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1. ความเป็นมาของโครงการ 

 ลุ่มน้ำแม่กลอง ประกอบด้วย 8 จังหวัด ได้แก่ ตาก อุทัยธานี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม 
ราชบุรี สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม มีเนื้อที่ 30 ,223.56 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 18.89 ล้านไร่ 
แบ่งเป็น 17 ลุ่มน้ำสาขา แม่น้ำแม่กลองเกิดจากแม่น้ำแควน้อยและแม่น้ำแควใหญ่ไหลมาบรรจบกันเป็น
แม่น้ำแม่กลอง ผ่านจังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม แล้วไหลออกสู่อ่าวไทย โดยมีแม่น้ำแม่กลองเป็น
แม่น้ำสายหลัก ความยาวประมาณ 589 กิโลเมตร 
 สภาพพื้นที่ลุ ่มน้ำส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นพื้นที่ป่าไม้ในป่าสงวนแห่งชาติ  ประมาณ 10.87 ล้านไร่  
คิดเป็นร้อยละ 57.54 ของพ้ืนที่ลุ่มน้ำ มีพ้ืนที่เกษตรประมาณ 4.54 ล้านไร่ โดยลุ่มน้ำแม่กลองยังประสบปัญหา
ขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งบริเวณอำเภอหนองปรือ บ่อพลอย เลาขวัญ พนมทวน ด่านมะขามเตี้ย ไทรโยค   
ท่าม่วง และเมืองกาญจนบุรี ในจังหวัดกาญจนบุรี รวมทั้งอำเภอสวนผึ้ง จอมบึง ในจังหวัดราชบุรี สำหรับ
สถานการณ์น้ำท่วมมักจะเกิดบริเวณจุดบรรจบลำน้ำสาขา เช่น ลำภาชีกับแม่น้ำแควน้อย ลำตะเพินกับแม่น้ำ
แควใหญ่ และบริเวณที่ราบลุ่มปากแม่น้ำและชายฝั่งทะเลของลุ่มน้ำแม่กลอง ขณะที่พบปัญหาด้านคุณภาพน้ำ
บริเวณที่ราบริมแม่น้ำแม่กลองและปากแม่น้ำจากชุมชน สารเคมีจากการเกษตร และปศุสัตว์ นอกจากนี้ยังมี
พื้นที่ที ่ได้รับการประกาศให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเมืองกาญจนบุรี ครอบคลุม 2 ตำบล ในอำเภอเมือง
กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ได้แก่ ตำบลแก่งเสี้ยน และตำบลบ้านเก่า 
 จากสภาพปัญหาของพ้ืนที่จำเป็นต้องเร่งรัดวางแผนบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ จัดการความต้องการน้ำ
ตามการพัฒนาของเมือง เนื่องจากการพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำทำได้ยากขึ้น การเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
เป็นต้น ดังนั้น สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติในฐานะหน่วยงานกลางที่กำหนดนโยบายด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำ เห็นควรให้มีการศึกษาประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลอง เพื่อให้การ
พัฒนาของลุ่มน้ำสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมโดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ หรือมีผลกระทบในระดับที่ยอมรบัได้ 
และเป็นไปตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) พร้อมทั้งจัดทำแผนหลัก  
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ จัดลำดับความสำคัญของโครงการพัฒนาในอนาคต การป้องกันน้ำท่วมและ
การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เพื่อเป็นกรอบการดำเนินการบริหารทรัพยากรน้ำของลุ่มน้ำแม่กลองสำหรับให้ทุก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปดำเนินการ ลดความซ้ำซ้อนของแผนงาน และกำหนดกรอบแนวทางการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ำของพ้ืนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 
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2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 1)  เพ ื ่อศ ึกษาและจ ัดทำรายงานการประเม ินส ิ ่ งแวดล ้อมระด ับย ุทธศาสตร ์  ( Strategic 
Environmental Assessment; SEA) ของพ้ืนที่ลุ่มน้ำแม่กลอง 
 2)  เพื่อทบทวนวิเคราะห์การดำเนินงานพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ศึกษาโครงการที่ผ่านมา  เพ่ือ
ประกอบการจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) พร้อมประเมินผลการ
ดำเนินงานในช่วงปี พ.ศ.2561-2564 และแผนปฏิบัติการ การบริหารทรัพยากรน้ำปี พ.ศ.2565-2570 
 

3. ขอบเขตพื้นที่ศึกษา 

 ลุ ่มน้ำแม่กลอง มีแม่น้ำแม่กลองเป็นแม่น้ำสายหลัก แม่น้ำแม่กลองมีความยาวประมาณ 589 
กิโลเมตร เกิดจากแม่น้ำแควน้อยและแม่น้ำแควใหญ่ไหลมาบรรจบกันเป็นแม่น้ำแม่กลอง ไหลผ่านจังหวัด
กาญจนบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม แล้วไหลออกสู่อ่าวไทย ขอบเขตพื้นที่ศึกษาของโครงการครอบคลุมลุ่มน้ำ
แม่กลองทั้งหมดและลุ่มน้ำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดลุ่มน้ำ พ.ศ.2564 กฎหมายรองใน
พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งลุ่มน้ำ
แม่กลองประกอบด้วยลุ่มน้ำสาขาจำนวน 17 ลุ่มน้ำสาขา มีเนื้อที่ 30,223.56 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 
18.89 ล้านไร่ ครอบคลุมเขตการปกครอง 8 จังหวัด (ตาก อุทัยธานี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม ราชบุรี 
สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร) 34 อำเภอ 258 ตำบล ดังแสดงในตารางที่ 3-1 และรูปที่ 3-1 
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ที่มา : บริษัทที่ปรึกษา, 2564 

รูปที่ 3-1 ขอบเขตลุ่มน้ำแม่กลอง 
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดลอ้มระดบัยุทธศาสตร์ 4    
และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรนำ้ พื้นที่ลุม่น้ำแมก่ลอง 

ตารางท่ี 3-1 ขอบเขตการปกครองในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลอง 
 

ลำดับ จังหวัด พ้ืนที ่
(ตร.กม.) 

ร้อยละ 
ของพ้ืนที่
ลุ่มน้ำ 

อำเภอ ตำบล 

1 ตาก 4,817.93 15.94 1.1 อุ้มผาง 1.โมโกร 2. อุ้มผาง 3. หนองหลวง 
      4. แม่กลอง 5. แม่จัน 6. แม่ละมุ้ง 

2 อุทัยธานี 2,237.66 7.40 2.1 บ้านไร่ 1. แก่นมะกรูด 2. คอกควาย 3. เจ้าวัด 

    2.2 ลานสัก 1. ระบำ   

    2.3 ห้วยคต 1. ทองหลาง   

3 กาญจนบุรี 17,327.03 57.33 3.1 เมืองกาญจนบุรี 1. ช่องสะเดา 2. วังด้ง 3. ลาดหญ้า 

      4. หนองบัว 5. แก่งเสี้ยน 6. ปากแพรก 

      7. ท่ามะขาม 8. บ้านเหนือ 9. บ้านใต้ 

      10. บ้านเก่า 11. หนองหญ้า 12. เกาะสำโรง 

      13. วังเย็น   

    3.2 เลาขวัญ 1. ทุ่งกระบ่ำ   

    3.3 ไทรโยค 1.ไทรโยค 2. ท่าเสา 3. วังกระแจะ 

      4. ลุ่มสุ่ม 5. สิงห์ 6. บ้องตี้ 

      7. ศรีมงคล   

    3.4 ด่านมะขามเตี้ย 1. จรเข้เผือก 2. กลอนโด 3. ด่านมะขามเตี้ย 

      4. หนองไผ่   

    3.5 ทองผาภูมิ 1. ชะแล 2. ปิล็อก 3. ท่าขนุน 

      4. สหกรณ์นิคม 5. ห้วยเขย่ง 6. หินดาด 

      7. ลิ่นถิ่น   

    3.6 ท่าม่วง 1. หนองขาว 2. ทุ่งทอง 3. ท่าล้อ 

      4. วังศาลา 5. เขาน้อย 6. วังขนาย 

      7. ท่าม่วง 8. ม่วงชุม 9. บ้านใหม่ 

      10. รางสาล่ี 11. ท่าตะคร้อ 12. พังตรุ 

      13. หนองตากยา   

    3.7 ท่ามะกา 1. ตะคร้ำเอน 2. ดอนชะเอม 3. ท่าเรือ 

      4. ท่ามะกา 5. แสนตอ 6. ยางม่วง 

      7. ท่าไม้ 8. หวายเหนียว 9. พงตึก 

      10. ดอนขมิ้น 11. ท่าเสา 12. โคกตะบอง 

      13. เขาสามสิบหาบ  

    3.8 บ่อพลอย 1. หนองรี 2. หนองกร่าง 3. หลุมรัง 

      4. ช่องด่าน 5. บ่อพลอย 6. หนองกุ่ม 

    3.9 พนมทวน 1. หนองโรง 2. ทุ่งสมอ  

    3.10 ศรีสวัสดิ์ 1. เขาโจด 2. นาสวน 3. ด่านแม่แฉลบ 

      4. แม่กระบุง 5. หนองเป็ด 6. ท่ากระดาน 

    3.11 สังขละบุรี 1. ไล่โว่   2. หนองลู 3. ปรังเผล 

    3.12 หนองปรือ 1. สมเด็จเจริญ 2. หนองปรือ 3. หนองปลาไหล 
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดลอ้มระดบัยุทธศาสตร์ 5    
และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรนำ้ พื้นที่ลุม่น้ำแมก่ลอง 

ตารางท่ี 3-1 ขอบเขตการปกครองในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลอง (ต่อ)  

ลำดับ จังหวัด พ้ืนที ่
(ตร.กม.) 

ร้อยละ 
ของพ้ืนที่
ลุ่มน้ำ 

อำเภอ ตำบล 

4 สุพรรณบุรี 604.58 2.00 4.1 ด่านช้าง 1. วังยาว   2. ด่านช้าง   3. องค์พระ 

      4. นิคมกระเสียว   

5 นครปฐม 252.74 0.84 5.1 เมืองนครปฐม 1. นครปฐม 2. ทัพหลวง 3. บ้านยาง 

      4. โพรงมะเดื่อ 5. หนองปากโลง 6. วังตะกู 

      7. สนามจันทร 8. พระปฐมเจดีย์ 9. ลำพยา 

      10. หนองดินแดง 11. ห้วยจระเข้ 12. พระประโทน 

      13. บางแขม 14. ถนนขาด 15. สระกะเทียม 

      16. วังเย็น 17. สวนป่าน 18. ดอนยายหอม 

    5.2 สามพราน 1. ตลาดจินดา   

6 ราชบุรี 4,586.19 15.17 6.1 เมืองราชบุรี 1. เขาแร้ง 2. หนองกลางนา 3. สามเรือน 

      4. ท่าราบ 5. เกาะพลับพลา 6. หินกอง 

      7. หลุมดิน 8. พิกุลทอง 9. บางป่า 

      10. โคกหม้อ 11. น้ำพ ุ 12. เจดีย์หัก 

      13. พงสวาย 14. หน้าเมือง 15. บ้านไร่ 

      16. ดอนตะโก 17. ห้วยไผ ่ 18. คุ้งกระถิน 

      19. คุ้งน้ำวน 20. คูบัว 21. ดอนแร่ 

      22. อ่างทอง   

    6.2 โพธาราม 1. เตาปูน 2. หนองกวาง 3. เขาชะงุ้ม 

      4. ดอนกระเบ้ือง 5. ชำแระ 6. บ้านเลือก 

      7. หนองโพ 8. โพธาราม 9. สร้อยฟ้า 

      10. นางแก้ว 11. ท่าชุมพล 12. คลองตาคต 

      13. คลองข่อย 14. บ้านฆ้อง 15. ธรรมเสน 

      16. เจ็ดเสมียน 17. บางโตนด 18. บ้านสิงห ์

      19. ดอนทราย   

    6.3 จอมบึง 1. แก้มอ้น 2. ด่านทับตะโก 3. เบิกไพร 

      4. จอมบึง 5. ปากช่อง 6. รางบัว 

    6.4 ดำเนินสะดวก 1. ดอนคลัง 2. ดอนกรวย 3. บัวงาม 

      4. บ้านไร่ 5. แพงพวย 6. ดอนไผ่ 

      7. ประสาทสิทธิ์ 8. ท่านัด 9. ศรีสุราษฎร์ 

      10. สี่หมื่น 11. ดำเนินสะดวก 12. ขุนพิทักษ์   

      13 ตาหลวง   
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดลอ้มระดบัยุทธศาสตร์ 6    
และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรนำ้ พื้นที่ลุม่น้ำแมก่ลอง 

ตารางท่ี 3-1 ขอบเขตการปกครองในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลอง (ต่อ) 

ลำดับ จังหวัด พ้ืนที ่
(ตร.กม.) 

ร้อยละ 
ของพ้ืนที่
ลุ่มน้ำ 

อำเภอ ตำบล 

6 ราชบุรี   6.5 บางแพ 1. ดอนใหญ่ 2. วังเย็น 3. บางแพ 

 (ต่อ)     4. ดอนคา 5. วัดแก้ว 6. หัวโพ 

      7. โพหัก   

    6.6 บ้านโป่ง 1. กรับใหญ่ 2. ท่าผา 3. ปากแรต   

      4. ลาดบัวขาว 5. บ้านโป่ง 6. เขาขลุง 

      7. หนองกบ 8. เบิกไพร 9. หนองปลาหมอ 

      10. คุ้งพยอม 11. สวนกล้วย 12. หนองอ้อ 

      13. นครชุมน์ 14. บ้านม่วง 15. ดอนกระเบ้ือง 

    6.7 บ้านคา 1. หนองพันจันทร์ 2. บ้านคา 3. บ้านบึง 

    6.8 ปากท่อ 1. อ่างหิน 2. บ่อกระดาน 3. ทุ่งหลวง 

      4. ป่าไก่ 5. หนองกระทุ่ม 6. วัดยางงาม 

      7. ปากท่อ 8. ดอนทราย 9. ยางหัก 

      10. วันดาว   

    6.9 วัดเพลง 1. เกาะศาลพระ 2. วัดเพลง 3. จอมประทัด 

    6.10 สวนผึ้ง 1. ป่าหวาย 2. สวนผึ้ง 3. ท่าเคย 

      4. ตะนาวศรี   

7 สมุทรสาคร 181.74 0.60 7.1 เมืองสมุทรสาคร 1. ชัยมงคล 2. บางกระเจ้า 3. บางโทรัด 

      4. กาหลง 5. นาโคก  

    7.2 บ้านแพ้ว 1. บ้านแพ้ว 2. หนองบัว 3. หนองสองห้อง   

      4. หลักสาม 5. ยกกระบัตร 6. โรงเข้ 

8 สมุทรสงคราม 215.69 0.71 8.1 เมืองสมุทรสงคราม 1. นางตะเคียน 2. ลาดใหญ่ 3. บางแก้ว 

      4. คลองเขิน 5. บ้านปรก 6. แม่กลอง 

      7. บางขันแตก 8. ท้ายหาด 9. บางจะเกร็ง 

      10. แหลมใหญ่   

    8.2 บางคนที 1. บางนกแขวก 2. ดอนมะโนรา 3. บางคนที 

      4. บางยี่รงค ์ 5. จอมปลวก 6. ยายแพง 

      7. กระดังงา 8. โรงหีบ   9. บ้านปราโมทย์ 

      10. บางกระบือ 11. บางสะแก 12 บางพรม 

      13. บางกุ้ง   

    8.3 อัมพวา 1. ท่าคา 2. เหมืองใหม่ 3. บางช้าง 

      4. แควอ้อม 5. วัดประดู่ 6. สวนหลวง 

      7. อัมพวา 8. บางแค 9. บางนางลี่   

      10. ปลายโพงพาง  

รวม 30,223.56 100.00  34 258  
ท่ีมา : พระราชกฤษฎีกากำหนดลุ่มน้ำ พ.ศ.2564 กฎหมายรองในพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดลอ้มระดบัยุทธศาสตร์ 7    
และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรนำ้ พื้นที่ลุม่น้ำแมก่ลอง 

4. สรุปผลการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
 

 1) พื้นที่ลุ่มน้ำ ลุ่มน้ำแม่กลองมีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 30,223.56 ตารางกิโลเมตร ในเชิงกายภาพแบ่ง
พื้นที่ลุ่มน้ำออกเป็น 17 ลุ่มน้ำสาขา (ดูรูปที่ 3-1 และตารางที่ 3-1 ประกอบ) ครอบคลุมเขตปกครอง 258 
ตำบล 34 อำเภอ ในเขตพื้นที่ 8 จังหวัด ได้แก่ ตาก อุทัยธานี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี  นครปฐม ราชบุรี 
สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร มีแม่น้ำแม่กลองเป็นลำน้ำสายหลัก มีลำน้ำสาขาที่สำคัญกับกิจกรรมการใชน้้ำ 
ได้แก่ แควใหญ่ แควน้อย ลำตะเพิน และลำภาชี การพัฒนาการเกษตร ชลประทาน และอุตสาหกรรมส่วนใหญ่
เกิดขึ้นในเขตลุ่มน้ำแม่กลองตอนล่าง มีการนำน้ำจากแม่น้ำแม่กลองไปใช้เพื่อการเพาะปลูก อุปโภคบริโภค 
และผลักดันน้ำเค็มบริเวณปากแม่น้ำทั้งในเขตลุ่มน้ำแม่กลอง และลุ่มน้ำท่าจีน ตลอดจนเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญ
ของการประปานครหลวง มีปริมาณฝนเฉลี่ย 1,379 มิลลิเมตร โดยปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยสูงสุดจะอยู่บริเวณ    
อ.ทองผาภูมิ อ.สังขละบุรี อ.ไทรโยค (จ.กาญจนบุรี) และปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปีต่ำที่สุดอยู่บริเวณ อ.เลาขวัญ 
อ.ศรีสวัสดิ์ อ.ท่ามะกา อ.ท่าม่วง อ.พนมทวน (จ.กาญจนบุรี) อ.วัดเพลง อ.จอมบึง อ.โพธาราม (จ.ราชบุรี) 
และมีปริมาณน้ำท่ารายปีเฉลี่ยทั้งลุ่มน้ำ 16,541.67 ล้าน ลบ.ม. 
 2) การใช้ประโยชน์ที่ดิน การใช้ประโยชน์ที่ดิน พ.ศ.2563 เป็นพื้นที่ที ่มีสภาพเป็นป่าร้อยละ 
67.12 พื้นที่เกษตรกรรมร้อยละ 24.06 พื้นที่ชุมชนร้อยละ 2.99 และพื้นที่อุตสาหกรรมร้อยละ 0.32 พื้นที่
เกษตรกรรม รวมประมาณ 4.545 ล้านไร่ เป็นพื้นที่เกษตรในเขตชลประทานประมาณ 1.303 ล้านไร่ เป็น
เกษตรน้ำฝน 3.242 ล้านไร่ 
 3) ทรัพยากรป่าไม้ และพื้นที่อนุรักษ์ตามกฎหมาย พื้นที่อนุรักษ์ตามกฎหมายประกอบด้วย 
พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติรวม 17,390.14 ตร.กม. คิดเป็นร้อยละ 57.5 ของพ้ืนที่ลุ่มน้ำแม่กลอง ส่วนใหญ่เป็นเขต
พ้ืนที่ป่าเพ่ือการอนุรักษ์ (โซน C) เขตอุทยานแห่งชาติ 9 แห่ง เขตห้ามล่าสัตว์ป่า 6 แห่ง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 
5 แห่ง รวมทั้งสิ้น 18,107.88 ตารางกิโลเมตร (11,317,425 ไร่) คิดเป็นร้อยละ 59.91 ของพ้ืนที่ลุ่มน้ำแม่กลอง  
ป่าชายเลนคงสภาพรวมทั้งสิ้น 16,427 ไร่ แหล่งมรดกโลกจำนวน 2 แห่ง ได้แก่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่
นเรศวรและห้วยขาแข้ง และกลุ่มป่าแก่งกระจาน พื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศหรือแรมซาร์ไซต์ 
จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ ดอนหอยหลอด มีขอบเขตพื้นที ่ประมาณ 875 ตารางกิโลเมตร มีพื ้นที ่ชุ ่มน้ำที ่มี
ความสำคัญระดับนานาชาติ 5 แห่ง และมีพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับชาติ 5 แห่ง โดยพื้นที่ป่าไม้ในพื้นที่
ลุ่มน้ำแม่กลอง มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงลดลงจากในอดีต จากการสืบค้นข้อมูลศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ของกรมป่าไม้ ปี พ.ศ.2564 พบว่า มีโครงการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ที่มีสภาพเป็นป่าเสื่อมโทรมในขอบเขต
พ้ืนที่ลุ่มน้ำแม่กลอง จำนวน 11 แห่ง เป็นพื้นที่ 5,900 ไร่ 
 4) สภาพทางเศรษฐกิจ ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ย (GPP) ประจำปี 2562 มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 
1,291,359 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2561 เท่ากับ 39,050 ล้านบาท (ร้อยละ 3.12) ซึ่งมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม 
1,252,309 ล้านบาท รายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากรเท่ากับ 224,003 บาทต่อคนต่อปี เศรษฐกิจหลักเป็น
ภาคอุตสาหกรรม (52.22%) รองลงมาเป็นภาคบริการ (36.65%) และภาคการเกษตร (11.13%) แนวโน้มใน
อนาคต จากศักยภาพของจังหวัดและการส่งเสริมของภาครัฐ ทำให้ภาคอุตสาหกรรมยังคงมีบทบาทสูงสุดใน
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การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของพื้นที่ลุ่มน้ำ ขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการจะพัฒนาศักยภาพด้านการค้า การลงทุน
และการตลาดให้สูงขึ้น เพื่อสามารถแข่งขันทางการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน อย่างไรก็ตาม ภาคอุตสาหกรรม
ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นอุตสาหกรรมต่อเนื ่องมาจากภาคการเกษตร เช่น  อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 
อุตสาหกรรมน้ำตาล ซึ่งต้องอาศัยฐานการผลิตจากภาคการเกษตร ประกอบกับ การประกอบอาชีพของ
ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตรกรรม ดังนั้น การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการเกษตร ทั้งในแง่ของการ
จัดหา การปรับลด การเพิ่มประสิทธิภาพ จะเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของพ้ืนที่ลุ่มน้ำ 
 5) ประชากรและลักษณะทางสังคม พื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลอง มีจำนวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์
ในปี พ.ศ.2562 รวม 1,756,499 คน มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 676,983 ครัวเรือน การขยายตัวของประชากร
มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะในพ้ืนที่ต้นน้ำและตอนกลางของลุ่มน้ำแม่กลอง ประชากรมีความต้องการพื้นที่
เพื่อทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และอยู่อาศัยมากขึ้น  ขณะที่พื้นที่ตอนล่างของลุ่มน้ำแม่กลองกลับมีสัดส่วน
ประชากรต่อลุ่มน้ำลดลง 
 6) ระบบเมือง การจัดระบบเมืองและบทบาทหน้าที่ของชุมชนเมืองในระดับอนุภาคกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง 1 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 และกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง พ.ศ.2564 จำแนก
เมืองศูนย์กลางในการให้บริการของพ้ืนที่ลุ่มน้ำแม่กลองได้ตั้งแต่ระดับอนุภาคจนถึงระดับอำเภอ ซึ่งมีบทบาทที่
หลากหลายทั้งศูนย์กลางการท่องเที่ยว การค้าการลงทุน การเกษตรที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการน้ำ โดย
ศูนย์กลางระดับอนุภาคในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลองอยู่ที่อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี มาจนถึงตำบลลุ่มสุ่ม 
อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี มีทิศทางการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ประวัติศาสตร์ 
ภาคตะวันตก และอารยธรรมทวารวดี 
 7) การท่องเที่ยว พื้นที่ลุ ่มน้ำแม่กลองมีศักยภาพสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี มี
ความสำคัญของพื้นที่ในความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว ทางธรรมชาติ เชิงประวัติศาสตร์ วั ฒนธรรม 
ประเพณี ชุมชนริมน้ำและพื้นที่เกษตรกรรมที่ยังคงความเป็นอัตลักษณ์ โดยเฉพาะจังหวัด กาญจนบุรี ราชบุรี 
สมุทรสงคราม ที่มีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลาย ทั้งนี้สภาพแวดล้อมภายในแหล่งท่องเที่ยวบางแห่งที่ห่างไกลยัง
ต้องได้รับการฟื้นฟูและพัฒนา และสร้างความเชื่อมโยงของเส้นทางท่องเที่ยวในพื้นที่ พร้อมทั้งส่งเสริมการ
พัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวใหม่ๆ ที่น่าสนใจ และมีความเป็นไปได้ต่อไปในอนาคต ปัจจุบัน (พ.ศ.2562) พ้ืนที่
ลุ ่มน้ำแม่กลอง มีจำนวนนักท่องเที่ยวและนักทัศนาจรเฉลี่ยรวม 15 ,628,172 คนต่อปี มีรายได้จากการ
ท่องเที่ยว 44,974 ล้านบาท จากผลการประเมินพบว่ามีอัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวนนักท่องเที่ยวโดยเฉลี่ย
ประมาณ 7.44% ต่อปี โดยในปี พ.ศ.2582 พ้ืนที่ลุ่มน้ำแม่กลองจะมีผู้เยี่ยมเยือนประมาณ 24.07 ล้านคนต่อปี 
โดยรายได้จากการท่องเที่ยวจะเพิ่มเป็น 67,003 ล้านบาท เมื่อพิจารณาจากศักยภาพในการรองรับของพื้นที่
แหล่งท่องเที่ยว และศักยภาพในการรองรับของที่พักในพื้นที่ลุ ่มน้ำในภาพรวมพบว่า ยังคงสามารถรองรับ
จำนวนผู้เยี่ยมเยือนในอนาคตอีก 20 ปีข้างหน้าได้อย่างเพียงพอ  
 8) การเกษตร พืชหลักทางการเกษตรที่สำคัญในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลอง คือ อ้อย ข้าว มันสำปะหลัง 
ไม้ผลผสม (มะม่วง ลำไย ลิ้นจี่ มะพร้าว ส้มโอ กล้วยน้ำว้า) ไม้ยืนต้น และพืชผัก มีพ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและ
มีฟาร์มสุกรในพื้นที่ตอนล่างของลุ่มน้ำ ฟาร์มสุกรมีมากที่สุดในเขตจังหวัดราชบุรี  พื้นที่ทำการเกษตรที่ใช้น้ำ
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จากลุ่มน้ำแม่กลองแบ่งเป็นสองกลุ่ม กลุ่มแรกเป็นพ้ืนที่ทำการเกษตรภายในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลองประมาณ 
4.545 ล้านไร่ แบ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีระบบการชลประทานของโครงการขนาดใหญ่ (เฉพาะในเขตพ้ืนที่ลุ่มน้ำแม่กลอง) 
ขนาดกลาง ขนาดเล็ก และสูบน้ำด้วยไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 1.303 ล้านไร่ ที่เหลือเป็นพื้นที่การเกษตรในเขตอาศัย
น้ำฝน 3.242 ล้านไร่ ซึ่งฤดูแล้งส่วนใหญ่ไม่มีการปลูกพืชเนื่องจากไม่มีน้ำ กลุ่มที่สองเป็นพื้นที่ภายนอกเขต   
ลุ ่มน้ำแม่กลองที ่ได้ร ับน้ำชลประทานของโครงการแม่กลองใหญ่ประมาณ 1.442 ล้านไร่ รวมเป็นพื ้นที่
การเกษตรที่ใช้น้ำจากลุ่มน้ำแม่กลองประมาณ 5.988 ล้านไร่  
 9) อุตสาหกรรม ปัจจุบันพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลอง มีนิคมโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 1 แห่ง คือ นิคม
อุตสาหกรรมราชบุรี มีโรงงานอุตสาหกรรม ตั ้งอยู่ในพื ้นที ่ลุ ่มน้ำจำนวน 2,799 แห่ง จำนวนเงินลงทุน 
228,389.17 ล้านบาท และจำนวนคนงานรวม 137,827 คน โดยโรงงานส่วนใหญ่อยู่ในหมวดอุตสาหกรรม
อาหาร ขณะเดียวกันก็มีวิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน จำนวน 1,867 แห่ง โดยส่วนใหญ่จะอยู่ใน
ลุ่มน้ำสาขาท่ีราบแม่น้ำแม่กลอง และลุ่มน้ำสาขาห้วยตะเพิน 
 10) การพัฒนาแหล่งน้ำและการชลประทาน โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและการชลประทานใน
ปัจจุบันประกอบด้วย โครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ 3 โครงการ ความจุเก็บกักรวม 26,660 ล้าน ลบ.ม. 
และโครงการชลประทานขนาดใหญ่ 10 โครงการ มีพื้นที่ชลประทานรวม 2.34 ล้านไร่ นอกจากนี้มีโครงการ
พัฒนาแหล่งน้ำและการชลประทานขนาดกลาง 18 โครงการ ความจุเก็บกักรวม 145 ล้าน ลบ.ม. มีพื้นที่
ชลประทานและพ้ืนที่รับประโยชน์รวม 129,611 ไร่ และโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กและสูบน้ำด้วยไฟฟ้า 
213 โครงการ ความจุเก็บกักรวม 57.24 ล้าน ลบ.ม. มีพ้ืนที่ชลประทานและพ้ืนที่รับประโยชน์รวม 256,090 ไร่ 
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและการชลประทานในอนาคต มีโครงการพัฒนาแหล่งน้ำและโครงการชลประทาน
ของกรมชลประทาน 20 โครงการ ความจุเก็บกักรวม 96.51 ล้าน ลบ.ม. มีพื้นที่ชลประทานรวม 83,640 ไร่ 
และพ้ืนที่รับประโยชน์รวม 65,585 ไร่ 
 11) ศักยภาพการให้น้ำบาดาล สภาพอุทกธรณีการให้น้ำของชั้นน้ำบาดาลในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลอง 
มีพ้ืนที่ให้น้ำรวม 30,117.82 ตารางกิโลเมตร ส่วนใหญ่มีศักยภาพการให้น้ำบาดาล น้อยกว่า 2 ลบ.ม./ชั่วโมง 
ครอบคลุมพื้นที่ 24,666.19 ตารางกิโลเมตร มีศักยภาพน้ำบาดาลที่สามารถพัฒนานำไปใช้ได้โดยไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลอง มีปริมาณทั้งหมด 1 ,909 ล้าน ลบ.ม./ปี ในปี 2564 มีบ่อน้ำ
บาดาลที่ผ่านการอนุญาตกรมทรัพยากรน้ำบาดาล 1,915 บ่อ รวมปริมาณการขออนุญาตใช้น้ำบาดาลตาม
ใบอนุญาต 160.21 ล้าน ลบ.ม./ปี และมีบ่อน้ำบาดาลตื้นรวมทั้งหมด 16,686 บ่อ คิดเป็นปริมาณการใช้น้ำ
บาดาลระดับตื้น 180.37 ล้าน ลบ.ม./ปี เมื่อรวมปริมาณการใช้น้ำบาดาลในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลองจากที่กล่าวมา
ข้างต้น พบว่า ปริมาณการใช้น้ำบาดาลทั้งสิ้นประมาณ 340.58 ล้าน ลบ.ม./ปี น้อยกว่าศักยภาพในการพัฒนา
น้ำบาดาลขึ้นมาใช้โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สำหรับในประเด็นของคุณภาพน้ำบาดาล 
ภาพรวมคุณภาพน้ำบาดาลในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลองส่วนใหญ่แสดงลักษณะน้ำกระด้างชั่วคราว หรือน้ำอ่อน 
ยกเว้นพื้นที่ติดชายฝั่งทะเลที่แสดงลักษณะเป็นน้ำกร่อยหรือน้ำเค็มจากการรุกล้ำของน้ำทะเล พบมีค่าเหล็ก
และแมงกานีสเกินเกณฑ์มาตรฐานน้ำบาดาลเพ่ือการอุปโภค-บริโภคในบางพ้ืนที่ และพบว่ามีการปนเปื้อนฟีคัล
โคลิฟอร์มแบคทีเรียในหลายพ้ืนที่จึงต้องตรวจติดตามและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบาดาลอย่างต่อเนื่องต่อไป 
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 12) ความต้องการใช้น้ำ จากการศึกษาความต้องการใช้น้ำตามกิจกรรมต่างๆ ในปัจจุบัน สรุปได้ว่า
มีปริมาณความต้องการใช้น้ำรวมทั้งหมด 12,017.20 ล้าน ลบ.ม. ประกอบด้วย  1) ความต้องการใช้น้ำเพื่อ
การเกษตรและชลประทาน มีความต้องการใช้น้ำเพื่อการเกษตรรวม 8,135.80 ล้าน ลบ.ม. แบ่งเป็นนอกเขต
ชลประทาน 2,862.20 ล้าน ลบ.ม. ในเขตชลประทาน 5,273.60 ล้าน ลบ.ม. (รวมการสูญเสียในระบบส่งน้ำ) 
2) ความต้องการใช้น้ำสำหรับอุปโภค-บริโภค มีความต้องการใช้น้ำในสภาพปัจจุบัน 91.63 ล้าน ลบ.ม./ปี 
แบ่งเป็นในเขต กปภ. 32.27 ล้าน ลบ.ม. และนอกเขต กปภ. 59.36 ล้าน ลบ.ม. 3) ความต้องการใช้น้ำเพื่อ
การท่องเที่ยว ในสภาพปัจจุบัน 2.11 ล้าน ลบ.ม./ปี 4) ความต้องการใช้น้ำอุตสาหกรรม เท่ากับ 245.83 
ล้าน ลบ.ม./ปี 5) ความต้องการใช้น้ำเพื่อการปศุสัตว์ มีปริมาณความต้องการใช้น้ำในสภาพปัจจุบัน 29.18 
ล้าน ลบ.ม./ปี 6) ความต้องการใช้น้ำเพื่อรักษาสมดุลนิเวศในลุ่มน้ำแม่กลอง คิดเป็นปริมาณน้ำเฉลี่ยรายปี
เท่ากับ 1,576.00 ล้าน ลบ.ม. 7) ความต้องการใช้น้ำจากลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำท่าจีน อัตราการผันน้ำ
ไปโครงการเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกตอนล่าง ผ่านคลองจระเข้-สามพัน คิดเป็นปริมาณน้ำเฉลี่ยรายปี 699.37 
ล้าน ลบ.ม. ผ่านคลองท่าสาร-บางปลา คิดเป็นปริมาณน้ำเฉลี่ยรายปี 699.37 ล้าน ลบ.ม. อัตราการผันน้ำไป
เพื่อผลิตน้ำประปาสำหรับการประปานครหลวง ปริมาณไม่เกิน 45 ลบ.ม./วินาที ปัจจุบันมปีริมาณน้ำที่ผันจริง
ในคลองส่งน้ำประปาเฉลี่ยรายปีเท่ากับ 537 ล้าน ลบ.ม. แนวโน้มในอนาคตอีก 20 ปีข้างหน้า ปริมาณการใช้น้ำ
รวมจะเพิ่มเป็น 13,458.56 ล้าน ลบ.ม. จากการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้นของกิจกรรมที่ 1) ถึง 6) ซึ่งจะทำให้ปริมาณ
ความต้องการใช้น้ำรวมของทั้งลุ่มน้ำเข้าใกล้ขีดจำกัดของปริมาณน้ำต้นทุนที่มีอยู่ตามสภาพธรรมชาติของลุ่มน้ำ
มากยิ่งขึ้น แหล่งน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคจากแหล่งน้ำบาดาลจะมีปริมาณความต้องการใช้น้ำเพ่ิมขึ้น พ้ืนที่
ที่มีแนวโน้มขาดแคลนน้ำ ได้แก่ พื้นที่อำเภอหนองปรือ บ่อพลอย เลาขวัญ พนมทวน ไทรโยค ด่านมะขามเตี้ย 
เมืองกาญจนบุรี ท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี และอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 
 13) ศักยภาพของดินที่เหมาะสมในการเพาะปลูก ภาพรวมของพื้นที่ทำการเกษตรภายในลุ่มน้ำ  
แม่กลอง พบปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ไม่ตรงกับสมรรถนะที่ดิน จากการศึกษาพบว่า ศักยภาพของดินที่
เหมาะสมเพื่อการเพาะปลูกพืชในระดับดีถึงปานกลาง สำหรับปลูกข้าวจะอยู่ในพื้นที่ลุ่มมีทั้งหมด 720,291 ไร่ 
สำหรับปลูกพืชไร่จะอยู่ในที่ดอนมีทั้งหมด 2,736,777 ไร่ สำหรับปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้นมีพื้นที่ทั ้งหมด 
2,102,331 ไร่ แต่ในปัจจุบันมีการใช้ประโยชน์ที่ดินสำหรับทำนาข้าวในพื้นที่ดอนที่มีการระบายน้ำดี เสี่ยง
ปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูกาลเพาะปลูกได้ง่าย โดยเฉพาะในช่วงฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานาน และการปลูกข้าว
ในที่ดอนจะใช้น้ำมากกว่าปลูกในที่ลุ่ม ในภาพรวมปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้มีพื้นที่ 125 ,480 ไร่ 
นอกจากนี้ยังพบปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินในการปลูกพืชไร่/ปลูกไม้ผล/ไม้ยืนต้นในที่ลุ่มที่มีการระบายน้ำเลว 
ทำให้เกิดปัญหาการระบายน้ำในบริเวณรากพืช ส่งผลให้ผลผลิตต่ำกว่าปกติ ส่งผลให้ต้นทุนต่อไร่ในการผลิตสูง
แต่ได้รับผลผลิตต่ำ ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้มีพื้นที่ 998 ,756 ไร่ และมีปัญหาการใช้ประโยชน์
ที่ดินในที่สูงพ้ืนที่ 593,631 ไร่ กล่าวโดยสรุป ลุ่มน้ำแม่กลองมีศักยภาพของดินที่เหมาะสมเพื่อการเพาะปลูก
พืชในระดับดีถึงปานกลางประมาณ 2.822 ถึง 3.457 ล้านไร่ ดังนั้น การทำการเกษตรในอดีตถึงปัจจุบัน 
ประมาณ 1 ใน 3 ของพื้นที่เพาะปลูกเป็นการทำการเกษตรเกินกว่าศักยภาพของดินที่ในลุ่มน้ำ และพื้นที่
เกษตรร้อยละ 38 เป็นการทำการเกษตรที่ไม่ตรงกับสมรรถนะที่ดินส่งผลให้ผลผลิตต่อไร่ต่ำ ผลตอบแทนไม่
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คุ้มค่าจากการลงทุน แนวโน้มในอนาคตสูญเสียความสามารถในการแข่งขันทางการตลาด ตลอดจน
ก่อให้เกิดการเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินเร็วยิ่งขึ้น 
 14) สภาพปัญหาด้านภัยแล้งและน้ำอุปโภค-บริโภค พื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลอง ประสบกับภาวะภัยแล้ง
อยู่เสมอในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายนของทุกปี โดยในช่วงระหว่างปี พ.ศ.2557-2561 มีพื้นที่การเกษตรที่
ได้รับความเสียหายทั้งหมด 31,593 ไร่ และมีครัวเรือนที่ได้รับความเดือดร้อนทั้งหมดจำนวน 97,424 ครัวเรือน 
ในส่วนของการจัดการน้ำอุปโภค-บริโภค ในภาพรวมประชากรในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลอง มีน้ำใช้กว่าร้อยละ 80 
แต่ยังคงมีปัญหาน้ำอุปโภคบริโภคไม่เพียงพอ โดยมีหมู่บ้านที่ยังขาดแคลนระบบประปากระจายตัวอยู่ใน 8 
ลุ่มน้ำสาขา มี 5 จังหวัด 12 อำเภอ 20 ตำบล 34 หมู่บ้าน  
 15) สภาพปัญหาด้านน้ำท่วม ในเขตพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำแม่กลอง : ได้แก่ แม่น้ำแควใหญ่ 
และแม่น้ำแควน้อย ลักษณะเป็นน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มจากฝนตกหนักบริเวณท้ายเขื่อน และน้ำหลากจาก
ลำน้ำสาขาขนาดเล็กไหลลงมาบรรจบกันในเขตที่อยู่อาศัย ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในบริเวณจุดบรรจบของลำน้ำสาขา
ย่อยๆ ที่ไม่มีการควบคุมน้ำทางด้านเหนือน้ำ เช่น จุดบรรจบของลำภาชีกับแม่น้ำแควน้อย และจุดบรรจบของ
ห้วยตะเพินกับแม่น้ำแควใหญ่ ในเขตลำภาชีและห้วยตะเพิน : ในลุ่มน้ำสาขาลำภาชี และห้วยตะเพินยังไม่มี 
อ่างเก็บน้ำควบคุมน้ำในพื้นที่ตอนบน พบว่าห้วยตะเพินจะมีน้ำท่วมในลักษณะน้ำท่วมฉับพลัน เนื่องจากความจุ
ของลำน้ำมีขนาดเล็ก แต่ระดับน้ำจะลดลงอย่างรวดเร็ว ส่วนลำภาชีจะมีปัญหาน้ำท่วมบริเวณรอยต่อระหว่าง 
อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี และอำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณตำบล
ด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ทั้งนี้เนื่องจากเป็นบริเวณที่เปลี่ยนจากพื้นที่ลาดเอียงเป็นพื้นที่
ค่อนข้างราบ โดยจะเกิดในช่วงเวลาที่มีฝนตกหนักในเขตพื้นที่ต้นน้ำ ในเขตพื้นที่ปากแม่น้ำและชายฝั่งทะเล
ของลุ่มน้ำแม่กลอง : เป็นลักษณะของน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มซึ่งมีท้ังพ้ืนที่การเกษตร ที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรม 
สาเหตุหลักเป็นปัญหาการระบายน้ำและปัญหาของน้ำทะเลหนุน 
 16) คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำ คุณภาพน้ำแม่น้ำแม่กลองมีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง ได้แก่ บริเวณบ้าน
ท่าเรือ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี บริเวณหน้าค่ายภาณุรังษี อำเภอเมืองราชบุรี บริเวณสะพานเฉลิม
พระเกียรติ 60 พรรษาฯ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี บริเวณหน้าโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า 
อำเภอเมืองสมุทรสงคราม และบริเวณสะพานสมเด็จพระศรีสุริเยนทร์  อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
คุณภาพน้ำในแม่น้ำแควน้อยมีแนวโน้มเสื่อมโทรมลงบริเวณสะพานท่าเสา อำเภอไทรโยค และโรงแรมหมู่บา้น 
ริเวอร์แคว อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ขณะที่คุณภาพน้ำในแม่น้ำแควใหญ่มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง 
บริเวณสะพานท้ายเขื่อนศรีนครินทร์ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 
 17) ศักยภาพในการพัฒนาพื้นที ่ พื้นที ่ลุ ่มน้ำมีศักยภาพในการพัฒนาการเกษตรพื้นฐานไปสู่
อุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร มีฐานการผลิตสินค้าเกษตรที่เข้มแข็ง  ทำนา ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น 
มีศักยภาพด้านเศรษฐกิจการประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และทำนาเกลือ มีศักยภาพสามารถพัฒนาเป็นเมือง
ศูนย์กลางการท่องเที่ยวระดับภูมิภาค ทรัพยากรธรรมชาติในเขตป่าสงวนและอุทยานแห่งชาติเป็นพ้ืนที่ป่าต้นน้ำ 
สามารถพัฒนาเป็นพื้นที่นันทนาการ แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  เป็นแหล่งศิลปวัฒนธรรม มีเอกลักษณ์กลุ่ม  
ชนเผ่าและพ้ืนที่ท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรม พ้ืนที่ชายฝั่งทะเลเป็นแหล่งการศึกษา/อนุรักษป์่าชายเลน  
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 18) ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลุ่มน้ำ ประสบปัญหาด้านการบุกรุกพื้นที่
ป่าสงวนแห่งชาติและอนุรักษ์ป่าไม้ตามกฎหมาย เพื่อครอบครองพื้นที่ทำการเกษตร มีปัญหาด้านน้ำเสียใน
พื้นที่แหล่งชุมชน แหล่งท่องเที่ยว ในเขตอำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 
อำเภอศรีสวัสดิ์ อำเภอไทรโยค อำเภอเมืองฯ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งสาเหตุสำคัญเกิดจากการปนเปื้อนของ
สารอินทรีย์หรือสิ่งปฏิกูลจากการระบายน้ำทิ้งของกิจกรรมโดยรอบ รวมถึงในคลองสาขาของแม่น้ำแม่กลอง 
เช่น คลองดำเนินสะดวก และคลองวัดประดู่ ที่มีคุณภาพน้ำเสื่อมโทรมมากถึงเสื่อมโทรมตลอดทั้งสาย สาเหตุ
สำคัญเกิดจากการปนเปื้อนของแบคทีเรียจากการระบายน้ำทิ้งของกิจกรรมที่ยังไม่ได้ผ่านการบำบัดหรือที่ผ่าน
การบำบัดแล้วแต่ยังไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น น้ำทิ้งจากชุมชน ฟาร์มปศุสัตว์ หรือสถานประกอบการต่างๆ 
ปัญหากัดเซาะตลิ่งและการตกตะกอนในลำน้ำในพ้ืนที่ลุ่มน้ำลำภาชีด้านท้ายน้ำ ก่อนที่จะไหลลงแม่น้ำแควน้อย 
ทำให้ลำน้ำตื้นเขิน จึงมีผลให้การไหลของน้ำในลำน้ำด้านเหนือน้ำชะลอตัวลง และเกิดน้ำท่วมล้นตลิ่งขึ้นไป
ด้านเหนือน้ำ ดังนั้นทิศทางการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำแม่กลองจึงควรคำนึงถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปด้วย 
 19) นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาระดับต่างๆ จากการศึกษานโยบาย ยุทธศาสตร์ และ
แผนพัฒนาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องพบว่า นโยบายของรัฐ มีทิศทางการพัฒนามุ่งส่งเสริมให้จังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำ   
แม่กลอง เป็น (1) เมืองเกษตรอุตสาหกรรมปลอดภัยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและแปรรูปภาค
เกษตรควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2) แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ/การท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์/แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนาวัฒนธรรม (3) พัฒนาการเชื่อมโยงการค้าและการลงทุน
ระดับสากลที่มีความสามารถในการแข่งขันและการค้าผ่านแดนสู่เอเชีย  โดยได้สะท้อนออกมาในแนวทางการ
พัฒนาจากนโยบาย หรือโครงการของรัฐที่สำคัญในระดับประเทศ ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ และยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที ่เศรษฐกิจที่ได้กำหนดไว้ใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที ่ 12 นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์ของจังหวัดกาญจนบุรี 
แผนพัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองช่วงบางใหญ่-กาญจนบุรี-บ้านพุน้ำร้อน โครงการพัฒนา
เส้นทางถนนเชื่อมโยงระหว่างบ้านพุน้ำร้อนจังหวัดกาญจนบุรี กับเมืองทวายสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 
โครงข่ายทางหลวงอาเซียนในประเทศไทย (จากบ้านพุน้ำร้อนชายแดนไทยพม่า ไปสิ้นสุดที่อำเภอหาดเล็ก  
จังหวัดตราด) และโครงการเส้นทางรถไฟระหว่างท่าเรือแหลมฉบัง-ท่าเรือน้ำลึกทวาย เป็นต้น นโยบายดังกล่าว
จะดึงดูดนักลงทุนในภาคอุตสาหกรรมและยังทำให้ตลาดแรงงานมีการขยายตัวเพิ ่มขึ้นมีการส่งเสริมการ
อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากภาคการเกษตร เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นที่ดิ นประเภทชุมชน 
ที่อยู่อาศัยและพ้ืนที่อุตสาหกรรม การค้า มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น พ้ืนที่ชุมชนนอกเขตเทศบาลมีแนวโน้มการตั้งถิ่นฐาน
ของประชากรขยายตัวมานอกเขตเทศบาลมากยิ่งขึ้น 
 20) สภาพปัญหา ศักยภาพ และข้อจำกัดของพื้นที่ลุ่มน้ำ ได้จากผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานของ
พื้นที่ลุ่มน้ำ ร่วมกับผลการดำเนินการมีส่วนร่วมของประชาชน สรุปประเด็นที่สำคัญดังแสดงในรูปที่ 4-1 ถึง 
รูปที่ 4-3 



      
 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ   รายงานฉบบัสมบูรณ์ รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร  

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดลอ้มระดบัยุทธศาสตร์ 13    
และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรนำ้ พื้นที่ลุม่น้ำแมก่ลอง 

 
        ท่ีมา : บริษัทที่ปรกึษา, 2564 

รูปที่ 4-1 สภาพปัญหาที่ส่งผลต่อการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลอง 

 

 
        ท่ีมา : บริษัทที่ปรกึษา, 2564 

รูปที่ 4-2 ศักยภาพของพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลองท่ีส่งผลต่อการพัฒนาลุ่มน้ำ 
 



      
 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ   รายงานฉบบัสมบูรณ์ รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร  

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดลอ้มระดบัยุทธศาสตร์ 14    
และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรนำ้ พื้นที่ลุม่น้ำแมก่ลอง 

 
ท่ีมา : บริษัทที่ปรกึษา, 2564 

รูปที่ 4-3 ข้อจำกัดในการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลอง 
 

 21) แรงขับเคลื่อนของการพัฒนา วิสัยทัศน์ และประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำ 
ผลการวิเคราะห์แรงขับเคลื่อนของการพัฒนาจากนโยบายและแผนงานของรัฐ แรงขับเคลื่อนของการพัฒนา
จากสภาพปัญหาของพื้นที่ลุ่มน้ำ และแรงขับเคลื่อนของการพัฒนาจากความต้องการของพื้นที่ลุ่มน้ำ แนวโน้ม
ของการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลองในอนาคต จะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของการพัฒนาประเทศ และนโยบาย
ของรัฐ ซึ่งมีความสัมพันธ์กับสภาพปัญหาของลุ่มน้ำแม่กลอง และการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก โดยสภาพ
ของลุ่มน้ำแมก่ลองมีศักยภาพในการพัฒนาการเกษตรพ้ืนฐาน ไปสู่อุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 
ทรัพยากรธรรมชาติในเขตป่าสงวนและอุทยานแห่งชาติเป็นพ้ืนที่ป่าต้นน้ำ สามารถพัฒนาเป็นพื้นที่นันทนาการ 
แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เป็นแหล่งศิลปวัฒนธรรม มีเอกลักษณ์กลุ่มชนเผ่าและพ้ืนที่ท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรม 
ทำให้การพัฒนาทางเศรษฐกิจทั้งภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ และการท่องเที่ยว ในอนาคตจะ
เป็นในลักษณะที่เชื่อมโยงการพัฒนาทางเศรษฐกิจในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาค การพัฒนาพ้ืนที่ลุม่น้ำแม่กลอง
จึงต้องเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับสภาพปัญหา และข้อจำกัดด้านทรัพยากรน้ำ จากที่กล่าวมาข้างต้น วิสัยทัศน์
ของการจัดการทรัพยากรน้ำของพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลอง จึงกำหนดเป็น “บูรณาการการจัดการเพื่อสร้างความ
มั่นคงด้านทรัพยากรน้ำ รองรับการอุปโภค-บริโภค การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ภายใต้การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม” ซึ่งได้นำเสนอต่อผู้มีส่วนได้เสียผ่านกระบวนการมี 
ส่วนร่วมของประชาชนในการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 แล้ว จึงนำมากำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ไดด้ังแสดงในตารางท่ี 4-1 

 



      
 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ   รายงานฉบบัสมบูรณ์ รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร  

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดลอ้มระดบัยุทธศาสตร ์ 15    
และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรนำ้พื้นที่ลุม่น้ำแม่กลอง 

ตารางท่ี 4-1 ความสัมพันธ์ระหว่างการกำหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน ตัวช้ีวัด และกลยุทธ์ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ของพ้ืนที่ลุ่มน้ำแม่กลอง 

วิสัยทัศน ์ ประเด็นยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน มิต ิ
ของการพัฒนา 

ตัวชี้วัด แผน 
แม่บทน้ำ 

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการ 
ทรัพยากรน้ำ 
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รองร ับการอ ุปโภค-บร ิ โภค  การ
พ ัฒน า เ ศ รษฐ ก ิ จ แล ะส ั ง คม  : 
- การเกษตร และอุตสาหกรรมตอ่เนื่อง 
 - สน ับสน ุนการพ ัฒนาด ้ านการ
ท่องเที่ยว 
- การค้าและการลงทุนผ่านแดน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาแหล่งน้ำ เพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้น้ำ และระบบการจัดการน้ำ 
เพื ่อการอุปโภค-บริโภค สนับสนุนภาคการ 
เกษตร อุตสาหกรรมเกษตร และอุตสาหกรรม
แปรรูปเกษตรกรรม 

 - ตอบสนองความจำเป็นขั้นพื้นฐานของ
ประชาชน โดยกระจายการพัฒนาในแต่ละ
ด้านอย่างทั่วถึง 

เศรษฐกิจ-สังคม - ปริมาณน้ำต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงไป 
 - จำนวน SME/กลุ่มอาชีพในท้องถิ่นที่เพ่ิมขึ้น 
 - จำนวนประชากร(ครัวเรือน) ที่มีน้ำใช้เทียบกับ
จำนวนประชากรในลุ่มน้ำ 
 - จำนวนประชากรที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนา 

ด้านที่ 1 
ด้านที ่2 

พัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำ/ระบบส่งน้ำ 

เพิ่มประสิทธิภาพโครงการแหล่งนำ้ และระบบส่งน้ำเดิม 

การจัดหานำ้ในพื้นที่เกษตรน้ำฝน 

ระบบผันนำ้/เชื่อมโยงแหล่งน้ำ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 2 กำหนดเขตการปลูก
พืชเศรษฐกิจให้เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ 
เพื่อเพ่ิมผลิตภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจ 

 - เพื่อลดปัญหาความยากจน และให้มีการ
กระจายรายได้ที่เป็นธรรม 

เศรษฐกิจ-สังคม  - พื้นที่รับประโยชน์ 
 - รายได้ต่อหัวที่เพ่ิมขึ้น 

ด้านที่ 2 กำหนดเขตการปลูกพืชเศรษฐกิจตามศักยภาพของพื้นที่ 

พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษด์ินและน้ำ/แหล่งน้ำ
ชุมชน/สระนำ้ในไร่นา  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 3 บริหารจัดการน้ำให้
สมดุลกับน้ำต้นทุน และการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศ ป้องกันความขัดแย้งของภาค
ส่วนต่างๆ ที่ใช้น้ำร่วมกัน 

 - การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน โดยไม่เกิน
ขีดความสามารถในการรองรับได้ของ
ทรัพยากรภายในลุ่มน้ำ  
 - ให้มีความยุติธรรม และโอกาสในการ
เข้าถึงทรัพยากรอย่างมีความเท่าเทียม 

เศรษฐกิจ-สังคม-
สิ่งแวดล้อม 

 - ปริมาณการใช้น ้ำรวมต่อปร ิมาณน้ำท่าตาม
ธรรมชาติ 
 - การมีส่วนร่วมในการเสนอทางเลือก 

ด้านที ่6 ส่งเสริม พัฒนา องค์กรการบรหิารจัดการทรัพยากรน้ำ  

ลดปรมิาณการใช้น้ำ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 จัดหาแหล่งน้ำต้นทุน 
พัฒนาระบบประปารองรับการขยายตัวของ
เมืองหลัก พื้นที่ท่องเที่ยว เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

 - เพิ ่มรายได้ต่อครัวเรือนในพื้นที่ลุ่มน้ำ 
โดยการเพิ่มขึ้นของสินค้าและบริการ  

เศรษฐกิจ  - จำนวนผู้เยี่ยมเยือนท่ีเปลี่ยนแปลง 
 - สัดส่วนของการใช้วัตถุดิบ/ต้นทุนท่ีเกิดขึ้นในพื้นที่ 
 - สัดส่วนของการใช้แรงงานในท้องถิ่นในภาคต่างๆ 

ด้านที่ 1 พัฒนาประปาเมือง/พื้นที่เศรษฐกจิ 

พัฒนา ขยายเขต เพิ่มประสิทธิภาพ ระบบประปา
หมู่บ้าน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน
เมือง เมืองศูนย์กลางการท่องเที ่ยว  บรรเทา
อุทกภัยในพ้ืนท่ีเศรษฐกิจสำคัญและพื้นท่ีน้ำท่วม
เสียหายรุนแรง 

 - ลดความสูญเสียจากการเกิดภัยพิบัติ
จากน้ำ 

เศรษฐกิจ  - รายได้ที่เหลือหลังจากหักมูลค่าความเสียหายที่
เกิดจากภัยพิบัติจากน้ำ 
 - จำนวนผู ้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัต ิด้านน้ำ 
 - จำนวนประชากรที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนา 

ด้านที่ 3 อนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติ  

การป้องกันน้ำท่วมชุมชนเมือง 

จัดการพื้นที่น้ำท่วม/พื้นที่ชะลอน้ำ 

เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ  

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 อนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ 
และการจัดการการใช้ประโยชน์ในเขตต้นน้ำ 
วางแผนการจัดการพื ้นที ่ช ุ ่มน้ำ รักษาสภาพ
ธรรมชาติท ี ่ เป ็นจ ุดเด ่นด ้านการท่องเท ี ่ยว
ธรรมชาติ 

 - การรักษาไว้ซึ่งทุนธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม  - ร้อยละของพื้นที่ป่าไม้ที่เปลี่ยนแปลง 
 - พื้นที่ป่าเสื่อมสภาพที่ได้รับการฟื้นฟู / พื้นที่การ
อนุรักษ์ป่าต้นน้ำ 
 - ดัชนีบัญชีสีแดง (พันธุ์พืชและสัตว์เสี่ยงต่อการสูญ
พันธุ์) 

ด้านที่ 5 การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 ป้องกันและลดการเกิด
น ้ำเส ียจากต ้นทาง ลดการใช ้สารเคม ี เพื่อ
การเกษตร น้ำเสียจากฟาร์มปศุสัตว์ และการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำธรรมชาติ รวมทั้งการจัดการ
ปัญหาน้ำเค็ม 

 - รักษาเสถียรภาพของระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อม  - คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำ มีคุณภาพเหมาะสมกับ
การใช้ประโยชน์แต่ละประเภท 
 - ค่าผลผลิตทางการประมงที่เปลี่ยนแปลง 

ด้านที่ 4 การป้องกันและลดการเกิดน้ำเสียที่ต้นทาง  

การเพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดและควบคมุการ
ระบายน้ำเสียออกสู่สิ่งแวดล้อม 

การจัดการน้ำเคม็ให้สอดคล้องกับกิจกรรมการใช้น้ำ 
 

หมายเหตุ :   กลยุทธ์เชิงรุก กลยุทธ์เชิงแก้ไข กลยุทธ์ป้องกัน กลยุทธ์เชิงรับ 
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และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรนำ้ พื้นที่ลุม่น้ำแมก่ลอง 

 22) ผลวิเคราะห์ปัญหาด้านทรัพยากรน้ำเชิงพื้นที่และแนวทางการแก้ไข จากผลการศึกษาข้อมูล
พ้ืนฐานด้านต่างๆ ของพ้ืนที่ลุ่มน้ำแม่กลอง และกระบวนการมีส่วนร่วมในขั้นตอนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ พบว่า พื้นที่ลุ ่มน้ำแม่กลอง มีปัญหาหลักด้านทรัพยากรน้ำเชิงพื้นที่ที ่ต้องดำเนินการ สรุปดัง 
ตารางท่ี 4-2 ถึงตารางท่ี 4-7 และรูปที่ 4-4 ซึ่งนำมาพิจารณาร่วมกับเป้าหมายการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำแม่กลอง
จากผลการศึกษา SEA ในการกำหนดองค์ประกอบเบื้องต้นของแผนงานในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โดย
ในส่วนของการจัดการน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค น้ำภาคการผลิต การจัดการน้ำท่วม และการจัดการคุณภาพน้ำ 
ได้พิจารณาร่วมกับผลการศึกษาแบบจำลองคณิตศาสตร์ และนำไปสู่ การกำหนดเป้าหมายของแผนหลักการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี ในขั้นถัดไป 
 

ตารางท่ี 4-2 ประเด็นของการพัฒนาเชิงพื้นที่ในส่วนของการจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
พื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลอง ด้านการจัดการน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค 

  

พ้ืนที่ประสบปัญหา ประเด็นสำคัญ/สาเหต ุ แนวทางแก้ไข 

จังหวัด อำเภอ ตำบล 

กาญจนบุร ี เมืองกาญจนบุร ี ลาดหญ้า  1. ไม่มีระบบประปา 
•  บางพื้นที่อยู่ห่างไกลจากแหล่งน้ำในการผลิตประปา 
•  คุณภาพน้ำในการผลิตประปาไม่ได้มาตรฐาน  
•  อปท.มีงบประมาณไม่เพียงพอในการก่อสร้างระบบประปา 
ต้องรอขอรับการสนับสนุน 

พัฒนา ขยายเขต เพิ่ม
ประสิทธิภาพ ระบบ
ประปาหมู่บ้าน 

ทองผาภมู ิ ท่าขนุน 

ไทรโยค ไทรโยค 

ท่ามะกา ท่าเสา 

พนมทวน หนองโรง 

สุพรรณบุร ี ด่านช้าง ด่านช้าง 2. ระบบประปาไม่ครอบคลุม/ระบบกระจายน้ำประปาชำรุด
•  สภาพพ้ืนทีเ่ป็นทีสู่ง มีข้อจำกดัด้านการส่งนำ้ 
•  แหล่งน้ำต้นทุนไม่เพียงกับจำนวนประชากรที่ขยายเพิ่มขึ้น
โดยเฉพาะฤดูแล้ง 
•  ระบบกระจายน้ำชำรุดเสียหาย ขาดการซ่อมแซมทำให้   
ส่งน้ำไม่ครอบคลุม ฤดูแล้งมีปัญหาด้านคุณภาพน้ำ 
•  ขาดแผนที่และการสำรวจแหล่งน้ำบาดาลใต้ดินเพื่อแก้ไข
ปัญหาประปา 
•  ระบบประปาที ่ด ูแลโดย อปท./หมู ่บ ้าน ขาดแคลน
งบประมาณในการเพ ิ ่มศ ักยภาพของระบบประปาให้
ครอบคลุมทุกครัวเรือน 
•  ระบบกระจายน้ำชำรุดเสียหายจากการใช้งาน 

 
3. ต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำอุปโภค-บริโภค 
•  คุณภาพน้ำไม่ได้มาตรฐาน เช่น มีหินปูน เค็ม กร่อย สนิม 
•  ระบบกรองไม่มี และบางส่วนชำรุดเสียหาย 
•  คุณภาพน้ำดิบในฤดูฝนมีความขุ่น ตะกอนปนเป้ือนสูง 
•  ระบบประปาภูเขาขาดระบบกรอง 
•  แหล่งน้ำดิบมีคุณภาพน้ำไม่ได้มาตรฐาน มีการปนเป้ือนจาก
เคมีเกษตร ฟาร์มปศุสัตว์ เป็นต้น 
•  คุณภาพน้ำผิวดินมีความเค็ม ใช้ผลิตประปาไม่ได ้
•  สถานที่ผลิตประปาอยู่ใกล้กับสถานที่ระบายน้ำเสีย 

กาญจนบุร ี เมืองกาญจนบุร ี ลาดหญ้า เกาะสำโรง บ้านใต้ หนองบัว 
วังด้ง หนองหญ้า 

ทองผาภมู ิ ท่าขนุน ชะแล ปิล็อก ห้วยเขย่ง หินดาด 
ลิ่นถิ่น สหกรณ์นิคม 

หนองปรอื หนองปรือ สมเด็จเจริญ หนองปลาไหล  

ศรีสวัสดิ ์ ด่านแม่แฉลบ ท่ากระดาน นาสวน 

ไทรโยค ศรีมงคล ลุ่มสุ่ม วังกระแจะ  

พนมทวน ดอนตาเพชร หนองโรง 

บ่อพลอย บ่อพลอย  

สังขละบุร ี ไล่โว ปรังเผล หนองลู 

ด่านมะขามเตี้ย จรเข้เผือก กลอนโด ด่านมะขามเตี้ย 

 ท่ามะกา ท่ามะกา พระแท่น ท่าเรือ 

ราชบุร ี เมืองราชบุร ี หลุมดิน บางป่า ดอนแร่ น้ำพุ ดอนตะโก  
เกาะพลับพลา อ่างทอง ห้วยไผ่ คูบัว 

 ดำเนนิสะดวก ดำเนินสะดวก ประสาทสิทธิ์ ศรีสุราษฎร์ 

บ้านคา บ้านคา บ้านบึง หนองพันจันทร์ 

จอมบึง ด่านทับตะโก แก้มอ้น 

บ้านโป่ง สวนกล้วย ดอนกระเบ้ือง หนองโพ  
กรับใหญ่ บ้านโป่ง เบิกไพร 

บางแพ ดอนคา 

โพธาราม คลองข่อย บ้านฆ้อง บางโตนด ดอนไผ่  

สวนผึ้ง ป่าหวาย 

 ปากทอ่ ปากท่อ 
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และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรนำ้ พื้นที่ลุม่น้ำแมก่ลอง 

ตารางท่ี 4-2 ประเด็นของการพัฒนาเชิงพื้นที่ในส่วนของการจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
พื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลอง ด้านการจัดการน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค (ต่อ) 

  

พ้ืนที่ประสบปัญหา ประเด็นสำคัญ/สาเหต ุ แนวทางแก้ไข 

จังหวัด อำเภอ ตำบล 

สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม บางขันแตก บ้านปรก นางตะเคียน  
ลาดใหญ่ แหลมใหญ่ ดอนมะโนรา  

  

 บางคนท ี บางคนที บางสะแก 

นครปฐม เมืองนครปฐม ดอนยายหอม สระกะเทียม 

สุพรรณบุร ี ด่านช้าง ด่านช้าง 4.  แหล่งน้ำอุปโภค-บริโภค ไม่เพียงพอ พัฒนาประปาเมือง/ 

กาญจนบุร ี เมืองกาญจนบุร ี ปากแพรก บ้านใต ้ลาดหญ้า เกาะสำโรง •  จำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้น พื้นที่เศรษฐกิจ 

หนองปรอื หนองปรอื หนองปลาไหล สมเดจ็เจริญ •  มีนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น  

ท่ามะกา เขาสามสิบหาบ โคกตะบอง •  แหล่งน้ำต้นทุนในการผลิตประปาไม่เพียงพอ  

 ทองผาภมู ิ ชะแล ปิลอ็ก ห้วยเขยง่ หินดาด  •  อปท. / กปภ. ขาดแคลนงบประมาณในการก่อสร้างและ  

สังขละบุร ี ปรังเผล หนองล ู ขยายเขตให้บริการ  

ศรีสวัสดิ ์ ท่ากระดาน •  ระบบประปาเดิมมีขนาดเล็กไม่เพียงพอต่อความต้องการ  

 ท่าม่วง บ้านใหม่ ทุ่งทอง ใช้น้ำในปัจจุบัน  

 ด่านมะขามเตี้ย กลอนโด จรเข้เผอืก •  มีการนำน้ำประปาไปใช้ทำการเกษตร  

ราชบุร ี เมืองราชบุร ี น้ำพุ ห้วยชินสีห์ คุ้งน้ำวน หนองกลางนา 
ดอนตะโก ดอนแร่ คูบัว 

•  ระบบประปาแบบบาดาลไม่เพียงพอตลอดปี 
•  ขาดการบริหารจัดการน้ำที่ดี 

 

จอมบึง ด่านทับตะโก •  สภาพพ้ืนทีม่ขีอ้จำกัด ทำให้ไม่สามารถเพิ่มศักยภาพแหล่ง  

ปากทอ่ ยางหัก เก็บกักน้ำดิบผลิตประปา  

โพธาราม เขาชะงุม้ ดอนทราย ชำแระ คลองตาคต 
เจ็ดเสมียน 

  

สวนผึ้ง ป่าหวาย   

สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม แม่กลอง ลาดใหญ่ บ้านปรก แหลมใหญ่
นางตะเคยีน  

  

บางคนท ี บางคนที บางสะแก   
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และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรนำ้ พื้นที่ลุม่น้ำแมก่ลอง 

ตารางท่ี 4-3 ประเด็นของการพัฒนาเชิงพื้นที่ในส่วนของการจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
พื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลอง ด้านการสร้างความม่ันคงของน้ำภาคการผลิต 

พ้ืนที่ประสบปัญหา ประเด็นสำคัญ/สาเหต ุ แนวทางแก้ไข 
จังหวัด อำเภอ ตำบล 

สุพรรณบุร ี ด่านช้าง ด่านช้าง นิคมกระเสียว 1.  มีปริมาณฝนตกน้อยเกนิไป 
•  มีการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 
•  พื้นที่ป่าต้นน้ำถูกทำลาย 
•  พื้นที่ป่าไม้ในลุ่มน้ำลดลง 
•  ขาดแหล่งเก็บกักน้ำในพื้นที่ตอนบน 
•  ไม่มีการวางแผนบริหารจัดการน้ำในสภาวะขาดแคลนน้ำ 

พัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำ/ 
กาญจนบุร ี เมืองกาญจนบุร ี ลาดหญ้า บ้านใต ้บ้านเก่า ปากแพรก   

วังด้ง วังเยน็ หนองหญ้า  
ระบบส่งน้ำ 

 ทองผาภมู ิ ท่าขนนุ  
 หนองปรอื หนองปรอื สมเด็จเจรญิ หนองปลาไหล   
 บ่อพลอย หนองร ีหลุมรัง ช่องดา่น หนองกร่าง  
 ด่านมะขามเตี้ย  หนองไผ่ จรเขเ้ผือก ด่านมะขามเตี้ย 

กลอนโด 
 

 ไทรโยค ไทรโยค ศรมีงคล วังกระแจะ  
 ศรีสวัสดิ์  นาสวน ท่ากระดาน หนองเป็ด   
 พนมทวน หนองโรง   
 เลาขวญั ทุ่งกระบ่ำ  
 ท่าม่วง  รางสาลี พังตรุ หนองตากยา ท่าตะคร้อ  
ราชบุร ี เมืองราชบุร ี คุ้งน้ำวน บางป่า คูบัว  
 โพธาราม เขาชะงุม้ หนองกวาง ธรรมเสน  
 จอมบึง ด่านทับตะโก  
 บ้านคา  บ้านคา  
สุพรรณบุร ี ด่านช้าง ด่านช้าง นิคมกระเสียว 2. เกิดภาวะฝนท้ิงช่วงติดต่อกันเป็นเวลานาน 

•  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
•  มีปริมาณฝนตกสะสมน้อยตั้งแต่ต้นฤดูฝน 
•  ปริมาณฝนตกน้อยกว่าปกติหรือฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล 
•  ขาดแหล่งเก็บกักน้ำในพื้นที่ 
•  ไม่มีการจัดสรรน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ประโยชน์ 
•  มีการใช้น้ำนอกภาคอุปโภค-บริโภค ภาคเกษตรมาก 
•  มีการแย่งชิงน้ำระหว่างเกษตรที่ประกอบอาชีพทำนา และ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

- เพิ่มประสิทธิภาพ 
กาญจนบุร ี เมืองกาญจนบุร ี ลาดหญ้า บ้านใต ้บ้านเก่า ปากแพรก 

วังด้ง วังเย็น หนองหญ้า 
โครงการแหล่งน้ำ และ
ระบบส่งน้ำเดมิ 

 ด่านมะขามเตี้ย หนองไผ่ จรเขเ้ผือก ด่านมะขามเตี้ย 
กลอนโด 

- การจัดหาน้ำในพื้นที่
เกษตรน้ำฝน 

 ทองผาภมู ิ ท่าขนนุ ห้วยเขย่ง ลิ่นถิน่  
 หนองปรอื หนองปรอื สมเด็จเจรญิ หนองปลาไหล   
 บ่อพลอย บ่อพลอย ช่องด่าน หนองกุ่ม หนองรี 

หลุมรัง หนองกร่าง 
 

 ท่ามะกา ท่ามะกา  
 ไทรโยค ไทรโยค ศรมีงคล วังกระแจะ  
ราชบุร ี เมืองราชบุร ี คุ้งน้ำวน บางป่า คูบัว  
 โพธาราม เขาชะงุ้ม บ้านเลือก บ้านฆอ้ง ธรรมเสน 

หนองกวาง 
 

 จอมบึง ด่านทับตะโก  
 บ้านคา  บ้านคา บ้านบึง หนองพันจันทร ์  
 สวนผึ้ง สวนผึ้ง ป่าหวาย ตะนาวศร ี   
 บ้านโป่ง สวนกล้วย หนองปลาหมอ เขาขลุง  
 บางแพ ดอนคา  
 ปากทอ่ ยางหัก ดอนทราย วังมะนาว บ่อกระดาน 

ห้วยยางโทน ปากท่อ ป่าไก่ 
 

 วัดเพลง วัดเพลง จอมประทดั เกาะศาลพระ  
สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม  บางแก้ว ลาดใหญ่ บ้านปรก   
 อัมพวา อัมพวา  
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และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรนำ้ พื้นที่ลุม่น้ำแมก่ลอง 

ตารางท่ี 4-3 ประเด็นของการพัฒนาเชิงพื้นที่ในส่วนของการจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
พื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลอง ด้านการสร้างความม่ันคงของน้ำภาคการผลิต (ต่อ) 

พ้ืนที่ประสบปัญหา ประเด็นสำคัญ/สาเหต ุ แนวทางแก้ไข 

จังหวัด อำเภอ ตำบล 

สุพรรณบุร ี ด่านช้าง ด่านช้าง นิคมกระเสียว 3.  สภาพพ้ืนที่เป็นท่ีสูง 
•  ขาดแหล่งเก็บกกัน้ำที่เพยีงพอใช้ในภาคการเกษตรและ
อุปโภค-บริโภค 
•  มีข้อจำกัดด้านระเบียบการพฒันาแหล่งน้ำในพื้นที่ป่า
อนรุักษ์และประเภทการใชท้ี่ดนิ 
•  ไม่มีระบบกระจายน้ำที่เพียงพอ 
•  ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ไม่เหมาะแก่การเพาะปลูกพืช ทำ
ให้ผลผลิตตกต่ำ 
•  ขาดแคลนความรู้ในการปรับรูปแบบการเพาะปลูก/หรือ
การเปลี่ยนอาชีพให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ 

- ระบบผันน้ำ/เชื่อมโยง 

กาญจนบุร ี เมืองกาญจนบุร ี ปากแพรก แหล่งน้ำ 

 ไทรโยค ไทรโยค วังกระแจะ - พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อ  

 ศรีสวัสดิ ์ ท่ากระดาน ด่านแมแ่ฉลบ หนองเป็ด 
เขาโจด 

การอนุรักษ์ดินและน้ำ/
แหล่งน้ำชุมชน/สระน้ำ 

 หนองปรอื หนองปรอื สมเด็จเจรญิ หนองปลาไหล ในไร่นา 

 บ่อพลอย ช่องด่าน  

 ทองผาภมู ิ ท่าขนุน ปิล็อก หินดาด ลิ่นถิ่น ชะแล 
ห้วยเขย่ง สหกรณ์นิคม 

 

 สังขละบุร ี หนองลู ปรังเผล ไล่โว  

ราชบุร ี บ้านคา  บ้านคา บ้านบึง หนองพันจันทร ์  

 สวนผึ้ง สวนผึ้ง ป่าหวาย ตะนาวศร ี   

 จอมบึง จอมบึง ปากช่อง เบิกไพร ด่านทับตะโก 
รางบัว 

 

กาญจนบุร ี เมืองกาญจนบุร ี ปากแพรก บ้านเกา่ ลาดหญ้า 4. ขาดแหล่งเก็บกักน้ำ 
•  สภาพพ้ืนทีเ่ป็นทีสู่งและบางส่วนอยูใ่นพ้ืนทีป่่าอนรุกัษ์ 
•  แหล่งเก็บกักน้ำขนาดกลาง ขนาดเล็ก ขาดการซ่อมบำรุงให้
มีสภาพการใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ 
•  ระบบกระจายน้ำไม่เพียงพอ 
•  ขาดการพัฒนาแหล่งน้ำในลำน้ำสาขาขนาดเล็ก 
•  ไม่มีแผนพัฒนาและสำรวจแหล่งน้ำใต้ดินเพื ่อนำมาใช้
ประโยชน์ด้านการเกษตรและอื่นๆ อย่างจริงจัง 
•  ในพื้นที่ไม่มีพื้นที่สร้างแหล่งน้ำ ต้องมีการเวนคืนที่ดิน 
•  ขาดการปรับปรุงแก้มลิง/หนองน้ำขนาดใหญ่ 
•  มีการส่งเสริมภูมิปัญญาการจัดการน้ำชุมชนน้อย 
•  มีการส่งเสริมการปลูกพืชที่ใช้น้ำมาก 

- พัฒนาแหล่งเก็บกกั 

 ด่านมะขามเตี้ย จรเข้เผือก ด่านมะขามเตี้ย กลอนโด น้ำ/ ระบบส่งน้ำ 

 พนมทวน ดอนตาเพชร หนองโรง - เพิ่มประสิทธิภาพ 

 ไทรโยค ลุ่มสุ่ม วังกระแจะ ท่าเสา ศรีมงคล สิงห์ 
บ้องตี้ ไทรโยค 

โครงการแหล่งน้ำ และ
ระบบส่งน้ำเดมิ 

 ท่ามะกา ท่าเรอื พระแทน่   

 บ่อพลอย บ่อพลอย ช่องด่าน หนองกุ่ม หนองรี 
หลุมรัง หนองกร่าง 

 

 หนองปรอื หนองปรอื สมเด็จเจรญิ หนองปลาไหล  

 ทองผาภมู ิ ท่าขนุน ปิลอก หินดาด ลิ่นถิ่น ชะแล 
ห้วยเขย่ง สหกรณ์นิคม 

 

 สังขละบุร ี ไล่โว  

ราชบุร ี เมืองราชบุร ี หนองกลางนา หว้ยไผ่ เกาะพลับพลา 
เขาแร้ง  

 

 บ้านคา  บ้านบึง หนองพนัจนัทร ์  

 สวนผึ้ง สวนผึ้ง ป่าหวาย ตะนาวศร ี   

 โพธาราม  เขาชะงุ้ม ธรรมเสน บ้านเลือก บ้านฆ้อง 
หนองกวาง 

 

 ปากทอ่ วังยางงาม ดอนทราย วังมะนาว ป่าไก่
บ่อกระดาน ห้วยยางโทน ปากท่อ  

 

นครปฐม  เมืองนครปฐม  โพรงมะเดือ่ ทัพหลวง หนองดินแดน 
ดอนยายหอม 

 

สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม  ลาดใหญ่ คลองเขิน นางตะเคยีน ท่าคา
ดอนมะโนรา  

 

 อัมพวา บางนางลี่ บางแค แควออ้ม เหมอืงใหญ ่  
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และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรนำ้ พื้นที่ลุม่น้ำแมก่ลอง 

ตารางท่ี 4-3 ประเด็นของการพัฒนาเชิงพื้นที่ในส่วนของการจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
พื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลอง ด้านการสร้างความม่ันคงของน้ำภาคการผลิต (ต่อ) 

พ้ืนที่ประสบปัญหา ประเด็นสำคัญ/สาเหต ุ แนวทางแก้ไข 

จังหวัด อำเภอ ตำบล 

กาญจนบุร ี เมืองกาญจนบุร ี ลาดหญ้า ท่าเสา ปากแพรก  5.  ขาดการวางแผนการบริหารจัดการนำ้ 
•  ขาดการวางแผนการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ  
•  ขาดการปรับปรุง/ซ่อมบำรุงระบบชลประทาน ที่ใช้การมานาน 
•  ฐานข้อมูลด้านแหล่งน้ำและปริมาณน้ำในพื้นที่ยังน้อย 
•  ระดับท้องถิ่นไม่มีแผนบริหารจัดการน้ำ 
•  มีการแย่งชิงน้ำของเกษตรกรในลุ่มน้ำของเกษตรกรที่ปลูกพืช
แต่ละชนิด รวมทั้งเกษตรกรที่ประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
•  การผันน้ำไปช่วยลุ่มน้ำอื ่นในฤดูแล้ง ทำให้ลุ ่มน้ำแม่กลอง 
ขาดแคลนน้ำ 

กำหนดเขตการปลูกพืช 

 บ่อพลอย บ่อพลอย ช่องด่าน เศรษฐกิจตามศักยภาพ 

 ศรีสวัสดิ ์ เขาโจด ท่ากระดาน ของพื้นที่ 

 ทองผาภมู ิ ท่าขนนุ หนิดาด ปิล็อก ชะแล ไล่โว 
ห้วยเขย่ง 

 

 หนองปรอื หนองปรอื สมเด็จเจรญิ หนองปลาไหล  

 ท่าม่วง เขานอ้ย  

 ด่านมะขามเตี้ย ด่านมะขามเตี้ย หนองไผ่ จรเข้เผือก  

 ท่ามะกา พระแท่น ลำพระยา  

ราชบุร ี เมืองราชบุร ี คูบัว คุ้งน้ำวน หน้าเมือง คุ้งกระถนิ  

 บ้านโป่ง กรับใหญ ่  

 บ้านคา  บ้านบึง หนองพนัจนัทร์ บ้านคา  

 บางแพ ดอนคา   

 โพธาราม บางโตนด บ้านฆ้อง คลองข่อย  

 สวนผึ้ง สวนผึ้ง ป่าหวาย   

นครปฐม  เมืองนครปฐม  โพรงมะเดือ่ ดอนยายหอม สระกระเทยีม 
หนองดนิแดน 

 

สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม แม่กลอง ลาดใหญ่ คลองเขนิ บ้านปรก  

 อัมพวา บางนางลี่ แควอ้อม เหมืองใหญ่  

 บางคนท ี บางคนท ี  
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และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรนำ้ พื้นที่ลุม่น้ำแมก่ลอง 

ตารางท่ี 4-4 ประเด็นของการพัฒนาเชิงพื้นที่ในส่วนของการจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
พื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลอง ด้านการจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย 

พ้ืนที่ประสบปัญหา ประเด็นสำคัญ/สาเหต ุ แนวทางแก้ไข 

จังหวัด อำเภอ ตำบล 

กาญจนบุร ี เมืองกาญจนบุร ี ลาดหญ้า วังด้ง บ้านเหนือ เกาะสำโรง 
ท่ามะขาม วังเยน็ ปากแพรก หนองบัว 
หนองหญ้า 

1.  มีปริมาณฝนตกมาก 
•  เกิดน้ำป่าไหลหลาก 
•  ขาดแหล่งเก็บกักน้ำเพื่อชะลอ/หน่วงน้ำไว้ตอนบน 
•  ไม่มีระบบการประมวลผลและแจ้งเตือนให้ประชาชนทราบ
ล่วงหน้า 
•  ขาดระบบระบายน้ำในพื้นที่ 
•  มีน้ำท่วมตลิ่งเป็นประจำทุกปี  
•  ประสบปัญหาน้ำท่วมขังชุมชน/ทางสัญจรเป็นเวลานาน 
•  สภาพพ้ืนทีเ่ป็นลุ่มต่ำ การระบายนำ้ทำได้ยาก 

-  อน ุร ักษ ์และฟ ื ้นฟู
แม ่ น ้ ำล ำคลองและ
แหล่งน้ำธรรมชาติ 
- การป้องกันน้ำท่วม 
ชุมชนเมือง 
- จ ัดการพื ้นที่รองรับ 
น้ำท่วม/พื้นที่ชะลอน้ำ 
- เพิ่มประสิทธิภาพการ 
ระบายน้ำ 

 หนองปรอื หนองปรอื หนองปลาไหล สมเดจ็เจริญ 

 ทองผาภมู ิ ห้วยเขย่ง ท่าขนุน ชะแล 

 บ่อพลอย  ช่องด่าน หนองรี หลุมรัง หนองกุ่ม 

 ท่าม่วง ท่าม่วง บ้านใหม ่

 ไทรโยค ไทรโยค ศรมีงคล สิงห์ 

 ด่านมะขามเตี้ย ด่านมะขามเตี้ย จรเข้เผอืก กลอนโด 
หนองไผ ่

 สังขละบุรี วังกะ ไล่โว หนองล ู  

 ศรีสวัสดิ ์ เขาโจด  

 พนมทวน ดอนตาเพชร พังตร ุรางหวาย หนองโรง
หนองสาหร่าย  

 

 ท่ามะกา ท่ามะกา ท่าเรือ  พระแทน่  

ราชบุร ี เมืองราชบุร ี หน้าเมอืง หลุมดนิ ดอนตะโก   

 สวนผึ้ง สวนผึ้ง ป่าหวาย ตะนาวศรี ท่าเคย  

 บ้านคา  บ้านคา บ้านบึง  

 จอมบึง ด่านทับตะโก แก้มอน้  

 ปากทอ่ ยางหัก  

 โพธาราม โพธาราม  

 บ้านโป่ง บ้านโป่ง สวนกล้วย  

 ดำเนนิสะดวก  บัวงาม    

นครปฐม เมืองนครปฐม ทัพหลวง โพรงมะเดือ่   

กาญจนบุร ี เมืองกาญจนบุร ี ปากแพรก บ้านเหนอื ท่ามะขาม วังด้ง 
วังเยน็ ลาดหญ้า 

2. สภาพพ้ืนที่เป็นท่ีลุ่มต่ำ 
•  เกิดปัญหาน้ำทะเลหนนุ 
•  การระบายน้ำทำได้ลำบากและต้องใช้งบประมาณสูง 
•  น้ำท่วมขังเป็นเวลานานทำให้เกิดน้ำเสยี/สุขอนามยั 
•  มีการบุกรกุพื้นที่แก้มลิง / พืน้ที่สาธารณะ 
 

 

 ด่านมะขามเตี้ย ด่านมะขามเตี้ย จรเข้เผอืก กลอนโด 
หนองไผ ่

 

 ทองผาภมู ิ ลิ่นถิ่น ชะแล  

 บ่อพลอย  หนองกุ่ม หลุมรัง  

 หนองปรอื หนองปรอื  

 ท่ามะกา พระแท่น  

ราชบุร ี เมืองราชบุร ี สามเรือน  

 บ้านโป่ง ปากแรต  

 ราชบุร ี เมืองราชบุร ี  

 โพธาราม คลองข่อย ชำแระ คลองตาคต บ้านสิงห์   

 ดำเนนิสะดวก บ้านไร่  

นครปฐม เมืองนครปฐม ดอนยายหอม  

 



      
 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ   รายงานฉบบัสมบูรณ์ รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร  
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และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรนำ้ พื้นที่ลุม่น้ำแมก่ลอง 

ตารางท่ี 4-4 ประเด็นของการพัฒนาเชิงพื้นที่ในส่วนของการจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
พื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลอง ด้านการจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย (ต่อ) 

พ้ืนที่ประสบปัญหา ประเด็นสำคัญ/สาเหต ุ แนวทางแก้ไข 

จังหวัด อำเภอ ตำบล 

กาญจนบุร ี เมืองกาญจนบุร ี ทม.กาญจนบุรี แกง่เสีย้น ท่ามะขาม 
ปากแพรก  

3.  ขาดระบบระบายน้ำ 
•  ฝนตกหนักเกิดน้ำท่วมขังเป็นเวลานาน 
•  ระบบระบายน้ำไม่เพียงพอ บางแห่งใช้การไม่ได้ 
•  ระบบระบายน้ำไม่เชื่อมต่อกันระหว่าง อปท. 
•  มีการบุกรุกเส้นทางน้ำ 
•  ประสิทธิภาพการระบายน้ำในลำน้ำมีน้อย 

-  อน ุร ักษ ์และฟ ื ้นฟู
แม่น้ำลำคลองและ 
แหล่งน้ำธรรมชาติ 
- การป้องกันน้ำท่วม 
ชุมชนเมือง 
- จ ัดการพื ้นที่รองรับ 
น้ำท่วม/พื้นที่ชะลอน้ำ 

- เพิ่มประสิทธิภาพการ 
ระบายน้ำ 

 ท่าม่วง ท่าล้อ 

 ศรีสวัสดิ ์ ด่านแมแ่ฉลบ เขาโจด 

 หนองปรอื หนองปรอื 

 บ่อพลอย บ่อหลอย หลุมรัง หนองกุ่ม 

 ทองผาภมู ิ ท่าขนนุ 

 ท่ามะกา พระแท่น 

ราชบุร ี บางแพ ดอนคา 

 บ้านโป่ง กระจับ 

นครปฐม เมืองนครปฐม สระกระเทยีม  

สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม แม่กลอง  

กาญจนบุร ี เมืองกาญจนบุร ี วังด้ง ปากแพรก บ้านเหนือ แก่งเสีย้น 4. มีการบุกรุกทางนำ้/ มีสิ่งกีดขวางทางเดินของน้ำ 
•  มีการสร้างที่อยู่อาศยั และสถานประกอบการรกุล้ำพืน้ที่ 
ลำน้ำ 
•  มีสิ่งกีดขวางทางไหลของนำ้ เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำ 
•  ไม่มีขอบเขตลำน้ำที่ชัดเจน 

 

 ทองผาภมู ิ ท่าขนนุ  

 ท่าม่วง ทุ่งทอง  

 ด่านมะขามเตี้ย ด่านมะขามเตี้ย จรเข้เผอืก หนองไผ่ 
กลอนโด  

 

 ท่ามะกา  เขาสามสิบหาบ โคกตะบอง ดอนขมิ้น  

 หนองปรอื หนองปรอื  

 บ่อพลอย  หลุมรัง บ่อพลอย  

ราชบุร ี เมืองราชบุร ี สามเรอืน โคกหม้อ คุ้งกระถนิ อ่างทอง 
เกาะพลับพลา บ้านไร่ หนองกลางนา 
ดอนตะโก คูบัว พงสวาย 

 

 บ้านคา  บ้านบึง  

 จอมบึง  แก้มอ้น ด่านทับโก   

 โพธาราม โพธาราม บ้านฆ้อง บ้านสิงห์ ดอนทราย  
ดอนกระเบ้ือง หนองโพ  

 

สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม บางขันแตก ลาดใหญ ่  

 อัมพวา ยี่สาร บางนางล ี   

 บางคนท ี บางสะแก   

 
 
 
 
 
 
 



      
 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ   รายงานฉบบัสมบูรณ์ รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร  

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดลอ้มระดบัยุทธศาสตร์ 23    
และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรนำ้ พื้นที่ลุม่น้ำแมก่ลอง 

ตารางท่ี 4-5 ประเด็นของการพัฒนาเชิงพื้นที่ในส่วนของการจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
พื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลอง ด้านการจัดการปัญหาคุณภาพน้ำ 

พ้ืนที่ประสบปัญหา ประเด็นสำคัญ/สาเหต ุ แนวทางแก้ไข 

จังหวัด อำเภอ ตำบล 

กาญจนบุร ี เมืองกาญจนบุร ี ปากแพรก ลาดหญ้า บ้านใต ้บ้านเหนือ 
ท่ามะขาม ท่าล้อ แก่งเสี้ยน 

1.  แหล่งชุมชน / ร้านอาหาร / โรงพยาบาล 
•  บริเวณสะพานท่าเสา อ.ไทรโยค มีค่าแบคทีเรียกลุ่ม      
โคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) สูงกว่าค่ามาตรฐาน 
•  ป ัญหาน้ำเส ียจากชุมชน/ร ้านอาหาร และสถาน
ประกอบการ 
•  ชุมชนในพื้นที่ไม่มีระบบบำบัดน้ำเสีย 
•  ขาดการบำบัดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิด 
•  มีแหล่งน้ำเสียจากชุมชนเมืองขนาดใหญ่/ตลาดสด 
ระบบน้ำเสียของชุมชนชำรุดเสียหาย 
•  ระบบน้ำเสียของชุมชนมีขนาดเล็กไม่เพียงพอต่อปรมิาณ
น้ำเสียที่มากขึ้นจากการขยายตัวของชุมชน 
•  ชุมชนและร้านอาหาร ไม่มีการบำบัดก่อนปล่อยลงสู่
แหล่งน้ำ 

- การป้องก ันและลด
การเกิดน้ำเสียที่ต้นทาง 

 ไทรโยค ท่าเสา  - การเพิ่มประสิทธิภาพ 

 ท่ามะกา พระแท่น ในการบำบัดและควบคุม 

 ท่าม่วง ท่าม่วง  การระบายน้ำเสียออกสู่ 

 ทองผาภมู ิ ท่าขนุน ปิล็อก สิ่งแวดล้อม 

ราชบุร ี เมืองราชบุร ี บางป่า พิกุลทอง พงสวาย  

 บ้านคา บ้านบึง  

 บ้านโป่ง บ้านโป่ง เบิกไพร ท่าผา  

 โพธาราม คลองตาคต เจ็ดเสมียน ดอนทราย บ้านฆ้อง 
โพธาราม ธรรมเสน  

 

 ดำเนนิสะดวก ดำเนินสะดวก บัวงาม ศรีสุราษฎร์ ดอนไผ่   

สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม แม่กลอง คลองโคลน  

 บางคนท ี กระดังงา บางพรม ดอนมะโนรา  

 อัมพวา อัมพวา  

กาญจนบุร ี บ่อพลอย หลุมรัง  2. โรงงานอุตสาหกรรม 
•  มีน้ำเสียจากลานมันสำปะหลังในพื้นที่ รวมทั้งยังส่งกลิ่น
เหม็นโดยไม่มีการควบคุม 
•  น้ำเสียจากโรงงานยางพาราในพื้นที่ รวมทั้งการแปรรูป
น้ำยางพาราขนาดเล็กในชุมชน 
•  โรงงานอุตสาหกรรมประเภทน้ำตาล แป้งมัน วุ้นเส้น 
ฯลฯ บางแห่งมีการปล่อยน้ำเสีย 
•  ระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานไม่ได้มาตรฐาน และไม่
สามารถรองรับปริมาณน้ำเสียที่เกิดจากการผลิตในโรงงาน
ได้ บางครั้งมีการปล่อยน้ำเสียที่ไม่ผ่านการบำบัดลงสู่ลำน้ำ
สาธารณะในช่วงฤดูฝน 

 

 ท่ามะกา พระแท่น ท่าเรอื เขาสามสิบหาบ   

 ท่าม่วง วังขนาย วังศาลา  

 ทองผาภมู ิ ลิ่นถิ่น  

ราชบุร ี เมืองราชบุร ี ด่านทับตะโก ห้วยชนิสีห์ สามเรอืน บางป่า  

 บ้านโป่ง บ้านโป่ง  

 ปากทอ่ ปากทอ่ ป่าไก ่  

นครปฐม เมืองนครปฐม สระกะเทียม  

สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม แม่กลอง คลองโคลน  

 บางคนท ี กระดังงา ดอนมะโนรา บางกระบือ บางพรม  

 อัมพวา อัมพวา   

สมุทรสาคร บ้านแพ้ว หลักสาม   

สุพรรณบุร ี ด่านช้าง ด่านช้าง 3. สารเคมีท่ีใชใ้นการเกษตร 
•  โดยทั้งหมดจะเป็นการใช้สารเคมีเพื่อกำจัดวัชพืชฆ่า
แมลง เร่งการเจริญเติบโต รวมทั้งการใช้ปุ๋ยเคมีในพื้นที่พืช
ไร่ อาทิ ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง ข้าวโพด ไม้ผล พืชผัก  
ซ่ึงเป็นผลผลิตที่มีความโดดเด่นและมีพื้นที่ปลูกจำนวนมาก 
 

 

กาญจนบุร ี ทองผาภมู ิ ห้วยเขย่ง ชะแล ปิลอ็ก สหกรณ์นิคม   

 ท่าม่วง วังศาลา  

 หนองปรอื หนองปรอื หนองปลาไหล   

 ท่ามะกา ท่ามะกา  

 บ่อพลอย บ่อพลอย หลุมรงั หนองร ี  

 ด่านมะขามเตี้ย กลอนโด ดา่นมะขามเตีย้ จรเขเ้ผือก  
หนองไผ ่

 

ราชบุร ี เมืองราชบุร ี เขาแร้ง บางป่า พิกุลทอง พงสวาย  

 โพธาราม โพธาราม ธรรมเสน คลองตาคต บ้านฆอ้ง  

 จอมบึง จอมบึง ด่านทับตะโก  

 สวนผึ้ง สวนผึ้ง ป่าหวาย  

 บ้านคา บ้านคา บ้านบึง หนองพันจันทร ์  
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และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรนำ้ พื้นที่ลุม่น้ำแมก่ลอง 

ตารางท่ี 4-5 ประเด็นของการพัฒนาเชิงพื้นที่ในส่วนของการจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
พื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลอง ด้านการจัดการปัญหาคุณภาพน้ำ (ต่อ) 

พ้ืนที่ประสบปัญหา ประเด็นสำคัญ/สาเหต ุ แนวทางแก้ไข 

จังหวัด อำเภอ ตำบล 

กาญจนบุร ี เมืองกาญจนบุร ี ปากแพรก บ้านใต ้ท่ามะขาม  4.  แหล่งท่องเท่ียว 
•  สถานประกอบการส่วนใหญ่เป็นสถานประกอบการขนาด
เล็ก/ครัวเรือน จึงไม่มีระบบบำบัดน้ำเสียที่ได้มาตรฐาน จะพบ
ปัญหาดังกล่าวมากในฤดูกาลท่องเที่ยวและช่วงวันหยุดเทศกาล
ที่มีปริมาณนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่ดังกล่าวมาก 

- การป้องกันและลดการ 

 ไทรโยค ท่าเสา  เกิดน้ำเสียที่ต้นทาง 

 ทองผาภมู ิ ปิลอ็ก - การเพิ่มประสิทธิภาพ 

ราชบุร ี ดำเนนิสะดวก ดำเนินสะดวก ในการบำบัดและควบคุม 

 สวนผึ้ง สวนผึ้ง ป่าหวาย การระบายน้ำเสียออกสู่ 

สมุทรสงคราม อัมพวา บางนางลี่ สิ่งแวดล้อม 

ราชบุร ี เมืองราชบุร ี คูบัว บางป่า ห้วยไผ่ พิกุลทอง น้ำพุ
สามเรอืน อ่างทอง พงสวาย โคกหม้อ 

5. ปศสุัตว ์
•  มีการใช้เคมีภัณฑ์ในฟาร์มปศุสัตว์และชะล้างมูลสัตว์ ลงสู่
แหล่งน้ำธรรมชาติ มีผลกระทบต่อเกษตรกรทำนาและเพาะเลีย้ง
สัตว์น้ำ 
•  สถานที่ตั ้งฟาร์มปศุสัตว์อยู่ใกล้กับแหล่งน้ำสาธารณะ ซ่ึง
ชุมชนใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตรและการอุปโภค-บริโภค 
•  ระบบบำบัดนำเสียของฟาร์มปศุสัตว์ไม่ได้มาตรฐาน 
•  มีการลักลอบปล่อยน้ำเสียจากฟาร์มลงสู่ลำน้ำ โดยเฉพาะใน
ฤดูฝน  
•  ประสบปัญหาน้ำเสียจากฟาร์มหมูล้นทะลักเข้ามาสระน้ำ
สาธารณะชุมชนที่ใช้ผลิตประปา  
•  มีการเลี้ยงปศุสัตว์ (โค-กระบือ) แบบปล่อย 
•  ที่ตั้งฟาร์มปศุสัตว์ (โค-หมู) อยู่ใกล้ชิดหมู่บ้าน 
•  เสนอให้แก้ไขปัญหาฟาร์มหมู่ในพื้นที่อำเภอปากท่อ 
•  มีน้ำเสียจากการผลิตไบโอก๊าซในฟาร์มปศุสัตว์ 

 

 ปากทอ่ ดอนทราย ปากทอ่ วนัดาว  

 บางแพ ดอนคา  

 บ้านโป่ง กรับใหญ่ ดอนกระเบ้ือง ลาดบัวขาว  

 โพธาราม โพธาราม คลองตาคต ดอนกระเบ้ือง
หนองโพธิ์ บ้านสิงห์ ท่าชุมพล สร้างฟ้า  

 

 บางแพ บางแพ ดอนใหญ ่  

สมุทรสงคราม อัมพวา บางแค คลองโคน ยี่สาร วัดประดู่ 
แพรกหนามแดง 

 

 บางคนท ี บางสะแก   
    
    
    
    

ราชบุร ี ดำเนนิสะดวก สี่หมื่น ดำเนนิสะดวก 6. ปัญหาน้ำเค็ม 
•  น้ำทะเลหนุน 
•  ไม่มีประตูน้ำเพื่อบังคับน้ำตามคลองสาขา 
•  การระบายน้ำของเขื่อนแม่กลองเพื่อผลักดันน้ำเค็ม 

 
สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม ลาดใหญ่ บ้านปรก   

 บางคนท ี บางนกแขวก บางยีร่งค์ บางพรม  
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และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรนำ้ พื้นที่ลุม่น้ำแมก่ลอง 

ตารางท่ี 4-6 ประเด็นของการพัฒนาเชิงพื้นที่ในส่วนของการจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
พื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลอง ด้านการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภาพป่าต้นน้ำ และป้องกันการพังทลายของดิน 

พ้ืนที่ประสบปัญหา ประเด็นสำคัญ/สาเหต ุ แนวทางแก้ไข 

จังหวัด อำเภอ ตำบล 

สุพรรณบุร ี ด่านช้าง ด่านช้าง วังยาว องค์พระ 1.  การบุกรุกป่า / พื้นที่ปา่เสื่อมโทรม 
•  การบุกรุกพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติมเพื่อการทำการเกษตร 
การท่องเที่ยว และปศุสัตว์ 
•  มีการใช้ประโยชน์จากป่าไม้มากเกินไป ทำให้สภาพป่า
ฟื้นฟูช้า 
•  มีการใช้ทรัพยากรป่าไม้อย่างไม่สมดุลทำให้ป่าขาด
สมดุล 
•  มีการลักลอบตัดไม้มีค่าในป่าอนุรักษ์และป่าชุมชน 
•  พื้นที่ป่าในพื้นที่ตอนบนถูกทำลาย 

การอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ 

กาญจนบุร ี กาญจนบุร ี แก่งเสี้ยน ป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรม 

 ไทรโยค ไทรโยค ท่าเสา   

 ศรีสวัสดิ ์ เขาโจด นาสวน   

 ทองผาภมู ิ ท่าขนุน ห้วยเขย่ง ชะแล สหกรณ์นิคม   

 หนองปรอื  หนองปลาไหล   

ราชบุร ี เมืองราชบุร ี หลุมดิน เขาแร้ง  

 จอมบึง  แก้มอ้น ด่านทับตะโก  

 บ้านคา บ้านคา บ้านบึง หนองพันจันทร์  

 สวนผึ้ง สวนผึ้ง ป่าหวาย ตะนาวศรี  

กาญจนบุร ี ด่านมะขามเตี้ย กลอนโดน จรเขเ้ผือก ด่านมะขามเตี้ย 
หนองไผ ่

2. สภาพดินมีการกัดเซาะ พังทลายง่าย 
•  การพังทลายของหน้าดินจากการเปิดหน้าดินเพื่อทำ
เกษตร 
•  โครงสร้างชั้นดินมีสภาพเป็นดินทราย 
•  มีปริมาณฝนตกมาก ชะล้างหน้าดินไหลลงสู่แหล่งน้ำ 
•  ขาดพืชหรือต้นไม้ปกคลุมหน้าดิน และชะลอการไหล
ของน้ำ 
•  ไม่มีการปลูกพืชคลุมดินหรือหญ้าแฝก เพื่อช่วยกักเก็บ
ตะกอนดิน 

 

 ทองผาภมู ิ ห้วยเขย่ง  

 บ่อพลอย บ่อพลอย ช่องด่าน หลมุรัง หนองกุ่ม 
หนองร ี

 

 หนองปรอื หนองปรอื  

 ไทรโยค ไทรโยค ท่าเสา  

ราชบุร ี โพธาราม คลองข่อย บางโตนด  

 บ้านคา บ้านคา  

นครปฐม เมืองนครปฐม ดอนยายหอม  

สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม ลาดใหญ่ นางตะเคยีน  

 อัมพวา บางแค บางนางลี ่  

สุพรรณบุร ี ด่านช้าง ด่านช้าง 3. การกัดเซาะตลิ่งพัง 
•  ส่วนใหญ่เกิดขึ้นที่ลุ ่มน้ำลำภาชีและลุ ่มน้ำลำตะเพิน 
เนื่องจากมีโครงสร้างชั้นดินเป็นดินทราย 
•  ลำน้ำมีความแคบ 
•  ฝนตกหนักมีปริมาณน้ำเกินความจุของลำน้ำ 
•  ลำน้ำมีสภาพตื้นเขิน 
•  สภาพลำน้ำมีความชัน 

 

กาญจนบุร ี ด่านมะขามเตี้ย กลอนโดน จรเขเ้ผือก ด่านมะขามเตี้ย 
หนองไผ ่

 

 บ่อพลอย บ่อพลอย หนองกุม่ ช่องด่าน หลมุรัง 
หนองร ี

 

 หนองปรอื หนองปรอื  

ราชบุร ี จอมบึง แก้มอ้น ด่านทับตะโก  

 สวนผึ้ง สวนผึ้ง ป่าหวาย  

 
 
 

 
 
 
 



      
 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ   รายงานฉบบัสมบูรณ์ รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร  

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดลอ้มระดบัยุทธศาสตร์ 26    
และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรนำ้ พื้นที่ลุม่น้ำแมก่ลอง 

ตารางท่ี 4-7 ประเด็นของการพัฒนาเชิงพื้นที่ในส่วนของการจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
พื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลอง ด้านการบริหารจัดการ 

พ้ืนที่ประสบปัญหา ประเด็นสำคัญ/สาเหต ุ แนวทางแก้ไข 

จังหวัด อำเภอ ตำบล 

กาญจนบุร ี เมืองกาญจนบุร ี ปากแพรก ท่ามะขาม 1.  ขาดการรวมกลุ่ม/องค์กรในการบริหารจัดการน้ำในพื้นท่ี 
•  ในพื้นที่ไม่มีการรวมกลุ่มหรือจัดตั้งกลุ่มองค์กรผู้ใช้น้ำเพราะ
เกษตรกรหรือประชาชน ยังไม่เห็นความสำคัญ/ประโยชน์ของ
การรวมกลุ่มในเชิงรูปธรรม 
•  ขาดข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งแบบฟอร์มการจัดตั้งกลุ่มองค์กร
ผู้ใช้น้ำ 

ส่งเสริม พัฒนาองคก์ร 

 ทองผาภมู ิ ห้วยเขย่ง การบริหารจัดการ 

 หนองปรอื  หนองปลาไหล หนองปรือ  ทรัพยากรน้ำ 

 บ่อพลอย บ่อพลอย หลุมรัง  

 เลาขวญั เลาขวัญ  

 ด่านมะขามเตี้ย  จรเข้เผือก กลอนโด ด่านมะขามเตี้ย   

ราชบุร ี โพธาราม บ้านฆ้อง  

 บ้านคา หนองพันจันทร์  

กาญจนบุร ี ทองผาภมู ิ ห้วยเขย่ง ท่าขนุน 2.  กลุ่ม/ องค์กรบริหารจัดการน้ำในพื้นท่ีไม่เข้มแข็ง/ 
ขาดความร่วมมือในกลุ่ม 
•  กลุ่มบริหารกลุ่มองค์กรผู้ใช้น้ำไม่เข้มแข็ง  
•  ฐานข้อมูลสมาชิก/กลุ่มองค์กรไม่เป็นปัจจุบัน 
•  ขาดการฝึกอบรม/ศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง 
•  ขาดการเสริมสร้างผู้นำและงบประมาณดำเนินงาน 

 

ราชบุร ี เมืองราชบุรี  เกาะพลับพลา   

 โพธาราม บ้านฆ้อง  

 บ้านโป่ง บ้านโป่ง  
    
    

กาญจนบุร ี เมืองกาญจนบุร ี วังด้ง ปากแพรก หนองบัว 3.  ขาดการวางแผนการบริหารจัดการน้ำการกัดเซาะตลิ่งพัง 
•  ไม่มีการวางแผนการบริหารฐานข้อมูลแหล่งน้ำ 
•  แผนการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำแม่กลอง เน้นการใช้น้ำของ
คนท้ายเขื่อนแม่กลอง ไม่เน้นการรักษาป่าต้นน้ำ 
•  ปริมาณน้ำที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้
ประโยชน์ 
•  พื ้นที ่ชลประทานโครงการแม่กลองใหญ่ ขาดการพัฒนา
แหล่งเก็บกักน้ำในพื้นที่ 
•  ไม่มีภาคประชาชน/กลุ่มผู้ใช้น้ำ มีส่วนร่วมการจัดสรรน้ำใน
ลุ่มน้ำแม่กลอง 
•  มีการผันน้ำไปนอกลุ่มน้ำ ทำให้ภายในลุ่มน้ำไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการใช้ประโยชน์ในช่วงเวลาที่มีความจำเป็นต้องใช้
ประโยชน์ โดยเฉพาะภาคเกษตร 

 

 ไทรโยค ไทรโยค  

 ทองผาภมู ิ ห้วยเขย่ง ท่าขนุน ชะแล  

 หนองปรอื  หนองปลาไหล หนองปรือ   

 บ่อพลอย บ่อพลอย หลุมรงั  

 ด่านมะขามเตี้ย  จรเข้เผอืก กลอนโด ด่านมะขามเตีย้   

 ศรีสวัสดิ ์ เขาโจด  

 ท่ามะกา พระแท่น  

ราชบุร ี บางแพ ดอนคา  

 บ้านโป่ง บ้านโป่ง  

นครปฐม เมืองนครปฐม สระกะเทียม  

สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม บ้านปรก  

 อัมพวา บางแค  

กาญจนบุร ี ทองผาภมู ิ หินดาด ห้วยเขย่ง ปิลอ็ก 4.  ขาดการสนับสนุนจากภาครัฐ 
•  ภาครัฐให้ความสำคัญกับชุมชนและท้องถิ่นน้อยในด้านการ
พัฒนาแหล่งน้ำ 
•  ขาดการวางแผนร่วมกับหน่วยงานรัฐ 
•  มีการกำหนดสัดส่วนการใช้ประโยชน์จากนำ้ในลุ่มน้ำแมก่ลอง
ไม่ตรงตามความเป็นจริงและให้ความสำคัญกับภาคการเกษตร
น้อยกว่าความเป็นจริง 

 

ราชบุร ี โพธาราม โพธาราม  

 บ้านคา  หนองพันจันทร ์บ้านคา  

สมุทรสงคราม บางคนท ี บางสะแก  

 อัมพวา แพรกหนามแดง บางนางลี ่  

กาญจนบุร ี ทองผาภมู ิ ปิล็อก 5.  ขาดฐานข้อมูลด้านแหล่งน้ำ 
•  ขาดฐานข้อมูลด้านศักยภาพการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กใน
พื้นที่ 
•  ฐานข้อมูลด้านคุณภาพน้ำในลำน้ำสาขายังมีน้อย 

 

 ด่านมะขามเตี้ย  กลอนโด จรเข้เผอืก  

 ท่าม่วง  รางสาล่ี   

นครปฐม เมืองนครปฐม ทัพหลวง  

สมุทรสงคราม อัมพวา ยี่สาร  
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 23) แนวทางการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำระดับยุทธศาสตร์ พื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลอง ได้มาจากกระบวนการ 
พัฒนาและประเมินทางเลือกในขั้นตอนศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ โดยได้มีการนำเสนอ
ผลการดำเนินงานให้ผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละลุ่มน้ำสาขาได้รับทราบ ในการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 
ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่เห็นด้วยกับผลการดำเนินงานดังกล่าว โดยทิศทางการพัฒนาที่เหมาะสมของพื้นที่   
ลุ่มน้ำแม่กลองในอนาคต จะเป็นลักษณะของการพัฒนาแบบผสมผสาน ระหว่างการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
ร่วมกับการพัฒนาด้านการเกษตร โดยบางลุ่มน้ำสาขายังคงไว้ซึ่งระบบเพาะปลูกแบบเดิม ในขณะที่บางลุ่มน้ำ
สาขาจำเป็นต้องมีการปรับระบบเพาะปลูกให้เหมาะสมกับศักยภาพและข้อจำกัดของดินและน้ำของลุ่มน้ำสาขา
นั้นๆ แผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลอง จึงเป็นในลักษณะของการสนับสนุน
นโยบายการพัฒนาโดยคำนึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของพื้นที่ และแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน้ำเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
พ้ืนที่ลุ่มน้ำแม่กลอง ใน 6 ด้าน ประกอบด้วย 18 ประเด็นการพัฒนาดังนี้ 
   (1) การพัฒนาด้านการจัดการน้ำอุปโภค-บริโภค: (น้ำเพื ่อการอุปโภค-บริโภคและการ
ท่องเที่ยว) ประกอบด้วยประเด็นพัฒนาหลัก 2 ประเด็น ได้แก่  
    1. พัฒนา ขยายเขต เพ่ิมประสิทธิภาพ ระบบประปาหมู่บ้าน  
    2. พัฒนาประปาเมือง/พ้ืนที่เศรษฐกิจ 
   (2) การพัฒนาด้านการสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต: (น้ำภาคการเกษตรและ
อุตสาหกรรม) ประกอบด้วยประเด็นพัฒนาหลัก 6 ประเด็น ได้แก่ 
    1. พัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำ/ระบบส่งน้ำ  
    2. เพ่ิมประสิทธิภาพโครงการแหล่งน้ำ และระบบส่งน้ำเดิม 
    3. การจัดหาน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน 
    4. ระบบผันน้ำ/เชื่อมโยงแหล่งน้ำ  
    5. กำหนดเขตการปลูกพืชเศรษฐกิจตามศักยภาพของพ้ืนที่ 
    6. พัฒนาแหล่งน้ำเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้ำ/แหล่งน้ำชุมชน/สระน้ำในไร่นา 
   (3) การพัฒนาด้านการจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย: ประกอบด้วยประเด็นพัฒนาหลัก 4 
ประเด็น ได้แก่  
    1. อนุรักษ์และฟ้ืนฟูแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติ  
    2. การป้องกันน้ำท่วมชุมชนเมือง 
    3. จัดการพ้ืนที่น้ำท่วม/พ้ืนที่ชะลอน้ำ 
    4. เพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ำของระบบระบายน้ำหลักในพื้นที่ 
   (4) การพัฒนาด้านการจัดการคุณภาพน้ำ และอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ: ประกอบด้วยแผนงาน
พัฒนาหลัก 3 แผนงาน ได้แก ่
    1. การป้องกันและลดการเกิดน้ำเสียที่ต้นทาง 
    2. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการบำบัดและควบคุมการระบายน้ำเสียออกสู่สิ่งแวดล้อม 
    3. การจัดการน้ำเค็มให้สอดคล้องกับกิจกรรมการใช้น้ำ 
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และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรนำ้ พื้นที่ลุม่น้ำแมก่ลอง 

   (5) การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรม และป้องกันการพังทลาย
ของดิน: ประกอบด้วยแผนงานพัฒนาหลัก 1 แผนงาน ได้แก่ การอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรม และ
ป้องกันการพังทลายของดิน 
   (6) การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ: ประกอบด้วยแผนงานพัฒนาหลัก 2 แผนงาน ได้แก ่
    1. ส่งเสริม พัฒนา องค์กรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ  
    2. ส่งเสริมลดปริมาณการใช้น้ำ 
 24) การเชื่อมโยงผลการศึกษา SEA ไปจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี  
ผลการศึกษา SEA ได้นำมาใช้ในการจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี และแผนปฏิบัติการ
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 5 ปี ของพ้ืนที่ลุ่มน้ำแม่กลอง ซึ่งจะดำเนินการเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โดยผลจากขั้นตอนการพัฒนาและประเมินทางเลือกแสดงให้เห็นว่า ทิศทางการ
พัฒนาที่เหมาะสมของพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลองในอนาคต จะเป็นลักษณะของการพัฒนาแบบผสมผสาน ระหว่าง
การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวร่วมกับการพัฒนาด้านการเกษตร โดยบางลุ่มน้ำสาขายังคงไว้ซึ่งระบบเพาะปลูก
แบบเดิม ในขณะที่บางลุ่มน้ำสาขาจำเป็นต้องมีการปรับระบบเพาะปลูกให้เหมาะสมกับศักยภาพและข้อจำกัด
ของดินและน้ำของลุ่มน้ำสาขานั้นๆ แผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของพ้ืนที่ลุ่มน้ำแม่กลอง จึงเป็นใน
ลักษณะของการสนับสนุนนโยบายการพัฒนาโดยคำนึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของพื้นที ่ และ
แก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อมที ่เกี ่ยวข้องกับการจัดการน้ำเพื ่อการพัฒนาอย่างยั ่งยืน 
ประกอบด้วย 18 ประเด็นการพัฒนา ดังที่กล่าวไว้ในหัวข้อที่ผ่านมา โดยจากผลการประเมินทางเลือกที่
เหมาะสม ทำให้ทราบถึงปริมาณงานและพื้นที่เป้าหมายที่ต้องดำเนินกิจกรรมในแต่ละด้านของแต่ละลุ่มน้ำ
สาขา โดยในขั้นตอนการจัดทำแผนงาน/โครงการในแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี และ
แผนปฏิบัติการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 5 ปี ของพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลอง ได้นำเอาข้อเสนอแนะมาตรการ
เพื่อความยั่งยืนจากผลการศึกษา SEA มาพิจารณาในการกำหนดแผนงานโครงการที่จะตอบสนองต่อการ
ดำเนินการตามทิศทางการพัฒนาของพ้ืนที่ลุ่มน้ำที่เหมาะสมต่อไป 
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และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรนำ้ พื้นที่ลุม่น้ำแมก่ลอง 

5. การจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 
 

5.1 เป้าหมายของแผนหลัก : การจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี และแผนปฏิบัติการ
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 5 ปี มีเป้าหมายของการพัฒนาดังนี้ 
 1) การพัฒนาด้านการจัดการน้ำอุปโภค-บริโภค 
  (1) พัฒนา ขยายเขต เพิ่มประสิทธิภาพ ระบบประปาหมู่บ้าน 
   -  ปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ได้มาตรฐาน จำนวน 108 หมู่บ้าน 58 ตำบล ในพ้ืนที่ 22 อำเภอ 
   -  จัดหาน้ำเพ่ิมเติม จำนวน 16.09 ล้าน ลบ.ม. ในพ้ืนที่ 160 หมู่บ้าน 69 ตำบล 23 อำเภอ 
   -  พัฒนาระบบประปาใหม่ จำนวน 34 หมู่บ้าน 20 ตำบล ในพ้ืนที่ 12 อำเภอ 
  (2) พัฒนาประปาเมือง/พื้นที่เศรษฐกิจ 
   -  ขยายเขตระบบประปา 20 ชุมชน ในพื้นที่ 16 ตำบล 10 อำเภอ 
   -  ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ ขยาย รองรับความต้องการใช้น้ำประปาในอนาคตในพ้ืนที่
เมือง/พื้นที่เศรษฐกิจ จำนวน 27.84 ล้าน ลบ.ม. โดยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี และการประปา
ส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร-นครปฐม 
 2) การพัฒนาด้านการสร้างความม่ันคงของน้ำภาคการผลิต  
  - พัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำ/ ระบบส่งน้ำ/ ระบบผันน้ำ-เชื่อมโยงแหล่งน้ำช่วยเหลือลุ ่มน้ำ
ข้างเคียงที่ขาดแคลนน้ำ และเพ่ิมประสิทธิภาพโครงการแหล่งน้ำ ในเขตพ้ืนที่ชลประทานเพ่ิม 96.51 ล้าน ลบ.ม. 
  - พัฒนาแหล่งน้ำชุมชน/ สระน้ำในไร่นา จัดหาน้ำรองรับการใช้น้ำของพืชในฤดูแล้งในพื้นที่
เกษตรน้ำฝน 1,068.03 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นปริมาณน้ำที่ต้องจัดหา 1,309.14 ล้าน ลบ.ม. (รวมน้ำสูญเสีย) 
ครอบคลุมพ้ืนที่ 105 ตำบล 
 3) การพัฒนาด้านการจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย  
  - ป้องกันพ้ืนที่เศรษฐกิจที่สำคัญ ที่รอบปีการเกิดซ้ำ 100 ปี ส่วนใหญ่อยู่บริเวณพ้ืนที่ลุ่มของ
ลุ่มน้ำที่ราบแม่น้ำแม่กลอง ได้แก่ พ้ืนที่ชุมชนอำเภอเมืองกาญจนบุรี ชุมชนอำเภอท่าม่วง ชุมชนอำเภอท่ามะกา 
(จ.กาญจนบุรี) พื้นที่ชุมชนอำเภอเมืองราชบุรี ชุมชนอำเภอบ้านโป่ง ชุมชนอำเภอดำเนินสะดวก ชุมชนอำเภอ
โพธาราม (จ.ราชบุรี) พื้นที่ชุมชนอำเภอเมืองนครปฐม (จ.นครปฐม) พื้นที่ชุมชนอำเภอเมืองสมุทรสงคราม 
ชุมชนอำเภออัมพวา ชุมชนอำเภอบางคนที (จ.สมุทรสงคราม) จำนวน 137,137.5 ไร่ 
  - บรรเทาอุทกภัยพื ้นที ่ชุมชน/ลดความเสียหายพื้นที ่เกษตรที่รอบปีการเกิดซ้ำ 25 ปี  
ในบริเวณลุ่มน้ำสาขาห้วยตะเพินพื้นที่อำเภอบ่อพลอย อำเภอเมืองกาญจนบุรี และอำเภอหนองปรือ จำนวน 
67,681 ไร่ ในบริเวณลุ่มน้ำสาขาลำภาชี พื้นที่อำเภอด่านมะขามเตี้ย และอำเภอจอมบึง จำนวน 14,731 ไร่ 
และในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาที่ราบแม่กลอง 14 อำเภอ จำนวน 348,510 ไร่ 
  - เพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ำของระบบระบายน้ำหลัก / อนุรักษ์และฟ้ืนฟูแม่น้ำแม่กลอง
แม่น้ำแควน้อย รวมความยาวขุดลอก 44,000 เมตร 
 



      
 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ   รายงานฉบบัสมบูรณ์ รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร  

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดลอ้มระดบัยุทธศาสตร์ 32    
และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรนำ้ พื้นที่ลุม่น้ำแมก่ลอง 

 4) การพัฒนาด้านการจัดการคุณภาพน้ำ และอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ  
  - ป้องกันและลดการเกิดน้ำเสียที่ต้นทาง บริเวณพื้นที่อำเภอเมืองราชบุรี อำเภอปากท่อ 
อำเภอวัดเพลง (จังหวัดราชบุรี) อำเภออัมพวา และอำเภอบางคนที (จังหวัดสมุทรสงคราม) 
  - เพ่ิมประสิทธิภาพในการบำบัดและควบคุมการระบายน้ำเสียออกสู่สิ่งแวดล้อม จำนวน 11 
พื้นที่ ได้แก่ บริเวณชุมชนเมืองราชบุรี ชุมชนเมืองสมุทรสงคราม ชุมชนอัมพวา ชุมชนวัดประดู่ ชุมชนบ้านโป่ง 
ชุมชนปากท่อ ชุมชนบ้านแพ้ว ชุมชนท่ามะกา ชุมชนดำเนินสะดวก ชุมชนทองผาภูมิ และชุมชนสังขละบุรี 
   - จัดการน้ำเค็มให้สอดคล้องกับกิจกรรมการใช้น้ำ ในพ้ืนที่อำเภอเมืองสมุทรสงคราม อำเภอ
บางคนท ีอำเภออัมพวา (จังหวัดสมุทรสงคราม) และอำเภอบ้านแพ้ว (จังหวัดสมุทรสาคร) 
 5) การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลายของดิน 
  - อนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ 14,450 ไร่ ในจำนวนนี้เป็นป่าเสื่อมโทรม 5,900 ไร่ และอนุรักษ์
ป้องกันการชะล้างพังทลายของดินในพ้ืนที่ป่าต้นน้ำ 170,559 ไร่ 
 6) การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
  - จัดตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ พร้อมทั้งสนับสนุนให้องค์กรผู้ใช้น้ำเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลองอย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มองค์ความรู้ด้านการปรับตัวให้
เข้ากับการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศ 
  - ส่งเสริม/ รณรงค์การลดปริมาณการใช้น้ำ 
 

5.2 แผนงาน/โครงการ ที่พิจารณาในแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี  : แผนหลักการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ได้พิจารณาแบ่งแผนงาน/โครงการ เป็น 2 ระดับ ได้แก่ 
1) แผนงาน/โครงการหลักในการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำแม่กลอง ประกอบด้วย แผน/แผนงาน/โครงการขนาดกลาง 
ขนาดใหญ่ และกลุ่มของแผนงานโครงการ ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ในการแก้ปัญหาของพื้นที่ลุ่มน้ำได้อย่างเป็น
รูปธรรม ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ลุ ่มน้ำแม่กลอง และ 2) แผน/แผนงาน/โครงการขนาดเล็กของ
หน่วยงานด้านบริหารทรัพยากรน้ำ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำแม่กลอง รวมทั้งสิ้น 4,448 
โครงการ เป็นแผนงาน/โครงการที่ดำเนินการแล้วระหว่างปี พ.ศ.2561-2565 รวม 2,646 โครงการ คงเหลือที่
จะต้องดำเนินการในแผนงานระยะสั้นระหว่างปี พ.ศ.2566-2570 จำนวน 1,118 โครงการ งบประมาณ 
49,396.73 ล้านบาท และแผนงานระยะยาว ในช่วงปี พ.ศ.2571-2580 จำนวน 684 โครงการ งบประมาณ 
10,405.90 ล้านบาท สรุปดังตารางท่ี 5-1 
 

5.3 แผนงาน/โครงการหลักในการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลอง : แผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
20 ปี พื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลอง ได้พิจารณาโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ ขนาดกลาง หรือกลุ่มของแผนงานโครงการ
ประเภทเดียวกันที่มีประโยชน์ต่อพื้นที่ในวงกว้าง ครอบคลุมพื้นที่หลายตำบล และมีค่าลงทุนค่อนข้างสูง มีผล
ต่อผลสัมฤทธิ์ในการแก้ปัญหาของพื้นที่ลุ ่มน้ำได้อย่างเป็นรูปธรรม ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำ      
แม่กลอง จัดเป็นกลุ่มแผนงาน/โครงการหลักในการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำแม่กลอง โดยมีจำนวนทั้งสิ้น 65 โครงการ 
ทั้งนี้แผนการพัฒนาโครงการหลักส่วนใหญ่จะอยู่ในแผนงานระยะสั้น ดังแสดงในตารางท่ี 5-2 
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และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรนำ้ พื้นที่ลุม่น้ำแมก่ลอง 

ตารางท่ี 5-1 สรุปแผนงาน/โครงการ ที่พิจารณาในแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 
พ.ศ.2561-2580 

แผนงานบริหารจดัการน้ำ 

แผนงาน/โครงการ แผนงาน/โครงการที่ดำเนินการระยะถดัไป รวมทั้งหมด 

ที่เริ่มดำเนินการแล้ว 
ปี พ.ศ.2561-2565 

แผนระยะสั้น  
(ปี พ.ศ.2566-2570) 

แผนระยะยาว 
(ปี พ.ศ.2571-2580) 

ด้านที่ 1 การจดัการน้ำอุปโภค-บริโภค 
    

จำนวน (โครงการ) 279 110 - 389 

งบประมาณ (ล้านบาท) 1,134.96 596.71 - 1,731.67 

ครัวเรือนได้รับประโยชน์ (ครัวเรือน) 35,011 27,538 - 62,549 

ด้านที่ 2 การสรา้งความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต     
จำนวน (โครงการ) 1,407 598 459 2,464 

งบประมาณ (ล้านบาท) 16,134.52 38,661.76 7,505.67 62,301.95 

ความจุ (ลา้น ลบ.ม.) 41.75 104.58* 659.62* 806 

พื้นที่รับประโยชน ์(ไร่) 153,686 1,567,434 71,090 1,792,210 

ด้านที่ 3 การจดัการน้ำท่วมและอุทกภยั 
    

จำนวน (โครงการ) 441 189 89 719 

งบประมาณ (ล้านบาท) 6,582.89 9,569.82 2,154.70 18,307.41 

พื้นที่ที่ได้รับการป้องกัน (ไร่) 43,901 452,901 3,932 500,734 

ด้านที่ 4 การจดัการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ 
   

จำนวน (โครงการ) 22 19 5 46 

งบประมาณ (ล้านบาท) 329.63 206.95 552.00 1,088.58 

ด้านที่ 5 การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำเสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลายของดิน  
  

จำนวน (โครงการ) 358 144 103 605 

งบประมาณ (ล้านบาท) 61.65 197.83 74.04 333.52 

พื้นที่ป่าที่ได้รับการฟื้นฟู (ไร่) - 14,450 - 14,450 

พื้นที่ที่ได้รับการป้องกันและลดการชะลา้งพังทลาย
ของดิน (ไร่) 

- 31,963 138,596 170,559 

ด้านที่ 6  การบริหารจัดการน้ำ 
    

จำนวน (โครงการ) 139 58 28 225 

งบประมาณ (ล้านบาท) 306.65 163.66 119.49 589.80 

รวมจำนวนโครงการ 2,646 1,118 684 4,448 
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ลําดับ โครงการ หนวยงาน ตําบล อําเภอ จังหวัด

Lat Long

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

1 โครงการกอสรางปรับปรุงขยาย การประปาสวนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร -นครปฐม ระยะที่ 1 สวนที่ 1 อําเภอเมืองสมุทรสาคร -

กระทุมแบน-บานแพว จังหวัดสมุทรสาคร  อําเภอเมืองนครปฐม -นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม อําเภอโพธาราม -บางแพ จังหวัดราชบุรี

การประปาสวนภูมิภาค 13.7229 99.8926 บานเลือก โพธาราม ราชบุรี 4,800 141.51 2566 2569 ดานที่ 1

2 การผันน้ําดิบจากลุมน้ําแมกลองไปผลิตน้ําประปาของการประปานครหลวง การประปานครหลวง 13.9719 99.6283 ทามวง กาญจนบุรี อัตราการผลิต

 7.75 ลาน 

ลบ.ม./วัน

520.00 2566 2571 ดานที่ 2

3 โครงการสถานีสูบน้ํากลอนโด-รางสาลี่  จังหวัดกาญจนบุรี กรมชลประทาน 13.9006 99.4784 กาญจนบุรี 500 150.00 2566 2570 ดานที่ 2

4 ออกแบบรายละเอียดอาคารทดน้ํา บานดานพรอมระบบสงน้ํา กรมชลประทาน 13.5771 99.3909 ปาหวาย สวนผึ้ง ราชบุรี 2,100 0.54 165.03 2566 2569 ดานที่ 2

5 โครงการสถานีสูบน้ําจากแมน้ําแควใหญเพื่อบรรเทาปญหาภัยแลง จังหวัดกาญจนบุรี กรมชลประทาน 14.1340 99.3408 วังดง เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 3,619 6,308 294.85 2566 2570 ดานที่ 2

6 ปรับปรุงคอนกรีตดาดคลองสงน้ําสายใหญ 1 ขวา โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาราชบุรีฝงขวา กรมชลประทาน 13.4752 99.7712 ดอนแร เมืองราชบุรี ราชบุรี 100.00 2566 2570 ดานที่ 2

7 ออกแบบรายละเอียดอาคารทดน้ํา หวยคลุมพรอมระบบสงน้ํา กรมชลประทาน สวนผึ้ง ราชบุรี 5,200 170.00 2566 2569 ดานที่ 2

8 ออกแบบรายละเอียดอาคารทดน้ํา บานทาครูเทียน พรอมระบบสงน้ํา กรมชลประทาน 13.6947 99.4495 ดานทับตะโก จอมบึง ราชบุรี 50 3,600 320.00 2566 2570 ดานที่ 2

9 ออกแบบรายละเอียดอาคารทดน้ํา บานทาตะครอ พรอมระบบสงน้ํา กรมชลประทาน 13.6247 99.4138 ดานทับตะโก จอมบึง ราชบุรี 50 6,000 199.24 2566 2570 ดานที่ 2

10 โครงการประตูระบายน้ําพรอมอาคารประกอบบานสวนผึ้ง กรมชลประทาน 13.5458 99.3538 สวนผึ้ง สวนผึ้ง ราชบุรี 976 4,000 650.00 2566 2571 ดานที่ 2

11 โครงการระบบสงน้ําอางเก็บน้ําหวยกระพรอยอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  จังหวัดกาญจนบุรี กรมชลประทาน 14.6296 99.4160 หนองปรือ หนองปรือ กาญจนบุรี 340 90.00 2566 2571 ดานที่ 2

12 ปรับปรุงดาดคอนกรีตคูสงน้ํา 402 สาย พื้นที่ชลประทาน 113,506 ไร กรมชลประทาน 13.9634 99.5920 เขานอย ทามวง กาญจนบุรี 385.93 2566 2570 ดานที่ 2

13 ปรับปรุงคลองจระเขสามพัน กรมชลประทาน 13.9719 99.6287 ทามวง กาญจนบุรี อัตราการผัน

น้ํา 80 ลบ.ม/

วินาที

720.00 2567 2571 ดานที่ 2

14 ปรับปรุงโครงการชลประทานแมกลองใหญฝงขวา จังหวัดกาญจนบุรี กรมชลประทาน กาญจนบุรี 502,938 3,000.00 2565 2572 ดานที่ 2

15 ปรับปรุงระบบชลประทานแมกลองใหญฝงซาย (จ.กาญจนบุรี จ.สุพรรณบุรี จ.ราชบุรี จ.นครปฐม จ.สมุทรสาคร และ จ.สมุทรสงคราม กรมชลประทาน กาญจนบุรี สุพรรณบุรี 

ราชบุรี นครปฐม 

สมุทรสาคร 

2,025,866 9,000.00 2565 2572 ดานที่ 2

16 ออกแบบรายละเอียดอาคารทดน้ําบานดานมะขามเตี้ย กรมชลประทาน 13.8453 99.3988 ดานมะขามเตี้ย ดานมะขามเตี้ย กาญจนบุรี 1,900 350.00 2567 2570 ดานที่ 2

17 ระบบกระจายน้ําภายในตําบลธรรมเสน เพื่อสนับสนุนการแกไขปญหาขาดแคลนน้ําดานการเกษตร กรมทรัพยากรน้ํา 13.6927 99.6784 ธรรมเสน โพธาราม ราชบุรี 125 2,500 150.84 2567 2569 ดานที่ 2

18 ออกแบบรายละเอียดอาคารทดน้ําบานบึงหัวแหวนพรอมระบบสงน้ํา กรมชลประทาน 13.3258 99.4860 บอพลอย บอพลอย กาญจนบุรี 3,000 190.00 2567 2570 ดานที่ 2

19 กอสรางดาดคอนกรีตพรอมคาน คสล . ระยะทาง 6.575 กม. โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาทามะกา กรมชลประทาน 13.9590 99.5905 เขานอย ทามวง กาญจนบุรี 347.63 2567 2570 ดานที่ 2

20 กอสรางปรับปรุงและดาดคอนกรีตคลอง 2 ขวา โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาทามะกา กรมชลประทาน 13.9464 99.6389 บานใหม ทามวง กาญจนบุรี 297.36 2567 2571 ดานที่ 2

21 ผันน้ําระหวางปรับปรุงดาดคอนกรีตคลอง 2 ขวา โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาทามะกา กรมชลประทาน 13.9464 99.6389 บานใหม ทามวง กาญจนบุรี 335.65 2567 2572 ดานที่ 2

22 ปรับปรุงดาดคอนกรีตคูสงน้ําเรงดวน 60 สาย พื้นที่ชลประทาน 15,378 ไร โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาทามะกา กรมชลประทาน 13.9132 99.6791 ทาตะครอ ทามวง กาญจนบุรี 78.68 2567 2572 ดานที่ 2

23 สถานีสูบน้ําพรอมระบบสงน้ํา และอาคารประกอบบานยานเจา กรมชลประทาน 13.9006 99.4754 กลอนโด ดานมะขามเตี้ย กาญจนบุรี 3,600 150.00 2567 2569 ดานที่ 2

24 โครงการอางเก็บน้ําหวยแมตะกึง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดกาญจนบุรี กรมชลประทาน 14.7228 99.3483 สมเด็จเจริญ หนองปรือ กาญจนบุรี 200 3,000 4.92 270.00 2568 2575 ดานที่ 2

25 โครงการระบบสงน้ําอางเก็บน้ําลําตะเพิน ตําบลองคพระ อําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี กรมชลประทาน 14.7754 99.4378 องคพระ ดานชาง สุพรรณบุรี 5,307 313.39 2568 2572 ดานที่ 2

26 โครงการอางเก็บน้ําหวยปาไร อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  จังหวัดกาญจนบุรี กรมชลประทาน 14.6918 99.4653 หนองปรือ หนองปรือ กาญจนบุรี 100 4,000 7.35 190.00 2568 2575 ดานที่ 2

27 โครงการระบบสงน้ําพรอมอาคารประกอบ อางเก็บน้ําหวยปาไร อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  จังหวัดกาญจนบุรี กรมชลประทาน 14.6021 99.4601 หนองปรือ หนองปรือ กาญจนบุรี 100 100.00 2568 2573 ดานที่ 2

28 โครงการฝายทดน้ําบานรางเขพรอมระบบสงน้ํา อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดกาญจนบุรี กรมชลประทาน 14.2054 99.4958 หนองกุม บอพลอย กาญจนบุรี 100 130.00 2568 2570 ดานที่ 2

29 อางเก็บน้ําหวยน้ําขุน พรอมระบบสงน้ํา กรมชลประทาน สวนผึ้ง ราชบุรี 6,880 10.77 464.02 2568 2574 ดานที่ 2

30 กอสรางระบบสงน้ําจากแมน้ําแควนอยสนับสนุนพื้นที่ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กาญจนบุรี กรมทรัพยากรน้ํา 14.1290 99.2910 สิงห ไทรโยค กาญจนบุรี 122 2,500 220.08 2568 2571 ดานที่ 2

31 ผันน้ํา เขื่อนศรีนครินทร (ระยะที่ 1) กรมชลประทาน 14.4800 99.1520 - - กาญจนบุรี 78,508 62.20 3,464.86 2568 2572 ดานที่ 2

32 โครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมอางเก็บน้ําบานประดูทอง กรมชลประทาน 14.1308 98.9833 บองตี้ ไทรโยค กาญจนบุรี 2,500 50.00 2569 2576 ดานที่ 2

33 ขยายความจุอางเก็บน้ํา ลําอีซู กรมชลประทาน 14.5393 99.3750 หนองรี บอพลอย กาญจนบุรี 10.00 950.00 2569 2571 ดานที่ 2

34 อางเก็บน้ําลําตะเพินตอนบนและระบบผันน้ํา กรมชลประทาน 14.8116 99.4102 องคพระ ดานชาง สุพรรณบุรี 902 65,585 18.00 738.00 2569 2573 ดานที่ 2

34.1 อางเก็บน้ํา พุปลากาง (ขยาย) กรมชลประทาน 14.8208 99.5466 นิคมกระเสียว ดานชาง สุพรรณบุรี 150 9,000 20.00 700.00 2569 2573 ดานที่ 2

34.2 อางเก็บน้ํา หวยทวีป พรอมระบบสงน้ํา กรมชลประทาน 14.7440 99.5645 ดานชาง ดานชาง สุพรรณบุรี 1,000 4,000 13.15 536.00 2569 2576 ดานที่ 2

34.3 ระบบเชื่อมโยงไปอางเก็บน้ําหวยเทียน - สระเก็บน้ําหนองมะสังข กรมชลประทาน 14.8113 99.4098 วังยาว,องคพระ ดานชาง สุพรรณบุรี 450.00 2569 2573 ดานที่ 2

35 อางเก็บน้ํา บานหนองตาดั้ง พรอมระบบสงน้ํา กรมชลประทาน 13.3455 99.2440 ตะนาวศรี สวนผึ้ง ราชบุรี 38,600 48.37 980.00 2569 2572 ดานที่ 2

36 โครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมอางเก็บน้ําบานหุบไทร กรมชลประทาน สวนผึ้ง ราชบุรี 710 1.30 117.00 2569 2576 ดานที่ 2

37 โครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมอางเก็บน้ําบานไผลอมรัก กรมชลประทาน ดานมะขามเตี้ย กาญจนบุรี 530 0.34 85.39 2569 2576 ดานที่ 2

38 โครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมอางเก็บน้ําหวยบานบอ กรมชลประทาน สวนผึ้ง ราชบุรี 10,010 50.00 2569 2576 ดานที่ 2

39 โครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมอางเก็บน้ําหวยบองตี้ กรมชลประทาน ไทรโยค กาญจนบุรี 108,000 84.30 1,058.85 2569 2576 ดานที่ 2

40 โครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมอางเก็บน้ําหวยแมน้ํานอย กรมชลประทาน กาญจนบุรี 392,000 305.90 4,440.95 2569 2576 ดานที่ 2

41 ผันน้ํา เขื่อนศรีนครินทร (ระยะที่ 2) กรมชลประทาน 14.4800 99.1520 - - กาญจนบุรี 425,000 159.21 15,576.00 2569 2573 ดานที่ 2

42 ปรับลดปริมาณการใชน้ําของพืช 60.00 2566 2575 ดานที่ 2

43 เขื่อนปองกันตลิ่งริมแมน้ําแมกลอง พรอมปรับปรุงภูมิทัศน บริเวณวัดทาตะครอ หมูที่ 1 ตําบลทาตะครอ อําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี กรมโยธาธิการและผังเมือง 13.9349 99.7068 ทาตะครอ ทามวง กาญจนบุรี 12,500 22.50 2567 2570 ดานที่ 3

44 เขื่อนปองกันตลิ่งริมแมน้ําแมกลอง พรอมปรับปรุงภูมิทัศน จากวัดนางวังถึงวัดบางกระพรอม (ตอเนื่องเขื่อนเดิม) ตําบลอัมพวา อําเภอ

อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

กรมโยธาธิการและผังเมือง 13.4157 99.9691 อัมพวา อัมพวา สมุทรสงคราม 18,000 55.00 2567 2570 ดานที่ 3

45 ระบบระบายน้ําหลัก พื้นที่ชุมชนเมืองนครปฐม จ.นครปฐม กรมโยธาธิการและผังเมือง 13.8202 100.0577 พระปฐมเจดีย เมืองนครปฐม นครปฐม 2,738 1,269 240.00 2567 2571 ดานที่ 3

46 เขื่อนปองกันตลิ่งริมคลองตาคต บริเวณคอสะพานฝงตรงขามวัดหลวง ถึงเขื่อนปองกันตลิ่งเดิมของเทศบาลตําบลบางแพ หมูที่ 3, 

หมูที่ 6 ตําบลวังเย็น อําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

กรมโยธาธิการและผังเมือง 13.7039 99.9016 วังเย็น บางแพ ราชบุรี 21,300 30.00 2567 2571 ดานที่ 3

47 เขื่อนปองกันตลิ่งริมแมน้ําแมกลอง พรอมปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณพื้นที่หลังหองสมุดประชาชนถึงหลังโรงเรียนดุสิตวิทยา ตําบลบานโปง 

อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี

กรมโยธาธิการและผังเมือง 13.8085 99.8735 บานโปง บานโปง ราชบุรี 19,750 49.38 2567 2571 ดานที่ 3

48 เขื่อนปองกันตลิ่งริมคลองบางบอ พรอมปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณวัดเจริญสุนทราราม (วัดบางบอ) ตําบลบางแกว อําเภอเมืองสมุทรสงคราม

จังหวัดสมุทรสงคราม

กรมโยธาธิการและผังเมือง 13.4255 100.0314 บางแกว เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 16,500 46.00 2567 2571 ดานที่ 3

49 เขื่อนปองกันตลิ่งริมแมน้ําแมกลอง หมูที่ 10 บานสวนกลวย ตําบลนครชุมน อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี กรมโยธาธิการและผังเมือง 13.7885 99.8623 นครชุมน บานโปง ราชบุรี 12,500 25.00 2567 2571 ดานที่ 3

50 เขื่อนปองกันตลิ่งริมแมน้ําแมกลอง พรอมปรับปรุงภูมิทัศนและทาเทียบเรือ บริเวณปากสมุทร ตําบลแหลมใหญ อําเภอเมืองสมุทรสงคราม

จังหวัดสมุทรสงคราม

กรมโยธาธิการและผังเมือง 13.3768 99.9893 แหลมใหญ เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 12,000 36.00 2567 2571 ดานที่ 3

51 เขื่อนปองกันตลิ่ง คสล. เลียบคลองหนองดินแดง หมูที่ 7, หมูที่ 8 ตําบลหนองดินแดง อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม กรมโยธาธิการและผังเมือง 13.7817 99.9873 หนองดินแดง เมืองนครปฐม นครปฐม 100,000 60.00 2567 2571 ดานที่ 3

52 เขื่อนปองกันตลิ่ง คสล.เลียบคลองระบายน้ํา ร .1 บานทาผา-บางแกว หมูที่ 4, หมูที่ 5 ตําบลหนองดินแดง อําเภอเมืองนครปฐม 

จังหวัดนครปฐม

กรมโยธาธิการและผังเมือง 13.7817 99.9873 หนองดินแดง เมืองนครปฐม นครปฐม 93,750 60.00 2567 2571 ดานที่ 3

53 เขื่อนปองกันตลิ่ง คสล. เลียบคลองระบาย ร1ข.ทาผา-บางแกว หมูที่ 5, หมูที่ 6 ตําบลหนองดินแดง อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม กรมโยธาธิการและผังเมือง 13.7938 99.9895 หนองดินแดง เมืองนครปฐม นครปฐม 49,500 60.00 2567 2571 ดานที่ 3

54 เขื่อนปองกันตลิ่งริมแมน้ําแมกลอง บริเวณสะพานจันทรุเบกษา หมูที่ 3 ถึงซอยเทศบาล 31 (บานครก) หมูที่ 10 ตําบลทามะกา 

อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

กรมโยธาธิการและผังเมือง 13.9166 99.7628 ทามะกา ทามะกา กาญจนบุรี 37,500 60.00 2567 2571 ดานที่ 3

55 กําแพงกันตลิ่งคลองขุดลัดราชบุรี ระยะที่ 6 ชวง กม.7+100 ถึง กม.13+852 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาราชบุรีฝงซาย กรมชลประทาน 13.5493 99.8684 พงสวาย เมืองราชบุรี ราชบุรี 177.00 2568 2570 ดานที่ 3

56 เขื่อนปองกันตลิ่งริมแมน้ําแมกลอง พรอมปรับปรุงภูมิทัศน บริเวณวัดประทุมคณาวาส ตําบลแมกลองอําเภอเมืองสมุทรสงคราม 

จังหวัดสมุทรสงคราม

กรมโยธาธิการและผังเมือง 13.3919 99.9852 แมกลอง เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 12,500 40.00 2568 2572 ดานที่ 3

ตารางที่ 5-2 แผนการพัฒนาแผนงาน/โครงการหลักในการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําแมกลอง

พิกัด ครัวเรือน

รับประโยชน

พื้นที่

รับประโยชน 

(ไร)

พื้นที่ไดรับ

การปองกัน  

(ไร)

พื้นที่ที่ไดรับการ

ปองกันและลดการ

ชะลางพังทลายของ

ดิน (ไร)

ระยะขุดลอก

(เมตร)

ความจุ 

(ลาน ลบ.ม.)

งบประมาณ

โครงการ 

(ลานบาท)

การดําเนินงาน

แผนระยะสั้น (พ.ศ.2566-2570) แผนระยะยาว (พ.ศ.2571-2580)

แผนงานโครงการ (Road Map) ป 2566-2580

ปที่เริ่ม

(พ.ศ.)

ปที่สิ้นสุด

(พ.ศ.)

แผน

แมบทน้ํา
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ลําดับ โครงการ หนวยงาน ตําบล อําเภอ จังหวัด

Lat Long

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

ตารางที่ 5-2 แผนการพัฒนาแผนงาน/โครงการหลักในการพัฒนาพื้นที่ลุมนําแมกลอง (ตอ)

พิกัด ครัวเรือน

รับประโยชน

พื้นที่

รับประโยชน 

(ไร)

พื้นที่ไดรับ

การปองกัน  

(ไร)

พื้นที่ที่ไดรับการ

ปองกันและลดการ

ชะลางพังทลายของ

ดิน (ไร)

ระยะขุดลอก

(เมตร)

ความจุ 

(ลาน ลบ.ม.)

งบประมาณ

โครงการ 

(ลานบาท)

การดําเนินงาน

แผนระยะสั้น (พ.ศ.2566-2570) แผนระยะยาว (พ.ศ.2571-2580)

แผนงานโครงการ (Road Map) ป 2566-2580

ปที่เริ่ม

(พ.ศ.)

ปที่สิ้นสุด

(พ.ศ.)

แผน

แมบทน้ํา

57 เขื่อนปองกันตลิ่งริมคลองระบายน้ํา D7 ตําบลชัยมงคล อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร กรมโยธาธิการและผังเมือง 13.5398 100.1688 ชัยมงคล เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 50,000 100.00 2568 2572 ดานที่ 3

58 เขื่อนปองกันตลิ่งริมแมน้ําแมกลอง พรอมปรับปรุงภูมิทัศน บริเวณหมูที่ 1 ตําบลหวายเหนียว อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี กรมโยธาธิการและผังเมือง 13.9269 99.7566 หวายเหนียว ทามะกา กาญจนบุรี 50,000 100.00 2568 2572 ดานที่ 3

59 การปองกันพื้นที่สําคัญ ดานที่ 3

59.1 การปองกันพื้นที่เศรษฐกิจ 2568 2575 ดานที่ 3

59.2 บรรเทาอุทกภัยพื้นที่ชุมชน 2568 2575 ดานที่ 3

60 แผนงานปรับปรุงขุดลอกคลองระบายน้ําที่สําคัญ 1,741.86 ดานที่ 3

60.1 โครงการขุดลอกปรับปรุงคลองบางคนที ขุดตําบลบางคนที -กระดังงา กม.0.0-2+000 บางคนที สมุทรสงคราม 2,000 2568 2570 ดานที่ 3

60.2 โครงการขุดลอกปรับปรุงคลองบางคนที ขุดตําบลสรอยฟา -คลองตาคต กม. 66+000-70+200 โพธาราม ราชบุรี 4,200 2568 2570 ดานที่ 3

60.3 โครงการขุดลอกและบํารุงรักษารองน้ําภายในประเทศที่แมน้ําแมกลอง บริเวณ กม .75 (ขุดตําบลบานมวง-นครชุมน-คุงพยอม) 

กม.71+000-79+000

บานโปง ราชบุรี 8,000 2568 2570 ดานที่ 3

60.4 โครงการขุดลอกปรับปรุงคลองบางคนที ขุดตําบลเบิกไพร -บานโปง กม.79+000-80+800 บานโปง ราชบุรี 1,800 2568 2570 ดานที่ 3

60.5 โครงการขุดลอกปรับปรุงคลองบางคนที ขุดตําบลเบิกไพร -ปากแรต กม.81+000-82+000 บานโปง ราชบุรี 1,000 2568 2570 ดานที่ 3

60.6 โครงการขุดลอกปรับปรุงคลองบางคนที ขุดตําบลเบิกไพร -ลาดบัวขาว กม.82+500-87+000 บานโปง ราชบุรี 4,500 2568 2570 ดานที่ 3

60.7 โครงการขุดลอกและบํารุงรักษารองน้ําภายในประเทศที่แมน้ําแมกลอง บริเวณ กม .82 (ขุดตําบลทาเสา-พงตึก-ทาไม) กม.88+500-95+500 ทามะกา กาญจนบุรี 7,000 2568 2570 ดานที่ 3

60.8 โครงการขุดลอกปรับปรุงคลองบางคนที ขุดตําบลทาเรือ -ตะคร้ําเอน-แสนตอ กม.105+000-110+500 ทามะกา กาญจนบุรี 5,500 2569 2571 ดานที่ 3

60.9 โครงการขุดลอกปรับปรุงคลองบางคนที ขุดตําบลทาตะครอ -วังศาลา กม.111+500-118+000 ทามะกา กาญจนบุรี 6,500 2569 2571 ดานที่ 3

60.10 โครงการขุดลอกปรับปรุงคลองบางคนที ขุดตําบลบานใหม -วังขนาย กม.118+500-122+000 ทามะกา กาญจนบุรี 3,500 2569 2571 ดานที่ 3

61 โครงการแกไขปญหาคุณภาพน้ําพื้นที่รอยตอ จ .ราชบุรี จ.สมุทรสงคราม และ จ.เพชรบุรี 120.00 ดานที่ 4

61.1  มาตรการแกไขปญหาคุณภาพสิ่งแวดลอมพื้นที่การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอาวบางตะบูน

 - ตรวจสอบแหลงกําเนิดมลพิษประเภทการเลี้ยงสุกร เพื่อบําบัดน้ําเสียตามมาตรฐานที่กําหนด 2564 2565 ดานที่ 4

      พื้นที่ดําเนินการ (คลองดาว คลองปากทอ คลองหวยโรง อ .ปากทอ จ.ราชบุรี และ อ.เขายอย จ.เพชรบุรี) สสภ./คพ. ปากทอ,เขายอย ราชบุรี,เพชรบุรี

 - ลดปริมาณของเสียจากฟารมและลดปริมาณความสกปรกในน้ําเสียที่ระบายออกสูสิ่งแวดลอม 2564 2566 ดานที่ 4

      พื้นที่ดําเนินการ : จ.ราชบุรี (อ.เมืองฯ อ.ปากทอ อ.วัดเพลง) ,จ.สมุทรสงคราม (อ.อัมพวา อ.บางคนที), จ.เพชรบุรี (อ.บานแหลม 

อ.เขายอย)

สคร./ชธ./กสก./พพ. เมืองราชบุรี ปากทอ วัด

เพลง อัมพวา บางคนที 

บานแหลม เขายอย

ราชบุรี,

สมุทรสงคราม,เพชรบุรี

 - ติดตาม ตรวจสอบ คุณภาพน้ําและตะกอนดิน เพื่อสนับสนุนขอมูลในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง 2564 2570 ดานที่ 4

      พื้นที่ดําเนินการ : จ.เพชรบุรี (อาวบางตะบูน อ.บานแหลม) ปม./สํานักประมงจังหวัด อาวบางตะบูน อ.บานแหลม เพชรบุรี

 - ศึกษาปญหาการเพาะเลี้ยงหอยแครงบริเวณอาวบางตะบูน  พื้นที่ดําเนินการ : จ.เพชรบุรี (อาวบางตะบูน อ.บานแหลม) ปม./จท. 2565 2570 ดานที่ 4

61.2 มาตรการแกไขปญหาคุณภาพน้ําคลองวันดาว คลองปากทอ คลองหวยโรง

 - เพิ่มการไหลเวียนและบําบัดน้ําเสียของน้ํา เพื่อไมใหเกิดการสะสมของมลพิษ และตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมด

ที่มีการระบายน้ําทิ้งลงสูแมน้ํา

2564 2566 ดานที่ 4

   พื้นที่ดําเนินการ : จ.ราชบุรี (อ.เมืองฯ อ.ปากทอ อ.วัดเพลง) ,จ.สมุทรสงคราม (อ.อัมพวา อ.บางคนที), จ.เพชรบุรี (อ.บานแหลม อ.เขายอย) สชป.13และ14/จท./

โครงการฯ

เมืองราชบุรี ปากทอ วัด

เพลง อัมพวา บางคนที 

บานแหลม เขายอย

ราชบุรี,

สมุทรสงคราม,เพชรบุรี

 - ควบคุมการระบายน้ําทิ้งที่กิจที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 2564 2570 ดานที่ 4

      พื้นที่ดําเนินการ : จ.ราชบุรี (อ.เมืองฯ อ.ปากทอ อ.วัดเพลง) ,จ.สมุทรสงคราม (อ.อัมพวา อ.บางคนที), จ.เพชรบุรี (อ.บานแหลม 

อ.เขายอย)

เมืองราชบุรี ปากทอ วัด

เพลง อัมพวา บางคนที 

บานแหลม เขายอย

ราชบุรี,

สมุทรสงคราม,เพชรบุรี

61.3 ปองกัน ควบคุม กํากับดูแล และบังคับใชกฏหทาย

 - ระบบบําบัดน้ําเสียแบบติดกับที่ 2565 2570 ดานที่ 4

      พื้นที่ดําเนินการ : จ.ราชบุรี (อ.เมืองฯ อ.ปากทอ อ.วัดเพลง) ,จ.สมุทรสงคราม (อ.อัมพวา อ.บางคนที), จ.เพชรบุรี 

(อ.บานแหลม อ.เขายอย)

อปท./อจน./สสจ. เมืองราชบุรี ปากทอ วัด

เพลง อัมพวา บางคนที 

บานแหลม เขายอย

ราชบุรี,

สมุทรสงคราม,เพชรบุรี

 - ตรวจสอบน้ําทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมใหเปนไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้ง 2565 2570 ดานที่ 4

      พื้นที่ดําเนินการ : จ.ราชบุรี (อ.เมืองฯ อ.ปากทอ อ.วัดเพลง) ,จ.สมุทรสงคราม (อ.อัมพวา อ.บางคนที), จ.เพชรบุรี 

(อ.บานแหลม อ.เขายอย)

เมืองราชบุรี ปากทอ วัด

เพลง อัมพวา บางคนที 

บานแหลม เขายอย

ราชบุรี,

สมุทรสงคราม,เพชรบุรี

 - ตรวจสอบแหลงกําเนิดมลพิษที่เขาขายตองถูกควบคุมการระบายน้ําทิ้งมาตรา 69 2564 2570 ดานที่ 4

61.4 ลดการระบายน้ําเสียลงสูแหลงน้ํา ปศจ./กปศ./อปท. ราชบุรี,

สมุทรสงคราม,เพชรบุรี

 - ลดอัตราการระบายมลพิษของฟารมสุกร 2565 2570 ดานที่ 4

 - ลดอัตราการระบายมลพิษบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 2565 2570 ดานที่ 4

 - ลดอัตราการระบายมลพิษของอุตสาหกรรม 2564 2570 ดานที่ 4

 - ลดอัตราการระบายมลพิษจากแหลงกําเนิดมลพิษที่มีจุดกําเนิดไมแนนอน (ดานการเกษตร) 2565 2570 ดานที่ 4

61.5 ติดตาม ตรวจสอบ และเฝาระวังคุณภาพน้ํา สสภ./คพ. ราชบุรี,

สมุทรสงคราม,เพชรบุรี

2564 2570 ดานที่ 4

62 โครงการกอสรางและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคุณภาพน้ํา เทศบาลเมืองราชบุรี ตําบลหนาเมือง อําเภอเมืองราชบุรี องคการจัดการน้ําเสีย 13.5211 99.8315 บานไร เมืองราชบุรี ราชบุรี 70.83 2567 2575 ดานที่ 4

63 ปลูกปาทั่วไป พื้นที่ จ.กาญจนบุรี กรมปาไม 14.0344 99.1026 กาญจนบุรี 30,000 117.00 2567 2572 ดานที่ 5

64 กอสรางระบบอนุรักษดินและน้ําโครงการปองกันการชะลางพังทลายของดินและฟนฟูพื้นที่เกษตรกรรมดวยระบบอนุรักษดินและน้ํา กรมพัฒนาที่ดิน 15.0833 99.3333 อุทัยธานี 137,705 50.00 2568 2570 ดานที่ 5

65 สงเสริม/รณรงคลดปริมาณการใชน้ํา กรมชลประทาน 60.00 2569 2580 ดานที่ 6

21,179 3,732,285 507,069 137,705  44,000 746.35 52,071.85รวมทั้งหมด 65 โครงการ

ศึกษาความเหมาะสม

ศึกษา/พิจารณา ผลกระทบส่ิงแวดลอม

สํารวจ-ออกแบบ

กระบวนการมีสวนรวม

จัดหาท่ีดิน

กอสราง

64

64

64

65

64

64

65

65

64

65

65

64

64

65



      
 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ   รายงานฉบบัสมบูรณ์ รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร  

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดลอ้มระดบัยุทธศาสตร์ 36    
และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรนำ้ พื้นที่ลุม่น้ำแมก่ลอง 

5.4 การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและความคุ้มค่าของแผนงาน/โครงการตามแผนหลักการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ ่มน้ำแม่กลอง ปี พ.ศ.2561-2580 จำนวน 4,448 โครงการ ใช้เงินลงทุน 
84,352.93 ล้านบาท มีผลกระทบทางเศรษฐกิจรวม 521,009 ล้านบาท คิดเป็นอัตราผลตอบแทนจากการ
ลงทุน (ROI) 3.4 เท่า หมายความว่า การลงทุนทุก 1 บาทของโครงการ สามารถสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจ 
3.4 บาท สรุปได้ว่า แผนงาน/โครงการตามแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลองเป็น
ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจโดยรวมและมีความคุ้มค่าในการลงทุน 
 

5.5 ผลสัมฤทธิ์ของแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี พื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลอง พิจารณาดัง
ตารางที่ 5-3 
 

ตารางท่ี 5-3 ผลสัมฤทธิ์ของแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี พื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลอง 
ท่ี การพัฒนา ตัวช้ีวัด เป้าหมายของ 

แผนหลักฯ 
ผลการดำเนินงานตามแผนหลัก 

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 
ผลสัมฤทธิ์ 

ตามแผนหลักฯ  

หน่วยงาน
อำนวย

ขับเคลื่อน 
 

ผลการ 
ดำเนินงาน 

เร่ิมดำเนินการแล้ว 
(ปี 61-65) 

แผนระยะส้ัน แผนระยะยาว 
  (ปี 66-70) (ปี 71-80) 

ด้านที่ 1 การจัดการน้ำอุปโภค - บริโภค                 

1 การพัฒนา ขยายเขตและเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบ
ประปาหมู่บ้าน 

      

  

อปท./ชป./
กปภ./ทบ./

ทน. 

 
- ปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ได้มาตรฐาน หมู่บ้าน 

โครงการ 
108 

- 
46 
154 

35 
119 

11 
35 

- 
- 

ต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำ
เพิ่มอีก 62 หมู่บ้าน  

 
- จัดหาน้ำเพิ่มเติม หมู่บ้าน 

โครงการ 
160 

- 
50 
170 

36 
120 

14 
50 

- 
- 

ต้องจัดหาน้ำเพิ่มเติม 
อีก 110 หมู่บ้าน 

 
- พัฒนาระบบประปาใหม่ หมู่บ้าน 

โครงการ 
34 
- 

18 
16 

14 
12 

4 
4 

- 
- 

ต้องพัฒนาระบบประปา
ใหม่ 16 หมู่บ้าน 

2 พัฒนาประปาเมือง/พื้นที่เศรษฐกิจ 
      

   
- ขยายเขตระบบประปา ชุมชน 

โครงการ 
20 
- 

20 
43 

20 
24 

19 
19 

- 
- 

-  
 

- ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ ขยาย รองรับความ 
  ต้องการใช้น้ำประปาในอนาคต 

แห่ง 
โครงการ 

2 
- 

2 
6 

3 
4 

2 
2 

- 
- 

-  

ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต 
      

    
1 การจัดหาแหล่งเก็บน้ำ/ระบบกระจายน้ำ เพื่อการ    

ยังชีพในฤดูแล้ง ในพื้นที่เกษตรน้ำฝน 
ตำบล 105 105 67 38 31 - 

ชป./ยผ./
อปท./ทบ./

ทน. 

 
- แหล่งน้ำผิวดิน โครงการ - 377 242 70 65   

 
- แหล่งน้ำใต้ดิน โครงการ - 183 151 25 7   

2 การพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำ พัฒนาระบบส่งน้ำ/
กระจายน้ำในพื้นที่เกษตรกรรม และเพิ่ม
ประสิทธิภาพโครงการแหล่งน้ำในเขตชลประทาน 

 
96.91 

    
- 

 
- พัฒนาแหล่งเก็บน้ำ ล้าน ลบ.ม. 

โครงการ 
 
- 

- 
349 

23.56 
86 

50.73 
81 

413.63* 
182 

  
 

- พัฒนาระบบส่งน้ำ/กระจายน้ำในพื้นที่เกษตรกรรม โครงการ - 81 43 24 14   
 

- ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบการส่งน้ำปัจจุบัน โครงการ - 1,468 885 392 191   
3 การพัฒนาระบบผันน้ำ-เชื่อมโยงแหล่งน้ำจากพื้นที่ที่

มีน้ำเหลือพอไปช่วยเหลือพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำ 

      
- 

 
- ระบบผันน้ำอ่างเก็บน้ำลำตะเพินบน โครงการ 3 3 - 3 -   

 
- งานผันน้ำเข่ือนศรีนครินทร์ (ระยะที่ 2) โครงการ 1 1 - 1 -   

 
- การผันน้ำช่วยเหลือพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา-ท่าจีน โครงการ 2 2 - 2 -   

4 การปรับลดปริมาณการใช้น้ำของพืช ร้อยละ 
ที่ลดลง 

ตลอดช่วงระยะเวลา
ของแผนหลัก 

100% ✓ 20% ✓ 60% ✓ 100%     
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และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรนำ้ พื้นที่ลุม่น้ำแมก่ลอง 

ตารางท่ี 5-3 ผลสัมฤทธิ์ของแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี พื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลอง 
ท่ี การพัฒนา ตัวช้ีวัด เป้าหมายของ 

แผนหลักฯ 
ผลการดำเนินงานตามแผนหลัก 

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 
ผลสัมฤทธิ์ 

ตามแผนหลักฯ  

หน่วยงาน
อำนวย

ขับเคลื่อน 
 

ผลการ 
ดำเนินงาน 

เร่ิมดำเนินการแล้ว 
(ปี 61-65) 

แผนระยะส้ัน แผนระยะยาว 
  (ปี 66-70) (ปี 71-80) 

ด้านที่ 3 การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย                 

1 ป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมือง พื้นที่ได้รับ
การป้องกัน 

(ไร่) 

137,138 69,812 4,699 61,181 3,932 
 เหลือพื้นที่ที่ต้องได้รับ 
การป้องกัน 67,326 ไร่ 

อปท./ชป./
กปภ./ทบ./

ทน. 

  
โครงการ - 33 17 15 3  

2 จัดการพื้นที่น้ำท่วม / พื้นที่ชะลอน้ำ/บรรเทาอุทกภัย พื้นที่ได้รับ
การป้องกัน 

(ไร่) 

430,922 430,922 39,202 391,720 - - 

  
โครงการ - 549 342 129 78  

3 อนุรักษ์ฟื้นฟูแม่น้ำลำคลอง แหล่งธรรมชาติ/เพิ่ม
ประสิทธิภาพการระบายน้ำ 

ระยะขุดลอก 
(กิโลเมตร) 

44,000 44,000 - 44,000 - - 

  โครงการ - 155 82 45 8  

4 การใช้มาตรการควบคุมพ้ืนที่  ตลอดช่วง
ระยะเวลาของ

แผนหลัก 

 ✓ ✓ ✓ 
 

ด้านที่ 4 การจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ 
     

    

1 ป้องกัน แก้ไข และลดการเกิดน้ำเสียต้นทาง พื้นที่ชุมชน 
โครงการ 

5 ชุมชน 
- 

5 ชุมชน 
1 

- 
- 

5 ชุมชน 
1 

- 
- 

- 

ชป./ยผ./
อปท./ทบ./

ทน. 

2 การเพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดและควบคุมการ
ระบายน้ำเสียออกสู่สิ่งแวดล้อม 

พื้นที่ชุมชน 
โครงการ 

11 ชุมชน 
- 

11 ชุมชน 
21 

2 ชุมชน 
7 

9 ชุมชน 
10 

4 ชุมชน 
4 

- 

3 การจัดการน้ำเค็มให้สอดคล้องกับกิจกรรมการใช้น้ำ ร้อยละ ตลอดช่วง
ระยะเวลาของ

แผนหลัก 

100% ✓ ✓ 60% ✓ 100% 
 

4 ปรับปรุงคันป้องกันน้ำเค็มและอาคารบังคับน้ำตาม
แนวคันป้องกันน้ำเค็ม 

พื้นที่ชุมชน 
โครงการ 

4 ชุมชน 
- 

4 ชุมชน 
24 

4 ชุมชน 
15 

4 ชุมชน 
8 

1 ชุมชน 
1 

- 

ด้านที่ 5 การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำเสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลายของดิน       

1 อนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ไร่ 
โครงการ 

14,450 
- 

14,450 
54 

- 
37 

14,450 
13 

- 
4 

- 
อท./ชป./

อปท. 2 การป้องกันและลดการชะล้างพังทลายของดิน ไร่ 
โครงการ 

170,559 
- 

170,559 
551 

- 
321 

31,963 
131 

138,596 
99 

- 

ด้านที่ 6 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ         

1 งานบำรุงรักษา สำรวจศึกษา เพื่อการบริหารจัดการน้ำ โครงการ 
(จำนวน) 

 209 128 54 27 - 

ชป./ทน./
ทบ./อปท./
ปภ./อท. 

2 พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลสนับสนุน
การตัดสินใจ 

โครงการ 
(จำนวน) 

 16 11 4 1 - 

3 ส่งเสริม/รณรงค์ลดปริมาณการใช้น้ำ ร้อยละ 
ที่ลดลง 

ตลอดช่วง
ระยะเวลาของ

แผนหลัก 

100% ✓  ✓ 60% ✓ 100% - 

4 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ร้อยละ ตลอดช่วง
ระยะเวลาของ

แผนหลัก 

100% ✓ ✓ 60% ✓ 100% - 

5 การตรวจสอบบำรุงรักษาโทรมาตร ร้อยละ ตลอดช่วง
ระยะเวลาของ

แผนหลัก 

100% ✓ ✓ 100% ✓ 100% - 

หมายเหตุ :  *ศักยภาพการเก็บกักเบ้ืองต้น ปริมาณเก็บกักจริงขึ้นอยู่กับผลการศึกษา 
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และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรนำ้ พื้นที่ลุม่น้ำแมก่ลอง 

6. ข้อเสนอแนะ 
 1) การจัดการด้านน้ำอุปโภค-บริโภค 
  - การพัฒนาน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคได้พิจารณาจากแหล่งน้ำผิวดินเป็นหลัก เนื่องจาก
การนำน้ำบาดาลมาใช้เพื่อการอุปโภค-บริโภค อาจประสบปัญหาเรื่องคุณภาพน้ำบาดาล ได้แก่ ความเค็มและ
ความกระด้าง ซึ่งเป็นสาเหตุมาจากลักษณะทางธรณีวิทยาในพื้นที่ลุ่มน้ำ อย่างไรก็ตามในกรณีที่ต้องมีการ
ปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภค-บริโภค จำเป็นที่จะต้องมีการปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาลให้เป็นไป
ตามมาตรฐานที่กำหนดตามกฎหมายเพื่อการอุปโภคหรือบริโภค สำหรับวิธีการปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาลที่
ประสบปัญหาเรื่องความเค็มและความกระด้าง เช่น การเติมสารเคมี การกรองแบบกรองช้า (ระบบน้ำหยด) 
และออสโมซิสแบบย้อนกลับ (RO) เป็นต้น 
 2) การจัดการด้านการสร้างความม่ันคงของน้ำภาคการผลิต 
  - จากผลการจำลองสถานการณ์น้ำแสดงให้เห็นว่า ในสภาวะปีน้ำปกติ หรือมากกว่าปกติ 
ปริมาณน้ำในภาคการเกษตรโดยเฉพาะเขตชลประทานแม่กลองใหญ่ยังเพียงพอต่อความต้องการ ส่วนพื้นที่
นอกเขตชลประทานยังพบการขาดน้ำ ทั้งนี้เนื่องจากยังขาดระบบชลประทานที่จะกระจายน้ำจากแหล่งน้ำ
ต้นทุนเข้าไปสู่พ้ืนที่เพาะปลูก แต่ในสภาวะปีน้ำน้อยกว่าปกติ หรือค่าปริมาณน้ำที่ไหลเข้าเขื่อนศรีนครินทร์และ
เขื่อนวชิราลงกรณมีค่าต่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ย มีแนวโน้มว่าจะเกิดการขาดแคลนน้ำได้ภายในเขตพื้นที่ชลประทาน
แม่กลองใหญ่ในฤดูแล้ง ดังนั้นในอนาคตในกรณีที่มีความต้องการนำน้ำจากลุ่มน้ำแม่กลองไปใช้เพื่อกิจกรรม
ภายนอกลุ่มน้ำเพิ่มขึ้นจะส่งผลกระทบทำให้พื้นที่เพาะปลูกฤดูแล้ งในเขตชลประทานแม่กลองใหญ่มีจำนวน
พ้ืนที่ลดลงได ้
  - พื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลองมีศักยภาพของน้ำท่าในลำน้ำธรรมชาติ 16,541.67 ล้าน ลบ.ม./ปี มี
ความต้องการใช้น้ำของลุ่มน้ำในปัจจุบันรวมประมาณ 12,017.20 ล้าน ลบ.ม./ปี โดยเป็นความต้องการใช้น้ำ
ภาคการเกษตรสูงถึงปีละ 8,135.80 ล้าน ลบ.ม./ปี ปริมาณน้ำที่ต้องจัดหาเพื่อสร้างความมั่นคงของน้ำภาค
การผลิตจำเป็นต้องดำเนินการในหลายรูปแบบควบคู่กัน การพัฒนาแหล่งเก็บน้ำท่าในลำน้ำสายหลักจำเป็นต้อง
ดำเนินการเพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับฤดูแล้ง รวมถึงช่วยในการบรรเทาอุทกภัยและเพ่ือการอุปโภค-บริโภค 
อย่างไรก็ตาม การพัฒนาแหล่งเก็บน้ำขนาดกลาง ขนาดใหญ่ อาจก่อให้เกิดผลกระทบในเรื่องการใช้ประโยชน์
ที่ดินป่าไม้ ตลอดจนผลกระทบต่อที่ดินทรัพย์สินของราษฎร จึงควรมีการศึกษามาตรการในการป้องกันและลด
ผลกระทบ ก่อนทำการก่อสร้างเพ่ือบรรเทาผลกระทบที่จะเกิดขึ้น 
  - บริเวณพ้ืนที่ห่างจากลำน้ำสายหลัก และพ้ืนที่ดอน จำเป็นต้องใช้การพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำ
ขนาดเล็กกระจายไปตามแปลงเพาะปลูกของเกษตรกร เกษตรกรผู้ใช้น้ำต้องเสียสละที่ดินบางส่วนสำหรับเก็บกัก
น้ำ จึงควรมีการรณรงค์ให้ใช้น้ำอย่างประหยัด หรือเลือกปลูกพืชชนิดที่ใช้น้ำน้อยลง  
  - โดยคุณสมบัติดินในลุ่มน้ำ การขุดสระเก็บน้ำขนาดเล็กควรขุดให้ลึกและแคบ และป้องกัน
การรั่วซึมเพ่ือลดการสูญเสียน้ำ 
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และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรนำ้ พื้นที่ลุม่น้ำแมก่ลอง 

  - แผนบริหารจัดการด้านการสร้างความมั ่นคงของน้ำภาคการผลิตตามยุทธศาสตร์นี้ 
พิจารณาบนพื้นฐานของการเกษตรตามแนวทางเลือกที่ 2 และทางเลือกที่ 4 ในอนาคตหากรูปแบบการ
เพาะปลูกของเกษตรกรเปลี่ยนไปจากปัจจุบัน จะมีผลให้ปริมาณน้ำที่จัดหาเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย 
  - การสร้างความมั ่นคงของน้ำภาคการผลิตพิจารณาจัดหาแหล่งน้ำเพื ่อการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตรให้เพียงพอในเขตพื้นที่ชลประทาน ร่วมกับปรับปรุงเพิ ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำภาค
การเกษตร สำหรับในเขตเกษตรน้ำฝนเน้นการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเกษตรยังชีพนอกเขตชลประทาน โดย
พิจารณาแหล่งน้ำสำรองให้เพียงพอกับความต้องการใช้น้ำเฉลี่ยในช่วงฤดูแล้ง  
 3) การจัดการด้านการจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย 
  - ในลุ่มน้ำสาขาลำภาชีและห้วยตะเพิน พบว่าห้วยตะเพินจะมีน้ำท่วมในลักษณะน้ำท่วม
ฉับพลัน เนื่องจากความจุของลำน้ำมีขนาดเล็ก แต่ระดับน้ำจะลดลงอย่างรวดเร็ว ส่วนลำภาชีจะมีปัญหาน้ำท่วม
บริเวณรอยต่อระหว่างอำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี และอำเภอด่านมะขามเตี้ย  จังหวัดกาญจนบุรี โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งบริเวณตำบลด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ทั้งนี้เนื่องจากเป็นบริเวณที่เปลี่ยนจากพื้นที่
ลาดเอียงเป็นพื้นที่ค่อนข้างราบ โดยจะเกิดในช่วงเวลาที่มีฝนตกหนักในเขตพื้นที่ต้นน้ำ หากไม่มีการตัดยอด
ปริมาณน้ำหลาก ควบคู่กับการอนุรักษ์พื้นที่ป่าต้นน้ำ จะเป็นการยากที่จะบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่นี้ ใน
เขตพื้นที่ปากแม่น้ำและชายฝั่งทะเลของลุ่มน้ำแม่กลอง เป็นลักษณะของน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่ม ซึ่งมีทั้งพื้นที่
การเกษตร ที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรม สาเหตุหลักเป็นปัญหาการระบายน้ำและปัญหาของน้ำทะเลหนุน การ
กำหนดมาตรการบรรเทาอุทกภัยจำเป็นต้องพิจารณาควบคู่ไปกับมาตรการทางผังเมือง และต้องอาศัยโครงสร้าง
ในการจัดการน้ำหลายอย่างร่วมกัน ได้แก่ ระบบระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมชุมชนสำคัญ อาคารป้องกันตลิ่ง
ลำน้ำหลัก แก้มลิง/ คันกันน้ำล้นตลิ่งพื้นที่ลุ่มต่ำ ปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน้ำ ปรับปรุงทางระบายน้ำของถนน 
เป็นต้น 
 4) การจัดการด้านการจัดการคุณภาพน้ำ และอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ 
  - แหลงกำเนิดน้ำเสียที่สงผลใหคุณภาพน้ำเสื่อมโทรม มาจากแหลงที่สําคัญๆ ไดแก ชุมชน 
สถานประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรม ฟารมปศุสัตว และพื้นที่เกษตรกรรม เนื่องจากแหลงกำเนิดน้ำเสีย
บางแหงมีระบบบําบัดน้ำเสียแล้วแตประสิทธิภาพในการบําบัดไมเพียงพอ และบางแหงมีการระบายน้ำเสียลง
แหล่งน้ำโดยตรงโดยไม่ผานการบําบัด ในชวงระยะเวลาที่ผานมาเกษตรกรผูเลี้ยงเพาะเลี้ยงสัตวน้ำพื้นที่อําเภอ
บ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี มีการรองเรียนวามีน้ำเสียจากพื้นที่จังหวัดราชบุรีระบายลงคลองสาขาตางๆ และ
ไหลสูแมน้ำบางตะบูนเป็นเหตุใหสัตวน้ำตาย เกิดความเสียหายเป็นประจําทุกปี จึงควรควบคุมการจัดการน้ำเสีย
จากแหล่งกำเนิดต้นทาง ร่วมกับส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรในพื้นที่ใช้สารเคมีด้านการเกษตรอย่าง    
ถูกวิธี ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นท่ีและนักท่องเที่ยวร่วมกันดูแลรักษาแหล่งน้ำผิวดิน 
  - การเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของวัชพืชน้ำในคลองส่งน้ำและคลองระบายน้ำ  ก่อให้เกิด
ปัญหาในการจัดการน้ำในพ้ืนที่ราบแม่กลองในเขตโครงการชลประทาน ได้แก่ ปัญหาผักตบชวาในคลองระบายน้ำ
สายใหญ่และเป็นปัญหาใหญ่ในช่วงระบายน้ำหลาก ปัญหาสาหร่ายและวัชพืชน้ำในคลองส่งน้ำสายใหญ่ที่เป็น
คลองดิน ผลกระทบของปัญหาที่เกิดจากวัชพืชน้ำทำให้ขวางกั้นการใช้น้ำเพ่ือประโยชน์ในด้านการชลประทาน 
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และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรนำ้ พื้นที่ลุม่น้ำแมก่ลอง 

มีผลทำให้ความเร็วของน้ำในคลองชลประทานลดลง ถ้ามีปริมาณมากๆ จะช่วยเพิ่มการระเหยของน้ำให้มากขึ้น 
ลดปริมาณน้ำในคลองส่งน้ำเนื่องจากการตายทับถมกัน รวมถึงก่อให้เกิดปัญหาคุณภาพน้ำตามมา ลดปริมาณ
ออกซิเจนในน้ำจากการหายใจของพืชในตอนกลางคืนและโดยการเน่าสลาย ปริมาณวัชพืชที่ลอยคลุมเต็มผิวน้ำ
จะขวางกั้นทางเดินของแสงแดดที่ส่องผ่านสู่ใต้น้ำ ทำให้การเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตใต้น้ำหยุดชะงัก และยัง
แย่งธาตุอาหารต่างๆ ที่จำเป็นต่อแพลงตอนพืชและแพลงตอนสัตว์ จำเป็นต้องมีการจัดการเป็นประจำทุกปีโดย
หน่วยงานท้องถิ่น 
 5) การจัดการด้านการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภาพป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรม และป้องกันการพังทลายของดิน 
  - การอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์และป่าต้นน้ำให้ความสำคัญกับพื้นที่ที่ยังมีสภาพ
เป็นป่าไม้ในเขตพื้นที่อนุรักษ์ ได้แก่ พื้นที่อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ป่าเพื่อการอนุรักษ์ (โซน C) 
เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีหน่วยงานรับผิดชอบดูแลพื้นที่โดยตรง รูปแบบการดำเนินการยึดตามแนวทางของสำนัก
อนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยให้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอด
ระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์ นอกจากนั้นควรส่งเสริมให้ชุมชน มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่า  
ต้นน้ำ เพ่ือให้ราษฎรเห็นความสำคัญ วิธีการอยู่ร่วมและใช้ประโยชน์จากป่าไม้โดยไม่บุกรุกทำลาย 
 6) การบริหารจัดการน้ำ 
  -  การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลอง ต้องการองค์กรที่กำกับดูแลใน
ภาพรวมของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบ จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำเพื่อการบริห าร
จัดการทรัพยากรน้ำทุกระดับ การจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ การพัฒนาระบบ ฐานข้อมูล 
รวมทั้งการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน 
  - ในเชิงของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลอง ภาพรวมของทรัพยากรน้ำ
ในปัจจุบันมีน้ำค่อนข้างพอเพียง แต่การใช้น้ำยังมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลไม่ดีพอ การบริหารจัดการน้ำยัง
มีปัญหาด้านการกระจายตัว โครงการชลประทานกระจุกตัวในพื้นที่ตอนลาง ทำให้รายไดเฉลี่ยตอไรของพื้นที่
ตอนลางมากกวา ผลผลิตต่อไรของพ้ืนที่ตอนบนนอยกวาตอนลางมาก รวมทั้งมีการขาดน้ำเฉพาะพ้ืนที่ ลักษณะ
ที่สําคัญของการจัดการน้ำของพื้นที่ลุมน้ำแมกลองมี 3 ประการ ได้แก่ 1) การใชน้ำหลัก คือ การชลประทาน 
และการผลิตไฟฟาพลังน้ำ 2) การผันน้ำจากลุมน้ำแมกลองไปสนับสนุนลุมน้ำขางเคียง (ทาจีน, เจ้าพระยา) 
และ 3) รักษาระบบนิเวศปากแมน้ำ ปัจจุบันมีความต้องการใช้น้ำรวมทุกกิจกรรมจากลุ่มน้ำแม่กลองมีปริมาณ
เท่ากับ 12,017.20 ล้าน ลบ.ม./ปี หรือประมาณร้อยละ 73 ของปริมาณน้ำท่าในลุ่มน้ำ ทรัพยากรน้ำของลุ่มน้ำ
แม่กลองในอนาคต จึงมีศักยภาพเพียงพอเฉพาะในปีที่ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติ หรือมากกว่าเกณฑ์ปกติ
เท่านั้น สรุปว่าแม่น้ำแม่กลองเป็นลุ่มน้ำที่กําลังปิด คือยังมีน้ำเหลือใช้น้อยมากในอนาคตอันใกล้จะขาดแคลนน้ำ 
ดังนั้น แนวโน้มการพัฒนาโครงการต่อไปในอนาคต ทั้งการใช้น้ำในพ้ืนที่ลุ่มน้ำแม่กลองและการผันน้ำออกนอก
ลุ่มน้ำ ประเด็นสําคัญที่ต้องคำนึงถึงจึงไม่ใช่คําถามว่า “ลุ่มน้ำแม่กลองมีน้ำพอหรือไม่” แต่เป็นคําถามว่า 
“จะจัดสรรน้ำให้กับกิจกรรมการใช้น้ำต่างๆ อย่างไรให้พอเพียง” โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการน้ำ อาทิ การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ การส่งน้ำ ซึ่งช่วยลดการสูญเสียน้ำ เป็นโ ครงการที่มี
ความจําเป็นเร่งด่วน โดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาที่ราบแม่น้ำแม่กลอง การจัดการน้ำจากเขื่อนวชิราลงกรณ
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และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรนำ้ พื้นที่ลุม่น้ำแมก่ลอง 

และเขื่อนศรีนครินทร์ ให้สอดคล้องกับความต้องการใช้น้ำ และการผลักดันน้ำเค็ม การบริหารจัดการน้ำใน   
อ่างเก็บน้ำและโครงการชลประทานทุกแห่งโดยเน้นการจัดการแบบมีส่วนร่วม การพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
และขนาดเล็ก ในเขตลุ่มน้ำลําภาชี ลําตะเพิน และพื้นที่บางส่วนของแควน้อยและแควใหญ่ เพื่อแก้ปัญหาดา้น
ความยากจน การแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำรุนแรงบริเวณรอยต่อลุ่มน้ำท่าจีน (อ.เลาขวัญ และ อ.ห้วยกระเจา 
จังหวัดกาญจนบุรี)  
 7) การพัฒนาด้านการพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
  - แผนการส่งเสริมการเกษตรในลุ ่มน้ำแม่กลอง ได้คำนึงถึงปัญหาภาคการผลิตในภาค
การเกษตร จึงมีแนวทางหลายรูปแบบประกอบกัน ประกอบด้วย การพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
เพื่อเพิ่มคุณภาพและผลผลิตต่อหน่วย โดยพัฒนาการเกษตรแบบครบวงจร เชื่อมโยงอุตสาหกรรมการเกษตร 
จัดโซนนิ่งพื ้นที ่พืชเศรษฐกิจ ส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตร การใช้เทคโนโลยีช่วยในการผลิต การสลับ
หมุนเวียนปลูกพืชผลตอบแทนสูง การพัฒนาศักยภาพด้านการผลิตและการแปรรูป ส่งเสริมการตลาดสินค้า
เกษตร และผลิตภัณฑ์ชุมชน จัดหาที่ดินให้เกษตรกร ปรับปรุงมาตรการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขต สปก. ส่งเสริม
และพัฒนาองค์กรทางการเกษตร อย่างไรก็ตามในหลายๆ แผนงานขึ้นอยู่กับนโยบายภาครัฐ ซึ่งอยู่นอกเหนือ
อำนาจการตัดสินใจของหน่วยงานระดับปฏิบัติการ ดังนั้นความสำเร็จของแผนบริหารจัดการด้านการพัฒนา
ศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตร จึงจำเป็นต้องอาศัยกลไกการขับเคลื่อนในเชิงของรัฐบาลเป็นหลัก 
  - การจัดโซนนิ่งพื้นที่เกษตร ควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินร่วมกับการบริหารจัดการน้ำ จะ
ช่วยให้จำนวนผลผลิตทางการเกษตรของพืชเศรษฐกิจแต่ละชนิดอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมกับตลาดรองรับ
ผลผลิต เป็นการป้องกันผลผลิตล้นตลาด รวมถึงเป็นการควบคุมปริมาณการใช้น้ำเพาะปลูก ช่วยลดความ
ขัดแย้งในกิจกรรมการใช้น้ำ ส่งผลดีต่อการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำ 

 8) การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
  - การพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มรายได้จากการบริการและการท่องเที่ยว
ให้กับชุมชน ควรพิจารณารูปแบบของกิจกรรมการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลอง 
โดยเน้นการสร้างการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร การท่องเที่ยววิถีชีวิตและวัฒนธรรม เพ่ือ
บูรณาการการท่องเที่ยวกับภาคส่วนอื่นๆ และใช้ประโยชน์พื้นที่ท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับศักยภาพการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยว และอนุรักษ์พ้ืนที่ท่องเที่ยวและทรัพยากรธรรมชาติ  
 9) การแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลอง 
  - พื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลอง เป็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์ แนวโน้มใน
อนาคต จากศักยภาพของจังหวัดและการส่งเสริมของภาครัฐ ทำให้ภาคอุตสาหกรรมยังคงมีบทบาทสูงสุดใน
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของพื้นที่ลุ่มน้ำ ขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการจะพัฒนาศักยภาพด้านการค้า การลงทุน
และการตลาดให้สูงขึ้น เพื่อสามารถแข่งขันทางการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน อย่างไรก็ตาม ภาคอุตสาหกรรม
ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นอุตสาหกรรมต่อเนื ่องมาจากภาคการเกษตร เช่น อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 
อุตสาหกรรมน้ำตาล ซึ่งต้องอาศัยฐานการผลิตจากภาคการเกษตร ประกอบกับ การประกอบอาชีพของ
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และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรนำ้ พื้นที่ลุม่น้ำแมก่ลอง 

ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตรกรรม ดังนั้น การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการเกษตร ทั้งในแง่ของการ
จัดหา การปรับลด การเพิ่มประสิทธิภาพ จะเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของพื้นที่ลุ่มน้ำ การ
พัฒนาใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแหล่งน้ำจึงควรวางแผนและบริหารจัดการให้รอบคอบ ประณีประนอม
เอื้อประโยชน์ให้ราษฎรส่วนใหญ่และมีผลกระทบน้อยที่สุด ในการศึกษาครั้งนี้ได้วางกรอบของแผนหลักการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี และแผนปฏิบัติการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 5 ปี ไว้แล้ว จึงควรเร่งทำ
การปรับปรุงและพัฒนาโครงการตามแผนงานดังกล่าว เพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
พ้ืนที่ลุ่มน้ำให้ดีขึ้นจากเดิม 
  - เนื ่องจากการศึกษาในครั ้งนี้  เป็นการศึกษาเพื ่อหารูปแบบและแนวทางการพัฒนา
ทรัพยากรน้ำเชิงยุทธศาสตร์ และบูรณาการจัดทำแผนหลักและแผนปฏิบัติการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
พื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลอง แผนงานโครงการที่บรรจุลงในแผนหลักและแผนปฏิบัติการ บางแผนงานจึงมีลักษณะเป็น
หลักการและแนวทางที่จะต้องไปศึกษาในรายละเอียดต่อไป รวมทั้งการแก้ไขปัญหาในบางเรื ่องอาจต้อง
ทำการศึกษาก่อนที่จะกำหนดเป็นแผนงานโครงการและนำไปสู่การปฏิบัติต่อไป 
  - พื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลอง ยังพบปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภคกระจายอยู่ทั่วไปทั้ง 
ลุ ่มน้ำ เนื่องจากมีการพัฒนาแหล่งน้ำผิวดินน้อย และอยู่ในเขตอับฝน แหล่งน้ำบาดาลโดยทั่วไปมีปัญหา
คุณภาพน้ำ ปริมาณการให้น้ำไม่แน่นอนอาจขาดแคลนช่วงฤดูแล้ง ดังนั้นจึงเสนอแนะให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
เร่งทำการศึกษาศักยภาพของแหล่งน้ำใต้ดินให้ชัดเจน และศักยภาพการเติมน้ำใต้ดินในพื้นที ่ลุ ่มน้ำใน
รายละเอียดถึงระดับหมู่บ้าน ซึ่งผลการศึกษาจะเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค
ได้ดี เพ่ือนำผลการศึกษาไปสู่การปฏิบัติต่อไป 


