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3.5.5 มาตรการป้องกันความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจ  3-26 
3.5.6 มาตรการป้องกันผลกระทบทางสังคม  3-28 
  



                 
            ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ        สำรบญั     

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม -3- รำยงำนมำตรกำรบรรเทำผลกระทบและตดิตำมตรวจสอบกำรด้ำเนินงำน 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก  

สำรบัญรูป 
 

หน้ำ 
 
รูปที่ 1.3-1  แนวคิดในการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) กับการบริหารจัดการน้ า 1-3 
รูปที่ 1.6-1  แนวทางการศึกษาและประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) พ้ืนที่ลุ่มน้ า 1-6 
 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
รูปที่ 2.2.1-1  สรุปความเชื่อมโยงของนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน และแผนงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ลุ่มน้ า 2-4 
 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกกับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 20 ปี  
รูปที่ 2.3.2-1 พ้ืนที่ความเหมาะสมของดินด้านการเกษตรเปรียบเทียบกับพ้ืนที่เพาะปลูกในปัจจุบันพ้ืนที่ 2-20 
 ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 
รูปที่ 2.3.2-2 พ้ืนที่ความเหมาะสมของดินด้านการเกษตรเปรียบเทียบกับพ้ืนที่เพาะปลูกในปัจจุบันพ้ืนที่ 2-21 
 ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนกลาง 
รูปที่ 2.3.2-3  พ้ืนที่ความเหมาะสมของดินด้านการเกษตรเปรียบเทียบกับพ้ืนที่เพาะปลูกในปัจจุบันพ้ืนที่ 2-22 
 ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง  
รูปที่ 2.3.2-4  พ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้ง/น้ าท่วม/เสี่ยงภัยดินถล่มในพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 2-25 
รูปที่ 2.3.2-5  พ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้ง/น้ าท่วม/เสี่ยงภัยดินถล่มในพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนกลาง 2-26 
รูปที่ 2.3.2-6  พ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้ง/น้ าท่วม/เสี่ยงภัยดินถล่มในพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 2-29 
รูปที่ 2.3.3-1  พ้ืนที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ าในพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 2-30 
รูปที่ 2.3.3-2  พ้ืนที่ชุ่มน้ าในพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 2-33 
รูปที่ 2.3.3-3  พ้ืนที่คุ้มครองและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพ้ืนที่ป่าไม้ในพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ 2-37 
 ฝั่งตะวันออกตอนบน  
รูปที่ 2.3.3-4  พ้ืนที่คุ้มครองและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพ้ืนที่ป่าไม้ในพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ 2-37 
 ฝั่งตะวันออกตอนกลาง  
รูปที่ 2.3.3-5 พ้ืนที่คุ้มครองและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพ้ืนที่ป่าไม้ในพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ 2-39 
 ฝั่งตะวันออกตอนล่าง  
รูปที่ 2.3.7-1  ดัชนีความยืดหยุ่นของการเปลี่ยนแปลงค่าปริมาณน้ าฝนที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง 2-63 
 ค่าปริมาณน้ าท่าในพ้ืนที่กลุ่มลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก (ฝั่งอ่าวไทย) 
รูปที่ 2.3.7-2  รูปแบบการเปลี่ยนแปลงของน้ าฝน RCP 8.5 ในพ้ืนที่กลุ่มลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  2-64 
 (ฝั่งอ่าวไทย) และกลุ่มลุ่มน้ าชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตะวันตก (ฝั่งอันดามัน) รายเดือนทุกๆ  
 5 ปี ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2558 (2015) ถึง ปี พ.ศ. 2598 (ค.ศ. 2055) 
  



                 
            ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ        สำรบญั     

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม -4- รำยงำนมำตรกำรบรรเทำผลกระทบและตดิตำมตรวจสอบกำรด้ำเนินงำน 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก  

สำรบัญตำรำง 
 

หน้ำ 
 
ตารางที่ 2.2.2-1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาในพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 2-5 
ตารางที่ 2.3.3-1 ระบบบ าบัดน้ าเสียรวมในพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก จ าแนกรายลุ่มน้ าสาขา 2-43 
ตารางที่ 2.3.7-1 พ้ืนที่เสี่ยงจากการคาดการณ์สถานการณ์น้ าท่วมและการขาดแคลนน้ า 2-58 
 บนพื้นฐานของการประมาณการปริมาณน้ าฝนทุกๆ 5 ปี จนถึง ปี พ.ศ. 2598 
ตารางที่ 2.3.7-2 ทางออกการบริหารจัดการน้ าเพ่ือรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 2-59 
ตารางที่ 2.3.7-3 สรุปข้อมูลเบื้องต้นของปริมาณน้ าท่ารายปีเฉลี่ย ปริมาณน้ าท่ารายปีเฉลี่ยฤดูฝน- 2-60 
 ฤดูแล้งและปริมาณน้ าฝนรายปีเฉลี่ยของกลุ่มลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  
 (ฝั่งอ่าวไทย) – ข้อมูลจาก HAII (2013) 
ตารางที่ 2.3.7-4   สรุปค่าปริมาณแอ่งพักน้ า ค่าปริมาณแอ่งพักน้ าประสิทธิผล (มิลลิเมตร)  2-61 
 และค่าสัมประสิทธิ์น้ าท่ารายลุ่มน้ าหลัก − ดัดแปลงจากข้อมูลของกรมชลประทาน (2552) 
ตารางที่ 2.3.7-5 ค่าดัชนีความยืดหยุ่น (ε_Q) ของกลุ่มลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก (ฝั่งอ่าวไทย)  2-62 
 จากค่าปริมาณฝนรายปีเฉลี่ยรายลุ่มน้ าระหว่างปี พ.ศ. 2516−2551 และค่าร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึน 
 ของปริมาณน้ าฝนเทียบกับปีที่เกิดอุทุกภัยครั้งใหญ่ พ.ศ. 2554 
ตารางที่ 2.3.7-6 ร้อยละความแตกต่างของปริมาณน้ าฝนรายปีจาก RCP4.5 เทียบกับปริมาณฝน 2-65 
 รายปีเฉลี่ยของกรมชลประทาน (2558) ช่วงปี 2558-2598 ในพ้ืนที่กลุ่มลุ่มน้ าภาคใต้ 
 ฝั่งตะวันออก (ฝั่งอ่าวไทย) 
ตารางที่ 2.3.7-7 ร้อยละความแตกต่างของปริมาณน้ าฝนรายปีจาก RCP4.5 เทียบกับปริมาณฝน 2-65 
 รายปีเฉลี่ยของกรมชลประทาน (2558) ช่วงปี 2558-2598 
 ในพ้ืนที่กลุ่มลุ่มน้ าชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตะวันตก (ฝั่งอันดามัน) 
ตารางที่ 2.1.7-8 ร้อยละความแตกต่างของปริมาณน้ าฝนรายปีจาก RCP4.5 เทียบกับปริมาณฝน 2-66 
 รายปีเฉลี่ยของกรมชลประทาน (2558) ช่วงปี 2558-2598 
 ในพ้ืนที่กลุ่มลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก (ฝั่งอ่าวไทย) 
ตารางที่ 2.1.7-9 ร้อยละความแตกต่างของปริมาณน้ าฝนรายปีจาก RCP4.5 เทียบกับปริมาณฝน 2-66 
 รายปีเฉลี่ยของกรมชลประทาน (2558) ช่วงปี 2558-2598 
 ในพ้ืนที่กลุ่มลุ่มน้ าชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตะวันตก (ฝั่งอันดามัน) 
ตารางที่ 3.2-1 การด าเนินงานที่ส าคัญของทางเลือกการพัฒนาที่เหมาะสม 3-2 
  ของลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก (จ าแนกตามกลุ่มพื้นที่ลุ่มน้ าสาขา) 
ตารางที่ 3.2-2 กิจกรรมการพัฒนาและผลกระทบหลักที่ส าคัญ 3-4 
ตารางที่ 3.3-1 แนวทางการก าหนดมาตรการหลีกเลี่ยง 3-6 
ตารางที่ 3.4-1 ระดับค่าคะแนนส าหรับการประเมินผลกระทบของทางเลือก 3-8 
ตารางที่ 3.4-2 การคาดการณ์ผลกระทบจากกิจกรรมในทางเลือกการพัฒนา 3-9 
ตารางที่ 3.5-1 แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามหลักการระวังไว้ก่อน (Precautionary Principle)  3-11 
 



 บทที่ 1 

บทน ำ 
 
  



  
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ       บทที่ 1 บทน้ำ     

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 1-1 รำยงำนมำตรกำรบรรเทำผลกระทบและตดิตำมตรวจสอบกำรด้ำเนินงำน 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 
 

บทที่ 1  
บทน้ำ 

 
1.1 ที่มำและควำมส้ำคัญของโครงกำร 
 ลุ่มน้้ ำภำคใต้ฝั่ งตะวันออกมี พ้ืนที่ประมำณ 26,466.02 ตร.กม. ครอบคลุม 11 จังหวัด 
ประกอบด้วย 13 ลุ่มน้้ำสำขำ มีปริมำณฝนเฉลี่ยรำยปี 1,923.82 มิลลิเมตร ปริมำณน้้ำท่ำเฉลี่ย 26,643.82 
ล้ำนลูกบำศก์เมตร ในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำมีควำมจุเก็บกักปัจจุบัน 110.92 ล้ำนลูกบำศก์เมตร มีควำมต้องกำรน้้ำ
ทั้งสิ้นประมำณ 27,001.75 ล้ำนลูกบำศก์เมตร (รวมควำมต้องกำรน้้ำในพ้ืนที่เกษตรกรรมนอกเขต
ชลประทำน) ท้ำให้พ้ืนที่ภำคใต้ฝั่งตะวันออกประสบปัญหำกำรขำดแคลนน้้ำ ประกอบกับกำรเจริญเติบโต
ด้ำนเศรษฐกิจในพ้ืนที่ ท้ำให้มีแนวโน้มกำรขำดแคลนเพ่ิมขึ้น และบำงลุ่มน้้ำสำขำยังประสบกับปัญหำ
อุทกภัยในฤดูน้้ำหลำก ส่งผลต่อคุณภำพชีวิตของประชำชนในพื้นท่ี 
  
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน้้ำแห่งชำติ (สทนช.) เห็นควำมจ้ำเป็นต้องมีกำรศึกษำโครงการศึกษาการ
ประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก เพ่ือประเมินศักยภำพและข้อจ้ำกัด
ของสิ่งแวดล้อมในกำรบริหำรจัดกำรน้้ำ ที่สำมำรถน้ำไปสู่ควำมสมดุลและกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนทั้งในมิติ
ของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงเปรียบเทียบทำงเลือกในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำใน
พ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก เพ่ือให้กำรตัดสินใจเป็นไปอย่ำงรอบคอบและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประเทศชำติและประชำชน ซึ่งสอดคล้องกับประเด็นยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำกำรจัดกำรน้้ำเชิงลุ่มน้้ำของ
ประเทศในยุทธศำสตร์ที่ 5 ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) ประกอบด้วย 6 ด้ำนหลัก ได้แก่ (1) กำรจัดกำรน้้ำอุปโภค บริโภค 
(2) กำรสร้ำงควำมม่ันคงของน้้ำภำคกำรผลิต (3) กำรจัดกำรน้้ำท่วมและอุทกภัย (4) กำรจัดกำรคุณภำพน้้ำ 
และอนุรักษ์ทรัพยำกรน้้ำ (5) กำรอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภำพป่ำต้นน้้ำที่เสื่อมโทรม และป้องกันกำรพังทลำยของดิน 
(6) กำรบริหำรจัดกำร  

ที่มำ : ส้ำนักงำนทรัพยำกรน้้ำแห่งชำติ, 2562  



  
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ       บทที่ 1 บทน้ำ     

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 1-2 รำยงำนมำตรกำรบรรเทำผลกระทบและตดิตำมตรวจสอบกำรด้ำเนินงำน 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

พื้นที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (ประกอบด้วย 4 ลุ่มน ้ำสำขำ) 

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

พื้นที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนกลาง 
 (ประกอบด้วย 3 ลุ่มน ำ้สำขำ) 

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

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

พื้นที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 
 (ประกอบด้วย 6 ลุ่มน ำ้สำขำ) 

 คลองนำทวี (พ้ืนที่ 1,570.24 ตร.กม.) 
 คลองเทพำ (พื้นที่ 1,818.52 ตร.กม.) 
 ภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง (พ้ืนที่ 1,460.02 ตร.กม.) 
 แม่น้้ำสำยบุรี (พ้ืนที่ 3,216.17 ตร.กม.) 
 แม่น้้ำบำงนรำ (พ้ืนที่ 1,654.78 ตร.กม.) 
 แม่น้้ำโก-ลก (พ้ืนที่ 693.21 ตร.กม.) 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 1-3 รำยงำนมำตรกำรบรรเทำผลกระทบและตดิตำมตรวจสอบกำรด้ำเนินงำน 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 
 

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

 ที่มำ : ส้ำนักงำนทรัพยำกรน้้ำแห่งชำติ, 2562 
 
รูปที่ 1.3-1 แนวคิดในกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ (SEA) กับกำรบริหำรจัดกำรน ้ำ 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 1-4 รำยงำนมำตรกำรบรรเทำผลกระทบและตดิตำมตรวจสอบกำรด้ำเนินงำน 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 
 

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

ตะวันออก 
 กำรศึกษำประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ (SEA) พ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก  
เป็นไปตำม “แนวทำง (Guideline) กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์” จัดท้ำโดยส้ำนักงำนสภำ
พัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (มกรำคม 2563) โดยมีขั้นตอนกำรศึกษำดังแสดงในรูปที่ 1.6-1 
ทั้งนี้ หลักกำรที่ส้ำคัญของกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ เป็นกำรเปิดโอกำสให้ทุกภำคส่วนที่
เกี่ยวข้องได้เข้ำมำมีส่วนร่วมในขั้นตอนกำรศึกษำ ตั้งแต่กำรตัดสินใจเลือกเป้ำหมำยกำรพัฒนำในระดับ
นโยบำย แผนและแผนงำน โดยเส้นทำงกำรพัฒนำเป็นกำรพิจำรณำตำมเป้ำประสงค์ร่วมกันของทุกฝ่ำย บน
พ้ืนฐำนสถำนกำรณ์ เงื่อนไข และบริบทต่ำง ๆ ของพ้ืนที่  
 
  กำรศึกษำเริ่มต้นจำกกำรทบทวนข้อมูลพ้ืนฐำนด้ำนต่ำง ๆ ของพ้ืนที่ ทั้งลักษณะทำงกำยภำพ 
โครงสร้ำงทำงเศรษฐกิจ บริบททำงสังคม ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง นโยบำย แผนงำน
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 1-5 รำยงำนมำตรกำรบรรเทำผลกระทบและตดิตำมตรวจสอบกำรด้ำเนินงำน 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 
 

ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำในพ้ืนที่ทุกด้ำน เพ่ือใช้ในกำรวิเครำะห์ประเมินจุดแข็ง ศักยภำพ โอกำส 
ในกำรพัฒนำ และน้ำมำก้ำหนดประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ ทิศทำงและกรอบทำงเลือกกำรพัฒนำ
พ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก ที่สอดคล้องกับสภำพพ้ืนที่และควำมต้องกำรของประชำชน อย่ำงไรก็ตำม 
ด้วยลักษณะเฉพำะของพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกที่มีควำมหลำกหลำยทั้งทำงภูมิศำสตร์ สังคมและ
วัฒนธรรม กำรศึกษำครั้งนี้ได้จัดพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกเป็น 3 กลุ่มพ้ืนที่ คือ กลุ่มพ้ืนที่ลุ่มน้้ำ
ภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน กลุ่มพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนกลำง และกลุ่มพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ 
ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง 
 
  กำรพัฒนำพ้ืนที่เพ่ือมุ่งไปสู่ประเด็นยุทธศำสตร์และเป้ำประสงค์ท่ีก้ำหนดไว้ มีทำงเลือกท่ีเป็นไป
ได้หลำยรูปแบบซึ่งมีองค์ประกอบของแต่ละทำงเลือกท่ีแตกต่ำงกัน โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ ส่วนแรก 
คือ องค์ประกอบของกิจกรรมกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจและสังคมสำขำต่ำง ๆ และส่วนที่  2 คือ 
องค์ประกอบของกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำที่สอดคล้องตำมควำมต้องกำรน้้ำและแก้ไขปัญหำตำม
กิจกรรมกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม โดยกำรศึกษำประเมินจะท้ำกำรวิเครำะห์ข้อมูลทั้งที่เป็นสภำพ
ปัจจุบันและแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงในอนำคต ระยะเวลำ 20 ปี  
 
 กำรเปรียบเทียบข้อมูลทำงเลือกกำรพัฒนำพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกแต่ละกลุ่มพ้ืนที่ทุก
ทำงเลือก เพ่ือสรุปทำงเลือกท่ีเหมำะสมที่สุด พิจำรณำจำกคะแนนตำมเกณฑ์ตัวชี้วัดเป้ำประสงค์และควำม
ยั่งยืนทั้ง 3 มิติ ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ร่วมกับข้อมูลควำมคิดเห็นจำกภำคประชำชนและ
ภำคส่วนต่ำง ๆ ที่ได้รับในกระบวนกำรมีส่วนร่วม โดยภำยหลังจำกได้ทำงเลือกที่มีควำมเหมำะสมที่สุด 
จ้ำเป็นต้องท้ำกำรวิเครำะห์ประเด็นผลกระทบหลักที่ส้ำคัญที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นจำกทำงเลือกดังกล่ำว 
โดยเฉพำะผลกระทบเชิงลบในทุกมิติที่อำจส่งผลต่อหลักกำรพัฒนำที่ยั่งยืน โดยเฉพำะผลกระทบที่เกิด
ควำมเสียหำยเป็นวงกว้ำงหรือไม่อำจฟ้ืนฟูได้ เพื่อก้ำหนดเป็นมำตรกำรเชิงป้องกันไว้เป็นแนวทำงให้ทุกภำค
ส่วนที่เกี่ยวข้องในกำรพัฒนำพ้ืนที่ตำมทิศทำงกำรพัฒนำหรือแผนงำนที่ได้ศึกษำวิเครำะห์ไว้ ได้มีควำม
ตระหนักและให้ควำมส้ำคัญในกำรป้องกันผลกระทบหำกมีกำรพัฒนำตำมทำงเลือกดังกล่ำว ไม่ให้เกิดขึ้น
หรือลดผลกระทบที่อำจจะเกิดขึ้นให้น้อยที่สุด เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยของกำรพัฒนำอย่ำงสมดุลและยั่งยืน 
ตำมหลักกำรป้องกันไว้ก่อนดีกว่ำแก้ไข (precautionary principal)  
 
 ผลที่ได้เป็นรูปธรรมจำกกำรศึกษำในครั้งนี้  คือ แผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน้้ำแบบบูรณำ
กำรระดับยุทธศำสตร์ของพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก (กลุ่มพ้ืนที่ และลุ่มน้้ำสำขำ) ซึ่งเป็นกำรบูรณำ
กำรแผนงำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำเชิงพ้ืนที่และมำตรกำรป้องกันผลกระทบ โดยมีหน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้องหลำยหน่วยงำน เพ่ือน้ำไปสู่กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก
อย่ำงยั่งยืน สอดคล้องกับแผนแม่บทกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำ 20 ปี ทั้ง 6 ด้ำน 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 1-6 รำยงำนมำตรกำรบรรเทำผลกระทบและตดิตำมตรวจสอบกำรด้ำเนินงำน 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 
 

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



  
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ       บทที่ 1 บทน้ำ     

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 1-7 รำยงำนมำตรกำรบรรเทำผลกระทบและตดิตำมตรวจสอบกำรด้ำเนินงำน 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 
 

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



 บทที่ 2 

กำรทบทวนข้อมูล เพื่อก ำหนดประเด็นเชิงยุทธศำสตร์ 
ของพื้นที่และขอบเขตกำรศึกษำ 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-1 รำยงำนมำตรกำรบรรเทำผลกระทบและตดิตำมตรวจสอบกำรด้ำเนินงำน 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

บทที่ 2  
กำรทบทวนข้อมูล เพื่อก้ำหนดประเด็นเชิงยุทธศำสตร์ของพื นที่และขอบเขตกำรศึกษำ 

 
2.1 ควำมน้ำ 
 การทบทวนข้อมูลเพ่ือก าหนดประเด็นเชิงยุทธศาสตร์ของพ้ืนที่และขอบเขตการศึกษา  เป็นการทบทวน
ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ เพ่ือท าความเข้าใจต่อบริบท เงื่อนไขของพ้ืนที่ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 1) ข้อมูลเชิงนโยบาย 
แผน แผนงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก ซึ่งสรุปไดห้ัวข้อที่ 2.2 และส่วนที่สอง 
ข้อมูลพ้ืนฐานของพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่ งตะวันออกในประเด็นที่มีความเกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงกับทรัพยากรน้ า 
ในพ้ืนที่  ทั้งลักษณะทางกายภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต ซึ่งสรุปได้
หัวข้อที่ 2.3 
 
2.2 นโยบำย แผน และแผนงำนที่เกี่ยวข้องในพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 
  การทบทวนยุทธศาสตร์นโยบาย แผน และแผนงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  
เป็นการทบทวนยุทธศาสตร์ นโยบาย แผน และแผนงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบไปด้วย 1) นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน 
และแผนงานที่เกี่ยวข้องด้านการบริหารจัดการน้ า และ 2) ยุทธศาสตร์ แผน และแผนงานที่เกี่ยวข้องด้านการพัฒนา
พ้ืนที่ ท าให้ทราบทิศทางการพัฒนาและแนวทางการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าในพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่ง
ตะวันออก (รายละเอียดในรำยงำนภำคผนวก บทที่ 2) สามารถสรุปรายละเอียดไดด้ังนี้ 
 
2.2.1 นโยบำย ยุทธศำสตร์ แผน และแผนงำนที่เกี่ยวข้องด้ำนกำรบริหำรจัดกำรน ้ำ 
   จากการทบทวนและวิเคราะห์แผนพัฒนาในระดับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ 
ฝั่งตะวันออก ตั้งแต่ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-
2580) แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) และแผนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
แผนการปฏิรูปประเทศ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals, SDGs) แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) แผนเขตพัฒนาพิเศษระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (SEC) 
แผนระดับกลุ่มจังหวัด และแผนระดับจังหวัด ซึ่งได้มีการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่มีความเชื่อมโยงในด้านของ
การบริหารจัดการน้ าไว้ดังนี้ 

ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ที่จัดท าขึ้นเพ่ือพัฒนาประเทศอยู่ให้อยู่ในกรอบ
และทิศทางเดียวกัน มีการก าหนดเป้าหมายและประเด็นการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ไว้ 6 ด้าน คือ ด้านความมั่นคง 
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ด้านการสร้าง
โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และด้าน
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยในยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้กล่าวถึงเป้าหมายการพัฒนาเพ่ือน าไปสู่ความยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งด้านสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกัน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
อย่างบูรณาการ และมุ่งเน้นให้เกิดความม่ันคงด้านการจัดการน้ า ซึ่งมีความสอดคล้องกับแผนระดับที่ 2 ในประเด็น
ที่ 19 ด้านการบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พศ.2561 – 2580) ที่ให้
ความส าคัญกับการบริหารจัดการน้ าและการพัฒนาการจัดการน้ าเชิงลุ่มน้ าทั้งระบบ เพ่ือเพ่ิมความม่ันคงด้านน้ าของ
ประเทศ โดยเน้นการพัฒนาด้วยการเพ่ิมระดับความมั่นคงด้านน้ าอุปโภคบริโภค การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า ประหยัด 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-2 รำยงำนมำตรกำรบรรเทำผลกระทบและตดิตำมตรวจสอบกำรด้ำเนินงำน 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

และสร้างมูลค่าเพ่ิม การใช้น้ าให้ทัดเทียมในระดับสากล ตลอดจนอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแม่น้ า ล าคลอง และแหล่งน้ า
ธรรมชาติทั่วประเทศ ซึ่งได้รับการสนันสนุนจากเป้าหมาย 6 ด้านของแผนแม่บทการบริหารจัดการน้ า 20 ปี (พ.ศ. 
2561 - 2580)  

แผนแม่บทการบริหารจัดการน้ า 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 6 ด้าน ด้ำนที่ 1 การจัดการน้ า
อุปโภค บริโภค มีเป้าหมายในการขยายเขต/เพ่ิมประสิทธิภาพระบบประปา พัฒนาระบบประปาเมืองและพ้ืนที่
เศณษฐกิจ พัฒนาน้ าให้ได้มาตรฐานและราคาที่เหมาะสม และการประหยัดน้ าในทุกภาคส่วน ด้ำนที่ 2 การสร้าง
ความม่ันคงของน้ าภาคการผลิต เน้นการจัดการด้านความต้องการน้ า เพ่ิมประสิทธิภาพโครงการแหล่งน้ า จัดหาน้ า
ในพ้ืนที่เกษตรน้ าฝน พัฒนาแหล่งกักเก็บน้ า พัฒนาระบบผังน้ าและระบบเชื่อมโยงแหล่งน้ า เพ่ิมผลิตภาพมูลค่าภาค
การผลิต และเพ่ิมน้ าต้นทุนจากปฏิบัติการฝนหลวง ด้ำนที่ 3 การจัดการน้ าท่วมและอุทกภัย เน้นการปรับปรุงล าน้ า
ธรรมชาติสายหลัก/สาขา และปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน้ า ป้องกันน้ าท่วมชุมชนเมืองและจัดท าผังน้ า การจัดการ
พ้ืนที่น้ าท่วม/พ้ืนที่ชะลอน้ า บรรเทาอุทกภัย ระดับลุ่มน้ า/พื้นที่วิกฤต และสนันสนุนการปรับตัวเผชิญเหตุ ด้ำนที่ 4 
การจัดการคุณภาพน้ าและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ า  เน้นการการป้องกันและลดการเกิดน้ าเสียที่ต้นทาง เพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบบ าบัดน้ าเสีย และน าน้ าเสียกลับมาใช้ใหม่ รักษาระบบสมดุลของระบบนิเวศ ตลอดจนอนุรักษ์
และพ้ืนฟูแม่น้ าล าคลองและแหล่งน้ าธรรมชาติทั่วประเทศ ด้ำนที่ 5 การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภาพป่าต้นน้ าที่เสื่อมโทรม
และป้องกันการพังทลายของดิน เน้นการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าต้นน้ า การป้องกันและลดการชะล้างพังทลายของดิน 
และสร้างฝายต้นน้ า ด้ำนที่ 6 การบริหารจัดการ เน้นการจัดตั้งองค์กรบริหารจัดการทรัพยากรน้ าและปรับปรุง
กฎหมาย จัดท าแผนบริหารจัดการทรัพยกรน้ า ติดตามประเมินผล พัฒนาระบบฐานข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ 
ศคกษาวิจัย เทคโนโลยี และพัฒนาการบริหารจัดการน้ า และสร้างการประชาสัมพันธ์และมีส่วนร่วม  

ทั้งนี้ ในแผนพัฒนาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้มีการก าหนดประเด็นและเป้าหมายที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ 6 ด้านของแผนแม่บทการบริหารจัดการน้ า 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ดังนี้  

แผนการปฎิรูปประเทศ ด้านที่ 6 (ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) ประเด็นปฎิรูปที่ 2 
(ทรัพยากรน้ า) เน้นการบริหารแผนงานโครงการที่ส าคัญตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า  การ
บริหารเชิงพ้ืนที่เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ า การจัดการระบบเส้นทางน้ า ระบบขยายผลแบบอย่าง
ความส าเร็จน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการน้ า และการสร้างความรู้ เทคโนโลยีและทรัพยากรมนุษย์ เพิ่ม
การบริหารจัดการน้ าและดูแลรักษาอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน  

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายที่ 6 การจัดการน้ าและสุขาภิบาล เน้นให้ทุกคน
เข้าถึงน้ าดื่มที่ปลอดภัยและมีราคาที่สามารถซื้อหาได้  สามารถเข้าถึงสุขอนามัยที่พอเพียงและเป็นธรรม และ
ยกระดับคุณภาพน้ า ลดมลพิษ ขจัดการทิ้งขยะ ลดการปล่อยสารเคมี และเพ่ิมการน ากลับมาใช้ใหม่  เพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้น้ าทุกภาคส่วน และสร้างหลักประกันว่าจะมีการใช้น้ า และจัดหาน้ าที่ยั่งยืน  เน้นการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ าแบบองค์รวมในทุกระดับ การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาจัดการน้ าและสุขอนามัย
ปกป้องและฟ้ืนฟูระบบนิเวศท่ีเกี่ยวข้องกับแหล่งน้ า ภูเขา ป่าไม้ พ้ืนที่ชุ่มน้ า แม่น้ า ชั้นหินอุ้มน้ า และทะเลสาบ  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ าในระดับลุ่มน้ าให้
มีความสมดุล การแก้ไขปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อม โดยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพน้ า ลดการเกิดน้ าเสีย 

แผนเขตพัฒนาพิเศษระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (SEC) ภายใต้กรอบการพัฒนาที่ 1 ถึง 3 ในเรื่อง
ของการพัฒนาประตูสู่การท่องเที่ยวอ่าวไทยและอันดามัน (Royal Coast and Andaman Route) การพัฒนา
อุตสาหกรรมฐานชีวภาพและการแปรรูปการเกษตรมูลค่าสูง ( Bio-Based and Processed Agricultural 
Products) และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การส่งเสริมวัฒนธรรมและการพัฒนาเมืองน่าอยู่ (Green, 
Culture, Smart and Livable Cities) 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-3 รำยงำนมำตรกำรบรรเทำผลกระทบและตดิตำมตรวจสอบกำรด้ำเนินงำน 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เน้นเรื่องของการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ า เพ่ือสร้างความ
มั่นคงด้านทรัพยากรน้ า จัดหาน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรที่เพียงพอ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม และสาธารณภัยโดยกระบวนการมีส่วนร่วม เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการฐานทรัพยากรให้มีความอุดม
สมบูรณ์และยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้เกิดความ
สมดุลและยั่งยืน บนความหลากหลายทางชีวภาพ อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและมี
คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน วางระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ิมศักยภาพในการจัดการภัยพิบัติ ตลอดจนพัฒนาการบริหารจัดการระบบ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การแก้ไขภัยแล้ง แหล่งน้ าเพ่ืออุปโภคบริโภค เพ่ือรองรับการพัฒนาด้านการค้าการ
ลงทุน โดยความเชื่อมโยงของนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน และแผนงานดังกล่าวกับแผนแม่บทการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ า 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) สามารถสรุปดังแสดงในรูปที ่2.2.1-1  
 
2.2.2 ยุทธศำสตร์ แผน และแผนงำนที่เกี่ยวข้องด้ำนกำรพัฒนำพื นที่ 
 การวิเคราะห์ทิศทางการพัฒนาของพ้ืนที่ จ าเป็นต้องมีการทบทวนแผนงานที่เกี่ยวข้องของหน่วยงาน  
ต่าง ๆ ทั้งระดับประเทศ ระดับภาค ระดับกลุ่มพ้ืนที่ และระดับจังหวัด ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้มีแผนพัฒนาหลักที่
เกี่ยวข้อง สรุปได้ดังตำรำงท่ี 2.2.2-1 ประกอบด้วย 
 -  แผนพัฒนาภาคใต้ พ.ศ.2560-2565 ฉบับทบทวน ที่ก าหนดภาคใต้เป็นเมืองท่องเที่ยวพักผ่อน 
ตากอากาศระดับโลก เป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์ยางพาราและปาล์มน้ ามันของประเทศ และเมืองเศรษฐกิจเชื่อมโยง
การค้าการลงทุนกับภูมิภาคอ่ืนของโลก 
 - แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย พ.ศ.2561-2564 ฉบับทบทวน ประกอบด้วยจังหวัด
ชุมพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดพัทลุง ได้ก าหนดเป้าหมายเป็นศูนย์กลางการเกษตร 
การค้า การลงทุน การท่องเที่ยวนานาชาติ โลจิสติกส์ที่สมบูรณ์ สิ่งแวดล้อมยั่งยืน และสังคมคุณภาพ 
 -  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน พ.ศ.2560-2565 ฉบับทบทวน ประกอบด้วย จังหวัด
นราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสงขลา และจังหวัดสตูล ได้ก าหนดเป้าหมายเป็นแหล่งผลิตภาค
เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สาคัญของประเทศ เป็นเมืองชายแดนเชื่อมโยงการค้าและการท่องเที่ยวกับ
พ้ืนที่ภาคใต้ และการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศมาเลเซีย และสิงคโปร์ ชุมชนมีความเข้มแข็ง อยู่ร่วมกันอย่างสันติ
สุขภายใต้สังคม พหุวัฒนธรรม 
 -  แผนพัฒนาจังหวัดพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก ครอบคลุมพ้ืนที่ 11 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชุมพร 
จังหวัดสุราษฏร์ธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสงขลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดระนอง จังหวัดพัทลุง และจังหวัดตรัง 
 
 
 



      
         ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ    บทที่ 2 กำรทบทวนข้อมูล เพื่อก้ำหนดประเด็นเชิงยุทธศำสตร์ของพื นที่และขอบเขตกำรศึกษำ      

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-4 รำยงำนมำตรกำรบรรเทำผลกระทบและตดิตำมตรวจสอบกำรด้ำเนินงำน 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

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

         ตำรำงท่ี 2.2.2-1   
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำในพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

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

แผนพัฒนำภำคใต้  
พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๕  
ฉบับทบทวน 
 
ภาคใต้ เป็น เมืองท่อง เที่ ยว
พักผ่อนตากอากาศระดับโลก  
เ ป็ น ศู น ย์ ก ล า ง ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
ยางพาราและปาล์มน้ ามันของ
ประเทศ และเมืองเศรษฐกิจ
เชื่อมโยงการค้าการลงทุนกับ
ภูมิภาคอื่นของโลก 

 ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรท่ี
เป็น    อัตลักษณ์ที่เหมาะสมกับ
ศักยภาพพื้นที่ของภาค  เช่น 
ข้าว (ข้ าวสังหยด ข้าวหอม
กระดังงา ข้าวเล็บนก) ไม้ผล 
( กล้ ว ยหอมทอง  มะพร้ า ว 
ทุเรียน มังคุด ส้มโอ)  กาแฟ 
(กาแฟโรบัสตา) พืชสุมนไพร 
และปศุสัตว์  (โคขุนศรีวิชัย ) 
เพื่อให้เป็นสินค้ามูลค่าสูง  

 ส่งเสริมการสร้างตราสินค้าอัต
ลักษณ์ เชื่อมโยงไปสู่ภาคการ
ผลิตอื่น อาทิ การท่องเท่ียว  

 การสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้าง
ความหลากหลายของสินค้า ต่อ
ยอดการพัฒนาการผลิตสู่ระบบ
เกษตรมาตรฐานต่างๆ อาทิ 
เกษตรปลอดภัย และเกษตร
อินทรีย์ เป็นต้น  

 การท า เกษตรแปลงใหญ่ ใน
พื้นที่ที่เหมาะสม (Zoning)  

 ยกระดับอุตสาหกรรมการ
เพาะเลี้ยงกุ้งและสัตว์น้ าชายฝั่ง 
แ ล ะ ป ร ะ ม ง ท ะ เ ล ที่ ไ ด้
มาตรฐานสากล การเพาะเลี้ยง

 พัฒนาพื้ นที่ ระ เบียง เศรษฐกิจ
ภาคใต้อย่ า งยั่ ง ยืน  (Southern 
Economic Corridor: SEC) 
จังหวัดชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี 
และนครศรีธรรมราช 

 พัฒนาอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ
และการแปรรูปการเกษตรมูลค่า
สู ง  ( Bio-Based & Processed 
Agricultural Products) เน้นการ
วิจัยและพัฒนาเพื่อต่อยอดจาก 
การผลิตน้ ามันปาล์มในสุราษฎร์
ธานี นครศรีธรรมราช และจังหวัด
ใกล้เคียง (กระบี่ และชุมพร) ไปสู่
ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงขึ้น 

 พัฒนาเขตอุตสาหกรรมโอเลโอเคมี
คอล แบบครบวงจร ในกระบี่ 
สุราษฎร์ธานี และชุมพร เพื่อให้
เป็นอุตสาหกรรมใหม่ของภาค 
และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับน้้ามัน
ปาล์ม 

 พัฒนาเขตอุตสาหกรรมแปรรูป
ยางพาราหาดใหญ่–สะเดา ที่ครบ
วงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
โดยเชื่อมโยงกับการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษชายแดนและนิคม

 แหล่งท่องเท่ียวหมู่เกาะมีชื่อเสียงใน
ระดับนานาชาติ อาทิ ภูเก็ต พีพี 
สมุย พะงัน และหลีเป๊ะ รวมทั้ ง 
ชายหาดและหมู่เกาะ จังหวัดชุมพร 
สามารถ เชื่ อมโย งกับ เขต  The 
Royal Coast ของภาคกลาง 

 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบนบกบริเวณ
ตอนในของภาคเชื่อมโยงกับแหล่ง
ท่องเที่ยว ทางทะเลที่มีชื่อเสียง อาทิ 
เขื่อนรัชชประภา สุราษฎร์ธานี และ
อุ ท ย า น แ ห่ ง ช า ติ เ ข า ห ล ว ง 
น ค ร ศ รี ธ ร ร ม ร า ช  แ ล ะ แ ห ล่ ง
ท่องเที่ยวชายหาด ให้เป็นแหล่ง
ท่ อ ง เ ที่ ย ว แ ห่ ง ใ ห ม่ แ ล ะ มี ก า ร
เชื่อมโยงโครงข่ายท่องเที่ยวบริเวณ
ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยกับชายฝั่งทะเล
อันดามัน 

 ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนให้มี
ความเข้มแข็งและสอดคล้องกับ
ศักยภาพของพื้นที่ 

 พัฒนากิจกรรมและบริการท่องเท่ียว
รูปแบบใหม่ให้มีความหลากหลาย
เพื่ อสร้ า ง  มูล ค่า เพิ่ ม ให้กับการ
ท่องเที่ยวที่ส าคัญของภาค อาทิ 
ท่อ ง เที่ ย ว เชิ งสุขภาพและสปา 

 ก า ร อ นุ รั ก ษ์ แ ล ะ ฟื้ น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ ทางทะเล 
ป่าไม้ และป่าชายเลน เพื่อให้
เกิดการพัฒนาที่ยั่ งยืน โดย
อาศัยความร่วมมือของชุมชน 
ส่งเสริมการปลูกป่าชุมชน ป่า
ชายเลน การปลูกไม้เศรษฐกิจ 

 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ
ฐานทรัพยากรให้มีความอุดม
สมบูรณ์ โดยเฉพาะทรัพยากร
ดิน น้ า ป่าไม้ ประมงและชายฝั่ง 
เพื่ อ เป็ นปั จจั ยการผลิตที่ มี
ประสิทธิภาพ 

 การรักษาระบบนิเวศทางทะเล 
อนุรักษ์ฟื้นฟูสัตว์น้ าบริเวณป่า
ชายเลน และการป้องกันการ
กั ด เ ซ า ะ ช า ย ฝั่ ง  โ ด ย ใ ช้
เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ รู ป แ บ บ ที่
เหมาะสมกับแต่ละสภาพพื้นที่  

 การจัดระเบียบและก าหนด
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสิ่ง
ปลูกสร้างบริเวณพื้นที่ชายฝั่ง
ทะเลเพื่อลดผลกระทบต่อการ
กัดเซาะบริ เวณชายฝั่ง  การ

 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ (Green 
Culture & Livable Cities) 
ในพื้นที่จังหวัดชุมพร ระนอง 
สุ ร า ษ ฎ ร์ ธ า นี  แ ล ะ
นครศรีธรรมราชโดยเน้นกรอบ
การเป็นเมืองที่มีความน่าอยู่
ส าหรับคนทุกกลุ่ม เอื้อต่อ การ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจและ
สังคม และยังคงรักษา อัต
ลักษณ์ของพื้นที่  

 อ นุ รั ก ษ์ แ ล ะ ส่ ง เ ส ริ ม 
วัฒนธรรมและภูมิ ปั ญญา
ท้องถิ่น  
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ที่ เ ป็ น มิ ต ร กั บ สิ่ ง แ ว ดล้ อ ม 
ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์
อาหารทะเลที่หลากหลาย ใน
พื้ นที่ จั ง ห วั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี  
นครศรีธรรมราช สงขลา และ
ชุมพร 

 ส่งเสริมการท าการเกษตรแบบ
ผสมผสาน โดยเฉพาะการท า
เกษตรและเลี้ยงสัตว์ผสมผสาน
ร่ วมกับกา รปลู ก ยา งพารา 
ปาล์มน้ ามันและไม้ผล ส่งเสริม
การปลูกพืชพันธุ์ดี ที่สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาด  

 ส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมในการผลิตและ
บริหารจัดการฟาร์ม อย่างเป็น
ระบบ เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็น
เกษตรกรมืออาชีพ/เกษตร
อัจฉริยะ (Smart Farmer) 

อุตสาหกรรมยาง (Rubber City) 
โดยการส่งเสริมการลงทุนสู่การ
ผลิตผลิตภัณฑ์ยางพาราปลายน้ าที่
มีมูลค่าสูง 

 พัฒนาระบบโครงสร้ างพื้ นฐาน
ส นั บ ส นุ น ก า ร พั ฒ น า เ ข ต
อุตสาหกรรม (โครงข่ายรถไฟ ทาง
ห ล ว ง พิ เ ศ ษ  ( Motorway) 
หาดใหญ่ -ด่านพรมแดนสะเดา 
พัฒนาศูนย์กระจายสินค้าทุ่งสง) 
พัฒนาเมืองรอบสถานีขนส่งระบบ
รางในเมืองทุ่งสงและเมืองสะเดา 
(ปาดังเบซาร์) ท่าเรือสงขลาแห่งที่ 2 
เพื่ อ ร อ งรั บ  กา รขนส่ ง สิ น ค้ า
เชื่อมโยงกับท่าเรือชายฝั่ งและ
ท่ า เ รื อ ห ลั ก ทั้ ง ภ า ย ใ น แ ล ะ
ต่างประเทศ 

พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์และบริการ
ท่องเที่ยว อาทิ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
และสุขภาพ (ระนอง กระบี่ สตูล สุ
ราษฎร์ธานี และพัทลุง) ท่องเที่ยว
เชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 
(วั ดพระมหาธาตุ ว รมหาวิหาร 
นครศรีธรรมราช) เมืองเก่า (สงขลา 
พังงา สตูล นครศรีธรรมราช และ
ระนอง) และการท่องเที่ ยว เชิ ง
อนุรั กษ์  การท่อง เที่ ยวผจญภัย 
(พัทลุ ง  นครศรี ธรรมราช และ 
สุราษฎร์ธานี ) การท่องเที่ยวเชิง
เกษตร การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจและ
บริการ และการท่องเท่ียวเชิงกีฬา 

 

ว า งแ ผนท า งก า ร เก ษตรที่
เหมาะสม 

 วางระบบป้องกันและแก้ ไข
ปัญหาการบริหารจัดการน้ า
อย่ า ง เป็ นระบบ เพื่ อแก้ ไข 
ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยใน
พื้นที่น้ าท่วมซ้ าซาก อาทิ พัทลุง 
และนครศรีธรรมราช  

 จัดหาน้ าเพื่อการบริโภคอุปโภค
และกา ร เกษตรที่ เ พี ย งพอ
สนับสนุนปริมาณความต้องการ
ใช้น้ าที่เพิ่มขึ้นในเขตชนบทและ
เมือง และลดผลกระทบจาก
ปัญหาขาดแคลนน้ าช่วงฤดูแล้ง 

 ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน
และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
พลังงาน 

 บริหารจัดการและแก้ไขปัญหา
สิ่ งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ
ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้าน
การจัดการมลพิษ อาทิ ระบบ
รวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย และ
ระบบก า จั ด ขยะ มู ลฝอย ที่
เหมาะสม 

แผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด
ภำคใต้ฝ่ังอ่ำวไทย พ.ศ. 
๒๕๖๑–๒๕๖๕ ฉบบัทบทวน 
 

 บริหารจัดการพืชเศรษฐกิจ 
(ยางพารา ปาล์มน้ ามัน ข้าว ไม้
ผล สมุนไพร) อย่างครบวงจร 
(การผลิตขั้นต้น การวิจัย การ

 พัฒนาการค้าการลงทุนและพื้นที่
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ รวมทั้ง
ส่งเสริมด้านการค้าชายแดน 

 ส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดดิจิทัล 

 เพิ่มสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรม
การท่องเที่ยวที่หลากหลายและ
สร้างเอกลักษณ์จากการท่องเท่ียว 

 อนุรักษ์ ฟื้นฟูและแก้ไขปัญหา 
รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการ
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ก า ร ใ ช้

 พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุก
ช่ ว ง วั ย  เ พี่ อ ร อ ง รั บ ก า ร
เปลี่ ยนแปลงของสั งคมใน
ปัจจุบัน 
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แ ป ร รู ป  ก า ร ห า ช่ อ ง ท า ง
การตลาด) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
และลดต้นทุนการผลิต รวมทั้ง
ส่งเสริมการขับเคลื่อนในการ
เป็น Oil Palm City 

 ส่ ง เสริมการบริหารจัดการ
ประมง และป ศุสั ตว์  ให้ ได้
มาตรฐานสากล ครบวงจร โดย
ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ 
เพื่อสามารถแข่งขันกับผู้ผลิต
อื่น ๆ ในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

 ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ 
การสร้างแบรนด์ ผลผลิตผลไม้
เศรษฐกิจ และส่งเสริมการปลูก
พืช แบบผสมผสานของกลุ่ม
จังหวัด 

 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้าน
การเกษตร 

 ส่งเสริมการพัฒนาด้านการค้าเพื่อ
เชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจภาคใต ้

 พัฒนาโครงข่ ายการคมนาคม  
โลจิสติกส์รวมทั้งพัฒนาโครงข่าย
ระบบสารสารเทศเพื่อรองรับการ
ขยายตัวของพื้นที่เขตเศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว 

 ส่ งเสริมการใช้พลั งงานอย่ างมี
ประสิทธิภาพ และสรรหาพลังงาน
ทดแทนเพื่อความยั่งยืนของพลังงาน 

 การพัฒนาการท่องเที่ยวรูปแบบ
ใหม่ที่สอดคล้องกับแนวโน้มการ
ท่ อ ง เที่ ย ว ใหม่ ๆ  เช่ น  ส่ ง เสริ ม
กิจกรรม MICE การท่องเที่ยวเชิง
กีฬา เชิงสุขภาพ เชิงเกษตร เชิง
ผจญภัยแบบ Smart City Tourism 
รวมทั้งการท่องเที่ยวชุมชน OTOP 
และOTOP นวัตวิถี บนฐานทรัพยากร 
ประเพณี วัฒนธรรม ที่เป็นอัตลักษณ์
ของพื้นที่ เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยว 
ของกลุ่มจังหวัด ทั้งทางบกและทาง
ทะเล และรองรับ Thailand riviera 
ในพื้นที่ภาคใต้ 

 พัฒนาระบบส่งเสริมดูแลสุขภาพ 
และระบบรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินทั้งทางบก ทางน้ า
ทางอากาศ ของนักท่องเที่ยว 

 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริม พัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวและชุมชนเมือง
อย่างยั่งยืน 

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

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

ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อความ
ยั่งยืน 

 เพิ่มความปลอดภัย ลดความเสี่ยง 
จากภัยพิบัติและสาธารณภัย 

 

 ส่งเสริมการบริหารผลกระทบ
จากการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 



      
         ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ    บทที่ 2 กำรทบทวนข้อมูล เพื่อก้ำหนดประเด็นเชิงยุทธศำสตร์ของพื นที่และขอบเขตกำรศึกษำ      

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-8 รำยงำนมำตรกำรบรรเทำผลกระทบและตดิตำมตรวจสอบกำรด้ำเนินงำน 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 
 

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

แผนพัฒนำภำคใต้ชำยแดน 
พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๕ ฉบับ
ทบทวน 
เป็นแหล่งผลิตภาคเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่
ส าคัญของประเทศ เป็นเมือง
ชายแดนเชื่อมโยงการค้าและ
การท่องเที่ยวกับพื้นที่ภาคใต้ 
และการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศมาเลเซีย และสิงคโปร์ 
ชุ มชนมี ความ เข้ มแข็ ง  อยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุขภายใต้
สังคมพหุวัฒนธรรม 

 เพิ่ มประสิทธิภ าพการผลิ ต
ยางพารา ปาล์มน้้ามัน มะพร้าว 
และไม้ผล  รวมทั้ง การแปรรูป
และเพิ่มมูลค่าผลผลิต 

 ยกระดับอุตสาหกรรมประมง 
การเพาะเลี้ยงกุ้งและสัตว์น้้า
ชายฝั่งเพื่อ การส่งออกและเป็น
มิตรต่อสิ่ งแวดล้อม  ในพื้นที่
จังหวัดปัตตานี และนราธิวาส 

 ส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ เพื่อ
เพิ่มความมั่นคงด้านอาหาร 
สร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ใน
จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส 
ส่งเสริมและขยายการเล้ียงไก่เบ
ตง โคเนื้อ และแพะ 

 ส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมในการผลิตและ
บริหารจัดการฟาร์มอย่างเป็น
ระบบ  การเป็นเกษตรกรมือ
อาชีพ/เกษตรอัจฉริยะ (Smart 
Farmer) และการเกษตรแบบ
ครบวงจร 

 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีฐานชีวภาพ  และ
นวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต
ภาคการเกษตร 

 ส่งเสริมการสร้างตราสินค้า 
(Brand) ผลผลิตทางการเกษตร 

 พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรและ
อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร 
เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับภาค
การผลิต 

 พัฒน า พื้ น ที่ อ า เ ภ อ หน อ งจิ ก
ต่อเนื่องอ าเภอเมืองปัตตานี (นิคม
อุตสาหกรรมหนองจิกและนิคม
อุตสาหกรรมบานา)  ให้เป็นเขต
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปปาล์ม
น้ ามัน ยางพารา มะพร้าว และ 
ก า ร เ พ า ะ เ ลี้ ย ง ช า ย ฝั่ ง แ ล ะ
อุตสาหกรรมแปรรูปประมงที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 พัฒนาเมืองยะลาให้เป็นเมืองน่า
อยู่และศูนย์กลางเศรษฐกิจของ
ภาคใต้ชายแดน 

 พัฒนา เมื อ งสุ ไหง โก -ลก  และ
เมืองเบตง ให้เป็นเมืองการค้าและ
เมืองท่องเที่ยวชายแดน 

 เ ร่ ง รั ด ก า ร พั ฒ น า พื้ น ที่ เ ข ต
เศรษฐกิจพิเศษนราธิวาสให้เป็น
ฐานเศรษฐกิจใหม่ของภาค เพื่อ
รองรับการค้าการลงทุนทั้งในและ
ต่างประเทศ 

 พัฒนาสิ่ งอ านวยความสะดวก
บริเวณด่านชายแดนให้เพียงพอ
และได้มาตรฐาน  รวมทั้ งพื้นที่
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ บ ริ เ ว ณ ช า ย แ ด น 

 พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ
และวัฒนธรรม 

 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศสู่ศูนย์ศึกษา
และเรียนรู้ธรรมชาติระดับประเทศ 
(ป่าฮาลา-บาลา) การท่องเที่ยวเชิง
อ า ห า ร  เ ชิ ง เ ก ษ ต ร  แ ล ะ ก า ร
ท่องเที่ยวชุมชน 

 การท่ อง เที่ ยว เมือง เก่ าจั งหวั ด
ปัตตานี  เมืองเก่าจังหวัดยะลา และ
เมืองเก่าจังหวัดนราธิวาส  

 ส่งเสริมการพัฒนาเมืองท่องเที่ยว
ชายแดน   (เบตง ) เมื อ งการ ค้า
ชายแดน (สุไหงโก-ลก)  

 ส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่องการท่องเที่ยว 
อาทิ การบาบัดรักษาทางการแพทย์
ด้วยสมุนไพร และน้ าพุร้อน(อ.เบตง) 
บริการด้านการศึกษา และศูนย์ดูแล
ผู้ป่วยและผู้สูงอายุ (Nursing Home 
Care)  

 เ ค รื อ ข่ า ย บ ริ ห า ร จั ด ก า ร แ ล ะ
เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวทั้ง
ภายในและภายนอกภาค  และ
ประเทศเพื่อนบ้าน  (เบตง-ปีนัง )  
(สุไหง โก-ลก โกตาบารู รัฐกลันตัน) 

 

 พัฒนาระบบบริหารจัดการน้ า 
ลุ่ ม น้ า  เ พื่ อ ป้ อ ง กั น ค ว า ม
เสียหายพื้นที่ เศรษฐกิจและ
สร้างความมั่นคงด้านทรัพยากร
น้ า (ลุ่มน้ าปัตตานี แม่น้ าสายบุรี 
และลุ่มน้ าบางนรา) 

 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก
ความหลากหลายทางชีวภาพ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาคการ
ผลิตและบริการในพื้นที่  และ
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติให้มี
ความอุดมสมบูรณ์ 

 ยกระดับคุณภาพชีวิ ตของ
ป ร ะ ช า ช น ด้ า น ร า ย ไ ด้  
การศึกษา  และสาธารณสุข 
และอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 



      
         ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ    บทที่ 2 กำรทบทวนข้อมูล เพื่อก้ำหนดประเด็นเชิงยุทธศำสตร์ของพื นที่และขอบเขตกำรศึกษำ      

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-9 รำยงำนมำตรกำรบรรเทำผลกระทบและตดิตำมตรวจสอบกำรด้ำเนินงำน 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 
 

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

ที่เป็นอัตลักษณ์ประจ าถิ่นและ
ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
นวัตกรรม ฯลฯ เพื่อจ าหน่าย
สินค้าเกษตรท่ีมีมูลค่าเพิ่มสูง 

 

(โครงการก่อสร้างสะพานข้าม
แม่น้ าโก-ลก บริเวณด่านชายแดน
สุไหงโก-ลก และด่านชายแดนตาก
ใบ และเร่งรัดการก่อสร้างด่าน
ชายแดนบูเก๊ะตา) 

 สนับสนุนการขนส่งทางเรือและ
ระบบโลจิสติกส์ที่ได้มาตรฐาน และ
ส่งเสริมการใช้ท่าเรือในเชิงพาณิชย์ 
ปรับปรุ งท่ า เทียบเรือปัตตานี   
ท่าเทียบเรือนราธิวาส ให้สามารถ
รองรับการขนส่งสินค้า  Feeder 
ไปยังท่าเรือของมาเลเซียและ
อินโดนีเซียได้  

ชุมพร 
เมืองน่าอยู่บนพื้นฐานการ 
เกษตรกรรมและการท่องเที่ยว
คุณภาพเช่ือมโยงการพัฒนา 
สองฝ่ังทะเล 
 

 เพิ่ มประสิทธิภ าพการผลิ ต
สิน ค้า เกษตร เพื่ อสร้ า งขี ด
ความสามารถในการแข่งขันบน
พื้นฐานการผลิตเชิงคุณภาพ
และเกษตรปลอดภัย 

มูลค่าสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น  (3% 
ต่อปี) 

-  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ท่องเที่ยว พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
และโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ 
เพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันทางการท่องเท่ียว 

รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น (5% 
ต่อปี) 

 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม และสาธารณภัย 
โดยกระบวนการมีส่วนร่วม 

จ านวนพื้นที่ป่าในจังหวัดเพิ่มขึ้น 
(2%)  

 เส ริ มส ร้ า ง ศั กยภาพคน 
ครอบครัว ชุมชนและสังคม
ที่มีคุณภาพ 

 เ พิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร
บริหารราชการจังหวัด ดูแล
ความสงบเรียบร้อยและ
ความมั่นคง เพื่อประโยชน์สุข
ของประชาชน 

ประจวบคีรีขันธ์ 
เมืองท่องเท่ียวทรงคุณค่าระดับ
นานาชาติ เกษตรปลอดภัย 
ด่านสิงขรระเบียงเศรษฐกิจ
แห่งอนาคต สังคมผาสุกภายใต้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 ผลักดันจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ให้มีขีดความสามารถในการ
แข่งขันในด้านการผลิต การ
แปรรูปสับปะรด มะพร้าว และ
สินค้าเกษตรสู่ตลาดโลกด้าน
นวัตกรรม 

 เ ส ริ ม ส ร้ า ง น วั ต ก ร ร ม
กระบวนการผลิต การแปรรูป 
และการตลาดเป็นสินค้าเกษตร
คุณภาพสูง 

GPP ภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น (10%) 

 ยกระดับศักยภาพด่านสิงขร สร้าง
การเติบโตการค้า การลงทุน การ
ท่องเที่ยว เช่ือมต่อประเทศต่างๆ ใน
ภูมิภาค 

มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มขึ้น (0.5% 
ต่อปี) 

 ยกระดับการบริหารจัดการ
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดความ
สมดุลและยั่งยืน 

o พื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้น (2,000 ไร่/ปี) 
o พื้นที่ชายฝั่งถูกกัดเซาะลดลง 

(0.5% ต่อปี) 

 เสริมสร้างความมั่นคงและ
สังคมคุณภาพตามวิถีหลัก
ป รั ช ญ า ข อ ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
พอเพียง 

จ านวนครัวเรือนที่ตกเกณฑ์
ร้อยละ 90 มีรายได้ เพิ่มขึ้น 
(10% ต่อปี) 



      
         ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ    บทที่ 2 กำรทบทวนข้อมูล เพื่อก้ำหนดประเด็นเชิงยุทธศำสตร์ของพื นที่และขอบเขตกำรศึกษำ      

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-10 รำยงำนมำตรกำรบรรเทำผลกระทบและตดิตำมตรวจสอบกำรด้ำเนินงำน 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 
 

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

 GPP ภ า คก า ร เ ก ษ ต ร เพิ่ ม ขึ้ น 
(10%) 

 เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการ
ท่องเที่ยวบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของ
จังหวัดสู่นานาชาติ 
o รายได้การท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 

(3% ต่อปี) 
o จ านวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 

(3% ต่อปี) 

o ปริมาณขยะที่ก าจัดถูกต้องตาม
หลักวิชาการเพิ่มขึ้นเป็น 75%  

ระนอง 
เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพทีน่า่อยู ่
และประตูสู่การค้าชายแดนฝั่ง
อันดามัน 

 ส่งเสริมการผลิต การบริโภค 
และจ าหน่ายอาหารปลอดภัยสู่
เมืองที่มั่นคงทางด้านอาหาร 

 พัฒนาขีดความสามารถในการ
ผ ลิ ต ภ า ค เ ก ษ ต ร  ( พั ฒ น า
คุณภาพ/ลดต้นทุนการผลิต) 
สร้างมูลค่าเพิ่ม และส่งเสริม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 

 เสริมสร้างอัตราการขยายตัวทาง
เ ศ รษ ฐกิ จ ด้ ว ย ร า ย ไ ด้ ชุ ม ช น 
เสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนสู่
การพึ่ งตนเองที่ยั่ งยืนด้วยหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง 

 การเพิ่มศักยภาพของเมืองเพื่อ
เช่ือมโยงโอกาสจากอาเซียน 

 เป็นประตูการค้าผ่านแดนฝั่งอันดา
มัน เชื่อมโยงด้านการค้าและการ
ลงทุนของไทย อาเซียน และกลุ่ม
ประเทศ BIMSTEC 

 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกส์
และสิ่งอ านวยความสะดวกทาง
การค้า การลงทุน และการส่งออก 

 

 พัฒนาและยกระดับมาตรฐาน
อุตสาหกรรมการท่อง เที่ ยว เชิ ง
สุขภาพสู่เมืองท่องเที่ยวชั้นน าของ
อาเซียน 

 

 อ นุ รั ก ษ์  ฟื้ น ฟู แ ล ะ ก า ร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม     มีความ
สมดุลทางธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

 

 พัฒนาปัจจัยพื้นฐานและ
ระบบสาธารณูปโภคเพื่อ
พัฒนา คุณภาพชี วิ ตของ
ประชาชน 

 ยกระดับคุณภาพการศึกษา
และระบบสาธารณสุขให้ได้
มาตรฐาน 

 เสริมสร้างภูมิ คุ้มกันและ
ความเข้มแข็งทางสังคม 

 เ ส ริ ม ส ร้ า ง ค ว า ม มั่ น ค ง
ป ล อ ด ภั ย ใ น ชี วิ ต แ ล ะ
ทรัพย์สินของประชาชนและ
พัฒนาระบบ บริหารจัดการ
ด้านความมั่ นคงในพื้ นที่
ชายแดน 

 เสริมสร้างศักยภาพในการ
ป้ อ ง กั น แ ล ะ บ ร ร เ ท า 
สาธารณภัย 

สุราษฎร์ธานี 
เมืองเกษตรคุณภาพ 
การท่องเที่ยวยั่งยืน สังคมเป็นสุข 

 เ พิ่ ม ศั ก ย ภ า พ ก า ร พั ฒ น า
เศรษฐกิจด้านการเกษตร 

 เพิ่มศักยภาพการพัฒนาเศรษฐกิจ
ด้านอุตสาหกรรมเกษตร 

 พัฒนา การท่องเที่ยวและวัฒนธรรม
เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซ่ียน 

 สร้างฐานทรัพยากรธรรมชาติ
ที่มั่นคงและมีสภาพแวดล้อม
ที่เหมาะสม 

 พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนสู่สังคมเป็นสุข 



      
         ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ    บทที่ 2 กำรทบทวนข้อมูล เพื่อก้ำหนดประเด็นเชิงยุทธศำสตร์ของพื นที่และขอบเขตกำรศึกษำ      

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-11 รำยงำนมำตรกำรบรรเทำผลกระทบและตดิตำมตรวจสอบกำรด้ำเนินงำน 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 
 

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

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) 
ภาคเกษตรเพิ่มขึ้น (1% ต่อปี) 

 พัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อส่งเสริม
อุตสาหกรรมการเกษตร การ
บริการอย่างครบวงจร 

 ระบบการจัดการเพื่ อส่ ง เสริม
เศรษฐกิจด้านการลงทุน บริการ 
โลจิสติกส์ การเกษตร 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจั งหวัด (GPP) 
สาขาอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น (0.5% ต่อปี) 
 

 การส่งเสริมอุตสาหกรรมบริการและ
การท่องเท่ียวที่ยั่งยืน 

 สร้างเศรษฐกิจด้วยอุตสาหกรรม
บริการ การท่องเที่ยวและระบบโลจิ
สติกส์ 

 การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและ
ศูนย์โลจิสติกส์ (Logistics) ภาคใต้
ตอนบน 

o ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) 
สาขาการขนส่งและการคมนาคม
เพิ่มขึ้น (5% ต่อปี 

o รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 
(10% ต่อปี) 

 พัฒนาระบบการจัดการเพื่อ
พัฒนาเมืองโดยใช้ฐานของ
ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

o คุณภาพน้ า (ผิวดิน /ทะเลและ
ชายฝั่ง) มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์
ระดับพอใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของสถานีที่มีการตรวจวัด   

o ร้อยละที่ของพื้นที่สี เขียวที่
เพิ่มขึ้นจากพื้นที่ของจังหวัด 
(0.01% ต่อปี) 

o ร้อยละที่ เพิ่มขึ้นของชุมชน
พื้ นที่ เ สี่ ย งภั ยที่ ไ ด้ รั บ ก า ร
เตรียมความพร้อมในการ
ร่วมมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
(5% ต่อปี) 

 พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนโดยน้อมน า
ปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงเป็นแนวทางหลัก
ในการสร้างภูมิคุ้มกันใน
การสร้ า งคนสั งคมที่ มี
คุณภาพมีความสุข 

 การพัฒนาสังคมปลอดภัย 
คุณภาพชีวิตที่ดี  และมี
ศักยภาพในการแข่งขัน 
 

นครศรีธรรมราช 
นครแห่ งอารยธรรมน่ าอยู่ 
น่าเท่ียว การเกษตร และ 
อุตสาหกรรมยั่งยืน 

 เ ป็ น เ มื อ ง เ ก ษ ต ร  สุ ข ภ า พ 
เ ก ษ ต ร คุ ณ ภ า พ  เ ก ษ ต ร
นวัตกรรม ท่องเที่ยวเกษตร 
และ เกษตรอุตสาหกรรมสีเขียว 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้รับ
ก า ร จั ด ก า ร อ ย่ า ง มี  
ประสิทธิภาพ (แผนฯจังหวัด) 

o ร้อยละของ แปลง/ฟาร์มที่
ได้รับการ เตรียมความพร้อม
และ ผ่านการรับรองมาตรฐาน 
GAP/ 80% 

 การบริหารจัดการเกษตรและ
อุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร 
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

o จ านวนผลิตภัณฑ์ ที่เกิดจากการ
ใช้ เทคโนโลยีนวัตกรรม 

o ร า ย ไ ด้ จ า ก ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์  ที่ ใ ช้
เทคโนโลยี นวัตกรรม เพิ่มขึ้น 
25% 

o 5% ของสถานประกอบการได้รับ
การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว 

 
 

 พัฒนาการท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ 
ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม 

o รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 

o จ านวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น จาก
การท่องเท่ียวเชิงเกษตร 1% 

o รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 
15% 

o จ านวนแหล่งท่องเที่ยวได้รับการ
พัฒนาให้ได้มาตรฐาน 8 แห่ง 

 เป็นเมืองเกษตร สุขภาพ เกษตร
คุณภาพ เกษตรนวั ตกรรม 
ท่องเที่ยวเกษตร และ เกษตร
อุตสาหกรรมสีเขียว ที่เป็นมิตร
กั บสิ่ ง แ วดล้ อม  ได้ รั บ ก า ร
จัดการอย่างมี ประสิทธิภาพ 

 ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ  น้ า  
สิ่งแวดล้อม ได้รับการจัดการ
อย่างมีประสิทธิภาพและใช้
อย่างยั่งยืน 

 การจัดการพลังงานอย่ า งมี
ประสิท ธิ ภ าพและ ใช้ อย่ า ง
ประหยัด 

 การพัฒนาคน ชุมชน และ
สั งคมให้ น่ าอยู่  เข้ มแข็ ง 
มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 ประชาชนได้รับสวัสดิการ
พื้ น ฐ า น อ ย่ า ง ทั่ ว ถึ ง มี
คุณภ า พ ชี วิ ต ที่ ดี  แ ละ มี
ความสุข 

 ประชาชนได้รับความ มั่นคง 
ปลอดภัย เป็นธรรม 

o ดั ช นี ค ว า ม มั่ น ค ง ข อ ง
มนุษย์ 



      
         ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ    บทที่ 2 กำรทบทวนข้อมูล เพื่อก้ำหนดประเด็นเชิงยุทธศำสตร์ของพื นที่และขอบเขตกำรศึกษำ      

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-12 รำยงำนมำตรกำรบรรเทำผลกระทบและตดิตำมตรวจสอบกำรด้ำเนินงำน 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 
 

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

o จ านวนแปลง/ฟาร์มที่ได้รับการ
เตรียมความพร้อมสู่มาตรฐาน 
อินทรีย์ Organics/24 แปลง 

 

o พื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2 
o จ านวนขององค์กรปกครองส่วน

ท้ อ งถิ่ นที่ ไ ด้ รั บ ก า รพั ฒนา
ศั ก ย ภ า พ ใ น ก า ร จั ด ก า ร 
ภัยพิบัติ 40 แห่ง 

o อัตราการลดลงของคดี
อาชญากรรมทุกประเภท 

o  ร้ อ ย ล ะ ข อ ง ชุ ม ช น
เข้มแข็งตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ตรัง 
เมืองแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีและ
ยั่งยืน 

สร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัดด้าน
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่
มั่นคงและยั่งยืน 
อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์
มวลรวมภาคเกษตรเพิ่มขึ้นจากค่า
ปีฐานไม่ต่ ากว่าร้อยละ 1 

สร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัดด้าน
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่มั่นคง
และยั่งยืน 
อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นจากค่าปีฐาน  
ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 1 
 

ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศน์ให้มีคุณภาพเพื่อสร้างรายได้ให้
เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
 
o อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์

มวลรวมภาคเกษตรเพิ่มขึ้นจากค่า
ปีฐานไม่ต่ ากว่าร้อยละ 1 

o จ านวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการ
พัฒนาเพิ่มขึ้นอย่างน้อยปีละ 2 แห่ง 

o อัตรารายได้จากการท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้นจากค่าปีฐาน ไม่ต่ ากว่า 12% 

o อัตราจ านวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
จากค่าปีฐานไม่ต่ ากว่าร้อยละ 9 

 

 บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ท รั พ ย า ก ร 
ธรรมชาติให้ยั่ งยืนและสร้าง
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ที่ ดี บ น ค ว า ม
หลากหลายทางชีวภาพ 

 บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ท รั พ ย า ก ร 
ธรรมชาติ สิ่ ง แ ว ดล้ อ มแ ละ
พลังงาน อย่างเหมาะสมกับ
ชุมชน/พื้นที่ และมีความยั่งยืน 

o พื้นที่ป่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 1  
o ร้อยละของแหล่งน้ าผิวดินที่

ได้รับการตรวจและผ่านเกณฑ์
มาตรฐานระดับดี 

o จ านวนพื้นที่ที่ได้รับการป้องกัน
การกัดเซาะชายฝั่ งริมแม่น้ า
และทะเลเพิ่มขึ้นอย่างน้อยปีละ 
1 แห่ง 

เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม 
พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต แ ล ะ
การศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ร้อยละของต าบลผ่านเกณฑ์
ก า รป ระ เ มิ นต า บ ลพั ฒน า
คุณภาพชีวิต 
 

พัทลุง 
เมืองคนคุณภาพ สิ่งแวดล้อมดี 
ชุมชนเข้มแข็งเติบโตและมั่งค่ัง
จากฐานการเกษตร วัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาและการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ที่ยั่งยืน 

o พัฒนาการเกษตรให้มีความมั่ง
ค่ังและยั่งยืน เป็นรายได้หลัก
ทางเศรษฐกิจของจังหวัด และ
ความมั่ นคงทางอาหารใน
อนาคต 

o ร้อยละที่ เพิ่มขึ้นของรายได้
ภาคการเกษตร 

o การเพิ่มขีดความสามารถภาค
เกษตร อุตสาหกรรมต่อเนื่องจาก 
การเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน 
และท้องถิ่น 

 

 ก า ร พั ฒ น า สู่ อุ ต ส า ห ก ร ร ม
ท่องเที่ ยว เชิ งนิ เวศน์แบบเพิ่ ม
คุณค่าครบวงจรที่ยั่งยืน 

 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ให้มีคุณภาพมาตรฐาน
ทางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบ
ครบวงจร 

พัทลุ งเมืองสี เขียว  ทรัพยากร 
ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ ชุมชนมี
สิ่งแวดล้อมดี 

o พื้นที่ป่าอนุรักษ์ถูกบุกรุกท าลาย
ลดลง  

o พื้นที่ ป่ า ได้รับการฟื้นฟูและ
ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ ไม่น้อย

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
และการบริหารจัดการบ้านเมือง 
รองรับ การเปลี่ยนแปลง และ
การพัฒนาเมืองสู่อนาคต 
o ถนนสายรองได้รับการ

ปรับปรุงและพัฒนาเพื่อ
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ตำรำงท่ี 2.2.2-1 (ต่อ) 
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o ร้อยละที่ เพิ่ มขึ้ นของชนิ ด
สินค้าทางการเกษตรที่ได้รับ
การพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่า 

o พั ฒน า ร ะ บ บ ก า รบ ริ ห า ร
จัดการน้ าตามศักยภาพของ
ลุ่มน้ าเพื่อให้เกิดประโยชน์กับ
พื้นที่เกษตรทั้ง 11 อ าเภอ 

o จ านวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการ
พัฒนาและผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพิ่มขึ้น 

o รายได้โดยรวมจากการท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้น 

o จ านวนผู้มาเยือนเพิ่มขึ้น 
 

กว่า 500 ไร่/ปี (เฉลี่ย 100 ต้น
ต่อไร่) 

o พื้นที่ ป่ าอนุรั กษ์ ได้ รับความ
เ สี ย ห า ย จ า ก ไ ฟ ป่ า ล ด ล ง  
(ร้อยละเทียบกับ 3 ปี ย้อนหลัง) 

o ระดับคุณภาพแหล่งน้ าดีขึ้น 

เช่ือมโยงกับถนนสายหลัก
ปีละ 50กม. 

o ปรับปรุงถนนสายหลักปี
ละ 10 กม. 

o พัฒนาพื้นที่ให้เป็นเมือง
น่าอยู่ ปีละ 1 แห่ง 

 
สงขลา 
ศูนย์กลางเศรษฐกิจภาคใต้  
ประชาชนมีคุณภาพ 
สิ่งแวดล้อมยั่งยืน 

 พั ฒ น า ภ า ค ก า ร เ ก ษ ต ร 
อุตสาหกรรม การค้า การลงทุน 
การท่องเที่ยวและบริการ โลจสิ
ติกส์และโครงสร้างพื้นฐาน 

 เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ข ย า ย ตั ว  แ ล ะ 
ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น 

จ า น ว น ฟ า ร์ ม ที่ ไ ด ร้้ บ ร อ ง 
ม า ต ร ฐ า น ก า ร ป ฏิ บ ตั้ ท า ง 
การ เกษตรที่ ดี และ เหมาะสม 
( Good Agricultural Practice : 
GAP) ค่าเปา้หมาย : จ านวน 980 
ฟาร์ม 
 
 
 
 
 

 แหล่งอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้า
เกษตรเพื่อการส่งออกที่ส้าคัญ 
อ า ทิ  ย า ง แ ปร รู ป ขั้ น ต้ น  ไ ม้
ยางพารา และอาหารทะเลแช่
แข็ ง  และ เป็ นที่ ตั้ ง ข องนิ คม
อุตสาหกรรมภาคใต้ (Rubber 
City) 

 พื้ น ที่ อุ ต ส า ห ก ร ร ม แ ป ร รู ป
ยางพาราและเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน (สะเดา) 

 พัฒนาเศรษฐกิจ การค้า การ
ท่องเที่ยว อุตสาหกรรมเกษตร 
เพื่อรองรับการพัฒนาเขตพัฒนา
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พิ เ ศ ษ  แ ล ะ เ ป็ น
ศูนย์กลางเศรษฐกิจภาคใต้ 

o ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ ผลิตภณัฑ์
มวลรวมของจังหวัด (GPP)  ค่า
เป้าหมาย : ร้อยละ 2 

o ร้อยละที่เพิ่มขึ้นต่อปีของมูลค่า
การค้าชายแดน ค่าเป้าหมาย : 
ร้อยละ 2.5 

 พัฒนา เศรษฐกิ จ  กา ร ค้ า  กา ร
ท่องเที่ยว อุตสาหกรรมเกษตร เพื่อ
ร อ ง รั บ ก า ร พั ฒน า เ ข ต พั ฒ น า
เศรษฐกิจพิเศษ และเป็นศูนย์กลาง
เศรษฐกิจภาคใต้ 

 
ร้อยละที่เพิ่มขึ้นต่อปีของ รายได้จาก
การท่องเท่ียว ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 5 
 

 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน 

 จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นฐานการ
ผลิตและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

o ร้อยละพื้นที่ป่าจังหวัด สงขลาที่
เพิ่มขึ้น  เป้าหมาย :ร้อยละ 10 

o จ านวนสถานประกอบการทไ้้ด้
รับการ พัฒนาและยกระดับ
มาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว
เพิ่มขึ้น  เป้าหมาย : 200 สถาน
ประกอบการ 

 

 พัฒนาสงขลาให้เป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ประชาชนมีคุณภาพ 

 พัฒนาสงขลาให้ประชาชนมี
ความมั่นคง ปลอดภัย 

 พัฒนา คุณภาพชี วิ ต ขอ ง
ประชาชนบนฐานความรู้และ
พหุวัฒนธรรม 

 สร้างคณุภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี 
ให้ประชาชน และรักษาฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืน 
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ตำรำงท่ี 2.2.2-1 (ต่อ) 
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ปัตตานี 
เมืองเกษตรอุตสาหกรรมและ
ผลิตภัณฑ์ฮาลาล  
คุณภาพของประเทศ  
เป็นสังคมพหุวัฒนธรรม 
 ที่สันติสุข 

 ผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้น
ทั้ งป ริ มาณและ คุณภาพมี
ศักยภาพทางการตลาด 
 

o ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจ านวน
แป ลง / ฟา ร์ มที่ ไ ด้ รั บ ก า ร
รับรองมาตรฐานการผลิตที่ดี
และเหมาะสม 

o ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมวลรวม
ภาคเกษตร 

o ร้อยละที่เพิ่มของการสร้างงาน
อาชีพแก่ประชาชนจากเกษตร
อุ ต ส า ห ก ร ร ม ใ น ร ะ บ บ
ประกันสังคม 

 
 
 

 การสร้างเสริมเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง 
จากฐานเกษตรอุ ตสาหกรรม 
ผลผลิตฮาลาล การค้าการบริการ 
และการท่องเที่ยว 

 ผลิตภัณฑ์ฮาลาลมี คุณภาพ มี
คุณค่า และมีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง 

 ปัตตานี เป็น เมือ งที่ น่ า ลงทุน 
การค้า การบริการ เติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง 

 เกษตรอุตสาหกรรม การค้า การ
บริการ และการท่องเที่ยวสร้าง
รายได้ สร้างงาน และสร้างโอกาส
แก่ชุมชน ประชากร 

 
o ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการ

จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ฮาลาล 
o จ านวนผลิตภัณฑ์ฮาลาลที่ได้รับ

การพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าสู่การค้า 

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

 
o อัตราการขยายตัวของรายได้

เพิ่มขึ้นจากการค้า การบริการ 
และการท่องเท่ียว 

 

 ทรัพยากรธรรมชาติมีความ
อุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้น ปัญหา
ทางสิ่งแวดล้อม 

 
o ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของพื้นที่ป่าไม้ 
o ร้อยละของหมู่บ้าน ชุมชน ที่มี

การบริหารจั ดการและใช้
ประ โยชน์ ด้ านทรั พย าก ร 
ธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม
อย่างชาญฉลาด 

 
 
 
 

 ชุมชนมีส่ วนร่ วมในการ
พัฒนาท้องถิ่ น ให้น่ าอยู่   
ภู มิ ปั ญ ญ า เ กิ ด คุ ณ ค่ า 
มูลค่าเพิ่ม และเป็นแหล่ง
สร้างงาน สร้างรายได้ 

 หมู่บ้านมีความเข้มแข็ง มี
ศักยภาพในการพึ่งตนเอง
มากขึ้น 

 ประชาชน มีคุณภาพ มีองค์
ความรู้ มีสุขภาพดี มีความ
มั่นคงในชีวิตเพิ่มขึ้น 

 
o ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของชุมชน

ที่สามารถบริหารจัดการภัย
พิบัติที่เกิดขึ้นในพื้นที่ได้ 

o ประชาชนมีความปลอดภัย 
สามารถด ารงชีวิตอย่างมี
ค ว า ม สุ ข  แ ล ะ มี ค ว า ม
เช่ือมั่นต่อรัฐ 

ยะลา 
คุณภาพชีวิตมั่นคง  เกษตรมั่งค่ัง 
ท่องเที่ยวยั่งยืน 

 รายได้จากภาคการเกษตร
เพิ่มขึ้น และกลุ่มเกษตรกร  
สถาบัน เกษตรกร มีความ
เข้มแข็ง 

 
o ร้อยละของมูลค่าสินค้าเกษตร

เพิ่มขึ้น (ยางพารา , ทุเรียน , 
กล้วยหิน, โคเนื้อ , แพะ และ
ไก่เบตง) 

  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
เชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม 

 รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 
การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและ
วัฒนธรรม ได้มาตรฐานและยั่งยืน 

 
o จ านวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการ

พัฒนา 
o รายได้จากการท่องเท่ียวเพิ่มขึ้น 

หมู่บ้ านต้นแบบในการจัดการ 
ขยะมูลฝอย เพิ่มขึ้น 

 พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่
ดีในเมืองน่าอยู่ การศึกษามี
คุณภา พ  อ าชี พ  มั่ น ค ง 
สุ ข ภ า พ ดี  ก ลุ่ ม ผู้ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบจากสถานการณ์
ความไม่ ส งบ  ผู้ สู งอ ายุ   
ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสมี
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ตำรำงท่ี 2.2.2-1 (ต่อ) 
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o ยกระดับชั้นสหกรณ์จากชั้น 2 
เป็นชั้น 1 

 
 
 
 
 

 ศั ก ย ภาพ และ สาม า ร ถ
พึ่งพาตนเองได้ 

 เสริมสร้างยะลาสันติสุข 
 สั งคมมีความปรองดอง 

สมานฉันท์ หมู่บ้าน ชุมชน
มี ส่ ว น ร่ วมสร้ า ง  คว าม
ป ล อ ด ภั ย ใ น ชี วิ ต แ ล ะ
ทรัพย์สิน  ตามแนวทาง
ประชารัฐอย่างยั่งยืน 

นราธิวาส 
เศรษฐกิจมั่นคง การค้าเฟื่องฟู 
นราน่าอยู่  มุ่งสู่สันติสุข 
อย่างยั่งยืน 

 เสริมสร้ า งความมั่ นคงทาง
เศรษฐกิจ  และการกระจาย
รายได้อย่างทั่วถึง 

 การขยายตัวของภาคการเกษตร 
การท่องเท่ียว และอุตสาหกรรม 
เติบโตอย่างต่อเนื่อง 

 การค้าระหว่างประเทศเติบโต
อย่างต่อเนื่อง 

 
ผลผลิตการเกษตรเฉลี่ยต่อหน่วย
การผลิต พืช (ปาล์มน้ ามัน) ประมง 
(ปลากะพงขาว) ปศุสัตว์ (แพะ) 
การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวล
รวมสาขาเกษตร (เพิ่มขึ้น  0.4% 
ต่อปี) 
 
 

อัตราการขยายตั วของผลิตภัณฑ์ 
มวลรวมสาขาอุตสาหกรรม (เพิ่มขึ้น 
0.5% ต่อปี) 
 

 เสริมสร้างศักยภาพการค้าระหว่าง
ประเทศที่เข้มแข็ง 

 การค้าระหว่างประเทศเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง 

 
อัตราการขยายตัวของรายได้จากการ
ท่องเที่ยว (เพิ่มขึ้น 2.6% ต่อปี) 
 

ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ 
 
อั ตราการขยายตั วของป่ า ไม้ 
(เพิ่มขึ้นปีละ 0.95%) 
 

 คุณภาพชีวิตประชาชนดีขึ้น 
มี ความเข้ มแข็ งตามหลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ประชาชนมีความปลอดภัย
ใ น ชี วิ ต  ท รั พ ย์ สิ น  แ ล ะ
เช่ือมั่นในอ านาจรัฐ 

 
o ประชากรที่อยู่ใต้เส้นความ

ยากจน (ลดลงปีละ 1.64%) 
o หมู่บ้านที่ผ่านการจัดระดับ

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
(เพิ่มขึ้น 1% ต่อปี) 

o ก า รแ ก้ ไ ข ปั ญ ห า เพื่ อลด
จ านวนครัวเรือนยากจนที่มี
รายได้ เฉลี่ ยต่ ากว่ าเกณฑ์  
จปฐ.(เพิ่มขึ้น 1.51% ต่อปี) 

o อัตราการว่างงาน  (ลดลง
0.2% ต่อปี) 



         
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ  บทที่ 2 กำรทบทวนข้อมูล เพื่อก้ำหนดประเด็นเชิงยุทธศำสตร์ของพื นที่และขอบเขตกำรศึกษำ    

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-16 รำยงำนมำตรกำรบรรเทำผลกระทบและตดิตำมตรวจสอบกำรด้ำเนินงำน 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

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

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



         
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ  บทที่ 2 กำรทบทวนข้อมูล เพื่อก้ำหนดประเด็นเชิงยุทธศำสตร์ของพื นที่และขอบเขตกำรศึกษำ    

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-17 รำยงำนมำตรกำรบรรเทำผลกระทบและตดิตำมตรวจสอบกำรด้ำเนินงำน 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

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

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

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

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

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

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

รวม 1,589.10 305.34 1,894.44 6,526.85 2,078.83 8,605.69 
 
  3) พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง 
   พ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่างมีปริมาณฝนเฉลี่ยรายปี 2,027.77 มิลลิเมตร 
(ค่าเฉลี่ยประเทศ 1,426 มิลลิเมตร) และมีปริมาณน้ าท่าเฉลี่ย 10,440.75 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี  
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-18 รำยงำนมำตรกำรบรรเทำผลกระทบและตดิตำมตรวจสอบกำรด้ำเนินงำน 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

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

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

รวม 1,725.74 302.03 2,027.77 7,903.72 2,537.03 10,440.75 
  

 (2) ฐำนทรัพยำกรน ้ำ 
  ปัจจุบันพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีโครงการพัฒนาแหล่งน้ าในพ้ืนที่จากทุกหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง รวมความจุกักเก็บ 110.92 ล้าน ลบ.ม. รายละเอียดโครงการพัฒนาแหล่งน้ าที่มีในปัจจุบันแสดงในรำยงำน
ภำคผนวก บทที่ 3 หัวข้อ 3.11 ส าหรับศักยภาพน้ าบาดาลในพ้ืนที่ลุ่มน้ าฯ ด าเนินการด้วยการสังเคราะห์ฐานข้อมูล
ทรัพยากรน้ าบาดาลของกรมทรัพยากรน้ าบาดาล รายละเอียดแสดงในรำยงำนภำคผนวก บทที่ 3 หัวข้อ 3.4 
  1) พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 
   พ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบนมีปริมาณน้ าเก็บกัก 5.80 ล้านลูกบาศก์เมตร (สัดส่วน
ปริมาณน้ าเก็บกักน้อยมาก) และมีศักยภาพน้ าบาดาลเท่ากับ 637.8 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี 

 

ลุ่มน ้ำสำขำ 
น ้ำเก็บกัก ศักยภำพน ้ำบำดำล 

ปริมำณ  
(ล้ำน ลบ.ม.) 

ร้อยละต่อ
ปริมำณน ้ำท่ำ 

ปริมำณ  
(ล้ำน ลบ.ม.) 

ร้อยละต่อ
ปริมำณน ้ำท่ำ 

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

รวม 5.80 - 637.80 8.39 
 

  2) พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนกลำง 
   พ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนกลางมีปริมาณน้ าเก็บกัก 88.24 ล้านลูกบาศก์เมตร และ
มีศักยภาพน้ าบาดาลเท่ากับ 922.80 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี 

 

 

 

 

 



         
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ  บทที่ 2 กำรทบทวนข้อมูล เพื่อก้ำหนดประเด็นเชิงยุทธศำสตร์ของพื นที่และขอบเขตกำรศึกษำ    

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-19 รำยงำนมำตรกำรบรรเทำผลกระทบและตดิตำมตรวจสอบกำรด้ำเนินงำน 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

ลุ่มน ้ำสำขำ 
น ้ำเก็บกัก ศักยภำพน ้ำบำดำล 

ปริมำณ  
(ล้ำน ลบ.ม.) 

ร้อยละต่อ
ปริมำณน ้ำท่ำ 

ปริมำณ  
(ล้ำน ลบ.ม.) 

ร้อยละต่อ
ปริมำณน ้ำท่ำ 

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

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

 

ลุ่มน ้ำสำขำ 
น ้ำเก็บกัก ศักยภำพน ้ำบำดำล 

ปริมำณ  
(ล้ำน ลบ.ม.) 

ร้อยละต่อ
ปริมำณน ้ำท่ำ 

ปริมำณ  
(ล้ำน ลบ.ม.) 

ร้อยละต่อ
ปริมำณน ้ำท่ำ 

คลองนาทวี 2.92 0.45 180.5 28.05 
คลองเทพา 0.70 0.10 160.5 22.48 

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

รวม 16.88 - 1,382.00 13.24 
 
 (3) ทรัพยำกรดิน และกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน 
  การศึกษาการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก ด าเนินการโดยการรวบรวมและ
ทบทวนข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน ปี พ.ศ.2560 – 2561 จากกรมพัฒนาที่ดิน มาตราส่วน 1:25,000 และข้อมูลภาพ
ถ่ายดาวเทียม Google Earth ที่เป็นปัจจุบันปี พ.ศ.2562 (รายละเอียดดังแสดงในรำยงำนภำคผนวก บทที่ 3 หัวข้อ 
3.6) 
  1) พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 
   ทรัพยากรดินในพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบนส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชุดดินในพ้ืนที่ดอน
ในเขตดิบชื้น มีความเหมาะสมในการท านาข้าวมากที่สุด มีการใช้ประโยชน์ที่ดินส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม (ร้อย
ละ 68.16) เป็นพื้นที่ปลูกปาล์มน้ ามันมากที่สุด รายละเอียดดังแสดงในรปูท่ี 2.3.2-1 

 

 



         
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ  บทที่ 2 กำรทบทวนข้อมูล เพื่อก้ำหนดประเด็นเชิงยุทธศำสตร์ของพื นที่และขอบเขตกำรศึกษำ    

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-20 รำยงำนมำตรกำรบรรเทำผลกระทบและตดิตำมตรวจสอบกำรด้ำเนินงำน 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

ลุ่มน ้ำสำขำ 

กำรใช้ประโยชน์ทีด่ินทำงกำรเกษตร (หน่วย : ไร่) 

นำ
ข้ำ

ว 

ยำ
งพ

ำร
ำ 

ปำ
ล์ม

น ้ำ
มัน

 

ไม
้ผล

ผส
ม 

ทุเ
รีย

นแ
ละ

เงำ
ะ 

มะ
พร

้ำว
 

อื่น
 ๆ

 

รวม 

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

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

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

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

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

ที่มำ : กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาประยุกต์จากส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2562 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2.3.2-1 พื นที่ควำมเหมำะสมของดินด้ำนกำรเกษตรเปรียบเทียบกับพื นที่เพำะปลูกในปัจจุบันพื นที่ 
ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

  

(ร้อยละ) 



         
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ  บทที่ 2 กำรทบทวนข้อมูล เพื่อก้ำหนดประเด็นเชิงยุทธศำสตร์ของพื นที่และขอบเขตกำรศึกษำ    

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-21 รำยงำนมำตรกำรบรรเทำผลกระทบและตดิตำมตรวจสอบกำรด้ำเนินงำน 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

    2) พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนกลำง 
    ทรัพยากรดินในพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนกลางส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชุดดินในพ้ืนที่ลุ่ม 

มีความเหมาะสมในการท านาข้าวมากที่สุด มีการใช้ประโยชน์ที่ดินส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม (ร้อยละ 54.86) เป็น
พ้ืนที่ปลูกยางพารามากที่สุด รายละเอียดดังแสดงในรูปที่ 2.3.2-2 

ลุ่มน ้ำสำขำ 

กำรใช้ประโยชน์ทีด่ินทำงกำรเกษตร (หน่วย : ไร่) 

นำ
ข้ำ

ว 

ยำ
งพ

ำร
ำ 

ปำ
ล์ม

น ้ำ
มัน

 

ไม
้ผล

ผส
ม 

ทุเ
รีย

นแ
ละ

เงำ
ะ 

มะ
พร

้ำว
 

อื่น
 ๆ

 

รวม 

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

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

ที่มำ : กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาประยุกต์จากส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2562 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2.3.2-2 พื นที่ควำมเหมำะสมของดินด้ำนกำรเกษตรเปรียบเทียบกับพื นที่เพำะปลูกในปัจจุบันพื นที่ 
ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนกลำง 

  

(ร้อยละ) 



         
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ  บทที่ 2 กำรทบทวนข้อมูล เพื่อก้ำหนดประเด็นเชิงยุทธศำสตร์ของพื นที่และขอบเขตกำรศึกษำ    

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-22 รำยงำนมำตรกำรบรรเทำผลกระทบและตดิตำมตรวจสอบกำรด้ำเนินงำน 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

   3) พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง 
    ทรัพยากรดินในพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่างส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชุดดินในพ้ืนที่ลุ่ม

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

ลุ่มน ้ำสำขำ 

กำรใช้ประโยชน์ทีด่ินทำงกำรเกษตร (หน่วย : ไร่) 

นำ
ข้ำ

ว 

ยำ
งพ

ำร
ำ 

ปำ
ล์ม

น ้ำ
มัน

 

ไม
้ผล

ผส
ม 

ทุเ
รีย

นแ
ละ

เงำ
ะ 

มะ
พร

้ำว
 

อื่น
 ๆ

 

รวม 

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

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

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

ที่มำ : กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาประยุกต์จากส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2562 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
รูปที่ 2.3.2-3 พื นที่ควำมเหมำะสมของดินด้ำนกำรเกษตรเปรียบเทียบกับพื นที่เพำะปลูกในปัจจุบันพื นที่ 

ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง  

(ร้อยละ) 



         
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ  บทที่ 2 กำรทบทวนข้อมูล เพื่อก้ำหนดประเด็นเชิงยุทธศำสตร์ของพื นที่และขอบเขตกำรศึกษำ    

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-23 รำยงำนมำตรกำรบรรเทำผลกระทบและตดิตำมตรวจสอบกำรด้ำเนินงำน 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

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

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

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

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

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

หมำยเหตุ : ร้อยละ*  หมายถึง ร้อยละของพื้นที่ท้ังหมดของพื้นที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
 

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

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

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

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

 

 

 

ลุ่มน ้ำสำขำ 
พื นที่เสี่ยงภัยแล้ง พื นที่เสี่ยงน ้ำท่วม พื นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม 
พื นที่ 

(ตร.กม.) 
ร้อยละ* 

พื นที่ 
(ตร.กม.) 

ร้อยละ* 
พื นที่ 

(ตร.กม.) 
ร้อยละ* 

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

รวม 3.12 0.01 158.39 0.60 286.22 1.08 



         
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ  บทที่ 2 กำรทบทวนข้อมูล เพื่อก้ำหนดประเด็นเชิงยุทธศำสตร์ของพื นที่และขอบเขตกำรศึกษำ    

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-24 รำยงำนมำตรกำรบรรเทำผลกระทบและตดิตำมตรวจสอบกำรด้ำเนินงำน 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

ลุ่มน ้ำสำขำ 
พื นที่เสี่ยงภัยแล้ง พื นที่เสี่ยงน ้ำท่วม พื นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม 
พื นที่ 

(ตร.กม.) 
ร้อยละ* 

พื นที่ 
(ตร.กม.) 

ร้อยละ* 
พื นที่ 

(ตร.กม.) 
ร้อยละ* 

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

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

หมำยเหตุ : ร้อยละ*  หมายถึง ร้อยละของพื้นที่ท้ังหมดของพื้นที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  



         
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ  บทที่ 2 กำรทบทวนข้อมูล เพื่อก้ำหนดประเด็นเชิงยุทธศำสตร์ของพื นที่และขอบเขตกำรศึกษำ    

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-25 รำยงำนมำตรกำรบรรเทำผลกระทบและตดิตำมตรวจสอบกำรด้ำเนินงำน 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

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



         
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ  บทที่ 2 กำรทบทวนข้อมูล เพื่อก้ำหนดประเด็นเชิงยุทธศำสตร์ของพื นที่และขอบเขตกำรศึกษำ    

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-26 รำยงำนมำตรกำรบรรเทำผลกระทบและตดิตำมตรวจสอบกำรด้ำเนินงำน 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

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



         
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ  บทที่ 2 กำรทบทวนข้อมูล เพื่อก้ำหนดประเด็นเชิงยุทธศำสตร์ของพื นที่และขอบเขตกำรศึกษำ    

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-27 รำยงำนมำตรกำรบรรเทำผลกระทบและตดิตำมตรวจสอบกำรด้ำเนินงำน 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

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

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

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

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

ลุ่มน ้ำสำขำ 
พื นที่เสี่ยงภัยแล้ง พื นที่เสี่ยงน ้ำท่วม พื นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม 
พื นที่ 

(ตร.กม.) 
ร้อยละ* 

พื นที่ 
(ตร.กม.) 

ร้อยละ* 
พื นที่ 

(ตร.กม.) 
ร้อยละ* 

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

รวม 27.16 0.10 924.47 3.49 1,953.72 7.38 
หมำยเหตุ : ร้อยละ*  หมายถึง ร้อยละของพื้นที่ท้ังหมดของพื้นที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 

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

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

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

 



         
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ  บทที่ 2 กำรทบทวนข้อมูล เพื่อก้ำหนดประเด็นเชิงยุทธศำสตร์ของพื นที่และขอบเขตกำรศึกษำ    

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-28 รำยงำนมำตรกำรบรรเทำผลกระทบและตดิตำมตรวจสอบกำรด้ำเนินงำน 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

 

ลุ่มน ้ำสำขำ 
ชั นคุณภำพลุ่มน ้ำ (ไร่) 

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

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

ประเทศ ห้ามเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้เป็นรูปแบบอื่นอย่างเด็ดขาด 
ที่มำ : กล่มบริษัทท่ีปรึกษาประยุกต์จากส านักงานนโยบายและแผนพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  



         
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ  บทที่ 2 กำรทบทวนข้อมูล เพื่อก้ำหนดประเด็นเชิงยุทธศำสตร์ของพื นที่และขอบเขตกำรศึกษำ    

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-29 รำยงำนมำตรกำรบรรเทำผลกระทบและตดิตำมตรวจสอบกำรด้ำเนินงำน 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

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



         
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ  บทที่ 2 กำรทบทวนข้อมูล เพื่อก้ำหนดประเด็นเชิงยุทธศำสตร์ของพื นที่และขอบเขตกำรศึกษำ    

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-30 รำยงำนมำตรกำรบรรเทำผลกระทบและตดิตำมตรวจสอบกำรด้ำเนินงำน 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

รูปที่ 2.3.3-1 พื นที่ชั นคุณภำพลุ่มน ้ำในพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 
    2) พื นที่ลุม่น ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนกลำง 



         
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ  บทที่ 2 กำรทบทวนข้อมูล เพื่อก้ำหนดประเด็นเชิงยุทธศำสตร์ของพื นที่และขอบเขตกำรศึกษำ    

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-31 รำยงำนมำตรกำรบรรเทำผลกระทบและตดิตำมตรวจสอบกำรด้ำเนินงำน 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

    พ้ืนที่ลุ่มน้ าชั้น 1A ในเขตพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนกลาง พบมากที่สุดในลุ่มน้ าสาขา
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 3 พ้ืนที่ประมาณ 214,629 ไร่ 

ลุ่มน ้ำสำขำ 
ชั นคุณภำพลุ่มน ้ำ (ไร่) 

1A* 1B 2 3 4 5 N แหล่งน ้ำ รวม 

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

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

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

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

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

ประเทศ ห้ามเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้เป็นรูปแบบอื่นอย่างเด็ดขาด 

ที่มำ : กล่มบริษัทท่ีปรึกษาประยุกต์จากส านักงานนโยบายและแผนพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
    3) พื นที่ลุม่น ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง 

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

ลุ่มน ้ำสำขำ 
ชั นคุณภำพลุ่มน ้ำ (ไร่) 

1A* 1B 2 3 4 5 N แหล่งน ้ำ รวม 

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

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

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

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

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

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

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

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

ประเทศ ห้ามเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้เป็นรูปแบบอื่นอย่างเด็ดขาด 

ที่มำ : กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาประยุกต์จากส านักงานนโยบายและแผนพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

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



         
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ  บทที่ 2 กำรทบทวนข้อมูล เพื่อก้ำหนดประเด็นเชิงยุทธศำสตร์ของพื นที่และขอบเขตกำรศึกษำ    

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-32 รำยงำนมำตรกำรบรรเทำผลกระทบและตดิตำมตรวจสอบกำรด้ำเนินงำน 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

  1) พื นที่ลุม่น ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 
   พ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระดับนานาชาติ ในเขตพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

จ านวน 3 แห่ง ได้แก่ อ่าวทุ่งคา – อ่าวสวี พรุคันธุลี และอ่าวบ้านดอน 

ลุ่มน ้ำสำขำ รำยชื่อ ประเภท จังหวัด เนื อที่ (ไร่) 

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

คลองหลังสวน - - - - 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกสว่นที่ 2 พรุคันธุลี พรุในที่แอ่ง สุราษฎร์ธาน ี 399 

อ่าวบา้นดอน อ่าว ปากแม่น้ า ป่าชายเลน หาดเลน แหล่งหญ้าทะเล สุราษฎร์ธาน ี 23,825 

ที่มำ : ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม, 2552 

 
  2) พื นที่ลุม่น ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนกลำง 

   พ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระดับนานาชาติ ในเขตพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนกลาง 
จ านวน 3 แห่ง ได้แก่ อ่าวทุ่งคา – อ่าวสวี เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย และอ่าวปากพนัง  

ลุ่มน ้ำสำขำ รำยชื่อ ประเภท จังหวัด เนื อที่ (ไร่) 

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

คลองกลาย - -  - 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออกสว่นที่ 4 เขตห้ามล่าสัตว์ปา่ ทะเลน้อย หนองน้ าจืดธรรมชาติที่มีพืชน้ า พัทลุง 18,389 

อ่าวปากพนัง ปากแม่น้ า หาดเลน ป่าชายเลน นครศรีธรรมราช 60,540 

ที่มำ : ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม, 2552 

 
  3) พื นที่ลุม่น ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง 

   พ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระดับนานาชาติ ในเขตพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนกลาง 
จ านวน 3 แห่ง ได้แก่ อ่าวปัตตานี แม่น้ าสายบุรี และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ (พรุโต๊ะแดง) 

ลุ่มน ้ำสำขำ รำยชื่อ ประเภท จังหวัด เนื อที่ (ไร่) 

คลองนาทวี - - - - 

คลองเทพา - - - - 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง อ่าวปัตตาน ี อ่าว ปากแม่น้ า ป่าชายเลน หาดเลน ปัตตานี 20,362 

แม่น้ าสายบุรี แม่น้ าสายบุรี แม่น้ ามีน้ าไหลตลอดป ี ปัตตานี 8,345 

แม่น้ าบางนรา 
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เฉลิมพระเกยีรติสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ (พรุโต๊ะแดง) 
พรุ ป่าที่ถกูน้ าทว่มบางฤด ู นราธิวาส 27,997 

แม่น้ าโก-ลก 
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เฉลิมพระเกยีรติสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ (พรุโต๊ะแดง) 
พรุ ป่าที่ถกูน้ าทว่มบางฤด ู นราธิวาส 19,892 

ที่มำ : ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม, 2552 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-33 รำยงำนมำตรกำรบรรเทำผลกระทบและตดิตำมตรวจสอบกำรด้ำเนินงำน 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

รูปที่ 2.3.3-2 พื นที่ชุ่มน ้ำในพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-34 รำยงำนมำตรกำรบรรเทำผลกระทบและตดิตำมตรวจสอบกำรด้ำเนินงำน 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

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

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

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

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

ลุ่มน ้ำสำขำ 

ขนำดในพื นที่ลุ่มน ้ำ  (ไร่) 
พื นที่คุ้มครองและอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำต ิ ป่ำสงวนแห่งชำต ิ

อุทยำนแห่งชำต ิ
เขตรักษำ

พันธุ์สัตว์ป่ำ 
เขตหำ้มลำ่

สัตว์ปำ่ 
Zone C1/ Zone E2/ Zone A3/ รวม 

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

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

ที่มำ :  ที่ปรึกษาประยุกต์จากส านักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2561 และฐานข้อมูลสารสนเทศ 
   กรมป่าไม้, 2559 
 

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

ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 6.18 ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าทั้งหมด พบเป็นบริเวณขนาดใหญ่ทางด้านทิศตะวันตกของลุ่มน้ า 
จ านวน 11 แห่ง ได้แก่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ากะทูน เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบ่อล้อ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าแหลมตะลุมพุก เขต
ห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย พ้ืนที่เตรียมการฯ อุทยานแห่งชาติหาดขนอม – หมู่เกาะ อุทยานแห่งชาติเขานัน อุทยาน
แห่งชาติใต้ร่มเย็น อุทยานแห่งชาติน้ าตกสี่ขีด อุทยานแห่งชาติเขาหลวง อุทยานแห่งชาติเขาปู่ -เขาย่า และอุทยาน
แห่งชาติน้ าตกโยง 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-35 รำยงำนมำตรกำรบรรเทำผลกระทบและตดิตำมตรวจสอบกำรด้ำเนินงำน 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

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

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

 

ลุ่มน ้ำสำขำ 

ขนำดในพื นที่ลุ่มน ้ำ  (ไร่) 
พื นที่คุ้มครองและอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำต ิ ป่ำสงวนแห่งชำต ิ

อุทยำนแห่งชำต ิ
เขตรักษำ

พันธุ์สัตว์ป่ำ 
เขตหำ้มลำ่

สัตว์ปำ่ 
Zone C1/ Zone E2/ Zone A3/ รวม 

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

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

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

ที่มำ :  ที่ปรึกษาประยุกต์จากส านักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2561 และฐานข้อมูลสารสนเทศ 
   กรมป่าไม้, 2559 

 
  3) พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง (รูปที่ 2.3.3-5) 

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

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

   - สัตว์ป่ าหายากตามเกณฑ์ พิจารณาของ IUCN (2019) และเกณฑ์ พิจารณาของ  
สผ. (2560) จ านวน 376 ชนิด  อาทิเช่น นกเงือกด า นกแต้วแล้วทองด า นกปรอดแม่ทะ พญาแร้ง และอีแร้งเทาหลังขาว 
เป็นต้น 

 

 

 

 

 



         
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ  บทที่ 2 กำรทบทวนข้อมูล เพื่อก้ำหนดประเด็นเชิงยุทธศำสตร์ของพื นที่และขอบเขตกำรศึกษำ    

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-36 รำยงำนมำตรกำรบรรเทำผลกระทบและตดิตำมตรวจสอบกำรด้ำเนินงำน 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

 

ลุ่มน ้ำสำขำ 

ขนำดในพื นที่ลุ่มน ้ำ  (ไร่) 
พื นที่คุ้มครองและอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำต ิ ป่ำสงวนแห่งชำต ิ

อุทยำนแห่งชำต ิ
เขตรักษำ

พันธุ์สัตว์ป่ำ 
เขตหำ้มลำ่

สัตว์ปำ่ 
Zone C1/ Zone E2/ Zone A3/ รวม 

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

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

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

ที่มำ :  ที่ปรึกษาประยุกต์จากส านักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2561 และฐานข้อมูลสารสนเทศ 
   กรมป่าไม้, 2559  



         
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ  บทที่ 2 กำรทบทวนข้อมูล เพื่อก้ำหนดประเด็นเชิงยุทธศำสตร์ของพื นที่และขอบเขตกำรศึกษำ    

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-37 รำยงำนมำตรกำรบรรเทำผลกระทบและตดิตำมตรวจสอบกำรด้ำเนินงำน 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

รูปที่ 2.3.3-3 พื นที่คุ้มครองและอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและพื นที่ป่ำไม้ในพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน  



         
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ  บทที่ 2 กำรทบทวนข้อมูล เพื่อก้ำหนดประเด็นเชิงยุทธศำสตร์ของพื นที่และขอบเขตกำรศึกษำ    

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-38 รำยงำนมำตรกำรบรรเทำผลกระทบและตดิตำมตรวจสอบกำรด้ำเนินงำน 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

รูปที่ 2.3.3-4 พื นที่คุ้มครองและอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและพื นที่ป่ำไม้ในพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนกลำง  



         
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ  บทที่ 2 กำรทบทวนข้อมูล เพื่อก้ำหนดประเด็นเชิงยุทธศำสตร์ของพื นที่และขอบเขตกำรศึกษำ    

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-39 รำยงำนมำตรกำรบรรเทำผลกระทบและตดิตำมตรวจสอบกำรด้ำเนินงำน 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

รูปที่ 2.3.3-5 พื นที่คุ้มครองและอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและพื นที่ป่ำไม้ในพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง  



         
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ  บทที่ 2 กำรทบทวนข้อมูล เพื่อก้ำหนดประเด็นเชิงยุทธศำสตร์ของพื นที่และขอบเขตกำรศึกษำ    

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-40 รำยงำนมำตรกำรบรรเทำผลกระทบและตดิตำมตรวจสอบกำรด้ำเนินงำน 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

 (4) คุณภำพน ้ำผิวดิน (รูปที่ 2.3.3-6) 
  ท าการศึกษาข้อมูลโครงข่ายแหล่งน้ าผิวดินในพ้ืนที่ศึกษาลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก รวมทั้ง ข้อมูลรายงาน

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าผิวดินจากแหล่งต่าง ๆ ได้แก่ กรมควบคุมมลพิษ และส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 
และ 16   และกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาได้ด าเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ าผิวดินเพ่ิมเติม โดยการพิจารณาจากแหล่งน้ าที่
มีการใช้งานเพ่ือการอุปโภค-บริโภค และไม่มีผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าจากกรมควบคุมมลพิษ ส านักงานสิ่งแวดล้อม
ภาคที่ 14 และ 16 หรือหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง จ านวน 30 สถานี (รายละเอียดดังแสดงในรำยงำนภำคผนวก บทท่ี 3 
หัวข้อ 3.10) สามารถสรุปได้ดังนี้ 

  1) พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 
   แหล่งน้ าผิวดินในพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ส่วนใหญ่จัดอยู่ในแหล่งน้ า 

ผิวดินประเภทที่ 3 และแหล่งน้ าผิวดินประเภทที่ 4 โดยมีคุณภาพน้ าอยู่ในเกณฑ์พอใช้ค่อนไปทางเสื่อมโทรม โดยมีค่า 
TCB และ FCB ค่อนข้างสูง (บ่งชี้ว่าได้รับการปนเปื้อนจากของเสียของคนหรือสัตว์) อันเป็นผลมาจากการขยายตัวของ
ชุมชน 

  2) พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนกลำง 
   แหล่งน้ าผิวดินในพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนกลาง ส่วนใหญ่จัดอยู่ในแหล่งน้ าผิวดิน

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

  3) พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง 
   แหล่งน้ าผิวดินในพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง ส่วนใหญ่จัดอยู่ในแหล่งน้ า 

ผิวดินประเภทที่ 3 และแหล่งน้ าผิวดินประเภทที่ 4 โดยมีคุณภาพน้ าอยู่ในเกณฑ์พอใช้ โดยมีค่า TCB และ FCB ค่อนข้าง
สูง (บ่งชี้ว่าได้รับการปนเปื้อนจากของเสียของคนหรือสัตว์) อันเป็นผลมาจากการขยายตัวของชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



         
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ  บทที่ 2 กำรทบทวนข้อมูล เพื่อก้ำหนดประเด็นเชิงยุทธศำสตร์ของพื นที่และขอบเขตกำรศึกษำ    

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-41 รำยงำนมำตรกำรบรรเทำผลกระทบและตดิตำมตรวจสอบกำรด้ำเนินงำน 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

ที่มำ : กรมควบคุมมลพิษ, 2560 และการส ารวจภาคสนามเพ่ิมเติมของกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา, 2562  

ทีต้ั่ง เกณฑ์คุณภาพน้้าระดับ ทีต้ั่ง เกณฑ์คุณภาพน้้าระดับ

คลองท่าตะเภา เส่ือมโทรม คลองรับร่อ พอใช้

ถนนเพชรเกษม กม.487 (คลองท่าตะเภา) พอใช้ คลองท่าแซะ ดี

คลองท่าแซะ ดี

ปากแมน่ ้าชุมพร พอใช้ คลองชุมพร พอใช้

คลองวสัิย พอใช้

คลองสวี พอใช้

คลองสวี พอใช้

สะพานต้าบลแหลมทราย (คลองหลังสวน) พอใช้ - -

สะพานถนนเพชรเกษม (เส้น 41) เหนือจุดสูบ

น ้าประปา กม.65 (คลองหลังสวน)

ดี - -

วดัปังหวาน (คลองหลังสวน) พอใช้

ปากแมน่ ้าหลังสวน พอใช้ คลองละแม พอใช้

คลองท่าชนะ พอใช้

คลองท่าปูน พอใช้

คลองท่าฉาง พอใช้

21.05 ภาคใต้ฝ่ังตะวนัออกส่วนที ่3 คลองกระแดะ พอใช้

คลองท่าทอง เส่ือมโทรม

คลองดอนสัก พอใช้

คลองท่าควาย พอใช้

21.06 คลองกลาย คลองกลาย ดี

คลองกลาย ดี

คลองกลาย พอใช้

ปากแมน่ ้ากโิลศูนย์ (แมน่ ้าปากพนัง) พอใช้ คลองหัวไทร พอใช้

ท่าเรือข้ามฟาก บ้านปากทะเล (แมน่ ้าปากพนัง) เส่ือมโทรม คลองหัวไทร พอใช้

ใต้เขตสุขาภิบาล อ.เชียรใหญ่ (แมน่ ้าปากพนัง) พอใช้ คลองเสาธง พอใช้

ใต้เขตสุขาภิบาลชะอวด (แมน่ ้าปากพนัง) เส่ือมโทรม คลองเสาธง พอใช้

ท้ายเขื่อนไมเ้สียบ (แมน่ ้าปากพนัง) พอใช้ - -

21.08 คลองนาทวี คลองนาทับ พอใช้

คลองนาทวี เส่ือมโทรม

คลองใหญ่ ดี

คลองใหญ่ ดี

บ้านคลองประดู่ หมูท่ี ่4 (คลองเทพา) พอใช้ - -

บ้านเทพา (คลองเทพา) พอใช้ - -

21.1 ภาคใต้ฝ่ังตะวนัออกตอนล่าง คลองตูหยง พอใช้

คลองท่าเรือ พอใช้

คลองยะหร่ิง พอใช้

คลองยามู พอใช้

ปากน ้าเทศบาลต้าบลตะลุบัน (แมน่ ้าสายบุรี) พอใช้ - -

แมน่ ้าสายบุรี หมูท่ี ่1 ดี - -

โรงสูบน ้าแรงต้่า การประปารือเสาะ (แมน่ ้าสายบุรี) ดี - -

สุขาภิบาลศรีสาคร (แมน่ ้าสายบุรี) ดี - -

เทศบาลเมอืงนราธวิาส (แมน่ ้าบางนรา) พอใช้ - -

บ้านปิเหล็ง ต.มะรือโบออก อ.เจาะไอร้อง จ.นราธวิาส

 (แมน่ ้าบางนรา)

ดี
-

-

หมูบ่้านบูเกะ๊ตา (แมน่ ้าโก-ลก) พอใช้ - -

หมูบ่้านนูโร๊ะ (แมน่ ้าโก-ลก) พอใช้ - -

บ้าบือแนแจ๊ะสะแลแม (แมน่ ้าโก-ลก) เส่ือมโทรม - -

สะพานไทย-มาเลเซีย (แมน่ ้าโก-ลก) พอใช้ - -

ลุม่น้้าสาขา

พ้ืนทีลุ่ม่น้้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน

พ้ืนทีลุ่ม่น้้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนกลาง

พ้ืนทีลุ่ม่น้้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนลา่ง

21.01 คลองท่าตะเภา

21.03 คลองหลังสวน

21.02 ภาคใต้ฝ่ังตะวนัออกตอนบน

จดุตรวจวัดคุณภาพน้้าโครงการเกณฑ์คุณภาพน้้าระดับ
รหสัลุม่น้้า

21.13 แมน่ ้าโก-ลก

21.09 คลองเทพา

21.11 แมน่ ้าสายบุรี

21.12 แมน่ ้าบางนรา

21.04 ภาคใต้ฝ่ังตะวนัออกส่วนที ่2

21.07 ภาคใต้ฝ่ังตะวนัออกส่วนที ่4



         
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ  บทที่ 2 กำรทบทวนข้อมูล เพื่อก้ำหนดประเด็นเชิงยุทธศำสตร์ของพื นที่และขอบเขตกำรศึกษำ    

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-42 รำยงำนมำตรกำรบรรเทำผลกระทบและตดิตำมตรวจสอบกำรด้ำเนินงำน 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

 (5) ระบบบ้ำบัดน ้ำเสียรวม 
  จากการรวบรวมข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษ ส านักสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 และส านักสิ่งแวดล้อม

ภาคที่ 16 พบว่า มีระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชนในลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกทั้งหมด 15 แห่ง โดยส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่
ลุ่ ม น้ า ภ าค ใ ต้ ฝั่ ง ต ะ วั น ออก ตอนกล า ง  ( 1 2  แห่ ง )  แ ล ะมี ที่ ตั้ ง เ ฉพ าะ พ้ื นที่ เ มื อ ง ข น าด ให ญ่ เ ท่ า นั้ น  
ซ่ึงรายละเอียดของระบบบ าบัดน้ าเสียแต่ละแห่ง จ าแนกตามลุ่มน้ าสาขา ดังแสดงในตำรำงท่ี 2.3.3-1 



         
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ  บทที่ 2 กำรทบทวนข้อมูล เพื่อก้ำหนดประเด็นเชิงยุทธศำสตร์ของพื นที่และขอบเขตกำรศึกษำ      

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-43  รำยงำนมำตรกำรบรรเทำผลกระทบและตดิตำมตรวจสอบกำรด้ำเนินงำน 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 
 

ตำรำงท่ี 2.3.3-1 
ระบบบ้ำบัดน ้ำเสียรวมในพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก จ้ำแนกรำยลุ่มน ้ำสำขำ 

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

ลุ่มน ้ำสำขำ ชื่อระบบบ้ำบัดน ้ำเสยี 

ที่ตั ง ลักษณะของระบบบำ้บดัน ้ำเสีย 

หน่วยงำนรับผิดชอบ 
ต้ำบล อ้ำเภอ จังหวัด ชนิดของระบบบ้ำบดั 
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สถำนภำพของ

ระบบ 

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

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

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

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

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

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

งานได้เพียง 10% 
เทศบาลต าบลบ้านใต้ 

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

 
ระบบบ าบัดน้ าเสียเทศบาลต าบลชะอวด ชะอวด ชะอวด นครศรีธรรมราช ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบเติมอากาศแบบถัง

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

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

 
ระบบบ าบัดน้ าสียเทศบาลเมืองปากพนงั หลังวัดนาควารี ปากพนังฝั่งตะวันตก ปากพนัง นครศรีธรรมราช ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบเติมอากาศแบบถัง

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

 
โรงปรับปรุงคุณภาพน้ าองค์การบริหารสว่นต าบลหูล่อง หูล่อง ปากพนัง นครศรีธรรมราช ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบเติมอากาศแบบถัง

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

 
โรงปรับปรุงคุณภาพน้ าเทศบาลเมืองหัวไทร หมู่ที่ 1 หัวไทร หัวไทร นครศรีธรรมราช ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบเติมอากาศแบบถัง

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

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

 
โรงปรับปรุงคุณภาพน้ าเทศบาลเมืองทุ่งสง ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบแผ่นหมุนชีวภาพ 

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

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

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

แม่น้ าโก-ลก - - - - - - -  -  
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-44 รำยงำนมำตรกำรบรรเทำผลกระทบและตดิตำมตรวจสอบกำรด้ำเนินงำน 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

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

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

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

 

ลุ่มน ้ำสำขำ 
จ้ำนวนประชำกรตำม
ทะเบียนรำษฎร์ (คน) 

จ้ำนวนประชำกรแฝง 
(คน) 

จ้ำนวนประชำกรรวม 
(คน) 

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

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

รวม 659,681 65,968 725,649 
ที่มำ : กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาประยุกต์จากกรมการปกครอง, 2561 
 
  2) พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนกลำง 
    - มีประชากรตามทะเบียนราษฎร์ 1,298,210 คน และประชากรแฝง 158,094 คน รวม
ประชากรทั้งสิ้น 1,456,304 คน (กรมการปกครอง, 2561) 
    - ลักษณะเป็นชุมชนเมืองขนาดเล็กถึ งขนาดกลาง ประชากรส่วนใหญ่นับถือ 
ศาสนาพุทธ 



         
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ  บทที่ 2 กำรทบทวนข้อมูล เพื่อก้ำหนดประเด็นเชิงยุทธศำสตร์ของพื นที่และขอบเขตกำรศึกษำ     

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-45 รำยงำนมำตรกำรบรรเทำผลกระทบและตดิตำมตรวจสอบกำรด้ำเนินงำน 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

ลุ่มน ้ำสำขำ 
จ้ำนวนประชำกรตำม
ทะเบียนรำษฎร์ (คน) 

จ้ำนวนประชำกรแฝง 
(คน) 

จ้ำนวนประชำกรรวม 
(คน) 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 3 
(พ้ืนที่ทวีป) 

243,344 36,502 279,846 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 3 
(พ้ืนที่เกาะ) 

88,308 26,492 114,800 

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

รวม 1,298,210 158,094 1,456,305 
ที่มำ : กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาประยุกต์จากกรมการปกครอง, 2561 
  



         
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ  บทที่ 2 กำรทบทวนข้อมูล เพื่อก้ำหนดประเด็นเชิงยุทธศำสตร์ของพื นที่และขอบเขตกำรศึกษำ     

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-46 รำยงำนมำตรกำรบรรเทำผลกระทบและตดิตำมตรวจสอบกำรด้ำเนินงำน 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

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

ลุ่มน ้ำสำขำ 
จ้ำนวนประชำกรตำม
ทะเบียนรำษฎร์ (คน) 

จ้ำนวนประชำกรแฝง 
(คน) 

จ้ำนวนประชำกรรวม 
(คน) 

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

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

รวม 1,954,354 127,716 2,082,070 
ที่มำ : กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาประยุกต์จากกรมการปกครอง, 2561 

 
 (3) ควำมขำดแคลนน ้ำอุปโภคบริโภค 
  จากการทบทวนข้อมูลความขาดแคลนน้ าประปา และน้ าดื่มสะอาดที่เพียงพอตลอดปีในพ้ืนที่ลุ่มน้ า
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก จากข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน/ชุมชน (กชช. 2ค) พ.ศ. 2562 มีรายละเอียดดังนี้ 
 
  1) ขำดแคลนน ้ำประปำ  
 
   (ก) พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 
    พ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน พบ หมู่บ้านที่ขาดแคลนน้ าประปา จ านวน 52 
หมู่บ้าน (8,158 ครัวเรือน, 16,044 คน) โดยลุ่มน้ าสาขาที่มีจ านวนหมู่บ้านที่ขาดแคลนน้ าประปามากที่สุด คือ 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน  
 
 
 
  



         
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ  บทที่ 2 กำรทบทวนข้อมูล เพื่อก้ำหนดประเด็นเชิงยุทธศำสตร์ของพื นที่และขอบเขตกำรศึกษำ     

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-47 รำยงำนมำตรกำรบรรเทำผลกระทบและตดิตำมตรวจสอบกำรด้ำเนินงำน 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

ลุ่มน ้ำสำขำ 
ขำดแคลนน ้ำประปำ 

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

รวม 52 8,158 16,044 

 
   (ข) พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนกลำง 
    พ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนกลาง พบ หมู่บ้านที่ขาดแคลนน้ าประปา จ านวน 80 
หมู่บ้าน (15,339 ครัวเรือน, 34,673 คน) โดยลุ่มน้ าสาขาที่มีจ านวนหมู่บ้านที่ขาดแคลนน้ าประปามากที่สุด คือ 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 

 

ลุ่มน ้ำสำขำ 
ขำดแคลนน ้ำประปำ 

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

รวม 80 15,339 34,673 

 
   (ค) พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง 
    พ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง พบ หมู่บ้านที่ขาดแคลนน้ าประปา จ านวน 431 
หมู่บ้าน (79,253 ครัวเรือน, 261,506 คน) โดยลุ่มน้ าสาขาที่มีจ านวนหมู่บ้านที่ขาดแคลนน้ าประปามากที่สุด คือ 
แม่น้ าสายบุรี 
 

ลุ่มน ้ำสำขำ 
ขำดแคลนน ้ำประปำ 

จ้ำนวนหมู่บ้ำน จ้ำนวนครัวเรือน จ้ำนวนประชำกร (คน) 

คลองนาทว ี 11 2,493 6,558 

คลองเทพา 24 2,817 8,383 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 45 8,503 28,977 

แม่น้ าสายบรุ ี 193 32,431 113,764 

แม่น้ าบางนรา 108 21,799 72,537 

แม่น้ าโก-ลก 50 11,210 31,287 
รวม 431 79,253 261,506 

 
  



         
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ  บทที่ 2 กำรทบทวนข้อมูล เพื่อก้ำหนดประเด็นเชิงยุทธศำสตร์ของพื นที่และขอบเขตกำรศึกษำ     

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-48 รำยงำนมำตรกำรบรรเทำผลกระทบและตดิตำมตรวจสอบกำรด้ำเนินงำน 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

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

ลุ่มน ้ำสำขำ 
ขำดแคลนน ้ำประปำ 

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

รวม      52       6,918       20,569  

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

 

ลุ่มน ้ำสำขำ 
ขำดแคลนน ้ำประปำ 

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

รวม 16 3,305 9,967 

 
   (ค) พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง 
    พ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง พบ หมู่บ้านที่ขาดแคลนน้ าดื่มสะอาดเพียงพอ
ตลอดปี จ านวน 37 หมู่บ้าน (6,985 ครัวเรือน, 25,598 คน) โดยลุ่มน้ าสาขาท่ีมีจ านวนหมู่บ้านที่ขาดแคลนน้ าดื่ม
สะอาดเพียงพอตลอดปีมากที่สุด คือ แม่น้ าสายบุรี  

 
  



         
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ  บทที่ 2 กำรทบทวนข้อมูล เพื่อก้ำหนดประเด็นเชิงยุทธศำสตร์ของพื นที่และขอบเขตกำรศึกษำ     

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-49 รำยงำนมำตรกำรบรรเทำผลกระทบและตดิตำมตรวจสอบกำรด้ำเนินงำน 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

ลุ่มน ้ำสำขำ 
ขำดแคลนน ้ำประปำ 

จ้ำนวนหมู่บ้ำน จ้ำนวนครัวเรือน จ้ำนวนประชำกร (คน) 

คลองนาทว ี - - - 

คลองเทพา 1 160 753 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 7 914 2,736 

แม่น้ าสายบรุ ี 17 3,300 13,329 

แม่น้ าบางนรา 12 2,611 8,780 

แม่น้ าโก-ลก - - - 
รวม 37 6,985 25,598 

 
 (3) ข้อมูลปัญหำสุขภำพและกำรเจ็บป่วย 
   จากการรวบรวมข้อมูลสถิติการเจ็บป่วยทางด้านสาธารณสุขที่จากส านักงานสถิติแห่งชาติ และ
ส านักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข และเพ่ือใช้เป็นข้อมูลแสดงภาวะการเจ็บป่วยของประชาชนในพ้ืนที่
ศึกษา 11 จังหวัด ในลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก และน าเสนอโรคท่ีพบมาก 3 อันดับแรกตามการจ าแนกภาวการณ์
เจ็บป่วยจากสาเหตุกลุ่มโรค (21 กลุ่มโรค) และโรคระบาดอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียดดังแสดงในรำยงำน
ภำคผนวก บทที่ 3 หัวข้อ 3.7.4) ดังนี้  
  
   1) จ้ำนวนผู้ป่วยนอกจ้ำแนกตำมสำเหตุ (รง.504)  
    กลุ่มโรคที่พบมากที่สุด ได้แก่ โรคระบบไหลเวียนเลือด 19 ,460,278 ราย  โรคระบบหายใจ 
17,974,484 ราย และโรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อโภชนาการและเมตะบอลิสัม 16,994,729 ราย  
 
   2) โรคจำกแมลงพำหะน้ำโรค 
    - ไข้มำลำเรีย จากการรวบรวมข้อมูลจ านวนและอัตราป่วย-ตายต่อแสนประชากรจาก 
โรคมาลาเลีย ของ 11 จังหวัดในลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก ปี พ.ศ. 2558-2562 พบว่า จังหวัดที่มีอัตราการ 
ป่วยด้วยโรคไข้มาลาเลียมากที่สุด คือ จังหวัดยะลา 3,711 ราย รองลงมา คือ จังหวัดสงขลา 1,082 ราย และ
จังหวัดนราธิวาส 878 ราย       
    - ไข้เลือดออก จากการรวบรวมข้อมูลจ านวนและอัตราป่วย-ตายต่อแสนประชากรจาก
โรคไข้เลือดออก ของ 11 จังหวัดในลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก ปี พ.ศ. 2558-2562 พบว่า จังหวัดทีม่ีอัตราการป่วย
ด้วยโรคไข้เลือดออกมากที่สุด คือ จังหวัดนครศรีธรรมราช 11,004 ราย รองลงมา คือ จังหวัดสงขลา 6,534 ราย 
และจังหวัดนราธิวาส 3,384 ราย  
    - โรคไข้ฟิลำเรีย จากการรวบรวมข้อมูลจ านวนและอัตราป่วย-ตายต่อแสนประชากรจาก
โรคไข้ฟิลาเรีย ของ 11 จังหวัดในลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก ปี พ.ศ. 2558-2562 พบว่า จังหวัดที่มีอัตราการป่วย
ด้วยโรคไข้ฟิลาเรียมากท่ีสุด คือ จังหวัดสงขลา 2 ราย รองลงมา คือ จังหวัดชุมพรและจังหวัดนราธิวาส 1 ราย ใน
สัดส่วนที่เท่ากัน  
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-50 รำยงำนมำตรกำรบรรเทำผลกระทบและตดิตำมตรวจสอบกำรด้ำเนินงำน 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

    - โรคไข้สมองอักเสบ จากการรวบรวมข้อมูลจ านวนและอัตราป่วย-ตายต่อแสนประชากร
จากโรคไข้สมองอักเสบ ของ 11 จังหวัดในลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก ปี พ.ศ. 2558-2562 พบว่า จังหวัดที่มีอัตรา
การป่วยด้วยโรคไข้สมองอักเสบมากท่ีสุด คือ จังหวัดสุราษฏร์ธานี 300 ราย รองลงมา คือ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
126 ราย และจังหวัดนราธิวาส 16 ราย 
    - โรคสครับไทฟัส จากการรวบรวมข้อมูลจ านวนและอัตราป่วย-ตายต่อแสนประชากร
จากโรคสครับไทฟัสของ 11 จังหวัดในลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก ปี พ.ศ. 2558-2562 พบว่า จังหวัดที่มีอัตราการ
ป่วยด้วยโรคสครับไทฟัสมากที่สุด คือ จังหวัดสุราษฏร์ธานี 911 ราย รองลงมา คือ จังหวัดนครศรีธรรมราช 656 
ราย และจังหวัดพัทลุง 482 ราย 
 
   3) โรคจำกน ้ำเป็นสื่อ 
    - โรค Leptospirosis จากการรวบรวมข้อมูลจ านวนและอัตราป่วย -ตายต่อแสน
ประชากรจากโรค Leptospirosis ของ 11 จังหวัดในลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก ปี พ.ศ. 2558-2562 พบว่า 
จังหวัดที่มีอัตราการป่วยด้วยโรค Leptospirosis มากที่สุด คือ จังหวัดนครศรีธรรมราช 936 ราย รองลงมา คือ 
จังหวัดสงขลา 535 ราย และจังหวัดตรัง 495 ราย  
    - โรคอุจจำระร่วงเฉียบพลัน จากการรวบรวมข้อมูลจ านวนและอัตราป่วย-ตายต่อแสน
ประชากรจากโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน ของ 11 จังหวัดในลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก ปี พ.ศ. 2558-2562 พบว่า 
จังหวัดที่มีอัตราการป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันมากที่สุด  คือ จังหวัดนครศรีธรรมราช 103,506 ราย 
รองลงมา คือ จังหวัดสงขลา 95,667 ราย และจังหวัดสุราษฏร์ธานี 80,262 ราย 
    - โรคบิด (Dysentery_Amoebic) จากการรวบรวมข้อมูลจ านวนและอัตราป่วย-ตาย
ต่อแสนประชากรจากโรคบิด (Dysentery_Amoebic)  ของ 11 จังหวัดในลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่ งตะวันออก  
ปี พ.ศ. 2558-2562 พบว่า จังหวัดที่มีอัตราการป่วยด้วยโรคบิด (Dysentery_Amoebic) มากที่สุด คือ จังหวัด
ยะลา 404 ราย รองลงมา คือ จังหวัดสงขลา 347 ราย และจังหวัดนครศรีธรรมราช 161 ราย  
    - โรคบิด (Dysentery,Bacillary) จากการรวบรวมข้อมูลจ านวนและอัตราป่วย-ตายต่อ
แสนประชากรจากโรคบิด (Dysentery,Bacillary)  ของ 11 จังหวัดในลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก ปี พ.ศ. 2558-
2562 พบว่า จังหวัดที่มีอัตราการป่วยด้วยโรคบิด (Dysentery,Bacillary) มากที่สุด คือ จังหวัดสงขลา 348 ราย 
รองลงมา คือ จังหวัดนครศรีธรรมราช 158 ราย และจังหวัดยะลา 59 ราย  
    - โรคไวรัสตับอักเสบ A จากการรวบรวมข้อมูลจ านวนและอัตราป่วย-ตายต่อแสน
ประชากรจากโรคไวรัสตับอักเสบ A ของ 11 จังหวัดในลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก ปี พ.ศ. 2558-2562 พบว่า 
จังหวัดที่มีอัตราการป่วยด้วยโรคไวรัสตับอักเสบ A มากที่สุด คือ จังหวัดสงขลา 33 ราย รองลงมา คือ จังหวัด
สุราษฏร์ธานี 19 ราย และจังหวัดนราธิวาส 12 ราย  
    - โรคอหิวำตกโรค จากการรวบรวมข้อมูลจ านวนและอัตราป่วย-ตายต่อแสนประชากร
จากโรคอหิวาตกโรค ของ 11 จังหวัดในลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก ปี พ.ศ. 2558-2562 พบว่า จังหวัดที่มีอัตราการ
ป่วยด้วยโรคอหิวาตกโรคมากที่สุด คือ จังหวัดสงขลา 103 ราย รองลงมาคือจังหวัดยะลา 7 ราย ส่วนจังหวัด
ระนอง ปัตตานี พัทลุง และตรัง 1 ราย ในสัดส่วนที่เท่ากัน  
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-51 รำยงำนมำตรกำรบรรเทำผลกระทบและตดิตำมตรวจสอบกำรด้ำเนินงำน 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

    - โรคไทฟอยด์ จากการรวบรวมข้อมูลจ านวนและอัตราป่วย-ตายต่อแสนประชากรจาก
โรคไทฟอยด์ ของ 11 จังหวัดในลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก ปี พ.ศ. 2558-2562 พบว่า จังหวัดที่มีอัตราการป่วย
ด้วยโรคไทฟอยด์มากที่สุด คือ จังหวัดนราธิวาส 1,957 ราย รองลงมา คือ จังหวัดสงขลา 568 ราย และจังหวัด
นครศรีธรรมราช 362 ราย  
  จากข้อมูลด้านสังคมและสุขภาพข้างต้น สะท้อนให้เห็นว่า ประชากรในเขตพ้ืนที่ภาคใต้ฝั่ง
ตะวันออกนอกจากจะเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังที่ต้องใช้ระยะเวลายาวนานในการดูแล และควบคุมความรุนแรงของ
โรคแล้ว ยังคงต้องเผชิญกับกลุ่มโรคระบาดที่เกิดจากแมลงที่เป็นพาหะน าโรค และโรคที่เกิดจากการปนเปื้อนของ
แบคทีเรียในน้ า ที่ส่งผลให้กับประชาชนทั้งในภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ตอนกลาง และตอนล่างต้องเผชิญกับกับ
การรับเชื้อหรือสารพิษ และแสดงอาการของโรคอหิวาตกโรค อุจจาระร่วงเฉียบพลัน อาหารเป็นพิษ บิด ไวรัสตับ
อักเสบ เป็นต้น ซึ่งการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ในเขตพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก ได้น าเงื่อนไข
ของสภาพสังคมและสุขภาพมาเป็นกรอบในการประเมินในครั้งนี้ เพื่อลดความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยงในสถานการณ์
สุขภาพปัจจุบัน และเสริมสร้างมาตราการเสริมปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมและสังคม ให้สามารถเกิดความมั่นคงทาง
สุขภาพของประชากรในเขตพ้ืนที่ได้เอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต   
 
2.3.5 ด้ำนเศรษฐกิจ 
 จากการทบทวนข้อมูลด้านเศรษฐกิจในพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก เป็นการทบทวนข้อมูลเพ่ือ
น าไปสู่การคาดการณ์ความต้องการใช้น้ าเพ่ือการผลิต พิจารณาในด้านอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ธุรกิจและ
บริการ (พิจารณาร่วมกับน้ าอุปโภคบริโภค) และเกษตรกรรม (ในเขตชลประทาน และนอกเขตชลประทาน   
(รายละเอียดดังแสดงในรำยงำนภำคผนวก บทที่ 3 หัวข้อ 3.8) สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 
 (1) โครงสร้ำงทำงเศรษฐกิจและรำยได้ประชำกรในพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 
   การประมาณการมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจะประมาณการจากการผลิตของภาคเศรษฐกิจเป็น
หลัก ซึ่งทางกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาได้ประมาณการมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมระดับพ้ืนที่ลุ่มน้ า โดยใช้ฐานมูลค่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมระดับจังหวัดเป็นตัววัดมูลค่า (รายละเอียดดังแสดงในรำยงำนภำคผนวก บทท่ี 3 หัวข้อ 3.8.2) 
 
   1) พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 
    - มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) 109,125 ล้านบาท เป็นสัดส่วนภาคเกษตรกรรมมาก
ที่สุด (ร้อยละ 43.75)  
    - มูลค่าของผลผลิตเติบโตจากการแปรรูปผลผลิตการเกษตรและการส่งออกสินค้า
การเกษตรไปต่างประเทศ 
    - มีรายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากร 165,421 ล้านบาท (สูงกว่ารายได้เฉลี่ยต่อหัวของ
ประชากรภาคใต้ฝั่งตะวันออก และภาคใต้อยู่ 39,821 บาทต่อคนต่อปี และ 18,306 บาทต่อคนต่อปี ตามล าดับ 
แต่ต่ ากว่ารายได้เฉลี่ยของประชากรประเทศไทย 71,394 บาทต่อคนต่อปี  
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-52 รำยงำนมำตรกำรบรรเทำผลกระทบและตดิตำมตรวจสอบกำรด้ำเนินงำน 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

 

ลุ่มน ้ำสำขำ 

มูลค่ำผลิตภัณฑม์วลรวม (ล้ำนบำท) 
รำยได้ต่อหัวประชำกร 

(บำทต่อคนต่อปี) เกษตรกรรม อุตสำหกรรม 
กำรบริกำร
ภำคธุรกิจ 

กำรบริกำร
ภำครัฐ 

รวม
ทั งหมด 

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

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

ที่มำ : กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาประมาณการโดยประยุกต์ข้อมูลจากส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2561 
 
     2) พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนกลำง 
      - มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) 167,685 ล้านบาท เป็นสัดส่วนภาคการบริการ 
ภาคธุรกิจมากท่ีสุด (ร้อยละ 52.59)  
      - แหล่งรายได้ส าคัญจากการท่องเที่ยวในกลุ่มพ้ืนที่เกาะ (เกาะสมุย เกาะพะงัน  
และเกาะเต่า) 
      - มีรายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากร 129,166 ล้านบาท (สูงกว่ารายได้เฉลี่ยต่อหัวของ
ประชากรภาคใต้ฝั่งตะวันออก 3,566 บาทต่อคนต่อปี แต่ต่ ากว่ารายได้เฉลี่ยของประชากรภาคใต้ และปร ะเทศ
ไทย 17,949 บาทต่อคนต่อปี และ 107,649 บาทต่อคนต่อปี ตามล าดับ 
 

ลุ่มน ้ำสำขำ 

มูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวม (ล้ำนบำท) 
รำยได้ต่อหัวประชำกร 

(บำทต่อคนต่อปี) เกษตรกรรม อุตสำหกรรม 
กำรบริกำร
ภำคธุรกิจ 

กำรบริกำร
ภำครัฐ 

รวม
ทั งหมด 

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

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

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

มูลค่ำผลิตภัณฑม์วลรวม (ล้ำนบำท) รำยได้ต่อหัว
ประชำกร (บำทต่อ

คนต่อปี) เกษตรกรรม อุตสำหกรรม 
กำรบริกำร
ภำคธุรกิจ 

กำรบริกำร
ภำครัฐ 

รวม
ทั งหมด 

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

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

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

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

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

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

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

ที่มำ : กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาประมาณการโดยประยุกต์ข้อมูลจากส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2561 
 
 (2) อุตสำหกรรม 
   จากการทบทวนข้อมูลอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  จากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม พบว่า อุตสาหกรรมการผลิตในพ้ืนที่จะเป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับทรัพยากรในพ้ืนที่ และ
ผลผลิตการเกาตรและประมงเป็นหลัก (รายละเอียดดังแสดงในรำยงำนภำคผนวก บทที่ 3 หัวข้อ 3.8.1.2) 
สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 
   1) พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 
    -  โรงงานอุตสาหกรรม จ านวน 1,032 โรง คิดเป็นร้อยละ 23.8 ของจ านวนโรงงาน
อุตสาหกรรมในพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกทั้งหมด  
    -  แรงงาน จ านวน 16,522 คน คิดเป็นร้อยละ 23.80 ของจ านวนแรงงานในโรงงาน
อุตสาหกรรมในพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกทั้งหมด 
    -  ก าลังการผลิต จ านวน 1.12 ล้านแรงม้า หรือร้อยละ 11.71 ของก าลังการผลิตใน
โรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ 11 จังหวัด 
    -  เงินลงทุน จ านวน 2,916 ล้านบาท หรือร้อยละ 27.24 ของจ านวนเงินลงทุนในโรงงาน
อุตสาหกรรมในพ้ืนที่ 11 จังหวัด 
 
   2) พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนกลำง 
    -  โรงงานอุตสาหกรรม จ านวน 1,519 โรง คิดเป็นร้อยละ 35.03 ของจ านวนโรงงาน
อุตสาหกรรมในพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกทั้งหมด  
    -  แรงงาน จ านวน 14,533 คน คิดเป็นร้อยละ 24.69 ของจ านวนแรงงานในโรงงาน
อุตสาหกรรมในพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกทั้งหมด 
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    -  ก าลังการผลิต จ านวน 4.67 ล้านแรงม้า หรือร้อยละ 48.85 ของก าลังการผลิตใน
โรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ 11 จังหวัด 
    -  เงินลงทุน จ านวน 3,459 ล้านบาท หรือร้อยละ 32.32 ของจ านวนเงินลงทุนในโรงงาน
อุตสาหกรรมในพ้ืนที่ 11 จังหวัด 
 
   3) พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง 
    -  โรงงานอุตสาหกรรม จ านวน 1,785 โรง คิดเป็นร้อยละ 41.17 ของจ านวนโรงงาน
อุตสาหกรรมในพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
    -  แรงงาน จ านวน 27,814 คน คิดเป็นร้อยละ 47.25 ของจ านวนแรงงานในโรงงาน
อุตสาหกรรมในพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกทั้งหมด 
    -  ก าลังการผลิต จ านวน 3.77 ล้านแรงม้า หรือร้อยละ 39.44 ของก าลังการผลิตใน
โรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ 11 จังหวัด 
    -  เงินลงทุน จ านวน 4,329 ล้านบาท หรือร้อยละ 40.44 ของจ านวนเงินลงทุนในโรงงาน
อุตสาหกรรมในพ้ืนที่ 11 จังหวัด 
 
2.3.6 ท่องเที่ยว 
  การท่องเที่ยวในพ้ืนที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกเป็นภาคเศรษฐกิจขนาดกลาง สร้างรายได้ให้กับประชาชน
และผู้ประกอบการในพ้ืนที่รองจากภาคเกษตรกรรมและการบริหารจัดการ โดยส่วนใหญ่สถานที่หรือแหล่ง
ท่องเที่ยวของพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกถูกจัดความส าคัญอยู่ในระดับจังหวัดและภูมิภาค ส่วนความส าคัญ
ระดับระดับนานาชาติในพ้ืนที่มี 3 แหล่ง ได้แก่  
  (1) พ้ืนที่เกาะ (เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า)  
  (2) พ้ืนที่ชายหาดจังหวัดสงขลา  
  (3) พ้ืนที่เขตเมืองและแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติต่อเนื่องพ้ืนที่เมืองสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส  
 
  จากข้อมูลโดยส านักสถิติแห่งชาติ 2561 พบว่า ในพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีแหล่งท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติมากที่สุด จ านวน 90 แห่ง โดยพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาสายบุรี พบแหล่งท่องเที่ยวประเภทธรรมชาติ
กระจายตัวอยู่ในพ้ืนที่ประมาณ 19 แห่งด้วยกัน รองลงมา คือ แหล่งท่องเที่ยวในวัด จ านวน 34 แห่ง และเชิง
ประวัติศาสตร์ รวมวัฒนธรรม ประเพณีในพ้ืนที่ภาคใต้ จ านวน 26 แห่งตามล าดับ สามารถแบ่งประเภทของแหล่ง
ท่องเที่ยวในพื้นที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก เป็น 5 ประเภท ได้แก่  
  (1)  การท่องเที่ยวตามแนวชายฝั่งทะเล และหมู่เกาะ  
  (2)  การท่องเที่ยวธรรมชาติ  
  (3)  การท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชน  
  (4)  การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณี  
  (5)  การท่องเที่ยวในวัด และศาสนสถาน  
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2.3.7 ปัจจัยอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 
2.3.7.1 กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำเพื่อรับมือกับกำรเปลี่ยนแปลงภูมิอำกำศ 
 
  (1) ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศต่อทรัพยำกรน ้ำ 
   การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเป็นปัจจัยส าคัญที่กระตุ้นให้เกิดวิกฤติการณ์ด้านน้ าที่
ไม่อาจคาดการณ์ถึงความเสียหายในด้านเศรษฐกิจและสังคมที่ตามมาได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลิตผลทาง
การเกษตร การผลิตกระแสไฟฟ้า ระบบนิเวศแหล่งน้ า การผลิตน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภค และสุขอนามัยของ
ประชาชน ทั้งนี้ องค์ประกอบที่เป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สามารถสรุปใจความ
ส าคัญได้ดังนี้ 
 

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

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

ทั้งนี้ ความกังวลต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อมท าให้การสร้างอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่เพ่ิมเติมมีความเป็นไปได้น้อย 
 

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

ตอบสนองความต้องการน้ าของคนในพ้ืนที่เมือง  
(ง) การผันน้ าเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมในเขตพ้ืนที่เมือง ส่งผลให้เกิดการเพ่ิมขึ้นของปริมาณ

น้ าในบางพ้ืนที่ที่เป็นพ้ืนที่รับน้ า 
(จ) แหล่งก าเนิดน้ าเสียเพ่ิมมากขึ้น 

 
  3) กำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจ (Economic Growth) 

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

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

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

 
  5) กำรบริหำรควำมต้องกำรใช้น ้ำ (Water Demand Management) เป็นการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ าที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาขีดความสามารถด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และ
เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าโดยอาศัยองค์กรหลักท่ีสามารถเชื่อมโยงการบริหาร
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-57 รำยงำนมำตรกำรบรรเทำผลกระทบและตดิตำมตรวจสอบกำรด้ำเนินงำน 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

จัดการลงไปยังระดับชุมชน รวมไปถึงการจัดสรรน้ าอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้การใช้น้ าเป็นไปอย่างคุ้มค่า 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนและการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยในปัจจุบันการบริหารจัดการทรัพยากร
น้ าของประเทศมีความซับซ้อน เนื่องจากขาดองค์กรหลักด้านน้ าที่แท้จริง หรืออยู่ในรูปแบบของคณะกรรมการ
ระดับชาติซึ่งส่วนใหญ่มีที่มาจากหลากหลายหน่วยงาน ท าให้การด าเนินงานขาดความเชื่อมโยงและการบูรณาการ
ระหว่างกัน ส่งผลให้การบริหารจัดการในระดับลุ่มน้ าไมเ่ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
  6) กำรบริหำรจัดกำรน ้ำผิวดินร่วมกับน ้ำบำดำล (Conjunctive Water Management)  
เป็นแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการน้ าผิวดินร่วมกับการกักเก็บน้ าบาดาล โดยเป็นยุทธศาสตร์ส าคัญประการ
หนึ่งภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรน้ าเพ่ือเพ่ิมความพร้อมในการใช้งานและความสามารถในการพ่ึงพิง
แหล่งน้ าในพื้นที่ โดยการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าผิวดินและน้ าบาดาลร่วมกันเป็นไปในลักษณะของการใช้ข้อดี
ของทรัพยากรทั้งสองมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ท าให้เกิดศักยภาพในการบรรเทาภัยแล้งและน้ าท่วมโดยการ
เพ่ิมปริมาณน้ าลงสู่แอ่งน้ าบาดาลและเป็นการปรับปรุงระบบนิเวศให้ดีขึ้นอีกด้วย 
 
  7) กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำข้ำมพรมแดน (Transboundary Water Resources 
Management) ประกอบด้วยหลักการพื้นฐานสากลที่ได้รับการยอมรับ ได้แก่  
   - การใช้ประโยชน์ที่เหมาะสมและเป็นธรรม  
   - การไม่ก่อให้เกิดอันตรายอย่างมีนัยยะส าคัญ  
   - ความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนข้อมูล   
   - การแจ้งเตือน การปรึกษาหารือ และการเจรจาต่อรอง  
   - การยุติข้อพิพาทอย่างสันติวิธี  
   การบริหารจัดการน้ าข้ามลุ่มน้ าต้องค านึงถึงหลักการพ้ืนฐานสากลดังกล่าวข้างต้น ด้วยเหตุ
ที่เมื่อการบริหารจัดการน้ าของแต่ละลุ่มน้ ามีความเข้มแข็งเพ่ิมมากขึ้น การสูญเสียน้ าจากพ้ืนที่ลุ่มน้ าของตนอาจ
ไม่เป็นที่ยินยอมได้โดยง่าย การตัดสินใจจึงขึ้นอยู่กับคณะกรรมการลุ่มน้ าในแต่ละลุ่มน้ าที่จะพิจารณาโดยค านึงถึง
ผลประโยชน์สูงสุดของกลุ่มผู้ใช้น้ าในแต่ละภาคส่วน 
 
  8) กำรพัฒนำพื นที่โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Low Impact Development–
LID) เป็นการบูรณาการสร้างแนวทางปฏิบัติที่มีความครอบคลุมและซับซ้อนมากขึ้น จากเดิมซึ่งเป็นการบรรเทา
ปัญหาน้ าท่วมเพียงอย่างเดียว จนต่อมาได้พัฒนาโดยผนวกรวมเรื่องนันทนาการและสุนทรียภาพ คุณภาพน้ า การ
ฟ้ืนฟูระบบการไหลของน้ าท่า ระบบนิเวศของแหล่งน้ า และสภาพภูมิอากาศเฉพาะแห่ง โดยมุ่งเน้นไปในแนว
ปฏิบัติที่อยู่บนพ้ืนฐานของแนวคิดรวบยอดและหลักคิดที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง และถูกน ามาพิจารณา
เพ่ือให้สามารถด าเนินการได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพ้ืนที่ที่มีการเกิดของ
ชุมชนใหม่หรือการขยายตัวของชุมชนอย่างรวดเร็วเนื่องจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-58 รำยงำนมำตรกำรบรรเทำผลกระทบและตดิตำมตรวจสอบกำรด้ำเนินงำน 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

   ตัวอย่างของแนวปฏิบัติการพัฒนาพ้ืนที่โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (LID) ที่ยึด
หลักการส าคัญ คือ การลดปริมาณและบ าบัดน้ าฝน และการเพ่ิมพ้ืนที่ซึมน้ าได้ของชุมชนหรือเมือง เช่น ถังกักเก็บ
น้ าฝนเพื่อใช้งาน สวนรองรับน้ าฝน วัสดุส าหรับปูพื้นท่ีซึมน้ าได้ และพ้ืนที่ชุ่มน้ าขนาดเล็ก เป็นต้น  
 
 (3) ทำงออกกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำในระดับลุ่มน ้ำเพื่อรับมือกับผลกระทบจำกกำร
เปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ  
  การคาดการณ์สถานการณ์น้ าท่วมและการขาดแคลนน้ าของลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกบน
พ้ืนฐานของการประมาณการปริมาณน้ าฝนทุกๆ 5 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558−2598 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 40 ปี  
จากทั้งกรณี RCP4.5 และ RCP8.5 พบว่าปริมาณน้ าฝนมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้น และมีโอกาสที่จะส่งผลกระทบให้
เกิดสภาวะน้ าท่วม แสดงดังตำรำงท่ี 2.3.7-1  

 
ตำรำงท่ี 2.3.7-1 

พื นที่เสี่ยงจำกกำรคำดกำรณ์สถำนกำรณ์น ้ำท่วมและกำรขำดแคลนน ้ำ 
บนพื นฐำนของกำรประมำณกำรปริมำณน ้ำฝนทุกๆ 5 ปี จนถึง ปี พ.ศ. 2598 

 

ลุ่มน ้ำ กำรคำดกำรณ์ 
สถำนกำรณ์ 

กำรคำดกำรณ์ 
ช่วงเวลำ พื นที่เสี่ยง 

ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่ง
ตะวันออก 

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

ถึง ปี พ.ศ. 2598 

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

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

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

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

ถึง ปี พ.ศ. 2598 

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

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

ยะลำ (เมืองยะลา) 
ปัตตำนี (เมืองปัตตานี ยะรัง และหนองจิก) 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-59 รำยงำนมำตรกำรบรรเทำผลกระทบและตดิตำมตรวจสอบกำรด้ำเนินงำน 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

ทางออกของการบริหารจัดการน้ าเพ่ือรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จะ
พิจารณาจากสถานการณ์น้ าท่วมและขาดแคลนน้ าตามกลุ่มประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ส าคัญ ได้แก่ พ้ืนที่
เมืองและเขตเศรษฐกิจ พ้ืนที่เกษตรกรรม และพ้ืนที่ริมทางน้ า โดยเริ่มตั้งแต่นโยบาย แผน และแนวทางใน
ระดับชาติ ลงมาจนถึงแผนงาน โครงการ และแนวปฏิบัติในระดับลุ่มน้ าและชุมชน แสดงรายละเอียดดังตำรำงที่ 
2.3.7-2 
 

ตำรำงท่ี 2.3.7-2 
ทำงออกกำรบริหำรจัดกำรน ้ำเพื่อรับมือกับผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงภูมิอำกำศ 

 
       ปัญหำน ้ำท่วม ปัญหำกำรขำดแคลนน ้ำ 

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

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

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

 
 
 (4) กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศของพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก  
  จากการทบทวนข้อมูลของ HAII (2013) ถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(Climate Change) ที่มีต่อทรัพยากรน้ าในพ้ืนที่ภาคใต้ของประเทศไทย สามารถเกิดได้จากการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบของฝน (Rainfall Pattern) โดยที่ความเข้มน้ าฝน (Rainfall Intensity) จะเพ่ิมมากข้ึน ท าให้เกิดภาวะน้ า
ท่วมฉับพลัน (Flash Flood) และรูปแบบฝนทิ้งช่วงเป็นระยะเวลานานท าให้เกิดภาวะแห้งแล้ง (Drought) ซึ่ง
สามารถเกิดได้บ่อยข้ึน และมีความเป็นไปได้สูงที่แนวโน้มของปริมาณน้ าฝนที่เพ่ิมมากขึ้น  
 
  1) คุณลักษณะของน ้ำท่ำรำยลุ่มน ้ำจำกอดีตจนถึงปัจจุบัน 
   ปริมาณน้ าท่ารายปีเฉลี่ย ปริมาณน้ าท่ารายปีเฉลี่ยฤดูฝน-ฤดูแล้ง ในช่วงปี พ.ศ. 2457 ถึง 
พ.ศ. 2545 และปริมาณน้ าฝนรายปีเฉลี่ย ในช่วงปี พ.ศ. 2514 ถึง พ.ศ. 2552 โดยจัดแบ่งตามกลุ่มลุ่มน้ าหลัก 9 
กลุ่ม ซึ่งลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก จัดอยู่ในกลุ่มลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก (ฝั่งอ่าวไทย) ที่รวมลุ่มน้ าตาปี ลุ่มน้ า
ทะเลสาบสงขลา และลุ่มน้ าปัตตานี ไว้ด้วย ดังแสดงได้ในตำรำงที่ 2.3.7-3   
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-60 รำยงำนมำตรกำรบรรเทำผลกระทบและตดิตำมตรวจสอบกำรด้ำเนินงำน 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

ตำรำงท่ี 2.3.7-3 
สรุปข้อมูลเบื องต้นของปริมำณน ้ำท่ำรำยปีเฉลี่ย ปริมำณน ้ำท่ำรำยปีเฉลี่ยฤดูฝน-ฤดูแล้ง 

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

กลุ่มลุ่มน ้ำหลัก ลุ่มน ้ำหลกั 

ปริมำณน ้ำท่ำ
รำยปีเฉลี่ยฤดู

ฝน 
(ล้ำน ลบ.ม.) 

ปริมำณน ้ำท่ำ
รำยปีเฉลี่ยฤดู

แล้ง 
(ล้ำน ลบ.ม.) 

ปริมำณน ้ำท่ำ
รำยปีเฉลี่ย 

(ล้ำน ลบ.ม.) 

ปริมำณ
น ้ำฝนรำยปี

เฉลี่ย 
(มม.) 

กลุ่มลุม่น้ าภาคใต้ฝั่ง
ตะวันออก (ฝั่งอ่าวไทย) 

ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่ง
ตะวันออก 

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

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

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

   ผลการศึกษาการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์น้ าท่า (�̂�) ของกรมชลประทาน (2552) โดยมี
กรอบเวลาตั้งแต่มีการเริ่มด าเนินการบันทึกข้อมูลจนถึง ปี พ.ศ. 2549 ของกลุ่มลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  
(ฝั่งอ่าวไทย) พบว่า ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก (1.25) > ลุ่มน้ าตาปี (1.24) > ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา (1.07) >  
ลุ่มน้ าปัตตานี (0.58) ส่วนค่าปริมาณแอ่งพักน้ า  (Sd) มีล าดับเรียงจากค่ามากไปหาค่าน้อย คือ ลุ่มน้ าตาปี 
(1,186) > ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา (1,142) > ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก (1,074) > ลุ่มน้ าปัตตานี (622)  
 
   นอกจากนี้เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลของกรมชลประทาน (2552) เพ่ิมเติม โดยใช้ค่าเฉลี่ยเชิงพ้ืนที่ 
(Regional Mean) เพ่ือค านวณค่าสัมประสิทธิ์น้ าท่า (�̅�) บนพ้ืนฐานของค่าสัดส่วนปริมาณน้ าท่าและ 
ค่าปริมาณน้ าฝนรายปีเฉลี่ยรวมทุกสถานีวัดน้ าฝน ดังรายละเอียดแสดงใน Gilbert (1987): 
 
   ค่าสัมประสิทธิ์น้ าท่า (�̅�) จากค่าสัดส่วนปริมาณน้ าท่าและค่าปริมาณน้ าฝนรายปีเฉลี่ย
รวมทุกสถานีวัดน้ าฝน มีล าดับเรียงจากค่ามากไปหาค่าน้อย คือ ลุ่มน้ าตาปี (0.622) > ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
(0.596) > ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา (0.447)) > ลุ่มน้ าปัตตานี (0.394) ดังแสดงได้ในตำรำงท่ี 2.3.7-4   
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-61 รำยงำนมำตรกำรบรรเทำผลกระทบและตดิตำมตรวจสอบกำรด้ำเนินงำน 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

ตำรำงท่ี 2.3.7-4   
สรุปค่ำปริมำณแอ่งพักน ้ำ ค่ำปริมำณแอ่งพักน ้ำประสิทธิผล (มิลลิเมตร) 

และค่ำสัมประสิทธิ์น ้ำท่ำรำยลุ่มน ้ำหลัก − ดัดแปลงจำกข้อมูลของกรมชลประทำน (2552) 
 

กลุ่มลุ่มน ้ำหลัก ลุ่มน ้ำหลกั 

ค่ำ
สัมประสิทธิ์

น ้ำท่ำ  
(�̂�) 

ค่ำปริมำณ
แอ่งพักน ้ำ 
(𝑆𝑑) 

ค่ำปริมำณ
แอ่งพักน ้ำ
ประสิทธิผล 
(�̂�𝑆𝑑) 

ค่ำสัมประสิทธิน์ ้ำท่ำ จำกค่ำ
รำยปีเฉลี่ยรวมทุกสถำนีวัด

น ้ำท่ำ* 
(�̅�) 

กลุ่มลุม่น้ า
ภาคใต้ฝั่ง
ตะวันออก  
(ฝั่งอ่าวไทย) 

ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่ง
ตะวันออก 

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

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

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

 
  2) กำรพยำกรณ์คุณลักษณะน ้ำท่ำรำยลุ่มน ้ำในอนำคต 
   ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่ส าคัญมากสุดของการเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ าท่าคือภาวะน้ าท่วม 
สาเหตุหลักของภาวะน้ าท่วมในพ้ืนที่ลุ่มน้ าสายส าคัญของประเทศไทยส่วนใหญ่มาจากการเปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชน์ที่ดินโดยเฉพาะการเปลี่ยนจากพ้ืนที่เกษตรกรรมให้กลายเป็นพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม เป็นต้นเหตุที่ท าให้
ปริมาณน้ าฝนแม้ในระดับปานกลางส่งผลต่อการเพ่ิมปริมาณน้ าท่าอย่างมีนัยยะส าคัญ ค่าดัชนีความยืดหยุ่น 
(Elasticity Index) หรือ (𝜀𝑄) สามารถน ามาใช้ในการประมาณการเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ าท่าจากการ
เปลี่ยนแปลงปริมาณน้ าฝน (น้ าฝนตกลงมาบนพ้ืนท าให้เกิดน้ าท่า) ซึ่งจะมีปริมาณมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับสภาพ
การซึมน้ าไม่ได้ของพ้ืนที่ (Imperviousness) ที่แปรผันไปตามสภาพการใช้ประโยชน์ของที่ดิน (Land Use)  
โดยพิจารณาได้จากค่าสัมประสิทธิ์น้ าท่า แม้ว่าปริมาณน้ าท่าจะเกิดขึ้นมากกว่าเมื่อฝนตกลงบนพ้ืนที่ที่มีสัดส่วน
ของพ้ืนที่ที่มีสภาพการซึมน้ าไม่ได้สูงกว่าการซึมน้ าได้ แต่กรณีที่ปริมาณน้ าฝนมีการเปลี่ยนแปลงที่เพ่ิมมากขึ้นย่อม
ต้องส่งผลโดยตรงให้ปริมาณน้ าท่าเพ่ิมมากขึ้น ค่าดัชนีความยืดหยุ่นแสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของปริมาณ
น้ าท่าจะเพ่ิมขึ้นจากสภาวการณ์ปกติในปริมาณเท่าไร และถ้าในพ้ืนที่ ใดที่น้ าท่าที่เกิดมีความอ่อนไหวต่อน้ าฝนที่
ตกลงมามากค่าดัชนีความยืดหยุ่นก็จะมีค่ามากด้วยเช่นกัน ดังแสดงได้ในตำรำงท่ี 2.3.7-5   
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-62 รำยงำนมำตรกำรบรรเทำผลกระทบและตดิตำมตรวจสอบกำรด้ำเนินงำน 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

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

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

 

กลุ่มลุ่มน ้ำหลัก ลุ่มน ้ำหลกั ค่ำดัชนีควำมยืดหยุ่น (𝜀𝑄) 
จำก สมกำรที่ (5.4)  

ร้อยละควำมแตกต่ำงของปริมำณ
น ้ำฝนรำยปีเฉลี่ยเทียบกับปี 

มหำอุทุกภัย พ.ศ. 2554 และ
ปริมำณน ้ำท่ำที่เปลี่ยนแปลงตำมค่ำ

ดัชนีควำมยืดหยุ่น 

กลุ่มลุม่น้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
(ฝั่งอ่าวไทย) 

ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่ง
ตะวันออก 

2.10 23.7 (49.7) 

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

ลุ่มน้ าปัตตาน ี 1.49 33.7 (50.1) 
 
   เมื่อคราวเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ปี พ.ศ. 2554 ปรากฏว่าเกิดปริมาณน้ าฝนทั้งประเทศไทย
เท่ากับ 1 ,824 มิลลิเมตร (HAII, 2015) คิดเป็นประมาณ 1.30 เท่าของปริมาณน้ าฝนรายปีเฉลี่ยตั้งแต่  
พ.ศ. 2516−2551 (1,423 มิลลิเมตร) (กรมชลประทาน, 2558) หรือมีปริมาณเพ่ิมขึ้นประมาณร้อยละ 30 และ
หากย้อนหลังไปก็พบว่าภาวะน้ าท่วมในปี พ.ศ. 2549 ซึ่งในปีนั้นมีปริมาณน้ าฝนทั้งประเทศไทย (1,544 มิลลิเมตร) 
เป็นจ านวนประมาณ 1.20 เท่าของปริมาณน้ าฝนรายปีเฉลี่ยตั้งแต่ พ.ศ. 2516−2551 หรือมีปริมาณเพ่ิมขึ้น
ประมาณร้อยละ 20 ค่าร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของปริมาณน้ าฝนรายปีเฉลี่ยระหว่างปี พ.ศ. 2516−2551 เมื่อเทียบกับปี
ที่เกิดอุทุกภัยครั้งใหญ่ พ.ศ. 2554 และปริมาณน้ าท่าที่เพ่ิมขึ้นตามผลคูณของค่าร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของปริมาณ
น้ าฝนและค่าดัชนีความยืดหยุ่น ชี้ให้เห็นว่าค่าปริมาณน้ าท่าเพ่ิมขึ้นเป็นจ านวนประมาณร้อยละ 140 เมื่อคราว  
อุทุกภัยปี พ.ศ. 2554 เกิดจากปริมาณน้ าฝนที่เพ่ิมขึ้นประมาณร้อยละ 30 และค่าปริมาณน้ าท่าเพ่ิมข้ึนเป็นจ านวน
ประมาณร้อยละ 90 เมื่อคราวภัยน้ าท่วมปี พ.ศ. 2549 เกิดจากปริมาณน้ าฝนที่เพ่ิมขึ้นประมาณร้อยละ 20 ภาวะ
น้ าท่วมปี พ.ศ. 2549 ถือได้ว่ามีผลกระทบในระดับกลาง ถ้าไม่ค านึงถึงภาวะน้ าท่วมที่มีผลกระทบน้อยกว่า
สามารถอธิบายโดยภาพรวมได้ว่า ตราบใดที่ปริมาณน้ าฝนทั้งที่เกิดจากปัจจัยปกติทางธรรมชาติหรือเป็นผลจาก
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศไม่เพ่ิมขึ้นถึงระดับร้อยละ 20 จะไม่เกิดภัยน้ าท่วมที่สร้างความเสียหายกินอาณา
บริเวณเป็นวงกว้าง 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-63 รำยงำนมำตรกำรบรรเทำผลกระทบและตดิตำมตรวจสอบกำรด้ำเนินงำน 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

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

รูปที่ 2.3.7-1  ดัชนีควำมยืดหยุ่นของกำรเปลี่ยนแปลงค่ำปริมำณน ้ำฝนที่มีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลง 
  ค่ำปริมำณน ้ำท่ำในพื นที่กลุ่มลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก (ฝั่งอ่ำวไทย) 
 
   ความหมายของค่ าดั ชนีความยืดหยุ่ น  (𝜀𝑄)  มีประโยชน์มากต่อการพยากรณ์ 
การเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ าท่าในอนาคตจากการเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ าฝน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับ
ลุ่มน้ าหลักซึ่งสามารถท าให้ทราบภาพรวมได้ว่าน้ าท่าของลุ่มน้ าใดมีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของน้ าฝนที่
อาจจะมีปริมาณที่มากขึ้นทั้งจากปัจจัยทางธรรมชาติที่เป็นปกติหรือจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 
ปริมาณน้ าฝนที่มักพยากรณ์ได้จากแบบจ าลองการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแสดงหน่วยเวลาได้ต่ าสุดในรูปต่อ
เดือน ปริมาณน้ าฝนต่อเดือนเป็นค่าที่กว้างพอสมควรซึ่งแสดงถึงระดับการยอมรับได้เมื่อใช้ปริมาณน้ าฝนรายปี
เฉลี่ยส าหรับการพยากรณ์การเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ าท่า  
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-64 รำยงำนมำตรกำรบรรเทำผลกระทบและตดิตำมตรวจสอบกำรด้ำเนินงำน 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

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

 
 
รูปที่ 2.3.7-2  รูปแบบกำรเปลี่ยนแปลงของน ้ำฝน RCP 8.5 ในพื นที่กลุ่มลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก  

(ฝั่งอ่ำวไทย) และกลุ่มลุ่มน ้ำชำยฝั่งทะเลอ่ำวไทยตะวันตก (ฝั่งอันดำมัน) รำยเดือนทุกๆ  
5 ปี ตั งแต่ ปี พ.ศ. 2558 (2015) ถึง ปี พ.ศ. 2598 (ค.ศ. 2055)
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม  2-65 รำยงำนมำตรกำรบรรเทำผลกระทบและตดิตำมตรวจสอบกำรด้ำเนินงำน 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

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

ในพื นที่กลุ่มลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก (ฝั่งอ่ำวไทย) 
 

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

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

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

 
 

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

ในพื นที่กลุ่มลุ่มน ้ำชำยฝ่ังทะเลอ่ำวไทยตะวันตก (ฝั่งอันดำมัน) 
 

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

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

หมายเหตุ:      หมายถึง โอกาสประสบภัยน้ าท่วมระดับรุนแรง (≥ 20 %)           หมายถึง โอกาสประสบภัยน้ าท่วมระดับปานกลาง (10−20 %) 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม  2-66 รำยงำนมำตรกำรบรรเทำผลกระทบและตดิตำมตรวจสอบกำรด้ำเนินงำน 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

ตำรำงท่ี 2.1.7-8 
ร้อยละควำมแตกต่ำงของปริมำณน ้ำฝนรำยปีจำก RCP4.5 เทียบกับปริมำณฝนรำยปีเฉลี่ยของกรมชลประทำน (2558) ช่วงปี 2558-2598 

ในพื นที่กลุ่มลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก (ฝั่งอ่ำวไทย) 
 

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

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

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

 
 

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

ในพื นที่กลุ่มลุ่มน ้ำชำยฝ่ังทะเลอ่ำวไทยตะวันตก (ฝั่งอันดำมัน) 
 

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

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

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



 บทที่ 3 

กำรประเมินผลกระทบของทำงเลือกยุทธศำสตร์ที่เหมำะสม
และก ำหนดมำตรกำรเชิงรุกเพื่อป้องกันผลกระทบล่วงหน้ำ 

 
  



  
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ  บทที่ 3 กำรประเมินผลกระทบของทำงเลือกยุทธศำสตร์ที่เหมำะสมและก้ำหนดมำตรกำรเพื่อควำมยั่งยืน 
   

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-1 รำยงำนมำตรกำรบรรเทำผลกระทบและตดิตำมตรวจสอบกำรด้ำเนินงำน 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

บทที่ 3 
กำรประเมินผลกระทบของทำงเลือกยุทธศำสตร์ที่เหมำะสม 

และก้ำหนดมำตรกำรเพื่อควำมย่ังยืน 
 
3.1 หลักกำรและแนวคิด 
 การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์เป็นแนวคิดเชิงกระบวนการในการวิเคราะห์และพัฒนา
เชิงนโยบายและแผนงาน เพ่ือให้ได้ทางเลือกทั้งในส่วนของการพัฒนาเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการจัดการ
ด้านทรัพยากรน้้าที่มีความเหมาะสมที่สุด ภายใต้หลักการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development: SD) 
โดยค้านึงถึงศักยภาพและขีดจ้ากัดของพ้ืนที่ เพ่ือให้ได้ทางเลือกการพัฒนาและการจัดการที่มีความสมดุล
เหมาะสมที่สุด ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ ความสอดคล้องตามทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ้ืนที ่รวมทั้ง ความต้องการของประชาช 
 
 ทั้งนี้ แม้ว่ากระบวนการพิจารณาเพ่ือให้ได้มาซึ่งทางเลือกการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้้าที่เหมาะสมจะได้
พิจารณาถึงปัจจัยต่าง ๆ ทั้งศักยภาพ ข้อจ้ากัด เงื่อนไขต่างๆ ที่ส้าคัญ ทั้งด้านวิศวกรรม สิ่งแวดล้อม สังคม 
และเศรษฐกิจ ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพ่ือหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อพ้ืนที่ที่มีคุณค่าหรือความส้าคัญสูง หรือ
ผลกระทบที่มีความรุนแรงและมีผู้ได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง แต่อย่างไรก็ตาม ผลจากการประเมินทางเลือกที่
ได้เป็นเพียงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่ใช้เป็นกรอบของการพัฒนา ซึ่งการด้าเนินการใดๆ ก็ตามย่อมมีผลกระทบ
ทั้งทางบวกและทางลบเสมอ ดังนั้น ที่ปรึกษาได้พิจารณาในองค์ประกอบของกิจกรรมส้าคัญๆ ภายใต้ทางเลือก
ที่เหมาะสมว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านใดด้านหนึ่งอย่างไร หากมีความเป็นไปได้ที่กิจกรรมหรือกา ร
ด้าเนินงานดังกล่าวยังคงมีปัญหาอุปสรรคที่ต้องปรับปรุงองค์ประกอบ หรืออาจส่งผลกระทบที่มีนัยส้าคัญอย่าง
ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ บริษัทที่ปรึกษาได้พิจารณาเสนอมาตรการหรือแนวทางการด้าเนินงานตามหลักการป้องกัน
ไว้ล่วงหน้า (Precautionary Principle) เป็นหลักการพ้ืนฐานและกรอบในการพัฒนาระดับโครงการหรือ
กิจกรรมภายในพ้ืนที่ อันจะช่วยลด/หลีกเลี่ยงผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนต่อไป  
 
3.2 กิจกรรมและกำรด้ำเนินงำนที่ส้ำคัญของทำงเลือกกำรพัฒนำที่เหมำะสม 
 จากทางเลือกการพัฒนาที่เหมาะสมของพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน มีรูปแบบทิศ
ทางการเติบโตของเมืองและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ส้าคัญซึ่งก้าหนดความต้องการใช้น้้า (Water Demand) 
โดยรวม รวมถึง ความจ้าเป็นในการจัดหาและพัฒนาแหล่งน้้าเพ่ือตอบสนองความต้องการใช้น้้าดังกล่าว 
(Water Supply) ได้ดังตำรำงท่ี 3.2-1 และ ตำรำงท่ี 3.2-2 
 
3.3 กำรก้ำหนดมำตรกำรหลีกเลี่ยง 
 การพิจาณาก้าหนดมาตรการหลีกเลี่ยงเพ่ือเป็นกรอบในการหลีกเลี่ยงพ้ืนที่อ่อนไหวที่ไม่สมควร
พัฒนาและด้าเนินกิจกรรมที่ต้องพิจารณาเป็นอันดับแรก โดยมีรายละเอียดดังแสดงในตำรำงท่ี 3.3-1 



  
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ  บทที่ 3 กำรประเมินผลกระทบของทำงเลือกยุทธศำสตร์ที่เหมำะสมและก้ำหนดมำตรกำรเพื่อควำมยั่งยืน     

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-2 รำยงำนมำตรกำรบรรเทำผลกระทบและตดิตำมตรวจสอบกำรด้ำเนินงำน 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

ตำรำงท่ี 3.2-1 
กำรด้ำเนินงำนที่ส้ำคัญของทำงเลือกกำรพัฒนำที่เหมำะสมของลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก (จ้ำแนกตำมกลุ่มพื นที่ลุ่มน ้ำสำขำ) 

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

ทางเลือกที่เหมาะสม ทางเลือก 4 ทางเลือก 3 ทางเลือก 3+ 

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

กิจกรรมทำงเศรษฐกิจ (Demand) 

1. เกษตรกรรม เกษตรแปลงใหญ่ เกษตรผสมผสานและเกษตรอัจฉริยะ 

การเพาะเลี้ยงกุ้งและสัตว์น้้าชายฝั่ง 

เกษตรแปลงใหญ่ เกษตรผสมผสานและเกษตรอัจฉริยะ 

การเพาะเลี้ยงกุ้งและสัตว์น้้าชายฝั่ง 

เกษตรแปลงใหญ่ เกษตรผสมผสานและเกษตรอัจฉริยะ 

การเพาะเลี้ยงกุ้งและสัตว์น้้าชายฝั่ง 

ท่องเที่ยว ระดับนานาชาต ิ(สุราษฎรธ์านี) 

ระดับท้องถิ่น (พื้นที่อื่นๆ) 

ระดับท้องถิ่น ระดับท้องถิ่น 

เมืองท่องเที่ยวชายแดน 

อุตสาหกรรม - อุตสาหกรรมเกษตรท่ีเกี่ยวเนื่อง (ปาล์มน้้ามัน ยางพารา) 

- อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล 

- ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (SEC)  

- อุตสาหกรรมฐานชีวภาพและการแปรรูปการเกษตรมูลค่าสูง 

- อุตสาหกรรมโอเลโอเคมิคัลแบบครบวงจร 

- อุตสาหกรรมเกษตรท่ีเกี่ยวเนื่อง (ปาล์มน้้ามัน ยางพารา) 

- อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล 

-  อุตสาหกรรมการเกษตร 

-  อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร (ปาล์มน้้ามัน ยางพารา 

มะพร้าว)  

- อุตสาหกรรมแปรรูปประมง 

 ** อุตสาหกรรมใหม่เชิงนวัตกรรมที่มีมูลค่าสูงเป็นมิตร

 กับสิ่งแวดล้อม 

การเพิ่มขึ้นของประชากร  

การขยายตวัของเมือง  

การค้าและบรกิาร 

ชุมชนขยายตัว เกิดเมืองใหม่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะรอบพื้นที่พัฒนา

เศรษฐกิจ การเพิ่มขึ้นของประชากรแฝง มีปัญหาแรงงานต่างถิ่น 

ชุมชนขยายตัวเพิ่มขึ้นในอัตราปกติ รูปแบบความเป็นชุมชนและ

เมือง ไม่เปลี่ยนแปลง มีปัญหาแรงงานต่างถิ่น 

- ชุมชนขยายเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะรอบพื้นที่เขตเศรษฐกิจ

ชายแดน  

- พื้นที่อื่นๆ ชุมชนขยายตัวเพิ่มขึ้นในอัตราปกติ รูปแบบ

ความเป็นชุมชนและเมือง ไม่ เปลี่ยนแปลง  มีปัญหา

แรงงานต่างถิ่น 

กิจกรรมเกี่ยวกับกำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำ (Supply) 

1.น้้าอุปโภคบริโภค การพัฒนาและขยายเขตประปาครอบคลุมเขตชุมชนเศรษฐกิจ

และท่องเที่ยว 

การพัฒนาและขยายเขตประปาครอบคลุมเขตชุมชนเศรษฐกิจ

และท่องเที่ยว 

การพัฒนาและขยายเขตประปาครอบคลุมเขตชุมชน

เศรษฐกิจและท่องเที่ยว 



  
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ  บทที่ 3 กำรประเมินผลกระทบของทำงเลือกยุทธศำสตร์ที่เหมำะสมและก้ำหนดมำตรกำรเพื่อควำมยั่งยืน     

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-3 รำยงำนมำตรกำรบรรเทำผลกระทบและตดิตำมตรวจสอบกำรด้ำเนินงำน 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

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

ทางเลือกที่เหมาะสม ทางเลือก 4 ทางเลือก 3 ทางเลือก 3+ 

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

2. ความมั่นคงน้้าภาคการผลิต 

2.1 เกษตรกรรม 

2.2 อุตสาหกรรม 

 

- การเพิ่มความจกุักเก็บน้า้ 

- เพิ่มพื้นที่การกระจายน้า้ 

- เพิ่มแหล่งกักเก็บน้้าใหม ่

- ปรับการใช้น้้าการผลิต/พืช 

 

- การเพิ่มความจกุักเก็บน้า้ 

- เพิ่มพื้นที่การกระจายน้า้ 

 

- ปรับการใช้น้้าการผลิต/พืช 

 

- การเพิ่มความจกุักเก็บน้า้ 

- เพิ่มพื้นที่การกระจายน้า้ 

 

- ปรับการใช้น้้าการผลิต/พืช 

3. น้้าท่วมและอุทกภัย ระบบป้องกันน้้าทว่มในเขตเศรษฐกิจและเมืองหลัก ระบบป้องกันน้้าทว่มในเขตเศรษฐกิจและเมืองหลัก ระบบป้องกันน้้าทว่มในเขตเศรษฐกิจและเมืองหลัก 
4. การอนุรักษ์ทรัพยากรน้้า 

   และคุณภาพน้า้ 

Water Footprint 

ระบบบ้าบัดน้า้เสียชุมชน 

Water Footprint 

ระบบบ้าบัดน้า้เสียชุมชน 

Water Footprint 

ระบบบ้าบัดน้า้เสียชุมชน 

5. การอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้้า  และ

ป้องกันชะล้างพังทะลายของดิน 

ก้าหนดพืน้ทีก่ันออกจากพืน้ที่พัฒนา: ป่าต้นน้้า  

พื้นที่ความลาดชนัสูง> 35% 

ก้าหนดพืน้ทีก่ันออกจากพืน้ที่พัฒนา: ป่าต้นน้้า  

พื้นที่ความลาดชนัสูง> 35% 

ก้าหนดพืน้ทีก่ันออกจากพืน้ที่พัฒนา: ป่าตน้น้้า  

พื้นที่ความลาดชนัสูง> 35% 



  
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ  บทที่ 3 กำรประเมินผลกระทบของทำงเลือกยุทธศำสตร์ที่เหมำะสมและก้ำหนดมำตรกำรเพื่อควำมยั่งยืน     

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-4 รำยงำนมำตรกำรบรรเทำผลกระทบและตดิตำมตรวจสอบกำรด้ำเนินงำน 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

ตำรำงท่ี 3.2-2 
กิจกรรมกำรพัฒนำและผลกระทบหลักที่ส้ำคัญ 

ตำรำงท่ี 3.2-2 (ต่อ) 
รูปแบบกำรพัฒนำ กิจกรรมหลกั ผลกระทบ มำตรกำรเพ่ือควำมยั่งยืน 

(ตำมหลักกำรป้องกันไว้ล่วงหน้ำ) 
เกษตรกรรม - การเพิ่มพ้ืนท่ีเกษตร 

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

แหล่งน้้า 
- คุณภาพน้้าเสื่อมโทรม 

- มาตรการป้องกันด้านภยัพิบัติธรรมชาต ิ
- มาตรการป้องกันพ้ืนท่ีที่มีความส้าคัญเชิง

นิเวศ 
- มาตรการป้องกันด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
- มาตรการป้องกันด้านการจัดสรรทรัพยากรน้้า 
- มาตรการป้องกันคุณภาพน้้าแหล่งน้้า 

เสื่อมโทรม 
- มาตรการป้องกันความเหลื่อมล้้าทาง

เศรษฐกิจ 
- มาตรการป้องกันผลกระทบทางสังคม 
 

ประชากร/เมือง 
การค้าบริการ และ 
ท่องเที่ยว 

- ชุมชนขยายตัว เกิดเมืองใหม่เพิ่มขึน้
โดยเฉพาะรอบพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจ 

- การเพิ่มขึ้นของประชากรแฝง  
- แรงงานต่างถ่ิน 
- การท่องเที่ยว 

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

อุตสาหกรรม - อุตสาหกรรมเกษตรที่เกีย่วเนื่อง: ปาล์ม
น้้ามัน ยางพารา อุตสาหกรรมแปรรูป
อาหารทะเล 

- อุตสาหกรรมที่ใช้น้้ามาก ในพ้ืนท่ีลุ่มน้้า
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
* โรงงานผลติพลังงานไฟฟ้าอย่างใดอย่าง

หนึ่ง หรือหลายอย่าง (088) 
* โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้า้มัน

จากพืชหรือสัตว์ หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง 
(007) 

- ศักยภาพของทรัพยากรน้้าเพื่อการผลิต 
- การจัดการของเสีย (คณุภาพน้้า อากาศ ดิน 
ฯลฯ) 
- การยอมรับของชุมชน 
- การจ้างงานท้องถิ่นและการกระจายรายได ้

 



  
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ  บทที่ 3 กำรประเมินผลกระทบของทำงเลือกยุทธศำสตร์ที่เหมำะสมและก้ำหนดมำตรกำรเพื่อควำมยั่งยืน     

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-5 รำยงำนมำตรกำรบรรเทำผลกระทบและตดิตำมตรวจสอบกำรด้ำเนินงำน 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

ตำรำงท่ี 3.2-2 (ต่อ) 
รูปแบบกำรพัฒนำ กิจกรรมหลกั ผลกระทบ มำตรกำรเพ่ือควำมยั่งยืน 

(ตำมหลักกำรป้องกันไว้ล่วงหน้ำ) 
 * โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาง  

 อย่างใด อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง 
(052) 

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

* โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับหนิ 
กรวด ทราย หรือดินส้าหรับใช้ในการ
ก่อสร้างอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย
อย่าง (003) 

- เขตระเบียงเศรษฐกิจภาคใต ้อุตสาหกรรม
ฐานชีวภาพและแปรรูปการเกษตรมูลค่าสูง 
อุตสาหกรรมโอเลโอเคมิคลัแบบครบวงจร 

  

การพัฒนาโครงการหรือโครงสร้างพื้นฐานด้าน
บริหารจดัการน้้าและบรรเทาอุทกภัย 
 

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

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

 

การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่าต้นน้้า และป้องกันชะล้าง
พังทลายของดิน 

ก้าหนดพื้นที่กันออกจากพ้ืนท่ีพัฒนา: 
ป่าต้นน้้า พ้ืนท่ีความลาดชันสูง> 35% 

การยอมรับของชุมชน  



  
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ  บทที่ 3 กำรประเมินผลกระทบของทำงเลือกยุทธศำสตร์ที่เหมำะสมและก้ำหนดมำตรกำรเพื่อควำมยั่งยืน     

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-6 รำยงำนมำตรกำรบรรเทำผลกระทบและตดิตำมตรวจสอบกำรด้ำเนินงำน 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

ตำรำงท่ี 3.3-1 
แนวทำงกำรก้ำหนดมำตรกำรหลีกเลี่ยง 

ตำรำงท่ี 3.3-1 (ต่อ) 

กิจกรรมทำงเศรษฐกิจ ผลกระทบหลักที่ต้องพิจำรณำ 
พื นที่อ่อนไหวท่ีควรหลีกเลี่ยงในกำรพัฒนำ

และด้ำเนินกจิกรรม 
ระยะเวลำด้ำเนินกำร 

หน่วยงำนรับผิดชอบ 
สั น กลำง ยำว 

เกษตรแปลงใหญ่ เกษตร
ผสมผสานและเกษตร
อัจฉริยะ 

- การใช้ประโยชน์ท่ีดิน ความเหมาะสม
ของดิน 

- ความหลากหลายทางชีวภาพ (พืช
เชิงเดี่ยว) 

- การชะล้างและพังทะลายของดิน 
- การใช้สารเคมี ท้าให้ดินเสื่อมโทรม 

เกิดการปนเปื้อนลงสู่แหล่งน้้า  

- พื้นที่ป่าไม้ ท้ังป่าอนุรักษ์และป่าเสื่อมโทรม 
- พื้นที่ท่ีมีความลาดชันมากกว่า 35% 

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

การเพาะเลี้ยงกุ้งและสัตว์
น้้าชายฝั่ง 

- การบุกรุกและกีดขวางล้าน้้า 
- คุณภาพน้้าเสื่อมโทรม 

- พื้นที่ป่าชายเลน พื้นที่อนุรักษ์สัตว์น้้าวัยอ่อน  
- พื้นที่แหล่งน้้าดิบเพื่อการอุปโภคและบริโภค 

✔ ✔ ✔ กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง 

การท่องเที่ยว ระบบนิเวศทางธรรมชาติ สังคมและ
วัฒนธรรมดั้งเดิม สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการต่างๆ การจัดการของเสีย
และขยะ 

พัฒนาตามขีดความสามารถในการรองรับของ
พื้นที่ ซึ่งต้องศึกษาให้ครบทุกแหล่งท่องเที่ยว
หลัก 
 

✔ ✔ ✔ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย / กรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง 

- อุตสาหกรรมเกษตรที่
เกี่ยวเนื่อง (ปาล์มน้้ามัน 
ยางพารา) 

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

- พื้นที่ป่าไม้ ท้ังป่าอนุรักษ์และป่าเสื่อมโทรม 
- พื้นที่ท่ีมีความลาดชันมากกว่า 35% 
- พื้นที่ที่ผังเมืองก้าหนดเป็นเขตที่พักอาศัยและ

พื้นที่พาณิชยกรรม 

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



  
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ  บทที่ 3 กำรประเมินผลกระทบของทำงเลือกยุทธศำสตร์ที่เหมำะสมและก้ำหนดมำตรกำรเพื่อควำมยั่งยืน     

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-7 รำยงำนมำตรกำรบรรเทำผลกระทบและตดิตำมตรวจสอบกำรด้ำเนินงำน 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

ตำรำงท่ี 3.3-1 (ต่อ) 

กิจกรรมทำงเศรษฐกิจ ผลกระทบหลักที่ต้องพิจำรณำ 
พื นที่อ่อนไหวท่ีควรหลีกเลี่ยงในกำรพัฒนำ

และด้ำเนินกจิกรรม 
ระยะเวลำด้ำเนินกำร 

หน่วยงำนรับผิดชอบ 
สั น กลำง ยำว 

- อุตสาหกรรมแปรรูป
อาหารทะเล 

 

การใช้น้้า คุณภาพน้้า ✔ ✔ ✔ กรม โรงงานอุตสาหกรรม  /  
กรมควบคุมมลพิษ 

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

- อุตสาหกรรมโอเลโอเคมิ
คัลแบบครบวงจร 

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

✔ ✔ ✔ กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

- อุตสาหกรรมใหม่ เชิง
นวัตกรรมที่มีมูลค่าสูง
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

✔ ✔ ✔ กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

- ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ 
(SEC)  

- เขตเศรษฐกิจชายแดน 

-  การขยายตัวของเมือง การค้าและ
บริการชุมชน 

-  การเพิ่มขึ้นของประชากรแฝงแรงงาน
ต่างถิ่น 

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



  
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ  บทที่ 3 กำรประเมินผลกระทบของทำงเลือกยุทธศำสตร์ที่เหมำะสมและก้ำหนดมำตรกำรเพื่อควำมยั่งยืน    

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-8 รำยงำนมำตรกำรบรรเทำผลกระทบและตดิตำมตรวจสอบกำรด้ำเนินงำน 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

3.4 กำรก้ำหนดมำตรกำรเชิงป้องกัน (มำตรกำรส่งเสริมและบรรเทำผลกระทบ) 
 การพิจาณาก้าหนดมาตรการเชิงป้องกันเพ่ือเป็นกรอบส้าหรับทางเลือกที่เหมาะสมนั้น มีหลักการ
พิจารณาดังนี้ 

(1) การประเมินผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบผ่านการให้ค่าคะแนนในแต่ละผลกระทบที่ได้
จากกระบวนการคัดกรองในข้อ 6.2 โดยการคาดการณ์ผลกระทบแต่ละประเด็นสามารถด้าเนินการโดยการให้
คะแนนหรือการประเมินบนพื้นฐานทางวิชาการ (โดยไม่มีการถ่วงค่าน้้าหนักส้าหรับแต่ละตัวชี้วัด)  

(2) คณะผู้เชี่ยวชาญในทีมที่ปรึกษา ได้ร่วมกันพิจารณาระดับของผลกระทบหลักตามกิจกรรม
และการพัฒฯที่เกิดขึ้น ซึ่งผลกระทบจะแตกต่างกันไปในแต่และพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 
ตอนกลาง และตอนล่าง  

(3) ความเห็นของผู้ เชี่ยวชาญ (Expert Judgement) ซึ่ งแบ่งออกเป็นผลกระทบเชิงบวก 
(คะแนนตั้งแต่ +3 และ +1) ไม่มีผลกระทบ (คะแนน เท่ากับ 0) และผลกระทบเชิงลบ (คะแนนตั้งแต่ -3 ถึง -
1) ค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินจะถูกเปรียบเทียบระดับคะแนนใน ตำรำงที่ 3.4-1 เพ่ือแสดงถึงทิศทาง 
และขนาดของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการด้าเนินการในแต่ละกิจกรรม โดยค่าคะแนนที่มีระดับของ
ผลกระทบเชิงลบระดับปานกลางขึ้นไป (-2) จะถูกน้าไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการเสนอมาตรการและแนว
ทางการบรรเทาผลกระทบ การจัดการเชิงรุกเพ่ือป้องกันผลกระทบล่วงหน้าตามหลักการ “การระวังไว้ก่อน” 
(Precautionary Principle) เป็นส้าคัญ (ตำรำงที่ 3.4-2) 

 
ตำรำงท่ี 3.4-1  

ระดับค่ำคะแนนส้ำหรับกำรประเมินผลกระทบของทำงเลือก  
 

ค่ำคะแนน ควำมหมำย กำรก้ำหนดมำตรกำรฯ 
+3 ผลกระทบเชิงบวกมาก ไม่ต้องก้าหนดมาตรการ 

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

ป้องกันผลกระทบล่วงหน้า -3 ผลกระทบเชิงลบมาก 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-9 รำยงำนมำตรกำรบรรเทำผลกระทบและตดิตำมตรวจสอบกำรด้ำเนินงำน 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

ตำรำงท่ี 3.4-2 
กำรคำดกำรณ์ผลกระทบจำกกิจกรรมในทำงเลือกกำรพัฒนำ 

 

 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลกระทบทำงสังคม 

  ค
วำ

มห
ลำ

กห
ลำ

ยท
ำง

ชีว
ภำ

พ 

  ก
ำร

ใช้
ที่ด

ินแ
ละ

ทรั
พย

ำก
รด

ิน 

  ป
ริม

ำณ
น ้ำ

 

  คุ
ณ

ภำ
พน

 ้ำ 

  ก
ำร

จัด
สร

รน
 ้ำ 

  ค
วำ

มเ
สี่ย

งต
่อแ

หล่
งอ

ำห
ำร

 

  ก
ำร

เป
ลี่ย

นแ
ปล

งส
ภำ

พภู
มิอ

ำก
ำศ

 

  แ
หล่

งวั
ฒ

นธ
รร

มแ
ละ

โบ
รำ

ณ
สถ

ำน
 

  ส
ุนท

รีย
ภำ

พ 

  เ
ศร

ษฐ
กิจ

 

  คุ
ณ

ภำ
พชี

วิต
 

  ก
ำร

ยอ
มรั

บภ
ำค

ปร
ะช

ำช
น 

Demand   

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

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

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

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

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

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

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

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

การสร้างประตูระบายน้้า -1 -1 +1 +1 +1 0 0 0 0 0 +1 +1 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-10 รำยงำนมำตรกำรบรรเทำผลกระทบและตดิตำมตรวจสอบกำรด้ำเนินงำน 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

3.5 แนวทำงกำรพัฒนำที่ยั่งยืน ตำมหลักกำรระวังไว้ก่อน (Precautionary Principle) 
 จากการคาดการณ์ผลกระทบจากการพัฒนาโดยความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ (Expert Judgement) 
ได้ถูกน้ามาใช้ในการประกอบการตัดสินใจเพ่ือเสนอมาตรการและแนวทางการบรรเทาผลกระทบตามหลักการ
ระวังไว้ก่อน (Precautionary Principle) น้าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ได้ 7 ด้าน ได้ดังตำรำงท่ี 3.5-1 
 
3.5.1  มำตรกำรป้องกันด้ำนภัยพิบัติธรรมชำติ 
   หลักกำรและเหตุผล 
  การป้องกันและแก้ปัญหาด้านภัยพิบัติธรรมชาติในพ้ืนที่เสี่ยงภัย มีแนวทางการด้าเนินงานโดย (1) 
การพัฒนาพ้ืนที่แก้มลิงรองรับน้้าเพ่ือป้องกันอุทกภัย ประกอบด้วย การปรับปรุงล้าน้้าที่ตื้นเขินขัดขวางทาง
ไหลของน้้าอย่างรุนแรง การฟ้ืนฟูหนองบึงและพ้ืนที่ชุ่มน้้าเพ่ือรองรับน้้าท่วมและเก็บน้้าไว้ใช้ในฤดูแล้ง พัฒนา
โครงข่ายผันน้้าท่วมเพ่ือผ่องถ่ายปริมาณน้้าท่วมจากพ้ืนที่ที่มีประชากรหนาแน่นและมีมูลค่ากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจสูง (2) การพัฒนาแหล่งน้้าขนาดเล็กที่เหมาะสมและน้าน้้าบาดาลมาใช้ให้เหมาะสม เพ่ือแก้ปัญหา
พ้ืนที่ภัยแล้งซ้้าซาก (3) การปลูกต้นไม้บริเวณชายฝั่ง ปลูกป่าชายเลน และการอนุรักษ์แนวปะการัง เพ่ือ
ป้องกันและแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง (4) ก้าหนดผังพ้ืนที่เสี่ยงภัย ทั้งอุทกภัย ดินถล่ม ภัยแล้ง รวมทั้ง
ก้าหนดมาตรการและข้อจ้ากัดในการใช้พ้ืนที่ รวมทั้งการเฝ้าระวังและเตือนภัยอย่างเหมาะสม 
  เป้ำประสงค์ 
  (1)  สามารถบรรเทาภัยธรรมชาติในพ้ืนที่เสี่ยงภัยที่มีปัญหารุนแรงเร่งด่วนในทุกพ้ืนที่ 
  (2)  ควบคุมแผนการประโยชน์ใช้ที่ดินได้อย่างเป็นรูปธรรม ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจใน
แนวทางปฏิบัติส้าหรับพ้ืนที่เสี่ยงภัย ตลอดจนการปรับตัวให้เหมาะสมกับการด้ารงชีวิตและความเป็นอยู่ใน
พ้ืนที่เสี่ยงภัย 
   ดัชนีชี วัดและเป้ำหมำย 

 (1) จ้านวนประชากรที่บาดเจ็บและเสียชีวิต และมูลค่าความเสียหายภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
(2) จ้านวนและสัดส่วนของหมู่บ้านที่ประสบปัญหาพิบัติทางธรรมชาติ 

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

      2)  พ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าปากพนัง ปากแม่น้้าปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-11 รำยงำนมำตรกำรบรรเทำผลกระทบและตดิตำมตรวจสอบกำรด้ำเนินงำน 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

ตำรำงท่ี 3.5-1 
แนวทำงกำรพัฒนำที่ยั่งยืน ตำมหลักกำรระวังไว้ก่อน (Precautionary Principle) 

        ตำรำงท่ี 3.5-1 (ต่อ)   

มำตรกำรเพ่ือควำมยั่งยืน เป้ำประสงค์ แนวทำงกำรด้ำเนินงำน 
ระยะเวลำด้ำเนินกำร 

หน่วยงำนรับผิดชอบ 
สั น กลำง ยำว 

มำตรกำรป้องกัน 
ด้ำนภัยพิบัติธรรมชำติ 
 

-  บรรเทาภัยธรรมชาติในพื้นที่เสี่ยงภัย
ที่มีปัญหารุนแรงเร่งด่วนในทุกพ้ืนท่ี 

-  ควบคุมแผนการประโยชน์ใช้ที่ดินได้
อย่ างเป็ นรูปธรรม  ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติ
ส้าหรับพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย 

1. การป้องกันภัยน้้าท่วมน้้าหลากในพื้นที่
เสี่ยงภัย 

2. การป้องกันภัยแล้งในพื้นที่เสีย่งภยั 
3. การป้องกันและแกไ้ขปัญหาดินถลม่ 

(ก้าหนดการใช้ประโยชน์ในพ้ืนท่ีลาดชัน
สูง) 

4. การป้องกันและแกไ้ขปัญหาการกดัเซาะ
ชายฝั่งทะเล 

✔ ✔  กรมทรัพยากรธรณี / 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

มำตรกำรป้องกันพื นที่ 
ที่มีควำมส้ำคัญเชิงนิเวศ 
 

- ลดการสูญเสียพื้นที่และความเสื่อม
โทรมของป่าต้นน้้า การเปลี่ยนแปลง
ของระบบนิเวศท่ีส้าคัญ 

- การจัดการป่าไม้และพื้นที่ต้นน้้า เพื่อ
หยุดยั้งการชะล้างพังทะลาย และ
ฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของที่ดิน 

 

1. พื้นที่อนุรักษ์ป่าไม้ : พื้นที่เพ่ือการอนุรักษ์
ป่าไม้ รักษาความสมดลุและเป็นแหล่งต้น
น้้าล้าธาร  

2. พื้นที่สงวนไว้เพื่อการรักษาสภาพป่าชาย
เลนและนิเวศวิทยา ประกอบด้วย พื้นที่ชุ่ม
น้้า ป่าชายเลน 

3. พื้นที่ฟ้ืนฟูสภาพป่าไม:้ พื้นที่ป่าสงวน
แห่งชาติเดิมที่ถูกบุกรุกและเป็นพ้ืนท่ีป่า
เสื่อมโทรม  ส่งเสริมการมสี่วนร่วมของ
ประชาชนในการดูแลรักษาป่า 

4. พื้นที่ป่าเศรษฐกิจ ป่าชุมชน เพื่อสร้าง
มูลค่าความยั่งยืนของเศรษฐกิจท้องถิ่นและ
ระบบนิเวศ  

✔ ✔ ✔ กรมอุทยานแห่งชาติ สตัว์
ป่า และพันธ์ุพืช / กรมป่า
ไม้ / องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-12 รำยงำนมำตรกำรบรรเทำผลกระทบและตดิตำมตรวจสอบกำรด้ำเนินงำน 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

        ตำรำงท่ี 3.5-1 (ต่อ)   

มำตรกำรเพ่ือควำมยั่งยืน เป้ำประสงค์ แนวทำงกำรด้ำเนินงำน ระยะเวลำด้ำเนินกำร หน่วยงำนรับผิดชอบ 
5. การส่งเสริมพื้นทีส่ีเขียว การปลูกต้นไม้

ทดแทนพ้ืนท่ีพัฒนาท่ีสูญเสยีพื้นท่ีป่าไม้ที่
เป็นพื้นที่ดูดซับก๊าซเรือนกระจก 

มำตรกำรป้องกันด้ำน 
กำรใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ที่ไม่เหมำะสม 
 

- การใช้ประโยชน์ที่ดินตามศักยภาพ
และความเหมาะสม เพื่อรักษาความ
ยั่งยืนของที่ดินและระบบนิเวศบน
บก หยุดยั้ งและฟื้นฟูความเสื่อม
โทรมของที่ดิน เพิ่มผลผลิต 

 

1. พื้นที่เกษตรกรรม รักษาพ้ืนท่ีเกษตรกรรม
ช้ันดีเพื่อเป็นแหล่งทรัพยากรและแหล่ง
อาหาร 

2. พื้นที่ชุมชน จ้ากัดการพัฒนาเมืองและสิ่ง
ปลูกสร้างในพื้นที่ไม่เหมาะสม เชน่ ที่ลุ่มต่้า 
มีน้้าท่วม และพื้นที่ท่ีมีคณุค่าทาง
การเกษตรสูง  

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

4. พื้นที่อุตสาหกรรม เข้มงวดการอนญุาตให้
ตั้งในเขตที่ไดม้ีการคดัเลือกไว้แล้วตาม
หลักเกณฑ์การวางผังเมืองและมีการ
ปกป้องสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้อง 

✔ ✔ ✔ กรมส่งเสรมิการเกษตร / 
กรมทรัพยากรธรณ ี

มำตรกำรป้องกันด้ำน 
กำรจัดสรรทรัพยำกรน ้ำ 
 

- เพื่อให้เกิดการจัดสรรน้้าที่มีจ้ากัด
ให้แก่ภาคส่วนต่าง ๆ อย่างเป็นธรรม 
มีการจัดล้าดับความส้าคัญของการ
ใช้น้้าอย่างมสี่วนร่วม 

1. มีระบบบริหารจัดการและจัดล้าดบั
ความส้าคญัการใช้น้้าของภาคส่วนต่าง ๆ 
ในพื้นที่ 

2. ส่งเสริมการปลูกพืชที่ใช้น้้าน้อย 

✔ ✔  กรมชลประทาน / องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 



  
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ  บทที่ 3 กำรประเมินผลกระทบของทำงเลือกยุทธศำสตร์ที่เหมำะสมและก้ำหนดมำตรกำรเพื่อควำมยั่งยืน     

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-13 รำยงำนมำตรกำรบรรเทำผลกระทบและตดิตำมตรวจสอบกำรด้ำเนินงำน 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

        ตำรำงท่ี 3.5-1 (ต่อ)   

มำตรกำรเพ่ือควำมยั่งยืน เป้ำประสงค์ แนวทำงกำรด้ำเนินงำน ระยะเวลำด้ำเนินกำร หน่วยงำนรับผิดชอบ 
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้้าของ

ทุกภาคส่วนให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
 

3. ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้้าใน
ระบบการผลิต  

4. ส่งเสริมสถานประกอบการให้มีการบ้าบัด
น้้าเสียและการหมุนเวียนน้้ากลับมาใช้ใหม่ 

5. รณรงค์ให้สถานประกอบการและการ
ท่องเที่ยว มีเป้าหมายการอนุรักษ์
ทรัพยากรน้้า 

มำตรกำรป้องกัน 
คุณภำพน ้ำแหล่งน ้ำ 
เสื่อมโทรม 
 

- เพื่อป้องกันผลกระทบด้านคุณภาพ
น้้า ที่เกี่ยวเนื่องจากการพัฒนาเมือง
และเศรษฐกิจ 

- เพื่อลดผลกระทบต่อความหลากหลาย
ทางชีวภาพในน้้า ทรัพยากรชีวภาพใน
น้้าต่างๆ  สัตว์น้้า การท้าประมง และ
เพาะเลี้ยง 

- ดูแลรักษาคุณภาพน้้าและสภาพของ
แหล่งน้้าให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม
ตามมาตรฐานและการใช้ประโยชน์ 

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

การเกษตรที่จะเกดิการปนเปื้อนลงสู่แหล่ง
น้้า 

5. การควบคุมน้้าเสียรายกิจกรรม เช่น ตลาด
สด โรงพยาบาล โรงแรม หมู่บ้านจัดสรร 
ฯลฯ 

✔ ✔ ✔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
/ กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
/ กรมควบคมุมลพิษ 

มำตรกำรป้องกันควำม
เหลื่อมล ้ำทำงเศรษฐกิจ 
 

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

-  เพื่อให้ท้องถิ่นได้รับประโยชน์จาก
การพัฒนาที่ เกิดขึ้นในพื้นที่อย่าง
แท้จริง  

- มีการสร้างอาชีพและกระจายรายได้

1. การเพิ่มผลิตภณัฑ์มวลรวมจังหวดั โดยเป็น
ผลประโยชน์ทางตรงที่เกิดขึ้นในพ้ืนท่ีอย่าง
แท้จริง 

2. การพัฒนาระบบเศรษฐกิจระดับฐานราก 
การเข้าถึงแหล่งเงินทุน การจดัสรร
งบประมาณบนพ้ืนฐานของความไม่เท่า
เทียมกัน เพ่ือส่งเสริมธรุกิจใหม่ของท้องถิ่น

✔ ✔ ✔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



  
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ  บทที่ 3 กำรประเมินผลกระทบของทำงเลือกยุทธศำสตร์ที่เหมำะสมและก้ำหนดมำตรกำรเพื่อควำมยั่งยืน     

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-14 รำยงำนมำตรกำรบรรเทำผลกระทบและตดิตำมตรวจสอบกำรด้ำเนินงำน 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

        ตำรำงท่ี 3.5-1 (ต่อ)   

มำตรกำรเพ่ือควำมยั่งยืน เป้ำประสงค์ แนวทำงกำรด้ำเนินงำน ระยะเวลำด้ำเนินกำร หน่วยงำนรับผิดชอบ 
ตามทักษะและฐานทรัพยากรใน
ท้องถิ่น 

 

และและการสร้างอาชีพอย่างท่ัวถึง 
3. การส่งเสริมระบบเศรษฐกิจท่ีพึ่งพาวัตถุดิบ

และแรงงานในท้องถิ่น การสร้างมลูค่าเพิ่ม
ผลิตภณัฑ ์

4. ส่งเสริมการผลติที่เป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อม 
มำตรกำรป้องกัน 
ผลกระทบทำงสังคม 
 
 

- เพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมและวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์
ของพื้นที่ จากการพัฒนา 

- เพื่อลดผลกระทบจากความขัดแย้ง
จากการพัฒนาที่ ไม่สอดคล้องกับ
ความต้องการและการยอมรับของ
ประชาชน 

1. การพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกจิหรือการ
พัฒนาใด ๆ ในพื้นที่ ต้องด้าเนินการควบคู่
ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจระดับท้องถิ่น
และคณุภาพชีวิตของประชาชนโดยรอบให้
เติบโตขึ้นไปด้วย 

2. เพิ่มประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการ
บริหารจดัการที่เกีย่วกับการพัฒนาพื้นที่ใน
ทุกระดับ โดยส่งเสรมิให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมตั้งแต่กระบวนการรเิริ่มพฒันา
โครงการ 

✔ ✔ ✔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



  
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ  บทที่ 3 กำรประเมินผลกระทบของทำงเลือกยุทธศำสตร์ที่เหมำะสมและก้ำหนดมำตรกำรเพื่อควำมยั่งยืน    

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-15 รำยงำนมำตรกำรบรรเทำผลกระทบและตดิตำมตรวจสอบกำรด้ำเนินงำน 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

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

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

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

(จ) ก่อสร้างอ่างเก็บน้้าขนาดใหญ่ในลุ่มน้้าท่าตะเภา คือ อ่างเก็บน้้าคลองท่าแซะ จังหวัด
ชุมพร เพ่ือบรรเทาอุทกภัยบางส่วน 

(ฉ) พัฒนาพื้นที่แก้มลิงรองรับน้้า บรรเทาอุทกภัยในพื้นท่ีที่เหมาะสม 
(ช) พัฒนาโครงข่ายผันน้้าท่วม เพ่ือผ่องถ่ายปริมาณน้้าจากพ้ืนที่ที่มีประชากรหนาแน่น

และมีมูลค่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจสูง ไปยังพื้นท่ีที่เหมาะสมรองรับน้้าท่วม 
(ซ) ก้าหนดมาตรการและวางระบบ การเชื่อมโยงข้อมูล การพยากรณ์ เฝ้าระวัง การ

เตือนภัย และการอพยพท่ีเหมาะสม 
(ณ) พัฒนาระบบผันน้้าข้ามลุ่มน้้า ระบบโครงข่ายน้้าระหว่างกลุ่มลุ่มน้้า และโครงข่ายน้้า

ระหว่างแหล่งน้้าระหว่างประเทศที่เหมาะสม เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการระบายน้้าหลาก ช่วยลดความเสี่ยงการเกิด
อุทกภัยในลุ่มน้้าที่มีน้้ามาก เช่น แม่น้้ากระบุรี 

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

(2)  กำรป้องกันภัยแล้งในพื นที่เสี่ยงภัย 
   พ้ืนที่ดังกล่าว เป็นพ้ืนที่ซึ่งปริมาณฝนและน้้าท่าในพ้ืนที่ต้นน้้ามีแนวโน้มลดลงและมีความไม่
แน่นอนมากขึ้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพสิ่งแวดล้อม ในขณะที่ปริมาณความต้องการใช้น้้าได้
เพ่ิมขึ้นจากการขยายตัวของประชากร และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ขณะที่แหล่งเก็บกักน้้าทั้งที่สร้างขึ้นและที่มี
อยู่ตามธรรมชาติไม่สามารถเก็บกักน้้าไว้ใช้ได้เพียงพอตลอดปี ในฤดูแล้งจึงเกิดปัญหาการขาดแคลนน้้า พ้ืนที่
การเกษตรอยู่นอกเขตชลประทาน หรืออยู่ห่างไกลแหล่งน้้า การก้าหนดแนวนโยบายในการจัดการพ้ืนที่ที่มี
ความเสี่ยงภัยแล้ง พ้ืนที่ที่ต้องด้าเนินการอย่างเร่งด่วนได้แก่ พ้ืนที่ที่ ราบลุ่มฝั่ งตะวันออกในจังหวัด
นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี สงขลา ก้าหนดเป็นพื้นที่ 3 บริเวณ คือ 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-16 รำยงำนมำตรกำรบรรเทำผลกระทบและตดิตำมตรวจสอบกำรด้ำเนินงำน 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

1) พ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งและขาดแคลนน้้าเพ่ือการอุปโภคบริโภคในเขตชุมชนได้แก่ พ้ืนที่เมืองสุ
ไหง โก-ลก และเมืองสุราษฎร์ธานี 

2) พ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งและขาดแคลนน้้าเพื่อการเกษตรกรรมได้แก่ พ้ืนที่ชลประทานในจังหวัด       
สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และสงขลา 

3) พ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งและขาดแคลนน้้าเพ่ือการท่องเที่ยวได้แก่ พ้ืนที่ท่องเที่ยวบนเกาะ 
ชายฝั่งทะเลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี สงขลา 

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

5) วางผังพัฒนาในพ้ืนที่เสี่ยงภัยอย่างเหมาะสม พร้อมควบคุมการใช้ประโยชน์พ้ืนที่อย่าง
เคร่งครัด 

6) เพ่ิมประสิทธิภาพในการกักเก็บน้้า โดยการขุดลอกหนองน้้า คลองธรรมชาติและแก้มลิง 
ปรับปรุงขุมเหมือง แอ่งน้้า บึงพรุ สระน้้าในไร่นา ขุดเจาะน้้าบาดาลและพัฒนาแหล่งน้้าขนาดเล็กในพ้ืนที่
สาธารณะ 

7) ด้าเนินการพัฒนาระบบจัดส่งน้้า จัดสรรน้้า และกระจายน้้า ในพ้ืนที่เฉพาะที่สามารถ
เพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร ที่สร้างมูลค่าเพ่ิมได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า 

8) จัดระบบผลิตน้้าขนาดเล็กในพื้นที่ท่องเที่ยวที่ขาดแคลนน้้า เช่น การน้าน้้าทะเลมาท้าน้้า
จืดผ่านกระบวนการ Reverse Osmosis โดยภาครัฐมีมาตรการก้ากับดูแลคุณภาพและราคา 

9) พัฒนาฐานข้อมูล ด้านปริมาณน้้าต้นทุน ความต้องการใช้น้้า การใช้พ้ืนที่ และระดับการ
ขาดแคลนน้้าอย่างสม่้าเสมอ เพ่ือเฝ้าระวัง บรรเทาและแก้ปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน 

10) พัฒนาระบบผันน้้าข้ามลุ่มน้้า ระบบโครงข่ายน้้าระหว่างลุ่มน้้า และโครงข่ายน้้าระหว่าง
ประเทศ เพ่ือเพ่ิมปริมาณน้้าต้นทุนให้แก่ลุ่มน้้าที่มีปัญหาขาดแคลนน้้า  

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

1) ป้องกันและลดการชะล้างพังทลายของดิน โดยใช้พืชยึดดิน คลุมดิน หรือโครงสร้าง
ป้องกันการกัดเซาะพังทลายของดิน 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-17 รำยงำนมำตรกำรบรรเทำผลกระทบและตดิตำมตรวจสอบกำรด้ำเนินงำน 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

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

3) ก้าหนดมาตรการและวางระบบ การเชื่อมโยงข้อมูล การพยากรณ์ เฝ้าระวัง การเตือนภัย 
และการอพยพท่ีเหมาะสม 

4) ก้าหนดพ้ืนที่เสี่ยงภัยหลายระดับตามความเสี่ยงและความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้น พร้อม
มาตรการเตรียมพร้อม เฝ้าระวัง เตือนภัยและอพยพท่ีเหมาะสม เข้าใจง่าย สะดวกต่อการปฏิบัติ 

5) วางผังการพัฒนาในพ้ืนที่เสี่ยงภัยอย่างเหมาะสม ซึ่งอาจประกอบด้วย พ้ืนที่หลบภัยแนว
ป้องกัน สกัดกั้นภัย บรรเทาความรุนแรง เส้นทางอพยพ พร้อมมาตรการควบคุมการใช้พื้นท่ีอย่างต่อเนื่อง 

6) ฟ้ืนฟูป่าต้นน้้าให้มีความอุดมสมบูรณ์ และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการฟ้ืนฟูและใช้
ประโยชน์จากป่า 

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

1) ก้าหนดพ้ืนที่เสี่ยงภัยการกัดเซาะชายฝั่ง โดยการจัดท้าแนวเขตพ้ืนที่ที่ชัดเจนรวมถึงการ
ใช้มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคาร รวมถึงการควบคุมความหนาแน่นของ
ประชากร 

2) พัฒนาและจัดท้าฐานข้อมูลในการติดตาม เก็บข้อมูลด้านการใช้พ้ืนที่ ตลอดจนระดับ
ความรุนแรงของการเกิดการกัดเซาะ เพ่ือเป็นการเฝ้าระวัง เตือนภัย และบรรเทาปัญหา 

 

3.5.2 มำตรกำรป้องกันพื นที่ท่ีมีควำมส้ำคัญเชิงนิเวศ 

   หลักกำรและเหตุผล 

  แนวคิดในการวางแผนการป้องกันที่มีความส้าคัญเชิงนิเวศ เพ่ืออนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าไม้ รักษาความ
สมดุลของระบบนิเวศ ให้สอดรับกับทรัพยากรธรรมชาติและศักยภาพของพ้ืนที่เพ่ือสามารถรองรับกิจกรรมการ
พัฒนาด้านต่างๆให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยให้ชุมชนท้องถิ่นเป็นแกนหลักท้างานกับทุกภาคส่วนในพ้ืนที่จัด
มาตรการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนภายใต้การสนับสนุนและก้ากับดูแลของ
ภาครัฐดูแลแก้ปัญหาและจัดระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในเมืองและชนบทก้ากับและส่งเสริมการพัฒนาให้
สอดรับกับขีดความสามารถการรองรับเชิงนิเวศของพ้ืนที่อย่างยั่งยืน 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-18 รำยงำนมำตรกำรบรรเทำผลกระทบและตดิตำมตรวจสอบกำรด้ำเนินงำน 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

   เป้ำประสงค์: 

   (1)  ลดการสูญเสียพ้ืนที่และความเสื่อมโทรมของป่าต้นน้้า และการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศที่
ส้าคัญ 

   (2)  การจัดการป่าไม่และพ้ืนที่ต้นน้้าเพ่ือหยุดยั้งการชะล้างพังทลาย และฟ้ืนฟูความเสื่อมโทรม
ของดิน 

ดัชนีชี วัด และเป้ำหมำย 

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

เพ่ือการประมง 

แนวทำงกำรด้ำเนินงำน 

  ก้าหนดแนวทางการด้าเนินการในอนาคตเพ่ือป้องกันพ้ืนที่ที่มีความส้าคัญเชิงนิเวศดังรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

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

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

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

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

จังหวัด พื นที่ฟื้นฟูป่ำไม้ 
ชุมพร อ้าเภอเมืองชุมพร : ป่าแปลงหมายเลข 89 ป่าท่าเทียบญวน-ท่าสาร 

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

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

สุราษฎรธานี อ้าเภอพนม : ป่าแปลงหมายเลข 92 
นครศรีธรรมราช อ้าเภอชะอวด : ป่าควรแก้ว 

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

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

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

 

(3)  พื นที่สงวนไว้เพื่อกำรรักษำสภำพป่ำชำยเลนและนิเวศวิทยำ มีพ้ืนที่ประมาณ 2.76 ล้านไร่ 
คิดเป็นร้อยละ 6.25 ของพ้ืนที่รวม 

 สืบเนื่องจากปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรชายฝั่งและพ้ืนที่ชุ่มน้้าที่มีความส้าคัญใน
ระดับต่างๆ ความจ้าเป็นที่จะต้องฟื้นฟูสภาพของพ้ืนที่ชายเลน และพ้ืนที่ชุ่มน้้าต่างๆให้กลับคืนสู่สภาพดี พร้อม
กันให้มีการเพ่ิมขยายเนื้อที่ป่าชายเลนขึ้นเพ่ือความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้้า พ้ืนที่สงวนไว้เพ่ือการ
รักษาสภาพป่าชายเลนและนิเวศวิทยา ประกอบด้วย 

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

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

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

(ค) พื นที่ชุ่มน ้ำที่มีควำมส้ำคัญระดับประเทศ จ้านวน 2 แห่ง 
- พ้ืนที่ชุ่มน้้าพรุคันธุลีต้าบลคันธุลีอ้าเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีและพ้ืนที่

บางส่วนในเขตอ้าเภอละแมจังหวัดชุมพร 
- พ้ืนที่ชุ่มน้้าเกาะแตน อ้าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

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

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

1) กำรก้ำหนดป่ำเศรษฐกิจ (Economic zone - Zone E) ซึ่งก้าหนดไว้เพ่ือการผลิตไม้
และของป่า และเพ่ือประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ ได้แก่ พื้นที่สวนป่าหรือพ้ืนที่ป่าปลูกอ่ืนๆ ที่มีวัตถุประสงค์ใน
การท้าไม้ของภาครัฐและเอกชน ส้าหรับการเตรียมการของภาครัฐในปัจจุบันพบว่ามีพ้ืนที่ที่มีศักยภาพส้าหรับ
การปลูกป่าเศรษฐกิจ ประมาณ 3.36 ล้านไร่หรือร้อยละ 7.6 ของพ้ืนที่ภาค 

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

   หลักกำรและเหตุผล 

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

  แนวคิดในการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ ดินคือวางระบบการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดรับกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและศักยภาพของพ้ืนที่เพ่ือสามารถรองรับกิจกรรมการพัฒนาด้านต่างๆให้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพโดยให้ชุมชนท้องถิ่นเป็นแกนหลักท้างานกับทุกภาคส่วนในพ้ืนที่จัดมาตรการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและใช้
ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนภายใต้การสนับสนุนและก้ากับดูแลของภาครัฐดูแลแก้ปัญหาและ
จัดระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในเมืองและชนบทก้ากับและส่งเสริมการพัฒนาให้สอดรับกับขีดความสามารถ
การรองรับเชิงนิเวศของพ้ืนที่อย่างยั่งยืน 

 

   เป้ำประสงค์: 

   การใช้ประโยชน์ที่ดินตามศักยภาพและความเหมาะสม เพ่ือรักษาความยั่งยืนของที่ดินและระบบ
นิเวศบนบก มีการจัดการป่าไม้และพ้ืนที่ต้นน้้า เพ่ือหยุดยั้งและฟ้ืนฟูความเสื่อมโทรมของที่ดิน รวมถึง การ
สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 

ดัชนีชี วัด และเป้ำหมำย 

(1) อนุรักษ์พ้ืนที่เกษตรกรรมชั้นดีเพื่อเป็นแหล่งผลิตอาหารที่ส้าคัญของภาคใต้ 
(2) ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรกรรรมและพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือการตั้งถิ่นฐานในชนบทให้ประชาชนส่วนใหญ่

สามารถด้ารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ 
(3) ปฏิรูปที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตรกรรม 
(4) พัฒนาพ้ืนที่อยู่อาศัยในเขตเมืองให้มีความสวยงามมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยน่าอยู่ อาศัย

ให้ครบทุกเมือง 
(5) พัฒนาพื้นที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ศักยภาพให้ครบในทุกพ้ืนที่ 
(6) อนุรักษ์พ้ืนที่ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมให้ครบในทุกพ้ืนที่ 

แนวทำงกำรด้ำเนินงำน 

  ก้าหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินที่สอดคล้องกับเป้าหมายการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือเป็นการจัด
ระเบียบและควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคตดังรายละเอียดดังต่อไปนี้ 



  
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ  บทที่ 3 กำรประเมินผลกระทบของทำงเลือกยุทธศำสตร์ที่เหมำะสมและก้ำหนดมำตรกำรเพื่อควำมยั่งยืน    

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-22 รำยงำนมำตรกำรบรรเทำผลกระทบและตดิตำมตรวจสอบกำรด้ำเนินงำน 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

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

เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมชั้นดีเพ่ือเป็นแหล่งทรัพยากรและแหล่งอาหารที่ส้าคัญของภาคซึ่งเป็นบริเวณที่มี
สมรรถนะดินเหมาะสมกับการเกษตรกรรมเพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ตรงตามศักยภาพป้องกันไม่ให้เกิดการ
สิ้นเปลืองทรัพยากรที่มีอยู่และเป็นพ้ืนที่ในเขตชลประทานที่มีแหล่งน้้าเพียงพอกับการใช้ท้าการเกษตรพ้ืนที่
ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มน้้าปากพนังในจังหวัดนครศรีธรรมราชต่อเนื่องจนถึงพ้ืนที่โดยรอบทะเลสาบสงขลาใน
จังหวัดพัทลุงและสงขลาและในพื้นที่ราบบริเวณลุ่มแม่น้้าปัตตานีจังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาส 

2) พื นที่ปฏิรูปที่ดินเพื่อกำรเกษตรกรรม มีสภาพของพ้ืนที่เป็นพื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
เดิมซึ่งถูกบุกรุกโดยประชาชนเข้าไปท้าการเกษตรกรรมเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการจัดสรร
ที่ดินให้กับประชาชนประกอบกับเป็นพ้ืนที่เสื่อมสภาพที่สมรรถนะที่ดินเหมาะสมกับการเกษตรกรรมจึง
สามารถน้าพื้นท่ีบริเวณนี้มาใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตรกรรมได้ 

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

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

(ข) ข้าวนาปรัง เขตปลูกข้าวนาปรังมีน้อยมากเป็นบริเวณเล็กๆ ทางด้านตะวันออกของ
อ้าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช และพ้ืนที่ด้านเหนือของจังหวัดพัทลุงและสงขลา 

(ค) สับปะรด ตอนบนของจังหวัดชุมพร 
(ง) ยางพารา เป็นพืชเศรษฐกิจที่สามารถปลูกได้ในทุกจังหวัดของภาคใต้ยกเว้นบริเวณ

ลุ่มน้้าปากพนังและคาบสมุทรสทิงพระ 
(จ) ทุเรียนรวมทั้งไม้ผลอ่ืนๆ กระจายอยู่ทางตอนบนของจังหวัดระนองต่อเนื่องกับพื้นที่

ตอนกลางของจังหวัดชุมพร ตอนบนของจังหวัดสุราษฎร์ธานี เกาะสมุย ตอนบนของจังหวัดนครศรีธรรมราช 
พ้ืนที่ต่อเนื่องระหว่างจังหวัดยะลาและปัตตานี จังหวัดนราธิวาส พ้ืนที่ตอนบนของจังหวัดพังงา และพ้ืนที่
ตอนล่างของจังหวัดตรัง 

(ฉ) กาแฟ กระจายอยู่เป็นหย่อมในพ้ืนที่ต่อเนื่องจังหวัดระนองกับจังหวัดชุมพรสุราษฎร์
ธานี นครศรีธรรมราช พังงา และกระบี่ 

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

    ความแตกต่างระหว่างพ้ืนที่ถือครองท้าการเกษตรกับพ้ืนที่มีความเหมาะสมแก่การเกษตร 
แสดงว่า ภาคใต้ยังสามารถเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรโดยการขยายพ้ืนที่เพาะปลูกได้อีกระยะหนึ่ง แต่ทั้งนี้



  
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ  บทที่ 3 กำรประเมินผลกระทบของทำงเลือกยุทธศำสตร์ที่เหมำะสมและก้ำหนดมำตรกำรเพื่อควำมยั่งยืน    

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-23 รำยงำนมำตรกำรบรรเทำผลกระทบและตดิตำมตรวจสอบกำรด้ำเนินงำน 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

จะต้องมีการแก้ไขอุปสรรคในการขยายพื้นที่ ส่วนพื้นที่ซึ่งได้เข้าท้าประโยชน์แล้วควรสนับสนุนให้มีการอนุรักษ์
บ้ารุงดิน การคัดสรรพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูง การจัดหาแหล่งน้้าส้าหรับการเพาะปลูก 

 
 (2) พื นที่ชุมชน  

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

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

 

 (4)  พื นที่อุตสำหกรรม 

  อุตสาหกรรมในภาคใต้ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรขั้นต้น ที่
กระจายอยู่ท่ัวไปในแหล่งวัตถุดิบและมีขนาดไม่ใหญ่นัก การที่ภาคใต้มีพ้ืนที่เชื่อมต่อกับทะเลทั้งในด้านทะเลจีน
ใต้และทะเลอันดามันจึงนับเป็นแหล่งที่ตั้งอุตสาหกรรมเพ่ือการส่งออกทั้งที่ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น หรือน้าเข้า
วัตถุดิบเข้ามาจากภายนอก การจัดการที่ตั้งอุตสาหกรรมจึงนับเป็นสิ่งที่มีความจ้าเป็นโดยก้าหนดให้
อุตสาหกรรมไปจัดตั้งในเขตที่ได้มีการคัดเลือกไว้แล้วตามหลักเกณฑ์การวางผังเมืองและการปกป้อง
สิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องก้าหนดให้มีพื้นที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมจ้าแนกตามประเภท ดังนี้ 

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

2) อุตสาหกรรมยางพารา ก้าหนดให้มีพ้ืนที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมยางพาราในจังหวัดสงขลา 
นครศรีธรรมราช ตรัง และสตูล เป็นพ้ืนที่ 500-1,000 ไร่/แห่ง 
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3) อุตสาหกรรมปาล์มน้้ามัน ก้าหนดให้มีพ้ืนที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมปาล์มน้้ามันในจังหวัด
กระบี่ และสุราษฎร์ธานี เป็นพื้นที่ 500-1,000 ไร่/แห่ง 

4) อุตสาหกรรมอาหารฮาลาล ก้าหนดให้มีพ้ืนที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลใน
จังหวัดสงขลา สตูล ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส เป็นพื้นที่ 500 ไร่/แห่ง 

5) อุตสาหกรรมประมง ก้าหนดให้มีพ้ืนที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมประมงครบวงจรในจังหวัด
สงขลา ระนอง และปัตตานี เป็นพื้นที่ 500-1,000 ไร่/แห่ง 

6) อุตสาหกรรมแปรรูปผลไม้ ก้าหนดให้มีพ้ืนที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปผลไม้ในจังหวัด        
สุราษฎร์ธานี และชุมพร เป็นพื้นที่ 500 ไร่/แห่ง 

7) อุตสาหกรรมเพ่ือการส่งออก ก้าหนดให้มีพ้ืนที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมเพ่ือการส่งออกใน
จังหวัดสงขลา เป็นพื้นที่ 1,000-2,000 ไร่/แห่ง 

8) อุตสาหกรรม SMEs ก้าหนดให้มีพ้ืนที่ส่งเสริมอุตสาหกรรม SMEs ในทุกจังหวัดเป็นพื้นที่ 
100-200 ไร่/แห่ง 

 

3.5.4 มำตรกำรป้องกันด้ำนกำรจัดสรรทรัพยำกรน ้ำ และป้องกันคุณภำพน ้ำแหล่งน ้ำเสื่อมโทรม 
  หลักกำรและเหตุผล 

 น้้าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความส้าคัญและจ้าเป็นต่อการด้ารงชีวิตของทั้งมนุษย์ สัตว์ พืช เป็น
ทรัพยากรที่ส้าคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ด้วยภาคใต้มีฝนตกชุกแต่มีความสามารถในการกักเก็บ
น้้าไว้ใช้ประโยชน์จ้ากัด ไม่มีการใช้น้้าอย่างประหยัด เกิดปัญหาสภาพการขาดแคลนน้้าทั้งภาคการท่องเที่ยว
และเกษตรกรรม ส่วนใหญ่ไม่สามารถปลูกพืชฤดูแล้ง นอกจากนี้ยังพบว่า ในสภาพที่เป็นอยู่บางพ้ืนที่โดยเฉพาะ
พ้ืนที่ที่เป็นที่ราบลุ่ม ได้ประสบปัญหาน้้าท่วมขังอย่างรุนแรงสภาพปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรน้้าดังกล่าว อันมี
สาเหตุหลักมาจากการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าที่ขาดประสิทธิภาพและจากการใช้น้้าที่ไม่ชาญฉลาดและขาด
การอนุรักษ์ ปัญหาเกี่ยวกับน้้าท่วม ภัยแล้ง น้้าเน่าเสีย เป็นปัญหาซ้้าซาก การแก้ไขปัญหาน้้าของรัฐ ในการ
จัดหาแหล่งน้้า สร้างที่กักเก็บน้้าให้ประชาชนในพ้ืนที่ภาคใต้ค่อนข้างมีข้อจ้ากัด พ้ืนที่อ่างเก็บน้้า ชลประทาน 
ขุดลอกคลอง พบมากทางฝั่งอ่าวไทย ขาดประสิทธิภาพในการขาดการจัดการน้้าที่ดี  ความขัดแย้งในด้านความ
ต้องการปริมาณน้้า ความขดัแย้งในด้านผลประโยชน์ที่ได้รับจากแหล่งน้้า และความขัดแย้งในด้านคุณภาพน้้า 
 เป้ำประสงค์ 
 การอนุรักษ์พ้ืนที่ต้นน้้า พัฒนาแหล่งน้้าและบริหารจัดการทรัพยากรน้้าอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้
เกิดการจัดสรรน้้าที่มีจ้ากัดให้กับภาคส่วนต่างๆ อย่างเป็นธรรม และมีการจัดล้าดับความส้าคัญของการใช้น้้า
อย่างมีส่วนร่วม 
 ดัชนีชี วัด และเป้ำหมำย 

(1) ร้อยละของพ้ืนที่ต้นน้้าที่ได้รับการอนุรักษ์ 
(2) ขนาดพ้ืนที่พ้ืนที่ชลประประทาน 
(3) สัดส่วนการได้รับบริการอย่างเพียงพอ (อุปสงค์-อุปทาน) ของผู้ใช้น้้าแต่ละภาคส่วน 
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  แนวทำงกำรด้ำเนินงำน 
(1) จัดท้าระบบบริหารจัดการและจัดล้าดับความส้าคัญของการใช้น้้าภาคส่วนต่าง ๆ ในพื้นที่ 
(2) ส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้้าน้อย  
(3) ส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้้าในระบบการผลิต และส่งเสริมให้สถานประกอบการมี

การบ้าบัดน้้าเสียและหมุนเวียนน้้ากลับมาใช้ใหม่ 
(4) รณรงค์ให้สถานประกอบการและภาคการท่องเที่ยว มีเป้าหมายการอนุรักษ์ทรัพยากรน้้า 
(5) การจัดหาและพัฒนาแหล่งน้้าอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการพัฒนาแหล่งน้้าต้นทุนที่มีอยู่เดิม

ให้มีประสิทธิภาพพัฒนาแหล่งน้้าต้นทุนเพ่ิมเติมให้สอดคล้องกับศักยภาพและความต้องการในอนาคตรวมถึง
กระจายและจัดสรรน้้าจากแหล่งน้้าต้นทุนไปยังพ้ืนที่เป้าหมายให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั้งพ้ืนที่เกษตรกรรมชุมชน
และพ้ืนที่พัฒนาอื่นๆ 

1) พัฒนาและปรับปรุงแหล่งเก็บน้้าเดิมด้วยการบ้ารุงรักษาแหล่งเก็บน้้าโครงสร้างและ
อาคารซึ่งท้าหน้าที่ในการควบคุมน้้าทดน้้าระบายน้้าในโครงการแหล่งน้้าจัดส่งน้้าและโครงการชลประทานทั้ง
ขนาดใหญ่ขนาดกลางและขนาดเล็กท่ีมีอยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพการใช้งานเพ่ิมข้ึนในพ้ืนที่ดังนี้ 

- พ้ืนที่ชนบทและเกษตรกรรมในอ้าเภอชะอวด พระพรหม สิชล ทุ่งใหญ่ ท่าศาลา จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

- พ้ืนที่ชนบทและเกษตรกรรมในอ้าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 
2) พัฒนาแหล่งน้้าขนาดเล็กการสูบน้้าด้วยไฟฟ้าและสระน้้าชุมชนในพ้ืนที่ที่เหมาะสมและ

สอดคล้องกับพื้นท่ีที่มีความต้องการใช้น้้าในจังหวัดสงขลา นครศรีธรรมราช พัทลุง ตรัง 
3) พัฒนาแหล่งน้้าเพ่ิมเติมตามความต้องการเฉพาะด้านในรูปแบบและขนาดต่างๆเพ่ิมเติม

ตามความเหมาะในพ้ืนที่ชุมชนหลัก เช่น เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 
4) พัฒนาอ่างเก็บน้้าขนาดใหญ่เพ่ือเป็นน้้าต้นทุนและบรรเทาอุทกภัยโดยการพัฒนาอ่างเก็บ

น้้าขนาดใหญ่ในลุ่มน้้าท่าตะเภา จังหวัดชุมพร ลุ่มน้้าตาปี จังหวัดสุราษฎร์ธานี และลุ่มน้้ากระบุรี 
5) พัฒนาโครงข่ายน้้าเชื่อมโยงแหล่งเก็บน้้าขนาดเล็กขนาดกลางและขนาดใหญ่กับพ้ืนที่ใช้

น้้ารวมทั้งโครงข่ายน้้าระหว่างลุ่มน้้าเพ่ือให้สามารถกระจายน้้าระหว่างแหล่งน้้าอ่างเก็บน้้าไปยังพ้ืนที่เป้าหมาย
ต่างๆโดยระบบโครงข่ายน้้าจะประกอบด้วยระบบท่อ/ระบบคลองระบบสูบน้้าด้วยพลังงานไฟฟ้าพ้ืนที่
เป้าหมายในระบบโครงข่าย 

6) อ่างเก็บน้้าเขื่อนรัชชประภาสุราษฎร์ธานี-ภูเก็ตพังงากระบี ่
7) โครงข่ายเชื่อมโยงแม่น้้าสายหลักในลุ่มน้้าตาปีจ.สุราษฎร์ธานี 
8) โครงข่ายน้้าเชื่อมโยงแหล่งน้้าลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลา 
9) ก่อสร้างแหล่งเก็บน้้าขนาดเล็กและขนาดกลางเพ่ิมเติมในพ้ืนที่ที่เหมาะสมเพ่ือรองรับ

ความต้องการใช้น้้าที่มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นในอนาคตอย่างต่อเนื่อง 
10) พัฒนาโครงข่ายระบบส่งน้้าผันน้้ากระจายน้้าและระบายน้้าฝายทดน้้าประตูระบายน้้า

สถานีสูบน้้าโรงผลิตน้้าประปาในพ้ืนที่ที่เหมาะสมเป็นระบบโครงข่ายน้้าเชื่อมโยงแหล่งเก็บน้้าและแหล่งใช้น้้า
ต่างๆด้วยกันและบริหารจัดการแหล่งน้้าร่วมกันเพ่ือตอบสนองความต้องการการใช้น้้า ในแต่ละพ้ืนที่อย่าง
ต่อเนื่อง 
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11) พัฒนาระบบผันน้้าข้ามลุ่มน้้าระบบโครงข่ายน้้าระหว่างกลุ่มลุ่มน้้าและโครงข่ายน้้า
ระหว่างแหล่งน้้านานาชาติที่เหมาะสมเพ่ือเพ่ิมปริมาณน้้าต้นทุนให้แก่ลุ่มน้้าที่มีปัญหาขาดแคลนน้้าและการผัน
น้้าจากแม่น้้าระหว่างประเทศ เช่น แม่น้้ากระบุร ีแม่น้้าโก-ลก เพ่ือประโยชน์จากการใช้น้้าร่วมกัน 

12) การพัฒนาแหล่งน้้าโดยไม่ใช้มาตรการก่อสร้างเป็นการเสริมประสิทธิภาพในการใช้
ประโยชน์ทรัพยากรน้้าที่มีอยู่ภายในภาคให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยที่ไม่ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมอ่ืนๆทั้งในเรื่อง
การพัฒนาระบบการจัดการน้้าหรือการใช้ประโยชน์ด้วยวิธีการอ่ืนๆซึ่งช่วยบรรเทาและแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนน้้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

13) การปรับปรุงขุมเหมืองแอ่งน้้าบึงและพรุตามธรรมชาติที่มีศักยภาพเพ่ือให้สามารถรองรับ
น้้าใช้เป็นแหล่งน้้าส้ารองได้พ้ืนที่ด้าเนินการได้แก่พ้ืนที่ขุมเหมืองที่ไม่ได้ใช้งานแล้วพ้ืนที่แอ่งน้้าบึงและพรุตาม
ธรรมชาติในบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

14)  การใช้ประโยชน์จากแหล่งน้้าใต้ดินเพ่ือน้ามาใช้ตอบสนองความต้องการด้านต่างๆใน
พ้ืนที่และในระดับที่เหมาะสมโดยไม่เกิดผลกระทบต่อสภาพน้้าใต้ดินและสิ่งแวดล้อมพ้ืนที่ด้าเนินการ  ได้แก่ 
พ้ืนที่ที่มีศักยภาพน้้าใต้ดิน คือ ลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลา 

15) การพัฒนาระบบผลิตน้้าขนาดเล็กด้วยกระบวนการ Reverse Osmosis หรือการน้าน้้า
ทะเลมาท้าน้้าจืดผ่านกระบวนการ Reverse Osmosis และจัดหาแท้งค์เก็บน้้าเครื่องกรองน้้าในพ้ืนที่ที่มีผล
ประกอบการสูงและความต้องการใช้น้้ามีความผันแปรสูง ได้แก่ เกาะสมุยและพ้ืนที่ชุมชนธุรกิจท่องเที่ยวที่
หนาแน่น 

16) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการฝึกอบรมเผยแพร่ถ่ายทอดความรู้พัฒนาระบบฐานข้อมูล
และองค์ความรู้ด้านทรัพยากรน้้าและทรัพยากรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

17) การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้้าด้วยเทคโนโลยีรูปแบบต่างๆในการชลประทานและการ
จัดส่งน้้าและปรับปรุงระบบชลประทานการส่งน้้ากระจายน้้าและการใช้น้้าให้มีประสิทธิภาพสูงในการพัฒนา
ระบบจัดส่งน้้าจัดสรรน้้าและกระจายน้้าที่มีประสิทธิภาพสูงเช่นระบบท่อในพ้ืนที่เฉพาะพ้ืนที่ด้าเนินการได้แก่
พ้ืนที่เกษตรกรรมในจังหวัดสงขลา นครศรีธรรมราช 
 (6) ควบคุมน้้าเสียรายกิจกรรม เช่น ตลาดสด โรงพยาบาล โรงแรม หมู่บ้านจัดสรร รวมถึง
ควบคุมน้้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม 
 (7) จัดหาระบบบ้าบัดน้้าเสียชุมชนและเมืองหลัก  
 (8) รณรงค์และควบคุมการใช้สารเคมีทางการเกษตรที่จะปนเปื้อนลงสู่แหล่งน้้า 
 
3.5.5 มำตรกำรป้องกันควำมเหลื่อมล ้ำทำงเศรษฐกิจ 

หลักกำรและเหตุผล 
 การพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน จะต้องลดช่องว่างและปัญหาความเหลือมล้้าในสังคมเนื่องจากปัญหา
ความเหลื่อมล้้าในสังคมไทยเกิดขึ้นตั้งแต่อดีตเรื่อยมาและปราศจากการแก้ไขอย่างจริงจังจึงท้าให้ระดับความ
รุนแรงของปัญหาดังกล่าวทั้งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและอนาคตมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นสภาวะความเหลื่อมล้้าระดับ
การพัฒนารายจังหวัดต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากการก้าหนดและด้าเนินนโยบายการพัฒนาประเทศที่ผ่านมา
ซึ่งภาครัฐกลายเป็นตัวแสดงหลักที่ก่อให้เกิดความแตกต่างในการกระจายหรือจัดสรรทรัพยากรไปยังพ้ืนที่ต่างๆ



  
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ  บทที่ 3 กำรประเมินผลกระทบของทำงเลือกยุทธศำสตร์ที่เหมำะสมและก้ำหนดมำตรกำรเพื่อควำมยั่งยืน    

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-27 รำยงำนมำตรกำรบรรเทำผลกระทบและตดิตำมตรวจสอบกำรด้ำเนินงำน 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

อันท้าให้บางพ้ืนที่เกิดกระบวนการพัฒนาในระดับสูงหรือมีความเจริญมาก ดังนั้นในแง่หนึ่งความเหลื่อมล้้าเชิง
พ้ืนที่ที่เกิดขึ้นจึงเป็นผลพวงมาจากกระบวนการพัฒนาประเทศของไทยตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาซึ่ง
สามารถอาศัยระดับการพัฒนารายจังหวัดเป็นตัวสะท้อนสภาวะดังกล่าวได้อย่างชัดเจน 
 ส้าหรับความเหลื่อมล้้าในบริบททางเศรษฐกิจ หรือเรียกว่า “ความเหลื่อมล้้าทางด้านรายได้” ดัชนี
ด้านรายได้เป็นดัชนีที่สะท้อนให้เห็นถึงสถานะด้านการเงินหรือด้านเศรษฐกิจของคนซึ่งถ้าคนมีรายได้เพียงพอ
ต่อการซื้อหาอาหารและสินค้าบริการต่างๆที่เป็นสิ่งจาเป็นในการด้ารงชีวิตจะท้าให้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมี
ภูมิคุ้มกันต่อการเกิดปัญหาความยากจนและการมีหนี้สินล้นพ้นตัวนอกจากนั้นรายได้ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนา
ประเทศจะต้องมีการกระจายไปสู่กลุ่มคนต่างๆในสังคมอย่างทั่วถึงซึ่งจะทาให้คนในสังคมไทยมีสถานะทาง
เศรษฐกิจที่ดีองค์ประกอบของดัชนีย่อยด้านรายได้ประกอบด้วย  4 ตัวชี้วัดได้แก่รายได้เฉลี่ยของครัวเรือน
สัดส่วนประชากรยากจนร้อยละของครัวเรือนที่มีหนี้เพ่ือการอุปโภคบริโภคและค่าดัชนีความไม่เสมอภาคของ
รายได้ (ดัชนีจีนี) โดยจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีความก้าวหน้าด้านรายได้มากที่สุด และจังหวัดชายแดนใต้ มีความ
ล้าหลังด้านรายได้มากท่ีสุด  
 เป้ำประสงค์ 
 มีการกระจายรายได้ ขจัดความยากจน ลดความเหลื่อมล้้า 
 
 ดัชนีชี วัด และเป้ำหมำย 

(1) รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนหมายถึง “เงินหรือสิ่งของ” ที่ครัวเรือนได้รับจากการทางานหรือ
ผลิตเองหรือจากทรัพย์สินหรือได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่น 

(2) สัดส่วนประชากรยากจนหมายถึงร้อยละของประชากรที่มีรายจ่ายเพ่ือการอุปโภคบริโภค
เฉลี่ยต่อคนต่อเดือนต่้ากว่าเส้นความยากจนซึ่งต่้ากว่าเส้นความยากจนสะท้อนถึงการด้ารงชีพของคนที่อยู่ใน
ระดับท่ีต่้ากว่ามาตรฐานการครองชีพขั้นต่้า (Minimum standard of living) ของสังคมไทย 

(3) ร้อยละของครัวเรือนที่มีหนี้เพื่อการอุปโภคบริโภคหมายถึงร้อยละของจานวนครัวเรือนที่มีหนี้
ในระบบและ/หรือนอกระบบที่กู้ยืมเพ่ือใช้อุปโภคบริโภคของครัวเรือนต่อจานวนครัวเรือนทั้งหมด 

(4) ค่าดัชนีความไม่เสมอภาคของรายได้ (ดัชนีจีนี) เป็นดัชนีที่สะท้อนการกระจายรายได้หรือ
ความเหลื่อมล้าด้านรายได้ของคนในสังคมโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) เป็นตัว
บ่งชี้ความเหลื่อมล้าของรายได้ซึ่งค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคของรายได้หรือค่าสัมประสิทธิ์จีนี  (Gini 
Coefficient) มีค่าอยู่ระหว่าง 0 และ 1 โดยค่ายิ่งมากขึ้นแสดงว่าความไม่เท่าเทียมกันของรายได้หรือความ
เหลื่อมล้าของรายได้ยิ่งมากขึ้นถ้ามีค่าเท่ากับ 0 แสดงถึงการกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันอย่างสมบูรณ์
แต่ถ้ามีค่าเท่ากับ 1 แสดงถึงการกระจายรายได้มีความไม่เท่าเทียมกันอย่างสมบูรณ์ทั้งนี้ดัชนีจีนี (Gini Index) 
คือสัมประสิทธิ์จีนีที่แสดงเป็นเปอร์เซนต์ 
 แนวทำงกำรด้ำเนินงำน 
 (1) การเพ่ิมผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด โดยเป็นผลประโยชน์ทางตรงที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่อย่างแท้จริง 
 (2) การพัฒนาระบบเศรษฐกิจระดับฐานราก การเข้าถึงแหล่งเงินทุน การจัดสรรงบประมาณบน
พ้ืนฐานของความไม่เท่าเทียมกัน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจใหม่ของท้องถิ่นและและการสร้างอาชีพอย่างทั่วถึง 



  
          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ  บทที่ 3 กำรประเมินผลกระทบของทำงเลือกยุทธศำสตร์ที่เหมำะสมและก้ำหนดมำตรกำรเพื่อควำมยั่งยืน    

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-28 รำยงำนมำตรกำรบรรเทำผลกระทบและตดิตำมตรวจสอบกำรด้ำเนินงำน 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

 (3) การส่งเสริมระบบเศรษฐกิจที่ พ่ึงพาวัตถุดิบและแรงงานในท้องถิ่น การสร้างมูลค่าเพ่ิม
ผลิตภัณฑ์ 
 (4) ส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 
3.5.6 มำตรกำรป้องกันผลกระทบทำงสังคม 

หลักกำรและเหตุผล 
 สถานการณ์ปัจจุบันแนวโน้มโครงสร้างประชากรประเทศไทยเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ สัดส่วน
ประชากรผู้สูงอายุที่เพ่ิมขึ้นและอายุขัยเฉลี่ยของผู้สูงอายุเพ่ิมมากข้ึนเรื่อยๆ ขณะที่ภาวะเจริญพันธุ์ที่ต่้าลงและ
แนวโน้มการมีบุตรลดลงค่อนข้างมากและผู้อยู่ในวัยแรงงานสามารถหาเลี้ยงครอบครัวได้ลดลง ท้าให้การลดลง
ของจ้านวนและสัดส่วนของประชากรวัยแรงงานซึ่งจะส่งผลต่อเนื่องไปกระทบศักยภาพการผลิตการเพิ่มข้ึนของ
ภาระทางการคลังจากจ้านวนประชากรที่อยู่ในวัยพ่ึงพิงทั้งในเชิงเศรษฐกิจสังคมและสุขภาพ ในขณะที่การ
ลดลงของประชากรวัยเด็กจะเป็นข้อจ้ากัดต่อการขยายตัวของสัดส่วนก้าลังแรงงานในอนาคต  

เป้ำประสงค์ 
 การเพ่ิมขึ้นของประชากรและการเติบโตของเมือง/ชุมชน เป็นไปอย่างสมดุล มีสภาพแวดล้อมที่
ส่งเสริมสุขภาวะในการด้ารงชีวิต มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
 

ดัชนีชี วัดและเป้ำหมำย: 
 (1)  เพ่ือปรับระบบชุมชนเมืองของภาคใต้ให้มีสมดุลมากขึ้น 
 (2)  เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้ศูนย์กลางชุมชนเมืองล้าดับรองที่มีศักยภาพให้มีบทบาทส่งเสริม
ระบบเศรษฐกิจและสังคมของภาคใต้สูงขึ้น 
 (3)  เพ่ือพัฒนาชุมชนเมืองในลักษณะกลุ่ม (Cluster) ภายใต้ระบบเศรษฐกิจและสังคมที่พ่ึงพากัน
และกัน และแบ่งหน้าที่กันตามศักยภาพ 

แนวทำงกำรด้ำเนินงำน  
(1)  พัฒนำเมืองศูนย์กลำงควำมเจริญให้เป็นเมืองน่ำอยู่และปลอดภัย เตรียมความพร้อม

รองรับความเป็นเมืองทั้งด้านการบริหารจัดการ การจัดระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ระบบขนส่ง
สาธารณะในเขตเมืองระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบการศึกษา และระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานมี
คุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการของคนในเมือง 

(2)  พัฒนำระบบขนส่งสำธำรณะในเขตเมืองศูนย์กลำงควำมเจริญในภูมิภำค  เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถการเข้าถึงตลาดและบริการสาธารณะด้วยต้นทุนต่้ารวมทั้งบรรเทาปัญหาจราจรติดขัดโดยให้
ความส้าคัญต่อระบบรถโดยสารสาธารณะ ระบบทางจักรยานและทางเท้าโดยเน้นความปลอดภัยและความ
สะดวกในเชื่อมต่อการเดินทาง 

(3)  เพิ่มประสิทธิภำพและควำมโปร่งใสในกำรบริหำรจัดกำรเมืองด้วยกำรรวมองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและให้ประชาชนมีส่วนร่วมและก้ากับทิศทางการพัฒนารวมทั้งเสริมสร้างความสามารถขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารเพ่ือให้จัดการปัญหาได้อย่างทันท่วงที รองรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่าง
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-29 รำยงำนมำตรกำรบรรเทำผลกระทบและตดิตำมตรวจสอบกำรด้ำเนินงำน 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

เหมาะสมโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการผังเมือง การจัดการสิ่งแวดล้อม และการจัดระบบขนส่งสาธารณะใน  
เขตเมือง 
 (4) กำรพัฒนำกลุ่มเมืองศูนย์กลำงหลักของภำค 
  เพ่ือให้เกิดการพัฒนาเมืองและชุมชนของภาค ได้ก้าหนดการพัฒนาเฉพาะเมืองศูนย์กลาง
ความเจริญทางเศรษฐกิจหลักของภาค คือ 
  1)  กลุ่มเมืองหำดใหญ่-สงขลำ 
   มีบทบาทเป็นพื้นที่ศูนย์กลางหลักของภาค ท้าหน้าที่ในการเป็นศูนย์กลางความเจริญทาง
เศรษฐกิจที่เชื่อมโยงกับภายนอกทั้งระดับนานาชาติและประเทศ โดยการพัฒนาเมืองหาดใหญ่ให้เป็นเมือง
ศูนย์กลางการคมนาคมขนส่ง การค้าการบริการ การบริการท่องเที่ยว รวมถึงอุตสาหกรรมเพ่ือการส่งออก 
รวมถึงอุตสาหกรรมที่ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากยางพารา และการประมง และพัฒนาเมือง
สงขลาให้เป็นเมืองท่าและเมืองอุตสาหกรรมที่ส้าคัโดยการใช้ประโยชน์จากท่าเรือน้้าลึกสงขลา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของสะพานเศรษฐกิจภาคใต้ เชื่อมโยงกับฝั่งทะเลอันดามันกับท่าเรือน้้าลึกปากบารา 
  2)  กลุ่มเมืองปัตตำนี ยะลำ และนรำธิวำส 
   มีเมืองปัตตานีเป็นแกนน้าการพัฒนาหลัก มุ่งเน้นพัฒนาการสาธารณสุข การศึกษา
อุตสาหกรรมสินค้าและอาหารฮาลาล ศิลปวัฒนธรรม ศูนย์อิสลามศึกษาและมลายูศึกษา 

(ก) จัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อควบคุมการขยายตัวของพ้ืนที่เมือง 
(ข) พัฒนาบริการพ้ืนฐานที่ส้าคัญคือ ท่าเรือน้้าลึก ศูนย์ขนส่งคนและสินค้าต่อเนื่องหลาย

รูปแบบ โครงข่ายระบบทางด่วนเชื่อมโยงกับศูนย์กลางเมืองหลักของประเทศและภาค ระบบรถไฟรางคู่ 
เส้นทางรถไฟเชื่อมโยงสองชายฝั่งทะเล รวมถึงพัฒนาท่าอากาศยาน เพ่ือพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์กลางการ
ขนส่งในแนวสะพานเศรษฐกิจตอนล่าง และการเป็นประตูสู่ภูมิภาค 

(ค) ปรับปรุงบริการพ้ืนฐานในเขตเมืองที่จ้าเป็น ได้แก่ ประปา โทรศัพท์ ระบบถนน
ระบบระบายน้้า และระบบสาธารณูปโภคท่ีจ้าเป็น โดยเฉพาะการจัดการสิ่งแวดล้อมในทะเลสาบสงขลา 

(ง) ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรในท้องถิ่น ที่ส้าคัญ คือ 
การพัฒนาเมืองยาง รวมถึงอุตสาหกรรมประมง อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมเพ่ือการส่งออก 

(จ) พัฒนาระบบการบริการทางสังคมท่ีสนับสนุนการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
(ฉ) ส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

และโบราณสถานที่ส้าคัญ รวมถึงการบริการการท่องเที่ยวที่ได้คุณภาพเพ่ือสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางการ
ท่องเที่ยวหลักของภาค 

(ช) พัฒนาภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวคุณภาพมาตรฐานสากล และเป็น ICT City 
 
 (5)  นโยบำย : กำรพัฒนำกลุ่มเมืองล้ำดับรองตำมบทบำทและศักยภำพ 
  การพัฒนากลุ่มเมืองล้าดับรอง เป็นการพัฒนากลุ่มเมืองที่ท้าหน้าที่สนับสนุนการพัฒนา
ชนบทและเชื่อมโยงกับพ้ืนที่ศูนย์กลาง และกลุ่มเมืองที่เชื่อมโยงระหว่างเมืองขนาดเล็ก 

1) พัฒนากลุ่มชุมชนศูนย์กลางบริการ (Service Cluster) เป็นกลุ่มพ้ืนที่ สนับสนุนการ
พัฒนาชนบทและเชื่อมโยงกับพ้ืนที่ศูนย์กลางหลักของภาค ประกอบด้วย 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-30 รำยงำนมำตรกำรบรรเทำผลกระทบและตดิตำมตรวจสอบกำรด้ำเนินงำน 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

-  กลุ่มเมืองสุราษฎร์ธานี เป็นศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การท่องเที่ยวและบริการ 
และการขนส่ง 

-  กลุ่มเมืองนครศรีธรรมราช เป็นศูนย์กลางภูมิปัญญาภาคใต้และการศึกษาระดับสูง 
รวมถึงการศึกษาศิลปวัฒนธรรมของภาค 

-  กลุ่มเมืองชุมพร เป็นศูนย์กลางท่องเที่ยวเชิงนิเวศและทางทะเล 
2) พัฒนากลุ่มชุมชนศูนย์กลางระดับอ้าเภอและชุมชน เป็นศูนย์กลางการบริหาร การ

บริการเศรษฐกิจ สังคม การเกษตรในพ้ืนที่ 
-  กลุ่มเมืองเที่ยวชายฝั่งทะเล ได้แก่ กลุ่มปะทิว-ชุมพร กลุ่มดอนสัก- ขนอม-สิชล 

กลุ่มสมุย-พงัน เป็นฐานการบริการท่องเที่ยวทางทะเลเชิงนิเวศที่มีการจัดการ
สิ่งแวดล้อมท่ีมีคุณภาพ 

-  กลุ่มศูนย์กลางเดิมที่มีศักยภาพ ได้แก่ กลุ่มไชยา-พุมเรียง เป็นศูนย์กลางศาสนาและ
วัฒนธรรม ทุ่งสง นครศรีธรรมราชเป็นศูนย์กลางการขนส่ง พุนพิน สุราษฎร์ธานีเป็น
ศูนย์กลางการขนส่งและกระจายสินค้า 

 
 (6)  กำรพัฒนำเมืองขนำดกลำง 
  เพ่ือให้การพัฒนาระบบเมืองและมีเกิดความสมดุลระหว่างพ้ืนที่เมืองและชนบท นั้น การ
เสริมสร้างชุมชนขนาดกลางและขนาดเล็กให้ได้รับการพัฒนาจึงมีความส้าคัญในฐานที่เป็นกลไกส้าคัญในการ
กระจายความเจริญ เพ่ือน้าไปสู่การเจริญเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ 

1) วางผังเมือง จัดระเบียบการพัฒนาและจัดการพ้ืนที่ เพ่ือชี้น้าแนวโน้มการพัฒนา และ
ก้ากับการใช้ที่ดินให้เหมาะสม สนับสนุนการพัฒนาเมืองแบบกระชับ (Compact) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้
พ้ืนที่เมือง และจัดท้าโครงการพัฒนาและก้ากับการพัฒนาให้เป็นไปตามผังเมือง 

2) เสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจของเมือง โดยการประสานการพัฒนาพ้ืนที่กับการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การคมนาคมและขนส่ง เทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม และระบบการศึกษาที่
ทันสมัย เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยค้านึงถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3) พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะที่รวดเร็ว มีคุณภาพเชื่อมโยงภายในเมือง ระหว่างเมืองกับ
ชนบทโดยรอบ และระหว่างกลุ่มเมือง 

4) จัดระบบสาธารณูปโภคโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้้าประปา โทรศัพท์สาธารณะ และไฟฟ้า
รวมทั้งไฟสาธารณะ อย่างเพียงพอและเหมาะสมกับความต้องการของชุมชน 

5) พัฒนา และปรับปรุงบริการทางด้านสังคม ทั้งการศึกษาและสาธารณสุขให้มีคุณภาพได้
มาตรฐาน และเข้าถึงง่ายทั้งโดยชาวชนบทและชาวเมือง 

6) พัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่ งอันดามันเป็น Resort Community เพ่ือรองรับการท่องเที่ยว
คุณภาพสูงและความหนาแน่นต่้า เป็นชุมชนพักอาศัยคุณภาพดีส้าหรับผู้สูงอายุและผู้เกษียณ โดยพัฒนากระบี่-
ตรัง เป็นชุมชนรองรับการขยายตัวของกิจกรรมบริการท่องเที่ยวชายฝั่งอันดามัน พัฒนาพังงาเป็นศูนย์
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเลและวัฒนธรรมอันดามัน 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-31 รำยงำนมำตรกำรบรรเทำผลกระทบและตดิตำมตรวจสอบกำรด้ำเนินงำน 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

7) พัฒนาพ้ืนที่และชุมชนบริการท่องเที่ยวฝั่งอ่าวไทย ได้แก่ กลุ่มชุมพร-ปะทิวเชื่อมโยงกับ
ภาคตะวันตกและภาคตะวันออก และเชื่อมโยงกับกลุ่มสุราษฎร์ธานี เกาะสมุย -พงัน และกลุ่มดอนสัก ขนอม  
สิชล โดยให้ความส้าคัญต่อการรักษาระบบนิเวศท่ีบอบบาง 

8) พัฒนาตลาดการเกษตรในพ้ืนที่เมืองศูนย์กลางของกลุ่มพ้ืนที่ รวมทั้งศูนย์การขนส่งและ
กระจายสินค้าอย่างต่อเนื่อง 

9) พัฒนากลุ่มเมืองเชื่อมโยงกับชนบท และเชื่อมโยงระหว่างเมืองในลักษณะเครือข่ายโดย
พ่ึงพากันและกันในด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและสังคม 

10) พัฒนาตลาดการเกษตร รวมทั้งศูนย์การขนส่งและกระจายสินค้าอย่างต่อเนื่อง 
11) พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะที่รวดเร็ว มีคุณภาพเชื่อมโยงภายในเมือง ระหว่างเมืองกับ

ชนบทโดยรอบ และระหว่างกลุ่มเมืองอย่างต่อเนื่อง 
12) พัฒนาปรับปรุงบริการการศึกษาและบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและ

เข้าถึงง่ายทั้งโดยชาวชนบทและชาวเมือง 
  
 (7) กำรพัฒนำกลุ่มเครือข่ำยพื นที่เมือง-ชนบทอย่ำงยั่งยืน 
  ประชาชนเกือบร้อยละ 80 ของภาคใต้อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ชนบท มีการกระจายตัวของชุมชน
ชนบทจะกระจายเป็นกลุ่มๆ ไปทั่วพื้นที่ภาค ส่วนใหญ่จะเกาะกลุ่มกันตามลักษณะอาชีพ ได้แก่ การท้านา สวน
ยาง สวนปาล์ม และประมง พ้ืนที่ชนบทจึงถือเป็นแหล่งที่มาของรายได้ เป็นแหล่งวัตถุดิบและก้าลังแรงงานที่
ส้าคัญของภาค ชนบทจึงเปรียบเสมือนจุดเริ่มต้นของการพัฒนา แต่รูปแบบการพัฒนาชนบทส่วนใหญ่ในอดีต
มุ่งเน้นเพียงการเพ่ิมผลผลิตและรายได้ ขณะที่ผลของการพัฒนาภาคและประเทศที่ผ่านมายังไม่กระจายไปสู่
ชนบทอย่างทั่วถึง ประชาชนส่วนใหญ่ในชนบทจึงยังคงประสบปัญหาความต้องการขั้นพ้ืนฐานอยู่ ตัวชี้วัดการ
พัฒนาที่ยังเป็นปัญหาในทุกจังหวัด คือ ด้านการศึกษา สุขภาพ เศรษฐกิจ สังคมสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ในชีวิตทรัพย์สิน 




