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          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ        รำยชื่อคณะกรรมกำรก้ำกบัด้ำนวชิำกำรและเทคนิค 
    

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม -i- รำยงำนแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน ำ้แบบบูรณำกำร 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

รำยช่ือคณะกรรมกำรก้ำกับด้ำนวิชำกำรและเทคนิค 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

 
1. ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ 

 
2. ส้ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 
 

  1.  นายสิริวิชญ    กลิ่นภักดี ประธานกรรมการ 
   ผู้ช่วยเลขาธิการส้านักงานทรัพยากรน ้าแห่งชาติ 
  2. นายอัตถพงษ์   ฉันทานุมัติ กรรมการ 
   ผู้อ้านวยการกองนโยบายและแผนแม่บท  
  3. นายชัยวัฒน ์   จันทวี กรรมการ 
   วิศวกรโยธาช้านาญการพิเศษ กองวิเคราะห์โครงการและงบประมาณ 
  4. นางวิมลภัทร   บ้าบัดสรรพโรค ค้ากันยา กรรมการ 
   ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์เศรษฐกิจโครงการพัฒนาแหล่งน ้า ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทรัพยากรน ้า 
  5. นายสถาพร   รักชีพ กรรมการ 
   วิศวกรชลประทานช้านาญการพิเศษ  กองบริหารจัดการลุ่มน ้า 
  6. นางสาวนันทวัน  สุวรรณสถิตย์ กรรมการ 
   นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช้านาญการพิเศษ ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทรัพยากรน ้า 
  7. นายสมเกียรติ  อภิพัฒนวิศว์ กรรมการและเลขานุการ 
   ผู้เชี่ยวชาญด้านแผนงานและโครงการ กองวิเคราะห์โครงการและงบประมาณ 
  8. นางสาวพรรณราย อักษรถึง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการพิเศษ กองนโยบายและแผนแม่บท 
  9. นายธเนศ    กุลกรินีธรรม  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   วิศวกรโยธาช้านาญการ กองวิเคราะห์โครงการและงบประมาณ 

  1.  ผู้อ้านวยการกองยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรรมการ 
  2. นายก่อเกียรติ   สมประสงค์ ผู้แทนส้ารอง 1 
   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ  
  3. นางสาวสุภัทรา  เชิดชู ไชย ผู้แทนส้ารอง 2 
   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการพิเศษ 
  4. นายชาญชัย   รุกขวัฒนกุล ผู้แทนส้ารอง 3 
   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการพิเศษ 



  

          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ        รำยชื่อคณะกรรมกำรก้ำกบัด้ำนวชิำกำรและเทคนิค 
    

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม -ii- รำยงำนแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน ำ้แบบบูรณำกำร 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 
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6. กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง 

 
7. กรมโยธำธิกำรและผังเมือง 

 
 

  1. นายอาทร    สุทธิกาญจน์ กรรมการ 
   ผู้อ้านวยการส่วนโครงการที่ 4 ส้านักบริหารโครงการ  
  2. นางสาววันทนีย์  สกุลศักดิ์ ผู้แทนส้ารอง 
   นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช้านาญการ ส้านักบริหารโครงการ 
  3. นายมหิทธิ์    วงศ์ษา กรรมการ 
   หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ 2 ส้านักบริหารโครงการ  

  1. นายบรรจง   พรมจันทร์ กรรมการ 
   ผู้อ้านวยการส้านักอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรน ้าบาดาล  
  2. ดร.ฤทธิไกร   ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม ผู้แทนส้ารอง 1 
   นักธรณีวิทยาช้านาญการพิเศษ กลุ่มงานวิจัยและพัฒนางานอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรน ้าบาดาล 
  3. นายวิทยา    มีนิสัย ผู้แทนส้ารอง 2 
   ผู้อ้านวยการส้านักงานทรัพยากรน ้าบาดาลเขต 9 ระยอง  

  1. นายชูชาติ    นารอง กรรมการ 
   ผู้อ้านวยการส่วนเทคโนโลยีและมาตราฐาน ส้านักอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้า 

  1. นางสาวชุติมา   บุญฤทธิ์ศรีพงษ์ กรรมการ 
   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการ กองบริหารจัดการพื นที่ชายฝั่ง  
  2. นายธีระเดช   บัวจันทร์ ผู้แทนส้ารอง 1 
   วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 
  3. นายศุภใจ    เกตุแก้ว ผู้แทนส้ารอง 2 
   นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ  

  1. นางมณีกานต์   ชุมคง กรรมการ 
   วิศวกรโยธาช้านาญการพิเศษ ส้านักวิศวกรรมผังเมือง 



  

          ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ        รำยชื่อคณะกรรมกำรก้ำกบัด้ำนวชิำกำรและเทคนิค 
    

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม -iii- รำยงำนแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน ำ้แบบบูรณำกำร 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 
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10. ส้ำนักนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 
11. ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
 

  1. นางสาวพรศรี   สุทธนารักษ์ กรรมการ 
   ผู้อ้านวยการกองจัดการคุณภาพน ้า  
  2. นางเพ็ญพิชชา  บุญรัตน์ ผู้แทนส้ารอง 1 
   ผู้อ้านวยการส่วนแผนงานและประมวลผล กองจัดการคุณภาพน ้า 
  3. นางสาวพิชญา  อนันตวงศ์ ผู้แทนส้ารอง 2 
   นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช้านาญการ กองจัดการคุณภาพน ้า  

  1. นายชยุตม์    สุขทิพย์ กรรมการ 
   ผู้อ้านวยการส่วนจัดการต้นน ้า ส้านักบริหารพื นที่อนุรักษ์ท่ี 5 (นครศรีธรรมราช)  
  2. นายพงษ์ธร   บรรณโศภิษฐ์ ผู้แทนส้ารอง 
   หัวหน้าสถานีวิจัยต้นน ้าคีรีวง ส้านักอนุรักษ์และจัดการต้นน ้า 

  1. นางอินทิรา   เอื อมลฉัตร กรรมการ 
   ผู้อ้านวยการกองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื นที่เฉพาะ  
  2. นางสุชารัตน์   มนตรีเศรษฐ์ ผู้แทนส้ารอง 1 
   นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช้านาญการพิเศษ กลุ่มงานพื นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
  3. นางสาวสิรินีย์   ดิลกรัตนพิจิตร ผู้แทนส้ารอง 2 
   นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช้านาญการ  

  1. นายจักรกริช   ธรรมศิริ กรรมการ 
   ผู้เชี่ยวชาญการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธสาสตร์ 



 

             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำติ        สำรบญั 
   
 

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม -1- รำยงำนแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน ำ้แบบบูรณำกำร 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

สำรบัญ 
 

หน้ำ 
 
บทที่ 1 บทน้ำ 
1.1 หลักการและเหตุผล 1-1 
1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดท ารายงาน 1-2 
1.3 ขอบเขตพ้ืนที่ศึกษา 1-2 
1.4 กรอบการด าเนินงานและวิธีการศึกษา 1-5 
1.4.1 แนวทางการศึกษา และประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 1-5 
1.4.2 กรอบแนวคิดและแนวทางการจัดการทรัพยากรน้ าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ 1-6 
 (Strategic and Integrated Development Program of River Basin: SIDP) 
1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1-7 
 
บทที่ 2 สภำพปัจจุบัน และแนวโน้มกำรพัฒนำของพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 
2.1 ข้อมูลทั่วไป 2-1 
2.2 สภาพปัจจุบัน 2-8 
2.2.1 บริบทลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 2-8 
2.2.2 สภาพปัญหา 2-9 
2.3 แนวโน้มการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 2-10 
2.3.1 การพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน   2-10 
2.3.2 เงื่อนไข ข้อจ ากัด และทิศทางการพัฒนา 2-11 
2.3.3      แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและข้อจ ากัด 2-15 
2.3.4  ศักยภาพและโอกาส 2-19 
2.3.5  เป้าหมาย / ผลลัพธ์ 2-20 
 
บทที่ 3 กำรวำงแผนพัฒนำพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน  
3.1 หลักการและแนวคิด 3-1 
3.2 กระบวนการการพัฒนาทางเลือก 3-1 
3.3 การก าหนดประเด็นด้านทรัพยากรน้ าที่สัมพันธ์กับยุทธศาสตร์การพัฒนาพ้ืนที่ 3-2 
3.4 สรุปประเด็นยุทธศาสตร์ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 3-2 
3.5 แนวทางการวิเคราะห์บริบทสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกพื้นที่ลุ่มน้ าภาคใต้ 3-3 
 ฝั่งตะวันออกตอนบน โดยใช้ SWOT Analysis 
3.6 การวิเคราะห์จุดยืนเชิงยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าแต่ละพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ 3-4 
 ฝั่งตะวันออกตอนบน โดยใช้ TOWS Matrix Analysis 
3.7 ข้อสรุปการกลยุทธ์และยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ 3-6 
 ฝั่งตะวันออกตอนบน 
  



 

             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำติ        สำรบญั 
   
 

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม -2- รำยงำนแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน ำ้แบบบูรณำกำร 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

สำรบัญ (ต่อ) 
 

หน้ำ 
 
3.8  ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าและ 3-8 
 พ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน  
3.9 การจัดล าดับความพึงพอใจทางเลือกการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 3-10 
3.10 สรุปทางเลือกการพัฒนาที่เหมาะสมและการบริหารการจัดการพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้  3-11 
 ฝั่งตะวันออก ตอนบน 
 
บทที่ 4 กำรจัดท้ำแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน ้ำแบบบูรณำกำรระดับยุทธศำสตร์ 
 (Strategic and Integrated Development Plan / Program of River Basin : SIDP) 
4.1  แนวทางการจัดท าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน้ าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ 4-1 
4.2 วิธีการจัดท าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน้ าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ของพ้ืนที่ 4-2 
 พ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 
4.3  สรุปแผนงานตามแนวการพัฒนาลุ่มน้ าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้ าภาคใต้ 4-5 
 ฝั่งตะวันออก ตอนบน  
4.3.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การลดความขาดแคลนและเพ่ิมการเข้าถึงน้ าอุปโภคบริโภคในพื้นที่ลุ่มน้ า 4-5 
 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน  
4.3.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การแก้ปัญหาน้ าท่วมและอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 4-6 
4.3.3      ยุทธศาสตร์ที่ 3 การฟ้ืนฟูพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์และคุ้มครองทรัพยากรลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  4-7 
 ตอนบน 
4.3.4      ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้ าลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 4-8 
4.3.5      ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเพ่ิมความจุกักเก็บน้ าและเพ่ิมพ้ืนที่การกระจายน้ าลุ่มน้ าภาคใต้ 4-9 
 ฝั่งตะวันออกตอนบน 
4.3.6      ยุทธศาสตร์ที่ 6 การจัดการคุณภาพน้ าและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ าลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 4-11 
 ตอนบน 
4.3.7      ยุทธศาสตร์ที่ 7 การแก้ไขและเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติในพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  4-12    
             ตอนบน 
4.3.8 ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 4-14 
 ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 
4.4 การพิจารณาจัดล าดับความส าคัญของแผนงาน สรุปจ านวนโครงการที่มาแหล่งที่มาจาก 4-26 
 การจัดล าดับความส าคัญ 
 
  



 

             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำติ        สำรบญั 
   
 

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม -3- รำยงำนแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน ำ้แบบบูรณำกำร 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

สำรบัญ (ต่อ) 
 

หน้ำ 
 
บทที่ 5 กำรจัดท้ำแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน ้ำแบบบูรณำกำรระดับยุทธศำสตร์ 
 พื นที่ลุ่มน ้ำสำขำคลองท่ำตะเภำ 
5.1 สภาพปัจจุบัน และแนวโน้มการพัฒนาของพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาคลองท่าตะเภา 5-1 
5.1.1 บริบทลุ่มน้ าสาขาคลองท่าตะเภา 5-1 
5.1.2  สภาพปัญหา 5-3 
5.1.3 แนวโน้มการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 5-3 
5.1.4 เงื่อนไข ข้อจ ากัด และทิศทางการพัฒนา 5-6 
5.1.5     แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและข้อจ ากัด 5-6 
5.1.6     ศักยภาพและโอกาส 5-10 
5.1.7  เป้าหมาย / ผลลัพธ์ 5-11 
5.2 การจัดท าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน้ าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์พ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขา 5-11 
 คลองท่าตะเภา 
5.2.1 วิธีการจัดท าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน้ าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ ของพ้ืนที่ลุ่มน้ า 5-11 
 สาขาคลองท่าตะเภา 
5.2.2 สรุปแผนงานตามแนวการพัฒนาลุ่มน้ าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้ าสาขา 5-14 
 คลองท่าตะเภา 
 
บทที่ 6 กำรจัดท้ำแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน ้ำแบบบูรณำกำรระดับยุทธศำสตร์ 
 พื นที่ลุ่มน ้ำสำขำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 
6.1 สภาพปัจจุบัน และแนวโน้มการพัฒนาของพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 6-1 
6.1.1 บริบทลุ่มน้ าสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 6-1 
6.1.2  สภาพปัญหา 6-3 
6.1.3 แนวโน้มการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 6-3 
6.1.4 เงื่อนไข ข้อจ ากัด และทิศทางการพัฒนา 6-6 
6.1.5    แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและข้อจ ากัด 6-6 
6.1.6 ศักยภาพและโอกาส 6-9 
6.1.7  เป้าหมาย / ผลลัพธ์ 6-10 
6.2 การจัดท าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน้ าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ลุ่มน้ า 6-10 
 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 
6.2.1 วิธีการจัดท าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน้ าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ 6-10 
 ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 
6.2.2 สรุปแผนงานตามแนวการพัฒนาลุ่มน้ าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้ าสาขา 6-12 
 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 
 



 

             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำติ        สำรบญั 
   
 

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม -4- รำยงำนแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน ำ้แบบบูรณำกำร 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

สำรบัญ (ต่อ) 
 

หน้ำ 
 
บทที่ 7 กำรจัดท้ำแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน ้ำแบบบูรณำกำรระดับยุทธศำสตร์ 
 พื นที่ลุ่มน ้ำสำขำคลองหลังสวน 
7.1 สภาพปัจจุบัน และแนวโน้มการพัฒนาของพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาคลองหลังสวน 7-1 
7.1.1 บริบทลุ่มน้ าสาขาคลองหลังสวน 7-1 
7.1.2  สภาพปัญหา 7-3 
7.1.3 แนวโน้มการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 7-3 
7.1.4 เงื่อนไข ข้อจ ากัด และทิศทางการพัฒนา 7-6 
7.1.5 แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและข้อจ ากัด 7-6 
7.1.6      ศักยภาพและโอกาส 7-9 
7.1.7 เป้าหมาย / ผลลัพธ์ 7-10 
7.2 การจัดท าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน้ าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ลุ่มน้ า 7-10 
 สาขาคลองหลังสวน 
7.2.1    วิธีการจัดท าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน้ าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ 7-10 
 ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาคลองหลังสวน 
7.2.2 สรุปแผนงานตามแนวการพัฒนาลุ่มน้ าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ลุ่มน้ าสาขา 7-12 
 คลองหลังสวน 
 
บทที่ 8 กำรจัดท้ำแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน ้ำแบบบูรณำกำรระดับยุทธศำสตร์ 
 พื นที่ลุ่มน ้ำสำขำภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 2 
8.1 สภาพปัจจุบัน และแนวโน้มการพัฒนาของพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 2 8-1 
8.1.1 บริบทลุ่มน้ าสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 2 8-1 
8.1.2  สภาพปัญหา 8-2 
8.1.3 แนวโน้มการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 8-4 
8.1.4 เงื่อนไข ข้อจ ากัด และทิศทางการพัฒนา 8-7 
8.1.5      แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและข้อจ ากัด 8-7 
8.1.6      ศักยภาพและโอกาส 8-11 
8.1.7  เป้าหมาย / ผลลัพธ์ 8-11 
8.2 การจัดท าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน้ าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ของพ้ืนที่ 8-12 
 ลุ่มน้ าสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 2 
8.2.1 วิธีการจัดท าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน้ าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ของพ้ืนที่ 8-12 
 ลุ่มน้ าสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 2 
8.2.2 สรุปแผนงานตามแนวการพัฒนาลุ่มน้ าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ลุ่มน้ าสาขาภาคใต้ 8-14 
 ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 2 
 
บทที่ 9 บทสรุปและข้อเสนอแนะ 9-1 
 



 

             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำติ        สำรบญั 
   
 

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม -5- รำยงำนแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน ำ้แบบบูรณำกำร 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

สำรบัญรูป 
 

หน้ำ 
 
รูปที่ 1.3-1  แผนที่แสดงขอบเขตพ้ืนที่ศึกษาโครงการ 1-3 
รูปที่ 1.4.1-1  กรอบแนวทางการศึกษาและประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของโครงการ 1-8 
รูปที่ 2.1-1  แผนที่แสดงพื้นที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 2-7 
รูปที่ 2.2.2-1  เปรียบเทียบปริมาณน้ าท่า-ความต้องการน้ า-ความจุเก็บกัก 2-10 
 พ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 
รูปที่ 3.5-1  รูปแบบการวิเคราะห์ SWOT Analysis 3-4 
รูปที่ 3.6-1  รูปแบบการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างจุดแข็งกับโอกาส จุดแข็งกับข้อจ ากัด 3-5 
 จดุอ่อนกับโอกาสและจุดอ่อนกับข้อจ ากัด (TOWS Matrix) 
รูปที่ 5.1-1  แสดงพื้นท่ีลุ่มน้ าสาขาคลองท่าตะเภา 5-2 
รูปที่ 6.1-1  แผนที่แสดงพื้นที่ลุ่มน้ าสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 6-2 
รูปที่ 7.1-1  แผนที่แสดงพื้นที่ลุ่มน้ าสาขาคลองหลังสวน 7-2 
รูปที่ 8.1-1  แผนที่แสดงพื้นที่ลุ่มน้ าสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 2 8-3 
 
 
 
  



 

             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำติ        สำรบญั 
   
 

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม -6- รำยงำนแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน ำ้แบบบูรณำกำร 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

สำรบัญตำรำง 
 

หน้ำ 
 
ตารางที่ 1.3-1 พ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขา 1-4 
ตารางที่ 2.1-1 ขอบเขตพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 2-3 
ตารางที่ 2.3.1-1 สรุปแผนพัฒนาที่เชื่อมโยงกับพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 2-12 
ตารางที่ 2.3.3-1 แนวทางและข้อจ ากัดในการพัฒนารายสาขาเศรษฐกิจในพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ 2-16 
 ฝั่งตะวันออกตอนบน (ภาคการเกษตร) 
ตารางที่ 2.3.3-2 แนวทางและข้อจ ากัดในการพัฒนารายสาขาเศรษฐกิจในพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ 2-17 
 ฝั่งตะวันออกตอนบน (ภาคการท่องเที่ยว) 
ตารางที ่2.3.3-3 แนวทางและข้อจ ากัดในการพัฒนารายสาขาเศรษฐกิจในพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ 2-18 
 ฝั่งตะวันออกตอนบน (ภาคอุตสาหกรรม) 
ตารางที่ 2.3.3-4  แนวทางและข้อจ ากัดในการพัฒนารายสาขาเศรษฐกิจในพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ 2-19 
 ฝั่งตะวันออกตอนบน (การพัฒนาเมือง) 
ตารางที่ 3.7-1 สรุปการวิเคราะห์ SWOT Analysis และความสัมพันธ์ (TOWS Matrix) Analysis 3-6 
 ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน  
ตารางที่ 3.9-1 สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อทางเลือกการพัฒนาในพื้นที่ลุ่มน้ าภาคใต้ 3-10 
 ฝั่งตะวันออกจ าแนกลุ่มน้ าสาขา 
ตารางที่ 4.2-1  สรุปความต้องการใช้น้ า (Demand) การใช้น้ า (Supply) และปริมาณน้ า 4-4 
 ที่จะต้องจัดหาเพ่ิมเติมของพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 
ตารางที่ 4.3.8-1 สรุปจ านวนโครงการและงบประมาณรายยุทธศาสตร์พ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ 4-21 
 ฝั่งตะวันออกตอนบน 
ตารางที่ 4.3.8-2 สรุปจ านวนโครงการและงบประมาณรายยุทธศาสตร์รายจังหวัดพ้ืนที่ลุ่มน้ า 4-22 
 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 
ตารางที่ 4.4-1 การจัดล าดับความส าคัญประเด็นปัญหาจากเวทีการประชุมกลุ่มย่อย 4-27 
ตารางที่ 4.4-2 การจัดล าดับความส าคัญของโครงการที่ช่วยแก้ไขปัญหาตามล าดับความส าคัญ 4-27 
 ของประเด็นปัญหา 
ตารางที่ 4.4-3 การจัดล าดับความสอดคล้องกับความต้องการปัจจัยพื้นฐานในการด ารงชีวิต 4-28 
ตารางที่ 4.4-4 การจัดล าดับความสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนา 4-28 
ตารางที่ 4.4-5 การจัดล าดับของโครงการที่ตอบสนองได้มากกว่า 1 ยุทธศาสตร์ 4-29 
ตารางที่ 5.1.3-1 สรุปแผนพัฒนาที่เชื่อมโยงกับพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาคลองท่าตะเภา 5-2 
ตารางที่ 5.1.5-1 แนวทางและข้อจ ากัดในการพัฒนารายสาขาเศรษฐกิจในพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขา 5-7 
 คลองท่าตะเภา (ภาคการเกษตร) 
ตารางที่ 5.1.5-2 แนวทางและข้อจ ากัดในการพัฒนารายสาขาเศรษฐกิจในพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขา 5-8 
 คลองท่าตะเภา (ภาคการท่องเที่ยว) 
ตารางที่ 5.1.5-3 แนวทางและข้อจ ากัดในการพัฒนารายสาขาเศรษฐกิจในพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขา 5-9 
 คลองท่าตะเภา (ภาคอุตสาหกรรม) 



 

             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำติ        สำรบญั 
   
 

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม -7- รำยงำนแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน ำ้แบบบูรณำกำร 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

สำรบัญตำรำง (ต่อ) 
 

หน้ำ 
 
ตารางที่ 5.1.5-4 แนวทางและข้อจ ากัดในการพัฒนารายสาขาเศรษฐกิจในพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขา 5-10 
 คลองท่าตะเภา (การพัฒนาเมือง) 
ตารางที่ 5.2-1  สรุปความต้องการใช้น้ า (Demand) การใช้น้ า (Supply) และปริมาณน้ า 5-13 
 ที่จะต้องจัดหาเพ่ิมเติมของพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาคลองท่าตะเภา 
ตารางที่ 5.2.2-1 สรุปจ านวนโครงการและงบประมาณรายยุทธศาสตร์พ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาคลองท่าตะเภา 5-29 
ตารางที่ 5.2.2-2 สรุปจ านวนโครงการและงบประมาณรายยุทธศาสตร์รายจังหวัดพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขา 5-30 
 คอลองท่าตะเภา 
ตารางที่ 6.1.3-1 สรุปแผนพัฒนาที่เชื่อมโยงกับพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 6-4 
ตารางที่ 6.1.5-1 แนวทางและข้อจ ากัดในการพัฒนารายสาขาเศรษฐกิจในพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาภาคใต้ 6-7 
 ฝั่งตะวันออกตอนบน (ภาคการเกษตร) 
ตารางที่ 6.1.5-2 แนวทางและข้อจ ากัดในการพัฒนารายสาขาเศรษฐกิจในพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาภาคใต้ 6-7 
 ฝั่งตะวันออกตอนบน (ภาคการท่องเที่ยว) 
ตารางที่ 6.1.5-3 แนวทางและข้อจ ากัดในการพัฒนารายสาขาเศรษฐกิจในพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาภาคใต้ 6-8 
 ฝั่งตะวันออกตอนบน (ภาคอุตสาหกรรม) 
ตารางที่ 6.1.5-4 แนวทางและข้อจ ากัดในการพัฒนารายสาขาเศรษฐกิจในพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาภาคใต้ 6-9 
 ฝั่งตะวันออกตอนบน (การพัฒนาเมือง) 
ตารางที่ 6.2-1 สรุปความต้องการใช้น้ า (Demand) การใช้น้ า (Supply) และปริมาณน้ า 6-11 
 ที่จะต้องจัดหาเพ่ิมเติมของพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 
ตารางที่ 6.2.2-1 สรุปจ านวนโครงการและงบประมาณรายยุทธศาสตร์พ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาภาคใต้ 6-26 
 ฝั่งตะวันออกตอนบน 
ตารางที่ 6.2.2-2 สรุปจ านวนโครงการและงบประมาณรายยุทธศาสตร์รายจังหวัดพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ 6-27 
 ฝั่งตะวันออกตอนบน 
ตารางที่ 7.1.3-1 สรุปแผนพัฒนาที่เชื่อมโยงกับพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาคลองหลังสวน 7-4 
ตารางที่ 7.1.5-1 แนวทางและข้อจ ากัดในการพัฒนารายสาขาเศรษฐกิจในพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาคลองหลังสวน 7-7 
 (ภาคการเกษตร) 
ตารางที่ 7.1.5-2 แนวทางและข้อจ ากัดในการพัฒนารายสาขาเศรษฐกิจในพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาคลองหลังสวน 7-7 
 (ภาคการท่องเที่ยว) 
ตารางที่ 7.1.5-3 แนวทางและข้อจ ากัดในการพัฒนารายสาขาเศรษฐกิจในพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาคลองหลังสวน 7-8 

 (ภาคอุตสาหกรรม) 
ตารางที่ 7.1.5-4 แนวทางและข้อจ ากัดในการพัฒนารายสาขาเศรษฐกิจในพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาคลองหลังสวน 7-9 
 (การพัฒนาเมือง) 
ตารางที่ 7.2-1 สรุปความต้องการใช้น้ า (Demand) การใช้น้ า (Supply) และปริมาณน้ า 7-11 
 ที่จะต้องจัดหาเพ่ิมเติมของพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาคลองหลังสวน 
ตารางที่ 7.2.2-1 สรุปจ านวนโครงการและงบประมาณรายยุทธศาสตร์พ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาคลองหลังสวน 7-26 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม -8- รำยงำนแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน ำ้แบบบูรณำกำร 
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ตารางที่ 7.2.2-2 สรุปจ านวนโครงการและงบประมาณรายยุทธศาสตร์จังหวัดพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ 7-27 
 ฝั่งตะวันออกตอนบน 
ตารางที่ 8.1.3-1 สรุปแผนพัฒนาที่เชื่อมโยงกับพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 2 8-5 
ตารางที่ 8.1.5-1 แนวทางและข้อจ ากัดในการพัฒนารายสาขาเศรษฐกิจในพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขา 8-8 
 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 2 (ภาคการเกษตร) 
ตารางที่ 8.1.5-2 แนวทางและข้อจ ากัดในการพัฒนารายสาขาเศรษฐกิจในพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขา 8-9 
 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 2 (ภาคการท่องเที่ยว) 
ตารางที่ 8.1.5-3 แนวทางและข้อจ ากัดในการพัฒนารายสาขาเศรษฐกิจในพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขา 8-10 
 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 2 (ภาคอุตสาหกรรม) 
ตารางที่ 8.1.5-4 แนวทางและข้อจ ากัดในการพัฒนารายสาขาเศรษฐกิจในพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขา 8-11 
 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 2 (การพัฒนาเมือง) 
ตารางที่ 8.2-1  สรุปความต้องการใช้น้ า (Demand) การใช้น้ า (Supply) และปริมาณน้ า 8-13 
 ที่จะต้องจัดหาเพ่ิมเติมของพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 2 
ตารางที่ 8.2.2-1 สรุปจ านวนโครงการและงบประมาณรายยุทธศาสตร์พ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาภาคใต้ 8-28 
 ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 2 
ตารางที่ 8.2.2-2 สรุปจ านวนโครงการและงบประมาณรายยุทธศาสตร์รายจังหวัดพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขา 8-29 
 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 2 
 
 



 บทที่ 1 

บทน ำ 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 1-1 รำยงำนแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน ำ้แบบบูรณำกำร 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

บทที่ 1 
บทน้ำ 

 
1.1 หลักกำรและเหตุผล 

 ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกมีพ้ืนที่ประมำณ 26,466.02 ตร.กม. ครอบคลุม 11 จังหวัด ประกอบด้วย 13 
ลุ่มน้้ำสำขำ มีปริมำณฝนเฉลี่ยรำยปี 1,923.82 มิลลิเมตร ปริมำณน้้ำท่ำเฉลี่ย 26,643.82 ล้ำนลูกบำศก์เมตร ใน
พ้ืนที่ลุ่มน้้ำมีควำมจุเก็บกักปัจจุบัน 110.92 ล้ำนลูกบำศก์เมตร มีควำมต้องกำรน้้ำทั้งสิ้นประมำณ 27,001.75 ล้ำน
ลูกบำศก์เมตร (รวมควำมต้องกำรน้้ำในพ้ืนที่เกษตรกรรมนอกเขตชลประทำน) ท้ำให้พ้ืนที่ภำคใต้ฝั่งตะวันออก
ประสบปัญหำกำรขำดแคลนน้้ำ ประกอบกับกำรเจริญเติบโตด้ำนเศรษฐกิจในพ้ืนที่ ท้ำให้มีแนวโน้มกำรขำดแคลน
เพ่ิมข้ึน และบำงลุ่มน้้ำสำขำยังประสบกับปัญหำอุทกภัยในฤดูน้้ำหลำก ส่งผลต่อคุณภำพชีวิตของประชำชนในพื้นท่ี 
 ส้ำนักงำนทรัพยำกรน้้ำแห่งชำติ (สทนช.) เห็นควำมจ้ำเป็นต้องมีกำรศึกษำโครงการศึกษาการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก เพ่ือประเมินศักยภำพและข้อจ้ำกัดของสิ่งแวดล้อมใน
กำรบริหำรจัดกำรน้้ำ ที่สำมำรถน้ำไปสู่ควำมสมดุลและกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนทั้งในมิติของเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม รวมถึงเปรียบเทียบทำงเลือกในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก เพ่ือให้
กำรตัดสินใจเป็นไปอย่ำงรอบคอบและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชำติและประชำชน ซึ่งสอดคล้องกับประเด็น
ยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำกำรจัดกำรน้้ำเชิงลุ่มน้้ำของประเทศในยุทธศำสตร์ที่ 5 ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) ประกอบด้วย 6 ด้ำนหลัก ได้แก่ (1) 
กำรจัดกำรน้้ำอุปโภค บริโภค (2) กำรสร้ำงควำมมั่นคงของน้้ำภำคกำรผลิต (3) กำรจัดกำรน้้ำท่วมและอุทกภัย (4) กำร
จัดกำรคุณภำพน้้ำ และอนุรักษ์ทรัพยำกรน้้ำ (5) กำรอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภำพป่ำต้นน้้ำที่เสื่อมโทรม และป้องกันกำรพังทลำย
ของดิน (6) กำรบริหำรจัดกำร  

ที่มำ : ส้ำนักงำนทรัพยำกรน้้ำแหง่ชำติ, 2562  



 

             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำต ิ       บทที่ 1 บทน้ำ 
   

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 1-2 รำยงำนแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน ำ้แบบบูรณำกำร 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

1.2 วัตถุประสงค์ของกำรจัดท้ำรำยงำน 
 เพ่ือศึกษำและจัดท้ำแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน้้ำแบบบูรณำกำรระดับยุทธศำสตร์ (Strategic 
and Integrated Development Program of River Basin: SIDP) ส้ำหรับกำรบริหำรจัดกำรน้้ำที่สอดคล้องกับ
ทิศทำงกำรพัฒนำพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก เป็นปัจจัยสนับสนุนและขับเคลื่อนกำรพัฒนำแต่ละมิติอย่ำง
สมดุลและยั่งยืน รวมทั้ง บรรลุเป้ำประสงค์ของแผนแม่บทกำรบริหำรจัดกำรน้้ำ 20 ปี ในระดับประเทศ 
 
1.3 ขอบเขตพื นที่ศึกษำ 
 ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกเป็นพ้ืนที่ชำยฝั่งติดอ่ำวไทย ครอบคลุมพ้ืนที่ 11 จังหวัด ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ 
ชุมพร สุรำษฎร์ธำนี ระนอง ตรัง นครศรีธรรมรำช พัทลุง สงขลำ ปัตตำนี ยะลำ และนรำธิวำส โดยมีลุ่มน้้ำตำปี ลุ่ม
น้้ำทะเลสำบสงขลำ และลุ่มน้้ำปัตตำนีแทรกตัวเป็นช่วง ๆ ประกอบด้วย 13 ลุ่มน้้ำสำขำ แบ่งพ้ืนที่ ตำมบริบทของ
พ้ืนทีอ่อกได้เป็น 3 ตอน (กลุ่มพื้นที่ลุ่มน้้ำสำขำ) ประกอบด้วย 
 ลักษณะเชิงพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกมีควำมแตกต่ำงจำกพ้ืนที่ลุ่มน้้ำหลักอ่ืน ๆ กล่ำวคือ พ้ืนที่ 
ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกประกอบด้วย 13 ลุ่มน้้ำสำขำ แบ่งพ้ืนที่ออกได้เป็น 3 ตอน (กลุ่มพ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำ) (รูป
ที่ 3.2.2-1) ดังนี้ 
 - พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ประกอบด้วย 4 ลุ่มน้้ำสำขำ คือ ลุ่มน้้ำ 
คลองท่ำตะเภำ (2101), ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (2102) , ลุ่มน้้ำคลองหลังสวน (2103) และลุ่มน้้ำ
ภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 2 (2104)  
 - พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนกลำง ประกอบด้วย 3 ลุ่มน้้ำสำขำ คือ ลุ่มน้้ำภำคใต้ 
ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 3 (2105), ลุ่มน้้ำคลองกลำย (2106) และลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 (2107)  
 - พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง ประกอบด้วย 6 ลุ่มน้้ำสำขำ คือ ลุ่มน้้ำคลองนำทวี 
(2108), ลุ่มน้้ำคลองเทพำ (2109), ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง (2110), ลุ่มน้้ำแม่น้้ำสำยบุรี (2111),  
ลุ่มน้้ำแม่น้้ำบำงนรำ (2112), ลุ่มน้้ำแม่น้้ำโก-ลก (2113) 
 
 ทั้งนี้ โดยลักษณะลุ่มน้้ำสำขำทุกลุ่มน้้ำสำขำจะมีลักษณะเป็นล้ำน้้ำสำยสั้น ๆ ไหลลงสู่อ่ำวไทย แม่น้้ำ
สำยส้ำคัญในลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก ได้แก่ คลองท่ำแซะ คลองท่ำตะเภำ คลองวิสัย คลองสวี คลองหลังสวน 
คลองท่ำชนะ คลองท่ำฉำง คลองไชยำ คลองกลำย คลองนำทวี คลองเทพำ แม่น้้ำปำกพนัง แม่น้้ำสำยบุรี แม่น้้ำ
บำงนรำ แม่น้้ำโก-ลก เป็นต้น สรุปพื้นท่ีลุ่มน้้ำสำขำ ดังแสดงในตำรำงท่ี 1.3-1  
 
 
 
 
 



 

             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำต ิ                     บทที ่1 บทน้ำ 
               
 

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม  1-3 รำยงำนแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน ำ้แบบบูรณำกำร 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก   ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

รูปที่ 1.3-1  แผนที่แสดงขอบเขตพื นที่ศึกษำโครงกำร 



 

             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำต ิ       บทที่ 1 บทน้ำ 
   

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 1-4 รำยงำนแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน ำ้แบบบูรณำกำร 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

ตำรำงท่ี 1.3-1 
พื นที่ลุ่มน ้ำสำขำ 

 

รหัสพื นที่
ลุ่มน ้ำสำขำ 

ลุ่มน ้ำสำขำ 

พื นที่ลุ่มน ้ำ 

ในพื นทวีป 
(ตร.กม.) 

พื นที่ลุ่มน ้ำท่ีเป็น
เกำะ  

(ตร.กม.) 

สัดส่วนพื นที่ลุม่น ้ำ
สำขำต่อพื นที่รวม

ทั งหมด 
(ร้อยละ) 

21.01 คลองท่ำตะเภำ 2,109.11  7.97 

21.02 ภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 2,140.78  8.09 

21.03 คลองหลังสวน 1,653.81  6.25 

21.04 ภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนท่ี 2 2,279.81  8.61 

21.05 ภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนท่ี 3 2,227.82 398.28 9.92 

21.06 คลองกลำย 617.04  2.33 

21.07 ภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนท่ี 4 4,626.43  17.48 

21.08 คลองนำทวี 1,570.24  5.93 

21.09 คลองเทพำ 1,818.52  6.87 

21.10 ภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง 1,460.02  5.52 

21.11 แม่น้้ำสำยบุรี 3,216.17  12.15 

21.12 แม่น้้ำบำงนรำ 1,654.78  6.25 

21.13 แม่น้้ำโก-ลก 693.21  2.62 

 รวมแยกพื นที ่ 26,067.74 398.28 100.00 

 รวมทั งลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 26,466.02   

ที่มำ : ประยุกต์จำกฐำนข้อมูลคณะกรรมกำรอุทกวิทยำแห่งชำติ, 2556 และฐำนข้อมูลภูมิสำรสนเทศ กรมกำรปกครอง, 2560 
หมำยเหตุ :  จำกข้อมูลของคณะกรรมกำรอุทกวิทยำแห่งชำติ พื้นที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกมีพื้นท่ีเกำะกระจำยอยู่ตำมลุ่มน้้ำ
 สำขำ ประกอบด้วยพื้นที่เกำะขนำดใหญ่ และหมู่เกำะขนำดเล็กจ้ำนวนมำก ซึ่งในกำรศึกษำครั้งนี้ที่ปรึกษำจะ
 พิจำรณำพื้นที่เกำะเฉพำะพื้นที่เกำะที่มีประชำชนอยู่อำศัย ได้แก่ เกำะสมุย (รวมเกำะพลวย และเกำะแ ตน)  
 เกำะพะงัน และเกำะเต่ำ   



 

             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำต ิ       บทที่ 1 บทน้ำ 
   

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 1-5 รำยงำนแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน ำ้แบบบูรณำกำร 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

1.4 กรอบกำรด้ำเนินงำนและวิธีกำรศึกษำ 
 
1.4.1 แนวทำงกำรศึกษำ และประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
 กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ (SEA) พ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก เป็นกำรประเมิน
ศักยภำพ และข้อจ้ำกัดของสิ่งแวดล้อมต่อกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ตะวันออก เพ่ือ
พัฒนำทำงเลือกของกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกที่เหมำะสมที่สุด และให้
ควำมส้ำคัญกับกำรบูรณำกำรทั้งทำงด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่ส้ำคัญในบริบทของลุ่มน้้ำภำคใต้ 
ฝั่งตะวันออก เพ่ือน้ำไปสู่กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกอย่ำงยั่งยืน โ ดย
กำรศึกษำจะเป็นไปตำม “แนวทำง (Guideline) กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์” จัดท้ำโดย
คณะท้ำงำนจัดท้ำแนวทำงกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ (2561) ภำยใต้คณะอนุกรรมกำรกำร
ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ โดยมีกรอบแนวทำงในกำรศึกษำดังแสดงในรูปที่ 1.4.1-1 
 
 (1) ศึกษำ ทบทวน รวบรวม และวิเครำะห์ข้อมูลกำรพัฒนำพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 
  1) ทบทวน และสังเครำะห์เอกสำร รำยงำนกำรศึกษำ นโยบำย และยุทธศำสตร์ของ
หน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก จ้ำนวน 3 ลุ่มน้้ำย่อย 13 ลุ่มน้้ำสำขำ 
อำทิ กำรศึกษำ และจัดท้ำแผนพัฒนำพ้ืนที่ลุ่มน้้ำ แผนพัฒนำจังหวัด และกำรพัฒนำเมือง รวมทั้งอุปสงค์ 
(Demand) และอุปทำน (Supply) ของทุกมิติรวมถึงผลกระทบทำงด้ำนเศรษฐกิจของแต่ละแผนพัฒนำ และ
ผลกระทบทำงด้ำนเศรษฐกิจรวมเม่ือบูรณำกำรแผนพัฒนำเข้ำด้วยกัน 
  2) ศึกษำ ส้ำรวจ วิเครำะห์ควำมเป็นไปได้ และควำมเหมำะสมของกำรพัฒนำพ้ืนที่ลุ่มน้้ำ
ภำคใต้ฝั่งตะวันออก ในพ้ืนที่ศึกษำ 13 ลุ่มน้้ำสำขำ ที่มีเขตพ้ืนที่ที่เหมำะสมทำงด้ำนชีวภำพ กำยภำพ และด้ำน
เศรษฐกิจ โดยพิจำรณำกิจกรรมกำรใช้น้้ำที่เหมำะสมในแต่ละพ้ืนที่ ครอบคลุมเกษตรกรรม อุตสำหกรรม 
ท่องเที่ยว พลังงำน และภำคคมนำคมขนส่ง แล้วคัดเลือกพ้ืนที่ที่มีกำรต้องกำรใช้น้้ำสูงสุด มำวิเครำะห์เชิงลึกให้
ครอบคลุมมิติด้ำนเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี เพื่อเป็นกรอบทิศทำงกำรพัฒนำในแต่ละกิจกรรม
ทำงเศรษฐกิจ ให้เกิดกำรพัฒนำอย่ำงสมดุล และยั่งยืน 
  3) ศึกษำ วิเครำะห์ควำมเป็นไปได้ และควำมเหมำะสมของโครงกำรต่ำง ๆ ที่มีแนวโน้มจะ
เกิดขึ้นจำกกำรศึกษำ และประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ รวมถึงควำมเป็นไปได้ที่จะท้ำให้เกิดกิจกรรม  
ด้ำนกำรใช้น้้ำ กิจกรรมทำงเศรษฐกิจอย่ำงอ่ืนในพื้นท่ี 
  4) ศึกษำ วิเครำะห์ทำงเลือกของกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนกำรจัดกำรน้้ำในพื้นที่ลุ่มน้้ำ
ภำคใต้ฝั่งตะวันออก เพ่ือพิจำรณำควำมคุ้มค่ำทำงด้ำนสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ  ก่อนที่จะศึกษำควำม
เหมำะสมในเชิงลึกต่อไป 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 1-6 รำยงำนแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน ำ้แบบบูรณำกำร 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

 (2) จัดท้ำรำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 
  1) ศึกษำ ทบทวน และสังเครำะห์เอกสำรทำงวิชำกำร หรือ รำยงำนกำรศึกษำที่เกี่ยวข้องกับ
กำรประเมินสิ่ งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ของหน่วยงำนต่ำง ๆ เช่น ส้ ำนักงำนนโยบำยและแผน
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
  2) ศึกษำ ส้ำรวจ และประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ของพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่ง
ตะวันออก ซึ่งจะต้องครอบคลุม 4 มิติ คือ มิติด้ำนเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี โดยวิเครำะห์
ศักยภำพ และข้อจ้ำกัดทั้ง 4 มิติ ของโครงกำรต่ำง ๆ ที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้น 
  3) ศึกษำ วิเครำะห์ และจัดท้ำรำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ของพ้ืนที่ 
ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก ให้ครอบคลุมพ้ืนที่โครงกำร และพ้ืนที่ใกล้เคียง ซึ่งมีแนวโน้มจะก่อให้เกิดผลกระทบให้
ครบถ้วนตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร ระเบียบปฏิบัติ และแนวทำงในกำรจัดท้ำ ซึ่งเป็นไปตำมมำตรฐำนของส้ำนักงำน
นโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และ
ข้อกฎหมำยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด  
 
1.4.2 กรอบแนวคิดและแนวทำงกำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำแบบบูรณำกำรระดับยุทธศำสตร์ 
 (Strategic and Integrated Development Program of River Basin: SIDP) 
 กำรบริหำรจัดกำรน้้ำแบบบูรณำกำร หมำยถึง กระบวนกำรจัดกำรน้้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพ ซึ่ง
โดยทั่วไปเกี่ยวข้องกับกำรจัดหำ และพัฒนำ กำรใช้เพ่ือวัตถุประสงค์ต่ำง ๆ กำรอนุรักษ์ และฟ้ืนฟูแหล่งน้้ำให้คง
อยู่ และมีใช้อย่ำงยืนยำว รวมทั้งกำรแก้ไขปัญหำอันเกิดจำกทรัพยำกรน้้ำ ทั้งด้ำนปริมำณ และคุณภำพ 
 ทรัพยำกรแหล่งน้้ำ ถือได้ว่ำเป็นปัจจัยในกำรขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ และกำรพัฒนำสังคม อีกทั้ง
ถือเป็นทรัพยำกรพ้ืนฐำนที่ส้ำคัญในกำรรักษำควำมสมบูรณ์ของสภำพแวดล้อมทำงธรรมชำติ หน่วยงำนที่ดูแล
จัดกำรทรัพยำกรแหล่งน้้ำไม่ว่ำจะเป็นภำครัฐหรือภำคเอกชน ควรมีกำรจัดกำรทรัพยำกรแหล่งน้้ำให้มีควำม
สมดุลกับควำมต้องกำรใช้น้้ำที่มีเพ่ิมข้ึน รวมถึงสภำพภูมิอำกำศที่เปลี่ยนแปลงไป 
 แนวทำงกำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำแบบบูรณำกำร นั้นเป็นวิธีที่ได้รับกำรยอมรับอย่ำงกว้ำงขวำงใน
ระดับสำกล เนื่องจำกเป็นกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรที่มีอยู่อย่ำงจ้ำกัดอย่ำงประสิทธิภำพ ยั่งยืน และลดควำม
ขัดแย้ง นอกจำกนี้ ยังเป็นกำรจัดกำร และกำรพัฒนำทรัพยำกรแหล่งน้้ำ ดิน และทรัพยำกรอ่ืน ๆ เพ่ือควำม
มั่นคงทำงด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และควำมยั่งยืนของระบบนิเวศ IWRM มีส่วนช่วยในกำรปกป้องสภำพแวดล้อม
ของโลก ส่งเสริมกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจ และกำรพัฒนำด้ำนกำรเกษตรที่ยั่งยืน ส่งเสริมกำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตย และปรับปรุงสุขลักษณะของมนุษย์ทั่วโลก นโยบำยเกี่ยวกับกำรจัดกำรน้้ำถือเป็นจุดเริ่มต้น ที่จะ
สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะที่เชื่อมต่อกันโดยพ้ืนฐำนของทรัพยำกรทำงอุทกวิทยำ และเป็นที่ยอมรับว่ำเป็น
ทำงเลือกท่ีเหมำะสมในรูปแบบกำรจัดกำร และกำรแปลงนโยบำยสู่ภำคปฏิบัติที่มีควำมโดดเด่น 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 1-7 รำยงำนแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน ำ้แบบบูรณำกำร 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

 (1) นิยำมกำรจัดกำรลุ่มน ้ำแบบบูรณำกำร 
  1) เป็นกระบวนกำรที่ส่งเสริมให้เกิดกำรประสำนควำมร่วมมือ กำรพัฒนำ และกำรจัดกำรน้้ำ 
ที่ดิน และทรัพยำกรที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในด้ำนเศรษฐกิจ และควำมเท่ำเทียมกันในด้ำน
สวัสดิกำรสังคม โดยอยู่บนฐำนควำมยั่งยืนของระบบนิเวศวิทยำที่ส้ำคัญ 
  2) ทรัพยำกรน้้ำควรได้รับกำรจัดกำร ภำยใต้ขอบเขตควำมเป็นลุ่มน้้ำภำยใต้หลักกำรธรรมำภิบำล 
และกำรมีส่วนร่วมของสำธำรณะ (GWP-TAC, 2000) 
 
 (2) ระดับของกำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำแบบบูรณำกำร (IWRM)  
  กำรจัดกำรน้้ำที่ต้องบูรณำกำรกับกระบวนกำรทำงนิเวศวิทยำเป็นแนวคิดที่ได้รับควำมนิยมว่ำ
เป็นแนวทำงท่ีจะเอำชนะกำรจัดกำรแบบแยกส่วนอย่ำงที่เป็นอยู่ มีกำรจัดกำรใน 2 ระดับ ดังนี้ 
  1) ระดับแรก คือ ระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับทรัพยำกรน้้ำ ทรัพยำกรดิน ทรัพยำกรป่ำ
ไม้ ให้ท้ำแผน และปฏิบัติกำรร่วมกัน 
  2) ระดับที่สอง คือ บูรณำกำรตัวทรัพยำกรต่ำง ๆ ที่มีอยู่ คือ มองควำมบูรณำกำรระหว่ำง
ทรัพยำกรน้้ำกับทรัพยำกรอ่ืน ๆ ในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำ เช่น ทรัพยำกรรำยชนิด ได้แก่ น้้ำในแม่น้้ำ น้้ำใต้ดิน และชำยฝั่ง/
บูรณำกำรน้้ำ ที่ดิน และทรัพยำกรอ่ืน ๆ 
 
1.5 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 แนวทำงกำรพัฒนำลุ่มน้้ำแบบบูรณำกำรระดับยุทธศำสตร์ เป็นกรอบกำรศึกษำที่ครอบคลุมกำร
พัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และควำมยั่งยืนตำมหลักกำรกำรบริหำรจัดกำรน้้ำแบบบูรณำกำร 
Integrated Water Resources Management (IWRM) และกำรลดผลกระทบที่คำดกำรณ์ว่ำจะเกิดขึ้นจำกแต่
ละทำงเลือก เพ่ือก้ำหนดมำตรกำรแก้ไข และติดตำมตรวจสอบ ในท้ำยสุดกำรศึกษำจะได้เสนอกรอบแผนแม่บท
กำรพัฒนำและกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำแบบบูรณำกำรระดับโครงกำรและระดับพื้นที่ (area-based) 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม  1-8 รำยงำนแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน ำ้แบบบูรณำกำร 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก     ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

 
 
รูปที่ 1.4.1-1   กรอบแนวทำงกำรศึกษำและประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ของโครงกำร



 บทที่ 2 

สภำพปัจจุบัน และแนวโน้มกำรพัฒนำของพื้นที่ลุ่มน้ ำ
ภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

 
  



บทที่ 2  
             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำติ        สภำพปัจจบุัน และแนวโน้มกำรพัฒนำของพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน 
   
 

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-1 รำยงำนแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน ำ้แบบบูรณำกำร 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

 บทที่ 2 
สภำพปัจจุบัน และแนวโน้มกำรพัฒนำของพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

 
2.1 ข้อมูลทั่วไป 
 พ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน มีพ้ืนที่ลุ่มน้้ำ 8,183.51 ตร.กม. (5.11 ล้ำนไร่) คิดเป็นร้อยละ 
30.92 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก ประกอบด้วยลุ่มน้้ำสำขำ 4 ลุ่มน้้ำ ได้แก่  
 (1)  พื นที่ลุ่มน ้ำสำขำคลองท่ำตะเภำ ครอบคลุมพ้ืนที่อ้ำเภอท่ำแซะ อ้ำเภอปะทิว อ้ำเภอเมือง
จังหวัดชุมพร อ้ำเภอบำงสะพำนน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีคลองท่ำตะเภำเป็นล้ำน้้ำสำยหลักท่ีส้ำคัญ โดยมี 
ต้นก้ำเนิดจำกทิวเขำตะนำวศรี เส้นกั้นเขตระหว่ำงประเทศไทยกับประเทศเมียนมำ มีล้ำน้้ำสำขำที่ส้ำคัญ  
2 สำย คือ คลองท่ำแซะ และคลองรับร่อ ไหลมำบรรจบกันกลำยเป็นล้ำน้้ำสำยใหญ่ เรียกว่ำคลองท่ำตะเภำ  
เมื่อไหลผ่ำนบ้ำนสำมแก้ว จะแยกเป็นคลองสำมแก้ว -พนังตัก ไหลผ่ำนด้ำนเหนือของตัวเมืองชุมพร  
ส่วนคลองท่ำตะเภำจะไหลผ่ำนตัวเมืองชุมพรไหลลงอ่ำวไทยที่บ้ำนปำกน้้ำ อ้ำเภอเมือง จังหวัดชุมพร  
คลองท่ำตะเภำมีควำมยำวประมำณ 39 กิโลเมตร ส่วนคลองท่ำแซะที่เป็นล้ำน้้ำสำขำที่ส้ำคัญนั้นมีต้นก้ำเนิดจำก
เทือกเขำในเขตอ้ำเภอบำงสะพำน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไหลจำกทิศเหนือลงมำทิศใต้บรรจบกับคลองรับร่อที่
บ้ำนปำกแพรก อ้ำเภอท่ำแซะ จังหวัดชุมพร รวมควำมยำวประมำณ 118 กิโลเมตร ส้ำหรับคลองรับร่อ มีต้น
ก้ำเนิดจำกเทือกเขำตะนำวศรีในเขตจังหวัดชุมพร ไหลจำกทิศเหนือลงมำทิศใต้และตะวันตกเฉียงใต้มำบรรจบ
กับคลองท่ำแซะ รวมควำมยำวประมำณ 78 กิโลเมตร  
 
 (2)  พื นที่ลุ่มน ้ำสำขำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ครอบคลุมพ้ืนที่อ้ำเภอทุ่งตะโก อ้ำเภอปะทิว 
อ้ำเภอเมืองชุมพร อ้ำเภอสวี อ้ำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร อ้ำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง โดยแบ่งออกเป็น 2 
พ้ืนที่ แยกจำกกัน คือ พ้ืนที่ลุ่มน้้ำในเขตอ้ำเภอปะทิว ส่วนหนึ่ง และพ้ืนที่ลุ่มน้้ำคลองชุมพร ลุ่มน้้ำคลองสวี และ
ลุ่มน้้ำคลองตะโก ในพ้ืนที่อ้ำเภอเมืองชุมพร อ้ำเภอสวี และอ้ำเภอทุ่งตะโกอีกส่วนหนึ่ง มีล้ำน้้ำที่ส้ำคัญในแต่ละ
พ้ืนที่ดังนี้  
  1)  ล้ำน้้ำสำขำในพ้ืนที่อ้ำเภอปะทิว เป็นกลุ่มคลองสำยสั้น ๆ ระบำยน้้ำจำกพ้ืนที่ลงสู่อ่ำวไทย
ในแนวเหนือ-ใต้ และแนวตะวันตก-ตะวันออก พ้ืนที่บริเวณต้นน้้ำส่วนใหญ่จะเป็นพ้ืนที่เชิงเขำหรือภูเขำที่ไม่สูง
นัก ถัดมำเป็นพ้ืนที่รำบเขตเกษตรกรรม และพ้ืนที่ชำยฝั่งทะเลยำวตลอดแนวเหนือใต้ คลองที่ส้ำคัญในพ้ืนที่นี้ 
ได้แก่ คลองบำงสน ซึ่งเกิดจำกกำรไหลรวมตัวของคลองสำขำต่ำง ๆ เช่น คลองส้มแป้น คลองตะเคียน คลองวัง
ช้ำง เป็นต้น   
  2)  ล้ำน้้ำสำขำในพื้นที่อ้ำเภอเมืองชุมพร อ้ำเภอสวี และอ้ำเภอทุ่งตะโก ในพื้นที่นี้มีคลองสำขำ
ต่ำง ๆ ที่ส้ำคัญ ได้แก่ คลองชุมพร คลองวิสัย คลองสวี และคลองตะโก ทั้งหมดเป็นคลองหรือล้ำน้้ำสำยสั้นๆ  
แต่ก็ยังมีควำมยำวมำกกว่ำล้ำน้้ำสำขำในพ้ืนที่อ้ำเภอปะทิว ส่วนใหญ่จะระบำยน้้ำในแนวตะวันตก-ตะวันออก ลง
สู่อ่ำวไทย โดยมีควำมยำวของคลองจำกต้นน้้ำจนถึงชำยฝั่งทะเลประมำณ 40 , 30, 47 และ 25 กิโลเมตร 
ตำมล้ำดับ สภำพภูมิประเทศของลุ่มน้้ำในพ้ืนที่ดังกล่ำวนี้ สำมำรถแบ่งออกได้ 3 ลักษณะอย่ำงชัดเจน คือ พ้ืนที่
สูง และภูเขำสูงทำงทิศตะวันตก ซึ่งเป็นพื้นที่ต้นน้้ำ ถัดมำเป็นพื้นที่รำบบริเวณกลำงน้้ำ ซึ่งเป็นเขตเกษตรกรรมที่
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-2 รำยงำนแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน ำ้แบบบูรณำกำร 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

ส้ำคัญ และพ้ืนที่รำบบริเวณชำยฝั่งทะเลในบริเวณปลำยน้้ำ ซึ่งบำงบริเวณมีสภำพเป็นป่ำชำยเลน เช่น บริเวณ
ปำกน้้ำคลองชุมพร ปำกน้้ำคลองสวี และปำกน้้ำคลองตะโกลุ่มน้้ำสำขำคลองหลังสวน ครอบคลุมพ้ืนที่ อ้ำเภอพะ
โต๊ะ อ้ำเภอละแม อ้ำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร อ้ำเภอกะเปอร์ อ้ำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง และ อ้ำเภอไชยำ 
อ้ำเภอท่ำชนะ จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี  
 
 (3)  พื นที่ลุ่มน ้ำสำขำคลองหลังสวน ครอบคลุมพ้ืนที่อ้ำเภอพะโต๊ะ อ้ำเภอละแม อ้ำเภอหลังสวน 
จังหวัดชุมพร อ้ำเภอกะเปอร์ อ้ำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง อ้ำเภอไชยำ อ้ำเภอท่ำชนะ จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 
ระบบแหล่งน้้ำในลุ่มน้้ำคลองหลังสวนมีคลองหลังสวนเป็นล้ำน้้ำสำยหลักท่ีส้ำคัญ มีต้นก้ำเนิดจำกแนวเทือกเขำที่
กั้นระหว่ำงจังหวัดชุมพรกับจังหวัดระนอง ต้นน้้ำคลองหลังสวน ประกอบด้วย ล้ำน้้ำสำขำสองสำยที่ส้ำคัญ คือ 
คลองยำยหม่อน และคลองซง ไหลมำบรรจบกันเป็นคลองหลังสวน โดยมีควำมยำวล้ำน้้ำนับจำกต้นน้้ำคลองซง
จนถึงจุดบรรจบทะเล ประมำณ 150 กิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศของลุ่มน้้ำคลองหลังสวนประมำณร้อยละ 70 
เป็นพ้ืนที่ภูเขำสูงวำงตัวในแนวเหนือ-ใต้ ส่วนที่เหลืออีกประมำณร้อยละ 30 เป็นพ้ืนที่รำบลุ่ม ใช้ท้ำกำรเกษตร
ประเภทไม้ผล สวนยำง และปำล์มน้้ำมัน จำกสภำพภูมิประเทศของลุ่มน้้ำคลองหลังสวนดังกล่ำว สำมำรถแบ่ง
พ้ืนที่ลุ่มน้้ำออกเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ พ้ืนที่ต้นน้้ำทำงด้ำนทิศใต้ ทิศตะวันตก และตะวันตกเฉียงใต้ของลุ่มน้้ำ 
พ้ืนที่ส่วนนี้เป็นพ้ืนที่ภูเขำสูงเป็นต้นก้ำเนิดของคลองสำขำต่ำง ๆ ของคลองหลังสวน ถัดมำเป็นพ้ืนที่กลำงน้้ำ 
ได้แก่ พ้ืนที่รำบแคบ ๆ ริมฝั่งคลองหลังสวนในเขตอ้ำเภอพะโต๊ะ ต่อเนื่องถึงพ้ืนที่รำบขนำดใหญ่ในอ้ำเภอเมือง
ชุมพร พ้ืนที่นี้ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมที่ส้ำคัญของลุ่มน้้ำ ส่วนพ้ืนที่รำบลุ่มบริเวณปำกน้้ำคลองหลังสวนที่
ไหลออกสู่ทะเล จัดเป็นพ้ืนที่ปลำยน้้ำ มีชุมชนอ้ำเภอหลังสวน เป็นชุมชนปลำยน้้ำที่ส้ำคัญ 
 
 (4)  พื นที่ลุ่มน ้ำสำขำภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 2 ครอบคลุมพ้ืนที่อ้ำเภอละแม อ้ำเภอหลังสวน 
จังหวัดชุมพร อ้ำเภอวิภำวดี อ้ำเภอไชยำ อ้ำเภอท่ำฉำง อ้ำเภอท่ำชนะ จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ระบบแหล่งน้้ำในลุ่ม
น้้ำมีคลองสำขำหลำยสำย โดยเป็นคลองสำยสั้น ๆ ส่วนมำกมีต้นน้้ำบริเวณแนวสันปันน้้ำ กับลุ่มน้้ำตำปี และลุ่ม
น้้ำคลองหลังสวนทำงด้ำนทิศตะวันตก และไหลลงสู่อ่ำวไทยทำงด้ำนทิศตะวันออก คลองสำขำที่ส้ำคัญ ได้แก่ 
คลองละแม คลองท่ำชนะ คลองพุมเรียง คลองไชยำ และคลองท่ำฉำง โดยมีควำมยำวของคลองสำขำจำกต้นน้้ำ
จนถึงจุดระบำยออกอ่ำวไทยประมำณ 34, 42, 10.5, 20.5 และ 9 กิโลเมตรตำมล้ำดับ จำกสภำพภูมิประเทศ
ของลุ่มน้้ำที่ขนำนยำวไปกับชำยฝั่งทะเลของอ่ำวไทย มีพ้ืนที่ป่ำชำยเลนบริเวณปำกแม่น้้ำสำยหลักต่ำง ๆ ส่วน
บริเวณต้นน้้ำเป็นพื้นที่ภูเขำสูง สำมำรถแบ่งพ้ืนที่ลุ่มน้้ำออกเป็น 3 ส่วนได้ชัดเจน คือ พ้ืนที่ต้นน้้ำ ซึ่งเป็นพ้ืนที่สูง 
และภูเขำทำงทิศตะวันตกในบริเวณต้นน้้ำของล้ำน้้ำสำขำต่ำง ๆ ถัดมำเป็นพ้ืนที่กลำงน้้ำ ได้แก่ พ้ืนที่รำบใน
ตอนกลำงสองฝั่งล้ำน้้ำสำยหลักซึ่งเป็นเขตเกษตรกรรมที่ส้ำคัญ และพ้ืนที่รำบชำยฝั่ งทะเลบริเวณ อ้ำเภอละแม 
จังหวัดชุมพร อ้ำเภอท่ำชนะ อ้ำเภอไชยำ และอ้ำเภอท่ำฉำง จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ตำมล้ำดับ 
 
 รำยละเอียดขอบเขตพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบนดังแสดงในตำรำงท่ี 2.1-1 และรูปที่ 2.1-1 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-3 รำยงำนแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน ำ้แบบบูรณำกำร 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

ตำรำงท่ี 2.1-1 
ขอบเขตพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝัง่ตะวันออกตอนบน 

 
ล้ำดับ ต้ำบล อ้ำเภอ จังหวัด ลุ่มน ้ำ 

1 ไชยรำช บำงสะพำนน้อย ประจวบคีรีขันธ ์ 2101 
2 ช้ำงแรก บำงสะพำนน้อย ประจวบคีรีขันธ ์ 2101 
3 สองพี่น้อง ท่ำแซะ ชุมพร 2101 
4 สลุย ท่ำแซะ ชุมพร 2101 
5 รับร่อ ท่ำแซะ ชุมพร 2101 
6 หงษ์เจริญ ท่ำแซะ ชุมพร 2101 
7 คุริง ท่ำแซะ ชุมพร 2101 
8 ท่ำข้ำม ท่ำแซะ ชุมพร 2101 
9 หินแก้ว ท่ำแซะ ชุมพร 2101 
10 ทรัพย์อนันต ์ ท่ำแซะ ชุมพร 2101 
11 ท่ำแซะ ท่ำแซะ ชุมพร 2101 
12 นำกระตำม ท่ำแซะ ชุมพร 2101 
13 ทุ่งตะไคร ทุ่งตะโก ชุมพร 2102 
14 ช่องไม้แก้ว ทุ่งตะโก ชุมพร 2102 
15 เทศบำลตำ้บลทุ่งตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร 2102 
16 ตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร 2102 
17 ปำกตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร 2102 
18 เขำไชยรำช ปะทิว ชุมพร 2101 
19 ดอนยำง ปะทิว ชุมพร 2101 
 ดอนยำง ปะทิว ชุมพร 2102 

20 ชุมโค ปะทิว ชุมพร 2101 
 ชุมโค ปะทิว ชุมพร 2102 

21 ทะเลทรัพย ์ ปะทิว ชุมพร 2101 
 ทะเลทรัพย ์ ปะทิว ชุมพร 2102 

22 สะพล ี ปะทิว ชุมพร 2101 
 สะพล ี ปะทิว ชุมพร 2102 

23 บำงสน ปะทิว ชุมพร 2101 
 บำงสน ปะทิว ชุมพร 2102 

24 ปังหวำน พะโต๊ะ ชุมพร 2103 
25 พระรักษ์ พะโต๊ะ ชุมพร 2103 
26 พะโต๊ะ พะโต๊ะ ชุมพร 2103 
27 ปำกทรง พะโต๊ะ ชุมพร 2103 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-4 รำยงำนแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน ำ้แบบบูรณำกำร 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

ตำรำงที่ 2.1-1 (ต่อ) 
ล้ำดับ ต้ำบล อ้ำเภอ จังหวัด ลุ่มน ้ำ 
28 หำดพันไกร เมืองชุมพร ชุมพร 2101 
29 บำงลึก เมืองชุมพร ชุมพร 2101 
30 นำชะอัง เมืองชุมพร ชุมพร 2101 
 นำชะอัง เมืองชุมพร ชุมพร 2102 

31 วังใหม่ เมืองชุมพร ชุมพร 2102 
32 วังไผ ่ เมืองชุมพร ชุมพร 2101 
 วังไผ ่ เมืองชุมพร ชุมพร 2102 

33 นำทุ่ง เมืองชุมพร ชุมพร 2101 
34 บ้ำนนำ เมืองชุมพร ชุมพร 2102 
35 ท่ำตะเภำ เมืองชุมพร ชุมพร 2101 
36 ตำกแดด เมืองชุมพร ชุมพร 2101 
 ตำกแดด เมืองชุมพร ชุมพร 2102 

37 ขุนกระทิง เมืองชุมพร ชุมพร 2102 
38 ท่ำยำง เมืองชุมพร ชุมพร 2101 
 ท่ำยำง เมืองชุมพร ชุมพร 2102 

39 บำงหมำก เมืองชุมพร ชุมพร 2101 
 บำงหมำก เมืองชุมพร ชุมพร 2102 

40 ปำกน้ำ้ เมืองชุมพร ชุมพร 2101 
 ปำกน้ำ้ เมืองชุมพร ชุมพร 2102 

41 ถ้้ำสิงห์ เมืองชุมพร ชุมพร 2102 
42 ทุ่งคำ เมืองชุมพร ชุมพร 2102 
43 วิสัยเหนือ เมืองชุมพร ชุมพร 2102 
44 หำดทรำยร ี เมืองชุมพร ชุมพร 2102 
45 ทุ่งหลวง ละแม ชุมพร 2103 
 ทุ่งหลวง ละแม ชุมพร 2104 

46 ละแม ละแม ชุมพร 2103 
 ละแม ละแม ชุมพร 2104 

47 ทุ่งคำวัด ละแม ชุมพร 2104 
48 สวนแตง ละแม ชุมพร 2104 
49 วิสัยใต้ สวี ชุมพร 2102 
50 ครน สวี ชุมพร 2102 

 
 



บทที่ 2  
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-5 รำยงำนแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน ำ้แบบบูรณำกำร 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

ตำรำงท่ี 2.1-1 (ต่อ) 
ล้ำดับ ต้ำบล อ้ำเภอ จังหวัด ลุ่มน ้ำ 
51 นำสัก สวี ชุมพร 2102 
52 ทุ่งระยะ สวี ชุมพร 2102 
53 ปำกแพรก สวี ชุมพร 2102 
54 ด่ำนสว ี สวี ชุมพร 2102 
55 สวี สวี ชุมพร 2102 
56 ท่ำหิน สวี ชุมพร 2102 
57 เขำทะล ุ สวี ชุมพร 2102 
58 นำโพธิ ์ สวี ชุมพร 2102 
59 เขำค่ำย สวี ชุมพร 2102 
60 บำงน้้ำจืด หลังสวน ชุมพร 2102 
61 หำดยำย หลังสวน ชุมพร 2103 
62 วังตะกอ หลังสวน ชุมพร 2102 
 วังตะกอ หลังสวน ชุมพร 2103 

63 ปำกน้ำ้ หลังสวน ชุมพร 2102 
 ปำกน้ำ้ หลังสวน ชุมพร 2103 

64 บำงมะพร้ำว หลังสวน ชุมพร 2103 
65 ขันเงิน หลังสวน ชุมพร 2103 
66 ท่ำมะพลำ หลังสวน ชุมพร 2103 
67 พ้อแดง หลังสวน ชุมพร 2103 
68 นำพญำ หลังสวน ชุมพร 2103 
69 นำขำ หลังสวน ชุมพร 2102 
  นำขำ หลังสวน ชุมพร 2103 

70 แหลมทรำย หลังสวน ชุมพร 2102 
  แหลมทรำย หลังสวน ชุมพร 2103 

71 บ้ำนควน หลังสวน ชุมพร 2103 
72 จ.ป.ร. กระบุร ี ระนอง 2102 
73 น้้ำจืด กระบุร ี ระนอง 2102 
  น้้ำจืด กระบุร ี ระนอง 2102 

74 ล้ำเลียง กระบุร ี ระนอง 2102 
75 กะเปอร์ กะเปอร์ ระนอง 2103 
76 ละอุ่นเหนือ ละอุ่น ระนอง 2103 
77 ปำกหมำก ไชยำ สุรำษฎร์ธำน ี 2103 
  ปำกหมำก ไชยำ สุรำษฎร์ธำน ี 2104 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-6 รำยงำนแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน ำ้แบบบูรณำกำร 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

ตำรำงท่ี 2.1-1 (ต่อ) 
ล้ำดับ ต้ำบล อ้ำเภอ จังหวัด ลุ่มน ้ำ 
78 โมถ่ำย ไชยำ สุรำษฎร์ธำน ี 2104 
79 ป่ำเว ไชยำ สุรำษฎร์ธำน ี 2104 
80 ทุ่ง ไชยำ สุรำษฎร์ธำน ี 2104 
81 ตลำดไชยำ ไชยำ สุรำษฎร์ธำน ี 2104 
82 พุมเรียง ไชยำ สุรำษฎร์ธำน ี 2104 
83 เวียง ไชยำ สุรำษฎร์ธำน ี 2104 
84 เลม็ด ไชยำ สุรำษฎร์ธำน ี 2104 
85 ปำกฉลุย ท่ำฉำง สุรำษฎร์ธำน ี 2104 
86 เสวียด ท่ำฉำง สุรำษฎร์ธำน ี 2104 
87 เขำถ่ำน ท่ำฉำง สุรำษฎร์ธำน ี 2104 
88 ท่ำฉำง ท่ำฉำง สุรำษฎร์ธำน ี 2104 
89 คลองไทร ท่ำฉำง สุรำษฎร์ธำน ี 2104 
90 ท่ำเคย ท่ำฉำง สุรำษฎร์ธำน ี 2104 
91 คลองพำ ท่ำชนะ สุรำษฎร์ธำน ี 2103 
  คลองพำ ท่ำชนะ สุรำษฎร์ธำน ี 2104 

92 คันธุล ี ท่ำชนะ สุรำษฎร์ธำน ี 2104 
93 ประสงค ์ ท่ำชนะ สุรำษฎร์ธำน ี 2103 
  ประสงค ์ ท่ำชนะ สุรำษฎร์ธำน ี 2104 

94 ท่ำชนะ ท่ำชนะ สุรำษฎร์ธำน ี 2104 
95 สมอทอง ท่ำชนะ สุรำษฎร์ธำน ี 2104 
96 วัง ท่ำชนะ สุรำษฎร์ธำน ี 2104 
97 ตะกรบ ท่ำชนะ สุรำษฎร์ธำน ี 2104 
98 ตะกุกเหนือ วิภำวด ี สุรำษฎร์ธำน ี 2104 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-7 รำยงำนแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน ำ้แบบบูรณำกำร 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

รปูท่ี 2.1-1  แผนที่แสดงพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-8 รำยงำนแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน ำ้แบบบูรณำกำร 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

2.2 สภำพปัจจุบัน 
 ในส่วนนี้จะกล่ำวถึงบริบทและสภำพปัญหำของพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ดังนี้ 
2.2.1 บริบทลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

- ปริมำณฝนเฉลี่ยรำยปี 1,866.60 มม./ปี โดยปริมำณฝนสูงสุดอยู่ในเดือนพฤศจิกำยน(299.06) 
และต่้ำสุดในเดือนกุมภำพันธ์ (35.48) เป็นปริมำณฝนในช่วงฤดูฝน (พ.ค.-ธ.ค.) ร้อยละ 88.03 
ปริมำณฝนในช่วงฤดูแล้ง (ม.ค.-เม.ย.) ร้อยละ 11.97 ปริมำณฝนสูงทำงด้ำนทิศตะวันตกส่งผล
ให้ ลุ่มน้้ำสำขำคลองหลังสวนมีปริมำณฝนสูงสุด 

- ปริมำณน้้ำท่ำ เฉลี่ยรำยปีอยู่ที่ 7,597.38 ล้ำน ลบ.ม. โดยปริมำณน้้ำท่ำเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในเดือน
สิงหำคม (1,076.71) และต่้ำสุดในเดือนเมษำยน (155.81) สัดส่วนน้้ำท่ำในฤดูฝนร้อยละ 86.9 
และปริมำณน้้ำท่ำฤดแูล้ง ร้อยละ 13.10 ของปริมำณน้้ำท่ำทั้งป ี

- กำรใช้น้้ำบำดำลในปัจจุบัน 45.00 ล้ำน ลบ.ม./ปี 
- น้้ำบำดำลมีศักยภำพกำรให้น้้ำ 637.80 ล้ำน ลบ.ม./ป ี 
- ลักษณะดินในพ้ืนที่ส่วนใหญ่ เนื้อดินเป็นดินเหนียวถึงดินเหนียวจัด มีควำมอุดมสมบูรณ์ปำน

กลำงถึงสูง  
- คุณภำพน้้ำผิวดินในพื้นท่ีส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์พอใช้ และเสื่อมโทรมในบำงพ้ืนที่  
- ทรัพยำกรธรรมชำติและป่ำไม้ ในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำมีป่ำไม้ ประมำณ 6 ,692.09 ตร.กม. หรือร้อยละ 

22.58 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้ำ  
- มีพ้ืนที่ชุ่มน้้ำที่ขึ้นทะเบียนว่ำมีควำมส้ำคัญระดับนำนำชำติ ได้แก่ อ่ำวทุ่งคำ-อ่ำวสวี พรุคันธุลี 

อ่ำวบ้ำนดอน พ้ืนที่รวม 75,931.00 ไร่  
- มีพ้ืนที่คุ้มครองและอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ จ้ำนวน 7 แห่ง ได้แก่ อุทยำนแห่งชำติ 3 แห่ง คือ 

อุทยำนแห่งชำติน้้ำตกหงำว อุทยำนแห่งชำติหมู่เกำะชุมพร อุทยำนแห่งชำติแก่งกรุง  
- มีเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำ 4 แห่ง คือ เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำอุทยำนเสด็จในกรม-กรมหลวงชุมพร 

ด้ ำนทิ ศ ใต้  เ ขต รั กษำ พันธุ์ สั ต ว์ ป่ ำ อุ ทย ำน เ สด็ จ ใ นกรม -ก รมหลว งชุ มพร  ด้ ำ น 
ทิศเหนือ เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำทุ่งระยะ-นำสัก เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำควนแม่ยำยหม่อน 

- มีประชำกร จ้ำนวน 681,063 คน คิดเป็นร้อยละ 1.03 ของประชำกรทั้งประเทศ (ข้อมูล  
ปี พ.ศ. 2561) มีอัตรำกำรเพ่ิมขึ้นของจ้ำนวนประชำกรมีแนวโน้มลดลงอย่ำงต่อเนื่อง โดย
ค่ำเฉลี่ย 20 ปี อยู่ร้อยละ 0.87 ซึ่งสูงกว่ำค่ำเฉลี่ยพื้นที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก ร้อยละ 0.66 
และในระยะ 10 ปีที่ผ่ำนมำ  

- พ้ืนที่อยู่อำศัยและสิ่งปลูกสร้ำงมีอัตรำกำรขยำยตัว (ร้อยละ 2.95) ซึ่งสูงกว่ำอัตรำค่ำเฉลี่ยของ
พ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก (ร้อยละ 1.5) ในด้ำนเศรษฐกิจของพ้ืนที่มีรำยได้เฉลี่ย 162,735 
บำทต่อหัว โดยสัดส่วนโครงสร้ำงเศรษฐกิจ ประกอบด้วย ภำคเกษตรกรรม 42% ภำคบริกำร 
29% ภำคกำรค้ำและพำณิชยกรรม 16% และภำคกำรผลิต 13%  
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-9 รำยงำนแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน ำ้แบบบูรณำกำร 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

2.2.2 สภำพปัญหำ 
- น้้ำประปำที่ใช้ในกำรอุปโภคบริโภคคุณภำพไม่มีและไม่เพียงพอต่อปริมำณควำมต้องกำรใช้น้้ำของ

ประชำชน   
- ขำดกำรพัฒนำแหล่งเก็บกักน้้ำเพ่ือใช้ในภำคกำรเกษตร อุตสำหกรรม และกำรอุปโภคบริโภค 
- ปัญหำด้ำนน้้ำท่วมและอุทกภัยเกิดจำกปริมำณน้้ำหลำกเกินควำมจุล้ำน้้ำและน้้ำทะเลหนุนไม่

สำมำรถระบำยหรือปำกน้้ำตื้นเขินเนื่องจำกตะกอนทับถม  
- ปัญหำทรัพยำกรน้้ำเสื่อมโทรม  
- ปัญหำกำรกัดเซำะชำยฝั่งและกำรรุกล้้ำน้้ำเค็มรุนแรงและมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น  
- กำรท่องเที่ยวกระจุกตัวอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวหมู่เกำะและชำยหำดหลัก ท้ำให้เกินขีดควำมสำมำรถ

ในกำรรองรับ โดยแหล่งท่องเที่ยวชำยทะเลที่มีศักยภำพหลำยแห่ง ยังไม่เป็นที่รู้จักของตลำด และ
ยังขำดกำรพัฒนำเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวพ้ืนที่ตอนในและแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนของภำคใต้ฝั่ง
ตะวันออก 

- พืชเศรษฐกิจ (ยำงพำรำ ปำล์มน้้ำมัน และไม้ผล) ยังมีกำรผลิตแบบดั้งเดิม มีกำรแปรรูปเพ่ือสร้ำง
มูลค่ำเพ่ิมน้อย  

- ปัญหำกำรปนเปื้อนสำรเคมีและน้้ำเสียจำกกำรท้ำกำรเกษตรและโรงงำนอุตสำหกรรมในพ้ืนที่  
- ปัญหำกำรบุกรุกป่ำเพ่ือปลูกพืชเชิงเดี่ยว เช่น ยำงพำรำ ทุเรียน มีกำรชะล้ำงพังทลำยของดิน

บริเวณป่ำต้นน้้ำ  
- ปัญหำกำรบริหำรจัดกำรน้้ำที่ไม่มีประสิทธิภำพเพียงพอ ในเรื่องของกำรบริหำรจัดกำรและ 

บูรณำกำร 
 

 จะเห็นว่ำปริมำณน้้ำท่ำมีมำกกว่ำควำมต้องกำรน้้ำถึง 8 เดือน อย่ำงไรก็ตำมควำมจุเก็บกักโครงกำร
พัฒนำแหล่งน้้ำมีเพียง 5.8 ล้ำน ลบ.ม. ดังแสดงในรูปที่ 2.2.2-1 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-10 รำยงำนแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน ำ้แบบบูรณำกำร 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3 แนวโน้มกำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
 แนวโน้มกำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม แบ่งออกเป็น 3 ด้ำน ประกอบด้วย  
กำรพัฒนำพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ศักยภำพและทิศทำงกำรพัฒนำ และแนวทำงกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจ และข้อจ้ำกดั ดังรำยละเอียดต่อไปนี้ 
  
2.3.1 กำรพัฒนำพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน   
 แผนกำรพัฒนำพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ที่ปรึกษำได้รวบรวมแผนพัฒนำพ้ืนที่  
ซึ่งประกอบด้วย แผนพัฒนำภำคใต้ พ.ศ.2560–2565 ฉบับทบทวน แผนพัฒนำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
แผนพัฒนำจังหวัดชุมพร แผนพัฒนำจังหวัดระนอง และแผนพัฒนำจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี  สำมำรถสรุปเป็น
ประเด็นหลัก ๆ ได้ 4 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนเกษตรและปศุสัตว์ ด้ำนอุตสำหกรรมกำรผลิตและกำรค้ำ ด้ำนท่องเที่ยว
และบริกำร สิ่งแวดล้อม และด้ำนคุณภำพชีวิต รำยละเอียดดังแสดงในตำรำงท่ี 2.3.1-1 ดังนี้ 
  
  

รูปที่ 2.2.2-1  เปรียบเทียบปริมำณน ้ำท่ำ-ควำมต้องกำรน ้ำ-ควำมจุเก็บกัก 
พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-11 รำยงำนแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน ำ้แบบบูรณำกำร 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

2.3.2 เงื่อนไข ข้อจ้ำกัด และทิศทำงกำรพัฒนำ 
 ในส่วนนี้จะกล่ำวถึงเงื่อนไข ข้อจ้ำกัด และทิศทำงกำรพัฒนำในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 
ตอนบน ดังนี้ 
 (1)  เงื่อนไข 
  - พ้ืนที่ป่ำไม้และอนุรักษ์ป่ำไม้และสิ่งแวดล้อมควรได้รับกำรอนุรักษ์อย่ำงจริงจัง 
  - กำรสูญเสียพ้ืนที่ป่ำ กำรเพ่ิมขึ้นของพ้ืนที่เกษตรกรรม และกำรขยำยตัวของพ้ืนที่เมือง มี
ผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงควำมต้องกำรทรัพยำกรน้้ำเพ่ิมมำกข้ึน 
 
 (2)  ข้อจ้ำกัด 
  -  ในปี 2561 กำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือเป็นพื้นที่แหล่งน้้ำมีเพียงร้อยละ 3.14 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้ำ 
  - พ้ืนที่ลุ่มน้้ำมีควำมสำมำรถในกำรพัฒนำจ้ำกัด โดยเฉพำะพ้ืนที่เก็บกักน้้ำในแหล่งน้้ำ
ธรรมชำติ   
 
 (3)  ทิศทำงกำรพัฒนำ 
  - พ้ืนที่ถูกก้ำหนดเป็นส่วนหนึ่งของกำรพัฒนำตำมนโยบำยกำรพัฒนำพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจ
ภำคใต้อย่ำงยั่งยืน (SEC) 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม  2-12                 รำยงำนแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน ้ำแบบบูรณำกำร 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก                     ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใตฝ้ั่งตะวันออกตอนบน 

ตำรำงท่ี 2.3.1-1 
สรุปแผนพัฒนำที่เชื่อมโยงกับพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

 
แผนพัฒนำ เกษตรและปศุสัตว์ อุตสำหกรรมกำรผลิตและกำรค้ำ ท่องเท่ียวและบริกำร สิ่งแวดล้อม คุณภำพชีวิต 

แผนพัฒนำภำคใต้  
พ.ศ. 2560–2565 
ฉบับทบทวน 
ภ ำ ค ใ ต้ เ ป็ น เ มื อ ง
ท่องเที่ยวพักผ่อนตำก
อำกำศระดับโลก เป็น
ศูนย์กลำงผลิตภัณฑ์
ยำงพำรำและปำล์ม
น้้ ำมันของประเทศ 
และเมืองเศรษฐกิจ
เช่ือมโยงกำรค้ำกำร
ลงทุนกับภูมิภำคอื่น
ของโลก 

 ยกระดับกำรผลิตสินค้ำเกษตรที่เป็น อัตลักษณ์
ที่เหมำะสมกับศักยภำพพื้นที่ของภำค เช่น ข้ำว 
(ข้ำวสังหยด ข้ำวหอมกระดังงำ ข้ำวเล็บนก)  
ไม้ผล (กล้วยหอมทอง มะพร้ำว ทุเรียน มังคุด 
ส้มโอ) กำแฟ (กำแฟโรบัสตำ) พืชสุมนไพร และ 
ปศุสัตว์ (โคขุนศรีวิ ชัย) เพื่อให้เป็นสินค้ำ”
มูลค่ำสูง  

 ส่งเสริมกำรสร้ำงตรำสินค้ำอัตลักษณ์ เช่ือมโยง
ไปสู่ภำคกำรผลิตอื่น อำทิ กำรท่องเที่ยว  

 กำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มและสร้ำงควำมหลำกหลำย
ของสินค้ำ ต่อยอดกำรพัฒนำกำรผลิตสู่ระบบ
เกษตรมำตรฐำนต่ำงๆ อำทิ เกษตรปลอดภัย 
และเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น  

 กำรท้ำเกษตรแปลงใหญ่ในพื้นที่ที่เหมำะสม 
(Zoning)  

 ยกระดับอุตสำหกรรมกำรเพำะเลี้ยงกุ้งและสัตว์
น้้ำชำยฝั่ง และประมงทะเลที่ได้มำตรฐำนสำกล 
กำรเพำะเลี้ ยงที่ เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม 
ส่งเสริมกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์อำหำรทะเลที่
หลำกหลำย ในพื้นที่จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี  
นครศรีธรรมรำช สงขลำ และชุมพร 

 ส่งเสริมกำรท้ำกำรเกษตรแบบผสมผสำน 
โดยเฉพำะกำรท้ ำเกษตรและเลี้ ยงสั ตว์
ผสมผสำนร่วมกับกำรปลูกยำงพำรำ ปำล์ม
น้้ำมันและไม้ผล ส่งเสริมกำรปลูกพืชพันธุ์ดี  
ที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำด  

 ส่งเสริมให้มีกำรใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใน
กำรผลิตและบริหำรจัดกำรฟำร์ม อย่ำงเป็น
ระบบ เพื่อพัฒนำไปสู่กำรเป็นเกษตรกรมือ
อำชีพ/เกษตรอัจฉริยะ (Smart Farmer) 

 พัฒนำพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจภำคใต้อย่ำงยั่งยืน 
( Southern Economic Corridor:  SEC) 
จังหวัดชุมพร ระนอง สุรำษฎร์ธำนี  และ
นครศรีธรรมรำช 

 พัฒนำอุตสำหกรรมฐำนชีวภำพและกำรแปรรูป
กำรเกษตรมูลค่ำสูง (Bio-Based & Processed 
Agricultural Products)  เน้ นกำรวิ จั ยและ
พัฒนำเพื่อต่อยอดจำก กำรผลิตน้้ำมันปำล์มใน
สุรำษฎร์ธำนี นครศรีธรรมรำช และจังหวัด
ใกล้เคียง (กระบี่ และชุมพร) ไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มี
มูลค่ำสูงขึ้น 

 พัฒนำเขตอุตสำหกรรมโอเลโอเคมีคอล แบบ
ครบวงจร ในกระบี่  สุรำษฎร์ธำนี และชุมพร 
เพื่อให้เป็นอุตสำหกรรมใหม่ของภำค และสร้ำง
มูลค่ำเพิ่มให้กับน้้ำมันปำล์ม 
 

 แหล่งท่องเที่ยวหมู่ เกำะมี ช่ือเสียงในระดับ
นำนำชำติ อำทิ ภูเก็ต พีพี สมุย พะงัน และหลี
เป๊ะ รวมทั้ง ชำยหำดและหมู่เกำะ จังหวัด
ชุมพร สำมำรถเช่ือมโยงกับเขต The Royal 
Coast ของภำคกลำง 

 พัฒนำแหล่งท่องเที่ยวบนบกบริเวณตอนในของ
ภำคเช่ือมโยงกับแหล่งท่องเที่ยว ทำงทะเลที่ 
และแหล่งท่องเที่ยวชำยหำดให้ เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวแห่งใหม่และมีกำรเช่ือมโยงโครงข่ำย
ท่องเที่ยวบริเวณชำยฝั่งทะเลอ่ำวไทยกับชำยฝั่ง
ทะเลอันดำมัน 

 ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวชุมชนให้มีควำมเข้มแข็ง
และสอดคล้องกับศักยภำพของพื้นที่ 

 พัฒนำกิจกรรมและบริกำรท่องเที่ยวรูปแบบ
ใหม่ให้มีควำมหลำกหลำยเพื่อสร้ำง มูลค่ำเพิ่ม
ให้กับกำรท่องเที่ยวที่ส้ำคัญของภำค อำทิ 
ท่องเที่ยวเชิงสุขภำพและสปำ พัฒนำต่อยอด
ผลิตภัณฑ์และบริกำรท่องเที่ยว อำทิ ผลิตภัณฑ์
สมุนไพรและสุขภำพ (ระนอง กระบี่ สตูล 
ส ุรำษฎร์ ธำนี  และพัทลุ ง )  ท่องเที่ ยว เ ชิง
ประวัติศำสตร์และวัฒนธรรม (วัดพระมหำธำตุ
วรมหำวิหำร นครศรีธรรมรำช) เมืองเก่ำ 
(สงขลำ พังงำ สตูล นครศรีธรรมรำช และ
ระนอง) และกำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์   กำร
ท่องเที่ยวผจญภัย (พัทลุง นครศรีธรรมรำช 
และ สุรำษฎร์ธำนี) กำรท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
กำรท่องเที่ยวเชิงธุรกิจและบริกำร และกำร
ท่องเที่ยวเชิงกีฬำ 

 กำรอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติ   
ทำงทะเล ป่ำไม้ และป่ำชำยเลน เพื่อให้เกิดกำร
พัฒนำที่ยั่งยืน โดยอำศัยควำมร่วมมือของ
ชุมชน ส่งเสริมกำรปลูกป่ำชุมชน ป่ำชำยเลน 
กำรปลูกไม้เศรษฐกิจ 

 เพิ่มประสิทธิภำพกำรจัดกำรฐำนทรัพยำกรให้มี
ควำมอุดมสมบูรณ์ โดยเฉพำะทรัพยำกรดิน  
น้้ำ ปำ่ไม้ ประมงและชำยฝั่ง เพื่อเป็นปัจจัยกำร
ผลิตที่มีประสิทธิภำพ 

 กำรรักษำระบบนิเวศทำงทะเล อนุรักษ์ฟื้นฟู
สัตว์น้้ำบริเวณป่ำชำยเลน และกำรป้องกันกำร
กัดเซำะชำยฝั่ง โดยใช้เทคโนโลยีและรูปแบบที่
เหมำะสมกับแต่ละสภำพพื้นที่  

 กำรจัดระเบียบและก้ำหนดกิจกรรมทำง
เศรษฐกิจและสิ่งปลูกสร้ำงบริเวณพื้นที่ชำยฝั่ง
ทะเลเพื่อลดผลกระทบต่อกำรกัดเซำะบริเวณ
ชำยฝั่ง กำรวำงแผนทำงกำรเกษตรที่เหมำะสม 

 วำงระบบป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรบริหำร
จัดกำรน้้ำอย่ำงเป็นระบบ เพื่อแก้ไข ปัญหำ 
ภัยแล้งและอุทกภัยในพ้ืนท่ีน้้ำท่วมซ้้ำซำก  

 จัดหำน้้ำเพื่อกำรบริโภคอุปโภคและกำรเกษตร
ที่เพียงพอสนับสนุนปริมำณควำมต้องกำรใช้น้้ำ
ที่ เพิ่ มขึ้น ในเขตชนบทและเมือง และลด
ผลกระทบจำกปัญหำขำดแคลนน้้ำในช่วงฤดูแล้ง 

 ส่ ง เสริมกำร ใ ช้พลั งงำนทดแทนและเพิ่ ม
ประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำน 

 บริหำรจัดกำรและแก้ไขปัญหำสิ่งแวดล้อมอยำ่ง
เป็นระบบลงทุนโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนกำร
จัดกำรมลพิษ อำทิ ระบบรวบรวมและบ้ำบัด |
น้้ำเสีย และระบบก้ำจัดขยะมูลฝอยท่ีเหมำะสม 

 กำรพัฒนำเมืองน่ำอยู่ (Green Culture & 
Livable Cities)  ในพื้ นที่ จั งห วัด ชุมพร 
ระนอง สุรำษฎร์ธำนี และนครศรีธรรมรำช
โดยเน้นกรอบกำรเป็นเมืองที่มีควำมน่ำอยู่
ส้ำหรับคนทุกกลุ่ม เอื้อต่อ กำรขยำยตัวทำง
เศรษฐกิจและสั งคม และยั งคงรักษำ  
อัตลักษณ์ของพื้นที่  

 อนุรักษ์และส่งเสริม วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญำท้องถิ่น 

 
  



บทที่ 2  
             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำติ                          สภำพปัจจุบัน และแนวโน้มกำรพัฒนำของพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวนัออกตอนบน 
                     
 

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม  2-13                 รำยงำนแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน ้ำแบบบูรณำกำร 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก                     ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใตฝ้ั่งตะวันออกตอนบน 

ตำรำงท่ี 2.3.1-1 (ต่อ) 
แผนพัฒนำ เกษตรและปศุสัตว์ อุตสำหกรรมกำรผลิตและกำรค้ำ ท่องเท่ียวและบริกำร สิ่งแวดล้อม คุณภำพชีวิต 

ประจวบครีีขันธ์ 
เมืองท่องเที่ยว
ทรงคุณค่าระดับ
นานาชาติ 
เกษตรปลอดภัย 
ด่านสิงขร ระเบียง
เศรษฐกิจแห่งอนาคต  
สังคมผาสุกภายใต้
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 ผลั กดั นจั งหวัดประจวบคี รี ขั นธ์ ให้ มี ขี ด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันในด้ำนกำรผลิต 
กำรแปรรูปสับปะรด มะพร้ำว และสินค้ำ
เกษตรสู่ตลำดโลกด้ำนนวัตกรรม 

o GPP ภำคกำรเกษตรเพิ่มขึ้น (10%) 

 เสริมสร้ำงนวัตกรรมกระบวนกำรผลิต กำรแปร
รูป และกำรตลำดเป็นสินค้ำเกษตรคุณภำพสูง 

o GPP ภำคอุตสำหกรรมเพิ่มขึ้น (10%) 

 ยกระดับศักยภำพด่ำนสิงขร สร้ำงกำรเติบโต
กำรค้ำ กำรลงทุน กำรท่องเที่ยว เช่ือมต่อ
ประเทศต่ำง ๆ ในภูมิภำค 

o มูลค่ำกำรค้ำชำยแดนเพิ่มขึ้น (0.5% ต่อปี) 
 เสริมสร้ำงควำมโดดเด่นด้ำนกำรท่องเที่ยวบน

พื้นฐำนเอกลักษณ์ของจังหวัดสู่นำนำชำติ 
o รำยได้กำรท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น (3% ต่อปี) 
o จ้ำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น (3% ต่อปี) 

 ยกระดับกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดควำมสมดุลและ
ยั่งยืน 

o พื้นที่ป่ำไม้เพิ่มขึ้น (2,000 ไร่ต่อปี) 
o พื้นที่ชำยฝั่งถูกกัดเซำะลดลง (0.5%ต่อปี) 
o ปริมำณขยะที่ก้ำจดัถูกต้องตำมหลกัวิชำกำร

เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 75 

 เสริมสร้ำงควำมมั่นคงและสังคมคุณภำพ
ตำมวิถีหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

o จ้ำนวนครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ร้อยละ 90 มี
รำยได้เพิ่มขึ้น (10% ต่อปี) 

ชุมพร 
เมืองน่าอยู่ 
บนพ้ืนฐานการ 
เกษตรกรรมและ 
การท่องเที่ยวคุณภาพ 
เชื่อมโยงการพัฒนา 
สองฝั่งทะเล 

 เพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร เพื่อ
สร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันบนพื้นฐำน
กำรผลิตเชิงคุณภำพและเกษตรปลอดภัย 

o มูลค่ำสินค้ำเกษตรเพิ่มขึ้น (3% ต่อปี) 

-  เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรท่องเที่ยว 
พัฒนำแหล่งท่องเที่ยวและโครงสร้ำงพื้นฐำนท่ีมี
คุณภำพ เพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันทำงกำรท่องเที่ยว 

o รำยได้จำกกำรท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น (5% ต่อปี) 

 บริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม 
และสำธำรณภัย โดยกระบวนกำรมีส่วนร่วม 

o  จ้ำนวนพื้นที่ป่ำในจังหวัดเพิ่มขึ้น (2%) 

 เสริมสร้ำงศักยภำพคน ครอบครัว ชุมชนและ
สังคมที่มีคุณภำพ 

 เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรรำชกำรจังหวัด 
ดูแลควำมสงบเรียบร้อยและควำมมั่นคง เพื่อ
ประโยชน์สุขของประชำชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บทที่ 2  
             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำติ                          สภำพปัจจุบัน และแนวโน้มกำรพัฒนำของพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวนัออกตอนบน 
                     
 

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม  2-14                 รำยงำนแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน ้ำแบบบูรณำกำร 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก                     ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใตฝ้ั่งตะวันออกตอนบน 

ตำรำงท่ี 2.3.1-1 (ต่อ) 
แผนพัฒนำ เกษตรและปศุสัตว์ อุตสำหกรรมกำรผลิตและกำรค้ำ ท่องเท่ียวและบริกำร สิ่งแวดล้อม คุณภำพชีวิต 

ระนอง 

เมืองท่องเที่ยวเชิง

สุขภาพท่ีน่าอยู่ และ 

ประตสูู่การคา้

ชายแดน 

ฝั่งอันดามัน 

 ส่งเสริมกำรผลิต กำรบริโภค และจ้ำหน่ำย

อำหำรปลอดภัยสู่เมืองที่มั่นคงทำงด้ำนอำหำร 

 พัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรผลิตภำคเกษตร 

(พัฒนำคุณภำพ/ลดต้นทุนกำรผลิต) สร้ำง

มูลค่ำเพิ่ม และส่งเสริมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์

ชุมชน 

 เสริมสร้ำงอัตรำกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจด้วย

รำยได้ชุมชน เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งชุมชนสู่

กำรพึ่ งตนเองที่ยั่ งยืนด้วยหลักปรัชญำของ

เศรษฐกิจ พอเพียง 

 กำรเพิ่มศักยภำพของเมืองเพื่อเช่ือมโยงโอกำส

จำกอำเซียน 

 เป็นประตูกำรค้ำผ่ำนแดนฝั่งอันดำมัน เชื่อมโยง

ด้ำนกำรค้ำและกำรลงทุนของไทย อำเซียน และ

กลุ่มประเทศ BIMSTEC 

 พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนโลจิสติกส์และสิ่งอ้ำนวย

ควำมสะดวกทำงกำรค้ำ กำรลงทุน และกำร

ส่งออก 

 พัฒนำและยกระดับมำตรฐำนอุตสำหกรรมกำร

ท่องเที่ยวเชิงสุขภำพสู่เมืองท่องเที่ยวช้ันน้ำของ

อำเซียน 

 อนุรั กษ์  ฟื้นฟูและกำรจัดกำรทรั พยำกร 

ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมมีควำมสมดุลทำง

ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภำพตำมเกณฑ์

มำตรฐำน 

 พั ฒ น ำ ปั จ จั ย พื้ น ฐ ำ น แ ล ะ ร ะ บ บ

สำธำรณูปโภคเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตของ

ประชำชน 

 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและระบบ

สำธำรณสุขให้ได้มำตรฐำน 

 เสริมสร้ำงภูมิคุ้มกันและควำมเข้มแข็งทำง

สังคม 

 เสริมสร้ำงควำมมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สินของประชำชนและพัฒนำระบบ 

บริหำรจัดกำรด้ำนควำมมั่นคงในพื้นที่

ชำยแดน 

 เสริมสร้ำงศักยภำพในกำรป้องกันและ

บรรเทำสำธำรณภัย 

สุรำษฎร์ธำน ี

เมืองเกษตรคณุภาพ 

การท่องเที่ยวยั่งยืน 

สังคมเป็นสุข 

 เพิ่ มศั กยภำพกำรพัฒนำเศรษฐกิ จด้ ำน

กำรเกษตร 

o ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ภำคเกษตร
เพิ่มขึ้น (1% ต่อปี) 

 เพิ่ มศั กยภำพกำรพัฒนำ เศรษฐกิ จด้ ำน

อุตสำหกรรมเกษตร 

 พัฒนำระบบดิจิทัลเพื่อส่งเสริมอุตสำหกรรม

กำรเกษตร กำรบริกำรอย่ำงครบวงจร 

 ระบบกำรจัดกำรเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจด้ำนกำร

ลงทุน บริกำร โลจิสติกส์ กำรเกษตร 

o ผลิ ตภั ณฑ์ มวลรวมจั งหวั ด  ( GPP)  ส ำข ำ
อุตสำหกรรมเพิ่มขึ้น (0.5% ต่อปี) 

 พัฒนำ กำรท่องเที่ยวและวัฒนธรรมเช่ือมโยง

กลุ่มจังหวัด กลุ่มอำเซี่ยน 

 กำรส่งเสริมอุตสำหกรรมบริกำรและกำร

ท่องเที่ยวท่ียั่งยืน 

 สร้ำงเศรษฐกิจด้วยอุตสำหกรรมบริกำร กำร

ท่องเที่ยวและระบบโลจิสติกส์ 

 กำรเ ชื่อมโยงเส้นทำงคมนำคมและศูนย์  

โลจิสติกส์ (Logistics) ภำคใต้ตอนบน 

o ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) สำขำกำร

ขนส่งและกำรคมนำคมเพิ่มขึ้น (5% ต่อปี 

o รำยได้จำกกำรท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น (10% ต่อปี) 

 กำรสร้ำงฐำนทรัพยำกรธรรมชำติที่มั่นคงและมี

สภำพแวดล้อมท่ีเหมำะสม 

 พัฒนำระบบกำรจัดกำรเพื่อพัฒนำเมืองโดยใช้

ฐำนของควำมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

o คุณภำพน้้ำ (ผิวดิน /ทะเลและชำยฝั่ ง) มี

คุณภำพอยู่ในเกณฑ์ระดับพอใช้ไม่น้อยกว่ำร้อย

ละ 80 ของสถำนีท่ีมีกำรตรวจวัด   

o ร้อยละที่ของพื้นท่ีสีเขียวท่ีเพิ่มขึ้นจำกพื้นที่ของ

จังหวัด (0.01% ต่อปี) 

o ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของชุมชนพื้นท่ีเสี่ยงภัยที่ได้รับ

กำรเตรียมควำมพร้อมในกำรร่วมมือภัยพิบัติ

ทำงธรรมชำติ (5% ต่อปี) 

 พัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชนสู่สังคม

เป็นสุข 

 พัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชนโดยน้อม

น้ำปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเป็น

แนวทำงหลักในกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันในกำร

สร้ำงคนสังคมทีม่ีคุณภำพมีควำมสุข 

 กำรพัฒนำสังคมปลอดภัย คุณภำพชีวิตที่ดี 

และมีศักยภำพในกำรแข่งขัน 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-15 รำยงำนแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน ำ้แบบบูรณำกำร 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

2.3.3      แนวทำงกำรพัฒนำเศรษฐกิจและข้อจ้ำกัด 
 ทรัพยำกรน้้ำเป็นทรัพยำกรพ้ืนฐำนที่มีควำมขำดแคลนและควำมหำยำก และมี จ้ำนวนจ้ำกัด 
ทรัพยำกรน้้ำอำจจะเพียงพอส้ำหรับช่วงเวลำหนึ่ง ๆ ส้ำหรับแต่ละกิจกรรม แต่อำจจะไม่เพียงพอต่อควำม
ต้องกำรที่เพ่ิมขึ้น ดังนั้น แนวคิดพ้ืนฐำนของกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำจึงไม่ใช่เพียงกำรจัดหำน้้ำให้เพียงพอ 
แต่จ้ำเป็นต้องมีแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรควำมต้องกำรทรัพยำกรน้้ำของทุกคนในสังคมด้วย และสร้ำงควำม
เป็นธรรมทำงสังคมให้กบัทุกคน 
 
 กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำจึงมีกำรเสนอล้ำดับควำมส้ำคัญพ้ืนฐำนให้กับทุกคนอย่ำงเสมอภำค 
เพ่ือให้ทุกคนเข้ำถึงทรัพยำกรน้้ำได้ตำมควำมจ้ำเป็นพ้ืนฐำน และสำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำรน้้ำแต่ละ
ระดับของแต่ละกิจกรรมที่แตกต่ำงกัน ผ่ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำในแต่ละด้ำน ดังนี้ 
 (1)  ด้ำนกำรจัดกำรน้้ำอุปโภคบริโภค 
 (2)  ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงของน้้ำภำคกำรผลิต 
 (3)  ด้ำนกำรจัดกำรน้้ำท่วมและอุทกภัย 
 (4) ด้ำนกำรจัดกำรคุณภำพน้้ำและกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรน้้ำ 
 (5)  ด้ำนกำรอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภำพป่ำต้นน้้ำที่เสื่อมโทรมและป้องกันกำรพังทลำยของดิน 
 (6)  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำ 
 
  กำรพัฒนำทำงเลือกเชิงยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำใน พื้นที่ลุ่มน้้ำ
ภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน สำมำรถสรุปแนวทำงและข้อจ้ำกัดในกำรพัฒนำรำยสำขำฯ ประกอบด้วย 4 สำขำ 
ได้แก่ ภำคกำรเกษตร ภำคกำรท่องเที่ยว ภำคอุตสำหกรรม และ รำยละเอียดดังแสดงในตำรำงที่ 2.3.3-1 ถึง 
ตำรำงท่ี 2.3.3-4 ดังต่อไปนี้ 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-16 รำยงำนแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน ำ้แบบบูรณำกำร 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

2.3.3.1  ภำคกำรเกษตร 
 

ตำรำงท่ี 2.3.3-1 
แนวทำงและข้อจ้ำกัดในกำรพัฒนำรำยสำขำเศรษฐกิจในพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน  

(ภำคกำรเกษตร) 
 

สำขำเศรษฐกจิ แนวทำงกำรพัฒนำ ข้อจ้ำกัด 
ภำคกำรเกษตร -  เพิ่มกำรส่งเสริมกำรเกษตรมูลค่ำสูง (high 

value) ที่เช่ือมต่อกับกำรพัฒนำเศรษฐกิจสี
เขียว 

-  กำร เพิ่ ม ผลผลิ ตต่ อหน่ วยพื้ นที่  ( high 
average yield per area ) โดยใช้เทคโนโลยี 
กำรเกษตรและวิถีกำรผลิตแนวใหม่ ที่ลดกำร
ใช้สำรเคมี เป็นแนวทำงน้ำไปสู่กำรผลิตแบบ
เ ก ษ ต ร ป ล อ ด ภั ย  ร ว ม ทั้ ง ก ำ ร เ พิ่ ม
ประสิทธิภำพกำรใช้ทรัพยำกรน้้ำในภำค
กำรเกษตร 

-  ปรับ เปลี่ ยนกำรใช้พื้นที่ กำร เกษตรให้
เหมำะสมกับประเภทของกำรท้ำกำรเกษตร 

-  สถำนกำรณ์ ณ ปัจจุบัน พื้นที่ลุ่มน้้ำมีควำมจ้ำกัด
ด้ำนกำรพัฒนำกำรเกษตรขนำดแปลงใหญ่ พื้นที่
เพำะปลูกส่วนใหญ่เป็นแปลงขนำดเล็กและรำยย่อย 

-  พื้นที่กำรเกษตรเริ่มรุกเข้ำสู่พื้นที่ป่ำไม้และอนุรักษ์
ป่ำไม้ ท้ำให้เกิดควำมสูญเสียพื้นที่ต้นน้้ำและแหล่ง
กักเก็บน้้ำตำมธรรมชำติ 

-  พื้นที่ เกษตรกรรมในลุ่มน้้ำมีกำรเพำะปลูกใน 2 
ลักษณะ คือ พืชผลไม้สวนผสมผสำน และพืช
เชิงเดียว  

- กำรใช้พื้นที่กำรเกษตรบำงประเภทยังไม่เหมำะสม
กับควำมเหมำะสมของกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อ
กำรเกษตร 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-17 รำยงำนแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน ำ้แบบบูรณำกำร 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

2.3.3.2  ภำคกำรท่องเที่ยว 
 

ตำรำงท่ี 2.3.3-2 
แนวทำงและข้อจ้ำกัดในกำรพัฒนำรำยสำขำเศรษฐกิจในพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

(ภำคกำรท่องเที่ยว) 
 

สำขำเศรษฐกจิ แนวทำงกำรพัฒนำ ข้อจ้ำกัด 
ภำคกำรท่องเท่ียว - กำรใช้น้้ำของภำคกำรท่องเที่ยวจะรวมกับ

ภำค  กำรอุปโภคบริโภค น้้ำประปำในเขต
ชุมชนและเมือง กำรจัดเตรียมน้้ำประปำจึง
มุ่งเป้ำหมำย 2 ส่วน คือ กำรอุปโภคบริโภค
ในเขต ชุมชนและ เมื อง  และภำคกำร
ท่องเที่ยว 

-  แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ส่ วนใหญ่ เป็นสถำนที่
ท่องเที่ยวระดับท้องถิ่นถึงระดับชำติ มีสถำนที่
ท่องเที่ยวนำนำชำติจ้ำนวนน้อย ส่งผลให้มูลค่ำเพิ่ม
ที่ได้รับจำกกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวมีน้อย ( low 
value) ขณะที่กำรใช้ฐำนทรัพยำกรมีจ้ำนวนเพิ่ม
มำกขึ้นตำมจ้ำนวนควำมถี่กำรท่องเที่ยว 

-  นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ในพื้นที่ เป็นนักท่องเที่ยว
ท้องถิ่นและภำยในประเทศ  

- พื้นที่กำรท่องเที่ยวส่วนใหญ่ของพื้นที่ลุ่มน้้ำเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวทำงธรรมชำติ เช่น พื้นที่ชำยหำดทะเล พื้นที่
ชุมน้้ำ และพื้นที่ชำยเลน และแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-18 รำยงำนแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน ำ้แบบบูรณำกำร 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

2.3.3.3  ภำคอุตสำหกรรม 
 

ตำรำงท่ี 2.3.3-3 
แนวทำงและข้อจ้ำกัดในกำรพัฒนำรำยสำขำเศรษฐกิจในพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

(ภำคอุตสำหกรรม) 
 

สำขำเศรษฐกจิ แนวทำงกำรพัฒนำ ข้อจ้ำกัด 
ภำคอุตสำหกรรม - กำรก้ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำอุตสำหกรรม

กำรผลิตในพื้นที่ ประเภทอุตสำหกรรมที่
เหมำะสม และก้ำหนดพื้นที่เขอุตสำหกรรม
ให้สอดคล้องกับปริมำณทรัพยำกรน้้ำใน
พื้นที่ลุ่มน้้ำ 

- กำรส่งเสริมกำรพัฒนำพื้นที่ภำคเอกชนให้
เป็นแหล่งกักเก็บน้้ำ เพื่อเป็นแหล่งน้้ำให้แก่ 
ภำคอุปโภคบริโภคและภำคอุตสำหกรรม 

- ในพื้นที่ลุ่มน้้ำ โดยส่วนใหญ่เป็นอุตสำหกรรม
กำรเกษตรที่ ผลิตต่อ เนื่ องจำกผลผลิตทำง
กำรเกษตรในพื้นที ่

-  กำรใช้น้้ำของภำคอุตสำหกรรมกำรเกษตรในพื้นที ่
โดยส่วนใหญ่ใช้แหล่งน้้ำธรรมชำติในพื้นที่เป็น
หลัก และมีกำรปล่อยน้้ำที่ใช้แล้วลงสู่แหล่งน้้ำ
ธรรมชำติ ในบำงพื้นที่กลำยเป็นแหล่งน้้ำเสียของ
พื้นที่ท้ำยน้้ำ 

-  อุตสำหกรรมอำหำรทะเลตั้งอยู่ในพื้นที่ปลำยน้้ำ 
ไม่ ไกลจำกชำยฝั่ ง หรือท่ำเทียบเรือประมง
พำณิชย์ ในช่วงฤดูแล้ง จ้ำเป็นต้องซื้อน้้ำเพื่อ
บรรเทำปัญหำกำรขำดแคลนน้้ำ และเป็นสำเหตุ
ส้ำคัญของกำรระบำยน้้ำเสียลงสู่แหล่งน้้ำ (มีกำร
ใช้น้้ำมำกเป็นพิเศษ เนื่องจำกข้อก้ำหนดมำตรฐำน
กำรผลิตอำหำรฮำลำล ห้ำมใช้น้้ำซ้้ำในกระบวน 
กำรผลิตทุกข้ันตอน) 

-  นโยบำยและแผนกำรพัฒนำอุตสำหกรรมกำร
ผลิต ก้ำหนดให้กลุ่มอุตสำหกรรมที่ใช้เทคโนโลยี
และปัจจัยกำรผลิตจำกนอกพื้นที่ อย่ำงไรก็ตำม 
อุตสำหกรรมตำมนโยบำยและแผนส่วนใหญ่เป็น
อุตสำหกรรมที่ ใ ช้น้้ ำน้อย แต่ทั้ งนี้  มีควำม
จ้ำ เป็นต้องใช้น้้ ำที่มีคุณภำพและมำตรฐำน
อุตสำหกรรม 

-  ในบำงพื้นที่ลุ่ มน้้ ำสำขำเริ่มมีกำรแย่งชิงน้้ ำ
ระหว่ำงภำคกำรผลิต โดยเฉพำะในภำวะแล้ง 
ภำคอุตสำหกรรมต้องกำรควำมมั่นคงของควำม
แน่นอนในปริมำณน้้ำ ดังนั้น ในบำงพื้นที่จึงมี
ตลำดซื้อขำยน้้ำในพื้นที ่
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-19 รำยงำนแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน ำ้แบบบูรณำกำร 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

2.3.3.4  กำรพัฒนำเมือง 
 

ตำรำงท่ี 2.3.3-4 
แนวทำงและข้อจ้ำกัดในกำรพัฒนำรำยสำขำเศรษฐกิจในพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

(กำรพัฒนำเมือง) 
 

สำขำเศรษฐกจิ แนวทำงกำรพัฒนำ ข้อจ้ำกัด 
กำรพัฒนำเมือง - วำงผังเมืองให้สอดคล้องกับกำรพัฒนำและ

บังคับใช้ผังเมืองให้มีประสิทธิภำพ 
- พัฒนำเมืองให้เป็นเมืองกระชับ (Compact 

City) เพื่อใช้โครงสร้ำงพื้นฐำนที่ลงทุนไว้แล้ว
ให้เต็มประสิทธิภำพ  

- กำรพัฒนำเมืองที่ด้อยพัฒนำให้เป็นเมืองเดิม
ที่พัฒนำแล้ว (Urban Development) เป็น
กำรท้ำให้เมืองมีควำมน่ำอยู่ น่ำท่องเที่ยว 
เน้นควำมยั่งยืน 

-  ต้องพัฒนำชนบท (rural development)  
ควบคู่กันไปด้วย กล่ำวคือ ควรกระจำยควำม
เจริญไปยังท้องถิ่นในชนบทด้วย และท้ำให้
เกิดกำรพัฒนำควำมเป็นเมืองที่มีคุณภำพ 

- กำรพัฒนำเขตชุมชนและเมืองขำดกำร
ก้ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำท่ีชัดเจน 

- โครงสร้ำงพื้นฐำนที่จ้ำเป็นของเมืองยังไม่
เพียงพอเนื่องจำกขำดงบประมำณในกำร
พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนรองรับกำรพัฒนำ
เมือง 

- กำรขยำยตัวออกของเมืองในแนวรำบอย่ำง
ไ ม่ เ ป็ น ร ะ เ บี ย บ  ก ำ ร ใ ช้ ที่ ดิ น ไ ม่ เ กิ ด
ประสิทธิภำพสูงสุด 

- ปัญหำสิ่ ง แวดล้ อม เ มื อ ง  เ ช่ น  ปัญหำ
ประชำกรหนำแน่นมำกเกินไป ปัญหำ
กำรจรำจรติดขัด ปัญหำมลภำวะ ปัญหำขยะ 

 

 

2.3.4  ศักยภำพและโอกำส 
 ศักยภำพและโอกำสของลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภำพ
สำมำรถสร้ำงรำยได้ให้กับภำค ทั้งพ้ืนที่ตอนในและชำยฝั่งทะเลทั้งสองด้ำน รวมทั้งมีระบบนิเวศชำยฝั่งที่เป็นแหล่ง
เพำะพันธุ์สัตว์น้้ำตำมธรรมชำติและเหมำะกับกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้้ำชำยฝั่ง ในขณะที่กำรผลิตภำคเกษตร ได้แก่ 
ยำงพำรำและปำล์มน้้ำมัน ซึ่งเป็นแหล่งผลิตและแปรรูปที่ส้ำคัญของประเทศยังเป็นแบบดั้งเดิม นอกจำกนี้ มีควำม
ได้เปรียบด้ำนสภำพที่ตั้งทำงภูมิศำสตร์ที่อยู่ใกล้เส้นทำงกำรค้ำโลก สำมำรถเชื่อมโยงกำรพัฒนำกับพ้ืนที่ภำคอ่ืน ๆ 
ของประเทศ รวมทั้งภูมิภำคเอเชียใต้ และเอเชียตะวันออก ดังนั้ น กำรพัฒนำควรพัฒนำกำรท่องเที่ยวให้เป็น
มำตรฐำนสำกล พร้อมกับพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภำพให้เป็นที่รู้จัก ในระดับนำนำชำติ ใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในกำรผลิตและแปรรูปภำคเกษตรควบคู่กับกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
พัฒนำกำรเชื่อมโยงกำรค้ำ กำรลงทุนกับภูมิภำคต่ำง ๆ ของโลก 
 
 จุดแข็งของลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่ งตะวันออกตอนบน เป็นพ้ืนที่ เชิงยุทธศำสตร์เชื่อมโยงของภำคใต้   
อยู่บนเส้นทำงระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ (North-South Corridor) ภำคเกษตรมีควำมส้ำคัญต่อประเทศสูง 
โดยเฉพำะยำงพำรำ ปำล์มน้้ำมัน ไม้ผล เช่น ยำงพำรำ ปำล์มน้้ำมัน มะพร้ำว ทุเรียน เงำะ มังคุด เป็นต้น นอกจำกนี้
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 2-20 รำยงำนแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน ำ้แบบบูรณำกำร 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

ยังมีสินค้ำจำกกำรประมง มีภำคกำรท่องเที่ยวเป็นที่นิยมทั้งจำกชำวไทยและชำวต่ำงประเทศ มีสินค้ำสิ่งบ่งชี้ทำง
ภูมิศำสตร์ที่มีชื่อเสียงหลำยรำยกำร เช่น ไข่เค็มไชยำ หอยนำงรมสุรำษฎร์ธำนี ข้ำวเหลืองประทิวชุมพร เป็นต้น 
 
2.3.5  เป้ำหมำย / ผลลัพธ์ 
  ในส่วนนี้จะกล่ำวถึงเป้ำหมำย / ผลลัพธ์ของพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ดังนี้ 

(1) พืชเศรษฐกิจยำงพำรำและปำล์มน้้ำมัน และไม้ยืนต้นและไม้ผลอ่ืน ๆ เช่น กำแฟ สัก ทุเรียน 
มังคุด เงำะ เป็นต้น มีศักยภำพในกำรแข่งขันและสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมแก่ระบบเศรษฐกิจ 

(2) กำรท่องเที่ยวได้รับกำรพัฒนำบนฐำนทรัพยำกรที่หลำกหลำย 
(3) สินค้ำเกษตรปลอดภัยต่อกำรบริโภคและมีศักยภำพในกำรส่งออก 
(4) กำรคมนำคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ของกลุ่มจังหวัดสำมำรถรองรับกำรค้ำ กำรลงทุน  

กำรท่องเที่ยว กำรเกษตร และกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต 



 บทที่ 3 

กำรวำงแผนพัฒนำพื้นที่ลุ่มน้ ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน  
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-1 รำยงำนแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน ำ้แบบบูรณำกำร 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

บทที่ 3 
กำรวำงแผนพัฒนำพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน  

 
3.1 หลักกำรและแนวคิด 
 ทรัพยากรน้้าเป็นทรัพยากรพ้ืนฐานที่มีความขาดแคลนและความหายาก (Scarcity) และมีจ้านวน
จ้ากัด (Limitation) ถึงแม้ว่า ในแต่ละช่วงเวลาจะเห็นการไหลของน้้าหรือการเก็บกักน้้าในแหล่งน้้าต่าง ๆ ก็ตาม 
ซึ่งทรัพยากรน้้าที่เห็นดังกล่าวอาจจะเพียงพอส้าหรับช่วงเวลาหนึ่ง ๆ ส้าหรับแต่ละกิจกรรม แต่อาจจะไม่
เพียงพอต่อความต้องการที่เพ่ิมขึ้น อีกทั้ง ทรัพยากรน้้าเป็นทรัพยากรที่ทุกคนในสังคมมีความต้องการพ้ืนฐาน  
ทั้งการใช้บริโภคขั้นพ้ืนฐานต่อการด้ารงชีวิต (Basic Need Consumption) ไปสู่การผลิต (Producing 
Activities) การสันทนาการ (Recreation) การอนุรักษ์ (Conservation) และการด้ารงไว้ของทรัพยากร 
(Maintain) ดังนั้น แนวคิดพ้ืนฐานของการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าจึงไม่ใช่เพียงการจัดหาน้้าให้เพียงพอ 
(Water Resources Supply) แต่จ้าเป็นต้องมีแนวทางการบริหารจัดการความต้องการทรัพยากรน้้าของทุกคน
ในสังคมด้วย และสร้างความเป็นธรรมทางสังคมให้กับทุกคน 
 การพัฒนาทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาและการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าในพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้
ฝั่งตะวันออกตอนบน จะเน้นการก้าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาผ่านระดับความต้องการทรัพยากรน้้าของแต่ละ 
ภาคส่วน (Sectoral Development Demand for Water) และขีดความสามารถในการจัดสรร การกระจาย และ
การพัฒนาการจัดหาทรัพยากรน้้า (Water Resources Allocation, Distribution, and Supply Development) 
โดยมุ่งเน้นความสมดุลของทรัพยากรน้้าที่มีอยู่ (Water Balance in Situation and Existing) และที่จะสามารถ
พัฒนาได้อย่างยั่งยืน (Sustainability Development) ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพระบบนิเวศ 
(Ecology Lost and Degradation) ความขัดแย้งทางสังคม (Social conflict) และเศรษฐกิจขาดประสิทธิภาพการ
ผลิต (Inefficacy of Producing)  
 
3.2 กระบวนกำรกำรพัฒนำทำงเลือก 
 กระบวนการพัฒนาทางเลือกของการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้ทั้งวิธีการจากบนลงล่าง 
(Top-Down Approach) และจากล่างขึ้นบน (Bottom-Up Approach) กล่าวคือ มีการพิจารณาทางเลือกทั้ง
จากนโยบายรัฐพ้ืนฐานของลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก และจากการรับฟังสภาพปัญหา ความต้องการของกลุ่มผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมในการปฐมนิเทศโครงการ และการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 ในระดับ
ลุ่มน้้าสาขา เพ่ือใช้ประโยชน์ในการพิจารณาก้าหนด Option และ Alternative เบื้องต้นในการบริหารจัดการน้้า 
ผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนจึงเป็นทางเลือกท่ีผสมผสานทิศทางการพัฒนาพื้นที่จากนโยบายรัฐ และความต้องการของกลุ่มผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย จึงเป็นทางเลือกที่สะท้านความต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มากที่สุด ผลการศึกษา
ข้อมูลพ้ืนฐานของลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก ร่วมกับกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
พ้ืนที่ลุ่มน้้ า และการวิ เคราะห์  SWOT Analysis &TOWS Matrix และ SOAR Analysis ก้าหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ที่ส้าคัญ 3 ประเด็นหลัก คือ 1. กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตประชำกร 2. กำรพัฒนำ
ด้ำนเศรษฐกิจ และ 3. กำรอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-2 รำยงำนแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน ำ้แบบบูรณำกำร 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

3.3 กำรก้ำหนดประเด็นด้ำนทรัพยำกรน ้ำที่สัมพันธ์กับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำพื นที่ 
 จากประเด็นเชิงยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ ก้าหนดแนวทางการพัฒนาดังต่อไปนี้ 

(1) ปัญหาเกี่ยวกับการจัดการน้้าอุปโภคบริโภค ความเท่าเทียมในการเข้าถึงน้้าประปาอย่างมีคุณภาพ
และปลอดภัย  

(2) ปัญหาเกี่ยวกับความมั่นคงของน้้ าในภาคการผลิตระหว่างภาคการผลิตต่ างๆ ได้แก่  
ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม และภาคบริการ 

(3) ปัญหาน้้าท่วมและอุทกภัย เกิดจากสิ่งกีดขวางล้าน้้า ความจุล้าน้้าที่จะรองรับปริมาณน้้าสูงสุด 
(4) ปัญหาคุณภาพน้้าและการอนุรักษ์ทรัพยากรน้้า การปนเปื้อนของสารเคมีจากภาคเกษตรกรรม 

การระบายน้้าเสียของภาคอุตสาหกรรม น้้าเสียจากครัวเรือน  
(5) ปัญหาป่าต้นน้้าเสื่อมโทรมและปัญหาการพังทลายของหน้าดิน เกิดจากการบุกรุกและ

เปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน 
(6) ปัญหาด้านการบริหารจัดการ การขาดความรู้ในการบริหารจัดการหรือขาดการบูรณาการในการ

บริหารจัดการ 
 

3.4 สรุปประเด็นยุทธศำสตร์ของพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

จากเป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาและประเด็นด้านทรัพยากรน้้าข้างต้น สามารถ
ก้าหนดเป้าประสงค์การพัฒนาพ้ืนที่ตามประเด็นยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ 

 (1) กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต ประกอบด้วย  

 1) น้้าเพื่อการอุปโภคบริโภค  
 2) การจัดการน้้าท่วมและอุทกภัย 

 (2) กำรพัฒนำขับเคลื่อนเศรษฐกิจ  ประกอบด้วย 

  1) น้้าเพื่อการผลิตในภาคเกษตรกรรม 
  2) น้้าเพื่อการผลิตในภาคอุตสาหกรรม 
  3) น้้าเพื่อสนับสนุนและพัฒนาการท่องเที่ยว 

 (3) กำรจัดกำรน ้ำในมิติกำรอนุรักษ์และควำมย่ังยืน  ประกอบด้วย 

  1) การจัดสรรน้้าเพื่อรักษาระบบนิเวศ 
  2) การจัดการคุณภาพน้้า 

  3) การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภาพป่าต้นน้้าที่เสื่อมโทรม และป้องกันการพังทลายของดิน 
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3.5 แนวทำงกำรวิเครำะห์บริบทสภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอกพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก
ตอนบน โดยใช้ SWOT Analysis 

 การศึกษานี้เป็นการพิจารณาระดับภาพรวมและภาพลุ่มน้้าสาขาของแต่ละพ้ืนที่ ในการวิเคราะห์จุด
แข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) เป็นเครื่องมือที่ต้องการศึกษาความสัมพันธ์ของบริบท
สภาพแวดล้อมของหน่วยการศึกษา เพ่ือแยกแยะประเด็นที่มีความได้เปรียบภายใน (จุดแข็ง  : Strength : S)  
ข้อเสียเปรียบภายใน (จุดอ่อน : Weaknesses : W) การมีช่องทางสนับสนุนจากภายนอก (โอกาส : 
Opportunities : O) และการมีสิ่งกีดขวางจากภายนอกที่จะท้าให้ด้าเนินการไม่ส้าเร็จ (อุปสรรค : Threats : T) 
ซึ่งการวิเคราะห์ SWOT จะท้าให้เห็นสภาพแวดล้อมของการพัฒนาหน่วยการศึกษาให้สามารถด้าเนินการได้
อย่างเข้าใจพื้นฐาน อีกท้ัง เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ถึงการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นแล้วและมีแนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมทั้งผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อหน่วยการศึกษา ความสัมพันธ์ของ
ฐานบริบทสภาพแวดล้อมและปัจจัยต่าง ๆ ดังกล่าว จะเป็นประโยชน์ต่อการน้าไปก้าหนดยุทธศาสตร์หรือกล
ยุทธการพัฒนาลุ่มน้้าที่มคีวามเหมาะสมและเข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบันและอนาคต 
 ค้าถามเริ่มต้นของการวิเคราะห์ SWOT คือ ภายในพ้ืนที่ลุ่มน้้ามีประเด็นอะไรบ้างที่เป็นจุดแข็ง (S) 
และจุดอ่อน (W) ที่เอ้ือประโยชน์-ขัดขวาง ต่อการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้้า ขณะที่ สถานการณ์ภายนอกพ้ืนที่ลุ่มน้้า
อะไรบ้างที่จะเป็นโอกาส (O) และอุปสรรค (T) ที่ส่งผลกระทบเชิงบวก-เชิงลบ ต่อการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้้า  
(รูปที ่3.5-1) 
 ทั้งนี้ ประเด็นบริบทสภาพแวดล้อมที่จะเป็นตัวชี้ถึงความมีจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ อุปสรรค  
จะพิจารณาจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และปัจจัยเชิงสถาบัน / องค์กร  ซึ่งข้อมูลต่าง ๆ ได้จาก
การรวบรวมในพ้ืนที่ลุ่มน้้าและจากการจัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยจะเน้นพิจารณาประเด็นที่
เชื่อมโยงกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกและตัวชี้วัดการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์ กรณีตัวอย่างประเด็นของ S-W-O-T เช่น 
 (1)  จุดแข็ง หรือจุดเด่น หรือข้อได้เปรียบของพ้ืนที่จากสภาพแวดล้อมภายในลุ่มน้้า เช่น ปริมาณ
น้้าท่าจ้านวนมาก ความอุดมสมบูรณ์ของพ้ืนที่ต้นน้้า การได้รับความร่วมมือจากชุมชน เศรษฐกิจสอดคล้องกับ
สภาพพ้ืนที่ เป็นต้น 
 (2)  จุดอ่อน หรือข้อเสียเปรียบของพ้ืนที่ จากสภาพแวดล้อมภายในลุ่มน้้า เช่น ปัญหาด้านภัยพิบัติ 
น้้าท่วม น้้าแล้ง การขาดแคลนน้้า การบุกรุกพ้ืนที่ป่าต้นน้้า เป็นต้น 
 (3)  โอกาส หรือการมีช่องทางสนับสนุน จากสภาพแวดล้อมภายนอกที่เอ้ือประโยชน์หรือส่งเสริม
ต่อการพัฒนาลุ่มน้้า เช่น การมีแผนพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้้า การถูกก้าหนดเป็นพ้ืนทีอนุรักษ์ การมีกฎหมายคุ้มครอง
พ้ืนที่ เป็นต้น 
 (4)  อุปสรรค หรือข้อจ้ากัด จากสภาพแวดล้อมภายนอก ซ่ึงอาจท้าให้การพัฒนาพื้นที่เป็นไปได้ยาก 
เช่น ข้อก้าหนดทางกฏหมายทีท่้าให้ไม่สามารถบริหารจัดการพื้นที่ป่าได ้เป็นต้น 
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 ปัจจัยท่ีเอื อประโยชน์ ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบ 

ปัจจัยภำยใน 

 Strength : จุดแข็ง  
ลักษณะเด่น ข้อดี ความสามารถที่
เ อ้ือต่อการประสบความส้าเร็จ
สามารถน้าไปใช้ประโยชน์ได้ 

Weaknesses : จุดอ่อน 
ลักษณะด้อย  ข้อ เสี ย  ปัญหา  
ที่ ส่ งผลกระทบให้ เ กิ ดคว าม
ล้มเหลว ไม่สามารถน้ามาใช้
ประโยชน์ได้ 

ปัจจัยภำยนอก 

Opportunities : โอกำส 
ความได้ เปรียบ ที่ เ อ้ือต่อการ
ประสบความส้ า เร็จ สามารถ
น้าไปใช้ประโยชน์ได ้

Threats : อุปสรรค 
ความเสียเปรียบ ที่เอ้ือต่อคววาม
ล้มเหลว ไม่สามารถน้าไปใช้
ประโยชน์ได้ 

รูปที่ 3.5-1   รูปแบบกำรวิเครำะห์ SWOT Analysis 

 

3.6 กำรวิเครำะห์จุดยืนเชิงยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำแต่ละพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้  
ฝั่งตะวันออกตอนบน โดยใช้ TOWS Matrix Analysis 
 เมื่อท้าการวิเคราะห์บริบทฐานจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกโดยใช้ SWOT Analysis แล้ว 
การก้าหนดจุดยืนเชิงยุทธศาสตร์ที่จะขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าแต่ละพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขาจะใช้
ตารางคู่ความสัมพันธ์บริบทสภาพแวดล้อม TOWS Metrix Analysis เครื่องมือในการวิเคราะห์ เพ่ือก้าหนดทิศ
ทางการพัฒนา ที่จะใช้ข้อได้เปรียบท้างานเชิงรุก และข้อเสียมาเป็นตัวก้าหนดยุทธศาสตร์การปรับตัวและแก้ไข
ให้เกิดการพัฒนา 
 การวิเคราะห์ TOWS Metrix Analysis จะน้าการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค  
มาสร้างคู่ความสัมพันธ์ เพ่ือก้าหนดการวางต้าแหน่งกลยุทธ์การบริหารจัดการให้การด้าเนินการตอบสนองต่อ
เป้าหมายโดยมีกลยุทธ์แต่ละด้านเป็นเครื่องมือก้าหนดเส้นทางการด้าเนินการ ซึ่งการวิเคราะห์สามารถสร้างคู่
ความสัมพันธ์ได้ 4 รูปแบบ แต่ละรูปแบบคู่ความสัมพันธ์จะก้าหนดกลยุทธได้แตกต่างกัน (รูปที่ 3.6-1) ดังนี้ 
 (1)  SO เป็นการวิเคราะห์คู่ความสัมพันธ์ระหว่างจุดแข็ง (S) กับ โอกาส (O) เป็นการก้าหนด 
กลยุทธเชิงรุก โดยพิจารณาถึงความได้เปรียบเชิงการบริหารจัดการ 
 (2)  ST เป็นการวิเคราะห์คู่ความสัมพันธ์ระหว่างจุดแข็ง (S) กับ อุปสรรค (T) เป็นการก้าหนด 
กลยุทธเชิงป้องกัน โดยพิจารณาถึงการหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่จะส่งผลต่อการพัฒนา 
 (3)  WO เป็นการวิเคราะห์คู่ความสัมพันธ์ระหว่างจุดอ่อน (W) กับ โอกาส (O) เป็นการก้าหนดกล
ยุทธเชิงแก้ไข โดยพิจารณาถึงการวางแนวทางแก้ไขหรือปรับปรุงภายในพ้ืนที่ลุ่มน้้า 
 (4)  WT เป็นการวิเคราะห์คู่ความสัมพันธ์ระหว่างจุดอ่อน (W) กับ อุปสรรค (T) เป็นการก้าหนดกล
ยุทธเชิงรับ โดยพิจารณาถึงการวางแนวทางเชิงรับที่อาจจะเกิดขึ้นต่อการพัฒนา เพ่ือลดจุดอ่อนและหลีกเลี่ยง
อุปสรรคโดยมีเป้าหมายหลักคือการป้องกันหรือหลีกเลี่ยงให้สถานการณ์ลุ่มน้้าไม่แย่ไปกว่าเดิม 
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 ทั้งนี้ ในการวิเคราะห์จุดยืนเชิงยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้้าแต่ละพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขา 
ประเด็นการพิจารณาท่ีส้าคัญ ประกอบด้วย 3 ประเด็นหลัก คือ 
 (1)  แต่ละพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขามีศักยภาพและขีดความสามารถต่อการพัฒนาด้านใดบ้าง โดยเฉพาะ
ความสอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ซึ่งมียุทธศาสตร์ 6 ด้าน 
ก้าหนดไว้ ประกอบด้วย 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการน้้าอุปโภคบริโภค 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้้าภาคการผลิต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการน้้าท่วมและอุทกภัย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการคุณภาพน้้าและอนุรักษ์ทรัพยากรน้้า 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภาพป่าต้นน้้าที่เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลายของดิน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการ 

 (2)  แต่ละพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขามีบริบท เงื่อนไข และข้อจ้ากัด อะไรบ้าง ที่จะถูกน้าไปก้าหนด เป็น
ข้อพิจารณาในการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์การพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้้า เพ่ือก้าหนดทางเลือกการพัฒนา
พ้ืนที่ลุ่มน้้าบนพ้ืนฐานการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
 (3)  แต่ละพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขามีประเด็นใดบ้างที่ต้องได้รับการบริหารจัดการที่เหมือนกัน หรือแตกต่าง
กัน อย่างไร ด้วยแผนงานด้านใด ซึ่งจะถูกน้าไปก้าหนดในแผนการพัฒนาเชิงบูรณาการอย่างยั่งยืน (SIDP) 
  
 ทั้ง 3 ประเด็นดังกล่าว จะถูกน้าไปสู่การประเมินและเปรียบเทียบทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 
 
              ปัจจัยภำยใน 
 
ปัจจัยภำยนอก 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

โอกำส กลยุทธ์เชิงรุก 
ใช้จุดแข็งร่วมกับโอกาส 

กลยุทธ์เชิงแก้ไข 
ใช้โอกาสลดจุดอ่อน 

อุปสรรค กลยุทธ์เชิงป้องกัน 
ใช้จุดแข็งรับมืออุปสรรค 

กลยุทธ์เชิงรับ 
แก้ไขจุดอ่อนและเลี่ยงอุปสรรค 

รปูท่ี 3.6-1   รูปแบบกำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงจุดแข็งกับโอกำส จุดแข็งกับข้อจ้ำกัด 
    จุดอ่อนกับโอกำสและจุดอ่อนกับข้อจ้ำกัด (TOWS Matrix)  
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-6 รำยงำนแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน ำ้แบบบูรณำกำร 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

3.7 ข้อสรุปกำรกลยุทธ์และยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 
ตอนบน 
 การวิเคราะห์บริบทสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกพ้ืนที่ลุ่มน้้า โดยใช้ SWOT Analysis  
การวิเคราะห์จุดยืนเชิงยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้้าแต่ละพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขา โดยใช้ TOWS Matrix 
Analysis 
 เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างจุดแข็งกับโอกาส จุดแข็งกับข้อจ้ากัด จุดอ่อนกับโอกาสและจุดอ่อน
กับข้อจ้ากัดแล้ว จะก้าหนดกลยุทธ์โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 20 ปี 
(พ.ศ. 2561-2580) ซึ่งมียุทธศาสตร์ทั้งหมด 6 ด้าน สรุปผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ (TOWS Matrix) จากการ
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจ้ากัด (SWOT Analysis) สรุปไดด้ังแสดงใน ตำรำงที่ 3.7-1 

 
ตำรำงท่ี 3.7-1 

สรุปกำรวิเครำะห์ SWOT Analysis และควำมสัมพันธ์ (TOWS Matrix) Analysis 
ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน  

กำรวิเครำะห์ SWOT 

จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) โอกำส (O) อุปสรรค (T) 

1. มีปริมาณฝนเฉลี่ยรายปี
สู ง ก ว่ า ค่ า เ ฉ ลี่ ย ข อ ง
ประเทศไทย (1,866.61 
มิ ล ลิ เ ม ต ร )  แ ล ะ มี
ป ริ ม า ณ น้้ า ท่ า เ ฉ ลี่ ย
ปริมาณมาก (7,597.38 
ล้าน ลบ.ม.) 

2. ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการ
วางแผนบริหารจัดการ
และดูแลทรัพยากรน้้า 

 

1. ขาดแหล่งเก็บกักน้้าไว้ใช้ในฤดู
แล้ง (ฝนท้ิงช่วง) ในพื้นท่ีอ้าเภอ
ปะทิว จังหวัดชุมพร  

2. เกิดน้้าท่วมขัง (ระยะเวลาสั้น ๆ) 
จากสิ่งขีดขวางทางน้้า /ล้าน้้ามี
ขนาดเล็ก  

3. ท้าการเกษตรในพื้นท่ีป่าไม้และ
ลักษณะการปลูกพืชเชิงเดี่ยวท้าให้
มีความต้องการ ใช้น้้าปริมาณมาก 

4. มีการบุกรุกพื้นท่ี/สร้างสิ่งปลูกสร้าง
ในแหล่งน้้าล้าคลอง กีดขวางทางน้้า 
ท้าให้เกิดน้้าท่วมในฤดูฝน 

5. น้้าทะเลหนุนในฤดูแล้ง ท้าให้เกิด
น้้ากร่อยเค็ม และขาดแคลนน้้า
ผลักดันน้้าเค็ม 

6. มีการขยายตัวของเมืองในอัตราท่ี
สูงมาก ท้าให้มีน้้าเสียจ้านวนมาก 

7. พื้นท่ีป่าต้นน้้าถูกบุกรุก ท้าให้เมื่อ
ฝนตกจะขาดพื้นท่ีชะลอน้้าทาง
ธรรมชาติ/เกิดปัญหาดินถล่ม  

8 น้้าอุปโภคบริ โภคยั งไม่ครอบ 
คลุมทุกหมู่บ้าน 

1. พื้นท่ีมีศักยภาพในการพัฒนา
แหล่งกักเก็บน้้า 

2 .  เ ป็ น พื้ น ท่ี เ ป้ า ห ม า ย ใ น
แผนพัฒนาตามแนวทางแก้ไข
ปัญหาเชิงพื้นท่ีอย่างเป็นระบบ 
(Area Based) ได้แก่ 

    - S-01 ชุมพร-หลังสวน  
  - S-02 สุราษฎร์-ไชยา-ตาป ี
3. มีความตื่นตัวในการอนุรักษ์

พื้นท่ีป่าไม้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น มี
โครงการปลูกป่ า เพื่ อฟื้ นฟู
สภาพป่าไม้ต้น น้้ า เพื่ อช่วย
ชะลอน้้าหลาก และลดการชะ
ล้างหน้าดิน 

 
 
 

1. การพัฒนาแหล่งกักเก็บน้้า 
(ขนาดใหญ่) ในพื้นท่ี เป็นไป
ได้ยาก เพราะมีการคัดค้าน
จากประชาชนในพื้นท่ี 

2. การจัดการ/รื้อถอนสิ่งปลูก
สร้างท่ีกีดขวางทางน้้าเป็นไป
ได้ยาก  

3. ระบบบ้าบัดน้้าเสียชุมชนยัง
ไม่ คร อบคลุ มพื้ น ท่ี เ มื อ ง
ขนาดใหญ ่

4. ขาดการบูรณาการข้อมูล
แ ล ะ ก า ร ด้ า เ นิ น ง า น ท่ี
เกี่ ย วข้ องกับการบริหาร
จัดการน้้าในพื้นท่ี  
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-7 รำยงำนแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน ำ้แบบบูรณำกำร 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

กำรวิเครำะห์ TOWS 
กลยุทธ์เชิงรุก (SO) กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO) กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST) กลยุทธ์เชิงรับ (WT) 

S1O1 : เพิ่มความจุกักเก็บ
น้้า/แหล่งน้้าต้นทุน 
S1O2.1 : การจัดการพื้นท่ี
น้้าท่วม/พื้นท่ีชะลอน้้า 
S1O2.2 : การป้องกันน้้า
ท่วมพื้นท่ีชุมชน 
S1O3  : การเตรียมความ
พร้อมรับภัยพิบัติ/การรุก
ล้้าของน้้าเค็ม 
 

W1O1 : เพิ่มความจุกัก เก็บ น้้า /
แหล่งน้้าต้นทุน 
W2O2 : เพิ่ มประสิทธิ ภ าพการ
ระบายน้้า (ปรับปรุงสิ่งกีดขวางทาง
น้้า, ปรับปรุงล้าน้้าท่ีตืน้เขิน) 
W3O1 : ปรับเปลี่ยนพืช เพื่อลด
การใช้น้้า 
W3O3 : อนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นท่ีป่าต้น
น้้าท่ีเสื่อมโทรม/ถูกบุกรุก 
W4O2.1 : เพิ่มประสิทธิภาพการ
ระบายน้้า (ปรับปรุงสิ่งกีดขวางทาง
น้้า, ปรัปรุงล้าน้้าท่ีตื้นเขิน) 
W4O2.2 : พัฒนาปรับปรุงพื้น ท่ี
ชะลอน้้า/ป่าชายเลน 
W4O2.3 : ก่อสร้างระบบระบายน้้า
เลี่ยงชุมชน/เขื่อนป้องกันตล่ิง 
W5O2 : การแก้ไข/เตรียมความ
พร้อมการรุกล้้าของน้้าเค็ม 
W6O2 : การเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบ้าบัดและควบคุมการระบาย
น้้าเสียสู่สิ่งแวดล้อม 
W7O2 : การอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นท่ีป่า
ต้นน้้าท่ีเสื่อมโทรม 
W8O2.1  : พัฒนาประปาเมือง/
พื้นท่ีเศรษฐกิจ 
W8O2.2 : พัฒนาน้้าอุปโภคบริโภค
ใ ห้ ไ ด้ ม า ต ร ฐ า น แ ล ะ ร า ค า ท่ี
เหมาะสม 

S1T1.1 : เพิ่มประสิทธิภาพการ
กระจายน้้า/ระบบส่งน้้า 
S1T1. 2  : พั ฒ น า แ ห ล่ ง น้้ า
ทางเลือก/แหล่งน้้าบาดาล 
S1T2  : ปรับปรุงสิ่งกีดขวาง ทาง
น้้า  
S2T1 : ท้าแผนบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้้า 
S2T3.1 : การป้องกันการเกิดน้้า
เสี ย ท่ีต้นทาง  ( ออกระ เบี ยบ
ข้อบัญญัติท้องถิ่นฯ) 
S2T3 .2  : การก่อสร้ า งระบบ
บ้าบัดน้้าเสียใหม่ในพื้นท่ี 
S2 T4  : ส ร้ า ง ก า ร รั บ รู้ /
ประชาสัมพันธ์นโยบาย/แผน
แม่บทการบริหารจัดการน้้า 
 
 

W1T1  : พั ฒ น า แ ห ล่ ง น้้ า
ทางเลือก/แหล่งน้้าบาดาล 
W6T3  : การเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบ้าบัดและควบคุมการ
ระบายน้้าเสียสู่สิ่งแวดล้อม 
W7T4   : การ เตรี ยมความ
พร้อมรับมือภัยพิบัติดินถล่ม 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-8 รำยงำนแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน ำ้แบบบูรณำกำร 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

3.8  ทำงเลือกเชิงยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำและพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ 
ฝั่งตะวันออกตอนบน  
 จากเป้าประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่จะถูกขับเคลื่อนไปสู่เป้าประสงค์
และเป้าหมายการพัฒนาดังกล่าว การศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ได้เสนอไว้ 4 ทางเลือก คือ 
 ทำงเลือกท่ี 1 กรณีฐำน (No Action) การพัฒนาพ้ืนที่เติบโตตามสภาพปัจจุบันและแผนงานที่มีอยู่
ในปีงบประมาณ 2563 โดยไม่มีการเสนอแนวทางการพัฒนาพ้ืนที่และการจัดการทรัพยากรน้้า 
 ทำงเลือกท่ี 2 กำรพัฒนำพื นที่เพื่อแก้ไขปัญหำเร่งด่วนและคุณภำพชีวิตขั นพื นฐำน ไม่มีกิจกรรม
เพ่ือขับเคลื่อนการเติบโตเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้น การจัดการทรัพยากรน้้าเพ่ือแก้ไขปัญหาเร่งด่วนและคุณภาพชีวิตขั้น
พ้ืนฐาน 
 ทำงเลือกท่ี 3 กำรพัฒนำพื นที่เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกำรเติบโตเศรษฐกิจพื นฐำนด้ำน
เกษตรกรรมและกำรท่องเที่ยว มีการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจพ้ืนฐานด้านเกษตรกรรมและการท่องเที่ยวใน
พ้ืนที่ให้เติบโตอย่างเต็มศักยภาพ ขีดความสามารถ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 ทำงเลือกท่ี 4 กำรพัฒนำพื นที่เต็มศักยภำพ และยุทธศำสตร์กำรพัฒนำภำคใต้และเขตเศรษฐกิจ
ชำยแดนภำคใต้ การพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจของพ้ืนที่ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้และเขตเศรษฐกิจ
ชายแดนภาคใต้ และเพ่ิมการเติบโตฐานเศรษฐกิจเดิม (เกษตรกรรมและท่องเที่ยว) ให้เต็มศักยภาพ  
 กรอบแนวคิดของทำงเลือกที่ 1 กรณีฐำน (No Action) การพัฒนาพ้ืนที่เติบโตตามสภาพปัจจุบัน
และแผนงานที่มีอยู่ในปีงบประมาณ 2563 โดยไม่มีการเสนอแนวทางการพัฒนาพ้ืนที่และการจัดการทรัพยากรน้้า 
 ทางเลือกที่ 1 เป็นกรณีฐาน (base case) ที่พิจารณาจากสถานการณ์ปัจจุบันของการบริหารการ
จัดการทรัพยากรน้้าในพื้นที่ลุ่มน้้าและการบริหารจัดการพื้นที่ลุ่มน้้า โดยหลักการพ้ืนฐานของอุปสงค์ต่อทรัพยากร
น้้า คือ การพิจารณาผลรวมของความต้องการทรัพยากรน้้าจากทุกภาคส่วน ซึ่งรวมมาจากความต้องการน้้าเพ่ือ
การอุปโภคบริโภค น้้าเพ่ือเกษตรกรรม น้้าเพ่ืออุตสาหกรรม น้้าเพ่ือการท่องเที่ยว น้้าเพ่ือการพาณิชย์ และน้้าเพื่อ
การรักษาระบบนิเวศ โดยประมาณการอุปสงค์ต่อทรัพยากรน้้าในปี 2562 เป็นฐานการพิจารณาเปรียบเทียบกับ
ทางเลือกต่าง ๆ ขณะที่หลักการพื้นฐานของอุปทานต่อทรัพยากรน้้าได้พิจารณาจากปริมาณน้้าท่าและปริมาณน้้า
ใช้การได้จากแหล่งเก็บกักในพ้ืนที่ ซึ่งได้ประมาณการอุปทานต่อทรัพยากรน้้าจากปริมาณน้้าในแหล่งเก็บกักในปี 
2562 และโครงการพัฒนาที่ได้รับการสนับสนุนการด้าเนินการในปีงบประมาณ 2563 และการพัฒนาแหล่งน้้าตา
มกรอบงบประมาณการพัฒนาปี 2563 เป็นฐานการพิจารณาเปรียบเทียบกับทางเลือกต่าง ๆ 
           กรอบแนวคิดของทำงเลือกที่ 2  กำรพัฒนำพื นที่เพื่อแก้ไขปัญหำเร่งด่วนและคุณภำพชีวิตขั น
พื นฐำน 
 ทางเลือกที่ 2 เป็นกรณีที่เน้นการพัฒนาเพ่ือการตอบสนองต่อความต้องการพ้ืนฐานและการแก้ไข
ปัญหาในพ้ืนที่ โดยเฉพาะปัญหาน้้าท่วม ซึ่งพิจารณาจากสถานการณ์ปัจจุบันของการบริหารการจัดการ
ทรัพยากรน้้าในพ้ืนที่ลุ่มน้้าและการบริหารจัดการพ้ืนที่ลุ่มน้้าตามทางเลือกที่ 1 โดยหลักการพ้ืนฐานของอุปสงค์
ต่อทรัพยากรน้้า คือ การพิจารณาผลรวมของความต้องการทรัพยากรน้้าจากทุกภาคส่วนตามทางเลือกท่ี 1 และ
การแก้ไขปัญหาน้้าท่วมในพ้ืนที่ลุ่มน้้า ขณะที่หลักการพ้ืนฐานของอุปทานต่อทรัพยากรน้้าได้พิจารณาจาก
ปริมาณทรัพยากรน้้าตามทางเลือกที่ 1 รวมกับการแก้ไขปัญหาน้้าท่วม และการขยายระบบน้้าประปาให้



บทที่ 3  
             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำติ        กำรวำงแผนพัฒนำพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใตฝ่ั้งตะวันออกตอนบน 
   

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-9 รำยงำนแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน ำ้แบบบูรณำกำร 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

ครอบคลุมพ้ืนที่ชุมชนในแต่ละลุ่มน้้าสาขา โดยเฉพาะพ้ืนที่ชุมชนที่ขาดแคลนน้้าอุปโภคบริโภคและน้้าใช้เพ่ือการ
ด้ารงชีวิตขั้นพ้ืนฐาน 
 กรอบแนวคิดของทำงเลือกที่ 3 กำรพัฒนำพื นที่เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกำรเติบโตเศรษฐกิจ
พื นฐำนด้ำนเกษตรกรรมและกำรท่องเที่ยว 
 ทางเลือกที่ 3 เป็นกรณีที่เน้นการพัฒนาเพ่ือการตอบสนองต่อความต้องการพ้ืนฐานและการแก้ไข
ปัญหาในพ้ืนที่ และสนับสนุนและส่งเสริมการเติบโตเศรษฐกิจพื้นฐานด้านเกษตรกรรมและการท่องเที่ยว ซึ่งเป็น
เศรษฐกิจพ้ืนฐานของภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
 ทางเลือกที่ 3 เป็นการพิจารณาจากสถานการณ์ปัจจุบันของการบริหารการจัดการทรัพยากรน้้าใน
พ้ืนที่ลุ่มน้้าและการบริหารจัดการพ้ืนที่ลุ่มน้้าให้สอดคล้องตามสภาพทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมพ้ืนฐาน
ของพ้ืนที่ภาคใต้และพ้ืนที่ลุ่มน้้า คือ การพัฒนาด้านเกษตรกรรมและการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นเศรษฐกิจพ้ืนฐานของ
พ้ืนที่ลุ่มน้้า โดยหลักการพ้ืนฐานของอุปสงค์ต่อทรัพยากรน้้า คือ การพิจารณาผลรวมของความต้องการ
ทรัพยากรน้้าพ้ืนฐานตามทางเลือกท่ี 2 และการสนับสนุนและส่งเสริมภาคเศรษฐกิจพ้ืนฐานของพื้นที่ เพ่ือรองรับ
ความต้องการทรัพยากรน้้าให้เพียงพอต่อความต้องการ ขณะที่หลักการพ้ืนฐานของอุปทานต่อทรัพยากรน้้าได้
พิจารณาจากปริมาณทรัพยากรน้้าตามทางเลือกที่ 2 ประกอบกับการจัดเตรียมน้้าเพ่ือการตอบสนองต่อความ
ต้องการในช่วงระยะเวลาฤดูแล้งและการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพ้ืนที่ 
 กรอบแนวคิดของทำงเลือกที่ 4 กำรพัฒนำพื นที่เต็มศักยภำพ และยุทธศำสตร์กำรพัฒนำภำคใต้
และเขตเศรษฐกิจชำยแดนภำคใต้ 
 ทางเลือกที่ 4 เป็นกรณีที่มีหลักการพ้ืนฐานการพัฒนาทรัพยากรน้้าเพ่ือรองรับการพัฒนาพ้ืนที่ภาคใต้
ฝั่งตะวันออกด้านเศรษฐกิจและสังคมตามแนวทางนโยบายและแผนการพัฒนาพ้ืนที่ภาคใต้  โดยจะเน้นการ
พิจารณาความเพียงพอ ศักยภาพ และขีดความสามารถของพ้ืนที่ต่อการพัฒนาทรัพยากรน้้า เพ่ือการรองรับการ
พัฒนาพ้ืนที่ภาคใต้ อย่างไรก็ตาม ทางเลือกที่ 4 เป็นทางเลือกที่มีโจทย์หลัก คือ การพัฒนาทรัพยากรน้้าอย่าง
เต็มศักยภาพและขีดความสามารรถของพ้ืนที่แล้ว จะเพียงพอต่อความต้องการในการพัฒนาพ้ืนที่ภาคใต้ฝั่ง
ตะวันออกหรือไม่ มากน้อยเพียงใด 
 ทางเลือกที่ 4 เป็นการพิจารณาจากสถานการณ์ปัจจุบันของการบริหารการจัดการทรัพยากรน้้าใน
พ้ืนที่ลุ่มน้้าและการบริหารจัดการพ้ืนที่ลุ่มน้้าให้รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของพ้ืนที่ภาคใต้และพ้ืนที่
ลุ่มน้้าที่จะเกิดขึ้นจากการพัฒนาตามแนวนโยบายและแผน โดยหลักการพื้นฐานของอุปสงค์ต่อทรัพยากรน้้า คือ 
การพิจารณาผลรวมของความต้องการทรัพยากรน้้าโดยรวมทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ภายในพ้ืนที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออก เพ่ือรองรับความต้องการทรัพยากรน้้าให้เพียงพอต่อความต้องการ ขณะที่
หลักการพื้นฐานของอุปทานต่อทรัพยากรน้้าได้พิจารณาจากปริมาณทรัพยากรน้้าตามทางเลือกที่ 3 ประกอบกับ
การจัดเตรียมน้้าเพื่อการตอบสนองต่อความต้องการต่อการพัฒนาพ้ืนที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
 ทั้งนี้ ในการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของแต่ละทางเลือกการพัฒนาไม่จ้าเป็นต้อง
พิจารณาเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งในการพัฒนา สาระส้าคัญของการพัฒนาและการขับเคลื่อนเชิง
ยุทธศาสตร์ คือ การผสมผสานและการขยับเส้นทางกลยุทธในแต่ละทางเลือก (strategic pathway) เพ่ือให้การ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สามารถน้าพาไปสู่เป้าประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาที่ก้าหนดไว้ได้ อย่างไรก็ตาม การ



บทที่ 3  
             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำติ        กำรวำงแผนพัฒนำพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใตฝ่ั้งตะวันออกตอนบน 
   

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-10 รำยงำนแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน ำ้แบบบูรณำกำร 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

ผสมผสานทางเลือกการพัฒนาจ้าเป็นต้องพิจารณาฐานของข้อจ้ากัดและเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และ
สังคมประกอบ เพ่ือลดผลกระทบที่คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อการก่อเกิดปัญหาจากการพัฒนา 
โดยการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ได้ก้าหนดขอบเขตการพัฒนาไว้ 2 ประการ คือ 
 
 (1)  ทรัพยากรน้้าสามารถพัฒนาได้เต็มศักยภาพของพ้ืนที่  ภายใต้การไม่ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมในพื้นที ่
 (2)  ทรัพยากรน้้าไม่สามารถพัฒนาได้เต็มศักยภาพความต้องการของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
ที่ไม่มีขีดจ้ากัด 
 
 อีกทั้ง การพัฒนาแต่ละทางเลือกการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน จะพิจารณาการ
พัฒนาเป็นล้าดับขั้น (step) โดยพิจารณาความเพียงพอ และ/หรือ ความขาดแคลนทรัพยากรน้้าในแต่ละ
ทางเลือก เพ่ือรองรับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน  
 
3.9 กำรจัดล้ำดับควำมพึงพอใจทำงเลือกกำรพัฒนำพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 
 จากการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 (วันที่ 25 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2562) เพ่ือร่วมพิจารณา
ทางเลือกการพัฒนาพ้ืนที่ ทั้ง 4 ทางเลือก ผลจัดล้าดับทางเลือกที่มีความเหมาะสมในการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้้า
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ในภาคประชาชนตามพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขา มีจ้านวนผู้แสดงความคิดเห็นต่อทางเลือก
การพัฒนาทั้งสิ้น จ้านวน 129 คน โดยผู้แสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่เห็นว่า ทำงเลือกที่ 3 กำรพัฒนำพื นที่เพื่อ
สนับสนุนและส่งเสริมกำรเติบโตของเศรษฐกิจสำขำท่องเที่ยวและเกษตรกรรม  (ฐานเศรษฐกิจที่เป็นอยู่
ปัจจุบัน) มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 37.98 ของผู้แสดงความคิดเห็นทั้งหมด แสดงดังตำรำงท่ี 3.9-1 ได้ดังนี ้
 

ตำรำงท่ี 3.9-1 
สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นต่อทำงเลือกกำรพัฒนำในพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกจ้ำแนกลุ่มน ้ำสำขำ 

 
ลุ่มน ้ำสำขำ จ้ำนวนผู้เข้ำร่วมประชมุที่เลือกทำงเลือกกำรพัฒนำที่เสนอ (ร้อยละ) 

ทำงเลือกที่ 1 ทำงเลือกที่ 2 ทำงเลือกที่ 3 ทำงเลือกที่ 4 ทำงเลือกอื่น 

1. คลองท่าตะเภา 0.00 15.79 36.84 44.74 2.63 1/ 

2. ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 0.00 32.00 28.00 40.00 0.00 

3. คลองหลังสวน 0.00 30.56 41.67 27.78 0.00 

4. ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ส่วนท่ี 2 0.00 23.33 43.33 33.33 0.00 

พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน 0.00 24.81 37.98 36.43 0.78 
หมำยเหตุ :  1/ หมายถึง ทางเลือกที่ 5 การแก้ไขปัญหาน้้าท่วมและน้้าแล้งโดยจัดหาพื้นที่เก็บกักน้้าและประตูระบายน้้าที่  
                   เหมาะสม  
 



บทที่ 3  
             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำติ        กำรวำงแผนพัฒนำพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใตฝ่ั้งตะวันออกตอนบน 
   

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 3-11 รำยงำนแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน ำ้แบบบูรณำกำร 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

3.10 สรุปทำงเลือกกำรพัฒนำที่เหมำะสมและกำรบริหำรกำรจัดกำรพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ ฝั่งตะวันออก 
ตอนบน 
 การประเมินและเปรียบเทียบทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
สามารถสรุปทางเลือกการพัฒนาที่เหมาะสมทั้งมิติสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ ดังนี้ 
 
 พ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน มี 4 ลุ่มน้้าสาขา ประกอบด้วย คลองท่าตะเภา ภาคใต้ 
ฝั่งตะวันออกตอนบน คลองหลังสวน และภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 2 ครอบคลุมพ้ืนที่ 4 จังหวัด ประกอบด้วย 
ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง และสุราษฎร์ธานี โดยเป็นพ้ืนที่เป้าหมายในการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้
อย่างยั่งยืน (SEC) พ้ืนที่พัฒนาอุตสาหกรรมฐานชีวภาพและการแปรรูปการเกษตรมูลค่าสูง (Bio-Based & 
Processed Agricultural Products) อุตสาหกรรมโอเลโอเคมิคัลแบบครบวงจร พบว่าทางเลือกที่มีความ
เหมาะสมที่สุด คือ ทำงเลือกที่ 4 กำรพัฒนำพื นที่โดยเร่งกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจตำมเป้ำหมำยสูงสุด  
การพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจของพ้ืนที่ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้และเขตเศรษฐกิจชายแดนภาคใต้ 
และเพ่ิมการเติบโตฐานเศรษฐกิจเดิม (เกษตรกรรมและท่องเที่ยว) ให้เต็มศักยภาพ  



 
 บทที่ 4 

กำรจัดท ำแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน้ ำ 
แบบบูรณำกำรระดับยุทธศำสตร์ 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 4-1 รำยงำนแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน ำ้แบบบูรณำกำร 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

 บทที่ 4 
กำรจัดท้ำแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน ้ำแบบบูรณำกำรระดับยุทธศำสตร์ 

(Strategic and Integrated Development Plan / Program of River Basin : SIDP) 
 

4.1  แนวทำงกำรจัดท้ำแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน ้ำแบบบูรณำกำรระดับยุทธศำสตร์ 
 จากหลักแนวคิดเชิงยุทธศาสตร์ของการพัฒนาและการบริหารจัดการน้้าในพ้ืนที่ลุ่มน้้าอย่างยั่งยืน  
มีกระบวนการการพัฒนาทางเลือก โดยการวิเคราะห์ SWOT Analysis &TOWS Matrix และ SOAR Analysis  
ร่วมกับการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการก้าหนดประเด็นด้านทรัพยากรน้้าที่สัมพันธ์กับยุทธศาสตร์
ดังกล่าวมาแล้วในบทที่ 3 ที่ปรึกษาจึงได้ก้าหนดเป้าหมายของแผนงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การบริหาร
จัดการทรัพยากรน้้าแห่งชาติ ดังนี้ 

(1)  การแก้ปัญหาความจ้าเป็นพื้นฐานน้้าอุปโภค-บริโภค ได้แก่ การลดความขาดแคลนและเพ่ิมการ
เข้าถึงน้้าอุปโภคบริโภคในพ้ืนที่ ด้วยการพัฒนาประปาเมือง/พ้ืนที่เศรษฐกิจ พัฒนาน้้าอุปโภคบริโภคให้ได้
มาตรฐานและราคาที่เหมาะสม 

(2)  การแก้ปัญหาเกี่ยวกับความมั่นคงของน้้าในภาคการผลิต ได้แก่ การเพ่ิมความจุเก็บกัก/แหล่ง
น้้าต้นทุน การพัฒนาแหล่งน้้าใหม่ การเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายน้้าของระบบส่งน้้าและการพัฒนาน้้าบาดาล
เป็นแหล่งน้้าทางเลือก 

(3)  การแก้ไขปัญหาน้้าท่วมอุทกภัย ได้แก่ การเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้้า/การขุดลอก การ
จัดการพ้ืนที่น้้าท่วม-ชะลอน้้า การป้องกันน้้าท่วมพ้ืนที่ชุมชน 

(4)  การแก้ไขปัญหาคุณภาพน้้าและการอนุรักษ์ทรัพยากรน้้า ได้แก ่การป้องกันการเกิดน้้าเสียที่ต้น
ทาง การเพิ่มประสิทธิภาพในการบ้าบัดและควบคุมการระบายน้้าเสียออกสู่สิ่งแวดล้อม 

(5)  การแก้ไขปัญหาป่าต้นน้้าเสื่อมโทรมและปัญหาการพังทลายของหน้าดินที่เกิดจากการบุกรุก
และการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน ได้แก่ การฟ้ืนฟูป่าต้นน้้า(พ้ืนที่ป่าต้นน้้าในเชตป่าอนุรักษ์/ป่าสงวนฯ) การให้
ประชากรร่วมกันรักษาป่าต้นน้้าด้วยการส่งเสริมการปลูกป่าชุมชน 

(6)  การแก้ไขปัญหาด้านการบริหารจัดการขาดความรู้ในการบริหารจัดการหรือขาดการบูรณาการ
ในการบริหารจัดการ ได้แก่ การเตรียมความพร้อมในการรับภัยพิบัติ การจัดท้าแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 
การจัดท้าผังน้้า การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศส้าหรับลุ่มน้้าระหว่างประเทศ การเสริ มสร้างความรู้
ความเข้าใจและการยอมรับแผนแม่บทการบริหารจัดการน้้า/ผังน้้า 

จากเป้าหมายของแผนงานจึงได้ก้าหนดยุทธศาสตร์ของแผนงาน ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  การลดความขาดแคลนและเพ่ิมการเข้าถึงน้้าอุปโภคบริโภคในพื้นที่ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2  การแก้ไขปัญหาน้้าท่วมและอุทกภัยในพ้ืนที ่
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  การฟ้ืนฟูพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์และคุ้มครองทรัพยากร 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4  การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้้า 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5  การเพ่ิมความจุกักเก็บน้้า และเพ่ิมพ้ืนที่การกระจายน้้า 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6  การจัดการคุณภาพน้้าและอนุรักษ์ทรัพยากรน้้า 



บทที่ 4  
             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำติ        กำรจัดท้ำแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน ้ำแบบบรูณำกำรระดบัยุทธศำสตร์ 
   
 

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 4-2 รำยงำนแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน ำ้แบบบูรณำกำร 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

ยุทธศาสตร์ที่ 7  การแก้ไขและเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติ 
ยุทธศาสตร์ที่ 8  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการ 

  
 โดยแนวทางการจัดท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน้้าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ลุ่มน้้า
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีดังนี้ 
 จะพิจารณาลักษณะงานของหน่วยงานว่าสอดคล้องกับภารกิจในลักษณะใด และแยกเป็นกลุ่มภารกิจ
พ้ืนฐาน (Function) กลุ่มภารกิจเชิงนโยบายตามแผนแม่บท (Agenda) และกลุ่มภารกิจระดับท้องถิ่น (Area) 

(1) พิจารณาความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 
ได้แก่ ด้านการลดความขาดแคลนและเพ่ิมการเข้าถึงน้้าอุปโภคบริโภคในพื้นที่ ด้านการแก้ไขปัญหาน้้าท่วมและ
อุทกภัยในพ้ืนที่ ด้านการฟ้ืนฟูพัฒนาพ้ืนที่อนุรักษ์และคุ้มครองทรัพยากร ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้้า  
ด้านการเพ่ิมความจุกักเก็บน้้า และเพ่ิมพ้ืนที่การกระจายน้้า ด้านการจัดการคุณภาพน้้าและอนุรักษ์ทรัพยากรน้้า 
ด้านการแก้ไขและเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติ และด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม
การบริหารจัดการ โดย 

1) แผนงานจะต้องแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน ในมิติด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และพัฒนาเศรษฐกิจ
ควบคู่กันไป 

2) สอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ทั้ง 6 
ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดการน้้าอุปโภคบริโภค ด้านการสร้างความมั่นคงของน้้าภาคการผลิต ด้านการจัดการน้้า
ท่วมและอุทกภัย ด้านการจัดการคุณภาพน้้าและอนุรักษ์ทรัพยากรน้้า ด้านการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภาพป่าต้นน้้าที่
เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลายของดิน และด้านการบริหารจัดการ 

3) สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและแผนพัฒนาในพ้ืนที่ 
 

4.2 วิธีกำรจัดท้ำแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน ้ำแบบบูรณำกำรระดับยุทธศำสตร์ของพื นที่ 
พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 
 การจัดท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน้้าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ของพ้ืนที่ พ้ืนที่ลุ่มน้้า
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ได้จัดท้าขึ้น โดยใช้แผนงานในการแก้ไขปัญหาและก้าหนดให้มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ทั้ง 8 ด้าน ยุทธศาสตร์แต่ละด้านจะมีแผนงานย่อยที่ตอบสนองเป้าหมายย่อยตามบริบทของพ้ืนที่ลุ่ม
น้้า โดยในส่วนของเป้าหมายด้านการพัฒนาทรัพยากรน้้านั้นจะอยู่ในกรอบความต้องการน้้า (Demand) และ
การใช้น้้า (Supply) เป็นหลัก โดยการคาดการณ์ความต้องการใช้น้้าในปี 2580 พิจารณาด้านอุปโภค-บริโภค 
และการท่องเที่ยว ด้านเกษตรกรรม ด้านอุตสาหกรรม ด้านการรักษาระบบนิเวศ  

(1) ควำมต้องกำรใช้น ้ำ (demand side) ในอนำคตที่ปี พ.ศ. 2580 ที่ปรึกษาคาดการณ์จาก
ข้อมูลด้านประชากร สังคมอัตราการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ แนวนโยบายภาครัฐที่ส้าคัญในพ้ืนที่ภาคใต้
ฝั่งตะวันออก แผนงานการพัฒนาของจังหวัด กลุ่มจังหวัด รวมถึงความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ ตาม
แนวทางเลือกท่ี 4 ซึ่งประชาชนในพื้นท่ีเห็นชอบ 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 4-3 รำยงำนแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน ำ้แบบบูรณำกำร 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

(2) โครงกำรที่ตอบสนองควำมต้องกำรใช้น ้ำ (supply side) ในอนำคตที่ปี พ.ศ. 2580  
ที่ปรึกษาได้รวบรวมข้อมูลแผนงานในอนาคตของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาด้านน้้า ได้แก่ แผนงาน
โครงการของกรมชลประทาน กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมทรัพยากรน้้า 
กรมทางหลวง แผนงานโครงการในพ้ืนที่เป้าหมาย และแนวทางแก้ไขเชิงบูรณาการของส้านักงานทรัพยากรน้้า
แห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด รวมถึงแผนงานที่ประชาชนได้เสนอในการประชุมรับฟังความคิดเห็น 
และแผนงานที่ที่ปรึกษาเสนอเป็นแนวทางหรือกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหา 
  
 เมื่อพิจารณาความต้องการใช้น้้าและโครงการที่ตอบสนองความต้องการใช้น้้าให้สมดุลตามทางเลือกใน
การพัฒนาของแต่ละพ้ืนที่แล้ว หากโครงการตามแผนงานของหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอที่จะ
ตอบสนองความต้องการการใช้น้้า ที่ปรึกษาจะเสนอแผนงานเชิงกลยุทธ์ในภาพรวมของแต่ละพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขา 
โดยพิจารณาสถานะภาพหรือภูมิประเทศ เพ่ือตอบสนองความต้องการตามข้อจ้ากัดของพ้ืนที่ให้ได้มากท่ีสุด 
 การพิจารณากลยุทธ์หรือแผนงานจะพิจารณามาจากกลยุทธ์ที่ตอบสนองเป้าหมายตามศักยภาพ  
น้้าที่จ้าเป็นต้องใช้ในปี 2565-2570 2575 และ 2580 ตามล้าดับ 
 จากนั้นจึงน้ามาก้าหนดกรอบที่จ้าเป็นต้องพัฒนา เพ่ือให้เกิดสมดุลการใช้น้้า ตามยุทธศาสตร์และ
ทางเลือกท่ีประชาชนในพื้นท่ีและผู้เชี่ยวชาญได้ให้ความเห็นไว้ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังตำรำงท่ี 4.2-1 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 4-4 รำยงำนแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน ำ้แบบบูรณำกำร 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

ตำรำงท่ี 4.2-1  
สรุปควำมต้องกำรใช้น ้ำ (Demand) กำรใช้น ้ำ (Supply) และปริมำณน ้ำที่จะต้องจัดหำเพิ่มเติม 

ของพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน  
หน่วย : ล้ำน ลบ.ม. 

ด้ำน ปัจจุบัน 
พ.ศ.

2565 

พ.ศ.

2570 

พ.ศ.

2580 

De
m

an
d 

1 อุปโภค-บริโภค 20.02 21.23 26.29 39.55 

2 ท่องเที่ยว 1.40 1.68 2.37 6.50 

3 ปศุสัตว์ 4.15 4.33 4.66 5.39 

4 อุตสาหกรรม 13.57 14.25 16.04 33.25 

5 รักษานิเวศน ์ 323.01 311.90 309.72 301.74 

6 เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 75.61 69.70 63.79 51.97 

7 พื้นที่เกษตรกรรมเขตชลประทาน  517.63 645.02 857.33 1,281.96 

8 พื้นที่เกษตรกรรมนอกเขตชลประทาน (ส่งน้้าเฉพาะฤดูแล้ง) 3,315.97 3,240.91 3,115.80 2,865.58 

รวมควำมต้องกำรน ้ำฐำน (รวม 1-7) 955.39 1,068.12 1,280.20 1,720.36 

รวมควำมต้องกำรน ้ำโดยรวมของพื นที่ (รวม 1-8) 4,271.36 4,309.03 4,396.00 4,585.94 

Su
pp

ly
 

1 ทรัพยากรน้า้ที่น้ามาใช้ได้ในปัจจุบัน 1,196.88 1,196.88 1,196.88 1,196.88 

  1.1 การน้าน้้าจาก canal storage มาใช ้ 1,191.08 1,191.08 1,191.08 1,191.08 

  1.2 ความจุโครงการพัฒนาแหล่งน้้าในปจัจุบัน 5.80 5.80 5.80 5.80 

2 แผนพัฒนาทรัพยากรน้้า         

  2.1 แผนพัฒนาหน่วยงานส่วนกลาง (170 โครงการ)   0.00 64.12 562.94 

  2.2 แผนพัฒนาจังหวัด (51 โครงการ)   0.00 0.06 0.00 

  2.3 แผนพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area Based) (11 โครงการ)   0.00 0.37 212.57 

  2.4 ข้อเสนอภาคประชาชน/ทีป่รึกษา (40 โครงการ)   0.00 447.08 495.66 

รวมควำมจุโครงกำรพัฒนำแหล่งน ้ำ 1,196.88 1,196.88 1,708.51 2,979.68 

ต้องพัฒนำเพิ่ม กรณีไม่สง่น ้ำนอกเขต 241.49 128.76 428.30 1,259.32 

ต้องพัฒนำเพิ่ม กรณีส่งน ำ้นอกเขต -3,074.5 -3,112.15 -2,687.50 -1,606.26 

มำตรกำรดำ้นกำรจ้ำกัด/ปรบัเปลี่ยนกำรใช้ทีด่ินเพื่อลดกำรใช้น ้ำ 0.00 265.00 430.00 868.98 

 

ปริมำณทรัพยำกน ้ำเกิน / ขำด (Supply-Demand) 241.49 393.76 858.30 2,128.30  

ปริมำณทรัพยำกรน ้ำรวมนอกเขตชลประทำน (Supply-Demand) -3,074.5 -2,847.15 -2,257.50 -737.28  

หมำยเหตุ  อุปทาน คือ ปริมาณน้้าที่ส่งได้โดยพิจารณา ปริมาณน้้าไหลเข้าอ่างและความต้องการน้้าเป็นรายเดือน 
 และความต้องการน้้าส่วนหนึ่งสามารถดึงจากปริมาณน้้าท่าที่ผ่านจุดพิจารณาโดยไม่จ้าเป็นต้องมีปริมาตรอ่าง 
                 * มาตรการเสริมเพื่อความสมดุล 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 4-5 รำยงำนแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน ำ้แบบบูรณำกำร 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

4.3  สรุปแผนงำนตำมแนวกำรพัฒนำลุ่มน ้ำแบบบูรณำกำรระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ 
ฝั่งตะวันออก ตอนบน  
4.3.1 ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรลดควำมขำดแคลนและเพิ่มกำรเข้ำถึงน ้ำอุปโภคบริโภคในพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้

ฝั่งตะวันออกตอนบน  
 เพ่ือตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ที่สมาชิกขององค์กรสหประชาชาติก้าหนดใน
เป้าหมายที่ 6 "การเข้าถึงการใช้น้้าสะอาดและสุขาภิบาลที่ดี" โดยมีเป้าประสงค์เพ่ือจัดหาน้้าสะอาดเพ่ือการ
อุปโภคบริโภคให้แก่ชุมชนครบทุกหมู่บ้าน ชุมชนเมือง แหล่งท่องเที่ยวส้าคัญ และพ้ืนที่เศรษฐกิจ รวมทั้งพัฒนา
น้้าดื่มให้ได้มาตรฐานในราคาที่เหมาะสม โดยมีแผนงานหรือกลยุทธ์ ดังนี้  

(1) พัฒนำประปำเมือง/พื นที่เศรษฐกิจ 
  การพัฒนาประปาเมือง/พ้ืนที่เศรษฐกิจ ประกอบด้วย การขยายเขต/เพ่ิมเขตจ่ายน้้า (ประปา

หมู่บ้าน) แผนระบบประปาเมืองหลัก/พ้ืนที่เศรษฐกิจแหล่งท่องเที่ยว ลดการสูญเสียน้้าในระบบท่อส่งจ่าย
น้้าประปาได้ รายละเอียดดังนี้ 

1) กำรขยำยเขต/เพิ่มเขตจ่ำยน ้ำ (ประปำหมู่บ้ำน) 
   จากข้อมูลพ้ืนฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ปี พ.ศ. 2562 ยังเหลือหมู่บ้านที่ยังไม่มีระบบ
ประปาในพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน จ้านวน 52 หมู่บ้าน โดยจะด้าเนินการต่อจากแผนยุทธศาสตร์ 
20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ให้ครบทุกหมู่บ้านในลุ่มน้้า ก้าหนดแล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2565  

ทั้งนี้หมู่บ้านที่ยังไม่มีน้้าประปาใช้ที่อยู่ในพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน จ้านวน 52 
หมู่บ้าน รายละเอียดแสดงใน ภำคผนวก ก 

2) แผนระบบประปำเมืองหลัก/พื นที่เศรษฐกิจ/แหล่งท่องเที่ยว 
   การพัฒนาระบบประปาเมือง พ้ืนที่เศรษฐกิจแหล่งท่องเที่ยว เป็นการด้าเนินการโดยการ
ประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ในการขยายระบบประปา เพ่ิมเขตจ่ายน้้าส้าหรับเมืองหลัก พ้ืนที่เศรษฐกิจ และ
แหล่งท่องเที่ยวที่ส้าคัญ โดยการจัดหาแหล่งน้้าในพ้ืนที่ขาดแคลนน้้าต้นทุน การก่อสร้างระบบผลิตน้้าประปาเพ่ือ
ขยายก้าลังผลิตเพ่ิมเติม แผนงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบประปาในพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก
ตอนบน ในระยะเวลา 20 ปี ให้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2565 จ้านวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาชุมพร และ กปภ.สาขาหลังสวน โดยเพ่ิมเขตจ่ายน้้าให้กับผู้ใช้น้้า จ้านวน 7,520 
ครัวเรือน ในพื้นท่ีอ้าเภอเมืองชุมพร อ้าเภอปะทิว อ้าเภอหลังสวน อ้าเภอทุ่งตะโก อ้าเภอสวี จังหวัดชุมพร  

3) ลดกำรสูญเสียน ้ำในระบบท่อส่งจ่ำยน ้ำประปำ 
   ในการลดการสูญเสียน้้าในระบบท่อส่งจ่ายน้้าประปาคิดเป็นร้อยละ 25 ของการใช้น้้า
อุปโภคบริโภคเพ่ือลดปริมาณน้้าต้นทุนที่ต้องการ ก้าหนดให้เริ่มด้าเนินการในปี พ.ศ. 2565 เพ่ือลดปริมาณน้้า
ต้นทุนที่ต้องการด้านอุปโภคบริโภค  
 

(2) กำรพัฒนำน ้ำอุปโภคบริโภคให้ได้มำตรฐำนและรำคำที่เหมำะสม  
การพัฒนาน้้าอุปโภคบริโภคให้ได้มาตรฐานและราคาที่เหมาะสม ประกอบด้วย การปรับปรุง

ระบบประปาหมู่บ้านให้ได้มาตรฐานและเพียงพอครบทุกหมู่บ้าน การสนับสนุนการผลิตน้้าดื่มในชุมชนของ
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 4-6 รำยงำนแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน ำ้แบบบูรณำกำร 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

ตนเอง เพ่ือให้ทุกต้าบลเข้าถึงน้้าดื่มที่ปลอดภัยและมีราคาที่สามารถซื้อหาได้ตามฐานะทางเศรษฐกิจ 
รายละเอียดดังนี้ 

1) กำรปรับปรุงระบบประปำหมู่บ้ำนให้ได้มำตรฐำน (SDGs) และเพียงพอ 
   การพัฒนาน้้าอุปโภคบริโภคให้ได้มาตรฐานและราคาที่เหมาะสมด้วยการปรับปรุงระบบ

ประปาหมู่บ้านให้ได้มาตรฐานและเพียงพอครบทุกหมู่บ้าน โดยการก้าหนดมาตรฐานระบบประปาหมู่บ้าน  
การจ้าแนกระบบประปา การจัดท้ารูปแบบมาตรฐาน แล้วด้าเนินการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านให้ได้
มาตรฐานและเพียงพอให้ได้ร้อยละ 100 ของระบบประปาที่ผ่านมาตรฐานประปาดื่มได้ ก้าหนดแล้วเสร็จในปี 
พ.ศ. 2565 เพ่ือสอดรับแผนแม่บทน้้าที่ให้มีน้้าอุปโภค-บริโภคสะอาดปลอดภัยและพอเพียงโดยแผนงานการ
พัฒนาระบบประปาหมู่บ้านให้ได้มาตรฐานน้้าอุปโภคบริโภคนี้เป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่
เป็นงานที่ริเริ่มใหม่จึงเห็นควรมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลัก 

2) สนับสนุนกำรผลิตน ้ำดื่มในชุมชนของตนเอง 
   การสนับสนุนการผลิตน้้าดื่มในชุมชนของตนเอง เพ่ือให้ทุกต้าบลเข้าถึงน้้าดื่มที่ปลอดภัย
และมีราคาที่สามารถซื้อหาได้ตามฐานะทางเศรษฐกิจ ภายใต้ยุทธศาสตร์ 20 ปี ก้าหนดแล้วเสร็จภายในปี  
พ.ศ. 2565 เพ่ือสอดรับแผนแม่บทน้้าที่ให้มีน้้าอุปโภค-บริโภคสะอาดปลอดภัยและพอเพียง เนื่องจากเป็นงานที่
ต้องใช้ความเชื่อถือประกอบกับการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงเห็นควรมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็น
หน่วยงานหลัก 
 
4.3.2 ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรแก้ปัญหำน ้ำท่วมและอุทกภัยในพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 
 กลยุทธ์นี้ได้พิจารณาโครงการพัฒนาแหล่งน้้าที่เคยมีการศึกษา/วางแผน โดยหน่วยงานต่างๆ ได้แก่
กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้้า กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และข้อมูล
โครงการศึกษาความเหมาะสมวิเคราะห์พ้ืนที่พิเศษ และแนวทางแก้ไขเชิงบูรณาการในพ้ืนที่ลุ่มน้้า ของส้านักงาน
ทรัพยากรน้้าแห่งชาติ เพ่ือน้ามาวิเคราะห์และจัดท้าแผนงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาและความ
ต้องการของคนในพื้นที ่
 กลยุทธ์หรือแผนงานประกอบไปด้วย 1) การเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้้า โดยแก้ไขปรับปรุง  
สิ่งกีดขวางทางน้้า ปรับปรุงขุดลอกล้าน้้าธรรมชาติที่ตื้นเขินให้สามารถระบายน้้าได้ อย่างมีประสิทธิภาพ 2) 
จัดการพ้ืนที่น้้าท่วมหรือพ้ืนที่ชะลอน้้า โดยการพัฒนาและปรับปรุงพ้ืนที่ชะลอน้้าหรือแก้มลิง การบริหารจัดการ
พ้ืนที่อนุรักษ์เพ่ือการระบายน้้าและคุ้มครองทรัพยากรป่าชายเลน 3) การป้องกันน้้าท่วมพ้ืนที่ชุมชน 
 แผนงาน/กลยุทธ์ ดังกล่าวข้างต้น ประกอบด้วย แผนงานโครงการต่าง ๆ ที่ก่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ
ในการป้องกันแก้ไขปัญหาน้้าท่วมในพ้ืนที่การเกษตร พ้ืนที่ชุมชน และพ้ืนที่เศรษฐกิจในลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่ง
ตะวันออกตอนบน รายละเอียดของแผนงาน/กลยุทธ์ สรุปได้ดังนี้ 
  



บทที่ 4  
             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำติ        กำรจัดท้ำแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน ้ำแบบบรูณำกำรระดบัยุทธศำสตร์ 
   
 

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 4-7 รำยงำนแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน ำ้แบบบูรณำกำร 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

(1) เพิ่มประสิทธิภำพกำรระบำยน ้ำ 

  1)  ปรับปรุงสิ่งกีดขวำงทำงน ้ำ ในพื้นที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน มีสิ่งก่อสร้างที่เป็น
สิ่งกีดขวางทางไหลของน้้า เป็นเหตุให้น้้าไหลได้ช้า ท้าให้มีปริมาณน้้าสะสมเกิดน้้าหลากท่วมเป็นบริเวณกว้าง 
ดังนั้นควรมีการปรับปรุงขยายช่องทางไหลของน้้าเพ่ือให้น้้าไหลได้รวดเร็ว เพ่ิมประสิทธิภาพการไหลและลด
ระดับน้้าท่วมขัง  
  2)  ปรับปรุงล้ำน ้ำธรรมชำติที่ตื นเขินให้สำมำรถระบำยน ้ำได้มีประสิทธิภำพ การขุดลอกล้า
น้้า หนองบึง เนื่องจากการทับถมตะกอน การบุกรุกแหล่งน้้าธรรมชาติ เป็นสาเหตุให้เกิดความตื้นเขิน จึงมีการ
ปรับปรุงขุดลอกล้าห้วย หนองบึง เพ่ือเพ่ิมความจุเก็บน้้าไว้ใช้ในพ้ืนที่ต่าง ๆ ในฤดูแล้ง  
 
 (2)  พื นที่น ้ำท่วมหรือพื นที่ชะลอน ้ำ  

1) กำรพัฒนำและปรับปรุงพื นที่ชะลอน ้ำ เพ่ือช่วยระบายน้้าและลดความรุนแรงของปัญหา
น้้าท่วมได้มีโครงการจัดหาพ้ืนที่แก้มลิง เพ่ือการชะลอน้้าก่อนที่จะจัดการระบายออกในเวลาต่อมา  
     2)  กำรบริหำรจัดกำรพื นที่อนุรักษ์ เพื่อกำรระบำยน ้ำและคุ้มครองทรัพยำกรป่ำชำยเลน  
   เนื่องจากปัญหาการที่น้้าไม่สามารถระบายลงสู่ทะเลได้ ในช่วงน้้าทะเลหนุน โดยเฉพาะ
บริเวณสันดอนป่าชายเลน ท้าให้เกิดน้้าท่วมเอ่อเป็นระยะเวลายาวนานขึ้น และเพ่ือช่วยในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู  
จึงจ้าเป็นต้องปรับปรุงร่องน้้าในป่าชายเลนบางส่วน เพ่ือให้น้้าไหลลงสู่ทะเลได้โดยสะดวก  
 

(3)  กำรป้องกันน ้ำท่วมพื นที่ชุมชน โดยมีโครงการระบบระบายน้้าหลักเพ่ือบรรเทาปัญหาน้้าท่วม
พ้ืนที่ โดยมีกรอบแนวคิดในการป้องกันพ้ืนที่ชุมชนเป็นหลัก ด้วยการจัดท้าแนวป้องกันน้้าท่วมพ้ืนที่ชุมชนตาม
แนวล้าน้้าหรือท้าแนวคลองเพ่ือตัดยอดน้้าเข้าสู่พื้นที่แก้มลิงหรือคลองเลี่ยงเมืองลักษณะ By pass เป็นต้น โดยมี
ฐานข้อมูลโครงการศึกษาความเหมาะสมวิเคราะห์พื้นที่พิเศษและแนวทางแก้ไขเชิงบูรณาการ (Area Base) จาก 
ส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาติ (โครงการ Area base) กรมโยธาธิการและผังเมืองและกรมชลประทาน  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ของ SIDP นี้ตรงกับยุทธศาสตร์การบริการจัดการน้้าชาติที่ 2 และ 3 เป็นแก้ปัญหา
หลักที่เกิดซ้้าซากและส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของราษฎร ก้าหนดเริ่มด้าเนินการในแผนระยะกลางไปจนถึง
ระยะยาว 
 

4.3.3     ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรฟื้นฟูพัฒนำพื นที่อนุรักษ์และคุ้มครองทรัพยำกรลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 
 ตอนบน 

 ความต้องการใช้ที่ดินเพ่ือใช้เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมเพ่ือการสร้างผลผลิตทางการเกษตร หรือการ
ขยายตัวของชุมชนที่มีผลจากการเพ่ิมขึ้นของจ้านวนประชากรในพ้ืนที่ ท้าให้เกิดการลดลงของทรัพยากรป่าไม้ 
ท้าให้ขาดความสมดุลทางธรรมชาติ และน้าไปสู่ปัญหาสิ่งแวดล้อม การฟ้ืนฟูพัฒนาพ้ืนที่อนุรักษ์ และคุ้มครอง
ทรัพยากรจึงเป็นแนวทางในการแก้ไขหนึ่งที่ช่วยคืนสมดุลให้กับธรรมชาติ และเป็นแนวทางที่สอดคล้องกับแผน
แม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ด้านการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภาพป่าต้นน้้าเสื่อมโทรม
และป้องกันการพังทลายของหน้าดิน โดยการปลูกป่าและการสร้างฝายชะลอน้้าประเภทต่าง ๆ ในพ้ืนที่ป่าต้นน้้า 



บทที่ 4  
             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำติ        กำรจัดท้ำแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน ้ำแบบบรูณำกำรระดบัยุทธศำสตร์ 
   
 

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 4-8 รำยงำนแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน ำ้แบบบูรณำกำร 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

เพ่ือการป้องกันและลดการชะล้างพังทลายของดินในพ้ืนที่ต้นน้้า ซึ่งได้ก้าหนดกรอบแผนงานการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
พ้ืนที่ป่าต้นน้้าที่เสื่อมโทรม โดยการฟ้ืนฟูป่าต้นน้้า (พ้ืนที่ป่าต้นน้้าในเขตป่าอนุรักษ์/ป่าสงวนฯ) 
 โดยที่พ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน มีพ้ืนที่ป่าต้นน้้าที่เสื่อมโทรมจ้านวนประมาณ 399,819 
ไร่ แผนงานการฟ้ืนฟูป่าต้นน้้าจะใช้วิธีการปลูกป่าทดแทนให้มีโครงสร้างเดียวกับป่าบริเวณใกล้เคียง จ้านวน 
399,819 ไร่ การเพิ่มพ้ืนที่ป่าสามารถใช้แนวทางโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามพระราชด้าริ ที่มีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้ชุมชนมีรายได้จากการปลูกต้นไม้ร่วมกับพืชเศรษฐกิจ มีการปลูกพืชหลากหลายชนิด ทั้งนี้เพ่ือให้ราษฎร
สามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเกื้อกูลซึ่งกันและกัน มีที่ท้ากินเป็นหลักแหล่ง และไม่บุกรุกท้าลายป่าหรือขยายพื้นที่
ท้ากินเพ่ิมเติม โดยราษฎรสามารถเก็บผลผลิตจากไม้พุ่มและพืชเกษตรที่ปลูกร่วมกับไม้ป่าเพ่ือบริโภคและจ้าหน่าย
ได้ การปลูกพืชจะเน้นรูปแบบ และวิธีการผสมผสาน โดยการปลูกต้นไม้นั้นจะมีไม้ป่าเป็นไม้ประธาน ปลูกไม้พุ่ม 
และพืชเกษตร เพ่ือให้มีสภาพที่ใกล้เคียงกับสภาพป่าธรรมชาติที่มีความหลากหลาย และมีความแตกต่างของชนิด
พรรณไม้ในป่าแต่ละชนิด ซึ่งพ้ืนที่ป่ารอการฟ้ืนฟูหมายถึงพ้ืนที่ป่าเสื่อมโทรมที่อยู่ในเขตป่าอนุรักษ์ 
 ในแผนงานนี้มีหน่วยงานอ้านวยการขับเคลื่อน คือ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
หน่วยงานปฏิบัติหลัก ประกอบด้วย กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช และกรมป่าไม้ และหน่วยงาน
ปฏิบัติสนับสนุน ได้แก่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 
ส้านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ และภาคเอกชน ก้าหนดการด้าเนินการในแผนระยะกลาง 
 
4.3.4      ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้น ้ำลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 เป็นยุทธศาสตร์เรื่องของการปรับเปลี่ยนการปลูกพืชเพ่ือเพ่ิมมูลค่า และการใช้น้้า
อย่างคุ้มค่า ส้าหรับลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน เมื่อศึกษาปริมาณการใช้น้้าในภาคเกษตรกรรมในอนาคต 
20 ปีข้างหน้า หรือ พ.ศ. 2580 แล้วพบว่าการปรับเปลี่ยนชนิดและปริมาณของพืชที่ปลูกสามารถลดความ
ต้องการใช้น้้าในภาพรวมได้ ทั้งนี้เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงชนิดพืชที่เพาะปลูก จัดโซนนิ่งพ้ืนที่เพาะปลูกจริง 
และการจัดการคืนพ้ืนที่อนุรักษ์ จะลดความต้องการน้้าในพ้ืนที่เกษตรกรรม ท้าให้มีปริมาณความต้องการใช้น้้า
ในภาคเกษตรกรรมลดลงถึง 1,285.23  ล้านลูกบาศก์เมตร 
 
 รายละเอียดการลดความต้องการน้้าแยกรายลุ่มน้้าสาขาแสดงได้ดังนี้ 

ลุ่มน ้ำ 
รหัส ฤดูฝน ฤดูแล้ง ทั งปี 
ลุ่มน ้ำ (ล้ำน ลบ.ม.) (ล้ำน ลบ.ม.) (ล้ำน ลบ.ม.) 

คลองท่าตะเภา 21.01 140.82 247.80 388.62 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 21.02 39.28 293.26 332.54 
คลองหลังสวน 21.03 18.93 165.00 183.93 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 2 21.04 96.10 284.00 380.14 

ตอนบน  295.12 990.11 1,285.23 
 ยุทธศาสตร์นี้เป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเกษตรกรก้าหนดการด้าเนินการในแผนระยะยาว 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 4-9 รำยงำนแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน ำ้แบบบูรณำกำร 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

4.3.5      ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรเพิ่มควำมจุกักเก็บน ้ำและเพิ่มพื นที่กำรกระจำยน ้ำลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 
             ตอนบน 
 ยุทธศาสตร์การเพ่ิมความจุกักเก็บน้้า และเพ่ิมพ้ืนที่การกระจายน้้า ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้้า 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ด้านการสร้างความมั่นคงของน้้าภาคการผลิต  
โดยการเพ่ิมความจุกักเก็บน้้า/แหล่งน้้าต้นทุน การเพ่ิมประสิทธิภาพการกระจายน้้า และพัฒนาแหล่งน้้า
ทางเลือก พัฒนาแหล่งน้้าบาดาล เพ่ือให้เกิดความสมดุลระหว่างความต้องการใช้น้้า กับปริมาณน้้าต้นทุน และ
เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งก้าหนดแนวทาง ดังนี้ 

 การเพ่ิมปริมาณน้้าต้นทุนในแหล่งน้้าเดิม 
 พัฒนาแหล่งกักเก็บน้้าใหม่ (เกษตรและอุตสาหกรรม) 
 การเพ่ิมพ้ืนที่กระจายน้้า 
 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบส่งน้้า 
 พัฒนาแหล่งน้้าทางเลือก พัฒนาแหล่งน้้าบาดาล 

 จากการศึกษาบริบทด้านต่างๆ ของพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบนแล้ว ได้กรอบแผนงานสรุป
ได้ดังนี ้

(1) กำรเพิ่มควำมจุกักเก็บน ้ำ/แหล่งน ้ำต้นทุน 
  กลยุทธ์นี้ได้รวบรวมข้อมูลจากโครงการพัฒนาแหล่งน้้าที่มีอยู่แล้วหรือที่ด้าเนินการแล้ว จาก
กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้้า กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมทางหลวงชนบท และกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย โครงการศึกษาความเหมาะสมวิเคราะห์พ้ืนที่พิเศษและแนวทางแก้ไขเชิงบูรณาการ (Area 
Base) และโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนงานจากการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมถึง  
กลยุทธ์ที่ที่ปรึกษาเสนอ เพ่ือน้ามาพัฒนาเป็นแผนงานในด้านต่าง ๆ ได้ ดังนี้ 

1) แผนงำนกำรเพิ่มปริมำณน ้ำต้นทุนในแหล่งน ้ำเดิม 
แผนงานการเพ่ิมปริมาณน้้าต้นทุนในแหล่งน้้าเดิม ได้แก่ แผนงานขุดลอกหรือเสริมคัน

กั้นน้้า เพื่อเพ่ิมน้้าต้นทุนในอ่างเก็บน้้าหรือล้าน้้าธรรมชาติ  
2) แผนงำนพัฒนำแหล่งกักเก็บน ้ำใหม่ (เกษตรและอุตสำหกรรม)  

   การพัฒนาแหล่งกักเก็บน้้าแห่งใหม่ในแผนงานนี้จะพัฒนาเพ่ือเพ่ิมปริมาณน้้าส่งเสริมน้้า
ภาคการผลิตด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม โดยการพัฒนาแหล่งกักเก็บน้้าขนาดต่าง ๆ ด้วยวิธีการต่าง ๆ อาทิ 
การสร้างเขื่อน อ่างเก็บน้้า การขุดสระ โดยได้รวบรวมข้อมูลจากแผนงานของหน่วยงานรวมถึงข้อเสนอแนะของ
ประชาขนและท่ีปรึกษาเสนอแนะ  
 

(2) กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรกระจำยน ้ำ 
  กลยุทธ์นี้ได้รวบรวมข้อมูลจากการโครงการพัฒนาแหล่งน้้าที่มีอยู่แล้วหรือที่ด้าเนินการ จาก
กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้้า กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ
โครงการศึกษาความเหมาะสมวิ เคราะห์ พ้ืนที่ พิ เศษและแนวทางแก้ไขเชิงบูรณาการในพ้ืนที่ลุ่มน้้ า   
ของส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาติ เพ่ือน้ามารวบรวมเป็นแผนงานในด้านต่าง ๆ ได้ ดังนี้ 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 4-10 รำยงำนแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน ำ้แบบบูรณำกำร 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

1) กำรเพิ่มพื นที่กระจำยน ้ำ 
   การเพ่ิมพ้ืนที่กระจายน้้า เป็นการเพ่ิมพ้ืนที่รับประโยชน์ เพ่ือส่งเสริมความมั่นคง 
ภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรม โดยการสร้างแนวท่อส่งน้้า ระบบคลองส่งน้้า 

2) เพิ่มประสิทธิภำพระบบส่งน ้ำ  
   เนื่องจากพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน มีข้อจ้ากัดด้านกายภาพสภาพ 
ภูมิประเทศ และมีผลกระทบทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ท้าให้การพัฒนาแหล่งน้้าขนาดใหญ่เกิดขึ้นได้ยาก 
ในโครงการต่าง ๆ มีปัญหาขาดแคลนน้้าเนื่องจากน้้าต้นทุนไม่เพียงพอ ขาดระบบส่งน้้าและประสิทธิภาพในการ
ส่งน้้าต่้า  
 

(3) พัฒนำแหล่งน ้ำทำงเลือก        
พ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน น้้าบาดาลมีศักยภาพการให้น้้า 627.47 ล้าน ลบ.ม. 

โดยมีศักยภาพน้้าบาดาลที่สามารถน้ามาพัฒนาเป็นแหล่งน้้าทางเลือกได้ เท่ากับ 612.97 ล้าน ลบ.ม./ปี ซึ่ง
ส่วนมากอยู่ในเกณฑ์ดี คือ ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายน้้าได้ (Total dissolved solid, TDS) น้อยกว่า 500 
มิลลิกรัมต่อลิตร และอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง คือ ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายน้้าได้ (TDS) อยู่ในช่วง 500 – 
1,500 มิลลิกรัมต่อลิตร ดังนี้ 

ศักยภาพน้้าบาดาลที่อยู่ในเกณฑ์ดี สามารถน้ามาใช้ในการอุปโภค บริโภค และเพ่ือการเกษตรและ
อุตสาหกรรมได้ เท่ากับ 612.97 ล้าน ลบ.ม./ปี  มีศักยภาพที่สามารถให้น้้าได้ 10-20 ลบ.ม./ชม. หรือมากกว่า 
ส่วนใหญ่พบใน ต้าบลท่าข้าม ต้าบลรับร่อ อ.ท่าแซะ ต้าบลหาดพันไกร ต้าบลบาลึก ต้าบลท่าตะเภา ต้าบลนาทุ่ง 
อ้าเภอเมืองชุมพร ต้าบลทุ่งตะไคร้  ต้าบลด่านสวี  อ้าเภอทุ่งตะโก ต้าบลเขาทะลุ  ต้าบลค่าย ต้าบล 
ทุ่งระยะ อ้าเภอฉวี ต้าบลบางมะพร้าว ต้าบลขันเงิน ต้าบลแหลมทราย ต้าบลวังตะกอ อ้าเภอหลังสวน จังหวัด
ชุมพร ต้าบลประสงค์ อ้าเภอท่าชนะ ต้าบลเวียง ต้าบลป่าเว ต้าบลไชยา ต้าบลตะกรบ อ้าเภอไชยา ต้าบลท่าฉาง 
ต้าบลเตาถ่าน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นต้น 

ศักยภาพน้้าบาดาลที่อยู่ ในเกณฑ์ปานกลาง สามารถน้ามาใช้เพ่ือการเกษตรได้ เท่ากับ 
14.50 ลบ.ม./ปี  มีศักยภาพที่สามารถให้น้้าได้ 10-20 ลบ.ม./ชม. หรือมากกว่า ส่วนใหญ่พบใน ต้าบลตากแดด 
ต้าบลนาชะอัง ต้าบลวังไผ่ อ้าเภอเมืองชุมพร ต้าบลด่านสวี อ้าเภอสวี ต้าบลแหลมทราย อ้าเภอหลังสวน จังหวัด
ชุมพร ต้าบลท่าชนะ ต้าบลวัง อ้าเภอท่าชนะ ต้าบลพุมเรียม ต้าบลเลม็ด อ้าเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

โดยในแผนงานได้ก้าหนดเป้าหมายระยะปานกลางถึงระยะยาว คือ ด้าเนินการในช่วงปี พ.ศ. 
2566-2580 โดยมีหน่วยงานอ้านวยการขับเคลื่อน คือ ส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาติ หน่วยงานปฏิบัติหลัก คือ 
กรมทรัพยากรน้้าบาดาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ ร่วมสนับสนุน 
 ยุทธศาสตร์นี้สอดรับกับยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้้าชาติข้อที่ 2 ก้าหนดเริ่มด้าเนินการในแผน
ระยะกลางและระยะยาว 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 4-11 รำยงำนแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน ำ้แบบบูรณำกำร 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

4.3.6     ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรจัดกำรคุณภำพน ้ำและอนุรักษ์ทรัพยำกรน ้ำลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 
เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบรวบรวมและระบบบ้าบัดน้้าเสียรวมของชุมชน การน้าน้้าเสีย

กลับมาใช้ใหม่ ป้องกัน และลดการเกิดน้้าเสียต้นทาง การรักษาปริมาณการไหลของน้้าในธรรมชาติเพ่ือรักษา
ระบบนิเวศน์  

กลยุทธ์ ประกอบไปด้วย การออกระเบียบข้อบัญญัติท้องถิ่นในการบ้าบัดขั้นต้น ก่อนปล่อยน้้าเสียจาก
ครัวเรือนให้ส้าเร็จร้อยละ 100 การเพ่ิมประสิทธิภาพในการควบคุมก้ากับ และบังคับใช้กับแหล่งก้าเนิดมลพิษ
ทางน้้าในทุกต้าบล/เขตเทศบาลลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน จ้านวน 155 แห่ง การเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การบ้าบัดและควบคุมการระบายน้้าเสียออกสู่สิ่งแวดล้อม โดยการก่อสร้างระบบบ้าบัดน้้าเสียใหม่ จ้านวน 1 
แห่ง การปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบ้าบัดน้้าเสียเดิม จ้านวน 3 แห่ง และการน้าน้้าที่ผ่านการบ้าบัดแล้ว
กลับไปใช้ประโยชน์ ปริมาณ 12,431 ลบ.ม.วัน 

ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน มีขีดความสามารถ (carrying capacity) ในการรองรับมลพิษได้
ของแม่น้้าลดลงถึง แม้ปัจจุบันจะมีการจัดการน้้าเสียไปแล้วบ้าง แต่ไม่เพียงพอต่อการจัดการคุณภาพน้้าในลุ่มน้้า
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ดังนั้นจึงต้องมีแผนงานด้านการจัดการคุณภาพน้้า และอนุรักษ์ทรัพยากรน้้า เพ่ือใช้
เป็นกรอบแนวทางให้มีการจัดท้าแผนงานเพ่ือรักษา ป้องกัน แก้ไขและลดการระบายมลพิษจากแหล่งก้าเนิดที่จะ
ลงสู่แม่น้้า ให้มีคุณภาพน้้าที่เหมาะสมต่อการน้าไปใช้ประโยชน์ ดังนี้ 

(1) กำรป้องกันกำรเกิดน ้ำเสียที่ต้นทำง  
การป้องกันการเกิดน้้าเสียที่ต้นทาง โดยลดปริมาณและความสกปรกของน้้าเสีย ณ แหล่งก้าเนิด

น้้าเสีย 
1) น ้ำเสียจำกชุมชน 

   (ก) หน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องออกระเบียบข้อบัญญัติท้องถิ่นการบ้าบัดขั้นต้นก่อน
ปล่อยน้้าเสียครัวเรือน 
   (ข) การส่งเสริมให้ความรู้การจัดการน้้าเสียในบ้านเรือน และอาคารที่อยู่ริมน้้า โดยการ
ติดตั้งถังดักไขมันและระบบบ้าบัดน้้าเสียส้าหรับบ้านเรือนหรืออาคาร เช่น ถังบ้าบัดน้้าเสียส้าเร็จรูป บ่อเกรอะ
ส้าหรับบ้าบัดน้้าเสียจากห้องส้วม รวมถึงตลาดสดริมน้้าให้มีการจัดการน้้าเสียที่ถูกต้อง 

2)  น ้ำเสียจำกเกษตรกรรม 
(ก) ก้าหนดเขตการเลี้ยงสัตว์ (Zoning) ให้เหมาะสม รวมทั้งส่วนราชการ ควรมีการ

เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการของเสียให้กับเกษตรกร รวมถึงให้ค้าแนะน้าในการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสะอาดเพ่ือป้องกันและลดมลพิษที่ปนเปื้อนลงสู่แหล่งน้้า หรือสนับสนุนการเลี้ยงที่ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม 

(ข) ส่งเสริมให้เกษตรกรควบคุมการใช้สารเคมีก้าจัดศัตรูพืชด้วยวิถีธรรมชาติทดแทนการ
ใช้สารเคมีศัตรูพืช 

3)  น ้ำเสียจำกอุตสำหกรรม 
   (ก) สนับสนุนให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม มีนโยบายในการลดใช้น้้าและการลดการเกิด
น้้าเสียหรือส่งเสริมให้โรงงานอุตสาหกรรมไม่ระบายของเสียหรือมลพิษออกสู่ภายนอก (Zero discharge) 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 4-12 รำยงำนแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน ำ้แบบบูรณำกำร 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

รวมทั้งน้าน้้าที่ผ่านกระบวนการบ้าบัด ปรับสภาพแล้วจากอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ จนมีคุณภาพน้้าที่
เหมาะสมและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้าไปใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่การเกษตร หรือรักษาระบบนิเวศน์ 
   (ข) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการประชาสัมพันธ์หรือให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการเกี่ยวกับ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดการน้้าเสีย รวมทั้งมีการติดตามตรวจสอบก้ากับดูแลและบังคับใช้กฎหมายให้
แหล่งก้าเนิดมลพิษต้องมีระบบบ้าบัดน้้าเสียและระบบน้้าทิ้งให้เป็นไปตามมาตรฐานก้าหนด 
 

(2) กำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรบ้ำบัดและควบคุมกำรระบำยน ้ำเสียออกสู่สิ่งแวดล้อม 
การเพ่ิมประสิทธิภาพในการบ้าบัดและควบคุมการระบายน้้าเสียออกสู่สิ่งแวดล้อม เป็นการ

พัฒนาการและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบรวบรวมและระบบบ้าบัดน้้าเสียรวมของชุมชน ดังนี้ 
1) กำรก่อสร้ำงระบบบ้ำบัดน ้ำเสียใหม่ เป็นการสนับสนุนให้มีการก่อสร้างระบบบ้าบัดน้้าเสีย

ส้าหรับเทศบาลที่อยู่ในแหล่งชุมชน ซึ่งเป็นสาเหตุท้าให้เกิดปัญหาคุณภาพน้้าในล้าน้้าไม่ได้มาตรฐาน โดยในพ้ืนที่
ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ได้เสนอให้มีการก่อสร้างระบบบ้าบัดน้้าเสียใหม่ จ้านวน 2 แห่ง คือ 1) 
เทศบาลต้าบลปากน้้าชุมพร ต้าบลปากน้้า อ้าเภอเมืองชุมพร 2) เทศบาลเมืองหลังสวน ต้าบลหลังสวน อ้าเภอ
หลังสวน จังหวัดชุมพร 

2) กำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรควบคุม ก้ำกับ และบังคับใช้กับแหล่งก้ำเนิดมลพิษทำงน ้ำ
ในพ้ืนทีลุ่่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน จ้านวน 155 แห่ง 

  
 ทั้งนี้ เมื่อด้าเนินการก่อสร้างระบบบ้าบัดน้้าเสียใหม่ 3 แห่ง และการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบ้าบัดน้้า
เสียเดิม จ้านวน 1 แห่ง จะมีจ้านวนประชาชนที่ได้รับผลประโยชน์จ้านวน 272,525 คน สามารถท้าการบ้าบัดน้้า
เสียได้  16,621 ลบ.ม./วัน 
 
4.3.7     ยุทธศำสตร์ที่ 7 กำรแก้ไขและเตรียมควำมพร้อมรับภัยพิบัติในพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก     
            ตอนบน 
 แนวทางในการบริหารจัดการด้านภัยพิบัติ มุ่งเน้นการปฏิบัติการเชิงรับที่ให้ความส้าคัญกับการ
ช่วยเหลือรักษาชีวิต ให้การบรรเทาทุกข์ และเผชิญกับสถานการณ์ในภาวะวิกฤตเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้น รวมถึงการ
ฟ้ืนฟูภายหลังจากเกิดภัยพิบัติ โดยยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขและเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติในพ้ืนที่ ลุ่มน้้า
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน มีกลยุทธ์หรือแผนงานเพ่ือการแก้ไขและเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติ ใน 2 ด้าน 
ประกอบไปด้วย 1) การเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติดินถล่ม 2) การแก้ไขและเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติการ
รุกล้้าของน้้าเค็ม  
 แผนงาน/กลยุทธ์ ดังกล่าวข้างต้น ประกอบด้วย แผนงานโครงการต่างๆ ที่ก่อประโยชน์ด้าน
สิ่งแวดล้อมและสังคมในการแก้ไขและเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติในพ้ืนที่เสี่ยงภัยของลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่ง
ตะวันออกตอนบน รายละเอียดของแผนงาน/กลยุทธ์ สรุปได้ดังนี้ 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 4-13 รำยงำนแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน ำ้แบบบูรณำกำร 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

(1) กำรเตรียมควำมพร้อมรับภัยพิบัติดินถล่ม 
  ดินถล่มเป็นกระบวนการปรับสมดุล โดยการเคลื่อนที่ของมวลดินหรือหินลงมาตามแนวลาดชัน

และส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่เป็นบริเวณกว้างแตกต่างกันไปตามระยะทางของการเคลื่อนที่ของมวลดินหรือหิน 
มักจะเกิดพร้อมกับฝนตกหนักหรือหลังน้้าป่าไหลหลาก ภัยพิบัติดินถล่มที่เกิดขึ้นในลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก
ตอนบนจะเกิดจากปัจจัยหลัก 4 ด้าน ได้แก่ สภาพธรณีวิทยา สภาพภูมิประเทศ ปริมาณน้้าฝน และการ
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม โดยพ้ืนที่ชุมชนหรือหมู่บ้านที่เสี่ยงภัยดินถล่ม ได้แก่ พื้นที่ชุมชนหรือหมู่บ้านที่ตั้งอยู่
ใกล้ล้าน้้าตามที่ลาดเชิงเขา พ้ืนที่ที่มีร่องรอยดินไหลหรือดินเลื่อนบนภูเขา พ้ืนที่ที่มีรอยแยกของพ้ืนดินบนภูเขา 
พ้ืนที่ที่อยู่บนเนินหน้าหุบเขาและเคยมีโคลนถล่มมาบ้าง พ้ืนที่ที่มีน้้าป่าไหลหลากและน้้าท่วมบ่อย หรือพ้ืนที่ที่มี
กองหิน เนินทรายปนโคลนและต้นไม้ในห้วยหรือล้าน้้าใกล้หมู่บ้าน 

การเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติดินถล่มดังกล่าว ควรมีการด้าเนินการแก้ไขจากหน่วยงาน 
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับหน่วยงานส่วนกลางและท้องถิ่นแบบบูรณาการ โดยการจัดการในการปรับตัวเผชิญ
เหตุในพ้ืนที่เสี่ยง เพ่ือเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติดินถล่มให้อยู่ในเกณฑ์ที่ได้รับผลกระทบและเกิดความ
เสียหายน้อยที่สุด ท้าให้ประชาชนในพ้ืนที่เสี่ยงภัยกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถประกอบกิจกรรมต่าง ๆ  
ในชีวิตประจ้าวันได้ปกติโดยเร็ว ซึ่งพื้นท่ีที่อาจได้รับผลกระทบจากดินถล่ม มากกว่า 80% ของหมู่บ้านในพื้นที่ลุ่ม
น้้ามีจ้านวน 6 พ้ืนที่ ได้แก่ บริเวณพ้ืนที่ต้าบลรับร่อ อ้าเภอท่าแซะ ต้าบลพะโต๊ะ ต้าบลปากทรง อ้าเภอพะโต๊ะ 
จังหวัดชุมพร ต้าบล จ.ป.ร. ต้าบลล้าเลียง อ้าเภอกระบุรี ต้าบลละอุ่นเหนือ อ้าเภอละอุ่น จังหวัดระนอง 

 
(2) กำรแก้ไขและเตรียมควำมพร้อมรับภัยพิบัติกำรรุกล ้ำของน ้ำเค็ม 

การรุกล้้าของน้้าเค็มเป็นภัยพิบัติที่เกิดจากอิทธิพลของน้้าขึ้นน้้าลงที่ปากแม่น้้า ซึ่งหากการขึ้น
ลงของระดับน้้าทะเลที่ปากแม่น้้ามีความรุนแรงมาก ปริมาณน้้าเค็มก็จะถูกดันเข้าไปในแม่น้้าได้มาก การรุกล้้า
ของน้้าเค็มจะมีมาก และในทางกลับกันถ้าการขึ้นลงของระดับน้้าทะเลที่ปากแม่น้้ามีความรุนแรงน้อย การรุกล้้า
ของน้้าเค็มจะมีน้อย นอกจากนี้ปัจจัยทางธรรมชาติและปัจจัยที่มนุษย์ก่อขึ้นเองอีกหลายประการมีผลต่อการรุก
ล้้าของน้้าเค็ม ปัจจัยทางธรรมชาติ เช่น ลักษณะทางกายภาพของล้าน้้า ความลึกตื้นของล้าน้้า ส่วนปัจจัยที่
มนุษย์ก่อขึ้น เช่น การน้าน้้าจืดจากต้นน้้าไปใช้เพ่ือการเกษตรมากเกินไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูแล้ง ท้าให้
น้้าจืดที่ใช้ผลักดันน้้าเค็มมีน้อยลง นอกจากนั้นยังเกิดจากการเพาะเลี้ยงกุ้งตามแนวชายฝั่งมาก การเปลี่ยนถ่าย
น้้าในนากุ้งลงสู่คลองต่าง ๆ ที่ต่อเชื่อมกับล้าน้้าสายหลักจะเป็นผลให้น้้าเค็มจากนากุ้งไหลลงสู่ล้าน้้าสายหลักได้ 

การแก้ไขและเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติการรุกล้้าของน้้าเค็มดังกล่าว ควรมีการด้าเนินการ
แก้ไขจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับหน่วยงานส่วนกลางและท้องถิ่นแบบบูรณาการ โดยการ
อนุรักษ์น้้าเพ่ือรักษาระบบนิเวศน์ การบ้าบัดน้้าเสีย และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นตามยุทธศาสตร์ที่ 6 
และโครงการให้มีคันกั้นน้้าเค็มในพ้ืนที่ 88 แห่ง ซึ่งพ้ืนที่เสี่ยงภัยพิบัติการรุกล้้าของน้้าเค็มในพ้ืนที่ลุ่มน้้า 88 แห่ง 
ได้แก่ บริเวณพ้ืนที่ปากน้้าของคลองพนังตัก คลองบางตุ่ม ต้าบลนาทุ่ง คลองชุมพร คลองหนองเสม็ด ต้าบลทุ่งคา 
และคลองหัวถนน คลองท่าตะเภา คลองบางตุ่ม ต้าบลท่ายาง คลองพนังตัก คลองพรุชิง ต้าบลนาชะอัง คลอง
วิสัย ต้าบลวิสัยเหนือ ต้าบลหาดทรายรี อ้าเภอเมืองชุมพร คลองบางมูล คลองบางสน ต้าบลชุมโค คลองเสียบ 
ต้าบลบางสน คลองส้านัก ต้าบลสะพี อ้าเภอปะทิว คลองริ้ว ต้าบลบางน้้าจืด แม่น้้าหลังสวน ต้าบลปากน้้า 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 4-14 รำยงำนแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน ำ้แบบบูรณำกำร 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

อ้าเภอหลังสวน คลองสวี คลองท้องเกร็ง ต้าบลด่านสวี ต้าบลปากแพรก อ้าเภอสวี แม่น้้าตะโก ต้าบลปากตะโก 
อ้าเภอทุ่งตะโก คลองบางมั่น ต้าบลนาพญา ต้าบลบางมะพร้าว อ้าเภอหลังสวน คลองละแม ต้าบลละแม คลอง
ดาด ต้าบลสวนแตง อ้าเภอละแม จังหวัดชุมพร คลองท่าชนะ คลองปึกชาม คลองตลิ่ง ต้าบลท่าชนะ คลองคั น
ธุลี ต้าบลคันธุลี คลองท่าชนะ ต้าบลวัง อ้าเภอท่าชนะ คลองท่าฉาง ป่าชายเลน2 ต้าบลเขาถ่าน อ้าเภอท่าฉาง 
คลองท่าชนะ ต้าบลตะกรบ คลองท่าชนะ คลองไชยา ต้าบลพุมเรียง คลองไชยา คลองท่าปูน ต้าบลเลม็ด อ้าเภอ
ไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
(3) กำรแก้ไขและเตรียมควำมพร้อมรับภัยพิบัติไฟไหม้ป่ำพรุ 

  ป่าพรุเป็นบริเวณที่ลุ่ม และมีน้้าแช่ขังติดต่อกันเป็นเวลานาน และเนื่องจากพันธุ์ไม้ในป่าพรุจัด
อยู่ในประเภทป่าไม่ผลัดใบ ดังนั้นจึงมีความเขียวชอุ่มตลอดทั้งปี และในแอ่งน้้าของป่าพรุนั้นจะมีการสะสมเศษ
ซากอินทรียวัตถุ ได้แก่ ซากพืช ซากสัตว์ แต่เนื่องจากการย่อยสลายของเศษซากอินทรีย์เหล่านี้มีอัตราต่้ากว่าการ
สะสมเศษซาก จึงท้าให้เกิดลักษณะที่เรียกว่าดินอินทรียวัตถุ หรือดินเชิงอินทรีย์ (organic soil) ในปีที่อากาศ
แห้งแล้งจัดหรือมีการระบายน้้าออกจากป่าพรุ จนระดับน้้าในป่าพรุลดลงต่้ากว่าระดับผิวดิน ท้าให้ดินพรุแห้ง
และกลายเป็นเชื้อเพลิงอย่างดี ก่อให้เกิดปัญหาไฟไหม้ป่าพรุตามมา  
  การแก้ไขและเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติไฟไหม้ป่าพรุดังกล่าว มีวิธีการและกลยุทธ์ในการดับ
ไฟป่าพรุหลากหลายวิธี โดยส่วนใหญ่ใช้หลายวิธีการและหลายกลยุทธ์ ผสมผสานกัน ซึ่งหน่วยงานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องทั้งในระดับหน่วยงานส่วนกลางและท้องถิ่นควรมีการด้าเนินการแก้ไขแบบบูรณาการร่วมกัน โดยการ
จัดการในการปรับตัวเผชิญเหตุในพ้ืนที่เสี่ยง เพ่ือแก้ไขและเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติไฟไหม้ป่าพรุ ส้าหรับ
พ้ืนทีลุ่่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน มีพ้ืนที่ป่าพรุ 1 แห่ง คือ ป่าพรุคันธุลี 

ยุทธศาสตร์นี้ตรงกับยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรน้้าชาติที่ 2 และที่ 6 ก้าหนดเริ่ม
ด้าเนินการในแผนระยะสั้นและระยะกลาง 

 
4.3.8 ยุทธศำสตร์ที่ 8 กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรและกำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำร  

ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 
4.3.8.1 กรอบแนวคิดกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำและพื นที่ลุ่มน ้ำ 

 การบริหารจัดการทรัพยากรน้้าและลุ่มน้้าเพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์ของการด้าเนินการที่จะเพ่ิม
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ประสิทธิผล (Effectiveness) ประสิทธิภาพเชิงผลลัพธ์  (Efficacy) ผลิตภาพ 
(Productivity) สัมฤทธิ์ผลความก้าวหน้า (Achievement) และการตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง
และในระยะยาว การบริหารจัดการทรัพยากรน้้าและลุ่มน้้าจ้าเป็นต้องมีการพัฒนากลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
การมีมาตรการและเครื่องมือต่าง ๆ ที่จะตอบสนองต่อการบริหารจัดการให้สามารถด้าเนินการได้อย่างตรงตาม
เป้าหมายที่ต้องการ 

 การพัฒนากลไกการขับเคลื่อน มาตรการและเครื่องมือเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าและลุ่มน้้า 
แบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก คือ 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 4-15 รำยงำนแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน ำ้แบบบูรณำกำร 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

(1)  การพัฒนากลไกการบริหารการจัดการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Body Development) 
จุดเน้น คือ การพัฒนาองค์กรและเครือข่ายการบริหารจัดการให้ด้าเนินการท้างานร่วมกันภายใต้ยุทธศาสตร์และ
เป้าประสงค์เดียวกันภายใต้แผนยุทธศาสตร์ ทั้งนี้ การด้าเนินงานร่วมกันดังกล่าวเป็นการบูรณาการกัน 3 ด้าน 
คือ การบริหารจัดการ การแลกเปลี่ยนข้อมูล และการร่วมงบประมาณ เพ่ือให้ทุกองค์กรและเครือข่ายท้างาน
ร่วมกันบนพื้นฐานการพัฒนาพื้นที่ร่วมกัน (Area-Based Development) 

(2)  การพัฒนามาตรการและเครื่องมือเชิงโครงสร้าง (Hard Infrastructure Development) 
จุดเน้น คือ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่เป็นสิ่งก่อสร้างทางวิศวกรรม หรือโครงสร้างแข็ง ที่จะเป็นเครื่องมือ
การบริหารจัดการทรัพยากรน้้าให้มีทิศทางการไหลของน้้า การเก็บกักและการรวบรวมน้้า และการเปลี่ยนแนว
ทางการไหลของน้้า เพ่ือตอบสนองต่อการจัดการเชิงพื้นที่แต่ละพ้ืนที่ที่มีความแตกต่างกัน 

(3)  การพัฒนามาตรการและเครื่องมือเชิงการบริหารจัดการ (Soft Infrastructure Development
) จุดเน้น คือ การพัฒนามาตรการและเครื่องมือที่จะช่วยสนับสนุนการบริหารจัดการ ทั้งในแนวทางการปรับ
กระบวนการด้าเนินการ การปรับเปลี่ยนแนวทางหรือพฤติกรรมผู้ใช้น้้า การสร้างความตระหนักของสังคมที่มีต่อ
ทรัพยากรน้้า เป็นต้น การพัฒนามาตรการและเครื่องมือจึงเป็นการน้ายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติการทางสังคมให้
เกิดเป้าประสงค์ที่ก้าหนดไว้ 

 อย่างไรก็ตาม การพัฒนากลไกการขับเคลื่อน มาตรการและเครื่องมือเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากร
น้้าและลุ่มน้้า ดังกล่าว จ้าเป็นต้องอ้างอิงบนพ้ืนฐานของกฎหมายหรือระเบียบต่าง ๆ ที่เปิดโอกาสหรือพ้ืนที่การ
ด้าเนินงานให้สามารถน้ามาพัฒนาใช้ได้ ซึ่งในบางกลไกการขับเคลื่อน มาตรการและเครื่องมือเพ่ือการบริหาร
จัดการยังไม่ได้มีการก้าหนดไว้ในกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ของไทย 

 กลไกการขับเคลื่อน มาตรการและเครื่องมือเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าและลุ่มน้้า ทั้ง 3 ส่วน
หลัก มีรายละเอียดดังนี้ 

 (1)  การพัฒนากลไกการบริหารการจัดการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Body Development) 
ได้แก่ คณะกรรมการลุ่มน้้า คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้้าระดับจังหวัด และองค์กรผู้ใช้น้้า กลไกการบริหารการ
จัดการดังกล่าว เป็นกลไกการบริหารจัดการที่มีก้าหนดไว้ตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม ในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การบริหารการจัดการทรัพยากรน้้า นพระราชบัญญัติทรัพยากรน้้า พ.ศ. 2561 ก้าหนดให้มี
คณะกรรมการทรัพยากรน้้าแห่งชาติ (กนข.) เป็นกลไกก้าหนดและก้ากับทิศทางและแนวทางการบริหารการ
จัดการทรัพยากรน้้าระดับนโยบายและยุทธศาสตร์ โดยมีส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาติ (สทนช.) เป็นหน่วย
ประสานและการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์หน่วยงานและกลไกต่าง ๆ เข้ามาท้างานร่วมกัน โดยที่ 

  คณะกรรมการลุ่มน้้า เป็นกลไกการบริหารจัดการที่ถูกก้าหนดไว้ในพระราชบัญญัติทรัพยากรน้้า 
พ.ศ. 2561 มาตรา 27 ซึ่งท้าหน้าที่ขับเคลื่อนและเชื่อมประสานหน่วยงานต่าง ๆ และองค์กรผู้ใช้น้้า เพ่ือการ
พัฒนาลุ่มน้้าให้เป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์ระดับประเทศและระดับลุ่มน้้า 

  คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้้าระดับจังหวัด เป็นกลไกการบริหารจัดการที่ถูกก้าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติทรัพยากรน้้า พ.ศ. 2561 มาตรา 20 วรรค 3 ก้าหนดไว้ว่า “ในกรณีจ้าเป็นให้ กนช. มีอ้านาจ
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้้าจังหวัดเพ่ือประโยชน์ในการบูรณาการการบริหารทรัพยากรน้้าในระดับ
จังหวัด” ทั้งนี้ พ้ืนที่ลุ่มน้้าบางพ้ืนที่ครอบคลุมพ้ืนที่จังหวัดเพียงบางส่วน ขณะที่บางพ้ืนที่ลุ่มน้้าครอบคลุมพ้ืนที่
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 4-16 รำยงำนแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน ำ้แบบบูรณำกำร 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

ทั้งจังหวัด การบริหารจัดการพื้นที่เพียงบางส่วนหรือทั้งหมดของจังหวัดจ้าเป็นต้องมีคณะกรรมการระดับจังหวัด
น้าแนวทางของคณะกรรมการลุ่มน้้ามาบูรณาการหน่วยงานระดับจังหวัดร่วมด้าเนินการ 

  องค์กรผู้ใช้น้้า เป็นกลไกการบริหารจัดการที่ถูกก้าหนดไว้ในพระราชบัญญัติทรัพยากรน้้า พ.ศ. 
2561 มาตรา 38 “บุคคลซึ่งใช้น้้าในบริเวณใกล้เคียงกันและอยู่ในเขตลุ่มน้้าเดียวกันมีสิทธิรวมตัวกัน จดทะเบียน
ก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้้าเพ่ือประโยชน์ร่วมกันเกี่ยวกับการใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ การบ้ารุงรักษา การฟ้ืนฟู 
และการอนุรักษ์ทรัพยากรน้้าในหมู่สมาชิกขององค์กรผู้ใช้น้้า” ซึ่งก้าหนดให้เป็นกลไกของผู้ใช้น้้าที่จะช่วยกันใน
การด้าเนินการในระดับพื้นท่ีย่อยเฉพาะกลุ่มผู้ใช้น้้า 

  นอกจากคณะกรรมการลุ่มน้้าและคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้้าระดับจังหวัดดังกล่าวแล้ว ใน
การด้าเนินการอาจจะมีการพัฒนากลไกระดับพ้ืนที่ย่อยเพ่ิมขึ้น เพ่ือช่วยด้าเนินการและขับเคลื่อนเป้าหมาย
ระดับพ้ืนที่ ให้สามารถด้าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง กรณีตัวอย่างเช่น ( 1) คณะกรรมการลุ่มน้้ าย่อย 
พระราชบัญญัติทรัพยากรน้้า พ.ศ. 2561 ไม่ได้ก้าหนดคณะกรรมการลุ่มน้้าย่อยไว้เป็นกลไกหนึ่งในกฎหมาย 
อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการลุ่มน้้าย่อยอาจจะมีความจ้าเป็น ที่จะต้องได้รับการพัฒนาให้มีการท้างานระดับพื้นที่
ได้อย่างครอบคลุมพ้ืนที่ (2) คณะกรรมการระดับจังหวัดด้านเศรษฐกิจและผู้ใช้น้้าที่เก่ียวข้อง เช่น การพัฒนาการ
เกษตร การพัฒนาที่ดิน การจัดรูปและปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตร การพัฒนาอุตสาหกรรม พัฒนาการท่องเที่ยว 
เป็นต้น ซึ่งเป็นกลุ่มเศรษฐกิจและผู้ใช้น้้าส้าคัญระดับจังหวัดและลุ่มน้้า (3) คณะกรรมการเฉพาะกิจต่าง ๆ เช่น 
คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด เป็นต้น ซึ่งท้าหน้าที่ก้ากับดูแล
การแก้ไขปัญหาและบรรเทาสาธารณภัยที่เก่ียวข้องกับทรัพยากรน้้า 

 (2)  การพัฒนามาตรการและเครื่องมือเชิงโครงสร้าง (Hard Infrastructure Development)  
เป็นเครื่องมือการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าให้มีทิศทางการไหลของน้้า การเก็บกักและการรวบรวมน้้า และการ
เปลี่ยนแนวทางการไหลของน้้า ได้แก่ เขื่อนเก็บน้้า อ่างเก็บน้้า ฝายเก็บน้้า ฝ่ายชะลอน้้า ผนังกั้นน้้า บึงเก็บน้้า 
บ่อเก็บน้้า สระน้้า เป็นต้น หรือกรณีท่ีไม่มีการก่อสร้างแต่เป็นโครงสร้างขนาดใหญ่ เช่น การขุดลอกคลอง หนอง 
บึง การขุดลอกทางน้้าไหล แก้มลิงรับน้้า พ้ืนที่ทางไหลของน้้า เป็นต้น โดยส่วนใหญ่ การด้าเนินการของ
หน่วยงานราชการจะการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าผ่านการพัฒนาโครงสร้างเป็นหลัก 

  นอกจากนี้ โครงสร้างบางประเภทมีทั้งประโยชน์และสร้างปัญหาให้กับพ้ืนที่ลุ่มน้้าเช่นกัน เช่น 
เส้นทางถนนบางพ้ืนที่ช่วยชะลอน้้าไม่ให้ท่วม ขณะที่บางเส้นทางถนนกลายเป็นปัญหาท้าให้เกิดน้้าท่วมหรือน้้าไม่
ไหลหรือไหลไม่ทันกับการระบายน้้า เป็นต้น 

 (3)  กา ร พัฒนามาตรการและ เ ครื่ อ งมื อ เ ชิ ง ก า รบริ ห า ร จั ดก า ร  ( Soft Infrastructure 
Development) การพัฒนามาตรการและเครื่องมือที่จะช่วยสนับสนุนการบริหารจัดการ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและ
สมรรถนะการบริหารจัดการได้หลากหลายมากขึ้น ทั้งนี้ มาตรการและเครื่องมือการบริหารจัดการบางส่วนมี
กฎหมายรองรับ แต่บางส่วนยังไม่มีกฎหมายรองรับการด้าเนินการ ซึ่งจ้าเป็นต้องได้รับการรับรองการปฏิบัติการ
ในเชิงกฎระเบียบ หรือกฎหมาย เพ่ือให้การด้าเนินการได้รับการยอมรับ สามารถด้าเนินการได้จริง และเป็นไป
ตามหลักการท่ีต้องการ 

  กรณีตัวอย่าง มาตรการและเครื่องมือการบริหารการจัดการทรัพยากรน้้า ได้แก่ 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 4-17 รำยงำนแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน ำ้แบบบูรณำกำร 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

1) มำตรกำรทำงกำรคลัง (Fiscal Measures) เป็นการด้าเนินนโยบายและแนวทางการ
ปฏิบัติการผ่านเครื่องมือทางการคลังหรืองบประมาณของภาครัฐ (Fiscal and Budgeting Instruments) 
มาตรการนี้มีเครื่องมือส้าคัญ ได้แก่ ภาษี (Tax) (เช่น ภาษีสรรพสามิต (Excise Tax) ภาษีสิ่งแวดล้อม 
(Environmental Tax) ภาษีมลพิษ (Pollution Tax) ภาษีป่าไม้ (Deforestation Tax) ภาษีการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก (Greenhouse Gas Tax) เป็นต้น) การปรับการกระท้าผิด (Fine or Penalty Fare) ค่าธรรมเนียมการ
ใช้บริการ (Service Fee or Charge) การอนุญาต (License) การอุดหนุน (Subsidy) การสนับสนุน (Supports) 
การให้ทุน (Grant) การส่งเสริม (Promote) การให้สิทธิพิเศษทางภาษี (Special Tax Privileges) การให้
สัมปทาน (Concession) เป็นต้น ซึ่งแต่ละเครื่องมือจะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกัน ในการบริหารจัดการทรัพยากร
น้้าที่มีบริบททางสังคมที่แตกต่างกัน และแนวทางการใช้เครื่องมือที่เหมาะสม จะเป็นเงื่อนไขต่อการน้าใช้
มาตรการทางการคลัง อย่างไรก็ตาม มาตรการทางการคลังเหมาะส้าหรับการด้าเนินการของภาครัฐที่จะใช้
บริหารจัดการ 

2) มำตรกำรทำงกำรเงิน (Financial Measures) เป็นการด้าเนินนโยบายและแนวทางการ
ปฏิบัติการผ่านเครื่องมือทางการเงิน (Financial Measures) มาตรการนี้ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประสังคม 
ที่เกี่ยวข้องการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าสามารถเข้ามาร่วมด้าเนินการตามมาตรการได้ มาตรการนี้มีเครื่องมือ
ส้าคัญ ได้แก่ การปรับการกระท้าผิด (Fine or Penalty Fare) ค่าธรรมเนียมการใช้บริการ (Service Fee or 
Charge) การสร้างแรงจูงใจ (Motivation) การกระตุ้นความสนใจ (Incentive) การสนับสนุน (Supports) การ
ส่งเสริม (Promotion) การให้ทุน (Grant) การป้องกัน (Preventive) การชดเชย (Compensations) การ
ทดแทน (Substitutions) การร่วมทุน (Financial Sharing)  เป็นต้น เครื่องมือดังกล่าวจะถูกพิจารณาในเชิง
การเงินทั้งหมด กรณีตัวอย่างเช่น การปรับผู้กระท้าผิดทิ้งน้้าเสียลงในแหล่งน้้า การเก็บค่าธรรมเนียมชุมชนเมือง
การใช้น้้าช่วงฤดูแล้ง การเก็บค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวที่ใช้น้้าประกอบการธุรกิจ การจัดตั้งกองทุน
พัฒนาการใช้ทรัพยากรน้้าให้มีประสิทธิภาพ-การจัดสรร-การแบ่งปัน การชดเชยให้กับชุมชนที่ยอมให้น้้าท่วม
แทนพ้ืนที่ชุมชนเมือง การชดเชยเกษตรกรที่ถูกจ้ากัดสิทธิ์การปลูกพืชในฤดูแล้ง การให้เงินสนับสนุนการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการน้้าชุมชน (Grant) การอุดหนุนหรือการส่งเสริมการปลูกป่าแก่ชุมชนที่อยู่ในพ้ืนที่ป่า
อนุรักษ์หรือป่ากันชน การให้การสนับสนุนการป้องกันการบุกรุกป่าแก่ชุมชนรอบเขตอนุรักษ์ การส่งเสริมการ
ปลูกป่าชุมชน การสนับสนุนเงินเพื่อการอนุรักษ์แหล่งน้้า เป็นต้น 

3) มำตรกำรทำงเศรษฐกิจ (Economic Mechanism) เป็นการด้าเนินนโยบายและแนว
ทางการปฏิบัติการผ่านเครื่องมือระบบเศรษฐกิจและกลไกตลาดสินค้า (Economic and Market System) 
มาตรการนี้ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประสังคม ที่เกี่ยวข้องการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าสามารถเข้ามาร่วม
ด้าเนินการตามมาตรการได้ มาตรการนี้มีเครื่องมือส้าคัญ ได้แก่ ตลาดซื้อขายน้้า (Water Resources Market) 
พันธบัตรทรัพยากรน้้า (Water Resources Bond) การระดมทุนเพ่ือกิจการทรัพยากรน้้า (Water Resources 
Activities Fundraising) หุ้นเพ่ือทรัพยากรน้้า (Water Resources Stock Exchange) การสนับสนุนการลงทุน
เพ่ือพัฒนานวัตกรรม (Innovation Investment) เป็นต้น ทั้งนี้ หลักการทางสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรที่ส้าคัญ 
เช่น ผู้ก่อให้เกิดมลพิษเป็นผู้จ่าย (Polluter Pay Principal: PPP) หลักการการประกันภัยการเสี่ยงภัยทาง
ธรรมชาติ (Disaster or Risk Insurance) หลักการผู้ได้รับผลประโยชน์เป็นผู้จ่าย (Beneficiary Pay) หลักการเพ่ิม
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 4-18 รำยงำนแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน ำ้แบบบูรณำกำร 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

ค่าธรรมเนียมการบริการเพ่ิมเติมส้าหรับผู้ได้รับประโยชน์ (Surcharge and Add-Up Charge) หลักการการเก็บ
ส่วนต่างต้นทุนความเสียหายที่เกิดขึ้น (Difference Price Charge) เป็นต้น 

4) มำตรกำรทำงกฎหมำยและระเบียบต่ำง ๆ (Constitution and Law Measures)  
เป็นการด้าเนินนโยบายและแนวทางการปฏิบัติการผ่านเครื่องมือทางรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้้าและทรัพยากรสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมาตรการนี้แบ่งออกได้เป็น 2 มาตรการ คือ 
มาตรการตามกฎหมายบัญญัติให้ด้าเนินการ (Legitimacy) และมาตรการบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement) 

 มาตรการตามกฎหมายบัญญัติให้ด้าเนินการ เป็นมาตรการที่มีกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ 
รองรับการบริหารจัดการ ซึ่งมาตรการนี้จะมี 2 มาตรการย่อย คือ 

 มาตรการให้ด้าเนินการ (Operation Measures) เป็นมาตรการที่ให้หน่วยงานของรัฐหรือ
องค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาร่วมด้าเนินการ ได้แก่ การสนับสนุน (Supports) การสร้างแรงจูงใจ 
(Motivation) การพัฒนาการใช้ประโยชน์ร่วมกัน (Public Beneficial) กรณีตัวอย่างเช่น โฉนดชุมชน ป่าชุมชน 
ป่ากันชน การแลกเปลี่ยนที่ดิน การปฏิรูปที่ดิน การจัดรูปที่ดิน เป็นต้น 

 มาตรการจ้ากัดสิทธิ์ (Right Restriction Measures) เป็นมาตรการที่ก้าหนดสิทธิ์ของ
บุคคลและสังคมสาธารณะที่จะให้ด้าเนินการหรือไม่ให้กระท้า เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากร เช่น การ
ก้าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นท่ีชุ่มน้้า การก้าหนดการรุกล้้าเส้นทางล้าน้้า เป็นต้น 

 มาตรการบังคับใช้กฎหมาย เป็นมาตรการที่มีกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ รองรับการบริหาร
จัดการ โดยเฉพาะการบังคับใช้กฎหมายให้เกิดความเป็นธรรมทางสังคมกับการใช้ทรัพยากรน้้า และการลงโทษ
ผู้กระท้าความผิดต่อทรัพยากรน้้า ที่เป็นการใช้อ้านาจทางกฎหมายเพ่ือการควบคุมและก้ากับผลกระทบ (command 
and control)  ได้แก่ การด้าเนินคดีทางแพ่ง การด้าเนินคดีอาญา การปรับการกระท้าความผิด เป็นต้น 

5) มำตรกำรกลไกทำงปกครอง (Administrative Measures) เป็นการด้าเนินนโยบาย
และแนวทางการปฏิบัติการผ่านองค์กรของรัฐที่เกี่ยวข้อง โดยรัฐบาลและหน่วยงานหลักได้มอบหมายหรือถ่าย
โอนอ้านาจให้แก่หน่วยงานระดับพื้นที่หรือหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการ ได้เข้ามาร่วมด้าเนินการ 
ซึ่งมาตรการนี้มีที่ส้าคัญ ได้แก่ (1) การถ่ายโอนการบริหารจัดการและการปฏิบัติการไปให้หน่วยงานเฉพาะกิจ 
หรือหน่วยงานในระดับพ้ืนที่ (Management and Implementation Transferring Measures) เช่น การโอน
ภารกิจการจัดการน้้าเสียให้แก่องค์การบริหารจัดการน้้าเสีย (อจน.) ในเขตพ้ืนที่ชุมชนเมือง อุตสาหกรรมนอก
เขตนิคมอุตสาหกรรม เป็นต้น และ (2) มาตรการการกระจายอ้านาจไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
(Decentralization measures) เป็นการมอบ และ / หรือ อ้านาจจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบไปให้ อปท. 
ด้าเนินการแทน  

6) มำตรกำรทำงสังคมและสิ่งแวดล้อม (Social and Environmental Measures) เป็น
การด้าเนินนโยบายและแนวทางการปฏิบัติการผ่านการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกกลุ่มทางสังคม (Public 
Participation) ทั้งในภาพรวมและในระดับพ้ืนที่ลุ่มน้้า เพ่ือให้ทุกคนในสังคมได้เข้ามามีส่วนในการที่จะบริหาร
จัดการทรัพยากรน้้า ให้มีคุณภาพและปริมาณท่ีเพียงพอต่อการใช้และต่อการอนุรักษ์ที่ดี กรณีตัวอย่างเช่น การจัด
กิจกรรมการอนุรักษ์ การจัดอบรม การพัฒนากลุ่มอนุรักษ์ การจัดการเรียนการสอน การวิจัยและพัฒนา เป็นต้น 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 4-19 รำยงำนแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน ำ้แบบบูรณำกำร 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

4.3.8.2 แผนและโครงกำรยุทธศำสตร์ที่ 8 กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรและกำรมีส่วนร่วมในกำร
บริหำรจัดกำรลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน  

(1)  การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ผ่านการแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้้า เพ่ือการเสริมสร้างการรับรู้
และประชาสัมพันธ์ให้เกิดความเข้าใจของคนในพ้ืนที่ลุ่มน้้าต่อนโยบายและแผนแม่บท 

(2)  การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามมาตรการทางการคลังและมาตรการทางการเงิน เพ่ือให้เกิดการ
อนุรักษ์และการแก้ไขปัญหามลพิษทางน้้าร่วมกันระหว่างผู้ใช้น้้าและผู้ก่อให้เกิดมลพิษ โดยเฉพาะพ้ืนที่ชุมชน
เมือง เสนอแผนงานและโครงการที่สนับสนุนการบริหารการจัดการทรัพยากรน้้า ได้แก่ 

 1)  แผนงานการพัฒนาการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการบ้าบัดน้้าเสียในเขตชุมชนเมือง 
 2)  แผนงานการอุดหนุนและส่งเสริมการอนุรักษ์พ้ืนที่ป่าต้นน้้า 
 3)  แผนงานการสนับสนุนเงินเพื่อการอนุรักษ์แหล่งน้้า 
(3)  การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ เพ่ือเกิดการด้าเนินการตาม

กฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้้า เสนอแผนงานและโครงการที่
สนับสนุนการบริหารการจัดการทรัพยากรน้้า ได้แก่ 

 1)  แผนงานการจัดการที่ดินที่มีผลต่อการบริหารจัดการตามกฎหมาย ได้แก่ โฉนดชุมชน  
ป่าชุมชน ป่ากันชน การแลกเปลี่ยนที่ดิน การปฏิรูปที่ดิน การจัดรูปที่ดิน เป็นต้น 

 2)  แผนงานการจ้ากัดสิทธิ์บุคคลและสังคมสาธารณะต่อการจัดการพ้ืนที่  ได้แก่ การ
ก้าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นท่ีชุ่มน้้า การก้าหนดการรุกล้้าเส้นทางล้าน้้า เป็นต้น 

 3)  แผนงานการบังคับใช้กฎหมายต่อผู้กระท้าความผิดต่อทรัพยากรน้้า 
(4)  การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามมาตรการกลไกทางปกครอง เพ่ือให้เกิดการมอบหมายและการ

ถ่ายโอนอ้านาจการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าจากหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคไปสู่หน่วยงานระดับพ้ืนที่
หรือหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการ เสนอแผนงานและโครงการที่สนับสนุนการบริหารการจัดการ
ทรัพยากรน้้า ได้แก่ 

 1)  แผนการถ่ายโอนการบริหารจัดการและการปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน้้าเสีย
ให้แก่องค์การบริหารจัดการน้้าเสีย (อจน.) ในเขตพ้ืนที่ชุมชนเมือง อุตสาหกรรมนอกเขตนิคมอุตสาหกรรม 

 2)  แผนงานการกระจายอ้านาจไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
(5)  การขับ เคลื่ อนยุทธศาสตร์ตามมาตรการทางสั งคมและสิ่ ง แวดล้อม  ( Social and 

Environmental Measures) เ พ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกกลุ่มทางสังคม (Public Participation)  
ในระดับพ้ืนที่ลุ่มน้้า เพ่ือให้ทุกคนในสังคมได้เข้ามามีส่วนในการที่จะบริหารจัดการทรัพยากรน้้า ได้แก่ 

  1)  แผนงานการจัดกิจกรรมการอนุรักษแ์หล่งน้้า 
  2)  แผนงานการจัดอบรมให้ความรู้แก่ชุมชน 
  3)  แผนงานการพัฒนากลุ่มอนุรักษ์และกลุ่มผู้ใช้น้้าตั้งแต่ต้นน้้า-กลางน้้า-ปลายน้้า 
  4)  แผนงานการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 4-20 รำยงำนแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน ำ้แบบบูรณำกำร 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

 ยุทธศาสตร์นี้ตรงกับยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้้าชาติที่ 6 ก้าหนดด้าเนินการในแผน
ระยะสั้นและระยะกลาง สรุปแผนงานและงบประมาณตามแนวการพัฒนาลุ่มน้้าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์
ที่ 1-8 พ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบนสรุป ได้ดังตำรำงที่ 4.3.8-1 และ ตำรำงที่ 4.3.8-2 แสดง
แผนงานและงบประมาณตามแนวการพัฒนาลุ่มน้้าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ที่ 1-8 รายจังหวัดในพ้ืนที่ลุ่ม
น้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน รายละเอียดรายโครงการแสดงไว้ในบทที่ 5 ถึงบทท่ี 8  
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 4-21 รำยงำนแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน ำ้แบบบูรณำกำร 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก   ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

ตำรำงท่ี 4.3.8-1 
สรุปจ้ำนวนโครงกำรและงบประมำณรำยยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

 

ยุทธศำสตร์ตำม
แผนงำน SIDP 

 

ยุทธศำสตร์ตำม
แผนแม่บทกำร
บริหำรจัดกำร

ทรัพยำกรน ้ำ 20 ปี 

จ้ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(ล้ำนบำท) 

ปริมำณ
ควำมจุ  
(ลลม.) 

พท.ชป. 
(ไร่) 

แผนงำนระยะสั น 1/ 
(พ.ศ.2564-พ.ศ.2565) 

แผนงำนระยะกลำง 2/ 
(พ.ศ.2566-พ.ศ.2570) 

แผนงำนระยะยำว 3/ 
(พ.ศ.2571-พ.ศ.2580) 

จ้ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(ล้ำนบำท) 

ปริมำณควำมจุ  
(ลลม.) 

พท.ชป. 
(ไร่) 

จ้ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(ล้ำนบำท) 

ปริมำณควำมจุ  
(ลลม.) 

พท.ชป. 
(ไร่) 

จ้ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(ล้ำนบำท) 

ปริมำณควำมจุ  
(ลลม.) 

พท.ชป. 
(ไร่) 

1 1 18 2,025.20 0.00 0.00 18 2,025.20 0.00 0.00 - - - - - - - - 

2 2 4 11.52 0.30 200.00 - - - - 4 11.52 0.30 200.00 - - - - 

  3 88 12,976.89 0.95 240.00 - - - - 72 2,821.99 0.95 240.00 16 10,154.89 0.00 0.00 
3 5 13 63.50 0.01 0.00 - - - - 13 63.50 0.01 0.00 - - - - 
4 2 46 544.20 0.22 130.00 14 66.47 0.15 130.00 - - - - 32 477.73 0.07 0.00 

5 2 82 34,190.65 1,777.04 344,154.78 - - - - 77 16,420.14 1,364.36 
237,554.

78 
5 17,770.51 412.68 106,600.00 

6 4 19 530.58 4.17 2,690.35 - - - - - - - - 19 530.58 4.17 2,690.35 
7 6 9 892.38 0.00 0.00 - - - - 9 892.38 0.00 0.00 - - - - 
8 6 1 5.00 0.00 0.00 - - - - 1 5.00 0.00 0.00 - - - - 

รวม 280 51,239.92 1,782.69 347,415 32 2,091.67 0.15 130 176 20,214.54 1,365.62 237,995 72 28,933.71 416.92 109,290 

หมำยเหตุ : 1/  ดัชนีชี้วัดแผนงานระยะสั้น (พ.ศ.2564-พ.ศ.2565)    คือ  หมู่บ้านมีน้้าประปาเพ่ือการอุปโภคบริโภคครอบคลุมทุกหมู่บ้าน (เพ่ิม 52 หมู่บ้านที่ไม่มีระบบประปา) /น้้าดื่มได้มาตรฐาน 
    2/ ดัชนีชีว้ัดแผนงานระยะกลาง (พ.ศ.2566-พ.ศ.2570)  คือ  สามารถป้องกันน้้าท่วมชุมชนที่รอบการเกิดไม่ต่้ากว่า 25 ปี 
    3/ ดัชนีชีว้ัดแผนงานระยะยาว (พ.ศ.2571-พ.ศ.2580)   คือ  สามารถพัฒนาแหล่งน้้าเพ่ือเพ่ิมความจุรวม 1,782.69 ลลม. และเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทาน 347,415 ไร่ 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 4-22 รำยงำนแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน ำ้แบบบูรณำกำร 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก   ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

ตำรำงท่ี 4.3.8-2 
สรุปจ้ำนวนโครงกำรและงบประมำณรำยยุทธศำสตร์รำยจังหวัดพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

ตำรำงท่ี 4.3.8-2 (ต่อ) 

จังหวัด/กลุม่จังหวดั 

ยุทธศำสตร ์ แผนแม่บท จ้ำนวน งบประมำณ ควำมจุ พท.ชป. 
ระยะสั น ระยะกลำง ระยะยำว 

(พ.ศ.2564-พ.ศ.2565) (พ.ศ.2566-พ.ศ.2570) (พ.ศ.2571-พ.ศ.2580) 

SIDP ทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ โครงกำร (ล้ำนบำท) (ลลม.) (ไร่) 
จ้ำนวน งบประมำณ ควำมจุ พื นที่ชป. จ้ำนวน งบประมำณ ควำมจุ พื นที่ชป. จ้ำนวน งบประมำณ ควำมจุ พื นที่ชป. 

โครงกำร (ล้ำนบำท) (ลลม.) (ไร่) โครงกำร (ล้ำนบำท) (ลลม.) (ไร่) โครงกำร (ล้ำนบำท) (ลลม.) (ไร่) 

ประจวบคีรีขันธ์/ชุมพร/
ชุมพร&ประจวบคีรีขันธ์/
ชุมพร&สุราษฎร์ธาน ี/

ระนอง 

1 1 18 2,025.20 0.00 0 18 2,025.20 0.00 0                 

2 2 1 0.77 0.02 0         1 0.77 0.02 0         

  3 81 12,953.75 0.95 240         65 2,798.86 0.95 240 16 10,154.89 0.00 0 

3 5 12 58.50 0.01 0         12 58.50 0.01 0         

4 2 32 522.40 0.22 130 1 1.50 0.00 0 13 64.97 0.15 130 18 455.93 0.07 0 

5 2 60 31,669.81 1,677.21 291,680         55 13,139.30 1,264.53 185,080 5 18,530.51 412.68 106,600 

6 4 17 482.34 2.91 1,860                 17 482.34 2.91 1,860 

7 6 8 867.38 0.00 0         8 867.38 0.00 0         

8 6 1 5.00 0.00 0         1 5.00 0.00 0         

รวม 230 48,585.15 1,681.33 293,910 19 2,026.70 0.00 0 155 16,934.78 1,265.66 185,450 56 29,623.67 415.66 108,460 

สุราษฎร์ธานี/สุราษฎร์
ธานี &นครศรีธรรมราช 

1 1 5 481.88 0.00 0 5 481.88 0.00 0                 

2 2 4 20.75 0.38 265         4 20.75 0.38 265         

  3 16 1,263.70 0.00 0         13 989.04 0.00 0 3 274.66 0.00 0 

3 5 2 5.79 0.00 0         2 5.79 0.00 0         

4  2 19 26.30 0.00 0                 19 26.30 0.00 0 

5 2 55 20,385.41 665.64 120,475         32 6,268.57 567.04 120,475 23 14,116.84 98.60 0 

6 4 9 4,833.95 1.26 830                 9 4,833.95 1.26 830 

7 6 3 294.90 0.00 0         3 294.90 0.00 0         

8 6                                 

รวม 113 27,312.68 667.28 121,570 5 481.88 0.00 0 54 7,579.05 567.42 120,740 54 19,251.75 99.86 830 

รวม 
1 1 23 2,507.08 0.00 0 23 2,507.08 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 

2 2 5 21.52 0.40 265 0 0.00 0.00 0 5 21.52 0.40 265 0 0.00 0.00 0 



บทที่ 4  
             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำต ิ       กำรจัดท้ำแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน ้ำแบบบรูณำกำรระดบัยุทธศำสตร์ 
   
 

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 4-23 รำยงำนแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน ำ้แบบบูรณำกำร 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก   ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

ตำรำงท่ี 4.3.8-2 (ต่อ) 

จังหวัด/กลุม่จังหวดั 

ยุทธศำสตร ์ แผนแม่บท จ้ำนวน งบประมำณ ควำมจุ พท.ชป. 
ระยะสั น ระยะกลำง ระยะยำว 

(พ.ศ.2564-พ.ศ.2565) (พ.ศ.2566-พ.ศ.2570) (พ.ศ.2571-พ.ศ.2580) 

SIDP ทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ โครงกำร (ล้ำนบำท) (ลลม.) (ไร่) 
จ้ำนวน งบประมำณ ควำมจุ พื นที่ชป. จ้ำนวน งบประมำณ ควำมจุ พื นที่ชป. จ้ำนวน งบประมำณ ควำมจุ พื นที่ชป. 

โครงกำร (ล้ำนบำท) (ลลม.) (ไร่) โครงกำร (ล้ำนบำท) (ลลม.) (ไร่) โครงกำร (ล้ำนบำท) (ลลม.) (ไร่) 

  3 97 14,217.45 0.95 240 0 0.00 0.00 0 78 3,787.90 0.95 240 19 10,429.55 0.00 0 

3 5 14 64.30 0.01 0 0 0.00 0.00 0 14 64.30 0.01 0 0 0.00 0.00 0 

4 2 51 548.70 0.22 130 1 1.50 0.00 0 13 64.97 0.15 130 37 482.23 0.07 0 

5 2 115 52,055.22 2,342.86 412,155 0 0.00 0.00 0 87 19,407.87 1,831.58 305,555 28 32,647.35 511.28 106,600 

6 4 26 5,316.30 4.17 2,690 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 26 5,316.30 4.17 2,690 

7 6 11 1,162.28 0.00 0 0 0.00 0.00 0 11 1,162.28 0.00 0 0 0.00 0.00 0 

8 6 1 5.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 1 5.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 

รวม 343 75,897.83 2,348.61 415,480 24 2,508.58 0.00 0 209 24,513.83 1,833.09 306,190 110 48,875.42 515.52 109,290 

 

 

 

 

 



บทที่ 4  
             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำติ        กำรจัดท้ำแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน ้ำแบบบรูณำกำรระดบัยุทธศำสตร์ 
   

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 4-24 รำยงำนแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน ำ้แบบบูรณำกำร 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

 ผลการศึกษาและหามาตรการเพ่ือน้าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนส้าหรับลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก
ตอนบน มีข้อสรุปและมาตรการต่างๆ ดังนี้ 
 กลุ่มลุ่มน้้าตอนบนซึ่งเลือกทางเลือกในการพัฒนาทางเลือกที่ 4 มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาโดย
พิจารณาด้าเนินการจัดหาระบบประปาหรือขยายเขตประปาให้ครบทุกหมู่บ้านในระยะเร่งด่วน  
 การแก้ไขปัญหาอุทกภัยเนื่องจากบริบทของลุ่มน้้าซึ่งอุทกภัยเกิดจากยอดน้้าสูงกว่าความสามารถรับ
น้้าได้ของคลองในบางช่วงและในปัจจุบันคลองส่วนใหญ่สามารถรับปริมาณน้้าได้ในรอบการเกิด 5 -10 ปี ดังนั้น
การแก้ไขปัญหาอุทกภัยจะพิจารณาในการขุดลอกหรือปรับปรุงสิ่งกีดขวางล้าน้้าให้สามารถรองรับปริมาณน้้าใน
รอบ 5-10 ปี หรือผันน้้าไปยังพ้ืนที่ชะลอน้้าหลากและมุ่งแก้ไขปัญหาพ้ืนที่ชุมชนซึ่งเกิดความเสียหายสูงโดย
โครงการป้องกันน้้าท่วมชุมชนเฉพาะพ้ืนที่  
 การแก้ไขปัญหาภัยแล้งพิจารณาการจัดหาแหล่งน้้าโดยแต่ละลุ่มน้้ามีศักยภาพในการพัฒนาแหล่งน้้า
ได้และมาตรการต่างๆ เพ่ือให้การพัฒนาเข้าสู่สมดุลอย่างยั่งยืนและเพียงพอมีรายละเอียดดังนี้ 

(1) ลุ่มน ้ำคลองท่ำตะเภำ ควรด้าเนินการพัฒนาโครงการเพ่ือเก็บกักน้้าขนาดใหญ่ 2 แห่ง ได้แก่ 
อ่างเก็บน้้าท่าแซะ และ อ่างเก็บน้้ารับร่อ ซึ่งเป็นโครงการอเนกประสงค์สามารถบรรเทาทั้งภัยแล้งและอุทกภัย 
ความจุเก็บกักน้้ารวม 336.90 ล้าน ลบ.ม. โดยมีมาตรการเสริมปริมาณน้้าในภาคการเกษตรนอกเขตชลประทาน
ส้าหรับพืชเศรษฐกิจได้แก่ กาแฟและทุเรียน ซึ่งมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นโดยการขุดสระน้้าประจ้าไร่นาขนาด 625 ลบ.
ม./ไร่ ส้าหรับการปลูกกาแฟหรือโกโก้ และการขุดสระน้้าประจ้าไร่นาขนาด 1,050 ลบ.ม./ไร่ ส้าหรับการปลูก
ทุเรียน รวมเพ่ิมปริมาณน้้าได้ 67.23 ล้าน ลบ.ม. โดยระยะการพัฒนาเพ่ือน้าไปสู่ความสมดุลในระยะเวลา 20 ปี
(กรณีไม่พิจารณาพ้ืนที่เกษตรน้้าฝน) และเพ่ือบรรเทาปัญหาขาดแคลนน้้าในภาคการอุปโภคบริโภค การ
ท่องเที่ยว การปศุสัตว์ การอุตสาหกรรมและการรักษานิเวศ ควรด้าเนินการสร้างอ่างเก็บน้้าท่าแซะในแผนระยะ
สั้น โดยความต้องการของ 5 ภาคส่วนนี้ในปี พ.ศ.2565, พ.ศ.2570 พ.ศ.2575 และพ.ศ.2580 เป็น 39.07, 
36.70, 39.05 และ 47.78 ตามล้าดับ  
   โดยโครงการพัฒนาแหล่งน้้านี้อาจมีทางเลือกในการลดขนาดความจุและเพ่ิมจ้านวนโครงการ
กระจายไปตามพ้ืนที่ โดยรวมความจุเก็บกักไม่น้อยกว่า 336.90 ล้าน ลบ.ม. เนื่องจากสถานะโครงการอ่างฯ ท่า
แซะและอ่างฯ รับร่ออยู่ระหว่างระงับการก่อสร้างเนื่องจากมีผลกระทบสิ่งแวดล้อมสูง  อย่างไรก็ตามกรณี
กระจายเป็นแหล่งน้้าขนาดเล็กจะไม่สามารถบรรเทาอุทกภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   โครงการป้องกันน้้าท่วมชุมชนเฉพาะพ้ืนที่ได้แก่โครงการป้องกันน้้าท่วมตัวเมืองชุมพร ซึ่งควรมี
การศึกษาพ้ืนที่ชุมชนที่ประสบปัญหาอุทกภัยเพิ่มเติมโดยพิจารณาปริมาณน้้าสูงสุดที่ลดลงเนื่องจากการสร้างอ่าง
เก็บน้้าต่างๆ แล้ว 

 

 (2) ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน มีศักยภาพในการพัฒนาอ่างเก็บน้้าใหม่ จ้านวน 5 แห่ง 
ได้แก่ อ่างฯ บ้านหัวไทร, อ่างฯ คลองสวี, อ่างคลองน้อย, อ่างคลองวิสัยและอ่างฯ ชุมพร รวมความจุเก็บกัก 
255.91 ล้าน ลบ.ม. และมาตรการเพ่ิมเติมที่กลุ่มบริษัทฯ เสนอได้แก่ การขุดลอกแหล่งน้้าขนาดใหญ่กว่า 5 ไร่ 
จ้านวน 77 แห่งรวมความจุได้ 20.51 ล้าน ลบ.ม.โดยมีมาตรการเสริมปริมาณน้้าในภาคการเกษตรนอกเขต
ชลประทานส้าหรับพืชเศรษฐกิจได้แก่ กาแฟและทุเรียน ซึ่งมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นโดยการขุดสระน้้าประจ้าไร่นา



บทที่ 4  
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 4-25 รำยงำนแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน ำ้แบบบูรณำกำร 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

ขนาด 650 ลบ.ม./ไร่ ส้าหรับการปลูกกาแฟหรือโกโก้ และการขุดสระน้้าประจ้าไร่นาขนาด 1,050 ลบ.ม./ไร่ 
ส้าหรับการปลูกทุเรียน เพ่ิมความจุอีก 49.69 ล้าน ลบ.ม.โดยโครงการเร่งด่วนเพื่อบรรเทาปัญหาขาดแคลนน้้าใน
ภาคการอุปโภคบริโภค การท่องเที่ยว การปศุสัตว์ การอุตสาหกรรมและการรักษานิเวศ ซึ่งมีความต้องการน้้าใน
ปี พ.ศ.2565, พ.ศ.2570 พ.ศ.2575 และพ.ศ.2580 เป็น 123.50, 121.09, 122.59 และ 131.35 ตามล้าดับ  
  ดังนั้นควรด้าเนินการพัฒนาแหล่งเก็บกักน้้ารวมความจุไม่น้อยกว่า 125 ล้าน ลบ.ม.ในระยะ
เร่งด่วน และสร้างอ่างเก็บน้้าที่เหลือก่อนถึงปี พ.ศ.2580  
  โครงการป้องกันน้้าท่วมชุมชนเฉพาะพ้ืนที่ได้แก่โครงการป้องกันน้้าท่วมชุมชนทุ่งตะไคร -
เทศบาลต้าบลทุ่งตะไคร,ระบบป้องกันน้้าท่วมพ้ืนที่ชุมชนขุนกระทิงและระบบป้องกันน้้าท่วมพื้นที่ชุมชนหลังสวน 
โดยควรมีการศึกษาพ้ืนที่ชุมชนที่ประสบปัญหาอุทกภัยเพ่ิมเติมโดยพิจารณาปริมาณน้้าสูงสุดที่ลดลงเนื่องจาก
การสร้างอ่างเก็บน้้าต่างๆ แล้ว 
 
 (3) ลุ่มน ้ำคลองหลังสวน ลุ่มน้้าคลองหลังสวนมีสภาพภูมิประเทศท่ีเหมาะสมในการพัฒนาอ่างเก็บ
น้้าสูงแต่มีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมสูงโดยมีแผนงานก่อสร้างอ่างเก็บน้้าคลองแย ซึ่งกรมชลประทานวางแผน
ก่อสร้างในปีพ.ศ.2566 โดยมีความจุเก็บกักเพียง 50 ล้าน ลบ.ม.ท้าให้ปริมาณน้้ายังไม่เพียงพอต่อความต้องการ โดย
ควรมีมาตรการเสริมการส้ารองปริมาณน้้าในภาคการเกษตรนอกเขตชลประทานส้าหรับพืชเศรษฐกิจได้แก่ กาแฟ
และทุเรียน ซึ่งมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นโดยการขุดสระน้้าประจ้าไร่นาขนาด 675 ลบ.ม./ไร่ ส้าหรับการปลูกกาแฟหรือโกโก้ 
และการขุดสระน้้าประจ้าไร่นาขนาด 1,050 ลบ.ม./ไร่ ส้าหรับการปลูกทุเรียน เพ่ิมความจุเก็บกักได้ 53.16 ล้าน ลบ.
ม. โดยในกรณีนี้จะมีอุปสรรคในการบริหารจัดการ ดังนั้นกลุ่มบริษัทฯ เห็นควรเสนอทางเลือกในการเพ่ิมความจุเก็บ
กักน้้าของอ่างคลองแยเป็นอย่างน้อย 80 ล้าน ลบ.ม.เนื่องจากผลการศึกษาเดิมซึ่งเคยมีอ่างฯ คลองแยมีศักยภาพ
เก็บกักน้้าสูงถึง 170 ล้าน ลบ.ม. (กรณีเพ่ิมความจุเก็บกักอ่างคลองแยแล้วจะไม่ต้องด้าเนินการขุดสระน้้าประจ้าไร่
นานอกพ้ืนที่ชลประทาน) ส้าหรับพืชอ่ืนๆ นอกเขตชลประทานควรใช้มาตรการในการบริหารจัดการเสริม 
  โครงการป้องกันน้้าท่วมชุมชนเฉพาะพ้ืนที่ได้แก่โครงการป้องกันน้้าท่วมชุมชนหลังสวน  
โดยควรมีการศึกษาพ้ืนที่ชุมชนที่ประสบปัญหาอุทกภัยเพ่ิมเติมโดยพิจารณาปริมาณน้้าสูงสุดที่ลดลงเนื่องจาก
การสร้างอ่างเก็บน้้าต่างๆ แล้ว 
 
 (4) ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 2 มีแผนด้าเนินการสร้างอ่างเก็บน้้าซึ่งสามารถบรรเทาได้ทั้ง
ภัยแล้งและอุทกภัยจ้านวน 4 แห่ง ได้แก่ อ่างฯ คลองละแม อ่างฯ คลองท่าตีน, อ่างฯ ปากหมาก และอ่างฯ 
คลองเสวียด ความจุเก็บกักเป็น 120.46, 42.0, 19.0 และ 38.0 ล้าน ลบ.ม.ตามล้าดับรวมความจุเก็บกักเพ่ิมข้ึน
อีก 219.46 ล้าน ลบ.ม. (อ่างฯ คลองละแมปรากฎในแผนของกรมชลประทานในปี พ.ศ.2565 ความจุเก็บกัก 43 
ล้าน ลบ.ม.) ส้าหรับภาคการเกษตรนอกเขตชลประทานควรมีมาตรการส้าหรับพืชเศรษฐกิจได้แก่กาแฟและทุเรียน
ซึ่งมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนโดยการขุดสระน้้าประจ้าไร่นาขนาด 725 ลบ.ม./ไร่ ส้าหรับการปลูกกาแฟหรือโกโก้ และการ
ขุดสระน้้าประจ้าไร่นาขนาด 1,150 ลบ.ม./ไร่ ส้าหรับการปลูกทุเรียน เพ่ิมความจุเก็บกักได้ 44.86 ล้าน นอกจากนี้
ควรใช้มาตรการด้านการบริหารจัดการเพ่ือลดการขาดแคลนน้้าในพื้นที่นอกเขตชลประทานส้าหรับพืชอ่ืน ๆ 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 4-26 รำยงำนแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน ำ้แบบบูรณำกำร 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

  โครงการป้องกันน้้าท่วมชุมชนเฉพาะพ้ืนที่ได้แก่โครงการป้องกันน้้าท่วมชุมชนละแมและระบบ
ป้องกันน้้าท่วมชุมชนตลาดไชยา โดยควรมีการศึกษาพ้ืนที่ชุมชนที่ประสบปัญหาอุทกภัยเพ่ิมเติมโดยพิจารณา
ปริมาณน้้าสูงสุดที่ลดลงเนื่องจากการสร้างอ่างเก็บน้้าต่างๆ แล้ว 
  รายละเอียดโครงการขุดลอกแหล่งน้้าขนาดใหญ่ (มากกว่า 5 ไร่) ในพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่ง
ตะวันออกตอนบนรายลุ่มน้้าสาขาแสดงไว้ใน ดังภำคผนวก ข 
 
4.4 กำรพิจำรณำจัดล้ำดับควำมส้ำคัญของแผนงำน สรุปจ้ำนวนโครงกำรที่มำแหล่งที่มำจำกกำร
จัดล้ำดับควำมส้ำคัญ 
 การพิจารณาจัดล้าดับความส้าคัญของแผนงานจะพิจารณาจาก 
 (1)  ความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่เป็นหลักโดยใช้ความคิดเห็นในการจัดล้าดับความส้าคัญ  
ของประเด็นปัญหาจากเวทีการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ในแต่ละลุ่มน้้าสาขา โดยที่มีสภาพปัญหาหรือ
ความต้องการในการพัฒนา 6 ด้าน ได้แก่ น้้าอุปโภคบริโภค น้้าภาคการผลิต การบรรเทาปัญหาน้้าท่วมและ
อุทกภัย การจัดการคุณภาพน้้า การอนุรักษ์ป่าต้นน้้า และการบริหารจัดการน้้า ซึ่งในแต่ละลุ่มน้้าสาขาจะมีล้าดับ
ความส้าคัญของประเด็นสภาพปัญหาที่แตกต่างกันไป 
 
  (2)  การพิจารณาล้าดับความส้าคัญโดยกลุ่มผู้ เชี่ยวชาญในการศึกษาของโครงการโดยจาก
กระบวนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสามารถสรุปประเด็นได้โดยมีล้าดับความส้าคัญ ดังนี้ 
  1)  การบรรเทาน้้าท่วมและอุทกภัย  
  2)  การสร้างความมั่นคงในภาคการผลิต 
  3)  การบริหารจัดการน้้า 
  4)  น้้าอุปโภคบริโภค 
  5)  การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่าต้นน้้า 
  6)  จัดการคุณภาพน้้า 
 
 (3)  ผลการจัดล้าดับความส้าคัญของประเด็นสภาพปัญหาของพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขา จากการประชุม
กลุ่มย่อยครั้งที่ 1 ดังแสดงในตำรำงท่ี 4.4-1 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 4-27 รำยงำนแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน ำ้แบบบูรณำกำร 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

ตำรำงท่ี 4.4-1 
กำรจัดล้ำดับควำมส้ำคัญประเด็นปัญหำจำกเวทีกำรประชุมกลุ่มย่อย 

 

ลุ่มน ้ำสำขำ 
น ้ำท่วม
อุทกภัย 

ควำม
ม่ันคง 

กำรผลิต 
บริหำร
จัดกำร 

จัดกำร
อุปโภค/
บริโภค 

อนุรักษ์
ฟื้นฟูป่ำ
ต้นน ้ำ 

จัดกำร
คุณภำพ

น ้ำอนุรักษ ์
คลองท่าตะเภา 1 2 3 4 5 6 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 1 2 3 4 5 6 
คลองหลังสวน 1 2 4 3 5 6 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 2 1 2 5 3 2 4 
 

(1) กำรจัดล้ำดับควำมส้ำคัญของโครงกำร 
  การพิจารณาล้าดับความส้าคัญของโครงการมีองค์ประกอบของการพิจารณาโดยมีแนวทางการ
พัฒนาและจัดล้าดับความส้าคัญ ดังนี้ 

1) การแก้ไขปัญหาตามล้าดับความส้าคัญของสภาพปัญหา 
2) ความสอดคล้องกับความต้องการปัจจัยพื้นฐานในการด้ารงชีวิต 
3) ความสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนา 
4) โครงการที่ตอบสนองได้มากกว่า 1 ยุทธศาสตร์ 

  
(2) โครงกำรที่ช่วยแก้ไขปัญหำตำมล้ำดับควำมส้ำคัญของประเด็นปัญหำ 

 โครงการที่ช่วยแก้ไขปัญหาตามล้าดับความส้าคัญของประเด็นปัญหาหลักในแต่ละพ้ืนที่ลุ่มน้้า  
สาขา คะแนนรวม 40 คะแนน 
  การพิจารณาตามความสอดคล้องกับประเด็นปัญหาหลักในแต่ละพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขา มีการให้
คะแนน ดังแสดงในตำรำง 4.4-2  

ตำรำงท่ี 4.4-2 
กำรจัดล้ำดับควำมส้ำคัญของโครงกำรที่ช่วยแก้ไขปัญหำตำมล้ำดับควำมส้ำคัญของประเด็นปัญหำ 

ล้ำดับ โครงกำรที่ช่วยแก้ไขปัญหำตำมล้ำดับควำมส้ำคัญของประเด็นปัญหำ คะแนน (40) 
1 ตรงกับความส้าคัญของสภาพปัญหาล้าดับที่ 1 40 
2 ตรงกับความส้าคัญของสภาพปัญหาล้าดับที่ 2 35 
3 ตรงกับความส้าคัญของสภาพปัญหาล้าดับที่ 3 30 
4 ตรงกับความส้าคัญของสภาพปัญหาล้าดับที่ 4 25 
5 ตรงกับความส้าคัญของสภาพปัญหาล้าดับที่ 5 20 
6 ตรงกับความส้าคัญของสภาพปัญหาล้าดับที่ 6 15 



บทที่ 4  
             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำติ        กำรจัดท้ำแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน ้ำแบบบรูณำกำรระดบัยุทธศำสตร์ 
   

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 4-28 รำยงำนแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน ำ้แบบบูรณำกำร 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

(3) กำรตอบสนองกำรแก้ไขปัญหำพื นฐำนในกำรด้ำรงชีวิต 
  การพิจารณาแผนงานโครงการที่มีความสอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่หรือปัจจัยพ้ืนฐานในการ
ด้ารงชีวิต ในกรณีนี้จะให้ความส้าคัญกับน้้า ซึ่ งเป็นปัจจัยพ้ืนฐานในการด้ารงชีวิต คือ น้้าอุปโภคบริโภค 
เป็นล้าดับแรก น้้าเพ่ือรักษาระบบนิเวศเป็นล้าดับที่สอง จากนั้นจึงพิจารณาน้้าเพ่ือการเกษตรซึ่งเป็นผลประโยชน์ของ
จ้านวนมากและน้้าเพ่ือการอุตสาหกรรมซึ่งให้ผลตอบแทนสูงกว่าต่อการใช้น้้าหนึ่งหน่วย ดังแสดงในตำรำงที ่4.4-3 
 

ตำรำงท่ี 4.4-3 
กำรจัดล้ำดับควำมสอดคล้องกับควำมต้องกำรปัจจัยพื นฐำนในกำรด้ำรงชีวิต 

 
ล้ำดับ ควำมสอดคล้องกับควำมต้องกำรปัจจัยพื นฐำนในกำรด้ำรงชีวิต คะแนน (30) 

1 น้้าอุปโภค-บริโภค 30 
2 น้้าเพื่อรักษาระบบนิเวศ 25 
3 การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย 25 
4 น้้าเพื่อการเกษตร 20 
5 น้้าเพื่ออุตสาหกรรม 20 
 

(4)  ควำมสอดคล้องกับนโยบำยกำรพัฒนำ 
 การพิจารณาจะพิจารณาแผนงานโดยที่โครงการที่มีความสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนา  
ดังแสดงในตำรำง 4.4-4 
 

ตำรำงท่ี 4.4-4 
กำรจัดล้ำดับควำมสอดคล้องกับนโยบำยกำรพัฒนำ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

  
ล้ำดับ ควำมสอดคล้องกับนโยบำยกำรพัฒนำ คะแนน (20) 

1 โครงการอยู่ในพ้ืนที่พัฒนาของรัฐ/นโยบายของรัฐ 20 
2 โครงการตอบสนองความต้องการของแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 17.5 
3 โครงการสนับสนุนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 15 
4 โครงการสนับสนุนแผนพัฒนาจังหวัด 15 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 4-29 รำยงำนแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน ำ้แบบบูรณำกำร 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

(5)  ควำมสอดคล้องกับโครงกำรที่ตอบสนองได้มำกกว่ำ 1 ยุทธศำสตร์ 
  การพิจารณาจะพิจารณาโครงการที่ตอบสนองได้มากกว่า 1 ยุทธศาสตร์ ดังแสดงในตำรำง 4.4-5 
 

ตำรำงท่ี 4.4-5 
กำรจัดล้ำดับของโครงกำรที่ตอบสนองได้มำกกว่ำ 1 ยุทธศำสตร์ 

  
ล้ำดับ ควำมสอดคล้องกับนโยบำยกำรพัฒนำ คะแนน (10) 

1 โครงการที่ตอบสนองได้มากกว่า 1 ยุทธศาสตร์ 10 
  

 อย่างไรก็ตามการจัดล้าดับความส้าคัญของแผนงาน เมื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน้าไปปฏิบัติจะต้อง
พิจารณาถึงความพร้อมของโครงการทั้งทางด้านข้อก้าหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการก้าหนดประเภทและ
ขนาดโครงการหรือกิจการ ซึ่งต้องจัดท้ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือรายงานประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น รวมถึงการที่แผนงานบางแผนงานจะต้องใช้พ้ืนที่อนุรักษ์ตามกฎหมายที่มีอยู่ในแต่ละลุ่มน้้าจึง
จ้าเป็นต้องมีการเตรียมการล่วงหน้าเพ่ือให้แผนงานเหล่านี้ ซึ่งมีความส้าคัญต่อทั้งเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี ความจ้าเป็นพ้ืนฐานของการใช้ชีวิตและเป็นความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขาจะสามารถ
ด้าเนินการไปได้ตามความส้าคัญหรือความจ้าเป็นอย่างแท้จริง 
 การพิจารณาจัดแผนงานจึงจ้าเป็นต้องพิจารณาระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมของโครงการดังที่
ได้กล่าวมาแล้วด้วย 



 บทที่ 5 

กำรจัดท ำแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน้ ำแบบบูรณำกำร
ระดับยุทธศำสตร์ลุ่มน้ ำสำขำคลองท่ำตะเภำ 

 
  



บทที่ 5 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณาการระดับยทุธศาสตร์  
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาติ        พื นที่ลุ่มน ้าสาขาคลองท่าตะเภา 
   
 

 
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 5-1 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

 บทที่ 5 
การจัดท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ 

พื นที่ลุ่มน ้าสาขาคลองท่าตะเภา 
 

5.1 สภาพปัจจุบัน และแนวโน้มการพัฒนาของพื นที่ลุ่มน ้าสาขาคลองท่าตะเภา 
 ลุ่มน ้ำสำขำคลองท่ำตะเภำ มีพื นที่ประมำณ 2,109.11 ตร.กม. (1.32 ล้ำนไร่) คิดเป็นร้อยละ 7.97  
ของพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก ครอบคลุมพื นที่อ้ำเภอท่ำแซะ อ้ำเภอปะทิว อ้ำเภอเมืองจังหวัดชุมพร อ้ำเภอ 
บำงสะพำนน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พื นที่ลุ่มน ้ำดังแสดงในรูปท่ี 5.1-1 มีคลองท่ำตะเภำเป็นล้ำน ้ำสำยหลักท่ี
ส้ำคัญ โดยมีต้นก้ำเนิดจำกทิวเขำตะนำวศรี เส้นกั นเขตระหว่ำงประเทศไทยกับประเทศเมียนมำ มีล้ำน ้ำสำขำที่ส้ำคัญ 
2 สำย คือ คลองท่ำแซะ และคลองรับร่อ ไหลมำบรรจบกันกลำยเป็นล้ำน ้ำสำยใหญ่ เรียกว่ำคลองท่ำตะเภำ เมื่อไหล
ผ่ำนบ้ำนสำมแก้ว จะแยกเป็นคลองสำมแก้ว-พนังตัก ไหลผ่ำนด้ำนเหนือของตัวเมืองชุมพร ส่วนคลองท่ำตะเภำจะ
ไหลผ่ำนตัวเมืองชุมพรไหลลงอ่ำวไทยที่บ้ำนปำกน ้ำ อ้ำเภอเมือง จังหวัดชุมพร คลองท่ำตะเภำมีควำมยำวประมำณ 
39 กิโลเมตร ส่วนคลองท่ำแซะที่เป็นล้ำน ้ำสำขำที่ส้ำคัญนั นมีต้นก้ำเนิดจำกเทือกเขำในเขตอ้ำเภอบำงสะพำน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ไหลจำกทิศเหนือลงมำทิศใต้บรรจบกับคลองรับร่อที่บ้ำนปำกแพรก อ้ำเภอท่ำแซะ จังหวัดชุมพร 
รวมควำมยำวประมำณ 118 กิโลเมตร ส้ำหรับคลองรับร่อ มีต้นก้ำเนิดจำกเทือกเขำตะนำวศรีในเขตจังหวัดชุมพร  
ไหลจำกทิศเหนือลงมำทิศใต้และตะวันตกเฉียงใต้มำบรรจบกับคลองท่ำแซะ รวมควำมยำวประมำณ 78 กิโลเมตร  
 
5.1.1 บริบทลุ่มน ้าสาขาคลองท่าตะเภา 

- ปริมำณฝนเฉลี่ยรำยปี 1,630.53 มม./ปี โดยปริมำณฝนสูงสุดอยู่ในเดือนพฤศจิกำยน (236.52) 
และต่้ำสุดในเดือนกุมภำพันธ์ (46.39) 

- ปริมำณน ้ำท่ำ เฉลี่ยรำยปีอยู่ที่ 1,958.47 ล้ำน ลบ.ม. โดยปริมำณน ้ำท่ำเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในเดือน
สิงหำคม (333.96) และต่้ำสุดในเดือนเมษำยน (34.47) 

- มีพื นที่ป่ำไม้ประมำณ 552.71 ตร.กม. หรือร้อยละ 26.21 ของพื นที่ลุ่มน ้ำ 
- มีพื นที่ชุ่มน ้ำที่ขึ นทะเบียนว่ำมีควำมส้ำคัญระดับนำนำชำติ คือ อ่ำวทุ่งคำ-อ่ำวสวี เนื อที่ 517 ไร่ 
- มีพื นที่คุ้มครองและอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ จ้ำนวน 2 แห่ง ได้แก่ เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำ

อุทยำนเสด็จในกรม-กรมหลวงชุมพร ด้ำนทิศใต้ และเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำอุทยำนเสด็จในกรม-กรมหลวงชุมพร 
ด้ำนทิศเหนือ  

- น ้ำบำดำลมีศักยภำพกำรให้น ้ำ 89.4 ล้ำน ลบ.ม. 
- คุณภำพน ้ำผิวดินอยู่ในเกณฑ์พอใช้ ค่อนไปทำงเสื่อมโทรม 
- ดินในพื นที่ส่วนใหญ่ เนื อดินเป็นดินเหนียวถึงดินเหนียวจัด มีควำมอุดมสมบูรณ์ปำนกลำงถึงสูง  
- อัตรำกำรเพ่ิมขึ นของจ้ำนวนประชำกรมีแนวโน้มลดลงอย่ำงต่อเนื่อง ค่ำเฉลี่ย 20 ปี ร้อยละ   

0.16 ต่้ำกว่ำค่ำเฉลี่ยพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก ร้อยละ 0.66 ประมำณ 4 เท่ำ 
-  ในระยะ 10 ปีที่ผ่ำนมำ พื นที่อยู่อำศัยและสิ่งปลูกสร้ำงมีอัตรำกำรขยำยตัว (ร้อยละ 2.1)        

สูงกว่ำอัตรำค่ำเฉลี่ยของพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก (ร้อยละ 1.5)  



บทที่ 5 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณาการระดับยทุธศาสตร์  
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาติ        พื นที่ลุ่มน ้าสาขาคลองท่าตะเภา 
   
 

 
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 5-2 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

 
รูปที่ 5.1-1 แสดงพื นที่ลุ่มน ้าสาขาคลองท่าตะเภา 
  



บทที่ 5 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณาการระดับยทุธศาสตร์  
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาติ        พื นที่ลุ่มน ้าสาขาคลองท่าตะเภา 
   
 

 
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 5-3 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

5.1.2  สภาพปัญหา 
 (1)  ด้านการจัดการน ้าอุปโภคบริโภค 

- ยังขำดแคลนแหล่งกักเก็บน ้ำเพ่ืออุปโภค บริโภค ในบำงพื นที่ 
- ในบำงหมู่บ้ำนยังขำดแคลนน ้ำดื่มที่สะอำดและปลอดภัย 

 (2)  ด้านการสร้างความม่ันคงของน ้าภาคการผลิต 
- ขำดแคลนน ้ำเพ่ือกำรเกษตรในช่วงฤดูแล้ง 
- น ้ำในคลองเป็นน ้ำกร่อยเค็ม น ้ำทะเลรุกตัวมำกขึ นในช่วงฤดูแล้ง 
- ไม่มีแหล่งกักเก็บน ้ำ 

 (3)  ด้านการจัดการน ้าท่วมและอุทกภัย 
- พื นที่กลำงน ้ำและปลำยน ้ำเกิดปัญหำน ้ำท่วมและอุทกภัย 

 (4)  ด้านการจัดการคุณภาพน ้าและอนุรักษ์ทรัพยากรน ้า 
- น ้ำในคลอง ในล้ำน ้ำไม่สำมำรถน้ำมำใช้ประโยชน์เพ่ือกำรเกษตรได้ เนื่องจำกน ้ำกร่อยเค็ม 

เกิดจำกน ้ำทะเลหนุน และน ้ำทะเลรุกตัวมำกขึ น ในช่วงฤดูแล้ง 
- กำรปนเปื้อนสำรเคมีจำกกำรท้ำกำรเกษตรในพื นที่ต้นน ้ำลงสู่แหล่งน ้ำธรรมชำติ 

 (5)  ด้านการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภาพป่าต้นน ้าที่เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลายของดิน 
- พื นที่ป่ำไม้เปลี่ยนเป็นสวนทุเรียน สวนยำงพำรำ และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ นเรื่อยๆ ท้ำให้พื นที่ป่ำ

ลดลง 
- มีกำรชะล้ำงพังทลำยของดินบริเวณป่ำต้นน ้ำ 

 (6)  ด้านการบริหารจัดการ 
- กำรบริหำรจัดกำรน ้ำไม่ดีพอ ขำดแหล่งเก็บกักน ้ำหรือชะลอน ้ำไว้ในช่วงที่มีปริมำณน ้ำมำก เพ่ือ

ลดปัญหำน ้ำท่วมท้ำยน ้ำ สร้ำงควำมชุ่มชื นและระบบนิเวศในพื นที่ต้นน ้ำ และมีน ้ำใช้เพ่ือ
กำรเกษตรและอุปโภคบริโภค 

-  
5.1.3 แนวโน้มการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

 แนวโน้มกำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม แบ่งออกเป็น 3 ด้ำน ประกอบด้วย  
กำรพัฒนำพื นที่ลุ่มน ้ำสำขำคลองท่ำตะเภำ เงื่อนไข ข้อจ้ำกัด และทิศทำงกำรพัฒนำ และแนวทำงกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจ และข้อจ้ำกัด ดังรำยละเอียดต่อไปนี  

 
5.1.3.1 การพัฒนาพื นที่ลุ่มน ้าสาขาคลองท่าตะเภา  

  แผนกำรพัฒนำพื นที่ลุ่มน ้ำสำขำคลองท่ำตะเภำ ที่ปรึกษำได้รวบรวมแผนพัฒนำพื นที่ ซึ่งประกอบด้วย 
แผนพัฒนำภำคใต้ พ.ศ.2560–2565 ฉบับทบทวน แผนพัฒนำจังหวัดชุมพร แผนพัฒนำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
สำมำรถสรุปเป็นประเด็นหลัก ๆ ได้ 4 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนเกษตรและปศุสัตว์ ด้ำนอุตสำหกรรมกำรผลิตและกำรค้ำ 
ด้ำนท่องเที่ยวและบริกำร สิ่งแวดล้อม และด้ำนคุณภำพชีวิต รำยละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 5.1.3-1 ดังนี  



บทที่ 5 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณาการระดับยทุธศาสตร์  
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาติ                                    พื นที่ลุ่มน ้าสาขาคลองท่าตะเภา 
                     
  

 
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม    5-4              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุม่น ้าแบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก                    ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝัง่ตะวันออกตอนบน 

ตารางท่ี 5.1.3-1 
สรุปแผนพัฒนาที่เชื่อมโยงกับพื นที่ลุ่มน ้าสาขาคลองท่าตะเภา 

 
แผนพัฒนา เกษตรและปศุสัตว์ อุตสาหกรรมการผลิตและการค้า ท่องเท่ียวและบริการ สิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิต 

แผนพัฒนาภาคใต้  
พ.ศ. 2560–2565 
ฉบับทบทวน 
 
ภ ำ ค ใ ต้ เ ป็ น เ มื อ ง
ท่องเที่ยวพักผ่อนตำก
อำกำศระดับโลก เป็น
ศูนย์กลำงผลิตภัณฑ์
ยำงพำรำและปำล์ม
น ้ ำมันของประเทศ 
และเมืองเศรษฐกิจ
เช่ือมโยงกำรค้ำกำร
ลงทุนกับภูมิภำคอื่น
ของโลก 

 ยกระดับกำรผลิตสินค้ำเกษตรที่เป็น อัตลักษณ์
ที่เหมำะสมกับศักยภำพพื นที่ของภำค เช่น ข้ำว 
(ข้ำวสังหยด ข้ำวหอมกระดังงำ ข้ำวเล็บนก) ไม้
ผล (กล้วยหอมทอง มะพร้ำว ทุเรียน มังคุด ส้ม
โอ) กำแฟ (กำแฟโรบัสตำ) พืชสุมนไพร และปศุ
สัตว์ (โคขุนศรีวิชัย) เพื่อให้เป็นสินค้ำมูลค่ำสูง  

 ส่งเสริมกำรสร้ำงตรำสินค้ำอัตลักษณ์ เช่ือมโยง
ไปสู่ภำคกำรผลิตอื่น อำทิ กำรท่องเที่ยว  

 กำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มและสร้ำงควำมหลำกหลำย
ของสินค้ำ ต่อยอดกำรพัฒนำกำรผลิตสู่ระบบ
เกษตรมำตรฐำนต่ำงๆ อำทิ เกษตรปลอดภัย 
และเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น  

 กำรท้ำเกษตรแปลงใหญ่ในพื นที่ที่เหมำะสม 
(Zoning)  

 ยกระดับอุตสำหกรรมกำรเพำะเลี ยงกุ้งและสัตว์
น ้ำชำยฝั่ง และประมงทะเลที่ได้มำตรฐำนสำกล 
กำรเพำะเลี ยงที่ เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม 
ส่งเสริมกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์อำหำรทะเลที่
หลำกหลำย ในพื นที่จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี  
นครศรีธรรมรำช สงขลำ และชุมพร 

 ส่งเสริมกำรท้ำกำรเกษตรแบบผสมผสำน 
โดยเฉพำะกำรท้ ำเกษตรและเลี ยงสั ตว์
ผสมผสำนร่วมกับกำรปลูกยำงพำรำ ปำล์ม
น ้ำมันและไม้ผล ส่งเสริมกำรปลูกพืชพันธุ์ดี ท่ี
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำด  

 ส่งเสริมให้มีกำรใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใน
กำรผลิตและบริหำรจัดกำรฟำร์ม อย่ำงเป็น
ระบบ เพื่อพัฒนำไปสู่กำรเป็นเกษตรกรมือ
อำชีพ/เกษตรอัจฉริยะ (Smart Farmer) 

 พัฒนำพื นท่ีระเบียงเศรษฐกิจภำคใต้อย่ำงยั่งยืน 
( Southern Economic Corridor: SEC) 
จังหวัดชุมพร ระนอง สุรำษฎร์ธำนี  และ
นครศรีธรรมรำช 

 พัฒนำอุตสำหกรรมฐำนชีวภำพและกำรแปรรูป
กำรเกษตรมูลค่ำสูง (Bio-Based & Processed 
Agricultural Products) เ น้ นก ำ ร วิ จั ย แ ล ะ
พัฒนำเพื่อต่อยอดจำก กำรผลิตน ้ำมันปำล์มใน
สุรำษฎร์ธำนี นครศรีธรรมรำช และจังหวัด
ใกล้เคียง (กระบี่ และชุมพร) ไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มี
มูลค่ำสูงขึ น 

 พัฒนำเขตอุตสำหกรรมโอเลโอเคมีคอล แบบ
ครบวงจร ในกระบี่ สุรำษฎร์ธำนี และชุมพร 
เพื่อให้เป็นอุตสำหกรรมใหม่ของภำค และสร้ำง
มูลค่ำเพิ่มให้กับน ้ำมันปำล์ม 
 

 แหล่งท่องเที่ยวหมู่ เกำะมี ช่ือเสียงในระดับ
นำนำชำติ อำทิ ภูเก็ต พีพี สมุย พะงัน และหลี
เป๊ะ รวมทั ง ชำยหำดและหมู่เกำะ จังหวัด
ชุมพร สำมำรถเช่ือมโยงกับเขต The Royal 
Coast ของภำคกลำง 

 พัฒนำแหล่งท่องเที่ยวบนบกบริเวณตอนในของ
ภำคเช่ือมโยงกับแหล่งท่องเที่ยว ทำงทะเลที่ 
และแหล่งท่องเที่ยวชำยหำดให้ เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวแห่งใหม่และมีกำรเช่ือมโยงโครงข่ำย
ท่องเที่ยวบริเวณชำยฝั่งทะเลอ่ำวไทยกับชำยฝั่ง
ทะเลอันดำมัน 

 ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวชุมชนให้มีควำมเข้มแข็ง
และสอดคล้องกับศักยภำพของพื นที่ 

 พัฒนำกิจกรรมและบริกำรท่องเที่ยวรูปแบบ
ใหม่ให้มีควำมหลำกหลำยเพื่อสร้ำง มูลค่ำเพิ่ม
ให้กับกำรท่องเที่ยวท่ีส้ำคัญของภำค  

 กำรอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติ ทำง
ทะเล ป่ำไม้ และป่ำชำยเลน เพื่อให้เกิดกำร
พัฒนำที่ยั่งยืน โดยอำศัยควำมร่วมมือของ
ชุมชน ส่งเสริมกำรปลูกป่ำชุมชน ป่ำชำยเลน 
กำรปลูกไม้เศรษฐกิจ 

 เพิ่มประสิทธิภำพกำรจัดกำรฐำนทรัพยำกรให้มี
ควำมอุดมสมบูรณ์ โดยเฉพำะทรัพยำกรดิน น ้ำ 
ป่ำไม้ ประมงและชำยฝั่ง เพื่อเป็นปัจจัยกำร
ผลิตที่มีประสิทธิภำพ 

 กำรรักษำระบบนิเวศทำงทะเล อนุรักษ์ฟื้นฟู
สัตว์น ้ำบริเวณป่ำชำยเลน และกำรป้องกันกำร
กัดเซำะชำยฝั่ง โดยใช้เทคโนโลยีและรูปแบบที่
เหมำะสมกับแต่ละสภำพพื นที่  

 กำรจัดระเบียบและก้ำหนดกิจกรรมทำง
เศรษฐกิจและสิ่งปลูกสร้ำงบริเวณพื นที่ชำยฝั่ง
ทะเลเพื่อลดผลกระทบต่อกำรกัดเซำะบริเวณ
ชำยฝั่ง กำรวำงแผนทำงกำรเกษตรที่เหมำะสม 

 วำงระบบป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรบริหำร
จัดกำรน ้ำอย่ำงเป็นระบบ เพื่อแก้ไข ปัญหำภัย
แล้งและอุทกภัยในพื นท่ีน ้ำท่วมซ ้ำซำก  

 จัดหำน ้ำเพื่อกำรบริโภคอุปโภคและกำรเกษตร
ที่เพียงพอสนับสนุนปริมำณควำมต้องกำรใช้น ้ำ
ที่ เพิ่ มขึ น ในเขตชนบทและเมือง และลด
ผลกระทบจำกปัญหำขำดแคลนน ้ำในช่วงฤดูแล้ง 

 ส่ ง เสริมกำร ใ ช้พลั งงำนทดแทนและเพิ่ ม
ประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำน 

 บริหำรจัดกำรและแก้ไขปัญหำสิ่งแวดล้อมอยำ่ง
เป็นระบบลงทุนโครงสร้ำงพื นฐำนด้ำนกำร
จัดกำรมลพิษ อำทิ ระบบรวบรวมและบ้ำบัดน ้ำ
เสีย และระบบก้ำจัดขยะมูลฝอยท่ีเหมำะสม 

 กำรพัฒนำเมืองน่ำอยู่ (Green Culture & 
Livable Cities) ในพื นที่ จั ง ห วั ด ชุ มพ ร 
ระนอง สุรำษฎร์ธำนี และนครศรีธรรมรำช
โดยเน้นกรอบกำรเป็นเมืองที่มีควำมน่ำอยู่
ส้ำหรับคนทุกกลุ่ม เอื อต่อ กำรขยำยตัวทำง
เศรษฐกิจและสั งคม และยั งคงรักษำ        
อัตลักษณ์ของพื นที่  

 อนุรักษ์และส่งเสริม วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญำท้องถิ่น 

 
 



บทที่ 5 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณาการระดับยทุธศาสตร์  
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาติ                                    พื นที่ลุ่มน ้าสาขาคลองท่าตะเภา 
                     
  

 
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม    5-5              รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุม่น ้าแบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก                    ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝัง่ตะวันออกตอนบน 

ตารางท่ี 5.1.3-1 (ต่อ) 
แผนพัฒนา เกษตรและปศุสัตว์ อุตสาหกรรมการผลิตและการค้า ท่องเท่ียวและบริการ สิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิต 

ชุมพร 
เมืองน่าอยู่ 
บนพ้ืนฐานการ 
เกษตรกรรมและ 
การท่องเที่ยวคุณภาพ 
เชื่อมโยงการพัฒนา 
สองฝั่งทะเล 

 เพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร เพื่อ
สร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันบนพื นฐำน
กำรผลิตเชิงคุณภำพและเกษตรปลอดภัย 
มูลค่ำสินค้ำเกษตรเพิ่มขึ น (3% ต่อปี) 

-  เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรท่องเที่ยว 
พัฒนำแหล่งท่องเที่ยวและโครงสร้ำงพื นฐำนท่ีมี
คุณภำพ เพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันทำงกำรท่องเที่ยว 
รำยได้จำกกำรท่องเที่ยวเพิ่มขึ น (5% ต่อปี) 

 บริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม 
และสำธำรณภัย โดยกระบวนกำรมีส่วนร่วม 
จ้ำนวนพื นที่ป่ำในจังหวัดเพิ่มขึ น (2%) 

 เสริมสร้ำงศักยภำพคน ครอบครัว ชุมชนและ
สังคมที่มีคุณภำพ 

 เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรรำชกำรจังหวัด 
ดูแลควำมสงบเรียบร้อยและควำมมั่นคง เพื่อ
ประโยชน์สุขของประชำชน 

ประจวบครีีขันธ์ 
เมืองท่องเที่ยว
ทรงคุณค่าระดับ
นานาชาติ 
เกษตรปลอดภัย 
ด่านสิงขร ระเบียง
เศรษฐกิจแห่งอนาคต  
สังคมผาสุกภายใต้
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 ผลั กดั นจั งหวัดประจวบคี รี ขั นธ์ ให้ มี ขี ด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันในด้ำนกำรผลิต 
กำรแปรรูปสับปะรด มะพร้ำว และสินค้ำ
เกษตรสู่ตลำดโลกด้ำนนวัตกรรม 
GPP ภำคกำรเกษตรเพิ่มขึ น (10%) 

 เสริมสร้ำงนวัตกรรมกระบวนกำรผลิต กำรแปร
รูป และกำรตลำดเป็นสนิค้ำเกษตรคุณภำพสูง 
GPP ภำคอุตสำหกรรมเพิ่มขึ น (10%) 

 ยกระดับศักยภำพด่ำนสิงขร สร้ำงกำรเติบโต
กำรค้ำ กำรลงทุน กำรท่องเที่ยว เช่ือมต่อ
ประเทศต่ำง ๆ ในภูมิภำค 
มูลค่ำกำรค้ำชำยแดนเพิ่มขึ น (0.5% ต่อปี) 

 เสริมสร้ำงควำมโดดเด่นด้ำนกำรท่องเที่ยวบน
พื นฐำนเอกลักษณ์ของจังหวัดสู่นำนำชำติ 

o รำยได้กำรท่องเที่ยวเพิ่มขึ น (3% ต่อปี) 
o จ้ำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ น (3% ต่อปี) 

 ยกระดับกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดควำมสมดุลและ
ยั่งยืน 

o พื นที่ป่ำไม้เพิ่มขึ น (2,000 ไร่ต่อปี) 
o พื นที่ชำยฝั่งถูกกัดเซำะลดลง (0.5%ต่อปี) 
o ปริมำณขยะที่ก้ำจดัถูกต้องตำมหลกัวิชำกำร

เพิ่มขึ นเป็นร้อยละ 75 

 เสริมสร้ำงควำมมั่นคงและสังคมคุณภำพ
ตำมวิถีหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
จ้ำนวนครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ร้อยละ 90 มี
รำยได้เพิ่มขึ น (10% ต่อปี) 

 
 



บทที่ 5 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณาการระดับยทุธศาสตร์  
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาติ        พื นที่ลุ่มน ้าสาขาคลองท่าตะเภา 
   
 

 
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 5-6 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

5.1.4 เงื่อนไข ข้อจ้ากัด และทิศทางการพัฒนา 
  ในส่ วนนี จะกล่ ำวถึ ง เงื่ อนไข ข้อจ้ ำกัด  และทิศทำงกำรพัฒนำในพื นที่ ลุ่ มน ้ ำสำขำคลอง 

ท่ำตะเภำ ดังนี  
 (1)  เงื่อนไข 
  - พื นที่ป่ำไม้และอนุรักษ์ป่ำไม้และสิ่งแวดล้อมควรได้รับกำรอนุรักษ์อย่ำงจริงจัง 
  - กำรสูญเสียพื นที่ป่ำ กำรเพ่ิมขึ นของพื นที่เกษตรกรรม และกำรขยำยตัวของพื นที่เมือง  

มีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงควำมต้องกำรทรัพยำกรน ้ำเพ่ิมมำกขึ น 
 (2)  ข้อจ้ากัด 
  -  ในปี 2561 กำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเป็นพื นที่แหล่งน ้ำมีเพียงร้อยละ 0.90 ของพื นที่ลุ่มน ้ำ 
  - พื นที่ลุ่มน ้ำมีควำมสำมำรถในกำรพัฒนำจ้ำกัด โดยเฉพำะพื นที่เก็บกักน ้ำในแหล่ งน ้ำ

ธรรมชำติ   
 (3)  ทิศทางการพัฒนา 

- พื นที่ถูกก้ำหนดเป็นส่วนหนึ่งของกำรพัฒนำตำมนโยบำยกำรพัฒนำพื นที่ระเบียง 
  เศรษฐกิจภำคใต้อย่ำงยั่งยืน (SEC) 
 

5.1.5     แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและข้อจ้ากัด 
 ทรัพยำกรน ้ำเป็นทรัพยำกรพื นฐำนที่มีควำมขำดแคลนและควำมหำยำก และมี จ้ำนวนจ้ำกัด 
ทรัพยำกรน ้ำอำจจะเพียงพอส้ำหรับช่วงเวลำหนึ่ง ๆ ส้ำหรับแต่ละกิจกรรม แต่อำจจะไม่เพียงพอต่อควำม
ต้องกำรที่เพ่ิมขึ น ดังนั น แนวคิดพื นฐำนของกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำจึงไม่ใช่เพียงกำรจัดหำน ้ำให้เพียงพอ 
แต่จ้ำเป็นต้องมีแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรควำมต้องกำรทรัพยำกรน ้ำของทุกคนในสังคมด้วย และสร้ำงควำม
เป็นธรรมทำงสังคมให้กับทุกคน 
 กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำจึงมีกำรเสนอล้ำดับควำมส้ำคัญพื นฐำนให้กับทุกคนอย่ำงเสมอภำค 
เพ่ือให้ทุกคนเข้ำถึงทรัพยำกรน ้ำได้ตำมควำมจ้ำเป็นพื นฐำน และสำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำรน ้ำแต่ละ
ระดับของแต่ละกจิกรรมที่แตกต่ำงกัน ผ่ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำในแต่ละด้ำน ดังนี  
 (1)  ด้ำนกำรจัดกำรน ้ำอุปโภคบริโภค 
 (2)  ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงของน ้ำภำคกำรผลิต 
 (3)  ด้ำนกำรจัดกำรน ้ำท่วมและอุทกภัย 
 (4) ด้ำนกำรจัดกำรคุณภำพน ้ำและกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรน ้ำ 
 (5)  ด้ำนกำรอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภำพป่ำต้นน ้ำที่เสื่อมโทรมและป้องกันกำรพังทลำยของดิน 
 (6)  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำ 
  



บทที่ 5 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณาการระดับยทุธศาสตร์  
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาติ        พื นที่ลุ่มน ้าสาขาคลองท่าตะเภา 
   
 

 
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 5-7 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

 กำรพ ัฒนำทำงเล ือกเช ิงย ุทธศำสตร ์กำรพ ัฒนำและกำรบร ิหำรจ ัดกำรทร ัพยำกรน ้ ำ ใน  
พื นที่ลุ่มน ้ำสำขำคลองท่ำตะเภำ สำมำรถสรุปแนวทำงและข้อจ้ำกัดในกำรพัฒนำรำยสำขำฯ ประกอบด้วย 4 
สำขำ ได้แก่  ภำคกำรเกษตร ภำคกำรท่องเที่ยว ภำคอุตสำหกรรม และ รำยละเอียดดังแสดงใน  
ตารางที ่5.1.5-1 ถึงตารางท่ี 5.1.5-4 ดังต่อไปนี   

 
ตารางที่ 5.1.5-1 

แนวทางและข้อจ้ากัดในการพัฒนารายสาขาเศรษฐกิจในพื นที่ลุ่มน ้าสาขาคลองท่าตะเภา 
(ภาคการเกษตร) 

 
สาขาเศรษฐกิจ แนวทางการพัฒนา ข้อจ้ากัด 
ภาคการเกษตร -  เพ่ิมกำรส่งเสริมกำรเกษตรมูลค่ำสูง (high 

value) ที่เชื่อมต่อกับกำรพัฒนำเศรษฐกิจ
สีเขียว 

-  กำรเพ่ิมผลผลิตต่อหน่วยพื นที่  (high 
average yield per area ) โ ด ย ใ ช้
เทคโนโลยีกำรเกษตรและวิถีกำรผลิต
แนวใหม่  ที่ ลดกำรใช้สำร เคมี  เป็น
แนวทำงน้ำไปสู่กำรผลิตแบบเกษตร
ปลอดภัย รวมทั งกำรเพ่ิมประสิทธิภำพ
กำรใช้ทรัพยำกรน ้ำในภำคกำรเกษตร 

- ปรับเปลี่ยนกำรใช้พื นที่กำรเกษตรให้
เ หมำ ะสมกั บปร ะ เภทของก ำรท้ ำ
กำรเกษตร 

-  สถำนกำรณ์ ณ ปัจจุบัน พื นที่ลุ่มน ้ำมี
ควำมจ้ำกัดด้ำนกำรพัฒนำกำรเกษตร
ขนำดแปลงใหญ่ พื นที่เพำะปลูกส่วนใหญ่
เป็นแปลงขนำดเล็กและรำยย่อย 

-  พื นที่กำรเกษตรเริ่มรุกเข้ำสู่พื นที่ป่ำไม้และ
อนุรักษ์ป่ำไม้ ท้ำให้เกิดควำมสูญเสียพื นที่
ต้นน ้ำและแหล่งกักเก็บน ้ำตำมธรรมชำติ 

-  พื นที่เกษตรกรรมในลุ่มน ้ำมีกำรเพำะปลูก
ใน 2 ลักษณะ คือ พืชผลไม้สวนผสมผสำน 
และพืชเชิงเดียว  

- กำรใช้พื นที่กำรเกษตรบำงประเภทยังไม่
เหมำะสมกับควำมเหมำะสมของกำรใช้
ประโยชน์ที่ดินเพื่อกำรเกษตร 

 
  



บทที่ 5 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณาการระดับยทุธศาสตร์  
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาติ        พื นที่ลุ่มน ้าสาขาคลองท่าตะเภา 
   
 

 
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 5-8 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

ตารางท่ี 5.1.5-2 
แนวทางและข้อจ้ากัดในการพัฒนารายสาขาเศรษฐกิจในพื นที่ลุ่มน ้าสาขาคลองท่าตะเภา 

(ภาคการท่องเที่ยว) 
 

สาขาเศรษฐกิจ แนวทางการพัฒนา ข้อจ้ากัด 
ภาคการ
ท่องเที่ยว 

- กำรใช้น ้ำของภำคกำรท่องเที่ยวจะรวม
กับภำคกำรอุปโภคบริโภค น ้ำประปำใน
เขตชุมชนและเมือง กำรจัดเตรียม
น ้ำประปำจึงมุ่งเป้ำหมำย 2 ส่วน คือ 
กำรอุปโภคบริโภคในเขตชุมชนและเมือง 
และภำคกำรท่องเที่ยว 

-  แหล่งท่องเที่ยวในพื นที่ส่วนใหญ่เป็น
สถำนที่ ท่ อ ง เที่ ย ว ระดับท้ องถิ่ นถึ ง
ระดับชำติ มีสถำนที่ท่องเที่ยวนำนำชำติ
จ้ำนวนน้อย ส่งผลให้มูลค่ำเพ่ิมที่ได้รับ
จำกกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวมีน้อย (low 
value) ขณะที่กำรใช้ฐำนทรัพยำกรมี
จ้ำนวนเพ่ิมมำกขึ นตำมจ้ำนวนควำมถี่
กำรท่องเที่ยว 

-  นักท่อง เที่ ยวส่ วนใหญ่ ใน พื นที่ เป็ น
นักท่องเทีย่วท้องถิ่นแลtภำยในประเทศ  

-  พื นที่กำรท่องเที่ยวส่วนใหญ่ของพื นที่ลุ่ม
น ้ำเป็นแหล่งท่องเที่ยวทำงธรรมชำติ เช่น 
พื นที่ชำยหำดทะเล พื นที่ชุมน ้ำ และพื นที่
ชำยเลน และแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

   
  



บทที่ 5 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณาการระดับยทุธศาสตร์  
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาติ        พื นที่ลุ่มน ้าสาขาคลองท่าตะเภา 
   
 

 
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 5-9 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

ตารางท่ี 5.1.5-3 
แนวทางและข้อจ้ากัดในการพัฒนารายสาขาเศรษฐกิจในพื นที่ลุ่มน ้าสาขาคลองท่าตะเภา 

(ภาคอุตสาหกรรม) 
 

สาขาเศรษฐกิจ แนวทางการพัฒนา ข้อจ้ากัด 
ภาคอุตสาหกรรม -  ก ำ รก้ ำหนดแนวทำ งกำร พัฒนำ

อุตสำหกรรมกำรผลิตในพื นที่ ประเภท
อุตสำหกรรมที่เหมำะสม และก้ำหนด
พื นที่เขตอุตสำหกรรมให้สอดคล้องกับ
ปริมำณทรัพยำกรน ้ำในพื นที่ลุ่มน ้ำ 

- กำรส่งเสริมกำรพัฒนำพื นที่ภำคเอกชน
ให้เป็นแหล่งกักเก็บน ้ำ เพ่ือเป็นแหล่ง
น ้ ำ ให้แก่  ภำคอุปโภคบริ โภคและ
ภำคอุตสำหกรรม 

- ใน พื นที่ ลุ่ มน ้ ำ  โ ดยส่ วน ใหญ่ เป็ น
อุตสำหกรรมกำรเกษตรที่ผลิตต่อเนื่อง
จำกผลผลิตทำงกำรเกษตรในพื นที่ 

-  กำ ร ใ ช้ น ้ ำ ข องภำค อุตส ำหกร รม
กำรเกษตรในพื นที่ โดยส่วนใหญ่ใช้
แหล่งน ้ำธรรมชำติในพื นที่เป็นหลัก 
และมีกำรปล่อยน ้ำที่ใช้แล้วลงสู่แหล่ง
น ้ำธรรมชำติ ในบำงพื นที่กลำยเป็น
แหล่งน ้ำเสียของพื นที่ท้ำยน ้ำ 

-  อุตสำหกรรมอำหำรทะเลตั งอยู่ในพื นที่
ปลำยน ้ำ ไม่ไกลจำกชำยฝั่งหรือท่ำ
เทียบเรือ ประมงพำณิชย์ ในช่วงฤดู
แล้ง จ้ำเป็นต้องซื อน ้ำเ พ่ือบรรเทำ
ปัญหำกำรขำดแคลนน ้ ำ  และเป็น
สำเหตุส้ำคัญของกำรระบำยน ้ำเสียลงสู่
แหล่งน ้ำ (มีกำรใช้น ้ำมำกเป็นพิเศษ 
เนื่องจำกข้อก้ำหนดมำตรฐำนกำรผลิต
อ ำ ห ำ ร ฮ ำ ล ำ ล  ห้ ำ ม ใ ช้ น ้ ำ ซ ้ ำ ใ น
กระบวนกำรผลิตทุกขั นตอน) 

-  น โ ย บ ำ ย แ ล ะ แ ผ น ก ำ ร พั ฒ น ำ
อุตสำหกรรมกำรผลิต ก้ำหนดให้กลุ่ม
อุตสำหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีและปัจจัย
กำรผลิตจำกนอกพื นที่ อย่ำงไรก็ตำม 
อุตสำหกรรมตำมนโยบำยและแผน
ส่วนใหญ่เป็นอุตสำหกรรมที่ใช้น ้ำน้อย 
แต่ทั งนี  มีควำมจ้ำเป็นต้องใช้น ้ำที่มี
คุณภำพและมำตรฐำนอุตสำหกรรม 

-  ในบำงพื นที่ลุ่มน ้ำสำขำเริ่มมีกำรแย่งชิง
น ้ำระหว่ำงภำคกำรผลิต โดยเฉพำะใน
ภำวะแล้ง ภำคอุตสำหกรรมต้องกำร
ควำมมั่ นคงของควำมแน่นอนใน
ปริมำณน ้ำ ดังนั น ในบำงพื นที่จึงมี
ตลำดซื อขำยน ้ำในพื นที ่



บทที่ 5 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณาการระดับยทุธศาสตร์  
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาติ        พื นที่ลุ่มน ้าสาขาคลองท่าตะเภา 
   
 

 
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 5-10 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

ตารางท่ี 5.1.5-4 
แนวทางและข้อจ้ากัดในการพัฒนารายสาขาเศรษฐกิจในพื นที่ลุ่มน ้าสาขาคลองท่าตะเภา 

(การพัฒนาเมือง) 
 

สาขาเศรษฐกิจ แนวทางการพัฒนา ข้อจ้ากัด 
การพัฒนาเมือง - วำงผังเมืองให้สอดคล้องกับกำรพัฒนำ

และบังคับใช้ผังเมืองให้มีประสิทธิภำพ 
- พั ฒ น ำ เ มื อ ง ใ ห้ เ ป็ น เ มื อ ง ก ร ะ ชั บ 

(Compact City) เพ่ือใช้โครงสร้ำงพื นฐำน
ที่ลงทุนไว้แล้วให้เต็มประสิทธิภำพ  

- กำรพัฒนำเมืองที่ด้อยพัฒนำให้เป็นเมือง
เ ดิ ม ที่ พั ฒ น ำ แ ล้ ว  (Urban 
Development) เป็นกำรท้ำให้ เมืองมี
ควำมน่ำอยู่ น่ำท่องเที่ยว เน้นควำมยั่งยืน 

- ต้องพัฒนำชนบท (rural development)  
ควบคู่กันไปด้วย กล่ำวคือ ควรกระจำย
ควำมเจริญไปยังท้องถิ่นในชนบทด้วย 
และท้ำให้เกิดกำรพัฒนำควำมเป็นเมืองที่
มีคุณภำพ 

- กำรพัฒนำเขตชุมชนและเมืองขำด
กำรก้ำหนดทิศทำงกำร พัฒนำที่
ชัดเจน 

- โครงสร้ำงพื นฐำนที่จ้ำเป็นของเมือง
ยั ง ไ ม่ เ พี ย ง พ อ เ นื่ อ ง จ ำ ก ข ำ ด
งบประมำณในกำรพัฒนำโครงสร้ำง
พื นฐำนรองรับกำรพัฒนำเมือง 

- กำรขยำยตัวออกของเมืองในแนวรำบ
อย่ำงไม่เป็นระเบียบ กำรใช้ที่ดินไม่
เกิดประสิทธิภำพสูงสุด 

- ปัญหำสิ่งแวดล้อมเมือง เช่น ปัญหำ
ประชำกรหนำแน่ นมำก เกิ น ไป 
ปัญหำกำรจรำจรติดขัด  ปัญหำ
มลภำวะ ปัญหำขยะ 

 
5.1.6     ศักยภาพและโอกาส 

  ในส่วนนี จะกล่ำวถึงศักยภำพและโอกำสของพื นที่ลุ่มน ้ำสำขำคลองท่ำตะเภำ ดังนี  
(1) มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภำพสำมำรถสร้ำงรำยได้ให้กับภำคทั งพื นที่ตอนในและชำยฝั่งทะเลทั ง

สองด้ำน รวมทั งมีระบบนิเวศชำยฝั่งที่เป็นแหล่งเพำะพันธุ์สัตว์น ้ำตำมธรรมชำติและเหมำะกับกำรเพำะเลี ยงสัตว์
น ้ำชำยฝั่ง 

(2) กำรผลิตภำคเกษตร ได้แก่ ยำงพำรำและปำล์มน ้ำมัน  เป็นส่วนใหญ่ นอกจำกนี  ยังมี 
ไม้ยืนต้นและไม้ผลอ่ืน ๆ เช่น กำแฟ สัก ทุเรียน มังคุด เป็นต้น ที่เป็นแหล่งผลิตและแปรรูปที่ส้ำคัญของประเทศ
ที่ยังคงแบบดั งเดิม โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในกำรผลิตและแปรรูปภำคเกษตรควบคู่กับกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม รวมทั งพัฒนำกำรเชื่อมโยงกำรค้ำ กำรลงทุนกับภูมิภำคต่ำง ๆ ของโลก 

(3) มีควำมได้เปรียบด้ำนสภำพที่ตั งทำงภูมิศำสตร์ที่อยู่ใกล้เส้นทำงกำรค้ำโลก สำมำรถเชื่อมโยง
กำรพัฒนำกับพื นท่ีภำคอ่ืน ๆ ของประเทศ รวมทั งภูมิภำคเอเชียใต้ และเอเชียตะวันออก 

(4) ควรพัฒนำกำรท่องเที่ยวให้เป็นมำตรฐำนสำกลเพ่ือรักษำควำมมีชื่อเสียงของแหล่งท่องเที่ยว
ระดับโลก พร้อมกับพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภำพให้เป็นที่รู้จัก ในระดับนำนำชำติ 
  



บทที่ 5 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณาการระดับยทุธศาสตร์  
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาติ        พื นที่ลุ่มน ้าสาขาคลองท่าตะเภา 
   
 

 
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 5-11 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

5.1.7  เป้าหมาย / ผลลัพธ์ 
  ในส่วนนี จะกล่ำวถึงเป้ำหมำย / ผลลัพธ์ของพื นที่ลุ่มน ้ำสำขำคลองท่ำตะเภำ ดังนี  

(1) พืชเศรษฐกิจยำงพำรำและปำล์มน ้ำมัน และไม้ยืนต้นและไม้ผลอ่ืน ๆ เช่น กำแฟ สัก ทุเรียน 
มังคุด เป็นต้น มีศักยภำพในกำรแข่งขันและสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมแก่ระบบเศรษฐกิจ 

(2) กำรท่องเที่ยวได้รับกำรพัฒนำบนฐำนทรัพยำกรที่หลำกหลำย 
(3) สินค้ำเกษตรปลอดภัยต่อกำรบริโภคและมีศักยภำพในกำรส่งออก 
(4) กำรคมนำคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ของกลุ่มจังหวัดสำมำรถรองรับกำรค้ำ  กำรลงทุน  

กำรท่องเที่ยว กำรเกษตร และกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต 
 

5.2 การจัดท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าสาขาคลอง 
ท่าตะเภา 

 
5.2.1 วิธีการจัดท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์  ของพื นที่ลุ่มน ้า

สาขาคลองท่าตะเภา 
 กำรจัดท้ำแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน ้ำแบบบูรณำกำรระดับยุทธศำสตร์ของพื นที่ลุ่มน ้ำสำขำ
คลองท่ำตะเภำได้จัดท้ำขึ น โดยใช้แผนงำนในกำรแก้ไขปัญหำและก้ำหนดให้มีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ทั ง 
8 ด้ำน ยุทธศำสตร์แต่ละด้ำนจะมีแผนงำนย่อยที่ตอบสนองเป้ำหมำยย่อยตำมบริบทของพื นที่ลุ่มน ้ำ โดยในส่วน
ของเป้ำหมำยด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรน ้ำนั นจะอยู่ในกรอบควำมต้องกำรน ้ำ (Demand) และกำรใช้น ้ำ 
(Supply) เป็นหลัก โดยกำรคำดกำรณ์ควำมต้องกำรใช้น ้ำในปี 2580 พิจำรณำด้ำนอุปโภค-บริโภค และกำร
ท่องเที่ยว ด้ำนเกษตรกรรม ด้ำนอุตสำหกรรม ด้ำนกำรรักษำระบบนิเวศ  

(1) ความต้องการใช้น ้า (demand side) ในอนาคตที่ปี พ.ศ. 2580 ที่ปรึกษำคำดกำรณ์จำก
ข้อมูลด้ำนประชำกร สังคมอัตรำกำรเจริญเติบโตทำงด้ำนเศรษฐกิจ แนวนโยบำยภำครัฐที่ส้ำคัญในพื นที่ภำคใต้
ฝั่งตะวันออก แผนงำนกำรพัฒนำของจังหวัด กลุ่มจังหวัด รวมถึงควำมต้องกำรของประชำชนในพื นท่ี  

(2) โครงการที่ตอบสนองความต้องการใช้น ้า (supply side) ในอนาคตที่ปี พ.ศ. 2580  
ที่ปรึกษำได้รวบรวมข้อมูลแผนงำนในอนำคตของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรพัฒนำด้ำนน ้ำ ได้แก่ แผนงำน
โครงกำรของกรมชลประทำน กรมโยธำธิกำรและผังเมือง กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย กรมทรัพยำกรน ้ำ 
กรมทำงหลวง แผนงำนโครงกำรในพื นที่เป้ำหมำย และแนวทำงแก้ไขเชิงบูรณำกำรของส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำ
แห่งชำติ แผนพัฒนำจังหวัด และกลุ่มจังหวัด รวมถึงแผนงำนที่ประชำชนได้เสนอในกำรประชุมรับฟังควำมคิดเห็น 
และแผนงำนที่ที่ปรึกษำเสนอเป็นแนวทำงหรือกลยุทธในกำรแก้ไขปัญหำ 
  
 เมื่อพิจำรณำควำมต้องกำรใช้น ้ำและโครงกำรที่ตอบสนองควำมต้องกำรใช้น ้ำให้สมดุลตำมทำงเลือกใน
กำรพัฒนำของแต่ละพื นที่แล้ว หำกโครงกำรตำมแผนงำนของหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอที่จะ
ตอบสนองควำมต้องกำรกำรใช้น ้ำ ที่ปรึกษำจะเสนอแผนงำนเชิงกลยุทธ์ในภำพรวมของแต่ละพื นที่ลุ่มน ้ำสำขำ 
โดยพิจำรณำสถำนภำพหรือภูมิประเทศ เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรตำมข้อจ้ำกัดของพื นที่ให้ได้มำกท่ีสุด 



บทที่ 5 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณาการระดับยทุธศาสตร์  
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาติ        พื นที่ลุ่มน ้าสาขาคลองท่าตะเภา 
   
 

 
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 5-12 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

 กำรพิจำรณำกลยุทธ์หรือแผนงำนจะพิจำรณำมำจำกกลยุทธ์ที่ตอบสนองเป้ำหมำยตำมศักยภำพ  
น ้ำที่จ้ำเป็นต้องใช้ในปี 2565 - 2570 2575 และ 2580 ตำมล้ำดับ 
 
 จำกนั นจึงน้ำมำก้ำหนดกรอบที่จ้ำเป็นต้องพัฒนำ เพ่ือให้เกิดสมดุลกำรใช้น ้ำ ตำมยุทธศำสตร์และ
ทำงเลือกท่ีประชำชนในพื นท่ีและผู้เชี่ยวชำญได้ให้ควำมเห็นไว้ โดยมีรำยละเอียดสรุปได้ดังตารางท่ี 5.2-1



บทที่ 5 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณาการระดับยทุธศาสตร์  
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาติ        พื นที่ลุ่มน ้าสาขาคลองท่าตะเภา 
   
 

 
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 5-13 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

ตารางท่ี 5.2-1  
สรุปความต้องการใช้น ้า (Demand) การใช้น ้า (Supply) และปริมาณน ้าที่จะต้องจัดหาเพิ่มเติม 

ของพื นที่ลุ่มน ้าสาขาคลองท่าตะเภา 

หน่วย : ล้าน ลบ.ม. 
ด้าน ปัจจุบัน 64-65 66-70 71-80 

De
m

an
d 

1 อุปโภค-บริโภค 6.89 7.46 9.70 13.75 

2 ท่องเท่ียว 0.42 0.51 0.73 2.22 

3 ปศุสัตว์ 1.49 1.56 1.67 1.94 

4 อุตสำหกรรม 3.75 3.94 4.43 9.19 

5 รักษำนิเวศน์ 26.53 23.24 22.52 20.69 

6 เพำะเลี ยงสัตว์น ้ำ 4.07 4.04 4.02 3.97 

7 พื นท่ีเกษตรกรรมเขตชลประทำน  133.11 202.53 318.23 549.64 

8 พื นท่ีเกษตรกรรมนอกเขตชลประทำน (ส่งน ้ำเฉพำะฤดูแล้ง) 750.75 718.86 665.73 559.45 

รวมความต้องการน ้าฐาน (รวม 1-7) 176.25 243.28 361.31 601.40 

รวมความต้องการน ้าโดยรวมของพื นที่ (รวม 1-8) 927.00 962.14 1,027.03 1,160.85 

Su
pp

ly
 

1 ทรัพยำกรน ้ำท่ีน้ำมำใช้ได้ในปัจจุบัน 263.30 263.30 263.30 263.30 
  1.1 กำรน้ำน ้ำจำก canal storage มำใช้ 259.12 259.12 259.12 259.12 

  1.2 ควำมจุโครงกำรพัฒนำแหล่งน ้ำในปัจจุบัน 4.18 4.18 4.18 4.18 

2 แผนพัฒนำทรัพยำกรน ้ำ         

  2.1 แผนพัฒนำหน่วยงำนส่วนกลำง (34 โครงกำร)   0.00 0.45 338.08 

  2.2 แผนพัฒนำจังหวัด (29 โครงกำร)   0.00 0.03 0.00 

  2.3 แผนพัฒนำเชิงพื นท่ี (Area Based)   0.00 0.00 0.00 

  2.4 ข้อเสนอภำคประชำชน/ท่ีปรึกษำ (10 โครงกำร)   0.00 92.16 67.23 

รวมความจุโครงการพัฒนาแหล่งน ้า 263.30 263.30 355.94 761.26 
ต้องพัฒนาเพิ่ม กรณีไม่ส่งน ้านอกเขต 87.05 20.02 -5.37 159.86 
ต้องพัฒนาเพิ่ม กรณีส่งน ้านอกเขต -663.70 -698.84 -671.09 -399.59 

มาตรการด้านการจ้ากัด/ปรับเปลี่ยนการใช้ที่ดินเพื่อลดการใช้น ้า 0.00 75.00 110.00 123.28 
 

ปริมาณทรัพยากรน ้าเกิน / ขาด (Supply - Demand) 87.05 95.02 104.63 283.13  

ปริมาณทรัพยากรน ้ารวมนอกเขตชลประทาน (Supply - Demand) -663.70 -623.84 -561.09 -276.32  

หมายเหตุ  : อุปทำน คือ ปริมำณน ้ำท่ีส่งได้โดยพิจำรณำ ปริมำณน ้ำไหลเข้ำอ่ำงและควำมต้องกำรน ้ำเป็นรำยเดือน 
                และควำมต้องกำรน ้ำส่วนหน่ึง สำมำรถดึงจำกปริมำณน ้ำท่ำท่ีผ่ำนจุดพิจำรณำโดยไม่จ้ำเป็นต้องมีปริมำตรอ่ำง  

 
 



บทที่ 5 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณาการระดับยทุธศาสตร์  
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาติ        พื นที่ลุ่มน ้าสาขาคลองท่าตะเภา 
   
 

 
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 5-14 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

5.2.2 สรุปแผนงานตามแนวการพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าสาขา 
คลองท่าตะเภา 
 
5.2.2.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การลดความขาดแคลนและเพิ่มการเข้าถึงน ้าอุปโภคบริโภคในพื นที่ลุ่มน ้าสาขา
คลองท่าตะเภา  

  เพ่ือตอบสนองเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (SDGs) ที่สมำชิกขององค์กรสหประชำชำติก้ำหนดใน
เป้ำหมำยที่ 6 "กำรเข้ำถึงกำรใช้น ้ำสะอำดและสุขำภิบำลที่ดี" โดยมีเป้ำประสงค์เพ่ือจัดหำน ้ำสะอำดเพ่ือกำร
อุปโภคบริโภคให้แก่ชุนชนครบทุกหมู่บ้ำน ชุมชนเมือง แหล่งท่องเที่ยวส้ำคัญ และพื นที่เศรษฐกิจ รวมทั งพัฒนำ
น ้ำดื่มให้ได้มำตรฐำนในรำคำที่เหมำะสม โดยมีแผนงำนหรือกลยุทธ์ ดังนี   

(1) พัฒนาประปาเมือง/พื นที่เศรษฐกิจ 
   กำรพัฒนำประปำเมือง/พื นที่เศรษฐกิจ ประกอบด้วย กำรขยำยเขต/เพ่ิมเขตจ่ำยน ้ำ (ประปำ
หมู่บ้ำน) แผนระบบประปำเมืองหลัก/พื นที่เศรษฐกิจแหล่งท่องเที่ยว ลดกำรสูญเสียน ้ำในระบบท่อส่งจ่ำย
น ้ำประปำได้ รำยละเอียดดังนี  

1) การขยายเขต/เพิ่มเขตจ่ายน ้า (ประปาหมู่บ้าน) 
    จำกข้อมูลพื นฐำนระดับหมู่บ้ำน (กชช.2ค) ปี พ.ศ. 2562 ยังเหลือหมู่บ้ำนที่ยังไม่มีระบบ
ประปำในพื นที่ลุ่มน ้ำสำขำคลองท่ำตะเภำ จ้ำนวน 7 หมู่บ้ำน โดยจะด้ำเนินกำรต่อจำกแผนยุทธศำสตร์ 20 ปี 
(พ.ศ.2561-2580) ให้ครบทุกหมู่บ้ำนในลุ่มน ้ำ ก้ำหนดแล้วเสร็จภำยในปี พ.ศ. 2565  

    ทั งนี หมู่บ้ำนที่ยังไม่มีน ้ำประปำใช้ที่อยู่ในพื นที่ลุ่มน ้ำสำขำคลองท่ำตะเภำ จ้ำนวน 7 หมู่บ้ำน 
รำยละเอียดแสดงในภาคผนวก ก 

2) แผนระบบประปาเมืองหลัก/พื นที่เศรษฐกิจ/แหล่งท่องเที่ยว 
    กำรพัฒนำระบบประปำเมือง พื นที่เศรษฐกิจแหล่งท่องเที่ยว เป็นกำรด้ำเนินกำรโดยกำร
ประปำส่วนภูมิภำค (กปภ.) ในกำรขยำยระบบประปำ เพ่ิมเขตจ่ำยน ้ำส้ำหรับเมืองหลัก พื นที่เศรษฐกิจ และ
แหล่งท่องเที่ยวที่ส้ำคัญ โดยกำรจัดหำแหล่งน ้ำในพื นที่ขำดแคลนน ้ำต้นทุน กำรก่อสร้ำงระบบผลิตน ้ำประปำเพ่ือ
ขยำยก้ำลังผลิตเพ่ิมเติม แผนงำนโครงกำรก่อสร้ำงปรับปรุงขยำยระบบประปำในพื นที่ลุ่มน ้ำสำขำคลองท่ำตะเภำ ใน
ระยะเวลำ 20 ปี ให้แล้วเสร็จภำยในปี พ.ศ. 2565 จ้ำนวน 1 โครงกำร ได้แก่ โครงกำรก่อสร้ำงปรับปรุงขยำย 
กปภ.สำขำชุมพร โดยเพ่ิมเขตจ่ำยน ้ำให้กับผู้ใช้น ้ำ จ้ำนวน 330 ครัวเรือน ในพื นที่อ้ำเภอเมืองชุมพรและอ้ำเภอ
ปะทิว จังหวัดชุมพร  

3) ลดการสูญเสียน ้าในระบบท่อส่งจ่ายน ้าประปา 
 ในกำรลดกำรสูญเสียน ้ำในระบบท่อส่งจ่ำยน ้ำประปำคิดเป็นร้อยละ 25 ของกำรใช้น ้ำอุปโภคบริโภคเพ่ือลด
ปริมำณน ้ำต้นทุนที่ต้องกำร ก้ำหนดให้เริ่มด้ำเนินกำรในปี พ.ศ. 2565 เพ่ือลดปริมำณน ้ำต้นทุนที่ต้องกำรด้ำน
อุปโภคบริโภค 

 
 
 



บทที่ 5 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณาการระดับยทุธศาสตร์  
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาติ        พื นที่ลุ่มน ้าสาขาคลองท่าตะเภา 
   
 

 
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 5-15 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

(2) การพัฒนาน ้าอุปโภคบริโภคให้ได้มาตรฐานและราคาที่เหมาะสม  
  กำรพัฒนำน ้ำอุปโภคบริโภคให้ได้มำตรฐำนและรำคำที่เหมำะสม ประกอบด้วย กำรปรับปรุง
ระบบประปำหมู่บ้ำนให้ได้มำตรฐำนและเพียงพอครบทุกหมู่บ้ำน กำรสนับสนุนกำรผลิตน ้ำดื่มในชุมชนของ
ตนเอง เพ่ือให้ทุกต้ำบลเข้ำถึงน ้ำดื่มที่ปลอดภัยและมีรำคำที่สำมำรถซื อหำได้ตำมฐำนะทำงเศรษฐกิจ 
รำยละเอียดดังนี  

1) การปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านให้ได้มาตรฐาน (SDGs) และเพียงพอ 
 กำรพัฒนำน ้ำอุปโภคบริโภคให้ได้มำตรฐำนและรำคำที่เหมำะสมด้วยกำรปรับปรุงระบบ

ประปำหมู่บ้ำนให้ได้มำตรฐำนและเพียงพอครบทุกหมู่บ้ำน โดยกำรก้ำหนดมำตรฐำนระบบประปำหมู่บ้ำน กำร
จ้ำแนกระบบประปำ กำรจัดท้ำรูปแบบมำตรฐำน แล้วด้ำเนินกำรปรับปรุงระบบประปำหมู่บ้ำนให้ได้มำตรฐำน
และเพียงพอให้ ได้ร้อยละ 100 ของระบบประปำที่ผ่ ำนมำตรฐำนประปำดื่มได้  ก้ำหนดแล้ว เสร็จ 
ในปี พ.ศ. 2565 เพื่อสอดรับแผนแม่บทน ้ำที่ให้มีน ้ำอุปโภค-บริโภคสะอำดปลอดภัยและพอเพียงโดยแผนงำนกำร
พัฒนำระบบประปำหมู่บ้ำนให้ได้มำตรฐำนน ้ำอุปโภคบริโภคนี เป็นภำรกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่
เป็นงำนที่ริเริ่มใหม่จึงเห็นควรมอบหมำยให้กระทรวงมหำดไทยเป็นหน่วยงำนหลัก 

2) สนับสนุนการผลิตน ้าดื่มในชุมชนของตนเอง 
 กำรสนับสนุนกำรผลิตน ้ำดื่มในชุมชนของตนเอง เพ่ือให้ทุกต้ำบลเข้ำถึงน ้ำดื่มที่ปลอดภัย

และมีรำคำที่สำมำรถซื อหำได้ตำมฐำนะทำงเศรษฐกิจ ภำยใต้ยุทธศำสตร์ 20 ปี ก้ำหนดแล้วเสร็จภำยในปี  
พ.ศ. 2565 เพ่ือสอดรับแผนแม่บทน ้ำที่ให้มีน ้ำอุปโภค-บริโภคสะอำดปลอดภัยและพอเพียง เนื่องจำกเป็นงำนที่
ต้องใช้ควำมเชื่อถือประกอบกับกำรมีส่วนร่วมของประชำชน จึงเห็นควรมอบหมำยให้กระทรวงมหำดไทยเป็น
หน่วยงำนหลัก 

 
5.2.2.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การแก้ปัญหาน ้าท่วมและอุทกภัยในพื นที่ลุ่มน ้าสาขาคลองท่าตะเภา 
 กลยุทธ์นี ได้พิจำรณำโครงกำรพัฒนำแหล่งน ้ำที่เคยมีกำรศึกษำ/วำงแผน โดยหน่วยงำนต่ำงๆ ได้แก่
กรมชลประทำน กรมทรัพยำกรน ้ำ กรมโยธำธิกำรและผังเมือง กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย และข้อมูล
โครงกำรศึกษำควำมเหมำะสมวิเครำะห์พื นที่พิเศษ และแนวทำงแก้ไขเชิงบูรณำกำรในพื นที่ลุ่มน ้ำของส้ำนักงำน
ทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ เพ่ือน้ำมำวิเครำะห์และจัดท้ำแผนงำนที่สอดคล้องกับเป้ำหมำยกำรพัฒนำและควำม
ต้องกำรของคนในพื นที ่  
 กลยุทธ์หรือแผนงำนประกอบไปด้วย 1) กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรระบำยน ้ำ โดยแก้ไขปรับปรุง  
สิ่งกีดขวำงทำงน ้ำ ปรับปรุงขุดลอกล้ำน ้ำธรรมชำติที่ตื นเขินให้สำมำรถระบำยน ้ำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 2) 
จัดกำรพื นที่น ้ำท่วมหรือพื นที่ชะลอน ้ำ โดยกำรพัฒนำและปรับปรุงพื นที่ชะลอน ้ำหรือแก้มลิง กำรบริหำรจัดกำร
พื นที่อนุรักษ์เพ่ือกำรระบำยน ้ำและคุ้มครองทรัพยำกรป่ำชำยเลน 3) กำรป้องกันน ้ำท่วมพื นที่ชุมชน 
 แผนงำน/กลยุทธ์ ดังกล่ำวข้ำงต้น ประกอบด้วย แผนงำนโครงกำรต่ำง ๆ ที่ก่อประโยชน์ด้ำนเศรษฐกิจ
ในกำรป้องกันแก้ไขปัญหำน ้ำท่วมในพื นที่กำรเกษตร พื นที่ชุมชน และพื นที่เศรษฐกิจในลุ่มน ้ำสำขำคลองท่ำตะเภำ 
รำยละเอียดของแผนงำน/กลยุทธ์ สรุปได้ดังนี  
  



บทที่ 5 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณาการระดับยทุธศาสตร์  
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาติ        พื นที่ลุ่มน ้าสาขาคลองท่าตะเภา 
   
 

 
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 5-16 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

(1) เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน ้า 
  1)  ปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน ้า ในพื นที่ลุ่มน ้ำสำขำคลองท่ำตะเภำ มีสิ่งก่อสร้ำงที่เป็นสิ่งกีด
ขวำงทำงไหลของน ้ำ เป็นเหตุให้น ้ำไหลได้ช้ำ ท้ำให้มีปริมำณน ้ำสะสมเกิดน ้ำหลำกท่วมเป็นบริเวณกว้ำง ดังนั น
ควรมีกำรปรับปรุงขยำยช่องทำงไหลของน ้ำเพ่ือให้น ้ำไหลได้รวดเร็ว เพ่ิมประสิทธิภำพกำรไหลและลดระดับน ้ำ
ท่วมขัง  
  2)  ปรับปรุงขุดลอกล้าน ้าธรรมชาติที่ตื นเขินให้สามารถระบายน ้าได้มีประสิทธิภาพ กำรขุด
ลอกล้ำน ้ำ หนองบึง เนื่องจำกกำรทับถมตะกอน กำรบุกรุกแหล่งน ้ำธรรมชำติ เป็นสำเหตุให้เกิดควำมตื นเขิน จึง
มีกำรปรับปรุงขุดลอกล้ำห้วย หนองบึง เพ่ือเพ่ิมควำมจุเก็บน ้ำไว้ใช้ในพื นที่ต่ำง ๆ ในฤดูแล้ง  
 

(2)  พื นที่น ้าท่วมหรือพื นที่ชะลอน ้า  
1) การพัฒนาและปรับปรุงพื นที่ชะลอน ้า เพ่ือช่วยระบำยน ้ำและลดควำมรุนแรงของปัญหำน ้ำ

ท่วมได้มีโครงกำรจัดหำพื นที่แก้มลิง เพ่ือกำรชะลอน ้ำก่อนที่จะจัดกำรระบำยออกในเวลำต่อมำ  
     2)  การบริหารจัดการพื นที่อนุรักษ์ เพื่อการระบายน ้าและคุ้มครองทรัพยากรป่าชายเลน 
เนื่องจำกปัญหำกำรท่ีน ้ำไม่สำมำรถระบำยลงสู่ทะเลได้ ในช่วงน ้ำทะเลหนุน โดยเฉพำะบริเวณสันดอนป่ำชำยเลน 
ท้ำให้เกิดน ้ำท่วมเอ่อเป็นระยะเวลำยำวนำนขึ น และเพ่ือช่วยในกำรอนุรักษ์ฟ้ืนฟู จึงจ้ำเป็นต้องปรับปรุงร่องน ้ำใน
ป่ำชำยเลยบำงส่วน เพ่ือให้น ้ำไหลลงสู่ทะเลได้โดยสะดวก  
 

(3)  การป้องกันน ้าท่วมพื นที่ชุมชน โดยมีโครงกำรระบบระบำยน ้ำหลักเพ่ือบรรเทำปัญหำน ้ำท่วม
พื นที่ โดยมีกรอบแนวคิดในกำรป้องกันพื นที่ชุมชนเป็นหลัก ด้วยกำรจัดท้ำแนวป้องกันน ้ำท่วมพื นที่ชุมชนตำม
แนวล้ำน ้ำหรือท้ำแนวคลองเพ่ือตัดยอดน ้ำเข้ำสู่พื นที่แก้มลิงหรือคลองเลี่ยงเมืองลักษณะ By pass เป็นต้น โดยมี
ฐำนข้อมูลโครงกำรศึกษำควำมเหมำะสมวิเครำะห์พื นที่พิเศษและแนวทำงแก้ไขเชิงบูรณำกำร (Area Base) จำก 
ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ (โครงกำร Area base) กรมโยธำธิกำรและผังเมืองและกรมชลประทำน  
 ยุทธศำสตร์ที่ 2 ของ SIDP นี ตรงกับยุทธศำสตร์กำรบริกำรจัดกำรน ้ำชำติที่ 2 และ 3 เป็นแก้ปัญหำ
หลักที่เกิดซ ้ำซำกและส่งผลกระทบต่อคุณภำพชีวิตของรำษฎร ก้ำหนดเริ่มด้ำเนินกำรในแผนระยะกลำงไปจนถึง
ระยะยำว 
 
5.2.2.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การฟื้นฟูพัฒนาพื นที่อนุรักษ์และคุ้มครองทรัพยากรลุ่มน ้าสาขาคลองท่าตะเภา 
 ควำมต้องกำรใช้ที่ดินเพ่ือใช้เป็นพื นที่เกษตรกรรมเพ่ือกำรสร้ำงผลผลิตทำงกำรเกษตร หรือกำร
ขยำยตัวของชุมชนที่มีผลจำกกำรเพ่ิมขึ นของจ้ำนวนประชำกรในพื นที่ ท้ำให้เกิดกำรลดลงของทรัพยำกรป่ำไม้ 
ท้ำให้ขำดควำมสมดุลทำงธรรมชำติ และน้ำไปสู่ปัญหำสิ่งแวดล้อม กำรฟ้ืนฟูพัฒนำพื นที่อนุรักษ์ และคุ้มครอง
ทรัพยำกรจึงเป็นแนวทำงในกำรแก้ไขหนึ่งที่ช่วยคืนสมดุลให้กับธรรมชำติ และเป็นแนวทำงที่สอดคล้องกับแผน
แม่บทกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ด้ำนกำรอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภำพป่ำต้นน ้ำเสื่อมโทรม
และป้องกันกำรพังทลำยของหน้ำดิน โดยกำรปลูกป่ำและกำรสร้ำงฝำยชะลอน ้ำประเภทต่ำง ๆ ในพื นที่ป่ำต้นน ้ำ 



บทที่ 5 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณาการระดับยทุธศาสตร์  
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาติ        พื นที่ลุ่มน ้าสาขาคลองท่าตะเภา 
   
 

 
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 5-17 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

เพ่ือกำรป้องกันและลดกำรชะล้ำงพังทลำยของดินในพื นที่ต้นน ้ำ ซึ่งได้ก้ำหนดกรอบแผนงำนกำรอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
พื นที่ป่ำต้นน ้ำที่เสื่อมโทรม โดยกำรฟ้ืนฟูป่ำต้นน ้ำ (พื นที่ป่ำต้นน ้ำในเขตป่ำอนุรักษ์/ป่ำสงวนฯ) 
 โดยที่พื นที่ลุ่มน ้ำสำขำคลองท่ำตะเภำ มีพื นที่ป่ำต้นน ้ำที่เสื่อมโทรมจ้ำนวนประมำณ 128,751 ไร่ 
แผนงำนกำรฟ้ืนฟูป่ำต้นน ้ำจะใช้วิธีกำรปลูกป่ำทดแทนให้มีโครงสร้ำงเดียวกับป่ำบริเวณใกล้เคียง จ้ำนวน 128,751 
ไร่  เท่ำกัน กำรเพ่ิมพื นที่ป่ำสำมำรถใช้แนวทำงโครงกำรสร้ำงป่ำ สร้ำงรำยได้ ตำมพระรำชด้ำริที่มีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้ชุมชนมีรำยได้จำกกำรปลูกต้นไม้ร่วมกับพืชเศรษฐกิจ มีกำรปลูกพืชหลำกหลำยชนิด ทั งนี เพ่ือให้รำษฎร
สำมำรถอยู่ร่วมกับป่ำได้อย่ำงเกื อกูลซึ่งกันและกัน มีที่ท้ำกินเป็นหลักแหล่ง และไม่บุกรุกท้ำลำยป่ำหรือขยำยพื นที่
ท้ำกินเพ่ิมเติม โดยรำษฎรสำมำรถเก็บผลผลิตจำกไม้พุ่มและพืชเกษตรที่ปลูกร่วมกับไม้ป่ำเพ่ือบริโภคและจ้ำหน่ำย
ได้ กำรปลูกพืชจะเน้นรูปแบบ และวิธีกำรผสมผสำน โดยกำรปลูกต้นไม้นั นจะมีไม้ป่ำเป็นไม้ประธำน ปลูกไม้พุ่ม 
และพืชเกษตร เพ่ือให้มีสภำพที่ใกล้เคียงกับสภำพป่ำธรรมชำติที่มีควำมหลำกหลำย และมีควำมแตกต่ำงของชนิด
พรรณไม้ในปำ่แต่ละชนิด ซึ่งพื นที่ป่ำรอกำรฟ้ืนฟูหมำยถึงพื นที่ป่ำเสื่อมโทรมที่อยู่ในเขตป่ำอนุรักษ์ 
 ในแผนงำนนี มีหน่วยงำนอ้ำนวยกำรขับเคลื่อน คือ กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
หน่วยงำนปฏิบัติหลัก ประกอบด้วย กรมอุทยำนแห่งชำติสัตว์ป่ำและพันธุ์พืช และกรมป่ำไม้ และหน่วยงำน
ปฏิบัติสนับสนุน ได้แก่ กรมส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหำดไทย 
ส้ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ และภำคเอกชน ก้ำหนดกำรด้ำเนินกำรในแผนระยะกลำง 
 
5.2.2.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น ้าลุ่มน ้าสาขาคลองท่าตะเภา 
 ยุทธศำสตร์ที่ 4 เป็นยุทธศำสตร์เรื่องของกำรปรับเปลี่ยนกำรปลูกพืชเพ่ือเพ่ิมมูลค่ำ และกำรใช้น ้ำ
อย่ำงคุ้มค่ำ ส้ำหรับลุ่มน ้ำสำขำคลองท่ำตะเภำ เมื่อศึกษำปริมำณกำรใช้น ้ำในภำคเกษตรกรรมในอนำคต 20 ปี
ข้ำงหน้ำหรือพ.ศ. 2580 แล้วพบว่ำ กำรปรับเปลี่ยนชนิดและปริมำณของพืชที่ปลูกสำมำรถลดควำมต้องกำรใช้
น ้ำในภำพรวมได้ ทั งนี เนื่องจำกมีกำรเปลี่ยนแปลงชนิดพืชที่เพำะปลูก จัดโซนนิ่งพื นที่เพำะปลูกจริง และกำร
จัดกำรคืนพื นที่อนุรักษ์ จะลดควำมต้องกำรน ้ำในพื นที่เกษตรกรรม ท้ำให้มีปริมำณควำมต้องกำรใช้น ้ำในภำค
เกษตรกรรมลดลงถึง 388.62  ล้ำนลูกบำศก์เมตร 
 ยุทธศำสตร์นี เป็นกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเกษตรกรก้ำหนดกำรด้ำเนินกำรในแผนระยะยำว 
 
5.2.2.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเพิ่มความจุกักเก็บน ้าและเพิ่มพื นที่การกระจายน ้าลุ่มน ้าสาขาคลองท่าตะเภา 
 ยุทธศำสตร์กำรเพ่ิมควำมจุกักเก็บน ้ำ และเพ่ิมพื นที่กำรกระจำยน ้ำ ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทกำร
บริหำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงของน ้ำภำคกำรผลิต โดยกำรเพิ่ม
ควำมจุกักเก็บน ้ำ/แหล่งน ้ำต้นทุน กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรกระจำยน ้ำ และพัฒนำแหล่งน ้ำทำงเลือก พัฒนำ
แหล่งน ้ำบำดำล  เพ่ือให้เกิดควำมสมดุลระหว่ำงควำมต้องกำรใช้น ้ำ กับปริมำณน ้ำต้นทุน และเกิดประโยชน์
สูงสุด ซึ่งก้ำหนดแนวทำง ดังนี  

 กำรเพ่ิมปริมำณน ้ำต้นทุนในแหล่งน ้ำเดิม 
 พัฒนำแหล่งกักเก็บน ้ำใหม่ (เกษตรและอุตสำหกรรม) 
 กำรเพ่ิมพื นที่กระจำยน ้ำ 



บทที่ 5 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณาการระดับยทุธศาสตร์  
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาติ        พื นที่ลุ่มน ้าสาขาคลองท่าตะเภา 
   
 

 
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 5-18 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

 เพ่ิมประสิทธิภำพระบบส่งน ้ำ 
 พัฒนำแหล่งน ้ำทำงเลือก พัฒนำแหล่งน ้ำบำดำล 

 จำกกำรศึกษำบริบทด้ำนต่ำง ๆ ของพื นที่ลุ่มน ้ำสำขำคลองท่ำตะเภำแล้ว ได้กรอบแผนงำนสรุปได้ดังนี  
(1) การเพิ่มความจุกักเก็บน ้า/แหล่งน ้าต้นทุน 
 กลยุทธ์นี ได้รวบรวมข้อมูลจำกโครงกำรพัฒนำแหล่งน ้ำที่มีอยู่แล้วหรือที่ด้ำเนินกำรแล้ว จำก

กรมชลประทำน กรมทรัพยำกรน ้ำ กรมโยธำธิกำรและผังเมือง กรมทำงหลวงชนบท และกรมป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัย โครงกำรศึกษำควำมเหมำะสมวิเครำะห์พื นที่พิเศษและแนวทำงแก้ไขเชิงบูรณำกำร (Area 
Base) และโครงกำรตำมแผนพัฒนำจังหวัด แผนงำนจำกกำรประชุมกำรมีส่วนร่วมของประชำชน รวมถึงกลยุทธ์
ที่ที่ปรึกษำเสนอ เพ่ือน้ำมำพัฒนำเป็นแผนงำนในด้ำนต่ำง ๆ ได้ ดังนี  

1) แผนงานการเพิ่มปริมาณน ้าต้นทุนในแหล่งน ้าเดิม 
 แผนงำนกำรเพ่ิมปริมำณน ้ำต้นทุนในแหล่งน ้ำเดิม ได้แก่ แผนงำนขุดลอกหรือเสริมคันกั น

น ้ำ เพ่ือเพ่ิมน ้ำต้นทุนในอ่ำงเก็บน ้ำหรือล้ำน ้ำธรรมชำติ ซึ่งหน่วยงำนได้มีแผนพัฒนำโครงกำรอยู่แล้ว ส้ำหรับ
พื นที่ลุ่มน ้ำสำขำคลองท่ำตะเภำ เช่น ขุดลอกสระน ้ำสำธำรณะสหกรณ์ ต้ำบลสลุย อ้ำเภอท่ำแซะ จังหวัดชุมพร
และกำรขุดลอกแหล่งน ้ำขนำดใหญ่กว่ำ 5 ไร่ จ้ำนวน 97 แห่ง ในลุ่มน ้ำคลองท่ำตะเภำ  

2) แผนงานพัฒนาแหล่งกักเก็บน ้าใหม่ (เกษตรและอุตสาหกรรม)  
 กำรพัฒนำแหล่งกักเก็บน ้ำแห่งใหม่ในแผนงำนนี จะพัฒนำเพ่ือเพ่ิมปริมำณน ้ำส่งเสริมน ้ำ

ภำคกำรผลิต ด้ำนกำรเกษตรและอุตสำหกรรม โดยกำรพัฒนำแหล่งกักเก็บน ้ำขนำดต่ำงๆ ด้วยวิธีกำรต่ำงๆ อำทิ 
กำรสร้ำงเขื่อน อ่ำงเก็บน ้ำ กำรขุดสระ กำรสร้ำงฝำย โดยได้รวบรวมข้อมูลจำกแผนงำนของหน่วยงำนรวมถึง
ข้อเสนอแนะของประชำขนและท่ีปรึกษำเสนอแนะ 

 
(2) การเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายน ้า  
 กลยุทธ์นี ได้รวบรวมข้อมูลจำกกำรโครงกำรพัฒนำแหล่งน ้ำที่มีอยู่แล้วหรือที่ด้ำเนินกำร จำก

กรมชลประทำน กรมทรัพยำกรน ้ำ กรมโยธำธิกำรและผังเมือง กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย และ
โครงกำรศึกษำควำมเหมำะสมวิ เครำะห์ พื นที่ พิ เศษและแนวทำงแก้ไขเชิงบูรณำกำรในพื นที่ลุ่มน ้ ำ   
ของส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ เพ่ือน้ำมำรวบรวมเป็นแผนงำนในด้ำนต่ำงๆ ได้ ดังนี  

1) การเพิ่มพื นที่กระจายน ้า 
    กำรเพ่ิมพื นที่กระจำยน ้ำ เป็นกำรเพ่ิมพื นที่รับประโยชน์ เพ่ือส่งเสริมควำมมั่น คง 
ภำคกำรเกษตรและภำคอุตสำหกรรม โดยกำรสร้ำงแนวท่อส่งน ้ำ ระบบคลองส่งน ้ำ สถำนีสูบน ้ำด้วยไฟฟ้ำ 

2) เพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งน ้า  
    เนื่องจำกพื นที่ลุ่มน ้ำสำขำคลองท่ำตะเภำ มีข้อจ้ำกัดด้ำนกำยภำพสภำพภูมิประเทศ และมี
ผลกระทบทำงด้ำนสังคมและสิ่งแวดล้อม ท้ำให้กำรพัฒนำแหล่งน ้ำขนำดใหญ่เกิดขึ นได้ยำก ในโครงกำรต่ำงๆ มี
ปัญหำขำดแคลนน ้ำเนื่องจำกน ้ำต้นทุนไม่เพียงพอ ขำดระบบส่งน ้ำและประสิทธิภำพในกำรส่งน ้ำต่้ำ  
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 5-19 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

(3) พัฒนาแหล่งน ้าทางเลือก        
 พื นที่ลุ่มน ้ำสำขำคลองท่ำตะเภำ น ้ำบำดำลมีศักยภำพกำรให้น ้ำ 89.32 ล้ำน ลบ.ม. โดยมี

ศักยภำพน ้ำบำดำลที่สำมำรถน้ำมำพัฒนำเป็นแหล่งน ้ำทำงเลือกได้ เท่ำกับ 89.32 ล้ำน ลบ.ม./ปี ซึ่งส่วนมำกอยู่
ในเกณฑ์ดี คือ ปริมำณสำรทั งหมดที่ละลำยน ้ำได้ (Total dissolved solid, TDS) น้อยกว่ำ 500 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร และอยู่ในเกณฑ์ปำนกลำง คือ ปริมำณสำรทั งหมดที่ละลำยน ้ำได้ (TDS) อยู่ในช่วง 500 – 1,500 มิลลิกรัม
ต่อลิตร ดังนี  
  ศักยภำพน ้ำบำดำลที่อยู่ในเกณฑ์ดี สำมำรถน้ำมำใช้ในกำรอุปโภค บริโภค และเพ่ือกำรเกษตร
และอุตสำหกรรมได้ เท่ำกับ 87.66 ล้ำน ลบ.ม./ปี  มีศักยภำพที่สำมำรถให้น ้ำได้ 10-20 ลบ.ม./ชม. หรือมำกกว่ำ 
ส่วนใหญ่พบใน ต้ำบลท่ำข้ำม ต้ำบลรับร่อ อ.ท่ำแซะ ต้ำบลหำดพันไกร ต้ำบลบำลึก ต้ำบลท่ำตะเภำ ต้ำบลนำทุ่ง 
อ้ำเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร เป็นต้น 
  ศักยภำพน ้ำบำดำลที่อยู่ในเกณฑ์ปำนกลำง สำมำรถน้ำมำใช้เพ่ือกำรเกษตรได้ เท่ำกับ 
1.66 ลบ.ม./ปี  มีศักยภำพที่สำมำรถให้น ้ำได้ 10-20 ลบ.ม./ชม. หรือมำกกว่ำ ส่วนใหญ่พบใน ต้ำบลตำกแดด 
ต้ำบลนำชะอัง อ้ำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 
  โดยในแผนงำนได้ก้ำหนดเป้ำหมำยระยะปำนกลำง คือ ต้องด้ำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยในปี 
พ.ศ. 2570 โดยมีหน่วยงำนอ้ำนวยกำรขับเคลื่อน คือ ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ หน่วยงำนปฏิบัติหลัก คือ 
กรมทรัพยำกรน ้ำบำดำล และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ ร่วมสนับสนุน 
   
 ยุทธศำสตร์นี สอดรับกับยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรน ้ำชำติข้อที่ 2 ก้ำหนดเริ่มด้ำเนินกำรในแผน
ระยะกลำงและระยะยำว 
 
5.2.2.6 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การจัดการคุณภาพน ้า และอนุรักษ์ทรัพยากรน ้าลุ่มน ้าสาขาคลองท่าตะเภา 
 เพ่ือพัฒนำและเพ่ิมประสิทธิภำพระบบรวบรวมและระบบบ้ำบัดน ้ำเสียรวมของชุมชน กำรน้ำน ้ำเสีย
กลับมำใช้ใหม่ ป้องกัน และลดกำรเกิดน ้ำเสียต้นทำง กำรรักษำปริมำณกำรไหลของน ้ำในธรรมชำติเพ่ือรักษำ
ระบบนิเวศน์  
 กลยุทธ์ ประกอบไปด้วย กำรออกระเบียบข้อบัญญัติท้องถิ่นในกำรบ้ำบัดขั นต้น ก่อนปล่อยน ้ำเสียจำก
ครัวเรือนให้ส้ำเร็จร้อยละ 100 กำรเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรควบคุมก้ำกับ และบังคับใช้กับแหล่งก้ำเนิดมลพิษ
ทำงน ้ำในทุกต้ำบล/เขตเทศบำลลุ่มน ้ำสำขำคลองท่ำตะเภำ จ้ำนวน 33 แห่ง กำรเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรบ้ำบัด
และควบคุมกำรระบำยน ้ำเสียออกสู่สิ่งแวดล้อม โดยกำรก่อสร้ำงระบบบ้ำบัดน ้ำเสียใหม่ จ้ำนวน 1 แห่ง กำร
ปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภำพระบบบ้ำบัดน ้ำเสียเดิม จ้ำนวน 1 แห่ง และกำรน้ำน ้ำที่ผ่ำนกำรบ้ำบัดแล้วกลับไปใช้
ประโยชน์ ปริมำณ 4,962 ลบ.ม.วัน 
 ลุ่มน ้ำสำขำคลองท่ำตะเภำมีขีดควำมสำมำรถ (carrying capacity) ในกำรรองรับมลพิษได้ของแม่น ้ำ
ลดลงถึง แม้ปัจจุบันจะมีกำรจัดกำรน ้ำเสียไปแล้วบ้ำง แต่ไม่เพียงพอต่อกำรจัดกำรคุณภำพน ้ำในลุ่มน ้ำสำขำ
คลองท่ำตะเภำ ดังนั นจึงต้องมีแผนงำนด้ำนกำรจัดกำรคุณภำพน ้ำ และอนุรักษ์ทรัพยำกรน ้ำ เพ่ือใช้เป็นกรอบ
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 5-20 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

แนวทำงให้มีกำรจัดท้ำแผนงำนเพ่ือรักษำ ป้องกัน แก้ไขและลดกำรระบำยมลพิษจำกแหล่งก้ำเนิดที่จะลงสู่แม่น ้ำ 
ให้มีคุณภำพน ้ำที่เหมำะสมต่อกำรน้ำไปใช้ประโยชน์ ดังนี  

(1) การป้องกันการเกิดน ้าเสียที่ต้นทาง  
  กำรป้องกันกำรเกิดน ้ำเสียที่ต้นทำง โดยลดปริมำณและควำมสกปรกของน ้ำเสีย ณ 
แหล่งก้ำเนิดน ้ำเสีย 

1) น ้าเสียจากชุมชน 
   (ก) หน่วยงำนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องออกระเบียบข้อบัญญัติท้องถิ่นกำรบ้ำบัดขั นต้นก่อน
ปล่อยน ้ำเสียครัวเรือน 
   (ข) กำรส่งเสริมให้ควำมรู้กำรจัดกำรน ้ำเสียในบ้ำนเรือน และอำคำรที่อยู่ริมน ้ำ โดยกำร
ติดตั งถังดักไขมันและระบบบ้ำบัดน ้ำเสียส้ำหรับบ้ำนเรือนหรืออำคำร เช่น ถังบ้ำบัดน ้ำเสี ยส้ำเร็จรูป บ่อเกรอะ
ส้ำหรับบ้ำบัดน ้ำเสียจำกห้องส้วม รวมถึงตลำดสดริมน ้ำให้มีกำรจัดกำรน ้ำเสียที่ถูกต้อง 

2)  น ้าเสียจากเกษตรกรรม 
(ก) ก้ำหนดเขตกำรเลี ยงสัตว์ (Zoning) ให้เหมำะสม รวมทั งส่วนรำชกำร ควรมีกำร

เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรจัดกำรของเสียให้กับเกษตรกร รวมถึ งให้ค้ำแนะน้ำในกำรประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสะอำดเพ่ือป้องกันและลดมลพิษที่ปนเปื้อนลงสู่แหล่งน ้ำ หรือสนับสนุนกำรเลี ยงที่ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม 

(ข) ส่งเสริมให้เกษตรกรควบคุมกำรใช้สำรเคมีก้ำจัดศัตรูพืชด้วยวิถีธรรมชำติทดแทนกำร
ใช้สำรเคมีศัตรูพืช 

3)  น ้าเสียจากอุตสาหกรรม 
   (ก) สนับสนุนให้ผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรม มีนโยบำยในกำรลดใช้น ้ำและกำรลดกำรเกิด
น ้ำเสียหรือส่งเสริมให้โรงงำนอุตสำหกรรมไม่ระบำยของเสียหรือมลพิษออกสู่ภำยนอก (Zero discharge) 
รวมทั งน้ำน ้ำที่ผ่ำนกระบวนกำรบ้ำบัด ปรับสภำพแล้วจำกอุตสำหกรรมประเภทต่ำงๆ จนมีคุณภำพน ้ำที่
เหมำะสมและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้ำไปใช้ประโยชน์ในพื นที่กำรเกษตร หรือรักษำระบบนิเวศน์ 
   (ข) หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องควรมีกำรประชำสัมพันธ์หรือให้ควำมรู้แก่ผู้ประกอบกำรเกี่ยวกับ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้องในกำรจัดกำรน ้ำเสีย รวมทั งมีกำรติดตำมตรวจสอบก้ำกับดูแลและบังคับใช้กฎหมำยให้
แหล่งก้ำเนิดมลพิษต้องมีระบบบ้ำบัดน ้ำเสียและระบบน ้ำทิ งให้เป็นไปตำมมำตรฐำนก้ำหนด 
 

(2) การเพิ่มประสิทธิภาพในการบ้าบัดและควบคุมการระบายน ้าเสียออกสู่สิ่งแวดล้อม 
  กำรเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรบ้ำบัดและควบคุมกำรระบำยน ้ำเสียออกสู่สิ่งแวดล้อม เป็นกำร
พัฒนำกำรและเพ่ิมประสิทธิภำพระบบรวบรวมและระบบบ้ำบัดน ้ำเสียรวมของชุมชน ดังนี  

1) การก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสียใหม่ เป็นกำรสนับสนุนให้มีกำรก่อสร้ำงระบบบ้ำบัดน ้ำเสีย
ส้ำหรับเทศบำลที่อยู่ในแหล่งชุมชน ซึ่งเป็นสำเหตุท้ำให้เกิดปัญหำคุณภำพน ้ำในล้ำน ้ำไม่ได้มำตรฐำน โดยในพื นที่
ลุ่มน ้ำสำขำคลองท่ำตะเภำ ได้เสนอให้มีกำรก่อสร้ำงระบบบ้ำบัดน ้ำเสียใหม่ จ้ำนวน 1 แห่ง คือ เทศบำลต้ำบล
ปำกน ้ำชุมพร ต้ำบลปำกน ้ำ อ้ำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 5-21 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
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2) การเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุม ก้ากับ และบังคับใช้กับแหล่งก้าเนิดมลพิษทางน ้า
ในพื นที่ลุ่มน ้ำสำขำคลองท่ำตะเภำ จ้ำนวน 33 แห่ง 
 
 ทั งนี  เมื่อด้ำเนินกำรก่อสร้ำงระบบบ้ำบัดน ้ำเสียใหม่ 1 แห่ง และกำรเพ่ิมประสิทธิภำพระบบบ้ำบัดน ้ำ
เสียเดิม จ้ำนวน 1 แห่ง จะมีจ้ำนวนประชำชนที่ได้รับผลประโยชน์จ้ำนวน 179,425 คน สำมำรถท้ำกำรบ้ำบัดน ้ำ
เสียได้  4,962 ลบ.ม./วัน 
 
5.2.2.7 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การแก้ไขและเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติในพื นที่ลุ่มน ้าสาขาคลองท่าตะเภา 
 แนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนภัยพิบัติ มุ่งเน้นกำรปฏิบัติกำรเชิงรับที่ให้ควำมส้ำคัญกับกำร
ช่วยเหลือรักษำชีวิต ให้กำรบรรเทำทุกข์ และเผชิญกับสถำนกำรณ์ในภำวะวิกฤตเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ น รวมถึงกำร
ฟ้ืนฟูภำยหลังจำกเกิดภัยพิบัติ โดยยุทธศำสตร์ด้ำนกำรแก้ไขและเตรียมควำมพร้อมรับภัยพิบัติในพื นที่ลุ่มน ้ำ
สำขำคลองท่ำตะเภำ มีกลยุทธ์หรือแผนงำนเพื่อกำรแก้ไขและเตรียมควำมพร้อมรับภัยพิบัติ ใน 2 ด้ำน ประกอบ
ไปด้วย 1) กำรเตรียมควำมพร้อมรับภัยพิบัติดินถล่ม 2) กำรแก้ไขและเตรียมควำมพร้อมรับภัยพิบัติกำร รุกล ้ำ
ของน ้ำเค็ม  
 แผนงำน/กลยุทธ์ ดังกล่ำวข้ำงต้น ประกอบด้วย แผนงำนโครงกำรต่ำง  ๆ ที่ก่อประโยชน์ด้ำน
สิ่งแวดล้อมและสังคมในกำรแก้ไขและเตรียมควำมพร้อมรับภัยพิบัติในพื นที่เสี่ยงภัยของลุ่มน ้ำสำขำคลองท่ำ
ตะเภำ รำยละเอียดของแผนงำน/กลยุทธ์ สรุปได้ดังนี  

(1) การเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติดินถล่ม 
 ดินถล่มเป็นกระบวนกำรปรับสมดุล โดยกำรเคลื่อนที่ของมวลดินหรือหินลงมำตำมแนวลำดชัน 

และส่งผลกระทบต่อพื นที่เป็นบริเวณกว้ำงแตกต่ำงกันไปตำมระยะทำงของกำรเคลื่อนที่ของมวลดินหรือหิน 
มักจะเกิดพร้อมกับฝนตกหนักหรือหลังน ้ำป่ำไหลหลำก ภัยพิบัติดินถล่มที่เกิดขึ นในลุ่มน ้ำสำขำคลองท่ำตะเภำจะ
เกิดจำกปัจจัยหลัก 4 ด้ำน ได้แก่ สภำพธรณีวิทยำ สภำพภูมิประเทศ ปริมำณน ้ำฝน และกำรเปลี่ยนแปลง
สภำพแวดล้อม โดยพื นที่ชุมชนหรือหมู่บ้ำนที่เสี่ยงภัยดินถล่ม ได้แก่ พื นที่ชุมชนหรือหมู่บ้ำนที่ตั งอยู่ใกล้ล้ำน ้ำ
ตำมที่ลำดเชิงเขำ พื นที่ที่มีร่องรอยดินไหลหรือดินเลื่อนบนภูเขำ พื นที่ที่มีรอยแยกของพื นดินบนภูเขำ พื นที่ที่อยู่
บนเนินหน้ำหุบเขำและเคยมีโคลนถล่มมำบ้ำง พื นที่ที่มีน ้ำป่ำไหลหลำกและน ้ำท่วมบ่อย หรือพื นที่ที่มีกองหิน 
เนินทรำยปนโคลนและต้นไม้ในห้วยหรือล้ำน ้ำใกล้หมู่บ้ำน 
  กำรเตรียมควำมพร้อมรับภัยพิบัติดินถล่มดังกล่ำว ควรมีกำรด้ำเนินกำรแก้ไขจำกหน่วยงำนต่ำง 
ๆ ที่เกี่ยวข้องทั งในระดับหน่วยงำนส่วนกลำงและท้องถิ่นแบบบูรณำกำร โดยกำรจัดกำรในกำรปรับตัวเผชิญเหตุ
ในพื นที่เสี่ยง เพ่ือเตรียมควำมพร้อมรับภัยพิบัติดินถล่มให้อยู่ในเกณฑ์ที่ได้รับผลกระทบและเกิดควำมเสียหำย
น้อยที่สุด ท้ำให้ประชำชนในพื นที่เสี่ยงภัยกลับมำมีคุณภำพชีวิตที่ดี สำมำรถประกอบกิจกรรมต่ำง ๆ ใน
ชีวิตประจ้ำวันได้ปกติโดยเร็ว ซึ่งพื นที่ที่อำจได้รับผลกระทบจำกดินถล่ม มำกกว่ำ 80% ของหมู่บ้ำนในพื นที่ลุ่ม
น ้ำมีจ้ำนวน 1 พื นที่ ได้แก่ บริเวณพื นที่ต้ำบลรับร่อ อ้ำเภอท่ำแซะ จังหวัดชุมพร  
  



บทที่ 5 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณาการระดับยทุธศาสตร์  
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาติ        พื นที่ลุ่มน ้าสาขาคลองท่าตะเภา 
   
 

 
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 5-22 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

(2) การแก้ไขและเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติการรุกล ้าของน ้าเค็ม 
 กำรรุกล ้ำของน ้ำเค็มเป็นภัยพิบัติที่เกิดจำกอิทธิพลของน ้ำขึ นน ้ำลงที่ปำกแม่น ้ำ ซึ่งหำกกำรขึ น

ลงของระดับน ้ำทะเลที่ปำกแม่น ้ำมีควำมรุนแรงมำก ปริมำณน ้ำเค็มก็จะถูกดันเข้ำไปในแม่น ้ำได้มำก กำรรุกล ้ำ
ของน ้ำเค็มจะมีมำก และในทำงกลับกันถ้ำกำรขึ นลงของระดับน ้ำทะเลที่ปำกแม่น ้ำมีควำมรุนแรงน้อย กำรรุกล ้ำ
ของน ้ำเค็มจะมีน้อย นอกจำกนี ปัจจัยทำงธรรมชำติและปัจจัยที่มนุษย์ก่อขึ นเองอีกหลำยประกำรมีผลต่อกำรรุก
ล ้ำของน ้ำเค็ม ปัจจัยทำงธรรมชำติ เช่น ลักษณะทำงกำยภำพของล้ำน ้ำ ควำมลึกตื นของล้ำน ้ำ ส่วนปัจจัยที่
มนุษย์ก่อขึ น เช่น กำรน้ำน ้ำจืดจำกต้นน ้ำไปใช้เพ่ือกำรเกษตรมำกเกินไป โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในช่วงฤดูแล้ง ท้ำให้
น ้ำจืดที่ใช้ผลักดันน ้ำเค็มมีน้อยลง นอกจำกนั นยังเกิดจำกกำรเพำะเลี ยงกุ้งตำมแนวชำยฝั่งมำก กำรเปลี่ยนถ่ำย
น ้ำในนำกุ้งลงสู่คลองต่ำง ๆ ที่ต่อเชื่อมกับล้ำน ้ำสำยหลักจะเป็นผลให้น ้ำเค็มจำกนำกุ้งไหลลงสู่ล้ำน ้ำสำยหลักได้ 
  กำรแก้ไขและเตรียมควำมพร้อมรับภัยพิบัติกำรรุกล ้ำของน ้ำเค็มดังกล่ำว ควรมีกำรด้ำเนินกำร
แก้ไขจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั งในระดับหน่วยงำนส่วนกลำงและท้องถิ่นแบบบูรณำกำร โดยกำร
อนุรักษ์น ้ำเพ่ือรักษำระบบนิเวศน์ กำรบ้ำบัดน ้ำเสีย และกำรบังคับใช้กฎหมำยอย่ำงเข้มข้นตำมยุทธศำสตร์ที่ 6 
และโครงกำรให้มีคันกั นน ้ำเค็มในพื นที่ 5 แห่ง ซึ่งพื นที่เสี่ยงภัยพิบัติกำรรุกล ้ำของน ้ำเค็มในพื นที่ลุ่มน ้ำ  5 แห่ง 
ได้แก่ บริเวณพื นที่ปำกน ้ำของคลองพนังตัก คลองบำงตุ่ม ต้ำบลนำทุ่ง และคลองหัวถนน ต้ำบลท่ำยำง อ้ำเภอ
เมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 
  
 ยุทธศำสตร์นี ตรงกับยุทธศำสตร์บริหำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำชำติที่ 2 และที่ 6 ก้ำหนดเริ่มด้ำเนินกำร
ในแผนระยะสั นและระยะกลำง 
 
5.2.2.8 ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
    ลุ่มน ้าสาขาคลองท่าตะเภา 
  
 กรอบแนวคิดการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าและพื นที่ลุ่มน ้า 
  กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำและลุ่มน ้ำเพ่ือให้บรรลุเป้ำประสงค์ของกำรด้ำเนินกำรที่จะเพ่ิม
ประสิทธิภำพ (Efficiency) ประสิทธิผล (Effectiveness) ประสิทธิภำพเชิงผลลัพธ์ (Efficacy) ผลิตภำพ 
(Productivity) สัมฤทธิ์ผลควำมก้ำวหน้ำ (Achievement) และกำรตอบสนองต่อกำรแก้ไขปัญหำอย่ำงต่อเนื่อง
และในระยะยำว กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำและลุ่มน ้ำจ้ำเป็นต้องมีกำรพัฒนำกลไกกำรขับเคลื่อ น
ยุทธศำสตร์ กำรมีมำตรกำรและเครื่องมือต่ำง ๆ ที่จะตอบสนองต่อกำรบริหำรจัดกำรให้สำมำรถด้ำเนินกำรได้
อย่ำงตรงตำมเป้ำหมำยที่ต้องกำร 
 กำรพัฒนำกลไกกำรขับเคลื่อน มำตรกำรและเครื่องมือเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำและลุ่มน ้ำ 
แบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก คือ 
 (1)  กำรพัฒนำกลไกกำรบริหำรกำรจัดกำรเชิงยุทธศำสตร์ (Strategic Body Development) 
จุดเน้น คือ กำรพัฒนำองค์กรและเครือข่ำยกำรบริหำรจัดกำรให้ด้ำเนินกำรท้ำงำนร่วมกันภำยใต้ยุทธศำสตร์และ
เป้ำประสงค์เดียวกันภำยใต้แผนยุทธศำสตร์ ทั งนี  กำรด้ำเนินงำนร่วมกันดังกล่ำวเป็นกำรบูรณำกำรกัน 3 ด้ำน 



บทที่ 5 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณาการระดับยทุธศาสตร์  
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาติ        พื นที่ลุ่มน ้าสาขาคลองท่าตะเภา 
   
 

 
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 5-23 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

คือ กำรบริหำรจัดกำร กำรแลกเปลี่ยนข้อมูล และกำรร่วมงบประมำณ เพ่ือให้ทุกองค์กรและเครือข่ำยท้ำงำน
ร่วมกันบนพื นฐำนกำรพัฒนำพื นที่ร่วมกัน (Area-Based Development) 
 (2)  กำรพัฒนำมำตรกำรและเครื่องมือเชิงโครงสร้ำง (Hard Infrastructure Development) 
จุดเน้น คือ กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื นฐำนที่เป็นสิ่งก่อสร้ำงทำงวิศวกรรม หรือโครงสร้ำงแข็ง ที่จะเป็นเครื่องมือ
กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำให้มีทิศทำงกำรไหลของน ้ำ กำรเก็บกักและกำรรวบรวมน ้ำ และกำรเปลี่ยนแนว
ทำงกำรไหลของน ้ำ เพ่ือตอบสนองต่อกำรจัดกำรเชิงพื นที่แต่ละพื นที่ที่มีควำมแตกต่ำงกัน 
 (3)  กำรพัฒนำมำตรกำรและเครื่องมือเชิงกำรบริหำรจัดกำร (Soft Infrastructure Development
) จุดเน้น คือ กำรพัฒนำมำตรกำรและเครื่องมือที่จะช่วยสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำร ทั งในแนวทำงกำรปรับ
กระบวนกำรด้ำเนินกำร กำรปรับเปลี่ยนแนวทำงหรือพฤติกรรมผู้ใช้น ้ำ กำรสร้ำงควำมตระหนักของสังคมที่มีต่อ
ทรัพยำกรน ้ำ เป็นต้น กำรพัฒนำมำตรกำรและเครื่องมือจึงเป็นกำรน้ำยุทธศำสตร์ไปสู่กำรปฏิบัติกำรทำงสังคมให้
เกิดเป้ำประสงค์ที่ก้ำหนดไว้ 
 อย่ำงไรก็ตำม กำรพัฒนำกลไกกำรขับเคลื่อน มำตรกำรและเครื่องมือเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร
น ้ำและลุ่มน ้ำ ดังกล่ำว จ้ำเป็นต้องอ้ำงอิงบนพื นฐำนของกฎหมำยหรือระเบียบต่ำง ๆ ที่เปิดโอกำสหรือพื นที่กำร
ด้ำเนินงำนให้สำมำรถน้ำมำพัฒนำใช้ได้ ซึ่งในบำงกลไกกำรขับเคลื่อน มำตรกำรและเครื่องมือเพ่ือกำรบริหำร
จัดกำรยังไม่ได้มีกำรก้ำหนดไว้ในกฎหมำยและระเบียบต่ำง ๆ ของไทย 
  
 กลไกกำรขับเคลื่อน มำตรกำรและเครื่องมือเพื่อกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำและลุ่มน ้ำ ทั ง 3 ส่วน
หลัก มีรำยละเอียดดังนี  
 (1)  กำรพัฒนำกลไกกำรบริหำรกำรจัดกำรเชิงยุทธศำสตร์ (Strategic Body Development) 
ได้แก่ คณะกรรมกำรลุ่มน ้ำ คณะอนุกรรมกำรทรัพยำกรน ้ำระดับจังหวัด และองค์กรผู้ใช้น ้ำ กลไกกำรบริหำรกำร
จัดกำรดังกล่ำว เป็นกลไกกำรบริหำรจัดกำรที่มีก้ำหนดไว้ตำมกฎหมำย อย่ำงไรก็ตำม ในกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์กำรบริหำรกำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำ นพระรำชบัญญัติทรัพยำกรน ้ำ พ.ศ. 2561 ก้ำหนดให้มี
คณะกรรมกำรทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ (กนข.) เป็นกลไกก้ำหนดและก้ำกับทิศทำงและแนวทำงกำรบริหำรกำร
จัดกำรทรัพยำกรน ้ำระดับนโยบำยและยุทธศำสตร์ โดยมีส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ (สทนช.) เป็นหน่วย
ประสำนและกำรเชื่อมโยงยุทธศำสตร์หน่วยงำนและกลไกต่ำง ๆ เข้ำมำท้ำงำนร่วมกัน โดยที่ 
  คณะกรรมกำรลุ่มน ้ำ เป็นกลไกกำรบริหำรจัดกำรที่ถูกก้ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัติทรัพยำกร
น ้ำ พ.ศ. 2561 มำตรำ 27 ซึ่งท้ำหน้ำที่ขับเคลื่อนและเชื่อมประสำนหน่วยงำนต่ำง ๆ และองค์กรผู้ใช้น ้ำ เพ่ือกำร
พัฒนำลุ่มน ้ำให้เป็นไปตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์ระดับประเทศและระดับลุ่มน ้ำ 
  คณะอนุกรรมกำรทรัพยำกรน ้ำระดับจังหวัด เป็นกลไกกำรบริหำรจัดกำรที่ถูกก้ำหนดไว้ ใน
พระรำชบัญญัติทรัพยำกรน ้ำ พ.ศ. 2561 มำตรำ 20 วรรค 3 ก้ำหนดไว้ว่ำ “ในกรณีจ้ำเป็นให้ กนช. มีอ้ำนำจ
แต่งตั งคณะอนุกรรมกำรทรัพยำกรน ้ำจังหวัดเพ่ือประโยชน์ในกำรบูรณำกำรกำรบริหำรทรัพยำกรน ้ำในระดับ
จังหวัด” ทั งนี  พื นที่ลุ่มน ้ำบำงพื นที่ครอบคลุมพื นที่จังหวัดเพียงบำงส่วน ขณะที่บำงพื นที่ลุ่มน ้ำครอบคลุมพื นที่
ทั งจังหวัด กำรบริหำรจัดกำรพื นที่เพียงบำงส่วนหรือทั งหมดของจังหวัดจ้ำเป็นต้องมีคณะกรรมกำรระดับจังหวัด
น้ำแนวทำงของคณะกรรมกำรลุ่มน ้ำมำบูรณำกำรหน่วยงำนระดับจังหวัดร่วมด้ำเนินกำร 
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 5-24 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

  องค์กรผู้ใช้น ้ำ เป็นกลไกกำรบริหำรจัดกำรที่ถูกก้ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัติทรัพยำกรน ้ำ พ.ศ. 
2561 มำตรำ 38 “บุคคลซึ่งใช้น ้ำในบริเวณใกล้เคียงกันและอยู่ในเขตลุ่มน ้ำเดียวกันมีสิทธิรวมตัวกัน จดทะเบียน
ก่อตั งองค์กรผู้ใช้น ้ำเพ่ือประโยชน์ร่วมกันเกี่ยวกับกำรใช้ กำรพัฒนำ กำรบริหำรจัดกำร กำรบ้ำรุงรักษำ กำรฟ้ืนฟู 
และกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรน ้ำในหมู่สมำชิกขององค์กรผู้ใช้น ้ำ” ซึ่งก้ำหนดให้เป็นกลไกของผู้ใช้น ้ำที่จะช่วยกันใน
กำรด้ำเนินกำรในระดับพื นที่ย่อยเฉพำะกลุ่มผู้ใช้น ้ำ 
  นอกจำกคณะกรรมกำรลุ่มน ้ำและคณะอนุกรรมกำรทรัพยำกรน ้ำระดับจังหวัดดังกล่ำวแล้ว ใน
กำรด้ำเนินกำรอำจจะมีกำรพัฒนำกลไกระดับพื นที่ย่อยเพ่ิมขึ น เพ่ือช่วยด้ำเนินกำรและขับเคลื่อนเป้ำหมำย
ระดับพื นที่ ให้สำมำรถด้ำเนินกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง กรณีตัวอย่ำงเช่น ( 1) คณะกรรมกำรลุ่มน ้ ำย่อย 
พระรำชบัญญัติทรัพยำกรน ้ำ พ.ศ. 2561 ไม่ได้ก้ำหนดคณะกรรมกำรลุ่มน ้ำย่อยไว้เป็นกลไกหนึ่งในกฎหมำย 
อย่ำงไรก็ตำม คณะกรรมกำรลุ่มน ้ำย่อยอำจจะมีควำมจ้ำเป็น ที่จะต้องได้รับกำรพัฒนำให้มีกำรท้ำงำนระดับพื นที่
ได้อย่ำงครอบคลุมพื นที่ (2) คณะกรรมกำรระดับจังหวัดด้ำนเศรษฐกิจและผู้ใช้น ้ำที่เก่ียวข้อง เช่น กำรพัฒนำกำร
เกษตร กำรพัฒนำที่ดิน กำรจัดรูปและปฏิรูปที่ดินเพ่ือกำรเกษตร กำรพัฒนำอุตสำหกรรม พัฒนำกำรท่องเที่ยว 
เป็นต้น ซึ่งเป็นกลุ่มเศรษฐกิจและผู้ใช้น ้ำส้ำคัญระดับจังหวัดและลุ่มน ้ำ (3) คณะกรรมกำรเฉพำะกิจต่ำง ๆ เช่น 
คณะกรรมกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย คณะกรรมกำรสำธำรณสุขจังหวัด เป็นต้น ซึ่งท้ำหน้ำที่ก้ำกับดูแล
กำรแก้ไขปัญหำและบรรเทำสำธำรณภัยที่เก่ียวข้องกับทรัพยำกรน ้ำ 
 (2)  กำรพัฒนำมำตรกำรและเครื่องมือเชิงโครงสร้ำง (Hard Infrastructure Development) เป็น
เครื่องมือกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำให้มีทิศทำงกำรไหลของน ้ำ กำรเก็บกักและกำรรวบรวมน ้ำ และกำร
เปลี่ยนแนวทำงกำรไหลของน ้ำ ได้แก่ เขื่อนเก็บน ้ำ อ่ำงเก็บน ้ำ ฝำยเก็บน ้ำ ฝ่ำยชะลอน ้ำ ผนังกั นน ้ำ บึงเก็บน ้ำ 
บ่อเก็บน ้ำ สระน ้ำ เป็นต้น หรือกรณีท่ีไม่มีกำรก่อสร้ำงแต่เป็นโครงสร้ำงขนำดใหญ่ เช่น กำรขุดลอกคลอง หนอง 
บึง กำรขุดลอกทำงน ้ำไหล แก้มลิงรับน ้ำ พื นที่ทำงไหลของน ้ำ เป็นต้น โดยส่วนใหญ่ กำรด้ำเนินกำร ของ
หน่วยงำนรำชกำรจะกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำผ่ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงเป็นหลัก 
  นอกจำกนี  โครงสร้ำงบำงประเภทมีทั งประโยชน์และสร้ำงปัญหำให้กับพื นที่ลุ่มน ้ำเช่นกัน เช่น 
เส้นทำงถนนบำงพื นที่ช่วยชะลอน ้ำไม่ให้ท่วม ขณะที่บำงเส้นทำงถนนกลำยเป็นปัญหำท้ำให้เกิดน ้ำท่วมหรือน ้ำไม่
ไหลหรือไหลไม่ทันกับกำรระบำยน ้ำ เป็นต้น 
 (3)  กำร พัฒนำมำตรกำรและ เ ครื่ อ งมื อ เ ชิ ง ก ำ รบ ริ ห ำ รจั ดก ำร  ( Soft Infrastructure 
Development) กำรพัฒนำมำตรกำรและเครื่องมือที่จะช่วยสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำร เพ่ือเพ่ิมศักยภำพและ
สมรรถนะกำรบริหำรจัดกำรได้หลำกหลำยมำกขึ น ทั งนี  มำตรกำรและเครื่องมือกำรบริหำรจัดกำรบำงส่วนมี
กฎหมำยรองรับ แต่บำงส่วนยังไม่มีกฎหมำยรองรับกำรด้ำเนินกำร ซึ่งจ้ำเป็นต้องได้รับกำรรับรองกำรปฏิบัติกำร
ในเชิงกฎระเบียบ หรือกฎหมำย เพ่ือให้กำรด้ำเนินกำรได้รับกำรยอมรับ สำมำรถด้ำเนินกำรได้จริง และเป็นไป
ตำมหลักกำรท่ีตอ้งกำร 
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 5-25 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

  กรณีตัวอย่ำง มำตรกำรและเครื่องมือกำรบริหำรกำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำ ได้แก่ 
1) มาตรการทางการคลัง (Fiscal Measures) เป็นกำรด้ำเนินนโยบำยและแนวทำงกำร

ปฏิบัติกำรผ่ำนเครื่องมือทำงกำรคลังหรืองบประมำณของภำครัฐ (Fiscal and Budgeting Instruments) 
มำตรกำรนี มี เครื่องมือส้ำคัญ ได้แก่ ภำษี (Tax) (เช่น ภำษีสรรพสำมิต (Excise Tax) ภำษีสิ่งแวดล้อม 
(Environmental Tax) ภำษีมลพิษ (Pollution Tax) ภำษีป่ำไม้ (Deforestation Tax) ภำษีกำรปล่อยก๊ำซเรือน
กระจก (Greenhouse Gas Tax) เป็นต้น) กำรปรับกำรกระท้ำผิด (Fine or Penalty Fare) ค่ำธรรมเนียมกำรใช้
บริกำร (Service Fee or Charge) กำรอนุญำต (License) กำรอุดหนุน (Subsidy) กำรสนับสนุน (Supports) 
กำรให้ทุน (Grant) กำรส่งเสริม (Promote) กำรให้สิทธิพิเศษทำงภำษี (Special Tax Privileges) กำรให้สัมปทำน 
(Concession) เป็นต้น ซึ่งแต่ละเครื่องมือจะมีข้อดีข้อเสียแตกต่ำงกัน ในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำที่มีบริบท
ทำงสังคมที่แตกต่ำงกัน และแนวทำงกำรใช้เครื่องมือที่เหมำะสม จะเป็นเงื่อนไขต่อกำรน้ำใช้มำตรกำรทำงกำรคลัง 
อย่ำงไรก็ตำม มำตรกำรทำงกำรคลังเหมำะส้ำหรับกำรด้ำเนินกำรของภำครัฐที่จะใช้บริหำรจัดกำร 

2) มาตรการทางการเงิน (Financial Measures) เป็นกำรด้ำเนินนโยบำยและแนวทำงกำร
ปฏิบัติกำรผ่ำนเครื่องมือทำงกำรเงิน (Financial Measures) มำตรกำรนี ภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประสังคม ที่
เกี่ยวข้องกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำสำมำรถเข้ำมำร่วมด้ำเนินกำรตำมมำตรกำรได้ มำตรกำรนี มีเครื่อ งมือ
ส้ำคัญ ได้แก่ กำรปรับกำรกระท้ำผิด (Fine or Penalty Fare) ค่ำธรรมเนียมกำรใช้บริกำร (Service Fee or 
Charge) กำรสร้ำงแรงจูงใจ (Motivation) กำรกระตุ้นควำมสนใจ (Incentive) กำรสนับสนุน (Supports) กำร
ส่งเสริม (Promotion) กำรให้ทุน (Grant) กำรป้องกัน (Preventive) กำรชดเชย (Compensations) กำรทดแทน 
(Substitutions) กำรร่วมทุน (Financial Sharing)  เป็นต้น เครื่องมือดังกล่ำวจะถูกพิจำรณำในเชิงกำรเงินทั งหมด 
กรณีตัวอย่ำงเช่น กำรปรับผู้กระท้ำผิดทิ งน ้ำเสียลงในแหล่งน ้ำ กำรเก็บค่ำธรรมเนียมชุมชนเมืองกำรใช้น ้ำช่วงฤดู
แล้ง กำรเก็บค่ำธรรมเนียมสถำนที่ท่องเที่ยวที่ใช้น ้ำประกอบกำรธุรกิจ กำรจัดตั งกองทุนพัฒนำกำรใช้ทรัพยำกรน ้ำ
ให้มีประสิทธิภำพ-กำรจัดสรร-กำรแบ่งปัน กำรชดเชยให้กับชุมชนที่ยอมให้น ้ำท่วมแทนพื นที่ชุมชนเมือง กำรชดเชย
เกษตรกรที่ถูกจ้ำกัดสิทธิ์กำรปลูกพืชในฤดูแล้ง กำรให้เงินสนับสนุนกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรน ้ำชุมชน 
(Grant) กำรอุดหนุนหรือกำรส่งเสริมกำรปลูกป่ำแก่ชุมชนที่อยู่ในพื นที่ป่ำอนุรักษ์หรือป่ำกันชน กำรให้กำร
สนับสนุนกำรป้องกันกำรบุกรุกป่ำแก่ชุมชนรอบเขตอนุรักษ์ กำรส่งเสริมกำรปลูกป่ำชุมชน กำรสนับสนุนเงินเพื่อ
กำรอนุรักษ์แหล่งน ้ำ เป็นต้น 

3) มาตรการทางเศรษฐกิจ (Economic Mechanism) เป็นกำรด้ำเนินนโยบำยและแนว
ทำงกำรปฏิบัติกำรผ่ำนเครื่องมือระบบเศรษฐกิจและกลไกตลำดสินค้ำ (Economic and Market System) 
มำตรกำรนี ภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประสังคม ที่เกี่ยวข้องกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำสำมำรถเข้ำมำร่วม
ด้ำเนินกำรตำมมำตรกำรได้ มำตรกำรนี มีเครื่องมือส้ำคัญ ได้แก่ ตลำดซื อขำยน ้ำ (Water Resources Market) 
พันธบัตรทรัพยำกรน ้ำ (Water Resources Bond) กำรระดมทุนเพ่ือกิจกำรทรัพยำกรน ้ำ (Water Resources 
Activities Fundraising) หุ้นเพ่ือทรัพยำกรน ้ำ (Water Resources Stock Exchange) กำรสนับสนุนกำรลงทุน
เพ่ือพัฒนำนวัตกรรม (Innovation Investment) เป็นต้น ทั งนี  หลักกำรทำงสิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรที่ส้ำคัญ 
เช่น ผู้ก่อให้เกิดมลพิษเป็นผู้จ่ำย (Polluter Pay Principal: PPP) หลักกำรกำรประกันภัยกำรเสี่ยงภัยทำง
ธรรมชำติ (Disaster or Risk Insurance) หลักกำรผู้ได้รับผลประโยชน์เป็นผู้จ่ำย (Beneficiary Pay) หลักกำรเพ่ิม



บทที่ 5 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณาการระดับยทุธศาสตร์  
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาติ        พื นที่ลุ่มน ้าสาขาคลองท่าตะเภา 
   
 

 
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 5-26 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

ค่ำธรรมเนียมกำรบริกำรเพ่ิมเติมส้ำหรับผู้ได้รับประโยชน์ (Surcharge and Add-Up Charge) หลักกำรกำรเก็บ
ส่วนต่ำงต้นทุนควำมเสียหำยที่เกิดขึ น (Difference Price Charge) เป็นต้น 

4) มาตรการทางกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ (Constitution and Law Measures) เป็น
กำรด้ำเนินนโยบำยและแนวทำงกำรปฏิบัติกำรผ่ำนเครื่องมือทำงรัฐธรรมนูญและกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำร
บริหำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำและทรัพยำกรสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมำตรกำรนี แบ่งออกได้เป็น 2 มำตรกำร คือ 
มำตรกำรตำมกฎหมำยบัญญัติให้ด้ำเนินกำร (Legitimacy) และมำตรกำรบังคับใช้กฎหมำย (Enforcement) 
   มำตรกำรตำมกฎหมำยบัญญัติให้ด้ำเนินกำร เป็นมำตรกำรที่มีกฎหมำยและระเบียบต่ำง ๆ 
รองรับกำรบริหำรจัดกำร ซึ่งมำตรกำรนี จะมี 2 มำตรกำรย่อย คือ 
   มำตรกำรให้ด้ำเนินกำร (Operation Measures) เป็นมำตรกำรที่ให้หน่วยงำนของรัฐหรือ
องค์กรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้เข้ำมำร่วมด้ำเนินกำร ได้แก่ กำรสนับสนุน (Supports) กำรสร้ำงแรงจูงใจ 
(Motivation) กำรพัฒนำกำรใช้ประโยชน์ร่วมกัน (Public Beneficial) กรณีตัวอย่ำงเช่น โฉนดชุมชน ป่ำชุมชน 
ป่ำกันชน กำรแลกเปลี่ยนที่ดิน กำรปฏิรูปที่ดิน กำรจัดรูปที่ดิน เป็นต้น 
   มำตรกำรจ้ำกัดสิทธิ์ (Right Restriction Measures) เป็นมำตรกำรที่ก้ำหนดสิทธิ์ของ
บุคคลและสังคมสำธำรณะที่จะให้ด้ำเนินกำรหรือไม่ให้กระท้ำ เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยำกร เช่น กำร
ก้ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินพื นท่ีชุ่มน ้ำ กำรก้ำหนดกำรรุกล ้ำเส้นทำงล้ำน ้ำ เป็นต้น 
            มำตรกำรบังคับใช้กฎหมำย เป็นมำตรกำรที่มีกฎหมำยและระเบียบต่ำง ๆ รองรับกำรบริหำร
จัดกำร โดยเฉพำะกำรบังคับใช้กฎหมำยให้เกิดควำมเป็นธรรมทำงสังคมกับกำรใช้ทรัพยำกรน ้ำ และกำรลงโทษ
ผู้กระท้ำควำมผิดต่อทรัพยำกรน ้ำ ที่เป็นกำรใช้อ้ำนำจทำงกฎหมำยเพ่ือกำรควบคุมและก้ำกับผลกระทบ (command 
and control)  ได้แก่ กำรด้ำเนินคดีทำงแพ่ง กำรด้ำเนินคดีอำญำ กำรปรับกำรกระท้ำควำมผิด เป็นต้น 

5) มาตรการกลไกทางปกครอง (Administrative Measures) เป็นกำรด้ำเนินนโยบำยและ
แนวทำงกำรปฏิบัติกำรผ่ำนองค์กรของรัฐที่เกี่ยวข้อง โดยรัฐบำลและหน่วยงำนหลักได้มอบหมำยหรือถ่ำยโอน
อ้ำนำจให้แก่หน่วยงำนระดับพื นที่หรือหน่วยงำนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติกำร ได้เข้ำมำร่วมด้ำเนินกำร ซึ่ง
มำตรกำรนี มีที่ส้ำคัญ ได้แก่ (1) กำรถ่ำยโอนกำรบริหำรจัดกำรและกำรปฏิบัติกำรไปให้หน่วยงำนเฉพำะกิจ หรือ
หน่วยงำนในระดับพื นที่ (Management and Implementation Transferring Measures) เช่น กำรโอนภำรกิจ
กำรจัดกำรน ้ำเสียให้แก่องค์กำรบริหำรจัดกำรน ้ำเสีย (อจน.) ในเขตพื นที่ชุมชนเมือง อุตสำหกรรมนอกเขตนิคม
อุตสำหกรรม เป็นต้น และ (2) มำตรกำรกำรกระจำยอ้ำนำจไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
(Decentralization measures) เป็นกำรมอบ และ / หรือ อ้ำนำจจำกหน่วยงำนผู้รับผิดชอบไปให้ อปท. 
ด้ำเนินกำรแทน  

6) มาตรการทางสังคมและสิ่งแวดล้อม (Social and Environmental Measures) เป็นกำร
ด้ำเนินนโยบำยและแนวทำงกำรปฏิบั ติกำรผ่ำนกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมจำกทุกกลุ่มทำงสังคม (Public 
Participation) ทั งในภำพรวมและในระดับพื นที่ลุ่มน ้ำ เพ่ือให้ทุกคนในสังคมได้เข้ำมำมีส่วนในกำรที่จะบริหำร
จัดกำรทรัพยำกรน ้ำ ให้มีคุณภำพและปริมำณที่เพียงพอต่อกำรใช้และต่อกำรอนุรักษ์ที่ดี กรณีตัวอย่ำงเช่น กำรจัด
กิจกรรมกำรอนุรักษ์ กำรจัดอบรม กำรพัฒนำกลุ่มอนุรักษ์ กำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัยและพัฒนำ เป็นต้น 



บทที่ 5 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณาการระดับยทุธศาสตร์  
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาติ        พื นที่ลุ่มน ้าสาขาคลองท่าตะเภา 
   
 

 
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 5-27 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

 แผนและโครงการยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการลุ่มน ้าสาขาคลองท่าตะเภา 
 (1)  กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ผ่ำนกำรแผนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำ เพ่ือกำรเสริมสร้ำงกำรรับรู้
และประชำสัมพันธ์ให้เกิดควำมเข้ำใจของคนในพื นที่ลุ่มน ้ำต่อนโยบำยและแผนแม่บท 
 (2)  กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ตำมมำตรกำรทำงกำรคลังและมำตรกำรทำงกำรเงิน เพ่ือให้เกิดกำร
อนุรักษ์และกำรแก้ไขปัญหำมลพิษทำงน ้ำร่วมกันระหว่ำงผู้ใช้น ้ำและผู้ก่อให้เกิดมลพิษ โดยเฉพำะพื นที่ชุมชน
เมือง เสนอแผนงำนและโครงกำรที่สนับสนุนกำรบริหำรกำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำ ได้แก่ 
  1)  แผนงำนกำรพัฒนำกำรจัดเก็บค่ำธรรมเนียมกำรบ้ำบัดน ้ำเสียในเขตชุมชนเมือง 
  2)  แผนงำนกำรอุดหนุนและส่งเสริมกำรอนุรักษ์พื นที่ป่ำต้นน ้ำ 
  3)  แผนงำนกำรสนับสนุนเงินเพื่อกำรอนุรักษ์แหล่งน ้ำ 
 (3)  กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ตำมกฎหมำยและระเบียบต่ำง ๆ เพ่ือเกิดกำรด้ำเนินกำรตำม
กฎหมำยและกำรบังคับใช้กฎหมำยและระเบียบต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยำกรน ้ำ เสนอแผนงำนและโครงกำรที่
สนับสนุนกำรบริหำรกำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำ ได้แก่ 
  1)  แผนงำนกำรจัดกำรที่ดินที่มีผลต่อกำรบริหำรจัดกำรตำมกฎหมำย ได้แก่ โฉนดชุมชน  
ป่ำชุมชน ป่ำกันชน กำรแลกเปลี่ยนที่ดิน กำรปฏิรูปที่ดิน กำรจัดรูปที่ดิน เป็นต้น 
  2)  แผนงำนกำรจ้ำกัดสิทธิ์บุคคลและสังคมสำธำรณะต่อกำรจัดกำรพื นที่  ได้แก่ กำร
ก้ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินพื นท่ีชุ่มน ้ำ กำรก้ำหนดกำรรุกล ้ำเส้นทำงล้ำน ้ำ เป็นต้น 
  3) แผนงำนกำรบังคับใช้กฎหมำยต่อผู้กระท้ำควำมผิดต่อทรัพยำกรน ้ำ 
 (4)  กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ตำมมำตรกำรกลไกทำงปกครอง เพ่ือให้เกิดกำรมอบหมำยและกำร
ถ่ำยโอนอ้ำนำจกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำจำกหน่วยงำนส่วนกลำงและส่วนภูมิภำคไปสู่หน่วยงำนระดับพื นที่
หรือหน่วยงำนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติกำร เสนอแผนงำนและโครงกำรที่สนับสนุนกำรบริหำรกำรจัดกำร
ทรัพยำกรน ้ำ ได้แก่ 
  1)  แผนกำรถ่ำยโอนกำรบริหำรจัดกำรและกำรปฏิบัติกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรน ้ำเสีย
ให้แก่องค์กำรบริหำรจัดกำรน ้ำเสีย (อจน.) ในเขตพื นที่ชุมชนเมือง อุตสำหกรรมนอกเขตนิคมอุตสำหกรรม 
  2)  แผนงำนกำรกระจำยอ้ำนำจไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
 (5)  กำรขับ เคลื่ อนยุทธศำสตร์ตำมมำตรกำรทำงสั งคมและสิ่ งแวดล้อม ( Social and 
Environmental Measures) เพ่ือส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมจำกทุกกลุ่มทำงสังคม (Public Participation) ในระดับ
พื นที่ลุ่มน ้ำ เพ่ือให้ทุกคนในสังคมได้เข้ำมำมีส่วนในกำรที่จะบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำ ได้แก่ 
  1)  แผนงำนกำรจัดกิจกรรมกำรอนุรักษ์แหล่งน ้ำ 
  2)  แผนงำนกำรจัดอบรมให้ควำมรู้แก่ชุมชน 
  3)  แผนงำนกำรพัฒนำกลุ่มอนุรักษ์และกลุ่มผู้ใช้น ้ำตั งแต่ต้นน ้ำ-กลำงน ้ำ-ปลำยน ้ำ 
  4) แผนงำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในโรงเรียน 



บทที่ 5 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณาการระดับยทุธศาสตร์  
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาติ        พื นที่ลุ่มน ้าสาขาคลองท่าตะเภา 
   
 

 
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 5-28 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

 ยุทธศำสตร์นี ตรงกับยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำชำติที่ 6 ก้ำหนดด้ำเนินกำรในแผน
ระยะสั นและระยะกลำง สรุปแผนงำนและงบประมำณตำมแนวกำรพัฒนำลุ่มน ้ำแบบบูรณำกำรระดับยุทธศำสตร์
ที่ 1-8 สำมำรถสรุป ได้ดังตารางท่ี 5.2.2-1 รำยละเอียดรำยโครงกำรแสดงไว้ในตารางท่ี 5.2.2-2  

 

 

 



บทที่ 5 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณาการระดับยทุธศาสตร์  
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ       พื นที่ลุ่มน ้าสาขาคลองท่าตะเภา 
      
 

 
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 5-29  รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

ตารางท่ี 5.2.2-1 

สรุปจ้านวนโครงการและงบประมาณรายยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าสาขาคลองท่าตะเภา 

ยุทธศาสตร์ 
SIDP 

แผน 
แม่บท 

ทรัพยากรน ้า 
แห่งชาต ิ

จ้านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ความจ ุ
(ลลม.) 

พท.ชป. 
(ไร่) 

ระยะสั น 
(พ.ศ.2564-พ.ศ.2565) 

ระยะกลาง 
(พ.ศ.2566-พ.ศ.2570) 

ระยะยาว 
(พ.ศ.2571-พ.ศ.2580) 

จ้านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ความจ ุ
(ลลม.) 

พื นที่ชป. 
(ไร่) 

จ้านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ความจ ุ
(ลลม.) 

พื นท่ีชป. 
(ไร่) 

จ้านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ความจ ุ
(ลลม.) 

พื นที่ชป. 
(ไร่) 

1 1 4 318.03 - - 4.00 318.03 - -         

2 2                 

 3 25 223.20 - -     22.00 199.64 - - 3.00 23.56 - - 

3 5 7 49.09 - -     7.00 49.09 - -     

4 2 13 64.97 0.15 130.00 13.00 64.97 0.15 130.00         

5 2 19 11,520.74 496.62 164,230.00     17.00 4,487.41 286.49 72,630.00 2.00 7,033.32 210.13 91,600.00 

6 4 5 204.42 1.18 785.09         5.00 204.42 1.18 785.09 

7 6 2 20.70 - -     2.00 20.70 - -     

8 6                 

รวม 75 12,401.15 497.96 165,145.09 17.00 383.00 0.15 130.00 48.00 4,756.85 286.49 72,630.00 10.00 7,261.31 211.32 92,385.09 



บทที่ 5 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณาการระดับยทุธศาสตร์  
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ       พื นที่ลุ่มน ้าสาขาคลองท่าตะเภา 
      
 

 
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 5-30 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

ตารางท่ี 5.2.2-2 

สรุปจ้านวนโครงการและงบประมาณรายยุทธศาสตร์รายจังหวัดพื นที่ลุ่มน ้าสาขาคอลองท่าตะเภา 

ตารางท่ี 5.2.2-2 (ต่อ) 

ล้าดับ 

ยุท
ธศ

าส
ตร

์ตา
มแ

ผน
งา

น 
SID

P 

ยุท
ธศ

าส
ตร

์ตา
มแ

ผน
แม

บ่ท
กา

รบ
ริห

าร
จัด

กา
รท

รัพ
ยา

กร
น า้

 2
0 

ป ี

โครงการ 

ท่ีตั งโครงการ 

งบ
ปร

ะม
าณ

 (ล
า้น

บา
ท)

 

คว
าม

จุ 
(ล

ลม
.) 

พื น
ที่ 

ชป
.(ไ

ร่)
 

หน
่วย

งา
นร

ับผ
ิดช

อบ
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งบประมาณ (ล้านบาท) 

ต้าบล อ้าเภอ จังหวัด 

แผนงานระยะสั น 
(พ.ศ. 2564 - 2565) 

แผนงานระยะกลาง (พ.ศ. 2566 - 2570) แผนงานระยะยาว (พ.ศ. 2571 - 2580) 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 

1 1 1 

พัฒนำระบบประปำหมู่บ้ำน
ที่ยังขำดแคลนในลุ่มน ้ำ
คลองท่ำตะเภำจ้ำนวน 7 
หมู่บ้ำน     ชุมพร 

5.600     สทนช. SEA 5.60                                 

2 1 1 
ลดกำรสูญเสียน ้ำในระบบ
จ่ำยน ้ำประปำ 25 % ในลุ่ม
น ้ำคลองท่ำตะเภำ     ชุมพร 

300.354     กปภ หน่วยงำนส่วนกลำง 300.35                                 

3 1 1 

ปรับปรงุมำตรฐำนระบบ
ประปำหมูบ่้ำนในลุม่น ้ำ
คลองท่ำตะเภำให้ได้
มำตรฐำน(SDGs)     ชุมพร 

1.575     มท. SEA 1.58                                 

4 1 1 
สนับสนุนกำรผลิตน ้ำด่ืมใน
ชุมชนตนเองในลุ่มน ้ำคลอง
ท่ำตะเภำ     ชุมพร 

10.500     มท. SEA 10.50                                 

5 2 3 
แก้มลิงนิคมสหกรณ์ท่ำแซะ
พร้อมอำคำรประกอบ ท่ำข้ำม ท่ำแซะ ชุมพร 

11.76     ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง     11.76                             

6 2 3 
ปรับปรงุคลองท่ำแซะ-คลอง
รับร่อ ท่ำข้ำม ท่ำแซะ ชุมพร 

70.00     ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง     70.00                             

7 2 3 
บรรเทำอทุกภัยต้ำบลท่ำ
ข้ำม จังหวัดชุมพร  ท่ำข้ำม ท่ำแซะ ชุมพร 

5.00     
สชป.
14 

แผนพัฒนำจังหวัด
ชุมพร 

    5.00                             

8 2 3 
ก่อสร้ำงสะพำน คสล.ข้ำม
คลองอุชำน รับร่อ ท่ำแซะ ชุมพร 

2.93     ปภ. หน่วยงำนส่วนกลำง     2.93                             

9 2 3 
ปรับปรงุระบบระบำยน ้ำ
ถนนเลียบหำดทุ่งวัวแล่น  สะพล ี ปะทิว ชุมพร 

5.00     อบต. 
แผนพัฒนำจังหวัด

ชุมพร 
    5.00                             

10 2 3 
ท่อลอด Box Culvert 3-
(2.10x1.80) (ขุนกระทงิ  
เมือง จังหวัดชุมพร) 

ขุน
กระทงิ เมือง ชุมพร 

3.00     ทล. หน่วยงำนส่วนกลำง     3.00                             

11 2 3 

ขุดลอกคลองโดยเรือขุด
ด้ำเนินกำรเอง คลองท่ำนำง
สังข์ โครงกำรชลประทำน
ชุมพร ท่ำยำง เมือง ชุมพร 

5.00     ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง     5.00                             

12 2 3 
ซ่อมแซมป้องกันกำรกัดเซำะ
ท้ำย ปตร.พนงัตัก โครงกำร
ชลประทำนชุมพร นำชะอัง เมือง ชุมพร 

6.00     ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง     6.00                             

13 2 3 
ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้ำง
เหมำ คลองสำมแก้ว (ช่วงแก้ม
ลิง) โครงกำรชลประทำนชุมพร บำงลกึ เมือง ชุมพร 

5.00     ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง     5.00                             

14 2 3 
ขุดลอกคลองโดยรถขุด
ด้ำเนินกำรเอง คลองนอก 
โครงกำรชลประทำนชุมพร วังไผ่ เมือง ชุมพร 

5.00     ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง     5.00                             

15 2 3 
ขุดลอกคลองสำธำรณะ ม.1, 6, 
9, 10 

วังไผ่ เมือง ชุมพร 

1.95     ปภ. หน่วยงำนส่วนกลำง     1.95                             



บทที่ 5 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณาการระดับยทุธศาสตร์  
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ       พื นที่ลุ่มน ้าสาขาคลองท่าตะเภา 
      
 

 
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 5-31 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

ตารางท่ี 5.2.2-2 (ต่อ) 
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งบประมาณ (ล้านบาท) 

ต้าบล อ้าเภอ จังหวัด 

แผนงานระยะสั น 
(พ.ศ. 2564 - 2565) 

แผนงานระยะกลาง (พ.ศ. 2566 - 2570) แผนงานระยะยาว (พ.ศ. 2571 - 2580) 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 

16 2 3 
ปรับปรงุคลองท่ำตะเภำ (บ้ำน
นำเหนือ) 

หำดพันไกร เมือง ชุมพร 

5.00     ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง     5.00                             

17 2 3 แก้มลิงหนองนำงดุง  

    ชุมพร 

8.00     ชป.ชพ แผนพัฒนำจังหวัดชุมพร     8.00                             

18 2 3 แก้มลิงหนองจันทรห์อม  
    ชุมพร 

8.00     ชป.ชพ แผนพัฒนำจังหวัดชุมพร     8.00                             

19 2 3 แก้มลิงหนองสร้อย  
    ชุมพร 

8.00     ชป.ชพ แผนพัฒนำจังหวัดชุมพร     8.00                             

20 2 3 แก้มลิงหนองคอออม  

    ชุมพร 

8.00     ชป.ชพ แผนพัฒนำจังหวัดชุมพร     8.00                             

21 2 3 แก้มลิงหนองหงุข้ำว  
    ชุมพร 

8.00     ชป.ชพ แผนพัฒนำจังหวัดชุมพร     8.00                             

22 2 3 แก้มลิงหนองลูกสำน  
    ชุมพร 

8.00     ชป.ชพ แผนพัฒนำจังหวัดชุมพร     8.00                             

23 2 3 แก้มลิงหนองนำยซับ 

    ชุมพร 

8.00     ชป.ชพ แผนพัฒนำจังหวัดชุมพร     8.00                             

24 2 3 แก้มลิงหนองใหญท่ำงช้ำง 2  

    ชุมพร 

8.00     ชป.ชพ แผนพัฒนำจังหวัดชุมพร     8.00                             

25 2 3 ประตรูะบำยน ้ำหนองทับพร้ำว  
    ชุมพร 

5.00     สชป.14 แผนพัฒนำจังหวัดชุมพร     5.00                             

26 2 3 
ประตรูะบำยน ้ำหนองหญ้ำ
ปรำง      ชุมพร 

5.00     สชป.14 แผนพัฒนำจังหวัดชุมพร     5.00                             

27 2 3 

ศึกษำ/ก่อสร้ำงคลองผันน ้ำเพื่อ
ลดยอดน ้ำไม่เกินควำมจุล้ำน ้ำที่
คำบกำรกลับมำกกว่ำ 25 ปีใน
ลุ่มน ้ำคลองท่ำตะเภำ     ชุมพร 

1.500     สทนช. SEA               1.50                   

28 2 3 

ศึกษำ/ก่อสร้ำงคันป้องกันน ้ำ
ท่วมในล้ำน ้ำทีผ่่ำนพืนที่ชุมชน
ส้ำคัญใหป้้องกันน ้ำล้นตลิ่งใน
คำบกำรเกิดมำกกว่ำ 25 ปี ใน
ลุ่มน ้ำคลองท่ำตะเภำ     ชุมพร 

19.580     สทนช. SEA               19.58                   

29 2 3 

ขุดลอก/ปรับปรงุกำรระบำยน ้ำ
ให้สำมำรถรองรบัปริมำณ
น ้ำนองสงูสุดที่คำบกำรเกิด
มำกกว่ำ 25 ปี ในลุ่มน ้ำคลอง
ท่ำตะเภำ     ชุมพร 

2.480     สทนช. SEA               2.48                   

30 3 5 

โครงกำรป้องกันกำรกัดเซำะ
ชำยฝั่งริมคลองท่ำแซะ ม.1 ถ.
ท่ำทับทมิ ต.ท่ำข้ำม อ.ท่ำแซะ 
จ.ชุมพร  ท่ำข้ำม ท่ำแซะ ชุมพร 

5.00     ยผ.ชพ แผนพัฒนำจังหวัดชุมพร     5.00                             

31 3 5 
ก่อสร้ำงเข่ือนป้องกันตลิง่ หมู่ 
3,8,10,11 ต้ำบลท่ำยำง อ้ำเภอ
เมือง  ท่ำยำง เมือง ชุมพร 

22.16     ทต. แผนพัฒนำจังหวัดชุมพร       22.16                           



บทที่ 5 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณาการระดับยทุธศาสตร์  
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ       พื นที่ลุ่มน ้าสาขาคลองท่าตะเภา 
      
 

 
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 5-32 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

ตารางท่ี 5.2.2-2 (ต่อ) 
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งบประมาณ (ล้านบาท) 

ต้าบล อ้าเภอ จังหวัด 

แผนงานระยะสั น 
(พ.ศ. 2564 - 2565) 

แผนงานระยะกลาง (พ.ศ. 2566 - 2570) แผนงานระยะยาว (พ.ศ. 2571 - 2580) 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 

32 3 5 
ป้องกันตลิ่ง ม.3 (ชุมชนหลังวัด
วังไผ่)  วังไผ่ เมือง ชุมพร 

5.00     สชป.14 แผนพัฒนำจังหวัดชุมพร     5.00                             

33 3 5 ป้องกันตลิ่งบ้ำนนำด้วน  
    ชุมพร 

5.00     สชป.14 แผนพัฒนำจังหวัดชุมพร     5.00                             

34 3 5 ป้องกันตลิ่งบ้ำนตำกแดด  
    ชุมพร 

5.00     สชป.14 แผนพัฒนำจังหวัดชุมพร     5.00                             

35 3 5 
อำคำรป้องกันกำรกัดเซำะตลิง่
วัดพระวำง      ชุมพร 

5.00     สชป.14 แผนพัฒนำจังหวัดชุมพร     5.00                             

36 3 5 
ฟื้นฟูป่ำต้นน ้ำในพื นทีลุ่่มน ้ำ
คลองท่ำตะเภำ 128,751 ไร่     ชุมพร 

1.93     ทส. SEA     1.93                             

37 4 2 
ซ่อมแซมฝำยบ้ำนสันเจริญ
พร้อมระบบท่อส่งน ้ำ โครงกำร
ชลประทำนชุมพร รับร่อ ท่ำแซะ ชุมพร 

2.00     ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง       2.00                           

38 4 2 อำคำรบังคับน ้ำแพรกซ้ำย 
สองพี่นอ้ง ท่ำแซะ ชุมพร 

9.80     ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง       9.80                           

39 4 2 
ซ่อมแซมฝำยพันวำนพร้อม
ระบบสง่น ้ำ โครงกำร
ชลประทำนชุมพร   ท่ำแซะ ชุมพร 

1.47     ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง       1.47                           

40 4 2 
ซ่อมแซมอำคำรรบัน ้ำคลองบำง
โหลง โครงกำรชลประทำน
ชุมพร ท่ำยำง เมือง ชุมพร 

2.50     ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง       2.50                           

41 4 2 
ซ่อมแซมอำคำรรบัน ้ำคลอง
สำมแก้ว โครงกำรชลประทำน
ชุมพร นำชะอัง เมือง ชุมพร 

1.50     ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง       1.50                           

42 4 2 
ซ่อมแซมอำคำรรบัน ้ำคลองหัว
วัง-พนังตัก โครงกำร
ชลประทำนชุมพร นำชะอัง เมือง ชุมพร 

1.50     ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง       1.50                           

43 4 2 
ซ่อมแซมอำคำรรบัน ้ำคลอง
ดอนทรำยแก้ว โครงกำร
ชลประทำนชุมพร นำทุ่ง เมือง ชุมพร 

1.20     ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง       1.20                           

44 4 2 อำคำรบังคับน ้ำบ้ำนคลองเสรจ็  
ละแม ละแม ชุมพร 

20.00 0.15 130 สชป.14 แผนพัฒนำจังหวัดชุมพร     20.00                             

45 4 2 อำคำรบังคับน ้ำคลองพะวำล  
    ชุมพร 

5.00     สชป.14 แผนพัฒนำจังหวัดชุมพร       5.00                           

46 4 2 
อำคำรบังคับน ้ำคลองในเรำะ 
check      ชุมพร 

5.00     ชป.ชพ แผนพัฒนำจังหวัดชุมพร       5.00                           

47 4 2 
อำคำรอัดน ้ำคลองบำงอะ 
พร้อมระบบส่งน ้ำ      ชุมพร 

5.00     ชป.ชพ แผนพัฒนำจังหวัดชุมพร       5.00                           

48 4 2 ท้ำนบดินหนองนำยชับ  
    ชุมพร 

5.00     สชป.14 แผนพัฒนำจังหวัดชุมพร       5.00                           

49 4 2 อำคำรบังคับน ้ำคลองในเรำะ  
    ชุมพร 

5.00     สชป.14 แผนพัฒนำจังหวัดชุมพร       5.00                           

50 5 2 อ่ำงฯ รับร่อ 
รับร่อ ท่ำแซะ ชุมพร 

4,344.000 142.90 91,600 ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง                         868.80 868.80 868.80 868.80 868.80 

51 5 2 
ขุดลอกสระน ้ำสำธำรณะ
สหกรณ์ 

สลุย ท่ำแซะ ชุมพร 

1.11 0.05   ปภ. หน่วยงำนส่วนกลำง         1.11                         

52 5 2 
อำคำรบังคับน ้ำแพรกคลองวัว
น้อย สองพี่นอ้ง ท่ำแซะ ชุมพร 

14.40     ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง         14.40                         



บทที่ 5 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณาการระดับยทุธศาสตร์  
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ       พื นที่ลุ่มน ้าสาขาคลองท่าตะเภา 
      
 

 
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 5-33 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 
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งบประมาณ (ล้านบาท) 

ต้าบล อ้าเภอ จังหวัด 

แผนงานระยะสั น 
(พ.ศ. 2564 - 2565) 

แผนงานระยะกลาง (พ.ศ. 2566 - 2570) แผนงานระยะยาว (พ.ศ. 2571 - 2580) 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 

53 5 2 อ่ำงฯ ท่ำแซะ 
สองพี่นอ้ง ท่ำแซะ ชุมพร 

3,800.00 194.00 72,500 ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง       760.00 760.00 760.00 760.00 760.00                   

54 5 2 ฝำยน ้ำล้นบ้ำนธรรมเจริญ 
หงษ์เจรญิ ท่ำแซะ ชุมพร 

35.00 0.02   ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง     35.00                             

55 5 2 ฝำยบ้ำนยำยไท 
หงษ์เจรญิ ท่ำแซะ ชุมพร 

35.00 0.02   ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง     35.00                             

56 5 2 
สถำนีสูบน ้ำด้วยไฟฟ้ำพร้อม
ระบบสง่น ้ำบ้ำนวังพงุ หินแก้ว ท่ำแซะ ชุมพร 

40.00     ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง         40.00                         

57 5 2 
ฝำยทดน ้ำคลองบำงทะลำย 
พร้อมระบบส่งน ้ำ เขำไชยรำช ปะทิว ชุมพร 

33.00 0.05   ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง     33.00                             

58 5 2 
อำคำรบังคับน ้ำห้วยกรอ่ยูง
พร้อมระบบส่งน ้ำ ทะเลทรพัย ์ ปะทิว ชุมพร 

1.54     ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง         1.54                         

59 5 2 ฝำยคลองกรูด  
สะพล ี ปะทิว ชุมพร 

28.87     ชป.ชพ แผนพัฒนำจังหวัดชุมพร     28.87                             

60 5 2 ฝำยน ้ำล้นห้วยใหญ ่ 
ปังหวำน พะโต๊ะ ชุมพร 

5.00     สชป.14 แผนพัฒนำจังหวัดชุมพร     5.00                             

61 5 2 
อำคำรบังคับน ้ำห้วยไม้แก่น
พร้อมระบบส่งน ้ำ 

บ้ำนนำ เมือง ชุมพร 

7.68 0.20 130 ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง         7.68                         

62 5 2 ฝำยน ้ำล้นห้วยวิเวก  

    ชุมพร 

28.87     สชป.14 แผนพัฒนำจังหวัดชุมพร         28.87                         

63 5 2 
อำคำรบังคับน ้ำคลองพันวำล 
check  

    ชุมพร 

0.96     ชป.ชพ แผนพัฒนำจังหวัดชุมพร       0.96                           

64 5 2 

ขุดสระในไร่นำนอกเขต
ชลประทำนขนำด 625-1,050 
ลบ.ม./ไร่ ในลุ่มน ้ำคลองท่ำ
ตะเภำ     ชุมพร 

2,689.322 

67.23 

  สทนช. SEA               268.93 268.93 268.93 268.93 268.93 268.93 268.93 268.93 268.93 268.93 

65 5 2 
กำรพัฒนำแหลง่น ้ำทำงเลอืก 
น ้ำบำดำล     ชุมพร 

397.66 89.32   ทบ. SEA     79.53 79.53 79.53 79.53 79.53                     

66 5 2 
ขุดลอกแหล่งน ้ำขนำดใหญ่กว่ำ 
5 ไร่ จ้ำนวน 97 แห่ง ในลุม่น ้ำ
คลองท่ำตะเภำ     

ชุมพร/
ประจวบคีรีขันธ์ 

56.80 2.84   สทนช. SEA       56.80                           

67 5 2 
อำคำรบังคับน ้ำคลองบำง
ช้ำงเผือก ไชยรำช 

บำงสะพำน
น้อย ประจวบคีรีขันธ์ 

0.77     ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง         0.77                         

68 5 2 อำคำรบังคับน ้ำคลองยำงขวำง 
ไชยรำช 

บำงสะพำน
น้อย ประจวบคีรีขันธ์ 

0.77     ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง         0.77                         

69 6 4 
อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองน ้ำทุ่นและ
ล้ำน ้ำสำขำ 

ทรัพย์
อนันต ์ ท่ำแซะ ชุมพร 

6.731 0.18 120 ทน. หน่วยงำนส่วนกลำง               6.73                   

70 6 4 อนุรักษ์ฟื้นฟหู้วยโป่งอีนุ่น 
หงษ์เจรญิ ท่ำแซะ ชุมพร 

10.658 0.28 185 ทน. หน่วยงำนส่วนกลำง               10.66                   

71 6 4 อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองซังกะนำว 
เขำไชยรำช ปะทิว ชุมพร 

14.023 0.37 240 ทน. หน่วยงำนส่วนกลำง               14.02                   

72 6 4 
ปรับปรงุระบบบ้ำบัดน ้ำเสีย
เทศบำลเมอืงชุมพร ท่ำตะเภำ เมือง ชุมพร 

158.988     คพ. SEA               53.00 53.00 53.00               

73 6 4 
อนุรักษ์ฟื้นฟูแหลง่น ้ำสระน ้ำ
ห้วยคู่ ทุ่งหลวง ละแม ชุมพร 

14.023 0.37 240 ทน. หน่วยงำนส่วนกลำง               14.02                   



บทที่ 5 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณาการระดับยทุธศาสตร์  
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ       พื นที่ลุ่มน ้าสาขาคลองท่าตะเภา 
      
 

 
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 5-34 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

ตารางท่ี 5.2.2-2 (ต่อ) 
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งบประมาณ (ล้านบาท) 

ต้าบล อ้าเภอ จังหวัด 

แผนงานระยะสั น 
(พ.ศ. 2564 - 2565) 

แผนงานระยะกลาง (พ.ศ. 2566 - 2570) แผนงานระยะยาว (พ.ศ. 2571 - 2580) 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 

74 7 6 
ปรับปรงุรอ่งน ้ำเขตป่ำชำยเลน
ลุ่มน ้ำคลองท่ำตะเภำ     ชุมพร 

8.24     จท. SEA       8.24                           

75 7 6 
เข่ือนป้องกันกำรกัดเซำะ
ชำยฝั่งทะเลในลุ่มน ้ำคลองท่ำ
ตะเภำ     ชุมพร 

12.46     ยผ. SEA       12.46                           

     
 รวม 12,401.15 497.96 165,145   318.03 0.00 462.98 985.12 934.66 839.53 839.53 1,150.92 321.93 321.93 268.93 268.93 1,137.73 1,137.73 1,137.73 1,137.73 1,137.73 

 

 

 

 



 
 บทที่ 6 

กำรจัดท ำแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน้ ำแบบบูรณำกำร
ระดับยุทธศำสตร์ลุ่มน้ ำสำขำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

 
  



บทที่ 6 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณาการระดับยทุธศาสตร์  
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาติ        พื นที่ลุ่มน ้าสาขาภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน 
   
 

 
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 6-1 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

บทที่ 6 
การจัดท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ 

พื นที่ลุ่มน ้าสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 
 
6.1 สภาพปัจจุบัน และแนวโน้มการพัฒนาของพื นที่ลุ่มน ้าสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 
 ลุ่มน ้ำสำขำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน มีพื นที่ประมำณ 2,140.78 ตร.กม. (1.34 ล้ำนไร่) คิดเป็นร้อย
ละ 8.09 ของพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก ครอบคลุมพื นที่อ้ำเภอทุ่งตะโก อ้ำเภอปะทิว อ้ำเภอเมืองอ้ำเภอสวี 
อ้ำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร อ้ำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง โดยแบ่งออกเป็น 2 พื นที่ แยกจำกกัน คือ พื นที่ลุ่ม
น ้ำในเขตอ้ำเภอปะทิว ส่วนหนึ่ง และพื นที่ลุ่มน ้ำคลองชุมพร ลุ่มน ้ำคลองสวี และลุ่มน ้ำคลองตะโก ในพื นที่
อ้ำเภอเมืองชุมพร อ้ำเภอสวี และอ้ำเภอทุ่งตะโกอีกส่วนหนึ่ง พื นที่ลุ่มน ้ำดังแสดงในรูปที่ 6.1-1 
 
6.1.1 บริบทลุ่มน ้าสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

- ปริมำณฝนเฉลี่ยรำยปี 1,815.37 มม./ปี มี ปริมำณฝนสูงสุดอยู่ในเดือนพฤศจิกำยน (274.32) 
และต่้ำสุดในเดือนกุมภำพันธ์ (41.73) 

- ปริมำณน ้ำท่ำเฉลี่ยรำยปี 1,988.15 ล้ำน ลบ.ม. มีปริมำณน ้ำท่ำเฉลี่ยสูงสุดในเดือนสิงหำคม 
(376.70) และต่้ำสุดในเดือนเมษำยน (30.49) 

- มีพื นที่ป่ำไม้ประมำณ 342.26 ตำรำงกิโลเมตร หรือร้อยละ 15.99 ของพื นที่ลุ่มน ้ำ 
- มีพื นที่ชุ่มน ้ำที่ขึ นทะเบียนว่ำมีควำมส้ำคัญระดับนำนำชำติ คือ อ่ำวทุ่งคำ -อ่ำวสวี เนื อที่ 

51,190 ไร่ 
- มีพื นที่คุ้มครองและอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ จ้ำนวน 4 แห่ง ได้แก่ อุทยำนแห่งชำติน ้ำตกห

งำว อุทยำนแห่งชำติหมู่เกำะชุมพร เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำทุ่งระยะ-นำสัก และเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำอุทยำนเสด็จ
ในกรม-กรมหลวงชุมพร ด้ำนทิศใต้  

- น ้ำบำดำลมีศักยภำพกำรให้น ้ำ 168 ล้ำน ลบ.ม.  
- คุณภำพน ้ำผิวดินอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม 
- ดินในพื นท่ีส่วนใหญ่ เนื อดินเป็นดินร่วนหรือดินร่วนปนทรำย  มีควำมอุดมสมบูรณ์ต่้ำ  
-   อัตรำกำรเพ่ิมขึ นของจ้ำนวนประชำกรมีแนวโน้มลดลงอย่ำงต่อเนื่อง ค่ำเฉลี่ย 20 ปี ร้อยละ 0.67 

ใกล้เคียงกับค่ำเฉลี่ยพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก ร้อยละ 0.66 
-  ในระยะ 10 ปีที่ผ่ำนมำ พื นที่อยู่อำศัยและสิ่งปลูกสร้ำงมีอัตรำกำรขยำยตัว (ร้อยละ 2.4) สูงกว่ำ

อัตรำค่ำเฉลี่ยของพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก (ร้อยละ 1.5) 
 



บทที่ 6 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณาการระดับยทุธศาสตร์  
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาติ        พื นที่ลุ่มน ้าสาขาภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน 
   
 

 
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 6-2 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

 
รูปที่ 6.1-1  แผนที่แสดงพื นที่ลุ่มน ้าสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 



บทที่ 6 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณาการระดับยทุธศาสตร์  
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาติ        พื นที่ลุ่มน ้าสาขาภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน 
   
 

 
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 6-3 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

6.1.2  สภาพปัญหา 
 (1)  ด้านการจัดการน ้าอุปโภคบริโภค 

- ยังมีหมู่บ้ำนที่มีน ้ำสะอำดไม่เพียงพอทั งปริมำณและคุณภำพ 
 (2)  ด้านการสร้างความม่ันคงของน ้าภาคการผลิต 

- ขำดแคลนน ้ำเพ่ือกำรเกษตรในช่วงฤดูแล้ง 
- น ้ำในคลองเป็นน ้ำกร่อยเค็ม น ้ำทะเลรุกตัวมำกขึ นในช่วงฤดูแล้ง 
- ไม่มีแหล่งกักเก็บน ้ำ 

 (3)  ด้านการจัดการน ้าท่วมและอุทกภัย 
- พื นที่กลำงน ้ำและปลำยน ้ำเกิดปัญหำน ้ำท่วมและอุทกภัย 

 (4)  ด้านการจัดการคุณภาพน ้าและอนุรักษ์ทรัพยากรน ้า 
- น ้ำในคลอง ในล้ำน ้ำไม่สำมำรถน้ำมำใช้ประโยชน์เพ่ือกำรเกษตรได้เนื่องจำกน ้ำกร่อยเค็ม 

เกิดจำกน ้ำทะเลหนุน และน ้ำทะเลรุกตัวมำกขึ น ในช่วงฤดูแล้ง 
- กำรปนเปื้อนสำรเคมีจำกกำรท้ำกำรเกษตรในพื นที่ต้นน ้ำลงสู่แหล่งน ้ำธรรมชำติ 
- โรงงำนระบำยน ้ำเสีย ซึ่งเป็นน ้ำที่ไม่ผ่ำนกำรบ้ำบัด ลงสู่ทำงน ้ำและคลองสำธำรณะ 

 (5)  ด้านการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภาพป่าต้นน ้าที่เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลายของดิน 
- พื นที่ป่ำไม้เปลี่ยนเป็นสวนทุเรียน สวนยำงพำรำ และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ นเรื่อย ๆ ท้ำให้พื นที่

ป่ำลดลง 
- มีกำรชะล้ำงพังทลำยของดินบริเวณป่ำต้นน ้ำ 

 (6)  ด้านการบริหารจัดการ 
- กำรบริหำรจัดกำรน ้ำไม่ดีพอ ขำดแหล่งเก็บกักน ้ำหรือชะลอน ้ำไว้ในช่วงที่มีปริมำณน ้ำมำก 

เพ่ือลดปัญหำน ้ำท่วมท้ำยน ้ำ สร้ำงควำมชุ่มชื นและระบบนิเวศในพื นที่ต้นน ้ำ และมีน ้ำใช้เพ่ือกำรเกษตรและ
อุปโภคบริโภค 
 
6.1.3 แนวโน้มการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
 แนวโน้มกำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม แบ่งออกเป็น 3 ด้ำน ประกอบด้วย  
กำรพัฒนำพื นที่ลุ่มน ้ำสำขำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน  เงื่อนไข ข้อจ้ำกัด และทิศทำงกำรพัฒนำ และแนวทำง
กำรพัฒนำเศรษฐกิจ และข้อจ้ำกัด ดังรำยละเอียดต่อไปนี  
  
6.1.3.1 การพัฒนาพื นที่ลุ่มน ้าสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน   
  แผนกำรพัฒนำพื นที่ลุ่มน ้ำสำขำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ที่ปรึกษำได้รวบรวมแผนพัฒนำพื นที่  
ซึ่งประกอบด้วย แผนพัฒนำภำคใต้ พ.ศ.2560–2565 ฉบับทบทวน แผนพัฒนำจังหวัดชุมพร และแผนพัฒนำ
จงัหวัดระนอง สำมำรถสรุปเป็นประเด็นหลัก ๆ ได้ 4 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนเกษตรและปศุสัตว์ ด้ำนอุตสำหกรรมกำร
ผลิตและกำรค้ำ ด้ำนท่องเที่ยวและบริกำร สิ่งแวดล้อม และด้ำนคุณภำพชีวิต รำยละเอียดดังแสดงในตารางที่ 
6.1.3-1 ดังนี  



บทที่ 6 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณาการระดับยทุธศาสตร์  
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาติ                                 พื นที่ลุ่มน ้าสาขาภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน 
                     
 
 

 
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม    6-4          รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก                ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

ตารางท่ี 6.1.3-1 
สรุปแผนพัฒนาที่เชื่อมโยงกับพื นที่ลุ่มน ้าสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

 
แผนพัฒนา เกษตรและปศุสัตว์ อุตสาหกรรมการผลิตและการค้า ท่องเท่ียวและบริการ สิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิต 

แผนพัฒนาภาคใต้  
พ.ศ. 2560–2565 
ฉบับทบทวน 
 
ภ ำ ค ใ ต้ เ ป็ น เ มื อ ง
ท่องเที่ยวพักผ่อนตำก
อำกำศระดับโลก เป็น
ศูนย์กลำงผลิตภัณฑ์
ยำงพำรำและปำล์ม
น ้ ำมันของประเทศ 
และเมืองเศรษฐกิจ
เช่ือมโยงกำรค้ำกำร
ลงทุนกับภูมิภำคอื่น
ของโลก 

 ยกระดับกำรผลิตสินค้ำเกษตรที่เป็น อัตลักษณ์
ที่เหมำะสมกับศักยภำพพื นที่ของภำค เช่น ข้ำว 
(ข้ำวสังหยด ข้ำวหอมกระดังงำ ข้ำวเล็บนก) ไม้
ผล (กล้วยหอมทอง มะพร้ำว ทุเรียน มังคุด ส้ม
โอ) กำแฟ (กำแฟโรบัสตำ) พืชสุมนไพร และปศุ
สัตว์ (โคขุนศรีวิชัย) เพื่อให้เป็นสินค้ำมูลค่ำสูง  

 ส่งเสริมกำรสร้ำงตรำสินค้ำอัตลักษณ์ เช่ือมโยง
ไปสู่ภำคกำรผลิตอื่น อำทิ กำรท่องเที่ยว  

 กำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มและสร้ำงควำมหลำกหลำย
ของสินค้ำ ต่อยอดกำรพัฒนำกำรผลิตสู่ระบบ
เกษตรมำตรฐำนต่ำงๆ อำทิ เกษตรปลอดภัย 
และเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น  

 กำรท้ำเกษตรแปลงใหญ่ในพื นที่ที่เหมำะสม 
(Zoning)  

 ยกระดับอุตสำหกรรมกำรเพำะเลี ยงกุ้งและสัตว์
น ้ำชำยฝั่ง และประมงทะเลที่ได้มำตรฐำนสำกล 
กำรเพำะเลี ยงที่ เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม 
ส่งเสริมกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์อำหำรทะเลที่
หลำกหลำย ในพื นที่จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี  
นครศรีธรรมรำช สงขลำ และชุมพร 

 ส่งเสริมกำรท้ำกำรเกษตรแบบผสมผสำน 
โดยเฉพำะกำรท้ ำเกษตรและเลี ยงสั ตว์
ผสมผสำนร่วมกับกำรปลูกยำงพำรำ ปำล์ม
น ้ำมันและไม้ผล ส่งเสริมกำรปลูกพืชพันธุ์ดี ท่ี
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำด  

 ส่งเสริมให้มีกำรใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใน
กำรผลิตและบริหำรจัดกำรฟำร์ม อย่ำงเป็น
ระบบ เพื่อพัฒนำไปสู่กำรเป็นเกษตรกรมือ
อำชีพ/เกษตรอัจฉริยะ (Smart Farmer) 

 พัฒนำพื นท่ีระเบียงเศรษฐกิจภำคใต้อย่ำงยั่งยืน 
( Southern Economic Corridor:  SEC) 
จังหวัดชุมพร ระนอง สุรำษฎร์ธำนี  และ
นครศรีธรรมรำช 

 พัฒนำอุตสำหกรรมฐำนชีวภำพและกำรแปรรูป
กำรเกษตรมูลค่ำสูง (Bio-Based & Processed 
Agricultural Products)  เน้ นกำรวิ จั ยและ
พัฒนำเพื่อต่อยอดจำก กำรผลิตน ้ำมันปำล์มใน
สุรำษฎร์ธำนี นครศรีธรรมรำช และจังหวัด
ใกล้เคียง (กระบี่ และชุมพร) ไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มี
มูลค่ำสูงขึ น 

 พัฒนำเขตอุตสำหกรรมโอเลโอเคมีคอล แบบ
ครบวงจร ในกระบี่ สุรำษฎร์ธำนี และชุมพร 
เพื่อให้เป็นอุตสำหกรรมใหม่ของภำค และสร้ำง
มูลค่ำเพิ่มให้กับน ้ำมันปำล์ม 
 

 แหล่งท่องเที่ยวหมู่ เกำะมี ช่ือเสียงในระดับ
นำนำชำติ อำทิ ภูเก็ต พีพี สมุย พะงัน และหลี
เป๊ะ รวมทั ง ชำยหำดและหมู่เกำะ จังหวัด
ชุมพร สำมำรถเช่ือมโยงกับเขต The Royal 
Coast ของภำคกลำง 

 พัฒนำแหล่งท่องเที่ยวบนบกบริเวณตอนในของ
ภำคเช่ือมโยงกับแหล่งท่องเที่ยว ทำงทะเลที่ 
และแหล่งท่องเที่ยวชำยหำดให้ เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวแห่งใหม่และมีกำรเช่ือมโยงโครงข่ำย
ท่องเที่ยวบริเวณชำยฝั่งทะเลอ่ำวไทยกับชำยฝั่ง
ทะเลอันดำมัน 

 ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวชุมชนให้มีควำมเข้มแข็ง
และสอดคล้องกับศักยภำพของพื นที่ 

 พัฒนำกิจกรรมและบริกำรท่องเที่ยวรูปแบบ
ใหม่ให้มีควำมหลำกหลำยเพื่อสร้ำง มูลค่ำเพิ่ม
ให้กับกำรท่องเที่ยวที่ส้ำคัญของภำค อำทิ 
ท่องเที่ยวเชิงสุขภำพและสปำ พัฒนำต่อยอด
ผลิตภัณฑ์และบริกำรท่องเที่ยว อำทิ ผลิตภัณฑ์
สมุนไพรและสุขภำพ (ระนอง กระบี่ สตูล 
สุรำษฎร์ธำนี และพัทลุง) เมืองเก่ำ (สงขลำ 
พังงำ สตูล นครศรีธรรมรำช และระนอง)  

 กำรอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติ ทำง
ทะเล ป่ำไม้ และป่ำชำยเลน เพื่อให้เกิดกำร
พัฒนำที่ยั่งยืน โดยอำศัยควำมร่วมมือของ
ชุมชน ส่งเสริมกำรปลูกป่ำชุมชน ป่ำชำยเลน 
กำรปลูกไม้เศรษฐกิจ 

 เพิ่มประสิทธิภำพกำรจัดกำรฐำนทรัพยำกรให้มี
ควำมอุดมสมบูรณ์ โดยเฉพำะทรัพยำกรดิน น ้ำ 
ป่ำไม้ ประมงและชำยฝั่ง เพื่อเป็นปัจจัยกำร
ผลิตที่มีประสิทธิภำพ 

 กำรรักษำระบบนิเวศทำงทะเล อนุรักษ์ฟื้นฟู
สัตว์น ้ำบริเวณป่ำชำยเลน และกำรป้องกันกำร
กัดเซำะชำยฝั่ง โดยใช้เทคโนโลยีและรูปแบบที่
เหมำะสมกับแต่ละสภำพพื นที่  

 กำรจัดระเบียบและก้ำหนดกิจกรรมทำง
เศรษฐกิจและสิ่งปลูกสร้ำงบริเวณพื นที่ชำยฝั่ง
ทะเลเพื่อลดผลกระทบต่อกำรกัดเซำะบริเวณ
ชำยฝั่ง กำรวำงแผนทำงกำรเกษตรที่เหมำะสม 

 วำงระบบป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรบริหำร
จัดกำรน ้ำอย่ำงเป็นระบบ เพื่อแก้ไข ปัญหำภัย
แล้งและอุทกภัยในพื นท่ีน ้ำท่วมซ ้ำซำก  

 จัดหำน ้ำเพื่อกำรบริโภคอุปโภคและกำรเกษตร
ที่เพียงพอสนับสนุนปริมำณควำมต้องกำรใช้น ้ำ
ที่ เพิ่ มขึ น ในเขตชนบทและเมือง และลด
ผลกระทบจำกปัญหำขำดแคลนน ้ำในช่วงฤดูแล้ง 

 ส่ ง เสริมกำร ใ ช้พลั งงำนทดแทนและเพิ่ ม
ประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำน 

 บริหำรจัดกำรและแก้ไขปัญหำสิ่งแวดล้อมอยำ่ง
เป็นระบบลงทุนโครงสร้ำงพื นฐำนด้ำนกำร
จัดกำรมลพิษ อำทิ ระบบรวบรวมและบ้ำบัดน ้ำ
เสีย และระบบก้ำจัดขยะมูลฝอยท่ีเหมำะสม 

 กำรพัฒนำเมืองน่ำอยู่ (Green Culture & 
Livable Cities)  ในพื นที่ จั งห วัด ชุมพร 
ระนอง สุรำษฎร์ธำนี และนครศรีธรรมรำช
โดยเน้นกรอบกำรเป็นเมืองที่มีควำมน่ำอยู่
ส้ำหรับคนทุกกลุ่ม เอื อต่อ กำรขยำยตัวทำง
เศรษฐกิจและสั งคม และยั งคงรักษำ  
อัตลักษณ์ของพื นที่  

 อนุรักษ์และส่งเสริม วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญำท้องถิ่น 

 



บทที่ 6 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณาการระดับยทุธศาสตร์  
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาติ                                 พื นที่ลุ่มน ้าสาขาภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน 
                     
 
 

 
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม    6-5          รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก                ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

ตารางท่ี 6.1.3-1 (ต่อ) 
แผนพัฒนา เกษตรและปศุสัตว์ อุตสาหกรรมการผลิตและการค้า ท่องเท่ียวและบริการ สิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิต 

ชุมพร 
เมืองน่าอยู่ 
บนพ้ืนฐานการ 
เกษตรกรรมและ 
การท่องเที่ยวคุณภาพ 
เชื่อมโยงการพัฒนา 
สองฝั่งทะเล 

 เพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร เพื่อ
สร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันบนพื นฐำน
กำรผลิตเชิงคุณภำพและเกษตรปลอดภัย 
มูลค่ำสินค้ำเกษตรเพิ่มขึ น (3% ต่อปี) 

-  เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรท่องเที่ยว 
พัฒนำแหล่งท่องเที่ยวและโครงสร้ำงพื นฐำนท่ีมี
คุณภำพ เพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันทำงกำรท่องเที่ยว 
รำยได้จำกกำรท่องเที่ยวเพิ่มขึ น (5% ต่อปี) 

 บริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม 
และสำธำรณภัย โดยกระบวนกำรมีส่วนร่วม 
จ้ำนวนพื นที่ป่ำในจังหวัดเพิ่มขึ น (2%) 

 เสริมสร้ำงศักยภำพคน ครอบครัว ชุมชนและ
สังคมที่มีคุณภำพ 

 เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรรำชกำรจังหวัด 
ดูแลควำมสงบเรียบร้อยและควำมมั่นคง เพื่อ
ประโยชน์สุขของประชำชน 

ระนอง 
เมืองท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพท่ีน่าอยู่ และ 
ประตสูู่การคา้
ชายแดน 
ฝั่งอันดามัน 

 ส่งเสริมกำรผลิต กำรบริโภค และจ้ำหน่ำย
อำหำรปลอดภัยสู่เมืองที่มั่นคงทำงด้ำนอำหำร 

 พัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรผลิตภำคเกษตร 
(พัฒนำคุณภำพ/ลดต้นทุนกำรผลิต) สร้ำง
มูลค่ำเพิ่ม และส่งเสริมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์
ชุมชน 

 เสริมสร้ำงอัตรำกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจด้วย
รำยได้ชุมชน เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งชุมชนสู่
กำรพึ่ งตนเองที่ยั่ งยืนด้วยหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจ พอเพียง 

 กำรเพิ่มศักยภำพของเมืองเพื่อเช่ือมโยงโอกำส
จำกอำเซียน 

 เป็นประตูกำรค้ำผ่ำนแดนฝั่งอันดำมัน เชื่อมโยง
ด้ำนกำรค้ำและกำรลงทุนของไทย อำเซียน และ
กลุ่มประเทศ BIMSTEC 

 พัฒนำโครงสร้ำงพื นฐำนโลจิสติกส์และสิ่งอ้ำนวย
ควำมสะดวกทำงกำรค้ำ กำรลงทุน และกำร
ส่งออก 

 พัฒนำและยกระดับมำตรฐำนอุตสำหกรรมกำร
ท่องเที่ยวเชิงสุขภำพสู่เมืองท่องเที่ยวชั นน้ำของ
อำเซียน 

 อนุรักษ์ ฟื้นฟูและกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม มีควำมสมดุลทำงธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อมมีคุณภำพตำมเกณฑ์มำตรฐำน 

 พัฒนำปัจจัยพื นฐำนและระบบสำธำรณูปโภค 
เพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชน 

 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและระบบ
สำธำรณสุขให้ได้มำตรฐำน 

 เสริมสร้ำงภูมิคุ้มกันและควำมเข้มแข็งทำง
สังคม 

 เสริมสร้ำงควำมมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชำชนและพัฒนำระบบ 
บริหำรจัดกำรด้ ำนควำมมั่ นคงในพื นที่
ชำยแดน 

 เสริมสร้ำงศักยภำพในกำรป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัย 

 
 



       บทที่ 6 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณาการระดับยทุธศาสตร์  
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาติ             พื นที่ลุ่มน ้าสาขาภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน 
   
 

 
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 6-6 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

6.1.4 เงื่อนไข ข้อจ้ากัด และทิศทางการพัฒนา 
 ในส่วนนี จะกล่ำวถึงเงื่อนไข ข้อจ้ำกัด และทิศทำงกำรพัฒนำในพื นที่ลุ่มน ้ำสำขำภำคใต้ฝั่งตะวันออก
ตอนบน ดังนี  
 (1)  เงื่อนไข 
  - พื นที่ป่ำไม้และอนุรักษ์ป่ำไม้และสิ่งแวดล้อมควรได้รับกำรอนุรักษ์อย่ำงจริงจัง 
  - กำรสูญเสียพื นที่ป่ำ กำรเพ่ิมขึ นของพื นที่เกษตรกรรม และกำรขยำยตัวของพื นที่เมือง  

มีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงควำมต้องกำรทรัพยำกรน ้ำเพ่ิมมำกขึ น 
 (2)  ข้อจ้ากัด 
  -  ในปี 2561 กำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือเป็นพื นที่แหล่งน ้ำมีเพียงร้อยละ 0.97 ของพื นที่ลุ่มน ้ำ 
  - พื นที่ลุ่มน ้ำมีควำมสำมำรถในกำรพัฒนำจ้ำกัด โดยเฉพำะพื นที่เก็บกักน ้ำในแหล่งน ้ำ

ธรรมชำติ   
 (3)  ทิศทางการพัฒนา 
  - พื นที่ถูกก้ำหนดเป็นส่วนหนึ่งของกำรพัฒนำตำมนโยบำยกำรพัฒนำพื นที่ระเบียงเศรษฐกิจ

ภำคใต้อย่ำงยั่งยืน (SEC) 
 
6.1.5    แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและข้อจ้ากัด 
 ทรัพยำกรน ้ำเป็นทรัพยำกรพื นฐำนที่มีควำมขำดแคลนและควำมหำยำก และมี จ้ำนวนจ้ำกัด 
ทรัพยำกรน ้ำอำจจะเพียงพอส้ำหรับช่วงเวลำหนึ่ง ๆ ส้ำหรับแต่ละกิจกรรม แต่อำจจะไม่เพียงพอต่อควำม
ต้องกำรที่เพ่ิมขึ น ดังนั น แนวคิดพื นฐำนของกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำจึงไม่ใช่เพียงกำรจัดหำน ้ำให้เพียงพอ 
แต่จ้ำเป็นต้องมีแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรควำมต้องกำรทรัพยำกรน ้ำของทุกคนในสังคมด้วย และสร้ำงควำม
เป็นธรรมทำงสังคมให้กับทุกคน 
 กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำจึงมีกำรเสนอล้ำดับควำมส้ำคัญพื นฐำนให้กับทุกคนอย่ำงเสมอภำค 
เพ่ือให้ทุกคนเข้ำถึงทรัพยำกรน ้ำได้ตำมควำมจ้ำเป็นพื นฐำน และสำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำรน ้ำแต่ละ
ระดับของแต่ละกิจกรรมที่แตกต่ำงกัน ผ่ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำในแต่ละด้ำน ดังนี  
 (1)  ด้ำนกำรจัดกำรน ้ำอุปโภคบริโภค 
 (2)  ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงของน ้ำภำคกำรผลิต 

(3)  ด้ำนกำรจัดกำรน ้ำท่วมและอุทกภัย 
(4) ด้ำนกำรจัดกำรคุณภำพน ้ำและกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรน ้ำ 
(5)  ด้ำนกำรอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภำพป่ำต้นน ้ำที่เสื่อมโทรมและป้องกันกำรพังทลำยของดิน 
(6)  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำ 

 กำรพ ัฒนำทำง เล ือกเช ิงย ุทธศำสตร ์กำรพ ัฒนำและกำรบร ิหำรจ ัดกำรทร ัพยำกรน ้ ำ ใน  
พื  นที ่ลุ ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน สำมำรถสรุปแนวทำงและข้อจ้ำกัดในกำรพัฒนำรำยสำขำฯ 
ประกอบด้วย 4 สำขำ ได้แก่ ภำคกำรเกษตร ภำคกำรท่องเที่ยว ภำคอุตสำหกรรม และรำยละเอียดดังแสดงใน
ตารางที ่6.1.5-1 ถึง ตารางท่ี 6.1.5-4 ดังต่อไปนี  



       บทที่ 6 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณาการระดับยทุธศาสตร์  
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาติ             พื นที่ลุ่มน ้าสาขาภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน 
   
 

 
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 6-7 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

ตารางท่ี 6.1.5-1 
แนวทางและข้อจ้ากัดในการพัฒนารายสาขาเศรษฐกิจในพื นที่ลุ่มน ้าสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

(ภาคการเกษตร) 
 

สาขาเศรษฐกจิ แนวทางการพัฒนา ข้อจ้ากัด 
ภาคการเกษตร -  เพิ่มกำรส่งเสริมกำรเกษตรมูลค่ำสูง (high 

value) ที่เ ช่ือมต่อกับกำรพัฒนำเศรษฐกิจสี
เขียว 

-  กำรเพิ่มผลผลิตต่อหน่วยพื นท่ี (high average 
yield per area ) โดยใช้เทคโนโลยี กำรเกษตร
และวิถีกำรผลิตแนวใหม่ ที่ลดกำรใช้สำรเคมี 
เป็นแนวทำงน้ำไปสู่กำรผลิตแบบเกษตร
ปลอดภัย รวมทั งกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้
ทรัพยำกรน ้ำในภำคกำรเกษตร 

- ปรับเปลี่ยนกำรใช้พื นที่กำรเกษตรให้เหมำะสม
กับประเภทของกำรท้ำกำรเกษตร 

-  สถำนกำรณ์ ณ ปัจจุบัน พื นที่ลุ่มน ้ำมีควำมจ้ำกัด
ด้ำนกำรพัฒนำกำรเกษตรขนำดแปลงใหญ่ พื นที่
เพำะปลูกส่วนใหญ่เป็นแปลงขนำดเล็กและรำยย่อย 

-  พื นที่กำรเกษตรเริ่มรุกเข้ำสู่พื นท่ีป่ำไม้และอนุรักษ์
ป่ำไม้ ท้ำให้เกิดควำมสูญเสียพื นที่ต้นน ้ำและแหล่ง
กักเก็บน ้ำตำมธรรมชำติ 

-  พื นที่เกษตรกรรมในลุ่มน ้ำมีกำรเพำะปลูกใน 2 
ลักษณะ คือ พืชผลไม้สวนผสมผสำน และพืช
เชิงเดียว  

- กำรใช้พื นที่กำรเกษตรบำงประเภทยังไม่เหมำะสม
กับควำมเหมำะสมของกำรใช้ประโยชน์ ที่ดินเพื่อ
กำรเกษตร 

 

ตารางท่ี 6.1.5-2 
แนวทางและข้อจ้ากัดในการพัฒนารายสาขาเศรษฐกิจในพื นที่ลุ่มน ้าสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

(ภาคการท่องเที่ยว) 
 

สาขาเศรษฐกจิ แนวทางการพัฒนา ข้อจ้ากัด 
ภาคการท่องเท่ียว - กำรใช้น ้ำของภำคกำรท่องเที่ยวจะรวมกับภำค  

กำรอุปโภคบริโภค น ้ำประปำในเขตชุมชนและ
เมือง กำรจัดเตรียมน ้ำประปำจึงมุ่งเป้ำหมำย 
2 ส่วน คือ กำรอุปโภคบริโภคในเขตชุมชน
และเมือง และภำคกำรท่องเที่ยว 

-  แหล่งท่องเที่ยวในพื นที่ส่วนใหญ่เป็นสถำนที่
ท่องเที่ยวระดับท้องถิ่นถึงระดับชำติ มีสถำนที่
ท่องเที่ยวนำนำชำติจ้ำนวนน้อย ส่งผลให้มูลค่ำ 
เพิ่มที่ได้รับจำกกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวมีน้อย 
(low value) ขณะที่กำรใช้ฐำนทรัพยำกรมีจ้ำนวน
เพิ่มมำกขึ นตำมจ้ำนวนควำมถี่กำรท่องเที่ยว 

-  นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ในพื นที่ เป็นนัก ท่องเที่ยว
ท้องถิ่นและภำยในประเทศ  

-  พื นที่กำรท่องเที่ยวส่วนใหญ่ของพื นที่ลุ่มน ้ำเป็น
แหล่งท่องเที่ยวทำงธรรมชำติ เช่น พื นที่ชำยหำด
ทะเล พื นที่ชุมน ้ำ และพื นที่ชำยเลน) และแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

 



       บทที่ 6 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณาการระดับยทุธศาสตร์  
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาติ             พื นที่ลุ่มน ้าสาขาภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน 
   
 

 
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 6-8 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

ตารางท่ี 6.1.5-3 
แนวทางและข้อจ้ากัดในการพัฒนารายสาขาเศรษฐกิจในพื นที่ลุ่มน ้าสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

(ภาคอุตสาหกรรม) 
 

สาขาเศรษฐกจิ แนวทางการพัฒนา ข้อจ้ากัด 
ภาคอุตสาหกรรม - กำรก้ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำอุตสำหกรรมกำร

ผลิตในพื นที่ ประเภทอุตสำหกรรมที่เหมำะสม 
และก้ำหนดพื นที่เขตอุตสำหกรรมให้สอดคล้อง
กับปริมำณทรัพยำกรน ้ำในพื นท่ีลุ่มน ้ำ 
- กำรส่งเสริมกำรพัฒนำพื นที่ภำคเอกชนให้เป็น

แหล่งกักเก็บน ้ำ เพื่อเป็นแหล่งน ้ำให้แก่ ภำค
อุปโภคบริโภคและภำคอุตสำหกรรม 

- ในพื นที่ลุ่มน ้ำ โดยส่วนใหญ่เป็นอุตสำหกรรม 
กำรเกษตรที่ ผลิตต่อเนื่องจำกผลผลิตทำง
กำรเกษตรในพื นที ่

-  กำรใช้น ้ำของภำคอุตสำหกรรมกำรเกษตรใน
พื นที่ โดยส่วนใหญ่ใช้แหล่งน ้ำธรรมชำติในพื นท่ี
เป็นหลัก และมีกำรปล่อยน ้ำที่ใช้แล้วลงสู่แหล่ง
น ้ำธรรมชำติ ในบำงพื นท่ีกลำยเป็นแหล่งน ้ำเสีย
ของพื นที่ท้ำยน ้ำ 

-  อุตสำหกรรมอำหำรทะเลตั งอยู่ในพื นท่ีปลำยน ้ำ 
ไม่ ไกลจำกชำยฝั่ ง หรือท่ำเทียบเรือประมง
พำณิชย์ ในช่วงฤดูแล้งจ้ำเป็น ต้องซื อน ้ำเพื่อ
บรรเทำปัญหำกำรขำดแคลนน ้ำ และเป็นสำเหตุ
ส้ำคัญของกำรระบำยน ้ำเสียลงสู่แหล่งน ้ำ (มีกำร
ใช้น ้ ำมำกเป็นพิ เศษ เนื่ องจำกข้อก้ ำหนด
มำตรฐำนกำรผลิตอำหำรฮำลำล ห้ำมใช้น ้ำซ ้ำใน
กระบวนกำรผลิตทุกขั นตอน) 

-  นโยบำยและแผนกำรพัฒนำอุตสำหกรรมกำร
ผลิต ก้ำหนดให้กลุ่มอุตสำหกรรมที่ใช้เทคโนโลยี
และปัจจัยกำรผลิตจำกนอกพื นท่ี อย่ำงไรก็ตำม 
อุตสำหกรรมตำมนโยบำยและแผนส่วนใหญ่เป็น
อุตสำหกรรมที่ ใช้น ้ ำน้อย แต่ทั งนี  มีควำม
จ้ำเป็นต้องใช้น ้ำที่มี คุณภำพและมำตรฐำน
อุตสำหกรรม 

-  ในบำงพื นที่ลุ่มน ้ำสำขำเริ่มมีกำรแย่งชิงน ้ำ
ระหว่ำงภำคกำรผลิต โดยเฉพำะในภำวะแล้ง 
ภำคอุตสำหกรรมต้องกำรควำมมั่นคงของควำม
แน่นอนในปริมำณน ้ำ ดังนั น ในบำงพื นที่จึงมี
ตลำดซื อขำยน ้ำในพื นที ่

 
 

 



       บทที่ 6 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณาการระดับยทุธศาสตร์  
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาติ             พื นที่ลุ่มน ้าสาขาภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน 
   
 

 
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 6-9 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

ตารางท่ี 6.1.5-4 
แนวทางและข้อจ้ากัดในการพัฒนารายสาขาเศรษฐกิจในพื นที่ลุ่มน ้าสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

(การพัฒนาเมือง) 
 

สาขาเศรษฐกจิ แนวทางการพัฒนา ข้อจ้ากัด 
การพัฒนาเมือง - วำงผังเมืองให้สอดคล้องกับกำรพัฒนำและบังคับ

ใช้ผังเมืองให้มีประสิทธิภำพ 
- พัฒนำเมืองให้เป็นเมืองกระชับ (Compact City) 

เพื่อใช้โครงสร้ำงพื นฐำนที่ลงทุนไว้แล้วให้เต็ม
ประสิทธิภำพ  

- กำรพัฒนำเมืองที่ด้อยพัฒนำให้เป็นเมืองเดิมที่
พัฒนำแล้ว (Urban Development) เป็นกำรท้ำ
ให้เมืองมีควำมน่ำอยู่ น่ำท่องเที่ยว เน้นควำมยั่งยืน 

-  ต้องพัฒนำชนบท (rural development)  ควบคู่
กันไปด้วย กล่ำวคือ ควรกระจำยควำมเจริญไปยัง
ท้องถิ่นในชนบทด้วย และท้ำให้เกิดกำรพัฒนำ
ควำมเป็นเมืองที่มีคุณภำพ 

- กำรพัฒนำเขตชุมชนและเมืองขำดกำรก้ำหนด
ทิศทำงกำรพัฒนำท่ีชัดเจน 

- โครงสร้ำงพื นฐำนที่จ้ำเป็นของเมืองยังไม่
เพียงพอเนื่องจำกขำดงบประมำณในกำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพื นฐำนรองรับกำรพัฒนำเมือง 

- กำรขยำยตัวออกของเมืองในแนวรำบอย่ำงไม่
เป็นระเบียบ กำรใช้ที่ดินไม่เกิดประสิทธิภำพ
สูงสุด 

- ปัญหำสิ่งแวดล้อมเมือง เช่น ปัญหำประชำกร
หนำแน่นมำกเกินไป ปัญหำกำรจรำจรติดขัด 
ปัญหำมลภำวะ ปัญหำขยะ 

 

 
6.1.6 ศักยภาพและโอกาส 
 ในส่วนนี จะกล่ำวถึงศักยภำพและโอกำสของพื นที่ลุ่มน ้ำสำขำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ดังนี  

(1) มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภำพสำมำรถสร้ำงรำยได้ให้กับภำคทั งพื นที่ตอนในและชำยฝั่งทะเลทั ง
สองด้ำน รวมทั งมีระบบนิเวศชำยฝั่งที่เป็นแหล่งเพำะพันธุ์สัตว์น ้ำตำมธรรมชำติและเหมำะกับกำรเพำะเลี ยงสัตว์
น ้ำชำยฝั่ง 

(2) กำรผลิตภำคเกษตร ได้แก่ ยำงพำรำและปำล์มน ้ำมัน เป็นส่วนใหญ่ นอกจำกนี  ยังม ี
ไม้ผลอ่ืน ๆ เช่น ทุเรียน มังคุด เป็นต้น ที่เป็นแหล่งผลิตและแปรรูปที่ส้ำคัญของประเทศที่ยังคงแบบดั งเดิม โดย
ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในกำรผลิตและแปรรูปภำคเกษตรควบคู่กับกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม รวมทั งพัฒนำกำรเชื่อมโยงกำรค้ำ กำรลงทุนกับภูมิภำคต่ำง ๆ ของโลก 

(3) มีควำมได้เปรียบด้ำนสภำพที่ตั งทำงภูมิศำสตร์ที่อยู่ใกล้เส้นทำงกำรค้ำโลก สำมำรถเชื่อมโยง
กำรพัฒนำกับพื นท่ีภำคอ่ืน ๆ ของประเทศ รวมทั งภูมิภำคเอเชียใต้ และเอเชียตะวันออก 

(4) ควรพัฒนำกำรท่องเที่ยวให้เป็นมำตรฐำนสำกลเพ่ือรักษำควำมมีชื่อเสียงของแหล่งท่องเที่ยว
ระดับโลก พร้อมกับพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภำพให้เป็นที่รู้จัก ในระดับนำนำชำติ 

 
  



       บทที่ 6 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณาการระดับยทุธศาสตร์  
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาติ             พื นที่ลุ่มน ้าสาขาภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน 
   
 

 
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 6-10 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

6.1.7  เป้าหมาย / ผลลัพธ์ 
  ในส่วนนี จะกล่ำวถึงเป้ำหมำย / ผลลัพธ์ของพื นที่ลุ่มน ้ำสำขำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ดังนี  

(1) พืชเศรษฐกิจยำงพำรำและปำล์มน ้ำมัน และไม้ผล เช่น ทุเรียน มังคุด เป็นต้น มีศักยภำพในกำร
แข่งขันและสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมแก่ระบบเศรษฐกิจ 

(2) กำรท่องเที่ยวได้รับกำรพัฒนำบนฐำนทรัพยำกรที่หลำกหลำย 
(3) สินค้ำเกษตรปลอดภัยต่อกำรบริโภคและมีศักยภำพในกำรส่งออก 
(4) กำรคมนำคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ของกลุ่มจังหวัดสำมำรถรองรับกำรค้ำ กำรลงทุน  

กำรท่องเที่ยว กำรเกษตร และกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต 
 

6.2 การจัดท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่ง
ตะวันออกตอนบน 

6.2.1 วิธีการจัดท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ 
 ของพื นทีลุ่่มน ้าสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

กำรจัดท้ำแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน ้ำแบบบูรณำกำรระดับยุทธศำสตร์ของพื นที่ลุ่มน ้ำลุ่มน ้ำ
สำขำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบนได้จัดท้ำขึ น โดยใช้แผนงำนในกำรแก้ไขปัญหำและก้ำหนดให้มีควำมสอดคล้อง
กับยุทธศำสตร์ทั ง 8 ด้ำน ยุทธศำสตร์แต่ละด้ำนจะมีแผนงำนย่อยที่ตอบสนองเป้ำหมำยย่อยตำมบริบทของพื นที่
ลุ่มน ้ำ โดยในส่วนของเป้ำหมำยด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรน ้ำนั นจะอยู่ในกรอบควำมต้องกำรน ้ำ (Demand) และ
กำรใช้น ้ำ (Supply) เป็นหลัก โดยกำรคำดกำรณ์ควำมต้องกำรใช้น ้ำในปี 2580 พิจำรณำด้ำนอุปโภค-บริโภค 
และกำรท่องเที่ยว ด้ำนเกษตรกรรม ด้ำนอุตสำหกรรม ด้ำนกำรรักษำระบบนิเวศ  

(1) ความต้องการใช้น ้า (demand side) ในอนาคตที่ปี พ.ศ. 2580 ที่ปรึกษำคำดกำรณ์จำก
ข้อมูลด้ำนประชำกร สังคมอัตรำกำรเจริญเติบโตทำงด้ำนเศรษฐกิจ แนวนโยบำยภำครัฐที่ส้ำคัญในพื นที่ภำคใต้
ฝั่งตะวันออก แผนงำนกำรพัฒนำของจังหวัด กลุ่มจังหวัด รวมถึงควำมต้องกำรของประชำชนในพื นท่ี 

(2) โครงการที่ตอบสนองความต้องการใช้น ้า (supply side) ในอนาคตที่ปี พ.ศ. 2580 ที่
ปรึกษำได้รวบรวมข้อมูลแผนงำนในอนำคตของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรพัฒนำด้ำนน ้ำ ได้แก่ แผนงำนโครงกำร
ของกรมชลประทำน กรมโยธำธิกำรและผังเมือง กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย กรมทรัพยำกรน ้ำ กรมทำง
หลวง แผนงำนโครงกำรในพื นที่เป้ำหมำย และแนวทำงแก้ไขเชิงบูรณำกำรของส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ 
แผนพัฒนำจังหวัด และกลุ่มจังหวัด รวมถึงแผนงำนที่ประชำชนได้เสนอในกำรประชุมรับฟังควำมคิดเห็น และ
แผนงำนที่ที่ปรึกษำเสนอเป็นแนวทำงหรือกลยุทธในกำรแก้ไขปัญหำ 
 เมื่อพิจำรณำควำมต้องกำรใช้น ้ำและโครงกำรที่ตอบสนองควำมต้องกำรใช้น ้ำให้สมดุลตำมทำงเลือกใน
กำรพัฒนำของแต่ละพื นที่แล้ว หำกโครงกำรตำมแผนงำนของหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอที่จะ
ตอบสนองควำมต้องกำรกำรใช้น ้ำ ที่ปรึกษำจะเสนอแผนงำนเชิงกลยุทธ์ในภำพรวมของแต่ละพื นที่ลุ่มน ้ำสำขำ 
โดยพิจำรณำสถำนภำพหรือภูมิประเทศ เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรตำมข้อจ้ำกัดของพื นที่ให้ได้มำกท่ีสุด 

 กำรพิจำรณำกลยุทธ์หรือแผนงำนจะพิจำรณำมำจำกกลยุทธ์ที่ตอบสนองเป้ำหมำยตำมศักยภำพ  
น ้ำที่จ้ำเป็นต้องใช้ในปี 2565-2570 2575 และ 2580 ตำมล้ำดับ  



       บทที่ 6 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณาการระดับยทุธศาสตร์  
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาติ             พื นที่ลุ่มน ้าสาขาภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน 
   
 

 
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 6-11 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

 จำกนั นจึงน้ำมำก้ำหนดกรอบที่จ้ำเป็นต้องพัฒนำ เพ่ือให้เกิดสมดุลกำรใช้น ้ำ ตำมยุทธศำสตร์และ
ทำงเลือกท่ีประชำชนในพื นท่ีและผู้เชี่ยวชำญได้ให้ควำมเห็นไว้ โดยมีรำยละเอียดสรุปได้ดังตารางท่ี 6.2-1 

 
ตารางท่ี 6.2-1 

สรุปความต้องการใช้น ้า (Demand) การใช้น ้า (Supply) และปริมาณน ้าที่จะต้องจัดหาเพิ่มเติม 

ของพื นที่ลุ่มน ้าสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

หน่วย : ล้าน ลบ.ม. 

ด้าน ปัจจุบัน 64-65 66-70 71-80 

De
m

an
d 

1 อุปโภค-บริโภค 6.50 6.87 8.10 12.81 

2 ท่องเที่ยว 0.25 0.30 0.44 1.33 

3 ปศุสัตว์ 1.32 1.38 1.48 1.71 

4 อุตสำหกรรม 4.03 4.23 4.77 9.88 

5 รักษำนิเวศน ์ 111.41 108.30 107.80 105.62 

6 เพำะเลี ยงสัตว์น ้ำ 41.10 41.08 41.07 41.04 

7 พื นที่เกษตรกรรมเขตชลประทำน  201.78 234.00 287.70 395.10 

8 พื นที่เกษตรกรรมนอกเขตชลประทำน (ส่งน ้ำเฉพำะฤดูแล้ง) 897.19 884.10 862.30 818.69 

รวมความต้องการน ้าฐาน (รวม 1-7) 366.38 396.17 451.36 567.49 

รวมความต้องการน ้าโดยรวมของพื นที่ (รวม 1-8) 1,263.57 1,280.27 1,313.66 1,386.17 

Su
pp

ly
 

1 ทรัพยำกรน ำ้ที่น้ำมำใช้ได้ในปัจจุบัน 327.35 327.35 327.35 327.35 

  1.1 กำรน้ำน ้ำจำก canal storage มำใช ้ 326.32 326.32 326.32 326.32 

  1.2 ควำมจุโครงกำรพัฒนำแหล่งน ้ำในปจัจุบัน 1.03 1.03 1.03 1.03 

2 แผนพัฒนำทรัพยำกรน ้ำ         

  2.1 แผนพัฒนำหน่วยงำนส่วนกลำง (53 โครงกำร)   0.00 0.74 135.23 

  2.2 แผนพัฒนำจังหวัด (14 โครงกำร)   0.00 0.01 0.00 

  2.3 แผนพัฒนำเชิงพื นที่ (Area Based) (6 โครงกำร)   0.00 0.37 92.11 

  2.4 ข้อเสนอภำคประชำชน/ทีป่รึกษำ (10 โครงกำร)   0.00 188.19 99.39 

รวมความจุโครงการพัฒนาแหล่งน ้า 327.35 327.35 516.65 843.38 

ต้องพัฒนาเพิ่ม กรณีไม่สง่น ้านอกเขต -39.04 -68.82 65.29 275.90 

ต้องพัฒนาเพิ่ม กรณีส่งน า้นอกเขต -936.22 -952.93 -797.01 -542.79 

มาตรการดา้นการจ้ากัด/ปรบัเปลี่ยนการใช้ทีด่ินเพื่อลดการใช้น ้า 0.00 90.00 150.00 251.90 
 

ปริมาณทรัพยากรน ้า เกิน / ขาด (Supply - Demand) -39.04 21.18 215.29 527.79  

ปริมาณทรัพยากรน ้ารวมนอกเขตชลประทาน (Supply - Demand) -936.22 -862.93 -647.01 -290.89  

หมายเหตุ  อุปทำน คือ ปริมำณน ำ้ที่ส่งได้โดยพิจำรณำ ปริมำณน ้ำไหลเข้ำอ่ำงและควำมต้องกำรน ้ำเปน็รำยเดือน 

       และควำมต้องกำรน ้ำส่วนหน่ึงสำมำรถดึงจำกปรมิำณน ำ้ท่ำท่ีผ่ำนจดุพิจำรณำโดยไม่จำ้เป็นต้องมีปริมำตรอ่ำง



       บทที่ 6 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณาการระดับยทุธศาสตร์  
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาติ             พื นที่ลุ่มน ้าสาขาภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน 
   
 

 
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 6-12 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

6.2.2 สรุปแผนงานตามแนวการพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าสาขาภาคใต้  
ฝั่งตะวันออกตอนบน 

 

6.2.2.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การลดความขาดแคลนและเพิ่มการเข้าถึงน ้าอุปโภคบริโภคในพื นที่ลุ่มน ้า 
 สาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

เพ่ือตอบสนองเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (SDGs) ที่สมำชิกขององค์กรสหประชำชำติก้ำหนดใน
เป้ำหมำยที่ 6 กำรเข้ำถึงกำรใช้น ้ำสะอำดและสุขำภิบำลที่ดี" โดยมีเป้ำประสงค์เพ่ือจัดหำน ้ำสะอำดเพ่ือกำร
อุปโภคบรึโภคให้แก่ชุนชนครบทุกหมู่บ้ำน ชุมชนเมือง แหล่งท่องเที่ยวส้ำคัญ และพื นที่เศรษฐกิจ รวมทั งพัฒนำ
น ้ำดื่มให้ได้มำตรฐำนในรำคำที่เหมำะสม โดยมีแผนงำนหรือกลยุทธ์ ดังนี   

(1) พัฒนาประปาเมือง/พื นที่เศรษฐกิจ 
 กำรพัฒนำประปำเมือง/พื นที่เศรษฐกิจ ประกอบด้วย กำรขยำยเขต/เพ่ิมเขตจ่ำยน ้ำ (ประปำ

หมู่บ้ำน) แผนระบบประปำเมืองหลัก/พื นที่เศรษฐกิจแหล่งท่องเที่ยว ลดกำรสูญเสียน ้ำในระบบท่อส่งจ่ำย
น ้ำประปำ ได้โดยมีรำยละเอียดดังนี  

1) การขยายเขต/เพิ่มเขตจ่ายน ้า (ประปาหมู่บ้าน) 
       จำกข้อมูลพื นฐำนระดับหมู่บ้ำน (กชช.2ค) ปี พ.ศ. 2562 ยังเหลือหมู่บ้ำนที่ยังไม่มีระบบ
ประปำในพื นที่ลุ่มน ้ำสำขำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน จ้ำนวน 35 หมู่บ้ำน โดยจะด้ำเนินกำรต่อจำกแผน
ยุทธศำสตร์ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ให้ครบทุกหมู่บ้ำนในลุ่มน ้ำ ก้ำหนดแล้วเสร็จภำยในปี พ.ศ. 2565  
   ทั งนี หมู่บ้ำนที่ยังไม่มีน ้ำประปำใช้ที่อยู่ในพื นที่ลุ่มน ้ำสำขำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 
จ้ำนวน 35 หมู่บ้ำน รำยละเอียดแสดงในภาคผนวก ก 

2) แผนระบบประปาเมืองหลัก/พื นที่เศรษฐกิจแหล่งท่องเที่ยว 
   กำรพัฒนำระบบประปำเมือง พื นที่เศรษฐกิจแหล่งท่องเที่ยว เป็นกำรด้ำเนินกำรโดยกำร
ประปำส่วนภูมิภำค (กปภ.) ในกำรขยำยระบบประปำ เพ่ิมเขตจ่ำยน ้ำส้ำหรับเมืองหลัก พื นที่เศรษฐกิจ และ
แหล่งท่องเที่ยวที่ส้ำคัญ โดยกำรจัดหำแหล่งน ้ำในพื นที่ขำดแคลนน ้ำต้นทุน กำรก่อสร้ำงระบบผลิตน ้ำประปำเพ่ือ
ขยำยก้ำลังผลิตเพ่ิมเติม แผนงำนโครงกำรก่อสร้ำงปรับปรุงขยำยระบบประปำในพื นที่ ลุ่มน ้ำสำขำภำคใต้ฝั่ง
ตะวันออกตอนบน ในระยะเวลำ 20 ปี ให้แล้วเสร็จภำยในปี พ.ศ. 2565 จ้ำนวน 2 โครงกำร ได้แก่ โครงกำรก่อสร้ำง
ปรับปรุงขยำย กปภ.สำขำชุมพร และโครงกำรก่อสร้ำงปรับปรุงขยำย กปภ. สำขำหลังสวน โดยเพ่ิมเขตจ่ำยน ้ำ
ให้กับผู้ใช้น ้ำ จ้ำนวน 5,450 ครัวเรือน ในพื นที่อ้ำเภอเมืองชุมพร อ้ำเภอหลังสวน อ้ำเภอทุ่งตะโก อ้ำเภอสวี และ 
อ้ำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร  

3) ลดการสูญเสียน ้าในระบบท่อส่งจ่ายน ้าประปา 
  ในกำรลดกำรสูญเสียน ้ำในระบบท่อส่งจ่ำยน ้ำประปำคิดเป็นร้อยละ 25 ของกำรใช้น ้ำ

อุปโภคบริโภค ก้ำหนดให้เริ่มด้ำเนินกำรในปี พ.ศ. 2565 เพ่ือลดปริมำณน ้ำต้นทุนที่ต้องกำรด้ำนอุปโภคบริโภค  
  



       บทที่ 6 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณาการระดับยทุธศาสตร์  
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาติ             พื นที่ลุ่มน ้าสาขาภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน 
   
 

 
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 6-13 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

(2) การพัฒนาน ้าอุปโภคบริโภคให้ได้มาตรฐานและราคาที่เหมาะสม  
 กำรพัฒนำน ้ำอุปโภคบริโภคให้ได้มำตรฐำนและรำคำที่เหมำะสม ประกอบด้วย กำรปรับปรุง

ระบบประปำหมู่บ้ำนให้ได้มำตรฐำนและเพียงพอครบทุกหมู่บ้ำน กำรสนับสนุนกำรผลิตน ้ำดื่มในชุมชนของ
ตนเอง เพ่ือให้ทุกต้ำบลเข้ำถึงน ้ำดื่มที่ปลอดภัยและมีรำคำที่สำมำรถซื อหำได้ตำมฐำนะทำงเศรษฐกิจ 
รำยละเอียดดังนี  

1) การปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านให้ได้มาตรฐาน (SDGs) และเพียงพอ 
           กำรพัฒนำน ้ำอุปโภคบริโภคให้ได้มำตรฐำนและรำคำที่เหมำะสมด้วยกำรปรับปรุงระบบ
ประปำหมู่บ้ำนให้ได้มำตรฐำนและเพียงพอครบทุกหมู่บ้ำน โดยกำรก้ำหนดมำตรฐำนระบบประปำหมู่บ้ำน กำร
จ้ำแนกระบบประปำ กำรจัดท้ำรูปแบบมำตรฐำน แล้วด้ำเนินกำรปรับปรุงระบบประปำหมู่บ้ำนให้ได้มำตรฐำน
และเพียงพอให้ได้ร้อยละ 100 ของระบบประปำที่ผ่ำนมำตรฐำนประปำดื่มได้ ก้ำหนดแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2565 
เพ่ือสอดรับแผนแม่บทน ้ำที่ให้มีน ้ำอุปโภค-บริโภคสะอำดปลอดภัยและพอเพียงโดยแผนงำนกำรพัฒนำระบบ
ประปำหมู่บ้ำนให้ได้มำตรฐำนน ้ำอุปโภคบริโภคนี เป็นภำรกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่เป็นงำนที่ริเริ่ม
ใหม่จึงเห็นควรมอบหมำยให้กระทรวงมหำดไทยเป็นหน่วยงำนหลัก 

2) สนับสนุนการผลิตน ้าดื่มในชุมชนของตนเอง 
       กำรสนับสนุนกำรผลิตน ้ำดื่มในชุมชนของตนเอง เพ่ือให้ทุกต้ำบลเข้ำถึงน ้ำดื่มที่ปลอดภัย
และมีรำคำที่สำมำรถซื อหำได้ตำมฐำนะทำงเศรษฐกิจ ภำยใต้ยุทธศำสตร์ 20 ปี ก้ำหนดแล้วเสร็จภำยในปี  
พ.ศ. 2565 เพ่ือสอดรับแผนแม่บทน ้ำที่ให้มีน ้ำอุปโภค-บริโภคสะอำดปลอดภัยและพอเพียง เนื่องจำกเป็นงำนที่
ต้องใช้ควำมเชื่อถือประกอบกับกำรมีส่วนร่วมของประชำชน จึง เห็นควรมอบหมำยให้กระทรวงมหำดไทยเป็น
หน่วยงำนหลัก  
 
6.2.2.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การแก้ปัญหาน ้าท่วมและอุทกภัยในพื นที่ลุ่มน ้าสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 
 กลยุทธ์นี ได้พิจำรณำโครงกำรพัฒนำแหล่งน ้ำที่เคยมีกำรศึกษำ/วำงแผน โดยหน่วยงำนต่ำงๆ ได้แก่ 
กรมชลประทำน กรมทรัพยำกรน ้ำ กรมโยธำธิกำรและผังเมือง กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย และข้อมูล
โครงกำรศึกษำควำมเหมำะสมวิเครำะห์พื นที่พิเศษ และแนวทำงแก้ไขเชิงบูรณำกำรในพื นที่ลุ่มน ้ำของส้ำนักงำน
ทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ เพ่ือน้ำมำวิเครำะห์และจัดท้ำแผนงำนที่สอดคล้องกับเป้ำหมำยกำรพัฒนำและควำม
ต้องกำรของคนในพื นที ่
 กลยุทธ์หรือแผนงำนประกอบไปด้วย 1) กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรระบำยน ้ำ โดยแก้ไขปรับปรุง  
สิ่งกีดขวำงทำงน ้ำ ปรับปรุงขุดลอกล้ำน ้ำธรรมชำติที่ตื นเขินให้สำมำรถระบำยน ้ำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 2) 
จัดกำรพื นที่น ้ำท่วมหรือพื นที่ชะลอน ้ำ โดยกำรพัฒนำและปรับปรุงพื นที่ชะลอน ้ำหรือแก้มลิง กำรบริหำรจัดกำร
พื นที่อนุรักษ์เ พ่ือกำรระบำยน ้ำและคุ้มครองทรัพยำกรป่ำชำยเลน 3) กำรป้องกันน ้ำท่วมพื นที่ชุมชน
 แผนงำน/กลยุทธ์ ดังกล่ำวข้ำงต้น ประกอบด้วย แผนงำนโครงกำรต่ำงๆที่ก่อประโยชน์ด้ำนเศรษฐกิจ
ในกำรป้องกันแก้ไขปัญหำน ้ำท่วมในพื นที่กำรเกษตร พื นที่ชุมชน และพื นที่เศรษฐกิจในลุ่มน ้ำสำขำภำคใต้ฝั่ง
ตะวันออกตอนบน รำยละเอียดของแผนงำน/กลยุทธ์ สรุปได้ดังนี  
  



       บทที่ 6 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณาการระดับยทุธศาสตร์  
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาติ             พื นที่ลุ่มน ้าสาขาภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน 
   
 

 
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 6-14 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

(1)  เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน ้า 
  1)  ปรับปรุงส่ิงกีดขวางทางน ้า  
   ในพื นที่ลุ่มน ้ำสำขำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน มีสิ่งก่อสร้ำงที่เป็นสิ่งกีดขวำงทำงไหลของ
น ้ำ เป็นเหตุให้น ้ำไหลได้ช้ำ ท้ำให้มีปริมำณน ้ำสะสมเกิดน ้ำหลำกท่วมเป็นบริเวณกว้ำง ดังนั นควรมีกำรปรับปรุง
ขยำยช่องทำงไหลของน ้ำเพ่ือให้น ้ำไหลได้รวดเร็ว เพ่ิมประสิทธิภำพกำรไหลและลดระดับน ้ำท่วมขัง  

2) ปรับปรุงขุดลอกล้าน ้าธรรมชาติที่ตื นเขินให้สามารถระบายน ้าได้มีประสิทธิภาพ  
   กำรขุดลอกล้ำน ้ำ หนองบึง เนื่องจำกกำรทับถมตะกอน กำรบุกรุกแหล่งน ้ำธรรมชำติ  
เป็นสำเหตุให้เกิดควำมตื นเขิน จึงมีกำรปรับปรุงขุดลอกล้ำห้วย หนองบึง เพ่ือเพ่ิมควำมจุเก็บน ้ำไว้ใช้ในพื นที่ต่ำงๆ
ในฤดูแล้ง  

(2) พื นที่น ้าท่วมหรือพื นที่ชะลอน ้า 
1) การพัฒนาและปรับปรุงพื นที่ชะลอน ้า  

   เพ่ือช่วยระบำยน ้ำและลดควำมรุนแรงของปัญหำน ้ำท่วมได้มีโครงกำรจัดหำพื นที่ 
แก้มลิง เพ่ือกำรชะลอน ้ำก่อนที่จะจัดกำรระบำยออกในเวลำต่อมำ  

2) การบริหารจัดการพื นที่อนุรักษ์ เพื่อการระบายน ้าและคุ้มครองทรัพยากรป่าชายเลน  
   เนื่องจำกปัญหำกำรที่น ้ำไม่สำมำรถระบำยลงสู่ทะเลได้ ในช่วงน ้ำทะเลหนุน โดยเฉพำะ
บริเวณสันดอนป่ำชำยเลน ท้ำให้เกิดน ้ำท่วมเอ่อเป็นระยะเวลำยำวนำนขึ น และเพ่ือช่วยในกำรอนุรักษ์ฟ้ืนฟู จึง
จ้ำเป็นต้องปรับปรุงร่องน ้ำในป่ำชำยเลยบำงส่วน เพ่ือให้น ้ำไหลลงสู่ทะเลได้โดยสะดวก  

(3)  การป้องกันน ้าท่วมพื นที่ชุมชน โดยมีโครงกำรระบบระบำยน ้ำหลักเพ่ือบรรเทำปัญหำน ้ำท่วม
พื นที่ โดยมีกรอบแนวคิดในกำรป้องกันพื นที่ชุมชนเป็นหลัก ด้วยกำรจัดท้ำแนวป้องกันน ้ำท่วมพื นที่ชุมชนตำม
แนวล้ำน ้ำหรือท้ำแนวคลองเพ่ือตัดยอดน ้ำเข้ำสู่พื นที่แก้มลิงหรือคลองเลี่ยงเมืองลักษณะ By pass เป็นต้น โดยมี
ฐำนข้อมูลโครงกำรศึกษำควำมเหมำะสมวิเครำะห์พื นที่พิเศษและแนวทำงแก้ไขเชิงบูรณำกำร (Area Base) จำก 
ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ (โครงกำร Area base) กรมโยธำธิกำรและผังเมืองและกรมชลประทำน  
 ยุทธศำสตร์ที่ 2 ของ SIDP นี ตรงกับยุทธศำสตร์กำรบริกำรจัดกำรน ้ำชำติที่ 2 และ 3 เป็นแก้ปัญหำ
หลักที่เกิดซ ้ำซำกและส่งผลกระทบต่อคุณภำพชีวิตของรำษฎร ก้ำหนดเริ่มด้ำเนินกำรในแผนระยะกลำงไปจนถึง
ระยะยำว 

 
6.2.2.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การฟื้นฟูพัฒนาพื นที่อนุรักษ์และคุ้มครองทรัพยากรลุ่มน ้าสาขาภาคใต้ฝั่ง
ตะวันออกตอนบน 
 ควำมต้องกำรใช้ที่ดินเพ่ือใช้เป็นพื นที่เกษตรกรรมเพ่ือกำรสร้ำงผลผลิตทำงกำรเกษตร หรือกำร
ขยำยตัวของชุมชนที่มีผลจำกกำรเพ่ิมขึ นของจ้ำนวนประชำกรในพื นที่ ท้ำให้เกิดกำรลดลงของทรัพยำกรป่ำไม้ 
ท้ำให้ขำดควำมสมดุลทำงธรรมชำติ และน้ำไปสู่ปัญหำสิ่งแวดล้อม กำรฟ้ืนฟูพัฒนำพื นที่อนุรักษ์ และคุ้มครอง
ทรัพยำกรจึงเป็นแนวทำงในกำรแก้ไขหนึ่งที่ช่วยคืนสมดุลให้กับธรรมชำติ และเป็นแนวทำงที่สอดคล้องกับแผน
แม่บทกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ด้ำนกำรอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภำพป่ำต้นน ้ำเสื่อมโทรม
และป้องกันกำรพังทลำยของหน้ำดิน โดยกำรปลูกป่ำและกำรสร้ำงฝำยชะลอน ้ำประเภทต่ำง ๆ ในพื นที่ป่ำต้นน ้ำ 



       บทที่ 6 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณาการระดับยทุธศาสตร์  
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาติ             พื นที่ลุ่มน ้าสาขาภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน 
   
 

 
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 6-15 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

เพ่ือกำรป้องกันและลดกำรชะล้ำงพังทลำยของดินในพื นที่ต้นน ้ำ ซึ่งได้ก้ำหนดกรอบแผนงำนกำรอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
พื นที่ป่ำต้นน ้ำที่เสื่อมโทรม โดยกำรฟ้ืนฟูป่ำต้นน ้ำ (พื นที่ป่ำต้นน ้ำในเขตป่ำอนุรักษ์/ป่ำสงวนฯ) 
 โดยที่พื นที่ลุ่มน ้ำสำขำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน มีพื นที่ป่ำต้นน ้ำที่เสื่อมโทรมจ้ำนวนประมำณ 
132,839 ไร่ แผนงำนกำรฟ้ืนฟูป่ำต้นน ้ำจะใช้วิธีกำรปลูกป่ำทดแทนให้มีโครงสร้ำงเดียวกับป่ำบริเวณใกล้เคียง 
จ้ำนวน 132,839 ไร่ เท่ำกัน กำรเพ่ิมพื นที่ป่ำสำมำรถใช้แนวทำงโครงกำรสร้ำงป่ำ สร้ำงรำยได้ ตำมพระรำชด้ำริ 
ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ชุมชนมีรำยได้จำกกำรปลูกต้นไม้ร่วมกับพืชเศรษฐกิจ มีกำรปลูกพืชหลำกหลำยชนิด ทั งนี 
เพ่ือให้รำษฎรสำมำรถอยู่ร่วมกับป่ำได้อย่ำงเกื อกูลซึ่งกันและกัน มีที่ท้ำกินเป็นหลักแหล่ง และไม่บุกรุกท้ำลำยป่ำ
หรือขยำยพื นที่ท้ำกินเพ่ิมเติม โดยรำษฎรสำมำรถเก็บผลผลิตจำกไม้พุ่มและพืชเกษตรที่ปลูกร่วมกับไม้ป่ำเพ่ือ
บริโภคและจ้ำหน่ำยได้ กำรปลูกพืชจะเน้นรูปแบบ และวิธีกำรผสมผสำน โดยกำรปลูกต้นไม้นั นจะมีไม้ป่ำเป็นไม้
ประธำน ปลูกไม้พุ่ม และพืชเกษตร เพ่ือให้มีสภำพที่ใกล้เคียงกับสภำพป่ำธรรมชำติที่มีควำมหลำกหลำย และมี
ควำมแตกต่ำงของชนิดพรรณไม้ในป่ำแต่ละชนิด ซึ่งพื นที่ป่ำรอกำรฟ้ืนฟูหมำยถึงพื นที่ป่ำเสื่อมโทรมที่อยู่ในเขต
ป่ำอนุรักษ ์
 ในแผนงำนนี มีหน่วยงำนอ้ำนวยกำรขับเคลื่อน คือ กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
หน่วยงำนปฏิบัติหลัก ประกอบด้วย กรมอุทยำนแห่งชำติสัตว์ป่ำและพันธุ์พืช และกรมป่ำไม้ และหน่วยงำน
ปฏิบัติสนับสนุน ได้แก่ กรมส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหำดไทย 
ส้ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ และภำคเอกชน ก้ำหนดกำรด้ำเนินกำรในแผนระยะกลำง 

 
6.2.2.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น ้าลุ่มน ้าสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 
 ยุทธศำสตร์ที่ 4 เป็นยุทธศำสตร์เรื่องของกำรปรับเปลี่ยนกำรปลูกพืชเพ่ือเพ่ิมมูลค่ำ และกำรใช้น ้ำ
อย่ำงคุ้มค่ำ ส้ำหรับลุ่มน ้ำสำขำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน เมื่อศึกษำปริมำณกำรใช้น ้ำในภำคเกษตรกรรมใน
อนำคต 20 ปีข้ำงหน้ำหรือพ.ศ. 2580 แล้วพบว่ำกำรปรับเปลี่ยนชนิดและปริมำณของพืชที่ปลูกสำมำรถลดควำม
ต้องกำรใช้น ้ำในภำพรวมได้ ทั งนี เนื่องจำกมีกำรเปลี่ยนแปลงชนิดพืชที่เพำะปลูก จัดโซนนิ่งพื นที่เพำะปลูกจริง 
และกำรจัดกำรคืนพื นที่อนุรักษ์ จะลดควำมต้องกำรน ้ำในพื นที่เกษตรกรรม ท้ำให้มีปริมำณควำมต้องกำรใช้น ้ำ
ในภำคเกษตรกรรมลดลงถึง 332.54  ล้ำนลูกบำศก์เมตร 
 ยุทธศำสตร์นี เป็นกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเกษตรกรก้ำหนดกำรด้ำเนินกำรในแผนระยะยำว 
 
6.2.2.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเพิ่มความจุกักเก็บน ้าและเพิ่มพื นที่การกระจายน ้าในพื นที่ลุ่มน ้าสาขาภาคใต้

ฝั่งตะวันออกตอนบน 
 ยุทธศำสตร์กำรเพ่ิมควำมจุกักเก็บน ้ำ และเพ่ิมพื นที่กำรกระจำยน ้ำ ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทกำร
บริหำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ด้ำนกำรสร้ำงควำมมั่นคงของน ้ำภำคกำรผลิต  
โดยกำรเพ่ิมควำมจุกักเก็บน ้ำ/แหล่งน ้ำต้นทุน กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรกระจำยน ้ำ และพัฒนำแหล่งน ้ำ
ทำงเลือก พัฒนำแหล่งน ้ำบำดำล เพ่ือให้เกิดควำมสมดุลระหว่ำงควำมต้องกำรใช้น ้ำ กับปริมำณน ้ำต้นทุน และ
เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งก้ำหนดแนวทำง ดังนี  

 กำรเพ่ิมปริมำณน ้ำต้นทุนในแหล่งน ้ำเดิม 



       บทที่ 6 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณาการระดับยทุธศาสตร์  
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาติ             พื นที่ลุ่มน ้าสาขาภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน 
   
 

 
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 6-16 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

 พัฒนำแหล่งกักเก็บน ้ำใหม่ (เกษตรและอุตสำหกรรม) 
 กำรเพ่ิมพื นที่กระจำยน ้ำ 
 เพ่ิมประสิทธิภำพระบบส่งน ้ำ 
 พัฒนำแหล่งน ้ำทำงเลือก พัฒนำแหล่งน ้ำบำดำล 

  
 จำกกำรศึกษำบริบทด้ำนต่ำง ๆ ของพื นที่ลุ่มน ้ำสำขำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบนแล้วได้กรอบ
แผนงำนสรุปได้ดังนี  
 (1)  การเพิ่มความจุกักเก็บน ้า/แหล่งน ้าต้นทุน 
  กลยุทธ์นี ได้รวบรวมข้อมูลจำกกโครงกำรพัฒนำแหล่งน ้ำที่มีอยู่แล้วหรือที่ด้ำเนินกำรแล้ว จำก
กรมชลประทำน กรมทรัพยำกรน ้ำ กรมโยธำธิกำรและผังเมือง และกรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย  
โครงกำรศึกษำควำมเหมำะสมวิเครำะห์พื นที่พิเศษและแนวทำงแก้ไขเชิงบูรณำกำร (Area Base) และโครงกำร
ตำมแผนพัฒนำจังหวัด แผนงำนจำกกำรประชุมกำรมีส่วนร่วมของประชำชน รวมถึงกลยุทธ์ที่ที่ปรึกษำเสนอ 
เพ่ือน้ำมำพัฒนำเป็นแผนงำนในด้ำนต่ำงๆ ได้ ดังนี  

1) แผนงานการเพิ่มปริมาณน ้าต้นทุนในแหล่งน ้าเดิม 
  แผนงำนกำรเพ่ิมปริมำณน ้ำต้นทุนในแหล่งน ้ำเดิม ได้แก่ แผนงำนขุดลอกหรือเสริมคันกั น

น ้ำ เพ่ือเพ่ิมน ้ำต้นทุนในอ่ำงเก็บน ้ำหรือล้ำน ้ำธรรมชำติ ได้แก่ กำรขุดลอกแหล่งน ้ำขนำดใหญ่กว่ำ 5 ไร่ จ้ำนวน 
77 แห่ง ในลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

2) แผนงานพัฒนาแหล่งกักเก็บน ้าใหม่ (เกษตรและอุตสาหกรรม)  
   กำรพัฒนำแหล่งกักเก็บน ้ำแห่งใหม่ในแผนงำนนี จะพัฒนำเพ่ือเพ่ิมปริมำณน ้ำส่งเสริมน ้ำ

ภำคกำรผลิตด้ำนกำรเกษตรและอุตสำหกรรม โดยกำรพัฒนำแหล่งกักเก็บน ้ำขนำดต่ำง ๆ ด้วยวิธีกำรต่ำง ๆ อำทิ 
กำรสร้ำงเขื่อน อ่ำงเก็บน ้ำ กำรขุดสระ กำรสร้ำงฝำย โดยได้รวบรวมข้อมูลจำกแผนงำนของหน่วยงำนรวมถึง
ข้อเสนอแนะของประชำขนและท่ีปรึกษำเสนอแนะ 

(2) การเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายน ้า  
  กลยุทธ์นี ได้รวบรวมข้อมูลจำกกำรโครงกำรพัฒนำแหล่งน ้ำที่มีอยู่แล้วหรือที่ด้ำเนินกำร 
จำกกรมชลประทำน กรมทรัพยำกรน ้ำ กรมโยธำธิกำรและผังเมือง กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย และ
โครงกำรศึกษำควำมเหมำะสมวิ เครำะห์ พื นที่ พิ เศษและแนวทำงแก้ ไขเชิงบูรณำกำรในพื นที่ลุ่มน ้ ำ   
ของส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ เพ่ือน้ำมำรวบรวมเป็นแผนงำนในด้ำนต่ำงๆ ได้ ดังนี  

1)   การเพิ่มพื นที่กระจายน ้า 
 กำรเพ่ิมพื นที่กระจำยน ้ำ เป็นกำรเพ่ิมพื นที่รับประโยชน์ เพ่ือส่งเสริมควำมมั่นคง 

ภำคกำรเกษตรและภำคอุตสำหกรรม โดยกำรสร้ำงแนวท่อส่งน ้ำ ระบบคลองส่งน ้ำ สถำนีสูบน ้ำด้วยไฟฟ้ำ 
2) เพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งน ้า  
 เนื่องจำกพื นที่ลุ่มน ้ำสำขำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน มีข้อจ้ำกัดด้ำนกำยภำพ สภำพภูมิ

ประเทศ และมีผลกระทบทำงด้ำนสังคมและสิ่งแวดล้อม ท้ำให้กำรพัฒนำแหล่งน ้ำขนำดใหญ่เกิดขึ นได้ยำก  ใน



       บทที่ 6 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณาการระดับยทุธศาสตร์  
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาติ             พื นที่ลุ่มน ้าสาขาภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน 
   
 

 
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 6-17 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

โครงกำรต่ำงๆ มีปัญหำขำดแคลนน ้ำเนื่องจำกน ้ำต้นทุนไม่เพียงพอ ขำดระบบส่งน ้ำและประสิทธิภำพในกำรส่ง
น ้ำต่้ำ  
 (3)  พัฒนาแหล่งน ้าทางเลือก        

พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน น ้ำบำดำลมีศักยภำพกำรให้น ้ำ 167.68 ล้ำน ลบ.ม. 
โดยสำมำรถน้ำมำพัฒนำเป็นแหล่งน ้ำทำงเลือกได้ เท่ำกับ 167.68 ล้ำน ลบ.ม./ปี ซึ่งส่วนมำกออยู่ในเกณฑ์ดี คือ 
ปริมำณสำรทั งหมดที่ละลำยน ้ำได้ (Total dissolved solid, TDS) น้อยกว่ำ 500 มิลลิกรัมต่อลิตร และอยู่ใน
เกณฑ์ปำนกลำง คือ ปริมำณสำรทั งหมดที่ละลำยน ้ำได้ (TDS) อยู่ในช่วง 500 – 1,500 มิลลิกรัมต่อลิตร ดังนี  

ศักยภำพน ้ำบำดำลที่อยู่ในเกณฑ์ดี สำมำรถน้ำมำใช้ในกำรอุปโภค บริโภค และเพ่ือกำรเกษตรและ
อุตสำหกรรมได้ เท่ำกับ 163.36 ล้ำน ลบ.ม./ปี มีศักยภำพที่สำมำรถให้น ้ำได้ 10-20 ลบ.ม./ชม. หรือมำกกว่ำ 
ส่วนใหญ่พบใน ต้ำบลทุ่งตะไคร้ ต้ำบลด่ำนสวี อ้ำเภอทุ่งตะโก ต้ำบลเขำทะลุ ต้ำบลค่ำย ต้ำบลทุ่งระยะ อ้ำเภอ
ฉวี จังหวัดชุมพร เป็นต้น 

ศักยภำพน ้ำบำดำลที่อยู่ในเกณฑ์ปำนกลำง สำมำรถน้ำมำใช้เพ่ือกำรเกษตรได้ เท่ำกับ 4.32ลบ.
ม./ปี มีศักยภำพที่สำมำรถให้น ้ำได้ 10-20 ลบ.ม./ชม.หรือมำกกว่ำ ส่วนใหญ่พบใน ต้ำบลวังไผ่ อ้ำเภอเมืองชุมพร 
ต้ำบลด่ำนสวี จังหวัดชุมพร 

โดยในแผนงำนได้ก้ำหนดเป้ำหมำยระยะปำนกลำง คือ ต้องด้ำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยในปี 
พ.ศ. 2570 โดยมีหน่วยงำนอ้ำนวยกำรขับเคลื่อน คือ ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ หน่วยงำนปฏิบัติหลัก คือ 
กรมทรัพยำกรน ้ำบำดำล และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ ร่วมสนับสนุน 

ยุทธศำสตร์นี สอดรับกับยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรน ้ำชำติข้อที่ 2 ก้ำหนดเริ่มด้ำเนินกำรในแผนระยะ
กลำงและระยะยำว 
 
6.2.2.6 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การจัดการคุณภาพน ้า และอนุรักษ์ทรัพยากรน ้าลุ่มน ้าสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออก

ตอนบน 
เพ่ือพัฒนำและเพ่ิมประสิทธิภำพระบบรวบรวมและระบบบ้ำบัดน ้ำเสียรวมของชุมชน กำรน้ำน ้ำเสีย

กลับมำใช้ใหม่ ป้องกันและลดกำรเกิดน ้ำเสียต้นทำง กำรรักษำปริมำณกำรไหลของน ้ำในธรรมชำติเพ่ือรักษำ
ระบบนิเวศน์  

กลยุทธ์ ประกอบไปด้วย กำรออกระเบียบข้อบัญญัติท้องถิ่นในกำรบ้ำบัดขั นต้น ก่อนปล่อยน ้ำเสียจำก
ครัวเรือนให้ส้ำเร็จร้อยละ 100 กำรเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรควบคุมก้ำกับ และบังคับใช้กับแหล่งก้ำเนิดมลพิษ
ทำงน ้ำในทุกต้ำบล/เขตเทศบำลลุ่มน ้ำสำขำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน จ้ำนวน 49 แห่ง กำรเพ่ิมประสิทธิภำพ
ในกำรบ้ำบัดและควบคุมกำรระบำยน ้ำเสียออกสู่สิ่งแวดล้อม โดยกำรก่อสร้ำงระบบบ้ำบัดน ้ำเสียใหม่ จ้ำนวน 1 
แห่ง กำรปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภำพระบบบ้ำบัดน ้ำเสียเดิม จ้ำนวน 1 แห่ง และกำรน้ำน ้ำที่ผ่ำนกำรบ้ำบัดแล้ว
กลับไปใช้ประโยชน์ ปริมำณ 5,067 ลบ.ม./วัน 
  ลุ่มน ้ำสำขำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน มีขีดควำมสำมำรถ (carrying capacity) ในกำรรองรับมลพิษ
ได้ของแม่น ้ำลดลงถึงแม้ปัจจุบันจะมีกำรจัดกำรน ้ำเสียไปแล้วบ้ำง แต่ไม่เพียงพอต่อกำรจัดกำรคุณภำพน ้ำในลุ่ม
น ้ำสำขำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ดังนั นจึงต้องมีแผนงำนด้ำนกำรจัดกำรคุณภำพน ้ำ และอนุรักษ์ทรัพยำกร



       บทที่ 6 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณาการระดับยทุธศาสตร์  
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาติ             พื นที่ลุ่มน ้าสาขาภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน 
   
 

 
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 6-18 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

น ้ำ เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทำงให้มีกำรจัดท้ำแผนงำนเพ่ือรักษำ ป้องกัน แก้ไขและลดกำรระบำยมลพิษจำก
แหล่งก้ำเนิดทีจ่ะลงสู่แม่น ้ำ ให้มีคุณภำพน ้ำที่เหมำะสมต่อกำรน้ำไปใช้ประโยชน์ ดังนี  
 

(1) การป้องกันการเกิดน ้าเสียที่ต้นทาง 
กำรป้องกันกำรเกิดน ้ำเสียที่ต้นทำง โดยลดปริมำณและควำมสกปรกของน ้ำเสีย ณ แหล่งก้ำเนิด

น ้ำเสีย 
1) น ้าเสียจากชุมชน 

(ก) หน่วยงำนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องออกระเบียบข้อบัญญัติท้องถิ่นกำรบ้ำบัดขั นต้นก่อน
ปล่อยน ้ำเสียครัวเรือน 

(ข) กำรส่งเสริมให้ควำมรู้กำรจัดกำรน ้ำเสียในบ้ำนเรือน และอำคำรที่อยู่ริมน ้ำ โดยกำร
ติดตั งถังดักไขมันและระบบบ้ำบัดน ้ำเสียส้ำหรับบ้ำนเรือนหรืออำคำร เช่น ถังบ้ำบัดน ้ำเสียส้ำเร็จรูป บ่อเกรอะ
ส้ำหรับบ้ำบัดน ้ำเสียจำกห้องส้วม รวมถึงตลำดสดริมน ้ำให้มีกำรจัดกำรน ้ำเสียที่ถูกต้อง 

2) น ้าเสียจากเกษตรกรรม 
(ก) ก้ำหนดเขตกำรเลี ยงสัตว์ (Zoning) ให้เหมำะสม รวมทั งส่วนรำชกำร ควรมีกำร

เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรจัดกำรของเสียให้กับเกษตรกร รวมถึงให้ค้ำแนะน้ำในกำรประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสะอำดเพ่ือป้องกันและลดมลพิษที่ปนเปื้อนลงสู่แหล่งน ้ำ หรือสนับสนุนกำรเลี ยงที่ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม 

(ข)  ส่งเสริมให้เกษตรกรควบคุมกำรใช้สำรเคมีก้ำจัดศัตรูพืชด้วยวิถีธรรมชำติทดแทนกำร
ใช้สำรเคมีศัตรูพืช 

3) น ้าเสียจากอุตสาหกรรม 
(ก) สนับสนุนให้ผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรม มีนโยบำยในกำรลดใช้น ้ำและกำรลดกำรเกิด

น ้ำเสียหรือส่งเสริมให้โรงงำนอุตสำหกรรมไม่ระบำยของเสียหรือมลพิษออกสู่ภำยนอก (Zero discharge) 
รวมทั งน้ำน ้ำที่ผ่ำนกระบวนกำรบ้ำบัด ปรับสภำพแล้วจำกอุตสำหกรรมประเภทต่ำงๆ จนมีคุณภำพน ้ำที่
เหมำะสมและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้ำไปใช้ประโยชน์ในพื นที่กำรเกษตร หรือรักษำระบบนิเวศน์ 

(ข) หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องควรมีกำรประชำสัมพันธ์หรือให้ควำมรู้แก่ผู้ประกอบกำรเกี่ยวกับ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้องในกำรจัดกำรน ้ำเสีย รวมทั งมีกำรติดตำมตรวจสอบก้ำกับดูแลและบังคับใช้กฎหมำยให้
แหล่งก้ำเนิดมลพิษต้องมีระบบบ้ำบัดน ้ำเสียและระบบน ้ำทิ งให้เป็นไปตำมมำตรฐำนก้ำหนด 

 
(2) การเพิ่มประสิทธิภาพในการบ้าบัดและควบคุมการระบายน ้าเสียออกสู่สิ่งแวดล้อม 

กำรเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรควบคุม ก้ำกับ และบังคับใช้กับแหล่งก้ำเนิดมลพิษทำงน ้ำในพื นที่ลุ่มน ้ำสำขำภำคใต้
ฝั่งตะวันออกตอนบน จ้ำรวน 49 แห่ง 
  ทั งนี  เมื่อด้ำเนินกำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรควบคุม ก้ำกับ และบังคับใช้กับแหล่งก้ำเนิดมลพิษ
ทำงน ้ำจ้ำนวน 49 แห่ง ประชำชนในลุ่มน ้ำสำขำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบนจะได้รับประโยชน์จำกลดมลพิษทำง
น ้ำและมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ น สำมำรถท้ำกำรบ้ำบัดน ้ำเสียได้  ปริมำณ 5,067 ลบ.ม./วัน 



       บทที่ 6 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณาการระดับยทุธศาสตร์  
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาติ             พื นที่ลุ่มน ้าสาขาภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน 
   
 

 
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 6-19 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

6.2.2.7 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การแก้ไขและเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติในพื นที่ลุ่มน ้าสาขาภาคใต้ฝั่ง
ตะวันออกตอนบน  
 แนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนภัยพิบัติ มุ่งเน้นกำรปฏิบัติกำรเชิงรับที่ให้ควำมส้ำคัญกับกำร
ช่วยเหลือรักษำชีวิต ให้กำรบรรเทำทุกข์ และเผชิญกับสถำนกำรณ์ในภำวะวิกฤตเมื่อเกิดภัยขึ น รวมถึงกำรฟ้ืนฟู
ภำยหลังจำกเกิดภัย โดยยุทธศำสตร์ด้ำนกำรแก้ไขและเตรียมควำมพร้อมรับภัยพิบัติในพื นที่ลุ่มน ้ำสำขำภำคใต้
ฝั่งตะวันออกตอนบน มีกลยุทธ์หรือแผนงำนเพื่อกำรแก้ไขและเตรียมควำมพร้อมรับภัยพิบัติ ใน 2 ด้ำน ประกอบ
ไปด้วย 1) กำรเตรียมควำมพร้อมรับภัยพิบัติน ้ำดินถล่ม 2) กำรแก้ไขและเตรียมควำมพร้อมรับภัยพิบัติกำรรุกล ้ำ
ของน ้ำเค็ม  
 แผนงำน/กลยุทธ์ ดังกล่ำวข้ำงต้น ประกอบด้วย แผนงำนโครงกำรต่ำงๆ  ที่ก่อประโยชน์ด้ำน
สิ่งแวดล้อมและสังคมในกำรแก้ไขและเตรียมควำมพร้อมรับภัยพิบัติในพื นที่เสี่ยงภัยของลุ่มน ้ำสำขำภำคใต้  
ฝั่งตะวันออกตอนบน รำยละเอียดของแผนงำน/กลยุทธ์ สรุปได้ดังนี  

(1) การเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติดินถล่ม 
 ดินถล่มเป็นกระบวนกำรปรับสมดุล โดยกำรเคลื่อนที่ของมวลดินหรือหินลงมำตำมแนว 

ลำดชัน และส่งผลกระทบต่อพื นที่เป็นบริเวณกว้ำงแตกต่ำงกันไปตำมระยะทำงของกำรเคลื่อนที่ของมวลดินหรือ
หิน มักจะเกิดพร้อมกับฝนตกหนักหรือหลังน ้ำป่ำไหลหลำก ภัยพิบัติดินถล่มที่เกิดขึ นในลุ่มน ้ำสำขำภำคใต้ฝั่ง
ตะวันออกตอนบนจะเกิดจำกปัจจัยหลัก 4 ด้ำน ได้แก่ สภำพธรณีวิทยำ สภำพภูมิประเทศ ปริมำณน ้ำฝน และ
กำรเปลี่ยนแปลงสภำพแวดล้อม โดยพื นที่ชุมชนหรือหมู่บ้ำนที่เสี่ยงภัยดินถล่ม ได้แก่ พื นที่ชุมชนหรือหมู่บ้ำนที่
ตั งอยู่ใกล้ล้ำน ้ำตำมที่ลำดเชิงเขำ พื นที่ที่มีร่องรอยดินไหลหรือดินเลื่อนบนภูเขำ พื นที่ที่มีรอยแยกของพื นดินบน
ภูเขำ พื นที่ที่อยู่บนเนินหน้ำหุบเขำและเคยมีโคลนถล่มมำบ้ำง พื นที่ที่มีน ้ำป่ำไหลหลำกและน ้ำท่วมบ่อย หรือ
พื นที่ที่มีกองหิน เนินทรำยปนโคลนและต้นไม้ในห้วยหรือล้ำน ้ำใกล้หมู่บ้ำน 
กำรเตรียมควำมพร้อมรับภัยพิบัติดินถล่มดังกล่ำว ควรมีกำรด้ำเนินกำรแก้ไขจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั ง
ในระดับหน่วยงำนส่วนกลำงและท้องถิ่นแบบบูรณำกำร โดยกำรจัดกำรในกำรปรับตัวเผชิญเหตุในพื นที่เสี่ยง 
เพ่ือเตรียมควำมพร้อมรับภัยพิบัติน ้ำดินถล่มให้อยู่ในเกณฑ์ท่ีได้รับผลกระทบและเกิดควำมเสียหำยน้อยที่สุด ท้ำ
ให้ประชำชนในพื นที่เสี่ยงภัยกลับมำมีคุณภำพชีวิตที่ดี สำมำรถประกอบกิจกรรมต่ำง ๆ ในชีวิตประจ้ำวันได้ปกติ
โดยเร็ว พื นที่ที่ได้รับผลกระทบจำกดินถล่ม มำกกว่ำ 80% ของหมู่บ้ำนในพื นที่ลุ่มน ้ำจ้ำนวน 2 แห่ง ในบริเวณ
พื นที่ต้ำบล จ.ป.ร. และต้ำบลล้ำเลียง อ้ำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง  

(2) การแก้ไขและเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติการรุกล ้าของน ้าเค็ม 
 กำรรุกล ้ำของน ้ำเค็มเป็นภัยพิบัติที่เกิดจำกอิทธิพลของน ้ำขึ นน ้ำลงที่ปำกแม่น ้ำ ซึ่งหำกกำรขึ น

ลงของระดับน ้ำทะเลที่ปำกแม่น ้ำมีควำมรุนแรงมำก ปริมำณน ้ำเค็มก็จะถูกดันเข้ำไปในแม่น ้ำได้มำก กำรรุกล ้ำ
ของน ้ำเค็มจะมีมำก และในทำงกลับกันถ้ำกำรขึ นลงของระดับน ้ำทะเลที่ปำกแม่น ้ำมีควำมรุนแรงน้อย  
กำรรุกล ้ำของน ้ำเค็มจะมีน้อย นอกจำกนี ปัจจัยทำงธรรมชำติและปัจจัยที่มนุษย์ก่อขึ นเองอีกหลำยประกำรมีผล
ต่อกำรรุกล ้ำของน ้ำเค็ม ปัจจัยทำงธรรมชำติ เช่น ลักษณะทำงกำยภำพของล้ำน ้ำ ควำมลึกตื นของล้ำน ้ำ  
ส่วนปัจจัยที่มนุษย์ก่อขึ น เช่น กำรน้ำน ้ำจืดจำกต้นน ้ำไปใช้เพ่ือกำรเกษตรมำกเกินไป โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในช่วง
ฤดูแล้ง ท้ำให้น ้ำจืดที่ใช้ผลักดันน ้ำเค็มมีน้อยลงและกำรระบำยน ้ำเค็มลงสู่ล้ำน ้ำเนื่องจำกมีกำรเพำะเลี ยงกุ้งตำม



       บทที่ 6 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณาการระดับยทุธศาสตร์  
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาติ             พื นที่ลุ่มน ้าสาขาภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน 
   
 

 
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 6-20 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

แนวชำยฝั่งมำก กำรเปลี่ยนถ่ำยน ้ำในนำกุ้งลงสู่คลองต่ำงๆ ที่ต่อเชื่อมกับล้ำน ้ำสำยหลักจะเป็นผลให้น ้ำเค็มจำก
นำกุ้งไหลลงสู่ล้ำน ้ำสำยหลักได้ 
  กำรแก้ไขและเตรียมควำมพร้อมรับภัยพิบัติกำรรุกล ้ำของน ้ำเค็มดังกล่ำว ควรมีกำรด้ำเนินกำร
แก้ไขจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั งในระดับหน่วยงำนส่วนกลำงและท้องถิ่นแบบบูรณำกำร โดยกำร
อนุรักษ์น ้ำเพ่ือรักษำระบบนิเวศน์ และหรือจัดกำรให้มีคันกั นน ้ำเค็ม ซึ่งพื นที่เสี่ยงภัยพิบัติกำรรุกล ้ำของน ้ำเค็มใน
พื นที่ลุ่มน ้ำ 41 แห่ง บริเวณพื นที่ปำกน ้ำของคลองชุมพร คลองหนองเสม็ด ต้ำบลทุ่งคำ คลองท่ำตะเภำ คลอง
บำงตุ่ม ต้ำบลท่ำยำง คลองพนังตัก คลองพรุชิง ต้ำบลนำชะอัง คลองวิสัย ต้ำบลวิสัยเหนือ ต้ำบลหำดทรำยรี 
อ้ำเภอเมืองชุมพร คลองบำงมูล คลองบำงสน ต้ำบลชุมโค คลองเสียบ ต้ำบลบำงสน คลองส้ำนัก ต้ำบลสะพี 
อ้ำเภอปะทิว คลองริ ว ต้ำบลบำงน ้ำจืด แม่น ้ำหลังสวน ต้ำบลปำกน ้ำ อ้ำเภอหลังสวน คลองสวี คลองท้องเกร็ง 
ต้ำบลด่ำนสวี ต้ำบลปำกแพรก อ้ำเภอสวี แม่น ้ำตะโก ต้ำบลปำกตะโก อ้ำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 
 

 ยุทธศำสตร์นี ตรงกับยุทธศำสตร์บริหำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำชำติที่ 2 และที่ 6 ก้ำหนดเริ่มด้ำเนินกำร
ในแผนระยะสั นและระยะกลำง 

 
6.2.2.8 ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 

ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก ตอนบน 
 

กรอบแนวคิดการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าและพื นที่ลุ่มน ้า 
กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำและลุ่มน ้ำเพ่ือให้บรรลุเป้ำประสงค์ของกำรด้ำเนินกำรที่จะเพ่ิม

ประสิทธิภำพ (Efficiency) ประสิทธิผล (Effectiveness) ประสิทธิภำพเชิงผลลัพธ์ (Efficacy) ผลิตภำพ 
(Productivity) สัมฤทธิ์ผลควำมก้ำวหน้ำ (Achievement) และกำรตอบสนองต่อกำรแก้ไขปัญหำอย่ำงต่อเนื่อง
และในระยะยำว กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำและลุ่มน ้ำจ้ำเป็นต้องมีกำรพัฒนำกลไกกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ กำรมีมำตรกำรและเครื่องมือต่ำง ๆ ที่จะตอบสนองต่อกำรบริหำรจัดกำรให้สำมำรถด้ำเนินกำรไ ด้
อย่ำงตรงตำมเป้ำหมำยที่ต้องกำร 
 กำรพัฒนำกลไกกำรขับเคลื่อน มำตรกำรและเครื่องมือเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำและลุ่มน ้ำ 
แบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก คือ 
 (1)  กำรพัฒนำกลไกกำรบริหำรกำรจัดกำรเชิงยุทธศำสตร์ (Strategic Body Development) 
จุดเน้น คือ กำรพัฒนำองค์กรและเครือข่ำยกำรบริหำรจัดกำรให้ด้ำเนินกำรท้ำงำนร่วมกันภำยใต้ยุทธศำสตร์และ
เป้ำประสงค์เดียวกันภำยใต้แผนยุทธศำสตร์ ทั งนี  กำรด้ำเนินงำนร่วมกันดังกล่ำวเป็นกำรบูรณำกำรกัน 3 ด้ำน 
คือ กำรบริหำรจัดกำร กำรแลกเปลี่ยนข้อมูล และกำรร่วมงบประมำณ เพ่ือให้ทุกองค์กรและเครือข่ำยท้ำงำน
ร่วมกันบนพื นฐำนกำรพัฒนำพื นที่ร่วมกัน (Area-Based Development) 
 (2)  กำรพัฒนำมำตรกำรและเครื่องมือเชิงโครงสร้ำง (Hard Infrastructure Development) 
จุดเน้น คือ กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื นฐำนที่เป็นสิ่งก่อสร้ำงทำงวิศวกรรม หรือโครงสร้ำงแข็ง ที่จะเป็นเครื่องมือ



       บทที่ 6 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณาการระดับยทุธศาสตร์  
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาติ             พื นที่ลุ่มน ้าสาขาภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน 
   
 

 
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 6-21 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำให้มีทิศทำงกำรไหลของน ้ำ กำรเก็บกักและกำรรวบรวมน ้ำ และกำรเปลี่ยนแนว
ทำงกำรไหลของน ้ำ เพ่ือตอบสนองต่อกำรจัดกำรเชิงพื นที่แต่ละพื นที่ที่มีควำมแตกต่ำงกัน 
 (3)  กำร พัฒนำมำตรกำรและ เ ครื่ อ งมื อ เ ชิ ง ก ำ รบ ริ ห ำ รจั ดก ำร  ( Soft Infrastructure 
Development) จุดเน้น คือ กำรพัฒนำมำตรกำรและเครื่องมือที่จะช่วยสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำร ทั งในแนว
ทำงกำรปรับกระบวนกำรด้ำเนินกำร กำรปรับเปลี่ยนแนวทำงหรือพฤติกรรมผู้ใช้น ้ำ กำรสร้ำงควำมตระหนักของ
สังคมที่มีต่อทรัพยำกรน ้ำ เป็นต้น กำรพัฒนำมำตรกำรและเครื่องมือจึงเป็นกำรน้ำยุทธศำสตร์ไปสู่กำรปฏิบัติกำร
ทำงสังคมให้เกิดเป้ำประสงค์ที่ก้ำหนดไว้ 
 อย่ำงไรก็ตำม กำรพัฒนำกลไกกำรขับเคลื่อน มำตรกำรและเครื่องมือเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร
น ้ำและลุ่มน ้ำ ดังกล่ำว จ้ำเป็นต้องอ้ำงอิงบนพื นฐำนของกฎหมำยหรือระเบียบต่ำง ๆ ที่เปิดโอกำสหรือพื นที่กำร
ด้ำเนินงำนให้สำมำรถน้ำมำพัฒนำใช้ได้ ซึ่งในบำงกลไกกำรขับเคลื่อน มำตรกำรและเครื่องมือเพ่ือกำรบริหำร
จัดกำรยังไม่ได้มีกำรก้ำหนดไว้ในกฎหมำยและระเบียบต่ำง ๆ ของไทย 
 
 กลไกกำรขับเคลื่อน มำตรกำรและเครื่องมือเพื่อกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำและลุ่มน ้ำ ทั ง 3 ส่วน
หลัก มีรำยละเอียดดังนี  
 (1)  กำรพัฒนำกลไกกำรบริหำรกำรจัดกำรเชิงยุทธศำสตร์ (Strategic Body Development) 
ได้แก่ คณะกรรมกำรลุ่มน ้ำ คณะอนุกรรมกำรทรัพยำกรน ้ำระดับจังหวัด และองค์กรผู้ใช้น ้ำ กลไกกำรบริหำรกำร
จัดกำรดังกล่ำว เป็นกลไกกำรบริหำรจัดกำรที่มีก้ำหนดไว้ตำมกฎหมำย อย่ำงไรก็ตำม ในกำรขั บเคลื่อน
ยุทธศำสตร์กำรบริหำรกำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำ นพระรำชบัญญัติทรัพยำกรน ้ำ พ.ศ. 2561 ก้ำหนดให้มี
คณะกรรมกำรทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ (กนข.) เป็นกลไกก้ำหนดและก้ำกับทิศทำงและแนวทำงกำรบริหำรกำร
จัดกำรทรัพยำกรน ้ำระดับนโยบำยและยุทธศำสตร์ โดยมีส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ (สทนช.) เป็นหน่วย
ประสำนและกำรเชื่อมโยงยุทธศำสตร์หน่วยงำนและกลไกต่ำง ๆ เข้ำมำท้ำงำนร่วมกัน โดยที่ 
  คณะกรรมกำรลุ่มน ้ำ เป็นกลไกกำรบริหำรจัดกำรที่ถูกก้ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัติทรัพยำกร
น ้ำ พ.ศ. 2561 มำตรำ 27 ซึ่งท้ำหน้ำที่ขับเคลื่อนและเชื่อมประสำนหน่วยงำนต่ำง ๆ และองค์กรผู้ใช้น ้ำ เพ่ือกำร
พัฒนำลุ่มน ้ำให้เป็นไปตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์ระดับประเทศและระดับลุ่มน ้ำ 
  คณะอนุกรรมกำรทรัพยำกรน ้ำระดับจังหวัด เป็นกลไกกำรบริหำรจัดกำรที่ถูกก้ำหนดไว้ใน
พระรำชบัญญัติทรัพยำกรน ้ำ พ.ศ. 2561 มำตรำ 20 วรรค 3 ก้ำหนดไว้ว่ำ “ในกรณีจ้ำเป็นให้ กนช. มีอ้ำนำจ
แต่งตั งคณะอนุกรรมกำรทรัพยำกรน ้ำจังหวัดเพ่ือประโยชน์ในกำรบูรณำกำรกำรบริหำรทรัพยำกรน ้ำในระดับ
จังหวัด” ทั งนี  พื นที่ลุ่มน ้ำบำงพื นที่ครอบคลุมพื นที่จังหวัดเพียงบำงส่วน ขณะที่บำงพื นที่ลุ่มน ้ำครอบคลุมพื นที่
ทั งจังหวัด กำรบริหำรจัดกำรพื นที่เพียงบำงส่วนหรือทั งหมดของจังหวัดจ้ำเป็นต้องมีคณะกรรมกำรระดับจังหวัด
น้ำแนวทำงของคณะกรรมกำรลุ่มน ้ำมำบูรณำกำรหน่วยงำนระดับจังหวัดร่วมด้ำเนินกำร 
  องค์กรผู้ใช้น ้ำ เป็นกลไกกำรบริหำรจัดกำรที่ถูกก้ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัติทรัพยำกรน ้ำ พ.ศ. 
2561 มำตรำ 38 “บุคคลซึ่งใช้น ้ำในบริเวณใกล้เคียงกันและอยู่ในเขตลุ่มน ้ำเดียวกันมีสิทธิรวมตัวกัน จดทะเบียน
ก่อตั งองค์กรผู้ใช้น ้ำเพ่ือประโยชน์ร่วมกันเกี่ยวกับกำรใช้ กำรพัฒนำ กำรบริหำรจัดกำร กำรบ้ำรุงรักษำ กำรฟ้ืนฟู 
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             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาติ             พื นที่ลุ่มน ้าสาขาภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน 
   
 

 
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 6-22 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

และกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรน ้ำในหมู่สมำชิกขององค์กรผู้ใช้น ้ำ” ซึ่งก้ำหนดให้เป็นกลไกของผู้ใช้น ้ำที่จะช่วยกันใน
กำรด้ำเนินกำรในระดับพื นท่ีย่อยเฉพำะกลุ่มผู้ใช้น ้ำ 
  นอกจำกคณะกรรมกำรลุ่มน ้ำและคณะอนุกรรมกำรทรัพยำกรน ้ำระดับจังหวัดดังกล่ำวแล้ว ใน
กำรด้ำเนินกำรอำจจะมีกำรพัฒนำกลไกระดับพื นที่ย่อยเพ่ิมขึ น เพ่ือช่วยด้ำเนินกำรและขับเคลื่อนเป้ำหมำย
ระดับพื นที่ ให้สำมำรถด้ำ เนินกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง กรณีตัวอย่ำงเช่น (1) คณะกรรมกำรลุ่มน ้ ำย่อย 
พระรำชบัญญัติทรัพยำกรน ้ำ พ.ศ. 2561 ไม่ได้ก้ำหนดคณะกรรมกำรลุ่มน ้ำย่อยไว้เป็นกลไกหนึ่งในกฎหมำย 
อย่ำงไรก็ตำม คณะกรรมกำรลุ่มน ้ำย่อยอำจจะมีควำมจ้ำเป็น ที่จะต้องได้รับกำรพัฒนำให้มีกำรท้ำงำนระดับพื นที่
ได้อย่ำงครอบคลุมพื นที่ (2) คณะกรรมกำรระดับจังหวัดด้ำนเศรษฐกิจและผู้ใช้น ้ำที่เก่ียวข้อง เช่น กำรพัฒนำกำร
เกษตร กำรพัฒนำที่ดิน กำรจัดรูปและปฏิรูปที่ดินเพ่ือกำรเกษตร กำรพัฒนำอุตสำหกรรม พัฒนำกำรท่องเที่ยว 
เป็นต้น ซึ่งเป็นกลุ่มเศรษฐกิจและผู้ใช้น ้ำส้ำคัญระดับจังหวัดและลุ่มน ้ำ (3) คณะกรรมกำรเฉพำะกิจต่ำง ๆ เช่น 
คณะกรรมกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย คณะกรรมกำรสำธำรณสุขจังหวัด เป็นต้น ซึ่งท้ำหน้ำที่ก้ำกับดูแล
กำรแก้ไขปัญหำและบรรเทำสำธำรณภัยที่เก่ียวข้องกับทรัพยำกรน ้ำ 
 (2)  กำรพัฒนำมำตรกำรและเครื่องมือเชิงโครงสร้ำง (Hard Infrastructure Development) เป็น
เครื่องมือกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำให้มีทิศทำงกำรไหลของน ้ำ กำรเก็บกักและกำรรวบรวมน ้ำ และกำร
เปลี่ยนแนวทำงกำรไหลของน ้ำ ได้แก่ เขื่อนเก็บน ้ำ อ่ำงเก็บน ้ำ ฝำยเก็บน ้ำ ฝ่ำยชะลอน ้ำ ผนังกั นน ้ำ บึงเก็บน ้ำ 
บ่อเก็บน ้ำ สระน ้ำ เป็นต้น หรือกรณีท่ีไม่มีกำรก่อสร้ำงแต่เป็นโครงสร้ำงขนำดใหญ่ เช่น กำรขุดลอกคลอง หนอง 
บึง กำรขุดลอกทำงน ้ำไหล แก้มลิงรับน ้ำ พื นที่ทำงไหลของน ้ำ เป็นต้น โดยส่วนใหญ่ กำรด้ำเนินกำรของ
หน่วยงำนรำชกำรจะกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำผ่ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงเป็นหลัก 
นอกจำกนี  โครงสร้ำงบำงประเภทมีทั งประโยชน์และสร้ำงปัญหำให้กับพื นที่ลุ่มน ้ำเช่นกัน เช่น เส้นทำงถนนบำง
พื นที่ช่วยชะลอน ้ำไม่ให้ท่วม ขณะที่บำงเส้นทำงถนนกลำยเป็นปัญหำท้ำให้เกิดน ้ำท่วมหรือน ้ำไม่ไหลหรือไหลไม่
ทันกับกำรระบำยน ้ำ เป็นต้น 
 (3)  กำร พัฒนำมำตรกำรและ เ ครื่ อ งมื อ เ ชิ ง ก ำ รบ ริ ห ำ รจั ด ก ำร  ( Soft Infrastructure 
Development) กำรพัฒนำมำตรกำรและเครื่องมือที่จะช่วยสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำร เพ่ือเพ่ิมศักยภำพและ
สมรรถนะกำรบริหำรจัดกำรได้หลำกหลำยมำกขึ น ทั งนี  มำตรกำรและเครื่องมือกำรบริหำรจัดกำรบำงส่วนมี
กฎหมำยรองรับ แต่บำงส่วนยังไม่มีกฎหมำยรองรับกำรด้ำเนินกำร ซึ่งจ้ำเป็นต้องได้รับกำรรับรองกำรปฏิบัติกำร
ในเชิงกฎระเบียบ หรือกฎหมำย เพ่ือให้กำรด้ำเนินกำรได้รับกำรยอมรับ สำมำรถด้ำเนินกำรได้จริง และเป็นไป
ตำมหลักกำรท่ีต้องกำร 
  กรณีตัวอย่ำง มำตรกำรและเครื่องมือกำรบริหำรกำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำ ได้แก่ 

1) มาตรการทางการคลัง (Fiscal Measures) เป็นกำรด้ำเนินนโยบำยและแนวทำงกำร
ปฏิบัติกำรผ่ำนเครื่องมือทำงกำรคลังหรืองบประมำณของภำครัฐ (Fiscal and Budgeting Instruments) 
มำตรกำรนี มีเครื่องมือส้ำคัญ ได้แก่ ภำษี (Tax) (เช่น ภำษีสรรพสำมิต (Excise Tax) ภำษีสิ่งแวดล้อม 
(Environmental Tax) ภำษีมลพิษ (Pollution Tax) ภำษีป่ำไม้ (Deforestation Tax) ภำษีกำรปล่อยก๊ำซเรือน
กระจก (Greenhouse Gas Tax) เป็นต้น) กำรปรับกำรกระท้ำผิด (Fine or Penalty Fare) ค่ำธรรมเนียมกำร
ใช้บริกำร (Service Fee or Charge) กำรอนุญำต (License) กำรอุดหนุน (Subsidy) กำรสนับสนุน (Supports) 
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 6-23 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
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กำรให้ทุน (Grant) กำรส่งเสริม (Promote) กำรให้สิทธิพิเศษทำงภำษี (Special Tax Privileges) กำรให้
สัมปทำน (Concession) เป็นต้น ซึ่งแต่ละเครื่องมือจะมีข้อดีข้อเสียแตกต่ำงกัน ในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร
น ้ำที่มีบริบททำงสังคมที่แตกต่ำงกัน และแนวทำงกำรใช้เครื่องมือที่เหมำะสม จะเป็นเงื่อนไขต่อกำรน้ำใช้
มำตรกำรทำงกำรคลัง อย่ำงไรก็ตำม มำตรกำรทำงกำรคลังเหมำะส้ำหรับกำรด้ำเนินกำรของภำครัฐที่จะใช้
บริหำรจัดกำร 

2) มาตรการทางการเงิน (Financial Measures) เป็นกำรด้ำเนินนโยบำยและแนวทำงกำร
ปฏิบัติกำรผ่ำนเครื่องมือทำงกำรเงิน (Financial Measures) มำตรกำรนี ภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประสังคม 
ที่เกี่ยวข้องกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำสำมำรถเข้ำมำร่วมด้ำเนินกำรตำมมำตรกำรได้ มำตรกำรนี มีเครื่องมือ
ส้ำคัญ ได้แก่ กำรปรับกำรกระท้ำผิด (Fine or Penalty Fare) ค่ำธรรมเนียมกำรใช้บริกำร (Service Fee or 
Charge) กำรสร้ำงแรงจูงใจ (Motivation) กำรกระตุ้นควำมสนใจ (Incentive) กำรสนับสนุน (Supports) กำร
ส่งเสริม (Promotion) กำรให้ทุน (Grant) กำรป้องกัน (Preventive) กำรชดเชย (Compensations) กำร
ทดแทน (Substitutions) กำรร่วมทุน (Financial Sharing)  เป็นต้น เครื่องมือดังกล่ำวจะถูกพิจำรณำในเชิง
กำรเงินทั งหมด กรณีตัวอย่ำงเช่น กำรปรับผู้กระท้ำผิดทิ งน ้ำเสียลงในแหล่งน ้ำ กำรเก็บค่ำธรรมเนียมชุมชนเมือง
กำรใช้น ้ำช่วงฤดูแล้ง กำรเก็บค่ำธรรมเนียมสถำนที่ท่องเที่ยวที่ใช้น ้ำประกอบกำรธุรกิจ กำรจัดตั งกองทุน
พัฒนำกำรใช้ทรัพยำกรน ้ำให้มีประสิทธิภำพ-กำรจัดสรร-กำรแบ่งปัน กำรชดเชยให้กับชุมชนที่ยอมให้น ้ำท่วม
แทนพื นที่ชุมชนเมือง กำรชดเชยเกษตรกรที่ถูกจ้ำกัดสิทธิ์กำรปลูกพืชในฤดูแล้ง กำรให้เงินสนับสนุนกำรพัฒนำ
ระบบกำรบริหำรจัดกำรน ้ำชุมชน (Grant) กำรอุดหนุนหรือกำรส่งเสริมกำรปลูกป่ำแก่ชุมชนที่อยู่ในพื นที่ป่ำ
อนุรักษ์หรือป่ำกันชน กำรให้กำรสนับสนุนกำรป้องกันกำรบุกรุกป่ำแก่ชุมชนรอบเขตอนุรักษ์ กำรส่งเสริมกำร
ปลูกป่ำชุมชน กำรสนับสนุนเงินเพื่อกำรอนุรักษ์แหล่งน ้ำ เป็นต้น 

3) มาตรการทางเศรษฐกิจ (Economic Mechanism) เป็นกำรด้ำเนินนโยบำยและแนว
ทำงกำรปฏิบัติกำรผ่ำนเครื่องมือระบบเศรษฐกิจและกลไกตลำดสินค้ำ (Economic and Market System) 
มำตรกำรนี ภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประสังคม ที่เก่ียวข้องกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำสำมำรถเข้ำมำร่วม
ด้ำเนินกำรตำมมำตรกำรได้ มำตรกำรนี มีเครื่องมือส้ำคัญ ได้แก่ ตลำดซื อขำยน ้ำ (Water Resources Market) 
พันธบัตรทรัพยำกรน ้ำ (Water Resources Bond) กำรระดมทุนเพ่ือกิจกำรทรัพยำกรน ้ำ (Water Resources 
Activities Fundraising) หุ้นเพ่ือทรัพยำกรน ้ำ (Water Resources Stock Exchange) กำรสนับสนุนกำรลงทุน
เพ่ือพัฒนำนวัตกรรม (Innovation Investment) เป็นต้น ทั งนี  หลักกำรทำงสิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรที่ส้ำคัญ 
เช่น ผู้ก่อให้เกิดมลพิษเป็นผู้จ่ำย (Polluter Pay Principal: PPP) หลักกำรกำรประกันภัยกำรเสี่ยงภัยทำง
ธรรมชำติ (Disaster or Risk Insurance) หลักกำรผู้ได้รับผลประโยชน์เป็นผู้จ่ำย (Beneficiary Pay) หลักกำร
เพ่ิมค่ำธรรมเนียมกำรบริกำรเพ่ิมเติมส้ำหรับผู้ได้รับประโยชน์ (Surcharge and Add-Up Charge) หลักกำรกำร
เก็บส่วนต่ำงต้นทุนควำมเสียหำยที่เกิดขึ น (Difference Price Charge) เป็นต้น 

4) มาตรการทางกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ (Constitution and Law Measures)  
เป็นกำรด้ำเนินนโยบำยและแนวทำงกำรปฏิบัติกำรผ่ำนเครื่องมือทำงรัฐธรรมนูญและกฎหมำยที่เก่ียวข้องกับกำร
บริหำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำและทรัพยำกรสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมำตรกำรนี แบ่งออกได้เป็น 2 มำตรกำร คือ 
มำตรกำรตำมกฎหมำยบัญญัติให้ด้ำเนินกำร (Legitimacy) และมำตรกำรบังคับใช้กฎหมำย (Enforcement) 
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ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

   มำตรกำรตำมกฎหมำยบัญญัติให้ด้ำเนินกำร เป็นมำตรกำรที่มีกฎหมำยและระเบียบต่ำง ๆ 
รองรับกำรบริหำรจัดกำร ซึ่งมำตรกำรนี จะมี 2 มำตรกำรย่อย คือ 
   มำตรกำรให้ด้ำเนินกำร (Operation Measures) เป็นมำตรกำรที่ให้หน่วยงำนของรัฐหรือ
องค์กรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้เข้ำมำร่วมด้ำเนินกำร ได้แก่ กำรสนับสนุน (Supports) กำรสร้ำงแรงจูงใจ 
(Motivation) กำรพัฒนำกำรใช้ประโยชน์ร่วมกัน (Public Beneficial) กรณีตัวอย่ำงเช่น โฉนดชุมชน  
ป่ำชุมชน ป่ำกันชน กำรแลกเปลี่ยนที่ดิน กำรปฏิรูปที่ดิน กำรจัดรูปที่ดิน เป็นต้น 
   มำตรกำรจ้ำกัดสิทธิ์ (Right Restriction Measures) เป็นมำตรกำรที่ก้ำหนดสิทธิ์ของ
บุคคลและสังคมสำธำรณะที่จะให้ด้ำเนินกำรหรือไม่ให้กระท้ำ เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยำกร เช่น กำร
ก้ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินพื นท่ีชุ่มน ้ำ กำรก้ำหนดกำรรุกล ้ำเส้นทำงล้ำน ้ำ เป็นต้น 
   มำตรกำรบังคับใช้กฎหมำย เป็นมำตรกำรที่มีกฎหมำยและระเบียบต่ำง ๆ รองรับกำร
บริหำรจัดกำร โดยเฉพำะกำรบังคับใช้กฎหมำยให้เกิดควำมเป็นธรรมทำงสังคมกับกำรใช้ทรัพยำกรน ้ำ และกำร
ลงโทษผู้กระท้ำควำมผิดต่อทรัพยำกรน ้ำ ที่เป็นกำรใช้อ้ำนำจทำงกฎหมำยเพ่ือกำรควบคุมและก้ำกับผลกระทบ 
(command and control)  ได้แก่ กำรด้ำเนินคดีทำงแพ่ง กำรด้ำเนินคดีอำญำ กำรปรับกำรกระท้ำควำมผิด 
เป็นต้น 

5) มาตรการกลไกทางปกครอง (Administrative Measures) เป็นกำรด้ำเนินนโยบำย
และแนวทำงกำรปฏิบัติกำรผ่ำนองค์กรของรัฐที่เกี่ยวข้อง โดยรัฐบำลและหน่วยงำนหลักได้มอบหมำยหรือถ่ำย
โอนอ้ำนำจให้แก่หน่วยงำนระดับพื นที่หรือหน่วยงำนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติกำร ได้เข้ำมำร่วมด้ำเนินกำร 
ซึ่งมำตรกำรนี มีที่ส้ำคัญ ได้แก่ (1) กำรถ่ำยโอนกำรบริหำรจัดกำรและกำรปฏิบัติกำรไปให้หน่วยงำนเฉพำะกิจ 
หรือหน่วยงำนในระดับพื นที่ (Management and Implementation Transferring Measures) เช่น กำรโอน
ภำรกิจกำรจัดกำรน ้ำเสียให้แก่องค์กำรบริหำรจัดกำรน ้ำเสีย (อจน.) ในเขตพื นที่ชุมชนเมือง อุตสำหกรรมนอก
เขตนิคมอุตสำหกรรม เป็นต้น และ (2) มำตรกำรกำรกระจำยอ้ำนำจไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
(Decentralization measures) เป็นกำรมอบ และ / หรือ อ้ำนำจจำกหน่วยงำนผู้รับผิดชอบไปให้ อปท. 
ด้ำเนินกำรแทน  

6) มาตรการทางสังคมและสิ่งแวดล้อม (Social and Environmental Measures) เป็น
กำรด้ำเนินนโยบำยและแนวทำงกำรปฏิบัติกำรผ่ำนกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมจำกทุกกลุ่มทำงสังคม (Public 
Participation) ทั งในภำพรวมและในระดับพื นที่ลุ่มน ้ำ เพ่ือให้ทุกคนในสังคมได้เข้ำมำมีส่วนในกำรที่จะบริหำร
จัดกำรทรัพยำกรน ้ำ ให้มีคุณภำพและปริมำณท่ีเพียงพอต่อกำรใช้และต่อกำรอนุรักษ์ที่ดี กรณีตัวอย่ำงเช่น กำรจัด
กิจกรรมกำรอนุรักษ์ กำรจัดอบรม กำรพัฒนำกลุ่มอนุรักษ์ กำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัยและพัฒนำ เป็นต้น 
 
 แผนและโครงการยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการลุ่มน ้าสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 
 (1)  กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ผ่ำนกำรแผนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำ เพ่ือกำรเสริมสร้ำงกำรรับรู้
และประชำสัมพันธ์ให้เกิดควำมเข้ำใจของคนในพื นที่ลุ่มน ้ำต่อนโยบำยและแผนแม่บท 



       บทที่ 6 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณาการระดับยทุธศาสตร์  
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาติ             พื นที่ลุ่มน ้าสาขาภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน 
   
 

 
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 6-25 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

 (2)  กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ตำมมำตรกำรทำงกำรคลังและมำตรกำรทำงกำรเงิน เพ่ือให้เกิดกำร
อนุรักษ์และกำรแก้ไขปัญหำมลพิษทำงน ้ำร่วมกันระหว่ำงผู้ใช้น ้ำและผู้ก่อให้เกิดมลพิษ โดยเฉพำะพื นที่ชุมชน
เมือง เสนอแผนงำนและโครงกำรที่สนับสนุนกำรบริหำรกำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำ ได้แก่ 
  1)  แผนงำนกำรพัฒนำกำรจัดเก็บค่ำธรรมเนียมกำรบ้ำบัดน ้ำเสียในเขตชุมชนเมือง 
  2)  แผนงำนกำรอุดหนุนและส่งเสริมกำรอนุรักษ์พื นที่ป่ำต้นน ้ำ 
  3)  แผนงำนกำรสนับสนุนเงินเพื่อกำรอนุรักษ์แหล่งน ้ำ 
 (3)  กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ตำมกฎหมำยและระเบียบต่ำง ๆ เพ่ือเกิดกำรด้ำเนินกำรตำม
กฎหมำยและกำรบังคับใช้กฎหมำยและระเบียบต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยำกรน ้ำ เสนอแผนงำนและโครงกำรที่
สนับสนุนกำรบริหำรกำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำ ได้แก่ 
  1)  แผนงำนกำรจัดกำรที่ดินที่มีผลต่อกำรบริหำรจัดกำรตำมกฎหมำย ได้แก่ โฉนดชุมชน  
ป่ำชุมชน ป่ำกันชน กำรแลกเปลี่ยนที่ดิน กำรปฏิรูปที่ดิน กำรจัดรูปที่ดิน เป็นต้น 
  2)  แผนงำนกำรจ้ำกัดสิทธิ์บุคคลและสังคมสำธำรณะต่อกำรจัดกำรพื นที่  ได้แก่ กำร
ก้ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินพื นท่ีชุ่มน ้ำ กำรก้ำหนดกำรรุกล ้ำเส้นทำงล้ำน ้ำ เป็นต้น 
  3)  แผนงำนกำรบังคับใช้กฎหมำยต่อผู้กระท้ำควำมผิดต่อทรัพยำกรน ้ำ 
 (4)  กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ตำมมำตรกำรกลไกทำงปกครอง เพ่ือให้เกิดกำรมอบหมำยและกำร
ถ่ำยโอนอ้ำนำจกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำจำกหน่วยงำนส่วนกลำงและส่วนภูมิภำคไปสู่หน่วยงำนระดับพื นที่
หรือหน่วยงำนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติกำร เสนอแผนงำนและโครงกำรที่สนับสนุนกำรบริหำรกำรจัดกำร
ทรัพยำกรน ้ำ ได้แก่ 
  1)  แผนกำรถ่ำยโอนกำรบริหำรจัดกำรและกำรปฏิบัติกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรน ้ำเสีย
ให้แก่องค์กำรบริหำรจัดกำรน ้ำเสีย (อจน.) ในเขตพื นที่ชุมชนเมือง อุตสำหกรรมนอกเขตนิคมอุตสำหกรรม 
  2)  แผนงำนกำรกระจำยอ้ำนำจไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
 (5)  กำรขับ เคลื่ อนยุทธศำสตร์ตำมมำตรกำรทำงสั งคมและสิ่ งแวดล้อม ( Social and 
Environmental Measures) เพ่ือส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมจำกทุกกลุ่มทำงสังคม (Public Participation) ในระดับ
พื นที่ลุ่มน ้ำ เพ่ือให้ทุกคนในสังคมได้เข้ำมำมีส่วนในกำรที่จะบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำ ได้แก่ 
  1)  แผนงำนกำรจัดกิจกรรมกำรอนุรักษ์แหล่งน ้ำ 
  2)  แผนงำนกำรจัดอบรมให้ควำมรู้แก่ชุมชน 
  3)  แผนงำนกำรพัฒนำกลุ่มอนุรักษ์และกลุ่มผู้ใช้น ้ำ ตั งแต่ต้นน ้ำ-กลำงน ้ำ-ปลำยน ้ำ 
  4)  แผนงำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในโรงเรียน 
 ยุทธศำสตร์นี ตรงกับยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำชำติที่ 6 ก้ำหนดด้ำเนินกำรในแผน
ระยะสั นและระยะกลำง สรุปแผนงำนและงบประมำณตำมแนวกำรพัฒนำลุ่มน ้ำแบบบูรณำกำรระดับยุทธศำสตร์
ที่ 1-8 สำมำรถสรุป ได้ดังตารางท่ี 6.2.2-1 รำยละเอียดรำยโครงกำรแสดงไว้ใน ตารางท่ี 6.2.2-2 
 

 

 



       บทที่ 6 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณาการระดับยทุธศาสตร์  
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ            พื นที่ลุ่มน ้าสาขาภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน 
     
 

 
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 6-26 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก   ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

ตารางท่ี 6.2.2-1 
สรุปจ้านวนโครงการและงบประมาณรายยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

 

ยุทธศาสตร์ 

SIDP 

แผน 

แม่บท 

ทรัพยากรน ้า 

แห่งชาติ 

จ้านวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(ล้านบาท) 

ความจุ 

(ลลม.) 

พท.ชป. 

(ไร่) 

ระยะสั น 

(พ.ศ.2564-พ.ศ.2565) 

ระยะกลาง 

(พ.ศ.2566-พ.ศ.2570) 

ระยะยาว 

(พ.ศ.2571-พ.ศ.2580) 

จ้านวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(ล้านบาท) 

ความจุ 

(ลลม.) 

พื นท่ีชป. 

(ไร่) 

จ้านวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(ล้านบาท) 

ความจุ 

(ลลม.) 

พื นท่ีชป. 

(ไร่) 

จ้านวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(ล้านบาท) 

ความจุ 

(ลลม.) 

พื นท่ีชป. 

(ไร)่ 

1 1 5 898.39 0.00 0 5 898.39 0.00 0                 

2 2 1 0.77 0.02 0         1 0.77 0.02 0         

 3 27 3,568.20 0.58 0         23 1,776.35 0.58 0 4 1,791.85 0.00 0 

3 5 3 7.34 0.01 0         3 7.34 0.01 0         

4 2 16 413.93 0.07 0                 16 413.93 0.07 0 

5 2 21 9,989.94 513.93 77,390         20 4,663.32 414.55 77,390 1 5,326.61 99.39 0 

6 4 9 76.02 1.36 825                 9 76.02 1.36 825 

7 6 2 519.37 0.00 0         2 519.37 0.00 0         

8 6 1 5.00 0.00 0         1 5.00 0.00 0         

รวม 85 15,478.94 515.98 78,215 5 898.39 0.00 0 50 6,972.15 415.16 77,390 30 7,608.41 100.82 825 

 



       บทที่ 6 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณาการระดับยทุธศาสตร์  
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ            พื นที่ลุ่มน ้าสาขาภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน 
     
 

 
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 6-27  รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก    ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

ตารางท่ี 6.2.2-2 

สรุปจ้านวนโครงการและงบประมาณรายยุทธศาสตร์รายจังหวัดพื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

ตารางท่ี 6.2.2-2 (ต่อ) 
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งบประมาณ (ล้านบาท) 

ต้าบล อ้าเภอ จังหวัด 

แผนงานระยะสั น 
(พ.ศ. 2564 - 2565) 

แผนงานระยะกลาง (พ.ศ. 2566 - 2570) แผนงานระยะยาว (พ.ศ. 2571 - 2580) 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 

1 1 1 

พัฒนำระบบประปำหมู่บ้ำนที่
ยังขำดแคลนในลุ่มน ้ำภำคใต้
ฝั่งตะวันออกตอนบนจ้ำนวน 
34 หมูบ่้ำน     ชุมพร 

27.200     สทนช. SEA 27.20                                 

2 1 1 
โครงกำรก่อสร้ำงปรับปรุง
ขยำยเขต กปภ.สำขำชุมพร     ชุมพร 

507.674     กปภ หน่วยงำนส่วนกลำง 507.67                                 

3 1 1 
ลดกำรสูญเสียน ้ำในระบบจ่ำย
น ้ำประปำ 25 % ในลุ่มน ้ำ
ภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน     ชุมพร 

304.864     กปภ หน่วยงำนส่วนกลำง   304.86                               

4 1 1 

ปรับปรงุมำตรฐำนระบบ
ประปำหมูบ่้ำนในลุม่น ้ำภำคใต้
ฝั่งตะวันออกตอนบนให้ได้
มำตรฐำน(SDGs)     ชุมพร 

7.650     มท. SEA   7.65                               

5 1 1 
สนับสนุนกำรผลิตน ้ำด่ืมใน
ชุมชนตนเองในลุ่มน ้ำภำคใต้
ฝั่งตะวันออกตอนบน     ชุมพร 

51.000     มท. SEA   51.00                               

6 2 2 
แก้มลิงวัดควนพร้อมอำคำร
ประกอบ วิสัยใต ้ สวี ชุมพร 

0.77 0.02   ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง     0.77                             

7 2 3 
ขุดลอกสระน ้ำสำธำรณะห้วย
ตำสิงห ์ สลุย ท่ำแซะ ชุมพร 

1.10     ปภ. หน่วยงำนส่วนกลำง     1.10                             

8 2 3 ขุดลอกหน้ำอำคำรอัดน ้ำ ม.7 
สลุย, 
หงษ์
เจริญ ท่ำแซะ ชุมพร 

1.44     ปภ. หน่วยงำนส่วนกลำง     1.44                             

9 2 3 สะพำนรถยนต ์5x10.00  
ตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร 

0.60     ทล. หน่วยงำนส่วนกลำง     0.60                             

10 2 3 
เพิ่มปสภ.กำรระบำยน ้ำเพือ่
บรรเทำอทุกภัยลุม่น ้ำคลอง
ตะโก 

ทุ่งตะ
ไคร ทุ่งตะโก ชุมพร 

542.84     สทนช. Area Based         180.95 180.95 180.95                     

11 2 3 
ระบบป้องกันน ้ำท่วมชุมชน 
ทต.ทุ่งตะไคร 

ทุ่งตะ
ไคร ทุ่งตะโก ชุมพร 

120.00     สทนช. Area Based     40.00 40.00 40.00                         

12 2 3 ท่อลอด RCP 3 - Ø 1.00 ม. 
ทุ่งตะไคร ทุ่งตะโก ชุมพร 

0.80     ทล. หน่วยงำนส่วนกลำง     0.80                             

13 2 3 
โครงกำรบรรเทำอุทกภัยลุ่มน ้ำ
คลองตะโก 

ทุ่งตะไคร ทุ่งตะโก ชุมพร 

542.84 0.37   สทนช. Area Based     108.57 108.57 108.57 108.57 108.57                     

14 2 3 
คลองระบำยน ้ำคลองทอนพลำ
พร้อมอำคำรประกอบ ทุ่งตะไคร ทุ่งตะโก ชุมพร 

76.00     ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง     38.00 38.00                           

15 2 3 แก้มลิงห้วยคล้ำ 

ทุ่งตะไคร ้ ทุ่งตะโก ชุมพร 

15.00     ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง     15.00                             

16 2 3 
โครงกำรก่อสร้ำงระบบป้องกันน ้ำ
ท่วมพื นที่ชุมชนขุนกระทิง จังหวัด
ชุมพร ขุนกระทงิ เมือง ชุมพร 

280.00     ยผ. หน่วยงำนส่วนกลำง       93.33 93.33 93.33                       



       บทที่ 6 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณาการระดับยทุธศาสตร์  
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ            พื นที่ลุ่มน ้าสาขาภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน 
     
 

 
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 6-28  รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก    ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 
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งบประมาณ (ล้านบาท) 

ต้าบล อ้าเภอ จังหวัด 

แผนงานระยะสั น 
(พ.ศ. 2564 - 2565) 

แผนงานระยะกลาง (พ.ศ. 2566 - 2570) แผนงานระยะยาว (พ.ศ. 2571 - 2580) 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 

17 2 3 
บรรเทำอทุกภัยเมืองชุมพรตำม
แนวพรด. (คลองผันน ้ำคลอง
ชุมพร) 

เทศบำล
เมืองชุมพร เมือง ชุมพร 

1,768.000     สทนช. Area Based               353.60 353.60 353.60 353.60 353.60           

18 2 3 
โครงกำรป้องกันและบรรเทำภัย
จำกน ้ำในพื นที ่จังหวัดชุมพร นำชะอัง เมือง ชุมพร 

100.00     ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง     50.00 50.00                           

19 2 3 
ก่อสร้ำงสะพำนโยงลวดข้ำมคลอง
ชุมพร กม. 20 บ้ำนนำ เมือง ชุมพร 

1.52     ปภ. หน่วยงำนส่วนกลำง           1.52                       

20 2 3 
ก่อสร้ำงสะพำนโยงลวดข้ำมคลอง
ชุมพร กม. 21 

บ้ำนนำ เมือง ชุมพร 

1.52     ปภ. หน่วยงำนส่วนกลำง           1.52                       

21 2 3 
ก่อสร้ำงสะพำนโยงลวดข้ำมคลอง
ชุมพร กม. 25 บ้ำนนำ เมือง ชุมพร 

1.52     ปภ. หน่วยงำนส่วนกลำง           1.52                       

22 2 3 แก้มลิงพรุกระจูด ระยะที่ 2 
หำดทรำยร ี เมือง ชุมพร 

11.70     ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง     5.85 5.85                           

23 2 3 
อำคำรบังคับน ้ำบ้ำนวังประดิษฐ์
พร้อมระบบส่งน ้ำ 

เขำค่ำย สวี ชุมพร 

19.00     ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง       9.50 9.50                         

24 2 3 
ขุดลอกล้ำคลองสำธำรณะ (คลอง
โทง) 

นำโพธ์ิ สวี ชุมพร 

1.53     ปภ. หน่วยงำนส่วนกลำง     1.53                             

25 2 3 

โครงกำรศึกษำควำมเหมำะสม
และวิเครำะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม กำรบรรเทำอทุกภัย  
จังหวัดชุมพร   สวี ชุมพร 

35.00 0.22   ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง     35.00                             

26 2 3 
ก่อสร้ำงสะพำน คสล. ซอยห้วย
เนียง นำขำ หลงัสวน ชุมพร 

2.37     ปภ. หน่วยงำนส่วนกลำง     2.37                             

27 2 3 
สถำนีสูบน ้ำด้วยไฟฟ้ำพร้อม
ระบบสง่น ้ำบ้ำนในเหมือง นำขำ หลงัสวน ชุมพร 

1.00     ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง     1.00                             

28 2 3 
ก่อสร้ำงสะพำน คสล.หน้ำ ร.ร.ใน
เหมอืง นำขำ หลงัสวน ชุมพร 

1.88     ปภ. หน่วยงำนส่วนกลำง     1.88                             

29 2 3 
ก่อสร้ำงสะพำน คสล.บ้ำนใน
เหมอืง นำขำ หลงัสวน ชุมพร 

1.89     ปภ. หน่วยงำนส่วนกลำง     1.89                             

30 2 3 ขุดลอกคลองบำงมุด 
บำงน ้ำจืด หลงัสวน ชุมพร 

16.80     ปภ. หน่วยงำนส่วนกลำง     16.80                             

31 2 3 

ศึกษำ/ก่อสร้ำงคลองผันน ้ำเพื่อ
ลดยอดน ้ำไม่เกินควำมจุล้ำน ้ำที่
คำบกำรกลับมำกกว่ำ 25 ปีในลุ่ม
น ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน     ชุมพร 

1.500     สทนช. SEA               1.50                   

32 2 3 

ศึกษำ/ก่อสร้ำงคันป้องกันน ้ำท่วม
ในล้ำน ้ำที่ผ่ำนพืนที่ชุมชนส้ำคัญ
ให้ป้องกันน ้ำล้นตลิ่งในคำบกำร
เกิดมำกกว่ำ 25 ปี ในลุ่มน ้ำ
ภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน     ชุมพร 

19.874     สทนช. SEA               19.87                   

33 2 3 

ขุดลอก/ปรับปรงุกำรระบำยน ้ำให้
สำมำรถรองรับปรมิำณน ้ำนอง
สูงสุดที่คำบกำรเกิดมำกกว่ำ 25 
ปี ในลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก
ตอนบน     ชุมพร 

2.480     สทนช. SEA               2.48                   



       บทที่ 6 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณาการระดับยทุธศาสตร์  
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ            พื นที่ลุ่มน ้าสาขาภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน 
     
 

 
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 6-29  รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก    ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 
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งบประมาณ (ล้านบาท) 

ต้าบล อ้าเภอ จังหวัด 

แผนงานระยะสั น 
(พ.ศ. 2564 - 2565) 

แผนงานระยะกลาง (พ.ศ. 2566 - 2570) แผนงานระยะยาว (พ.ศ. 2571 - 2580) 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 

34 3 5 
โครงกำรป้องกันกำรกัดเซำะ
ชำยฝั่งบริเวณอ้ำเภอหลงัสวน 
อบต.บำงน ้ำจืด  บำงน ้ำจืด หลงัสวน ชุมพร 

5.00     ยผ.ชพ แผนพัฒนำจังหวัดชุมพร     5.00                             

35 3 5 
โครงกำรป้องกันกำรกัดเซำะ
แม่น ้ำสวี (เทศบำลต้ำบลนำโพธ์ิ)     ชุมพร 

0.35 0.01   ยผ.ชพ แผนพัฒนำจังหวัดชุมพร       0.35                           

36 3 5 
ฟื้นฟูป่ำต้นน ้ำในพื นทีลุ่่มน ้ำ
ภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 
132,839 ไร่     ชุมพร 

1.99     ทส. SEA         1.99                         

37 4 2 
อ่ำงเกบ็น ้ำสถำบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบงั ชุมโค ปะทิว ชุมพร 

300.000     ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง                   100.00 100.00 100.00           

38 4 2 

ซ่อมแซมบ้ำรงุรกัษำ อำคำร
ชลประทำนตำมข้อเสนอของ
เกษตรกรผู้ใช้น ้ำชลประทำน (1 
โครงกำร 1 ล้ำนบำท) นำชะอัง เมือง ชุมพร 

1.000     ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง               1.00                   

39 4 2 
ซ่อมแซมระบบท่อสง่น ้ำฝำยคลอง
หินใส โครงกำรชลประทำนชุมพร วังใหม ่ เมือง ชุมพร 

28.870     ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง               28.87                   

40 4 2 ปรับปรงุอำคำรอัดน ้ำห้วยอินทนลิ 
ครน สวี ชุมพร 

10.000     ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง               10.00                   

41 4 2 
ปรับปรงุฝำยบ้ำนแพรกแห้งพร้อม
ระบบสง่น ้ำ วิส้ยใต ้ สวี ชุมพร 

1.919 0.05   ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง               1.92                   

42 4 2 
ปรับปรงุฝำยบ้ำนแพรกแห้งพร้อม
ระบบสง่น ้ำ วิส้ยใต ้ สวี ชุมพร 

0.768 0.02   ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง               0.77                   

43 4 2 
ซ่อมแซมอำคำรอัดน ้ำบ้ำนเขำ
หลักพร้อมระบบส่งน ้ำ โครงกำร
ชลประทำนชุมพร วิสัยใต ้ สวี ชุมพร 

2.500     ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง               2.50                   

44 4 2 ปรับปรงุฝำยคลองหินใส   
    ชุมพร 

28.870     ชป.ชพ แผนพัฒนำจังหวัดชุมพร               28.87                   

45 4 2 
อำคำรอัดน ้ำห้วยยำงพร้อมอำคำร
ประกอบ (check)      ชุมพร 

5.000     ชป.ชพ แผนพัฒนำจังหวัดชุมพร               5.00                   

46 4 2 
อำคำรบังคับน ้ำคลองน ้ำำว 
(check)      ชุมพร 

5.000     ชป.ชพ แผนพัฒนำจังหวัดชุมพร               5.00                   

47 4 2 อำคำรบังคับน ้ำคลองพนำ  
    ชุมพร 

5.000     ชป.ชพ แผนพัฒนำจังหวัดชุมพร               5.00                   

48 4 2 อำคำรบังคับน ้ำคลองอ้ำยยี ่
    ชุมพร 

5.000     ชป.ชพ แผนพัฒนำจังหวัดชุมพร               5.00                   

49 4 2 
สถำนีสูบน ้ำด้วยไฟฟ้ำพร้อม
ระบบสง่น ้ำบ้ำนหนองบัว 
(check)       ชุมพร 

5.000     ชป.ชพ แผนพัฒนำจังหวัดชุมพร               5.00                   

50 4 2 ปรับปรงุอำคำรอัดน ้ำบ้ำนเำหลกั  
    ชุมพร 

5.000     ชป.ชพ แผนพัฒนำจังหวัดชุมพร               5.00                   

51 4 2 ปรับปรงุท้ำนบดินห้วยลกูป ู 

    ชุมพร 

5.000     ชป.ชพ แผนพัฒนำจังหวัดชุมพร               5.00                   

52 4 2 
อำคำรบังคับน ้ำคลองน ้ำกร่อย
วิทยำลัยประมงชุมพร เตอุดม
ศักดิ ์     ชุมพร 

5.000     ชป.ชพ แผนพัฒนำจังหวัดชุมพร               5.00                   

53 5 2 ขุดสระสำธำรณะ ม.5 
หงษ์เจรญิ ท่ำแซะ ชุมพร 

1.28     ปภ. หน่วยงำนส่วนกลำง     1.28                             

54 5 2 
ฝำยบ้ำนห้วยไทรล่ำงพรอ้มระบบ
ส่งน ้ำ ช่องไม้แก้ว ทุ่งตะโก ชุมพร 

32.83     ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง       32.83                           



       บทที่ 6 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณาการระดับยทุธศาสตร์  
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ            พื นที่ลุ่มน ้าสาขาภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน 
     
 

 
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 6-30  รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก    ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

ตารางท่ี 6.2.2-2 (ต่อ) 
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งบประมาณ (ล้านบาท) 

ต้าบล อ้าเภอ จังหวัด 

แผนงานระยะสั น 
(พ.ศ. 2564 - 2565) 

แผนงานระยะกลาง (พ.ศ. 2566 - 2570) แผนงานระยะยาว (พ.ศ. 2571 - 2580) 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 

55 5 2 
อ่ำงฯ บ้ำนห้วยไทรพร้อมระบบส่ง
น ้ำ ช่องไม้แก้ว ทุ่งตะโก ชุมพร 

500.00 9.00 2,800 ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง       100.00 100.00 100.00 100.00 100.00                   

56 5 2 
โครงกำรจัดหำแหล่งน ้ำและเพิม่
พื นที่ชลประทำนในพื นที ่จังหวัด
ชุมพร นำชะอัง เมือง ชุมพร 

1.54 0.04   ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง       1.54                           

57 5 2 
โครงกำรพัฒนำแหลง่น ้ำในพื นที่
รับน ้ำ จังหวัดชุมพร นำชะอัง เมือง ชุมพร 

0.77 0.02   ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง       0.77                           

58 5 2 ฝำยคลองง่วม พร้อมระบบส่งน ้ำ 
บ้ำนนำ เมือง ชุมพร 

27.00     ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง       27.00                           

59 5 2 ฝำยคลองง่วม พร้อมระบบส่งน ้ำ 
บ้ำนนำ เมือง ชุมพร 

28.87     ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง     28.87                             

60 5 2 
อ่ำงฯ คลองชุมพรพร้อมระบบสง่
น ้ำ บ้ำนนำ เมือง ชุมพร 

500.00 100.00 30,000 ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง       100.00 100.00 100.00 100.00 100.00                   

61 5 2 
ฝำยบ้ำนคลองเรียน พร้อมระบบ
ส่งน ้ำ 

เขำค่ำย สวี ชุมพร 

28.87     ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง       28.87                           

62 5 2 
ฝำยบ้ำนขุนไกรพร้อมระบบส่งน ้ำ 
ระยะที่ 3 

เขำค่ำย สวี ชุมพร 

28.87     ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง       28.87                           

63 5 2 
อ่ำงฯ คลองน้อยพร้อมระบบส่ง
น ้ำ 

ครน สวี ชุมพร 

600.00 14.80 5,000 ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง         120.00 120.00 120.00 120.00 120.00                 

64 5 2 อ่ำงฯ คลองสวีพร้อมระบบส่งน ้ำ 
ทุ่งระยะ สวี ชุมพร 

2,309.00 92.11 23,440 สทนช. Area Based       461.80 461.80 461.80 461.80 461.80                   

65 5 2 อ่ำงฯ คลองวิสัยพร้อมระบบส่งน ้ำ 
วิสัยใต ้ สวี ชุมพร 

750.00 10.00 16,000 ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง         150.00 150.00 150.00 150.00 150.00                 

66 5 2 
อำคำรบังคับน ้ำห้วยค้อ 1 พร้อม
ระบบสง่น ้ำ 

นำขำ หลงัสวน ชุมพร 

5.61 0.15   ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง       5.61                           

67 5 2 ฝำยห้วยรกัษ์ดี  
    ชุมพร 

28.87     ชป.ชพ แผนพัฒนำจังหวัดชุมพร       28.87                           

68 5 2 อำคำรบังคับน ้ำห้วยอน  
    ชุมพร 

5.00 0.0032   ชป.ชพ แผนพัฒนำจังหวัดชุมพร     5.00                             

69 5 2 
ขุดลอกแหล่งน ้ำขนำดใหญ่กว่ำ 5 
ไร่ จ้ำนวน 77 แห่ง ในลุ่มน ้ำ
ภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน     ชุมพร 

410.20 20.51   สทนช. SEA     82.04 82.04 82.04 82.04 82.04                     

70 5 2 

ขุดสระในไร่นำนอกเขต
ชลประทำนขนำด 650-1,050 
ลบ.ม./ไร่ ในลุ่มน ้ำภำคใต้ฝัง่
ตะวันออกอนบน     ชุมพร 

3,975.508 99.39   สทนช. SEA               397.55 397.55 397.55 397.55 397.55 397.55 397.55 397.55 397.55 397.55 

71 5 2 
กำรพัฒนำแหลง่น ้ำทำงเลอืก น ้ำ
บำดำล     ชุมพร 

746.52 167.68   ทบ. SEA       149.30 149.30 149.30 149.30 149.30                   

72 5 2 ฝำยคลองขี นำคพร้อมระบบส่งน ้ำ 
ล้ำเลียง กระบรุ ี ระนอง 

8.45 0.22 150 ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง       8.45                           

73 5 2 ฝำยคลองขี นำคพร้อมระบบส่งน ้ำ 
ล้ำเลียง กระบรุ ี ระนอง 

0.77 0.02   ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง     0.77                             

74 6 4 อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองโชน 
ช่องไม้แก้ว ทุ่งตะโก ชุมพร 

12.500 0.33 210 ทน. หน่วยงำนส่วนกลำง                 12.50                 



       บทที่ 6 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณาการระดับยทุธศาสตร์  
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ            พื นที่ลุ่มน ้าสาขาภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน 
     
 

 
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 6-31  รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก    ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

ตารางท่ี 6.2.2-2 (ต่อ) 
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งบประมาณ (ล้านบาท) 

ต้าบล อ้าเภอ จังหวัด 

แผนงานระยะสั น 
(พ.ศ. 2564 - 2565) 

แผนงานระยะกลาง (พ.ศ. 2566 - 2570) แผนงานระยะยาว (พ.ศ. 2571 - 2580) 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 

75 6 4 
อนุรักษ์ฟื้นฟหู้วยช่องขนุนและล้ำ
น ้ำสำขำ ทุ่งคำ เมือง ชุมพร 

3.500 0.05   ทน. หน่วยงำนส่วนกลำง                 3.50                 

76 6 4 
โครงกำรจัดกำรคุณภำพน ้ำใน
พื นที ่จังหวัดชุมพร นำชะอัง เมือง ชุมพร 

5.758 0.15 100 ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง               5.76                   

77 6 4 อนุรักษ์ฟื้นฟหู้วยอีแพะแพรกขวำ 
บ้ำนนำ เมือง ชุมพร 

5.000 0.37 240 ทน. หน่วยงำนส่วนกลำง                 5.00                 

78 6 4 
ระบบบ้ำบัดน ้ำเสียเทศบำลต้ำบล
ปำกน ้ำชุมพร ปำกน ้ำ เมือง ชุมพร 

30.962     คพ. SEA               30.96                   

79 6 4 
อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองแพรกแหง้และ
ล้ำน ้ำสำขำ ครน สวี ชุมพร 

5.000 0.13 85 ทน. หน่วยงำนส่วนกลำง                 5.00                 

80 6 4 
อนุรักษ์ฟื้นฟูแหลง่น ้ำสระห้วยทบั
บอน ครน สวี ชุมพร 

2.295 0.06   ทน. หน่วยงำนส่วนกลำง                 2.30                 

81 6 4 อนุรักษ์ฟื้นฟหู้วยเขำดิน 
ท่ำหิน สวี ชุมพร 

7.500 0.20 130 ทน. หน่วยงำนส่วนกลำง                 7.50                 

82 6 4 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหลง่น ้ำหนองน ้ำกิน 
นำโพธ์ิ สวี ชุมพร 

3.500 0.09 60 ทน. หน่วยงำนส่วนกลำง                 3.50                 

83 7 6 
ปรับปรงุรอ่งน ้ำเขตป่ำชำยเลนลุ่ม
น ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

    ชุมพร 

407.23     จท. SEA     81.45 81.45 81.45 81.45 81.45                     

84 7 6 
เข่ือนป้องกันกำรกัดเซำะชำยฝั่ง
ทะเลในลุ่มน ้ำภำคใต้ฝัง่ตะวันออก
ตอนบน     ชุมพร 

112.14     ยผ. SEA     37.38 37.38 37.38                         

85 8 6 พัฒนำลุม่น ้ำคลองสวี 
บ้ำนปำก
แพรก สวี ชุมพร 

5.00     สทนช. Area Based     5.00                             

      
รวม 15,478.94 515.98 78,215   534.87 363.51 569.37 1,520.36 1,716.31 1,632.00 1,534.10 2,006.76 1,060.45 851.15 851.15 851.15 397.55 397.55 397.55 397.55 397.55 

 

 

 

 

 



 บทที่ 7 

กำรจัดท ำแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน้ ำแบบบูรณำกำร
ระดับยุทธศำสตร์ลุ่มน้ ำสำขำคลองหลงัสวน 

 
 
  



บทที่ 7 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณาการระดับยทุธศาสตร ์ 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาติ        พื นที่ลุ่มน ้าสาขาคลองหลังสวน 
   
 

 
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 7-1 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

บทที่ 7 
การจัดท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ 

พื นที่ลุ่มน ้าสาขาคลองหลังสวน 
 

7.1 สภาพปัจจุบัน และแนวโน้มการพัฒนาของพื นที่ลุ่มน ้าสาขาคลองหลังสวน 
 พ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำคลองหลังสวน คิดเป็นร้อยละ 6.25 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้ำหลัก ครอบคลุมพ้ืนที่อ้ำเภอพะ
โต๊ะ อ้ำเภอละแม อ้ำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร อ้ำเภอกะเปอร์ อ้ำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง อ้ำเภอไชยำ อ้ำเภอ
ท่ำชนะ จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี พ้ืนที่ลุ่มน้้ำดังแสดงในรูปที่ 7.1-1 ระบบแหล่งน้้ำในลุ่มน้้ำคลองหลังสวนมีคลอง
หลังสวนเป็นล้ำน้้ำสำยหลักที่ส้ำคัญ มีต้นก้ำเนิดจำกแนวเทือกเขำที่กั้นระหว่ำงจังหวัดชุมพรกับจังหวัดระนอง 
ต้นน้้ำคลองหลังสวน ประกอบด้วย ล้ำน้้ำสำขำสองสำยที่ส้ำคัญ คือ คลองยำยหม่อน และคลองซง ไหลมำ
บรรจบกันเป็นคลองหลังสวน โดยมีควำมยำวล้ำน้้ำนับจำกต้นน้้ำคลองซงจนถึงจุดบรรจบทะเล ประมำณ 150 
กิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศของลุ่มน้้ำคลองหลังสวนประมำณร้อยละ 70 เป็นพื้นที่ภูเขำสูงวำงตัวในแนวเหนือ-
ใต้ ส่วนที่เหลืออีกประมำณร้อยละ 30 เป็นพ้ืนที่รำบลุ่ม ใช้ท้ำกำรเกษตรประเภทไม้ผล สวนยำง และปำล์ม
น้้ำมัน จำกสภำพภูมิประเทศของลุ่มน้้ำคลองหลังสวนดังกล่ำว สำมำรถแบ่งพ้ืนที่ลุ่มน้้ำออกเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ 
พ้ืนที่ต้นน้้ำทำงด้ำนทิศใต้ ทิศตะวันตก และตะวันตกเฉียงใต้ของลุ่มน้้ำ พ้ืนที่ส่วนนี้เป็นพ้ืนที่ภูเขำสูงเป็นต้น
ก้ำเนิดของคลองสำขำต่ำง ๆ ของคลองหลังสวน ถัดมำเป็นพื้นที่กลำงน้้ำ ได้แก่ พื้นที่รำบแคบ ๆ ริมฝั่งคลองหลัง
สวนในเขตอ้ำเภอพะโต๊ะ ต่อเนื่องถึงพ้ืนที่รำบขนำดใหญ่ในอ้ำ เภอเมืองชุมพร พ้ืนที่นี้ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่
เกษตรกรรมที่ส้ำคัญของลุ่มน้้ำ ส่วนพ้ืนที่รำบลุ่มบริเวณปำกน้้ำคลองหลังสวนที่ไหลออกสู่ทะเล จัดเป็นพ้ืนที่
ปลำยน้้ำ มีชุมชนอ้ำเภอหลังสวน เป็นชุมชนปลำยน้้ำที่ส้ำคัญ 
 
7.1.1 บริบทลุ่มน ้าสาขาคลองหลังสวน 

- ปริมำณฝนเฉลี่ยรำยปี 2,246.98 มม./ปี มีปริมำณฝนสูงสุดอยู่ในดือนสิงหำคม (342.12) และ
ต่้ำสุดในเดือนกุมภำพันธ์ (31.74) 

- ปริมำณน้้ำท่ำเฉลี่ยรำยปี 1,532.29 ล้ำน ลบ.ม. มีปริมำณน้้ำท่ำเฉลี่ยสูงสุดในเดือนสิงหำคม  
(253.33) และต่้ำสุดในเดือนเมษำยน (47.93) 

- มีพ้ืนที่ป่ำไม้ประมำณ 710.23 ตร.กม. หรือร้อยละ 42.94 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้ำ 
- มีพ้ืนที่คุ้มครองและอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ จ้ำนวน 3 แห่ง ได้แก่ เขตรักษำพันธ์สัตว์ป่ำ 

จ้ำนวน 1 แห่ง คือ ควนแม่ยำยหม่อน และอุทยำนแห่งชำติ จ้ำนวน 2 แห่ง คือ แก่งกรุงและน้้ำตกหงำว 
- น้้ำบำดำลมีศักยภำพกำรให้น้้ำ 139.5 ล้ำน ลบ.ม.  
- คุณภำพน้้ำผิวดิน อยู่ในเกณฑ์พอใช้  
- ดินในพ้ืนที่ส่วนใหญ่ เนื้อดินเป็นดินร่วนปนทรำยถึงดินร่วนเหนียวปนทรำย มีควำมอุดม

สมบูรณ์ต่้ำ 
-  อัตรำกำรเพิ่มข้ึนของจ้ำนวนประชำกรมีแนวโน้มลดลงอย่ำงต่อเนื่อง ค่ำเฉลี่ย 20 ปี ร้อยละ 1.5 

สูงกว่ำค่ำเฉลี่ยพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก (ร้อยละ 0.66) ประมำณ 2.6 เท่ำ 
-  ในระยะ 10 ปีที่ผ่ำนมำ พ้ืนที่อยู่อำศัยและสิ่งปลูกสร้ำงมีอัตรำกำรขยำยตัว (ร้อยละ 3.7) สูง

กว่ำอัตรำค่ำเฉลี่ยของพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก (ร้อยละ 1.5) 



บทที่ 7 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณาการระดับยทุธศาสตร ์ 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาติ        พื นที่ลุ่มน ้าสาขาคลองหลังสวน 
   
 

 
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 7-2 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

 
รูปที่ 7.1-1  แผนที่แสดงพื นที่ลุ่มน ้าสาขาคลองหลังสวน 

 



บทที่ 7 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณาการระดับยทุธศาสตร ์ 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาติ        พื นที่ลุ่มน ้าสาขาคลองหลังสวน 
   
 

 
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 7-3 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

7.1.2  สภาพปัญหา 
(1)  ด้านการจัดการน ้าอุปโภคบริโภค 

- ไม่มีแหล่งกักเก็บน้้ำไว้กักเก็บน้้ำไว้ในช่วงที่มีปริมำณน้้ำมำก 

(2)  ด้านการสร้างความม่ันคงของน ้าภาคการผลิต 

- ขำดแคลนน้้ำเพ่ือกำรเกษตรในช่วงฤดูแล้ง 

- น้้ำในคลองเป็นน้้ำกร่อยเค็ม น้้ำทะเลรุกตัวมำกขึ้นในช่วงฤดูแล้ง 

- ไม่มีแหล่งกักเก็บน้้ำ 

(3)  ด้านการจัดการน ้าท่วมและอุทกภัย 

- พ้ืนที่กลำงน้้ำและท้ำยน้้ำเกิดปัญหำน้้ำท่วมและอุทกภัย 

(4)  ด้านการจัดการคุณภาพน ้าและอนุรักษ์ทรัพยากรน ้า 

- น้้ำในคลอง ในล้ำน้้ำไม่สำมำรถน้ำมำใช้ประโยชน์เพ่ือกำรเกษตรได้เนื่องจำกน้้ำกร่อยเค็ม 
เกิดจำกน้้ำทะเลหนุน และน้้ำทะเลรุกตัวมำกขึ้น ในช่วงฤดูแล้ง 

- กำรปนเปื้อนสำรเคมีจำกกำรเกษตรในพ้ืนที่ต้นน้้ำลงสู่แหล่งน้้ำธรรมชำติ 
(5)  ด้านการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภาพป่าต้นน ้าที่เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลายของดิน 

- มีกำรบุกรุกป่ำเพ่ือปลูกพืชเชิงเดี่ยวเป็นสวนทุเรียน และสวนยำงพำรำ  

- มีกำรชะล้ำงพังทลำยของดินบริเวณป่ำต้นน้้ำ 

(6)  ด้านการบริหารจัดการ 

- ขำดกำรบริหำรจัดกำรน้้ำ เช่น กำรรักษำระบบนิเวศในพื้นที่ต้นน้้ำ กำรชะลอน้้ำไว้ในช่วงฤดู
ฝน เพ่ือลดปัญหำน้้ำท่วมท้ำยน้้ำ และมีน้้ำเพ่ือกำรเกษตรและอุปโภคบริโภค 

- ขำดกำรวำงแผนกำรเพำะปลูก มีกำรปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพ่ิมมำกขึ้น 

 
7.1.3 แนวโน้มการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
แนวโน้มกำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม แบ่งออกเป็น 3 ด้ำน ประกอบด้วย กำรพัฒนำพื้นที่ลุ่ม
น้้ำสำขำคลองหลังสวน เงื่อนไข ข้อจ้ำกัด และทิศทำงกำรพัฒนำ และแนวทำงกำรพัฒนำเศรษฐกิจ และข้อจ้ำกัด 
ดังรำยละเอียดต่อไปนี้ 
  
7.1.3.1 การพัฒนาพื นที่ลุ่มน ้าสาขาคลองหลังสวน 
  แผนกำรพัฒนำพ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำคลองหลังสวน ที่ปรึกษำได้รวบรวมแผนพัฒนำพ้ืนที่ ซึ่งประกอบด้วย 
แผนพัฒนำภำคใต้ พ.ศ.2560–2565 ฉบับทบทวน แผนพัฒนำจังหวัดชุมพร แผนพัฒนำจังหวัดระนอง และ
แผนพัฒนำจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี สำมำรถสรุปเป็นประเด็นหลัก ๆ ได้ 4 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนเกษตรและปศุสัตว์  
ด้ำนอุตสำหกรรมกำรผลิตและกำรค้ำ ด้ำนท่องเที่ยวและบริกำร สิ่งแวดล้อม และด้ำนคุณภำพชีวิต รำยละเอียด
ดังแสดงในตารางท่ี 7.1.3-1 ดังนี้ 
 
 



บทที่ 7 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณาการระดับยทุธศาสตร ์ 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาติ                        พื นที่ลุ่มน ้าสาขาคลองหลังสวน 
                     
 

 
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม    7-4          รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก                ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

ตารางท่ี 7.1.3-1 
สรุปแผนพัฒนาที่เชื่อมโยงกับพื นที่ลุ่มน ้าสาขาคลองหลังสวน 

 
แผนพัฒนา เกษตรและปศุสัตว์ อุตสาหกรรมการผลิตและการค้า ท่องเท่ียวและบริการ สิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิต 

แผนพัฒนาภาคใต้  
พ.ศ. 2560–2565 
ฉบับทบทวน 
 
ภ ำ ค ใ ต้ เ ป็ น เ มื อ ง
ท่องเที่ยวพักผ่อนตำก
อำกำศระดับโลก เป็น
ศูนย์กลำงผลิตภัณฑ์
ยำงพำรำและปำล์ม
น้้ ำมันของประเทศ 
และเมืองเศรษฐกิจ
เช่ือมโยงกำรค้ำกำร
ลงทุนกับภูมิภำคอื่น
ของโลก 

 ยกระดับกำรผลิตสินค้ำเกษตรที่เป็น อัตลักษณ์
ที่เหมำะสมกับศักยภำพพื้นที่ของภำค เช่น ข้ำว 
(ข้ำวสังหยด ข้ำวหอมกระดังงำ ข้ำวเล็บนก) ไม้
ผล (กล้วยหอมทอง มะพร้ำว ทุเรียน มังคุด ส้ม
โอ) กำแฟ (กำแฟโรบัสตำ) พืชสุมนไพร และปศุ
สัตว์ (โคขุนศรีวิชัย) เพื่อให้เป็นสินค้ำมูลค่ำสูง  

 ส่งเสริมกำรสร้ำงตรำสินค้ำอัตลักษณ์ เช่ือมโยง
ไปสู่ภำคกำรผลิตอื่น อำทิ กำรท่องเที่ยว  

 กำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มและสร้ำงควำมหลำกหลำย
ของสินค้ำ ต่อยอดกำรพัฒนำกำรผลิตสู่ระบบ
เกษตรมำตรฐำนต่ำงๆ อำทิ เกษตรปลอดภัย 
และเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น  

 กำรท้ำเกษตรแปลงใหญ่ในพื้นที่ที่เหมำะสม 
(Zoning)  

 ยกระดับอุตสำหกรรมกำรเพำะเลี้ยงกุ้งและสัตว์
น้้ำชำยฝั่ง และประมงทะเลที่ได้มำตรฐำนสำกล 
กำรเพำะเลี้ ยงที่ เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม 
ส่งเสริมกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์อำหำรทะเลที่
หลำกหลำย ในพื้นที่จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี  
นครศรีธรรมรำช สงขลำ และชุมพร 

 ส่งเสริมกำรท้ำกำรเกษตรแบบผสมผสำน 
โดยเฉพำะกำรท้ ำเกษตรและเลี้ ยงสั ตว์
ผสมผสำนร่วมกับกำรปลูกยำงพำรำ ปำล์ม
น้้ำมันและไม้ผล ส่งเสริมกำรปลูกพืชพันธุ์ดี ท่ี
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำด  

 ส่งเสริมให้มีกำรใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใน
กำรผลิตและบริหำรจัดกำรฟำร์ม อย่ำงเป็น
ระบบ เพื่อพัฒนำไปสู่กำรเป็นเกษตรกรมือ
อำชีพ/เกษตรอัจฉริยะ (Smart Farmer) 

 พัฒนำพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจภำคใต้อย่ำงยั่งยืน 
( Southern Economic Corridor: SEC) 
จังหวัดชุมพร ระนอง สุรำษฎร์ธำนี  และ
นครศรีธรรมรำช 

 พัฒนำอุตสำหกรรมฐำนชีวภำพและกำรแปรรูป
กำรเกษตรมูลค่ำสูง (Bio-Based & Processed 
Agricultural Products) เ น้ นก ำ ร วิ จั ย แ ล ะ
พัฒนำเพื่อต่อยอดจำก กำรผลิตน้้ำมันปำล์มใน
สุรำษฎร์ธำนี นครศรีธรรมรำช และจังหวัด
ใกล้เคียง (กระบี่ และชุมพร) ไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มี
มูลค่ำสูงขึ้น 

 พัฒนำเขตอุตสำหกรรมโอเลโอเคมีคอล แบบ
ครบวงจร ในกระบี่  สุรำษฎร์ธำนี และชุมพร 
เพื่อให้เป็นอุตสำหกรรมใหม่ของภำค และสร้ำง
มูลค่ำเพิ่มให้กับน้้ำมันปำล์ม 
 

 แหล่งท่องเที่ยวหมู่ เกำะมี ช่ือเสียงในระดับ
นำนำชำติ อำทิ ภูเก็ต พีพี สมุย พะงัน และหลี
เป๊ะ รวมทั้ง ชำยหำดและหมู่เกำะ จังหวัด
ชุมพร สำมำรถเช่ือมโยงกับเขต The Royal 
Coast ของภำคกลำง 

 พัฒนำแหล่งท่องเที่ยวบนบกบริเวณตอนในของ
ภำคเช่ือมโยงกับแหล่งท่องเที่ยว ทำงทะเลที่ 
และแหล่งท่องเที่ยวชำยหำดให้ เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวแห่งใหม่และมีกำรเช่ือมโยงโครงข่ำย
ท่องเที่ยวบริเวณชำยฝั่งทะเลอ่ำวไทยกับชำยฝั่ง
ทะเลอันดำมัน 

 ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวชุมชนให้มีควำมเข้มแข็ง
และสอดคล้องกับศักยภำพของพื้นที่ 

 พัฒนำกิจกรรมและบริกำรท่องเที่ยวรูปแบบ
ใหม่ให้มีควำมหลำกหลำยเพื่อสร้ำง มูลค่ำเพิ่ม
ให้กับกำรท่องเที่ยวที่ส้ำคัญของภำค อำทิ 
ท่องเที่ยวเชิงสุขภำพและสปำ พัฒนำต่อยอด
ผลิตภัณฑ์และบริกำรท่องเที่ยว อำทิ ผลิตภัณฑ์
สมุนไพรและสุขภำพ (ระนอง กระบี่ สตูล 
ส ุรำษฎร์ ธำนี  และพัทลุ ง )  ท่องเที่ ยว เ ชิง
ประวัติศำสตร์และวัฒนธรรม (วัดพระมหำธำตุ
วรมหำวิหำร นครศรีธรรมรำช) เมืองเก่ำ 
(สงขลำ พังงำ สตูล นครศรีธรรมรำช และ
ระนอง) และกำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์   กำร
ท่องเที่ยวผจญภัย (พัทลุง นครศรีธรรมรำช 
และ สุรำษฎร์ธำนี) กำรท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
กำรท่องเที่ยวเชิงธุรกิจและบริกำร และกำร
ท่องเที่ยวเชิงกีฬำ 

 กำรอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติ ทำง
ทะเล ป่ำไม้ และป่ำชำยเลน เพื่อให้เกิดกำร
พัฒนำที่ยั่ งยืน โดยอำศัยควำมร่วมมือของ
ชุมชน ส่งเสริมกำรปลูกป่ำชุมชน ป่ำชำยเลน 
กำรปลูกไม้เศรษฐกิจ 

 เพิ่มประสิทธิภำพกำรจัดกำรฐำนทรัพยำกรให้มี
ควำมอุดมสมบูรณ์ โดยเฉพำะทรัพยำกรดิน น้้ำ 
ป่ำไม้ ประมงและชำยฝั่ง เพื่อเป็นปัจจัยกำร
ผลิตที่มีประสิทธิภำพ 

 กำรรักษำระบบนิเวศทำงทะเล อนุรักษ์ฟื้นฟู
สัตว์น้้ำบริเวณป่ำชำยเลน และกำรป้องกันกำร
กัดเซำะชำยฝั่ง โดยใช้เทคโนโลยีและรูปแบบที่
เหมำะสมกับแต่ละสภำพพื้นที่  

 กำรจัดระเบียบและก้ำหนดกิจกรรมทำง
เศรษฐกิจและสิ่งปลูกสร้ำงบริเวณพื้นที่ชำยฝั่ง
ทะเลเพื่อลดผลกระทบต่อกำรกัดเซำะบริเวณ
ชำยฝั่ง กำรวำงแผนทำงกำรเกษตรที่เหมำะสม 

 วำงระบบป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรบริหำร
จัดกำรน้้ำอย่ำงเป็นระบบ เพื่อแก้ไข ปัญหำภัย
แล้งและอุทกภัยในพ้ืนท่ีน้้ำท่วมซ้้ำซำก  

 จัดหำน้้ำเพื่อกำรบริโภคอุปโภคและกำรเกษตร
ที่เพียงพอสนับสนุนปริมำณควำมต้องกำรใช้น้้ำ
ที่ เพิ่ มขึ้น ในเขตชนบทและเมือง และลด
ผลกระทบจำกปัญหำขำดแคลนน้้ำในช่วงฤดูแล้ง 

 ส่ ง เสริมกำร ใ ช้พลั งงำนทดแทนและเพิ่ ม
ประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำน 

 บริหำรจัดกำรและแก้ไขปัญหำสิ่งแวดล้อมอยำ่ง
เป็นระบบลงทุนโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนกำร
จัดกำรมลพิษ อำทิ ระบบรวบรวมและบ้ำบัดน้้ำ
เสีย และระบบก้ำจัดขยะมูลฝอยท่ีเหมำะสม 

 กำรพัฒนำเมืองน่ำอยู่ (Green Culture & 
Livable Cities) ในพื้ นที่ จั ง ห วั ด ชุ มพ ร 
ระนอง สุรำษฎร์ธำนี และนครศรีธรรมรำช
โดยเน้นกรอบกำรเป็นเมืองที่มีควำมน่ำอยู่
ส้ำหรับคนทุกกลุ่ม เอื้อต่อ กำรขยำยตัวทำง
เศรษฐกิจและสังคม และยังคงรักษำ อัต
ลักษณ์ของพื้นที่  

 อนุรักษ์และส่งเสริม วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญำท้องถิ่น 

 
 



บทที่ 7 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณาการระดับยทุธศาสตร ์ 
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม    7-5          รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก                ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

ตารางที่ 7.1.3-1 (ต่อ) 
แผนพัฒนา เกษตรและปศุสัตว์ อุตสาหกรรมการผลิตและการค้า ท่องเท่ียวและบริการ สิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิต 

ชุมพร 
เมืองน่าอยู่ 
บนพ้ืนฐานการ 
เกษตรกรรมและ 
การท่องเที่ยวคุณภาพ 
เชื่อมโยงการพัฒนา 
สองฝั่งทะเล 

 เพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร เพื่อ
สร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันบนพื้นฐำน
กำรผลิตเชิงคุณภำพและเกษตรปลอดภัย 

 มูลค่ำสินค้ำเกษตรเพิ่มขึ้น (3% ต่อปี) 

-  เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรท่องเที่ยว 
พัฒนำแหล่งท่องเที่ยวและโครงสร้ำงพื้นฐำนท่ีมี
คุณภำพ เพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันทำงกำรท่องเที่ยว 

 รำยได้จำกกำรท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น (5% ต่อปี) 

 บริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม 
และสำธำรณภัย โดยกระบวนกำรมีส่วนร่วม 

 จ้ำนวนพื้นที่ป่ำในจังหวัดเพิ่มขึ้น (2%) 

 เสริมสร้ำงศักยภำพคน ครอบครัว ชุมชนและ
สังคมที่มีคุณภำพ 

 เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรรำชกำรจังหวัด 
ดูแลควำมสงบเรียบร้อยและควำมมั่นคง เพื่อ
ประโยชน์สุขของประชำชน 

ระนอง 
เมืองท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพท่ีน่าอยู่ และ 
ประตสูู่การคา้
ชายแดน 
ฝั่งอันดามัน 

 ส่งเสริมกำรผลิต กำรบริโภค และจ้ำหน่ำย
อำหำรปลอดภัยสู่เมืองที่มั่นคงทำงด้ำนอำหำร 

 พัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรผลิตภำคเกษตร 
(พัฒนำคุณภำพ/ลดต้นทุนกำรผลิต) สร้ำง
มูลค่ำเพิ่ม และส่งเสริมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์
ชุมชน 

 เสริมสร้ำงอัตรำกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจด้วย
รำยได้ชุมชน เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งชุมชนสู่
กำรพึ่ งตนเองที่ยั่ งยืนด้วยหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจ พอเพียง 

 กำรเพิ่มศักยภำพของเมืองเพื่อเช่ือมโยงโอกำส
จำกอำเซียน 

 เป็นประตูกำรค้ำผ่ำนแดนฝั่งอันดำมัน เชื่อมโยง
ด้ำนกำรค้ำและกำรลงทุนของไทย อำเซียน และ
กลุ่มประเทศ BIMSTEC 

 พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนโลจิสติกส์และสิ่งอ้ำนวย
ควำมสะดวกทำงกำรค้ำ กำรลงทุน และกำร
ส่งออก 

 พัฒนำและยกระดับมำตรฐำนอุตสำหกรรมกำร
ท่องเที่ยวเชิงสุขภำพสู่เมืองท่องเที่ยวช้ันน้ำของ
อำเซียน 

 อนุรั กษ์  ฟื้นฟูและกำรจัดกำรทรัพยำกร 
ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมมีควำมสมดุลทำง
ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภำพตำมเกณฑ์
มำตรฐำน 

 พั ฒ น ำ ปั จ จั ย พื้ น ฐ ำ น แ ล ะ ร ะ บ บ
สำธำรณูปโภคเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตของ
ประชำชน 

 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและระบบ
สำธำรณสุขให้ได้มำตรฐำน 

 เสริมสร้ำงภูมิคุ้มกันและควำมเข้มแข็งทำง
สังคม 

 เสริมสร้ำงควำมมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชำชนและพัฒนำระบบ 
บริหำรจัดกำรด้ำนควำมมั่นคงในพื้นที่
ชำยแดน 

 เสริมสร้ำงศักยภำพในกำรป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัย 

สุรำษฎร์ธำน ี
เมืองเกษตรคณุภาพ 
การท่องเที่ยวยั่งยืน 
สังคมเป็นสุข 

 เพิ่ มศั กยภำพกำรพัฒนำเศรษฐกิ จด้ ำน
กำรเกษตร 

 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ภำคเกษตร
เพิ่มขึ้น (1% ต่อปี) 

 เพิ่ มศั กยภำพกำรพัฒนำ เศรษฐกิ จด้ ำน
อุตสำหกรรมเกษตร 

 พัฒนำระบบดิจิทัลเพื่อส่งเสริมอุตสำหกรรม
กำรเกษตร กำรบริกำรอย่ำงครบวงจร 

 ระบบกำรจัดกำรเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจด้ำนกำร
ลงทุน บริกำร โลจิสติกส์ กำรเกษตร 

 ผลิ ตภัณฑ์ มวลรวมจั งหวั ด  ( GPP) สำขำ
อุตสำหกรรมเพิ่มขึ้น (0.5% ต่อปี) 

 พัฒนำ กำรท่องเที่ยวและวัฒนธรรมเช่ือมโยง
กลุ่มจังหวัด กลุ่มอำเซี่ยน 

 กำรส่งเสริมอุตสำหกรรมบริกำรและกำร
ท่องเที่ยวท่ียั่งยืน 

 สร้ำงเศรษฐกิจด้วยอุตสำหกรรมบริกำร กำร
ท่องเที่ยวและระบบโลจิสติกส์ 

 กำรเ ชื่อมโยงเส้นทำงคมนำคมและศูนย์  
โลจิสติกส์ (Logistics) ภำคใต้ตอนบน 

 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) สำขำกำร
ขนส่งและกำรคมนำคมเพิ่มขึ้น (5% ต่อปี 

 รำยได้จำกกำรท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น (10% ต่อปี) 

 กำรสร้ำงฐำนทรัพยำกรธรรมชำติที่มั่นคงและมี
สภำพแวดล้อมท่ีเหมำะสม 

 พัฒนำระบบกำรจัดกำรเพื่อพัฒนำเมืองโดยใช้
ฐำนของควำมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 คุณภำพน้้ำ (ผิวดิน /ทะเลและชำยฝั่ ง) มี
คุณภำพอยู่ในเกณฑ์ระดับพอใช้ไม่น้อยกว่ำร้อย
ละ 80 ของสถำนีท่ีมีกำรตรวจวัด   

 ร้อยละที่ของพื้นท่ีสีเขียวท่ีเพิ่มขึ้นจำกพื้นที่ของ
จังหวัด (0.01% ต่อปี) 

 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของชุมชนพื้นท่ีเสี่ยงภัยที่ได้รับ
กำรเตรียมควำมพร้อมในกำรร่วมมือภัยพิบัติ
ทำงธรรมชำติ (5% ต่อปี) 

 พัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชนสู่สังคม
เป็นสุข 

 พัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชนโดยน้อม
น้ำปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
แนวทำงหลักในกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันในกำร
สร้ำงคนสังคมที่มีคุณภำพมีควำมสุข 

 กำรพัฒนำสังคมปลอดภัย คุณภำพชีวิตที่ดี 
และมีศักยภำพในกำรแข่งขัน 
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 7-6 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

7.1.4 เงื่อนไข ข้อจ้ากัด และทิศทางการพัฒนา 
 ในส่วนนี้จะกล่ำวถึงเงื่อนไข ข้อจ้ำกัด และทิศทำงกำรพัฒนำในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำคลองหลังสวน ดังนี้ 
 (1)  เงื่อนไข 
  - พ้ืนที่ป่ำไม้และอนุรักษ์ป่ำไม้และสิ่งแวดล้อมควรได้รับกำรอนุรักษ์อย่ำงจริงจัง 
  - กำรสูญเสียพ้ืนที่ป่ำ กำรเพ่ิมขึ้นของพ้ืนที่เกษตรกรรม และกำรขยำยตัวของพ้ืนที่เมืองมีผลต่อ

กำรเปลี่ยนแปลงควำมต้องกำรทรัพยำกรน้้ำเพ่ิมมำกขึ้น 
 (2)  ข้อจ้ากัด 
  -  ในปี 2561 กำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือเป็นพ้ืนที่แหล่งน้้ำมีเพียงร้อยละ 0.67 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้ำ 
  - พ้ืนที่ลุ่มน้้ำมีควำมสำมำรถในกำรพัฒนำจ้ำกัด โดยเฉพำะพ้ืนที่เก็บกักน้้ำในแหล่งน้้ำ

ธรรมชำติ   
 (3)  ทิศทางการพัฒนา 

- พ้ืนที่ถูกก้ำหนดเป็นส่วนหนึ่งของกำรพัฒนำตำมนโยบำยกำรพัฒนำพ้ืนที่ระเบียง 
  เศรษฐกิจภำคใต้อย่ำงยั่งยืน (SEC) 

  
7.1.5 แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและข้อจ้ากัด 
 ทรัพยำกรน้้ำเป็นทรัพยำกรพ้ืนฐำนที่มีควำมขำดแคลนและควำมหำยำก และมีจ้ำนวนจ้ำกัด 
ทรัพยำกรน้้ำอำจจะเพียงพอส้ำหรับช่วงเวลำหนึ่ง ๆ ส้ำหรับแต่ละกิจกรรม แต่อำจจะไม่เพียงพอต่อควำม
ต้องกำรที่เพ่ิมขึ้น ดังนั้น แนวคิดพ้ืนฐำนของกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำจึงไม่ใช่เพียงกำรจัดหำน้้ำให้เพียงพอ 
แต่จ้ำเป็นต้องมีแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรควำมต้องกำรทรัพยำกรน้้ำของทุกคนในสังคมด้วย และสร้ำงควำม
เป็นธรรมทำงสังคมให้กับทุกคน 
 กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำจึงมีกำรเสนอล้ำดับควำมส้ำคัญพ้ืนฐำนให้กับทุกคนอย่ำงเสมอภำค 
เพ่ือให้ทุกคนเข้ำถึงทรัพยำกรน้้ำได้ตำมควำมจ้ำเป็นพ้ืนฐำน และสำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำรน้้ำแต่ละ
ระดับของแต่ละกิจกรรมที่แตกต่ำงกัน ผ่ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำในแต่ละด้ำน ดังนี้ 

 (1)  ด้ำนกำรจัดกำรน้้ำอุปโภคบริโภค 
 (2)  ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงของน้้ำภำคกำรผลิต 
 (3)  ด้ำนกำรจัดกำรน้้ำท่วมและอุทกภัย 
 (4) ด้ำนกำรจัดกำรคุณภำพน้้ำและกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรน้้ำ 
 (5)  ด้ำนกำรอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภำพป่ำต้นน้้ำที่เสื่อมโทรมและป้องกันกำรพังทลำยของดิน 
 (6)  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำ 
 
กำรพัฒนำทำงเลือกเชิงยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำในพื้นที่ลุ่มน้้ำสำขำ

คลองหลังสวน สำมำรถสรุปแนวทำงและข้อจ้ำกัดในกำรพัฒนำรำยสำขำฯ ประกอบด้วย 4 สำขำ ได้แก่ ภำค
กำรเกษตร ภำคกำรท่องเที่ยว ภำคอุตสำหกรรม และ รำยละเอียดดังแสดงในตารางที่ 7.1.5-1 ถึง ตารางที่ 
7.1.5-4 ดังต่อไปนี้   



บทที่ 7 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณาการระดับยทุธศาสตร ์ 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาติ        พื นที่ลุ่มน ้าสาขาคลองหลังสวน 
   
 

 
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 7-7 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

ตารางที่ 7.1.5-1 
แนวทางและข้อจ้ากัดในการพัฒนารายสาขาเศรษฐกิจในพื นที่ลุ่มน ้าสาขาคลองหลังสวน 

(ภาคการเกษตร) 
 

สาขาเศรษฐกจิ แนวทางการพัฒนา ข้อจ้ากัด 
ภาคการเกษตร -  เพิ่มกำรส่งเสริมกำรเกษตรมูลค่ำสูง (high 

value) ที่เ ช่ือมต่อกับกำรพัฒนำเศรษฐกิจสี
เขียว 

-  กำรเพิ่มผลผลิตต่อหน่วยพ้ืนท่ี (high average 
yield per area ) โดยใช้เทคโนโลยีกำรเกษตร
และวิถีกำรผลิตแนวใหม่ ที่ลดกำรใช้สำรเคมี 
เป็นแนวทำงน้ำไปสู่กำรผลิตแบบเกษตร
ปลอดภัย รวมทั้งกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้
ทรัพยำกรน้้ำในภำคกำรเกษตร 

- ปรับเปลี่ยนกำรใช้พื้นที่กำรเกษตรให้เหมำะสม
กับประเภทของกำรท้ำกำรเกษตร 

-  สถำนกำรณ์ ณ ปัจจุบัน พื้นที่ลุ่มน้้ำมีควำมจ้ำกัด
ด้ำนกำรพัฒนำกำรเกษตรขนำดแปลงใหญ่ พื้นที่
เพำะปลูกส่วนใหญ่เป็นแปลงขนำดเล็กและรำย
ย่อย 

-  พื้นที่กำรเกษตรเริ่มรุกเข้ำสู่พื้นท่ีป่ำไม้และอนุรักษ์
ป่ำไม้ ท้ำให้เกิดควำมสูญเสียพื้นท่ีต้นน้้ำและแหล่ง
กักเก็บน้้ำตำมธรรมชำติ 

-  พื้นที่เกษตรกรรมในลุ่มน้้ำมีกำรเพำะปลูกใน 2 
ลักษณะ คือ พืชผลไม้สวนผสมผสำน และพืช
เชิงเดียว  

- กำรใช้พื้นที่กำรเกษตรบำงประเภทยังไม่เหมำะสม
กับควำมเหมำะสมของกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อ
กำรเกษตร 

 

ตารางท่ี 7.1.5-2 
แนวทางและข้อจ้ากัดในการพัฒนารายสาขาเศรษฐกิจในพื นที่ลุ่มน ้าสาขาคลองหลังสวน 

(ภาคการท่องเที่ยว) 
 

สาขาเศรษฐกจิ แนวทางการพัฒนา ข้อจ้ากัด 
ภาคการท่องเท่ียว - กำรใช้น้้ำของภำคกำรท่องเที่ยวจะรวมกับภำค  

กำรอุปโภคบริโภค น้้ำประปำในเขตชุมชนและ
เมือง กำรจัดเตรียมน้้ำประปำจึงมุ่งเป้ำหมำย 
2 ส่วน คือ กำรอุปโภคบริโภคในเขตชุมชน
และเมือง และภำคกำรท่องเที่ยว 

-  แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นสถำนที่
ท่องเที่ยวระดับท้องถิ่นถึงระดับชำติ มีสถำนที่
ท่องเที่ยวนำนำชำติจ้ำนวนน้อย ส่งผลให้มูลค่ำ 
เพิ่มที่ได้รับจำกกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวมีน้อย 
(low value) ขณะที่กำรใช้ฐำนทรัพยำกรมีจ้ำนวน
เพิ่มมำกข้ึนตำมจ้ำนวนควำมถี่กำรท่องเที่ยว 

-  นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ในพื้นที่เป็นนักท่องเที่ยว
ท้องถิ่นและภำยในประเทศ  

-  พื้นที่กำรท่องเที่ยวส่วนใหญ่ของพื้นที่ลุ่มน้้ำเป็น
แหล่งท่องเที่ยวทำงธรรมชำติ เช่น พ้ืนท่ีชำยหำด
ทะเล พื้นที่ชุมน้้ำ และพื้นที่ชำยเลน) และแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 



บทที่ 7 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณาการระดับยทุธศาสตร ์ 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาติ        พื นที่ลุ่มน ้าสาขาคลองหลังสวน 
   
 

 
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 7-8 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

ตารางท่ี 7.1.5-3 
แนวทางและข้อจ้ากัดในการพัฒนารายสาขาเศรษฐกิจในพื นที่ลุ่มน ้าสาขาคลองหลังสวน 

(ภาคอุตสาหกรรม) 
 

สาขาเศรษฐกจิ แนวทางการพัฒนา ข้อจ้ากัด 
ภาคอุตสาหกรรม - กำรก้ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำอุตสำหกรรม

กำรผลิตในพื้นที่ ประเภทอุตสำหกรรมที่
เ ห ม ำ ะ ส ม  แ ล ะ ก้ ำ ห น ด พื้ น ที่ เ ข ต
อุตสำหกรรมให้สอดคล้องกับปริมำณ
ทรัพยำกรน้้ำในพ้ืนท่ีลุ่มน้้ำ 

- กำรส่งเสริมกำรพัฒนำพื้นที่ภำคเอกชนให้
เป็นแหล่งกักเก็บน้้ำ เพื่อเป็นแหล่งน้้ำให้แก่ 
ภำคอุปโภคบริโภคและภำคอุตสำหกรรม 

- ในพื้นที่ลุ่มน้้ำ โดยส่วนใหญ่เป็นอุตสำหกรรม
กำร เกษตรที่ ผลิ ตต่อ เนื่ อ งจำกผลผลิตทำง
กำรเกษตรในพื้นที ่

-  กำรใช้น้้ำของภำคอุตสำหกรรมกำรเกษตรในพื้นที่ 
โดยส่วนใหญ่ใช้แหล่งน้้ำธรรมชำติในพื้นที่เป็น
หลัก และมีกำรปล่อยน้้ำที่ใช้แล้วลงสู่แหล่งน้้ำ
ธรรมชำติ ในบำงพื้นที่กลำยเป็นแหล่งน้้ำเสียของ
พื้นที่ท้ำยน้้ำ 

-  อุตสำหกรรมอำหำรทะเลตั้งอยู่ในพื้นที่ปลำยน้้ำ 
ไม่ไกลจำกชำยฝั่ง หรือท่ำเทียบเรือประมงพำณิชย์ 
ในช่วงฤดูแล้ง จ้ำเป็นต้องซื้อน้้ำเพ่ือบรรเทำปัญหำ
กำรขำดแคลนน้้ำ และเป็นสำเหตุส้ำคัญของกำร
ระบำยน้้ำเสียลงสู่แหล่งน้้ำ (มีกำรใช้น้้ำมำกเป็น
พิเศษ เนื่องจำกข้อก้ำหนดมำตรฐำนกำรผลิตอำหำร
ฮำลำล ห้ำมใช้น้้ำซ้้ ำในกระบวนกำรผลิตทุก
ขั้นตอน) 

-  นโยบำยและแผนกำรพัฒนำอุตสำหกรรมกำรผลิต 
ก้ำหนดให้กลุ่มอุตสำหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีและ
ปัจจัยกำรผลิตจำกนอกพื้นที่  อย่ำงไรก็ตำม 
อุตสำหกรรมตำมนโยบำยและแผนส่วนใหญ่เป็น
อุตสำหกรรมที่ ใ ช้น้้ ำน้อย แต่ทั้ งนี้  มี ควำม
จ้ำ เป็นต้องใช้น้้ ำที่มี คุณภำพและมำตรฐำน
อุตสำหกรรม 

-  ในบำงพื้นที่ลุ่มน้้ำสำขำเริ่มมีกำรแย่งชิงน้้ำระหว่ำง
ภ ำ ค ก ำ ร ผ ลิ ต  โ ด ย เ ฉ พ ำ ะ ใ น ภ ำ ว ะ แ ล้ ง
ภำคอุตสำหกรรมต้องกำรควำมมั่นคงของควำม
แน่นอนในปริมำณน้้ำ ดังนั้น ในบำงพื้นที่จึงมี
ตลำดซื้อขำยน้้ำในพื้นที่ 

  
 
 



บทที่ 7 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณาการระดับยทุธศาสตร ์ 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาติ        พื นที่ลุ่มน ้าสาขาคลองหลังสวน 
   
 

 
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 7-9 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

ตารางท่ี 7.1.5-4 
แนวทางและข้อจ้ากัดในการพัฒนารายสาขาเศรษฐกิจในพื นที่ลุ่มน ้าสาขาคลองหลังสวน 

(การพัฒนาเมือง) 
 

สาขาเศรษฐกจิ แนวทางการพัฒนา ข้อจ้ากัด 
การพัฒนาเมือง - วำงผังเมืองให้สอดคล้องกับกำรพัฒนำและ

บังคับใช้ผังเมืองให้มีประสิทธิภำพ 
- พัฒนำเมืองให้เป็นเมืองกระชับ (Compact 

City) เพื่อใช้โครงสร้ำงพื้นฐำนที่ลงทุนไว้แล้ว
ให้เต็มประสิทธิภำพ  

- กำรพัฒนำเมืองที่ด้อยพัฒนำให้เป็นเมืองเดิม
ที่พัฒนำแล้ว (Urban Development) เป็น
กำรท้ำให้เมืองมีควำมน่ำอยู่ น่ำท่องเที่ยว เน้น
ควำมยั่งยืน 

-  ต้องพัฒนำชนบท ( rural development)  
ควบคู่กันไปด้วย กล่ำวคือ ควรกระจำยควำม
เจริญไปยังท้องถิ่นในชนบทด้วย และท้ำให้
เกิดกำรพัฒนำควำมเป็นเมืองที่มีคุณภำพ 

- กำรพัฒนำเขตชุมชนและเมืองขำดกำร
ก้ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำท่ีชัดเจน 

- โครงสร้ำงพื้นฐำนที่จ้ำเป็นของเมืองยังไม่
เพียงพอ เนื่องจำกขำดงบประมำณในกำร
พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนรองรับกำรพัฒนำ
เมือง 

- กำรขยำยตัวออกของเมืองในแนวรำบอย่ำง
ไ ม่ เ ป็ น ร ะ เ บี ยบ  ก ำ ร ใ ช้ที่ ดิ น ไ ม่ เ กิ ด
ประสิทธิภำพสูงสุด 

- ปัญหำสิ่ งแวดล้อม เมื อง  เ ช่น  ปัญหำ
ประชำกรหนำแน่นมำกเกินไป ปัญหำกำร 
จรำจรติดขัด ปัญหำมลภำวะ ปัญหำขยะ 

 

7.1.6     ศักยภาพและโอกาส 
 ในส่วนนี้จะกล่ำวถึงศักยภำพและโอกำสของพ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำคลองหลังสวน ดังนี้ 

(1) มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภำพสำมำรถสร้ำงรำยได้ให้กับภำคทั้งพ้ืนที่ตอนในและชำยฝั่งทะเลทั้ง
สองด้ำน รวมทั้งมีระบบนิเวศชำยฝั่งที่เป็นแหล่งเพำะพันธุ์สัตว์น้้ำตำมธรรมชำติและเหมำะกับกำรเพำะเลี้ยงสัตว์
น้้ำชำยฝั่ง 

(2) กำรผลิตภำคเกษตร ได้แก่ ยำงพำรำและปำล์มน้้ำมัน เป็นส่วนใหญ่ นอกจำกนี้  ยังม ี
ไม้ผลอ่ืนๆ เช่น ทุเรียน มังคุด เป็นต้น ที่เป็นแหล่งผลิตและแปรรูปที่ส้ำคัญของประเทศที่ยังคงแบบดั้งเดิม โดยใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในกำรผลิตและแปรรูปภำคเกษตรควบคู่กับกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งพัฒนำกำรเชื่อมโยงกำรค้ำ กำรลงทุนกับภูมิภำคต่ำง ๆ ของโลก 

(3) มีควำมได้เปรียบด้ำนสภำพที่ตั้งทำงภูมิศำสตร์ที่อยู่ใกล้เส้นทำงกำรค้ำโลก สำมำรถเชื่อมโยง
กำรพัฒนำกับพื้นท่ีภำคอ่ืน ๆ ของประเทศ รวมทั้งภูมิภำคเอเชียใต้ และเอเชียตะวันออก 

(4) ควรพัฒนำกำรท่องเที่ยวให้เป็นมำตรฐำนสำกลเพ่ือรักษำควำมมีชื่อเสียงของแหล่งท่องเที่ยว
ระดับโลก พร้อมกับพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภำพให้เป็นที่รู้จัก ในระดับนำนำชำติ 
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 7-10 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

7.1.7 เป้าหมาย / ผลลัพธ์ 
 ในส่วนนี้จะกล่ำวถึงเป้ำหมำย / ผลลัพธ์ของพ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำคลองหลังสวน ดังนี้ 

(1) พืชเศรษฐกิจยำงพำรำและปำล์มน้้ำมัน และไม้ผล เช่น ทุเรียน มังคุด เป็นต้น มีศักยภำพในกำร
แข่งขันและสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมแก่ระบบเศรษฐกิจ 

(2) กำรท่องเที่ยวได้รับกำรพัฒนำบนฐำนทรัพยำกรที่หลำกหลำย 
(3) สินค้ำเกษตรปลอดภัยต่อกำรบริโภคและมีศักยภำพในกำรส่งออก 
(4) กำรคมนำคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ของกลุ่มจังหวัดสำมำรถรองรับกำรค้ำ กำรลงทุน กำร

ท่องเที่ยว กำรเกษตร และกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต 
 

7.2   การจัดท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ลุ่มน ้าสาขาคลองหลังสวน 
 

7.2.1   วิธีการจัดท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ 
 ของพื นที่ลุ่มน ้าสาขาคลองหลังสวน 
 กำรจัดท้ำแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน้้ำแบบบูรณำกำรระดับยุทธศำสตร์ของพ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำคลอง
หลังสวนได้จัดท้ำข้ึน โดยใช้แผนงำนในกำรแก้ไขปัญหำและก้ำหนดให้มีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ทั้ง 8 ด้ำน 
ยุทธศำสตร์แต่ละด้ำนจะมีแผนงำนย่อยที่ตอบสนองเป้ำหมำยย่อยตำมบริบทของพ้ืนที่ลุ่มน้้ำ โดยในส่วนของ
เป้ำหมำยด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรน้้ำนั้นจะอยู่ในกรอบควำมต้องกำรน้้ำ (Demand) และกำรใช้น้้ำ (Supply) 
เป็นหลัก โดยกำรคำดกำรณ์ควำมต้องกำรใช้น้้ำในปี 2580 พิจำรณำด้ำนอุปโภค-บริโภค และกำรท่องเที่ยว ด้ำน
เกษตรกรรม ด้ำนอุตสำหกรรม ด้ำนกำรรักษำระบบนิเวศ  

(1) ความต้องการใช้น ้า (demand side) ในอนาคตที่ปี พ.ศ. 2580 ที่ปรึกษำคำดกำรณ์จำก
ข้อมูลด้ำนประชำกร สังคมอัตรำกำรเจริญเติบโตทำงด้ำนเศรษฐกิจ แนวนโยบำยภำครัฐที่ส้ำคัญในพ้ืนที่ภำคใต้
ฝั่งตะวันออก แผนงำนกำรพัฒนำของจังหวัด กลุ่มจังหวัด รวมถึงควำมต้องกำรของประชำชนในพื้นท่ี  

(2) โครงการที่ตอบสนองความต้องการใช้น ้า (supply side) ในอนาคตที่ปี พ.ศ. 2580 ที่
ปรึกษำได้รวบรวมข้อมูลแผนงำนในอนำคตของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรพัฒนำด้ำนน้้ำ ได้แก่ แผนงำนโครงกำร
ของกรมชลประทำน กรมโยธำธิกำรและผังเมือง กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย กรมทรัพยำกรน้้ำ กรมทำง
หลวง แผนงำนโครงกำรในพ้ืนที่เป้ำหมำย และแนวทำงแก้ไขเชิงบูรณำกำรของส้ำนักงำนทรัพยำกรน้้ำแห่งชำติ 
แผนพัฒนำจังหวัด และกลุ่มจังหวัด รวมถึงแผนงำนที่ประชำชนได้เสนอในกำรประชุมรับฟังควำมคิดเห็น และ
แผนงำนที่ที่ปรึกษำเสนอเป็นแนวทำงหรือกลยุทธในกำรแก้ไขปัญหำ 
 เมื่อพิจำรณำควำมต้องกำรใช้น้้ำและโครงกำรที่ตอบสนองควำมต้องกำรใช้น้้ำให้สมดุลตำมทำงเลือกใน
กำรพัฒนำของแต่ละพ้ืนที่แล้ว หำกโครงกำรตำมแผนงำนของหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอที่จะ
ตอบสนองควำมต้องกำรกำรใช้น้้ำ ที่ปรึกษำจะเสนอแผนงำนเชิงกลยุทธ์ในภำพรวมของแต่ละพ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำ 
โดยพิจำรณำสถำนภำพหรือภูมิประเทศ เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรตำมข้อจ้ำกัดของพ้ืนที่ให้ได้มำกท่ีสุด 
 กำรพิจำรณำกลยุทธ์หรือแผนงำนจะพิจำรณำมำจำกกลยุทธ์ที่ตอบสนองเป้ำหมำยตำมศักยภำพ  
น้้ำที่จ้ำเป็นต้องใช้ในปี 2565-2570 2575 และ 2580 ตำมล้ำดับ 
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 7-11 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

 จำกนั้นจึงน้ำมำก้ำหนดกรอบที่จ้ำเป็นต้องพัฒนำ เพ่ือให้เกิดสมดุลกำรใช้น้้ำ ตำมยุทธศำสตร์และ
ทำงเลือกท่ีประชำชนในพื้นท่ีและผู้เชี่ยวชำญได้ให้ควำมเห็นไว้ โดยมีรำยละเอียดสรุปได้ดังตารางท่ี 7.2-1 

 
ตารางท่ี 7.2-1 

สรุปความต้องการใช้น ้า (Demand) การใช้น ้า (Supply) และปริมาณน ้าที่จะต้องจัดหาเพิ่มเติม 
ของพื นที่ลุ่มน ้าสาขาคลองหลังสวน 

 
หน่วย : ล้าน ลบ.ม. 

ด้าน ปัจจุบัน 64-65 66-70 71-80 

De
m

an
d 

1 อุปโภค-บริโภค 2.93 3.10 3.70 6.44 

2 ท่องเที่ยว 0.17 0.20 0.29 0.89 

3 ปศุสัตว์ 0.53 0.55 0.59 0.68 

4 อุตสำหกรรม 1.06 1.11 1.25 2.59 

5 รักษำนิเวศน ์ 11.62 10.27 10.03 8.81 

6 เพำะเลี้ยงสัตว์น้้ำ 0.19 0.19 0.19 0.19 

7 พื้นที่เกษตรกรรมเขตชลประทำน  50.96 61.85 80.00 116.30 

8 พื้นที่เกษตรกรรมนอกเขตชลประทำน (ส่งน้้ำเฉพำะฤดูแล้ง) 415.48 397.86 368.49 309.75 

รวมความต้องการน ้าฐาน (รวม 1-7) 67.45 77.27 96.05 135.90 

รวมความต้องการน ้าโดยรวมของพื นที่ (รวม 1-8) 482.93 475.13 464.54 445.65 

Su
pp

ly
 

1 ทรัพยำกรน้ำ้ที่น้ำมำใช้ได้ในปัจจุบัน 209.55 209.55 209.55 209.55 

  1.1 กำรน้ำน้้ำจำก canal storage มำใช ้ 209.16 209.16 209.16 209.16 

  1.2 ควำมจุโครงกำรพัฒนำแหล่งน้้ำในปจัจุบัน 0.39 0.39 0.39 0.39 

2 แผนพัฒนำทรัพยำกรน้้ำ         

  2.1 แผนพัฒนำหน่วยงำนส่วนกลำง (27 โครงกำร)   0.00 0.49 50.37 

  2.2 แผนพัฒนำจังหวัด (โครงกำร)   0.00 0.00 0.00 

  2.3 แผนพัฒนำเชิงพื้นที่ (Area Based) (2 โครงกำร)   0.00 0.00 0.00 

  2.4 ข้อเสนอภำคประชำชน/ทีป่รึกษำ (10 โครงกำร)   0.00 139.78 53.16 

รวมความจุโครงการพัฒนาแหล่งน ้า 209.55 209.55 349.81 453.34 

ต้องพัฒนาเพิ่ม กรณีไม่สง่น ้านอกเขต 142.10 132.27 253.77 317.44 

ต้องพัฒนาเพิ่ม กรณีส่งน า้นอกเขต -273.38 -265.59 -114.72 7.69 

มาตรการดา้นการจ้ากัด/ปรบัเปลี่ยนการใช้ทีด่ินเพื่อลดการใช้น ้า 0.00 50.00 70.00 106.04 
 

ปริมาณทรัพยากรน ้า เกิน / ขาด (Supply - Demand) 142.10 182.27 323.77 423.48  

ปริมาณทรัพยากรน ้ารวมนอกเขตชลประทาน (Supply - Demand) -273.38 -215.59 -44.72 113.73  

หมายเหต ุ อุปทำน คือ ปริมำณน้้ำท่ีส่งได้โดยพิจำรณำ ปริมำณน้้ำไหลเข้ำอ่ำงและควำมต้องกำรน้้ำเป็นรำยเดือน 
 และควำมต้องกำรน้้ำส่วนหน่ึงสำมำรถดึงจำกปริมำณน้้ำท่ำท่ีผ่ำนจุดพิจำรณำโดยไม่จ้ำเป็นต้องมีปริมำตรอ่ำง 
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 7-12 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

7.2.2 สรุปแผนงานตามแนวการพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ลุ่มน ้าสาขาคลองหลังสวน 
 
7.2.2.1   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การลดความขาดแคลนและเพิ่มการเข้าถึงน ้าอุปโภคบริโภคในพื นที่ลุ่มน ้าสาขา 

  คลองหลังสวน  
เพ่ือตอบสนองเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (SDGs) ที่สมำชิกขององค์กรสหประชำชำติก้ำหนดใน

เป้ำหมำยที่ 6 "กำรเข้ำถึงกำรใช้น้้ำสะอำดและสุขำภิบำลที่ดี" โดยมีเป้ำประสงค์เพ่ือจัดหำน้้ำสะอำดเพ่ือกำร
อุปโภคบรึโภคให้แก่ชุนชนครบทุกหมู่บ้ำน ชุมชนเมือง แหล่งท่องเที่ยวส้ำคัญ และพ้ืนที่ เศรษฐกิจ รวมทั้งพัฒนำ
น้้ำดื่มให้ได้มำตรฐำนในรำคำที่เหมำะสม โดยมีแผนงำนหรือกลยุทธ์ ดังนี้ 

(1) พัฒนาประปาเมือง/พื นที่เศรษฐกิจ 
 กำรพัฒนำประปำเมือง/พ้ืนที่เศรษฐกิจ ประกอบด้วย กำรขยำยเขต/เพ่ิมเขตจ่ำยน้้ำ (ประปำ

หมู่บ้ำน) แผนระบบประปำเมืองหลัก/พ้ืนที่เศรษฐกิจแหล่งท่องเที่ยว ลดกำรสูญเสียน้้ำในระบบท่อส่งจ่ำย
น้้ำประปำได้ รำยละเอียดดังนี้ 

1) การขยายเขต/เพิ่มเขตจ่ายน ้า (ประปาหมู่บ้าน) 
 จำกข้อมูลพ้ืนฐำนระดับหมู่บ้ำน (กชช.2ค) ปี พ.ศ. 2562 ยังเหลือหมู่บ้ำนที่ยังไม่มีระบบ

ประปำในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำคลองหลังสวน จ้ำนวน 3 หมู่บ้ำน โดยจะด้ำเนินกำรต่อแผนยุทธศำสตร์ 20 ปี (พ.ศ.
2561-2580) ให้ครบทุกหมู่บ้ำนในลุ่มน้้ำ ก้ำหนดแล้วเสร็จภำยในปี พ.ศ. 2565  

 ทั้งนี้หมู่บ้ำนที่ยังไม่มีน้้ำประปำใช้ที่อยู่ในพื้นท่ีลุ่มน้้ำสำขำคลองหลังสวน จ้ำนวน 3 หมู่บ้ำน 
รำยละเอียดแสดงในภาคผนวก ก 

2) แผนระบบประปาเมืองหลัก/พื นที่เศรษฐกิจ/แหล่งท่องเที่ยว 
 กำรพัฒนำระบบประปำเมือง พ้ืนที่เศรษฐกิจแหล่งท่องเที่ยว เป็นกำรด้ำเนินกำรโดยกำร

ประปำส่วนภูมิภำค (กปภ.) ในกำรขยำยระบบประปำ เพ่ิมเขตจ่ำยน้้ำส้ำหรับเมืองหลัก พ้ืนที่เศรษฐกิจ และ
แหล่งท่องเที่ยวที่ส้ำคัญ โดยกำรจัดหำแหล่งน้้ำในพ้ืนที่ขำดแคลนน้้ำต้นทุน กำรก่อสร้ำงระบบผลิตน้้ำประปำเพ่ือ
ขยำยก้ำลังผลิตเพ่ิมเติม แผนงำนโครงกำรก่อสร้ำงปรับปรุงขยำยระบบประปำในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำคลองหลังสวน 
ในระยะเวลำ 20 ปี ให้แล้วเสร็จภำยในปี พ.ศ. 2565 จ้ำนวน 1 โครงกำร ได้แก่ โครงกำรก่อสร้ำงปรับปรุงขยำย 
กปภ. สำขำหลังสวน โดยเพ่ิมเขตจ่ำยน้้ำให้กับผู้ใช้น้้ำ จ้ำนวน 1,603 ครัวเรือน ในพ้ืนที่ อ้ำเภอหลังสวน จังหวัด
ชุมพร 

3) ลดการสูญเสียน ้าในระบบท่อส่งจ่ายน ้าประปา 
   ในกำรลดกำรสูญเสียน้้ำในระบบท่อส่งจ่ำยน้้ำประปำคิดเป็นร้อยละ 25 ของกำรใช้น้้ำ
อุปโภคบริโภคเพ่ือลดปริมำณน้้ำต้นทุนที่ต้องกำร ก้ำหนดให้เริ่มด้ำเนินกำรในปี พ.ศ. 2565 เพ่ือลดปริมำณน้้ำ
ต้นทุนที่ต้องกำรด้ำนอุปโภคบริโภค 

 
(2) การพัฒนาน ้าอุปโภคบริโภคให้ได้มาตรฐานและราคาที่เหมาะสม  
 กำรพัฒนำน้้ำอุปโภคบริโภคให้ได้มำตรฐำนและรำคำที่เหมำะสม ประกอบด้วย กำรปรับปรุง

ระบบประปำหมู่บ้ำนให้ได้มำตรฐำนและเพียงพอครบทุกหมู่บ้ำน กำรสนับสนุนกำรผลิตน้้ำดื่มในชุมชนของ



บทที่ 7 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณาการระดับยทุธศาสตร ์ 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาติ        พื นที่ลุ่มน ้าสาขาคลองหลังสวน 
   
 

 
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 7-13 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

ตนเอง เพ่ือให้ทุกต้ำบลเข้ำถึงน้้ำดื่มที่ปลอดภัยและมีรำคำที่สำมำรถซื้อหำได้ตำมฐำนะทำงเศรษฐกิจ 
รำยละเอียดดังนี้ 

1) การปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านให้ได้มาตรฐาน (SDGs) และเพียงพอ 
 กำรพัฒนำน้้ำอุปโภคบริโภคให้ได้มำตรฐำนและรำคำที่เหมำะสมด้วยกำรปรับปรุงระบบ

ประปำหมู่บ้ำนให้ได้มำตรฐำนและเพียงพอครบทุกหมู่บ้ำน โดยกำรก้ำหนดมำตรฐำนระบบประปำหมู่บ้ำน กำร
จ้ำแนกระบบประปำ กำรจัดท้ำรูปแบบมำตรฐำน แล้วด้ำเนินกำรปรับปรุงระบบประปำหมู่บ้ำนให้ได้มำตรฐำน
และเพียงพอให้ได้ร้อยละ 100 ของระบบประปำที่ผ่ำนมำตรฐำนประปำดื่มได้ ก้ำหนดแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2565 
เพ่ือสอดรับแผนแม่บทน้้ำที่ให้มีน้้ำอุปโภค-บริโภคสะอำดปลอดภัยและพอเพียงโดยแผนงำนกำรพัฒนำระบบ
ประปำหมู่บ้ำนให้ได้มำตรฐำนน้้ำอุปโภคบริโภคนี้เป็นภำรกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่เป็นงำนที่ริเริ่ม
ใหม่จึงเห็นควรมอบหมำยให้กระทรวงมหำดไทยเป็นหน่วยงำนหลัก 

2) สนับสนุนการผลิตน ้าดื่มในชุมชนของตนเอง 
 กำรสนับสนุนกำรผลิตน้้ำดื่มในชุมชนของตนเอง เพ่ือให้ทุกต้ำบลเข้ำถึงน้้ำดื่มที่ปลอดภัย

และมีรำคำที่สำมำรถซื้อหำได้ตำมฐำนะทำงเศรษฐกิจ ภำยใต้ยุทธศำสตร์ 20 ปี ก้ำหนดแล้วเสร็จภำยในปี พ.ศ.  
2580 เนื่องจำกเป็นงำนที่ต้องใช้ควำมเชื่อถือประกอบกับกำรมีส่วนร่วมของประชำชน จึงเห็นควรมอบหมำยให้
กระทรวงมหำดไทยเป็นหน่วยงำนหลัก 

 
7.2.2.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การแก้ปัญหาน ้าท่วมและอุทกภัยในพื นที่ลุ่มน ้าสาขาคลองหลังสวน 
 กลยุทธ์นี้ได้พิจำรณำโครงกำรพัฒนำแหล่งน้้ำที่เคยมีกำรศึกษำ/วำงแผน โดยหน่วยงำนต่ำงๆ ได้แก่ 
กรมชลประทำน กรมทรัพยำกรน้้ำ กรมโยธำธิกำรและผังเมือง กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย และข้อมูล
โครงกำรศึกษำควำมเหมำะสมวิเครำะห์พ้ืนที่พิเศษ และแนวทำงแก้ไขเชิงบูรณำกำรในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำของส้ำนักงำน
ทรัพยำกรน้้ำแห่งชำติ เพ่ือน้ำมำวิเครำะห์และจัดท้ำแผนงำนที่สอดคล้องกับเป้ำหมำยกำรพัฒนำและควำม
ต้องกำรของคนในพื้นที ่
 กลยุทธ์หรือแผนงำนประกอบไปด้วย 1) กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรระบำยน้้ำ โดยแก้ไขปรับปรุงสิ่งกีด
ขวำงทำงน้้ำ ปรับปรุงขุดลอกล้ำน้้ำธรรมชำติที่ตื้นเขินให้สำมำรถระบำยน้้ำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 2) จัดกำร
พ้ืนที่น้้ำท่วมหรือพ้ืนที่ชะลอน้้ำ โดยกำรพัฒนำและปรับปรุงพ้ืนที่ชะลอน้้ำหรือแก้มลิง กำรบริหำรจัดกำรพ้ืนที่
อนุรักษ์เพ่ือกำรระบำยน้้ำและคุ้มครองทรัพยำกรป่ำชำยเลน 3) กำรป้องกันน้้ำท่วมพ้ืนที่ชุมชน 

 แผนงำน/กลยุทธ์ ดังกล่ำวข้ำงต้น ประกอบด้วย แผนงำนโครงกำรต่ำงๆที่ก่อประโยชน์ด้ำนเศรษฐกิจ
ในกำรป้องกันแก้ไขปัญหำน้้ำท่วมในพ้ืนที่กำรเกษตร พ้ืนที่ชุมชน และพ้ืนที่เศรษฐกิจในลุ่มน้้ำสำขำคลอง  
หลังสวน รำยละเอียดของแผนงำน/กลยุทธ์ สรุปได้ดังนี้ 

(1) เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน ้า 
1) ปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน ้า ในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำคลองหลังสวน มีสิ่งก่อสร้ำงที่เป็นสิ่งกีด

ขวำงทำงไหลของน้้ำ เป็นเหตุให้น้้ำไหลได้ช้ำ ท้ำให้มีปริมำณน้้ำสะสมเกิดน้้ำหลำกท่วมเป็นบริเวณกว้ำง ดังนั้น
ควรมีกำรปรับปรุงขยำยช่องทำงไหลของน้้ำเพ่ือให้น้้ำไหลได้รวดเร็ว เพ่ิมประสิทธิภำพกำรไหลและลดระดับน้้ำ
ท่วมขัง  



บทที่ 7 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณาการระดับยทุธศาสตร ์ 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาติ        พื นที่ลุ่มน ้าสาขาคลองหลังสวน 
   
 

 
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 7-14 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

2)  ปรับปรุงขุดลอกล้าน ้าธรรมชาติที่ตื นเขินให้สามารถระบายน ้าได้มีประสิทธิภาพ  
กำรขุดลอกล้ำน้้ำ หนองบึง เนื่องจำกกำรทับถมตะกอน กำรบุกรุกแหล่งน้้ำธรรมชำติ เป็นสำเหตุให้เกิดควำมตื้นเขิน 
จึงมีกำรปรับปรุงขุดลอกล้ำห้วย หนองบึง เพ่ือเพ่ิมควำมจุเก็บน้้ำไว้ใช้ในพ้ืนที่ต่ำง ๆ ในฤดูแล้ง มีจ้ำนวน 1 แห่ง คือ 
ขุดลอกล้ำคลองสำธำรณะ ของกรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
 (2)  พื นที่น ้าท่วมหรือพื นที่ชะลอน ้า  

 1)  การพัฒนาและปรับปรุงพื นที่ชะลอน ้า กำรพัฒนำและปรับปรุงพ้ืนที่ชะลอน้้ำเพ่ือช่วย
ระบำยน้้ำและลดควำมรุนแรงของปัญหำน้้ำท่วมได้มีโครงกำรจัดหำพ้ืนที่แก้มลิง เพ่ือกำรชะลอน้้ำก่อนที่จะ
จัดกำรระบำยออกในเวลำต่อมำ  
 (3)  การป้องกันน ้าท่วมพื นที่ชุมชน โดยมีโครงกำรระบบระบำยน้้ำหลักเพ่ือบรรเทำปัญหำน้้ำท่วม
พ้ืนที่ โดยมีกรอบแนวคิดในกำรป้องกันพ้ืนที่ชุมชนเป็นหลัก ด้วยกำรจัดท้ำแนวป้องกันน้้ำท่วมพ้ืนที่ชุมชนตำม
แนวล้ำน้้ำหรือท้ำแนวคลองเพ่ือตัดยอดน้้ำเข้ำสู่พื้นที่แก้มลิงหรือคลองเลี่ยงเมืองลักษณะ By pass เป็นต้น โดยมี
ฐำนข้อมูลโครงกำรศึกษำควำมเหมำะสมวิเครำะห์พื้นที่พิเศษและแนวทำงแก้ไขเชิงบูรณำกำร (Area Base) จำก 
ส้ำนักงำนทรัพยำกรน้้ำแห่งชำติ (โครงกำร Area base) กรมโยธำธิกำรและผังเมืองและกรมชลประทำน  
   
 ยุทธศำสตร์ที่ 2 ของ SIDP นี้ตรงกับยุทธศำสตร์กำรบริกำรจัดกำรน้้ำชำติที่ 2 และ 3 เป็นแก้ปัญหำ
หลักที่เกิดซ้้ำซำกและส่งผลกระทบต่อคุณภำพชีวิตของรำษฎร ก้ำหนดเริ่มด้ำเนินกำรในแผนระยะกลำงไปจนถึง
ระยะยำว 
 
7.2.2.3 ยุทธศาสตร์ที ่3 การฟื้นฟูพัฒนาพื นที่อนุรักษ์และคุ้มครองทรัพยากรลุ่มน ้าสาขาคลองหลังสวน 
  ควำมต้องกำรใช้ที่ดินเพ่ือใช้เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมเพ่ือกำรสร้ำงผลผลิตทำงกำรเกษตร หรือกำร
ขยำยตัวของชุมชนที่มีผลจำกกำรเพ่ิมขึ้นของจ้ำนวนประชำกรในพ้ืนที่ ท้ำให้เกิดกำรลดลงของทรัพยำกรป่ำไม้ 
ท้ำให้ขำดควำมสมดุลทำงธรรมชำติ และน้ำไปสู่ปัญหำสิ่งแวดล้อม กำรฟ้ืนฟูพัฒนำพ้ืนที่อนุรักษ์ และคุ้มครอง
ทรัพยำกรจึงเป็นแนวทำงในกำรแก้ไขหนึ่งที่ช่วยคืนสมดุลให้กับธรรมชำติ และเป็นแนวทำงที่สอดคล้องกับแผน
แม่บทกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ด้ำนกำรอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภำพป่ำต้นน้้ำเสื่อมโทรม
และป้องกันกำรพังทลำยของหน้ำดิน โดยกำรปลูกป่ำและกำรสร้ำงฝำยชะลอน้้ำประเภทต่ำง ๆ ในพ้ืนที่ป่ำต้นน้้ำ 
เพ่ือกำรป้องกันและลดกำรชะล้ำงพังทลำยของดินในพ้ืนที่ต้นน้้ำ ซึ่งได้ก้ำหนดกรอบแผนงำนกำรอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
พ้ืนที่ป่ำต้นน้้ำที่เสื่อมโทรม โดยกำรฟ้ืนฟูป่ำต้นน้้ำ (พ้ืนที่ป่ำต้นน้้ำในเขตป่ำอนุรักษ์/ป่ำสงวนฯ) 
 โดยที่พ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำคลองหลังสวน มีพ้ืนที่ป่ำต้นน้้ำที่เสื่อมโทรม จ้ำนวนประมำณ 72,891 ไร่ 
แผนงำนกำรฟ้ืนฟูป่ำต้นน้้ำโดยจะใช้วิธีกำรปลูกป่ำทดแทนให้มีโครงสร้ำงเดียวกับป่ำบริเวณใกล้เคียง จ้ำนวน
72,891 ไร่ เท่ำกัน กำรเพ่ิมพ้ืนที่ป่ำสำมำรถใช้แนวทำงโครงกำรสร้ำงป่ำ สร้ำงรำยได้ ตำมพระรำชด้ำริ ที่มี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ชุมชนมีรำยได้จำกกำรปลูกต้นไม้ร่วมกับพืชเศรษฐกิจ มีกำรปลูกพืชหลำกหลำยชนิด ทั้งนี้
เพ่ือให้รำษฎรสำมำรถอยู่ร่วมกับป่ำได้อย่ำงเกื้อกูลซึ่งกันและกัน มีที่ท้ำกินเป็นหลักแหล่ง และไม่บุกรุกท้ำลำยป่ำ
หรือขยำยพ้ืนที่ท้ำกินเพ่ิมเติม โดยรำษฎรสำมำรถเก็บผลผลิตจำกไม้พุ่มและพืชเกษตรที่ปลูกร่วมกับไม้ป่ำเพ่ือ
บริโภคและจ้ำหน่ำยได้ กำรปลูกพืชจะเน้นรูปแบบ และวิธีกำรผสมผสำน โดยกำรปลูกต้นไม้นั้นจะมีไม้ป่ำเป็นไม้



บทที่ 7 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณาการระดับยทุธศาสตร ์ 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาติ        พื นที่ลุ่มน ้าสาขาคลองหลังสวน 
   
 

 
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 7-15 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

ประธำน ปลูกไม้พุ่ม และพืชเกษตร เพ่ือให้มีสภำพที่ใกล้เคียงกับสภำพป่ำธรรมชำติที่มีควำมหลำกหลำย และมี
ควำมแตกต่ำงของชนิดพรรณไม้ในป่ำแต่ละชนิด ซึ่งพ้ืนที่ป่ำรอกำรฟ้ืนฟูหมำยถึงพ้ืนที่ป่ำเสื่อมโทรมที่อยู่ในเขต
ป่ำอนุรักษ ์
 ในแผนงำนนี้มีหน่วยงำนอ้ำนวยกำรขับเคลื่อน คือ กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
หน่วยงำนปฏิบัติหลัก ประกอบด้วย กรมอุทยำนแห่งชำติสัตว์ป่ำและพันธุ์พืช และกรมป่ำไม้ และหน่วยงำน
ปฏิบัติสนับสนุน ได้แก่ กรมส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหำดไทย 
ส้ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ และภำคเอกชน ก้ำหนดกำรด้ำเนินกำรในแผนระยะกลำง 
 
7.2.2.4   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น ้าลุ่มน ้าสาขาคลองหลังสวน  
 ยุทธศำสตร์ที่ 4 เป็นยุทธศำสตร์เรื่องของกำรปรับเปลี่ยนกำรปลูกพืชเพ่ือเพ่ิมมูลค่ำ และกำรใช้น้้ำ
อย่ำงคุ้มค่ำ ส้ำหรับลุ่มน้้ำสำขำคลองหลังสวน เมื่อศึกษำปริมำณกำรใช้น้้ำในภำคเกษตรกรรมในอนำคต 20 ปี
ข้ำงหน้ำหรือ พ.ศ. 2580 แล้วพบว่ำกำรปรับเปลี่ยนชนิดและปริมำณของพืชที่ปลูกสำมำรถลดควำมต้องกำรใช้
น้้ำในภำพรวมได้ ทั้งนี้เนื่องจำกมีกำรเปลี่ยนแปลงชนิดพืชที่เพำะปลูก จัดโซนนิ่งพ้ืนที่เพำะปลูกจริง และกำร
จัดกำรคืนพ้ืนที่อนุรักษ์ จะลดควำมต้องกำรน้้ำในพ้ืนที่เกษตรกรรม ท้ำให้มีปริมำณควำมต้องกำรใช้น้้ำในภำค
เกษตรกรรมลดลงถึง 183.93  ล้ำนลูกบำศก์เมตร 
 ยุทธศำสตร์นี้เป็นกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเกษตรกรก้ำหนดกำรด้ำเนินกำรในแผนระยะยำว 
 
7.2.2.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเพิ่มความจุกักเก็บน ้าและเพิ่มพื นที่การกระจายน ้าลุ่มน ้าสาขาคลองหลังสวน 
 ยุทธศำสตร์กำรเพ่ิมควำมจุกักเก็บน้้ำ และเพ่ิมพ้ืนที่กำรกระจำยน้้ำ ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทกำร
บริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ด้ำนกำรสร้ำงควำมมั่นคงของน้้ำภำคกำรผลิต  
โดยกำรเพ่ิมควำมจุกักเก็บน้้ำ/แหล่งน้้ำต้นทุน กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรกระจำยน้้ำ และพัฒนำแหล่งน้้ำ
ทำงเลือก พัฒนำแหล่งน้้ำบำดำล เพ่ือให้เกิดควำมสมดุลระหว่ำงควำมต้องกำรใช้น้้ำ กับปริมำณน้้ำต้นทุน และ
เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งก้ำหนดแนวทำง ดังนี้ 

 กำรเพ่ิมปริมำณน้้ำต้นทุนในแหล่งน้้ำเดิม 
 เพ่ิมประสิทธิภำพระบบส่งน้้ำ 
 พัฒนำแหล่งน้้ำทำงเลือก พัฒนำแหล่งน้้ำบำดำล 

 จำกกำรศึกษำบริบทด้ำนต่ำง ๆ ของพ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำคลองหลังสวนแล้วได้กรอบแผนงำนสรุปได้ดังนี้ 
(1) การเพิ่มความจุกักเก็บน ้า/แหล่งน ้าต้นทุน 

  กลยุทธ์นี้ได้รวบรวมข้อมูลจำกกโครงกำรพัฒนำแหล่งน้้ำที่มีอยู่แล้วหรือที่ด้ำเนินกำร แล้วจำก
กรมชลประทำน กรมทรัพยำกรน้้ำ กรมโยธำธิกำรและผังเมือง และกรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย  
โครงกำรศึกษำควำมเหมำะสมวิเครำะห์พ้ืนที่พิเศษและแนวทำงแก้ไขเชิงบูรณำกำร (Area Base) โครงกำรตำม
แผนพัฒนำจังหวัด และแผนงำนจำกกำรประชุมกำรมีส่วนร่วมของประชำชน รวมถึงกลยุทธ์ที่ที่ปรึกษำเสนอ 
เพ่ือน้ำมำพัฒนำเป็นแผนงำนในด้ำนต่ำง ๆ ได้ ดังนี้ 
 



บทที่ 7 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณาการระดับยทุธศาสตร ์ 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาติ        พื นที่ลุ่มน ้าสาขาคลองหลังสวน 
   
 

 
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 7-16 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

1) แผนงานการเพิ่มปริมาณน ้าต้นทุนในแหล่งน ้าเดิม 
 แผนงำนกำรเพ่ิมปริมำณน้้ำต้นทุนในแหล่งน้้ำเดิม ได้แก่ แผนงำนขุดลอกหรือเสริมคันกั้น

น้้ำ เพ่ือเพ่ิมน้้ำต้นทุนในอ่ำงเก็บน้้ำหรือล้ำน้้ำธรรมชำติ ซึ่งหน่วยงำนได้มีแผนพัฒนำโครงกำรอยู่แล้ว หรือ
ประชำชนในพ้ืนที่ร้องขอหรือที่ปรึกษำเสนอแนะ เช่น กำรขุดลอกแหล่งน้้ำขนำดใหญ่กว่ำ 5 ไร่ จ้ำนวน 13 แห่ง
ในลุ่มน้้ำคลองหลังสวน  

2) แผนงานพัฒนาแหล่งกักเก็บน ้าใหม่ (เกษตรและอุตสาหกรรม)  
 กำรพัฒนำแหล่งกักเก็บน้้ำแห่งใหม่ในแผนงำนนี้จะพัฒนำเพ่ือเพ่ิมปริมำณน้้ำ ส่งเสริมน้้ำ

ภำคกำรผลิตด้ำนกำรเกษตรและอุตสำหกรรม โดยกำรพัฒนำแหล่งกักเก็บน้้ำขนำดต่ำง ๆ ด้วยวิธีกำรต่ำง ๆ อำทิ 
กำรสร้ำงเขื่อน อ่ำงเก็บน้้ำ กำรขุดสระ กำรสร้ำงฝำย โดยได้รวบรวมข้อมูลจำกแผนงำนของหน่วยงำนรวมถึง
ข้อเสนอแนะของประชำขนและท่ีปรึกษำเสนอแนะ 

(2) การเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายน ้า 
  กลยุทธ์นี้ได้รวบรวมข้อมูลจำกกำรโครงกำรพัฒนำแหล่งน้้ำที่มีอยู่แล้วหรือที่ด้ำเนินกำร    จำก
กรมชลประทำน กรมทรัพยำกรน้้ำ กรมโยธำธิกำรและผังเมือง กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย  
และโครงกำรศึกษำควำมเหมำะสมวิเครำะห์พ้ืนที่พิเศษและแนวทำงแก้ไขเชิงบูรณำกำรในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำ  
ของส้ำนักงำนทรัพยำกรน้้ำแห่งชำติ เพ่ือน้ำมำรวบรวมเป็นแผนงำนในด้ำนต่ำง ๆ ได้ ดังนี้ 

1) การเพิ่มพื นที่การกระจายน ้า 
 กำรเพ่ิมพ้ืนที่กระจำยน้้ำ เป็นกำรเพ่ิมพ้ืนที่รับประโยชน์ เพ่ือส่งเสริมควำมมั่นคง 
ภำคกำรเกษตรและภำคอุตสำหกรรม โดยกำรสร้ำงแนวท่อส่งน้้ำ ระบบคลองส่งน้้ำ สถำนีสูบน้้ำด้วยไฟฟ้ำ 

2) เพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งน ้า  
   เนื่องจำกพ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำคลองหลังสวน มีข้อจ้ำกัดด้ำนกำยภำพสภำพภูมิประเทศ และมี
ผลกระทบทำงด้ำนสังคมและสิ่งแวดล้อม ท้ำให้กำรพัฒนำแหล่งน้้ำขนำดใหญ่เกิดขึ้นได้ยำก ในโครงกำรต่ำงๆ มี
ปัญหำขำดแคลนน้้ำเนื่องจำกน้้ำต้นทุนไม่เพียงพอ ขำดระบบส่งน้้ำและประสิทธิภำพในกำรส่งน้้ำต่้ำ  

(3) พัฒนาแหล่งน ้าทางเลือก        
พ้ืนที่ลุ่มน้้ำคลองหลังสวน มีศักยภำพน้้ำบำดำลในพ้ืนที่ เท่ำกับ 139.5 ล้ำน ลบ.ม. โดยมี

ศักยภำพน้้ำบำดำลที่สำมำรถน้ำมำพัฒนำเป็นแหล่งน้้ำทำงเลือกได้เท่ำกับ 139.45 ล้ำน ลบ.ม./ปี  โดยส่วนมำก
อยู่ในเกณฑ์ดี คือ ปริมำณสำรทั้งหมดที่ละลำยน้้ำได้ (Total dissolved solid, TDS) น้อยกว่ำ 500 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร และอยู่ในเกณฑ์ปำนกลำง คือ ปริมำณสำรทั้งหมดที่ละลำยน้้ำได้ (TDS) อยู่ในช่วง 500 – 1,500 มิลลิกรัม
ต่อลิตร ดังนี้ 

ศักยภำพน้้ำบำดำลที่อยู่ในเกณฑ์ดี สำมำรถน้ำมำใช้ในกำรอุปโภค บริโภค และเพ่ือกำรเกษตรและ
อุตสำหกรรมได้ เท่ำกับ ล้ำน 139.07 ลบ.ม./ปี  มีศักยภำพที่สำมำรถให้น้้ำได้ 10-20 ลบ.ม./ชม.หรือมำกกว่ำ 
ส่วนใหญ่พบใน ต้ำบลบำงมะพร้ำว ต้ำบลขันเงิน ต้ำบลแหลมทรำย ต้ำบลวังตะกอ อ้ำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 
เป็นต้น 



บทที่ 7 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณาการระดับยทุธศาสตร ์ 
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 7-17 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

ศักยภำพน้้ำบำดำลที่อยู่ในเกณฑ์ปำนกลำง สำมำรถน้ำมำใช้เพ่ือกำรเกษตรได้ เท่ำกับ 0.38 
ลบ.ม./ปี มีมีศักยภำพที่สำมำรถให้น้้ำได้ 10-20 ลบ.ม./ชม.หรือมำกกว่ำ ส่วนใหญ่พบในต้ำบลแหลมทรำย 
อ้ำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 

โดยในแผนงำนได้ก้ำหนดเป้ำหมำยระยะปำนกลำง คือ ต้องด้ำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยในปี 
พ.ศ. 2570 โดยมีหน่วยงำนอ้ำนวยกำรขับเคลื่อน คือ ส้ำนักงำนทรัพยำกรน้้ำแห่งชำติ หน่วยงำนปฏิบัติหลัก คือ 
กรมทรัพยำกรน้้ำบำดำล และหน่วยงำนที่เก่ียวข้องอ่ืน ๆ ร่วมสนับสนุน 

ยุทธศำสตร์นี้สอดรับกับยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรน้้ำชำติข้อที่ 2 ก้ำหนดเริ่มด้ำเนินกำรในแผนระยะ
กลำงและระยะยำว 
 
7.2.2.6   ยุทธศาสตร์ที่ 6 การจัดการคุณภาพน ้า และอนุรักษ์ทรัพยากรน ้าลุ่มน ้าสาขาคลองหลังสวน 

 เพ่ือพัฒนำและเพ่ิมประสิทธิภำพระบบรวบรวมและระบบบ้ำบัดน้้ำเสียรวมของชุมชน กำรน้ำน้้ำเสีย
กลับมำใช้ใหม่ ป้องกันและลดกำรเกิดน้้ำเสียต้นทำง กำรรักษำปริมำณกำรไหลของน้้ำในธรรมชำติเพ่ือรักษำ
ระบบนิเวศน์  

กลยุทธ์ ประกอบไปด้วยกำรออกระเบียบข้อบัญญัติท้องถิ่นในกำรบ้ำบัดขั้นต้น ก่อนปล่อยน้้ำเสียจำก
ครัวเรือนให้ส้ำเร็จ ร้อยละ 100 กำรเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรควบคุมก้ำกับและบังคับใช้กับแหล่งก้ำเนิดมลพิษ
ทำงน้้ำในทุกต้ำบล/เขตเทศบำล ลุ่มน้้ำสำขำคลองหลังสวน จ้ำนวน 27 แห่ง กำรเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรบ้ำบัด
และควบคุมกำรระบำยน้้ำเสียออกสู่สิ่งแวดล้อม โดยกำรก่อสร้ำงระบบบ้ำบัดน้้ำเสียใหม่ จ้ำนวน 1 แห่ง และกำร
น้ำน้้ำที่ผ่ำนกำรบ้ำบัดแล้วกลับไปใช้ประโยชน์ ปริมำณ 2,402 ลบ.ม.วัน 
 ลุ่มน้้ำสำขำคลองหลังสวนมีขีดควำมสำมำรถ (carrying capacity) ในกำรรองรับมลพิษได้ของแม่น้้ำ
ลดลงถึงแม้ปัจจุบันจะมีกำรจัดกำรน้้ำเสียไปแล้วบ้ำง แต่ไม่เพียงพอต่อกำรจัดกำรคุณภำพน้้ำในลุ่มน้้ำสำขำคลอง
หลังสวน ดังนั้นจึงต้องมีแผนงำนด้ำนกำรจัดกำรคุณภำพน้้ำ และอนุรักษ์ทรัพยำกรน้้ำ เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทำง
ให้มีกำรจัดท้ำแผนงำนเพ่ือรักษำ ป้องกัน แก้ไขและลดกำรระบำยมลพิษจำกแหล่งก้ำเนิดที่จะลงสู่แม่น้้ำ ให้มี
คุณภำพน้้ำที่เหมำะสมต่อกำรน้ำไปใช้ประโยชน์ ดังนี้ 

(1) การป้องกันการเกิดน ้าเสียที่ต้นทาง 
   กำรป้องกันกำรเกิดน้้ำเสียที่ต้นทำง โดยลดปริมำณและควำมสกปรกของน้้ำเสีย ณ 

แหล่งก้ำเนิดน้้ำเสีย 
1) น ้าเสียจากชุมชน 

(ก) หน่วยงำนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องออกระเบียบข้อบัญญัติท้องถิ่นกำรบ้ำบัดขั้นต้นก่อน
ปล่อยน้้ำเสียครัวเรือน 

(ข) กำรส่งเสริมให้ควำมรู้กำรจัดกำรน้้ำเสียในบ้ำนเรือน และอำคำรที่อยู่ริมน้้ำ โดยกำร
ติดตั้งถังดักไขมันและระบบบ้ำบัดน้้ำเสียส้ำหรับบ้ำนเรือนหรืออำคำร เช่น ถังบ้ำบัดน้้ำเสียส้ำเร็จรูป บ่อเกรอะ
ส้ำหรับบ้ำบัดน้้ำเสียจำกห้องส้วม รวมถึงตลำดสดริมน้้ำให้มีกำรจัดกำรน้้ำเสียที่ถูกต้อง 

2) น ้าเสียจากเกษตรกรรม 



บทที่ 7 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณาการระดับยทุธศาสตร ์ 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาติ        พื นที่ลุ่มน ้าสาขาคลองหลังสวน 
   
 

 
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 7-18 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

(ก) ก้ำหนดเขตกำรเลี้ยงสัตว์ (Zoning) ให้เหมำะสม รวมทั้งส่วนรำชกำร ควรมีกำร
เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรจัดกำรของเสียให้กับเกษตรกร รวมถึงให้ค้ำแนะน้ำในกำรประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสะอำดเพ่ือป้องกันและลดมลพิษที่ปนเปื้อนลงสู่แหล่งน้้ำ หรือสนับสนุนกำรเลี้ยงที่ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม 

(ข) ส่งเสริมให้เกษตรกรควบคุมกำรใช้สำรเคมีก้ำจัดศัตรูพืชด้วยวิถีธรรมชำติทดแทนกำร
ใช้สำรเคมีศัตรูพืช 

3) น ้าเสียจากอุตสาหกรรม 
(ก) สนับสนุนให้ผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรม มีนโยบำยในกำรลดใช้น้้ำและกำรลดกำรเกิด

น้้ำเสียหรือส่งเสริมให้โรงงำนอุตสำหกรรมไม่ระบำยของเสียหรือมลพิษออกสู่ภำยนอก (Zero discharge) รวมทั้ง
น้ำน้้ำที่ผ่ำนกระบวนกำรบ้ำบัด ปรับสภำพแล้วจำกอุตสำหกรรมประเภทต่ำง ๆ จนมีคุณภำพน้้ำที่เหมำะสมและไม่
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้ำไปใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีกำรเกษตร หรือรักษำระบบนิเวศน์ 

(ข) หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องควรมีกำรประชำสัมพันธ์หรือให้ควำมรู้แก่ผู้ประกอบกำรเกี่ยวกับ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้องในกำรจัดกำรน้้ำเสีย รวมทั้งมีกำรติดตำมตรวจสอบก้ำกับดูแลและบังคับใช้กฎหมำยให้
แหล่งก้ำเนิดมลพิษต้องมีระบบบ้ำบัดน้้ำเสียและระบบน้้ำทิ้งให้เป็นไปตำมมำตรฐำนก้ำหนด 

(2) การเพิ่มประสิทธิภาพในการบ้าบัดและควบคุมการระบายน ้าเสียออกสู่สิ่งแวดล้อม 
กำรเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรบ้ำบัดและควบคุมกำรระบำยน้้ำเสียออกสู่สิ่งแวดล้อม เป็นกำร

พัฒนำกำรและเพ่ิมประสิทธิภำพระบบรวบรวมและระบบบ้ำบัดน้้ำเสียรวมของชุมชน ดังนี้ 
1) การก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสียใหม่ เป็นกำรสนับสนุนให้มีกำรก่อสร้ำงระบบบ้ำบัดน้้ำเสีย

ส้ำหรับเทศบำลที่อยู่ในแหล่งชุมชน ซึ่งเป็นสำเหตุท้ำให้เกิดปัญหำคุณภำพน้้ำในล้ำน้้ำไม่ได้มำตรฐำน โดยในพ้ืนที่
ลุ่มน้้ำสำขำหลังสวน ได้เสนอให้มีกำรก่อสร้ำงระบบบ้ำบัดน้้ำเสียใหม่ จ้ำนวน 1 แห่ง คือ เทศบำลเมืองหลังสวน 
ต้ำบลหลังสวน อ้ำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 

2) การเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุม ก้ากับ และบังคับกับแหล่งก้าเนิดมลพิษทางน ้าในทุก
ต้ำบล/เขตเทศบำลในพื้นท่ีลุ่มน้้ำสำขำหลังสวน จ้ำนวน 27 แห่ง 

ทั้งนี้ เมื่อด้ำเนินกำรก่อสร้ำงระบบบ้ำบัดน้้ำเสียใหม่ 1 แห่ง จะมีจ้ำนวนประชำชนที่ได้รับ
ผลประโยชน์จ้ำนวน 93,100 คน และสำมำรถท้ำกำรบ้ำบัดน้้ำเสียได้ 2,402 ลบ.ม./วัน  
 
7.2.2.7   ยุทธศาสตร์ที่ 7 การแก้ไขและเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติในพื นที่ลุ่มน ้าสาขาคลองหลังสวน 
 แนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนภัยพิบัติ มุ่งเน้นกำรปฏิบัติกำรเชิงรับที่ให้ควำมส้ำคัญกับกำร
ช่วยเหลือรักษำชีวิต ให้กำรบรรเทำทุกข์ และเผชิญกับสถำนกำรณ์ในภำวะวิกฤตเมื่อเกิดภัยขึ้น รวมถึงกำรฟ้ืนฟู
ภำยหลังจำกเกิดภัย โดยยุทธศำสตร์ด้ำนกำรแก้ไขและเตรียมควำมพร้อมรับภัยพิบัติในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำคลอง
หลังสวน มีกลยุทธ์หรือแผนงำนเพ่ือกำรแก้ไขและเตรียมควำมพร้อมรับภัยพิบัติดินถล่ม ดังนี้ 
 แผนงำน/กลยุทธ์ ดังกล่ำวข้ำงต้น ประกอบด้วย แผนงำนโครงกำรต่ำง  ๆ ที่ก่อประโยชน์ด้ำน
สิ่งแวดล้อมและสังคมในกำรแก้ไขและเตรียมควำมพร้อมรับภัยพิบัติดินถล่มในพ้ืนที่เสี่ยงภัยของลุ่มน้้ำสำขำคลอง
หลังสวน รำยละเอียดของแผนงำน/กลยุทธ์ สรุปได้ดังนี้ 



บทที่ 7 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณาการระดับยทุธศาสตร ์ 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาติ        พื นที่ลุ่มน ้าสาขาคลองหลังสวน 
   
 

 
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 7-19 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

(1) การเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติดินถล่ม 
  ดินถล่มเป็นกระบวนกำรปรับสมดุล โดยกำรเคลื่อนที่ของมวลดินหรือหินลงมำตำมแนวลำดชัน
และส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่เป็นบริเวณกว้ำงแตกต่ำงกันไปตำมระยะทำงของกำรเคลื่อนที่ของมวลดินหรือหิน 
มักจะเกิดพร้อมกับฝนตกหนักหรือหลังน้้ำป่ำไหลหลำก ภัยพิบัติดินถล่มที่เกิดขึ้นในลุ่มน้้ำสำขำคลองหลังสวนจะ
เกิดจำกปัจจัยหลัก 4 ด้ำน ได้แก่ สภำพธรณีวิทยำ สภำพภูมิประเทศ ปริมำณน้้ำฝน และกำรเปลี่ยนแปลง
สภำพแวดล้อม โดยพ้ืนที่ชุมชนหรือหมู่บ้ำนที่เสี่ยงภัยดินถล่ม ได้แก่ พ้ืนที่ชุมชนหรือหมู่บ้ำนที่ตั้งอยู่ใกล้ล้ำน้้ำ
ตำมที่ลำดเชิงเขำ พื้นที่ที่มีร่องรอยดินไหลหรือดินเลื่อนบนภูเขำ พ้ืนที่ที่มีรอยแยกของพ้ืนดินบนภูเขำ พ้ืนที่ที่อยู่
บนเนินหน้ำหุบเขำและเคยมีโคลนถล่มมำบ้ำง พ้ืนที่ที่มีน้้ำป่ำไหลหลำกและน้้ำท่วมบ่อย หรือพ้ืนที่ที่มีกองหิน 
เนินทรำยปนโคลนและต้นไม้ในห้วยหรือล้ำน้้ำใกล้หมู่บ้ำน 
  กำรเตรียมควำมพร้อมรับภัยพิบัติดินถล่มดังกล่ำว ควรมีกำรด้ำเนินกำรแก้ไขจำกหน่วยงำน 
ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับหน่วยงำนส่วนกลำงและท้องถิ่นแบบบูรณำกำร โดยกำรจัดกำรในกำรปรับตัวเผชิญ
เหตุในพ้ืนที่เสี่ยง เพ่ือเตรียมควำมพร้อมรับภัยพิบัติดินถล่มให้อยู่ในเกณฑ์ที่ได้รับผลกระทบและเกิดควำม
เสียหำยน้อยที่สุด ท้ำให้ประชำชนในพ้ืนที่เสี่ยงภัยกลับมำมีคุณภำพชีวิตที่ดี สำมำรถประกอบกิจกรรมต่ำง ๆ ใน
ชีวิตประจ้ำวันได้ปกติโดยเร็ว ซึ่งพ้ืนที่ที่อำจได้รับผลกระทบจำกดินถล่ม มำกกว่ำ 80% ของหมู่บ้ำนในพ้ืนที่ลุ่ม
น้้ำมีจ้ำนวน 3 พ้ืนที่ ได้แก่ บริเวณบริเวณพ้ืนที่ต้ำบลพะโต๊ะ ต้ำบลปำกทรง อ้ำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร และ
ต้ำบลละอุ่นเหนือ อ้ำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง  

ยุทธศำสตร์นี้ตรงกับยุทธศำสตร์บริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำชำติที่ 2 และที่ 6 ก้ำหนดเริ่ม
ด้ำเนินกำรในแผนระยะสั้นและระยะกลำง 
 
7.2.2.8 ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการลุ่มน ้า

สาขาคลองหลังสวน 
   
กรอบแนวคิดการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าและพื นที่ลุ่มน ้า 
กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำและลุ่มน้้ำเพ่ือให้บรรลุเป้ำประสงค์ของกำรด้ำเนินกำรที่จะเพ่ิม

ประสิทธิภำพ (Efficiency) ประสิทธิผล (Effectiveness) ประสิทธิภำพเชิงผลลัพธ์ (Efficacy) ผลิตภำพ 
(Productivity) สัมฤทธิ์ผลควำมก้ำวหน้ำ (Achievement) และกำรตอบสนองต่อกำรแก้ไขปัญหำอย่ำงต่อเนื่อง
และในระยะยำว กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำและลุ่มน้้ำจ้ำเป็นต้องมีกำรพัฒนำกลไกกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ กำรมีมำตรกำรและเครื่องมือต่ำง ๆ ที่จะตอบสนองต่อกำรบริหำรจัดกำรให้สำมำรถด้ำเนินกำรได้
อย่ำงตรงตำมเป้ำหมำยที่ต้องกำร 

กำรพัฒนำกลไกกำรขับเคลื่อน มำตรกำรและเครื่องมือเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำและลุ่มน้้ำ 
แบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก คือ 
 (1)  กำรพัฒนำกลไกกำรบริหำรกำรจัดกำรเชิงยุทธศำสตร์ (Strategic Body Development) 
จุดเน้น คือ กำรพัฒนำองค์กรและเครือข่ำยกำรบริหำรจัดกำรให้ด้ำเนินกำรท้ำงำนร่วมกันภำยใต้ยุทธศำสตร์และ
เป้ำประสงค์เดียวกันภำยใต้แผนยุทธศำสตร์ ทั้งนี้ กำรด้ำเนินงำนร่วมกันดังกล่ำวเป็นกำรบูรณำกำรกัน 3 ด้ำน 



บทที่ 7 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณาการระดับยทุธศาสตร ์ 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาติ        พื นที่ลุ่มน ้าสาขาคลองหลังสวน 
   
 

 
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 7-20 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

คือ กำรบริหำรจัดกำร กำรแลกเปลี่ยนข้อมูล และกำรร่วมงบประมำณ เพ่ือให้ทุกองค์กรและเครือข่ำยท้ำงำน
ร่วมกันบนพื้นฐำนกำรพัฒนำพื้นที่ร่วมกัน (Area-Based Development) 
 (2)  กำรพัฒนำมำตรกำรและเครื่องมือเชิงโครงสร้ำง (Hard Infrastructure Development) 
จุดเน้น คือ กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่เป็นสิ่งก่อสร้ำงทำงวิศวกรรม หรือโครงสร้ำงแข็ง ที่จะเป็นเครื่องมือ
กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำให้มีทิศทำงกำรไหลของน้้ำ กำรเก็บกักและกำรรวบรวมน้้ำ และกำรเปลี่ยนแนว
ทำงกำรไหลของน้้ำ เพ่ือตอบสนองต่อกำรจัดกำรเชิงพื้นที่แต่ละพ้ืนที่ที่มีควำมแตกต่ำงกัน 
 (3)  กำรพัฒนำมำตรกำรและเครื่องมือเชิงกำรบริหำรจัดกำร (Soft Infrastructure Development
) จุดเน้น คือ กำรพัฒนำมำตรกำรและเครื่องมือที่จะช่วยสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำร ทั้งในแนวทำงกำรปรับ
กระบวนกำรด้ำเนินกำร กำรปรับเปลี่ยนแนวทำงหรือพฤติกรรมผู้ใช้น้้ำ กำรสร้ำงควำมตระหนักของสังคมที่มีต่อ
ทรัพยำกรน้้ำ เป็นต้น กำรพัฒนำมำตรกำรและเครื่องมือจึงเป็นกำรน้ำยุทธศำสตร์ไปสู่กำรปฏิบัติกำรทำงสังคมให้
เกิดเป้ำประสงค์ที่ก้ำหนดไว้ 
  
 อย่ำงไรก็ตำม กำรพัฒนำกลไกกำรขับเคลื่อน มำตรกำรและเครื่องมือเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร
น้้ำและลุ่มน้้ำ ดังกล่ำว จ้ำเป็นต้องอ้ำงอิงบนพ้ืนฐำนของกฎหมำยหรือระเบียบต่ำง ๆ ที่เปิดโอกำสหรือพ้ืนที่กำร
ด้ำเนินงำนให้สำมำรถน้ำมำพัฒนำใช้ได้ ซึ่งในบำงกลไกกำรขับเคลื่อน มำตรกำรและเครื่องมือเพ่ือกำรบริหำร
จัดกำรยังไม่ได้มีกำรก้ำหนดไว้ในกฎหมำยและระเบียบต่ำง ๆ ของไทย 
กลไกกำรขับเคลื่อน มำตรกำรและเครื่องมือเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำและลุ่มน้้ำ ทั้ง 3 ส่วนหลัก มี
รำยละเอียดดังนี้ 
 (1)  กำรพัฒนำกลไกกำรบริหำรกำรจัดกำรเชิงยุทธศำสตร์ (Strategic Body Development) 
ได้แก่ คณะกรรมกำรลุ่มน้้ำ คณะอนุกรรมกำรทรัพยำกรน้้ำระดับจังหวัด และองค์กรผู้ใช้น้้ำ กลไกกำรบริหำรกำร
จัดกำรดังกล่ำว เป็นกลไกกำรบริหำรจัดกำรที่มีก้ำหนดไว้ตำมกฎหมำย อย่ำงไรก็ตำม ในกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์กำรบริหำรกำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำ นพระรำชบัญญัติทรัพยำกรน้้ำ พ.ศ. 2561 ก้ำหนดให้มี
คณะกรรมกำรทรัพยำกรน้้ำแห่งชำติ (กนข.) เป็นกลไกก้ำหนดและก้ำกับทิศทำงและแนวทำงกำรบริหำรกำร
จัดกำรทรัพยำกรน้้ำระดับนโยบำยและยุทธศำสตร์ โดยมีส้ำนักงำนทรัพยำกรน้้ำแห่งชำติ (สทนช.) เป็นหน่วย
ประสำนและกำรเชื่อมโยงยุทธศำสตร์หน่วยงำนและกลไกต่ำง ๆ เข้ำมำท้ำงำนร่วมกัน โดยที่ 
  คณะกรรมกำรลุ่มน้้ำ เป็นกลไกกำรบริหำรจัดกำรที่ถูกก้ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัติทรัพยำกร
น้้ำ พ.ศ. 2561 มำตรำ 27 ซึ่งท้ำหน้ำที่ขับเคลื่อนและเชื่อมประสำนหน่วยงำนต่ำง ๆ และองค์กรผู้ใช้น้้ำ เพ่ือกำร
พัฒนำลุ่มน้้ำให้เป็นไปตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์ระดับประเทศและระดับลุ่มน้้ำ 
  คณะอนุกรรมกำรทรัพยำกรน้้ำระดับจังหวัด เป็นกลไกกำรบริหำรจัดกำรที่ถูกก้ำหนดไว้ใน
พระรำชบัญญัติทรัพยำกรน้้ำ พ.ศ. 2561 มำตรำ 20 วรรค 3 ก้ำหนดไว้ว่ำ “ในกรณีจ้ำเป็นให้ กนช. มีอ้ำนำจ
แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรทรัพยำกรน้้ำจังหวัดเพ่ือประโยชน์ในกำรบูรณำกำรกำรบริหำรทรัพยำกรน้้ำในระดับ
จังหวัด” ทั้งนี้ พ้ืนที่ลุ่มน้้ำบำงพ้ืนที่ครอบคลุมพ้ืนที่จังหวัดเพียงบำงส่วน ขณะที่บำงพ้ืนที่ลุ่มน้้ำครอบคลุมพ้ืนที่
ทั้งจังหวัด กำรบริหำรจัดกำรพื้นที่เพียงบำงส่วนหรือทั้งหมดของจังหวัดจ้ำเป็นต้องมีคณะกรรมกำรระดับจังหวัด
น้ำแนวทำงของคณะกรรมกำรลุ่มน้้ำมำบูรณำกำรหน่วยงำนระดับจังหวัดร่วมด้ำเนินกำร 



บทที่ 7 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณาการระดับยทุธศาสตร ์ 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาติ        พื นที่ลุ่มน ้าสาขาคลองหลังสวน 
   
 

 
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 7-21 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

  องค์กรผู้ใช้น้้ำ เป็นกลไกกำรบริหำรจัดกำรที่ถูกก้ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัติทรัพยำกรน้้ำ พ.ศ. 
2561 มำตรำ 38 “บุคคลซึ่งใช้น้้ำในบริเวณใกล้เคียงกันและอยู่ในเขตลุ่มน้้ำเดียวกันมีสิทธิรวมตัวกัน จดทะเบียน
ก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้้ำเพ่ือประโยชน์ร่วมกันเกี่ยวกับกำรใช้ กำรพัฒนำ กำรบริหำรจัดกำร กำรบ้ำรุงรักษำ กำรฟ้ืนฟู 
และกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรน้้ำในหมู่สมำชิกขององค์กรผู้ใช้น้้ำ” ซึ่งก้ำหนดให้เป็นกลไกของผู้ใช้น้้ำที่จะช่วยกันใน
กำรด้ำเนินกำรในระดับพื้นท่ีย่อยเฉพำะกลุ่มผู้ใช้น้้ำ 
  นอกจำกคณะกรรมกำรลุ่มน้้ำและคณะอนุกรรมกำรทรัพยำกรน้้ำระดับจังหวัดดังกล่ำวแล้ว ใน
กำรด้ำเนินกำรอำจจะมีกำรพัฒนำกลไกระดับพ้ืนที่ย่อยเพ่ิมขึ้น เพ่ือช่วยด้ำเนินกำรและขับเคลื่อนเป้ำหมำย
ระดับพ้ืนที่ ให้สำมำรถด้ำเนินกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง กรณีตัวอย่ำงเช่น ( 1) คณะกรรมกำรลุ่มน้้ ำย่อย 
พระรำชบัญญัติทรัพยำกรน้้ำ พ.ศ. 2561 ไม่ได้ก้ำหนดคณะกรรมกำรลุ่มน้้ำย่อยไว้เป็นกลไกหนึ่งในกฎหมำย 
อย่ำงไรก็ตำม คณะกรรมกำรลุ่มน้้ำย่อยอำจจะมีควำมจ้ำเป็น ที่จะต้องได้รับกำรพัฒนำให้มีกำรท้ำงำนระดับพื้นที่
ได้อย่ำงครอบคลุมพ้ืนที่ (2) คณะกรรมกำรระดับจังหวัดด้ำนเศรษฐกิจและผู้ใช้น้้ำที่เก่ียวข้อง เช่น กำรพัฒนำกำร
เกษตร กำรพัฒนำที่ดิน กำรจัดรูปและปฏิรูปที่ดินเพ่ือกำรเกษตร กำรพัฒนำอุตสำหกรรม พัฒนำกำรท่องเที่ยว 
เป็นต้น ซึ่งเป็นกลุ่มเศรษฐกิจและผู้ใช้น้้ำส้ำคัญระดับจังหวัดและลุ่มน้้ำ (3) คณะกรรมกำรเฉพำะกิจต่ำง ๆ เช่น 
คณะกรรมกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย คณะกรรมกำรสำธำรณสุขจังหวัด เป็นต้น ซึ่งท้ำหน้ำที่ก้ำกับดูแล
กำรแก้ไขปัญหำและบรรเทำสำธำรณภัยที่เก่ียวข้องกับทรัพยำกรน้้ำ 
 (2)  กำรพัฒนำมำตรกำรและเครื่องมือเชิงโครงสร้ำง (Hard Infrastructure Development) เป็น
เครื่องมือกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำให้มีทิศทำงกำรไหลของน้้ำ กำรเก็บกักและกำรรวบรวมน้้ำ และกำร
เปลี่ยนแนวทำงกำรไหลของน้้ำ ได้แก่ เขื่อนเก็บน้้ำ อ่ำงเก็บน้้ำ ฝำยเก็บน้้ำ ฝ่ำยชะลอน้้ำ ผนังกั้ นน้้ำ บึงเก็บน้้ำ 
บ่อเก็บน้้ำ สระน้้ำ เป็นต้น หรือกรณีท่ีไม่มีกำรก่อสร้ำงแต่เป็นโครงสร้ำงขนำดใหญ่ เช่น กำรขุดลอกคลอง หนอง 
บึง กำรขุดลอกทำงน้้ำไหล แก้มลิงรับน้้ำ พ้ืนที่ทำงไหลของน้้ำ เป็นต้น โดยส่วนใหญ่ กำรด้ำเนินกำรของ
หน่วยงำนรำชกำรจะกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำผ่ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงเป็นหลัก 
นอกจำกนี้ โครงสร้ำงบำงประเภทมีทั้งประโยชน์และสร้ำงปัญหำให้กับพ้ืนที่ลุ่มน้้ำเช่นกัน เช่น เส้นทำงถนนบำง
พ้ืนที่ช่วยชะลอน้้ำไม่ให้ท่วม ขณะที่บำงเส้นทำงถนนกลำยเป็นปัญหำท้ำให้เกิดน้้ำท่วมหรือน้้ำไม่ไหลหรือไหลไม่
ทันกับกำรระบำยน้้ำ เป็นต้น 
 (3)  กำร พัฒนำมำตรกำรและ เ ครื่ อ งมื อ เ ชิ ง ก ำ รบ ริ ห ำ รจั ดก ำร  ( Soft Infrastructure 
Development) กำรพัฒนำมำตรกำรและเครื่องมือที่จะช่วยสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำร เพ่ือเพ่ิมศักยภำพและ
สมรรถนะกำรบริหำรจัดกำรได้หลำกหลำยมำกขึ้น ทั้งนี้ มำตรกำรและเครื่องมือกำรบริหำรจัดกำรบำงส่วนมี
กฎหมำยรองรับ แต่บำงส่วนยังไม่มีกฎหมำยรองรับกำรด้ำเนินกำร ซึ่งจ้ำเป็นต้องได้รับกำรรับรองกำรปฏิบัติกำร
ในเชิงกฎระเบียบ หรือกฎหมำย เพ่ือให้กำรด้ำเนินกำรได้รับกำรยอมรับ สำมำรถด้ำเนินกำรได้จริง และเป็นไป
ตำมหลักกำรท่ีต้องกำร 
  กรณีตัวอย่ำง มำตรกำรและเครื่องมือกำรบริหำรกำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำ ได้แก่ 

1) มาตรการทางการคลัง (Fiscal Measures) เป็นกำรด้ำเนินนโยบำยและแนวทำงกำร
ปฏิบัติกำรผ่ำนเครื่องมือทำงกำรคลังหรืองบประมำณของภำครัฐ (Fiscal and Budgeting Instruments) 
มำตรกำรนี้มีเครื่องมือส้ำคัญ ได้แก่ ภำษี (Tax) (เช่น ภำษีสรรพสำมิต (Excise Tax) ภำษีสิ่งแวดล้อม 
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 7-22 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

(Environmental Tax) ภำษีมลพิษ (Pollution Tax) ภำษีป่ำไม้ (Deforestation Tax) ภำษีกำรปล่อยก๊ำซเรือน
กระจก (Greenhouse Gas Tax) เป็นต้น) กำรปรับกำรกระท้ำผิด (Fine or Penalty Fare) ค่ำธรรมเนียมกำร
ใช้บริกำร (Service Fee or Charge) กำรอนุญำต (License) กำรอุดหนุน (Subsidy) กำรสนับสนุน (Supports) 
กำรให้ทุน (Grant) กำรส่งเสริม (Promote) กำรให้สิทธิพิเศษทำงภำษี (Special Tax Privileges) กำรให้
สัมปทำน (Concession) เป็นต้น ซึ่งแต่ละเครื่องมือจะมีข้อดีข้อเสียแตกต่ำงกัน ในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร
น้้ำที่มีบริบททำงสังคมที่แตกต่ำงกัน และแนวทำงกำรใช้เครื่องมือที่เหมำะสม จะเป็นเงื่อนไขต่อกำรน้ำใช้
มำตรกำรทำงกำรคลัง อย่ำงไรก็ตำม มำตรกำรทำงกำรคลังเหมำะส้ำหรับกำรด้ำเนินกำรของภำครัฐที่จะใช้
บริหำรจัดกำร 

2) มาตรการทางการเงิน (Financial Measures) เป็นกำรด้ำเนินนโยบำยและแนวทำงกำร
ปฏิบัติกำรผ่ำนเครื่องมือทำงกำรเงิน (Financial Measures) มำตรกำรนี้ภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประสังคม 
ที่เกี่ยวข้องกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำสำมำรถเข้ำมำร่วมด้ำเนินกำรตำมมำตรกำรได้ มำตรกำรนี้มีเครื่องมือ
ส้ำคัญ ได้แก่ กำรปรับกำรกระท้ำผิด (Fine or Penalty Fare) ค่ำธรรมเนียมกำรใช้บริกำร (Service Fee or 
Charge) กำรสร้ำงแรงจูงใจ (Motivation) กำรกระตุ้นควำมสนใจ (Incentive) กำรสนับสนุน (Supports) กำร
ส่งเสริม (Promotion) กำรให้ทุน (Grant) กำรป้องกัน (Preventive) กำรชดเชย (Compensations) กำร
ทดแทน (Substitutions) กำรร่วมทุน (Financial Sharing)  เป็นต้น เครื่องมือดังกล่ำวจะถูกพิจำรณำในเชิง
กำรเงินทั้งหมด กรณีตัวอย่ำงเช่น กำรปรับผู้กระท้ำผิดทิ้งน้้ำเสียลงในแหล่งน้้ำ กำรเก็บค่ำธรรมเนียมชุมชนเมือง
กำรใช้น้้ำช่วงฤดูแล้ง กำรเก็บค่ำธรรมเนียมสถำนที่ท่องเที่ยวที่ใช้น้้ำประกอบกำรธุรกิจ กำรจัดตั้งกองทุน
พัฒนำกำรใช้ทรัพยำกรน้้ำให้มีประสิทธิภำพ-กำรจัดสรร-กำรแบ่งปัน กำรชดเชยให้กับชุมชนที่ยอมให้น้้ำท่วม
แทนพ้ืนที่ชุมชนเมือง กำรชดเชยเกษตรกรที่ถูกจ้ำกัดสิทธิ์กำรปลูกพืชในฤดูแล้ง กำรให้เงินสนับสนุนกำรพัฒนำ
ระบบกำรบริหำรจัดกำรน้้ำชุมชน (Grant) กำรอุดหนุนหรือกำรส่งเสริมกำรปลูกป่ำแก่ชุมชนที่อยู่ในพ้ืนที่ป่ำ
อนุรักษ์หรือป่ำกันชน กำรให้กำรสนับสนุนกำรป้องกันกำรบุกรุกป่ำแก่ชุมชนรอบเขตอนุรักษ์ กำรส่งเสริมกำร
ปลูกป่ำชุมชน กำรสนับสนุนเงินเพื่อกำรอนุรักษ์แหล่งน้้ำ เป็นต้น 

3) มาตรการทางเศรษฐกิจ (Economic Mechanism) เป็นกำรด้ำเนินนโยบำยและแนว
ทำงกำรปฏิบัติกำรผ่ำนเครื่องมือระบบเศรษฐกิจและกลไกตลำดสินค้ำ (Economic and Market System) 
มำตรกำรนี้ภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประสังคม ที่เก่ียวข้องกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำสำมำรถเข้ำมำร่วม
ด้ำเนินกำรตำมมำตรกำรได้ มำตรกำรนี้มีเครื่องมือส้ำคัญ ได้แก่ ตลำดซื้อขำยน้้ำ (Water Resources Market) 
พันธบัตรทรัพยำกรน้้ำ (Water Resources Bond) กำรระดมทุนเพ่ือกิจกำรทรัพยำกรน้้ำ (Water Resources 
Activities Fundraising) หุ้นเพ่ือทรัพยำกรน้้ำ (Water Resources Stock Exchange) กำรสนับสนุนกำรลงทุน
เพ่ือพัฒนำนวัตกรรม (Innovation Investment) เป็นต้น ทั้งนี้ หลักกำรทำงสิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรที่ส้ำคัญ 
เช่น ผู้ก่อให้เกิดมลพิษเป็นผู้จ่ำย (Polluter Pay Principal: PPP) หลักกำรกำรประกันภัยกำรเสี่ยงภัยทำง
ธรรมชำติ (Disaster or Risk Insurance) หลักกำรผู้ได้รับผลประโยชน์เป็นผู้จ่ำย (Beneficiary Pay) หลักกำร
เพ่ิมค่ำธรรมเนียมกำรบริกำรเพ่ิมเติมส้ำหรับผู้ได้รับประโยชน์ (Surcharge and Add-Up Charge) หลักกำรกำร
เก็บส่วนต่ำงต้นทุนควำมเสียหำยที่เกิดข้ึน (Difference Price Charge) เป็นต้น 
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4) มาตรการทางกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ (Constitution and Law Measures) เป็น
กำรด้ำเนินนโยบำยและแนวทำงกำรปฏิบัติกำรผ่ำนเครื่องมือทำงรัฐธรรมนูญและกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำร
บริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำและทรัพยำกรสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมำตรกำรนี้แบ่งออกได้เป็น 2 มำตรกำร คือ 
มำตรกำรตำมกฎหมำยบัญญัติให้ด้ำเนินกำร (Legitimacy) และมำตรกำรบังคับใช้กฎหมำย (Enforcement) 
   มำตรกำรตำมกฎหมำยบัญญัติให้ด้ำเนินกำร เป็นมำตรกำรที่มีกฎหมำยและระเบียบต่ำง ๆ 
รองรับกำรบริหำรจัดกำร ซึ่งมำตรกำรนี้จะมี 2 มำตรกำรย่อย คือ 
   มำตรกำรให้ด้ำเนินกำร (Operation Measures) เป็นมำตรกำรที่ให้หน่วยงำนของรัฐหรือ
องค์กรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้เข้ำมำร่วมด้ำเนินกำร ได้แก่ กำรสนับสนุน (Supports) กำรสร้ำงแรงจูงใจ 
(Motivation) กำรพัฒนำกำรใช้ประโยชน์ร่วมกัน (Public Beneficial) กรณีตัวอย่ำงเช่น โฉนดชุมชน  
ป่ำชุมชน ป่ำกันชน กำรแลกเปลี่ยนที่ดิน กำรปฏิรูปที่ดิน กำรจัดรูปที่ดิน เป็นต้น 
   มำตรกำรจ้ำกัดสิทธิ์ (Right Restriction Measures) เป็นมำตรกำรที่ก้ำหนดสิทธิ์ของ
บุคคลและสังคมสำธำรณะที่จะให้ด้ำเนินกำรหรือไม่ให้กระท้ำ เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยำกร เช่น กำร
ก้ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นท่ีชุ่มน้้ำ กำรก้ำหนดกำรรุกล้้ำเส้นทำงล้ำน้้ำ เป็นต้น 
   มำตรกำรบังคับใช้กฎหมำย เป็นมำตรกำรที่มีกฎหมำยและระเบียบต่ำง ๆ รองรับกำร
บริหำรจัดกำร โดยเฉพำะกำรบังคับใช้กฎหมำยให้เกิดควำมเป็นธรรมทำงสังคมกับกำรใช้ทรัพยำกรน้้ำ และกำร
ลงโทษผู้กระท้ำควำมผิดต่อทรัพยำกรน้้ำ ที่เป็นกำรใช้อ้ำนำจทำงกฎหมำยเพ่ือกำรควบคุมและก้ำกับผลกระทบ 
(command and control)  ได้แก่ กำรด้ำเนินคดีทำงแพ่ง กำรด้ำเนินคดีอำญำ กำรปรับกำรกระท้ำควำมผิด 
เป็นต้น 

5) มาตรการกลไกทางปกครอง (Administrative Measures) เป็นกำรด้ำเนินนโยบำย
และแนวทำงกำรปฏิบัติกำรผ่ำนองค์กรของรัฐที่เกี่ยวข้อง โดยรัฐบำลและหน่วยงำนหลั กได้มอบหมำยหรือถ่ำย
โอนอ้ำนำจให้แก่หน่วยงำนระดับพื้นที่หรือหน่วยงำนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติกำร ได้เข้ำมำร่วมด้ำเนินกำร 
ซึ่งมำตรกำรนี้มีที่ส้ำคัญ ได้แก่ (1) กำรถ่ำยโอนกำรบริหำรจัดกำรและกำรปฏิบัติกำรไปให้หน่วยงำนเฉพำะกิจ 
หรือหน่วยงำนในระดับพ้ืนที่ (Management and Implementation Transferring Measures) เช่น กำรโอน
ภำรกิจกำรจัดกำรน้้ำเสียให้แก่องค์กำรบริหำรจัดกำรน้้ำเสีย (อจน.) ในเขตพ้ืนที่ชุมชนเมือง อุตสำหกรรมนอก
เขตนิคมอุตสำหกรรม เป็นต้น และ (2) มำตรกำรกำรกระจำยอ้ำนำจไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
(Decentralization measures) เป็นกำรมอบ และ / หรือ อ้ำนำจจำกหน่วยงำนผู้รับผิดชอบไปให้ อปท. 
ด้ำเนินกำรแทน  

6) มาตรการทางสังคมและสิ่งแวดล้อม (Social and Environmental Measures)  
เป็นกำรด้ำเนินนโยบำยและแนวทำงกำรปฏิบัติกำรผ่ำนกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมจำกทุกกลุ่มทำงสังคม (Public 
Participation) ทั้งในภำพรวมและในระดับพ้ืนที่ลุ่มน้้ำ เพ่ือให้ทุกคนในสังคมได้เข้ำมำมีส่วนในกำรที่จะบริหำร
จัดกำรทรัพยำกรน้้ำ ให้มีคุณภำพและปริมำณที่เพียงพอต่อกำรใช้และต่อกำรอนุรักษ์ที่ดี กรณีตัวอย่ำงเช่น  
กำรจัดกิจกรรมกำรอนุรักษ์ กำรจัดอบรม กำรพัฒนำกลุ่มอนุรักษ์ กำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัยและพัฒนำ 
เป็นต้น 



บทที่ 7 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณาการระดับยทุธศาสตร ์ 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาติ        พื นที่ลุ่มน ้าสาขาคลองหลังสวน 
   
 

 
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 7-24 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

 แผนและโครงการยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการลุ่มน ้าสาขาคลองหลังสวน 
 (1)  กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ผ่ำนกำรแผนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำ เพ่ือกำรเสริมสร้ำงกำรรับรู้
และประชำสัมพันธ์ให้เกิดควำมเข้ำใจของคนในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำต่อนโยบำยและแผนแม่บท 
 (2)  กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ตำมมำตรกำรทำงกำรคลังและมำตรกำรทำงกำรเงิน เพ่ือให้เกิดกำร
อนุรักษ์และกำรแก้ไขปัญหำมลพิษทำงน้้ำร่วมกันระหว่ำงผู้ใช้น้้ำและผู้ก่อให้เกิดมลพิษ โดยเฉพำะพ้ืนที่ชุมชน
เมือง เสนอแผนงำนและโครงกำรที่สนับสนุนกำรบริหำรกำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำ ได้แก่ 
  1)  แผนงำนกำรพัฒนำกำรจัดเก็บค่ำธรรมเนียมกำรบ้ำบัดน้้ำเสียในเขตชุมชนเมือง 
  2)  แผนงำนกำรอุดหนุนและส่งเสริมกำรอนุรักษ์พ้ืนที่ป่ำต้นน้้ำ 
  3)  แผนงำนกำรสนับสนุนเงินเพื่อกำรอนุรักษ์แหล่งน้้ำ 
 (3)  กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ตำมกฎหมำยและระเบียบต่ำง ๆ เพ่ือเกิดกำรด้ำเนินกำรตำม
กฎหมำยและกำรบังคับใช้กฎหมำยและระเบียบต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยำกรน้้ำ เสนอแผนงำนและโครงกำรที่
สนับสนุนกำรบริหำรกำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำ ได้แก่ 
  1)  แผนงำนกำรจัดกำรที่ดินที่มีผลต่อกำรบริหำรจัดกำรตำมกฎหมำย ได้แก่ โฉนดชุมชน  
ป่ำชุมชน ป่ำกันชน กำรแลกเปลี่ยนที่ดิน กำรปฏิรูปที่ดิน กำรจัดรูปที่ดิน เป็นต้น 
  2)  แผนงำนกำรจ้ำกัดสิทธิ์บุคคลและสังคมสำธำรณะต่อกำรจัดกำรพ้ืนที่  ได้แก่ กำร
ก้ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นท่ีชุ่มน้้ำ กำรก้ำหนดกำรรุกล้้ำเส้นทำงล้ำน้้ำ เป็นต้น 
  3)  แผนงำนกำรบังคับใช้กฎหมำยต่อผู้กระท้ำควำมผิดต่อทรัพยำกรน้้ำ 
 (4)  กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ตำมมำตรกำรกลไกทำงปกครอง เพ่ือให้เกิดกำรมอบหมำยและกำร
ถ่ำยโอนอ้ำนำจกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำจำกหน่วยงำนส่วนกลำงและส่วนภูมิภำคไปสู่หน่วยงำนระดับพ้ืนที่
หรือหน่วยงำนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติกำร เสนอแผนงำนและโครงกำรที่สนับสนุนกำรบริหำรกำรจัดกำร
ทรัพยำกรน้้ำ ได้แก่ 
  1)  แผนกำรถ่ำยโอนกำรบริหำรจัดกำรและกำรปฏิบัติกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรน้้ำเสีย
ให้แก่องค์กำรบริหำรจัดกำรน้้ำเสีย (อจน.) ในเขตพ้ืนที่ชุมชนเมือง อุตสำหกรรมนอกเขตนิคมอุตสำหกรรม 
  2)  แผนงำนกำรกระจำยอ้ำนำจไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
 (5)  กำรขับ เคลื่ อนยุทธศำสตร์ตำมมำตรกำรทำงสั งคมและสิ่ งแวดล้อม ( Social and 
Environmental Measures) เพ่ือส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมจำกทุกกลุ่มทำงสังคม (Public Participation) ในระดบั
พ้ืนที่ลุ่มน้้ำ เพ่ือให้ทุกคนในสังคมได้เข้ำมำมีส่วนในกำรที่จะบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำ ได้แก่ 
  1)  แผนงำนกำรจัดกิจกรรมกำรอนุรักษ์แหล่งน้้ำ 
  2)  แผนงำนกำรจัดอบรมให้ควำมรู้แก่ชุมชน 
  3)  แผนงำนกำรพัฒนำกลุ่มอนุรักษ์และกลุ่มผู้ใช้น้้ำตั้งแต่ต้นน้้ำ-กลำงน้้ำ-ปลำยน้้ำ 
  4)  แผนงำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในโรงเรียน 



บทที่ 7 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณาการระดับยทุธศาสตร ์ 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาติ        พื นที่ลุ่มน ้าสาขาคลองหลังสวน 
   
 

 
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 7-25 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

 ยุทธศำสตร์นี้ตรงกับยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำชำติที่ 6 ก้ำหนดด้ำเนินกำรในแผน
ระยะสั้นและระยะกลำง สรุปแผนงำนและงบประมำณตำมแนวกำรพัฒนำลุ่มน้้ำแบบบูรณำกำรระดับยุทธศำสตร์
ที่ 1-8 สำมำรถสรุป ได้ดังตารางท่ี 7.2.2-1 รำยละเอียดรำยโครงกำรแสดงไว้ใน ตารางท่ี 7.2.2-2 
 
 

 

 



บทที่ 7 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณาการระดับยทุธศาสตร ์ 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ        พื นที่ลุ่มน ้าสาขาคลองหลังสวน 
      
  

 
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 7-26 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

ตารางที่ 7.2.2-1 

สรุปจ้านวนโครงการและงบประมาณรายยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าสาขาคลองหลังสวน 

ยุทธศาสตร์ 

SIDP 

แผน 

แม่บท 

ทรัพยากรน ้า 

แห่งชาติ 

จ้านวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(ล้านบาท) 

ความจุ 

(ลลม.) 

พท.ชป. 

(ไร่) 

ระยะสั น 

(พ.ศ.2564-พ.ศ.2565) 

ระยะกลาง 

(พ.ศ.2566-พ.ศ.2570) 

ระยะยาว 

(พ.ศ.2571-พ.ศ.2580) 

จ้านวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(ล้านบาท) 

ความจุ 

(ลลม.) 

พื นท่ีชป. 

(ไร่) 

จ้านวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(ล้านบาท) 

ความจุ 

(ลลม.) 

พื นท่ีชป. 

(ไร่) 

จ้านวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(ล้านบาท) 

ความจุ 

(ลลม.) 

พื นท่ีชป. 

(ไร่) 

1 1 5 466.44 0.00 0 5 466.44 0.00 0                 

2 2                                 

 3 22 8,673.70 0.37 240         16 359.37 0.37 240 6 8,314.33 0.00 0 

3 5 1 1.09 0.00 0         1 1.09 0.00 0         

4 2 1 1.50 0.00 0 1 1.50 0.00 0                 

5 2 9 3,773.72 243.06 15,060         7 514.53 139.90 60 2 3,259.19 103.16 15,000 

6 4 3 201.91 0.37 250                 3 201.91 0.37 250 

7 6 2 22.86 0.00 0         2 22.86 0.00 0         

8 6                                 

รวม 43 13,141.23 243.79 15,550 6 467.94 0.00 0 26 897.86 140.27 300 11 11,775.43 103.52 15,250 

 



บทที่ 7 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณาการระดับยทุธศาสตร ์ 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ        พื นที่ลุ่มน ้าสาขาคลองหลังสวน 
      
  

 
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 7-27  รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก   ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

ตารางท่ี 7.2.2-2 

สรุปจ้านวนโครงการและงบประมาณรายยุทธศาสตร์จังหวัดพื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

ตารางท่ี 7.2.2-2 (ต่อ) 

ล้าดับ 

ยุท
ธศ

าส
ตร

์ตา
มแ

ผน
งา

น 
SID

P 

ยุท
ธศ

าส
ตร

์ตา
มแ

ผน
แม

บ่ท
กา

รบ
ริห

าร
จัด

กา
รท

รัพ
ยา

กร
น า้

 2
0 

ป ี

โครงการ 

ท่ีตั งโครงการ 

งบ
ปร

ะม
าณ

 (ล
า้น

บา
ท)

 

คว
าม

จุ 
(ล

ลม
.) 

พื น
ที่ 

ชป
.(ไ

ร่)
 

หน
่วย

งา
นร

ับผ
ิดช

อบ
 

ที่ม
าข

อง
แผ

นง
าน

 

งบประมาณ (ล้านบาท) 

ต้าบล อ้าเภอ จังหวัด 

แผนงานระยะสั น (พ.ศ. 
2564 - 2565) 

แผนงานระยะกลาง (พ.ศ. 2566 - 2570) แผนงานระยะยาว (พ.ศ. 2571 - 2580) 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 

1 1 1 

พัฒนำระบบ
ประปำ
หมู่บ้ำนที่ยัง
ขำดแคลนใน
ลุ่มน้้ำคลอง
หลงัสวน
จ้ำนวน 4 
หมู่บ้ำน   ชุมพร 

3.20   สทนช. SEA 3.20                 

2 1 1 

โครงกำร
ก่อสร้ำง
ปรับปรงุขยำย
เขต กปภ.
สำขำหลงัสวน   ชุมพร 

220.83   กปภ หน่วยงำนส่วนกลำง 220.83                 

3 1 1 

ลดกำรสูญเสีย
น้้ำในระบบ
จ่ำยน้้ำประปำ 
25 % ในลุ่ม
น้้ำคลองหลัง
สวน   ชุมพร 

235.52   กปภ หน่วยงำนส่วนกลำง  235.52                

4 1 1 

ปรับปรงุ
มำตรฐำน
ระบบประปำ
หมู่บ้ำนในลุ่ม
น้้ำคลองหลัง
สวนให้ได้
มำตรฐำน
(SDGs)   ชุมพร 

0.90   มท. SEA  0.90                

5 1 1 

สนับสนุนกำร
ผลิตน้้ำด่ืมใน
ชุมชนตนเอง
ในลุ่มน้้ำคลอง
หลงัสวน   ชุมพร 

6.00   มท. SEA  6.00                

6 2 3 

ขุดลอกล้ำ
คลอง
สำธำรณะ ม.
6, 4, 7 ท่ำข้ำม 

ท่ำ
แซะ ชุมพร 

4.00   ปภ. หน่วยงำนส่วนกลำง   4.00               

7 2 3 

สะพำน
รถยนต ์
สะพำนเดมิ 
กว้ำง 8.00 ม. 
ทำงเท้ำข้ำง
ละ 1.00 ม. 
ขนำด 
(8.00x7)= 56 
ม.  พะโต๊ะ 

พะ
โต๊ะ ชุมพร 

5.08   ทล. หน่วยงำนส่วนกลำง    5.08              

8 2 3 
ระบบระบำย
น้้ำคลองบำง
นอน  

ทุ่ง
หลวง ละแม ชุมพร 

5.00 0.37 240.00 ทน. หน่วยงำนส่วนกลำง   5.00               



บทที่ 7 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณาการระดับยทุธศาสตร ์ 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ        พื นที่ลุ่มน ้าสาขาคลองหลังสวน 
      
  

 
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 7-28  รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก   ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

ตารางท่ี 7.2.2-2 (ต่อ) 
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งบประมาณ (ล้านบาท) 

ต้าบล อ้าเภอ จังหวัด 

แผนงานระยะสั น (พ.ศ. 
2564 - 2565) 

แผนงานระยะกลาง (พ.ศ. 2566 - 2570) แผนงานระยะยาว (พ.ศ. 2571 - 2580) 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 

9 2 3 
ประตรูะบำย
น้้ำบ้ำนทอน
พงษ์ ละแม ละแม ชุมพร 

9.00   ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง    9.00              

10 2 3 
สะพำน คสล.
ข้ำมห้วยปำก
ท่ำนำ 

ท่ำ
มะพลำ 

หลงั
สวน ชุมพร 

2.35   ปภ. หน่วยงำนส่วนกลำง    2.35              

11 2 3 

เพิ่มปสภ.กำร
ระบำยน้้ำเพื่อ
บรรเทำ
อุทกภัยลุ่มน้้ำ
คลองหลงั
สวน 

เทศบำล
เมือง
หลงั
สวน 

หลงั
สวน ชุมพร 

2,765.00   สทนช. Area Based        921.67 921.67 921.67        

12 2 3 
สะพำน คสล.
ซอยบ้ำนวังปลำ บ้ำนควน หลงัสวน ชุมพร 

2.81   ปภ. หน่วยงำนส่วนกลำง    2.81              

13 2 3 

โครงกำรบรรเทำ
อุทกภัยและ
บรหิำรจัดกำรน้้ำ
ลุ่มน้้ำหลังสวน 
จังหวัดชุมพร 

บ้ำนควน/
นำพญำ หลงัสวน ชุมพร 

2,765.00   ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง           553.00 553.00 553.00 553.00 553.00   

14 2 3 
สะพำน คสล.
ข้ำมคลองล้ำพัน วังตะกอ หลงัสวน ชุมพร 

2.06   ปภ. หน่วยงำนส่วนกลำง    2.06              

15 2 3 
ท่อลอด Box 
Culvert 1-
(1.50x1.50) วังตะกอ หลงัสวน ชุมพร 

1.00   ทล. หน่วยงำนส่วนกลำง   1.00               

16 2 3 
ระบบป้องกันน้้ำ
ท่วมชุมชนหลงั
สวน หลงัสวน หลงัสวน ชุมพร 

300.00   สทนช. Area Based   100.00 100.00 100.00             

17 2 3 
สะพำน คสล. 
ซอยห้วยเคียน 

หำดยำย หลงัสวน ชุมพร 

2.10   ปภ. หน่วยงำนส่วนกลำง    2.10              

18 2 3 
สะพำน คสล. 
ซอยห้วยยำง หำดยำย หลงัสวน ชุมพร 

2.37   ปภ. หน่วยงำนส่วนกลำง    2.37              

19 2 3 

สะพำนรถยนต ์
สะพำนเดมิ 
กว้ำง 21.00 ม. 
ขอบทำงข้ำงละ 
0.50 ม. ขนำด 
(10.00x5)= 50 
ม.   หำดยำย หลงัสวน ชุมพร 

11.90   ทล. หน่วยงำนส่วนกลำง    11.90              

20 2 3 

โครงกำรป้องกัน
และบรรเทำ
อุทกภัยลุ่มน้้ำ
หลงัสวน (ขุด
ลอกคลองผันน้้ำ
และก่อสร้ำง
ประตรูะบำยน้้ำ)    ชุมพร 

2,765.00   ชป.ชพ แผนพัฒนำจังหวัดชุมพร        276.50 276.50 276.50 276.50 276.50 276.50 276.50 276.50 276.50 276.50 

21 2 3 

ศึกษำ/ก่อสร้ำง
คลองผันน้้ำเพื่อ
ลดยอดน้้ำไม่เกิน
ควำมจุล้ำน้้ำที่   ชุมพร 

1.50   สทนช. SEA        1.50          



บทที่ 7 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณาการระดับยทุธศาสตร ์ 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ        พื นที่ลุ่มน ้าสาขาคลองหลังสวน 
      
  

 
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 7-29  รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก   ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

ตารางท่ี 7.2.2-2 (ต่อ) 
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งบประมาณ (ล้านบาท) 

ต้าบล อ้าเภอ จังหวัด 

แผนงานระยะสั น (พ.ศ. 
2564 - 2565) 

แผนงานระยะกลาง (พ.ศ. 2566 - 2570) แผนงานระยะยาว (พ.ศ. 2571 - 2580) 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 

คำบกำรกลับ
มำกกว่ำ 25 ปีใน
ลุ่มน้้ำคลองหลัง
สวน 

22 2 3 

ศึกษำ/ก่อสร้ำง
คันป้องกันน้้ำ
ท่วมในล้ำน้้ำที่
ผ่ำนพืนที่ชุมชน
ส้ำคัญใหป้้องกัน
น้้ำล้นตลิ่งในคำบ
กำรเกิดมำกกว่ำ 
25 ปี ในลุ่มน้้ำ
คลองหลงัสวน   ชุมพร 

15.35   สทนช. SEA        15.35          

23 2 3 

ขุดลอก/ปรับปรงุ
กำรระบำยน้้ำให้
สำมำรถรองรับ
ปริมำณน้้ำนอง
สูงสุดที่คำบกำร
เกิดมำกกว่ำ 25 
ปี ในลุ่มน้้ำคลอง
หลงัสวน   ชุมพร 

2.48   สทนช. SEA        2.48          

24 2 3 

สะพำนรถยนต ์
ทำงหลวง
หมำยเลข 41 
ตอนควบคุม 
0202  ตอน 
เกำะมุกข์ - ควน
รำ ที่ กม.
126+840  เป็น
สะพำน ค.ส.ล. มี
ขนำด ( 1 x 7 ) 
= 7.00 ม.  ทำง
รถกว้ำง 11.00 
ม.  ป่ำเว ไชยำ 

สุรำษฎร์
ธำนี 

2.24   ทล. หน่วยงำนส่วนกลำง    2.24              

25 2 3 

สะพำนรถยนต ์
ทำงหลวง
หมำยเลข 41 
ตอนควบคุม 
0202  ตอน 
เกำะมุกข์ - ควน
รำ ที่ กม.
129+389  เป็น
สะพำน ค.ส.ล. มี
ขนำด ( 1 x 8 ) 
=  8.00 ม.  ทำง
รถกว้ำง11.00 ม.  ป่ำเว ไชยำ 

สุรำษฎร์
ธำนี 

2.24   ทล. หน่วยงำนส่วนกลำง    2.24              

26 2 3 

สะพำนรถยนต ์
ทำงหลวง
หมำยเลข 41 
ตอนควบคุม 
0202  ตอน 
เกำะมุกข์ - ควน เวียง ไชยำ 

สุรำษฎร์
ธำนี 

2.24   ทล. หน่วยงำนส่วนกลำง    2.24              



บทที่ 7 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณาการระดับยทุธศาสตร ์ 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ        พื นที่ลุ่มน ้าสาขาคลองหลังสวน 
      
  

 
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 7-30  รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก   ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

ตารางท่ี 7.2.2-2 (ต่อ) 
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งบประมาณ (ล้านบาท) 

ต้าบล อ้าเภอ จังหวัด 

แผนงานระยะสั น (พ.ศ. 
2564 - 2565) 

แผนงานระยะกลาง (พ.ศ. 2566 - 2570) แผนงานระยะยาว (พ.ศ. 2571 - 2580) 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 

รำ ที่ กม.
132+519  เป็น
สะพำน ค.ส.ล. มี
ขนำด ( 3 x 6 ) 
=  18.00 ม.  
ทำงรถกว้ำง 
11.00 ม.  มีช่อง
น้้ำชลประธำน 
กว้ำง 6.00 ม. 

27 2 3 

สะพำนรถยนต ์
ทำงหลวง
หมำยเลข 41 
ตอนควบคุม 
0202  ตอน 
เกำะมุกข์ - ควน
รำ ที่ กม.
130+540  เป็น
สะพำน ค.ส.ล. มี
ขนำด ( 5 x 8 ) 
=  40.00 ม.  
ทำงรถกว้ำง 
11.00 ม.  เวียง ไชยำ 

สุรำษฎร์
ธำนี 

4.99   ทล. หน่วยงำนส่วนกลำง    4.99              

28 3 5 

ฟื้นฟูป่ำต้นน้้ำใน
พื้นที่ลุ่มน้้ำคลอง
หลงัสวน 72,891 
ไร่   ชุมพร 

1.09   ทส. SEA   1.09               

29 4 2 

ซ่อมแซมท้ำนบ
ดินห้วยในพร้อม
ระบบสง่น้้ำ 
โครงกำร
ชลประทำน
ชุมพร ทุ่งคำวัด ละแม ชุมพร 

1.50   ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง 1.50                 

30 5 2 
อ่ำงฯ คลองแย
พร้อมระบบสง
น้้ำ พะโต๊ะ พะโต๊ะ ชุมพร 

900.00 50.00 15,000.00 ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง        180.00 180.00 180.00 180.00 180.00      

31 5 2 

สถำนีสูบน้้ำด้วย
ไฟฟ้ำพร้อม
ระบบสง่น้้ำท่ำ
มะพลำ ท่ำมะพลำ หลงัสวน ชุมพร 

44.10   ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง   44.10               

32 5 2 
ระบบสง่น้้ำฝำย
บ้ำนห้วยตำสิงห ์ บ้ำนควน หลงัสวน ชุมพร 

28.87   ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง   28.87               

33 5 2 
อำคำรบังคับน้้ำ
ห้วยเขำลุมพร้อม
ระบบสง่น้้ำ บ้ำนควน หลงัสวน ชุมพร 

1.15 0.03  ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง   1.15               

34 5 2 
ฝำยเขำหัวควำย
พร้อมระบบส่ง
น้้ำ หำดยำย หลงัสวน ชุมพร 

3.65 0.10 60.00 ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง    3.65              

35 5 2 

สถำนีสูบน้้ำด้วย
ไฟฟ้ำพร้อม
ระบบสง่น้้ำนิคม
สหกรณ์หลังสวน หำดยำย หลงัสวน ชุมพร 

42.14   ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง   42.14               



บทที่ 7 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณาการระดับยทุธศาสตร ์ 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ        พื นที่ลุ่มน ้าสาขาคลองหลังสวน 
      
  

 
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 7-31  รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก   ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

ตารางท่ี 7.2.2-2 (ต่อ) 
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งบประมาณ (ล้านบาท) 

ต้าบล อ้าเภอ จังหวัด 

แผนงานระยะสั น (พ.ศ. 
2564 - 2565) 

แผนงานระยะกลาง (พ.ศ. 2566 - 2570) แผนงานระยะยาว (พ.ศ. 2571 - 2580) 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 

36 5 2 

ขุดลอกแหล่งน้้ำ
ขนำดใหญ่กว่ำ 5 
ไร่ จ้ำนวน 13 
แห่ง ในลุ่มน้้ำ
คลองหลงัสวน   ชุมพร 

6.60 0.33  สทนช. SEA   6.60               

37 5 2 

ขุดสระในไร่นำน
อกเขต
ชลประทำน
ขนำด 675-
1,050 ลบ.ม./ไร่ 
ในลุ่มน้้ำคลอง
หลงัสวน   ชุมพร 

2,126.37 53.16  สทนช. SEA           303.77 303.77 303.77 303.77 303.77 303.77 303.77 

38 5 2 
กำรพัฒนำแหลง่
น้้ำทำงเลือก น้้ำ
บำดำล   ชุมพร 

620.84 #####  ทบ. SEA   77.60 77.60 77.60 77.60 77.60 77.60 77.60 77.60        

39 6 4 
อนุรักษ์ฟื้นฟู
คลองพงัเหำและ
ล้ำน้้ำสำขำ ปังหวำน พะโต๊ะ ชุมพร 

5.00 0.15 100.00 ทน. หน่วยงำนส่วนกลำง        5.00          

40 6 4 
อนุรักษ์ฟื้นฟหู้วย
พูล พระรกัษ์ พะโต๊ะ ชุมพร 

8.41 0.22 150.00 ทน. หน่วยงำนส่วนกลำง        8.41          

41 6 4 
ระบบบ้ำบัดน้้ำ
เสียเทศบำลเมอืง
หลงัสวน หลงัสวน หลงัสวน ชุมพร 

188.49   คพ. SEA            62.83 62.83 62.83    

42 7 6 

ปรับปรงุรอ่งน้้ำ
เขตป่ำชำยเลน
ลุ่มน้้ำคลองหลัง
สวน   ชุมพร 

10.40   จท. SEA    10.40              

43 7 6 

เข่ือนป้องกันกำร
กัดเซำะชำยฝัง่
ทะเลในลุ่มน้้ำ
คลองหลงัสวน   ชุมพร 

12.46   ยผ. SEA   12.46               

      
รวม 13,141.23 243.79 15,550.00   225.53 242.42 324.02 241.02 177.60 77.60 77.60 1,488.52 1,455.77 1,455.77 1,313.27 1,376.10 1,196.10 1,196.10 1,133.27 580.27 580.27 

 

 

 



 บทที่ 8 

กำรจัดท ำแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน้ ำแบบบูรณำกำร 
ระดับยุทธศำสตรล์ุม่น้ ำสำขำลุ่มน้ ำสำขำภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 2 

 
 
  



บทที่ 8 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณาการระดับยทุธศาสตร ์ 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาติ        พื นที่ลุ่มน ้าสาาาาาใตตฝั่งงตะวันออกส่วนที่   
   
 

 
โใรงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดลฝอม 8-1 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าาาใตตฝั่งงตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าาาใตตฝั่งงตะวันออกตอนบน 

บทที่ 8 
การจัดท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ 

พื นที่ลุ่มน ้าสาาาาาใตตฝั่งงตะวันออกส่วนที่ 2 
 

8.1 สาาพป่จจุบัน และแนวโนฝมการพัฒนาาองพื นที่ลุ่มน ้าสาาาาาใตตฝั่งงตะวันออกส่วนที่ 2 

 พ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 8.61 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้ำหลัก ครอบคลุม
พ้ืนที่อ้ำเภอละแม จังหวัดชุมพร อ้ำเภอวิภำวดี อ้ำเภอไชยำ อ้ำเภอท่ำฉำง อ้ำเภอท่ำชนะ จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 
พ้ืนที่ลุ่มน้้ำดังแสดงในรูปที่ 8.1-1 ระบบล้ำน้้ำในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ มีคลองสำขำหลำยสำย 
โดยเป็นคลองสำยสั้น ๆ ส่วนมำกมีต้นน้้ำบริเวณแนวสันปันน้้ำ กับลุ่มน้้ำตำปี และลุ่มน้้ำคลองหลังสวนทำงด้ำน
ทิศตะวันตก และไหลลงสู่อ่ำวไทยทำงด้ำนทิศตะวันออก คลองสำขำที่ส้ำคัญ ได้แก่ คลองละแม คลองท่ำชนะ 
คลองพุมเรียง คลองไชยำ และคลองท่ำฉำง โดยมีควำมยำวของคลองสำขำจำกต้นน้้ำจนถึงจุดระบำยออก อ่ำว
ไทยประมำณ 34, 42, 10.5, 20.5 และ 9 กิโลเมตรตำมล้ำดับ จำกสภำพภูมิประเทศของลุ่มน้้ำที่ขนำนยำวไปกับ
ชำยฝั่งทะเลของอ่ำวไทย มีพ้ืนที่ป่ำชำยเลนบริเวณปำกแม่น้้ำสำยหลักต่ำง ๆ ส่วนบริเวณต้นน้้ำเป็นพื้นที่ภูเขำสูง 
สำมำรถแบ่งพ้ืนที่ลุ่มน้้ำออกเป็น 3 ส่วนได้ชัดเจน คือ พ้ืนที่ต้นน้้ำ ซึ่งเป็นพ้ืนที่สูง และภูเขำทำงทิศตะวันตกใน
บริเวณต้นน้้ำของล้ำน้้ำสำขำต่ำง ๆ ถัดมำเป็นพ้ืนที่กลำงน้้ำ ได้แก่ พื้นที่รำบในตอนกลำงสองฝั่งล้ำน้้ำสำยหลักซึ่ง
เป็นเขตเกษตรกรรมที่ส้ำคัญ และพ้ืนที่รำบชำยฝั่งทะเลบริเวณ อ้ำเภอละแม จังหวัดชุมพร อ้ำเภอท่ำชนะ อ้ำเภอ
ไชยำ และอ้ำเภอท่ำฉำง จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ตำมล้ำดับ 
 
8.1.1 บริบทลุ่มน ้าสาาาาาใตตฝั่งงตะวันออกส่วนที่   

- ปริมำณฝนเฉลี่ยรำยปี 1,857.17 มม./ปี มีปริมำณฝนสูงสุดอยู่ในเดือนพฤศจิกำยน (390.36) 
และต่้ำสุดในเดือนกุมภำพันธ์ (22.25) 

- ปริมำณน้้ำท่ำเฉลี่ยรำยปี 2,118.49 ล้ำน ลบ.ม. มีปริมำณน้้ำท่ำเฉลี่ยสูงสุดในเดือนพฤศจิกำยน 
(640.48) และต่้ำสุดในเดือนเมษำยน (42.92) 

- มีพ้ืนที่ป่ำไม้ประมำณ 117.89 ตร.กม. หรือร้อยละ 5.17 ของพื้นที่ลุ่มน้้ำ 
- มีพ้ืนที่ชุ่มน้้ำระดับนำนำชำติ คือ พรุคันธุลี และอ่ำวบ้ำนดอน 
- มีพ้ืนที่คุ้มครองและอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ จ้ำนวน 2 แห่ง ได้แก่ เขตรักษำพันธ์สัตว์ป่ำ 

จ้ำนวน 2 แห่ง คือ ทุ่งระยะ-นำสัก และอุทยำนเสด็จในกรม-กรมหลวงชุมพรด้ำนทิศใต้ และ
อุทยำนแห่งชำติ จ้ำนวน 1 แห่ง คือ แก่งกรุง 

- น้้ำบำดำลมีศักยภำพกำรให้น้้ำ 240.9 ล้ำน ลบ.ม.  
- คุณภำพน้้ำผิวดินอยู่ในเกณฑ์พอใช้  
- ดินในพื้นท่ีส่วนใหญ่ เนื้อดินเป็นดินเหนียว มีควำมอุดมสมบูรณ์ต่้ำ 
-    อัตรำกำรเพ่ิมขึ้นของจ้ำนวนประชำกรมีแนวโน้มลดลงอย่ำงต่อเนื่อง ค่ำเฉลี่ย 20 ปี ร้อยละ 1.15 สูง

กว่ำค่ำเฉลี่ยพื้นท่ีลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก ร้อยละ 0.66 ประมำณ 1.7 เท่ำ 



บทที่ 8 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณาการระดับยทุธศาสตร ์ 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาติ        พื นที่ลุ่มน ้าสาาาาาใตตฝั่งงตะวันออกส่วนที่   
   
 

 
โใรงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดลฝอม 8-2 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าาาใตตฝั่งงตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าาาใตตฝั่งงตะวันออกตอนบน 

-   ในระยะ 10 ปีที่ผ่ำนมำ พ้ืนที่อยู่อำศัยและสิ่งปลูกสร้ำงมีอัตรำกำรขยำยตัว (ร้อยละ 3.6) สูง
กว่ำอัตรำค่ำเฉลี่ยของพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก (ร้อยละ 1.5) 

 
8.1.   สาาพป่ญหา 
 (1)  ดฝานการจัดการน ้าอุปโาใบริโาใ 

- ไม่มีแหล่งกักเก็บน้้ำไว้กักเก็บน้้ำไว้ในช่วงที่มีปริมำณน้้ำมำก 
- น้้ำอุปโภคบริโภคที่มำจำกน้้ำบำดำล กร่อยหรือเค็ม 
- น้้ำในคลองไม่สำมำรถน้ำมำใช้ท้ำน้้ำประปำได้เนื่องจำกเค็ม 

 ( )  ดฝานการสรฝางใวามม่ันใงาองน ้าาาใการผลิต 
- ขำดแคลนน้้ำเพ่ือกำรเกษตรในช่วงฤดูแล้ง 
- น้้ำในคลองเป็นน้้ำกร่อยเค็ม น้้ำทะเลรุกตัวมำกขึ้นในช่วงฤดูแล้ง 
- ไม่มีแหล่งกักเก็บน้้ำ 

 (3)  ดฝานการจัดการน ้าท่วมและอุทกาัย 
- พ้ืนที่กลำงน้้ำและท้ำยน้้ำเกิดปัญหำน้้ำท่วมและอุทกภัย 

 (4)  ดฝานการจัดการใุณาาพน ้าและอนุรักษ์ทรัพยากรน ้า 
- น้้ำในคลอง ในล้ำน้้ำไม่สำมำรถน้ำมำใช้ประโยชน์เพ่ือกำรเกษตรได้เนื่องจำกน้้ำกร่อยเค็ม 

เกิดจำกน้้ำทะเลหนุน และน้้ำทะเลรุกตัวมำกขึ้น ในช่วงฤดูแล้ง 
- กำรปนเปื้อนสำรเคมีจำกกำรท้ำกำรเกษตรในพื้นที่ต้นน้้ำลงสู่แหล่งน้้ำธรรมชำติ 
- น้้ำเสียจำกชุมชนเมือง 

 (5)  ดฝานการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสาาพป่าตฝนน ้าที่เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลายาองดิน 
- ป่ำไม้เปลี่ยนเป็นสวนทุเรียน สวนยำงพำรำ และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ พ้ืนที่ป่ำลดลง 
- มีกำรชะล้ำงพังทลำยของดิน 

 (6)  ดฝานการบริหารจัดการ 
- ขำดกำรบริหำรจัดกำรน้้ำที่ดี ไม่มีกำรเก็บกักน้้ำหรือชะลอน้้ำไว้ในช่วงที่มีปริมำณน้้ำมำก

เพ่ือลดปัญหำน้้ำท่วมท้ำยน้้ำ สร้ำงควำมชุ่มชื้นและระบบนิเวศในพื้นที่ต้นน้้ำ และมีน้้ำเพ่ือ
กำรเกษตรและอุปโภคบริโภค 

- ขำดกำรวำงแผนกำรเพำะปลูก มีกำรปลูกพืชเชิงเดี่ยวจ้ำนวนมำกซึ่งต้องกำรใช้น้้ำพร้อม ๆ กัน 
- โครงกำรพัฒนำแหล่งกักเก็บน้้ำในพ้ืนที่เพ่ือท้ำแก้มลิง ฝำย ไม่สำมำรถท้ำได้เนื่องจำกติด

ปัญหำพ้ืนที่ทับซ้อน (นสล. , พ้ืนที่ป่ำไม ้, ทรัพยำกรชำยฝั่ง) 



บทที่ 8 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณาการระดับยทุธศาสตร ์ 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาติ        พื นที่ลุ่มน ้าสาาาาาใตตฝั่งงตะวันออกส่วนที่   
   
 

 
โใรงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดลฝอม 8-3 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าาาใตตฝั่งงตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าาาใตตฝั่งงตะวันออกตอนบน 

รูปที่ 8.1-1  แผนที่แสดงพื นที่ลุ่มน ้าสาาาาาใตตฝั่งงตะวันออกส่วนที่   
 



บทที่ 8 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณาการระดับยทุธศาสตร ์ 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาติ        พื นที่ลุ่มน ้าสาาาาาใตตฝั่งงตะวันออกส่วนที่   
   
 

 
โใรงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดลฝอม 8-4 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าาาใตตฝั่งงตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าาาใตตฝั่งงตะวันออกตอนบน 

8.1.3 แนวโนฝมการพัฒนาดฝานเศรษฐกิจ สังใม และสิ่งแวดลฝอม 
 แนวโน้มกำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม แบ่งออกเป็น 3 ด้ำน ประกอบด้วย  

กำรพัฒนำพ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 2 เงื่อนไข ข้อจ้ำกัด และทิศทำงกำรพัฒนำ และแนวทำง
กำรพัฒนำเศรษฐกิจ และข้อจ้ำกัด ดังรำยละเอียดต่อไปนี้ 
  
8.1.3.1   การพัฒนาพื นที่ลุ่มน ้าสาาาาาใตตฝั่งงตะวันออกส่วนที่   

  แผนกำรพัฒนำพ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 2 ที่ปรึกษำได้รวบรวมแผนพัฒนำพ้ืนที่  
ซึ่งประกอบด้วย แผนพัฒนำภำคใต้ พ.ศ.2560–2565 ฉบับทบทวน แผนพัฒนำจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี และ
แผนพัฒนำจังหวัดชุมพร สำมำรถสรุปเป็นประเด็นหลัก ๆ ได้ 4 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนเกษตรและปศุสัตว์  
ด้ำนอุตสำหกรรมกำรผลิตและกำรค้ำ ด้ำนท่องเที่ยวและบริกำร สิ่งแวดล้อม และด้ำนคุณภำพชีวิต รำยละเอียด
ดังแสดงในตารางท่ี 8.1.3-1 ดังนี้ 
 
 
 



บทที่ 8 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณาการระดับยทุธศาสตร ์ 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาติ                     พื นที่ลุ่มน ้าสาาาาาใตตฝั่งงตะวันออกส่วนที่   
                     
 

 
โใรงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดลฝอม    8-5          รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าาาใตตฝั่งงตะวันออก                ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าาาใตตฝั่งงตะวันออกตอนบน 

ตารางท่ี 8.1.3-1 
สรุปแผนพัฒนาที่เชื่อมโยงกับพื นที่ลุ่มน ้าสาาาาาใตตฝั่งงตะวันออกส่วนที่   

 
แผนพัฒนา เกษตรและปศุสัตว์ อุตสาหกรรมการผลิตและการใฝา ท่องเท่ียวและบริการ สิ่งแวดลฝอม ใุณาาพชีวิต 

แผนพัฒนาาาใตตฝ  
พ.ศ.  560– 565 
ฉบับทบทวน 
 
ภ ำ ค ใ ต้ เ ป็ น เ มื อ ง
ท่องเที่ยวพักผ่อนตำก
อำกำศระดับโลก เป็น
ศูนย์กลำงผลิตภัณฑ์
ยำงพำรำและปำล์ม
น้้ ำมันของประเทศ 
และเมืองเศรษฐกิจ
เช่ือมโยงกำรค้ำกำร
ลงทุนกับภูมิภำคอื่น
ของโลก 

 ยกระดับกำรผลิตสินค้ำเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์
ที่เหมำะสมกับศักยภำพพื้นที่ของภำค เช่น ข้ำว 
(ข้ำวสังหยด ข้ำวหอมกระดังงำ ข้ำวเล็บนก)  
ไม้ผล (กล้วยหอมทอง มะพร้ำว ทุเรียน มังคุด 
ส้มโอ) กำแฟ (กำแฟโรบัสตำ) พืชสุมนไพร และ
ปศุสัตว์  (โคขุนศรีวิ ชัย) เพื่อให้ เป็นสินค้ำ 
มูลค่ำสูง  

 ส่งเสริมกำรสร้ำงตรำสินค้ำอัตลักษณ์ เช่ือมโยง
ไปสู่ภำคกำรผลิตอื่น อำทิ กำรท่องเที่ยว  

 กำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มและสร้ำงควำมหลำกหลำย
ของสินค้ำ ต่อยอดกำรพัฒนำกำรผลิตสู่ระบบ
เกษตรมำตรฐำนต่ำง ๆ อำทิ เกษตรปลอดภัย 
และเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น  

 กำรท้ำเกษตรแปลงใหญ่ในพื้นที่ที่เหมำะสม 
(Zoning)  

 ยกระดับอุตสำหกรรมกำรเพำะเลี้ยงกุ้งและสัตว์
น้้ำชำยฝั่ง และประมงทะเลที่ได้มำตรฐำนสำกล 
กำรเพำะเลี้ ยงที่ เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม 
ส่งเสริมกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์อำหำรทะเลที่
หลำกหลำย ในพื้นที่จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี  
นครศรีธรรมรำช สงขลำ และชุมพร 

 ส่งเสริมกำรท้ำกำรเกษตรแบบผสมผสำน 
โดยเฉพำะกำรท้ ำเกษตรและเลี้ ยงสั ตว์
ผสมผสำนร่วมกับกำรปลูกยำงพำรำ ปำล์ม
น้้ำมันและไม้ผล ส่งเสริมกำรปลูกพืชพันธุ์ดี ท่ี
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำด  

 ส่งเสริมให้มีกำรใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใน
กำรผลิตและบริหำรจัดกำรฟำร์ม อย่ำงเป็น
ระบบ เพื่อพัฒนำไปสู่กำรเป็นเกษตรกรมือ
อำชีพ/เกษตรอัจฉริยะ (Smart Farmer) 

 พัฒนำพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจภำคใต้อย่ำงยั่งยืน 
( Southern Economic Corridor: SEC) 
จังหวัดชุมพร ระนอง สุรำษฎร์ธำนี  และ
นครศรีธรรมรำช 

 พัฒนำอุตสำหกรรมฐำนชีวภำพและกำรแปรรูป
กำรเกษตรมูลค่ำสูง (Bio-Based & Processed 
Agricultural Products) เ น้ นก ำ ร วิ จั ย แ ล ะ
พัฒนำเพื่อต่อยอดจำก กำรผลิตน้้ำมันปำล์มใน
สุรำษฎร์ธำนี นครศรีธรรมรำช และจังหวัด
ใกล้เคียง (กระบี่ และชุมพร) ไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มี
มูลค่ำสูงขึ้น 

 พัฒนำเขตอุตสำหกรรมโอเลโอเคมีคอล แบบ
ครบวงจร ในกระบี่  สุรำษฎร์ธำนี และชุมพร 
เพื่อให้เป็นอุตสำหกรรมใหม่ของภำค และสร้ำง
มูลค่ำเพิ่มให้กับน้้ำมันปำล์ม 
 

 แหล่งท่องเที่ยวหมู่ เกำะมี ช่ือเสียงในระดับ
นำนำชำติ อำทิ ภูเก็ต พีพี สมุย พะงัน และหลี
เป๊ะ รวมทั้ง ชำยหำดและหมู่เกำะ จังหวัด
ชุมพร สำมำรถเช่ือมโยงกับเขต The Royal 
Coast ของภำคกลำง 

 พัฒนำแหล่งท่องเที่ยวบนบกบริเวณตอนในของ
ภำคเช่ือมโยงกับแหล่งท่องเที่ยว ทำงทะเลที่มี
ช่ือเสียง อำทิ เขื่อนรัชชประภำ สุรำษฎร์ธำนี 
และอุทยำนแห่งชำติเขำหลวง นครศรีธรรมรำช 
และแหล่งท่องเที่ยวชำยหำดให้ เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวแห่งใหม่และมีกำรเช่ือมโยงโครงข่ำย
ท่องเที่ยวบริเวณชำยฝั่งทะเลอ่ำวไทยกับชำยฝั่ง
ทะเลอันดำมัน 

 ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวชุมชนให้มีควำมเข้มแข็ง
และสอดคล้องกับศักยภำพของพื้นที่ 

 พัฒนำกิจกรรมและบริกำรท่องเที่ยวรูปแบบ
ใหม่ให้มีควำมหลำกหลำยเพื่อสร้ำง มูลค่ำเพิ่ม
ให้กับกำรท่องเที่ยวที่ส้ำคัญของภำค อำทิ 
ท่องเที่ยวเชิงสุขภำพและสปำ พัฒนำต่อยอด
ผลิตภัณฑ์และบริกำรท่องเที่ยว อำทิ ผลิตภัณฑ์
สมุนไพรและสุขภำพ (ระนอง กระบี่ สตูล 
สุรำษฎร์ธำนี และพัทลุง)  

 กำรอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติ ทำง
ทะเล ป่ำไม้ และป่ำชำยเลน เพื่อให้เกิดกำร
พัฒนำที่ยั่งยืน โดยอำศัยควำมร่วมมือของ
ชุมชน ส่งเสริมกำรปลูกป่ำชุมชน ป่ำชำยเลน 
กำรปลูกไม้เศรษฐกิจ 

 เพิ่มประสิทธิภำพกำรจัดกำรฐำนทรัพยำกรให้มี
ควำมอุดมสมบูรณ์ โดยเฉพำะทรัพยำกรดิน น้้ำ 
ป่ำไม้ ประมงและชำยฝั่ง เพื่อเป็นปัจจัยกำร
ผลิตที่มีประสิทธิภำพ 

 กำรรักษำระบบนิเวศทำงทะเล อนุรักษ์ฟื้นฟู
สัตว์น้้ำบริเวณป่ำชำยเลน และกำรป้องกันกำร
กัดเซำะชำยฝั่ง โดยใช้เทคโนโลยีและรูปแบบที่
เหมำะสมกับแต่ละสภำพพื้นที่  

 กำรจัดระเบียบและก้ำหนดกิจกรรมทำง
เศรษฐกิจและสิ่งปลูกสร้ำงบริเวณพื้นที่ชำยฝั่ง
ทะเลเพื่อลดผลกระทบต่อกำรกัดเซำะบริเวณ
ชำยฝั่ง กำรวำงแผนทำงกำรเกษตรที่เหมำะสม 

 วำงระบบป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรบริหำร
จัดกำรน้้ำอย่ำงเป็นระบบ เพื่อแก้ไข ปัญหำภัย
แล้งและอุทกภัยในพ้ืนท่ีน้้ำท่วมซ้้ำซำก  

 จัดหำน้้ำเพื่อกำรบริโภคอุปโภคและกำรเกษตร
ที่เพียงพอสนับสนุนปริมำณควำมต้องกำรใช้น้้ำ
ที่ เพิ่ มขึ้น ในเขตชนบทและเมือง และลด
ผลกระทบจำกปัญหำขำดแคลนน้้ำในช่วงฤดูแล้ง 

 ส่ ง เสริมกำร ใ ช้พลั งงำนทดแทนและเพิ่ ม
ประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำน 

 บริหำรจัดกำรและแก้ไขปัญหำสิ่งแวดล้อมอยำ่ง
เป็นระบบลงทุนโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนกำร
จัดกำรมลพิษ อำทิ ระบบรวบรวมและบ้ำบัดน้้ำ
เสีย และระบบก้ำจัดขยะมูลฝอยท่ีเหมำะสม 

 กำรพัฒนำเมืองน่ำอยู่ (Green Culture & 
Livable Cities) ในพื้ นที่ จั ง ห วั ด ชุ มพ ร 
ระนอง สุรำษฎร์ธำนี และนครศรีธรรมรำช
โดยเน้นกรอบกำรเป็นเมืองที่มีควำมน่ำอยู่
ส้ำหรับคนทุกกลุ่ม เอื้อต่อ กำรขยำยตัวทำง
เศรษฐกิจและสั งคม และยั งคงรักษำ  
อัตลักษณ์ของพื้นที่  

 อนุรักษ์และส่งเสริม วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญำท้องถิ่น 

 
 



บทที่ 8 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณาการระดับยทุธศาสตร ์ 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาติ                     พื นที่ลุ่มน ้าสาาาาาใตตฝั่งงตะวันออกส่วนที่   
                     
 

 
โใรงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดลฝอม    8-6          รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าาาใตตฝั่งงตะวันออก                ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าาาใตตฝั่งงตะวันออกตอนบน 

ตารางท่ี 8.1.3-1(ต่อ) 
แผนพัฒนา เกษตรและปศุสัตว์ อุตสาหกรรมการผลิตและการใฝา ท่องเท่ียวและบริการ สิ่งแวดลฝอม ใุณาาพชีวิต 

ชุมพร 
เมืองน่าอยู่ 
บนพ้ืนฐานการ 
เกษตรกรรมและ 
การท่องเที่ยวคุณภาพ 
เชื่อมโยงการพัฒนา 
สองฝั่งทะเล 

 เพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร เพื่อ
สร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันบนพื้นฐำน
กำรผลิตเชิงคุณภำพและเกษตรปลอดภัย 
มูลค่ำสินค้ำเกษตรเพิ่มขึ้น (3% ต่อปี) 

-  เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรท่องเที่ยว 
พัฒนำแหล่งท่องเที่ยวและโครงสร้ำงพื้นฐำนท่ีมี
คุณภำพ เพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันทำงกำรท่องเที่ยว 
รำยได้จำกกำรท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น (5% ต่อปี) 

 บริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม 
และสำธำรณภัย โดยกระบวนกำรมีส่วนร่วม 
จ้ำนวนพื้นที่ป่ำในจังหวัดเพิ่มขึ้น (2%) 

 เสริมสร้ำงศักยภำพคน ครอบครัว ชุมชน
และสังคมที่มีคุณภำพ 

 เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรรำชกำร
จังหวัด ดูแลควำมสงบเรียบร้อยและควำม
มั่นคง เพื่อประโยชน์สุขของประชำชน 

สุรำษฎร์ธำน ี
เมืองเกษตรคณุภาพ 
การท่องเที่ยวยั่งยืน 
สังคมเป็นสุข 

 เพิ่ มศั กยภำพกำรพัฒนำเศรษฐกิ จด้ ำน
กำรเกษตร 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP)  
ภำคเกษตรเพิ่มขึ้น (1% ต่อปี) 

 เพิ่ มศั กยภำพกำรพัฒนำ เศรษฐกิ จด้ ำน
อุตสำหกรรมเกษตร 

 พัฒนำระบบดิจิทัลเพื่อส่งเสริมอุตสำหกรรม
กำรเกษตร กำรบริกำรอย่ำงครบวงจร 

 ระบบกำรจัดกำรเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจด้ำนกำร
ลงทุน บริกำร โลจิสติกส์ กำรเกษตร 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP)  
สำขำอุตสำหกรรมเพิ่มขึ้น (0.5% ต่อปี) 

 พัฒนำ กำรท่องเที่ยวและวัฒนธรรมเชื่อมโยง
กลุ่มจังหวัด กลุ่มอำเซยีน 

 กำรส่งเสริมอตุสำหกรรมบริกำรและกำร
ท่องเที่ยวท่ียั่งยืน 

 สร้ำงเศรษฐกิจด้วยอุตสำหกรรมบริกำร กำร
ท่องเที่ยวและระบบโลจิสติกส ์

 กำรเช่ือมโยงเส้นทำงคมนำคมและศูนย์โลจิสติกส ์
(Logistics) ภำคใต้ตอนบน 

o ผลิตภณัฑ์มวลรวมจังหวดั (GPP) สำขำกำร
ขนส่งและกำรคมนำคมเพิ่มขึ้น (5% ต่อปี 

o รำยได้จำกกำรท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น  
(10% ต่อปี) 

 กำรสร้ำงฐำนทรัพยำกรธรรมชำติที่มั่นคงและมี
สภำพแวดล้อมท่ีเหมำะสม 

 พัฒนำระบบกำรจัดกำรเพื่อพัฒนำเมืองโดยใช้
ฐำนของควำมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

o คุณภำพน้้ำ (ผิวดิน /ทะเลและชำยฝั่ง) มี
คุณภำพอยู่ในเกณฑร์ะดับพอใช้ไมน่้อยกว่ำ 
ร้อยละ 80 ของสถำนีท่ีมีกำรตรวจวัด   

o ร้อยละที่ของพื้นที่สีเขียวท่ีเพิม่ขึ้นจำกพ้ืนท่ีของ
จังหวัด (0.01% ต่อปี) 

o ร้อยละทีเ่พิ่มขึ้นของชุมชนพื้นที่เสี่ยงภัยที่ไดร้ับ
กำรเตรียมควำมพร้อมในกำรร่วมมือภัยพิบัติ
ทำงธรรมชำติ (5% ต่อปี) 

 พัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชนสู่สังคม
เป็นสุข 

 พัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชนโดยน้อม
น้ำปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
แนวทำงหลักในกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันในกำร
สร้ำงคนสังคมที่มีคุณภำพมีควำมสุข 

 กำรพัฒนำสังคมปลอดภัย คุณภำพชีวิตที่ดี 
และมีศักยภำพในกำรแข่งขัน 



บทที่ 8 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณาการระดับยทุธศาสตร ์ 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาติ        พื นที่ลุ่มน ้าสาาาาาใตตฝั่งงตะวันออกส่วนที่   
   
 

 
โใรงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดลฝอม 8-7 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าาาใตตฝั่งงตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าาาใตตฝั่งงตะวันออกตอนบน 

8.1.4 เงื่อนไา าฝอจ้ากัด และทิศทางการพัฒนา 
 ในส่วนนี้จะกล่ำวถึงเงื่อนไข ข้อจ้ำกัด และทิศทำงกำรพัฒนำในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำภำคใต้ฝั่งตะวันออก

ส่วนที่ 2 ดังนี้ 
 (1)  เงื่อนไา 
  - พ้ืนที่ป่ำไม้และอนุรักษ์ป่ำไม้และสิ่งแวดล้อมควรได้รับกำรอนุรักษ์อย่ำงจริงจัง 
  - กำรสูญเสียพ้ืนที่ป่ำ กำรเพ่ิมขึ้นของพ้ืนที่เกษตรกรรม และกำรขยำยตัวของพ้ืนที่เมือง  

มีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงควำมต้องกำรทรัพยำกรน้้ำเพ่ิมมำกข้ึน 
 ( )  าฝอจ้ากัด 
  -  ในปี 2561 กำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือเป็นพื้นที่แหล่งน้้ำมีเพียงร้อยละ 0.60 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้ำ 
  - พ้ืนที่ลุ่มน้้ำมีควำมสำมำรถในกำรพัฒนำจ้ำกัด โดยเฉพำะพ้ืนที่เก็บกักน้้ำในแหล่งน้้ำ

ธรรมชำติ   
 (3)  ทิศทางการพัฒนา 

- พ้ืนที่ถูกก้ำหนดเป็นส่วนหนึ่งของกำรพัฒนำตำมนโยบำยกำรพัฒนำพ้ืนที่ระเบียง 
  เศรษฐกิจภำคใต้อย่ำงยั่งยืน (SEC) 

  
8.1.5      แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและาฝอจ้ากัด 
  ทรัพยำกรน้้ำเป็นทรัพยำกรพ้ืนฐำนที่มีควำมขำดแคลนและควำมหำยำก และมี จ้ำนวนจ้ำกัด 
ทรัพยำกรน้้ำอำจจะเพียงพอส้ำหรับช่วงเวลำหนึ่ ง ๆ ส้ำหรับแต่ละกิจกรรม แต่อำจจะไม่เพียงพอต่อควำม
ต้องกำรที่เพ่ิมขึ้น ดังนั้น แนวคิดพ้ืนฐำนของกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำจึงไม่ใช่เพียงกำรจัดหำน้้ำให้เพียงพอ 
แต่จ้ำเป็นต้องมีแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรควำมต้องกำรทรัพยำกรน้้ำของทุกคนในสังคมด้วย และสร้ำงควำม
เป็นธรรมทำงสังคมให้กับทุกคน 
  กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำจึงมีกำรเสนอล้ำดับควำมส้ำคัญพ้ืนฐำนให้กับทุกคนอย่ำงเสมอภำค 
เพ่ือให้ทุกคนเข้ำถึงทรัพยำกรน้้ำได้ตำมควำมจ้ำเป็นพ้ืนฐำน และสำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำรน้้ำแต่ละ
ระดับของแต่ละกิจกรรมที่แตกต่ำงกัน ผ่ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำในแต่ละด้ำน ดังนี้ 

(1) ด้ำนกำรจัดกำรน้้ำอุปโภคบริโภค 
(2) ด้ำนกำรสร้ำงควำมมั่นคงของน้้ำภำคกำรผลิต 
(3) ด้ำนกำรจัดกำรน้้ำท่วมและอุทกภัย 
(4) ด้ำนกำรจัดกำรคุณภำพน้้ำและกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรน้้ำ 
(5) ด้ำนกำรอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภำพป่ำต้นน้้ำที่เสื่อมโทรมและป้องกันกำรพังทลำยของดิน 
(6) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำ 

  กำรพัฒนำทำงเลือกเชิงยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำในพื้นที่ลุ่มน้้ำภำคใต้
ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 2 สำมำรถสรุปแนวทำงและข้อจ้ำกัดในกำรพัฒนำรำยสำขำฯ ประกอบด้วย 4 สำขำ ได้แก่ 
ภำคกำรเกษตร ภำคกำรท่องเที่ยว ภำคอุตสำหกรรม และ รำยละเอียดดังแสดงในตารางที่ 8.1.5-1 ถึงตารางที่ 
8.1.5-4 ดังต่อไปนี้ 



บทที่ 8 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณาการระดับยทุธศาสตร ์ 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาติ        พื นที่ลุ่มน ้าสาาาาาใตตฝั่งงตะวันออกส่วนที่   
   
 

 
โใรงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดลฝอม 8-8 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าาาใตตฝั่งงตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าาาใตตฝั่งงตะวันออกตอนบน 

ตารางท่ี 8.1.5-1 
แนวทางและาฝอจ้ากัดตนการพัฒนารายสาาาเศรษฐกิจตนพื นที่ลุ่มน ้าสาาาาาใตตฝั่งงตะวันออกส่วนที่   

(าาใการเกษตร) 
 

สาาาเศรษฐกจิ แนวทางการพัฒนา าฝอจ้ากัด 
าาใการเกษตร -  เพิ่มกำรส่งเสริมกำรเกษตรมูลค่ำสูง (high 

value) ที่ เ ช่ือมต่อกับกำรพัฒนำเศรษฐกิจ 
สีเขียว 

-  กำรเพิ่มผลผลิตต่อหน่วยพื้นที่ (high average 
yield per area ) โดยใช้เทคโนโลยีกำรเกษตร
และวิถีกำรผลิตแนวใหม่ ที่ลดกำรใช้สำรเคมี 
เป็นแนวทำงน้ำไปสู่กำรผลิตแบบเกษตร
ปลอดภัย รวมทั้งกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้
ทรัพยำกรน้้ำในภำคกำรเกษตร 

- ปรับเปลี่ยนกำรใช้พื้นที่กำรเกษตรให้เหมำะสม
กับประเภทของกำรท้ำกำรเกษตร 

-  สถำนกำรณ์ ณ ปัจจุบัน พื้นที่ลุ่มน้้ำมีควำม
จ้ำกัดด้ำนกำรพัฒนำกำรเกษตรขนำดแปลง
ใหญ่ พื้นที่เพำะปลูกส่วนใหญ่เป็นแปลงขนำด
เล็กและรำยย่อย 

-  พื้นที่กำรเกษตรเริ่มรุกเข้ำสู่พื้นที่ป่ำไม้และ
อนุรักษ์ป่ำไม้ ท้ำให้เกิดควำมสูญเสียพื้นท่ีต้นน้้ำ
และแหล่งกักเก็บน้้ำตำมธรรมชำติ 

-  พื้นท่ีเกษตรกรรมในลุ่มน้้ำมีกำรเพำะปลูกใน 2 
ลักษณะ คือ พืชผลไม้สวนผสมผสำน และพืช
เชิงเดียว  

- กำรใช้พื้นที่กำรเกษตรบำงประเภทยังไม่
เหมำะสมกับควำม เหมำะสมของกำรใ ช้
ประโยชน์ท่ีดินเพื่อกำรเกษตร 

 
  



บทที่ 8 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณาการระดับยทุธศาสตร ์ 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาติ        พื นที่ลุ่มน ้าสาาาาาใตตฝั่งงตะวันออกส่วนที่   
   
 

 
โใรงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดลฝอม 8-9 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าาาใตตฝั่งงตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าาาใตตฝั่งงตะวันออกตอนบน 

ตารางท่ี 8.1.5-  
แนวทางและาฝอจ้ากัดตนการพัฒนารายสาาาเศรษฐกิจตนพื นที่ลุ่มน ้าสาาาาาใตตฝั่งงตะวันออกส่วนที่   

(าาใการท่องเที่ยว) 
 

สาาาเศรษฐกจิ แนวทางการพัฒนา าฝอจ้ากัด 
าาใการท่องเท่ียว - กำรใช้น้้ำของภำคกำรท่องเที่ยวจะรวมกับภำค  

กำรอุปโภคบริโภค น้้ำประปำในเขตชุมชนและ
เมือง กำรจัดเตรียมน้้ำประปำจึงมุ่งเป้ำหมำย 2 
ส่วน คือ กำรอุปโภคบริโภคในเขตชุมชนและ
เมือง และภำคกำรท่องเที่ยว 

-  แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นสถำนที่
ท่องเที่ยวระดับท้องถิ่นถึงระดับชำติ  มี
สถำนที่ท่องเที่ยวนำนำชำติจ้ำนวนน้อย 
ส่งผลให้มูลค่ำเพิ่มที่ได้รับจำกกำรพัฒนำกำร
ท่องเที่ยวมีน้อย (low value) ขณะที่กำรใช้
ฐำนทรัพยำกรมีจ้ำนวนเพิ่มมำกขึ้นตำม
จ้ำนวนควำมถี่กำรท่องเที่ยว 

-  นั ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว ส่ ว น ใ ห ญ่ ใ น พื้ น ที่ เ ป็ น
นักท่องเที่ยวท้องถิ่นและภำยในประเทศ  

-  พื้นที่กำรท่องเที่ยวส่วนใหญ่ของพื้นที่ลุ่มน้้ำ
เป็นแหล่งท่องเที่ยวทำงธรรมชำติ เช่น พื้นที่
ชำยหำดทะเล พื้นที่ชุมน้้ำ และพื้นที่ชำย
เลน) และแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

 
 
 
 

 
  



บทที่ 8 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณาการระดับยทุธศาสตร ์ 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาติ        พื นที่ลุ่มน ้าสาาาาาใตตฝั่งงตะวันออกส่วนที่   
   
 

 
โใรงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดลฝอม 8-10 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าาาใตตฝั่งงตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าาาใตตฝั่งงตะวันออกตอนบน 

ตารางท่ี 8.1.5-3 
แนวทางและาฝอจ้ากัดตนการพัฒนารายสาาาเศรษฐกิจตนพื นที่ลุ่มน ้าสาาาาาใตตฝั่งงตะวันออกส่วนที่   

(าาใอุตสาหกรรม) 
 

สาาาเศรษฐกจิ แนวทางการพัฒนา าฝอจ้ากัด 
าาใอุตสาหกรรม - กำรก้ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำอุตสำหกรรม

กำรผลิตในพื้นที่ ประเภทอุตสำหกรรมที่
เหมำะสม และก้ำหนดพื้นที่เขตอุตสำหกรรม
ให้สอดคล้องกับปริมำณทรัพยำกรน้้ำใน
พื้นที่ลุ่มน้้ำ 

- กำรส่งเสริมกำรพัฒนำพื้นที่ภำคเอกชนให้
เป็นแหล่งกักเก็บน้้ำ เพื่อเป็นแหล่งน้้ำให้แก่ 
ภำคอุปโภคบริโภคและภำคอุตสำหกรรม 

- ในพื้นที่ลุ่มน้้ำ โดยส่วนใหญ่เป็นอุตสำหกรรม
กำรเกษตรที่ผลิตต่อเนื่องจำกผลผลิตทำง
กำรเกษตรในพื้นที ่

-  กำรใช้น้้ำของภำคอุตสำหกรรมกำรเกษตรใน
พื้นที่ โดยส่วนใหญ่ใช้แหล่งน้้ำธรรมชำติใน
พื้นที่เป็นหลัก และมีกำรปล่อยน้้ำที่ใช้แล้วลง
สู่แหล่งน้้ำธรรมชำติ ในบำงพื้นที่กลำยเป็น
แหล่งน้้ำเสียของพื้นที่ท้ำยน้้ำ 

-  อุตสำหกรรมอำหำรทะเลตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีปลำย
น้้ำ ไม่ ไกลจำกชำยฝั่ง หรือท่ำเทียบเรือ 
ประมงพำณิชย์ ในช่วงฤดูแล้ง จ้ำเป็นต้องซื้อ
น้้ำเพื่อบรรเทำปัญหำกำรขำดแคลนน้้ำ และ
เป็นสำเหตุส้ำคัญของกำรระบำยน้้ำเสียลงสู่
แหล่งน้้ำ (มีกำรใช้น้้ำมำกเป็นพิเศษ เนื่องจำก
ข้อก้ำหนดมำตรฐำนกำรผลิตอำหำรฮำลำล 
ห้ำมใช้น้้ำซ้้ำในกระบวนกำรผลิตทุกข้ันตอน) 

-  นโยบำยและแผนกำรพัฒนำอุตสำหกรรม
กำรผลิต ก้ำหนดให้กลุ่มอุตสำหกรรมที่ใช้
เทคโนโลยีและปัจจัยกำรผลิตจำกนอกพื้นที่ 
อย่ำงไรก็ตำม อุตสำหกรรมตำมนโยบำยและ
แผนส่วนใหญ่เป็นอุตสำหกรรมที่ใช้น้้ำน้อย 
แต่ทั้งนี้ มีควำมจ้ำเป็นต้องใช้น้้ำที่มีคุณภำพ
และมำตรฐำนอุตสำหกรรม 

-  ในบำงพื้นที่ลุ่มน้้ำสำขำเริ่มมีกำรแย่งชิงน้้ำ
ระหว่ำงภำคกำรผลิต โดยเฉพำะในภำวะแล้ง 
ภำคอุตสำหกรรมต้องกำรควำมมั่นคงของ
ควำมแน่นอนในปริมำณน้้ำ ดังนั้น ในบำง
พื้นที่จึงมีตลำดซื้อขำยน้้ำในพื้นที่ 

 
 
 



บทที่ 8 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณาการระดับยทุธศาสตร ์ 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาติ        พื นที่ลุ่มน ้าสาาาาาใตตฝั่งงตะวันออกส่วนที่   
   
 

 
โใรงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดลฝอม 8-11 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าาาใตตฝั่งงตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าาาใตตฝั่งงตะวันออกตอนบน 

ตารางท่ี 8.1.5-4 
แนวทางและาฝอจ้ากัดตนการพัฒนารายสาาาเศรษฐกิจตนพื นที่ลุ่มน ้าสาาาาาใตตฝั่งงตะวันออกส่วนที่   

(การพัฒนาเมือง) 
 

สาาาเศรษฐกจิ แนวทางการพัฒนา าฝอจ้ากัด 
การพัฒนาเมือง - วำงผังเมืองให้สอดคล้องกับกำรพัฒนำและ

บังคับใช้ผังเมืองให้มีประสิทธิภำพ 
- พัฒนำเมืองให้เป็นเมืองกระชับ (Compact 

City) เพื่อใช้โครงสร้ำงพื้นฐำนที่ลงทุนไว้แล้ว
ให้เต็มประสิทธิภำพ  

- กำรพัฒนำเมืองที่ด้อยพัฒนำให้เป็นเมืองเดิม
ที่พัฒนำแล้ว (Urban Development) เป็น
กำรท้ำให้เมืองมีควำมน่ำอยู่ น่ำท่องเที่ยว 
เน้นควำมยั่งยืน 

-  ต้องพัฒนำชนบท (rural development)  
ควบคู่กันไปด้วย กล่ำวคือ ควรกระจำยควำม
เจริญไปยังท้องถิ่นในชนบทด้วย และท้ำให้
เกิดกำรพัฒนำควำมเป็นเมืองที่มีคุณภำพ 

- กำรพัฒนำเขตชุมชนและเมืองขำดกำร
ก้ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำท่ีชัดเจน 

- โครงสร้ำงพื้นฐำนที่จ้ำเป็นของเมืองยังไม่
เพียงพอเนื่องจำกขำดงบประมำณในกำร
พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนรองรับกำรพัฒนำ
เมือง 

- กำรขยำยตัวออกของเมืองในแนวรำบอย่ำง
ไ ม่ เ ป็ น ร ะ เ บี ย บ  ก ำ ร ใ ช้ ที่ ดิ น ไ ม่ เ กิ ด
ประสิทธิภำพสูงสุด 

- ปัญหำสิ่ ง แวดล้ อม เ มื อ ง  เ ช่ น  ปัญหำ
ประชำกรหนำแน่นมำกเกินไป ปัญหำ
กำรจรำจรติดขัด ปัญหำมลภำวะ ปัญหำขยะ 

 

 

8.1.6     ศักยาาพและโอกาส 
 ในส่วนนี้จะกล่ำวถึงศักยภำพและโอกำสของพ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 2 ดังนี้ 

(1) มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภำพสำมำรถสร้ำงรำยได้ให้กับภำคท้ังพ้ืนที่ตอนในและชำยฝั่งทะเลทั้ง
สองด้ำน รวมทั้งมีระบบนิเวศชำยฝั่งที่เป็นแหล่งเพำะพันธุ์สัตว์น้้ำตำมธรรมชำติและเหมำะกับกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้้ำ
ชำยฝั่ง 

(2) กำรผลิตภำคเกษตร ได้แก่ ยำงพำรำและปำล์มน้้ำมัน เป็นแหล่งผลิตและแปรรูปที่ส้ำคัญของ
ประเทศที่ยังคงแบบดั้งเดิม โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในกำรผลิตและแปรรูปภำคเกษตรควบคู่กับกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งพัฒนำกำรเชื่อมโยงกำรค้ำ กำรลงทุนกับภูมิภำคต่ำง ๆ ของโลก 

(3) มีควำมได้เปรียบด้ำนสภำพที่ตั้งทำงภูมิศำสตร์ที่อยู่ใกล้เส้นทำงกำรค้ำโลก สำมำรถเชื่อมโยงกำร
พัฒนำกับพ้ืนที่ภำคอ่ืน ๆ ของประเทศ รวมทั้งภูมิภำคเอเชียใต้ และเอเชียตะวันออก 

(4) ควรพัฒนำกำรท่องเที่ยวให้เป็นมำตรฐำนสำกลเพ่ือรักษำควำมมีชื่อเสียงของแหล่งท่องเที่ยวระดับ
โลก พร้อมกับพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภำพให้เป็นที่รู้จัก ในระดับนำนำชำติ 
 
8.1.7  เป้าหมาย / ผลลัพธ์ 

    ในส่วนนี้จะกล่ำวถึงเป้ำหมำย / ผลลัพธ์ของพ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 2 ดังนี้ 



บทที่ 8 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณาการระดับยทุธศาสตร ์ 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาติ        พื นที่ลุ่มน ้าสาาาาาใตตฝั่งงตะวันออกส่วนที่   
   
 

 
โใรงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดลฝอม 8-12 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าาาใตตฝั่งงตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าาาใตตฝั่งงตะวันออกตอนบน 

(1) พืชเศรษฐกิจยำงพำรำและปำล์มน้้ำมัน มีศักยภำพในกำรแข่งขันและสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมแก่ระบบ
เศรษฐกิจ 

(2) กำรท่องเที่ยวได้รับกำรพัฒนำบนฐำนทรัพยำกรที่หลำกหลำย 
(3) สินคำ้เกษตรปลอดภัยต่อกำรบริโภคและมีศักยภำพในกำรส่งออก 
(4) กำรคมนำคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ของกลุ่มจังหวัดสำมำรถรองรับกำรค้ำ กำรลงทุน  

กำรท่องเที่ยว กำรเกษตร และกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต 
 
8.   การจัดท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์าองพื นที่ลุ่มน ้าสาาา
าาใตตฝั่งงตะวันออกส่วนที่   
 
8. .1  วิธีการจัดท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์าองพื นที่ลุ่มน ้า
สาาาาาใตตฝั่งงตะวันออกส่วนที่   

กำรจัดท้ำแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน้้ำแบบบูรณำกำรระดับยุทธศำสตร์ของพ้ืนที่ลุ่มน้้ำลุ่มน้้ำ
สำขำภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 2 ได้จัดท้ำขึ้น โดยใช้แผนงำนในกำรแก้ไขปัญหำและก้ำหนดให้มีควำม
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ทั้ง 8 ด้ำน ยุทธศำสตร์แต่ละด้ำนจะมีแผนงำนย่อยที่ตอบสนองเป้ำหมำยย่อยตำมบริบท
ของพ้ืนที่ลุ่มน้้ำ โดยในส่วนของเป้ำหมำยด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรน้้ำนั้นจะอยู่ ในกรอบควำมต้องกำรน้้ำ 
(Demand) และกำรใช้น้้ำ (Supply) เป็นหลัก โดยกำรคำดกำรณ์ควำมต้องกำรใช้น้้ำในปี 2580 พิจำรณำด้ำน
อุปโภค-บริโภค และกำรท่องเที่ยว ด้ำนเกษตรกรรม ด้ำนอุตสำหกรรม ด้ำนกำรรักษำระบบนิเวศ  

(1) ใวามตฝองการตชฝน ้า (demand side) ตนอนาใตที่ปี พ.ศ.  580 ที่ปรึกษำคำดกำรณ์จำก
ข้อมูลด้ำนประชำกร สังคมอัตรำกำรเจริญเติบโตทำงด้ำนเศรษฐกิจ แนวนโยบำยภำครัฐที่ส้ำคัญในพ้ืนที่ภำคใต้
ฝั่งตะวันออก แผนงำนกำรพัฒนำของจังหวัด กลุ่มจังหวัด รวมถึงควำมต้องกำรของประชำชนในพื้นท่ี  

(2) โใรงการที่ตอบสนองใวามตฝองการตชฝน ้า (supply side) ตนอนาใตที่ปี พ.ศ.  580 ที่
ปรึกษำได้รวบรวมข้อมูลแผนงำนในอนำคตของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรพัฒนำด้ำนน้้ำ ได้แก่ แผนงำนโครงกำร
ของกรมชลประทำน กรมโยธำธิกำรและผังเมือง กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย กรมทรัพยำกรน้้ำ กรมทำง
หลวง แผนงำนโครงกำรในพ้ืนที่เป้ำหมำย และแนวทำงแก้ไขเชิงบูรณำกำรของส้ำนักงำนทรัพยำกรน้้ำแห่งชำติ 
แผนพัฒนำจังหวัด และกลุ่มจังหวัด รวมถึงแผนงำนที่ประชำชนได้เสนอในกำรประชุมรับฟังควำมคิดเห็น และ
แผนงำนที่ที่ปรึกษำเสนอเป็นแนวทำงหรือกลยุทธในกำรแก้ไขปัญหำ 
 เมื่อพิจำรณำควำมต้องกำรใช้น้้ำและโครงกำรที่ตอบสนองควำมต้องกำรใช้น้้ำให้สมดุลตำมทำงเลือกใน
กำรพัฒนำของแต่ละพ้ืนที่แล้ว หำกโครงกำรตำมแผนงำนของหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอที่จะ
ตอบสนองควำมต้องกำรกำรใช้น้้ำ ที่ปรึกษำจะเสนอแผนงำนเชิงกลยุทธ์ในภำพรวมของแต่ละพ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำ 
โดยพิจำรณำสถำนภำพหรือภูมิประเทศ เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรตำมข้อจ้ำกัดของพ้ืนที่ให้ได้มำกท่ีสุด 
 กำรพิจำรณำกลยุทธ์หรือแผนงำนจะพิจำรณำมำจำกกลยุทธ์ที่ตอบสนองเป้ำหมำยตำมศักยภำพ  
น้้ำที่จ้ำเป็นต้องใช้ในปี 2565-2570 2575 และ 2580 ตำมล้ำดับ 



บทที่ 8 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณาการระดับยทุธศาสตร ์ 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาติ        พื นที่ลุ่มน ้าสาาาาาใตตฝั่งงตะวันออกส่วนที่   
   
 

 
โใรงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดลฝอม 8-13 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าาาใตตฝั่งงตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าาาใตตฝั่งงตะวันออกตอนบน 

 จำกนั้นจึงน้ำมำก้ำหนดกรอบที่จ้ำเป็นต้องพัฒนำ เพ่ือให้เกิดสมดุลกำรใช้น้้ำ ตำมยุทธศำสตร์และ
ทำงเลือกท่ีประชำชนในพื้นท่ีและผู้เชี่ยวชำญได้ให้ควำมเห็นไว้ โดยมีรำยละเอียดสรุปได้ดังตารางท่ี 8. -1 

 
ตารางท่ี 8. -1  

สรุปใวามตฝองการตชฝน ้า (Demand) การตชฝน ้า (Supply) และปริมาณน ้าที่จะตฝองจัดหาเพิ่มเติม 
าองพื นที่ลุ่มน ้าสาาาาาใตตฝั่งงตะวันออกส่วนที่   

หน่วย : ลฝาน ลบ.ม. 

ดฝาน ป่จจุบัน 64-65 66-70 71-80 

De
m

an
d 

1 อุปโภค-บริโภค 3.71 3.80 4.79 6.55 

2 ท่องเที่ยว 0.57 0.67 0.90 2.06 

3 ปศุสัตว์ 0.81 0.85 0.91 1.05 

4 อุตสำหกรรม 4.74 4.97 5.60 11.60 

5 รักษำนิเวศน ์ 173.45 170.09 169.37 166.62 

6 เพำะเลี้ยงสัตว์น้้ำ 30.26 24.39 18.52 6.78 

7 พื้นที่เกษตรกรรมเขตชลประทำน  131.78 146.63 171.39 220.91 

8 พื้นที่เกษตรกรรมนอกเขตชลประทำน (ส่งน้้ำเฉพำะฤดูแล้ง) 1,252.56 1,240.08 1,219.28 1,177.69 

รวมใวามตฝองการน ้าฐาน (รวม 1-7) 345.32 351.41 371.49 415.57 

รวมใวามตฝองการน ้าโดยรวมาองพื นที่ (รวม 1-8) 1,597.87 1,591.49 1,590.77 1,593.26 

Su
pp

ly
 

1 ทรัพยำกรน้ำ้ที่น้ำมำใช้ได้ในปัจจุบัน 396.69 396.69 396.69 396.69 

  1.1 กำรน้ำน้้ำจำก canal storage มำใช ้ 396.49 396.49 396.49 396.49 

  1.2 ควำมจุโครงกำรพัฒนำแหล่งน้้ำในปจัจุบัน 0.20 0.20 0.20 0.20 

2 แผนพัฒนำทรัพยำกรน้้ำ         

  2.1 แผนพัฒนำหน่วยงำนส่วนกลำง (56 โครงกำร)   0.00 62.44 39.26 

  2.2 แผนพัฒนำจังหวัด (7 โครงกำร)   0.00 0.02 0.00 

  2.3 แผนพัฒนำเชิงพื้นที่ (Area Based) (3 โครงกำร)   0.00 0.00 120.46 

  2.4 ข้อเสนอภำคประชำชน/ทีป่รึกษำ (10 โครงกำร)   0.00 26.95 275.88 

รวมใวามจุโใรงการพัฒนาแหล่งน ้า 396.69 396.69 486.10 921.70 

ตฝองพัฒนาเพิ่ม กรณีไม่สง่น ้านอกเาต 51.38 45.29 114.61 506.12 

ตฝองพัฒนาเพิ่ม กรณีส่งน า้นอกเาต -1,201.18 -1,194.79 -1,104.67 -671.57 

มาตรการดฝานการจ้ากัด/ปรบัเปลี่ยนการตชฝทีด่ินเพื่อลดการตชฝน ้า 0.00 50.00 100.00 387.77 
 

ปริมาณทรัพยากรน ้า เกิน / าาด (Supply - Demand) 51.38 95.29 214.61 893.89  

ปริมาณทรัพยากรน ้ารวมนอกเาตชลประทาน (Supply - Demand) -1,201.18 -1,144.79 -1,004.67 -283.80  

หมายเหตุ :  อุปทำน คือ ปริมำณน้้ำที่ส่งได้โดยพิจำรณำ ปริมำณน้้ำไหลเข้ำอ่ำงและควำมต้องกำรน้้ำเป็นรำยเดือน 
                และควำมต้องกำรน้ำ้ส่วนหน่ึง สำมำรถดึงจำกปริมำณน้้ำท่ำที่ผ่ำนจุดพิจำรณำโดยไมจ่้ำเป็นต้องมีปริมำตรอ่ำง 



บทที่ 8 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณาการระดับยทุธศาสตร ์ 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาติ        พื นที่ลุ่มน ้าสาาาาาใตตฝั่งงตะวันออกส่วนที่   
   
 

 
โใรงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดลฝอม 8-14 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าาาใตตฝั่งงตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าาาใตตฝั่งงตะวันออกตอนบน 

8. .  สรุปแผนงานตามแนวการพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ลุ่มน ้าสาาาาาใตตฝั่งง
ตะวันออกส่วนที่   

 
8. . .1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การลดใวามาาดแใลนและเพิ่มการเาฝาถึงน ้าอุปโาใบริโาใตนพื นที่ลุ่มน ้าสาาา

าาใตตฝั่งงตะวันออกส่วนที่    
 เพ่ือตอบสนองเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (SDGs) ที่สมำชิกขององค์กรสหประชำชำติก้ำหนดใน
เป้ำหมำยที่ 6 "กำรเข้ำถึงกำรใช้น้้ำสะอำดและสุขำภิบำลที่ดี" โดยมีเป้ำประสงค์เพ่ือจัดหำน้้ำสะอำดเพ่ือกำร
อุปโภคบรึโภคให้แก่ชุนชนครบทุกหมู่บ้ำน ชุมชนเมือง แหล่งท่องเที่ยวส้ำคัญ และพ้ืนที่เศรษฐกิจ รวมทั้งพัฒนำ
น้้ำดื่มให้ได้มำตรฐำนในรำคำที่เหมำะสม โดยมีแผนงำนหรือกลยุทธ์ ดังนี้ 

(1) พัฒนาประปาเมือง/พื นที่เศรษฐกิจ 
 กำรพัฒนำประปำเมือง/พื้นท่ีเศรษฐกิจ ประกอบด้วย กำรขยำยเขต/เพิ่มเขตจ่ำยน้้ำ (ประปำหมู่บ้ำน) แผนระบบ

ประปำเมืองหลัก/พ้ืนที่เศรษฐกิจแหล่งท่องเที่ยว ลดกำรสูญเสียน้้ำในระบบท่อส่งจ่ำยน้้ำประปำได้ รำยละเอียด
ดังนี้ 

1) การายายเาต/เพิ่มเาตจ่ายน ้า (ประปาหมู่บฝาน) 
 จำกข้อมูลพ้ืนฐำนระ ดับหมู่บ้ำน (กชช.2ค) ปี พ.ศ. 2562 ยังเหลือหมู่บ้ำนที่ยังไม่มีระบบ
ประปำในพื้นที่ลุ่มน้้ำสำขำภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 2 จ้ำนวน 7 หมู่บ้ำน โดยจะด้ำเนินกำรต่อแผนยุทธศำสตร์ 
20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ให้ครบทุกหมู่บ้ำนในลุ่มน้้ำ ก้ำหนดแล้วเสร็จภำยในปี พ.ศ. 2565  

 ทั้งนี้หมู่บ้ำนที่ยังไม่มีน้้ำประปำใช้ที่อยู่ในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 2 
จ้ำนวน 7 หมู่บ้ำน รำยละเอียดแสดงในาาใผนวก ก 

2) แผนระบบประปาเมืองหลัก/พื นที่เศรษฐกิจ/แหล่งท่องเที่ยว 
 กำรพัฒนำระบบประปำเมือง พ้ืนที่เศรษฐกิจแหล่งท่องเที่ยว เป็นกำรด้ำเนินกำรโดยกำร
ประปำส่วนภูมิภำค (กปภ.) ในกำรขยำยระบบประปำ เพ่ิมเขตจ่ำยน้้ำส้ำหรับเมืองหลัก พ้ืนที่เศรษฐกิจ และ
แหล่งท่องเที่ยวที่ส้ำคัญ โดยกำรจัดหำแหล่งน้้ำในพ้ืนที่ขำดแคลนน้้ำต้นทุน กำรก่อสร้ำงระบบผลิตน้้ำประปำเพ่ือ
ขยำยก้ำลังผลิตเพ่ิมเติม แผนงำนโครงกำรก่อสร้ำงปรับปรุงขยำยระบบประปำในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำ สำขำภำคใต้ฝั่ง
ตะวันออกส่วนที่ 2 ในระยะเวลำ 20 ปี ให้แล้วเสร็จภำยในปี พ.ศ. 2565 จ้ำนวน 1 โครงกำร ได้แก่ โครงกำรก่อสร้ำง
ปรับปรุงขยำย กปภ. สำขำหลังสวน โดยเพิ่มเขตจ่ำยน้้ำให้กับผู้ใช้น้้ำ จ้ำนวน 137 ครัวเรือน ในพื้นที่ อ้ำเภอหลัง
สวน จังหวัดชุมพร 

3) ลดการสูญเสียน ้าตนระบบท่อส่งจ่ายน ้าประปา 
 ในกำรลดกำรสูญเสียน้้ำในระบบท่อส่งจ่ำยน้้ำประปำคิดเป็นร้อยละ 25 ของกำรใช้น้้ำ

อุปโภคบริโภค ลดปริมำณน้้ำต้นทุนที่ต้องกำร ก้ำหนดให้เริ่มด้ำเนินกำรในปี พ.ศ. 2565 เพื่อลดปริมำณน้้ำต้นทุน
ที่ต้องกำรด้ำนอุปโภคบริโภค 
  



บทที่ 8 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณาการระดับยทุธศาสตร ์ 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาติ        พื นที่ลุ่มน ้าสาาาาาใตตฝั่งงตะวันออกส่วนที่   
   
 

 
โใรงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดลฝอม 8-15 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าาาใตตฝั่งงตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าาาใตตฝั่งงตะวันออกตอนบน 

(2) การพัฒนาน ้าอุปโาใบริโาใตหฝไดฝมาตรฐานและราใาที่เหมาะสม  
กำรพัฒนำน้้ำอุปโภคบริโภคให้ได้มำตรฐำนและรำคำที่เหมำะสม ประกอบด้วย กำรปรับปรุง

ระบบประปำหมู่บ้ำนให้ได้มำตรฐำนและเพียงพอครบทุกหมู่บ้ำน กำรสนับสนุนกำรผลิตน้้ำดื่มในชุมชนของ
ตนเอง เพ่ือให้ทุกต้ำบลเข้ำถึงน้้ำดื่มที่ปลอดภัยและมีรำคำที่สำมำรถซื้อหำได้ตำมฐำ นะทำงเศรษฐกิจ 
รำยละเอียดดังนี้ 

1) การปรับปรุงระบบประปาหมู่บฝานตหฝไดฝมาตรฐาน (SDGs) และเพียงพอ 
  กำรพัฒนำน้้ำอุปโภคบริโภคให้ได้มำตรฐำนและรำคำที่เหมำะสมด้วยกำรปรับปรุงระบบ

ประปำหมู่บ้ำนให้ได้มำตรฐำนและเพียงพอครบทุกหมู่บ้ำน โดยกำรก้ำหนดมำตรฐำนระบบประปำหมู่บ้ำน กำร
จ้ำแนกระบบประปำ กำรจัดท้ำรูปแบบมำตรฐำน แล้วด้ำเนินกำรปรับปรุงระบบประปำหมู่บ้ำนให้ได้มำตรฐำน
และเพียงพอให้ ได้ร้อยละ 100 ของระบบประปำที่ผ่ ำนมำตรฐำนประปำดื่มได้  ก้ำหนดแล้ว เสร็จ 
ในปี พ.ศ. 2565 เพื่อสอดรับแผนแม่บทน้้ำที่ให้มีน้้ำอุปโภค-บริโภคสะอำดปลอดภัยและพอเพียงโดยแผนงำนกำร
พัฒนำระบบประปำหมู่บ้ำนให้ได้มำตรฐำนน้้ำอุปโภคบริโภคนี้เป็นภำรกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่
เป็นงำนที่ริเริ่มใหม่จึงเห็นควรมอบหมำยให้กระทรวงมหำดไทยเป็นหน่วยงำนหลัก 

2) สนับสนุนการผลิตน ้าดื่มตนชุมชนาองตนเอง 
   กำรสนับสนุนกำรผลิตน้้ำดื่มในชุมชนของตนเอง เพ่ือให้ทุกต้ำบลเข้ำถึงน้้ำดื่มที่ปลอดภัย
และมีรำคำที่สำมำรถซื้อหำได้ตำมฐำนะทำงเศรษฐกิจ ภำยใต้ยุทธศำสตร์ 20 ปี ก้ำหนดแล้วเสร็จภำยในปี  
พ.ศ. 2565 เพ่ือสอดรับแผนแม่บทน้้ำที่ให้มีน้้ำอุปโภค-บริโภคสะอำดปลอดภัยและพอเพียง เนื่องจำกเป็นงำนที่
ต้องใช้ควำมเชื่อถือประกอบกับกำรมีส่วนร่วมของประชำชน จึงเห็นควรมอบหมำยให้กระทรวงมหำดไทยเป็น
หน่วยงำนหลัก 
 
8. . .  ยุทธศาสตร์ที่   การแกฝป่ญหาน ้าท่วมและอุทกาัยตนพื นที่ลุ่มน ้าสาาาาาใตตฝั่งงตะวันออกส่วนที่   
 กลยุทธ์นี้ได้พิจำรณำโครงกำรพัฒนำแหล่งน้้ำที่เคยมีกำรศึกษำ/วำงแผน โดยหน่วยงำนต่ำง ๆ ได้แก่ 
กรมชลประทำน กรมทรัพยำกรน้้ำ กรมโยธำธิกำรและผังเมือง กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย และข้อมูล
โครงกำรศึกษำควำมเหมำะสมวิเครำะห์พ้ืนที่พิเศษ และแนวทำงแก้ไขเชิงบูรณำกำรในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำของส้ำนักงำน
ทรัพยำกรน้้ำแห่งชำติ เพ่ือน้ำมำวิเครำะห์และจัดท้ำแผนงำนที่สอดคล้องกับเป้ำหมำยกำรพัฒนำและควำม
ต้องกำรของคนในพื้นที ่
 กลยุทธ์หรือแผนงำนประกอบไปด้วย 1) กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรระบำยน้้ำ โดยแก้ไขปรับปรุงสิ่งกีด
ขวำงทำงน้้ำ ปรับปรุงขุดลอกล้ำน้้ำธรรมชำติที่ตื้นเขินให้สำมำรถระบำยน้้ำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 2) จัดกำร
พ้ืนที่น้้ำท่วมหรือพ้ืนที่ชะลอน้้ำ โดยกำรพัฒนำและปรับปรุงพ้ืนที่ชะลอน้้ำหรือแก้มลิง กำรบริหำรจัดกำรพ้ืนที่
อนุรักษ์เพ่ือกำรระบำยน้้ำและคุ้มครองทรัพยำกรป่ำชำยเลน 3) กำรป้องกันน้้ำท่วมพ้ืนที่ชุมชน  

แผนงำน/กลยุทธ์ ดังกล่ำวข้ำงต้น ประกอบด้วย แผนงำนโครงกำรต่ำง ๆ ที่ก่อประโยชน์ด้ำนเศรษฐกิจ
ในกำรป้องกันแก้ไขปัญหำน้้ำท่วมในพ้ืนที่กำรเกษตร พ้ืนที่ชุมชน และพ้ืนที่เศรษฐกิจในลุ่มน้้ำสำขำภำคใต้ฝั่ง
ตะวันออกส่วนที่ 2 รำยละเอียดของแผนงำน/กลยุทธ์ สรุปได้ดังนี้ 
  



บทที่ 8 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณาการระดับยทุธศาสตร ์ 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาติ        พื นที่ลุ่มน ้าสาาาาาใตตฝั่งงตะวันออกส่วนที่   
   
 

 
โใรงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดลฝอม 8-16 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าาาใตตฝั่งงตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าาาใตตฝั่งงตะวันออกตอนบน 

(1) เพิ่มประสิทธิาาพการระบายน ้า 
1) ปรับปรุงสิ่งกีดาวางทางน ้า ในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 2 มีสิ่งก่อสร้ำง

ที่เป็นสิ่งกีดขวำงทำงไหลของน้้ำ เป็นเหตุให้น้้ำไหลได้ช้ำ ท้ำให้มีปริมำณน้้ำสะสมเกิดน้้ำหลำกท่วมเป็นบริเวณ
กว้ำง ดังนั้นควรมีกำรปรับปรุงขยำยช่องทำงไหลของน้้ำเพ่ือให้น้้ำไหลได้รวดเร็ว เพ่ิมประสิทธิภำพกำรไหลและ
ลดระดับน้้ำท่วมขัง  

  )  ปรับปรุงาุดลอกล้าน ้าธรรมชาติที่ตื นเาินตหฝสามารถระบายน ้าไดฝมีประสิทธิาาพ กำรขุด
ลอกล้ำน้้ำ หนองบึง เนื่องจำกกำรทับถมตะกอน กำรบุกรุกแหล่งน้้ำธรรมชำติ เป็นสำเหตุให้เกิดควำมตื้นเขิน จึงมีกำร
ปรับปรุงขุดลอกล้ำห้วย หนองบึง เพ่ือเพ่ิมควำมจุเก็บน้้ำไว้ใช้ในพ้ืนที่ต่ำง ๆ ในฤดูแล้ง  
 (2)  พื นที่น ้าท่วมหรือพื นที่ชะลอน ้า 
  1)  การพัฒนาและปรับปรุงพื นที่ชะลอน ้า เพ่ือช่วยระบำยน้้ำและลดควำมรุนแรงของปัญหำ
น้้ำท่วมได้มีโครงกำรจัดหำพ้ืนที่แก้มลิง เพ่ือกำรชะลอน้้ำก่อนที่จะจัดกำรระบำยออกในเวลำต่อมำ  
   )  การบริหารจัดการพื นที่อนุรักษ์เพื่อการระบายน ้า และใุฝมใรองทรัพยากรป่าชายเลน 
จ้ำนวน 3 แห่ง เนื่องจำกปัญหำกำรระบำยน้้ำลงสู่ทะเล ในช่วงน้้ำทะเลหนุน โดยเฉพำะบริเวณสันดอนป่ำชำย
เลน ท้ำให้เกิดน้้ำท่วมเอ่อเป็นระยะเวลำยำวนำนขึ้น และเพ่ือช่วยในกำรอนุรักษ์ฟ้ืนฟู จึงจ้ำเป็นต้องปรับปรุงร่อง
น้้ำในป่ำชำยเลยบำงส่วน เพื่อให้น้้ำไหลลงสู่ทะเลได้โดยสะดวก ส้ำหรับพื้นที่ลุ่มน้้ำสำขำภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วน
ที่ 2 มีพ้ืนที่ป่ำชำยเลน 3 แห่ง ได้แก่ บริเวณชำยทะเล ต้ำบลนำพญำ อ้ำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ต้ำบลวัง 
อ้ำเภอท่ำชนะ ต้ำบลตะกรบ ต้ำบลพุมเรียง ต้ำบลเลม็ด อ้ำเภอไชยำ ต้ำบลเขำถ่ำน ต้ำบลท่ำฉำง อ้ำเภอท่ำฉำง 
จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 
 (3)  การป้องกันน ้าท่วมพื นที่ชุมชน โดยมีโครงกำรระบบระบำยน้้ำหลักเพ่ือบรรเทำปัญหำน้้ำท่วม
พ้ืนที่ โดยมีกรอบแนวคิดในกำรป้องกันพ้ืนที่ชุมชนเป็นหลัก ด้วยกำรจัดท้ำแนวป้องกันน้้ำท่วมพ้ืนที่ชุมชนตำม
แนวล้ำน้้ำหรือท้ำแนวคลองเพ่ือตัดยอดน้้ำเข้ำสู่พื้นที่แก้มลิงหรือคลองเลี่ยงเมืองลักษณะ By pass เป็นต้น โดยมี
ฐำนข้อมูลโครงกำรศึกษำควำมเหมำะสมวิเครำะห์พื้นที่พิเศษและแนวทำงแก้ไขเชิงบูรณำกำร (Area Base) จำก 
ส้ำนักงำนทรัพยำกรน้้ำแห่งชำติ (โครงกำร Area base) กรมโยธำธิกำรและผังเมืองและกรมชลประทำน  
  
 ยุทธศำสตร์ที่ 2 ของ SIDP นี้ตรงกับยุทธศำสตร์กำรบริกำรจัดกำรน้้ำชำติที่ 2 และ 3 เป็นแก้ปัญหำ
หลักที่เกิดซ้้ำซำกและส่งผลกระทบต่อคุณภำพชีวิตของรำษฎร ก้ำหนดเริ่มด้ำเนินกำรในแผนระยะกลำงไปจนถึง
ระยะยำว 
 
8. . .3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การฟื้นฟูพัฒนาพื นที่อนุรักษ์และใุฝมใรองทรัพยากรพื นที่ลุ่มน ้าสาาาาาใตตฝ 

ั่งงตะวันออกส่วนที่   
 ควำมต้องกำรใช้ที่ดินเพ่ือใช้เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมเพ่ือกำรสร้ำงผลผลิตทำงกำรเกษตร หรือกำร
ขยำยตัวของชุมชนที่มีผลจำกกำรเพ่ิมขึ้นของจ้ำนวนประชำกรในพ้ืนที่ ท้ำให้เกิดกำรลดลงของทรัพยำกรป่ำไม้ 
ท้ำให้ขำดควำมสมดุลทำงธรรมชำติ และน้ำไปสู่ปัญหำสิ่งแวดล้อม กำรฟ้ืนฟูพัฒนำพ้ืนที่อนุรักษ์ และคุ้มครอง
ทรัพยำกรจึงเป็นแนวทำงในกำรแก้ไขหนึ่งที่ช่วยคืนสมดุลให้กับธรรมชำติ และเป็นแนวทำงที่สอดคล้องกับแผน



บทที่ 8 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณาการระดับยทุธศาสตร ์ 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาติ        พื นที่ลุ่มน ้าสาาาาาใตตฝั่งงตะวันออกส่วนที่   
   
 

 
โใรงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดลฝอม 8-17 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าาาใตตฝั่งงตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าาาใตตฝั่งงตะวันออกตอนบน 

แม่บทกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ด้ำนกำรอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภำพป่ำต้นน้้ำเสื่อมโทรม
และป้องกันกำรพังทลำยของหน้ำดิน โดยกำรปลูกป่ำและกำรสร้ำงฝำยชะลอน้้ำประเภทต่ำง ๆ ในพ้ืนที่ป่ำต้นน้้ำ 
เพ่ือกำรป้องกันและลดกำรชะล้ำงพังทลำยของดินในพ้ืนที่ต้นน้้ำ ซึ่งได้ก้ำหนดกรอบแผนงำนกำรอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
พ้ืนที่ป่ำต้นน้้ำที่เสื่อมโทรม โดยกำรฟ้ืนฟูป่ำต้นน้้ำ (พ้ืนที่ป่ำต้นน้้ำในเขตป่ำอนุรักษ์/ป่ำสงวนฯ) 
 พ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 2 มีพ้ืนที่ป่ำต้นน้้ำที่เสื่อมโทรม จ้ำนวนประมำณ 65,339 
ไร่ แผนงำนกำรฟ้ืนฟูป่ำต้นน้้ำโดยจะใช้วิธีกำรปลูกป่ำทดแทนให้มีโครงสร้ำงเดียวกับป่ำบริเวณใกล้เคียง จ้ำนวน 
65,339 ไร่ เท่ำกัน กำรเพ่ิมพ้ืนที่ป่ำสำมำรถใช้แนวทำงโครงกำรสร้ำงป่ำ สร้ำงรำยได้ ตำมพระรำชด้ำริ ที่มี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ชุมชนมีรำยได้จำกกำรปลูกต้นไม้ร่วมกับพืชเศรษฐกิจ มีกำรปลูกพืชหลำกหลำยชนิด ทั้งนี้
เพ่ือให้รำษฎรสำมำรถอยู่ร่วมกับป่ำได้อย่ำงเกื้อกูลซึ่งกันและกัน มีที่ท้ำกินเป็นหลักแหล่ง และไม่บุกรุกท้ำลำยป่ำ
หรือขยำยพ้ืนที่ท้ำกินเพ่ิมเติม โดยรำษฎรสำมำรถเก็บผลผลิตจำกไม้พุ่มและพืชเกษตรที่ปลูกร่วมกับไม้ป่ำเพ่ือ
บริโภคและจ้ำหน่ำยได้ กำรปลูกพืชจะเน้นรูปแบบ และวิธีกำรผสมผสำน โดยกำรปลูกต้นไม้นั้นจะมีไม้ป่ำเป็นไม้
ประธำน ปลูกไม้พุ่ม และพืชเกษตร เพ่ือให้มีสภำพที่ใกล้เคียงกับสภำพป่ำธรรมชำติที่มีควำมหลำกหลำย และมี
ควำมแตกต่ำงของชนิดพรรณไม้ในป่ำแต่ละชนิด ซึ่งพ้ืนที่ป่ำรอกำรฟ้ืนฟูหมำยถึงพ้ืนที่ป่ำเสื่อมโทรมที่อยู่ในเขต
ป่ำอนุรักษ ์
 ในแผนงำนนี้มีหน่วยงำนอ้ำนวยกำรขับเคลื่อน คือ กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
หน่วยงำนปฏิบัติหลัก ประกอบด้วย กรมอุทยำนแห่งชำติสัตว์ป่ำและพันธุ์พืช และกรมป่ำไม้ และหน่วยงำน
ปฏิบัติสนับสนุน ได้แก่ กรมส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหำดไทย 
ส้ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ และภำคเอกชน ก้ำหนดกำรด้ำเนินกำรในแผนระยะกลำง 

 

8. . .4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเพิ่มประสิทธิาาพการตชฝน ้าลุ่มน ้าสาาาาาใตตฝั่งงตะวันออกส่วนที่    
 ยุทธศำสตร์ที่ 4 เป็นยุทธศำสตร์เรื่องของกำรปรับเปลี่ยนกำรปลูกพืชเพ่ือเพ่ิมมูลค่ำ และกำรใช้น้้ำ
อย่ำงคุ้มค่ำ ส้ำหรับลุ่มน้้ำสำขำภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 2 เมื่อศึกษำปริมำณกำรใช้น้้ำในภำคเกษตรกรรมใน
อนำคต 20 ปีข้ำงหน้ำหรือพ.ศ. 2580 แล้วพบว่ำกำรปรับเปลี่ยนชนิดและปริมำณของพืชที่ปลูกสำมำรถลดควำม
ต้องกำรใช้น้้ำในภำพรวมได้ ทั้งนี้เนื่องจำกมีกำรเปลี่ยนแปลงชนิดพืชที่เพำะปลูก จัดโซนนิ่งพ้ืนที่ เพำะปลูกจริง 
และกำรจัดกำรคืนพ้ืนที่อนุรักษ์ จะลดควำมต้องกำรน้้ำในพ้ืนที่เกษตรกรรม ท้ำให้มีปริมำณควำมต้องกำรใช้น้้ำ
ในภำคเกษตรกรรมลดลงถึง 380.14 ล้ำนลูกบำศก์เมตร 
 ยุทธศำสตร์นี้เป็นกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเกษตรกรก้ำหนดกำรด้ำเนินกำรในแผนระยะยำว 

 
8. . .5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเพิ่มใวามจุกักเก็บน ้าและเพิ่มพื นที่การกระจายน ้าลุ่มน ้าสาาาาาใตตฝ 

ั่งงตะวันออกส่วนที่   
 ยุทธศำสตร์กำรเพ่ิมควำมจุกักเก็บน้้ำ และเพ่ิมพ้ืนที่กำรกระจำยน้้ำ ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทกำร
บริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ด้ำนกำรสร้ำงควำมมั่นคงของน้้ำภำคกำรผลิต  
โดยกำรเพ่ิมควำมจุกักเก็บน้้ำ/แหล่งน้้ำต้นทุน กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรกระจำยน้้ำ และพัฒนำแหล่งน้้ำ



บทที่ 8 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณาการระดับยทุธศาสตร ์ 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาติ        พื นที่ลุ่มน ้าสาาาาาใตตฝั่งงตะวันออกส่วนที่   
   
 

 
โใรงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดลฝอม 8-18 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าาาใตตฝั่งงตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าาาใตตฝั่งงตะวันออกตอนบน 

ทำงเลือก พัฒนำแหล่งน้้ำบำดำล เพ่ือให้เกิดควำมสมดุลระหว่ำงควำมต้องกำรใช้น้้ำ กับปริมำณน้้ำต้นทุน และ
เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งก้ำหนดแนวทำง ดังนี้ 

 กำรเพ่ิมปริมำณน้้ำต้นทุนในแหล่งน้้ำเดิม 
 พัฒนำแหล่งกักเก็บน้้ำใหม่ (เกษตรและอุตสำหกรรม) 
 กำรเพ่ิมพ้ืนที่กระจำยน้้ำ 
 เพ่ิมประสิทธิภำพระบบส่งน้้ำ 
 พัฒนำแหล่งน้้ำทำงเลือก พัฒนำแหล่งน้้ำบำดำล 

 จำกกำรศึกษำบริบทด้ำนต่ำง ๆ ของพ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 2 แล้ว ได้กรอบ
แผนงำนสรุปได้ดังนี ้

(1) การเพิ่มใวามจุกักเก็บน ้า/แหล่งน ้าตฝนทุน 
  กลยุทธ์นี้ได้รวบรวมข้อมูลจำกกโครงกำรพัฒนำแหล่งน้้ำที่มีอยู่แล้วหรือที่ด้ำเนินกำร แล้วจำก
กรมชลประทำน กรมทรัพยำกรน้้ำ กรมโยธำธิกำรและผังเมือง และกรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
โครงกำรศึกษำควำมเหมำะสมวิเครำะห์พ้ืนที่พิเศษและแนวทำงแก้ไขเชิงบูรณำกำร (Area Base) และโครงกำร
ตำมแผนพัฒนำจังหวัด รวมถึงกลยุทธ์ที่ที่ปรึกษำเสนอ เพ่ือน้ำมำพัฒนำเป็นแผนงำนในด้ำนต่ำง ๆ ได้ ดังนี้ 

1) แผนงานการเพิ่มปริมาณน ้าตฝนทุนตนแหล่งน ้าเดิม 
 แผนงำนกำรเพ่ิมปริมำณน้้ำต้นทุนในแหล่งน้้ำเดิม ได้แก่ แผนงำนขุดลอกหรือเสริมคันกั้น

น้้ำ เพ่ือเพ่ิมน้้ำต้นทุนในอ่ำงเก็บน้้ำหรือล้ำน้้ำธรรมชำติ ซึ่งหน่วยงำนได้มีแผนพัฒนำโครงกำรอยู่แล้ว ส้ำหรับ
พ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 2 เช่น 1) ขุดลอกสระน้้ำสำธำรณะหนองบัว ต้ำบลบำงมะพร้ำว อ้ำเภอ
หลังสวน จังหวัดชุมพร 2) ขุดลอกสระประมง ต้ำบลเวียง อ้ำเภอไชยำ จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี และ3) กำรขุดลอก
แหล่งน้้ำขนำดใหญ่กว่ำ 5 ไร่ จ้ำนวน 138 แห่ง ในลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 2  

2) แผนงานพัฒนาแหล่งกักเก็บน ้าตหม่ (เกษตรและอุตสาหกรรม)  
 กำรพัฒนำแหล่งกักเก็บน้้ำแห่งใหม่ในแผนงำนนี้จะพัฒนำเพ่ือเพ่ิมปริมำณน้้ำส่งเสริมน้้ำ

ภำคกำรผลิตด้ำนกำรเกษตรและอุตสำหกรรม โดยกำรพัฒนำแหล่งกักเก็บน้้ำขนำดต่ำง ๆ ด้วยวิธีกำรต่ำง ๆ อำทิ 
กำรสร้ำงเขื่อน อ่ำงเก็บน้้ำ กำรขุดสระ กำรสร้ำงฝำย โดยได้รวบรวมข้อมูลจำกแผนงำนของหน่วยงำนรวมถึง
ข้อเสนอแนะของประชำขนและท่ีปรึกษำเสนอแนะ 

(2) การเพิ่มประสิทธิาาพการกระจายน ้า  
  กลยุทธ์นี้ได้รวบรวมข้อมูลจำกกำรโครงกำรพัฒนำแหล่งน้้ำที่มีอยู่แล้วหรือที่ด้ำเนินกำร จำก
กรมชลประทำน กรมทรัพยำกรน้้ำ กรมโยธำธิกำรและผังเมือง กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย  
และโครงกำรศึกษำควำมเหมำะสมวิเครำะห์พ้ืนที่พิเศษและแนวทำงแก้ไขเชิงบูรณำกำรในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำ  
ของส้ำนักงำนทรัพยำกรน้้ำแห่งชำติ เพ่ือน้ำมำรวบรวมเป็นแผนงำนในด้ำนต่ำง ๆ ได้ ดังนี้ 

1) การเพิ่มพื นที่กระจายน ้า 
   กำรเ พ่ิม พ้ืนที่ กระจำยน้้ ำ  เป็นกำรเ พ่ิมพ้ืนที่ รับประโยชน์  เ พ่ือส่ ง เสริมควำมมั่นคง 

ภำคกำรเกษตรและภำคอุตสำหกรรม โดยกำรสร้ำงแนวท่อส่งน้้ำ ระบบคลองส่งน้้ำ สถำนีสูบน้้ำด้วยไฟฟ้ำ  
 



บทที่ 8 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณาการระดับยทุธศาสตร ์ 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาติ        พื นที่ลุ่มน ้าสาาาาาใตตฝั่งงตะวันออกส่วนที่   
   
 

 
โใรงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดลฝอม 8-19 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าาาใตตฝั่งงตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าาาใตตฝั่งงตะวันออกตอนบน 

2) เพิ่มประสิทธิาาพระบบส่งน ้า  
    เนื่องจำกพ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 2 มีข้อจ้ำกัดด้ำนกำยภำพสภำพภูมิ

ประเทศ และมีผลกระทบทำงด้ำนสังคมและสิ่งแวดล้อม ท้ำให้กำรพัฒนำแหล่งน้้ำขนำดใหญ่เกิดขึ้นได้ยำก ใน
โครงกำรต่ำงๆ มีปัญหำขำดแคลนน้้ำเนื่องจำกน้้ำต้นทุนไม่เพียงพอ ขำดระบบส่งน้้ำและประสิทธิภำพในกำรส่ง
น้้ำต่้ำ  

(3) พัฒนาแหล่งน ้าทางเลือก        
 พ้ืนที่น้้ำสำขำภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 2 มีศักยภำพน้้ำบำดำลในพ้ืนที่เท่ำกับ 240.9 ล้ำน ลบ.ม. 
โดยมีศักยภำพน้้ำบำดำลที่สำมำรถน้ำมำพัฒนำเป็นแหล่งน้้ำทำงเลือกได้ เท่ำกับ 231.02 ล้ำน ลบ.ม./ปี  
โดยส่วนมำกอยู่ในอยู่ในเกณฑ์ดี คือ ปริมำณสำรทั้งหมดที่ละลำยน้้ำได้ (Total dissolved solid, TDS) น้อยกว่ำ 
500 มิลลิกรัมต่อลิตร และอยู่ในเกณฑ์ปำนกลำง คือ ปริมำณสำรทั้งหมดที่ละลำยน้้ำได้ (TDS) อยู่ในช่วง 500 – 
1,500 มิลลิกรัมต่อลิตร ดังนี้ 

ศักยภำพน้้ำบำดำลที่อยู่ในเกณฑ์ดี สำมำรถน้ำมำใช้ในกำรอุปโภค บริโภค และเพ่ือกำรเกษตรและ
อุตสำหกรรมได้ เท่ำกับ ล้ำน 222.88 ลบ.ม./ปี มีศักยภำพที่สำมำรถให้น้้ำได้ 10-20 ลบ.ม./ชม.หรือมำกกว่ำ 
ส่วนใหญ่พบในต้ำประสงค์ อ้ำเภอท่ำชนะ ต้ำบลเวียง ต้ำบลป่ำเว ต้ำบลไชยำ ต้ำบลตะกรบ อ้ำเภอไชยำ ต้ำบล
ท่ำฉำง ต้ำบลเตำถ่ำน จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี เป็นต้น 
  ศักยภำพน้้ำบำดำลที่อยู่ในเกณฑ์ปำนกลำง สำมำรถน้ำมำใช้เพ่ือกำรเกษตรได้ เท่ำกับ 8.14 
ลบ.ม./ปี  มีมีศักยภำพที่สำมำรถให้น้้ำได้ 10-20 ลบ.ม./ชม.หรือมำกกว่ำ ส่วนใหญ่พบต้ำบลท่ำชนะ ต้ำบลวัง 
อ้ำเภอท่ำชนะ ต้ำบลพุมเรียม ต้ำเสม็ด อ้ำเภอไชยำ จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี เป็นต้น 

โดยในแผนงำนได้ก้ำหนดเป้ำหมำยระยะปำนกลำง คือ ต้องด้ำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยในปี 
พ.ศ. 2570 โดยมีหน่วยงำนอ้ำนวยกำรขับเคลื่อน คือ ส้ำนักงำนทรัพยำกรน้้ำแห่งชำติ หน่วยงำนปฏิบัติหลัก คือ 
กรมทรัพยำกรน้้ำบำดำล และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ ร่วมสนับสนุน 

ยุทธศำสตร์นี้สอดรับกับยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรน้้ำชำติข้อที่ 2 ก้ำหนดเริ่มด้ำเนินกำรในแผนระยะ
กลำงและระยะยำว 

 

8. . .6 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การจัดการใุณาาพน ้า และอนุรักษ์ทรัพยากรน ้าพื นที่ลุ่มน ้าสาาาาาใตตฝ 
ั่งงตะวันออกส่วนที่   
เพ่ือพัฒนำและเพ่ิมประสิทธิภำพระบบรวบรวมและระบบบ้ำบัดน้้ำเสียรวมของชุมชน กำรน้ำน้้ำเสีย

กลับมำใช้ใหม่ ป้องกันและลดกำรเกิดน้้ำเสียต้นทำง กำรรักษำปริมำณกำรไหลของน้้ำในธรรมชำติเพ่ือรักษำ
ระบบนิเวศน์  

กลยุทธ์ ประกอบไปด้วยกำรออกระเบียบข้อบัญญัติท้องถิ่นในกำรบ้ำบัดขั้นต้น ก่อนปล่อยน้้ำเสียจำก
ครัวเรือนให้ส้ำเร็จร้อยละ 100 และกำรเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรควบคุมก้ำกับและบังคับใช้กับแหล่งก้ำเนิด
มลพิษทำงน้้ำในทุกต้ำบล/เขตเทศบำลลุ่มน้้ำสำขำภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 2 จ้ำนวน 46 แห่ง  
 ลุ่มน้้ำสำขำภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 2 มีขีดควำมสำมำรถ (carrying capacity) ในกำรรองรับมลพิษ
ได้ของแม่น้้ำลดลงถึงแม้ปัจจุบันจะมีกำรจัดกำรน้้ำเสียไปแล้วบ้ำง แต่ไม่เพียงพอต่อกำรจัดกำรคุณภำพน้้ำในลุ่ม



บทที่ 8 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณาการระดับยทุธศาสตร ์ 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาติ        พื นที่ลุ่มน ้าสาาาาาใตตฝั่งงตะวันออกส่วนที่   
   
 

 
โใรงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดลฝอม 8-20 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าาาใตตฝั่งงตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าาาใตตฝั่งงตะวันออกตอนบน 

น้้ำสำขำภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 2 ดังนั้นจึงต้องมีแผนงำนด้ำนกำรจัดกำรคุณภำพน้้ำ และอนุรักษ์ทรัพยำกร
น้้ำ เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทำงให้มีกำรจัดท้ำแผนงำนเพ่ือรักษำ ป้องกัน แก้ไขและลดกำรระบำยมลพิษจำก
แหล่งก้ำเนิดที่จะลงสู่แม่น้้ำ ให้มีคุณภำพน้้ำที่เหมำะสมต่อกำรน้ำไปใช้ประโยชน์ ดังนี้ 

(1) การป้องกันการเกิดน ้าเสียที่ตฝนทาง 
กำรป้องกันกำรเกิดน้้ำเสียที่ต้นทำง โดยลดปริมำณและควำมสกปรกของน้้ำเสีย ณ แหล่งก้ำเนิด

น้้ำเสีย 
1) น ้าเสียจากชุมชน 

(ก) หน่วยงำนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องออกระเบียบข้อบัญญัติท้องถิ่นกำรบ้ำบัดขั้นต้นก่อน
ปล่อยน้้ำเสียครัวเรือน 

(ข) กำรส่งเสริมให้ควำมรู้กำรจัดกำรน้้ำเสียในบ้ำนเรือน และอำคำรที่อยู่ริมน้้ำ โดยกำร
ติดตั้งถังดักไขมันและระบบบ้ำบัดน้้ำเสียส้ำหรับบ้ำนเรือนหรืออำคำร เช่น ถังบ้ำบัดน้้ำเสียส้ำเร็จรูป บ่อเกรอะ
ส้ำหรับบ้ำบัดน้้ำเสียจำกห้องส้วม รวมถึงตลำดสดริมน้้ำให้มีกำรจัดกำรน้้ำเสียที่ถูกต้อง 

 ) น ้าเสียจากดฝานเกษตรกรรม 
(ก) ก้ำหนดเขตกำรเลี้ยงสัตว์ (Zoning) ให้เหมำะสม รวมทั้งส่วนรำชกำร ควรมีกำร

เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรจัดกำรของเสียให้กับเกษตรกร รวมถึงให้ค้ำแนะน้ำในกำรประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสะอำดเพ่ือป้องกันและลดมลพิษที่ปนเปื้อนลงสู่แหล่งน้้ำ หรือสนับสนุนกำรเลี้ยงที่ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม 

(ข) ส่งเสริมให้เกษตรกรควบคุมกำรใช้สำรเคมีก้ำจัดศัตรูพืชด้วยวิถีธรรมชำติทดแทนกำร
ใช้สำรเคมีศัตรูพืช 

3) น ้าเสียจากดฝานอุตสาหกรรม 
(ก) สนับสนุนให้ผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรม มีนโยบำยในกำรลดใช้น้้ำและกำรลดกำรเกิด

น้้ำเสียหรือส่งเสริมให้โรงงำนอุตสำหกรรมไม่ระบำยของเสียหรือมลพิษออกสู่ภำยนอก (Zero discharge) 
รวมทั้งน้ำน้้ำที่ผ่ำนกระบวนกำรบ้ำบัด ปรับสภำพแล้วจำกอุตสำหกรรมประเภทต่ำงๆ จนมีคุณภำพน้้ำที่
เหมำะสมและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้ำไปใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่กำรเกษตร หรือรักษำระบบนิเวศน์ 

(ข) หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องควรมีกำรประชำสัมพันธ์หรือให้ควำมรู้แก่ผู้ประกอบกำรเกี่ยวกับ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้องในกำรจัดกำรน้้ำเสีย รวมทั้งมีกำรติดตำมตรวจสอบก้ำกับดูแลและบังคับใช้กฎหมำยให้
แหล่งก้ำเนิดมลพิษต้องมีระบบบ้ำบัดน้้ำเสียและระบบน้้ำทิ้งให้เป็นไปตำมมำตรฐำนก้ำหนด 

 
(2) การเพิ่มประสิทธิาาพตนการบ้าบัดและใวบใุมการระบายน ้าเสียออกสู่สิ่งแวดลฝอม 

กำรเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรควบคุม ก้ำกับ และบังคับใช้กับแหล่งก้ำเนิดมลพิษทำงน้้ำในทุก
ต้ำบล/เขตเทศบำล ในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 2 จ้ำนวน 46 แห่ง  

ทั้งนี้ เมื่อด้ำเนินกำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรควบคุม ก้ำกับ และบังคับใช้กับแหล่งก้ำเนิดมลพิษ
ทำงน้้ำจ้ำนวน 46 แห่ง ประชำชนในลุ่มน้้ำสำขำภำคภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 2 จะได้รับประโยชน์จำกลด
มลพิษทำงน้้ำและมีคุณภำพชีวิตที่ดีข้ึนและสำมำรถท้ำกำรบ้ำบัดน้้ำเสียได้ 4,190 ลบ.ม./วัน  



บทที่ 8 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณาการระดับยทุธศาสตร ์ 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาติ        พื นที่ลุ่มน ้าสาาาาาใตตฝั่งงตะวันออกส่วนที่   
   
 

 
โใรงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดลฝอม 8-21 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าาาใตตฝั่งงตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าาาใตตฝั่งงตะวันออกตอนบน 

8. . .7 ยุทธศาสตร์ที่  7 การแกฝไาและเตรียมใวามพรฝอมรับาัยพิบัติตนพื นที่ลุ่มน ้าสาาาาาใตตฝ 
ั่งงตะวันออกส่วนที่    
 แนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนภัยพิบัติ มุ่งเน้นกำรปฏิบัติกำรเชิงรับที่ให้ควำมส้ำคัญกับกำร
ช่วยเหลือรักษำชีวิต ให้กำรบรรเทำทุกข์ และเผชิญกับสถำนกำรณ์ในภำวะวิกฤตเมื่อเกิดภัยขึ้น รวมถึงกำรฟ้ืนฟู
ภำยหลังจำกเกิดภัย โดยยุทธศำสตร์ด้ำนกำรแก้ไขและเตรียมควำมพร้อมรับภัย พิบัติในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำภำคใต้
ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 2 มีกลยุทธ์หรือแผนงำนเพื่อกำรแก้ไขและเตรียมควำมพร้อมรับภัยพิบัติใน 2 ด้ำน ประกอบ
ไปด้วย 1) กำรแก้ไขและเตรียมควำมพร้อมรับภัยพิบัติกำรรุกล้้ำของน้้ำเค็ม 2) กำรแก้ไขและเตรียมควำมพร้อม
รับภัยพิบัติไฟไหม้ป่ำพร ุ
 แผนงำน/กลยุทธ์ ดังกล่ำวข้ำงต้น ประกอบด้วย แผนงำนโครงกำรต่ำงๆ  ที่ก่อประโยชน์ด้ำน
สิ่งแวดล้อมและสังคมในกำรแก้ไขและเตรียมควำมพร้อมรับภัยพิบัติในพ้ืนที่เสี่ยงภัยของลุ่มน้้ำสำขำภำคใต้ฝั่ง
ตะวันออกส่วนที่ 2 รำยละเอียดของแผนงำน/กลยุทธ์ สรุปได้ดังนี้ 

(1) การแกฝไาและเตรียมใวามพรฝอมรับาัยพิบัติการรุกล ้าาองน ้าเใ็ม 
 กำรรุกล้้ำของน้้ำเค็มเป็นภัยพิบัติที่เกิดจำกอิทธิพลของน้้ำขึ้นน้้ำลงที่ปำกแม่น้้ำ ซึ่งหำกกำรขึ้น
ลงของระดับน้้ำทะเลที่ปำกแม่น้้ำมีควำมรุนแรงมำก ปริมำณน้้ำเค็มก็จะถูกดันเข้ำไปในแม่น้้ำได้มำก กำรรุกล้้ำ
ของน้้ำเค็มจะมีมำก และในทำงกลับกันถ้ำกำรขึ้นลงของระดับน้้ำทะเลที่ปำกแม่น้้ำมีควำมรุนแรงน้อย กำรรุกล้้ำ
ของน้้ำเค็มจะมีน้อย นอกจำกนี้ปัจจัยทำงธรรมชำติและปัจจัยที่มนุษย์ก่อขึ้นเองอีกหลำยประกำรมีผลต่อกำรรุก
ล้้ำของน้้ำเค็ม ปัจจัยทำงธรรมชำติ เช่น ลักษณะทำงกำยภำพของล้ำน้้ำ ควำมลึกตื้นของล้ำน้้ำ ส่ว นปัจจัยที่
มนุษย์ก่อขึ้น เช่น กำรน้ำน้้ำจืดจำกต้นน้้ำไปใช้เพ่ือกำรเกษตรมำกเกินไป โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในช่วงฤดูแล้ง ท้ำให้
น้้ำจืดที่ใช้ผลักดันน้้ำเค็มมีน้อยลงและกำรระบำยน้้ำเค็มลงสู่ล้ำน้้ำเนื่องจำกมีกำรเพำะเลี้ยงกุ้งตำมแนวชำยฝั่ง
มำก กำรเปลี่ยนถ่ำยน้้ำในนำกุ้งลงสู่คลองต่ำงๆ ที่ต่อเชื่อมกับล้ำน้้ำสำยหลักจะเป็นผลให้น้้ำเค็มจำกนำกุ้งไหลลง
สู่ล้ำน้้ำสำยหลักได้ 
  กำรแก้ไขและเตรียมควำมพร้อมรับภัยพิบัติกำรรุกล้้ำของน้้ำเค็มดังกล่ำว ควรมีกำรด้ำเนินกำร
แก้ไขจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับหน่วยงำนส่วนกลำงและท้องถิ่นแบบบูรณำกำร โดยกำร
อนุรักษ์น้้ำเพ่ือรักษำระบบนิเวศน์ และหรือจัดกำรให้มีคันก้ันน้้ำเค็ม ซึ่งพ้ืนที่เสี่ยงภัยพิบัติกำรรุกล้้ำของน้้ำเค็มใน
พ้ืนที่ลุ่มน้้ำ 42 แห่ง บริเวณพ้ืนที่ปำกน้้ำของคลองบำงมั่น ต้ำบลนำพญำ ต้ำบลบำงมะพร้ำว อ้ำเภอหลังสวน 
คลองละแม ต้ำบลละแม คลองดำด ต้ำบลสวนแตง อ้ำเภอละแม จังหวัดชุมพร คลองท่ำชนะ คลองปึกชำม 
คลองตลิ่ง ต้ำบลท่ำชนะ คลองคันธุลี ต้ำบลคันธุลี คลองท่ำชนะ ต้ำบลวัง อ้ำเภอท่ำชนะ คลองท่ำฉำง ป่ำชำย
เลน2 ต้ำบลเขำถ่ำน อ้ำเภอท่ำฉำง คลองท่ำชนะ ต้ำบลตะกรบ คลองท่ำชนะ คลองไชยำ ต้ำบลพุมเรียง คลองไช
ยำ คลองท่ำปูน ต้ำบลเลม็ด อ้ำเภอไชยำ จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 

(2) การแกฝไาและเตรียมใวามพรฝอมรับาัยพิบัติไฟไหมฝป่าพรุ 
  ป่ำพรุเป็นบริเวณที่ลุ่ม และมีน้้ำแช่ขังติดต่อกันเป็นเวลำนำน และเนื่องจำกพันธุ์ไม้ในป่ำพรุจัด
อยู่ในประเภทป่ำไม้ผลัดใบ ดังนั้นจึงมีควำมเขียวชอุ่มตลอดทั้งปี และในแอ่งน้้ำของป่ำพรุนั้นจะมีกำรสะสมเศษ
ซำกอินทรียวัตถุ ได้แก่ ซำกพืช ซำกสัตว์ แต่เนื่องจำกกำรย่อยสลำยของเศษซำกอินทรีย์เหล่ำนี้มีอัตรำต่้ำกว่ำกำร
สะสมเศษซำกฯ จึงท้ำให้เกิดลักษณะที่เรียกว่ำดินอินทรียวัตถุ หรือดินเชิงอินทรีย์ (organic soil) ในปีที่อำกำศ



บทที่ 8 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณาการระดับยทุธศาสตร ์ 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาติ        พื นที่ลุ่มน ้าสาาาาาใตตฝั่งงตะวันออกส่วนที่   
   
 

 
โใรงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดลฝอม 8-22 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าาาใตตฝั่งงตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าาาใตตฝั่งงตะวันออกตอนบน 

แห้งแล้งจัดหรือมีกำรระบำยน้้ำออกจำกป่ำพรุ จนระดับน้้ำในป่ำพรุลดลงต่้ำกว่ำระดับผิวดิน ท้ำให้ดินพรุแห้ง
และกลำยเป็นเชื้อเพลิงอย่ำงดี ก่อให้เกิดปัญหำไฟไหม้ป่ำพรุตำมมำ  
  กำรแก้ไขและเตรียมควำมพร้อมรับภัยพิบัติไฟไหม้ป่ำพรุดังกล่ำว มีวิธีกำรและกลยุทธในกำรดับ
ไฟป่ำพรุหลำกหลำยวิธี โดยส่วนใหญ่ใช้หลำยวิธีกำรและหลำยกลยุทธผสมผสำนกัน ซึ่งหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่
เกี่ยวข้องทั้งในระดับหน่วยงำนส่วนกลำงและท้องถิ่นควรมีกำรด้ำเนินกำรแก้ไขแบบบูรณำกำรร่วมกัน โดยกำร
จัดกำรในกำรปรับตัวเผชิญเหตุในพ้ืนที่เสี่ยง เพ่ือแก้ไขและเตรียมควำมพร้อมรับภัยพิบัติไฟไหม้ป่ำพรุ ส้ำหรับ
พ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 2 มีพ้ืนที่ป่ำพรุ 1 แห่ง คือ ป่ำพรุคันธุลี 

ยุทธศำสตร์นี้ตรงกับยุทธศำสตร์บริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำชำติที่ 2 และที่ 6 ก้ำหนดเริ่ม
ด้ำเนินกำรในแผนระยะสั้นและระยะกลำง 
 
8. . .8 ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมตนการบริหารจัดการลุ่มน ้า 
 สาาาาาใตตฝั่งงตะวันออกส่วนที่   

 
กรอบแนวใิดการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าและพื นที่ลุ่มน ้า 
กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำและลุ่มน้้ำเพ่ือให้บรรลุเป้ำประสงค์ของกำรด้ำเนินกำรที่จะเพ่ิม

ประสิทธิภำพ (Efficiency) ประสิทธิผล (Effectiveness) ประสิทธิภำพเชิงผลลัพธ์ (Efficacy) ผลิตภำพ 
(Productivity) สัมฤทธิ์ผลควำมก้ำวหน้ำ (Achievement) และกำรตอบสนองต่อกำรแก้ไขปัญหำอย่ำงต่อเนื่อง
และในระยะยำว กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำและลุ่มน้้ำจ้ำเป็นต้องมีกำรพัฒนำกลไกกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ กำรมีมำตรกำรและเครื่องมือต่ำง ๆ ที่จะตอบสนองต่อกำรบริหำรจัดกำรให้สำมำรถด้ำเนินกำรได้
อย่ำงตรงตำมเป้ำหมำยที่ต้องกำร 

กำรพัฒนำกลไกกำรขับเคลื่อน มำตรกำรและเครื่องมือเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำและลุ่มน้้ำ 
แบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก คือ 

(1)  กำรพัฒนำกลไกกำรบริหำรกำรจัดกำรเชิงยุทธศำสตร์ (Strategic Body Development) 
จุดเน้น คือ กำรพัฒนำองค์กรและเครือข่ำยกำรบริหำรจัดกำรให้ด้ำเนินกำรท้ำงำนร่วมกันภำยใต้ยุทธศำสตร์และ
เป้ำประสงค์เดียวกันภำยใต้แผนยุทธศำสตร์ ทั้งนี้ กำรด้ำเนินงำนร่วมกันดังกล่ำวเป็นกำรบูรณำกำรกัน 3 ด้ำน 
คือ กำรบริหำรจัดกำร กำรแลกเปลี่ยนข้อมูล และกำรร่วมงบประมำณ เพ่ือให้ทุกองค์กรและเครือข่ำยท้ำงำน
ร่วมกันบนพื้นฐำนกำรพัฒนำพื้นที่ร่วมกัน (Area-Based Development) 

(2)  กำรพัฒนำมำตรกำรและเครื่องมือเชิงโครงสร้ำง (Hard Infrastructure Development) 
จุดเน้น คือ กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่เป็นสิ่งก่อสร้ำงทำงวิศวกรรม หรือโครงสร้ำงแข็ง ที่จะเป็นเครื่องมือ
กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำให้มีทิศทำงกำรไหลของน้้ำ กำรเก็บกักและกำรรวบรวมน้้ำ และกำรเปลี่ยนแนว
ทำงกำรไหลของน้้ำ เพ่ือตอบสนองต่อกำรจัดกำรเชิงพื้นที่แต่ละพ้ืนที่ที่มีควำมแตกต่ำงกัน 

(3)  กำรพัฒนำมำตรกำรและเครื่องมือเชิงกำรบริหำรจัดกำร (Soft Infrastructure Development
) จุดเน้น คือ กำรพัฒนำมำตรกำรและเครื่องมือที่จะช่วยสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำร ทั้งในแนวทำงกำรปรับ
กระบวนกำรด้ำเนินกำร กำรปรับเปลี่ยนแนวทำงหรือพฤติกรรมผู้ใช้น้้ำ กำรสร้ำงควำมตระหนักของสังคมที่มีต่อ



บทที่ 8 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณาการระดับยทุธศาสตร ์ 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาติ        พื นที่ลุ่มน ้าสาาาาาใตตฝั่งงตะวันออกส่วนที่   
   
 

 
โใรงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดลฝอม 8-23 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าาาใตตฝั่งงตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าาาใตตฝั่งงตะวันออกตอนบน 

ทรัพยำกรน้้ำ เป็นต้น กำรพัฒนำมำตรกำรและเครื่องมือจึงเป็นกำรน้ำยุทธศำสตร์ไปสู่กำรปฏิบัติกำรทำงสังคมให้
เกิดเป้ำประสงค์ที่ก้ำหนดไว้ 

อย่ำงไรก็ตำม กำรพัฒนำกลไกกำรขับเคลื่อน มำตรกำรและเครื่องมือเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร
น้้ำและลุ่มน้้ำ ดังกล่ำว จ้ำเป็นต้องอ้ำงอิงบนพ้ืนฐำนของกฎหมำยหรือระเบียบต่ำง ๆ ที่เปิดโอกำสหรือพ้ืนที่กำร
ด้ำเนินงำนให้สำมำรถน้ำมำพัฒนำใช้ได้ ซึ่งในบำงกลไกกำรขับเคลื่อน มำตรกำรและเครื่องมือเพ่ือกำรบริหำร
จัดกำรยังไม่ได้มีกำรก้ำหนดไว้ในกฎหมำยและระเบียบต่ำง ๆ ของไทย 

 
กลไกกำรขับเคลื่อน มำตรกำรและเครื่องมือเพื่อกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำและลุ่มน้้ำ ทั้ง 3 ส่วน

หลัก มีรำยละเอียดดังนี้ 
(1)  กำรพัฒนำกลไกกำรบริหำรกำรจัดกำรเชิงยุทธศำสตร์ (Strategic Body Development) 

ได้แก่ คณะกรรมกำรลุ่มน้้ำ คณะอนุกรรมกำรทรัพยำกรน้้ำระดับจังหวัด และองค์กรผู้ใช้น้้ำ กลไกกำรบริหำรกำร
จัดกำรดังกล่ำว เป็นกลไกกำรบริหำรจัดกำรที่มีก้ำหนดไว้ตำมกฎหมำย อย่ำงไรก็ตำม ในกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์กำรบริหำรกำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำ นพระรำชบัญญัติทรัพยำกรน้้ำ พ.ศ. 2561 ก้ำหนดให้มี
คณะกรรมกำรทรัพยำกรน้้ำแห่งชำติ (กนข.) เป็นกลไกก้ำหนดและก้ำกับทิศทำงและแนวทำงกำรบริหำรกำร
จัดกำรทรัพยำกรน้้ำระดับนโยบำยและยุทธศำสตร์ โดยมีส้ำนักงำนทรัพยำกรน้้ำแห่งชำติ (สทนช.) เป็นหน่วย
ประสำนและกำรเชื่อมโยงยุทธศำสตร์หน่วยงำนและกลไกต่ำง ๆ เข้ำมำท้ำงำนร่วมกัน โดยที่ 

 คณะกรรมกำรลุ่มน้้ำ เป็นกลไกกำรบริหำรจัดกำรที่ถูกก้ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัติทรัพยำกร
น้้ำ พ.ศ. 2561 มำตรำ 27 ซึ่งท้ำหน้ำที่ขับเคลื่อนและเชื่อมประสำนหน่วยงำนต่ำง ๆ และองค์กรผู้ใช้น้้ำ เพ่ือกำร
พัฒนำลุ่มน้้ำให้เป็นไปตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์ระดับประเทศและระดับลุ่มน้้ำ 

 คณะอนุกรรมกำรทรัพยำกรน้้ำระดับจังหวัด เป็นกลไกกำรบริหำรจัดกำรที่ถูกก้ำหนดไว้ใน
พระรำชบัญญัติทรัพยำกรน้้ำ พ.ศ. 2561 มำตรำ 20 วรรค 3 ก้ำหนดไว้ว่ำ “ในกรณีจ้ำเป็นให้ กนช. มีอ้ำนำจ
แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรทรัพยำกรน้้ำจังหวัดเพ่ือประโยชน์ในกำรบูรณำกำรกำรบริหำรทรัพยำกรน้้ำในระดับ
จังหวัด” ทั้งนี้ พ้ืนที่ลุ่มน้้ำบำงพ้ืนที่ครอบคลุมพ้ืนที่จังหวัดเพียงบำงส่วน ขณะที่บำงพ้ืนที่ลุ่มน้้ำครอบคลุมพ้ืนที่
ทัง้จังหวัด กำรบริหำรจัดกำรพื้นที่เพียงบำงส่วนหรือทั้งหมดของจังหวัดจ้ำเป็นต้องมีคณะกรรมกำรระดับจังหวัด
น้ำแนวทำงของคณะกรรมกำรลุ่มน้้ำมำบูรณำกำรหน่วยงำนระดับจังหวัดร่วมด้ำเนินกำร 

 องค์กรผู้ใช้น้้ำ เป็นกลไกกำรบริหำรจัดกำรที่ถูกก้ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัติทรัพยำกรน้้ำ พ.ศ. 
2561 มำตรำ 38 “บุคคลซึ่งใช้น้้ำในบริเวณใกล้เคียงกันและอยู่ในเขตลุ่มน้้ำเดียวกันมีสิทธิรวมตัวกัน จดทะเบียน
ก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้้ำเพ่ือประโยชน์ร่วมกันเกี่ยวกับกำรใช้ กำรพัฒนำ กำรบริหำรจัดกำร กำรบ้ำรุงรักษำ กำรฟ้ืนฟู 
และกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรน้้ำในหมู่สมำชิกขององค์กรผู้ใช้น้้ำ” ซึ่งก้ำหนดให้เป็นกลไกของผู้ใช้น้้ำที่จะช่วยกันใน
กำรด้ำเนินกำรในระดับพื้นท่ีย่อยเฉพำะกลุ่มผู้ใช้น้้ำ 

 นอกจำกคณะกรรมกำรลุ่มน้้ำและคณะอนุกรรมกำรทรัพยำกรน้้ำระดับจังหวัดดังกล่ำวแล้ว ใน
กำรด้ำเนินกำรอำจจะมีกำรพัฒนำกลไกระดับพ้ืนที่ย่อยเพ่ิมขึ้น เพ่ือช่วยด้ำเนินกำรและขับเคลื่อนเป้ำหมำย
ระดับพ้ืนที่ ให้สำมำรถด้ำเนินกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง กรณีตัวอย่ำงเช่น ( 1) คณะกรรมกำรลุ่มน้้ ำย่อย 
พระรำชบัญญัติทรัพยำกรน้้ำ พ.ศ. 2561 ไม่ได้ก้ำหนดคณะกรรมกำรลุ่มน้้ำย่อยไว้เป็นกลไกหนึ่งในกฎหมำย 
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โใรงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดลฝอม 8-24 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าาาใตตฝั่งงตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าาาใตตฝั่งงตะวันออกตอนบน 

อย่ำงไรก็ตำม คณะกรรมกำรลุ่มน้้ำย่อยอำจจะมีควำมจ้ำเป็น ที่จะต้องได้รับกำรพัฒนำให้มีกำรท้ำงำนระดับพื้นที่
ได้อย่ำงครอบคลุมพ้ืนที่ (2) คณะกรรมกำรระดับจังหวัดด้ำนเศรษฐกิจและผู้ใช้น้้ำที่เก่ียวข้อง เช่น กำรพัฒนำกำร
เกษตร กำรพัฒนำที่ดิน กำรจัดรูปและปฏิรูปที่ดินเพ่ือกำรเกษตร กำรพัฒนำอุตสำหกรรม พัฒนำกำรท่องเที่ยว 
เป็นต้น ซึ่งเป็นกลุ่มเศรษฐกิจและผู้ใช้น้้ำส้ำคัญระดับจังหวัดและลุ่มน้้ำ (3) คณะกรรมกำรเฉพำะกิจต่ำง ๆ เช่น 
คณะกรรมกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย คณะกรรมกำรสำธำรณสุขจังหวัด เป็นต้น ซึ่งท้ำหน้ำที่ก้ำกับดูแล
กำรแก้ไขปัญหำและบรรเทำสำธำรณภัยที่เก่ียวข้องกับทรัพยำกรน้้ำ 

(2)  กำรพัฒนำมำตรกำรและเครื่องมือเชิงโครงสร้ำง (Hard Infrastructure Development)  
เป็นเครื่องมือกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำให้มีทิศทำงกำรไหลของน้้ำ กำรเก็บกักและกำรรวบรวมน้้ำ และกำร
เปลี่ยนแนวทำงกำรไหลของน้้ำ ได้แก่ เขื่อนเก็บน้้ำ อ่ำงเก็บน้้ำ ฝำยเก็บน้้ำ ฝ่ำยชะลอน้้ำ ผนั งกั้นน้้ำ บึงเก็บน้้ำ 
บ่อเก็บน้้ำ สระน้้ำ เป็นต้น หรือกรณีท่ีไม่มีกำรก่อสร้ำงแต่เป็นโครงสร้ำงขนำดใหญ่ เช่น กำรขุดลอกคลอง หนอง 
บึง กำรขุดลอกทำงน้้ำไหล แก้มลิงรับน้้ำ พ้ืนที่ทำงไหลของน้้ำ เป็นต้น โดยส่วนใหญ่ กำรด้ำเนินกำรของ
หน่วยงำนรำชกำรจะกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำผ่ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงเป็นหลัก 

 นอกจำกนี้ โครงสร้ำงบำงประเภทมีทั้งประโยชน์และสร้ำงปัญหำให้กับพ้ืนที่ลุ่มน้้ำเช่นกัน เช่น 
เส้นทำงถนนบำงพ้ืนที่ช่วยชะลอน้้ำไม่ให้ท่วม ขณะที่บำงเส้นทำงถนนกลำยเป็นปัญหำท้ำให้เกิดน้้ำท่วมหรือน้้ำไม่
ไหลหรือไหลไม่ทันกับกำรระบำยน้้ำ เป็นต้น 

(3)  กำร พัฒนำมำตรกำรและ เ ครื่ อ งมื อ เ ชิ ง ก ำ รบ ริ ห ำ รจั ดก ำร  ( Soft Infrastructure 
Development) กำรพัฒนำมำตรกำรและเครื่องมือที่จะช่วยสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำร เพ่ือเพ่ิมศักยภำพและ
สมรรถนะกำรบริหำรจัดกำรได้หลำกหลำยมำกขึ้น ทั้งนี้ มำตรกำรและเครื่องมือกำรบริหำรจัดกำรบำงส่ วนมี
กฎหมำยรองรับ แต่บำงส่วนยังไม่มีกฎหมำยรองรับกำรด้ำเนินกำร ซึ่งจ้ำเป็นต้องได้รับกำรรับรองกำรปฏิบัติกำร
ในเชิงกฎระเบียบ หรือกฎหมำย เพ่ือให้กำรด้ำเนินกำรได้รับกำรยอมรับ สำมำรถด้ำเนินกำรได้จริง และเป็นไป
ตำมหลักกำรท่ีต้องกำร 

กรณีตัวอย่ำง มำตรกำรและเครื่องมือกำรบริหำรกำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำ ได้แก่ 
1) มาตรการทางการใลัง (Fiscal Measures) เป็นกำรด้ำเนินนโยบำยและแนวทำงกำร

ปฏิบัติกำรผ่ำนเครื่องมือทำงกำรคลังหรืองบประมำณของภำครัฐ (Fiscal and Budgeting Instruments) 
มำตรกำรนี้มีเครื่องมือส้ำคัญ ได้แก่ ภำษี (Tax) (เช่น ภำษีสรรพสำมิต (Excise Tax) ภำษีสิ่งแวดล้อม 
(Environmental Tax) ภำษีมลพิษ (Pollution Tax) ภำษีป่ำไม้ (Deforestation Tax) ภำษีกำรปล่อยก๊ำซเรือน
กระจก (Greenhouse Gas Tax) เป็นต้น) กำรปรับกำรกระท้ำผิด (Fine or Penalty Fare) ค่ำธรรมเนียมกำร
ใช้บริกำร (Service Fee or Charge) กำรอนุญำต (License) กำรอุดหนุน (Subsidy) กำรสนับสนุน (Supports) 
กำรให้ทุน (Grant) กำรส่งเสริม (Promote) กำรให้สิทธิพิเศษทำงภำษี (Special Tax Privileges) กำรให้
สัมปทำน (Concession) เป็นต้น ซึ่งแต่ละเครื่องมือจะมีข้อดีข้อเสียแตกต่ำงกัน ในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร
น้้ำที่มีบริบททำงสังคมที่แตกต่ำงกัน และแนวทำงกำรใช้เครื่องมือที่เหมำะสม จะเป็นเงื่อนไขต่อกำรน้ำใช้
มำตรกำรทำงกำรคลัง อย่ำงไรก็ตำม มำตรกำรทำงกำรคลังเหมำะส้ำหรับกำรด้ำเนินกำรของภำครัฐที่จะใช้
บริหำรจัดกำร 



บทที่ 8 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณาการระดับยทุธศาสตร ์ 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาติ        พื นที่ลุ่มน ้าสาาาาาใตตฝั่งงตะวันออกส่วนที่   
   
 

 
โใรงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดลฝอม 8-25 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าาาใตตฝั่งงตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าาาใตตฝั่งงตะวันออกตอนบน 

2) มาตรการทางการเงิน (Financial Measures) เป็นกำรด้ำเนินนโยบำยและแนวทำงกำร
ปฏิบัติกำรผ่ำนเครื่องมือทำงกำรเงิน (Financial Measures) มำตรกำรนี้ภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประสังคม 
ที่เกี่ยวข้องกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำสำมำรถเข้ำมำร่วมด้ำเนินกำรตำมมำตรกำรได้ มำตรกำรนี้มีเครื่องมือ
ส้ำคัญ ได้แก่ กำรปรับกำรกระท้ำผิด (Fine or Penalty Fare) ค่ำธรรมเนียมกำรใช้บริกำร (Service Fee or 
Charge) กำรสร้ำงแรงจูงใจ (Motivation) กำรกระตุ้นควำมสนใจ (Incentive) กำรสนับสนุน (Supports) กำร
ส่งเสริม (Promotion) กำรให้ทุน (Grant) กำรป้องกัน (Preventive) กำรชดเชย (Compensations) กำร
ทดแทน (Substitutions) กำรร่วมทุน (Financial Sharing)  เป็นต้น เครื่องมือดังกล่ำวจะถูกพิจำรณำในเชิง
กำรเงินทั้งหมด กรณีตัวอย่ำงเช่น กำรปรับผู้กระท้ำผิดทิ้งน้้ำเสียลงในแหล่งน้้ำ กำรเก็บค่ำธรรมเนียมชุมชนเมือง
กำรใช้น้้ำช่วงฤดูแล้ง กำรเก็บค่ำธรรมเนียมสถำนที่ท่องเที่ยวที่ใช้น้้ำประกอบกำรธุรกิจ กำรจัดตั้งกองทุน
พัฒนำกำรใช้ทรัพยำกรน้้ำให้มีประสิทธิภำพ-กำรจัดสรร-กำรแบ่งปัน กำรชดเชยให้กับชุมชนที่ยอมให้น้้ำท่วม
แทนพ้ืนที่ชุมชนเมือง กำรชดเชยเกษตรกรที่ถูกจ้ำกัดสิทธิ์กำรปลูกพืชในฤดูแล้ง กำรให้เงินสนับสนุนกำรพัฒนำ
ระบบกำรบริหำรจัดกำรน้้ำชุมชน (Grant) กำรอุดหนุนหรือกำรส่งเสริมกำรปลูกป่ำแก่ชุมชนที่อยู่ในพ้ืนที่ป่ำ
อนุรักษ์หรือป่ำกันชน กำรให้กำรสนับสนุนกำรป้องกันกำรบุกรุกป่ำแก่ชุมชนรอบเขตอนุรักษ์ กำรส่งเสริมกำร
ปลูกป่ำชุมชน กำรสนับสนุนเงินเพื่อกำรอนุรักษ์แหล่งน้้ำ เป็นต้น 

3) มาตรการทางเศรษฐกิจ (Economic Mechanism) เป็นกำรด้ำเนินนโยบำยและแนว
ทำงกำรปฏิบัติกำรผ่ำนเครื่องมือระบบเศรษฐกิจและกลไกตลำดสินค้ำ (Economic and Market System) 
มำตรกำรนี้ภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประสังคม ที่เกี่ยวข้องกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำสำมำรถเข้ำมำร่วม
ด้ำเนินกำรตำมมำตรกำรได้ มำตรกำรนี้มีเครื่องมือส้ำคัญ ได้แก่ ตลำดซื้อขำยน้้ำ (Water Resources Market) 
พันธบัตรทรัพยำกรน้้ำ (Water Resources Bond) กำรระดมทุนเพ่ือกิจกำรทรัพยำกรน้้ำ (Water Resources 
Activities Fundraising) หุ้นเพ่ือทรัพยำกรน้้ำ (Water Resources Stock Exchange) กำรสนับสนุนกำรลงทุน
เพ่ือพัฒนำนวัตกรรม (Innovation Investment) เป็นต้น ทั้งนี้ หลักกำรทำงสิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรที่ส้ำคัญ 
เช่น ผู้ก่อให้เกิดมลพิษเป็นผู้จ่ำย (Polluter Pay Principal: PPP) หลักกำรกำรประกันภัยกำรเสี่ยงภัยทำง
ธรรมชำติ (Disaster or Risk Insurance) หลักกำรผู้ได้รับผลประโยชน์เป็นผู้จ่ำย (Beneficiary Pay) หลักกำรเพ่ิม
ค่ำธรรมเนียมกำรบริกำรเพ่ิมเติมส้ำหรับผู้ได้รับประโยชน์ (Surcharge and Add-Up Charge) หลักกำรกำรเก็บ
ส่วนต่ำงต้นทุนควำมเสียหำยที่เกิดขึ้น (Difference Price Charge) เป็นต้น 

4) มาตรการทางกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ (Constitution and Law Measures)  
เป็นกำรด้ำเนินนโยบำยและแนวทำงกำรปฏิบัติกำรผ่ำนเครื่องมือทำงรัฐธรรมนูญและกฎหมำยที่เก่ียวข้องกับกำร
บริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำและทรัพยำกรสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมำตรกำรนี้แบ่งออกได้เป็น 2 มำตรกำร คือ 
มำตรกำรตำมกฎหมำยบัญญัติให้ด้ำเนินกำร (Legitimacy) และมำตรกำรบังคับใช้กฎหมำย (Enforcement) 

 มำตรกำรตำมกฎหมำยบัญญัติให้ด้ำเนินกำร เป็นมำตรกำรที่มีกฎหมำยและระเบียบต่ำง ๆ 
รองรับกำรบริหำรจัดกำร ซึ่งมำตรกำรนี้จะมี 2 มำตรกำรย่อย คือ 

  มำตรกำรให้ด้ำเนินกำร (Operation Measures) เป็นมำตรกำรที่ให้หน่วยงำนของรัฐ
หรือองค์กรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้เข้ำมำร่วมด้ำเนินกำร ได้แก่ กำรสนับสนุน (Supports) กำรสร้ำงแรงจูงใจ 



บทที่ 8 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณาการระดับยทุธศาสตร ์ 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาติ        พื นที่ลุ่มน ้าสาาาาาใตตฝั่งงตะวันออกส่วนที่   
   
 

 
โใรงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดลฝอม 8-26 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าาาใตตฝั่งงตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าาาใตตฝั่งงตะวันออกตอนบน 

(Motivation) กำรพัฒนำกำรใช้ประโยชน์ร่วมกัน (Public Beneficial) กรณีตัวอย่ำงเช่น โฉนดชุมชน  
ป่ำชุมชน ป่ำกันชน กำรแลกเปลี่ยนที่ดิน กำรปฏิรูปที่ดิน กำรจัดรูปที่ดิน เป็นต้น 

  มำตรกำรจ้ำกัดสิทธิ์ (Right Restriction Measures) เป็นมำตรกำรที่ก้ำหนดสิทธิ์ของ
บุคคลและสังคมสำธำรณะที่จะให้ด้ำเนินกำรหรือไม่ให้กระท้ำ เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยำกร เช่น กำร
ก้ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นท่ีชุ่มน้้ำ กำรก้ำหนดกำรรุกล้้ำเส้นทำงล้ำน้้ำ เป็นต้น 

 มำตรกำรบังคับใช้กฎหมำย เป็นมำตรกำรที่มีกฎหมำยและระเบียบต่ำง ๆ รองรับกำรบริหำรจัดกำร 
โดยเฉพำะกำรบังคับใช้กฎหมำยให้เกิดควำมเป็นธรรมทำงสังคมกับกำรใช้ทรัพยำกรน้้ำ และกำรลงโทษผู้กระท้ำ
ควำมผิดต่อทรัพยำกรน้้ำ ที่เป็นกำรใช้อ้ำนำจทำงกฎหมำยเพ่ือกำรควบคุมและก้ำกับผลกระทบ (command and 
control) ได้แก่ กำรด้ำเนินคดีทำงแพ่ง กำรด้ำเนินคดีอำญำ กำรปรับกำรกระท้ำควำมผิด เป็นต้น 

5) มาตรการกลไกทางปกใรอง (Administrative Measures) เป็นกำรด้ำเนินนโยบำย
และแนวทำงกำรปฏิบัติกำรผ่ำนองค์กรของรัฐที่เกี่ยวข้อง โดยรัฐบำลและหน่วยงำนหลักได้มอบหมำยหรือถ่ำย
โอนอ้ำนำจให้แก่หน่วยงำนระดับพื้นที่หรือหน่วยงำนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติกำร ได้เข้ำมำร่วมด้ำเนินกำร 
ซึ่งมำตรกำรนี้มีที่ส้ำคัญ ได้แก่ (1) กำรถ่ำยโอนกำรบริหำรจัดกำรและกำรปฏิบัติกำรไปให้หน่วยงำนเฉพำะกิจ 
หรือหน่วยงำนในระดับพ้ืนที่ (Management and Implementation Transferring Measures) เช่น กำรโอน
ภำรกิจกำรจัดกำรน้้ำเสียให้แก่องค์กำรบริหำรจัดกำรน้้ำเสีย (อจน.) ในเขตพ้ืนที่ชุมชนเมือง อุตสำหกรรมนอก
เขตนิคมอุตสำหกรรม เป็นต้น และ (2) มำตรกำรกำรกระจำยอ้ำนำจไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
(Decentralization measures) เป็นกำรมอบ และ / หรือ อ้ำนำจจำกหน่วยงำนผู้รับผิดชอบไปให้ อปท. 
ด้ำเนินกำรแทน  

6) มาตรการทางสังใมและสิ่งแวดลฝอม (Social and Environmental Measures) เป็น
กำรด้ำเนินนโยบำยและแนวทำงกำรปฏิบัติกำรผ่ำนกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมจำกทุกกลุ่มทำงสังคม (Public 
Participation) ทั้งในภำพรวมและในระดับพ้ืนที่ลุ่มน้้ำ เพ่ือให้ทุกคนในสังคมได้เข้ำมำมีส่วนในกำรที่จะบริหำร
จัดกำรทรัพยำกรน้้ำ ให้มีคุณภำพและปริมำณที่เพียงพอต่อกำรใช้และต่อกำรอนุรักษ์ที่ดี กรณีตัวอย่ำงเช่น กำรจัด
กิจกรรมกำรอนุรักษ์ กำรจัดอบรม กำรพัฒนำกลุ่มอนุรักษ์ กำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัยและพัฒนำ เป็นต้น 

 
แผนและโใรงการยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมตนการ

บริหารจัดการลุ่มน ้าสาาาาาใตตฝั่งงตะวันออกส่วนที่   
(1)  กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ผ่ำนกำรแผนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำ เพ่ือกำรเสริมสร้ำงกำรรับรู้

และประชำสัมพันธ์ให้เกิดควำมเข้ำใจของคนในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำต่อนโยบำยและแผนแม่บท 
(2)  กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ตำมมำตรกำรทำงกำรคลังและมำตรกำรทำงกำรเงิน เพ่ือให้เกิดกำร

อนุรักษ์และกำรแก้ไขปัญหำมลพิษทำงน้้ำร่วมกันระหว่ำงผู้ใช้น้้ำและผู้ก่อให้เกิดมลพิษ โดยเฉพำะพ้ืนที่ชุมชน
เมือง เสนอแผนงำนและโครงกำรที่สนับสนุนกำรบริหำรกำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำ ได้แก่ 

 1)  แผนงำนกำรพัฒนำกำรจัดเก็บค่ำธรรมเนียมกำรบ้ำบัดน้้ำเสียในเขตชุมชนเมือง 
 2)  แผนงำนกำรอุดหนุนและส่งเสริมกำรอนุรักษ์พ้ืนที่ป่ำต้นน้้ำ 
 3)  แผนงำนกำรสนับสนุนเงินเพื่อกำรอนุรักษ์แหล่งน้้ำ 



บทที่ 8 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณาการระดับยทุธศาสตร ์ 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาติ        พื นที่ลุ่มน ้าสาาาาาใตตฝั่งงตะวันออกส่วนที่   
   
 

 
โใรงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดลฝอม 8-27 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าาาใตตฝั่งงตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าาาใตตฝั่งงตะวันออกตอนบน 

(3)  กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ตำมกฎหมำยและระเบียบต่ำง ๆ เพ่ือเกิดกำรด้ำเนินกำรตำม
กฎหมำยและกำรบังคับใช้กฎหมำยและระเบียบต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยำกรน้้ำ เสนอแผนงำนและโครงกำรที่
สนับสนุนกำรบริหำรกำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำ ได้แก่ 

 1)  แผนงำนกำรจัดกำรที่ดินที่มีผลต่อกำรบริหำรจัดกำรตำมกฎหมำย ได้แก่ โฉนดชุมชน  
ป่ำชุมชน ป่ำกันชน กำรแลกเปลี่ยนที่ดิน กำรปฏิรูปที่ดิน กำรจัดรูปที่ดิน เป็นต้น 

 2)  แผนงำนกำรจ้ำกัดสิทธิ์บุคคลและสังคมสำธำรณะต่อกำรจัดกำรพ้ืนที่  ได้แก่ กำร
ก้ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นท่ีชุ่มน้้ำ กำรก้ำหนดกำรรุกล้้ำเส้นทำงล้ำน้้ำ เป็นต้น 

 3)  แผนงำนกำรบังคับใช้กฎหมำยต่อผู้กระท้ำควำมผิดต่อทรัพยำกรน้้ำ 
(4)  กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ตำมมำตรกำรกลไกทำงปกครอง เพ่ือให้เกิดกำรมอบหมำยและกำร

ถ่ำยโอนอ้ำนำจกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำจำกหน่วยงำนส่วนกลำงและส่วนภูมิภำคไปสู่หน่วยงำนระดับพื้นที่
หรือหน่วยงำนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติกำร เสนอแผนงำนและโครงกำรที่สนับสนุนกำรบริหำรกำรจัดกำร
ทรัพยำกรน้้ำ ได้แก่ 

 1)  แผนกำรถ่ำยโอนกำรบริหำรจัดกำรและกำรปฏิบัติกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรน้้ำเสีย
ให้แก่องค์กำรบริหำรจัดกำรน้้ำเสีย (อจน.) ในเขตพ้ืนที่ชุมชนเมือง อุตสำหกรรมนอกเขตนิคมอุตสำหกรรม 

 2)  แผนงำนกำรกระจำยอ้ำนำจไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
(5)  กำรขับ เคลื่ อนยุทธศำสตร์ตำมมำตรกำรทำงสั งคมและสิ่ งแวดล้อม ( Social and 

Environmental Measures) เพ่ือส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมจำกทุกกลุ่มทำงสังคม (Public Participation) ในระดับ
พ้ืนที่ลุ่มน้้ำ เพ่ือให้ทุกคนในสังคมได้เข้ำมำมีส่วนในกำรที่จะบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำ ได้แก่ 

 1)  แผนงำนกำรจัดกิจกรรมกำรอนุรักษ์แหล่งน้้ำ 
 2)  แผนงำนกำรจัดอบรมให้ควำมรู้แก่ชุมชน 
 3)  แผนงำนกำรพัฒนำกลุ่มอนุรักษ์และกลุ่มผู้ใช้น้้ำตั้งแต่ต้นน้้ำ-กลำงน้้ำ-ปลำยน้้ำ 
 4)  แผนงำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในโรงเรียน 
  
ยุทธศำสตร์นี้ตรงกับยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำชำติที่ 6 ก้ำหนดด้ำเนินกำรในแผน

ระยะสั้นและระยะกลำง สรุปแผนงำนและงบประมำณตำมแนวกำรพัฒนำลุ่มน้้ำแบบบูรณำกำรระดับยุทธศำสตร์
ที่ 1-8 สำมำรถสรุป ได้ดังตารางท่ี 8. . -1 รำยละเอียดรำยโครงกำรแสดงไว้ใน ตารางท่ี 8. . -2 
 

 

 

 



บทที่ 8 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณาการระดับยทุธศาสตร ์ 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ       พื นที่ลุ่มน ้าสาาาาาใตตฝั่งงตะวันออกส่วนที่   
     
 

 
โใรงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดลฝอม 8-28 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าาาใตตฝั่งงตะวันออก   ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าาาใตตฝั่งงตะวันออกตอนบน 

ตารางที่ 8. . -1 

สรุปจ้านวนโใรงการและงบประมาณรายยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าสาาาาาใตตฝั่งงตะวันออกส่วนที่   

ยุทธศาสตร์ 

SIDP 

แผน 

แม่บท 

ทรัพยากรน ้า 

แห่งชาติ 

จ้านวน 

โใรงการ 

งบประมาณ 

(ลฝานบาท) 

ใวามจุ 

(ลลม.) 

พท.ชป. 

(ไร่) 

ระยะสั น 

(พ.ศ.2564-พ.ศ.2565) 

ระยะกลาง 

(พ.ศ.2566-พ.ศ.2570) 

ระยะยาว 

(พ.ศ.2571-พ.ศ.2580) 

จ้านวน 

โใรงการ 

งบประมาณ 

(ลฝานบาท) 

ใวามจุ 

(ลลม.) 

พื นท่ีชป. 

(ไร่) 

จ้านวน 

โใรงการ 

งบประมาณ 

(ลฝานบาท) 

ใวามจุ 

(ลลม.) 

พื นท่ีชป. 

(ไร่) 

จ้านวน 

โใรงการ 

งบประมาณ 

(ลฝานบาท) 

ใวามจุ 

(ลลม.) 

พื นท่ีชป. 

(ไร่) 

1 1 4 342.34 0.00 0 4 342.34 0.00 0         

2 2 3 10.75 0.28 200     3 10.75 0.28 200     

 3 14 511.78 0.00 0     11 486.63 0.00 0 3 25.14 0.00 0 

3 5 2 5.98 0.00 0     2 5.98 0.00 0     

4 2 16 63.80 0.00 0         16 63.80 0.00 0 

5 2 33 8,906.26 523.42 87,475     33 6,754.87 523.42 87,475 0 2,151.39   

6 4 2 48.24 1.26 830         2 48.24 1.26 830 

7 6 3 329.45 0.00 0     3 329.45 0.00 0     

8 6                 

รวม 77 10,218.60 524.96 88,505 4 342.34 0.00 0 52 7,587.69 523.70 87,675 21 2,288.57 1.26 830 

 



บทที่ 8 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณาการระดับยทุธศาสตร ์ 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ       พื นที่ลุ่มน ้าสาาาาาใตตฝั่งงตะวันออกส่วนที่   
     
 

 
โใรงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดลฝอม 8-29 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าาาใตตฝั่งงตะวันออก   ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าาาใตตฝั่งงตะวันออกตอนบน 

ตารางท่ี 8. . -2 

สรุปจ้านวนโใรงการและงบประมาณรายยุทธศาสตร์รายจังหวัดพื นที่ลุ่มน ้าสาาาาาใตตฝั่งงตะวันออกส่วนที่   

ตารางท่ี 8. . -2 (ต่อ) 
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งบประมาณ (ลฝานบาท) 

ต้าบล อ้าเาอ จังหวัด 

แผนงานระยะสั น (พ.ศ. 
2564 - 2565) 

แผนงานระยะกลาง (พ.ศ. 2566 - 2570) แผนงานระยะยาว (พ.ศ. 2571 - 2580) 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 

1 1 1 

พัฒนำระบบประปำ
หมู่บ้ำนที่ยังขำดแคลนใน
ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่ง
ตะวันออกส่วนที ่2 
จ้ำนวน 7 หมูบ่้ำน 

  
ชุมพร/สุ
รำษฎร์
ธำนี 

5.60   สทนช. SEA 5.60                 

2 1 1 

ลดกำรสูญเสียน้้ำใน
ระบบจ่ำยน้้ำประปำ 25 
% ในลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่ง
ตะวันออกส่วนที่ 2 

  
ชุมพร/สุ
รำษฎร์
ธำนี 

324.66   กปภ หน่วยงำนส่วนกลำง  324.66                

3 1 1 

ปรับปรงุมำตรฐำนระบบ
ประปำหมูบ่้ำนในลุม่น้้ำ
ภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วน
ที่ 2 ให้ได้มำตรฐำน
(SDGs) 

  
ชุมพร/สุ
รำษฎร์
ธำนี 

1.58   มท. SEA 1.58                 

4 1 1 

สนับสนุนกำรผลิตน้้ำด่ืม
ในชุมชนตนเองในลุ่มน้้ำ
ภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วน
ที่ 2 

  
ชุมพร/สุ
รำษฎร์
ธำนี 

10.50   มท. SEA 10.50                 

5 2 2 
แก้มลิงบ้ำนช้ำงแทงห้ำง 
พร้อมอำคำรประกอบ 

ป่ำเว ไชยำ 
สุรำษฎร์

ธำนี 
2.30 0.06 50.00 ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง   2.30               

6 2 2 
แก้มลิงห้วยพุนพร้อม
อำคำรประกอบ 

ป่ำเว ไชยำ 
สุรำษฎร์

ธำนี 
5.76 0.15 100.00 ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง   5.76               

7 2 2 
แก้มลิงส้ำนักสงฆ์แมท่ะ
ล่ำงพร้อมอำคำร
ประกอบ 

ประสงค์ ท่ำชนะ 
สุรำษฎร์

ธำนี 
2.69 0.07 50.00 ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง   2.69               

8 2 3 
โครงกำรประตูระบำยน้้ำ
บ้ำนหำดแตง จังหวัด
ชุมพร 

หินแก้ว ท่ำแซะ ชุมพร 205.02   ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง     68.34 68.34 68.34           

9 2 3 

ประตรูะบำยน้้ำบ้ำนหำด
แตงพร้อมอำคำร
ประกอบ โครงกำรประตู
ระบำยน้้ำบ้ำนหำดแตง 

หินแก้ว ท่ำแซะ ชุมพร 5.00   ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง    5.00              

10 2 3 
เพิ่มศักยภำพกำรระบำย
น้้ำบ้ำนคลองดวด 

คลองดวด ละแม ชุมพร 10.00   ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง    10.00              

11 2 3 

ขุดลอกคลองโดยรถขุด
จ้ำงเหมำ คลองดวด 
โครงกำรชลประทำน
ชุมพร 

ละแม ละแม ชุมพร 3.00   ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง    3.00              

12 2 3 
สะพำนรถยนต ์
1x8.00+6x10.00+1x8.00   
= 76 ม. 

ละแม ละแม ชุมพร 8.61   ทล. หน่วยงำนส่วนกลำง    8.61              

13 2 3 
ถนน 
3x10.003x10.00+2x8 

สวนแตง ละแม ชุมพร 3.58   ทล. หน่วยงำนส่วนกลำง    3.58              

14 2 3 
ระบบป้องกันน้้ำท่วมชุมชน
ละแม 

  ชุมพร 120.00   สทนช. Area Based   40.00 40.00 40.00             



บทที่ 8 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณาการระดับยทุธศาสตร ์ 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ       พื นที่ลุ่มน ้าสาาาาาใตตฝั่งงตะวันออกส่วนที่   
     
 

 
โใรงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดลฝอม 8-30 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าาาใตตฝั่งงตะวันออก   ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าาาใตตฝั่งงตะวันออกตอนบน 

ตารางท่ี 8. . -2 (ต่อ) 
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งบประมาณ (ลฝานบาท) 

ต้าบล อ้าเาอ จังหวัด 

แผนงานระยะสั น (พ.ศ. 
2564 - 2565) 

แผนงานระยะกลาง (พ.ศ. 2566 - 2570) แผนงานระยะยาว (พ.ศ. 2571 - 2580) 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 

15 2 3 
ระบบป้องกันน้้ำท่วมชุมชน
ตลำดไชยำ 

  ชุมพร 120.00   สทนช. Area Based   40.00 40.00 40.00             

16 2 3 

ศึกษำ/ก่อสร้ำงคลองผันน้้ำ
เพื่อลดยอดน้้ำไม่เกินควำมจุ
ล้ำน้้ำที่คำบกำรกลับ
มำกกว่ำ 25 ปี ในลุ่มน้้ำ
ภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 2 

  
ชุมพร/สุ

รำษฎร์ธำนี 
1.50   สทนช. SEA        1.50          

17 2 3 

ศึกษำ/ก่อสร้ำงคันป้องกัน
น้้ำท่วมในล้ำน้้ำทีผ่่ำนพืนที่
ชุมชนส้ำคัญให้ป้องกันน้้ำ
ล้นตลิง่ในคำบกำรเกิด
มำกกว่ำ 25 ปี ในลุ่มน้้ำ
ภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 2 

  
ชุมพร/สุ

รำษฎร์ธำนี 
21.16   สทนช. SEA        21.16          

18 2 3 

ขุดลอก/ปรับปรงุกำรระบำย
น้้ำให้สำมำรถรองรบั
ปริมำณน้้ำนองสงูสุดที่คำบ
กำรเกิดมำกกว่ำ 25 ปี ใน
ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก
ส่วนที่ 2 

  
ชุมพร/สุ

รำษฎร์ธำนี 
2.48   สทนช. SEA        2.48          

19 2 3 ขุดลอกคลองสด ทุ่ง ไชยำ 
สุรำษฎร์

ธำนี 
1.50   ปภ. หน่วยงำนส่วนกลำง     1.50             

20 2 3 ประตรูะบำยน้้ำคลองหัววัว เลม็ด ไชยำ 
สุรำษฎร์

ธำนี 
8.00   ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง     8.00             

21 2 3 ขุดลอกคลองบ้ำนกลุ เวียง ไชยำ 
สุรำษฎร์

ธำนี 
1.92   ปภ. หน่วยงำนส่วนกลำง     1.92             

22 3 5 
ฟื้นฟูป่ำต้นน้้ำในพื้นทีลุ่่มน้้ำ
ภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที ่2 
65,339 ไร่ 

  
ชุมพร/สุ

รำษฎร์ธำนี 
0.98   ทส. SEA   0.98               

23 3 5 
ปลูกหญ้ำแฝกเพื่อป้องกัน
กำรพังทลำยของหน้ำดิน 

  
สุรำษฎร์

ธำนี 
5.00   ทสจ.สฎ 

แผนพัฒนำจังหวัด
สุรำษฎ์ธำนี 

  5.00               

24 4 2 
ซ่อมแซมอำคำรอัดน้้ำห้วย
ตำยุทธ โครงกำร
ชลประทำนชุมพร 

ละแม ละแม ชุมพร 2.00   ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง        2.00          

25 4 2 
ปรับปรงุคลองละแม (บ้ำน
หำดสูง) 

ละแม ละแม ชุมพร 40.00   ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง        40.00          

26 4 2 

ซ่อมแซม ทรบ.ปำกคลอง 
คลองส่งน้้ำสำยใหญฝ่ั่งขวำ 
ฝำยคลองไชยำ โครงกำร
ชลประทำนสรุำษฎร์ธำนี 

ป่ำเว ไชยำ 
สุรำษฎร์

ธำนี 
0.60   ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง        0.60          

27 4 2 

ซ่อมแซม ทรบ.ปำกคลอง 
คลองส่งน้้ำสำยใหญฝ่ั่งซ้ำย 
ฝำยคลองไชยำ โครงกำร
ชลประทำนสรุำษฎร์ธำนี 

ป่ำเว ไชยำ 
สุรำษฎร์

ธำนี 
0.45   ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง        0.45          

28 4 2 
ซ่อมแซมคอนกรีตดำดคลอง
ส่งน้้ำ 1 ซ้ำย - สำยใหญ่ฝั่ง
ขวำ กม.3+500-กม.5+200 

ป่ำเว ไชยำ 
สุรำษฎร์

ธำนี 
2.70   ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง        2.70          



บทที่ 8 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณาการระดับยทุธศาสตร ์ 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ       พื นที่ลุ่มน ้าสาาาาาใตตฝั่งงตะวันออกส่วนที่   
     
 

 
โใรงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดลฝอม 8-31 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าาาใตตฝั่งงตะวันออก   ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าาาใตตฝั่งงตะวันออกตอนบน 
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งบประมาณ (ลฝานบาท) 

ต้าบล อ้าเาอ จังหวัด 

แผนงานระยะสั น (พ.ศ. 
2564 - 2565) 

แผนงานระยะกลาง (พ.ศ. 2566 - 2570) แผนงานระยะยาว (พ.ศ. 2571 - 2580) 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 

ฝำยคลองไชยำ โครงกำร
ชลประทำนส ุ

29 4 2 

ซ่อมแซมคอนกรีตดำดคลอง
ส่งน้้ำสำยใหญฝ่ั่งซ้ำย กม.
3+300-กม.5+790 ฝำย
คลองไชยำ โครงกำร
ชลประทำนสรุำษฎร 

ป่ำเว ไชยำ 
สุรำษฎร์

ธำนี 
3.40   ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง        3.40          

30 4 2 

ซ่อมแซมคันคลองฝั่งขวำ 
กม.0+000-กม.3+100 
คลองส่งน้้ำ 1ขวำ-สำยใหญ่
ฝั่งซ้ำย ฝำยคลองไชยำ 
โครงกำรชลประทำ 

ป่ำเว ไชยำ 
สุรำษฎร์

ธำนี 
0.50   ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง        0.50          

31 4 2 

ซ่อมแซมไซฟอน กม. 
2+230 คลองสง่น้้ำ 1 ซ้ำย - 
สำยใหญฝ่ั่งขวำ ฝำยคลอง
ไชยำ โครงกำรชลประทำนสุ
รำษฎร์ธำน 

ป่ำเว ไชยำ 
สุรำษฎร์

ธำนี 
1.10   ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง        1.10          

32 4 2 

ซ่อมแซมสะพำนรถยนต ์
กม. 1+610 ,กม.3+400,
กม.5+120 คลองส่งน้้ำ 1
ขวำ-สำยใหญ่ฝั่งซ้ำย ฝำย
คลองไชยำ โครงกำรชลประ 

ป่ำเว ไชยำ 
สุรำษฎร์

ธำนี 
1.35   ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง        1.35          

33 4 2 

ซ่อมแซมสะพำนรถยนต ์
กม. 4+600 คลองส่งน้้ำสำย
ใหญ่ฝัง่ซ้ำย ฝำยคลองไชยำ 
โครงกำรชลประทำนสุ
รำษฎร์ธำ 

ป่ำเว ไชยำ 
สุรำษฎร์

ธำนี 
0.50   ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง        0.50          

34 4 2 

ซ่อมแซมอำคำรรบัน้้ำป่ำ 
จ้ำนวน 4 แห่ง คลองสง่น้้ำ
สำยใหญฝ่ั่งขวำ ฝำยคลอง
ไชยำ โครงกำรชลประทำนส ุ

ป่ำเว,เวียง ไชยำ 
สุรำษฎร์

ธำนี 
0.60   ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง        0.60          

35 4 2 

ซ่อมแซมอำคำรอัดน้้ำ กม.
2+820,กม.3+360,กม.
4+720,กม.7+300 คลองสง่
น้้ำสำยใหญฝ่ั่งขวำ ฝำย
คลองไชยำ โครงกำรชล
ประท 

ป่ำเว,เวียง ไชยำ 
สุรำษฎร์

ธำนี 
1.40   ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง        1.40          

36 4 2 

ซ่อมแซมคันกั้นน้้ำ กม.
3+500 ถึง กม.6+800  คัน
ป้องกันน้้ำเค็มโครงกำรฝำย
คลองไชยำ 

เลม็ด ไชยำ 
สุรำษฎร์

ธำนี 
1.50   ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง        1.50          

37 4 2 

ซ่อมแซมท่อระบำยน้้ำลอด
ถนนเช่ือมคลองส่งน้้ำสำย
ใหญ่ฝัง่ขวำ กม.4+800 ฝำย
คลองไชยำ 

เวียง ไชยำ 
สุรำษฎร์

ธำนี 
1.00   ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง        1.00          

38 4 2 

ซ่อมแซมคอนกรีตดำดคลอง
ส่งน้้ำสำยใหญฝ่ั่งขวำ กม.
6+300-กม.6+800 ฝำย
คลองไชยำ โครงกำร
ชลประทำนสรุำษฎร ์

เวียง ไชยำ 
สุรำษฎร์

ธำนี 
1.70   ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง        1.70          



บทที่ 8 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณาการระดับยทุธศาสตร ์ 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ       พื นที่ลุ่มน ้าสาาาาาใตตฝั่งงตะวันออกส่วนที่   
     
 

 
โใรงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดลฝอม 8-32 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าาาใตตฝั่งงตะวันออก   ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าาาใตตฝั่งงตะวันออกตอนบน 
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งบประมาณ (ลฝานบาท) 

ต้าบล อ้าเาอ จังหวัด 

แผนงานระยะสั น (พ.ศ. 
2564 - 2565) 

แผนงานระยะกลาง (พ.ศ. 2566 - 2570) แผนงานระยะยาว (พ.ศ. 2571 - 2580) 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 

39 4 2 
โครงกำรสถำนีสูบน้้ำด้วย
ไฟฟ้ำคลองควนท่ำแร่พร้อม
ระบบสง่น้้ำ 

  
สุรำษฎร์

ธำนี 
5.00   ชป.สฎ 

แผนพัฒนำจังหวัด
สุรำษฎ์ธำนี 

       5.00          

40 5 2 
อำคำรบังคับน้้ำบ้ำนเขำช่อง
ลม 

ทุ่งคำวัด ละแม ชุมพร 1.54 0.04  ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง    1.54              

41 5 2 ฝำยคลองเสรจ็ ทุ่งหลวง ละแม ชุมพร 25.00 0.03  ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง    25.00              

42 5 2 
อ่ำงฯ คลองละแมพร้อม
ระบบสง่น้้ำ 

ละแม ละแม ชุมพร 2,990.00 120.46 35,000.00 สทนช. Area Based   598.00 598.00 598.00 598.00 598.00           

43 5 2 
อำคำรบังคับน้้ำบำงน้้ำจืด
พร้อมระบบส่งน้้ำและ
อำคำรประกอบ 

ละแม ละแม ชุมพร 1.15 0.03  ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง    1.15              

44 5 2 
อำคำรบังคับน้้ำห้วยน้อย
พร้อมระบบส่งน้้ำและ
อำคำรประกอบ 

ละแม ละแม ชุมพร 0.77 0.02  ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง    0.77              

45 5 2 
อำคำรบังคับน้้ำบำงน้้ำจืด
พร้อมระบบส่งน้้ำและ
อำคำรประกอบ 

ละแม ละแม ชุมพร 1.15 0.03  ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง    1.15              

46 5 2 
อำคำรบังคับน้้ำห้วยน้อย2
พร้อมระบบส่งน้้ำและ
อำคำรประกอบ 

ละแม ละแม ชุมพร 0.77 0.02  ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง    0.77              

47 5 2 
ขุดลอกสระน้้ำสำธำรณะ
หนองบัว 

บำงมะพร้ำว หลงัสวน ชุมพร 3.26 0.14  ปภ. หน่วยงำนส่วนกลำง    3.26              

48 5 2 

ขุดลอกแหล่งน้้ำขนำดใหญ่
กว่ำ 5 ไร่ จ้ำนวน 158 แห่ง 
ในลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่ง
ตะวันออกส่วนที่ 2 

  
ชุมพร/สุ

รำษฎร์ธำนี 
538.80 26.95  สทนช. SEA   53.88 53.88 53.88 53.88 53.88 53.88 53.88 53.88 53.88 53.88      

49 5 2 

ขุดสระในไร่นำนอกเขต
ชลประทำนขนำด 725-
1,150 ลบ.ม./ไร่ ในลุม่น้้ำ
ภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 2 

  
ชุมพร/สุ

รำษฎร์ธำนี 
1,794.47 44.86  สทนช. SEA   119.63 119.63 119.63 119.63 119.63 119.63 119.63 119.63 119.63 119.63 119.63 119.63 119.63 119.63 119.63 

50 5 2 
กำรพัฒนำแหลง่น้้ำ
ทำงเลือก น้้ำบำดำล 

  
ชุมพร/สุ

รำษฎร์ธำนี 
1,028.51 231.02  ทบ. SEA   68.57 68.57 68.57 68.57 68.57 68.57 68.57 68.57 68.57 68.57 68.57 68.57 68.57 68.57 68.57 

51 5 2 ฝำยน้้ำล้นต้นเชลียง ทุ่ง ไชยำ 
สุรำษฎร์

ธำนี 
2.70   ปภ. หน่วยงำนส่วนกลำง   2.70               

52 5 2 ฝำยน้้ำล้นปำกบำตร ทุ่ง ไชยำ 
สุรำษฎร์

ธำนี 
2.70   ปภ. หน่วยงำนส่วนกลำง   2.70               

53 5 2 ฝำยน้้ำล้นบ้ำนห้วยโหนด ทุ่ง ไชยำ 
สุรำษฎร์

ธำนี 
2.70   ปภ. หน่วยงำนส่วนกลำง   2.70               

54 5 2 ฝำยน้้ำล้นสวนพร้ำว ทุ่ง ไชยำ 
สุรำษฎร์

ธำนี 
2.70   ปภ. หน่วยงำนส่วนกลำง   2.70               

55 5 2 อ่ำงฯ คลองท่ำตีน ปำกหมำก ไชยำ 
สุรำษฎร์

ธำนี 
990.00 42.00 12,000.00 ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง   247.50 247.50 247.50 247.50            

56 5 2 อ่ำงฯ ปำกหมำก ปำกหมำก ไชยำ 
สุรำษฎร์

ธำนี 
600.00 19.00 30,000.00 ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง   150.00 150.00 150.00 150.00            

57 5 2 ขุดลอกสระประมง เวียง ไชยำ 
สุรำษฎร์

ธำนี 
1.99 0.08 54.78 ปภ. หน่วยงำนส่วนกลำง    1.99              

58 5 2 ฝำยล้ำคลองวัว ท่ำเคย ท่ำฉำง 
สุรำษฎร์

ธำนี 
27.00 0.04  ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง    27.00              



บทที่ 8 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณาการระดับยทุธศาสตร ์ 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ       พื นที่ลุ่มน ้าสาาาาาใตตฝั่งงตะวันออกส่วนที่   
     
 

 
โใรงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดลฝอม 8-33 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าาาใตตฝั่งงตะวันออก   ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าาาใตตฝั่งงตะวันออกตอนบน 
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งบประมาณ (ลฝานบาท) 

ต้าบล อ้าเาอ จังหวัด 

แผนงานระยะสั น (พ.ศ. 
2564 - 2565) 

แผนงานระยะกลาง (พ.ศ. 2566 - 2570) แผนงานระยะยาว (พ.ศ. 2571 - 2580) 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 

59 5 2 ท้ำนบดินห้วยควนผึ้ง ปำกฉลุย ท่ำฉำง 
สุรำษฎร์

ธำนี 
0.77 0.02  ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง    0.77              

60 5 2 อ่ำงฯ คลองเสวียด ปำกฉลุย ท่ำฉำง 
สุรำษฎร์

ธำนี 
760.00 38.00 10,000.00 ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง   190.00 190.00 190.00 190.00            

61 5 2 ฝำยคลองรอก ประสงค์ ท่ำชนะ 
สุรำษฎร์

ธำนี 
25.00 0.02  ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง    25.00              

62 5 2 ฝำยคลองหินโฉ ประสงค์ ท่ำชนะ 
สุรำษฎร์

ธำนี 
7.68 0.20 130.00 ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง   7.68               

63 5 2 ฝำยบ้ำนแม่ทะล่ำง ประสงค์ ท่ำชนะ 
สุรำษฎร์

ธำนี 
7.68 0.20 130.00 ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง   7.68               

64 5 2 ฝำยบ้ำนรม่ไทรบน ประสงค์ ท่ำชนะ 
สุรำษฎร์

ธำนี 
3.84 0.10 60.00 ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง   3.84               

65 5 2 ฝำยบ้ำนยวนผึง้ ประสงค์ ท่ำชนะ 
สุรำษฎร์

ธำนี 
5.76 0.15 100.00 ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง   5.76               

66 5 2 
โครงกำรฝำยคลองรอก 
อ้ำเภอท่ำชนะ 

ประสงค์ ท่ำชนะ 
สุรำษฎร์

ธำนี 
25.00 0.02  ชป.สฎ 

แผนพฒันำจังหวัด
สุรำษฎ์ธำนี 

   25.00              

67 5 2 ฝำยกั้นน้้ำบ้ำนทุง่ฆ้อ สมอทอง ท่ำชนะ 
สุรำษฎร์

ธำนี 
10.00   ปภ. หน่วยงำนส่วนกลำง   10.00               

68 5 2 ฝำยน้้ำล้นบ้ำนสมอทอง สมอทอง ท่ำชนะ 
สุรำษฎร์

ธำนี 
12.00   ปภ. หน่วยงำนส่วนกลำง   12.00               

69 5 2 ฝำยกั้นน้้ำบ้ำนทุง่พลับ สมอทอง ท่ำชนะ 
สุรำษฎร์

ธำนี 
10.00   ปภ. หน่วยงำนส่วนกลำง   10.00               

70 5 2 
ฝำยต้นน้้ำล้ำธำรแบบ
ผสมผสำนเพือ่ชะลอน้้ำ 

  
สุรำษฎร์

ธำนี 
17.84   ทสจ.สฎ 

แผนพัฒนำจังหวัด
สุรำษฎ์ธำนี 

   17.84              

71 5 2 
ฝำยต้นน้้ำล้ำธำรแบบกึง่
ถำวรเพื่อชะลอน้้ำ 

  
สุรำษฎร์

ธำนี 
4.57   ทสจ.สฎ 

แผนพัฒนำจังหวัด
สุรำษฎ์ธำนี 

   4.57              

72 5 2 ฝำยธรรมชำติโดยชุมชน   
สุรำษฎร์

ธำนี 
0.93   ทสจ.สฎ 

แผนพัฒนำจังหวัด
สุรำษฎ์ธำนี 

   0.93              

73 6 4 
อนุรักษ์ฟื้นฟูแหลง่น้้ำทุ่งจอ 
ช่วง 2 

เสวียด ท่ำฉำง 
สุรำษฎร์

ธำนี 
36.46 0.95 630.00 ทน. หน่วยงำนส่วนกลำง        36.46          

74 6 4 
อนุรักษ์ฟื้นฟูแหลง่น้้ำหนอง
ไม้เท้ำ 

ตะกุกเหนือ วิภำวดี 
สุรำษฎร์

ธำนี 
11.78 0.31 200.00 ทน. หน่วยงำนส่วนกลำง        11.78          

75 7 6 
ปรับปรงุรอ่งน้้ำเขตป่ำชำย
เลนลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่ง
ตะวันออกส่วนที ่2 

  
ชุมพร/สุ

รำษฎร์ธำนี 
204.77   จท. SEA   40.95 40.95 40.95 40.95 40.95           

76 7 6 
เข่ือนป้องกันกำรกัดเซำะ
ชำยฝั่งทะเลในลุ่มน้้ำภำคใต้
ฝั่งตะวันออกส่วนที ่2 

  
ชุมพร/สุ

รำษฎร์ธำนี 
99.68   ยผ. SEA     33.23 33.23 33.23           

77 7 6 

ส้ำรวจพื้นที่ทีเ่หมำะสมใน
กำรจัดท้ำฝำยชะลอน้้ำจำก
ต้นน้้ำถึงปลำยน้้ำและพื้นที่
เสี่ยงภัยกำรเกิดน้้ำป่ำ 

  
สุรำษฎร์

ธำนี 
25.00   ทสจ.สฎ 

แผนพัฒนำจังหวัด
สุรำษฎ์ธำนี 

   25.00              

      รวม 10,218.60 524.96 88,504.78   17.68 324.66 1,633.01 1,740.45 1,661.52 1,570.10 982.60 379.26 242.08 242.08 242.08 242.08 188.20 188.20 188.20 188.20 188.20 



 
 บทที ่9  

 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 

 
  



บทที่ 9 

             ส ำนักงำนทรัพยำกรน  ำแห่งชำติ        บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
   
 

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 9-1 รำยงำนแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน  ำแบบบูรณำกำร 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน  ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน  ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

บทที่ 9 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
 จากสภาพปัญหาของพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ทิศทางการพัฒนาและความคิดเห็นของ
ประชาชนในพ้ืนที่ซึ่งเห็นชอบในทำงเลือกที่ 4 การพัฒนาพ้ืนที่เต็มศักยภาพ และยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้
และเขตเศรษฐกิจชายแดนภาคใต้ โดยจุดแข็งของกลุ่มลุ่มน้้าได้แก่ ทรัพยากรน้้าซึ่งมีมากและสภาพภูมิประเทศ
ซึ่งมีความเหมาะสมในการพัฒนาแหล่งน้้าขนาดใหญ่เพ่ือแก้ปัญหาตามยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากร
น้้าได้มากกว่า 1 ยุทธศาสตร์ ดังรายละเอียดแยกรายลุ่มน้้าสาขาดังนี้ 
 (1) ลุ่มน  ำคลองท่ำตะเภำ มีศักยภาพในการพัฒนาแหล่งน้้าขนาดใหญ่ในพ้ืนที่ต้นน้้าที่ส้าคัญ 2 
แห่ง ได้แก่ อ่างฯ ท่าแซะและอ่างฯ รับร่อ โดยอ่างฯ ท่าแซะมีความจุเก็บกัก 194 ล้าน ลบ.ม. และอ่างฯ รับร่อมี
ความจุเก็บกัก 142.90 ล้าน ลบ.ม. โดยโครงการอ่างฯ ท่าแซะอยู่ในแผนงานก่อสร้างของกรมชลประทานแต่ติด
ปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อมสูงจึงชลอการก่อสร้าง ส่วนอ่างฯ รับร่อถูกระงับการก่อสร้าง ซึ่งจากแนวทางเลือก
การพัฒนาจะเห็นว่าความต้องการน้้าในอนาคตภายในปี พ.ศ.2570 ความต้องการน้้าทุกด้านยกเว้นเกษตรน้้าฝน 
มีความต้องการน้้ารวมสูงถึง 243.28 ล้าน ลบ.ม. ดังนั้นจึงเห็นสมควรเร่งพัฒนาแหล่งน้้ารวมความจุเก็บกักไม่
น้อยกว่า 243.28 ล้าน ลบ.ม.โดยมีทางเลือกในการพัฒนาน้้าบาดาลซึ่งสามารถด้าเนินการได้โดยไม่ติดปัญหา
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม จึงจัดอยู่ในแผนระยะกลางอย่างไรก็ตามศักยภาพในการพัฒนามีเพียง 89 ล้าน ลบ.ม./ปี 
และยังไม่สามารถบรรเทาปัญหาอุทกภัยได้ และทางเลือกในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งพ้ืนที่เกษตรน้้าฝนได้แก่การ
ขุดสระน้้าในไร่นา ปัญหาอุทภัยในพื้นที่ปัจจุบันความจุล้าน้้าส่วนใหญ่สามารถรองรับคาบการเกิดได้มากกว่า 5 ปี 
อย่างไรก็ตามควรพัฒนาเพ่ือให้สามารถรองรับคาบการเกิดไม่ต่้ากว่า 25 ปี เพ่ือลดความเสียหายจากอุทกภัยซึ่งมี
มูลค่าสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตชุมชนโดยลักษณะการแก้ไขปัญหาสามารถด้าเนินการใน 2 ลักษณะได้แก่ การ
เร่งระบายน้้าหรือการสร้างพื้นที่ปิดล้อม 
 
 (2) ลุ่มน  ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน แบ่งออกเป็น 2 พ้ืนที่โดยมีลุ่มน้้าคลองท่าตะเภาคั่น
ระหว่าง 2 พ้ืนที่การแก้ไขปัญหาอุทกภัยเนื่องจากบริบทของลุ่มน้้าซึ่งอุทกภัยเกิดจากยอดน้้าสูงกว่าความสามารถ
รับน้้าได้ของคลองในบางช่วงและในปัจจุบันคลองส่วนใหญ่สามารถรับปริมาณน้้าได้ในรอบการเกิด 5 -10 ปี 
ดังนั้นการแก้ไขปัญหาอุทกภัยจะพิจารณาในการขุดลอกหรือปรับปรุงสิ่งกีดขวางล้าน้้าให้สามารถรองรับปริมาณ
น้้าในรอบ 5-10 ปี หรือผันน้้าไปยังพ้ืนที่ชะลอน้้าหลากและมุ่งแก้ไขปัญหาพื้นที่ชุมชนซึ่งเกิดความเสียหายสูงโดย
โครงการป้องกันน้้าท่วมชุมชนเฉพาะพ้ืนที่ได้แก่โครงการป้องกันน้้าท่วมชุมชนทุ่งตะไคร-เทศบาลต้าบลทุ่งตะไคร,
ระบบป้องกันน้้าท่วมพ้ืนที่ชุมชนขุนกระทิงและระบบป้องกันน้้าท่วมพ้ืนที่ชุมชนหลังสวน 
  ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน มีศักยภาพในการพัฒนาแหล่งน้้าใหม่ จ้านวน 5 แห่ง ได้แก่ 
อ่างฯ บ้านหัวไทร, อ่างฯ คลองสวี, อ่างคลองน้อย, อ่างคลองวิสัยและอ่างฯ ชุมพร รวมความจุเก็บกัก 225.91 
ล้าน ลบ.ม.  
  ตามแผนทางเลือกการพัฒนาความต้องการน้้าทุกด้านยกเว้นเกษตรน้้าฝน มีความต้องการน้้า
รวมสูงถึง 567.49 ล้าน ลบ.ม.ดังนั้นควรด้าเนินการพัฒนาอ่างฯเก็บน้้าซี่งมีศักยภาพทั้งหมดซึ่งกรมชลประทานมี



บทที่ 9 

             ส ำนักงำนทรัพยำกรน  ำแห่งชำติ        บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
   
 

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 9-2 รำยงำนแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน  ำแบบบูรณำกำร 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน  ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน  ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

แผนในการด้าเนินการอ่างฯ ดังกล่าวแล้วส้าหรับทางเลือกในการแก้ไขปัญหาพ้ืนที่เกษตรน้้าฝนที่ปรึกษาเห็นควร
ด้าเนินการขุดสระน้้าในไร่นา 
 
 (3) ลุ่มน  ำคลองหลังสวน ลุ่มน้้าคลองหลังสวนมีสภาพภูมิประเทศที่เหมาะสมในการพัฒนาอ่างเก็บ
น้้าสูงแต่มีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมสูงโดยมีแผนงานก่อสร้างอ่างเก็บน้้าคลองแย ซึ่งกรมชลประทานวางแผน
ก่อสร้างในปีพ.ศ.2566 โดยมีความจุเก็บกักเพียง 50 ล้าน ลบ.ม.ท้าให้ปริมาณน้้ายังไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ซ่ึงกลุ่มบริษัทฯ เห็นควรเสนอทางเลือกในการเพ่ิมความจุเก็บกักน้้าของอ่างคลองแยเป็นอย่างน้อย 80 ล้าน ลบ.
ม.เนื่องจากผลการศึกษาเดิมซึ่งเคยมีอ่างฯ คลองแยมีศักยภาพเก็บกักน้้าสูงถึง 170 ล้าน ลบ.ม. โดยทางเลือกใน
การแก้ไขปัญหาพ้ืนที่เกษตรน้้าฝนที่ปรึกษาเห็นควรด้าเนินการขุดสระน้้าในไร่นา(กรณีสร้างอ่างฯ คลองแยมี
ความจุได้ถึง 170 ล้าน ลบ.ม.จะสามารถทดแทนการขุดสระน้้าในไร่นาได้) 
  การแก้ไขปัญหาอุทกภัยเนื่องจากบริบทของลุ่มน้้ า ซึ่ งอุทกภัยเกิดจากยอดน้้าสูงกว่า
ความสามารถรับน้้าได้ของคลองในบางช่วงและในปัจจุบันคลองส่วนใหญ่สามารถรับปริมาณน้้าได้ในรอบการเกิด 
5-10 ปี ดังนั้นการแก้ไขปัญหาอุทกภัยจะพิจารณาในการขุดลอกหรือปรับปรุงสิ่งกีดขวางล้าน้้าให้สามารถรองรับ
ปริมาณน้้าในรอบ 5-10 ปี หรือผันน้้าไปยังพ้ืนที่ชะลอน้้าหลากและมุ่งแก้ไขปัญหาพ้ืนที่ชุมชนซึ่งเกิดความ
เสียหายสูงโดยโครงการป้องกันน้้าท่วมชุมชนเฉพาะพ้ืนที่ ได้แก่โครงการป้องกันน้้าท่วมชุมชนเฉพาะพ้ืนที่ได้แก่
โครงการป้องกันน้้าท่วมชุมชนหลังสวน 
 
 (4) ลุ่มน  ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 2 ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 2 มีแผนด้าเนินการสร้าง
อ่างเก็บน้้าซึ่งสามารถบรรเทาได้ทั้งภัยแล้งและอุทกภัยจ้านวน 4 แห่ง ได้แก่ อ่างฯ คลองละแม, อ่างฯ คลองท่า
ตีน, อ่างฯ ปากหมาก และอ่างฯ คลองเสวียด ความจุเก็บกักเป็น 120.46, 42.0, 19.0 และ 38.0 ล้าน ลบ.ม.
ตามล้าดับรวมความจุเก็บกักเ พ่ิมขึ้นอีก 219.46 ล้าน ลบ.ม. (อ่างฯ คลองละแมปรากฎในแผนของกรม
ชลประทานในปี พ.ศ.2565 ความจุเก็บกัก 43 ล้าน ลบ.ม.) โดยทางเลือกในการแก้ไขปัญหาพ้ืนที่เกษตรน้้าฝนที่
ปรึกษาเห็นควรด้าเนินการขุดสระน้้าในไร่นา 
  การแก้ไขปัญหาอุทกภัยเนื่องจากบริบทของลุ่มน้้ าซึ่ งอุทกภัยเกิดจากยอดน้้าสูงกว่า
ความสามารถรับน้้าได้ของคลองในบางช่วงและในปัจจุบันคลองส่วนใหญ่สามารถรับปริมาณน้้าได้ในรอบการเกิด 
5-10 ปี ดังนั้นการแก้ไขปัญหาอุทกภัยจะพิจารณาในการขุดลอกหรือปรับปรุงสิ่งกีดขวางล้าน้้าให้สามารถรองรับ
ปริมาณน้้าในรอบ 5-10 ปี หรือผันน้้าไปยังพ้ืนที่ชะลอน้้าหลากและมุ่งแก้ไขปัญหาพ้ืนที่ชุมชนซึ่งเกิดความ
เสียหายสูงโดยโครงการป้องกันน้้าท่วมชุมชนเฉพาะพ้ืนที่ ได้แก่โครงการป้องกันน้้าท่วมชุมชนละแมและระบบ
ป้องกันน้้าท่วมชุมชนตลาดไชยา 
 



 ภำคผนวก  

 
  



 ภำคผนวก ก 

รำยชื่อหมู่บ้ำนที่ไม่มีน้ ำประปำใช้ ปี 2562 
  



ล ำดับ หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ครัวเรือน ประชำกร รหัสลุ่มน  ำ ลุ่มน  ำสำขำ หมำยเหตุ

1 หมู่ท่ี 7 บ้าน ย่ีลาน คุริง ท่าแซะ ชุมพร 113 322 2101 คลองท่าตะเภา ตอนบน

2 หมู่ท่ี 16 บ้าน บางเกตุ รับร่อ ท่าแซะ ชุมพร 164 65 2101 คลองท่าตะเภา ตอนบน

3 หมู่ท่ี 18 บ้าน บางฝนตก รับร่อ ท่าแซะ ชุมพร 200 109 2101 คลองท่าตะเภา ตอนบน

4 หมู่ท่ี 22 บ้าน คลองไทรแก้ว รับร่อ ท่าแซะ ชุมพร 244 152 2101 คลองท่าตะเภา ตอนบน

5 หมู่ท่ี 23 บ้าน สันก าแพง 1 รับร่อ ท่าแซะ ชุมพร 210 125 2101 คลองท่าตะเภา ตอนบน

6 หมู่ท่ี 6 บ้าน นาป่าตอ หาดพันไกร เมืองชุมพร ชุมพร 114 44 2101 คลองท่าตะเภา ตอนบน

7 หมู่ท่ี 7 บ้าน ท่าญวน หาดพันไกร เมืองชุมพร ชุมพร 78 223 2101 คลองท่าตะเภา ตอนบน

8 หมู่ท่ี 2 บ้าน ล่าง เขาทะลุ สวี ชุมพร 160 600 2102 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน ตอนบน

9 หมู่ท่ี 4 บ้าน ถ  าน  าลอด  เขาทะลุ สวี ชุมพร 156 28 2102 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน ตอนบน

10 หมู่ท่ี 10 บ้าน เขาใหญ่พัฒนา เขาทะลุ สวี ชุมพร 156 29 2102 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน ตอนบน

11 หมู่ท่ี 6 บ้าน โพธ์ิทอง เขาทะลุ สวี ชุมพร 128 492 2102 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน ตอนบน

12 หมู่ท่ี 3 บ้าน ห้วยกลาง เขาทะลุ สวี ชุมพร 281 591 2102 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน ตอนบน

13 หมู่ท่ี 5 บ้าน ช่องบอน เขาทะลุ สวี ชุมพร 285 689 2102 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน ตอนบน

14 หมู่ท่ี 8 บ้าน เขาหลัก เขาทะลุ สวี ชุมพร 174 30 2102 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน ตอนบน

15 หมู่ท่ี 9 บ้าน ห้วยทับทอง เขาทะลุ สวี ชุมพร 177 96 2102 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน ตอนบน

16 หมู่ท่ี 7 บ้าน บนดอย เขาทะลุ สวี ชุมพร 232 602 2102 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน ตอนบน

17 หมู่ท่ี 6 บ้าน ทอนอม ช่องไม้แก้ว ทุ่งตะโก ชุมพร 201 62 2102 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน ตอนบน

18 หมู่ท่ี 7 บ้าน ห้วยไทร ช่องไม้แก้ว ทุ่งตะโก ชุมพร 202 608 2102 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน ตอนบน

19 หมู่ท่ี 8 บ้าน ห้วยใหญ่ ช่องไม้แก้ว ทุ่งตะโก ชุมพร 159 107 2102 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน ตอนบน

20 หมู่ท่ี 1 บ้าน ทุ่งระยะ ทุ่งระยะ สวี ชุมพร 169 54 2102 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน ตอนบน

21 หมู่ท่ี 3 บ้าน ลุ่มญวน ทุ่งระยะ สวี ชุมพร 86 29 2102 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน ตอนบน

22 หมู่ท่ี 6 บ้าน หน้าคราม ทุ่งระยะ สวี ชุมพร 185 571 2102 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน ตอนบน

23 หมู่ท่ี 7 บ้าน น  าชล ทุ่งระยะ สวี ชุมพร 241 808 2102 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน ตอนบน

24 หมู่ท่ี 8 บ้าน ทุ่งคอกช้าง ทุ่งระยะ สวี ชุมพร 251 159 2102 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน ตอนบน

25 หมู่ท่ี 11 บ้าน ดอนทราย ทุ่งระยะ สวี ชุมพร 144 502 2102 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน ตอนบน

26 หมู่ท่ี 5 บ้าน คลองน้อย ทุ่งระยะ สวี ชุมพร 154 601 2102 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน ตอนบน

27 หมู่ท่ี 9 บ้าน ไร่ใน นาสัก สวี ชุมพร 225 269 2102 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน ตอนบน

28 หมู่ท่ี 16 บ้าน แสนอุดม นาสัก สวี ชุมพร 156 187 2102 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน ตอนบน

29 หมู่ท่ี 5 บ้าน ยางงาม นาสัก สวี ชุมพร 157 820 2102 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน ตอนบน

30 หมู่ท่ี 13 บ้าน ทุ่งม่วง นาสัก สวี ชุมพร 164 853 2102 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน ตอนบน

31 หมู่ท่ี 7 บ้าน ไทยพัฒนา นาสัก สวี ชุมพร 139 828 2102 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน ตอนบน

32 หมู่ท่ี 2 บ้าน หนองบัว นาสัก สวี ชุมพร 134 72 2102 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน ตอนบน

33 หมู่ท่ี 15 บ้าน แก่งปรุ นาสัก สวี ชุมพร 160 234 2102 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน ตอนบน

34 หมู่ท่ี 8 บ้าน ห้วยทรายขาว นาสัก สวี ชุมพร 180 202 2102 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน ตอนบน

35 หมู่ท่ี 11 บ้าน ห้วยใหญ่ นาสัก สวี ชุมพร 165 112 2102 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน ตอนบน

36 หมู่ท่ี 19 บ้าน ตาหลัด  นาสัก สวี ชุมพร 169 402 2102 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน ตอนบน

37 หมู่ท่ี 2 บ้าน น  าจืด น  าจืด กระบุรี ระนอง 60 32 2102 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน ตอนบน

38 หมู่ท่ี 7 บ้าน บางหมีเหนือ น  าจืด กระบุรี ระนอง 78 24 2102 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน ตอนบน

39 หมู่ท่ี 1 บ้าน เกาะเสม็ด ปากน  า เมืองชุมพร ชุมพร 11 35 2102 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน ตอนบน

40 หมู่ท่ี 9 บ้าน เขาหลัก วิสัยใต้ สวี ชุมพร 122 541 2102 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน ตอนบน

41 หมู่ท่ี 4 บ้าน หัวแหลม วิสัยเหนือ เมืองชุมพร ชุมพร 158 500 2102 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน ตอนบน

42 หมู่ท่ี 1 บ้าน ห้วยนุ้ย นาขา หลังสวน ชุมพร 46 9 2103 คลองหลังสวน ตอนบน

43 หมู่ท่ี 5 บ้าน โหมง พระรักษ์ พะโต๊ะ ชุมพร 162 457 2103 คลองหลังสวน ตอนบน

44 หมู่ท่ี 17 บ้าน ศรีสมุทร พะโต๊ะ พะโต๊ะ ชุมพร 104 312 2103 คลองหลังสวน ตอนบน

45 หมู่ท่ี 9 บ้าน แหลมน  า วังตะกอ หลังสวน ชุมพร 54 17 2103 คลองหลังสวน ตอนบน

46 หมู่ท่ี 3 บ้าน ตะกุก ตะกุกเหนือ วิภาวดี สุราษฎร์ธานี 145 407 2104 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกส่วนท่ี 2 ตอนบน

47 หมู่ท่ี 15 บ้าน บางจ า ตะกุกเหนือ วิภาวดี สุราษฎร์ธานี 69 29 2104 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกส่วนท่ี 2 ตอนบน

48 หมู่ท่ี 9 บ้าน บางปอ ท่าเคย ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี 118 394 2104 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกส่วนท่ี 2 ตอนบน

49 หมู่ท่ี 7 บ้าน หินลูกช้าง ทุ่งคาวัด ละแม ชุมพร 141 367 2104 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกส่วนท่ี 2 ตอนบน

50 หมู่ท่ี 14 บ้าน ร่มไทรล่าง ประสงค์ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 295 676 2104 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกส่วนท่ี 2 ตอนบน

51 หมู่ท่ี 1 บ้าน เหนือ ปากฉลุย ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี 167 317 2104 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกส่วนท่ี 2 ตอนบน

52 หมู่ท่ี 18 บ้าน ยวนไทร ละแม ละแม ชุมพร 115 250 2104 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกส่วนท่ี 2 ตอนบน

8,158 16,044

ภาคผนวก ก

แสดงรายช่ือหมู่บ้านท่ีไม่มีน ้าประปาใช้ ปี 2562 

พื นท่ีลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก ตอนบน

รวม



 ภำคผนวก ข 

รำยละเอียดแหล่งน้ ำที่เสนอขุดลอกในกลุ่มลุ่มน้ ำภำคใต้ 
ฝั่งตะวันออกตอนบน 

 



ล ำดับ ขนำดพ้ืนท่ี ควำมจุท่ีเพ่ิม
ท่ี ช่ือลุ่มน้ ำสำขำ รหัส ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด UTM_E UTM_N (ไร่) (ลลม.)

1 คลองท่าตะเภา 2101 สระน ้า คุริง ท่าแซะ ชุมพร 510,306 1,190,641 7.65 0.02

2 คลองท่าตะเภา 2101 แหล่งน ้าหมดสภาพ คุริง ท่าแซะ ชุมพร 511,650 1,186,635 5.05 0.01

3 คลองท่าตะเภา 2101 แหล่งน ้าหมดสภาพ คุริง ท่าแซะ ชุมพร 513,755 1,185,857 5.68 0.01

4 คลองท่าตะเภา 2101 แหล่งน ้าหมดสภาพ คุริง ท่าแซะ ชุมพร 517,454 1,183,031 6.82 0.02

5 คลองท่าตะเภา 2101 แหล่งน ้าหมดสภาพ คุริง ท่าแซะ ชุมพร 519,429 1,182,644 20.98 0.05

6 คลองท่าตะเภา 2101 แหล่งน ้าหมดสภาพ ทรัพย์อนันต์ ท่าแซะ ชุมพร 519,980 1,184,087 7.76 0.02

7 คลองท่าตะเภา 2101 แหล่งน ้าหมดสภาพ ทรัพย์อนันต์ ท่าแซะ ชุมพร 519,973 1,183,087 5.83 0.01

8 คลองท่าตะเภา 2101 แหล่งน ้าหมดสภาพ ทรัพย์อนันต์ ท่าแซะ ชุมพร 523,990 1,182,978 5.54 0.01

9 คลองท่าตะเภา 2101 แหล่งน ้าหมดสภาพ ทรัพย์อนันต์ ท่าแซะ ชุมพร 521,645 1,182,536 15.72 0.04

10 คลองท่าตะเภา 2101 แหล่งน ้าหมดสภาพ ท่าข้าม ท่าแซะ ชุมพร 509,100 1,189,049 12.43 0.03

11 คลองท่าตะเภา 2101 แหล่งน ้าหมดสภาพ ท่าข้าม ท่าแซะ ชุมพร 514,750 1,177,343 6.57 0.02

12 คลองท่าตะเภา 2101 แหล่งน ้าหมดสภาพ ท่าข้าม ท่าแซะ ชุมพร 513,105 1,172,650 6.07 0.01

13 คลองท่าตะเภา 2101 แหล่งน ้าหมดสภาพ ท่าข้าม ท่าแซะ ชุมพร 512,916 1,169,427 7.24 0.02

14 คลองท่าตะเภา 2101 แหล่งน ้าหมดสภาพ ท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร 514,072 1,181,183 9.43 0.02

15 คลองท่าตะเภา 2101 แหล่งน ้าหมดสภาพ ท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร 523,258 1,177,824 21.55 0.05

16 คลองท่าตะเภา 2101 แหล่งน ้าหมดสภาพ ท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร 519,347 1,176,689 44.52 0.11

17 คลองท่าตะเภา 2101 แหล่งน ้าหมดสภาพ ท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร 519,518 1,176,551 7.68 0.02

18 คลองท่าตะเภา 2101 แหล่งน ้าหมดสภาพ ท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร 519,645 1,176,457 14.26 0.03

19 คลองท่าตะเภา 2101 แหล่งน ้าหมดสภาพ ท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร 519,514 1,176,332 15.68 0.04

20 คลองท่าตะเภา 2101 แหล่งน ้าหมดสภาพ ท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร 518,658 1,176,213 8.34 0.02

21 คลองท่าตะเภา 2101 แหล่งน ้าหมดสภาพ นากระตาม ท่าแซะ ชุมพร 524,054 1,174,604 10.79 0.03

22 คลองท่าตะเภา 2101 แหล่งน ้าหมดสภาพ นากระตาม ท่าแซะ ชุมพร 521,442 1,174,497 5.69 0.01

23 คลองท่าตะเภา 2101 แหล่งน ้าหมดสภาพ นากระตาม ท่าแซะ ชุมพร 523,421 1,173,382 10.32 0.02

24 คลองท่าตะเภา 2101 แหล่งน ้าหมดสภาพ นากระตาม ท่าแซะ ชุมพร 522,642 1,172,309 6.68 0.02

25 คลองท่าตะเภา 2101 แหล่งน ้าหมดสภาพ รับร่อ ท่าแซะ ชุมพร 507,480 1,187,618 5.59 0.01

26 คลองท่าตะเภา 2101 แหล่งน ้าหมดสภาพ สลุย ท่าแซะ ชุมพร 519,325 1,205,351 5.02 0.01

27 คลองท่าตะเภา 2101 แหล่งน ้าหมดสภาพ สลุย ท่าแซะ ชุมพร 514,746 1,202,405 5.81 0.01

28 คลองท่าตะเภา 2101 แหล่งน ้าหมดสภาพ สลุย ท่าแซะ ชุมพร 520,060 1,201,119 7.44 0.02

29 คลองท่าตะเภา 2101 แหล่งน ้าหมดสภาพ สลุย ท่าแซะ ชุมพร 529,776 1,200,938 24.00 0.06

30 คลองท่าตะเภา 2101 แหล่งน ้าหมดสภาพ สลุย ท่าแซะ ชุมพร 519,335 1,200,134 8.86 0.02

31 คลองท่าตะเภา 2101 แหล่งน ้าหมดสภาพ สลุย ท่าแซะ ชุมพร 526,890 1,200,034 5.39 0.01

32 คลองท่าตะเภา 2101 แหล่งน ้าหมดสภาพ สลุย ท่าแซะ ชุมพร 521,862 1,198,703 10.79 0.03

33 คลองท่าตะเภา 2101 แหล่งน ้าหมดสภาพ สลุย ท่าแซะ ชุมพร 520,713 1,198,257 7.98 0.02

34 คลองท่าตะเภา 2101 แหล่งน ้าหมดสภาพ สลุย ท่าแซะ ชุมพร 528,130 1,197,912 5.07 0.01

35 คลองท่าตะเภา 2101 แหล่งน ้าหมดสภาพ สลุย ท่าแซะ ชุมพร 523,870 1,197,306 9.07 0.02

36 คลองท่าตะเภา 2101 แหล่งน ้าหมดสภาพ สลุย ท่าแซะ ชุมพร 528,164 1,197,184 13.75 0.03

37 คลองท่าตะเภา 2101 แหล่งน ้าหมดสภาพ สลุย ท่าแซะ ชุมพร 520,448 1,196,611 6.45 0.02

38 คลองท่าตะเภา 2101 แหล่งน ้าหมดสภาพ สลุย ท่าแซะ ชุมพร 522,949 1,195,775 5.46 0.01

39 คลองท่าตะเภา 2101 แหล่งน ้าหมดสภาพ สองพ่ีน้อง ท่าแซะ ชุมพร 526,785 1,211,773 10.21 0.02

40 คลองท่าตะเภา 2101 แหล่งน ้าหมดสภาพ สองพ่ีน้อง ท่าแซะ ชุมพร 523,950 1,210,690 5.63 0.01

41 คลองท่าตะเภา 2101 แหล่งน ้าหมดสภาพ สองพ่ีน้อง ท่าแซะ ชุมพร 525,139 1,209,099 7.11 0.02

42 คลองท่าตะเภา 2101 แหล่งน ้าหมดสภาพ สองพ่ีน้อง ท่าแซะ ชุมพร 527,204 1,206,237 5.34 0.01

43 คลองท่าตะเภา 2101 แหล่งน ้าหมดสภาพ หงษ์เจริญ ท่าแซะ ชุมพร 513,227 1,202,757 5.29 0.01

44 คลองท่าตะเภา 2101 แหล่งน ้าหมดสภาพ หงษ์เจริญ ท่าแซะ ชุมพร 512,726 1,202,429 6.43 0.02

45 คลองท่าตะเภา 2101 แหล่งน ้าหมดสภาพ หงษ์เจริญ ท่าแซะ ชุมพร 511,077 1,199,783 5.46 0.01

46 คลองท่าตะเภา 2101 แหล่งน ้าหมดสภาพ หงษ์เจริญ ท่าแซะ ชุมพร 517,080 1,198,133 5.36 0.01

47 คลองท่าตะเภา 2101 แหล่งน ้าหมดสภาพ หงษ์เจริญ ท่าแซะ ชุมพร 510,219 1,197,840 5.36 0.01

ภำคผนวก ข. รำยละเอียดแหล่งน้ ำท่ีเสนอขุดลอกในพ้ืนท่ีลุ่มน้ ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน
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ช่ีอ
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48 คลองท่าตะเภา 2101 แหล่งน ้าหมดสภาพ หงษ์เจริญ ท่าแซะ ชุมพร 515,504 1,197,333 13.39 0.03

49 คลองท่าตะเภา 2101 แหล่งน ้าหมดสภาพ หงษ์เจริญ ท่าแซะ ชุมพร 509,603 1,196,731 9.13 0.02

50 คลองท่าตะเภา 2101 แหล่งน ้าหมดสภาพ หงษ์เจริญ ท่าแซะ ชุมพร 511,033 1,196,279 5.94 0.01

51 คลองท่าตะเภา 2101 แหล่งน ้าหมดสภาพ หงษ์เจริญ ท่าแซะ ชุมพร 514,219 1,195,790 12.34 0.03

52 คลองท่าตะเภา 2101 แหล่งน ้าหมดสภาพ หงษ์เจริญ ท่าแซะ ชุมพร 513,274 1,195,796 10.90 0.03

53 คลองท่าตะเภา 2101 แหล่งน ้าหมดสภาพ หงษ์เจริญ ท่าแซะ ชุมพร 509,862 1,195,553 11.71 0.03

54 คลองท่าตะเภา 2101 แหล่งน ้าหมดสภาพ หงษ์เจริญ ท่าแซะ ชุมพร 519,960 1,195,176 33.45 0.08

55 คลองท่าตะเภา 2101 แหล่งน ้าหมดสภาพ หงษ์เจริญ ท่าแซะ ชุมพร 513,585 1,195,052 10.99 0.03

56 คลองท่าตะเภา 2101 แหล่งน ้าหมดสภาพ หงษ์เจริญ ท่าแซะ ชุมพร 509,401 1,195,043 5.02 0.01

57 คลองท่าตะเภา 2101 แหล่งน ้าหมดสภาพ หงษ์เจริญ ท่าแซะ ชุมพร 516,159 1,194,716 11.55 0.03

58 คลองท่าตะเภา 2101 แหล่งน ้าหมดสภาพ หงษ์เจริญ ท่าแซะ ชุมพร 515,689 1,193,981 9.79 0.02

59 คลองท่าตะเภา 2101 แหล่งน ้าหมดสภาพ หงษ์เจริญ ท่าแซะ ชุมพร 515,269 1,193,250 5.90 0.01

60 คลองท่าตะเภา 2101 แหล่งน ้าหมดสภาพ หงษ์เจริญ ท่าแซะ ชุมพร 517,077 1,189,970 11.36 0.03

61 คลองท่าตะเภา 2101 แหล่งน ้าหมดสภาพ หินแก้ว ท่าแซะ ชุมพร 507,388 1,171,027 6.83 0.02

62 คลองท่าตะเภา 2101 แหล่งน ้าหมดสภาพ หินแก้ว ท่าแซะ ชุมพร 508,363 1,170,512 7.92 0.02

63 คลองท่าตะเภา 2101 แหล่งน ้าหมดสภาพ หินแก้ว ท่าแซะ ชุมพร 510,209 1,168,830 5.76 0.01

64 คลองท่าตะเภา 2101 แหล่งน ้าหมดสภาพ หินแก้ว ท่าแซะ ชุมพร 508,789 1,168,570 5.46 0.01

65 คลองท่าตะเภา 2101 แหล่งน ้าหมดสภาพ เขาไชยราช ปะทิว ชุมพร 535,364 1,212,374 5.60 0.01

66 คลองท่าตะเภา 2101 แหล่งน ้าหมดสภาพ เขาไชยราช ปะทิว ชุมพร 530,310 1,202,531 8.93 0.02

67 คลองท่าตะเภา 2101 แหล่งน ้าหมดสภาพ เขาไชยราช ปะทิว ชุมพร 530,379 1,202,338 6.98 0.02

68 คลองท่าตะเภา 2101 แหล่งน ้าหมดสภาพ ดอนยาง ปะทิว ชุมพร 530,430 1,195,152 7.16 0.02

69 คลองท่าตะเภา 2101 แหล่งน ้าหมดสภาพ ทะเลทรัพย์ ปะทิว ชุมพร 525,406 1,186,562 5.30 0.01

70 คลองท่าตะเภา 2101 แหล่งน ้าหมดสภาพ ทะเลทรัพย์ ปะทิว ชุมพร 525,445 1,186,418 5.81 0.01

71 คลองท่าตะเภา 2101 แหล่งน ้าหมดสภาพ ทะเลทรัพย์ ปะทิว ชุมพร 527,075 1,184,278 47.05 0.11

72 คลองท่าตะเภา 2101 แหล่งน ้าหมดสภาพ ทะเลทรัพย์ ปะทิว ชุมพร 525,856 1,182,584 18.00 0.04

73 คลองท่าตะเภา 2101 แหล่งน ้าหมดสภาพ ทะเลทรัพย์ ปะทิว ชุมพร 524,897 1,181,934 7.61 0.02

74 คลองท่าตะเภา 2101 แหล่งน ้าหมดสภาพ ทะเลทรัพย์ ปะทิว ชุมพร 527,131 1,180,877 32.33 0.08

75 คลองท่าตะเภา 2101 แหล่งน ้าหมดสภาพ ทะเลทรัพย์ ปะทิว ชุมพร 526,562 1,180,540 22.80 0.05

76 คลองท่าตะเภา 2101 แหล่งน ้าหมดสภาพ บางสน ปะทิว ชุมพร 527,413 1,180,005 5.57 0.01

77 คลองท่าตะเภา 2101 แหล่งน ้าหมดสภาพ บางสน ปะทิว ชุมพร 527,458 1,179,886 5.45 0.01

78 คลองท่าตะเภา 2101 แหล่งน ้าหมดสภาพ สะพลี ปะทิว ชุมพร 525,374 1,176,340 6.01 0.01

79 คลองท่าตะเภา 2101 แหล่งน ้าหมดสภาพ สะพลี ปะทิว ชุมพร 523,794 1,171,326 12.27 0.03

80 คลองท่าตะเภา 2101 แหล่งน ้าหมดสภาพ นาชะอัง เมืองชุมพร ชุมพร 525,455 1,163,416 5.66 0.01

81 คลองท่าตะเภา 2101 แหล่งน ้าหมดสภาพ นาชะอัง เมืองชุมพร ชุมพร 520,166 1,162,844 10.34 0.02

82 คลองท่าตะเภา 2101 แหล่งน ้าหมดสภาพ นาทุ่ง เมืองชุมพร ชุมพร 524,922 1,161,727 50.43 0.12

83 คลองท่าตะเภา 2101 แหล่งน ้าหมดสภาพ นาทุ่ง เมืองชุมพร ชุมพร 525,568 1,161,141 79.35 0.19

84 คลองท่าตะเภา 2101 แหล่งน ้าหมดสภาพ นาทุ่ง เมืองชุมพร ชุมพร 526,311 1,160,465 23.84 0.06

85 คลองท่าตะเภา 2101 แหล่งน ้าหมดสภาพ บางลึก เมืองชุมพร ชุมพร 517,893 1,163,762 5.39 0.01

86 คลองท่าตะเภา 2101 แหล่งน ้าหมดสภาพ บางลึก เมืองชุมพร ชุมพร 517,997 1,162,371 5.84 0.01

87 คลองท่าตะเภา 2101 แหล่งน ้าหมดสภาพ บางหมาก เมืองชุมพร ชุมพร 522,689 1,156,314 99.23 0.24

88 คลองท่าตะเภา 2101 แหล่งน ้าหมดสภาพ บางหมาก เมืองชุมพร ชุมพร 521,629 1,154,286 7.45 0.02

89 คลองท่าตะเภา 2101 แหล่งน ้าหมดสภาพ วังไผ่ เมืองชุมพร ชุมพร 510,921 1,165,949 6.61 0.02

90 คลองท่าตะเภา 2101 แหล่งน ้าหมดสภาพ วังไผ่ เมืองชุมพร ชุมพร 512,498 1,165,890 14.43 0.03

91 คลองท่าตะเภา 2101 แหล่งน ้าหมดสภาพ วังไผ่ เมืองชุมพร ชุมพร 511,477 1,165,579 10.83 0.03

92 คลองท่าตะเภา 2101 แหล่งน ้าหมดสภาพ วังไผ่ เมืองชุมพร ชุมพร 517,760 1,161,162 6.65 0.02

93 คลองท่าตะเภา 2101 แหล่งน ้าหมดสภาพ วังไผ่ เมืองชุมพร ชุมพร 517,841 1,161,023 6.21 0.01

94 คลองท่าตะเภา 2101 แหล่งน ้าหมดสภาพ วังไผ่ เมืองชุมพร ชุมพร 510,067 1,165,417 6.94 0.02

95 คลองท่าตะเภา 2101 แหล่งน ้าหมดสภาพ หาดพันไกร เมืองชุมพร ชุมพร 515,737 1,169,132 5.58 0.01

96 คลองท่าตะเภา 2101 แหล่งน ้าหมดสภาพ หาดพันไกร เมืองชุมพร ชุมพร 514,058 1,167,234 6.29 0.02
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97 คลองท่าตะเภา 2101 แหล่งน ้าหมดสภาพ ไชยราช บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ 536,144 1,214,368 14.07 0.03

2.84

98 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน 2102 แหล่งน ้าหมดสภาพ ตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร 514,369 1,114,062 27.42 0.07

99 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน 2102 แหล่งน ้าหมดสภาพ ตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร 506,626 1,113,812 20.75 0.05

100 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน 2102 แหล่งน ้าหมดสภาพ ตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร 507,029 1,113,483 5.67 0.01

101 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน 2102 แหล่งน ้าหมดสภาพ ตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร 506,329 1,113,404 22.88 0.05

102 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน 2102 แหล่งน ้าหมดสภาพ ตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร 507,955 1,113,288 15.95 0.04

103 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน 2102 แหล่งน ้าหมดสภาพ ตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร 506,882 1,113,281 11.33 0.03

104 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน 2102 แหล่งน ้าหมดสภาพ ตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร 506,822 1,112,924 5.96 0.01

105 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน 2102 แหล่งน ้าหมดสภาพ ตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร 507,990 1,112,742 9.16 0.02

106 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน 2102 แหล่งน ้าหมดสภาพ ทุ่งตะไคร ทุ่งตะโก ชุมพร 512,527 1,119,634 13.25 0.03

107 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน 2102 แหล่งน ้าหมดสภาพ ทุ่งตะไคร ทุ่งตะโก ชุมพร 512,275 1,116,126 37.73 0.09

108 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน 2102 แหล่งน ้าหมดสภาพ ปากตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร 515,307 1,115,454 7.00 0.02

109 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน 2102 แหล่งน ้าหมดสภาพ ชุมโค ปะทิว ชุมพร 534,424 1,192,161 11.41 0.03

110 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน 2102 แหล่งน ้าหมดสภาพ ชุมโค ปะทิว ชุมพร 537,260 1,181,789 39.98 0.10

111 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน 2102 แหล่งน ้าหมดสภาพ ทะเลทรัพย์ ปะทิว ชุมพร 529,158 1,188,272 8.66 0.02

112 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน 2102 แหล่งน ้าหมดสภาพ ทะเลทรัพย์ ปะทิว ชุมพร 533,501 1,183,903 5.59 0.01

113 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน 2102 แหล่งน ้าหมดสภาพ ทะเลทรัพย์ ปะทิว ชุมพร 529,107 1,183,735 9.04 0.02

114 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน 2102 แหล่งน ้าหมดสภาพ ทะเลทรัพย์ ปะทิว ชุมพร 530,197 1,183,595 16.25 0.04

115 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน 2102 แหล่งน ้าหมดสภาพ ทะเลทรัพย์ ปะทิว ชุมพร 530,404 1,182,178 5.45 0.01

116 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน 2102 แหล่งน ้าหมดสภาพ ทะเลทรัพย์ ปะทิว ชุมพร 528,572 1,181,837 8.67 0.02

117 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน 2102 แหล่งน ้าหมดสภาพ บางสน ปะทิว ชุมพร 535,738 1,183,302 62.83 0.15

118 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน 2102 แหล่งน ้าหมดสภาพ บางสน ปะทิว ชุมพร 530,981 1,178,319 12.43 0.03

119 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน 2102 แหล่งน ้าหมดสภาพ บางสน ปะทิว ชุมพร 532,262 1,176,174 5.34 0.01

120 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน 2102 แหล่งน ้าหมดสภาพ สะพลี ปะทิว ชุมพร 531,702 1,173,427 22.84 0.05

121 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน 2102 แหล่งน ้าหมดสภาพ สะพลี ปะทิว ชุมพร 531,248 1,172,996 18.05 0.04

122 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน 2102 แหล่งน ้าหมดสภาพ สะพลี ปะทิว ชุมพร 530,199 1,171,564 45.69 0.11

123 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน 2102 แหล่งน ้าหมดสภาพ สะพลี ปะทิว ชุมพร 527,675 1,171,128 8.79 0.02

124 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน 2102 แหล่งน ้าหมดสภาพ สะพลี ปะทิว ชุมพร 530,114 1,170,969 15.67 0.04

125 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน 2102 แหล่งน ้าหมดสภาพ สะพลี ปะทิว ชุมพร 530,200 1,170,549 33.56 0.08

126 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน 2102 แหล่งน ้าหมดสภาพ สะพลี ปะทิว ชุมพร 525,052 1,170,327 5.30 0.01

127 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน 2102 แหล่งน ้าหมดสภาพ ขุนกระทิง เมืองชุมพร ชุมพร 513,587 1,159,724 9.49 0.02

128 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน 2102 แหล่งน ้าหมดสภาพ ขุนกระทิง เมืองชุมพร ชุมพร 513,175 1,157,006 6.03 0.01

129 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน 2102 แหล่งน ้าหมดสภาพ ขุนกระทิง เมืองชุมพร ชุมพร 511,976 1,156,955 6.25 0.02

130 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน 2102 แหล่งน ้าหมดสภาพ ขุนกระทิง เมืองชุมพร ชุมพร 513,142 1,156,768 8.39 0.02

131 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน 2102 แหล่งน ้าหมดสภาพ ขุนกระทิง เมืองชุมพร ชุมพร 513,516 1,156,705 14.07 0.03

132 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน 2102 แหล่งน ้าหมดสภาพ ตากแดด เมืองชุมพร ชุมพร 515,904 1,154,820 6.47 0.02

133 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน 2102 แหล่งน ้าหมดสภาพ ตากแดด เมืองชุมพร ชุมพร 515,298 1,154,528 6.03 0.01

134 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน 2102 แหล่งน ้าหมดสภาพ ตากแดด เมืองชุมพร ชุมพร 515,943 1,154,487 9.36 0.02

135 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน 2102 แหล่งน ้าหมดสภาพ ตากแดด เมืองชุมพร ชุมพร 517,460 1,154,340 8.01 0.02

136 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน 2102 แหล่งน ้าหมดสภาพ ถ ้าสิงห์ เมืองชุมพร ชุมพร 505,116 1,153,448 11.56 0.03

137 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน 2102 แหล่งน ้าหมดสภาพ ถ ้าสิงห์ เมืองชุมพร ชุมพร 504,627 1,152,132 5.66 0.01

138 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน 2102 แหล่งน ้าหมดสภาพ ท่ายาง เมืองชุมพร ชุมพร 523,591 1,149,144 36.23 0.09

139 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน 2102 แหล่งน ้าหมดสภาพ ท่ายาง เมืองชุมพร ชุมพร 524,015 1,148,936 19.55 0.05

140 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน 2102 แหล่งน ้าหมดสภาพ ท่ายาง เมืองชุมพร ชุมพร 524,293 1,148,913 31.67 0.08

141 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน 2102 แหล่งน ้าหมดสภาพ ท่ายาง เมืองชุมพร ชุมพร 524,910 1,148,546 14.21 0.03

142 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน 2102 แหล่งน ้าหมดสภาพ ท่ายาง เมืองชุมพร ชุมพร 523,859 1,148,140 9.64 0.02

143 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน 2102 แหล่งน ้าหมดสภาพ ทุ่งคา เมืองชุมพร ชุมพร 518,041 1,150,849 140.73 0.34

144 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน 2102 แหล่งน ้าหมดสภาพ ทุ่งคา เมืองชุมพร ชุมพร 516,861 1,150,782 444.29 1.07

รวมลุ่มน้ ำคลองท่ำตะเภำ 97 แห่ง



ล ำดับ ขนำดพ้ืนท่ี ควำมจุท่ีเพ่ิม
ท่ี ช่ือลุ่มน้ ำสำขำ รหัส ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด UTM_E UTM_N (ไร่) (ลลม.)

ลุ่มน้ ำสำขำ
ช่ีอ

ท่ีต้ังโครงกำร

145 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน 2102 แหล่งน ้าหมดสภาพ ทุ่งคา เมืองชุมพร ชุมพร 516,657 1,149,855 31.28 0.08

146 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน 2102 แหล่งน ้าหมดสภาพ ทุ่งคา เมืองชุมพร ชุมพร 521,126 1,148,864 10.09 0.02

147 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน 2102 แหล่งน ้าหมดสภาพ ทุ่งคา เมืองชุมพร ชุมพร 518,435 1,148,469 2850.55 6.84

148 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน 2102 แหล่งน ้าหมดสภาพ ทุ่งคา เมืองชุมพร ชุมพร 520,914 1,147,135 5.30 0.01

149 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน 2102 แหล่งน ้าหมดสภาพ ทุ่งคา เมืองชุมพร ชุมพร 518,596 1,147,074 53.72 0.13

150 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน 2102 แหล่งน ้าหมดสภาพ ทุ่งคา เมืองชุมพร ชุมพร 515,873 1,146,927 5.99 0.01

151 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน 2102 แหล่งน ้าหมดสภาพ ทุ่งคา เมืองชุมพร ชุมพร 515,760 1,144,673 47.95 0.12

152 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน 2102 แหล่งน ้าหมดสภาพ ทุ่งคา เมืองชุมพร ชุมพร 516,106 1,144,476 13.17 0.03

153 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน 2102 แหล่งน ้าหมดสภาพ บ้านนา เมืองชุมพร ชุมพร 509,930 1,158,520 14.05 0.03

154 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน 2102 แหล่งน ้าหมดสภาพ บ้านนา เมืองชุมพร ชุมพร 501,730 1,157,230 6.11 0.01

155 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน 2102 แหล่งน ้าหมดสภาพ บ้านนา เมืองชุมพร ชุมพร 502,002 1,156,369 12.30 0.03

156 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน 2102 แหล่งน ้าหมดสภาพ ปากน ้า เมืองชุมพร ชุมพร 525,678 1,149,655 832.41 2.00

157 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน 2102 แหล่งน ้าหมดสภาพ ปากน ้า เมืองชุมพร ชุมพร 525,661 1,148,173 296.29 0.71

158 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน 2102 แหล่งน ้าหมดสภาพ วังใหม่ เมืองชุมพร ชุมพร 509,548 1,163,139 6.71 0.02

159 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน 2102 แหล่งน ้าหมดสภาพ หาดทรายรี เมืองชุมพร ชุมพร 527,452 1,148,881 5.80 0.01

160 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน 2102 แหล่งน ้าหมดสภาพ หาดทรายรี เมืองชุมพร ชุมพร 527,762 1,147,000 1448.77 3.48

161 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน 2102 แหล่งน ้าหมดสภาพ หาดทรายรี เมืองชุมพร ชุมพร 530,486 1,146,798 6.57 0.02

162 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน 2102 แหล่งน ้าหมดสภาพ หาดทรายรี เมืองชุมพร ชุมพร 525,296 1,146,526 891.92 2.14

163 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน 2102 แหล่งน ้าหมดสภาพ หาดทรายรี เมืองชุมพร ชุมพร 526,162 1,146,304 25.55 0.06

164 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน 2102 แหล่งน ้าหมดสภาพ ท่าหิน สวี ชุมพร 517,239 1,130,845 27.51 0.07

165 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน 2102 แหล่งน ้าหมดสภาพ ปากแพรก สวี ชุมพร 515,714 1,138,210 61.07 0.15

166 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน 2102 แหล่งน ้าหมดสภาพ ปากแพรก สวี ชุมพร 513,436 1,137,261 40.82 0.10

167 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน 2102 แหล่งน ้าหมดสภาพ ปากแพรก สวี ชุมพร 514,143 1,134,150 35.15 0.08

168 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน 2102 แหล่งน ้าหมดสภาพ วิสัยใต้ สวี ชุมพร 508,354 1,143,749 7.69 0.02

169 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน 2102 แหล่งน ้าหมดสภาพ วิสัยใต้ สวี ชุมพร 509,174 1,142,637 8.23 0.02

170 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน 2102 แหล่งน ้าหมดสภาพ วิสัยใต้ สวี ชุมพร 513,332 1,140,486 27.24 0.07

171 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน 2102 แหล่งน ้าหมดสภาพ บางน ้าจืด หลังสวน ชุมพร 514,123 1,111,785 446.70 1.07

172 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน 2102 แหล่งน ้าหมดสภาพ บางน ้าจืด หลังสวน ชุมพร 518,219 1,110,308 12.46 0.03

173 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน 2102 แหล่งน ้าหมดสภาพ บางน ้าจืด หลังสวน ชุมพร 514,591 1,107,762 9.33 0.02

174 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน 2102 แหล่งน ้าหมดสภาพ ปากน ้า หลังสวน ชุมพร 516,240 1,100,722 5.34 0.01

20.51

175 คลองหลังสวน 2103 แหล่งน ้าหมดสภาพ ปากทรง พะโต๊ะ ชุมพร 472,359 1,076,504 11.33 0.03

176 คลองหลังสวน 2103 แหล่งน ้าหมดสภาพ พระรักษ์ พะโต๊ะ ชุมพร 493,102 1,089,120 17.00 0.04

177 คลองหลังสวน 2103 แหล่งน ้าหมดสภาพ พะโต๊ะ พะโต๊ะ ชุมพร 476,173 1,077,565 11.03 0.03

178 คลองหลังสวน 2103 แหล่งน ้าหมดสภาพ ทุ่งหลวง ละแม ชุมพร 505,846 1,085,671 5.24 0.01

179 คลองหลังสวน 2103 แหล่งน ้าหมดสภาพ ท่ามะพลา หลังสวน ชุมพร 506,605 1,097,201 9.47 0.02

180 คลองหลังสวน 2103 แหล่งน ้าหมดสภาพ บ้านควน หลังสวน ชุมพร 506,797 1,088,612 14.92 0.04

181 คลองหลังสวน 2103 แหล่งน ้าหมดสภาพ บ้านควน หลังสวน ชุมพร 502,523 1,086,813 14.19 0.03

182 คลองหลังสวน 2103 แหล่งน ้าหมดสภาพ บ้านควน หลังสวน ชุมพร 503,270 1,084,676 11.90 0.03

183 คลองหลังสวน 2103 แหล่งน ้าหมดสภาพ วังตะกอ หลังสวน ชุมพร 498,501 1,103,051 5.04 0.01

184 คลองหลังสวน 2103 แหล่งน ้าหมดสภาพ วังตะกอ หลังสวน ชุมพร 505,473 1,102,636 7.31 0.02

185 คลองหลังสวน 2103 แหล่งน ้าหมดสภาพ วังตะกอ หลังสวน ชุมพร 505,891 1,102,538 13.10 0.03

186 คลองหลังสวน 2103 แหล่งน ้าหมดสภาพ วังตะกอ หลังสวน ชุมพร 504,935 1,101,863 7.88 0.02

187 คลองหลังสวน 2103 แหล่งน ้าหมดสภาพ หาดยาย หลังสวน ชุมพร 501,929 1,094,997 8.54 0.02

0.33

188 ภาคใต้ฝ่ังตะวันอออกส่วนท่ี 2 2104 แหล่งน ้าหมดสภาพ ทุ่งคาวัด ละแม ชุมพร 498,544 1,078,458 6.27 0.02

189 ภาคใต้ฝ่ังตะวันอออกส่วนท่ี 2 2104 แหล่งน ้าหมดสภาพ ทุ่งหลวง ละแม ชุมพร 505,311 1,083,225 6.77 0.02

190 ภาคใต้ฝ่ังตะวันอออกส่วนท่ี 2 2104 แหล่งน ้าหมดสภาพ ทุ่งหลวง ละแม ชุมพร 510,925 1,082,428 5.02 0.01

191 ภาคใต้ฝ่ังตะวันอออกส่วนท่ี 2 2104 แหล่งน ้าหมดสภาพ ละแม ละแม ชุมพร 515,057 1,083,187 20.14 0.05

รวมลุ่มน้ ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน 77 แห่ง

รวมลุ่มน้ ำคลองหลังสวน 13 แห่ง
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192 ภาคใต้ฝ่ังตะวันอออกส่วนท่ี 2 2104 แหล่งน ้าหมดสภาพ ละแม ละแม ชุมพร 514,793 1,083,156 10.39 0.02

193 ภาคใต้ฝ่ังตะวันอออกส่วนท่ี 2 2104 แหล่งน ้าหมดสภาพ ละแม ละแม ชุมพร 514,831 1,082,999 5.02 0.01

194 ภาคใต้ฝ่ังตะวันอออกส่วนท่ี 2 2104 แหล่งน ้าหมดสภาพ ละแม ละแม ชุมพร 515,252 1,081,787 16.10 0.04

195 ภาคใต้ฝ่ังตะวันอออกส่วนท่ี 2 2104 แหล่งน ้าหมดสภาพ ละแม ละแม ชุมพร 510,414 1,080,397 20.32 0.05

196 ภาคใต้ฝ่ังตะวันอออกส่วนท่ี 2 2104 แหล่งน ้าหมดสภาพ ละแม ละแม ชุมพร 511,235 1,079,688 13.09 0.03

197 ภาคใต้ฝ่ังตะวันอออกส่วนท่ี 2 2104 แหล่งน ้าหมดสภาพ ละแม ละแม ชุมพร 515,708 1,077,765 20.73 0.05

198 ภาคใต้ฝ่ังตะวันอออกส่วนท่ี 2 2104 แหล่งน ้าหมดสภาพ สวนแตง ละแม ชุมพร 515,040 1,077,184 12.89 0.03

199 ภาคใต้ฝ่ังตะวันอออกส่วนท่ี 2 2104 แหล่งน ้าหมดสภาพ สวนแตง ละแม ชุมพร 516,046 1,074,501 6.84 0.02

200 ภาคใต้ฝ่ังตะวันอออกส่วนท่ี 2 2104 แหล่งน ้าหมดสภาพ สวนแตง ละแม ชุมพร 516,256 1,074,111 23.94 0.06

201 ภาคใต้ฝ่ังตะวันอออกส่วนท่ี 2 2104 แหล่งน ้าหมดสภาพ สวนแตง ละแม ชุมพร 516,526 1,073,416 11.87 0.03

202 ภาคใต้ฝ่ังตะวันอออกส่วนท่ี 2 2104 แหล่งน ้าหมดสภาพ สวนแตง ละแม ชุมพร 516,648 1,073,317 5.30 0.01

203 ภาคใต้ฝ่ังตะวันอออกส่วนท่ี 2 2104 แหล่งน ้าหมดสภาพ สวนแตง ละแม ชุมพร 515,850 1,073,262 9.95 0.02

204 ภาคใต้ฝ่ังตะวันอออกส่วนท่ี 2 2104 แหล่งน ้าหมดสภาพ สวนแตง ละแม ชุมพร 516,664 1,072,798 336.45 0.81

205 ภาคใต้ฝ่ังตะวันอออกส่วนท่ี 2 2104 แหล่งน ้าหมดสภาพ นาพญา หลังสวน ชุมพร 515,892 1,092,223 5.44 0.01

206 ภาคใต้ฝ่ังตะวันอออกส่วนท่ี 2 2104 แหล่งน ้าหมดสภาพ นาพญา หลังสวน ชุมพร 516,613 1,088,911 52.43 0.13

207 ภาคใต้ฝ่ังตะวันอออกส่วนท่ี 2 2104 แหล่งน ้าหมดสภาพ นาพญา หลังสวน ชุมพร 516,783 1,088,738 7.65 0.02

208 ภาคใต้ฝ่ังตะวันอออกส่วนท่ี 2 2104 แหล่งน ้าหมดสภาพ นาพญา หลังสวน ชุมพร 515,900 1,088,103 7.16 0.02

209 ภาคใต้ฝ่ังตะวันอออกส่วนท่ี 2 2104 แหล่งน ้าหมดสภาพ นาพญา หลังสวน ชุมพร 515,528 1,087,053 8.29 0.02

210 ภาคใต้ฝ่ังตะวันอออกส่วนท่ี 2 2104 แหล่งน ้าหมดสภาพ บางมะพร้าว หลังสวน ชุมพร 517,129 1,095,522 55.84 0.13

211 ภาคใต้ฝ่ังตะวันอออกส่วนท่ี 2 2104 แหล่งน ้าหมดสภาพ ตะกรบ ไชยา สุราษฎร์ธานี 524,928 1,050,979 312.08 0.75

212 ภาคใต้ฝ่ังตะวันอออกส่วนท่ี 2 2104 แหล่งน ้าหมดสภาพ ตะกรบ ไชยา สุราษฎร์ธานี 524,917 1,050,567 10.03 0.02

213 ภาคใต้ฝ่ังตะวันอออกส่วนท่ี 2 2104 แหล่งน ้าหมดสภาพ ตะกรบ ไชยา สุราษฎร์ธานี 524,648 1,050,552 5.30 0.01

214 ภาคใต้ฝ่ังตะวันอออกส่วนท่ี 2 2104 แหล่งน ้าหมดสภาพ ตะกรบ ไชยา สุราษฎร์ธานี 525,665 1,049,973 14.01 0.03

215 ภาคใต้ฝ่ังตะวันอออกส่วนท่ี 2 2104 แหล่งน ้าหมดสภาพ ตะกรบ ไชยา สุราษฎร์ธานี 526,047 1,049,439 8.28 0.02

216 ภาคใต้ฝ่ังตะวันอออกส่วนท่ี 2 2104 แหล่งน ้าหมดสภาพ ตะกรบ ไชยา สุราษฎร์ธานี 525,978 1,049,131 6.58 0.02

217 ภาคใต้ฝ่ังตะวันอออกส่วนท่ี 2 2104 แหล่งน ้าหมดสภาพ ตะกรบ ไชยา สุราษฎร์ธานี 525,845 1,048,723 21.97 0.05

218 ภาคใต้ฝ่ังตะวันอออกส่วนท่ี 2 2104 แหล่งน ้าหมดสภาพ ตะกรบ ไชยา สุราษฎร์ธานี 526,282 1,048,569 222.65 0.53

219 ภาคใต้ฝ่ังตะวันอออกส่วนท่ี 2 2104 แหล่งน ้าหมดสภาพ ตะกรบ ไชยา สุราษฎร์ธานี 525,824 1,048,106 32.18 0.08

220 ภาคใต้ฝ่ังตะวันอออกส่วนท่ี 2 2104 แหล่งน ้าหมดสภาพ ตะกรบ ไชยา สุราษฎร์ธานี 526,506 1,048,003 12.91 0.03

221 ภาคใต้ฝ่ังตะวันอออกส่วนท่ี 2 2104 แหล่งน ้าหมดสภาพ ตะกรบ ไชยา สุราษฎร์ธานี 525,708 1,047,982 15.63 0.04

222 ภาคใต้ฝ่ังตะวันอออกส่วนท่ี 2 2104 แหล่งน ้าหมดสภาพ ตะกรบ ไชยา สุราษฎร์ธานี 524,429 1,047,745 6.02 0.01

223 ภาคใต้ฝ่ังตะวันอออกส่วนท่ี 2 2104 แหล่งน ้าหมดสภาพ ตะกรบ ไชยา สุราษฎร์ธานี 525,988 1,047,619 131.21 0.31

224 ภาคใต้ฝ่ังตะวันอออกส่วนท่ี 2 2104 แหล่งน ้าหมดสภาพ ตะกรบ ไชยา สุราษฎร์ธานี 526,782 1,047,660 62.88 0.15

225 ภาคใต้ฝ่ังตะวันอออกส่วนท่ี 2 2104 แหล่งน ้าหมดสภาพ ตะกรบ ไชยา สุราษฎร์ธานี 526,352 1,047,245 76.29 0.18

226 ภาคใต้ฝ่ังตะวันอออกส่วนท่ี 2 2104 แหล่งน ้าหมดสภาพ ตะกรบ ไชยา สุราษฎร์ธานี 526,125 1,046,980 115.44 0.28

227 ภาคใต้ฝ่ังตะวันอออกส่วนท่ี 2 2104 แหล่งน ้าหมดสภาพ ตะกรบ ไชยา สุราษฎร์ธานี 526,555 1,046,718 29.54 0.07

228 ภาคใต้ฝ่ังตะวันอออกส่วนท่ี 2 2104 แหล่งน ้าหมดสภาพ ตะกรบ ไชยา สุราษฎร์ธานี 526,214 1,046,286 25.77 0.06

229 ภาคใต้ฝ่ังตะวันอออกส่วนท่ี 2 2104 แหล่งน ้าหมดสภาพ ตะกรบ ไชยา สุราษฎร์ธานี 524,777 1,045,722 7.34 0.02

230 ภาคใต้ฝ่ังตะวันอออกส่วนท่ี 2 2104 แหล่งน ้าหมดสภาพ ตะกรบ ไชยา สุราษฎร์ธานี 527,246 1,045,585 13.86 0.03

231 ภาคใต้ฝ่ังตะวันอออกส่วนท่ี 2 2104 แหล่งน ้าหมดสภาพ ตะกรบ ไชยา สุราษฎร์ธานี 524,518 1,045,457 8.90 0.02

232 ภาคใต้ฝ่ังตะวันอออกส่วนท่ี 2 2104 แหล่งน ้าหมดสภาพ ตะกรบ ไชยา สุราษฎร์ธานี 526,527 1,045,212 8.57 0.02

233 ภาคใต้ฝ่ังตะวันอออกส่วนท่ี 2 2104 แหล่งน ้าหมดสภาพ ตะกรบ ไชยา สุราษฎร์ธานี 526,248 1,045,088 17.33 0.04

234 ภาคใต้ฝ่ังตะวันอออกส่วนท่ี 2 2104 แหล่งน ้าหมดสภาพ ตะกรบ ไชยา สุราษฎร์ธานี 525,862 1,044,878 13.30 0.03

235 ภาคใต้ฝ่ังตะวันอออกส่วนท่ี 2 2104 แหล่งน ้าหมดสภาพ ตะกรบ ไชยา สุราษฎร์ธานี 527,503 1,044,442 10.97 0.03

236 ภาคใต้ฝ่ังตะวันอออกส่วนท่ี 2 2104 แหล่งน ้าหมดสภาพ ตะกรบ ไชยา สุราษฎร์ธานี 528,781 1,042,905 121.96 0.29

237 ภาคใต้ฝ่ังตะวันอออกส่วนท่ี 2 2104 แหล่งน ้าหมดสภาพ ตะกรบ ไชยา สุราษฎร์ธานี 529,525 1,041,405 17.80 0.04

238 ภาคใต้ฝ่ังตะวันอออกส่วนท่ี 2 2104 แหล่งน ้าหมดสภาพ ทุ่ง ไชยา สุราษฎร์ธานี 525,072 1,039,125 35.65 0.09

239 ภาคใต้ฝ่ังตะวันอออกส่วนท่ี 2 2104 แหล่งน ้าหมดสภาพ ป่าเว ไชยา สุราษฎร์ธานี 517,914 1,043,909 10.53 0.03

240 ภาคใต้ฝ่ังตะวันอออกส่วนท่ี 2 2104 แหล่งน ้าหมดสภาพ ป่าเว ไชยา สุราษฎร์ธานี 515,329 1,043,436 9.45 0.02
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241 ภาคใต้ฝ่ังตะวันอออกส่วนท่ี 2 2104 แหล่งน ้าหมดสภาพ ป่าเว ไชยา สุราษฎร์ธานี 514,009 1,043,131 5.99 0.01

242 ภาคใต้ฝ่ังตะวันอออกส่วนท่ี 2 2104 แหล่งน ้าหมดสภาพ ป่าเว ไชยา สุราษฎร์ธานี 515,091 1,042,957 5.77 0.01

243 ภาคใต้ฝ่ังตะวันอออกส่วนท่ี 2 2104 แหล่งน ้าหมดสภาพ ป่าเว ไชยา สุราษฎร์ธานี 517,012 1,042,541 7.70 0.02

244 ภาคใต้ฝ่ังตะวันอออกส่วนท่ี 2 2104 แหล่งน ้าหมดสภาพ ป่าเว ไชยา สุราษฎร์ธานี 517,796 1,040,405 5.30 0.01

245 ภาคใต้ฝ่ังตะวันอออกส่วนท่ี 2 2104 แหล่งน ้าหมดสภาพ พุมเรียง ไชยา สุราษฎร์ธานี 531,426 1,040,615 8.38 0.02

246 ภาคใต้ฝ่ังตะวันอออกส่วนท่ี 2 2104 แหล่งน ้าหมดสภาพ พุมเรียง ไชยา สุราษฎร์ธานี 529,642 1,040,624 10.14 0.02

247 ภาคใต้ฝ่ังตะวันอออกส่วนท่ี 2 2104 แหล่งน ้าหมดสภาพ พุมเรียง ไชยา สุราษฎร์ธานี 529,860 1,040,645 28.25 0.07

248 ภาคใต้ฝ่ังตะวันอออกส่วนท่ี 2 2104 แหล่งน ้าหมดสภาพ พุมเรียง ไชยา สุราษฎร์ธานี 529,638 1,040,396 9.94 0.02

249 ภาคใต้ฝ่ังตะวันอออกส่วนท่ี 2 2104 แหล่งน ้าหมดสภาพ พุมเรียง ไชยา สุราษฎร์ธานี 529,860 1,040,060 43.95 0.11

250 ภาคใต้ฝ่ังตะวันอออกส่วนท่ี 2 2104 แหล่งน ้าหมดสภาพ พุมเรียง ไชยา สุราษฎร์ธานี 532,788 1,039,437 17.56 0.04

251 ภาคใต้ฝ่ังตะวันอออกส่วนท่ี 2 2104 แหล่งน ้าหมดสภาพ พุมเรียง ไชยา สุราษฎร์ธานี 530,711 1,039,225 22.81 0.05

252 ภาคใต้ฝ่ังตะวันอออกส่วนท่ี 2 2104 แหล่งน ้าหมดสภาพ พุมเรียง ไชยา สุราษฎร์ธานี 530,351 1,039,208 6.28 0.02

253 ภาคใต้ฝ่ังตะวันอออกส่วนท่ี 2 2104 แหล่งน ้าหมดสภาพ พุมเรียง ไชยา สุราษฎร์ธานี 527,110 1,039,157 59.36 0.14

254 ภาคใต้ฝ่ังตะวันอออกส่วนท่ี 2 2104 แหล่งน ้าหมดสภาพ พุมเรียง ไชยา สุราษฎร์ธานี 528,033 1,038,747 32.70 0.08

255 ภาคใต้ฝ่ังตะวันอออกส่วนท่ี 2 2104 แหล่งน ้าหมดสภาพ พุมเรียง ไชยา สุราษฎร์ธานี 526,768 1,038,399 11.15 0.03

256 ภาคใต้ฝ่ังตะวันอออกส่วนท่ี 2 2104 แหล่งน ้าหมดสภาพ พุมเรียง ไชยา สุราษฎร์ธานี 527,875 1,038,312 7.34 0.02

257 ภาคใต้ฝ่ังตะวันอออกส่วนท่ี 2 2104 แหล่งน ้าหมดสภาพ พุมเรียง ไชยา สุราษฎร์ธานี 527,060 1,038,169 12.47 0.03

258 ภาคใต้ฝ่ังตะวันอออกส่วนท่ี 2 2104 แหล่งน ้าหมดสภาพ พุมเรียง ไชยา สุราษฎร์ธานี 528,021 1,038,046 11.78 0.03

259 ภาคใต้ฝ่ังตะวันอออกส่วนท่ี 2 2104 แหล่งน ้าหมดสภาพ พุมเรียง ไชยา สุราษฎร์ธานี 528,742 1,037,353 9.51 0.02

260 ภาคใต้ฝ่ังตะวันอออกส่วนท่ี 2 2104 แหล่งน ้าหมดสภาพ พุมเรียง ไชยา สุราษฎร์ธานี 527,067 1,037,353 14.73 0.04

261 ภาคใต้ฝ่ังตะวันอออกส่วนท่ี 2 2104 แหล่งน ้าหมดสภาพ พุมเรียง ไชยา สุราษฎร์ธานี 528,993 1,036,538 24.58 0.06

262 ภาคใต้ฝ่ังตะวันอออกส่วนท่ี 2 2104 แหล่งน ้าหมดสภาพ พุมเรียง ไชยา สุราษฎร์ธานี 527,385 1,036,503 17.63 0.04

263 ภาคใต้ฝ่ังตะวันอออกส่วนท่ี 2 2104 แหล่งน ้าหมดสภาพ พุมเรียง ไชยา สุราษฎร์ธานี 529,756 1,036,359 8.79 0.02

264 ภาคใต้ฝ่ังตะวันอออกส่วนท่ี 2 2104 แหล่งน ้าหมดสภาพ พุมเรียง ไชยา สุราษฎร์ธานี 526,758 1,036,142 86.47 0.21

265 ภาคใต้ฝ่ังตะวันอออกส่วนท่ี 2 2104 แหล่งน ้าหมดสภาพ พุมเรียง ไชยา สุราษฎร์ธานี 526,627 1,035,969 726.18 1.74

266 ภาคใต้ฝ่ังตะวันอออกส่วนท่ี 2 2104 แหล่งน ้าหมดสภาพ โมถ่าย ไชยา สุราษฎร์ธานี 509,682 1,038,543 5.64 0.01

267 ภาคใต้ฝ่ังตะวันอออกส่วนท่ี 2 2104 แหล่งน ้าหมดสภาพ เลม็ด ไชยา สุราษฎร์ธานี 518,460 1,036,607 36.62 0.09

268 ภาคใต้ฝ่ังตะวันอออกส่วนท่ี 2 2104 แหล่งน ้าหมดสภาพ เลม็ด ไชยา สุราษฎร์ธานี 525,414 1,036,395 10.95 0.03

269 ภาคใต้ฝ่ังตะวันอออกส่วนท่ี 2 2104 แหล่งน ้าหมดสภาพ เลม็ด ไชยา สุราษฎร์ธานี 523,744 1,036,088 7.32 0.02

270 ภาคใต้ฝ่ังตะวันอออกส่วนท่ี 2 2104 แหล่งน ้าหมดสภาพ เลม็ด ไชยา สุราษฎร์ธานี 524,640 1,036,067 37.84 0.09

271 ภาคใต้ฝ่ังตะวันอออกส่วนท่ี 2 2104 แหล่งน ้าหมดสภาพ เลม็ด ไชยา สุราษฎร์ธานี 524,999 1,035,920 33.75 0.08

272 ภาคใต้ฝ่ังตะวันอออกส่วนท่ี 2 2104 แหล่งน ้าหมดสภาพ เลม็ด ไชยา สุราษฎร์ธานี 524,002 1,035,708 17.84 0.04

273 ภาคใต้ฝ่ังตะวันอออกส่วนท่ี 2 2104 แหล่งน ้าหมดสภาพ เลม็ด ไชยา สุราษฎร์ธานี 526,421 1,035,403 175.45 0.42

274 ภาคใต้ฝ่ังตะวันอออกส่วนท่ี 2 2104 แหล่งน ้าหมดสภาพ เลม็ด ไชยา สุราษฎร์ธานี 523,132 1,035,234 21.20 0.05

275 ภาคใต้ฝ่ังตะวันอออกส่วนท่ี 2 2104 แหล่งน ้าหมดสภาพ เลม็ด ไชยา สุราษฎร์ธานี 520,623 1,035,113 56.27 0.14

276 ภาคใต้ฝ่ังตะวันอออกส่วนท่ี 2 2104 แหล่งน ้าหมดสภาพ เลม็ด ไชยา สุราษฎร์ธานี 525,174 1,034,749 1613.54 3.87

277 ภาคใต้ฝ่ังตะวันอออกส่วนท่ี 2 2104 แหล่งน ้าหมดสภาพ เลม็ด ไชยา สุราษฎร์ธานี 523,199 1,034,649 198.16 0.48

278 ภาคใต้ฝ่ังตะวันอออกส่วนท่ี 2 2104 แหล่งน ้าหมดสภาพ เลม็ด ไชยา สุราษฎร์ธานี 522,780 1,034,365 62.41 0.15

279 ภาคใต้ฝ่ังตะวันอออกส่วนท่ี 2 2104 แหล่งน ้าหมดสภาพ เลม็ด ไชยา สุราษฎร์ธานี 522,642 1,033,896 73.18 0.18

280 ภาคใต้ฝ่ังตะวันอออกส่วนท่ี 2 2104 แหล่งน ้าหมดสภาพ เลม็ด ไชยา สุราษฎร์ธานี 524,377 1,033,800 971.36 2.33

281 ภาคใต้ฝ่ังตะวันอออกส่วนท่ี 2 2104 แหล่งน ้าหมดสภาพ เลม็ด ไชยา สุราษฎร์ธานี 521,644 1,033,671 11.39 0.03

282 ภาคใต้ฝ่ังตะวันอออกส่วนท่ี 2 2104 แหล่งน ้าหมดสภาพ เลม็ด ไชยา สุราษฎร์ธานี 522,624 1,033,565 46.08 0.11

283 ภาคใต้ฝ่ังตะวันอออกส่วนท่ี 2 2104 แหล่งน ้าหมดสภาพ เลม็ด ไชยา สุราษฎร์ธานี 523,496 1,033,059 1043.64 2.50

284 ภาคใต้ฝ่ังตะวันอออกส่วนท่ี 2 2104 แหล่งน ้าหมดสภาพ เวียง ไชยา สุราษฎร์ธานี 516,378 1,037,312 6.18 0.01

285 ภาคใต้ฝ่ังตะวันอออกส่วนท่ี 2 2104 แหล่งน ้าหมดสภาพ เขาถ่าน ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี 521,079 1,033,276 10.32 0.02

286 ภาคใต้ฝ่ังตะวันอออกส่วนท่ี 2 2104 แหล่งน ้าหมดสภาพ เขาถ่าน ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี 520,457 1,033,116 7.26 0.02

287 ภาคใต้ฝ่ังตะวันอออกส่วนท่ี 2 2104 แหล่งน ้าหมดสภาพ เขาถ่าน ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี 520,147 1,032,724 36.39 0.09

288 ภาคใต้ฝ่ังตะวันอออกส่วนท่ี 2 2104 แหล่งน ้าหมดสภาพ เขาถ่าน ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี 521,194 1,031,652 5.37 0.01

289 ภาคใต้ฝ่ังตะวันอออกส่วนท่ี 2 2104 แหล่งน ้าหมดสภาพ เขาถ่าน ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี 523,103 1,030,701 676.02 1.62



ล ำดับ ขนำดพ้ืนท่ี ควำมจุท่ีเพ่ิม
ท่ี ช่ือลุ่มน้ ำสำขำ รหัส ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด UTM_E UTM_N (ไร่) (ลลม.)

ลุ่มน้ ำสำขำ
ช่ีอ

ท่ีต้ังโครงกำร

290 ภาคใต้ฝ่ังตะวันอออกส่วนท่ี 2 2104 แหล่งน ้าหมดสภาพ เขาถ่าน ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี 522,939 1,029,296 282.68 0.68

291 ภาคใต้ฝ่ังตะวันอออกส่วนท่ี 2 2104 แหล่งน ้าหมดสภาพ เขาถ่าน ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี 523,082 1,028,376 89.46 0.21

292 ภาคใต้ฝ่ังตะวันอออกส่วนท่ี 2 2104 แหล่งน ้าหมดสภาพ เขาถ่าน ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี 518,721 1,027,879 5.14 0.01

293 ภาคใต้ฝ่ังตะวันอออกส่วนท่ี 2 2104 แหล่งน ้าหมดสภาพ เขาถ่าน ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี 517,482 1,027,554 8.35 0.02

294 ภาคใต้ฝ่ังตะวันอออกส่วนท่ี 2 2104 แหล่งน ้าหมดสภาพ เขาถ่าน ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี 523,131 1,027,253 39.75 0.10

295 ภาคใต้ฝ่ังตะวันอออกส่วนท่ี 2 2104 แหล่งน ้าหมดสภาพ เขาถ่าน ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี 516,731 1,026,786 13.18 0.03

296 ภาคใต้ฝ่ังตะวันอออกส่วนท่ี 2 2104 แหล่งน ้าหมดสภาพ เขาถ่าน ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี 519,046 1,025,674 40.66 0.10

297 ภาคใต้ฝ่ังตะวันอออกส่วนท่ี 2 2104 แหล่งน ้าหมดสภาพ เขาถ่าน ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี 519,817 1,025,701 8.48 0.02

298 ภาคใต้ฝ่ังตะวันอออกส่วนท่ี 2 2104 แหล่งน ้าหมดสภาพ เขาถ่าน ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี 519,616 1,025,661 46.09 0.11

299 ภาคใต้ฝ่ังตะวันอออกส่วนท่ี 2 2104 แหล่งน ้าหมดสภาพ เขาถ่าน ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี 523,068 1,025,589 1266.49 3.04

300 ภาคใต้ฝ่ังตะวันอออกส่วนท่ี 2 2104 แหล่งน ้าหมดสภาพ เขาถ่าน ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี 519,796 1,025,443 11.50 0.03

301 ภาคใต้ฝ่ังตะวันอออกส่วนท่ี 2 2104 แหล่งน ้าหมดสภาพ เขาถ่าน ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี 521,347 1,025,211 10.75 0.03

302 ภาคใต้ฝ่ังตะวันอออกส่วนท่ี 2 2104 แหล่งน ้าหมดสภาพ เขาถ่าน ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี 519,934 1,025,069 5.75 0.01

303 ภาคใต้ฝ่ังตะวันอออกส่วนท่ี 2 2104 แหล่งน ้าหมดสภาพ เขาถ่าน ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี 520,616 1,024,994 10.92 0.03

304 ภาคใต้ฝ่ังตะวันอออกส่วนท่ี 2 2104 แหล่งน ้าหมดสภาพ เขาถ่าน ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี 520,192 1,024,729 51.81 0.12

305 ภาคใต้ฝ่ังตะวันอออกส่วนท่ี 2 2104 แหล่งน ้าหมดสภาพ ท่าเคย ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี 508,202 1,026,227 13.88 0.03

306 ภาคใต้ฝ่ังตะวันอออกส่วนท่ี 2 2104 แหล่งน ้าหมดสภาพ ท่าฉาง ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี 519,133 1,025,223 13.75 0.03

307 ภาคใต้ฝ่ังตะวันอออกส่วนท่ี 2 2104 แหล่งน ้าหมดสภาพ ท่าฉาง ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี 518,784 1,025,143 39.17 0.09

308 ภาคใต้ฝ่ังตะวันอออกส่วนท่ี 2 2104 แหล่งน ้าหมดสภาพ ท่าฉาง ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี 524,347 1,024,998 238.77 0.57

309 ภาคใต้ฝ่ังตะวันอออกส่วนท่ี 2 2104 แหล่งน ้าหมดสภาพ ท่าฉาง ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี 519,579 1,025,002 32.57 0.08

310 ภาคใต้ฝ่ังตะวันอออกส่วนท่ี 2 2104 แหล่งน ้าหมดสภาพ ท่าฉาง ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี 520,941 1,024,845 102.50 0.25

311 ภาคใต้ฝ่ังตะวันอออกส่วนท่ี 2 2104 แหล่งน ้าหมดสภาพ ท่าฉาง ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี 520,299 1,024,204 11.17 0.03

312 ภาคใต้ฝ่ังตะวันอออกส่วนท่ี 2 2104 แหล่งน ้าหมดสภาพ ท่าฉาง ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี 520,498 1,023,946 81.57 0.20

313 ภาคใต้ฝ่ังตะวันอออกส่วนท่ี 2 2104 แหล่งน ้าหมดสภาพ ปากฉลุย ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี 498,277 1,036,944 7.59 0.02

314 ภาคใต้ฝ่ังตะวันอออกส่วนท่ี 2 2104 แหล่งน ้าหมดสภาพ ปากฉลุย ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี 503,905 1,032,845 5.60 0.01

315 ภาคใต้ฝ่ังตะวันอออกส่วนท่ี 2 2104 แหล่งน ้าหมดสภาพ ปากฉลุย ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี 496,708 1,028,193 9.64 0.02

316 ภาคใต้ฝ่ังตะวันอออกส่วนท่ี 2 2104 แหล่งน ้าหมดสภาพ ปากฉลุย ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี 501,050 1,025,804 5.09 0.01

317 ภาคใต้ฝ่ังตะวันอออกส่วนท่ี 2 2104 แหล่งน ้าหมดสภาพ ปากฉลุย ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี 502,716 1,025,311 5.37 0.01

318 ภาคใต้ฝ่ังตะวันอออกส่วนท่ี 2 2104 แหล่งน ้าหมดสภาพ ปากฉลุย ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี 497,403 1,023,986 7.61 0.02

319 ภาคใต้ฝ่ังตะวันอออกส่วนท่ี 2 2104 แหล่งน ้าหมดสภาพ ปากฉลุย ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี 498,646 1,022,619 7.07 0.02

320 ภาคใต้ฝ่ังตะวันอออกส่วนท่ี 2 2104 แหล่งน ้าหมดสภาพ ปากฉลุย ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี 496,910 1,021,752 8.83 0.02

321 ภาคใต้ฝ่ังตะวันอออกส่วนท่ี 2 2104 แหล่งน ้าหมดสภาพ ปากฉลุย ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี 497,749 1,020,644 6.25 0.01

322 ภาคใต้ฝ่ังตะวันอออกส่วนท่ี 2 2104 แหล่งน ้าหมดสภาพ ปากฉลุย ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี 497,868 1,020,346 7.36 0.02

323 ภาคใต้ฝ่ังตะวันอออกส่วนท่ี 2 2104 แหล่งน ้าหมดสภาพ ปากฉลุย ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี 498,057 1,020,297 6.73 0.02

324 ภาคใต้ฝ่ังตะวันอออกส่วนท่ี 2 2104 แหล่งน ้าหมดสภาพ เสวียด ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี 511,641 1,032,278 5.12 0.01

325 ภาคใต้ฝ่ังตะวันอออกส่วนท่ี 2 2104 แหล่งน ้าหมดสภาพ เสวียด ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี 508,861 1,031,265 5.66 0.01

326 ภาคใต้ฝ่ังตะวันอออกส่วนท่ี 2 2104 แหล่งน ้าหมดสภาพ เสวียด ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี 514,790 1,030,738 8.72 0.02

327 ภาคใต้ฝ่ังตะวันอออกส่วนท่ี 2 2104 แหล่งน ้าหมดสภาพ เสวียด ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี 508,938 1,030,594 27.80 0.07

328 ภาคใต้ฝ่ังตะวันอออกส่วนท่ี 2 2104 แหล่งน ้าหมดสภาพ เสวียด ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี 506,280 1,030,469 7.02 0.02

329 ภาคใต้ฝ่ังตะวันอออกส่วนท่ี 2 2104 แหล่งน ้าหมดสภาพ เสวียด ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี 508,576 1,027,575 8.15 0.02

330 ภาคใต้ฝ่ังตะวันอออกส่วนท่ี 2 2104 แหล่งน ้าหมดสภาพ เสวียด ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี 508,052 1,027,120 18.66 0.04

331 ภาคใต้ฝ่ังตะวันอออกส่วนท่ี 2 2104 แหล่งน ้าหมดสภาพ คันธุลี ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 516,464 1,069,854 13.10 0.03

332 ภาคใต้ฝ่ังตะวันอออกส่วนท่ี 2 2104 แหล่งน ้าหมดสภาพ คันธุลี ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 509,320 1,069,649 7.55 0.02

333 ภาคใต้ฝ่ังตะวันอออกส่วนท่ี 2 2104 แหล่งน ้าหมดสภาพ คันธุลี ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 513,122 1,066,929 8.71 0.02

334 ภาคใต้ฝ่ังตะวันอออกส่วนท่ี 2 2104 แหล่งน ้าหมดสภาพ คันธุลี ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 513,281 1,067,544 8.78 0.02

335 ภาคใต้ฝ่ังตะวันอออกส่วนท่ี 2 2104 แหล่งน ้าหมดสภาพ คันธุลี ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 511,496 1,068,766 7.67 0.02

336 ภาคใต้ฝ่ังตะวันอออกส่วนท่ี 2 2104 แหล่งน ้าหมดสภาพ คันธุลี ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 513,099 1,069,001 7.15 0.02

337 ภาคใต้ฝ่ังตะวันอออกส่วนท่ี 2 2104 แหล่งน ้าหมดสภาพ คันธุลี ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 516,549 1,067,298 17.87 0.04

338 ภาคใต้ฝ่ังตะวันอออกส่วนท่ี 2 2104 แหล่งน ้าหมดสภาพ ท่าชนะ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 519,698 1,064,816 33.63 0.08



ล ำดับ ขนำดพ้ืนท่ี ควำมจุท่ีเพ่ิม
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339 ภาคใต้ฝ่ังตะวันอออกส่วนท่ี 2 2104 แหล่งน ้าหมดสภาพ ท่าชนะ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 519,879 1,064,426 66.72 0.16

340 ภาคใต้ฝ่ังตะวันอออกส่วนท่ี 2 2104 แหล่งน ้าหมดสภาพ ท่าชนะ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 519,181 1,057,267 7.20 0.02

341 ภาคใต้ฝ่ังตะวันอออกส่วนท่ี 2 2104 แหล่งน ้าหมดสภาพ ประสงค์ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 508,617 1,054,960 15.51 0.04

342 ภาคใต้ฝ่ังตะวันอออกส่วนท่ี 2 2104 แหล่งน ้าหมดสภาพ ประสงค์ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 514,601 1,050,183 5.49 0.01

343 ภาคใต้ฝ่ังตะวันอออกส่วนท่ี 2 2104 แหล่งน ้าหมดสภาพ วัง ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 522,818 1,055,859 8.67 0.02

344 ภาคใต้ฝ่ังตะวันอออกส่วนท่ี 2 2104 แหล่งน ้าหมดสภาพ วัง ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 524,141 1,052,264 8.90 0.02

345 ภาคใต้ฝ่ังตะวันอออกส่วนท่ี 2 2104 แหล่งน ้าหมดสภาพ สมอทอง ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 509,738 1,061,272 12.69 0.03

26.94

50.62

รวมลุ่มน้ ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออกส่วนท่ี 2 158 แห่ง
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