขปัญหำอย่ำง
ต่อเนื่องและในระยะยำว กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำและลุ่มน ้ำจ้ำเป็นต้องมีกำรพัฒนำกลไกกำร
ขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ กำรมีมำตรกำรและเครื่องมือต่ำง ๆ ที่จะตอบสนองต่อกำรบริหำรจัดกำรให้สำมำรถ
ด้ำเนินกำรได้อย่ำงตรงตำมเป้ำหมำยที่ต้องกำร ซึ่งกำรพัฒนำกลไกกำรขับเคลื่อน มำตรกำรและเครื่องมือ
เพ่ือกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำและลุ่มน ้ำดังกล่ำว จ้ำเป็นต้องอ้ำงอิงบนพื นฐำนของกฎหมำยหรือ
ระเบียบต่ำง ๆ (Institutions) ที่เปิดโอกำสหรือพื นที่กำรด้ำเนินงำนให้สำมำรถน้ำมำพัฒนำใช้ได้ ซึ่งในบำง
กลไกกำรขับเคลื่อน มำตรกำรและเครื่องมือเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรยังไม่ได้มีกำรก้ำหนดไว้ในกฎหมำยและ
ระเบียบต่ำง ๆ ของไทยโดยกลไกกำรขับเคลื่อน มำตรกำรและเครื่องมือเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำ
และลุ่มน ้ำ ทั ง 3 ส่วนหลัก มีรำยละเอียดดังนี  
 

(1) กำรพัฒนำกลไกกำรบริหำรกำรจัดกำรเชิงยุทธศำสร์ (Strategic Body Development) 
ได้แก่ คณะกรรมกำรลุ่มน ้ำ คณะอนุกรรมกำรทรัพยำกรน ้ำระดับจังหวัด และองค์กรผู้ใช้น ้ำ กลไกกำรบริหำร
กำรจัดกำรดังกล่ำว เป็นกลไกกำรบริหำรจัดกำรที่มีก้ำหนดไว้ตำมกฎหมำย อย่ำงไรก็ตำม ในกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์กำรบริหำรกำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำ นพระรำชบัญญัติทรัพยำกรน ้ำ พ.ศ. 2561 ก้ำหนดให้มี
คณะกรรมกำรทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ (กนข.) เป็นกลไกก้ำหนดและก้ำกับทิศทำงและแนวทำงกำรบริหำรกำร
จัดกำรทรัพยำกรน ้ำระดับนโยบำยและยุทธศำสตร์ โดยมีส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ (สทนช.) เป็น
หน่วยประสำนและกำรเชื่อมโยงยุทธศำสตร์หน่วยงำนและกลไกต่ำง ๆ เข้ำมำท้ำงำนร่วมกัน โดยที่
คณะกรรมกำรลุ่มน ้ำ เป็นกลไกกำรบริหำรจัดกำรที่ถูกก้ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัติทรัพยำกรน ้ำ พ.ศ. 2561 
มำตรำ 27 ซึ่งท้ำหน้ำที่ขับเคลื่อนและเชื่อมประสำนหน่วยงำนต่ำง ๆ และองค์กรผู้ใช้น ้ำ เพ่ือกำรพัฒนำลุ่ม
น ้ำให้เป็นไปตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์ระดับประเทศและระดับลุ่มน ้ำ คณะอนุกรรมกำรทรัพยำกรน ้ำ
ระดับจังหวัด เป็นกลไกกำรบริหำรจัดกำรที่ถูกก้ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัติทรัพยำกรน ้ำ พ.ศ. 2561 มำตรำ 
20 วรรค 3 ก้ำหนดไว้ว่ำ “ในกรณีจ้ำเป็นให้ กนช. มีอ้ำนำจแต่งตั งคณะอนุกรรมกำรทรัพยำกรน ้ำจังหวัด
เพ่ือประโยชน์ในกำรบูรณำกำรกำรบริหำรทรัพยำกรน ้ำในระดับจังหวัด” ทั งนี  พื นที่ลุ่มน ้ำบำงพื นที่
ครอบคลุมพื นที่จังหวัดเพียงบำงส่วน ขณะที่บำงพื นที่ลุ่มน ้ำครอบคลุมพื นที่ทั งจังหวัด กำรบริหำรจัดกำร
พื นที่เพียงบำงส่วนหรือทั งหมดของจังหวัดจ้ำเป็นต้องมีคณะกรรมกำรระดับจังหวัดน้ำแนวทำงของ



  
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ       บทที่ 7 บทสรุปและข้อเสนอแนะ    

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม   7-7 รำยงำนสรุปผู้บริหำร กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

คณะกรรมกำรลุ่มน ้ำมำบูรณำกำรหน่วยงำนระดับจังหวัดร่วมด้ำเนินกำร องค์กรผู้ใช้น ้ำ เป็นกลไกกำร
บริหำรจัดกำรที่ถูกก้ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัติทรัพยำกรน ้ำ พ.ศ. 2561 มำตรำ 38 “บุคคลซึ่งใช้น ้ำใน
บริเวณใกล้เคียงกันและอยู่ในเขตลุ่มน ้ำเดียวกันมีสิทธิรวมตัวกัน จดทะเบียนก่อตั องค์กรผู้ใช้น ้ำเพ่ือ
ป ร ะ โ ย ช น์ ร่ ว ม กั น เ กี่ ย ว กั บ ก ำ ร ใ ช้  ก ำ ร พั ฒ น ำ  ก ำ ร บ ริ ห ำ ร จั ด ก ำ ร  ก ำ ร บ้ ำ รุ ง รั ก ษ ำ  
กำรฟ้ืนฟู และกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรน ้ำในหมู่สมำชิกขององค์กรผู้ใช้น ้ำ” ซ่ึงก้ำหนดให้เป็นกลไกของผู้ใช้น ้ำที่
จะช่วยกันในกำรด้ำเนินกำรในระดับพื นที่ย่อยเฉพำะกลุ่มผู้ใช้น ้ำ 

 
 นอกจำกคณะกรรมกำรลุ่มน ้ำและคณะอนุกรรมกำรทรัพยำกรน ้ำระดับจังหวัดดังกล่ำวแล้ว  

ในกำรด้ำเนินกำรอำจจะมีกำรพัฒนำกลไกระดับพื นที่ย่อยเพ่ิมขึ น เพ่ือช่วยด้ำเนินกำรและขับเคลื่อน
เป้ำหมำยระดับพื นที่ให้สำมำรถด้ำเนินกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง กรณีตัวอย่ำงเช่น 1) คณะกรรมกำรลุ่มน ้ำย่อย 
พระรำชบัญญัติทรัพยำกรน ้ำ พ.ศ. 2561 ไม่ได้ก้ำหนดคณะกรรมกำรลุ่มน ้ำย่อยไว้เป็นกลไกหนึ่งในกฎหมำย 
อย่ำงไรก็ตำม คณะกรรมกำรลุ่มน ้ำย่อยอำจจะมีควำมจ้ำเป็น ที่จะต้องได้รับกำรพัฒนำให้มีกำรท้ำงำนระดับ
พื นที่ได้อย่ำงครอบคลุมพื นที่ 2) คณะกรรมกำรระดับจังหวัดด้ำนเศรษฐกิจและผู้ใช้น ้ำที่เกี่ยวข้อง เช่น  
กำรพัฒนำกำรเกษตร กำรพัฒนำที่ดิน กำรจัดรูปและปฏิรูปที่ดินเพ่ือกำรเกษตร กำรพัฒนำอุตสำหกรรม 
พัฒนำกำรท่องเที่ยว เป็นต้น ซึ่งเป็นกลุ่มเศรษฐกิจและผู้ ใช้น ้ ำส้ำคัญระดับจังหวัดและลุ่มน ้ ำ 3) 
คณะกรรมกำรเฉพำะกิจต่ำง ๆ เช่น คณะกรรมกำรป้องกันและบรรเท่ำสำธำรณภัย คณะกรรมกำร
สำธำรณสุขจังหวัด เป็นต้น ซึ่งท้ำหน้ำที่ก้ำกับดูแลกำรแก้ไขปัญหำและบรรเทำสำธำรณภัยที่เกี่ยวข้องกับ
ทรัพยำกรน ้ำ 

 (2) กำรพัฒนำมำตรกำรและเครื่องมือเชิงโครสร้ำง (Hard Infrastructure Development) 
เป็นเครื่องมือกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำให้มีทิศทำงกำรไหลของน ้ำ กำรเก็บกักและกำรรวบรวมน ้ำ และ
กำรเปลี่ยนแนวทำงกำรไหลของน ้ำ ได้แก่ เขื่อนเก็บน ้ำ อ่ำงเก็บน ้ำ ฝำยเก็บน ้ำ ฝ่ำยชะลอน ้ำ ผนังกั นน ้ำ บึง
เก็บน ้ำ บ่อเก็บน ้ำ สระน ้ำ เป็นต้น หรือกรณีที่ไม่มีกำรก่อสร้ำงแต่เป็นโครงสร้ำงขนำดใหญ่ เช่น กำรขุดลอก
คลอง หนอง บึง กำรขุดลอกทำงน ้ำไหล แก้มลิงรับน ้ำ พื นที่ทำงไหลของน ้ำ เป็นต้น โดยส่วนใหญ่ กำร
ด้ำเนินกำรของหน่วยงำนรำชกำรจะกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำผ่ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงเป็นหลัก 

 
 นอกจำกนี  โครงสร้ำงบำงประเภทมีทั งประโยชน์และสร้ำงปัญหำให้กับพื นที่ลุ่มน ้ำเช่นกัน 

เช่น เส้นทำงถนนบำงพื นที่ช่วยชะลอน ้ำไม่ให้ท่วม ขณะที่บำงเส้นทำงถนนกลำยเป็นปัญหำท้ำให้เกิดน ้ำท่วม
หรือน ้ำไม่ไหลหรือไหลไม่ทันกับกำรระบำยน ้ำ เป็นต้น 

 
(3)  กำรพัฒนำมำตรกำรและเครื่องมือเชิงกำรบริหำรจัดกำร ( Soft Infrastructure 

Development) กำรพัฒนำมำตรกำรและเครื่องมือที่จะช่วยสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำร เพ่ือเพ่ิมศักยภำพ
และสมรรถนะกำรบริหำรจัดกำรได้หลำกหลำยมำกขึ น ทั งนี  มำตรกำรและเครื่องมือกำรบริหำรจัดกำร
บำงส่วนมีกฎหมำยรองรับ แต่บำงส่วนยังไม่มีกฎหมำยรองรับกำรด้ำเนินกำร ซึ่งจ้ำเป็นต้องได้รับกำรรับรอง
กำรปฏิบัติกำรในเชิงกฎระเบียบ หรือกฎหมำย เพ่ือให้กำรด้ำเนินกำรได้รับกำรยอมรับ สำมำรถด้ำเนินกำร
ได้จริง และเป็นไปตำมหลักกำรที่ต้องกำร ได้แก่ 

 



  
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ       บทที่ 7 บทสรุปและข้อเสนอแนะ    

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม   7-8 รำยงำนสรุปผู้บริหำร กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

1) มำตรกำรทำงกำรคลัง (fiscal measures) เป็นกำรด้ำเนินนโยบำยและแนวทำงกำร
ปฏิบัติกำรผ่ำนเครื่องมือทำงกำรคลังหรืองบประมำณของภำครัฐ (Fiscal and Budgeting Instruments) 
มำตรกำรนี มีเครื่องมือส้ำคัญ ได้แก่ ภำษี (Tax) (เช่น ภำษีสรรพสำมิต (Excise Tax) ภำษีสิ่งแวดล้อม 
(Environmental Tax) ภำษีมลพิษ (Pollution Tax) ภำษีป่ำไม้ (Deforestation Tax) ภำษีกำรปล่อยก๊ำซ
เรือนกระจก (greenhouse gas tax) เป็นต้น) กำรปรับกำรกระท้ำผิด (fine or penalty fare) ค่ำธรรมเนียม
กำรใช้บริกำร (Service Fee or Charge) กำรอนุญำต (Licence) กำรอุดหนุน (Subsidy) กำรสนับสนุน 
(Supports) กำรให้ทุน (Grant) กำรส่งเสริม (Promote) กำรให้สิทธิพิเศษทำงภำษี (Special Tax 
Privilleges) กำรให้สัมปทำน (Concession) เป็นต้น ซึ่งแต่ละเครื่องมือจะมีข้อดีข้อเสียแตกต่ำงกัน ในกำร
บริหำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำที่มีบริบททำงสังคมที่แตกต่ำงกัน และแนวทำงกำรใช้เครื่องมื อที่เหมำะสม  
จะเป็นเงื่อนไขต่อกำรน้ำใช้มำตรกำรทำงกำรคลัง อย่ำงไรก็ตำม มำตรกำรทำงกำรคลังเหมำะส้ำหรับกำร
ด้ำเนินกำรของภำครัฐที่จะใช้บริหำรจัดกำร 

 
 2) มำตรกำรทำงกำรเงิน (Financial Measures) เป็นกำรด้ำเนินนโยบำยและแนว

ทำงกำรปฏิบัติกำรผ่ำนเครื่องมือทำงกำรเงิน (Financial Instruments) มำตรกำรนี ภำครัฐ ภำคเอกชน และ
ภำคประสังคม ที่เกี่ยวข้องกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำสำมำรถเข้ำมำร่วมด้ำเนินกำรตำมมำตรกำรได้ 
มำตรกำรนี มีเครื่องมือส้ำคัญ ได้แก่ กำรปรับกำรกระท้ำผิด (Fine or Penalty Fare) ค่ำธรรมเนียมกำรใช้
บริกำร (Service Fee or Charge) กำรสร้ำงแรงจูงใจ (Motivation) กำรกระตุ้นควำมสนใจ (Incentive) 
กำรสนับสนุน (Supports) กำรส่งเสริม (Promotion) กำรให้ทุน (Grant) กำรป้องกัน (Preventive)  
กำรชดเชย (Compensations) กำรทดแทน (Substitutions) กำรร่วมทุน (Financial Sharing)  เป็นต้น 
เครื่องมือดังกล่ำวจะถูกพิจำรณำในเชิงกำรเงินทั งหมด กรณีตัวอย่ำงเช่น กำรปรับผู้กระท้ำผิดทิ งน ้ำเสีย  
ลงในแหล่งน ้ำ กำรเก็บค่ำธรรมเนียมชุมชนเมืองกำรใช้น ้ำช่วงฤดูแล้ง กำรเก็บค่ำธรรมเนียมสถำนที่ท่องเที่ยว
ที่ใช้น ้ำประกอบกำรธุรกิจ กำรจัดตั งกองทุนพัฒนำกำรใช้ทรัพยำกรน ้ำ ให้มีประสิทธิภำพ-กำรจัดสรร- 
กำรแบ่งปัน กำรชดเชยให้กับชุมชนที่ยอมให้น ้ำท่วมแทนพื นที่ชุมชนเมือง กำรชดเชยเกษตรกรที่ถูกจ้ำกัด
สิทธิ์กำรปลูกพืชในฤดูแล้ง กำรให้เงินสนับสนุนกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรน ้ำชุมชน (Grant)  
กำรอุดหนุนหรือกำรส่งเสริมกำรปลูกป่ำแก่ชุมชนที่อยู่ในพื นที่ป่ำอนุรักษ์หรือป่ำกันชน กำรให้กำรสนับสนุน
กำรป้องกันกำรบุกรุกป่ำแก่ชุมชนรอบเขตอนุรักษ์ กำรส่งเสริมกำรปลูกป่ำชุมชน กำรสนับสนุนเงินเพ่ือกำร
อนุรักษ์แหล่งน ้ำ เป็นต้น 

 
 3) มำตรกำรทำงเศรษฐกิจ (Economic Mechanism) เป็นกำรด้ำเนินนโยบำยและแนว

ทำงกำรปฏิบัติกำรผ่ำนเครื่องมือระบบเศรษฐกิจและกลไกตลำดสินค้ำ (Economic And Market System) 
มำตรกำรนี ภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประสังคม ที่เกี่ยวข้องกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำสำมำรถเข้ำ
มำร่วมด้ำเนินกำรตำมมำตรกำรได้ มำตรกำรนี มีเครื่องมือส้ำคัญ ได้แก่ ตลำดซื อขำยน ้ำ (Water Resources 
Market) พันธบัตรทรัพยำกรน ้ำ (Water Resources Bond) กำรระดมทุนเพ่ือกิจกำรทรัพยำกรน ้ำ (Water 
Resources Activities Fundraising) หุ้นเพ่ือทรัพยำกรน ้ำ (Water Resources Stock Exchange) กำร
สนับสนุนกำรลงทุนเพ่ือพัฒนำนวัตกรรม (Innovation Investment) เป็นต้น ทั งนี  หลักกำรทำงสิ่งแวดล้อม
และทรัพยำกรที่ส้ำคัญ เช่น ผู้ก่อให้เกิดมลพิษเป็นผู้จ่ำย (Polluter Pay Principal: PPP) หลักกำร 



  
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ       บทที่ 7 บทสรุปและข้อเสนอแนะ    

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม   7-9 รำยงำนสรุปผู้บริหำร กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

กำรประกันภัยกำรเสี่ยงภัยทำงธรรมชำติ (Disaster Or Risk Insurance) หลักกำรผู้ได้รับผลประโยชน์เป็นผู้
จ่ำย (Beneficiary Pay) หลักกำรเพ่ิมค่ำธรรมเนียมกำรบริกำรเพ่ิมเติมส้ำหรับผู้ได้รับประโยชน์ (Surcharge 
And Add-Up Charge) หลักกำรกำรเก็บส่วนต่ำงต้นทุนควำมเสียหำยที่เกิดขึ น (Difference Price Charge) 
เป็นต้น 

 
 4) มำตรกำรทำงกฎหมำยและระเบียบต่ำง ๆ (Constitution And Law Measures) 

เป็นกำรด้ำเนินนโยบำยและแนวทำงกำรปฏิบัติกำรผ่ำนเครื่องมือทำงรัฐธรรมนูญและกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับ
กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำและทรัพยำกรสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมำตรกำรนี แบ่งออกได้เป็น 2 
มำตรกำร คือ มำตรกำรตำมกฎหมำยบัญญัติให้ด้ำเนินกำร (Legitimacy) และมำตรกำรบังคับใช้กฎหมำย 
(Enforcement) 

   (ก) มำตรกำรตำมกฎหมำยบัญญัติให้ด้ำเนินกำร (Legitimacy)  เป็นมำตรกำรที่มี
กฎหมำยและระเบียบต่ำง ๆ รองรับกำรบริหำรจัดกำร ซึ่งมำตรกำรนี จะมี 2 มำตรกำรย่อย คือ 

    ก) มำตรกำรให้ด้ำเนินกำร (Operation Measures) เป็นมำตรกำรที่ให้หน่วยงำน
ของรัฐหรือองค์กรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้เข้ำมำร่วมด้ำเนินกำร ได้แก่ กำรสนับสนุน (Supports) กำรสร้ำง
แรงจูงใจ (Motivation) กำรพัฒนำกำรใช้ประโยชน์ร่วมกัน (Public Beneficial) กรณีตัวอย่ำงเช่น โฉนด
ชุมชน ป่ำชุมชน ป่ำกันชน กำรแลกเปลี่ยนที่ดิน กำรปฏิรูปที่ดิน กำรจัดรูปที่ดิน เป็นต้น 

    ข) มำตรกำรจ้ำกัดสิทธิ์ (Right Restriction Measures) เป็นมำตรกำรที่ก้ำหนด
สิทธิ์ของบุคคลและสังคมสำธำรณะที่จะให้ด้ำเนินกำรหรือไม่ให้กระท้ำ เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยำกร 
เช่น กำรก้ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินพื นท่ีชุ่มน ้ำ กำรก้ำหนดกำรรุกล ้ำเส้นทำงล้ำน ้ำ เป็นต้น 

 
   (ข) มำตรกำรบังคับใช้กฎหมำย (Enforcement) เป็นมำตรกำรที่มีกฎหมำยและ

ระเบียบต่ำง ๆ รองรับกำรบริหำรจัดกำร โดยเฉพำะกำรบังคับใช้กฎหมำยให้เกิดควำมเป็นธรรมทำงสังคม
กับกำรใช้ทรัพยำกรน ้ำ และกำรลงโทษผู้กระท้ำควำมผิดต่อทรัพยำกรน ้ำ ที่เป็นกำรใช้อ้ำนำจทำงกฎหมำย
เพ่ือกำรควบคุมและก้ำกับผลกระทบ (Command And Control)  ได้แก่ กำรด้ำเนินคดีทำงแพ่ง กำร
ด้ำเนินคดีอำญำ กำรปรับกำรกระท้ำควำมผิด เป็นต้น 

 
 5) มำตรกำรกลไกทำงปกครอง (Administrative Measures) เป็นกำรด้ำเนินนโยบำย

และแนวทำงกำรปฏิบัติกำรผ่ำนองค์กรของรัฐที่เกี่ยวข้อง โดยรัฐบำลและหน่วยงำนหลักได้มอบหมำยหรือ
ถ่ำยโอนอ้ำนำจให้แก่หน่วยงำนระดับพื นที่หรือหน่วยงำนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติกำร ได้เข้ำมำร่วม
ด้ำเนินกำร ซึ่งมำตรกำรนี มีที่ส้ำคัญ ได้แก่ (1) กำรถ่ำยโอนกำรบริหำรจัดกำรและกำรปฏิบัติกำรไปให้
หน่วยงำนเฉพำะกิจ หรือหน่วยงำนในระดับพื นที่ (Management And Implementation Transferring 
Measures) เช่น กำรโอนภำรกิจกำรจัดกำรน ้ำเสียให้แก่องค์กำรบริหำรจัดกำรน ้ำเสีย (อจน.) ในเขตพื นที่
ชุมชนเมือง อุตสำหกรรมนอกเขตนิคมอุตสำหกรรม เป็นต้น และ (2) มำตรกำรกำรกระจำยอ้ำนำจไปสู่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) (Decentralisation Measures) เป็นกำรมอบ และ / หรือ อ้ำนำจจำก
หน่วยงำนผู้รับผิดชอบไปให้ อปท. ด้ำเนินกำรแทน  

 



  
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ       บทที่ 7 บทสรุปและข้อเสนอแนะ    

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม   7-10 รำยงำนสรุปผู้บริหำร กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

 6) มำตรกำรทำงสังคมและสิ่งแวดล้อม (Social And Environmental Measures) 
เป็นกำรด้ำเนินนโยบำยและแนวทำงกำรปฏิบัติกำรผ่ำนกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมจำกทุกกลุ่มทำงสังคม 
(Public Participation) ทั งในภำพรวมและในระดับพื นที่ลุ่มน ้ำ เพ่ือให้ทุกคนในสังคมได้เข้ำมำมีส่วนในกำร
ที่จะบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำ ให้มีคุณภำพและปริมำณที่เพียงพอต่อกำรใช้และต่อกำรอนุรักษ์ที่ดี  
กรณีตัวอย่ำงเช่น กำรจัดกิจกรรมกำรอนุรักษ์ กำรจัดอบรม กำรพัฒนำกลุ่มอนุกรักษ์ กำรจัดกำรเรียน  
กำรสอน กำรวิจัยและพัฒนำ เป็นต้น 
 
7.2.2 กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรและกำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรลุ่มน ้ำภำคใต้
 ฝั่งตะวันออก 

(1) กำรพัฒนำแหล่งน ้ำเพ่ือเก็บกักทรัพยำกรน ้ำที่มำกเกินในฤดูเพ่ือใช้ประโยชน์ในฤดูแล้งนั น  
มีกฎเกณฑ์ในกำรสร้ำงตำมกฎหมำยมำก เช่น กรณีอยู่ในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ หรือเขตอนุรักษ์ต่ำงๆ จะต้องมี
กำรศึกษำผลกระทบ หรือบำงกรณีมีกำรต่อต้ำนจำกประชำขนหรือองค์กรต่ำงๆ ปัจจัยต่ำงๆ เหล่ำนี จะเป็นตัว
ก้ำหนดกำรพัฒนำโครงกำร ซึ่งในพื นที่ภำคใต้ฝั่งตะวันออกยังมีศักยภำพในกำรสร้ำงอ่ำงเก็บน ้ำเพ่ือตัดยอดน ้ำ
ในฤดูฝนและเก็บน ้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งคิดเป็นควำมจุจ้ำนวนมำก เช่น อ่ำงรับร่อ ซึ่งไม่ได้รับกำรยอมรับจำก
ประชำชนในพื นที่อ่ำงเก็บน ้ำคลองสระ (370 ล้ำน ลบ.ม.), อ่ำงเก็บน ้ำคลองแยก (170 ล้ำน ลบ.ม.) อ่ำงเก็บน ้ำ
บ้ำนคล้ำยสองกอ (133 ล้ำน ลบ.ม.) ซึ่งถูกระงับเนื่องจำกมีผลกระทบสิ่งแวดล้อมสูง 

(2) จำกสถำนกำรณ์ในปัจจุบันซึ่งปริมำณฝนและปริมำณน ้ำท่ำมีกำรผันแปรอย่ำงมำก จำกกำร
เปลี่ยนแปลงของสภำพภูมิอำกำศส่งผลให้เกิดปัญหำขำดแคลนน ้ำและปัญหำอุทกภัยอยู่เป็นประจ้ำ รวมถึง
กำรมีกฎหมำยน ้ำออกมำ ดังนั นโครงกำรต่ำงๆ จึงมีแนวโน้มที่ดีขึ น 

(3) กำรลดพฤติกรรมควำมต้องกำรทรัพยำกรน ้ำ จำกอดีตซึ่งมี พรบ.ชลประทำนรำษฏร์ท้ำให้
กำรเก็บค่ำน ้ำไม่สำมำรถท้ำได้หรือเก็บได้ในอัตรำต่้ำ ส่งผลให้พฤติกรรมกำรใช้น ้ำฟุ่มเฟือย นอกจำกนี 
พฤติกรรมที่ต้องกำรควำมสะดวกสบำยจำกกำรใช้จ่ำยก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ท้ำให้มีควำมต้องกำรใช้น ้ำสูง 
รวมถึงประสิทธิภำพในกำรจัดส่งน ้ำจำกต้นทำงไปยังผู้ใช้มีกำรสูญเสียค่อนข้ำงสูง ดังนั น กำรปรับปรุง
ประสิทธิภำพในกำรส่งน ้ำ กำรออกกฏหมำยควบคุมกำรใช้น ้ำหรือมีกำรเก็บค่ำน ้ำรวมถึงกำรเก็บค่ำบ้ำบัดน ้ำ
เสีย ซึ่งเกิดจำกกำรใช้น ้ำก็จะมีผลให้ควำมต้องกำรใช้น ้ำน้อยลงหรือใช้น ้ำอย่ำงประหยัด 

(4) กำรวำงแผนระยะยำวต่อกำร พัฒนำแต่ละระยะ  จ้ ำ เป็นต้องค้ ำนึ งถึ งข้อจ้ ำกัด 
ด้ำนงบประมำณ และรวมถึงกำรศึกษำผลกระทบในมุมกว้ำง นอกจำกนี  นโยบำยกำรส่งเสริมพัฒนำใน 
ด้ำนต่ำงๆ เช่น กำรส่งเสริมภำคอุตสำหกรรม, กำรส่งเสริมเทคโนโลยีกำรผลิต กำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ที่ดิน 
สิ่งต่ำงๆ เหล่ำนี ส่งผลต่อปริมำณน ้ำต้นทุนที่ต้องกำรด้วย ดังนั น ในกำรวำงแผนพัฒนำจ้ำเป็นต้องมีกำร
พิจำรณำร่วมกับจำกผู้เชี่ยวชำญในหลำยสำขำ เพ่ือให้แผนพัฒนำเป็นไปอย่ำงเหมำะสมสอดคล้องและได้รับ
ประโยชน์สูงสุด 

(5) กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ผ่ำนกำรแผนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำ เพ่ือกำรเสริมสร้ำงกำร
รับรู้และประชำสัมพันธ์ให้เกิดควำมเข้ำใจของคนในพื นที่ลุ่มน ้ำต่อนโยบำยและแผนแม่บท 

(6) กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ตำมมำตรกำรทำงกำรคลังและมำตรกำรทำงกำรเงิน เพ่ือให้เกิด
กำรอนุรักษ์และกำรแก้ไขปัญหำมลพิษทำงน ้ำร่วมกันระหว่ำงผู้ใช้น ้ำและผู้ก่อให้เกิดมลพิษ โดยเฉพำะพื นที่
ชุมชนเมือง เสนอแผนงำนและโครงกำรที่สนับสนุนกำรบริหำรกำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำ ได้แก่ 

 1) แผนงำนกำรพัฒนำกำรจัดเก็บค่ำธรรมเนียมกำรบ้ำบัดน ้ำเสียในเขตชุมชนเมือง 
 2) แผนงำนกำรอุดหนุนและส่งเสริมกำรอนุรักษ์พื นที่ป่ำต้นน ้ำ 
 3) แผนงำนกำรสนับสนุนเงินเพื่อกำรอนุรักษ์แหล่งน ้ำ 



  
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ       บทที่ 7 บทสรุปและข้อเสนอแนะ    

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม   7-11 รำยงำนสรุปผู้บริหำร กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

(7) กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ตำมกฎหมำยและระเบียบต่ำง ๆ เพ่ือเกิดกำรด้ำเนินกำรตำม
กฎหมำยและกำรบังคับใช้กฎหมำยและระเบียบต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยำกรน ้ำ เสนอแผนงำนและ
โครงกำรที่สนับสนุนกำรบริหำรกำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำ ได้แก่ 

 1) แผนงำนกำรจัดกำรที่ดินที่มีผลต่อกำรบริหำรจัดกำรตำมกฎหมำย ได้แก่ โฉนดชุมชน ป่ำ
ชุมชน ป่ำกันชน กำรแลกเปลี่ยนที่ดิน กำรปฏิรูปที่ดิน กำรจัดรูปที่ดิน เป็นต้น 

 2) แผนงำนกำรจ้ำกัดสิทธิ์บุคคลและสังคมสำธำรณะต่อกำรจัดกำรพื นที่  ได้แก่   
กำรก้ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินพื นท่ีชุ่มน ้ำ กำรก้ำหนดกำรรุกล ้ำเส้นทำงล้ำน ้ำ เป็นต้น 

 3) แผนงำนกำรบังคับใช้กฎหมำยต่อผู้กระท้ำควำมผิดต่อทรัพยำกรน ้ำ 
(8) กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ตำมมำตรกำรกลไกทำงปกครอง เพ่ือให้เกิดกำรมอบหมำยและกำร

ถ่ำยโอนอ้ำนำจกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำจำกหน่วยงำนส่วนกลำงและส่วนภูมิภำคไปสู่หน่วยงำนระดับ
พื นที่หรือหน่วยงำนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติกำร เสนอแผนงำนและโครงกำรที่สนับสนุนกำรบริหำร
กำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำ ได้แก่ 

 1)  แผนกำรถ่ำยโอนกำรบริหำรจัดกำรและกำรปฏิบัติกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรน ้ำเสีย
ให้แก่องค์กำรบริหำรจัดกำรน ้ำเสีย (อจน.) ในเขตพื นที่ชุมชนเมือง อุตสำหกรรมนอกเขตนิคมอุตสำหกรรม 

 2)  แผนงำนกำรกระจำยอ้ำนำจไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
(9) กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ตำมมำตรกำรทำงสั งคมและสิ่ งแวดล้อม (Social And 

Environmental Measures) เพ่ือส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมจำกทุกกลุ่มทำงสังคม (Public Participation)  
ในระดับพื นที่ลุ่มน ้ำ เพ่ือให้ทุกคนในสังคมได้เข้ำมำมีส่วนในกำรที่จะบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำ ได้แก่ 

 1)  แผนงำนกำรจัดกิจกรรมกำรอนุรักษแ์หล่งน ้ำ 
 2) แผนงำนกำรจัดอบรมให้ควำมรู้แก่ชุมชน 
 2) แผนงำนกำรพัฒนำกลุ่มอนุกรักษ์และกลุ่มผู้ใช้น ้ำตั งแต่ต้นน ้ำ-กลำงน ้ำ-ปลำยน ้ำ 
 4) แผนงำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในโรงเรียน 

 (10) กำรผันน ้ำจำกลุ่มน ้ำข้ำงเคียงเข้ำมำใช้เท่ำที่จะเป็นไปได้ ดังตัวอย่ำงโครงกำรที่ได้มีกำร
ด้ำเนินกำรไปแล้ว เช่น โครงกำรผันน ้ำตำปี -พุมดวง และโครงกำรส่งน ้ำด้วยท่อไปยังเกำะสมุยของกำร
ประปำส่วนภูมิภำค โดยในเบื องต้นแหล่งน ้ำตำปีมีน ้ำตลอดปี อำจยังมีศักยภำพเพียงพอที่จะส่งต่อไปยังพื นที่
อ่ืนเพ่ือใช้ประโยชน์ จึงควรมีกำรศึกษำศักยภำพและควำมเหมำะสมของกำรพัฒนำในแนวทำงนี ต่อไป  
หรือ กำรพิจำรณำพื นที่เพ่ือพัฒนำโครงกำรส่งต่อหรือเชื่อมโยงน ้ำของอ่ำงเก็บน ้ำขนำดเล็กในลุ่มน ้ำ  
เป็นลักษณะ “อ่ำงพวง” ตำมแนวพระรำชด้ำริของพระบำทสมเด็จพระมหำภูมิพอดุลยเดชมหำรำช  
รัชกำลที่ 9 โดยมีตัวอย่ำง เช่น กำรส่งน ้ำของอ่ำงเก็บน ้ำห้วยทรำย -ห้วยตะแปด ในพื นที่จังหวัดเพชรบุรี  
ซึ่งจะช่วยในกำรบริหำรจัดกำรน ้ำได้ในระดับหนึ่ง เป็นต้น  

(11) กำรพิจำรณำลดกำรใช้น ้ำด้วยกำรปลูกพืชด้วยรูปแบบใหม่ๆ  ในระบบปิด โดยสำมำรถ
ควบคุมสภำพภำยในให้ตรงกับควำมต้องกำรของพืชชนิดนั น ๆ มำกขึ น  

(12) หำกมีควำมจ้ำเป็นในกำรใช้น ้ำอุปโภคบริโภคในพื นที่ท่องเที่ยวหรือพื นที่ที่สำมำรถสร้ำง
รำยได้สูงอำจพิจำรณำทำงเลือกในกำรพัฒนำน ้ำสะอำดจำกกระบวนกำรรีเวิร์สออสโมซิส  (Reverse 
Osmosis – Ro) ซึ่งในปัจจุบันอำจจะยังมีค่ำใช้จ่ำยสูงแต่ในอนำคตอำจจะมีเทคโนโลยีที่รำคำถูกลงและมี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยลง 




